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٢......................ةمدقمىوتحملا
٥.................لدولقام
٢٧.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٥١............دناسملاودعاقملا
١٠٠....................نيزختلا
١٠٥....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٤٢.....................ةرانإلا
١٤٩.....هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٥٠.....خانملايفمكحتلاحيتافم
١٥٧............ليغشتلاوةدايقلا
٢١٧.............ةبكرملابةيانعلا
٢٨٦.............ةنايصلاوةمدخلا
٢٩٥...............ةينفلاتانايبلا
٣٠٠............ليمعلاتامولعم
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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوGMCةنحاشزمرو
GMCوTERRAINوDENALIتامالع
ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراجت

General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ
.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأ
رفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي

تازيهجتلاببسبكلذو،الوأكتبكرميف
بسحكلذكواهئارشبمقتمليتلاةيرايتخالا
/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلافالتخا
يفةرفوتمنوكتالدقيتلاتاقيبطتلا
أرطتيتلاتارييغتلابسحىلعوأكتقطنم
.اذهكلاملاليلدةعابطدعب

كتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملانمققحتلل
ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}
يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
يدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلاىلإ

هيبنت

هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

84465442
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٣ ةمدقم

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
-ىرخأةحفصيفتامولعملا
."ةحفصرظنا"

ةبكرملازومرلودج

نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
نمديزملليلدلااذهيفتازيملارظنا
.تامولعملا

u:ءاوهلافييكتماظن
G:ءاوهلافييكتديربتتيز
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$
ةمدختسملاتانوكملانمصلختلا:9

حيحصلكشب
B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد
نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_
H:لاعتشالللباق
يمامألامداصتلاراذنإ:]
ةيئابرهكلاتارهصملا:+
j:لافطألانامأماظنISOFIX/LATCH

ريسلاةراحرييغتهيبنت:|
ةراحلاةرداغمنمريذحتلا:@

A:ةراحلاىلعظافحلادعاسم
ةيرورملا

لاطعألارشؤمحابصم:*
تيزلاطغض::
X:نكرلادعاسمماظن
مامألابةاشمدوجورشؤم:~
O:ةقاطلا
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم:7
I:لجسُملاينفلا

دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/

نامألامازحتاريكذت:<
I:ةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا

ةيبناجلا
h:فاقيإ/ءدب
راطإلاطغضةبقارم:7
d:ماظنStabiliTrak/مكحتلاماظن
)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

a:طغضلاتحت
V:ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم
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ةمدقم٤

2تاظحالم
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٥ لدولقام

لدولقام

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

ةدايقللةيلوأتامولعم
٨........ةدايقللةيلوأتامولعم
٨............ماظنلافاقيإ/ءدب
نودبدُعبنعلوخدلاماظن

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

ةرايسلاتازيم
٢٠.....هيفرتلاوتامولعملاماظن
٢٠....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
تابثيفمكحتلاماظن

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

٢١............)FAB(ةيمامألا
ةاشملاةلمرفماظن

٢١.............)FPB(مامألاب
Lane Keep Assist (LKA))دعاسم

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

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

٢٢...........)RCTA(يفلخلا
Park Assist)دعاسم

٢٢....................)نكرلا
نكرلادعاسمماظن

٢٣........)APA(يكيتاموتوألا
٢٣......تاقحلملاليغشتسباقم
مكحتلليملاعلاماظنلا

٢٣...................دعبنع
٢٣................فقسلاةحتف

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٥........تابثلايفينورتكلإلا
٢٥........تاراطإلاطغضةبقارم
١٫٥وبرتكرحم(دوقولا

٢٥.................)LYXرتل
٢٫٠وبرتكرحم(دوقولا

٢٦.................)LTGرتل
٢٦.......كرحملاتيزرمعماظن
٢٦............ةيداصتقالاةدايقلا
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لدولقام٦

تاسايقلاةزهجأةحول

تادادعلاةحول
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٧ لدولقام

.١٥٥/ةيوهتلاتاحتف.١

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٢
.١٤٥/راسملارييغتوفاطعنالا

IntelliBeamرفوتاذإ(ماظنلارز(.
حيباصملاليغشترصانععجار
.١٤٢/ةيجراخلا

.١١٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٣

.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار

١٢٨.

.١٠٦/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام.٤

.١٤٩/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٥

ماظنعجار.ءوضلارعشتسم.٦
/يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملا

١٤٤.

/ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٧
١٤٥.

اذإ(١٥٠/خانملابمكحتلاةمظنأ.٨
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن
ةرايسلاتناكاذإ(١٥٢/خانملاب
.)كلذبةزهجم

قودنصعجار.ليوحتلاحيتافم.٩
.١٧٩/يكيتاموتوألاسورتلا

.١٠٩/تاقحلملاليغشتسباقم.١٠

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ.١١
ةرايسلاتناكاذإ(١٩٧/فلخلل
.)كلذبةزهجم

٥٩/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١٢
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

تناكاذإ(١١٠/يكلساللانحشلا.١٣
.)كلذبةزهجمةرايسلا

تناكاذإ(١٩١/ةدايقلاعضوبمكحتلا.١٤
.)كلذبةزهجمةرايسلا

١٥.Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
تناكاذإ(٢١٠/)راسملاىلعءاقبلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا
ىلعنملوزنلايفمكحتلا
تناكاذإ(١٩٠/)HDC(تاعفترملا
.)كلذبةزهجمةرايسلا

ماظنليغشتليلدرظنا.USBذفنم.١٦
.هيفرتلاوتامولعملا
ليغشتليلدرظنا.يفاضإلاسبقملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

١٧.ENGINE START/STOP Button
عجار.)كرحملافاقيإ/ليغشترز(
.١٧٢/ليغشتلاحاتفمعضاوم

رظنا.ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٨
تامولعملاماظنليغشتليلد
.هيفرتلاو

.١٠٦/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.١٩

ريغ(١٠٦/ةدايقلاةلجعطبض.٢٠
.)ضورعم

ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.٢١
.٢١٩/كرحملا

/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.٢٢
١٩٤.

تناكاذإ(١٠٦/ةدايقلاةلجعةئفدت
.)كلذبةزهجمةرايسلا
٢٠٣/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٣
رشؤملاحابصمعجار.)ضورعم
صحفءوض(فئاظولاددعتم
.١٢٠/)كرحملا

٢٤.Electric Parking Brake)لمارف
.١٨٥/)يئابرهكلانكرلا

/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢٥
١٤٢.

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع
/١٤٦.

تناكاذإ(١٤٦/بابضلاحيباصم
.)كلذبةزهجمةرايسلا
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لدولقام٨

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

.اذهكلاملاليلديف

ماظنلافاقيإ/ءدب
ماظنموقيس،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ

Stop/Start)فاقيإب)ليغشتلا/فاقيإلا
.دوقولاىلعظافحلايفةدعاسملكرحملا
اًصيصخةممصُمتانوكمىلعيوتحيوهف
.ليغشتلاءدبتايلمعددعةدايزل
ةرايسلافقوتولمارفلامادختسادنع
.كرحملاليغشتفاقيإمتيدق،لماكلاب
نارودةعرسسايقمضرعي،فقوتلادنعو
AUTOكرحملا STOP)ًايئاقلتفاقيإلا(.
.١١٦/كرحملانارودةعرسسايقمرظنا
ىلعطغضلاوألمارفلاةساودريرحتدنعو
ليغشتةداعإمتيس،ةعرسلاةساود
.١٧٤/ماظنلافاقيإ/ءدبعجار.كرحملا

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجمدختُسي
اهلفقءاغلإوباوبألالفقل)RKE(حاتفم
)مدق١٩٧(رتم٦٠ىلإلصتدقةفاسمنم
.ةرايسلانعاًديعب

دعُبنعليغشتلاءدبةزيمعملكشلابحضوم

ءزجلانمبرقلابحاتفملاريرحترزطغضا
.حاتفملاعزنلRKEلاسرإلازاهجبيلفسلا
طغضلانودحاتفملابحساًمامتبنجت
بابلحاتفملامادختسانكمي.رزلاىلع
.قئاسلا
Q:باوبألاعيمجلفقلىلعطغضا
.دوقولاءاطغو

K:وأقئاسلابابلفقريرحتلطغضا
طبضعاضوأبسحىلعباوبألاعيمج
بابلفقءاغلإمتيس.ةرايسلاصيصخت
.اًضيأدوقولا
ءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي
.لفقلا
.١٣٤/ةرايسلاصيصختعجار

ليغشتءدبلةدحاوةرملررحوطغضا:7
.ةبكرملاعضومددحم

ثالثةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
ىلعطغضا.ئراوطلاراذنإطيشنتلٍناوث
.ئراوطلاراذنإءاغلإلىرخأةرم
b:بابحتفلةعرسبنيترمطغضا
ةرمطغضا.هقالغإوأةعتمألاقودنص
.قودنصلاءاطغةكرحفاقيإلةدحاو
لوخدلاماظنليغشتو٢٧/حيتافملاعجار
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدُعبنع

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
كرحملاليغشتءدبنكمي،ًارفوتمناكاذإ
.ةبكرملاجراخنم

ةرايسلاليغشتءدب

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث
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٩ لدولقام

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
.فاطعنالا

حيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع
.نكرلا
ليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي
.دُعبنع
دعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا
.لوخدلا

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

رطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.
.ةزامغلا

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.
.٣٢/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار

باوبألالافقأ
،جراخلانمةبكرملالفقءاغلإوألفقل
لوخدلالاسرإزاهجبKوأQىلعطغضا
.حاتفمالبدُعبنع

Q:باوبألالفقلطغضا.
K:باوبألالفقءاغلإلطغضا.
.٣٤/باوبألالافقأعجار
،ةبكرملالخادنمًايوديبابلفقءاغلإل
هلفقءاغلإلةدحاوةرمبابلاضبقمبحسا
.هحتفلةيناثةرمو

حاتفمنودبلوصولا

قئاسلابابىلعدوجوملارزلاطغضا
لوخدلا(RKEلاسرإزاهجنوكيامدنع
.)مادقأ٣(م١نمض)حاتفمنودبدعبنع
،قئاسلابابنملفقلاءاغلإبمايقلادنع
كلذلفقءاغلإىلإىلوألاةطغضلايدؤت
ناوثسمخلالخىرخأةرمطغضا،بابلا
ليغشتعجار.باكرلاباوبألكلفقءاغلإل
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
/٢٨.

يفلخلابابلا

اًيودييفلخلابابلاليغشت

.يفلخلابابلاحتفلبقةبكرملالفقغلأ
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ةحولطغضا،ةعتمألاقودنصبابحتفل
ةعتمألاقودنصبابلفسأيفسمللا
.ىلعأللعفراو
قالغإدنعسمللاةحولىلعطغضتال
ريرحتىلإاذهيدؤيدقف.يفلخلابابلا
.يفلخلابابلاجالزم

اًيئابرهكيفلخلابابلاليغشت

يفقئاسلابابىلعًةداعحاتفملادجتس
يفلخلابابلاةيصاخبةدوزملاتارايسلا
ىلعاًضيأحاتفملانوكينأنكميو.يلآلا
ةرايسلانوكتنأبجيو.يولعلالوسنوكلا

.)نكرلا(Pعضولايف

لالخنميلآلايفلخلابابلاعضورتخا
ىلإامإحاتفملاىلعدوجوملاصرقلاريودت
حتفل8ىلعطغضا.MAXوأ3/4عضو
.هقالغإوأيفلخلابابلا
.٣٨/يفلخلابابلاعجار

نيديلارحيفلخلابابلا

زاهجنكيملاذإيفلخلابابلالمعينل
.)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEلاسرإ

عيرسورشابملكشبكمدقلخدأ،ليغشتلل
يفلخلاتامدصلايقاولفسأءاوهلايف
مثماقرألاةحولورسيألامداعلابوبنأنيب
.اهدعأ
.٣٨/يفلخلابابلاعجار

ذفاونلا

نوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعتفوس
يف،ليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)دنعوأ،)تاقحلملا
تاقحلملاةقاطةزيمطيشنت
.)RAP(ةزجتحملا

حتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأةذفانلا
ةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةريصقةدملالخرركتملكشباهمادختسا
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دعقملاطبض

ةيوديلاةيمامألادعاقملا

:ًايوديدعقملاطبضل
ةمدقميفدوجوملاضبقملابحسا.١

.دعقملا
بولطملاعضوملاىلإدعقملاكرح.٢

.ضبقملاريرحتبمقو
فلخلاومامأللدعقملاكيرحتلِواح.٣

.هناكميفتبثُمهنأنمدكأتلل

دعقملاعافتراطبض

وأعفرللفسألاوأىلعأللعارذلاكرح
.ًايوديدعقملاضفخ
.٥٤/دعقملاطبضعجار

دعاقملاروهظةلامإ

:عاجطضالليوديلادعقملارهظةلامإل
.عارذلاعفرا.١
عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢

رهظنيمأتلعارذلاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرعضوىلإدعقملارهظةداعإل
طغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١

رهظدوعيسو،دعقملارهظىلع
.يسأرلاعضولاىلإدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم
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.٥٥/ةينحنملادعاقملاروهظعجار

قئاسلليلآلادعقملا

تناكاذإ،قئاسلليلآلادعقملاطبضل
:كلذبةزهجمةرايسلا
نعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

وأمامأللمكحتلاحاتفمقلزقيرط
.فلخلل

نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.
ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

نعهضفخاوألماكلابدعقملاعفرا.
حاتفمبيفلخلاءزجلاكيرحتقيرط
.لفسألوأىلعألمكحتلا

.٥٤/يلآلادعقملاطبضعجار

تناكاذإ،يئابرهكلادعقملارهظةلامإل
:كلذبةزهجمةرايسلا
ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.

.فلخللهتلامإلفلخللمكحتلا
ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.

.هعفرلمامأللمكحتلا
.٥٥/ةينحنملادعاقملاروهظعجار

ةركاذلاتازيم

دعاقملاحيتت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ظفحنيقئاسلانمنينثالةركاذبةدوزملا
امهبةصاخلادعقملاعضاومةداعتساو
كرتشملاجورخلاعضومو،ةبكرملاةدايقل
ظفحاًضيأنكميو.ةبكرملانمجورخلل
عضوملثم،عضاوملابقلعتتىرخأتازيم
،ةيئابرهكلاهيجوتلاةلجعوةيئابرهكلاايارملا
ةركاذطبترت.تازيملاهذهترفوتاذإ
RKEلاسرإزاهجبعضاوملا 2وأ1
.ةركاذللةيئاقلتلاةداعتسالل
تازيملاعيمجطبضبمق،ظفحلالبق
مق.عضاوملاةركاذبةقلعتملاةرفوتملا
SETررحوطغضامثلاعشإلاليغشتب
مث.ةرفاصتوصرادصإمتيس؛)طبض(
وأ1رارزألاىلعرارمتسالاعماًروفطغضا
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توصردصينأىلإ)جورخلا(Bوأ2
هذهةداعتسال.نيتيريذحتنيترفاص
رارمتسالاعمطغضا،يوديلكشبعضاوملا
ىلإلوصولامتيىتحBوأ2وأ1ىلع
.هظفحمتيذلاعضوملا
Seatةزيمنيكمتدنع Entry Memory
ةمئاقنم)دعقملاىلإلوخدلاةركاذ(
عاضوألاءاعدتسامتي،ةرايسلاصيصخت
2و1ةركاذلايرزيفاًقبسمةظوفحملا
ىلإليغشتلافاقيإنملاعشإلارييغتدنع
ACC/ACCESSORYوأليغشتلا
.)تاقحلملا(
ةزيمنيكمتةلاحيفو

Seat Exit Memory)نمجورخلاةركاذ
لمعت،ةرايسلاصيصختةمئاقنم)دعقملا
عضوءاعدتساىلعًايكيتاموتوأةزيملا
ةرداغمدنعاًقبسمظوفحملاجورخلا
.ةرايسلا
دنعةركاذلاتاليدعترفوتتالدقو
ءارجإمتينأىلإةمدخلادعبوأميلستلا
مسقيفةبولطملاتاوطخلا

Saving Memory Positions)ظفح
ةركاذلادعاقمعجار.)ةركاذلايفعضاوملا
/٥٦.

اهتيوهتودعاقملاةئفدت

،يزكرملالوسنوكلاىلعرارزألاهذهدجتس
نأبجي،ليغشتلل.ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ليغشتلاعضويفكرحملانوكي

ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،+وأIطغضا
طقفدعقملارهظةئفدتل،ةزيملاهذهب
.قئاسلاوأبكارلل

قئاسلاةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأ

ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،}وأCطغضا
.قئاسلاوأبكارلادعقمةيوهتل،ةزيملاهذهب
بحستةحورمىلعىوهملادعقملايوتحي
متيال.رهظلادنسموةداسولاربعءاوهلا
.ءاوهلاديربت
ةدحاوةرمةيوهتلاوأةئفدتلارزىلعطغضا
ةطغضلكعم.ىلعألادادعإلاىلإلوصولل
وأهتئفدتمتييذلادعقملاريغتيس،رزلاىلع
،ةيلاتلاةضفخنملاطبضلاةجردىلإهتيوهت
ءاوضألاريشت.ليغشتلافاقيإدادعإىلإمث
،دحاوىلإو،تادادعإىلعأليأ،ةثالثىلإ
.دادعإىندأليأ
.٥٩/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

سأرلادنسمطبض
سأرلادناسمتيبثتمتيىتحةرايسلادقتال
.حيحصلكشباهطبضوباكرلاعيمجل
رييغتبمق،حيرمسولجعضوىلعلوصحلل
عمنكممردقلقأبدعقملارهظةلامإةيواز
سأرلادناسمودعقملاعافتراىلعظافحلا

.حيحصلاهعضوميف
/دعقملاطبضو٥٢/سأرلادناسمعجار

٥٤.
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نامألاةمزحأ

لوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجُري
مادختساةيفيكلوحةمهمتامولعمىلع
:حيحصلالكشلابنامألاةمزحأ
٦٤/نامألاةمزحأ.
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.

٦٥/بسانم
٦٧/رجحلاوفتكلامازح.
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.

٩٠/)LATCHماظن(لافطألل

بكارلاراعشتساماظن

ليغشتباكرلاراعشتساماظنفقويس
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
راعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
.٧٨/باكرلاراعشتساماظنعجار.باكرلا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمءيضيفوس
ءدبدنعيولعلالوسنوكلايفبكارلل
ةداسولاعضورشؤمعجار.ةبكرملاليغشت
.١١٩/بكارللةيئاوهلا

ةآرملاطبض

ةيجراخلاءازجألا

:ايارملاطبضل

ةآرملاديدحتل|وأjىلعطغضا.١
بناجىلعوأقئاسلابناجىلع
.بكارلا

ةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالايفةآرملككيرحتلمكحتلا
.بولطملا

.٤٥/ةيئابرهكلاايارملاعجار
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لخادلا

طبضلا

ىلعلوصحللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضبمق
.ةبكرملافلخةنئاكلاةقطنمللةحضاوةيؤر

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ةيؤرةآرمبةدوزملاتابكرملاىلإةبسنلاب
مامألاىلإناسللاعفدا،ةيوديةيفلخ
يففلخلاوحنهبحساويراهنلامادختسالل
ءوضلاراهبإبنجتليليللامادختسالاةلاح
تابكرمللةيسيئرلاحيباصملانمرداصلا
/ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمعجار.فلخلاب

٤٦.

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

يئاقلتلاميتعتلاةزيمبةدوزملاتابكرملا
ىلعًايئاقلتلمعتةيفلخلاةيؤرلاةآرملخاد
ةيسيئرلاحيباصملانعجتانلاجهولاليلقت
توفخلاةزيملمعت.فلخلابتارايسلانم
ةآرمعجار.ةرايسلاليغشتءدبدنعهذه
.٤٦/ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلا

ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل
.لفسألعارذلابحسا.١
.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعكّرح.٢
برقلابةدايقلاةلجععفداوأبحسا.٣

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤

.اهناكميفةدايقلا
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةيلخادلاةرانإلا

فقسلاءاوضأ

يففقسلاحابصمليغشترصانعدجوت
.يولعلالوسنوكلا
:ةيلاتلارارزألاطغضا،ليغشتلل

j OFF)فاقيإلطغضا:)ءافطإلا
دحأحتفدنعفقسلاءاوضأليغشت
يفرشؤملاحيباصمدحأءيضيس.باوبألا
.فقسلاءاوضأزواجتطيشنتدنعرزلا
jطغضا OFFءاغلإلىرخأةرم
.رشؤملاءوضئفطنيسوةزيملاهذهطيشنت
دحأحتفدنعفقسلاءاوضألمعتس
.باوبألا
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ليغشتلطغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت:+
.ًايوديفقسلاءاوضأ

ةءارقلاحيباصم

يولعلالوسنوكلابةءارقلاحيباصمدجوت
هذهءيضت.ةيفلخلاباكرلاباوبأىلعأو
.بابيأحتفدنعحيباصملا

ةيمامألاةءارقلاحيباصم

يفةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
.يولعلالوسنوكلا

لجأنمحابصملاتاسدعىلعطغضا
.ةيمامألاةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشت

ةيفلخلاةءارقلاحيباصم

لجأنمحابصملاةسدعىلعطغضا
ةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشت
.يفلخلابكارلل
،ةيلخادلاةرانإلانعتامولعملانمديزمل
تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنععجار
/١٤٦.

ةيجراخلاةرانإلا

ىلعيجراخلاحابصملايفمكحتلارزدجوي
دومعراسيىلإسايقلاةزهجأةحول
.هيجوتلا
.عاضوأةعبرأدجوت
O:ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإ
Oىلإرِدأ.AUTOعضولاطيشنتءاغلإو
.AUTOعضولاطيشنتةداعإلىرخأةرم
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ةيجراخلاحيباصملاليغشتل:يكيتاموتوأ
ةءاضإلابسحبًايئاقلتاهليغشتفاقيإو
.ةيجراخلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:5

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
:عجار
/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.

١٤٢
١٤٤/)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم.
١٤٦/بابضلاحيباصم.

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعارذدجوي
حاتفمنوكيامدنع.هيجوتلادومعبناجب
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)كرح،)تاقحلملا
ةعرسديدحتليمامألاجاجزلاةحسامعارذ
.ةحساملا

HI)لمعلهمدختسا:)ٍلاع
.ةعيرستاحسم

LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

INT)ىتحىلعأىلإعارذلاكرح:)عطقتم
INTىلإقاطنرِدأمث،عطقتملاحسملل

لفسأىلإوأرثكأحسملدعملىلعأ
.لقأحسملدعمل

OFF)ليغشتفاقيإلمَدختُسي:)ءافطإلا
.تاحساملا

1X:عارذكرح،ةدحاوةحسمبمايقلل
مايقلل.ةريصقةرتفللفسألةحساملا
ىلعطغضلايفرمتسا،ةديدعتاحسمب
.لفسألةحساملاعارذ

f:جاجزلاةحسامعارذبحسا
جاجزلالسغلئاسشرتلكتيحانيمامألا
.تاحساملالغشتويمامألا
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يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

ليغشتليمامألاجاجزلاةحسامةياهنردأ
.يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

OFF)ماظنلاليغشتفاقيإ:)ءافطإلا.
INT)ةعطقتملاتاحسملا:)عطقتم.
ON)ةئيطبتاحسم:)ليغشتلا.
يمامألاجاجزلاةحسامعارذعفدا:1

ةذفانلاىلعلسغلالئاسشرلمامألاىلإ
هعضوىلإًايكيتاموتوأعارذلادوعي.ةيفلخلا
.هريرحتدعبيلصألا
١٠٦/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار
.١٠٧/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسامو

خانملاليغشترصانع

هذهلالخنمةبكرمللةيوهتلاوعيقصلاةلازإوديربتلاوةئفدتلاةمظنأيفمكحتلانكمي
.ةمظنألا

خانملابمكحتلاماظن

ةحورملاليغشترصنع.١
٢.A/C)ءاوهلافييكت(

ءاوهلاجورخعضويفمكحتلاحيتافم.٣
عيقصلاةباذإ.٤
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٥.TEMP)ةرارحلاةجرديفمكحتلا(
ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.٦
ءاوهلاريودتةداعإ.٧

خانملابيكيتاموتوألاجودزملامكحتلاماظن

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

ةقاطلارز.٩
ءاوهلاريودتةداعإ.١٠
١١.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
تناكاذإ(١٥٠/خانملابمكحتلاةمظنأعجار
مكحتلاماظنوأ)كلذبةزهجمةبكرملا
اذإ(١٥٢/خانملابيكيتاموتوألايجوزلا
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناك
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سورتلاقودنص

ينورتكلإلاقاطنلارايتخاعضو

وأينورتكلإلاقاطنلارايتخاعضوحيتي
نمةعومجمنيبنمرايتخالايوديلاعضولا
دنععضولااذهمدختسا.رايغلاعاضوأ
نمدحللتاعفترملانماًطوبهةدايقلا
عضولاعجار.ةرايسللورايغللةعرسىلعأ
.١٨٣/يوديلا

:ةزيملاهذهمادختسال
.)ضفخنم(Lرزىلعطغضا.١
minusوأ)دئاز(plusرزىلعطغضا.٢

تازيهجتلاةعومجمىلع)صقان(
حاتملاةعرسلاقاطنةدايزلىطسولا
.هليلقتوأ

ةرايسلاتازيم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ويدارلالوحتامولعمىلعلوصحلل
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
وهو.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيمو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتي

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعليغشترصانع"عجار.ةدايقلا

.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

J:تابثيفمكحتلاماظنليغشتلطغضا
رشؤمءيضي.هليغشتفاقيإلوأةعرسلا
ليغشتدنعتادادعلاةعومجميفضيبأ
.ةعرسلاتابثماظن
تابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا:*
نمةطوبضملاةعرسلاوحمنودبةعرسلا
.ةركاذلا

+RES)دوجوةلاحيف:)+فانئتسا
ةعباتملطغضا،ةركاذلايفةطوبضمةعرس
عمطغضاوأةعرسلاهذهبةدايقلا
ماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالا
،لبقنمًاطٰشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا
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−SET)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
صاقنإلهمدختسا،لبقنمًاطٰشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس
/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار

١٩٤.

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
قئاسلاتامولعمزكرمضرعةدحودجوت
ةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجميف
.ةبكرملاةمظنأنمديدعلا

wوأx:وأىلعأللكيرحتللطغضا
.امةمئاقيفلفسألا

oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

V:ةمئاقدنبرايتخالوأةمئاقحتفلطغضا.
ميقلاطبضةداعإلرارمتسالاعمطغضا
.ةنيعمتاشاشب
.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار

يمامألامداصتلاراذنإماظن
ىلإ،هرفوتلاح،FCAماظنفدهيدق
جتانلاررضلاليلقتوأبنجتيفةدعاسملا
ماظنيطعيو.ةيمامألاتامداصتلانع

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

)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
نأشبهيبنتللماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
كلذكنوكتسف،)FCA(مامألانممداصتلا
ةزيمىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
فاشتكادنعو.)IBA(يكذلاةلمرفلادعاسم
كرحتتكراسميفكمامأةرايسلماظنلا

،اهبمادطصالاكشوىلعكنأوكهاجتاب
ةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدرفويدقف
يفدعاسيسرمألااذهو.ًايئاقلتةرايسلا
هراثآنمليلقتلاوأثداحلاعوقوبنجت
.مامألاىلإةدايقلادنعكلذو
)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاعجار
/٢٠٥.

)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظن
دعاسيدق،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
مجانلاررضلاليلقتوأبنجتيفFPBماظن
ةاشملادحأعميمامألابناجلامداصتنع
ماظنضرعيو.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلا

FPBمتيامدنع،~،نوللاينامرهكرشؤم
ةبكرملامامأنيبيرقةاشمدوجوفاشتكا
نمةريبكةعرسببارتقالادنعو.ةرشابم
ماظنكهبني،مهفاشتكامتيذلاةاشملا

FPBزاهجضيمولالخنمكلذنأشب
يمامألاجاجزلاىلعرمحألانوللابراذنإلا
.عيرسلكشبيريذحتريفصتوصرادصإو
ةيوقةعفدFPBماظنيطعينأنكمي
.ًايئاقلتةبكرملاةلمرفوأحبكلل
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢٠٦.
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Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
ىلعLKAدعاسيدق،كلذبةزهجمتناكاذإ
فارحنالادنعكلذوتامداصتعوقوبنجت
دقاًضيأو.امةراحنعدوصقملاريغ
اذإقفربةدايقلاةلجعريودتيفكدعاسي
ةفشتكمةراحةمالعنمةبكرملاتبرتقا
اذهيففاطعنالاةراشإمادختسانود
ريذحتلابكهيبنتباًضيأموقتدقامك.هاجتالا
دنعكلذو)LDW(ريسةراحةرداغمدنع
ماظنلاموقينل.ةراحةمالعزواجت
متيهنأفشتكااذإهيبنتلاوأةدعاسملاب
نعLKAزواجتمتي.طشنلكشبكهيجوت
LKAمدختسي.ةدايقلاةلجعريودتقيرط
نيبةراحللتامالعنعفشكللاريماك
)ةعاسلايفليم٣٧(ةعاس/مك٦٠ةفاسم
.)ةعاسلايفليم١١٢(ةعاس/مك١٨٠و
٢١٠/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار
Laneو Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢١٠/)راسملاىلعءاقبلا

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

ةعرسبةقطنملاهذهلصتيتلاتارايسلا
LCAماظنريذحتنايبءيضي.فلخلانم
يفضمويوةينعملاةيجراخلاةآرملايف
دعاسم.فاطعنالاةراشإةءاضإةلاح
يفجمدمةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
.LCAماظن

ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
)SBZA(/ريسلاةراحرييغتهيبنتو٢٠٨
)LCA(/٢٠٨.

ةيطيحملاةيؤرلا
دهاشملارهظتسف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ماظنةشاشيفةرايسلالوحةدوجوملا
نكرلايفةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملا
.ةضفخنمتاعرسبتاروانملاءارجإدنعو
ةمظنأيف"ةطيحملاةيؤرلا"عجار
.١٩٧/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

ةيمامألاةيؤرلااريماك

يفثدحيامرهظي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ماظنةشاشيفةرايسلامامأةقطنملا
تايلمعيفةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملا
.ةضفخنملاتاعرسلابتاروانملاونكرلا
ةمظنأيف"ةيمامألاةيؤرلااريماك"عجار
.١٩٧/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
رظنم)ةيفلخلاةيؤرلااريماك(RVCضرعت
ةشاشىلعةرايسلافلخةعقاولاةقطنملا
ىلإرييغتلادنعهيفرتلاوتامولعملاماظن
نكرلاءانثأةدعاسملل)عوجر(Rعضولا
ةعرسبفلخللتاروانمءارجإءانثأو
.ةضفخنم
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.١٩٧/فلخلل

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
هنإف،ةرايسلابRCTAماظنرفوتاذإ
ماظنةشاشىلعمهسعمًاثلثمضرعي
دوجونأشبريذحتللهيفرتلاوتامولعملا
ةكرحربعتدقوكترايسفلخرورمةكرح
ىلإلوحتلاءانثأكترايسراسمكلترورملا
فوس،كلذىلإةفاضإلاب.)عوجر(Rعضولا
.قئاسلادعقمضبنيوأ،تارافصقلطنت
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.١٩٧/فلخلل

Park Assist)نكرلادعاسم(
نكرلادعاسمماظنمدختُسي،هرفوتدنع
دصملايفتاساسح)RPA(يفلخلا
بنجتونكرلاةيلمعيفةدعاسملليفلخلا
Rعضولاىلعطبضلاءانثأقئاوعلا
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لقأتاعرسىلعلمعيو.)فلخللعوجرلا(
ماظنضرعيدقو.)اس/ليم٥(اس/مك٨نم

RPAماظنةشاشىلعريذحتثلثم
يفًاينايباًمسروهيفرتلاوتامولعملا

وحنةفاسملاديدحتلتادادعلاةعومجم
دق،كلذىلعًةوالع.دوصرملامسجلا
يفتازازتهاوأتارافصةدعقلطنت
نمديدشلابارتقالاةلاحيفدعقملا
.دوصرملامسجلا
ماظنبكلذكةدوزمةرايسلانوكتدق
.يمامألانكرلادعاسم
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.١٩٧/فلخلل

نكرلادعاسمماظن
)APA(يكيتاموتوألا
يكيتاموتوألانكرلادعاسمماظندعاسي
)APA(نكامأنعثحبلايفهرفوتلاح
ةبكرملاهيجوتوةدماعتموأةيزاوتمنكرلل
،يكيتاموتوألاهيجوتلامادختساباهيلإ
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشو
نعةرايسلاةعرسلقتامدنع.تارفاصلاو

طغضا،)ةعاسلايفليم١٨(اس/مك٣٠
Oماظنلانيكمتل.
")APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن"عجار
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأتحت
.١٩٧/فلخلل

تاقحلملاليغشتسباقم
تلوف١٢َْيسبقممادختسانكمي
تاقحلملاليغشتلةرايسلايفنيَدوجوملا
فتاهلثم،ةيئابرهكتادعمليصوتفدهب
.MP3لغشموأيويلخ

:تاقحلملاليغشتسباقمدجوت
مكحتلاماظنلفسأطسوألافرلاىلع.

.خانملاب
.يفلخلاةعتمألانيزختزيحيف.
.ءاطغلاعزنا،سبقملامادختسال
.١٠٩/تاقحلملاليغشتسباقمعجار

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا

ماظنلاحمسي،هبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
حتفةزهجأةجمرببدعبنعمكحتلليملاعلا
ةتمتأةزهجأونمألاةمظنأوبآرملاباب
هذهعملمعلالجأنمكلذولزنملا
.ةرايسلايفرارزألا
دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمربعجار
/١٣٩.

فقسلاةحتف

فقسلاةحتفحاتفم.١

ةلظملاحاتفم.٢
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،فقسةحتفبةبكرملازيهجتةلاحيف
حاتفمنوكيامدنعىوسلمعتنل
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلا

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

/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطو١٧٢
١٧٥.

فقسلاةحتفحاتفم

Express-Open/Express-Close)حتفلا
ةحتفحتفل:)عيرسلاقالغإلا/عيرسلا
)e)1رزلاىلعطغضا،ةعرسبفقسلا
هررحو)e)1رزلاىلعطغضا.هررحو
ةحتفقلغل.ةكرحلافقولتقويأيف
)g)1رزلاىلعطغضا،ةعرسبفقسلا
هررحو)g)1رزلاىلعطغضا.هررحو
.ةكرحلافقولتقويأيف
ةحتفحتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
)e)1ىلعرارمتسالاعمطغضا،فقسلا
عضولاىلإفقسلاةحتفلصتىتح
،ةعرسبفقسلاةحتفقلغل.بولطملا
.)g)1رزلاىلعرارمتسالاعمطغضا

فقسلاةحتف:حيرملاعضولادنعفقوتلا
،حيرملاعضولادنعفقوتلاةيصاخبةدوزم
حاتفنالانمفقسلاةحتفعنمتيتلاو
ءزجلاىلعرارمتسالاعمطغضا.لماكلاب
فقسلاةحتفكيرحتلgرزلانميفلخلا
.ًايئزجحوتفملاحيرملاقلغلاعضوىلإ
نميفلخلاءزجلاىلعىرخأةرمطغضلا

gاذإ.لماكلابفقسلاةحتفحتفيفوس
امنيباًمامتاًحوتفمسمشلابجاحنكيمل
ةطوغضمحيرملاعضولانعفقوتلاةيصاخ
.لماكلابحتفنيفوسف،ةيناثلاةرملل

Vent)قالغإلاعضونمو:)ةيوهتلاةحتف،
ةيوهتلهررحو)e)1رزلاىلعطغضا
)g)1رزلاىلعطغضا.فقسلاةحتف
.ةيوهتلاةحتفقلغلهررحمث

ةلظملاحاتفم

Express-open/Express-close)حتفلا
يقاوحتفل:)عيرسلاقالغإلا/عيرسلا
)r)2رزلاىلعطغضا،ةعرسبسمشلا
و)r)2رزلاىلعطغضا.هررحمث
قلغل.ةكرحلافقولتقويأيفهررح
ىلعطغضا،ةعرسبسمشلايقاو
رزلاىلعطغضا.هررحو)Q)2رزلا

Q)2(فقولتقويأيفهررحو
.ةكرحلا

بجاححتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
)r)2ىلعرارمتسالاعمطغضا،سمشلا
عضولاىلإسمشلابجاحلصيىتح
،ةعرسبسمشلايقاوقلغل.بولطملا
.)Q)2رزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
عفتريفوس،فقسلاةحتفحتفمتيامدنع
عجارتيسامنيب.ًايكيتاموتوأءاوهلافراح
.فقسلاةحتفقالغإدنعءاوهلافراح
اذإفقسلاةحتفقلغوأحتفنكميال
.ةبكرملايفيئابرهكلطعلصح
يكيتاموتوأماظنبةدوزمفقسلاةحتف
.٤٩/فقسلاةحتفعجار.هاجتالاسكعل
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٢٥ لدولقام

ءادألاوةنايصلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
نم)TCS(رجلايفمكحتلاماظندحي
ءدبدنعماظنلاليغشتأدبي.تالجعلانارود
.ةبكرملاليغشت
مكحتلا/StabiliTrakماظندعاسي
مكحتلايف)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

ةدايقلافورظيفةرايسلاتاهاجتايف
ليغشتءدبدنعماظنلاليغشتأدبي.ةبعصلا
.ةبكرملا
TCSيماظننملكليغشتفاقيإنكمي
مكحتلا/StabiliTrakو)رجلايفمكحتلا(
امهليغشتوأ"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
زكرميفمكحتلارصانعقيرطنع
يفمكحتلاعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

١٨٧.

تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

طغضضافخنانمريذحتلاءوضموقي
ةلاحيفهيبنتلابتاراطإلايفءاوهلا
تاراطإدحأنمطغضللريبكلانادقفلا
برقأيففقوتف،كلذثدحاذإو.ةرايسلا
ىلإخفنلاطغضةئياهمبمقو،نكممتقو
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
ءوضلظيسو.١٦٨/ةرايسلاةلومحدودح
ءاوهلاطغضحيحصتمتيىتحًائيضمريذحتلا

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

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت

ةيتوصوةيرصبتاهيبنتةزيملاهذهرفوت
راطإخفنءانثأةدعاسمللةرايسلاجراخ
طغضىلإلوصولادنعكلذوءاوهلاغراف
هيبنت"عجار.درابلاىلعهبىصوملاءاوهلا
يف")ةزيملاهذهترفوتاذإ(راطإلاةئبعت
.٢٥٥/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

)LYXرتل١٫٥وبرتكرحم(دوقولا

نميلاخلادوقولاىوسمدختستال
91ةميقبفنصملاوصاصرلا RONوأ
دوقولامادختسابنجت.كترايسيفىلعأ
ىلإيدؤيسكلذنأللقأنيتكوأةبسنب
يفداصتقالاةردقوءادألاضافخنا
هبىصوملادوقولاعجار.دوقولاكالهتسا
دوقولاوا٢١٢/)LYXرتل١٫٥وبرتكرحم(
/)LTGرتل٢٫٠وبرتكرحم(هبىصوملا

٢١٢.
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لدولقام٢٦

)LTGرتل٢٫٠وبرتكرحم(دوقولا

فنصُمصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نيتكوأةبسنب RONيفىلعأوأ
%١٠ىلإلصتلوناثيإةبسنعم،كتبكرم
دوقومادختسانكميو.مجحلاثيحنم
فنصمنيتكوأبدوزمصاصرلانميلاخ
دوقوةميقلةلثاممةضفخنمةميقب

91 RON،ةبكرملاءادأنمللقيسهنكلو
عجار.دوقولاكالهتسايفداصتقالاةيلمعو
رتل١٫٥وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا

LYX(/هبىصوملادوقولاوا٢١٢)كرحم
.٢١٢/)LTGرتل٢٫٠وبرت

كرحملاتيزرمعماظن
تيزرمعكرحملاتيزرمعماظنبسحي
،ةرايسلاكالهتساساسأىلعكرحملا
كرحملاتيزرييغتبمقةلاسرلاضرعيو
كرحملاتيزرييغتتقونيحيامدنعاروف
رمعماظنطبضةداعإيغبنيال.رتلفلاو
.تيزلارييغتدعبىوس٪١٠٠ىلإتيزلا

تيزلارمعماظنطبضةداعإ

عجار.يقبتملاتيزلارمعضرع.١
.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

متيىتحVىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
.%١٠٠ضرع

عضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٣
.ءافطإلا

:وأ
عجار.يقبتملاتيزلارمعضرع.١

.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
لالختارمثالثاهررحو
.ٍناوثسمخ

يفتختامدنعماظنلاطبضةداعإمتت
.اروفكرحملاتيزرييغتبمقةلاسرلا
.٢٢٦/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ةيداصتقالاةدايقلا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
دنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
:ةدايقلا

ةجردىلإخانملابمكحتلاةمظنأطبضت.
ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
الامدنعمهليغشتفقوأوأكرحملا
.مهيلإةجاحكانهنوكت

مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.
.ئداهوحنىلععراستلاب

بنجتو،ًايجيردتلمارفلاىلعطغضا.
.ئجافملافقوتلاتالاح

ةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.
.ةليوطتارتفلؤطابتلا

فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.
مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا

.ةعرسلاتابثيف
ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.

رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(ىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلارادج

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لافقألاوحيتافملا
٢٧....................حيتافملا
نودبدُعبنعلوخدلاماظن

٢٨..............)RKE(حاتفم
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت

٢٨..............)RKE(حاتفم
٣٢....دُعبنعةرايسلاليغشتءدب
٣٤...............باوبألالافقأ
٣٦.......ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
٣٦...............رخأتملالفقلا
٣٦....ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
٣٦..........قالغإلانمةيامحلا
٣٧..........لافطألانامألافقأ

باوبألا
٣٨................يفلخلابابلا

ةبكرملانامأ
٤٣...............ةرايسلانيمأت
٤٣.........ةرايسلابراذنإلاماظن
ةكرحلّطعمماظنليغشت

٤٤...................ةرايسلا

ةيجراخلاايارملا
٤٥..............ةبدحملاايارملا
٤٥.............ةيئابرهكلاايارملا

٤٦.................ايارملايط
٤٦.................ايارملاةئفدت

٤٦....يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
عضولاىلإةلامإلاايارم
٤٦..................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٤٦....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٤٦....ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٤٦...............ةيكيتاموتوألا

ذفاونلا
٤٧.....................ذفاونلا
٤٧.................ةيلآلاذفاونلا
٤٩..............سمشلاتايقاو

فقسلا
٤٩................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

ريذحت}
دوجوعمةبكرملايفلافطألاكرتنإ
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(باصيدقفريطخ،رمأاهلخاد
دقوةريطختاباصإبمهريغوألافطألا
ليغشتبنوموقيدقو.تومللنوضرعتي
ليغشتلارصانعنميأوأةيلآلاذفاونلا
.كرحتتةرايسلانولعجيدقلب،ىرخألا
لاسرإزاهجنوكيامدنعذفاونلالمعت
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
وألافطألاقلعيدقو،ةبكرملالخاد
ال.قلغنتيهوةذفانلاراسميفمهريغ
زاهجعمةرايسلايفلافطألاكرتت
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.)RKE(حاتفم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨

زاهجلخاددوجوملاحاتفملامادختسامتي
)حاتفمنودبدعبنعلوخدلا(RKEلاسرإ
.قئاسلابابيف

نمبيرقلارزلاىلعطغضا،حاتفملاعلخل
بحساولاسرإلازاهجنميلفسلاءزجلا
ىلإحاتفملابحستال.جراخلاىلإحاتفملا
.رزلاىلعطغضتنأنودجراخلا
،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
نماهولخنمدكأتللحاتفملاةلصنصحفاف
.هباشاموأخاسوألا
ةجاحبتنكاذإكيدلدمتعملاليكولاعجار
.ديدجحاتفمىلإ

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلاماظن

زاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادجًاديعبلاسرإلا

كانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأتابكرم

عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفم
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
لوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنعةرايسلا
ةفاسمنمض)RKE(حاتفمنودبدُعبنع
نودبلوصولاليغشت"رظنا.)مدق٣(رتم١
.يلياميف"حاتفم
ىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
دُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

هباشمالب،دعبنعليغشتلاءدب

Q:ةحتفبابوباوبألاةفاكلفقلطغضا
ةراشإتارشؤمضموتدق.دوقولابةئبعتلا
ةطغضلادنعقوبلاقلطنيوأ/وفاطعنالا
صيصختعجار.لفقلاىلإةراشإللةيناثلا
.١٣٤/ةرايسلا

Qىلعطغضلاءانثأقئاسلابابحتفدنع
،حوتفمبابلافقإمدعةزيمنيكمتعم
بابءانثتسابباوبألاعيمجلفقمتيسف
صيصختعجار.هلفقحتفمتيسفقئاسلا
اذإباوبألاعيمجلفقمتيس.١٣٤/ةرايسلا
طغضلادنعاًحوتفمبكارلابابناك
.Qىلع

طيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
راذنإلاماظنعجار.ةقرسلاعنمماظن
.٤٣/ةرايسلاب

K:ةحتفوقئاسلابابلفقريرحتلطغضا
حتفلىرخأةرمطغضا.دوقولابةئبعتلا
لافقأحتفلناوثسمخنوضغيفلفقلا
RKEلاسرإزاهجةجمربنكمي.باوبألا
رزلاىلعطغضلابباوبألاعيمجلفقحتفل
.١٣٤/ةرايسلاصيصختعجار.لوألا
عوجرلاحيباصموبابضلاحيباصمءيضتس
لافقأريرحتدنعةيناث٢٠ةدملفلخلاىلإ
كلءيضتيكليللايفدُعبنعةبكرملا
تارشؤمضموت.ةبكرملاوحنقيرطلا
.لافقألاريرحتىلعديكأتللفاطعنالاةراشإ
.١٣٤/ةرايسلاصيصختعجار

ماظنليطعتىلإKىلعطغضلايدؤيس
/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.ةقرسلاعنم

٤٣.
عمطغضا،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ذفاونلاعيمجحتفلKرزلاىلعرارمتسالا
صيصختعجار.هنيكمتةلاحيف،دُعبنع
.١٣٤/ةرايسلا

Qطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف:/
ىلعرارمتسابروفلاىلعطغضامثهررحو
ليغشتءدبللقألاىلعناوثعبرأةدمل/
زاهجمادختسابةبكرملاجراخنمكرحملا
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.٣٢/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار

ليغشتءدبلررحوةدحاوةرمطغضا:7
حيباصملاضموت.ةبكرملاعضوددحم
.تارمثالثًاتوصهيبنتلاةلآردُصتوةيجراخلا
ثالثةدملًاطغاضقباو7ىلعطغضا
توصقلطني.ئراوطلاراذنإقالطإلناوث
فاطعنالارشؤمحيباصمضموتوقوبلا
اًددجم7طغضلامتيىتحوأةيناث٣٠ةدمل
.ةبكرملاليغشتءدبمتيوأ
b:قلغوأحتفلةعرسبنيترمطغضا

.ةعتمألاقودنصباب
ءاطغةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا
.قودنصلا

حاتفمالبلوخدلاليغشت

نيمأتكنكميحاتفمنودبلوخدلاماظنعم
بابىلإلوصولاوباوبألالافقأريرحتو
لاسرإزاهججارخإنودبةعتمألاقودنص

RKEةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلانم
يفRKEلاسرإزاهجنوكينأيغبني.خلإ
بابوأبابلانم)مادقأ٣(م١قاطن
.هحتفدارملاةعتمألاقودنص
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأريرحتل
بابنملافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
.١٣٤/ةرايسلاصيصختعجار.قئاسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠

طبرمتي،ةركاذلادعاقمةزيمترفوتاذإ
RKEلاسرإزاهج سولجلاعاضوأب2و1
/ةركاذلادعاقمعجار.2و1ةركاذلايف
٥٦.

قئاسلابابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
طغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم)مدق
بابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأترزىلع
بابلفقريرحتىلإيدؤيفوسقئاسلا
ريرحت/نيمأترزطغضمتاذإ.قئاسلا
،ناوثسمخنوضغيفىرخأةرملافقألا
باوبأعيمجلافقأريرحتمتيفوسف
.باكرلا

بكارلاةهجبةهيبش،قئاسلاةهجضورعم

فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
ةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.

.لافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
ىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.

لافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمج

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا

باكرلاباوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
ىلعطغضلانإف،بابلاضبقمنم)مدق
بابلااذهضبقمبلافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمجلافقأريرحتىلإيدؤيفوس
فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
لافقألاريرحت/نيمأترزمادختسامت.

.باوبألاعيمجلافقأريرحتل
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا

حاتفمنودبلافقألانيمأت

نإف،حاتفمنودبلوصولاماظنرفوتاذإ
دعبلفقلانيمأتبموقتفوسةرايسلاهذه
تناكاذإ؛باوبألاعيمجقلغنمناوثةدع
دحأجارخإمتلقألاىلعوةأفطمةرايسلا
يفوأةرايسلانمRKEلاسرإةزهجأ
.ةرايسلايفدحأدجاوتمدعةلاح
.دوقولاءاطغلفقكلذكمتي
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإعملخادتت
لاسرإزاهجدوجوةبكرملافشتكتالطقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخادRKEماظن
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت
RKEماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأ
ماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد

RKEةبقارمنودةبكرملايف.
ًايكيتاموتوأاهنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
,حتف,لفق"عجار،ةبكرملانمجورخلادنع
/ةرايسلاصيصختيف"دعبنعليغشتو

١٣٤.

حاتفمنودبلافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا

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

مكحتلازاهجكرتبةبكرملاراذنإ

زاهجنايسنوةرايسلاليغشتفاقيإدنع
)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا(RKEلاسرإ
قالغإدعبتارمثالثًاتوصقوبلاردصيس،
،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل.باوبألاعيمج
.١٣٤/ةرايسلاصيصخترظنا

ةبكرملايفدعيملدعُبنعمكحتلازاهجراذنإ

دحأحتفعم،لمعتةرايسلاتناكاذإ
ثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث،باوبألا
نعلوخدلاRKEلاسرإزاهجنعةرايسلا
متيملاذإو.لخادلابحاتفمنودبدُعب
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجفاشتكا
زكرمةشاشضرعتسف،RKEحاتفم
متيملةلاسرلا)DIC(قئاسلاتامولعم
متيمل(دعبنعمكحتلاحيتافمفاشتكا
ردصيسو)دُعبنعمكحتلازاهجفاشتكا
رمألااذهثدحي.تارمثالثًاتوصقوبلا
اهيفدوقتةرملكيفطقفةدحاوةرم
.ةرايسلا

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف

ءاطغضبقميفسمللاةحولىلعطغضا
زاهجناكاذإقودنصلاءاطغحتفلقودنصلا
رتم١قاطنيفاًدوجومRKEلاسرإلا
.)مدق٣(

حاتفمبلوخدلا

زاهجةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
باوبألالافقأرظنا،ةنحشلاةغرافلاسرإلا
/٣٤.

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب

دعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
ةبكرملاهذهعمةجمربملا)RKE(حاتفمالب

ةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعتيتلايه
ءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوألاسرإلا
دنع.ليكولاقيرطنعهتجمربوهنعليدب
هذهعملدبتسملالاسرإلازاهجةجمرب
ةزهجأةفاكةجمربًاضيأبجيةبكرملا
زاهجةجمربدرجمب.ىرخألالاسرإلا
لاسرإلاةزهجألمعتنلفديدجلالاسرإلا
نكمي.ىرخأةرمةقورسملاوأةدوقفملا
لاسرإةزهجأةينامثاهلنوكينأةبكرملكل
موقتيكليكولاعجار.اهعمةجمربم
.ةديدجلالاسرإلاةزهجأةجمربب

زاهجيفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلا

ةيراطبتناكاذإ،ةرايسلاليغشتءدبدنع
متيملرهظتدقف،ةفيعضلاسرإلازاهج
وأدعبنعمكحتلاحيتافمفاشتكا

NO REMOTE KEY WAS
DETECTED PLACE KEY IN

TRANSMITTER POCKET THEN
START YOUR VEHICLE

عض،دُعبنعليغشتحاتفمفاشتكامتيمل(
أدبامثلاسرإلازاهجفيوجتيفحاتفملا
قئاسلاتامولعمزكرميف)ةرايسلاليغشت

DIC.قئاسلاتامولعمزكرمضرعيدق
تابثلايفمكحتلاماظنةنايصاًضيأ
.ينورتكلإلا
:ةبكرملاليغشتءدبل

.حادقألالماحيفلاسرإلازاهجعض.١
Pعضويفةرايسلانوكتامنيح.٢

ا،)دياحملا(Nعضولاوأ)نكر(
لمارفلاةساودىلعطغض
ENGINEو START/STOP.

يفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأ
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ةيراطبلالادبتسا

زاهجيفةدوجوملاةيراطبلالدبتسا
ةلاحيفنكُممتقوبرقأيفلاسرإلا
ماظنةنايصقئاسلاتامولعمزكرمضرع
.ينورتكلإلاتابثلايفمكحتلا

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

:ةيراطبلالادبتسال

بناجىلعدوجوملارزلاىلعطغضا.١
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإلازاهج
ال.حاتفملاةلازإل"RKE"حاتفم
نأنودجراخلاىلإحاتفملابحست
.رزلاىلعطغضت

يفةعيفرو،ةحطلفمةادألخدأ.٢
علخوهلصفللاسرإلازاهجفصتنم
.يفلخلاءاطغلا

.ةحطلفمةادأبةيراطبلاعفرا.٣
.ةيراطبلاعزنا.٤
نوكيثيحب،ةديدجلاةيراطبلاعض.٥

.يفلخلاءاطغلاوحنبجوملافرطلا
CR2032زارطنمةيراطببلدبتسا
.اهلداعياموأ

.هضعبيفلاسرإلازاهجطغضا.٦

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
ءدباهرفاوتةلاحيفةزيملاهذهكلحيتت
.ةرايسلاجراخنمكرحملاليغشت

ماظنلاسرإزاهجىلعدجويرزلااذه:/
تناكاذإ)RKE(حاتفمالبدعبنعلوخدلا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيمبةدوزمةبكرملا
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
دق.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءدبءانثأيفلخلابابضلاليزملمعي
سقطلاةدوربلاًقفودُعبنعليغشتلا
ةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
ةدوزمدعاقمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ءانثأمهليغشتنكميف،ةيوهتلاوةئفدتلاةزيمب
دعاقملاةئفدتعجار.دُعبنعليغشتلاءدب
.٥٩/اهتيوهتوةيمامألا
ةلجعةئفدتةزيمبةرايسلازيهجتلاةلاحيف
نعليغشتلاءدبءانثألمعتدقف،ةدايقلا
.١٠٦/ةدايقلاةلجعةئفدتعجار.دُعب

نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
صخشلانمنيناوقلاضعبطرتشت،لاثملا
دُعبنعليغشتلاءدبةيصاخمدختسييذلا
دنعهتيؤرلاجمنمضهتبكرمنوكتنأ
فرعتللةيلحملانيناوقلاصحفا.كلذلعف
.تابلطتميأىلع
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اذإدعبنعليغشتلاءدبةزيممدختستال
دفنيدق.دوقولانمةليلقةيمكةبكرملابناك
.ةبكرملانمدوقولا
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب

دعبنعليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
حيباصمضيمودكؤي.فاطعنالا
بلطيقلتمتهنأفاطعنالاةراشإ
.دُعبنعةبكرملاليغشت
ىقبتسونكرلاحيباصمءيضتس
.روديكرحملانأاملاطلةئيضم
.ةبكرملاباوبألفقنتس

.ةدايقلالبقلاعشإلاليغشتبمق.٣
١٥دعبكرحملاليغشتفقوتيس
ةينمزلاةرتفلاديدمتمتيملامةقيقد
.لاعشإلاليغشتمتيوأ

كرحملانارودنمزديدمت

١٥اهردقغلبييتلاديدمتلاةرتفلةبسنلاب
٣٠رورمدعب٢و١نيتوطخلاررك،ةقيقد
ال.ليغشتلاديقكرحملادوجوءانثأةيناث
ةرملالإدُعبنعليغشتلاءدبديدمتنكمي
.ةدحاو
متيسف،دعبنعليغشتلاءدبديدمتدنع
.ىرخأةقيقد١٥ةدمةفاضإ
ديقكرحملاناكاذإ،لاثملاليبسىلع
١٥ةفاضإتمتوةقيقد١٥ةدملليغشتلا
ليغشتةرتفيلامجإلصيسف،ةقيقد
.ةقيقد٣٠ىلإكرحملا
دُعبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابُحمسي
دحكنيترموأةدحاوةرمديدمتةرتفب
.لاعشإيترودنيبىصقأ
ةرمهليغشتفاقيإمثلاعشإلاليغشتمزلي
ءدبةزيممادختسانمنكمتتلىرخأ
.ىرخأًةرمدُعبنعليغشتلا

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

:كرحملاليغشتفاقيإل

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

ريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
.رطخلانم

ىلإمثليغشتلاعضوىلإلاعشإلارِدأ.
.ليغشتلافاقيإعضو

دعبنعليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا

نعةبكرملاليغشتءدبةزيمليغشتمتينل
:ةلاحيفدُعب
.ةرايسلايفدوجوملاسرإلازاهج.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
رطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضويف
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

.تاثاعبنالاب
ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاعكرحملا
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.
ةبكرملاليغشتءدبلنيتلواحمءارجإمت.

ءدبةلواحمءارجإمتوأدُعبنع
.ديدمتةرتفعمليغشت

.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

دعبنعليغشتلاءدبةزيمةفاضإلةزهاج

ليغشتءدبةزيمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
ةزيمبةدوزمنوكتدقف،دعبنعةبكرملا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيمةفاضإلةزهاج
ءدبةزيمةفاضإليكوللحيتتةزيملاهذهو
نمةمدقملادعبنعةبكرملاليغشت
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ءدبةزيمةفاضإلليكولاعجار.ّعنصملا
نمةمدقملادعبنعةبكرملاليغشت
.ةبكرمللّعنصملا

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

باوبألااوحتفينأ،لافطألا
ةبكرملانماوطقسيوةلوهسب
لفقحتفنكمي.ريستيهو
كرحتءانثأاهحتفوباوبألا
نمطوقسلالامتحانإ.ةرايسلا
نوكيمادطصاعقواذإةبكرملا
.باوبألالافقإمدعلاحيفربكأ
نأباكرلاةفاكىلعبجيكلذل
لكشلابنامألامازحاودتري
باوبألالفقبجيامك،بسانملا
.ةبكرملاةدايقءانثأ

ةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
نوكينلامبرفةلوفقمريغ
نأنكمي.اهنمجورخلامهعسوب
ةطرفمةرارحىلإلفطلاضرعتي
ةميدتسمتاباصإنميناعيدقو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةبرضببسبتومللضرعتيدقوأ
دنعًامئادةبكرملالفقا.سمش
.اهترداغم

ةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
ريغبابلانمةبكرملاىلإ
ةعرسففختامدنعلوفقملا
لافقإنإ.اهفقوتوأةبكرملا
عنمىلعدعاسينأنكميباوبألا
.كلذثودح

جراخنمبابلالفقريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

لاسرإزاهجيفKوأQىلعطغضا.
عجار.حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
.٢٨/)RKE(حاتفم

.قئاسلابابيفحاتفملامدختسا.
.ءاطغبةدوزمحاتفملاةناوطسأ

لخادنمبابلالفقريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

لفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.
.يئابرهكلابابلا

ءاغلإلةدحاوةرمبابلاضبقمبحسا.
اًددجمضبقملابحسا.بابلالفق
.هحتفل

حاتفمالبلوخدلا

دعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأبجي
٣(رتم١ةفاسمنمضRKEحاتفمنودب
بابلاوأهحتفديرتيذلابابلانم)مدق
.ةزيملاهذهرفوتلاحكلذو،يفلخلا
عجار.حتفللبابلاضبقمىلعرزلاطغضا
ليغشتيف"حاتفمنودبلوصولاليغشت"
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
/٢٨.
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قئاسلابابحاتفملفقىلإلوصولاةناوطسأ
)ةفَزنتسمةيراطبدوجوةلاحيف(

بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:قئاسلا

عضوىلإ)1(بابلاضبقمبحسا.١
عضولااذهيفهبظفتحامثحتفلا
.ءاطغلاةلازإةيلمعلامتكانيحل

لفسأب)3(ةحتفلايفحاتفملالخدأ.٢
.ىلعألحاتفملاعفراو)2(ءاطغلا

مقوفلخلاهاجتاب)٢(ءاطغلاكرح.٣
.كفلاب

.ةناوطسألايفحاتفملامدختسا.٤

:ءاطغلابيكرتةداعإل
عضوىلإ)1(بابلاضبقمبحسا.١

عضولااذهيفهبظفتحامثحتفلا
.ءاطغلابيكرتةيلمعلامتكانيحل

نيبءاطغلارهظب)6(نيفرطلالخدأ.٢
ةدعاقلاو)5(ماكحإلارصنع
.)4(ةيندعملا

ىلعطغضاومامألاىلإءاطغلاكّرح.٣
ءاطغلاتيبثتلةيمامألاةفاحلا
.هناكميف

.بابلاضبقمكرتا.٤
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦

.هناكميفءاطغلانيمأتنمققحت.٥

رحلانارودلاتاذلافقألا

لكشببابلاحاتفملفقةناوطسأةرادإمتت
وأحيحصلاريغحاتفملامادختسادنعرح
عنمت.لماكلابحيحصلاحاتفملالاخدإمدع
حتفمتينأبابلالفقلرحلانارودلاةزيم
ىلإهردأ،لفقلاطبضةداعإل.ةونعلفقلا
حيحصلاحاتفملالاخدإعميسأرلاعضوملا
.ىرخأةرمهلخدأوحاتفملاعلخا.لماكلاب
،لفقلاطبضةداعإكلذنعجتنيملاذإ
يفهتكرحةفاسمفصنىلإحاتفملاردأف
.طبضلاةداعإءارجإرركوةناوطسألا

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

Q:باوبألالفقمتييكلطغضا.
K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.

رخأتملالفقلا
نيمأتلاريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
ناوثسمخرادقمبباوبألالافقأليلعفلا
.باوبألاعيمجقلغدعب
ةلاحيفطقفرخأتملالفقلاليغشتنكمي
باوبألالافقأنيمأتعنمةزيمليغشتفاقيإ
.ةررحملا

بابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
ردصتس،حوتفمبابلاامنيب،يئابرهكلا
ريخأتةيصاخنأحضوتلتارمثالثةرافص
.ةلاعفلافقألانيمأت
دعبًايكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسٍذئدنعو
ديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغنمناوثسمخ
،ناوثسمخيضملبقباوبألادحأحتف
دعبداُعيفوسناوثسمخلاتقؤمنإف
.ىرخأةرمباوبألاةفاكقالغإ

ةرمبابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضا
ماظنلاسرإزاهجبQطغضاوأ،ىرخأ
يكل،)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
ىلعباوبألالفقتوةيصاخلاهذهيغلت
.روفلا
عجار.رخأتملالفقلاةزيمةجمربنكمي
.١٣٤/ةرايسلاصيصخت

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
ةفاكقالغإدنعًايكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع،باوبألا
نمةبكرملاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)P(نكرلاعضو
هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(اس/مك١٣ةعرسل
:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكر(Pعضوىلإلوحت.
.باوبألليكيتاموتوألالفقلاليطعترذعتي
.باوبألليكيتاموتوألاحتفلاةجمربنكمي
.١٣٤/ةرايسلاصيصختعجار

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلاناكاذإ

ACC/ACCESSORY)ناكو،)تاقحلملا
بابوًاطوغضميلآلابابلالفقحاتفم
باوبألالكلفقنتسف،ًاحوتفمقئاسلا
.طقفقئاسلابابلفقحتفنيسو
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
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٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةلاحيفو.اهلخادبRKEزاهجدوجو
،ةبكرملالخادRKEزاهجدوجوفاشتكا
RKEلاسرإةزهجأددعليلقتمتيملو
قئاسلابابلفقحتفمتيسف،لخادلاب
.تارمةثالثقوبلانمتوصردصيسو
نمةيامحلاةفيظوزايتجامتينأنكمي
ىلعرارمتسالاعمطغضلابًايوديقالغإلا
Qيئابرهكلاباوبألالافقأحاتفميف.

Open Door Anti-Lockout)قلغعنم
)حوتفملابابلا

بابلاقلغعنمةزيمليغشتةلاحيف
بابو،ةفقوتمةرايسلاتناكو،حوتفملا
متيسف،لفَقلابلطمتمثاًحوتفمقئاسلا
قئاسلابابىقبيسوباوبألاعيمجلفق
لفقلىرخأةرمرزلاىلعطغضا.اًحوتفم
ليغشتفاقيإوأليغشتنكمي.قئاسلاباب
عجار.حوتفملابابلاقلغعنمةزيم
.١٣٤/ةرايسلاصيصخت

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

ةيوديلالافطألانامألافقأ

يفنوكتاهنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةيفلخلاباوبألانمةيلخادلاةفاحلا
:نامألالفقمادختسال
عضومىلإًالوصولفسألعارذلاكرح.١

.لفقلا
.بابلاقلغأ.٢
بابلاعمهسفنءارجإلالعفا.٣

.رخآلايفلخلا

لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

طيشنتقيرطنعبابلالفقحتفا.١
حاتفمىلعطغضلابيلخادلاضبقملا
مادختسابوأيئابرهكلابابلالفق
نعباوبألاحتفماظنلاسرإزاهج
.)RKE(حاتفمنودبدعب

.جراخلانمبابلاحتفا.٢
نكمتينل،لافطألانامألفقنيكمتدنع
بابلاحتفنمًانسربكألالافطألاورابكلا
نامألافقأءاغلإبمق.لخادلانميفلخلا
.لخادلانمباوبألاحتفنيكمتللافطألا
:نامألالفقءاغلإل
نمبابلاحتفاوبابلالفقحتفا.١

.جراخلا
لعفا.لفقلاحتفلىلعألعارذلاكرح.٢

.رخآلابابلاعمهسفنءارجإلا
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باوبألا

يفلخلابابلا

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

اهتحتوأمكحتلاةحول
.لماكلكشب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلاةفيظو

.١٧٩/كرحملامداععجار

هيبنت

وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق

يوديلاقودنصلاءاطغ

ىلعKطغضا،يفلخلابابلالفقءاغلإل
يفKطغضاوأيلآلابابلالفقحاتفم
حيتافمالبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج

عجار.ٍناوثسمخنوضغيفنيترم
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٢٨.

ةحولىلعطغضا،يفلخلابابلاحتفل
.عفرامثيفلخلابابلالفسأسمللا
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
ةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
دقف.قودنصلاءاطغقالغإءانثأسمللا
.يفلخلابابلاجالزمريرحتيفكلذببستي
نودبلوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف
ةعتمألاقودنصبابحتفنكمي،حاتفم
RKEماظنلاسرإزاهجناكاذإلوفقملا
.سمللاةحولنم)مدق٣(م١قاطنيف
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٢٨/)RKE(حاتفم
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متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا
.ةدايقلالبقًامئادقودنصلاءاطغقلغأ

ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}
اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
قودنصلاءاطغراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقلغوهحتفءانثأقودنصلاءاطغراسم

هيبنت

وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق

ةعتمألاقودنصبابةزيمترفوتاذإ
بابىلعةداعحاتفملادجوي،يئابرهكلا
ىلعاًضيأحاتفملانوكينأنكمي.قئاسلا
ةبكرملانوكتنأبجيو.يولعلالوسنوكلا
حيباصملاضموت.)نكرلا(Pعضولاىلع
قودنصلاءاطغكرحتيامدنعةيفلخلا
.ءابرهكلاب
:يهعاضوألا
.MAX)ىصقأىتححتفلا:)ىصقأ

.عافترا
نكميلقأعافتراىتححتفلا:٣/٤.

.لماكلاحتفلاو٣/٤نيبامهطبض
نمةعتمألاقودنصبابعنملمدختُسي
بابلثمايلعلاماسجألابماطترالا
ىلعةعوضوملاةلومحلاوأبآرملا

حتفناكمإلابلازيال.ةرايسلاحطس
ىدملاىلإًايوديةعتمألاقودنصباب
.لماكلا

.OFF)طقفيوديلاحتفلل:)فاقيإ.
رتخا،ًايلآةعتمألاقودنصبابقلغوأحتفل
.٣/٤وأ)ىصقأ(MAXعضولا

لاسرإزاهجبةعرسبنيترمbطغضا.
قودنصبابكرحتينأىلإRKEماظن
.ةعتمألا

نأمزلي.قئاسلابابب8طغضا.
وألفقلاحوتفمامإقئاسلابابنوكي
.نامألاراذنإليعفتنودًالوفقم

بابلفسأسمللاةحولىلعطغضا.
عيمجلفقحتفدعبةعتمألاقودنص
لوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف.باوبألا
ةرايسلاحتفنكمي،حاتفمنودب
ماظنلاسرإزاهجناكاذإةلوفقملا

RKEنم)مدق٣(م١قاطنيف
.سمللاةحول
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يلفسلاءزجلايفlىلعطغضا.
حدقراوجبةعتمألاقودنصبابنم
.هقالغإلبحسلا

قاطنبوأ،قودنصلاءاطغبرزيأطغضا
RKEماظنلاسرإزاهجبbوأ،سمللا
يدؤي.هكرحتءانثأقودنصلاءاطغفاقيإل
يفلخلابابلارارزأنمرزيأىلعطغضلا
ىلعةعرسبنيترمbىلعطغضلاوأ
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(هاجتالايفةيلمعلاليغشتةداعإل
ةحولىلعطغضلايدؤيسو.يسكعلا
قودنصبابضبقمىلعةدوجوملاسمللا
يفنكلوةكرحلاليغشتةداعإىلإةعتمألا
.بسحفحتفلاهاجتا

هيبنت

وأحتفيفًايوديةوقلامادختسايدؤيدق
هكرحتءانثأةعتمألاقودنصبابقالغإ
ةصرفلاكرتا.ةرايسلافلتىلإًايئابرهك
.ًالوأءاهتنالابةيئابرهكلاةرودلل

ةعتمألاقودنصبابةفيظولطعتتدق
ةرارحلاتاجردلظيفًاتقؤميئابرهكلا
ةرودلاراركتدعبوأ،ضافخنالاةديدش
اذإو.تقولانمةزيجوةرتفلالخةيئابرهكلا
ءاطغلاليغشتناكمإلابلازيالف،كلذثدح
.ًايودي
ةبكرملابةعرسلالقنعارذكيرحتلاحيف
ةفيظولالمعءانثأ)P(نكرلاعضونم
ءاطغةكرحرمتستفوسف،ةيئابرهكلا
ةبكرملاتماقاذإ.ةياهنلاىتحقودنصلا
،قودنصلاءاطغةكرحلامتكالبقعراستلاب
يفكرحتيوأقودنصلاءاطغفقوتيدق
زكرملئاسرنمققحت.يسكعلاهاجتالا
قالغإنمققحتو)DIC(قئاسلاتامولعم
قالطنالالبقهنيمأتوةعتمألاقودنصباب
.ةرايسلاب

ةعتمألاقودنصبابطوقسفاشتكا

يلآلاةعتمألاقودنصبابقالغناةلاحيف
كلذريشيف،ةيئابرهكلاحتفلاةروددعبًايئاقلت
ىلعدئازلانزولاعملعافتيماظنلانأىلإ

للخدوجولامتحاوأةعتمألاقودنصباب
ةرافصتوصردصي.ةماعدلامئاقيف
ضافخنافاشتكاةزيمليغشتءانثأرركتم
يف.دئازنزويأنمصلخت.يفلخلابابلا
ةعتمألاقودنصبابقالغنارارمتساةلاح
ليكولاىلإعوجرلاىجري،حتفلادعبًايئاقلت
لبقةمدخلاىلعلوصحللكبصاخلا
.يئابرهكلاةعتمألاقودنصبابمادختسا
قودنصبابةكرحعملخادتثودحنإ
لكشبًايوديهقلغوأيئابرهكلاةعتمألا
ةيلمعهبشيدقًايلآةحتفدعبةياغللعيرس
كلذيدؤيدق.ةماعدلامئاقبللخثودح
بابطوقسفاشتكاةزيمطيشنتىلإاًضيأ
ةعتمألاقودنصبابكرتا.ةعتمألاقودنص
لبقِناوثةدعلرظتناوةيلمعلالُمكيىتح
.ًايوديهقلغ

قئاوعلافاشتكاتازيم

ءانثأًاقئاعةعتمألاقودنصبابهجاواذإ
سكعيسف،يئابرهكلاقلغلاوأحتفلاةرود
ةفاسملكرحتيوًايكيتاموتوأههاجتابابلا
،قئاعلاةلازإدعب.قئاعلانعاًديعبةريصق
ءاطغليئابرهكلاليغشتلامادختسانكمي
ءاطغهجاواذإ.ىرخأةرمقودنصلا
ةرودلاسفنيفقئاوعةدعقودنصلا
ةفيظولالمعفاقيإمتيسف،ةيئابرهكلا
بابقلغأ،قئاوعلاةلازإدعب.ةيئابرهكلا
فانئتسابحامسللًايوديةعتمألاقودنص
.يعيبطلايئابرهكلاليغشتلافئاظو
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متيامنيبلافقألاةنمؤمةرايسلاتناكاذإ
عنميقئاعدجويو،ةعتمألاقودنصبابقلغ
،قلغلاةيلمعلامكإنمقودنصلاباب
بابنأبهيبنتكقوبلاقلطنيفوسف
.قلغنيملقودنصلا
فاوحلاىلعراصحنالاتارعشتسمدجوت
نيبامءيشقلعاذإ.يفلخلابابللةيبناجلا
اذهىلعطغضوةبكرملاوقودنصلاءاطغ
ءاطغةكرحسكعنتفوسف،رعشتسملا
ءاطغىقبيس.لماكلكشبحتفنيوقودنصلا
هليعفتيرجينأىلإًاحوتفمقودنصلا
.ًايوديقلُغيوأًاددجم

٣/٤عضولاطبض

ءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل
:حتفلا

٣/٤وأ)ىصقأ(MAXعضولارتخا.١
.ًايلآةعتمألاقودنصبابحتفاو

دنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢
طغضلاقيرطنعبولطملاعافترالا
مق.قودنصلاءاطغلحاتفميأىلع
ًايوديقودنصلاءاطغعضوليدعتب
.ةجاحلادنع

حدقراوجبlىلعرارمتسابطغضا.٣
ةعتمألاقودنصبابلفسأبحسلا
فاطعنالاتاراشإضموتىتح
نأكلذنيبي.ةرافصتوصردصيو
.هظفحمتدقطبضلاعضو

ةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
لباقلاعافتراللنيعمىندأدحنملقأ
ردصيوأحابصمضمويملاذإ.ةجمربلل
طوبضملاعافترالانأكلذينعيدقف،توص
.ةياغللضفخنم

يوديلاليغشتلا

قودنصلاءاطغليغشتل)فاقيإ(OFFرتخا
.ًايودي

هيبنت

ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ

نعًايوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
يوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرحقيرط
عيرسلاقالغإلانمدحتةزيمىلعماظنلا
.فلتلانمتانوكملاةيامحلكلذوًايودي

حاتفمبKطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
Kطغضاوأيئابرهكلابابلالفقنيمأت
ريرحتلنيترمRKEماظنلاسرإزاهجب
ةحولىلعطغضا.باوبألاعيمجلافقأ
بابضبقمنميلفسلابناجلاىلعسمللا
.عفرلابمقمث،ةعتمألاقودنص
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
ةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
.قودنصلاءاطغقالغإءانثأسمللا
ءاطغتيبثتءاغلإيفكلذببستيس
.قودنصلا
اذإلوفقملاةعتمألاقودنصبابحتفنكمي
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهجناك
ليغشتعجار.سمللاةحولنم)مدق٣(
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
/٢٨.
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متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا

دعُبنعليغشتلا

قيرطنعيفلخلابابلالمعينأنكمي
يفلخلاتامدصلايقاولفسأمدقلاةكرح
.ماقرألاةحولورسيألامداعلابوبنأنيب
دُعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأمزلي
٣(م١قاطنلخاد)RKE(حاتفمنودب
ليغشتىنستيليفلخلادصملانم)مدق
.نيديلامادختسانودًايلآيفلخلابابلا
بابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
ءانثأيفلخلابابلافاقيإل.ةعتمألاقودنص
.هبةصاخلارارزألادحأمدختسا،هكرحت
عجار.نيديلارحةزيمصيصختنكمي
:يلياممرتخا.١٣٤/ةرايسلاصيصخت
ةكرحطيشنتمتي:قالغإوحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاقالغإوحتفلجأنملكرلا
لكرلاةكرحطيشنتمتي:طقفحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاحتفطقفلجأنم
.ةزيملاليطعتمت:ليغشتلافاقيإ

لكرلاقاطنلوط

لكرلاةكرح

هيبنت

ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ

يفرشابملكشبكمدقكرح،ليغشتلل
يقاولفسأةعيرسةدحاوةكرحبءاوهلا
ةحولورسيألامداعلابوبنأنيبتامدصلا
.اهناكمىلإاهدعأمثماقرألا

هيبنت

بابحتفيفةرثانتملاهايملاببستتدق
ماظنلاسرإزاهجلعجا.ةعتمألاقودنص

RKEيففاشتكالاةقطنمنعاًديعب
بابعضوطبضاوأيفلخلامدصملا
دنع)فاقيإ(OFFىلعةعتمألاقودنص
مدصملانمبرقلابلمعلاوأفيظنتلا
ةعتمألاقودنصبابحتفبنجتليفلخلا
.دصقنود
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.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.

نلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.
.قودنصلاءاطغليعفتمتي

نأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.
.اًمامتةكرحلانعفقوتي

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

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

ةبكرملانامأ

ةرايسلانيمأت
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
ةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو
.اًمامتةرايسلا

ةرايسلابراذنإلاماظن
عنمراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا

ةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
ىلإيمامألاجاجزلانمبرقلابسايقلا
:ماظنلاةلاح
.طٰشنمريغراذنإلاماظن:ليغشتلافاقيإ

ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا
دحأ.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
يفلخلابابلاوأ،كرحملاءاطغوأ،باوبألا
.حوتفم
.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت

.كرحملاليغشتفقوأ.١
نيتقيرطلاىدحإبةبكرملالفقبمق.٢

:نيتيلاتلا
.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

ءزجلاطغضا،حوتفمبابلاامنيب.
.Qيلخادلا

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

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.حاتفملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٤

ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
قوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسوًاتوص
ليغشتمتيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا
بابلالفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملا
لالخRKEلاسرإزاهجبKىلعطغضلاب

قالطنالدادعتسالاةدميهوناوث١٠
.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلا
كرحملاءاطغوأباوبألادحأحتفةلاحيف
ليطعتًالوأمتينأنوديفلخلابابلاوأ
فاطعنالاتاراشإضموتسف،ماظنلاةيلاعف
متتس.ًابيرقتةيناث٣٠ةدملقوبلاقلطنيو
ثدحلاةبقارملراذنإلاماظنطيشنتةداعإ
.صخرملاريغيلاتلا

راذنإلاماظنطيشنتليطعت

ءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإراذنإلا

لاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
البدعبنعلوخدلاماظنبصاخلا
.RKEحاتفم

.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
عيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.

.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملاباكرلا
مادختساببابلالفقحتفباًمودمق.

.RKEلاسرإزاهج

نملطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
.راذنإلائفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعف

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

RKEلاسرإزاهجىلعKطغضمتاذإ
ثالثلحيباصملاضموتوًاتوصقوبلاردصأو
لبقنمثدحًاراذنإنأينعياذهف،تارم
.ًالٰعفمراذنإلاماظنناكامدنع
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعًايكيتاموتوأةبكرملاةكرحليطعتمتي
.اهنملاسرإلازاهججارخإ
ةرادإدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
وأليغشتلاعضوىلإلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)روثعلاو)تاقحلملا
لوخدلل)RKE(حلاصلاسرإزاهجىلع
.ةبكرملايفحاتفمنودب

تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
رثكأوألاسرإزاهجبماظنلاديوزتمتي
ةزهجألاهذهو،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلل
لّطعمماظنبمكحتلاةدحوعمةقفاوتم
ليغشتءدبنكميالو.كتبكرمبةكرح
لاسرإزاهجمادختسابىوسةبكرملا
عمقفاوتملاحاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
ضرعتاذإ.حيحصلكشبمكحتلاةدحو
ءدبكنكميالامبرف،فلتلللاسرإلازاهج
.ةبكرملاليغشت
ءيضيدق،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
ليغشتدنعةريصقةرتفلنامألاحابصم
.لاعشإلا
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،ًائيضمنامألا
لِواحمثلاعشإلافِقوأ.ماظنلا
.ىرخأةرم
عضونملاعشإلاعضوریغتیملاذإ
وألیغشتلافاقیإعضویلإلیغشتلا

ACC/ACCESSORY)ودبیو،)تاقحلملا
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برج،ةميلسةلاحبRKEلاسرإلازاهجنأ
زاهجعضولواحوأ.رخآلاسرإزاهج
لوسنوكلابحادقألالماحيفلاسرإلا
.طسوألا
مدعةلاحيفةنايصلاىلإكترايسجاتحتس
زاهجمادختسابلاعشإلاعضورييغت
لاسرإلازاهجعضودنعوأرخآلالاسرإلا
عاضوأرييغتمتياذإ.حادقألالماحيف
لوألالاسرإلازاهجنوكيدقف،لاعشإلا
موقينأهنكمييذلاكليكوعجار.ًابيعم
نأهنمبلطاوةقرسلاعنمماظنةمدخب
البدعبنعلوخدلللاسرإزاهججمربي
.ةبكرمللاًديدجحاتفم
ةكرحلالشماظنقفاوتينأنكمملانم
حاتفمالبدعبنعلوخدلللاسرإةزهجأعم
ةينامثةجمربنكمي.ةلدبتسموأةديدج
.ةبكرملاعمىصقأدحكلاسرإةزهجأ
ةجمرب"رظنا،ةيفاضإلاسرإةزهجأةجمربل
ليغشتتحت"ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأ
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
/٢٨.
نأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
عنمماظنلمعلطبتوأليعفتيغلت
.ةبكرملالخادةقرسلا

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

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

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
عيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلالاجم

ةيئابرهكلاايارملا

:ايارملاطبضل

ةآرملاراتختل|وأjىلعطغضا.١
.بكارلابناجوأقئاسلابناجيف

يفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
ىلإةآرملككيرحتلمكحتلاةحول
.بولطملاهاجتالا
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ايارملايط

يوديلايطلاايارم

ةبكرملاهاجتابلخادللايارملايطنكمي
ربعةبكرملارورمءانثأرارضأباهتباصإعنمل
وحنةآرملاعفدا.يكيتاموتوألاليسغلا
.يلصألااهعضوىلإاهديعتيكجراخلا

ايارملا،ةركاذلا

عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٥٦/ةركاذلادعاقمعجار.ايارملا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

عجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٠٨/)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

ايارملاةئفدت
ايارملالمعت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
بابضلاليزمليغشتدنعةيجراخلاةنخسملا
ةلازإيفدعاستوةيفلخلاةذفانلايف
.ايارملاحطسنمعيقصلاوأبابضلا
K:ماظنةحولىلعرزلااذهدجوي
.خانملايفمكحتلا
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنتحت
.١٥٢/خانملاب

يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
يئاقلتميتعتةآرمىلعةبكرملايوتحت
طبضمتيس.قئاسلابناجيفةيجراخ
حيباصملاءوضجهونمدحللةآرملا
.كفلخريستيتلاتابكرمللةيسيئرلا

يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
ليمتسف،ةركاذلاةزيمبدعاقمترفوتاذإ
ددحمعضوىلإقئاسلاوأ/وبكارلاةآرم
Rعضولايفةرايسلانوكتامدنعاًقبسم
اذهو.اهنيكمتةلاحيف،)فلخللعوجرلا(
ةاذاحمبنكرلادنعفيصرلاةيؤرحيتي
.فيصرلا
يلصألااهعضوىلإ)ايارملا(ةآرملادوعت
:امدنع
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاجرخت.

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(

.لاعشإلافاقيإمتي.

Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
نمىلعأب)فلخللعوجرلا(
.ةددحمةعرس

عجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١٣٤/ةرايسلاصيصخت

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
مادختسالاءانثأمامأللناسللاىلعطغضا
ءانثأمادختساللفلخللهبحساوراهنلالالخ
ةيسيئرلاحيباصملاببسبراهبإلابنجتلليللا
.كفلخةمداقلاتابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
،يكيتاموتوألاميتعتلاةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ببسبراهبإلاليلقتىلعلمعتاهنإف
.كفلخةمداقلاتابكرمللةيسيئرلاحيباصملا
.ةبكرملاليغشتدنعميتعتلاةزيمطيشنتمتي
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٤٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ذفاونلا

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

ةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
كلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأنيسحتل
وأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذتوصىلإ
،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلاقالغإ
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفانحتفا
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيلآلاذفاونلا

ريذحت}
ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
زاهجادبأكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
)RKE(دوجودنع.لافطأاهبةبكرميف
مدختسا،يفلخلادعقملايفلافطأ
ليغشتيأعنملةذفانلالفقحاتفم
.٢٧/حيتافملاعجار.ذفاونلل

نوكيامدنعةيئابرهكلاذفاونلالمعتو
وأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)دنعوأ،)تاقحلم
تاقحلملاةقاطبظافتحالاةزيمليغشت
)RAP(.ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار
)RAP(/١٧٥.

حتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأةذفانلا
راركتةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٨

ةذفانلالفق

ذفاونحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلاباوبألا

ذفاونلالفقةزيمليغشتل2ىلعطغضا
ليغشتدنعرشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلا
.ةزيملاهذه

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرم2طغضا

ةعيرسلاذفاونلاةكرح

حاتفمكاسمإنودبذفاونلاعيمجحتفنكمي
لماكلابلفسألاىلإحاتفملاطغضا.ةذفانلا
.ةعرسبةذفانلاحتفلةعرسبهررحو

ةذفانلاحاتفمبحسا،ةحاتمتناكاذإ
قالغإلةعرسبهررحولماكلابىلعألل
.ةعرسبةذفانلا
ةزيجوةرتفلةذفانلاحاتفمبحساوأطغضا
ةكرحلاكلتفاقيإلهاجتالاسفنيف
.ةذفانللةعيرسلا

اًيئاقلتةذفانلاهاجتاسكعماظن

ذفاونللعيرسلاقالغإلاةكرحسكعمتيس
نمضمسجيأدوجوراعشتساةلاحيف
ةدوربلاببستتدق.ةذفانلاقالغإلاجم
ةذفانلاةكرحسكعيفديلجلاوأةديدشلا
ةروصبةذفانلالمعتسو.يئاقلتلكشب
.ةببسملاةلاحلاوأقئاعلاةلازإدعبةيعيبط

اًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإ

ريذحت}
هاجتالاسكعماظنءاغلإعضوناكاذإ
هاجتاةذفانلاسكعتنل،اًطشنًايئاقلت
كريغوأتنأضرعتتدق.ًايئاقلتاهتكرح
لبق.رارضألةذفانلاضرعتتدقوتاباصإل
هاجتالاسكعماظنءاغلإمادختسا
وأصخشيأدوجومدعنمدكأت،ًايئاقلت
.ةذفانلاراسميفقئاع

،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
نعًايئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإنكمي
اذإةذفانلاحاتفمكاسمإوبحسقيرط
.قالغإلانماهعنمتفورظكانهتناك

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب

يفةجمربلاءارجإيرورضلانمنوكيدق
.اهنحشدافنوأةبكرملاةيراطبلصفةلاح
مق،ةعرسبةذفانلاقالغإرذعتةلاحيف
:عيرسقالغإةذفانلكةجمربب

.باوبألالكقلغأ.١
ىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ىلعوأليغشتلاعضو
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلاًايئزجحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا

طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤
متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت

ةيناكمإحيتتاهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
.دُعبنعذفاونلاعيمجحتف
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٤٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

،ةرايسلاصيصختيفنيكمتلامتاذإ
زاهجنمKىلعرارمتسالاعمطغضا
/ةرايسلاصيصختعجار.RKEلاسرإ

١٣٤.

سمشلاتايقاو

ةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
لماحلانمسمشلايقاولصفا.جهوتلا
،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتلطسوألا
ترفوتاذإبيضقلالوطىلعهديدمتلو
.ةزيملاهذه

فقسلا

فقسلاةحتف

فقسلاةحتفحاتفم.١

ةلظملاحاتفم.٢
لمعتال،فقسلاةحتفترفوتاذإ
لاعشإلاحاتفمنوكيامدنعىوس
عضولايفوأليغشتلاعضويف

ACC/ACCESSORY)يفوأ،)تاقحلملا
تاقحلملاةقاطبظافتحالاةزيمطيشنتةلاح
)RAP(.١٧٢/ليغشتلاحاتفمعضاومرظنا
.١٧٥/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطو

فقسلاةحتفحاتفم

ةحتفحتفل:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
)e)1رزلاىلعطغضا،ةعرسبفقسلا
هررحو)e)1رزلاىلعطغضا.هررحو
ةحتفقلغل.ةكرحلافاقيإلتقويأيف
)g)1رزلاىلعطغضا،ةعرسبفقسلا
هررحو)g)1رزلاىلعطغضا.هررحو
.ةكرحلافاقيإلتقويأيف
ةحتفحتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
)e)1ىلعرارمتسالاعمطغضا،فقسلا
عضولاىلإفقسلاةحتفلصتىتح
عمطغضا،فقسلاةحتفقلغل.بولطملا
.)g)1رزلاىلعرارمتسالا
ةحتفنإ:حيرملاعضولادنعفقوتلا
يتلاحيرملافقوتلاةيصاخبةدوزمفقسلا
حتفنتاليكفقسلاةحتفةكرحفقوت
رزلانميفلخلاءزجلاطغضا.لماكلاب
gىلإفقسلاةحتفكيرحتلهررحو

طغضلا.ًايئزجحوتفملاحيرملافاقيإلاعضو
فقسلاةحتفحتفيفوسgىلعاددجم
احوتفمسمشلابجاحنكيملاذإ.لماكلاب
،ةطوغضمحيرملافقوتلاةزيمامنيبامامت
.ةيلاتلاةرملايفلماكلابحتفنيفوسف



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٠

رزلاىلعطغضا،قالغإلاعضونم:ةيوهت
e)1(فقسلاةحتفةيوهتلهررحو.

قلغلهررحمث)g)1رزلاىلعطغضا
.ةيوهتلاةحتف

ةلظملاحاتفم

يقاوحتفل:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
)r)2رزلاىلعطغضا،ةعرسبسمشلا
هررحو)r)2رزلاىلعطغضا.هررحو
قلغل.ةكرحلافاقيإلتقويأيف
ىلعطغضا،ةعرسبسمشلايقاو
رزلاىلعطغضا.هررحو)Q)2رزلا

Q)2(فاقيإلتقويأيفهررحو
.ةكرحلا
بجاححتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
)r)2ىلعرارمتسالاعمطغضا،سمشلا
قلغل.بولطملاعضولاىلإلصيىتح
ىلعرارمتسالاعمطغضا،سمشلايقاو
.)Q)2رزلا
ءاوهلاةفراحعفترت،فقسلاةحتفحتفدنع
متيامدنعءاوهلاةفراحدترت.ًايكيتاموتوأ
.فقسلاةحتفقالغإ
يفاهقالغإوأفقسلاةحتفحتفرذعتيس
.ةبكرملايفيئابرهكلطعثودحةلاح

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن

هاجتاسكعماظنبةدوزمفقسلاةحتفٰنإ
ةحتفليغشتدنعالإهطيشنتمتياليئاقلت
.عيرسلاقالغإلاعضويففقسلا
ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
سكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
حتفو،فقوتلاو،مسجلاكلذفشكبهاجتالا
.ىرخأةرمفقسلاةحتف
ةيلمعىرخأفورظوأعيقصلاعنماذإ
قالغإقيرطنعةزيملاءاغلإبمق،قالغإلا
فاقيإل.يوديلاعضولايففقسلاةحتف
.حاتفملاريرحتبمق،ةكرحلا

ةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
نأنكميو.اهراسميفوأفقسلاةحتف
فقسلاةحتفليغشتدنعةلكشمكلذببسي

نأاًضيأنكميامك.اًجيجضببسيدقوأ
ةحتفحتفا.هايملافيرصتماظندسي
قئاوعيأةلازإبمقويرودلكشبفقسلا
ةحتفةدادسحسما.ةرثعبتمتايافنوأ
مادختسابفقسلادسةقطنموفقسلا
عمةيرطةجنفسإوأةفيظنشامقةعطق
ةحتفنعمحشلاةلازإبمقتال.ءاملا
.فقسلا
فيرصتماظنيفرطقيءاملاتيأراذإ
.يعيبطرمأاذهف،هايملا
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٥١ دناسملاودعاقملا

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٥٢...............سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٥٤................دعقملاطبض
٥٤...........يلآلادعقملاطبض
٥٥......رهظلالفسأدنسمطبض
٥٥........ةينحنملادعاقملاروهظ
٥٦...............ةركاذلادعاقم
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٥٩...................اهتيوهتو
٦٠.............دعقملارهظيط

ةيفلخلادعاقملا
٦١..............ةيفلخلادعاقملا
٦٣.........ةيفلخلادعاقملاةئفدت

نامألاةمزحأ
٦٤................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٦٥....................بسانم
٦٧..........رجحلاوفتكلامازح
نامألامازحمادختسا

٧٠................لمحلاءانثأ
٧١...........نامألاماظنصحف
٧١..........نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٧١..............مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٧٢........ةيئاوهلاةداسولاماظن
٧٤....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٧٥..................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٧٦....................؟خفتنت
ةداسولاكيمحتفيك
٧٦..................؟ةيئاوهلا
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٧٧..................؟ةيئاوهلا
٧٨........باكرلاراعشتساماظن
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٨١....................ةيئاوه
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٨٢.............ةيئاوهدئاسوب
ةداسولاماظنصحف
٨٣...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٨٣...........مداصتثداحدعب

لافطألادعاقم
٨٤...........ًانسربكألالافطألا
٨٥......راغصلالافطألاوعّضرلا
٨٨...........لافطألانامأماظن
نامأماظنعضومتينيأ

٨٩...................لافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٩٠....)LATCHماظن(لافطألل

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
٩٥..............مداصتثداح
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
يفنامألا
٩٥............)يفلخلادعقملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
دعقملايفنامألا
٩٧..................)يمامألا
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دناسملاودعاقملا٥٢

سأرلادناسم
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

ريذحت}
سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
لبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلاضرعتل
ال،اذل.ثداحعوقوةلاحيفيكوشلا
بيكرتمتيملامةبكرملاةدايقبمقت
باكرلاةفاكلسأرلادناسمطبضو
.مئالملكشب
سأردناسمبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
اهتداعإبًامئادمق،لفسألليوطنتةيفلخ
امدنعلماكلكشبمئاقلاعضولاىلإ
.دعقملايفًاسلاجبكارلانوكي

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا

ةيمامألادعاقملا

دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

دعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
.لفطلا
ىلعطغضا،سأرلادنسمعفروأضفخل
،سأرلادنسمبناجىلعدوجوملارزلا
لفسألهعفداوأسأرلادنسمبحساو
سأرلادنسمىلعطغضا.رزلاررحو
هلفقنمققحتللرزلاريرحتدعبهبحساو
.هناكميف
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ
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٥٣ دناسملاودعاقملا

ةيفلخلادعاقملا

يفلخلاسأرلادنسمطبض

دناسمىلعةيفلخلاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعضاوميفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا
دعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
.هعفرلىلعألسأرلادنسمبحسا.لفطلا
نمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحتلواح
.هناكميفهلفق

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
رهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو،دعقملا
دعبلفسألسأرلادنسمكيرحتلواح
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلاريرحت

يفلخلاسأرلادنسميط

ةيؤرةحاتإلفلخللسأرلادنسميطنكمي
دعاقملانوكتامدنعفلخلاوحنلضفأ
.ةرغاشةيفلخلا

دوجوملارزلاطغضا،سأرلادنسميطل
.سأرلادنسمبناجىلع

.فلخللًايكيتاموتوأسأرلادنسميطمتيس
دعقموأسلاجبكاركانهنوكيامدنع
عاجرإبامئادمق،دعقملايفتبثملافطأ
لكشبمئاقلاهعضوىلإسأرلادنسم
مامأللوىلعألسأرلادنسمبحسا.لماك
سأردنسمعفدا.هعضوميفرقتسيىتح
.هلفقنمدكأتللهبحساودعقملا
ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمامئادطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ةلباقريغةيفلخلاةيفرطلاسأرلادناسم
.ةلازإلل
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ةيمامألادعاقملا

دعقملاطبض

ريذحت}
اذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ةدايقءانثأقئاسلادعقمطبضتلواح
الإقئاسلادعقمطبضبمقتال.ةبكرملا
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأ

:دعقملاعضوطبضل
ةمدقمدنعدوجوملاضبقملابحسا.١

.لفقلاءاغلإلدعقملاةداسو

ررحمثفلخللوأمامأللدعقملاكرح.٢
.ضبقملا

فلخلاومامأللدعقملاكيرحتلِواح.٣
.هناكميفتبثُمهنأنمدكأتلل

دعقملاعافتراطبضةادأ

دعقملاعفرللفسألوأىلعألعارذلاكرح
.هضفخلوأ

يلآلادعقملاطبض

ريذحت}
ناكاذإىتحةيئابرهكلادعاقملالمعتس
دق.ءافطإلاعضويفلاعشإلاحاتفم
ةيئابرهكلادعاقملاليغشتبلافطألاموقي
لافطألاكرتتال.مهسفنأنوذؤيو
.ةبكرملايفمهدحول

:ًازهجمناكاذإ،ًايئابرهكدعقملاطبضل
نعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

وأمامأللمكحتلاحاتفمقلزقيرط
.فلخلل
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نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.
ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

نعلماكلابدعقملاضفخاوأعفرا.
حاتفمنميفلخلاءزجلاكيرحتقيرط
.لفسأللوأىلعأللمكحتلا

دعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
.٥٥/ةينحنملا

رهظلالفسأدنسمطبض

يمامألانيأزجلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةماعدعفرلمكحتلاضبقمليفلخلاوأ
اذإكلذو،اهضفخلوأرهظلالفسأدنسم
.اًحاتمرمألاناك

ةينحنملادعاقملاروهظ

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

.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمثنمو
نكميو.كضوحماظعىلعاهزكرتنود
كضرعتىلإعضولااذهيدؤينأ
.ةميسجةيلخادتاباصإل

ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
سلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايفاًديج
.مئالملكشب

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

دعاقملاروهظلةيوديلاةلامإلا

ريذحت}
روهظنميألفقمدعةلاحيف
دعقملارهظكرحتينأنكميف،دعاقملا
وأئجافملافقوتلاةلاحيفمامألل
يفاذهببستيدقو.مادطصاعوقو
اذهىلعسلاجلاصخشلاضرعت
عفدبًامودمق،اذل.ةباصإللدعقملا
.اهلفقنمققحتللدعاقملاروهظبحسو
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:ًايوديدعقملارهظةلامإل
.عارذلاعفرا.١
عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢

رهظلفقلعارذلاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل
طغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١

رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
.يسأرلاعضولاىلإدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم

دعاقملاروهظلةيئابرهكلاةلامإلا

:ًاحاتماذإ،ًايئابرهكدعقملارهظطبضل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

ةركاذلادعاقم

ةركاذحيتت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ظفحبنيقئاسلانمنينثالدعاقملا
ةصاخلاةفلتخملادعقملاعضاومءاعدتساو
كرتشمجورخعضوموةبكرملاةدايقلامهب
ظفحاًضيأنكميو.ةبكرملانمجورخلل
ةيئابرهكلاايارملالثم،ىرخأعضاومايازم
هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجعو
زاهجبعضاوملاةركاذطبترت.تازيملا
RKEلاسرإلا ةركاذلاةداعتسال2وأ1
.ًايئاقلت
ةركاذايازمعيمجطبضا،ظفحلالبق
عضوىلعلاعشإلاردأ.ةرفوتملاعضاوملا
.)طبض(SETررحوطغضامثليغشتلا
اًروفطغضامث.ةرافصتوصقلطنيفوس
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Bوأ2وأ1رزلاىلعرارمتسالاعم
نيترفاصتوصردصينأىلإ)جورخلا(
،ًايوديعضاوملاهذهرّكذتل.نيتيريذحت
Bوأ2وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضا
متيذلاعضوملاىلإلوصولامتيىتح
لفسأةدراولاتاميلعتلاعبتا.هظفح
."ةركاذلايفعضاوملاظفح"ناونعلا
لاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت

RKEليغشتعجار.)٨–١(يلاحلاقئاسلل
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
لاسرإلازاهجطقفمادختسانكمي.٢٨/

RKE دق.ًايئاقلتةركاذلاةداعتسال٢وأ١
تامولعمزكرمبيحرتةلاسرضرعمتي
لاسرإلازاهجمقرىلإريشت)DIC(قئاسلا
زاهجرييغتدعبىلوألالاعشإلاتارودل
ةزيملمعلجأنم.لاسرإلا

Seat Entry Memory)ىلإلوخدلاةركاذ
ىلععضاوملاظفحا،حيحصلكشب)دعقملا
مقرعمقباطتيثيحب)٢وأ١(ةركاذلارز
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإلازاهج
"RKE"زكرمبيحرتةلاسريفضورعملا
زاهجلمحا.)DIC(قئاسلاتامولعم
.ةبكرملالوخددنعطبترملاRKEلاسرإلا
دنعةحاتمةركاذلاتاليدعتنوكتالدق
ذيفنتمتينأىلإةمدخلادعبوأميلستلا
عضاومظفح"مسقلايفةدراولاتاوطخلا

."ةركاذلايف

ةرايسلاصيصختلاتادادعإ

ةزيممادختسابةكرحلاءدبل.
Seat Entry Memory)لوخدلاةركاذ

،ةرايسلاليغشتءدبدنع)دعقملاىلإ
مث،ةرايسلامث،تادادعإلاةمئاقددح
ىلإلوخدلاةركاذمث،سولجلاعضوم
رظنا.ءافطإوأليغشتددح.دعقملا
Seatناونعلا Entry Memory"ةركاذ
اًقحالدريسيذلا"دعقملاىلإلوخدلا

.مسقلااذهيف
ةزيممادختسابةكرحلاءدبل.

Seat Exit Memory"جورخلاةركاذ
ليغشتفاقيإمتيامدنع"دعقملانم
امدنعوأ،قئاسلابابحتفولاعشإلا
بابنوكعملاعشإلاليغشتفاقيإمتي
ةمئاقددح،لبقنماًحوتفمقئاسلا
عضوممث،ةبكرملامث،تادادعإلا
نمجورخلاةركاذمثنمو،سولجلا
رظنا.ءافطإوأليغشتددح.دعقملا
ناونعلا

Seat Exit Memory"جورخلاةركاذ
اذهيفاًقحالدريسيذلا"دعقملانم
.مسقلا

لوصحلل١٣٤/ةرايسلاصيصختعجار.
.دادعإلانعتامولعملانمديزمىلع

قئاسلامقرديدحت

:قئاسلامقرديدحتل
وأرخآحاتفمبةبكرملاليغشتأدبا.١

نودبدُعبنعلوخدلالاسرإلازاهج
زكرمضرعينأيغبني.RKEحاتفم
مقرضرع)DIC(قئاسلاتامولعم
مقولاعشإلائفطأ.٢وأ١،قئاسلا
RKEلاسرإلازاهجوأحاتفملاةلازإب
.ةبكرملانم

وأيلوألاحاتفملابةبكرملاليغشتأدبا.٢
ضرعينأيغبني.RKEلاسرإلازاهج
مقر)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
يفرهظياليذلارخآلاقئاسلا
.١ةوطخلا

عضاوملاةركاذظفح

ظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملاةركاذ
:٢و١ةلضفملاةدايقلاعضاومظفحل
ىلعلاعشإلاعضوبمق.١

ىلعوأليغشتلاعضو
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

رهظتيتلابيحرتةلاسرريشتدق
قئاسلاىلإقئاسلاتامولعمزكرمب
.٢وأ١مقر

ةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢
.بوغرملاةدايقلاعضومل
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فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣
.ريفصتوصقلطني

رارمتسالاعمطغضلابروفلاىلعمق.٤
قباطتيثيحب٢وأ١ةركاذلارزىلع
تامولعمزكرمبيحرتةلاسرعم
ىتحهالعأةروكذملا)DIC(قئاسلا
.نيَريفصتوصقلطني
ريرحتنيبتقولانمريثكلارماذإ

SET)ظفحمتينل،١طغضو)طبض
توصعمستنلوعضوملاةركاذ
.٤و٣نيتوطخلاررك.نيريفص
رظنا.قئاسلامقرعمقفاوتي٢وأ١
دراولا"قئاسلامقرديدحت"ناونعلا
.مسقلااذهيفاًقبسم

ٍناثقئاسل٤–١نيتوطخلاررك.٥
.٢وأ١مادختساب

وBلجأنمعضوملاظفحل
Seat Exit Memory"نمجورخلاةركاذ

.Bمادختساب٤–١تاوطخلاررك،"دعقملا
نمجورخلاعضومظفحىلعكلذلمعي
.ةبكرملا
٢و١ىلعةلضفملاةركاذلاعضاومظفحا
.ةرايسللديحولادئاقلاتنأتنكاذإ

ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

وأ٢وأ١رزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
Bاًقبسمةظوفحملاعضاوملاءاعدتسال
.ةركاذلايف
ررح،ًايوديةركاذلاءاعدتساءارجإفاقيإل
نميأىلعطغضاوأBوأ٢وأ١رزلا
:ةيلاتلاليغشتلارصانع
يلآلادعقملا.
ةركاذلاطبض.
بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.

بكارلاوأقئاسلا
ترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.

ةزيملاهذه

Seat Entry Memory)ىلإلوخدلاةركاذ
)دعقملا

لاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت
RKEليغشتعجار.)٨–١(يلاحلاقئاسلل

)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
دُعبنعلوخدلالاسرإزاهجناكاذإ.٢٨/
ةجمربمتو،٢وأ١وه"RKE"حاتفمنودب
Seatةزيم Entry Memory"ةركاذ
،ةرايسلاصيصختيف"دعقملاىلإلوخدلا
اهظفحمتيتلاعضاوملاءاعدتساًايئاقلتمتي
دنع٢وأ١ةركاذلارزمقرسفنىلإ
نملاعشإلاليوحتدنعوأ،لاعشإلاليغشت

off)ىلإ)ليغشتلافاقيإ

ACC/ACCESSORY)مدقتنل.)تاقحلم
نودبدُعبنعلوخدلاRKEلاسرإلاةزهجأ
ةيئاقلتةداعتساةيلمعيأ٨–٣حاتفم
.ةركاذلل
Seatةزيمليغشتل Entry Memory
فاقيإوأ"دعقملاىلإلوخدلاةركاذ"
"ةرايسلاصيصختتادادعإ"رظنا،اهليغشت
صيصختومسقلااذهيفاًقباسةدراولا
.١٣٤/ةرايسلا

يفةعرسلارييغتعارذنوكينأمزلي
ةزيمليغشتءدبل)نكرلا(Pعضولا

Seat Entry Memory"ةركاذ
ةزيملمتكتس."دعقملاىلإلوخدلا

Seat Entry Memory"ىلإلوخدلاةركاذ
Pنمةرايسلاعضولقنمتاذإ"دعقملا
ةركاذلاعضومىلإلوصولالبق)نكرلا(
.ظوفحملا
Seatةزيمفقول Entry Memory"ةركاذ
وألاعشإلائفطأ،"دعقملاىلإلوخدلا
رصانعلانممكحترصنعيأىلعطغضا
:ةيلاتلا
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،١،٢،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

ترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملاهذه
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ةظوفحملاةركاذلاءاعدتسامتيملاذإ
ءاعدتسالامتوأًايئاقلتدعقمعضومل
زاهجمقرقباطتيالدق،ةئطاخعضاومل
رزمقرعم)٢وأ١(قئاسللRKEلاسرإلا
لواح.اهيلععضاوملاظفحمتيتلاةركاذلا
وأرخآلاةركاذلارزىلإعضوملاظفح
.رخآلاRKEلاسرإلازاهجةبرجتلواح

Seat Exit Memory"نمجورخلاةركاذ
"دعقملا

Seatةزيمطبترتال Exit Memoryةركاذ
.RKEلاسرإلازاهجب"دعقملانمجورخلا
لBـلظوفحملاعضوملامدختُسي
ةزيمليغشتل.نيقئاسلاعيمج

Seat Exit Memory"نمجورخلاةركاذ
تادادعإ"رظنا،اهليغشتفاقيإوأ"دعقملا
اذهيفاًقباسةدراولا"ةرايسلاصيصخت
.١٣٤/ةرايسلاصيصختومسقلا

عضوملاءاعدتساًايئاقلتمتي،ليغشتلامتاذإ
دحأثدحيامدنعBىلإهظفحمتيذلا
:ةيلاتلارومألا
بابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.ريصقتقولالخقئاسلا
بابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.حوتفمقئاسلا
Seatةزيمفقول Exit Memory"ةركاذ
رصنعيأىلعطغضا،"دعقملانمجورخلا
:ةيلاتلارصانعلانمةركاذلابمكحت

يلآلادعقملا.

.SET)وأ،١،٢،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

ترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملاهذه

قئاوعلا

امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
ةدايقلاةلجعوأ/وقئاسلادعقمقوعي
.ةركاذلانمعضوءاعدتساءانثأةيئابرهكلا
ةرمءاعدتسالالواحوقئاعلاةلازإبمث
ءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو.ىرخأ
ليكولاىلإعجراف،ةركاذلانمعضولا
.ةمدخلاىلعلوصحلل

اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}
ةرارحلاةجردّريغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسٰببستيدق،دلجلايفملألاوأ
نمليلقتلل.قورحثودحيفدعقملا
رذحلايخوتبجي،قورحبةباصإلارطخ
دنعةصاخو،دعقملاناخسمادختسادنع
ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا

طرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
ببسيدقو.دعقملاناخسةرارحعافترا
دعقملاناخسةرارحةجردعافتراطرف
.دعقملابّرضيدقوأقورحب

اذإ,يزكرملالوسنوكلاىلعرارزألادجتس
نأبجي،ليغشتلل.ةرفوتمةزيملاهذهتناك
.ًارئادكرحملانوكي

تازيملاهذهترفوتاذإ،+وأIطغضا
طقفدعقملارهظةئفدتل،ةبكرملايف
.قئاسلاوأبكارلل
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دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

تازيملاهذهترفوتاذإ،}وأCطغضا
.بكارلاوأقئاسلادعقمةيوهتل،ةبكرملايف
ىلعةيوهتلاةزيمبدوزملادعقملايوتحي
دنسموةداسولاربعءاوهلابحستةحورم
.ءاوهلاديربتمتيال.رهظلا
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
ةدوجوملاتارشؤملاحيباصم.قالغإلا
طبضلاعاضوأنمةثالثنيبترارزألابناجب
.طبضعضولقألادحاووىلعألا

دعُبنعليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت

ليغشتنكمي،دُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
اذإ،ايكيتاموتوأاهتيوهتوأدعاقملاةئفدت
نوكيامدنع.اهبةزهجمةبكرملاتناك
ةئفدتلمعت،جراخلايفادرابسقطلا
لمعتاراحسقطلانوكيامدنعو،دعاقملا
ةيوهتوأةئفدتءاغلإمتي.دعاقملاةيوهت
ىلعطغضا.لاعشإلاليغشتدنعدعاقملا
ةئفدتمادختسالدعاقملاةيوهتوأةئفدترز
.ةبكرملاليغشتءدبدعبدعاقملاةيوهتوأ
ةيوهتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتال
.دُعبنعليغشتلاءدبلالخدعاقملا

دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
وأةئفدملادعاقملاليطعتوأنيكمتنكمي
صيصختةمئاقلالخنمدُعبنعةاوهملا
دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.ةرايسلا
.١٣٤/ةرايسلاصيصختو٣٢/

دعقملارهظيط
يمامألابكارلادعقمرهظيطنكمي
.لماكلاب

ريذحت}
ضرغبمامأللدعقملارهظيطبتمقاذإ
،ًالثمتاجالزلاك،ًالوطرثكأءايشألمح
اذهنمةلومحيأدوجومدعنمدكأتف
دنعف.ةيئاوهلاةداسولانمبرقلابعونلا
ةداسولاخفنيدؤيدق،مداصتثودح
هاجتايفءيشلااذهعفدىلإةيئاوهلا
ةميسجرارضأكلذنعجتنيدق.صخشلا
ضارغألاّتبث.توملاىلإيدؤيدقوأ
اهبخفتنتدقيتلاةقطنملانعاًديعب
،تامولعملانمديزمل.ةيئاوهلاةداسولا
و٧٤/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأعجار
.١٦٨/ةرايسلاةلومحدودح

ريذحت}
اهتعضويتلاءايشألامدطصتنأنكمي
يفببستتودارفألابدعقملارهظىلع
فاطعنالاوأفقوتلادنعمهتباصإ
ثداحعوقولاحيفوأ،ئجافملا
وأءايشألاعيمجةلازإبجي،اذلو.مداصت
.ةدايقلالبقاهنيمأت

:دعقملارهظيطل
.ةياهنلاىتحسأرلادنسمضفخا.١

.٥٢/سأرلادناسمعجار
.نكميامىصقأبفلخللدعقملاكرح.٢

.٥٤/دعقملاطبضعجار



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

٦١ دناسملاودعاقملا

رهظوطامثلماكلابعارذلاعفرا.٣
.مامأللدعقملا
ًابناجنامألامازحكرح،ةرورضلادنع
.عارذلاىلإلوصولانمنكمتتل

ىتحدعقملارهظضفخيفرمتسا.٤
.هعضوميفهلفقلوةياهنلا

:دعقملارهظعفرل
رهظلفقحتفللماكلابعارذلاعفرا.١

رهظعفرا،كلذدعبمث.دعقملا
داعيىتحفلخللهعفداودعقملا
.هتيبثت

نمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هعضوميفهلفق

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

ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاركذم

ةلاسرلارهظت
REAR SEAT REMINDER

LOOK IN REAR SEAT
دعقملايفرظنا،يفلخلادعقملاركذم(
ةنيعمفورظيف،ترفوتاذإ)يفلخلا
بكاروأرصنعنايسنلامتحاىلإةراشإلل
ةرداغملبقققحت.يفلخلادعقملايف
.ةرايسلا
دعاقمبابحتفدنعةزيملاهذهطشنت
دعبوأةرايسلاليغشتءانثأيناثلافصلا
ليغشتلبققئاقد١٠ىلإلصتةدمرورم
ليغشتفاقيإدنعهيبنترفوتيس.ةرايسلا
ًةرشابمماسجألاراذنإلافشتكيال.ةرايسلا

فورظيفنكلو؛يفلخلادعقملايف
يفلخلابابلاحتفةيلمعفشتكيةنيعم
ئيشدوجولامتحاىلإريشيامم،هقالغإو
.يفلخلادعقملايفام
ةرايسلاليغشتدنعةرمطقفةزيملاطشنت
ليغشتلاةداعإبلطتتو،اهليغشتفاقيإو
دعاقملافصباوبأقالغإوحتفقيرطنع
ةلاحيفىتحراذنإكانهنوكيدق.يناثلا
؛يفلخلادعقملايفئيشيأدوجومدع
لفطلوخدةلاحيف،لاثملاليبسىلع
هترداغمويفلخلابابلالالخةرايسلل
.ةرايسلاليغشتفاقيإنودةرايسلل

.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتنكمي
.١٣٤/ةرايسلاصيصختعجار

دعاقملاروهظةلامإ

:دعقملارهظةلامإل

.دعقملارهظةلامإضبقمبحسا.١
عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢

رهظلفقلضبقملاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم
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دعقملارهظيط

دعقملارهظيبناجنمًايأيطنكمي
ِوطتال.ربكأنحشةحاسمىلعلوصحلل
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأالإدعقملارهظ

هيبنت

عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
مق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
ىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفبًامود
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلاعضو
.يفلخدعقم

:دعقملارهظيطل
دناسمعجار.سأرلادنسموطا.١

.٥٢/سأرلا

رهظلادنسمىلعأضبقملابحسا.٢
.هلفقريرحتل
رهظلادنسمعارذراوجبناسلعفتري
.رهظلادنسملفقءاغلإدنع

.مامأللدعقملارهظِوطأ.٣

نيزختكبشملخاددعقملامازحعض.٤
.مازحلا
رهظلادنسميطلتاوطخلاررك
.كلذيفتبغراذإ،رخآلا
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مامأللةيفلخلادعاقملاروهظيطنكمي
نمبكارلاةهجيفعارذلابحسلالخنم
ترفوتاذإكلذو،ةيفلخلاةلومحلاةقطنم
.ةزيملاهذه

دعقملارهظعفر

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

ريذحت}
ريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
وأديجلكشبدودشملاريغوأةمئالم
ةبولطملاةيامحلارفوينلفوسيوتلملا
ضرعتيدقو.مادطصاعوقودنع
.ةميسجةباصإلمازحلليدترملاصخشلا
اًمئاددكأت،يفلخلادعقملارهظعفردعب
ديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأنأنم
.ةيوتلمريغوةتبثمو

:رهظلادنسمعفرل

لخاددعقملامازحعضونمققحت.١
.مازحلانيزختكبشم

هعفدامث،ىلعألرهظلادنسمعفرا.٢
.هناكميفهتيبثتلفلخلل
دنسمعارذراوجبناسللاعجارتي
رهظلادنسمتيبثتدنعرهظلا

.هناكميف
عضولاىلإسأرلادنسمدعأ.٣

.٥٢/سأرلادناسمعجار.ميقتسملا
دكأتللدعقملارهظىلعأبحساوعفدا.٤

.عضولايفهلفقنم
،رخآلارهظلادنسمعفرلتاوطخلاررك.٥

.ةرورضلادنع
يسأرعضويفدعقملابظافتحالايغبني
.همادختسامدعدنعهلفقعم

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}
ةرارحلاةجردّريغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسٰببستيدق،دلجلايفملألاوأ
ريذحتلاعجار.قورحثودحيفدعقملا
ةيمامألادعاقملاةئفدتلفسأدراولا
.٥٩/اهتيوهتو
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رارزأدجتس،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
لوسنوكلاةرخؤميفدعقملاةئفدت
.يزكرملا

ةيفرطلادعقملاةداسوةئفدتلzطغضا
.دعقملارهظوىنميلاوأىرسيلا

يبناجلادعقملارهظطقفةئفدتل+طغضا
.راسيلاوأنيميلاةهجنم
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
ةجردىلإأفدملادعقملاريغتيس،رزلا
ةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملاطبضلا
ىلعألةثالثلاءاوضألاريشت.قالغإلاطبض
لقألدحاولاءوضلاريشيوطبضلاتاجرد
.طبضلاتاجرد

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

حمستال،اذل.مادطصاثداحيأعوقو
يفناكميأىلإلوخدلابصاخشألل
.نامأةمزحأودعاقمبدوزمريغكتبكرم
ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.١١٨/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس
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ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا
كلذنوكينأنكميو.امءيشكفقوي
ةزهجأةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلا
!نامألاةمزحأوأتاسايقلا
ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
تقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلللوطأ
اذلو؛ةميلسةروصبهطبرمتاماذإكلذو
نمةوقلاصاصتمابىوقألاكماظعموقت
يذلانامألاببسوهاذهو.نامألاةمزحأ
.نامألاةمزحأهرفوت

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ

:لاؤس
ةبكرملايفراشحناللضرعتأسله
يدترأتنكاذإثداحعوقودعب
؟نامأمازح

:عباغء
-راشحنإللضرعتتنأنكمملانم
.المأنامألامازحيدترتتنكأءاوس
ءانثأيعوللكدقفمدعةصرفنكلو
كنكميثيحبهدعبوأثداحيأعوقو
ةبكرملانمجورخلاونامألامازحكف
مازحًايدترمتنكاذإريثكبربكأنوكت
.نامألا

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

:عباغء
ةيليمكتةمظنأيهةيئاوهلادئاسولا
-نامألاةمزحأعملمعتيهو.طقف
دئاسولاتناكأءاوسو.اهنعًالدبسيلو
بجيلازيالف،المأةرفوتمةيئاوهلا
نامألاةمزحأطبرباكرلاةفاكىلع
.ةيامحىصقأىلعلوصحلل

عيمجيفًابيرقتنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرقطانملا

لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانم
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٨٤/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفط
ةعجارمبمق.٨٥/راغصلالافطألاوعّضرلا
ةفاضإلابلافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاو
.ةيلاتلادعاوقلاىلإ

نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهُظتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.)كلذنكمأنإ(كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

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

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

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا

ًايخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.ًايوتلموأ

وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو
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بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

رجحلاوفتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

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

مازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
فافتلابحمستالو.كمسجىلع
.مازحلا

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

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
ققحتللىلعألجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقااذإ

بحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٤
.ىلعألفتكلامازح

دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ئطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا
ةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
نملكضرعتيدقثيح.بابللنامألامازح
بابلاقالغإلاحيففلتللةبكرملاومازحلا
.نامألامازحىلعةوقب
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نامألامازحتادادش

نامأةمزحألتادادشبةبكرملاهذهتدوُز
ةبكرملاةمدقميفنوسلجينيذلاباكرلا
انتردقمدعنممغرلاىلعو.فارطألاىلع
اهنأالإ،نامألاةمزحأتادادشةيؤرىلع
نكميف.نامألاةمزحأةعومجمنمءزج
طبرماكحإيفدعاستنأتادادشلاهذهل
يأنمةركبملالحارملالالخنامألاةمزحأ
وأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصا
طورشلاءافيتسالاحيفيفلخوأديدش
تادادش.تادادشلاهذهليعفتلةيلوألا
يفدعاستنأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأ
ةيبناجلاتامداصتلايفنامألاةمزحأماكحإ
.ةبكرملابالقناةلاحيفوأ
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتساعجار
.٧١/مداصتثداح
ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
فلتىلإنامألامازحىلعسولجلا
.هتانوكم

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ

ريذحت}
صخشلاهيدترييذلانامألامازحرفويال
يفةبولطملاةيامحلامئالمريغلكشب
صخشلاضرعتيدقو.ثداحعوقوةلاح
بجيو.ةميسجةباصإلمازحلليدترملا
ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمت
مسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
دشةوقلمحتىلعةريبكةردقبعتمتت
.ثداوحلاءانثأمازحلا

ةيفلخلافتكلاةمزحأةلدأهذهرفوتدقو
نيذلاًانسربكألالافطأللةيفاضإةحار
ضعبلوةززعملادعاقملامهومنزواجت
ةلدألاهذهبيكرتدنعف.نيغلابلاصاخشألا
هذهةحارلاةلدأدعُبت،فتكلاةمزحأىلع
.سأرلاوةبقرلانعفتكلاةمزحأ
ةحارتاهجومىلعةرايسلاهذهيوتحت
سولجلاعضاوميفيفلخلانامألامازحل
.ةيفرطلاةيفلخلا
:بيكرتلل

نيزختلاةظفاحنمهجوملاجرخأ.١
.دعقملارهظبناجىلعةدوجوملا

لخدأو،مازحلاقوفليلدلاعض.٢
.ليلدلاتاحتفيفمازحلايتفاح
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نمومازحلاتافتلامدعنمدكأتو.٣
نرملالبحلانوكينأبجي.هطاسبنا
ليلدلادوجوعممازحلافلخ
.ةمدقملايفيكيتسالبلا

هعضوونامألامازحتيبثتبمق.٤
درويتلاتاميلعتللًاقفوهريرحتو
نمدكأتو.مسقلااذهيفاهركذ
.فتكلاىلعنمفتكلامازحرورم
قنعلانمًابيرقمازحلانوكينأبجي
.هلاًسمالمسيلو

ىلعطغضا،هنيزختوةحارلاليلدةلازإل
جارخإنمنكمتتيكًاعممازحلايتفاح
يفهجوملالخدأ.ليلدلانمنامألامازح
.دعقملارهظبناجىلعنيزختلاةظفاح

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

فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
يفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا-
نوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنمعضو
لماحلانطبنمريدتسملاءزجلالفسأ
.لمحلادادتماىلع
ةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
نامألامازحلماحلاءادترادنعو.مألا
ربكأةروصبلمتحملانمف،مئالملكشب
.ثداحيأيفةباصإللنينجلاضرعتمدع
وهامك،لماوحلاءاسنلالكلةبسنلابو
رصنعلانإف،صخشلكلةبسنلابلاحلا
ةلاعفنامألاةمزحألعجبليفكلايساسألا
.مئالملكشباهئادتراوه
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نامألاماظنصحف
،نامألامازحريكذتيرودلكشبصحفا
،لفقلاتاحولو،ميزابألاو،نامألامازحو
مازحعافتراطبضتاودأو،تادادشلاو
نامألامازحتاتبثمو،)ترفوتاذإ(فتكلا
.حيحصلكشبلمعتاهنأنأنمدكأتللكلذو
ءازجأيأدوجومدعنمققحتللصحفا
نامألاةمزحأماظنبةفلاتوأةكوكفمىرخأ
ماظنلمعقوعتنأاهنأشنميتلاو
ىلإعجراو.ةميلسةروصبنامألاةمزحأ
رفوتالدق.ءازجألاهذهحالصإلكليكو
ةيوتلملاوأةئرتهملاوأةيلابلانامألاةمزحأ
.ثداحعوقوةلاحيفكلةمزاللاةيامحلا
ةئرتهملاوأةيلابلانامألاةمزحأقزمتتدق
وأقزمتةلاحيف.ماطترالاةوقريثأتلعفب
.روفلاىلعهلدبتسا،نامألاةمزحأدحأفلت
كفنكمي،ًايوتلمنامألامازحناكاذإو
جالزملاةحولسكعقيرطنعهكباشت
ةلاحيف.مازحلاطيرشىلعةدوجوملا
نمبلطا،مازحلاكباشتوءاوتلاكفرذعت
.هحالصإهعملماعتتيذلاليكولا
.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.١١٨/نامألامازحبتاريكذتلاعجار

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٧١/نامألامازحبةيانعلاعجار

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح
ةمزحأ(نامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي
.اهتنايصو)دعاقملا
مازحتانوكمفافجىلعظافحلامزلي
دنع.بئاوشلاوأةبرتألانماهولخونامألا
ةيجراخلاحطسألافيظنتنكميةرورضلا
ةطساوبنامألامازحتانوكموةبلصلا
.ةفيفخةروصبءاملاضعبولدتعمنوباص
يفبئاوشوأرابغمكارتمدعنمققحت
ةلاحيفليكولاةعجارمءاجرب.ةيلآلا
دق.ماظنلايفبئاوشوأةبرتأفاشتكا
لمعنامضلءازجألاضعبلادبتسامزلي
.ةءافكبماظنلا

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

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

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

.نكممتقوبرقأيف
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ةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
لمتُحينكلو.طيسبثداحيأدعبنامألا
يتلانامألاةمزحأتاعومجمضرعت
.فلتلاوأفعضللثداحيأءانثأتمدُختسا
صحفلكيدلليكولاةرايزبمق،اذل

.اهلادبتساوأنامألاةمزحأتاعومجم
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
دادعتساءوضعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١١٩/ةيئاوهلاةداسولا

ةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فلخةرشابمسلاجلابكارلاوقئاسلل
قئاسلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
بكارلاويفرطلايمامألابكارلل
يمامألابكارلافلخةرشابمسلاجلا
يفرطلا

ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع

ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
AIRBAGةدايقلاةلجعفصتنميف

بكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعوقئاسلل
.يجراخلايمامألا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

ىلإبرقألادعقملابناجىلعدعاقملايف
.بابلا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ

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



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

٧٣ دناسملاودعاقملا

ريذحت}
ةافوللوأةميسجتاباصإلضرعتتدق
يدترتنكتملاذإمداصتثداحيأيف
دوجوةلاحيفىتح-نامألامازح
دئاسولاتُّممصدقو.ةيئاوهلادئاسولا
ةمزحأعمبنجىلإًابنجلمعللةيئاوهلا
ملكلذك.اهلحملحتالاهنأالإ،نامألا
خفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولاميمصتمتي
،ثداوحلاضعبيفف.ثداحلكيف
ديحولالماعلايهنامألاةمزحأنوكت
خفتنتنأيغبنيىتمعجار.تبثُملا
.٧٥/؟ةيئاوهلاةداسولا

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

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

يفرهظلادانسإوةديجةيعضويف
يفميقتسملكشبباصتنالاعمدعقملا
.ضرأللنيمدقلاةسمالمودعقملا

ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا

ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيفةتبثم

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامودمق
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٨٤/ًانسربكألالافطألا
.٨٥/راغصلالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجُوي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم

.ةيئاوهلاةداسولا
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يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملُعيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

١١٩.

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب

بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
دعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
ىلعسلاجلايمامألابكارلاوقئاسلا
برقألادعاقملاروهظبناجيففرطلا
.بابلاىلإ
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لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
ذفاونلاقوففقسلايففارطألاىلع
.ةيبناجلا

ريذحت}
بكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
ةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلاةداسولاو
مسجلاعفدتدقوأمئالملكشبةيئاوهلا

يفببستياممبكارلااذههاجتايف
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعت
راسميفقئاعيأدوجومدعبجي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
ةداسولاوبكارلانيبمسجيأعضت
ءيشيأعضووأطبربمقتالوةيئاوهلا
ءاطغىلعوأةدايقلاةلجعةرصىلع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوهةداسوةيأ

قوعتيتلادعاقملاتاقحلممدختستال
ةيبناجلاةيئاوهلادئاسولاخفنراسم
.دعاقملايفةتبثملاوتامدصللةصتمملا
ةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاةطساوب
ةورعوألبحهيجوتقيرطنعفقسلا
يفو.ةذفانلاةحتفوأبابيأربعدش
راسمةقاعإمتيفوس،كلذبمايقلاةلاح
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
.فقسلاراطإ

؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٧٢/ةيئاوهلاةداسولا

ةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملادحلا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختُستو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا
ةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو

ماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمبةدوزم
.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلاةداسولا
ىلعدامتعالابخافتنالادودحتوافتتدقو
.ةبكرملابصاخلاميمصتلا
خافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا

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

.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف
دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
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ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
ةتبثُملاةيبناجلاتامداصتللةيئاوهلادئاسولا

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

لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.اهحالصإفيلاكتوأةبكرملاب

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

؟ةيئاوهلاةداسولاكيمحتفيك
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا

ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُّممصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
سوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
عضاوميفنيسلاجلاباكرلارودصو
.يناثلاولوألانيفصلايفةيفرطلاسولجلا
فقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُممصو
ةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمييتلا
جورخللضرعتلارطخليلقتيفةدعاسملل
دنعيئزجوألماكلكشبةبكرملانمةونع
يأدوجومدعنممغرلاىلع،اهبالقنا
ةفاكثودحنودةلوليحلاهنكميماظن
.ةبكرملانمةونعجورخلاتالاح
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزُعيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

٧٥.
الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا
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ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

ةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملايف
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبك
دق.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاحتفتال
ىلعتقولاضعبلةيئزجةروصبالإفقسلا
ضعبلظتدقو.اهخافتنانممغرلا
ةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولاةدحوتانوكم
دئاسولاعضومىلععالطالل.قئاقد
/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلا

٧٤.
يتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
الاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاسكسمالت
ضعبجرخيدقو.اهتسمالمنودلوحت
يفةدوجوملاتاحتفلانمرابغلاوناخدلا
خافتناعنميالو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولا
هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
صاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملانم

ريذحت}
خافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
رابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلاةداسولا

ىدلةيسفنتتالكشمثودحيف
ةباصإلانمخيراتمهلنيذلاصاخشألا
بنجتلو.ىرخأةيسفنتتالكشموأوبرلاب
يفصخشلكىلعبجي،اذهثودح
جورخلاهلرسيتىتماهنمجورخلاةبكرملا
تالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
نمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلايف
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبةبكرملا
حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ
يفتالكشمتهجاواذإ،كلذىلع
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبسفنتلا
ىلعلوصحلليعسلاكيلعبجيف
.ةيبطلاةياعرلا

لافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
لغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو،باوبألا
ماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلاتارشؤم
لكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنادعبدوقولا
كلذكةزيملاطيشنتكنكمي.يكيتاموتوأ
زواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولاخفننود
فاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمزةرتف
،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلاليغشت
ليغشتلاعضوىلإدوقولاماظندوعي

ليغشتفاقيإوباوبألالفقنكميو؛يداعلا
ليغشتفاقيإنكميامكةيلخادلاحيباصملا
مادختسابةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ
ضرعتاذإ.تازيملاهذهيفمكحتلارصانع
ثداحيففلتللةمظنألاهذهنميأ
كلذدعبهتفيظويدؤيالدقف،مداصت
.داتعملاك

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

ةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
عوقودعبكرحملاليغشتءدبةداعإ
.مادطصا

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
اًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولالعفب
.فرطلاىلعسلاجلا
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ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.
ةداسولاخافتنادعبو.طقفةدحاو
ءازجألاضعبلةجاحبنوكتس،ةيئاوهلا
ملاذإو.ةيئاوهلادئاسولاماظنلةديدجلا
نلف،ةديدجلاءازجألاهذهىلعلصحت
ةيئاوهلادئاسولاماظنكلرفوي
يأيفكتيامحلةمزاللاةدعاسملا
ديدجلاماظنلالمتشيسو.رخآمادطصا
امك،ةيئاوهلادئاسولاتادحوىلع
.ىرخأءازجأىلعهلامتشالمتُحي
ةجاحلاةبكرملاةمدخليلديطغيو
.ىرخألاءازجألالادبتسال

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
/ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست

.٣٠٠/ثدحلاتانايبتالجسمو٣٠٠

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

باكرلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

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

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
راعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
.بكارلا
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
تاساسحلاميمصتمتدقو.نامألامازحو
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكلل

طيشنتيغبنيناكاذإامديدحتو،حيحص
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.المأخافتنالليفرطلا
لافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
مهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
دعقميفيفلخدعقميفمئالملكشب
مهنازوألمئالملاحيحصلالافطألا
.مهماجحأو
يفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخدعقم
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيفاًدج

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

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

فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
:ةلاحيفيفرطلايمامألا
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
ماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.

راعشتساماظنوأةيئاوهلادئاسولا
.بكارلا

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

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
هيفرعشتسيتقويأيفيفرطلايمامألا
سلجيريبكمجحاذاماًصخشنأماظنلا
يمامألابكارلادعقميفحيحصلكشب
.يفرطلا

بكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
رشؤمئضيس،ةيئاوهلاةداسولاليعفتب
ةداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو،ليغشتلا
.ليغشتلاديقةيئاوهلا
كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلالائضنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ىلعاًدامتعا،اهليغشتفقويالوأيفرطلا
،اذل.ةيمسجلاهتينبوصخشلاسولجعضو
هيدلةبكرملايفصخشلكىلعبجي
ءادتراًانسربكدقلفطللافطأنامأماظن
تناكأءاوس—مئالملكشبنامألامازح
.المأصخشلااذهلةيئاوهةداسورفوتت

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

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١١٩
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب
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نامأدعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألا

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإل
ماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألابكارلل
.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفطدوجو
رشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرتةلاحيف
:ليغشتلا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
نمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

وأتاداسولاوأنيطاطبلالثمدعقملا
وأدعاقملاتاناخسوأدعاقملاةيطغأ
.دعاقملاتّاكلدم

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
ىلإعجراولفطلادعقملةعنصملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
وا٩٥/)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٩٧/)يمامألادعقملايفنامألا
لفقمنامألامازحتبثمنأنمدکأت
لماكلابجرخیلفتکلامازحبحسب
نامأماظنبيكرتدنعتبثملانم
نامأماظنناکاذإیتح،لافطألا
.نامألامازحللفقباًدوزملافطألا

ماكحإنكمي،كساملالفقطبضدنع
جراخهبحسنكميالنكلمازحلاطبر
.كساملا

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

٥٢.
.ةبكرملاليغشتدعأ.٦
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
دمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
دعقمتيبثتلضفيو.لفطلامجحىلع
مقتالو.يفلخدعقميأيفلافطألا
هجتملالافطألانامأماظنعضوبًاقلطم
ملاذإىتح،يمامألادعقملايففلخلل
.ًائيضمليغشتلارشؤمنكي

يألليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكار

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،ًائيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف
مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيم
نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
:يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
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دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢
ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
وأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملاتاكلّدم

يدومععضويفدعقملارهظعض.٣
.لماكلكشب

عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤
ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
هيلجرطسبودعقملاةداسو
.حيرملكشب

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

نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم

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

يف،يمامألايفرطلابكارلادعقميف
ليغشتفاقيإرشؤمةءاضإةلاح
.بكارللةيئاوهلاةداسولا

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع

ىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
ءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلاءاقب
امم،لمارفلامادختساوةبكرملاتاروانم
يفبكارلاراعشتساماظندعاسي
ةيئاوهلاةداسولاةلاحىلعةظفاحملا
نامأماظن"و"نامألاةمزحأ"عجار.بكارلل
تامولعملانمديزملسرهفلايف"لافطألا
حيحصلامادختسالاةيمهألوحةيفاضإلا
.لفطلادعقمل
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت
ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون

امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٨٢/ةيئاوه
رثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيكىلع
عضوةلاحيفليغشتلارشؤمءُيضيدق
ديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسجيأ
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيكوأ
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
ةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانممسجلا

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
ميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
دجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرمللةمدخلا
نكامأيفةيئاوهلادئاسولاماظننمءازجأ
لوحتامولعمرفوتتو.ةبكرملالخادةدع
ىدلةيئاوهلادئاسولاماظنوةبكرملاةنايص
.ةمدخلاليلديفوكليكو
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ريذحت}
ءانثأةخفتنمةيئاوهلاةداسولالظتدق
١٠ىلإلصتةدملةمئالملاريغةمدخلا
لصفوةبكرملاليغشتفاقيإدعبٍناوث
تنكاذإةباصإللضرعتتدقو.ةيراطبلا
.اهخافتنادنعةيئاوهةداسوةيأنمًابيرق
نمف.نوللاءارفصتالصوملابنجت،اذل
ماظننمًاءزجنوكتنألمتحملا
عابتانمدكأت،كلذلو.ةيئاوهلادئاسولا
كلذكدكأتو،ةمئالملاةنايصلاتاءارجإ
لامعأبموقييذلاصخشلانأنم
لهؤمصخشوهكلةنايصلا
.كلذبمايقلل

دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوه
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
نودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظنليغشت
ةداسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
ءازجألانمءزجيأرييغتباَضيأةيئاوهلا
وأحالصإلاتايلمعكلذيفامب،ةيلاتلا
:حيحصلاريغلادبتسالا

كلذيفامب،ةيئاوهلاةداسولاماظن.
ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا
كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
ةيئاوهلاةداسولا

ةطايخلاكلذيفامب،ةيمامألادعاقملا.
تاباحسلاوأتاقبطلاوأ

نامألاةمزحأ.

وأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع.
وأفقسلاةوسكوأيولعلالوسنوكلا
دومعلاةفرخزةوسك

كلذيفامب،ةيلخادلابابلاتادادس.
توصلاتاربكم

كلذكوهعملماعتتيذلاليكولاىدلرفاوتي
لوحتامولعمكبصاخلاةمدخلاليلدب
ةزهجأوةيئاوهلاةداسولاتادحوعضوم
صيخشتلاوراعشتسالاةدحووراعشتسالا
ىلإةفاضإلابةيئاوهلاةداسولاكالسأو
.ةبسانملالادبتسالاتاءارجإ
ماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يمامألابكارلاعضوملبكارلاراعشتسا
تارعشتسمىلعلمتشييذلاو،يجراخلا
لمعيالدقو.بكارلادعقمنمءزجدعت
يفمئالملكشببكارلاراعشتساماظن
ةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتساةلاح
نمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجتوأ
زيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنجةكرش

لارنجةكرشنمةدمتعمةوسكوأيلخاد
نعةفلتخمةبكرملةممصماهنأالإزروتوم
شرفلفسأتبثممسجيأ.كتبكرم
ةئفدتةزيهجتلثم،هالعأوأشامقلا
ةحارلازيزعتلةداسووأةزيهجت،دعقملل

دق،قاوسألابةرفوتملاتاقحلملانمض
ماظنليغشتىلعشيوشتلايفببستت
خافتنانوداذهلوحيدقو.بكارلاراعشتسا
لكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولا
راعشتساماظنفاقيإنودلوحيوأمئالم
ةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاليغشتبكارلا
راعشتساماظنعجار.مئالملكشببكارلل
.٧٨/باكرلا
ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلارظناف

ةمهملاتامولعملاىلععالطإلل٢٦٢
.ةيفاضإلا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
كيدلتناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
تاداسولاماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأ
عجرا،رخآببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلا
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإ



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

٨٣ دناسملاودعاقملا

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

١١٩.

هيبنت

مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٧٤/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

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

ماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
ةداسوةيأخافتناةلاحيفةيئاوهلاةداسولا
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيئاوه
.ةمزاللاةنايصلا
ةداسولازيهجتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ءاضأوأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلا
ىلعاذهلديدقف،ةبكرمللكتدايقءانثأ
لكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمعمدع
ةبكرملاةمدخزكرمةرايزبمق،اذل.مئالم
ةداسولادادعتساءوضعجار.روفلاىلع
.١١٩/ةيئاوهلا
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لافطألادعاقم

اًنسربكألالافطألا

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

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

له.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
اذإ؟فتكلاىلعفتكلامازحدنتسي
.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلاتناك
مادختسالواحف،البةباجإلاتناكاذإ
،يفلخلانامألامازحلحيرملاهجوملا
ةمزحأةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناكاذإ
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألا
حيرملاهجوملاناكاذإ.٦٧/رجحلاو
رقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتمريغ
ىلإعوجرلابمقف،فتكلاىلع
.معدلادعقم

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

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

:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

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

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

ةبكرملانميفلخلاءزجلايفحيحص
.مهلةصصخملادعاقملابمهمازتلاو
يفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
نيرخآلاصاخشألابماطتراللةبكرملا
نوضرعتيدقوأ،نامألاةمزحألنيدترملا
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لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
ةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشبنامألا

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

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

راغصلالافطألاوعّضرلا
!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
لافطألاعيمجوعضّرلالمشياذهو
وأةعوطقملاةفاسملاريغتنلف.نيرخآلا
صخشلكةجاحبكارلامجحورمع
.نامألابةقلعتملادييقتلالئاسومادختسال

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
فافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
ماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلامازح
النكلوهلفقلاحفتكلامازحقالغإ
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكمي

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
حامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإمتيو
النكلو،دادشلالخادلماكلابهعجارتب
لوحهفافتلاةلاحيفكلذثودحنكمي
مازحلفقةلاحيف.لافطألادحأقنع
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاوفتكلا
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ًاقلطممهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذلو
ًاقلطمحمستالوةبقارمنودةبكرملايف
.نامألاةمزحأبثبعلابلافطألل

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

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

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

:لافطألانامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت

مامأللهجتملالافطألانامأماظن.

فلخللهجتملالافطألانامأماظن.

تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.
عضوملايف

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

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

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

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
يأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلعثداح

مامأللهجتملالافطألانامأماظن

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح

ةززعملادعاقملا

مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختُست
ُحلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتُممص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
لافطألايفنامألامازحةمءالمىدم
.٨٤/ًانسربكألا
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ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

ريذحت}
وأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
تيبثتمدعةلاحيفثداحيأيفةتيمم
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألادعقم
لكشبلافطألانامأماظنتيبثتبمق،اذل
نامأمازحمادختسابةبكرملايفمئالم
لافطألاريسوتبثمماظنوأةبكرملا
ةقفرملاتاميلعتلاعابتاعم،ضفخنملا
تاميلعتلاولافطألانامأماظنعم
.ليلدلااذهيفةدراولا

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
مادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
جراخلانضحلامازحءزجوأنضحلاةمزحأ
لالخنموأ،نضحلا-فتكلامازحنم
عجار.)ةكساملا(LATCHماظنمادختسا
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
نمديزملل٩٠/)LATCHماظن(
ديدهتلللافطألاضرعتيدقو.تامولعملا

دعقمتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألا

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

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

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

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
مهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكيعضّرلاو
نامألبسانمماظنيفمئالملكشب
.يفلخلاسولجلاعضوميفتبثملافطألا
يفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخدعقم
فلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلايف
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
نمماظنيأملسيالف،يمامألا
مدعنامضهنكمينمدجويالو.لاطعألا
ضعبلظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنا
ةلاحيفىتح،ةداتعملاريغفورظلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
يفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
يفمامأللهجتملافطأدعقمتيبثتةلاح
دعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألادعقملا
دحىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٧٨/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
ةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
لافطألانامأماظنعمةقفرملاتاميلعتلا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنمققحتلل
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
.اهريغنمرثكأةنيعمسولج

نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش
نمدكأت،لافطأللنامأماظنبيكرتدنع
نامأماظنعمةرفوتملاتاميلعتلاعابتا
لافطألانامأماظنتيبثتبمقولافطألا
.حيحصلكشب
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
)LATCHماظن(
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختُستو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا

مت.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
ريسيتل)جالزملا(LATCHماظنميمصت
.لافطألادعقمبيكرت
يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمنكمي
LATCHعمةقفاوتملامامأللةهجتملاو
نامألاةمزحأوأLATCHتاتبثممادختساب
يفنامألاةمزحأمدختستال.ةبكرملايف
سفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملا
وأفلخللهجتملفطدعقمنيمأتلتقولا
.مامأللهجتم
يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختَست
.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةبكرملا
دعاقملانيمأتبيصويعنصملاناكاذإ
كلذلعفنكمي،LATCHماظنبةززعملا
حيحصلاعضولابززعملادعقملاعضومتاذإ
عضوللةقاعإولخادتكانهنكيملو
صاخلافتكلا-نضحلامازحلحيحصلا
.لفطلاب
عمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلادعقم
.بيتكلا
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طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
مدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
مادختسابًاقلطملافطألادعقمقاحلإ
.طقفرثيتبوتيولعلاتبثملاطيرش
نأىلإLATCHتيبثتماظنمادختسانكمي
نيمأتماظنعملفطلليلامجإلانزولاغلبي
مازحمدختسا.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلا
تيبثتماظنمادختسانمًالدبهدحولنامألا

LATCHلفطلليلامجإلانزولاغلبيامدنع
.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلانيمأتماظنعم
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
تيبثتوا٩٥/)يفلخلادعقملايفنامألا
يفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
.٩٧/)يمامألادعقملا
لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
نزودودحىلإةراشإللةددحمةمالعب
LATCHماظنلنكمييتلالفطلا
.اهعملمعلا
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب

وأةبكرملابسولجلاعضاومةفاكيوتحتال
ةطبرأوتاتبثمىلعلافطألادعاقمةفاك
.ةيولعةطرشأةطبرأوتاتبثمىلعوأةيلفس
نامألامازحمادختسامزليةلاحلاهذهيف
)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاثبثمعم(
ماظنتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقمنيمأتل
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألانامأ
لافطألانامأماظنتيبثتوا٩٥/)يفلخلا
/)يمامألادعقملايفنامألامازحعم(

٩٧.

ةيلفسلاتاتبثملا

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

يولعلاطيرشلاتبثم

نيمأتل)4و3(يولعلاطيرشلامادختسامتي
لافطألانامأماظننميولعلاءزجلا
يولعلاطيرشلاتبثمنمضدقو.ةرايسلاب
طابرفاطخطبرمتيو.ةبكرملايف
لافطألانامأماظنب)2(يولعلاطيرشلا
نمدحللةرايسلايفيولعلاطيرشلاتبثمب
لافطألانامأماظننارودوةيمامألاةكرحلا
.مداصتعوقوةلاحيفوأةدايقلاءانثأ
طيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
يوتحيسو.)4(جودزمطيرشوأ)3(درفم
تيبثتل)2(درفمطابرىلعامهنميأ
.فاطخلابيولعلاطيرشلا
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طيرشبةدوزملالافطألادعاقمضعب
نودبوأعممادختساللةممصمنوكتيولع
نيحيف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلا
طبرىرخألالافطألادعاقمضعببلطتت
ةءارقنمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعت

ةطرشألاتاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلا

يفلخلادعقملا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

تاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
تبثمفصيناثعضوملكيوتحي،ةيلفسلا
ّةيطلانمبرقلاب،نيقصلمبزهجم
.دعقملاةداسوودعقملارهظنيبةدوجوملا

ةطرشألاتاتبثمعقومديدحتيفةدعاسملل
يولعلاطيرشلاتبثمزمرنإف،ةيولعلا
.ةيولعلاةطرشألاتاتبثمنمبرقلابدجوي

يولعلاطيرشلاتاتبثم

نمٍلكلةيولعلاةطرشألاتاتبثمدجوت
دعقملارهظفلخةيفلخلاسولجلاعاضوأ
طبضىلإةجاحكانهنوكتامبر.يفلخلا
ثيحبةيفلخلاةروصقملانيزختءاطغ/ةحول
نمدكأت.تاتبثملاىلإلوصولانكمي
ىلعةدوجوملاتاتبثملادحأمادختسا
عضومكمدختسملاوةبكرمللهسفنبناجلا
نامأماظنعضومتيسيذلاوسولجلل
.هيفلافطألا
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
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لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٨٩/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

ماظنلجأنممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCH

ريذحت}
وأغلابلاىذألللفطيأضرعتيدق
نكيملام،ثداحعوقولاحيفتوملل
يفماكحإبًاتبثملافطألانامأماظن
وأLATCHتاتبثممادختسابةرايسلا
عبتا.ةرايسلانامأمازحمادختساب
لفطلادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو

ريذحت}
تاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
يدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأةريطخ
.دحاوتبثمبلافطأدعقمنمرثكأطبر

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لافطأدعقمنمرثكأطبريدؤيدقف
وأتبثملاكاكفناىلإيدرفتبثمبدحاو
يأعوقودنعرسكللامهضرعتوأطابرلا
وألفطلاضرعتيدقامك.ثداح
.ةباصإللنورخآلاصاخشألا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
نكميالثيحب،لافطألانامأماظنفلخ
مازحبحسا.اهيلإلوصولالافطألل
لماكلكشبدادشلاجراخىلإفتكلا
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقل
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا

هيبنت

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

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

.دعقملايط
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ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
عضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٨٩/لافطألانامأماظن

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ماظنناكاذإو.اهطبرماكحإوةيلفسلا
ةيلفسةطبرأبزهجمريغلافطألانامأ
البولطملاسولجلاعضومناكوأ
تيبثتبمقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتي
طيرشلامادختسابلافطألانامأماظن
ىلإعجرا.نامألاةمزحأويولعلا
دعاقملةّعنصملاةكرشلاتاميلعت
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولافطألا
.ليلدلا
عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١

.بولطملاسولجلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

دعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ.٢
،يولعلاطيرشلاطبربيصوتلافطألا
تبثمبيولعلاطيرشلاطبربمقف
مكحأو،دجونإ،يولعلاطيرشلا
ةكرشلاتاميلعتىلإعجراو.هطبر
عبتاولافطألادعقملةعنصملا
:ةيلاتلاتاوطخلا
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١

يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢
دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ.
عمسأردنسمىلعيوتحي
هيجوتبمقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلا

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ.
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ.
طبضلللباقسأرللتبثموأدنسمهب
،اًجودزماًطيرشمدختستتنأو
سأرلاتبثموأدنسمعفركنكميف
مئاوقنيبلفسأىلإطبارلاهيجوتو
.سأرلاتبثموأدنسم
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رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ.
طبضلللباقسأرللتبثموأدنسمهب
كنكميف،ًادرفماًطيرشمدختستتنأو
هيجوتوسأرلاتبثموأدنسمعفر
وأدنسممئاوقنيبلفسأىلإطبارلا
.سأرلاتبثم

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

بيكرتلاةيلمعل،)ةصوب١(مس
.ةميلسلا

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

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

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يفلخلادعقملايفنامألا
نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
ةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
لافطألانامأماظنعمةقفرملاتاميلعتلا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنمققحتلل
ماظنبًادوزملافطألانامأماظنناكاذإ

LATCH،ةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
٩٠/)LATCHماظن(لافطأللىلفسلا
نامأماظنبيكرتةيفيكىلععالطإلل
عضوموLATCHماظنمادختسابلافطألا
نامأماظنتيبثتةلاحيفو.بيكرتلا
نامأمازحمادختسابةبكرملايفلافطألا
طاقنرظناف،ًايولعًاطيرشهمادختساو
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلا

LATCH(/تاتبثمعقاومىلععالطإلل٩٠
.يولعلاطيرشلا
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
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دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
دكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارقنم
/٨٩.
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢

ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

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

لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
طغضللكتبكرمادختساديفملانم
ءانثألفسألللافطألادعقمىلع
.مازحلاطبرماكحإ
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق
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طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل
تيبثتلاطاقنعجار.يولعلاطيرشلا
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٩٠.
،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧

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

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
طيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرميولعلا
.هلصفبمقف

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يمامألادعقملايفنامألا
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٨٩/لافطألانامأماظنعضو

ماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلٰممصُمبكارلاراعشتسا
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ماظنعجار.ةنيعمفورظلظيفيمامألا
عضورشؤمو٧٨/باكرلاراعشتسا
لوصحلل١١٩/بكارللةيئاوهلاةداسولا
كلذيفامب،تامولعملانمديزملاىلع
.ةمهملانامألاتامولعم
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف،اًدج

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
فورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
فاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملاريغ
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
مامأللهجتملافطأنامأدعقمنيمأتب
،يفرطلايمامألابكارلادعقميف
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف
دعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيفلافطألا
ديزملل٧٨/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

اًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار،ًايولع
فرعتلل٩٠/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاومىلع
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
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تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
عبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
لافطألادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
:ةيلاتلاتاميلعتلاو

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

١١٩.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

ةرورضلادنعجالزملاةحولةلامإبمق
.مازحلاطبضل

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

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

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

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

،اًديجلافطألانامأماظنتيبثتةلاح
مس٢٫٥نمرثكألكرحتيالأضرتفي
.)ةصوب١(

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
ليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤميفدوجوملا
ليغشتءدبدنعًائيضملظيوبكارلل
.ةبكرملا

عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
رظناف،"ليغشت"ONرشؤملاةءاضإ
Onرشؤملاةءاضإةلاحيف"ناونعلا
لفسأدراولا"لافطألانامأماظنل)ليغشت(
.٧٨/باكرلاراعشتساماظن
مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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نيزختلا١٠٠

نيزختلا

نيزختلاتادحو
١٠٠..............نيزختلاتادحو
١٠٠............تازافقلاقودنص
١٠٠...............حادقألالماوح
لوسنوكلايفنيزختلا

١٠٠..................يزكرملا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
١٠١....عئاضبلانيزختعضومءاطغ
١٠٢...............عئاضبلاةطبرأ
١٠٢..............ةمءالملاةكبش
١٠٢..............نامألاةعومجم

فقسلاىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
١٠٣..........فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}
يفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
ثودحلاحيف.نيزختلاتاريجح
حتفىلإءايشألاهذهيدؤتدق،مداصت
.ةباصإثودحوءاطغلا

تازافقلاقودنص
هعفرقيرطنعتازافقلاقودنصحتفا
.عارذلاىلعىلعأل

حادقألالماوح
يفحادقألالماوحنمنانثاكانه
حادقألماوحدجوتدقو.يزكرملالوسنوكلا

.يناثلافصلادعقمعارذدنسميف
.لفسألعارذلادنسمبحسا،اهيلإلوصوللو

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

لوسنوكلايفنيزختللةحاسمدجوت
.حتفللمامألايفعارذلاعفرا؛يزكرملا
كلذو،نحشلاوتانايبللUSBاذفنمدجوي
.ةزيملاهذهترفوتاذإ
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١٠١ نيزختلا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلانيزختعضومءاطغ

ريذحت}
ماكحإبّتبثملاريغعئاضبلاءاطغلنكمي
فقوتثودحدنعصاخشألابماطترالا
ثداحءانثأوأ،فاطعناوأئجافم
عئاضبلاءاطغنيزختبجي.مداصت
.ةرايسلانمهتلازإوأنمآلكشب

ريذحت}
.ةلومحلاءاطغقوفءايشأيأعضتال
تافاطعنالاوأةيوقلاةئجافملاتافقوتلا
.ةرايسلايفءايشأعوقويفببستتدق
ةباصإوأكتباصإيفكلذببستيدق
.نيرخآلا

ءاطغمدختسا،هبةبكرملازيهجتمتاذإ
ءزجلايفةدوجوملاداوملاةيطغتلةلومحلا
.ةبكرملانميفلخلا
الكبحسا،ةبكرملانعءاطغلاةلازإل
.ضعبلاامهضعبهاجتنيفرطلا

:ةعتمألاءاطغظفحل

نيفرطلاالكىلعرارزألاىلعطغضا.١
.لفَقلامتيىتح

ءاطغنمىنميلاةهجلالخدأ.٢
.ًالوأةلومحلا

.ةلومحلاةيضرألفسأظفحا.٣
لفقريرحتلرارزألاطغضا،بيكرتلاةداعإل
.ءاطغلافارطأ
يفءاطغلايفرطنمفرطلكعض
.يفلخلادعقملاءاروةدوجوملاةحتفلا
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نيزختلا١٠٢

عئاضبلاةطبرأ

ةمءالملاةكبشتاتبثم.١
ةعتمألاطبرتاقلح.٢

ةعتمأطبريتقلحبةدوزمةرايسلانوكتدق
يفةمءالملاةكبشتاتبثمنمنينثاو
.ةيفلخلاةروصقملا

ةمءالملاةكبش
ةكبشبةزهجمةرايسلاهذهنوكتدق
رصحتاودأباهلصو.ةرخؤملايفةمءالم
.ةريغصلاتالومحلانيزختلةمءالملاةكبش
.ةليقثلالامحألانيزختلةكبشلامدختستال

نامألاةعومجم

اهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنميف

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ريذحت}
ةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ددحملاينمزلاجمانربلايفقيرحلا
صحفا.اهلةعنصملاةهجلاةطساوب
:ًايرود
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

ةيافطةيحالصءاهتنامدع.
.قيرحلا

)عبتي(
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١٠٣ نيزختلا

)عبتي(ريذحت

لْبقنمقيرحلاةيافطمادختسامتاذإ
يفةلكشميأدوجوةلاحيفوأ
ةدحاومادختساواهليدبتبكيلعفاهليغشت
.دلبللةيلاحلاتابلطتملايبلتةديدج
دقةبسانملاةنايصلاتاءارجإلامهإنإ
اذإةافولاىلإلصتتاباصإثودحليدؤي
.ديجلكشبقيرحلاةيافطلمعتمل

ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا

فقسلاةصنمماظن

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

فقسلاةكبشنمضرعأوألوطأءيش
ةلاّمحمدختستتنكاذإالإةبكرملاقوف
.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةيفاضإ

وأةيبناجنابضقبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
نابضقلاءارشنكمي،تيبثتدعاوق
لارنجةكرشنمةدمتعملاةضراعتملا
ليمحتيفمدختُستوقحلمكزروتوم
.ليكولاعجار.ءايشألا

هيبنت

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

ةيبناجلانابضقلا.١
تيبثتلادعاوق.٢

ءايشألانادقفوأرارضألاثودحبنجتل
دكأت،ةدايقلاءانثأةكبشلاىلعةلومحملا
نإ.ةكبشلاضراوعيفاهطبرماكحإنم
نمديزيفقسلاةكبشقوفعئاضبليمحت
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نيزختلا١٠٤

تاعرسلابنجت.ةبكرملالقثزكرمعافترا
تافطعنملاوةئجافملاتاقالطنالاوةيلاعلا
تاروانملاوةئجافملاةلمرفلاوةداحلا
نادقفكلذنعمجنيدقالإوةئجافملا
ةفاسملدوقتستنكاذإ.ةبكرملايفمكحتلا
دوقتستنكوأةرعوقرطىلعةليوط
رخآلنيحنمةبكرملافقوأ،ةيلاعتاعرسب
دنع.اهناكميفةلومحلاءاقبنمدكأتتل
ىوصقلاةعسلازواجتتال،ةبكرملاليمحت
ليمحتلالوحتامولعملانمديزمل.ةبكرملل
ةرايسلاةلومحدودحعجار،ةبكرملاةعسو
/١٦٨.
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١٠٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم
١٠٦...........ةدايقلاةلجعطبض
١٠٦....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
١٠٦...........ةدايقلاةلجعةئفدت
١٠٦............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١٠٦...................يمامألا
ةلساغ/ةحسام
١٠٧.............يفلخلاجاجزلا
١٠٨.....................ةلصوبلا
١٠٩.....................ةعاسلا
١٠٩......تاقحلملاليغشتسباقم
١١٠...........يكلساللانحشلا

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

١١٢................تارشؤملاو
١١٣.....تاسايقلاةزهجأةعومجم
١١٦................ةعرسلادادع
١١٦..............تافاسملادادع
١١٦...........ةلحرلاةفاسمدادع
ةعرسسايقم
١١٦.............كرحملانارود
١١٧...............دوقولاسايقم
لئاسةرارحةجردسايقم
١١٨..............كرحملاديربت
١١٨........نامألامازحبتاريكذتلا

ةداسولادادعتساءوض
١١٩...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
١١٩....................بكارلل
١٢٠...........نحشلاماظنءوض
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

١٢٠............)كرحملاصحف
١٢٢.....لمارفلاماظنريذحتءوض

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٢٣.................)يئابرهكلا
ةنايص

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٢٣.................)ةيئابرهكلا
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١٢٣...........)ABS(قالغنالل
١٢٤.....رطقلا/بحسلاعضوءوض
طوبهلايفمكحتلاحابصم

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

ىلعءاقبلادعاسم
١٢٤...................)راسملا
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٢٤...................ةيمامألا
١٢٤.....مامألابةاشمدوجورشؤم
١٢٥.....رجلاليغشتفاقيإحابصم
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak..............١٢٥

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak..............١٢٥

١٢٦.........تاراطإلاطغضءوض
١٢٦......كرحملاتيزطغضءوض
١٢٦....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٢٧.................نامألاءوض
١٢٧....يلاعلاءوضلاليغشتءوض
بابضلاحابصمءوض
١٢٧...................يمامألا
١٢٧........حيباصملاليغشتركذم
تابثيفمكحتلاماظن
١٢٨...................ةعرسلا

تامولعملاتاشاش
تامولعمزكرم
١٢٨.............)DIC(قئاسلا

ةبكرملالئاسر
١٣٣..............ةرايسلالئاسر
١٣٤.........كرحملاةقاطلئاسر
١٣٤........ةرايسلاةعرسلئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٣٤............ةرايسلاصيصخت

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٣٩...................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٤١...................دعبنع
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٦

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل
.لفسألعارذلابحسا.١
.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعكّرح.٢
برقلابةدايقلاةلجععفداوأبحسا.٣

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤

.اهناكميفةدايقلا
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعليغشترصانع"عجار.ةدايقلا

.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف

ةدايقلاةلجعةئفدت

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

)هيبنتلاةلآ(قوبلا

ةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإلةدايقلا

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعارذدجوي
نوكيامدنع.ةدايقلاةلجعبناجىلع
يفوأ،ليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)كرح،)تاقحلم
ةعرسديدحتليمامألاجاجزلاةحسامعارذ
.ةحساملا

HI)لمعلهمدختسا:)عفترم
.ةعيرستاحسم
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١٠٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

INT)ىلإىلعألعارذلاكرح:)عطقتم
INTقاطنلاكّرحمث،عطقتملاحسملل
حسمللفسألوأاًرتاوترثكألاحسمللىلعأل
.اًرتاوتلقألا

OFF)ليغشتفاقيإلهمدختسا:)ءافطإلا
.تاحساملا

1X:لفسألعارذلاكرح،يدرفلاحسملل
قبا،ةددعتمتاحسمءارجإل.قفرب
.لفسألعارذلا
ةحساملاةشيرىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
تناكاذإ.اهمادختسالبقيمامألاجاجزلاو
،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتمةرفشلا
بجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأاهررحف
لادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسا
.٢٣٨/تاحساملاشير

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
ةنوخسةلاحيف.ةحساملاكرحمىلع
فقوتتس،طرفملكشبةحساملاكرحم
دربينأىلإيمامألاجاجزلاتاحسام
ليغشترصنعليغشتفاقيإمتيوكرحملا
ماظنلالمحةدايزعجار.ةحساملا
.٢٤٣/يئابرهكلا

ةحساملافاقيإ

عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيف
يفتاحساملانوكتامدنعليغشتلافاقيإ
فقوتتسINTوأHIوأLOعضولا
.روفلاىلعتاحساملا
جاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
)فاقيإ(OFFةيعضوىلإكلذدعبيمامألا
١٠لالخوأقئاسلابابحتفمتينألبق
تاحساملاليغشتداعيفوس،قئاقد
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإكرحتتو
عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيفو
ةيلمعبتاحساملامايقءانثأليغشتلافاقيإ
رمتستسف،هلسغدعبيمامألاجاجزلاحسم
ةدعاقىلإلصتىتحلمعلايفتاحساملا
.يمامألاجاجزلا

يمامألاجاجزلالسغماظن

f:جاجزلاةحسامعارذبحسا
جاجزلالسغلئاسشرلكوحنيمامألا
رمتستفوسو.تاحساملاطيشنتويمامألا
عارذلاريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
امدنع.لسغلاتقولىصقألادحلاغولبوأ
تاحسمءارجإمتيدق،عارذلاريرحتمتي
جاجزلاةلساغطيشنتةدملاًعبتةيفاضإ
٢٣٤/لسغلالئاسعجار.يمامألا
نازخءلملوحتامولعمىلعلوصحلل
.يمامألاجاجزلالسغماظنلئاس

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

يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام
عضوىلعلاعشإلانوكينأمزلي

ACC/ACCESSORY)ليغشتل)تاقحلملا
.يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام
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يمامألاجاجزلاةحسامعارذفرطردأ
.يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسامليغشتل

OFF)ليغشتفاقيإ:)ليغشتلافاقيإ
.ماظنلا

INT)ةعطقتمتاحسم:)عطقتم.
ON)ةئيطبتاحسم:)ليغشت.
يمامألاجاجزلاةحسامعارذعفدا:1

ىلعلسغلاماظنلئاسشرلمامألل
ىلإًايكيتاموتوأعارذلادوعي.يفلخلاجاجزلا
.هريرحتدنعيلصألاهعضو

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

ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح

كرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
عضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشترصنع

OFF)ةحساملاليطعتل)ليغشتلافاقيإ
لقانناكاذإ،تارايسلاضعبيف.ةيفلخلا
ةرايسلاريستو)دياحم(Nعضويفةكرحلا
ةحساملافقوتتفوسف،اًدجةئيطبةعرسب
.ًايئاقلتةيفلخلا
عضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
Nعضويفلقنلاحبصيالامدنعيعيبطلا
.ةبكرملاةعرسدادزتوأ)يعيبط(

Reverse Gear Wipes)لقانحسم
)يسكعةكرح

يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
ةحساملالمعتفوسف،فاقيإعضو
امدنعةرمتسمةروصبًايكيتاموتوأةيفلخلا
)عوجر(Rعضويفةكرحلالقاننوكي
تايلمعبيمامألاجاجزلاةحسامموقتو
اذإامأ.ةعرسلاةعفترموأةضفخنمحسم
يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناك
Rعضويفةكرحلالقانو،فاقيإعضو
يمامألاجاجزلاةحسامموقتو)عوجر(
فوس،ةينمزلصاوفتاذحسمتايلمعب
تايلمعبًايكيتاموتوأةيفلخلاةحساملالمعت
.ةينمزلصاوفتاذحسم
.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.١٣٤/ةرايسلاصيصختعجار

يمامألاجاجزلاةحسممنازخمادختسامتي
.يفلخلاجاجزلاويمامألاجاجزلاليسغيف
لمعمدعلاحيفلئاسلاىوتسمصحفا
/لسغلالئاسعجار.نيتحسمملانمٍيأ

٢٣٤.

ةلصوبلا
يفةلصوبةشاشىلعةبكرملالمتشتدق
لبقتستو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
نمىرخألاتامولعملاوهيجوتلاةلصوبلا
يملاعلاعقاوملاديدحتماظنيئاوه
)GPS(ماظنوStabiliTrak/مكحتلا
ةعرستامولعموتابثلايفينورتكلإلا
.ةبكرملا
لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق
ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق
.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
ًايكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
ةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا
.ةيناث
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ةعاسلا
ماظنمادختسابخيراتلاوتقولاطبضبمق
"خيراتلا/تقولا"رظنا.هيفرتلاوتامولعملا
تامولعملاليلديف"تادادعإ"تحت
.هيفرتلاو

تاقحلملاليغشتسباقم
ةقاطبتاقحلمليغشتاسبقمةبكرملابدجوي

ليصوتفدهباهمادختسانكميتلوف١٢
وأيويلخفتاهلثم،ةيئابرهكتادعم
.MP3لغشم

:تاقحلمللليغشتسباقمدجوت
ماظنلفسأيزكرملافرلاىلع.

.خانملابمكحتلا
.ةيفلخلاةلومحلاةقطنميف.
ةلازإبمق،سباقملاكلتمدختستيكلو
.ءاطغلا

هيبنت

ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
فاقيإلاعضوىلعةبكرملانأنيح
ةلازإبجي.ةيراطبلافازنتساىلعلمعي
الامدنعسباقملانمةيئابرهكلاتادعملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكت
ىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملا
.ريبمأ٢٠هردقو

ريذحت}
ليغشتسبقميفاًمئادةقاطلارفوتت
ال.ةلومحلاةقطنمبيفلخلاتاقحلملا
ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتت
ةبكرملامادختسامتيالامدنعسباقملاب
نارينلااهيفلعتشتنأنكميةبكرملانأل
.ةافولاوأةباصإلايفببستو

تاقحلملاسباقمضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاءابرهكذفانمعمةقفاوتم
تارهصنموةبكرملاليمحتىلإكلذيدؤي
عجارف،ةلكشمكانهتناكاذإ.ئياهملا
.ليكولا
عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
/ةيفاضإةيئابرهكتادعمعجار.زاهجلا

٢١٥.

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

رايتتلوف٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتم

،هرفوتلاح،اذهتاقحلملاليغشتسبقم
ةيئابرهكةزهجأليصوتلهمادختسانكمي
.ىصقأدحكتاو١٥٠مدختست
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لوسنوكلاةرخؤميفءابرهكلاذفنمدجوي
.يزكرملا
هنأحضويلذفنملاىلعرشؤمحابصمءيضي
نوكيامدنعحابصملاءيضي.مادختسالاديق
عم،ليغشتلاعضويفلاعشإلاحاتفم
١٥٠نملقأىلإجاتحتيتلاةزهجألاليصوت
يفلطعفاشتكامتيملو،سبقملابتاو
.ماظنلا
لاعشإلانوكيامنيحرشؤملاءوضءيضيال
عضومتيملاذإوأ،ليغشتفاقيإعضويف
.صصخملاذفنملايفلماكلكشبةزيهجتلا
١٥٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
طبضةداعإل.رشؤملاحابصمئفطنيو
ةرمهليصوتبمقمثزاهجلالصفا،ةرئادلا
تاقحلملاةقاطليغشتفاقيإبمقوأىرخأ
ةرماهليغشتبمقمث)RAP(ةزوجحملا
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار.ىرخأ
)RAP(/ةقاطلاليغشتةداعإمتت.١٧٥
طاو١٥٠مدختستةزهجأليصوتمتيامدنع
يفلطعفاشتكامتيملوذفنملابلقأوأ
.ماظنلا
املتاقحلملاليغشتسبقمميمصتمتيمل
متاذإبسانملكشبلمعيالدقو،يلي
:ليصوت

دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.
لمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأوطغاضلاب

ةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
ةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغللاًرقتسم
يهانتمرتويبمكقيرطنعاهبمكحتملا
سمللةرعشتسملاحيباصملاورغصلا

ةيبطلاتازيهجتلا.

يكلساللانحشلا
يكلسالنحشبيجىلعةرايسلايوتحتدق
لمعي.طسوألالوسنوكلاعارذدنسمجراخ
نحشيوزترهوليك١٤٥ةردقبماظنلا
.Qiعمقفاوتمدحاويكذفتاهًايكلسال
لدعمبنحشلاعيطتسيماظنلاةقاطجرخ
وهامك)تاو١٩٫٥(ريبمأ٣ىلإلصي
.قفاوتملايكذلافتاهلانمبولطم

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

وأليغشتلاعضويفةرايسلانوكتنأمزلي
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا

الدق.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
ةيلمعىلإيكلساللانحشلاةزيمريشت
ةرايسلاتناكاذإةحيحصةروصبنحشلا

.RAPةزجتحملاتاقحلملاةقاطعضويف
/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار

١٧٥.

ةيوئمةجرد٢٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
ةيوئمةجرد٦٠ىلإ)تيهنرهف٤-(
ةجرد٠ونحشلاماظنل)تيهنرهف١٤٠(
ةجرد٣٥ىلإ)تيهنرهفةجرد٣٢(ةيوئم
.يكذلافتاهلل)تيهنرهفةجرد٩٥(ةيوئم

ريذحت}
حولنمةبيرغلاماسجألاعيمجلزأ
يكذلاكفتاهنحشلبقنحشلا
تالمعلالثم،ةبيرغلاماسجألا.قفاوتملا
وأمتاوخلاوأحيتافملاوأةيندعملا
تدجاوتاذإ،تاقاطبلاوأقرولاكباشم
عفترتسفنحشلاحولويكذلافتاهلانيب
نايحأيف.ةريبكةروصباهترارحةجرد
فاشتكانحشلاماظنىلعرذعتيةردان
هيفرشحنييذلاتقولايفبيرغمسج
يكذلافتاهلانيببيرغلامسجلا
يكذلفتاهلاةلازإكيلع،نحاشلاو

)عبتي(



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

١١١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

)عبتي(ريذحت

لبقبيرغلامسجلادربيىتحراظتنالاو
اليككلذونحشلاحولنمهتلازإ
.قورحللضرعتت

:قفاوتميكذفتاهنحشل
.نحشلابيجنمماسجألاةفاكلزأ.١

لاحيفنحشلابماظنلاأدبيالدق
فتاهلانيبةبيرغماسجأيأدوجو
.نحشلابيجويكذلا

يكذلافتاهلاةشاشنوكتامدنع.٢
،ةرايسلانميفلخلاءزجللةهجاوم
بيجيفءطببيكذلافتاهلالخدأ
Vىلع$ضرعمتينأىلإنحشلا

.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشب
يكذلافتاهلاعضوىلإاذهريشي
.نحشلالبقتسيهنأوةحيحصةروصب
نمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
هتزكرمويكذلافتاهلاتيبثتماكحإ
يأدوجونودلماحلايفاًمامت
فتاهلابارجعنميدقف.هتحتءيش

نحاشلالمعكيمسلايكذلا
ءادأنمللقيدقوأيكلساللا
يذلاليكولاىلإعجرا.نحشلا
نمديزمىلعلوصحللهعملماعتت
.تامولعملا

تامولعملاماظنةشاشىلع$رهظتملاذإ
:هيفرتلاو

رظتناوبيجلانميكذلافتاهلالزأ.١
.ناوثثالثةدمل

ةجرد١٨٠يكذلافتاهلاليوحتبمق.٢
ثيحببيجلايفىرخأةرمهجاردإو
نميفلخلاءزجلاةشاشلاهجاوت
.ةرايسلا

جماربلانأشبتارارقإ

نمةيكلساللانحشلاةدحوتاجتنمضعب
LGةكرش Electronics, Inc. ("LGE")
ةلصفمردصملاةحوتفمجماربىلعيوتحت
حوتفملاردصملاصيخارتعجار.هاندأ

اذهدعبةجَرْدُميهامك(اهيلإراشملا
دونبىلععالطالالجأنم)راعشإلا
.اهمادختساطورشو

OSSراعشإلاتامولعم

)ةيجمربلاتاميلعتلا(دوكيلعلوصحلل
ءاجرلا،َجتنملااذهيفنٰمضملاردصملا
.http://opensource.lge.comةرايز
طورشعيمج،ردصملادوكىلإةفاضإلابو
ةيلوؤسملاءالخإو،اهيلاراشملاصيخرتلا
هحاتمرشنلاوفيلأتلاقوقحتاراعشإو
LGرفوتو.ليزنتلل Electronicsدوكاًضيأ
طوغضملاصرقلاىلعكلحوتفملاردصملا
لثم(عيزوتلااذهلثمءادأةفلكتهيطغتل
ءانب)ةجلاعملاونحشلاوطئاسولاةفلكت
ينورتكلإلاديربلاىلإبلطىلع

opensource@lge.com.ضرعلااذه
يذلاخيراتلانمتاونس)3(ثالثلحلاص
.َجتنملاهيفتيرتشا

Freescale-WCTةبتكم

رشنلاوعبطلاقوقح
(c) 2012-2014

Freescale Semiconductor, Inc..
.ةظوفحمقوقحلاعيمج
يفمادختسالاوعيزوتلاةداعإبحمسي
نودبوأعم،ةيئانثلاوةيردصملاجذامنلا
:ةيلاتلاطورشلاءافيتساةطيرش،ليدعت
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عيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١
عبطلاقوقحراعشإبردصملادوك
ةمئاقو،هالعأروكذملارشنلاو
ةيلوؤسملاءالخإوهذهطورشلا
.يلاتلا

يئانثلكشلايفعيزوتلاةداعإدنع.٢
عبطلاقوقحراعشإرشنةداعإبجي
،هذهطورشلاةمئاقو،هالعأرشنلاو
قئاثولايفيلاتلاةيلوؤسملاءالخإو
عمةمٰدقملاداوملانماهريغوأ/و
.عيزوتلا

قوقحبحاصمسامادختسازوجيال.٣
نيمهاسملاءامسأوأرشنلاوعبطلا
نمةقتشملاتاجتنملاجيورتوأدييأتل
نذإىلعلوصحلانودجمانربلااذه
.دٰدحموَقبسميباتك

باحصألبقنمجمانربلااذهريفوتمتي
"وهامك"نيمهاسملاورشنلاوعبطلاقوقح
يفامب،ةينمضوأةحيرصتانامضةيأو
تانامضلا،رصحلااللاثملاليبسىلع،كلذ
متينيعمضرغلةمءالملاوجاورللةينمضلا
عبطلاقوقحكلامنوكينل.اهلامهإ
لاحيأبنيلوؤسمنومهاسملاوأرشنلاو
ريغوأةرشابمرارضأيأنعلاوحألانم
وأةيريذحتوأةصاخوأةيضرعوأةرشابم
اللاثملاليبسىلع،كلذيفامب(ةيعبت
وأةليدبلاتامدخلاوأعلسلاءارش،رصحلا
وأ؛حابرألاوأتانايبلاوأمادختسالانادقف
يأىلعواهببسناكًايأ)لامعألاعاطقنا
وأدقعلايفءاوس،ةيلوؤسمةيرظن
كلذيفامب(ررضلاوأةمراصلاةيلوؤسملا
لاحيأبأشنتيتلا)كلذريغوألامهإلا
،جمانربلااذهمادختسانملاوحألانم
لثمثودحةيناكمإنعغالبإلامتولىتح
.ررضلااذه

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

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

ىلعألاىوتسمللهباشم،يساسألاىوتسملاضرعلابرهظي
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٤

يساسألاىوتسملاةعومجمةمئاق

طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
رصانعلانيبامريرمتلاوحتفللةدايقلا
.ضرعلاتاشاشوةفلتخملا

.تاقيبطتلاةعومجمىلإلوصوللoطغضا
ةمئاقنيبامريرمتللxوأwمدختسا
تاقيبطتلالكنوكتنل.ةرفوتملاتاقيبطتلا
.تابكرملالكىلعةرفوتم
ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.

قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ةددحملا
)DIC(/١٢٨.

تارايخلا.

تارايخلا

OptionsقيبطتديدحتلVطغضا

ةمئاقىلإلوخدللpطغضامث،)تارايخلا(
Options)مدختسا.)تارايخلاwوأx

Optionsةمئاقيفرصانعلانيبامريرمتلل
.)تارايخلا(

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

ضرعءانثأpطغضا:تامولعملاتاحفص
Info Pages)لوخدلل)تامولعملاتاحفص

ديدحتوتامولعملاتاحفصةمئاقىلإ
قيبطتيفاهضرعدارملارصانعلا
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.تامولعملا
)DIC(/١٢٨.

ةمئاقىلإلوخدللpطغضا:تابثلاورجلا
Traction and Stability)تابثلاورجلا(.

وأ)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشتل
.)رج(Tractionرتخا،هليغشتفاقيإ
مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتل
،هليغشتفاقيإوأتابثلايفينورتكلإلا
يفمكحتلاعجار."تابثلا"Stabilityرتخا
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

١٨٧.

Speed Warning)حيتت:)ةعرسلاريذحت
Speedةشاشلا Warning)ةعرسلاريذحت(
.اهزواجتديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل
Speedطبضل Warning)ةعرسلاريذحت(،
Speedضرعدنعpطغضا Warning

xوأwىلعطغضا.)ةعرسلاريذحت(
.ةعرسلاطبضلVطغضا.ةميقلاطبضل

ةزيملاهذهءافطإنكمي،ةعرسلاطبضدعب
متاذإ.ةحفصلاهذهضرعءانثأVطغضب
ةلاسررهظتس،راتخملاةعرسلادحزواجت
.سرجعمةيريذحت
تامولعمضرع:جمانربلاتامولعم
.ردصملاحوتفمجمانربلا
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١١٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ىلعألاىوتسملاةعومجمةمئاق

طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
رصانعلانيبامريرمتلاوحتفللةدايقلا
.ضرعلاتاشاشوةفلتخملا

تاقيبطتنيبرييغتللpوأoىلعطغضا
لقنتللxوأwىلعطغضا.ةعومجملا
لكلخادةرفاوتملاتازيملاةمئاقلالخ
Vىلعطغضا.تاقيبطتلانمقيبطت
متاقيبطتلالكنوكتنل.ديدحتلل
نوكيدق.تابكرملالكىلعةرفوت
نوكتامدنعًاتقؤماًديقماهضعب
عضويفوأليغشتلافاقيإديقةرايسلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.

.Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

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

توصلا.

ةحالملا.

فتاهلا.

تارايخلا.

HOME)يسيئر(

انهةضورعملاتامولعملاصيصختنكمي
."تارايخلا"Optionsةمئاقنم
كرحتةعرسىدمضرعي:ةعرسلادادع
)س/مك(ةعاسلايفرتموليكلابامإةبكرملا
.)س/ليم(ةعاسلايفليملابوأ

Speed Sign"ضرعل:"ةعرسلاةمالع
ةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلاتامولعم
دوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلاتانايب
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلايف
.يلاحلاتقولاضرعي:تقولا

Active Safety"طشننامألاماظن":
نعتامولعم،هرفاوتلاحيف،ضرعي
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
)LKA(مادطصالاهيبنتماظنو
.)FCA(يمامألا

Fuel Range)ضرعي:)دوقولاقاطن
ةدايقاهيفنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
.دوقولاباهديوزتىلإةجاحلانودةبكرملا
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقتمتي
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
ةداعإنكميال.دوقولانازخيفةيقبتملا
.دوقولاىدمطبض

توصلا

تارايخلانيبلقنتللxوأwىلعطغضا
رايتخالاوأىقيسوملاتافلمضارعتساوأ
يف.توصلاردصمرييغتوأتالضفملانم
رييغتلريرمتلابمق،ةيسيئرلاضرعلاةشاش
وأيلاتلاراسملاىلإلاقتنالاوأةطحملا
.قباسلا

ةحالملا

لوصوللVىلعطغضا،ةحالملاةمئاقيف
وأ"تاراسملاثدحأ"Recentsىلإ

Favorites"ةلاحيفكلذو"تالضفملا
مدعةلاحيف.طشنراسمدوجومدع
ةركبىلعطغضا،طشنراسمدوجو
وأراسملاهيجوتفانئتساوأءاغلإلليغشتلا
وأيتوصلاهيجوتلاتوصمتكءاغلإوأمتك
"تاراسملاثدحأ"Recentsىلإلوصولا
."تالضفملا"Favoritesوأ
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٦

فتاهلا

نكتملاذإ،)فتاهلا(Phoneةمئاقلايف
ضرعكنكميف،ةطشنةيفتاهةملاكمكانه
تاهجلالخريرمتلاوأتاملاكملاثدحأ
رييغتوأتالضفملانمرايتخالاوألاصتالا
ةملاكمكانهتناكاذإامأ.فتاهلاردصم
ليغشتوأفتاهلاتوصمتككنكميف،ةطشن
.ةعامسلا

تارايخلا

رصانعلانيبلقنتللxوأwىلعطغضا
طغضا.)تارايخلا(Optionsةمئاقيف
oىلعطغضا.رصنعلاديدحتلVىلع
.رصنعلانمجورخلل
يفمكحتلاماظنليغشتل:تابثلاورجلا
رتخا،هليغشتفاقيإوأ)TCS(رجلا

Traction)ماظنليغشتل.)رج
StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

."تابثلا"Stabilityرتخا،هليغشتفاقيإوأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٨٧/تابثلايفينورتكلإلا

Units)رتخا:)تادحولاUSتادحولاوأ
راوجبةددحمةمالعضرعمتيس.ةيرتملا
.ددحملارصنعلا
رصانعلاددح:تامولعملاةحفصتارايخ
متيس.تامولعملاقيبطتيفاهضرعدارٌملا
.ددحملارصنعلاراوجبةددحمةمالعضرع

رصانعلاددح:ةيسيئرلاةحفصلاتارايخ
رصانعلاعيمجنوكتنل.ضرعللةحاتملا
:تارايسلاعيمجىلعةرفوتم

Speedometer"و"ةعرسلادادع
Active Safety"طشنلانامألاماظن"

Speedو Sign"و"ةعرسلاةمالعTime
Fuelو"تقولا" Range"دوقولاقاطن".

Speed Warning)حيتي:)ةعرسلاريذحت
.اهزواجتديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل
Speedطبضل Warning)ةعرسلاريذحت(،
SpeedضرعدنعVطغضا Warning

طبضلxوأwمدختسا.)ةعرسلاريذحت(
،نكمي.ةعرسلاطبضلVطغضا.ةميقلا
هذهليغشتفاقيإ،ةعرسلاطبضدرجمب
ءانثأليغشتلاةركبىلعطغضلابةزيملا
دحزواجتمتاذإ.ةحفصلاهذهضرع
ةيريذحتةلاسررهظتس،راتخملاةعرسلا
.سرجعم
تامولعمضرع:جمانربلاتامولعم
.ردصملاحوتفمجمانربلا

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

نمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلاةعرسلا

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

تافاسملادادع
يتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
وألايمألابامإـةبكرملااهتعطق
.تارتموليكلا

ةلحرلاةفاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل
نمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا
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١١٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

Stop/Startماظنبةدوزملاتارايسلايف
ديقلاعشإلانوكيامدنع،)ليغشت/فاقيإ(
نارودةعرسسايقمريشي،ليغشتلا
نوكيامدنع.ةرايسلاةلاحىلإكرحملا
AUTOعضويفرشؤملا STOP)فقوت
عضويفكرحملانأينعياذهف)يئاقلت
عضويفةرايسلانكلوليغشتلافاقيإ
ليغشتءدبنكمي.ةكرحلااهنكميوليغشتلا
نوكيامدنع.تقويأيفًايئاقلتكرحملا
نأينعياذهف،)فاقيإ(OFFىلعرشؤملا
.ليغشتلافاقيإعضويفةرايسلا
،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
ددعكرحملانارودةعرسسايقمنيبي
دق.)rpm(ةقيقدلايفكرحملاتارود
نمكرحملانارودةعرسسايقمفلتخي
عضولالخكرحمللتارودلاتائمةدع
ليغشتفاقيإمتيامدنعويئاقلتلافقوتلا
.ىرخأةرمهليغشتةداعإوكرحملا

دوقولاسايقم

ةدعاقلاىوتسملهباشم،ضورعمىلعألاىوتسملا

،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقولاةيمكىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملا
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريشي
ةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناجىلإ
.دوقولاةئبعت

،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
لازام.ضفخنملادوقولاحابصمءيضي
ءلمبجينكلو،دوقولانمليلقلاكانه
.تقوعرسأيفدوقولانازخ
يكلامضعباهنعلأسيرومأيلياميف
ىلإًةراشإتالاحلاهذهربتعتال.تارايسلا
:دوقولاسايقميفةلكشمدوجو
ةخضمفاقيإمتي،ةمدخلاةطحميف.

ىلإسايقملاريشينألبقدوقولا
.لماكلاءالتمالا

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

ءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازلفاطعنالا

رشؤمرقتسيلٍناوثةدعرمألاقرغتسي.
،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٨

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

روطملازارطلا

لئاسةرارحةجردسايقملااذهسيقي
.كرحملاديربت
سايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدقوأةللظم
نموأريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
كرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلازمر
.اًدجًانخاس
كلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
نأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولاكلت
،داتعملالدعملاقوفةرارحلاةجردعفترت
:سايقملاةياهننمبرتقتو

ةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.
.ةفيثكةيرورم

سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.
.ئفادلا

.تاعفترملادوعصلةدايقلا.

.ليقثلمحرجوأةروطقمبحس.
.ةءارقلابلقتتنأيعيبطلانم
ةقطنمىلإسايقملارشؤملصواذإ
يفتاتسومرتلازمروأةللظملاريذحتلا
رثكألكلذكعضولارمتساو،سايقملاةياهن
كرحملاديربتلئاسنأملعاف،ةيناث٣٠نم
.ةنوخسلاطرفمحبصأدق
طرفمحبصأدقكرحملاديربتلئاسناكاذإ
ةبكرملافقوأوقيرطلانعحنت،ةنوخسلا

مث.كلذبمايقلاهيفنكميتقوبرقأيف
.اًروفكرحملافاقيإبمق
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٢٣٢/ةطرفم

نامألامازحبتاريكذتلا

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا

اذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
قئاسلاريكذتلسرجتوصردصيوحابصملا
تبثتمث.هبصاخلانامألامازحطبرب
امير.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلا
رمتسااذإتارمةدعةرودلاهذهلصاوتت
كفبماقوأمازحلادشمدعيفقئاسلا
.ةرايسلاةكرحءانثأمازحلا
،ميزبإلابًاتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
ردصينلوحابصملاضموينلف
.سرجلاتوص

نامألامازحببكارلاريكذتحابصم

مازحطبرببكارلاريكذتلحابصمدجوي
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمراوجبنامألا
.٧٨/باكرلاراعشتساماظنعجار.بكارلل
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اذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
باكرلاريكذتلسرجتوصردصيوحابصملا
تبثتمث.مهبصاخلانامألامازحطبرب
لصاوتت.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلا
بكارلارمتسااذإتارمةدعةرودلاهذه
مازحلاكفبماقوأمازحلادشمدعيف
.ةرايسلاةكرحءانثأ
،ميزبإلابًاتبثمبكارلانامأمازحناكاذإ
ضموينلوسرجلاتوصردصينلف
.حابصملا
يمامألابكارلاريكذتحابصمضمويدق
توصردصيدقامكنامألامازحطبرب
دعقملاىلعامءيشعضومتاذإسرجلا
ةبيقحوأديةبيقحوأقاروأةبيقحلثم
ينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمكوأةلاقبلا
وأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل.رخآ
وأدعقملاىلعنمءيشلالزأ،سرجلا
.ميزبإلابنامألامازحتبث

ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
نمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
)تارعشتسم(رعشتسمماظنلاصحف
باكرلاراعشتساماظنوةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولاتادحووتادادشلاو
ةدحوومداصتلاراعشتساوكالسألاو

ماظنلوحتامولعملانمديزمل.صيخشتلا
ةداسولاماظنعجار،ةيئاوهلاةداسولا
.٧٢/ةيئاوهلا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوثةدعل
هحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضيملاذإ
.روفلاىلع

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولاةيزهاجحابصملظاذإ
ءانثأوأةبكرملاليغشتءدبدعبًائيضم
ةداسولاماظننأينعياذهف،ةدايقلا
الدق.بسانملكشبلمعيالدقةيئاوهلا
دنعةبكرملايفةيئاوهلادئاسولاخفتنت
مدععمخفتنتدقوأ،مادطصاثودح
ىلعةدعاسمللو.مادطصايأثودح
ءارجإلةبكرملابهجوت،تاباصإلايدافت
.ًاروفةنايصلا

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٧٨/باكرلاراعشتساماظن
لوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألاتامولعم
ةيئاوهلاةداسولاةلاحلرشؤمىلعيولعلا
.بكارلل

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرةءاضإبةلاحلارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاةلاحب
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا
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رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل
)ليغشتلافاقيإ(offزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤميف
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظننأ
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.يجراخلايمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
قلعتتةلكشمكانهنوكتدقف،قالطإلا
،اذل.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملاب
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق
.ةمزاللا

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

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١١٩
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب

نحشلاماظنءوض

ةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشتدنع
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
نعحابصملافقوتيو.لمعيحابصملا
ملاذإامأ.كرحملاليغشتءدبدنعةءاضإلا
ةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذثدحي
.ليكولاىدل
ءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
ماظنبةلكشمكانهنوكتدقف،ةدايقلا
اهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلانحشلا
ةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولاىدل
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملااذه
زكرمنإف،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعم
.ًاضيأةلاسر
عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج

ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم
)كرحملاصحف
صيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
اذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتللعباتلا
،كرحملاليغشتءانثأحابصملااذهءاضأ
مزلتسيدقولطعفاشتكاىلعليلداذهف
نأيغبني.ةرايسلاىلعةمدخءارجإرمألا
امدنعلمعلاىلعةلالدللةءاضإلالمعت
Serviceيفلاعشإلانوكي Mode)عضو
/ليغشتلاحاتفمعضاومعجار.)ةمدخلا

١٧٢.

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأىلإ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
ررضثودحنودنالوحيسحابصملا
.ةرايسلل
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هيبنت

ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
امبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنل
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
نامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا
.ةبكرملا

هيبنت

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

Emissions Inspection/
Maintenance

عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٢١٨/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

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

دوزملاريغدوقولاعمقئياهملالخ
دعبهتلازإىلعصرحاف،ءاطغب
مادختسابنازخلاءلم"عجار.ءاهتنالا
دوقولاةئبعتلفسأ"ةلومحمدوقوةبلع
فاشتكاصيخشتلاماظنلنكمي.٢١٣/
ًابكرمهكرتمتدقلوحملاناكاذإام
يفدوقولارخبتبحمسيامم،ةبكرملاب

تالحرنمليلقددعنأشنم.ءاوهلا
نألوحملابيكرتمدععمةدايقلا
.حابصملاءافطإليدؤي

ةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.
ةءافكبكرحملاليغشتىلإةضفخنم
دقو،ةدايقلاةسالسمدعوةضفخنم
ءامحإدعبلكاشملاهذهلوزت
رييغتبكيلعف،اذهثدحاذإ.كرحملا
نازخرمألابلطتيس.دوقولاةيعون
دوقولانملقألاىلعاًدحاودوقو
دوقولاعجار.حابصملاءافطإلبسانملا
)LYXرتل١٫٥وبرتكرحم(هبىصوملا
كرحم(هبىصوملادوقولاوا٢١٢/
.٢١٢/)LTGرتل٢٫٠وبرت

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

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



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٢

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
نمققحتلارابتخاءارجإلةمدختسم
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالا
عجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
ليكولاعجار.٢١٥/ةيفاضإةيئابرهكتادعم
.ةدعاسمىلإةجاحلادنع
ةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيفصحفلا
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
لاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Serviceىلع Mode)ةمدخلاعضو(.
ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.

اذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايفمكحتلا
ةرايسلانوكتنلفرمألااذهثدح
رمألامزلتسيدقوصحفللةزهاج
نألبقمايأةدعلةينيتورةدايقءارجإ
ثدحيدق.صحفللاًزهاجماظنلانوكي
ةيراطبلالادبتساةلاحيفرمألااذه

اهتقاطدافندنعوأًاثيدحتلوف١٢ةوقب
ىلعًاثيدحةمدخلاءارجإمتاذإوأ
.ةرايسلا

نمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
زايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالازايتجا
.رابتخالا

لمارفلاماظنريذحتءوض
نيترئادنمةبكرملابلمارفلاماظنفلأتي
النيترئادلاىدحإتناكاذإ.نيتيكيلورديه
ةلصاومىرخألاةرئادلاناكمإبف،لمعت
ءادأىلعلوصحلل.ةبكرملافاقيإللمعلا
نيتلمرفلااتلكلمعتنأبجي،يداعةلمرف

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

دعبًائيضملظاذإ.لماكلكشبنكرلا
ينعيف،لماكلكشبنكرلالمارفريرحت
.ةبكرملالمارفيفةلكشمكانهنأكلذ
ىلعصحفلللمارفلاماظنعاضخإبجي
.روفلا

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

امك،ةدايقلاءانثأةءاضإللاًددجمدوعيو
بناجىلإهجتا.اًضيأراذنإلاسرجقلطني
عفدبعصلانمنوكيدق.فقوتوقيرطلا
.ةيضرألانماًريثكتبرتقااهنأوأةساودلا
.فقوتيىتحلوطأًاتقواًضيأقرغتسيدقو
كنكميف،ًائيضملازامحابصملاناكاذإ

عجار.اهيلعةمدخلاءارجإلةبكرملابحس
.٢٧٣/ةرايسلابحس
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Electric Parking
Brake Light

)يئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

لمارفمادختساءانثأحابصملااذهئيضي
ريرحتدعبحابصملاضيمورمتسااذإ.نكرلا
كانهنإف،ةدايقلاءانثأوأنكرلالمارف
يفوأةيئابرهكلانكرلالمارفماظنبةلكشم
ةشاشىلعةلاسراًضيأرهظتدق.رخآماظن
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

ةنايص
Electric Parking

Brake Light
)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتءدبدنع
اًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلعلمعاف
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتلل
بجيف،ًائيضمحابصملااذهلظاذإو
برقأيفليكولاىلإةرايسلابباهذلا
ىلععالطالاكنكمي.نكممتقو
يفةيئابرهكلانكرلالمارفلوحتامولعم

Electric Parking Brake)نكرلالمارف
ةلاسراًضيأرهظتدق.١٨٥/)يئابرهكلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع

عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغنالل

ماظنبةدوزملاتابكرملاىلإةبسنلاب
ءيضي،)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
بقعةريصقةدملحابصملااذه
.كرحملاليغشت
نوكيثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو
.لاطعألانمريذحتللًازهاج
يئابرهكلانكرلالمارفحابصمءاضأاذإامأ
تقوبرقأيففقوت،ةدايقلاءانثأرمتساو
كرحملالّغش.لاعشإلافاقيإبمقونكمم
رمتسااذإو.ماظنلاطبضةداعإلىرخأةرم
ىلعةدايقلادعبةءاضإلايفحابصملا
،)ةعاس/ليم١٣(ةعاس/مك٢٠زواجتتةعرس
توصردصيدقامك.ةنايصللليكولاعجار
.مئادلكشبحابصملاءيضيامدنعسرج
لمارفلاماظنريذحتحابصمئضيملاذإ
نكلوةبكرملابلمعتلمارفلاف،يساسألا
ناكاذإ.قالغناللةعناملالمارفلاتسيل
ًءاضميساسألالمارفلاماظنريذحتحابصم
لمعتالقالغناللةعناملالمارفلاف،ًاضيأ
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لمارفلابةلكشمكانهنأامك،ةبكرملاب
لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.ةيساسألا
/١٢٢.

رطقلا/بحسلاعضوءوض

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

لتلانمطوبهلايفمكحتلاحابصم

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

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(

اذهءيضيس،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
LKAرفوتلاحيفرضخألانوللابحابصملا
.ةدعاسملل
ريودتقيرطنعةدعاسمللLKAرفاوتيدق
ةبكرملاتناكلاحيفقفربةدايقلاةلجع
كلذوةفشتكُمةراحةمالعنمبرتقت
.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختساب
.ينامرهكلانوللابLKAحابصمءيضيس
ينامرهكلانوللابحابصملااذهءيضي
ةراحةرداغمدنعريذحتللهيبنتكضمويو
دقةراحلاةمالعنأىلإةراشإللكلذوريس
.اهزايتجامت

Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢١٠/)راسملاىلعءاقبلا

ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم

اذهءيضيس،كلذبةزهُجمةبكرملاتناكاذإ
فاشتكاةلاحيفرضخألانوللابرشؤملا
.كمامأةبكرم
.٢٠٣/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
فاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةرشابمةبكرملامامأةاشملادحأدوجو
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/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار
٢٠٦.

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
،يعيبطلكشبلمعيماظنلاناكاذإ
.رشؤملاحابصمئفطنيسف
دنعرجلاءافطناىلإةراشإلاحابصملمعي
رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإ
)TCS(قئاسلاتامولعمزكرمنم)DIC(.

حابصموحابصملااذهءيضي
StabiliTrak/ESC OFFفاقيإدنع

مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشت
.تابثلايفينورتكلإلا
فاقيإعضويفTCSماظنناكاذإ
تالجعلاةعرسنمدحلامتيسفليغشتلا
نمةرادإلادومعةيامحلةرورضلادنع
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف.فلتلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٨٧/تابثلايفينورتكلإلا

StabiliTrakماظنفقوتحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.ةبكرملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
ليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
ماظنليغشتفاقيإمتاذإو.تابثلا

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا،
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإاًضيأمتيسف
.)TCS(رجلا

/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
مكحتلاماظنوتابثلايفينورتكلإلامكحتلا

يفماظنلادعاسينلف،"TCS"رجلايف
ليغشتبمق،هيلعو.ةرايسلايفمكحتلا
/StabiliTrakماظنورجلايفمكحتلاماظن
ئفطنيلتابثلايفينورتكلإلامكحتلا
.ريذحتلاحابصم

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٨٧/تابثلايفينورتكلإلا

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
ةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملاحابصم
،هضيمومدععمحابصملاةءاضإلاحيف
ماظنليطعتمتنوكينألمتحملانمف
ماظنو"TCS"رجلايفمكحتلا

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا.
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسررهظتدق
)DIC(.تامولعمزكرملئاسرصحفا
مل)صئاصخ(ةيصاخيأددحتيكلقئاسلا
يفةبكرملاتناكاذإامواهتفيظويدؤتدعت
.ةنايصللةجاح
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،هضيموعمحابصملاةءاضإةلاحيفامأ
رجلايفمكحتلاماظنلمعىلعكلذلديف
"TCS"ماظنوأ/وStabiliTrak/مكحتلا
.ميلسلكشبتابثلايفينورتكلإلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٨٧/تابثلايفينورتكلإلا

تاراطإلاطغضءوض

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

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
خفناوةصرفبرقأيففقوت.تاراطإلا

ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلا
.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٢٥٣/تاراطإلاطغضعجار

مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

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

كرحملاتيزطغضءوض

هيبنت

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

ءدببقعةريصقةدملحابصملااذهءيضي
هجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
،ةءاضإلايفرمتساوحابصملاءاضأاذإ
لالخقفدتيالتيزلانأكلذينعيف
ىوتسمنوكيدقف.بسانملكشبكرحملا
ةلكشمكانهوأًاضفخنمةبكرملابتيزلا
.ليكولاعمرمألاعجار.ماظنلابىرخأ

دوقولاضافخناريذحتءوض

سايقمنمبرقلابحابصملااذهعقيو
متيامدنعةزيجوةرتفدعبءيضيو،دوقولا
لمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلاليغشت
.ماظنلا
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ضفخنيامدنعاًضيأحابصملااذهءيضيو
فقوتيو.دوقولانازخيفدوقولاىوتسم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملااذه
ىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملاةنايص

نامألاءوض

ءدببقعةريصقةدملنامألاحابصمءيضي
هجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملاليغشت
ناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
ليغشتمتيملوًائيضمحابصملالظاذإو
ماظنيفلطعكانهنوكيدقف،كرحملا
لّطعمماظنليغشتعجار.ةقرسلاعنم
.٤٤/ةرايسلاةكرح

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
زاهجعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ضفخنملاءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلا
.١٤٤/ةيسيئرلاحيباصملل

IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

.١٤٢/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

يمامألابابضلاحابصمءوض

ءيضي،ةزيملاهذهبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
بابضلاحيباصمنوكتامدنعبابضلاحابصم
.مادختسالاديق
حيباصمليغشتفاقيإدنعءوضلايفتخيو
ديزملل١٤٦/بابضلاحيباصمعجار.بابضلا
.تامولعملانم

حيباصملاليغشتركذم

يفحيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلابو
دنعحابصملااذهءيضي،يريكذتلاءوضلا
.حيباصملاهذهمادختسا
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ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

يفمكحتلاماظندنعحابصملااذهءيضي
.ةعرسلاتابث
مكحتلاماظنءاغلإدنعحابصملااذهئفطني
يفمكحتلاماظنعجار.ةعرسلاتابثيف
.١٩٤/ةعرسلاتابث

تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
قيبطتيفتادادعلاةعومجمطسويف
تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار.تامولعملا
ريثكلاةلاحتاشاشلاهذهحضوتو.١١٣/
مكحتلاحيتافمدجوتو.ةبكرملاةمظنأنم
ءزجيف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
.ةدايقلاةلجعنمنميألامكحتلا

wوأx:وأىلعألللاقتناللطغضا
.ةمئاقلايفلفسألا
oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

V:رصنعديدحتوأةمئاقحتفلطغضا
نييعتةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاق
.ةنيعمتاشاشىلعميقلا

ةدعاقلاىوتسم

تامولعملاةحفصتارايخ

DICنمتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
اهضرعفاقيإوأ)قئاسلاتامولعمزكرم(
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلانم

ةعومجمىلإلوصوللoطغضا.١
.تاقيبطتلا

قيبطتىلإريرمتللxوأwطغضا.٢
Options)تارايخلا(.

ةمئاقىلإلوخدللVىلعطغضا.٣
Options)تارايخلا(.

Infoىلإريرمتلابمق.٤ Pages
.pطغضامث،)تامولعملاتاحفص(

لالخلقنتللxوأwىلعطغضا.٥
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

دحأزييمتءانثأVىلعطغضا.٦
ءاغلإوأرصنعلااذهديدحتلرصانعلا
رهظتس،امرصنعديدحتدنع.هديدحت
.هراوجبرايتخاةمالع
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تامولعملاتاحفص

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق
قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل

Options)ةحفصتارايخ"رظنا.)تارايخلا
اذهيفًاقباستدرويتلا"تامولعملا
.مسقلا

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

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

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

طيشنتءانثأVىلعرارمتسالاعمطغضا
ةفاسمدادعطبضةداعإلةشاشلاهذه
نكمي.دوقولاداصتقاطسوتموةلحرلا
طغضلاب،بةلحرلاوأةلحرلاطبضةداعإ
.طبضلاةداعإرايتخاوpىلع
ضرعل:دوقولاقاطن:دوقولاتامولعم
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
ةبكرملابدوقولارادقمنأينعياذهف
ىلعدوقولاىدمريدقتمتي.ضفخنم
كالهتسايفةبكرملاداصتقاطسوتمساسأ
ةدايقللثيدحلاخيراتلاىدمىلعدوقولا
.دوقولانازخيفةيقبتملادوقولاةيمكو
تيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

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

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
ةفاضإلاب.٢٢٤/كرحملاتيزعجار.نكمم
ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
.ةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٢٨٨/ةنايصلالودجعجار

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
ةداعإمدعىلعصرحلايغبني.ًايئاقلت
Oilةشاشطبض Life)يأيف)تيزلارمع
رييغتهيفمتييذلاتقولافالخبرخآتقو
ةداعإنكميالثيح.لاحلايفتيزلا
ةرملايفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبض
تيزرمعماظنطبضةداعإل.ةيلاتلا
ةدعلVىلعرارمتسابطغضا،كرحملا
Oilةشاشلانوكتامدنعناوث Life)رمع
تيزرمعماظنعجار.ةطشن)تيزلا
.٢٢٦/كرحملا

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
psiوأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلا
طغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوبلكللطر(
نوللابراطإلااذهةميقضرعمتي،اًضفخنم
طغضةبقارمماظنعجار.يلاقتربلا
طغضةبقارمليغشتو٢٥٤/تاراطإلا
.٢٥٥/تاراطإلا

ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةرايسلا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
.طبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةرايسلل
طغضلابةعرسلاطسوتمطبضةداعإنكمي
.ضرعلاءانثأVىلع
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فصتنملايف:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
يلاحلادوقولاكالهتساطسوتمضرعمتي
مسرلاىلعأ.ينايبمسروددعةئيهىلع
طسوتمضرعمتييطيرشلاينايبلا
يتلاةددحملاةفاسمللدوقولايفداصتقالا
مسرلالفسأضرعمتي.ًاثيدحاهعطقمت
داصتقاللطسوتملضفأيطيرشلاينايبلا

.ةددحملاةفاسمللهقيقحتمتدوقولايف
ةحفصلاىلعأةددحملاةفاسملاضرعمتي
".مك/ليمxxxرخآ"ةئيهىلع

طبضةداعإلوأةفاسملاديدحتلpطغضا
رايتخالxوwمدختسا.ةميقلضفأ
xوwطغضا.Vطغضاوةفاسملا
Reset"ديدحتل Best Score")نييعتةداعإ
نييعتةداعإلVطغضا.)ةجيتنلضفأ
ةداعإدعب.دوقولاداصتقاطسوتملضفأ
لضفأةشاشيف"---"ضرعمتي،طبضلا
ةفاسملاعطقنمءاهتنالانيحلكلذو،ةميق
.ةددحملا
ريثأتةيفيكنعتامولعمةشاشلارفوت
ةفاسملايفيلاحلاةدايقلاكولس
ةدايقلابولسأةنراقمةيفيكوةعوطقملا
ةفاسمللهقيقحتمتاملضفأباًرخؤمديجلا
.ةددحملا

Economy Trend)يداصتقالاهاجتالا(:
دوقولايفداصتقالاطسوتملجسضرعت
لثميطيرشلك.)ليم٣٠(مك٥٠رخآنم
ءانثأ.اهتدايقتمت)ليم٣(مك٥يلاوح

سكعتلةطرشألالكشريغتيسةدايقلا
عمطغضا.نميألابناجلايفةفاسمثدحأ
وأينايبلامسرلاحسملVىلعرارمتسالا
.ةمئاقلانمطبضلاةداعإلpطغضا

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعVىلعطغضا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةدملVىلعطغضا،تقؤملافاقيإل
ةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنعةريصق
تقؤملاطبضةداعإل.ليغشتلاديقتقؤملاو
Vىلعرارمتسالاعمطغضا،رفصلاىلإ
مثpطغضاوأ،ةشاشلاهذهطيشنتءانثأ
.طبضةداعإددح

Speed Limit)ضرعل:)ةعرسلادح
ةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلاتامولعم
دوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلاتانايب
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلايف

Follow Distance)اذإ:)ةيلاتلاةفاسملا
ضرعمتي،ةزيملاهذهبةزهجمةبكرملاتناك
يتلاةبكرملابقاٰحللمزاللايلاحلانمزلا
.ةحفصلاهذهىلعةينمزةميقككمامأ

Battery Voltage)ضرعل:)ةيراطبلادهج
هذهترفوتاذإ،ةيلاحلاةيراطبلاةيتلوف
يداعرمأيهةيراطبلادهجتاريغت.ةزيملا

/نحشلاماظنءوضعجار.ةدايقلاءانثأ
ماظنيفلطعيأكانهناكاذإ.١٢٠
تامولعمزكرمضرعيس،ةيراطبلانحش
.ةلاسر)DIC(قئاسلا

Coolant Temperature)ةرارحةجرد
لئاسةرارحةجردضرع:)ديربتلالئاس
وأ(C°)ةيوئملاتاجردلابةيلاحلاديربتلا
.(F°)ةيتياهنرهفلاتاجردلا

Oil Pressure)ضرعمتي:)تيزلاطغض
لكللطرلابوألاكسابوليكلابتيزلاطغض
بسحتيزلاطغضفلتخيدق.ةعبرمةصوب
ةيجراخلاةرارحلاةجردوكرحملاةعرس
فلتخيس،زرطلاضعبيف.تيزلاةجوزلو
اًقفوتيزلاةخضميفكرحملاتيزطغض
تيزلاطغضريغتيدق.كرحملاتاجايتحال
.ةلومحلاوأكرحملاةعرسريغتلةعرسب
ريذحتءوضراشأاذإ.ًايعيبطاًرمأدعياذهو
زكرميفةلاسرترهظوأتيزلاطغض
نأنمريذحتلل)DIC(قئاسلاتامولعم
،ليغشتلليداعلاقاطنلاجراختيزلاطغض
.نكميامعرسأبتيزلاصحفاف

ىلعألاىوتسملابقئاسلاتامولعمزكرم

تامولعملاةحفصتارايخ

DICنمتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
اهضرعفاقيإوأ)قئاسلاتامولعمزكرم(
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلانم
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قيبطتىلإريرمتللpوأoطغضا.١
Options)تارايخلا(.

ىلإلاقتناللxوأwىلعطغضا.٢
طغضاوتامولعملاةحفصتارايخ
.Vىلع

لالخلقنتللxوأwىلعطغضا.٣
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

دحأزييمتءانثأVىلعطغضا.٤
ءاغلإوأرصنعلااذهديدحتلرصانعلا
رهظتس،امرصنعديدحتدنع.هديدحت
.هراوجبرايتخاةمالع

تامولعملاتاحفص

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق
قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل

Options)ةحفصتارايخ"رظنا.)تارايخلا
اذهيفًاقباستدرويتلا"تامولعملا
.مسقلا

Speed)ةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
تناكاذإ.)ةعاس/ليم(ةعاسلايفليملا
حتفلVىلعطغضا،كلذبةزهجمةبكرملا
ىصقألادحلاتامالعضرعديدحتوةمئاقلا

ةلاحيف"−−"ةمالعلاضرعتس.ةعرسلل
ريغماظنلاناكوأةعرسدحفاشتكامدع
.اًرفاوتم

Trip Tripوأ)١ةلحرلا(1 :)٢ةلحرلا(2
ءاوس،ًايلاحةعوطقملاةفاسملاضرعمتي
طبضةداعإرخآذنم،ليملاوأرتموليكلاب
.ةلحرلاةفاسمدادعل
،اهرفاوتةلاحيف،ةشاشلاهذهضرعت
ذنمدوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم
مقرلااذهسكعيو.طبضةداعإةيلمعرخآ
ًايلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسمطقف
فورظريغتبسحريغتيفوسوةبكرملل
يفداصتقالاطسوتمضرعنكميو.ةدايقلا
نولاجلكلليمةروصيفدوقولاكالهتسا
.كبسانيامبسحمك١٠٠/رتلوأرتل/مكوأ
،اهرفاوتةلاحيف،ةشاشلاهذهضرعت
.طبضةداعإةيلمعرخآذنمةعرسلاطسوتم
طسوتملاىوسمقرلااذهسكعيالو
بسحريغتيسوةبكرملاةعرسليبيرقتلا
طسوتمضرعنكميو.ةدايقلافورظريغت
/مكوأةعاسلكلليمةروصيفةعرسلا
.كبسانيامبسحوأةعاس

ضرعلاةشاشنوكتامدنعVىلعطغضا
طبضةداعإلديكأتةذفانراهظإلةطشنهذه
pوأoمدختسا.رفصلاىلإميقلاعيمج
.Vىلعطغضاو"ال"وأ"معن"رايتخال

ضرعل:دوقولاقاطنوأدوقولاتامولعم
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
ةبكرملابدوقولارادقمنأينعياذهف
ىلعدوقولاىدمريدقتمتي.ضفخنم
كالهتسايفةبكرملاداصتقاطسوتمساسأ
ةدايقللثيدحلاخيراتلاىدمىلعدوقولا
دق.دوقولانازخيفةيقبتملادوقولاةيمكو
لاحيف،اًضيأةشاشلاهذهضرعت
كالهتسايفيروفلاداصتقالا،اهرفاوت
.دوقولا
تيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

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

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
ةفاضإلاب.٢٢٤/كرحملاتيزعجار.نكمم
ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
يفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٢٨٨/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلالودج

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
Oilةشاشطبضةداعإبمقتال.ًايئاقلت Life
تقولافالخبرخآتقويأيف)تيزلارمع(
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الثيح.لاحلايفتيزلارييغتهيفمتييذلا
رييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإنكمي
ماظنطبضةداعإلو.ةيلاتلاةرملايفتيزلا
امدنعVىلعطغضا،كرحملاتيزرمع
راهظإلةطشنهذهضرعلاةشاشنوكت
رايتخالpوأoمدختسا.ديكأتلاةذفان
ماظنرظنا.Vىلعطغضاو"ال"وأ"معن"
.٢٢٦/كرحملاتيزرمع

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
psiوأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلا
طغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوبلكللطر(
نوللابراطإلااذهةميقضرعمتي،اًضفخنم
طغضةبقارمماظنعجار.يلاقتربلا
طغضةبقارمليغشتو٢٥٤/تاراطإلا
.٢٥٥/تاراطإلا

ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةرايسلا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
دعأ.طبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةرايسلل
Vىلعطغضلابةعرسلاطسوتمطبض
كلذوةطشنةشاشلاهذهنوكتامنيب
"ال"وأ"معن"رايتخالديكأتذفانضرعل
.Vىلعطغضاو

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

.ةددحملاةفاسمللهقيقحتمتدوقولايف
ةحفصلاىلعأةددحملاةفاسملاضرعمتي
".مك/ليمxxxرخآ"ةئيهىلع

طبضةداعإلوأةفاسملاديدحتلVطغضا
رايتخالxوwمدختسا.ةميقلضفأ
xوwطغضا.Vطغضاوةفاسملا
Reset"ديدحتل Best Score")نييعتةداعإ
نييعتةداعإلVطغضا.)ةجيتنلضفأ
ةداعإدعب.دوقولاداصتقاطسوتملضفأ
لضفأةشاشيف"---"ضرعمتي،طبضلا
ةفاسملاعطقنمءاهتنالانيحلكلذو،ةميق
.ةددحملا
ريثأتةيفيكنعتامولعمةشاشلارفوت
ةفاسملايفيلاحلاةدايقلاكولس
ةدايقلابولسأةنراقمةيفيكوةعوطقملا
ةفاسمللهقيقحتمتاملضفأباًرخؤمديجلا
.ةددحملا
اذإ:ةلصافلاةفاسملادادعإ/عبتتلاةفاسم
ضرعمتي،ةزيملاهذهبةزهجمةبكرملاتناك
يتلاةبكرملابقاٰحللمزاللايلاحلانمزلا
.ةحفصلاهذهىلعةينمزةميقككمامأ

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاةحاتإمتيامدنع
ةشاشلاليدبتمتي،"ACC"ةعرسلاتابث
هذهضرعت.ةوجفلادادعإةحفصىلإ
بناجىلإيلاحلاةوجفلادادعإةحفصلا
.ةيمامألاتابكرملانيبم
،ةشاشلاهذهضرعت:قئاسلاةدعاسم
صوصخبتامولعم،اهرفاوتلاحيف
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
)LKA(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو
)LDW(تامداصتلانمهيبنتلاو
.)FCA(ةيمامألا

Economy Trend)يداصتقالاهاجتالا(:
دوقولايفداصتقالاطسوتملجسضرعت
لثميطيرشلك.)ليم٣٠(مك٥٠رخآنم
ءانثأ.اهتدايقتمت)ليم٣(مك٥يلاوح
سكعتلةطرشألالكشريغتيسةدايقلا
طغضا.نميألابناجلايفةفاسمثدحأ
هذهنوكتامنيبةمئاقلاحتفلVىلع
رتخا.ينايبلاططخملاحسملةطشنةشاشلا
.Vىلعطغضاو"ال"وأ"معن"

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتأدبا.تقؤمكةشاشلا
نوكتامنيبةمئاقلاحتفلVىلعطغضا
xوwمدختسا.ةطشنةشاشلاهذه
Startديدحتل Timer"تقؤملاليغشتءدب"
Vىلعطغضا."طبضلاةداعإ"Resetوأ
Vىلعطغضا،تقؤملاليغشتفاقيإل
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رهظتفوسو.ةطشنةشاشلانوكتامنيب
رخآذنميضقنملاتقولاةيمكةشاشلاهذه
.تقؤمللنييعتةداعإ

Speed Limit)ضرعل:)ةعرسلادح
ةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلاتامولعم
دوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلاتانايب
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلايف
مدعةلاحيف"−−"ةمالعلاضرعتس
ريغماظنلاناكوأةعرسدحفاشتكا
.اًرفاوتم

ةشاشلاهذهنوكتامنيبVىلعطغضا
ةمالعليغشتفاقيإوأليغشتلةطشن

Speed Limit"ةعرسلادح".
Battery Voltage)ضرعل:)ةيراطبلادهج

هذهترفوتاذإ،ةيلاحلاةيراطبلاةيتلوف
يداعرمأيهةيراطبلادهجتاريغت.ةزيملا
/نحشلاماظنءوضعجار.ةدايقلاءانثأ

ماظنيفلطعيأكانهناكاذإ.١٢٠
تامولعمزكرمضرعيس،ةيراطبلانحش
.ةلاسر)DIC(قئاسلا

Coolant Temperature)ةرارحةجرد
لئاسةرارحةجردضرع:)ديربتلالئاس
وأ(C°)ةيوئملاتاجردلابةيلاحلاديربتلا
.(F°)ةيتياهنرهفلاتاجردلا

Oil Pressure)ضرعمتي:)تيزلاطغض
لكللطرلابوألاكسابوليكلابتيزلاطغض
بسحتيزلاطغضفلتخيدق.ةعبرمةصوب
ةيجراخلاةرارحلاةجردوكرحملاةعرس
فلتخيس،زرطلاضعبيف.تيزلاةجوزلو
اًقفوتيزلاةخضميفكرحملاتيزطغض
تيزلاطغضريغتيدق.كرحملاتاجايتحال
.ةلومحلاوأكرحملاةعرسريغتلةعرسب
ريذحتءوضراشأاذإ.ًايعيبطاًرمأدعياذهو
زكرميفةلاسرترهظوأتيزلاطغض
نأنمريذحتلل)DIC(قئاسلاتامولعم
،ليغشتلليداعلاقاطنلاجراختيزلاطغض
.نكميامعرسأبتيزلاصحفاف

ةبكرملالئاسر

ةرايسلالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
.ةلكشمحيحصتلنيعمءارجإذاختاةرورض
ةروصبلئاسرلانمديدعلارهظتدقو
.ةعباتتم
اليتلالئاسرلاىلععالطالاديكأتنكمي
طغضلاباهحسموةيروفتاءارجإبلطتت
بلطتتيتلالئاسرلاحسمنكميال.Vىلع
.تاءارجإلاكلتذيفنتدعبالإةيروفتاءارجإ
لمحمىلعلئاسرلاعيمجذاختايغبنيو
ىلعلمعيالةلاسرلاحسمنإثيح؛دجلا
.ةلكشملاحيحصت
عجار،)ةمدخ(SERVICEةلاسرترهظاذإ
.كليكو
ضرعي.لئاسرلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا
:ةيلاتلاعيضاوملالوحلئاسرماظنلا
ةمدخلئاسر.
لئاوسلاتايوتسم.
ةبكرملانامأ.
لمارفلا.
ةدايقلا.
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قيلعتلايفمكحتلاةمظنأ.

قئاسلاةدعاسمةمظنأ.

ةعرسلاتبثم.

ةبمللالادبتساوةرانإلا.

لسغلا/حسملاةمظنأ.

ذفاونلاوباوبألا.

نامألاةمزحأ.

ةيئاوهلاةداسولاةمظنأماظن.

ةكرحلالقانوكرحملا.

تاراطإلاطغض.

ةيراطبلا.

كرحملاةقاطلئاسر

كرحملاةوقضيفختمت

ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا

ترهظاذإ.عراستلاىلعةبكرملاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ضرعءانثأةبكرملاةدايقنكمي.ةبكرملا
دحلاضفخنيدقنكلو،ةلاسرلاهذه
رارمتسادنع.ةعرسلاوعراستللىصقألا

لكشباهضرعوأ،ةلاسرلاهذهروهظ
ليكولاىلإةبكرملابهجوتلابجي،رركتم
.نكممتقوبرقأيفةمدخلاءارجإل

ةرايسلاةعرسلئاسر

SPEED LIMITED TO
XXX KM/H (MPH)

ليم(ةعاس/مكXXXـبةدودحمةعرسلا(
))ةعاسلاب

ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهُظت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
نسيفقئاسلا،قيلعتلا،ةرارحلا،ميحشتلا
.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملا

ىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملا

ةرايسلاصيصخت
صيصختلةحاتملاتازيملاعيمجيلياميف
كلذو،تازيملاضعبرفوتتالدق.ةبكرملا
.ةبكرملابسحىلع
فئاظولاو،تاقيبطتلاو،ماظنلاىلإةبسنلاب
يف"تادادعإلا"عجار،ةيصخشلاتازيملاو
.هيفرتلاوتامولعملاليلد
:ةرايسلاصيصختةمئاقىلإلوصولل

ىلعتادادعإلازمرسملبمق.١
تامولعملاةشاشبةيسيئرلاةحفصلا
.هيفرتلاو

ةمئاقضرعلةرايسلاسملا.٢
.ةحاتملاتارايخلاب

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣

وأامةزيمءافطإلRوأ9سملبمق.٤
.اهليغشت

ىوتسمىلعأىلإلاقتناللzسِملا.٥
.تادادعإلاةمئاقل

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدق
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يفلخلادعقملاريكذت

دنعةلاسروةرافصرودصىلإاذهيدؤي
ليغشتءانثأوألبقيفلخلابابلاحتف
.ةرايسلا
.ليغشتوأفاقيإسملا

ءاوهلاةدوجوخانملا

:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةيئاقلتلاةحورملاةعرس.
ءاوهلاةدوجرعشتسم.
ديربتلاةيتاذدعاقملا.
ةئفدتلاةيتاذدعاقملا.
يئاقلتلابابضلاليزم.
يئاقلتلايفلخلابابضلاليزم.

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس

امدنعءاوهلاقفدترادقمدادعإلااذهددحي
وهخانملايفمكحتلاةحورمدادعإنوكي

Auto Fan)ةيئاقلتةحورم(.
.ةيلاعوأةطسوتموأةضفخنمسِملا

ءاوهلاةدوجرعشتسم

عضو"ىلإماظنلاليوحتبدادعإلااذهموقي
.يجراخلاءاوهلاةدوجبسحب"ريودتةداعإ
وأةضفخنمةيساسحوأفاقيإسِملا
.ةيلاعةيساسح

ديربتلاةيتاذدعاقملا

ًايئاقلتلمعتساهنإفةزيملاهذهنيكمتدنع
ىوتسملاىلإدعاقملاةيوهتطيشنتىلع
.ةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوببولطملا
.٥٩/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار
.ليغشتوأفاقيإسملا

ةئفدتلاةيتاذدعاقملا

ًايئاقلتلمعتساهنإفةزيملاهذهنيكمتدنع
ىوتسملاىلإةئفدملادعاقملاطيشنتىلع
.ةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوببولطملا
دعاقملاةئفدتليغشتفاقيإنكمي
دعاقملاةئفدترارزأمادختسابةيكيتاموتوألا
ةئفدتعجار.طسوألالوسنوكلاىلع
.٥٩/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا
.ليغشتوأفاقيإسملا

يئاقلتلابابضلاليزم

بيجتسي،)ليغشت(Onىلعهطبضدنع
ةجردلاوحألًايلآيمامألابابضلاعنام
لكشتببستدقيتلاةبوطرلاوةرارحلا
.بابضلا
.ليغشتوأفاقيإسملا

يئاقلتلايفلخلابابضلاليزم

ليزمليغشتبًايكيتاموتوأموقيدادعإلااذه
.كرحملاليغشتءدبدنعيفلخلابابضلا
.ليغشتوأفاقيإسملا

مداصتلا/فشكلاةمظنأ

:يليامضرعمتيدقو،سملا
هيبنتلاعون.
يمامألامداصتلاماظن.
ريسلاةراحرييغتراذنإ.
نكرلادعاسم.
ةيفلخلااريماكلابنكرلادعاسمزومر.
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهيبنت.

هيبنتلاعون

متييذلاهيبنتلاعونةزيملاهذهددحتس
ةدعاسمللقئاسلاةدعاسمةمظنأنمهيقلت
هيبنتتارفاصامإيهو،لاطعألابنجتيف
ةيزازتهاتاضبنةروصيفةمالسهيبنتوأ

.دعقملايف
يفنامألاهيبنتوأةيتوصتاراشإسملا
.دعقملا

يمامألامداصتلاماظن

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

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

.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأفاقيإسِملا

ريسلاةراحرييغتراذنإ

ةدعاسمماظننعةرابعوهLCAماظن
دعاسيةيرورملاةراحلارييغتلجأنم
رييغتدنعثداوحلابنجتىلعنيقئاسلا
ةراحرييغتهيبنتعجار.ةيرورملاةراحلا
.٢٠٨/)LCA(ريسلا

.ليغشتوأفاقيإسملا

نكرلادعاسم

ليغشتاذهحيتي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةمظنأعجار.اهليغشتفاقيإوأةزيملا
.١٩٧/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

.ليغشتوأفاقيإددح

ةيفلخلااريماكلابنكرلادعاسمزومر

ماظنزومرنيكمتبدادعإلااذهموقي
ةمظنأعجار.ةيفلخلااريماكلابنكرلادعاسم
.١٩٧/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

.ليغشتوأفاقيإسملا

ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهيبنت

تاعطاقتلاهيبنتةزيملاليغشتاذهحيتي
عجار.اهليغشتفاقيإوأةيفلخلاةيرورملا
/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

١٩٧.

.ليغشتوأفاقيإسملا

ةمءالملاوةحارلا

:يليامضرعمتيدقو،سملا
هيبنتلاتوصىوتسم.
راعشتسالابيفلخلاءاطغلابّمكحتلا.
فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ.
فلخللريسلادنعيئاقلتلاحسملا.
ليغشتلاءدبيفةدّدمملاةدعاسملا.

تاعفترملايف

هيبنتلاتوصىوتسم

.هيبنتلاتوصىوتسمددحياذه
تامولعملاةشاشيفمكحتلارصانعسملا
.توصلاىوتسمطبضلهيفرتلاو

راعشتسالابيفلخلاءاطغلابمّكحتلا

مدقلاةكرحةطساوبيفلخلابابلالمعيدق
بوبنأنيبيفلخلاتامدصلايقاولفسأ
بابلاعجار.ماقرألاةحولورسيألامداعلا
.٣٨/يفلخلا

وأ)ليغشتلافاقيإ(Offسملا
On-Open and Close)حتف-ليغشت

On-Openوأ)قالغإو Only)ليغشت-
.)طقفحتف

فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ

متتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
يمامألابكارلاوأ/وقئاسلايتآرمةلامإ
ةبكرملاعضورييغتمتيامدنعلفسألاىلإ
ةيؤرنيسحتل)فلخللعوجرلا(Rىلإ
دوعيس.ةيفلخلاتالجعلانمبرقلابضرألا
رييغتدنعقباسلاةدايقلاعضوىلإاذه
)فلخللعوجرلا(Rعضولانمةبكرملاعضو
عجار.فاقيإلاديقكرحملانوكيامدنعوأ،
.٤٦/يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
بكارلاوقئاسلا-ليغشتوأفاقيإسملا
.بكارلا-ليغشتوأقئاسلا-ليغشتوأ

فلخللريسلادنعيئاقلتلاحسملا

ةحساملاليغشتكلذكوليغشتلادنع
ةيفلخلاةحساملالمعتفوس،ةيمامألا
ىلإةرايسلاعضوريغتيامدنعًايكيتاموتوأ
R)عوجر(.
.ليغشتوأفاقيإسملا

تاعفترملايفليغشتلاءدبيفةدّدمملاةدعاسملا

دعاسمماظنةدمرييغتةيناكمإاذهحيتي
.عفترمنمليغشتلاءدب
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Extendedسملا Hold)وأ)دتممتابث
Standard Hold)يداعتابث(.

ةرانإلا

:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةرايسلاعقومديدحتحيباصم.
جورخلادعبامةرانإ.

ةرايسلاعقومديدحتحيباصم

ةيجراخلاحيباصملاةزيملاهذهضموت
ةيجراخلاحيباصملاضعبليغشتحيتتو
دنعةزيجوةرتفلةيلخادلاحيباصملامظعمو
لوخدلالاسرإزاهجيفKىلعطغضلا
.ةرايسلاعقومديدحتل)RKE(حاتفمنودب
.ليغشتوأفاقيإسملا

جورخلادعبامةرانإ

حيباصملارارمتساةرتفديدحتاذهحيتي
يفةبكرملاةرداغمدنعةئيضمةيجراخلا
.ملظمناكم
١٢٠وأةيناث٦٠وأةيناث٣٠وأفاقيإسملا
.ةيناث

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ

:يليامضرعمتيدقو،سملا
.Open Door Anti Lockout)قلغعنم

)حوتفملابابلا

ًايئاقلتبابلالفق.

لجؤملابابلالفق.

Open Door Anti Lockout)قلغعنم
)حوتفملابابلا

بابلفقمتيال،ةزيملاهذهليغشتدنع
ديدحتدنع.اًحوتفمنوكيامدنعقئاسلا
.لجؤملابابلالفقةمئاقلارفوتتس،فاقيإ
.ليغشتوأفاقيإسملا

اًيئاقلتبابلالفق

عيمجلفقمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
ىلإةبكرملالوحتدنعًايكيتاموتوأباوبألا
باوبألانيمأتءاغلإمتيس.)نكرلا(Pعضولا
Pعضولاىلإةبكرملالوحتدنعًايكيتاموتوأ
.)نكرلا(
.ليغشتوأفاقيإسملا

لجؤملابابلالفق

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

Remote Lock, Unlock, Start
)ليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،دعُبنعلفقلا(

:يليامضرعمتيدقو،سملا
دُعبنعحتفلابمالعإلارشؤم.

دُعبنعلفقلابمالعإ.

دُعبنعبابلاحتف.

دنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت.
دُعبنعليغشتلا

دنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت.
دُعبنعليغشتلا

دُعبنعذفاونلاليغشت.

يكيتاموتوألاباوبألالفق.

يبلسلاباوبألالفق.

ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت.

دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم

حيباصملاضموت،ةزيملاهذهليغشتدنع
زاهجمادختسابةبكرملاحتفدنعةيجراخلا
البدُعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإ
.)RKE(حاتفم

.حيباصملاوأفاقيإسملا

دعُبنعلفقلابمالعإ

دنعةرداصلاةراشإلاعونديدحتاذهحيتي
ماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملالفق
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعباوبألاحتف

وأقوبلاوحيباصملاوأفاقيإسملا
.طقفقوبلاوأطقفحيباصملا



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٨

دعُبنعبابلاحتف

دنعاهحتفمتيسباوبألايأديدحتاذهحيتي
حتفماظنلاسرإزاهجيفKىلعطغضلا
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعباوبألا

.قئاسلابابوأباوبألالكسملا

دعُبنعليغشتلادنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت

متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةيوهتليغشت
عجار.ةراحلامايألايفدُعبنعليغشتلا
ءدبو٥٩/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
.٣٢/دُعبنعةرايسلاليغشت
.ليغشتوأفاقيإسملا

دعُبنعليغشتلادنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت

متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةئفدتليغشت
عجار.ةدرابلامايألايفدُعبنعليغشتلا
ءدبو٥٩/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
.٣٢/دُعبنعةرايسلاليغشت
.ليغشتوأفاقيإسملا

دعُبنعذفاونلاليغشت

عمطغضلادنعذفاونلاحتفبكلذحمسي
لوخدلالاسرإزاهجيفKىلعرارمتسالا
ليغشتعجار.RKEحاتفمنودبدُعبنع
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
/٢٨.

.ليغشتوأفاقيإسملا

يكيتاموتوألاباوبألالفق

حتفمتيسيتلاباوبألاديدحتباذهحمسي
بابىلعدوجوملارزلامادختسادنعاهلفق
.ةبكرملالفقحتفلقئاسلا
.قئاسلابابوأباوبألالكسملا

يبلسلاباوبألالفق

ليغشتفاقيإوأليغشتباذهحمسي
عجار.لعفلادرديدحتوحاتفمالبلافقإلا
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٢٨.
وأقوبلاتوصعمليغشتلاوأفاقيإسِملا
.ليغشت

ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت

دنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
.ةبكرملالخادRKEلاسرإزاهجكرت
هيبنتنيكمتاًضيأةمئاقلاهذهحيتتو

Remote No Longer In Vehicle Alert
دوجومريغدعبنعمكحتلازاهجنأهيبنت(
.)نآلاةبكرملالخادب
.ليغشتوأفاقيإسملا

Seating Position)دعقملاعضو(

:يليامضرعمتيدقو،سملا
.Seat Entry Memory)لوخدلاةركاذ

)دعقملاىلإ
.Seat Exit Memory)جورخلاةركاذ

)دعقملانم

Seat Entry Memory)ىلإلوخدلاةركاذ
)دعقملا

عاضوألاءاعدتسابًايئاقلتةزيملاهذهموقت
قئاسلل٢وأ١رزيفلبقنمةظوفحملا
فاقيإنملاعشإلاليوحتدنعيلاحلا
ACC/ACCESSORYىلإليغشتلا
.٥٦/ةركاذلادعاقمعجار.)تاقحلملا(
.ليغشتوأفاقيإسملا

Seat Exit Memory)نمجورخلاةركاذ
)دعقملا

Exitعاضوأًايئاقلتةزيملاهذهيعدتست
نمجورخلادنعBاًقباسةنزخملا)جورخ(
.٥٦/ةركاذلادعاقمعجار.ةرايسلا
.ليغشتوأفاقيإسملا
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نكرلاةمدخعضو

تامولعملاماظنفقوىلإاذهيدؤيس
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذّدحي
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلاب
:مداخلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

ةشاشىلإلاقتنالللاخدإددح.٢
.ديكأتلا

ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣
.ماقرأ

وأماظنلالفقللفقلاءاغلإوألفقسملا
ىلإةدوعللBackسملا.لفقلاءاغلإ
.ةقباسلاةمئاقلا

دعبنعلماشلامكحتلاماظن

دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمرب

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

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
عتمتيالبآرملابابحتفلزاهجيأعم
يأاذهلمشيو.عجارتلاوفقوتلاةيصاخب
ةعونصملابآرملابابحتفةزهجأنمزارط
.١٩٨٢ناسين/ليربأنملوألالبق

ماظنلاةجمربلبقتاميلعتلاهذهةفاكأرقا
نمنوكيدقو.دعبنعمكحتلليملاعلا
رخآصخشةدعاسمىلعلوصحلالضفألا
.ةجمربلاةيلمعءانثأكعم
لومحملايلصألالاسرإلازاهجبظفتحا
ىلإةفاضإلابىرخأتابكرميفهمادختسال
وحمىلعصرحا.ةيلبقتسملاةجمربلا
عجار.ةبكرملاعيبدنعةجمربلاتادادعإ
نعمكحتلليملاعلاماظنلارارزأحسم"
.مسقلااذهيفًاقحال"دعب
نكربمق،بآرملابابحتفزاهجةجمربل
لابقتسازاهجةاذاحمبجراخلايفةبكرملا
نمققحت.ةرشابمهمامأوبآرملابابحتف
برقلابصاخشأوأتابقعيأدوجومدع
.بآرملابابنم
زاهجلةديدجةيراطبريفوتىلعصرحا
ةعرسوةلوهسلكلذولومحملالاسرإلا
.ويدارلاتابذبذةراشإلاسرإ

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب

عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣
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،ةجمربلانأشبةدعاسملاوأراسفتسالل
seeعجار www.homelink.com/gm.

ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
ةحومسملاةدملازواجتةلاحيفو،تقولل
.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنيعتيدق
:ةزهجأةثالثىلإلصيامةجمربلو

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

عمطغضا،هسفنتقولايف.٢
زاهجرزنملكىلعرارمتسالا
ماظنلارارزأدحأولومحملالاسرإلا
بولطملادعبنعمكحتلليملاعلا
ال.بآرملابابليغشتلاهمادختسا
ريغتنيحلنيرزلانعكعبصأعفرت
ءيطبلاضيمولانمرشؤملاءوض
الكررحٍذئدنعو.عيرسلاضيمولاىلإ
.نيرزلا
تاباوبحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلاءاغلإتاجارجلا
يفروكذملاءارجإلامادختساو

ليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ"
اذهيفًاقحالحضوملا"تاباوبلا
.مسقلا

ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملًاثيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
اذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

ىلعطغضلادنعبآرملابابكرحت
ةيلمعحاجنىلعليلداذهفرزلا
تاوطخلامامتإلعاددجويال.ةجمربلا
.٦ىلإ٤نم
ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.

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

ةدملةعرسبرشؤملاحابصمضمواذإ.
ملوتباثلاءوضلاىلإريغتمثنيتيناث
ةجمربلالصاوفبآرملابابكرحتي
.٦ىتح٤تاوطخلانم

يكذلارزلاوأملعتلارز

ددح،٣ىلإ١نمتاوطخلامامتإدعب.٤
لخاديكذلارزلاوأملعتلارزعقوم
بابحتفلابقتسازاهجىلعجارجلا
هنولورزلامسافلتخيدق.جارجلا
.ةّعنصملاةهجلابسح

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

عمطغضا،ةبكرملالخادنم.٦
هتجمربتمتيذلارزلاىلعرارمتسالا
نعمكحتلليملاعلاماظنلايفًاثيدح
ملاذإ.هررحمثنيتيناثةدملدعب
ضمويملوأبآرملابابكرحتي
،بآرملابابحتفلابقتسازاهجحابصم
هسفنرزلاىلعرارمتسالاعمطغضاف
ًةرم.هررحمثنيتيناثةدملةيناثةرم
ملوأبآرملابابكرحتيملاذإىرخأ
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طغضاف،بآرملابابحابصمضموي
ةرمهسفنرزلاىلعرارمتسالاعم
.هررحمثنيتيناثةدملةثلاث

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
بابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نآلابآرملا
.نيرخآلانيرزلاةجمربلةيلمعلاررك

تاباوبلاليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ

،ةجمربلانأشبةدعاسملاوأراسفتسالل
seeعجار www.homelink.com/gm.

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

دعبنعلماشلامكحتلاماظنليغشت

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامادختسا

يفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
ثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألاىلعفصنو
.ةراشإلا

مكحتلليملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنع

ةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيبدنع
:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
يفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
رمألااذهقرغتسيدق.ضيمولا
.ناوث١٠يلاوح

.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢

يملاعلاماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلل

:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل
ال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١

.رزلانعكعبصإعفرت

دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢
ىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث٢٠
يملاعلاماظنلاةجمرب"يف١ةوطخلا
"دعبنعمكحتلل
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ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٤٢..................ةيجراخلا
يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملاءوضلاو
١٤٤...................ةيسيئرلا
١٤٤.....ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةدايقلاحيباصم
١٤٤.............)DRL(ةيراهنلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٤٤...............يكيتاموتوألا
رطاخملابريذحتلاءاوضأ

١٤٥...................ةزامغلا
رييغتوفاطعنالاتاراشإ

١٤٥....................راسملا
١٤٦..............بابضلاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١٤٦..................تادادعلا
١٤٦.............ليمجتلاحيباصم
١٤٦...............فقسلاءاوضأ
١٤٧..............ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٤٧................لوخدلاةرانإ
١٤٧................جورخلاةرانإ
١٤٨.........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٤٨.........ةيراطبلاةقاطةيامح
صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٤٨..........ةيجراخلاةءاضإلاب

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

يجراخلاحابصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلادومعراسيىلعتادادعلاةحوليف
.عضاومعبرأكانه
O:ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإ
Oىلإرِدأ.AUTOعضوطيشنتءاغلإو
.AUTOعضولاطيشنتةداعإلىرخأةرم

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسحب،ًايئاقلتاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:5

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
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IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

تادادعلاةعومجميفحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظنحاتيامدنع

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

bطغضا،IntelliBeamماظننيكمتل
لحيامدنعفاطعنالاةراشإعارذىلع
يفمكحتلارصنعنوكيوجراخلابمالظلا
وأAUTOعضولاىلعيجراخلاحابصملا
يلاعلاءوضلاليغشتحابصمرهظي.5
امدنعتادادعلاةعومجمىلعقرزألا
.يلاعلاءوضلاحيباصمءيضت

IntelliBeamماظنبةدايقلا

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

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا

/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.
.)ةعاس/ليم١٢(ةعاس

ةطساوبIntelliBeamماظنليطعتمتي.
ةراشإعارذيفدوجوملارزلا
،كلذثودحةلاحيف.فاطعنالا
ةراشإعارذبbىلعطغضا
حاتفمنوكيامدنعفاطعنالا
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
طيشنتل5وأ)يئاقلت(AUTOعضولا
حابصمءيضيس.IntelliBeamماظن

ةداعإىلإةراشإللتادادعلاةعومجم
.IntelliBeamماظنطيشنت

دنعIntelliBeamماظنليغشتفقوتي.
.ةيمامألابابضلاحيباصمليغشت

اذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسيمل
:يليامميأببسبىرخأ
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

ملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشكمتي

،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و

ةبكرملاحيباصمنعفشكلانكميال.
ناخدلاوأمداعلاةفاثكببسبىرخألا
وأقيرطلاذاذروأجلثلاوأبابضلاوأ
قئاوعلانمكلذريغوأ،بابضلا
.اًوجةلومحملا



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

ةرانإلا١٤٤

،هعدصتوأ،كترايسجاجزةفاظنمدع.
دحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإوأ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجمنم

ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.
لعجيفببستيامم،ىلعألعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا

ةريثكقرطىلعةبكرملاةدايقمتي.
.لالتلاةريثكوأجيراعتلا

اذإIntelliBeamماظنليطعتمزليدق
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو
مثكنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا
ليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررح
عارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلا
.هررحمثكوحنهبحساوأىرخأةرم

ةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاتاذ

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
وأليغشتءانثأيطختلاضيموةزيملمعت
.راهنلاحيباصموأةضفخنملاءاوضألافاقيإ
عارذبحسا،ةيلاعلاءاوضألاضموتيكلو
.ًةرشابمهررحمث،كوحنفاطعنالاةراشإ

)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
ةيراهنلاةدايقلاحيباصمماظنليغشتمتي

DRLطورشلاققحتدنعوراهنلاءوضيف
:ةيلاتلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.AUTOعضويف

.)نكرلا(Pعضويفتسيلةبكرملا.

.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
نل،ليغشتلاديقراهنلاحيباصمنوكتامدنع
حيباصموةرخؤملاحيباصمليغشتمتي
تاسايقلاةزهجأةحولوةيبناجلاديدحتلا
حيباصمءيضتس.ىرخألاحيباصملاو
.تادادعلاةعومجم

متيامدنعDRLراهنلاحيباصمئفطنت
ءافطإوأOىلإةيسيئرلاحيباصملاليوحت
.لاعشإلا
ةيداعلاةيمامألاحيباصملاماظنليغشتبجي
.موزللادنع

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

ةحولىلعأبةءاضإرعشتسمدجوي
الإو،رعشتسملاةيطغتبمقتال.تادادعلا
مدعدنعةيسيئرلاحيباصملاءيضتس
.اهيلإةجاحلا
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حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا

.قفنيف
لكشباعطاسطيحملاناكملانوكيامدنع
دقوأةيسيئرلاحيباصملائفطنتس،فاك
.)DRL(راهنلاحيباصمعضوىلإلقتنت

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
عضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت

AUTO)حيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ
حيباصملاو،نكرلاحيباصمو،ةيسيئرلا
لاقتنانمزفلتخي.ىرخألاةيجراخلا
ةعرسىلعًءانبحيباصملاةءاضإ
ديقتاحاسملانوكتالامدنعو.ةحساملا
لقنا.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلا
وأOىلإةيجراخلاحيباصملاليغشترصنع
.ةزيملاهذهليطعتل;

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ

ضيموفاقيإوليغشتلطغضا:|
.ةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاةراشإحيباصم
.ةلكشمنميناعتكنأنيرخآلارذحياذهف

فاقيإلىرخأةرم|ىلعطغضا
.تاضماولا

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

ًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالاىلإةراشإلل
ةعومجمىلعدوجوممهسضمويفوس
رييغتوأفاطعنالاهاجتايفتادادعلا
.ةراحلا
يفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
رمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا

ةزيجوةرتفلهعضوميفهيلعظافحلايف
كرحتاذإ.ةراحلارييغتةيلمعيهتنتىتح
ةراحلارييغتعضومىلعةظحللعارذلا
.تارمثالثةدملمهسلاضمويسف
دنعهنمءدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت
ملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعي
.ةراشإلاةبملتقرتحاامبرف،ةراحلا
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قرتحتملاذإ.ةقورحمتابملةيألدبتسا
عجار.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإ
.٢٤٧/تادادعلاةحولرهاصمقودنص

بابضلاحيباصم

تادادعلاةحوليفبابضلاحيباصمرزدجوي
.ةدايقلادومعراوجب
ليغشتبجي،بابضلاحيباصمليغشتل
حيباصموأةيسيئرلاحيباصملاولاعشإلا
.نكرلا
اذإ،ليغشتلافاقيإوأليغشتللطغضا:#
رشؤملاءوضءيضي.ةزيملاهذهترفوت
ليغشتدنعتادادعلاةعومجميفدوجوملا
.بابضلاحيباصم
ليغشتقطانملاضعبنيناوقبلطتت
.بابضلاحيباصمعمةيسيئرلاحيباصملا

ةيلخادلاةءاضإلا

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع

ةعومجمةشاشعوطسطبضنكمملانم
ةشاشوليغشتلارصانعكلذكوتادادعلا
ليغشترصانعوهيفرتلاوتامولعملاماظن
ىرخألاليغشتلارصانعلكوةدايقلاةلجع
.ةزيملاةلاحتارشؤمكلذكوةئيضملا
ىلعةزيملاهذهبةصاخلاضبقملادجوي
.ةدايقلادومعبناجبتادادعلاةحول
جراخللدتميىتحلماكلكشبضبقملاعفدا
سكعوأةعاسلابراقعهاجتايفهردأمث
ءاوضألالعجلةعاسلابراقعهاجتا
.ةتفاخوأةعطاس

ليمجتلاحيباصم
يأحتفدنعةفاطللاءاوضأئيضت
jرشؤمليغشتفقوتيوباب OFF.
.١٤٦/فقسلاءاوضأعجار

فقسلاءاوضأ

يففقسلاءاوضأيفمكحتلاحيتافمدجوت
.يولعلالوسنوكلا
:ةيلاتلارارزألاىلعطغضا،ليغشتلل
jفاقيإلطغضا:ليغشتلافاقيإ

دحأحتفةلاحيففقسلاءاوضأليغشت
رزلايفرشؤملاحابصمليغشتمتي.باوبألا

.فقسلاءاوضأزواجتطيشنتةلاحيف
jطغضا OFFءاغلإلىرخأةرم
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حابصمئفطنيسوةزيملاهذهطيشنت
ةلاحيففقسلاءاوضألمعتس.رشؤملا
.باوبألادحأحتف
ليغشتلطغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت+
.ًايوديفقسلاءاوضأ

ةءارقلاحيباصم
لوسنوكلاىلعةءارقلاحيباصمدجوت
ءيضت.ةيفلخلاباكرلاباوبأقوفويولعلا
.بابيأحتفدنعحيباصملاكلت

ةيمامألاةءارقلاحيباصم

يفةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
.يولعلالوسنوكلا

لجأنمحيباصملاتاسدعىلعطغضا
.ةيمامألاةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشت

ةيفلخلاةءارقلاحيباصم

لجأنمحابصملاةسدعىلعطغضا
ةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشت
.يفلخلابكارلل

ةءاضإلاتازيم

لوخدلاةرانإ
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
قطانملايفوأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلا
دنعكلذوةفيعضاهيفةءاضإلانوكتيتلا
لوخدلالاسرإزاهجنمKىلعطغضلا
ءيضت.)RKE(حاتفمنودبدعبنع
.باوبألادحأحتفدنعةيلخادلاحيباصملا
دنعو.ًابيرقتةيناث٢٠ةدملةئيضملظتو
نإف،لاعشإلاريودتوأباوبألاعيمجقالغإ
.ًايجيردتتفختةءاضإلا
ديدحتءاوضأ"رظنا.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٣٤/ةرايسلاصيصختتحت"ةبكرملا

جورخلاةرانإ
ةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
ةءاضإلاتاذقطانملايفوأ،ليللاءانثأ
دعبقئاسلابابحتفمتيامدنع،ةدودحملا
دعبفقسلاءاوضألمعت.لاعشإلافاقيإ
حيباصملالظت.لاعشإلاليغشتفاقيإ
فقسلاحابصمكلذكوةءاضمةيجراخلا
.ًايكيتاموتوأئفطنتمث،ةنيعمةينمزةدمل
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
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صيصختعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٣٤/ةرايسلا

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
موقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلاطبضب
.ةيراطبلارمعةلاطإو
ةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
ةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفطةروصب
،ةيراطبلانحشةلاحعافترادنعو.ىرخأ
عنملةفيفطةروصبةيتلوفلاضفخنت
ةبكرملاتناكاذإ.نحشلايفطارفإلا
ةشاشوأ)رتيمتلوف(ةيتلوفسايقمبةدوزم
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمىلعةيتلوف
ضافخناوأعافتراةيؤرنمنكمتتسف
دوجوةلاحيفف.يعيبطرمأاذهو.ةيتلوفلا
.هيبنتضرعمتيس،ةلكشم
ةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
ةعفترمةيبرهكلالامحألاتناكاذإؤطابتلا
.تابكرملاعيمجىلعكلذقبطنيو.ًادج
دلوملانارودمدعببسبنوكيدقكلذو
ةعرسيفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلادلوم(
لامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإلؤطابتلا
.اًدجةعفترملاةيئابرهكلا

ليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يلياممديدعلا
ىلعنمبابضلاةلازإةادأويلاعلاءوضلاو
مكحتلاماظنةحورمويفلخلاجاجزلا
ةئفدتوةعفترملاةعرسلاىلعخانملاب
لامحأوكرحملاديربتحوارمودعاقملا
ليغشتسباقميفلامحألاوةروطقملا
.تاقحلملا
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
تاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
تالاحيفو.اهتظحالمنودلحارموأ
تاءارجإللةعفترملاتايوتسملايف،ةردان
كلتقئاسلاظحاليدق،ةيحيحصتلا
يفةلاسرضرعمتيدق،ٍذئدنع.تاءارجإلا
للقينأبىصويوقئاسلاتامولعمزكرم
.ناكمإلاردقةيئابرهكلالامحألانمقئاسلا

ةيراطبلاةقاطةيامح
حيباصملاليغشتةزيملاهذهفقوت
ديزتةدملليغشتلاديقتكُرتاذإ،ةيلخادلا
ليغشتفاقيإمتيامدنعقئاقد١٠ىلع
دافنتساعنمينأهنأشنماذهو.لاعشإلا
.ةيراطبلاةقاط

ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلا
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإنمًابيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ،قئاقد
ىلإمث،ليغشتلافاقيإعضوىلعةيجراخلا
.ةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصمعضو
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكينأبجي
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ
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١٤٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١٤٩.....ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ويدارلالوحتامولعمىلعلوصحلل
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
وهو.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيمو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتي

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

ءاغلإةزيمللقت،اهرفاوتةلاحيف
جيجضنم)ANC(ةطشنلاءاضوضلا
.ةبكرملانميلخادلاءزجلايفكرحملا
ةطشنلاءاضوضلاءاغلإةزيمبلطتتو
)ANC(يفتبثملاتوصلاماظنلمع
توصلاتاربكموويدارلاكلذكوعنصملا
ماظنو)هرفاوتةلاحيف(توصلامخضمو
جاتحيو.حيحصلكشبمداعلاماظنوثحلا
هذهليطعتىلإهعملماعتتيذلاليكولا
عيبلادعبامتادعمتيبثتةلاحيفةزيملا
.ةلصلاتاذ
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٠

خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلامظن
١٥٠.........خانملابمكحتلاةمظنأ
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

١٥٢....................خانملاب

ءاوهلاذفانم
١٥٥...............ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٥٥....باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
١٥٦......................ةمدخ

خانملايفمكحتلامظن

خانملابمكحتلاةمظنأ

.ةرايسلايفةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلايفمكحتلاماظنلااذهةطساوبنكمي

ةحورملايفمكحتلا.١
٢.A/C)ءاوهلافييكت(
ليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٣

ءاوهلا
عيقصلاةلازإ.٤
٥.TEMP)ةرارحلاةجرديفمكحتلا(
ىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٦

يفلخلاجاجزلا

ءاوهلاريودتةداعإ.٧
سكعوأةعاسلابراقعهاجتابردأ:9

ةعرسليلقتوأةدايزلةعاسلابراقعهاجتا
.اهليغشتفاقيإوأةحورملا

TEMP:براقعهاجتايفضبقملاردأ
وأةرارحلاةجردعفرلاهسكعوأةعاسلا
.اهضفخ
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١٥١ خانملايفمكحتلاحيتافم

طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
هاجتارييغتل-وأ]وأ\وأYىلع
رزيفرشؤمحابصمءيضي.ءاوهلاقفدت
.ددحملاعضولا
Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل

.تاسايقلا
ةزهجأةحولنيبءاوهلاميسقتل:\

.ةيضرألاجراخموتاسايقلا
،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]

يمامألاجاجزلاىلإهنمضعبهجتيامنيب
ةيضرأجراخمويبناجلاجاجزلاجراخمو
.يناثلافصلا
ةذفانلافيظنتىلععضولااذهلمعي:-
وحنءاوهلاهّجوي.ةبوطرلاوأبابضلانم
ةيوهتوةيضرألاويمامألاجاجزلاجراخم
.ةيبناجلاذفاونلا

نميمامألاجاجزلافيظنتلطغضا:0
هّجوي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
ةيوهتويمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلا
ءاوهلافييكتطغاضءيضي.ةيبناجلاذفاونلا
ةيجراخلاةرارحلاةجردنكتملامكلذك
.دمجتلاةجردنملقأ
ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتالأكيلع
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو
.١٥٥/ةيوهتلاتاحتفعجار

فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتماظنليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا
ًالغتشمءاوهلافييكتماظنءوضىقبيس
ةيجراخلاةرارحلاةجردتحبصأاذإىتح
يف.لمعيالطغاضلاودمجتلاةجردتحت
ليغشتمتينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاح
.ءاوهلافييكت

.ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا:@
ءاوهلاريودتمتي.يئوضرشؤمءيضيس
.لخادلانمةبكرمللعيرسلاديربتلاضرغب
ءاوهلالوخدليلقتلهمادختسانكميامك
.ةبكرملاىلإحئاورلانمهريغويجراخلا

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأمدختست
ىلعنمبابضلاةلازإلةئفدتةكبشيفلخلا
.يفلخلاجاجزلا

K:وأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
ىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشتفاقيإ
حابصمءيضياهدنعو.يفلخلاجاجزلا
ىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملارشؤملا
.يجراخلاعضولاليغشت
جاجزلاىلعبابضلاةلازإةادألمعتال
عضويفلاعشإلانوكيامدنعالإيفلخلا
يفبابضلاليزملمعفقوتي.ليغشتلا
ىلعهعضووألاعشإلاليغشتفاقيإلاح

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٢

هيبنت

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

ةرايسلاتناكاذإ:نيخستللةلباقلاايارملا
نإف،نيخستللةلباقةيجراخايارمبةزهجم
عيقصلاوأبابضلاليزتيكلنخستايارملا
طغضلادنعكلذوةآرملاحطسىلعنم
ةذفانلابصاخلابابضلاةلازإرزىلع
.٤٦/ايارملاةئفدتعجار.ةيفلخلا

خانملابيكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

.ةرايسلايفةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلايفمكحتلاماظنلااذهةطساوبنكمي

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.١
قئاسلل

٢.A/C)ءاوهلافييكت(
ليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٣

ءاوهلا
ةحورملايفمكحتلا.٤
عيقصلاةلازإ.٥
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٦

بكارلابناجب
٧.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(

ىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٨
يفلخلاجاجزلا

ةقاطلارز.٩
ءاوهلاريودتةداعإ.١٠
١١.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(

يكيتاموتوألاليغشتلا

فئاظولايفًايكيتاموتوأماظنلامكحتي
ةرايسلاديربتوأنيخستلةيلاتلاةعبرألا
:ةبولطملاةرارحلاةجردىلإًالوصو
ةحورملاةعرس.
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١٥٣ خانملايفمكحتلاحيتافم

ءاوهلاليصوتعضو.

ءاوهلافييكت.

ءاوهلاريودتةداعإ.
ليلداذهف،AUTOحابصمرشؤمةءاضإدنع
.ًايكيتاموتوألمعتةعبرألافئاظولانأىلع
رهظيسوًايوديةفيظولكطبضنكمي
ءاغلإىلإاذهيدؤيسو.ددحملادادعإلا
ئفطنيسولماكلايكيتاموتوألاليغشتلا
متيمليتلافئاظولا.AUTOرشؤمحابصم
ًايكيتاموتوأاهبمكحتلارمتسيسًايودياهطبض
حابصمةءاضإمدعنممغرلاىلع
.AUTOرشؤم

:يكيتاموتوألاعضولاىلعماظنلاعضول
.AUTOىلعطغضا.١

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

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
ريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
.راحلاسقطلاءانثأًايكيتاموتوأ

مكحتلادنعريودتلاةداعإءوضلعتشينل
رايتخال@ىلعطغضا.ًايكيتاموتوأهب
ةرمهيلعطغضاو،ًايوديءاوهلاريودتةداعإ
.يجراخلاءاوهلارايتخالىرخأ
دوجوملايسمشلارعشتسملاةيطغتبنجت
نمبرقلابتاسايقلاةزهجأةحولىلعأ
رعشتسملااذهمظنيثيح.يمامألاجاجزلا
ليمحتلاىلعاًدامتعاءاوهلاةرارحةجرد
يذلا"ساسحلا"ناونعلارظنا.يسمشلا
.مسقلااذهيفاًقحالهركذدريس

يوديلاليغشتلا

O:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
فاقيإدنع.خانملايفمكحتلاماظنليغشت
.ةرايسلاىلإءاوهيأقفدتينل،ليغشتلا
رزيأىلعطغضلاوأ،ةحورملاليغشتنإ
ليغشتىلإيدؤيسةركبلاريودتوأرخآ
.ىرخأةرمماظنلا
يفةحورملايفمكحتلاضبقمردأ:9

هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
ةعرسضفخوأةدايزلةعاسلابراقع
ليغشتفاقيإلضبقملاطغضا.ةحورملا
.ةحورملا
ليغشتلاىلإةدوعللAUTOىلعطغضا
.يكيتاموتوألا

نملكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلا
ةجردطبضنكمي:قئاسلاوبكارلا
ىلإةبسنلابلصفنموحنىلعةرارحلا
.بكارلاوقئاسلا
وأةعاسلابراقعهاجتايفحاتفملارِدأ
ىدلةرارحلاةجرددادعإعفرلاهسكع
.هضفخوأبكارلاوأقئاسلا

SYNC)تادادعإطبرلطغضا:)ةنمازم
تادادعإعمباكرلادعاقمةرارحةجرد
.SYNCرشؤمحابصمءيضيس.قئاسلا
ةرارحلاةجردتادادعإطبضمتيامدنع
.SYNCرشؤمحابصمئفطني،بكارلل

بكارللةيبناجلاةرارحلاةجردةشاشضرعت
اهعفردنعةرارحلاةجرددادعإقئاسلاوأ
.اهضفخوأ
طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
هاجتارييغتل-وأ]وأ\وأYىلع
رزيفرشؤمحابصمءيضي.ءاوهلاقفدت
.ددحملاعضولا
ليغشتلاءاغلإىلإعضولارييغتيدؤيو
عضولاىلإماظنلالاقتناويكيتاموتوألا
ىلإةدوعللAUTOىلعطغضا.يوديلا
.يكيتاموتوألاليغشتلا
Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل

.تاسايقلا
ةزهجأةحولنيبءاوهلاميسقتل:\

.ةيضرألاجراخموتاسايقلا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٤

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

نميمامألاجاجزلافيظنتلطغضا:0
هّجوي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
ةيوهتويمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلا
ءاوهلافييكتطغاضءيضي.ةيبناجلاذفاونلا
ةيجراخلاةرارحلاةجردنكتملامكلذك
.دمجتلاةجردنملقأ
ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتالأكيلع
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو
.١٥٥/ةيوهتلاتاحتفعجار

فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتماظنليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا

متينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف
ماظنءوضىقبيس.ءاوهلافييكتليغشت
ةجردتحبصأاذإىتحًالغتشمءاوهلافييكت
دمجتلاةجردتحتةيجراخلاةرارحلا
عضويفامبرءاوهلافييكتماظنطغاضو
.فاقيإلا

.ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا:@
ءاوهلاريودتمتي.يئوضرشؤمءيضيس
.لخادلانمةبكرمللعيرسلاديربتلاضرغب
ءاوهلالوخدليلقتلهمادختسانكميامك
.ةبكرملاىلإحئاورلانمهريغويجراخلا

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأمدختست
ىلعنمبابضلاةلازإلةئفدتةكبشيفلخلا
.يفلخلاجاجزلا

K:وأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
ىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشتفاقيإ
حابصمءيضياهدنعو.يفلخلاجاجزلا
ىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملارشؤملا
.يجراخلاعضولاليغشت
جاجزلاىلعبابضلاةلازإةادألمعتال
عضويفلاعشإلانوكيامدنعالإيفلخلا
لمعلانعبابضلاليزمفقوتي.ليغشتلا

هعضووألاعشإلاليغشتفاقيإلاحيف
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYىلع

هيبنت

مسجيأوأةداحةرفشمادختسانإ
دقةيلخادلاةيفلخلاةذفانلافيظنتلداح
ىلعنمبابضلاةلازإةادأبررضلاقحلي
نامضيطغينلو.يفلخلاجاجزلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

جاجزلافظنتال.حيلصتلافيلاكتةبكرملا
مادختسابلخادلانميفلخلا
.ةداحماسجأ

ةرايسلاتناكاذإ:نيخستللةلباقلاايارملا
نإف،نيخستللةلباقةيجراخايارمبةزهجم
عيقصلاوأبابضلاليزتيكلنخستايارملا
طغضلادنعكلذوةآرملاحطسىلعنم
ةذفانلابصاخلابابضلاةلازإرزىلع
.٤٦/ايارملاةئفدتعجار.ةيفلخلا

رعشتسملا

ةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
جاجزلانمبرقلاب،تاسايقلاةزهجأ
.سمشلاةرارحدصرىلع،يمامألا
تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختَسي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلاعيزوتعضووريودتلاةداعإوةحورملا
نكمي.ةنكممةحارلضفأىلعلوصحلل
ريودتلاةداعإعضوةيساسحطبض
ةدوجساسح"ناونعلارظنا.يكيتاموتوألا
.١٣٤/ةرايسلاصيصختلفسأ"ءاوهلا

لمعيالامبرفالإو،رعشتسملاةيطغتبنجت
.اًديجخانملايفمكحتلاماظن
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١٥٥ خانملايفمكحتلاحيتافم

ءاوهلاذفانم

ةيوهتلاتاحتف
ءاوهلاذفانمىلعةدوجوملاةنسلألامدختسا
.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتل
:هقالغإوأءاوهلاقفدتحتفل
كرح،ةيزكرملاءاوهلاتاحتفنم.

.لفسألوأىلعألقلزنملاتاركب
،ةيفلخلاوةيجراخلاءاوهلاتاحتفنم.

.راسيلاوأنيميللقلزنملاتاركبكرح

ةيلمعحئاصن

رجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.
جاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادميف
قفدتقيعتدقءايشألاهذهف،يمامألا
.ةبكرملالخادءاوهلا

ديلجيأنمكرحملاءاطغفظن.
ليلقتيفةدعاسمللوةيؤرلانيسحتل
اممةرايسلالخادةبوحسملاةبوطرلا
ىلعماظنلاءادأنيسحتىلإيدؤيدق
.ليوطلاىدملا

لفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
تاقوعملانمةيمامألادعاقملا
لخادءاوهلاريودتيفةدعاسملل
.ةيلاعفرثكأةقيرطبةبكرملا

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
ءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
ءادأىلعًابلسرثؤينأنكميكرحملا
ةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار.ماظنلا
.ةبكرملليجراخلالكيهللتادعم

تاحتفذفانمبةزهجأةيألخدتال.
ءاوهلاقفدتاذهقوعيدقف.ةيوهتلا
تاحتفلفلتثودحيفببستيدقو
.ةيوهتلا

ةنايصلا

باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
تاّجيهملاوعلطلارابغوةبرتألارتلفلاليزي
ءاوهلانمءاوهلااهلمحييتلاىرخألا
.ةبكرملالخادىلإبوحسملايجراخلا
ةنايصلانمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو
/ةنايصلالودجعجار.ةينيتورلاةلودجملا

يغبنييذلارتلفلاعونىلعفرعتللو.٢٨٨
ةنايصللةليدبلارايغلاعطقرظنا،همادختسا
/٢٩٣.

.تازافقلاقودنصحتفا.١
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٦

)1(تازافقلاقودنصبابحباكلصفا.٢
نعتازافقلاقودنصبابعيمجتنع
)2(روحملاىلعطغضلاقيرط
.حباكلاةقلحريرحتل

بابيبناجالكىلعةدشبطغضا.٣
لفسأىلإهحتفلتازافقلاقودنص
.نْيتوصقلانْيتطقنلانم

.بابلانانمؤينيذلانييغربلالزأ.٤
بابلنيبناجلاىلعنيجالزملاطغضا.٥

بابحتفا.امهريرحتللخادللةمدخلا
.ميدقلاحشرملالزأوةنايصلا

.ديدجلاءاوهلارتلفبّكر.٦
.لماكلابةمدخلابابقلغأ.٧
بيكرتةداعإلسكعلابتاوطخلاذّفن.٨

.تازافقلاقودنص
ةدعاسمللةجاحبتنكاذإكليكورشتسا
.ةيفاضإلا

ةمدخ
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
مدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظنةنايص
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدُعي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٢٨٨/ةنايصلالودجعجار
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١٥٧ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٥٨..............ةتتشملاةدايقلا
١٥٩..............ةيئاقولاةدايقلا
١٥٩.............ةرايسلابمكحتلا
١٥٩.....................ةلمرفلا
١٥٩.....................ةدايقلا
١٦٠...قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٦٠...............مكحتلانادقف
١٦١..........قرطلاجراخةدايقلا
١٦٥.....ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٦٥......ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٦٦......ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٦٧............ةرايسلاتقلعاذإ
١٦٨.........ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٧١......ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٧٢........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٧٣..........كرحملاليغشتءدب
١٧٤............ماظنلافاقيإ/ءدب
تاقحلملاةقاط
١٧٥..........)RAP(ةزجتحملا
١٧٥........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٧٦.........نكرلاعضونملقنلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٧٨..................لاعتشالل
١٧٨................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
١٧٩...............كرحملامداع
١٧٩.....اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
سورتلاقودنص
١٧٩...............يكيتاموتوألا
١٨٣...............يوديلاعضولا
١٨٣..........رطقلا/بحسلاعضو

ةدايقلاةمظنأ
١٨٤....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

١٨٤...........)ABS(قالغنالل
Electric Parking Brake)لمارف

١٨٥...........)يئابرهكلانكرلا
١٨٦.............لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
١٨٧..........)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٨٧........تابثلايفينورتكلإلا
ىلعنملوزنلايفمكحتلا

١٩٠.........)HDC(تاعفترملا
١٩١.........ةدايقلاعضوبمكحتلا

ةعرسلاتبثم
تابثيفمكحتلاماظن
١٩٤...................ةعرسلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
١٩٦.......قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

١٩٧....................فلخلل
٢٠٣......ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢٠٣....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٠٥............)FAB(ةيمامألا
ةاشملاةلمرفماظن

٢٠٦.............)FPB(مامألاب
ءايمعلاةقطنملاهيبنت
٢٠٨...........)SBZA(ةيبناجلا
ةراحرييغتهيبنت
٢٠٨..............)LCA(ريسلا
ةرداغمدنعريذحتلا

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

٢١٠.........)راسملاىلعءاقبلا

دوقولا
٢١٢.............ايلعلاةئفلادوقو
١٫٥وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا

٢١٢.................)LYXرتل
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٨

٢٫٠وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا
٢١٢.................)LTGرتل
٢١٣.....همادختساعونمملادوقولا
٢١٣........دوقوللةفاضملاداوملا
٢١٣.................دوقولاةئبعت
٢١٥.....ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢١٥.......ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ةدايقلاتامولعم

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

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
تامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
ةزهجألانمهريغوأفتاهلاىلع
.ةينورتكلإلا

عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا

،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.
ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا

ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلالبق

ءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
.لافطألاب

وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثتةليسو

،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
قيرطلانعكينيعفرصببستيدق
عوقويفةرركتمةفصبوأةليوطةرتفل
اذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤيثداح
.ةدايقلايفزيكرتلاكيلع

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنمسقرظنا
ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملانم
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،لقنتلاماظنو
فتاهنارقإةيفيككلذيفامب،كلذب
.همادختساولومحم
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١٥٩ ليغشتلاوةدايقلا

ةيئاقولاةدايقلا
وهامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصُقي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو".اًعقوتمسيل
.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٦٤/نامألاةمزحأرظنا
نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكومهتافرصتعقوت.ءاطخألا
.اهلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
لماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسمللةمهم
.ةدايقلاءانثأ

ةلمرفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
طغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
يف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساودىلع
تقووهكلذليلعفلاءارجإلانأنيح
.ةباجتسالا

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

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

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

ةدايقلا

دوقملابيئابرهكلامكحتلا

هيجوتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
لئاسىلعيوتحتالاهنكل.يئابرهكلا
ةنايصلاىلإةجاحال.يئابرهكلاهيجوتلا
.ةيرودلا
يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
ةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلابلطعةجيتن
.دهجلانمديزملاكلذبلطتيدقنكلو
ةلاحيف،ةقاطلاةدعاسمضفخنتدق
نمةيفاضإةدملهيجوتلادعاسممادختسا
.ةرايسلاكرحتمدعءانثأتقولا
لوصولانيحلةدايقلاةلجعريودتةلاحيف
عضولااذهيفاهفاقيإواهترودةياهنىلإ
ةدعاسمليلقتمتيامبرف،ةليوطةينمزةدمل
.يئابرهكلاهيجوتلا
ةدعاسمليداعلامادختساللةدوعلاضرتفي
.ماظنلادربينأدعبيئابرهكلاهيجوتلا
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن

.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.

.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.

لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.
.ىنحنملا
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٠

،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.
قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادزمث
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا

نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.
نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
.ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت

قيرطلانمةرايسلادادرتسا

ةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
بناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلعنم
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأقيرطلا

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،ًايلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،ًابيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا

ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلاىلع

مكحتلانادقف

قالزنالا

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

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
دقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالاةوق

دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا

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

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
قالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك
.ىرخأةرم

اًعبتةدايقلاطبضاوةعرسلاضفخا.
ةفاسملاديزتدق.سقطلافورظل
ىلعةرطيسلارثأتتوفقوتللةبولطملا
لعفبرجلاةوقضافخنادنعةبكرملا
وأ،ىصحلاوأديلجلاوأجلثلاوأءاملا
ملعت.قيرطلاىلعداوملانماهريغ
لثم،ةيريذحتلاتامالعلاىلإهابتنالا
وأجلثلاوأءاملانمةيفاكةيمكدوجو
يفكيامبقيرطلاىلعمكارتملاديلجلا
ءاطبإبمقو،ًاعمالحطسلالعجل
.كوكشيأكيدلتناكاذإةعرسلا

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

يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

قرطلاجراخةدايقلا
عفدلاماظنتابكرمعيمجمادختسانكمي
بجي.قرطلاجراخةدايقللتالجعلاعيمجب
ماظنبةزهجملاريغتابكرملاةدايقمتتالأ
ريغتابكرملاوتالجعلاعيمجبعفدلا
تاقرطلالكلريسلاماظنتاراطإبةزهجملا
)AT(قرطلاجراخةدايقلاماظنتاراطإبوأ
لب،ةرعولاقرطلاىلع)OOR(اهيلعو
لاصتالل.كسامتموٍوتسمحطسىلع
ىلعلوصحللتاراطإللةعنصملاةكرشلاب
تادعملاتاراطإنأشبتامولعملانمديزم
.نامضلاليلدعجار،ةيلصألا
ةدايقلاحاتفموهةبكرملايفمكحتلانإ
قرطلالضفأو.ةرعولاقرطلايفةحجانلا
يفمكحتلاوهةبكرملايفمكحتلل
.ةعرسلا

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

قرطلاجراخةدايقلالبق

ةنايصلالامعأعيمجءارجإىلعصرحا.
.ةمزاللاةمدخلاو

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

تامولعملاعيمجةءارقىلعصرحا.
عيمجبعفدلاماظنتابكرمبةقلعتملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتالجعلا

لكيهلاتايقاوعيمجنأنمدكأت.
ةلصتم،تدجُونإ،يلفسلا
.حيحصلكشب

ةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلايغبني.
.قرطلاجراخةدايقلاىلعقبطنتيتلا

قرطلاجراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت

ريذحت}
ةيضرأىلعّةتبثملاريغةلومحلاف.

ءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
ضرأىلعةدايقلادنعةبكرملا
ءايشألاكبيصتدقو.ةرعو
.باكرلابيصتوأةرياطتملا
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف
.ماكحإب

ةقطنميفةلومحلابظفتحا.
مامألايفنوكتنأىلعةلومحلا
نأيغبني.ناكمإلاردقةضفخنمو
،ةيضرألاىلعءايشألالقثأنوكت
.يفلخلاروحملامامأ

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

لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
ةرايسلاةلومحدودحعجار،ةبكرملاليمحت
/١٦٨.
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ةئيبلايفريثأتلافواخم

بوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.
قطانملاو،ةكسامتملاقرطلاو
جراخةماعللةيهيفرتلاةدايقللةصصخملا
دعاوقلاعيمجعابتاكلذكو،قرطلا
.ةنلعملاةيميظنتلا

وأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.
اًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأروهزلا
.ةيربلاةايحلابثبعتالأ

لباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.
حوطسىلعنكرلارظنا.لاعتشالل
.١٧٨/لاعتشاللةلباق

تاعفترملاىلعةدايقلا

اًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
ةبكرملاعيطتستالامواملًامهفواًديدس
.هبمايقلا

ريذحت}
ةديدشيهتاعفترملانمديدعلانإ
ةيأاهزواجتتنأنكميالورادحنالا
ىلعاًدوعصةدايقللنكميو.ةبكرم
.ةبكرملالطعتيفببستتنأتاعفترملا
دقفتاعفترملاىلعنمًالوزنةدايقلاامأ
نأنكمي،كلذكو.ةرطيسلانادقفببست

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

بالقنايفتاعفترملاربعةدايقلاببستت
وأةغلابةباصإلضرعتتدقو.ةبكرملا
ىلعةبكرملادقتال،مثنمو.ةافولل
.تاعفترملا

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

.اًديجةدايقلا
.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.
وأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملادُق.

،ةميقتسمةروصبهلفسألًالوزن
.نكمأنإ

نمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.
.عفترملاةمق

ءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.
اًحوضورثكأةبكرملالعجلراهنلا
.ىرخألاتابكرملل

ريذحت}
عفترملاةمقوحنةدايقلاببستتدق
دقف.مداصتعوقويفةيلاعةعرسب
وأفرجوأةفاحوأةيواهكانهنوكت
ةباصإلضرعتتدقو.ىرخأةبكرمىتح
ةمقنمبارتقالاعم.ةافولاوأةغلاب
.اًظقيتمقباوةعرسلاففخ،عفترم

فلخلاىلإوأمامألاىلإريستنأكايإ.
قودنصوعفترملالفسأىلإلوزنلادنع
ثيح.)دياحملا(Nعضولايفسورتلا
لمارفلاةرارحةجردعفترتنأنكمي
دقفهيلعبترتياممةطرفمةروصب
.ةرطيسلا

،عفترمىلعنمًالوزنةدايقلادنع.
ةروصبةبكرملاهجوتىلعظفاحف
بجي،مثنمو.لفسألاوحنةميقتسم
نألةضفخنمةعرسىلعةدايقلا
ءاطبإللمارفلاعملمعيسكرحملا
ءاقبإىلعدعاسيسوةبكرملاةكرح
.ةرطيسلاقاطننمضةبكرملا
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ريذحت}
لمارفلاىلعفنعبطغضلاببستيدق
ةنوخسةدايزيفعفترمطوبهءانثأ
نأنكميو.اهريثأتيشالتولمارفلا
كضيرعتعم،ةرطيسلادقفكلذببسي
طغضا.ةافوللوأتاباصإللكريغوأتنأ
،عفترمطوبهءانثأقفربلمارفلاىلع
يفمكحتللةضفخنمةعرسمدختساو
.ةبكرملاةعرس

:عفترمىلعةبكرملاتلطعتلاحيف
فاقيإللمارفلاىلعطغضلابمق.١

نكرلالمارفقيشعتمث،ةبكرملا
.كلذدعب

دعأمث)نكرلا(Pعضولاىلإلوحت.٢
.كرحملاليغشت
دحأىلعاًدوعصدوقتتنكاذإ.

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

ةيفاكةروصباًردحنمعفترملاناك
هنأينعيكلذف،ةبكرملاكرحمفاقيإل
يفببستللةيفاكةروصبردحنم
.ةبكرملابالقنا

،عفترملاةمقىلإلوصولارذعتاذإ.
.ةرشابمعفترملالفسأوحنعجارتف
دنععفترملالفسأىلإلزنتنأكايإ.

اًمدختسم)دياحملا(Nعضولاقيشعت
جرحدتتنأنكمي.بسحفلمارفلا
بترتياممةعرسبفلخلاىلإةبكرملا
.ةرطيسلادقفهيلع

دحأىلعنمًالوزندوقتتنكاذإ.
لوحتف،ةبكرملاتلطعتمثتاعفترملا
لمارفريرحتبمقو،لقأةعرسىلإ
ًالوزنةميقتسمةروصبدُقو،نكرلا
.لفسأىلإ

دعبةبكرملاليغشتةداعإترذعتاذإ.٣
لمارفىلعطغضلابمقف،اهلطعت
)نكرلا(Pعضولاىلإلوحتلاو،نكرلا
.ةبكرملاليغشتفاقيإو،
.ةدعاسملابلطاوةبكرملارداغ.٣.١
هيفريستيذلاقيرطلانعدعتبا.٣.٢

.لفسألتجرحدتلاحيفةبكرملا
ةبكرملابيدؤتيتلاتافطعنملابنجت.

دقف.عفترملاىلعنمجرحدتلاىلإ
،اًدوعصعفترمىلعةدايقلانمنكمتت
قيعتةروصبردحنمهنكلو،اًطوبهو
يقلت.ةضرعتسمةروصبهيلعةدايقلا
ىلعنزولانمديزمبردحنمربعةدايقلا

امم،عفترملالفسألةهجاوملاتالجعلا
وحنةبكرملاقالزنايفببستيدق
.اهبالقناوأعفترملالفسأ

دق.ةلكشمحطسلافورظّلثمتدق.
ةينيطلاعاقبلاوأتتفملاىصحلاببستي
قالزنايفلتبملابشعلاىتحوأ
وحنمثنمو،بناوجلاهاجتابتاراطإلا
ةبكرملاتقلزنااذإ.عفترملالفسأ
ءيشبمدطصتدقف،بناوجلاهاجتاب
،دودخأوأةرخص-اهرثعتىلإيدؤي
.اهبالقناو-خلإ

نمةرهاظلاريغقئاوعلاديزتدق.
قوفءطولادنع.ردحنملاليمةروطخ
اذإوأ،عفترملادوعصدنعةرخص
وأدودخأيفةبكرملاتالجعتطقس
ليمتدقف،هيلعنملوزنلادنعضفخنم
.ربكأةجردبةبكرملا

دحأىلعةدايقلايرورضلانمناكاذإ.
،قالزنالايفةبكرملاتأدبو،تاردحنملا
كلذدعاسينأضرتفي.لوزنلابمقف
ميقتسمطخيفةبكرملاهيجوتيف
.يبناجلاقالزنالاعنمو
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ريذحت}
نملوزنلاءانثأةبكرملانمجورخلانإ
دحأىلعاهفقوتدنعوعفترملاىلع
تبلقنااذإف.اًريطخاًرمأدعيتاردحنملا
،مثنمو.كلتقتوأكقحستدقف،ةبكرملا
بناجلانماًمئادجورخلاىلعصرحا
،ةبكرملانمعفترملاىلعألهجاوملا
.اهجرحدتلاحيفةبكرملاراسمبنجتو

جلثلاوأديلجلاوألامرلاوأنيطلايفةدايقلا

يفةدايقلادنعةضفخنمةعرسمدختسا
بجوت،قمعأنيطلاناكاملكف–نيطلا
ةبكرملاىلعظافحلابجي.ةعرسلاضفخ
.اهزرغبنجتلةكرحتم
يف.لامرلاىلعريسلادنعرجلاريغتي
ىلعلاحلاوهامك،ةوخرلالامرلا
تاراطإلانوكت،ةيلمرلانابثكلاوأئطاوشلا
ىلعاذهرثؤيو.لامرلايفزرغللةضرع
ةعرسبدُق.لمارفلاوعراستلاوهيجوتلا
ةداحلاتافاطعنالابنجتوةضفخنم
.ةئجافملاتاروانملاو
؛فيثكلاديلجلاوجولثلاىلعرجلاليلقتمتي
مق،اذلو.ةرطيسلادقفلهسلانمهنإثيح
ىلعةدايقلادنعةبكرملاةعرسضفخب
.فيثكلاديلجلاوجولثلا

ريذحت}
تاريحبلاىلعةرطخةدايقلانوكتدق
لاوحأنيابتت.ةدمجتملاراهنألاوكربلاو
عقتنأنكميو،ةريبكةروصبديلجلا
تنأكضرعيامم؛ديلجلالالخةبكرملا
ىلعةبكرملادُق.قرغلارطخلباكرلاو
.طقفةنمآلاحطسألا

هايملايفةدايقلا

ريذحت}
هايملالالخةدايقلانوكتنأنكمي
هايملافرجتدقف.اًريطخاًرمأةعفدنملا
دقو،هايملايفطقستلةبكرملاةقيمعلا
هايملاتناكاذإو.باكرلاوتنأقرغت

ضرألالخلختنأنكميف،بسحفةلحض
نكمي،انهو.كتبكرمتاراطإتحتنم
لالخدُقتال.ةبكرملاجرحدتتو،رجلادقف
.ةعفدنملاهايملا

هيبنت

تناكاذإةدكارلاهايملاربعةبكرملادقتال
عوزجةيطغتلةيافكلاهيفامبةقيمع
دق.مداعلابوبنأوأاهرواحموأتالجعلا
ءازجأوروحملاةقيمعلاهايملافلُتت
.ىرخألاةبكرملا

،قمعلاةغلابةدكارلاهايملانكتملاذإ
تاعرسلايف.ئطبباهلالخةدايقلاكنكميف
ببسيوكرحملاىلإءاملالخديدقربكألا
ةلاحيفلطعلاثدحيدق.لطعثودح
لاعشإلافقوتال.ءاملابمداعلابوبنأرمغ
نمنكمتتنلف.ءاملايفةدايقلاءانثأ
مداعلابوبنأناكاذإكرحملاليغشت
،هايملالالخةدايقلادنع.ءاملاباًرومغم
دادزتدق،لمارفلالالتبادنعهنأركذت
قرطلاىلعةدايقلارظنا.ةلمرفلاةفاسم
.١٦٥/.ةللبملا

ةرعولاقرطلايفةدايقلادعب

قلعدقنوكيماطحوأةمجأةيأعزنا
لفسأوأهيساشلاوأيلفسلاةبكرملالكيهب
تامكارتلاهذهلوحتتدقف.كرحملاءاطغ
.قيرحعالدنابرطخىلإ
بلطا،لامرلاوأنيطلايفليغشتلادعب
دقف.اهصحفولمارفلاتاناطبفيظنت
لمارفلاءاستكايفداوملاهذهببستت
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.مظتنمريغلكشباهلمعوأةلوقصمةقبطب
قيلعتلاوهيجوتلاولكيهلاةينبصحفا
دكأتللمداعلاماظنوتاراطإلاوتالجعلاو
طوطخصحفاو،تايفلتدوجومدعنم
دوجومدعنمدكأتللديربتلاماظنودوقولا
.برستيأ
تامدخنمديزملاءارجإلةرورضكانه
/ةنايصلالودجعجار.ةرركتملاةنايصلا

٢٨٨.

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
ةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
ةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلايف
فقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلايلاتلابو
ةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا.عراستلاو
ةدايقلافورظنمعاونألاهذهيفأطبأ
وأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلابنجتو
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلاهايملا

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
طغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعبوأ
لمعتىتحلمارفلاةساودىلعةفخب
.يعيبطلالكشلاب
ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملاءاملا
كرمغينأنكمي،كلذثودحلاحيفو
لهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأءاملا
دنعًادجًارذحنكوةطرشلاتاريذحت
.قفدتملاءاملاربعةدايقلا

ءاملاقوفقالزنالا

.ًاريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتُعي
تاراطإتحتءاملامكارتينأنكميو
وهو.لعفلابءاملاقوفريستثيحبةبكرملا
ًالتبمقيرطلاناكاذإثدحينأنكميام
.ةيفاكلاةعرسلابريستتنكويفاكلاردقلاب
ذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملاتناكاذإ
قيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالتنوكي
.ًادوجومريغوأًاليلق
قوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
صوصخلااذهيفةحيصنلضفأو.ءاملا

ناكاذإةعرسلائطبتنأيه
.ًاللبمقيرطلا

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن

حئاصنلالمشت،ةعرسلاءاطبإىلإةفاضإلاب
سقطيفةدايقلابقلعتياميفىرخألا
:يليامبطر
.ةيفاضإعابتاةفاسمدوجوبحمسا.
.صرحبرورملابمق.
جاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.

.ةديجةلاحيفيمامألا
ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.

.يمامألاجاجزلا
ةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.

.يجراخلاراطإللبسانمقمعتاذ
.٢٥١/تاراطإرظنا

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.

.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع
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ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
ديدشولزانقيرطىلعلمارفلا
.رادحنالا

ريذحت}
لتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
طبضعموأ)دياحم(Nعضولاىلع
فاقيإعضوىلعلاعشإلاحاتفم
ىلإاذهيدؤينأنكمي.ليغشتلا
يفةدعاسملانادقفولمارفلانيخست
ليغشتىلعًامئادصرحا.هيجوتلا
دحأىلعةبكرملاقيشعتوكرحملا
.ةبسانملاسورتلا

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
روبعمدعوضرعلابفارحنالامدع
.طسوألاطخلا

؛تاعفترملاممقىلعةدايقلاءانثأهبتنا.
ريستيتلاةراحلايفقئاعدجويدقف
ةلطعتمةرايس،لاثملاليبسىلع(اهب
.)مطحتثداحوأ

ةصاخلاقيرطلاتاتفالىلإهبتنا.
قرطوأ،ةطقاستمروخصةقطنم(
قطانموأ،ةليوطتاردحنموأ،ةفطعنم
ذاختابمقو)رورملاعونمموأرورملا
.ةبسانملاتاءارجإلا

ءاتشلالصفيفةدايقلا

جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
رذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
لتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلاءانثأ
)تيهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرددنع
.لوطهلايفيديلجلارطملاأدبيامدنع
دنعوألتبملاديلجلاىلعةدايقلابنجت
ةجلاعممتتىتحةيديلجلاراطمألالوطه
.قرطلا

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل

.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.
عراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
لوحتالجعلانارودىلإيدؤي
تالجعلادقفتيلاتلابو،اهروحم
.ضرألاباهكسامت

.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.١٨٧/تابثلايفينورتكلإلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.
)ABS(يفةرايسلاتابثنيسحتىلع
طغضلابجينكلو،ةيوقلاتافقوتلا
وهاممعرسأةروصبلمارفلاىلع
رظنا.ةفاجلاقرطلاىلعلاحلاهيلع
/)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن

١٨٤.

ةرايسلانيبوكنيبربكأةفاسمكرتا.
ةقلزنملاقطانمللهبتناو،كمامأيتلا
عقبلانوكتتنأنكمي.قيرطلانم
يفةيلاخلاقرطلاىلعىتحةيجلثلا
لظينأنكميامك.ةللظملاقطانملا
جولثلابىطغُمرسجلاوأىنحنملاحطس
ةطيحملاقرطلاحبصتامدنعىتح
ةئجافملاهيجوتلاتاروانمبنجت.ةيلاخ
.جولثلاىلعريسلاءانثأةلمرفلاو

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيجلثلافصاوعلافورظ

ةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ملامةبكرملايفىقبإ.ةدعاسملابلطل
ىلعلوصحلل.ةبيرقةدعاسمكانهنكت
:ةبكرملايفدرفلكنيمأتوةدعاسملا
ريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

.رطخلانم
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ىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.
.ةيجراخلاايارملا

ريذحت}
مداعسابتحايفجلثلاببستينأنكمي
ببستيدقاموهو.ةبكرملاتحتكرحملا
.لخادلاىلإمداعلاتازاغبرستيف
لوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكأ
يعولانادقفببسيدقو.ةحئارلاو
.توملاوأ
:جولثلابةرايسلاتقلعاذإ
لفسأدوجوملاديلجلافظن.

دنعدوجوملاًةصاخو،ةرايسلا
.مداعلابوبنأ

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
بناجىلعًابيرقت)نيتصوب(
ثيحبحايرللهجاوملاريغةرايسلا
ددجتملاءاوهلالخدينأنكمي
.ةرايسلالخادىلإ

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
اهتحتوأمكحتلاةحول
.لماكلكشب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعخانملابمكحتلاماظنطبضا.
،ةرايسلالخادءاوهلاريودتدادعإ
ىلعأىلعةحورملاةعرسطبضاو
مكحتلاةمظنأ"عجار.اهلدادعإ
".خانملاب
عجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٧٩/كرحملامداع

تارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
ليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإلةريصق
.ةيئزجةروصبةذفانلاقلغأوكرحملا
ىلعظافحلايفًاضيأةكرحلادعاست
.ءفدلابساسحإلا
ضعبقرغتستسةدعاسملاتناكاذإو
كرحملاليغشتدنعف،لوصوللتقولا
لمعيىتحدوقولاةساودىلعًاليلقطغضا
.ؤطابتلاةعرسنمربكأةعرسبكرحملا
ةيراطبلانحشىلعظافحلايفكلذدعاسي
تاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشتةداعإل
مق.ةدعاسملابلطلةيمامألاحيباصملاب
ىلعظافحللنكممردقلقأبكلذءارجإب
.دوقولا

ةرايسلاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
الثيحبًادجديدشلكشبةقلاعتناكاذإو
فقوأ،ةبكرملاريرحتبحسلاماظنلنكمي
ةقيرطمدختساوبحسلاماظنليغشت
/رجلايفمكحتلارظنا.تالجعلاحيجرت
.١٨٧/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

ريذحت}
لوحرودتةبكرملاتاراطإتناكاذإ
،رجفنتنأنكميف،ةيلاعةعرسباهروحم
نورخألاوتنأضرعتتنأنكميو
امم،ةبكرملانخستنأنكمي.ةباصإلل
وأكرحملاةريجحلاعتشايفببستي
لقأبتالجعلارِدأ.ىرخأرارضأةيأيف
نعةعرسلاةدايزبنجتوهنكممةعرس
.)اس/ًاليم٣٥(اس/مك٥٦
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اهجارخإلةبكرملاحيجرت

ءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
فقوأ.ةيمامألاتالجعلابةطيحملاةقطنملا
ًابايإوًاباهذلقتنا.بحسماظنيأليغشت
سورتدحأو)فلخللعوجرلا(Rعضولانيب
ميودتعم،ةضفخنملاةيمامألاةكرحلا
لقانلكآتعنملو.نكممردقلقأبتالجعلا
نعتالجعلافقوتتىتحرظتنا،ةكرحلا
.تاعرسلاليدبتلبقاهروحملوحنارودلا
،ليدبتلاءانثأدوقولاةساودنعكمدقعفرا
دنعدوقولاةساودىلعًاليلقطغضاو
تالجعلاناروددنع.ةكرحلالقانقيشعت
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطبب
ةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو
كلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررُحتنأنكمي
تالواحملاضعبدعبةبكرملاجارخإىلع
ةبكرملاتناكاذإ.اهبحسىلإجاتحتدقف
/ةرايسلابحسعجارف،بحسلاىلإجاتحت

٢٧٣.

ةرايسلاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلُطي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي

يفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
دقةرايسلاىلعناقصلمدجوي.عنصملا
هلمحاهنكمييذلانزولاناحضوي
قصلمامهو،حيحصلالكشلاب
قصلموةلومحلاوتاراطإلاتامولعم
.راطإلا/دامتعالا

ريذحت}
لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
ةمظنألالطعتيفكلذببستي
امم.ةبكرملاةجلاعمبولسأرييغتو
ىلعةرطيسلادقفىلإيدؤيدق
يدؤتدق.مداصتعوقووةبكرملا
ةفاسملاةدايزىلإةلومحلاةدايز
تاراطإلافلتوفقوتللةمزاللا
.ةرايسلارمعريصقتو

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

تاقصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
)1(باكرللةصصخُملادعاقملاددع
ةبكرملاباعيتسانزولىصقألادحلاو
.لطرلاومارغوليكلاب)2(
تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
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تاراطإلانعتامولعملانمديزمل
طغضو٢٥١/تاراطإعجار،خفنلاو
.٢٥٣/تاراطإلا

ةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
دقو.ةبكرملاتاراطإ/دامتعاقصلميف
يلامجإلانزولاريدقتكلحضوت
نزولاريدقتو)GVWR(ةرايسلل
ةبسنلاب)GAWR(روحملليلامجإلا
قصلم"عجار.يفلخلاويمامألاروحملل
اذهيفًاقحال"تاراطإلا/دامتعالا
.مسقلا

-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight of

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

ةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا

قئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلاباكرلاو

قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
وأمغكXXXنمباكرلاو

XXXلطر.
حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤

.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
ناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
١٤٠٠يواسي"XXX"رادقملا
نزوبباكرةسمخكانهولطر

ذئدنع،ةبكرملايفًالطر١٥٠
ةحاتملاةلومحلارادقمحبصي
ًالطر٦٥٠بئاقحلالمحةعسو
)١٥٠×٥(٧٥٠-١٤٠٠(=

).ًالطر٦٥٠
بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥

ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.٤ةوطخلا

يفمدختُستسكترايستناكاذإ.٦
ةفاضإمتيفوس،ةروطقمبحس
ىلإةروطقملاهلمحتيذلالمحلا
ليلدلااذهىلإعجرا.ةرايسلا
ةلومحلانمكلذللُقيفيكديدحتل
ةحاتملابئاقحلالمحةعسو
".كتبكرمل

الوةممصمتسيلةبكرملاهذه
.ةروطقمبحسلةصصخم

١لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=لوألا

مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
مغك١٣٦=٢×)ًالطر١٥٠(
.)لطر٣٠٠(

=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
.)لطر٧٠٠(مغك٣١٧
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٢لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=يناثلا

مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
مغك٣٤٠=٥×)ًالطر١٥٠(
.)ًالطر٧٥٠(

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٢٥٠(

٣لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=ثلاثلا

مغك٩١@باكرلانزوحرطا.٢
مغك٤٥٣=٥×)لطر٢٠٠(
.)لطر١٠٠٠(

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
ىلععالطاللكتبكرمبةلومحلاو
كتبكرمةعسنزونعةددحمتامولعم
نزولاديزينأبجيال.سولجلانكامأو
نعةلومحلاوباكرلاوقئاسللعمجملا
.كتبكرمبنزولاةعس

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

قصلملاىلعلاثم

صاختاراطإلا/ةداهشللقصلمدجوي
ىطسولاةماعدلاىلعتبثُمةبكرملاب
.)بةماعدلا(
تاراطإمجحضرعتدقةقاطبلا
بولطملاخفنلاطغضوةيلصألاةبكرملا
ةلومحليلامجإلانزولاىلعلوصحلل
نزولاةعسقصلملاحضوي.ةبكرملا
اذهىلعقلطيو.كتبكرمليلامجإلا
.)GVWR(ةبكرملليلكلانزولاةبسن
ةبكرملليلامجإلانزولاريدقتلمشي
دوقولاوباكرلاعيمجوةبكرملانزو
.ةلومحلاو
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/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
اهبحومسملاىوصقلانازوألاراطإلا
يتلاو،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
روحملليلكلانزولاةبسناهيلعقلُطي
)GAWR(.ةيقيقحلالامحألاةفرعمل
كنكمي،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
عيطتسيو.نزوةطحميفةرايسلانزو
ىلعصرحا.كلذيفكتدعاسمليكولا
طخيبناجىلعيواستلابلمحلاعيزوت
.ةبكرملافصتنم

هيبنت

تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملانارودلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةقطنميفءايشألاعض.
نألواح.ةبكرملابةلومحلا
.يواستلابلمحلاعزوت

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

لخادءيشيألقندنع.
ىلعصرحلابجي،ةبكرملا
.ناكمإلاردقهطبر

ملاذإًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإجاتحتنكت

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
ءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.

٨٠٠لوأل،ةضفخنموأةيلاعتناك
ءدببنجت.)ليم٥٠٠(رتموليك
مامصللماكلاحتفلاعمليغشتلا
ىلإةكرحلالقنبنجت.قناخلا
وأةبكرملاةلمرفلىندألارايغلا
.اهئاطبإ

٣٠٠لوألئجافملافقوتلابنجت.
يفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(مك
لمارفلاليتنوكيالءانثألاهذه
يدؤتدقو.دعبهنييلتمتدقديدجلا
ليتلاِىلبىلإةئجافملاتافقوتلا
ىلإةجاحلاوناوألالبقديدجلا
داشرإعبتا.لقأةرتفدعبهلادبتسا
ليتتيرتشااملكاذهنييلتلا
.لمارف

ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.ًايجيردتلمحلاوكرحملا
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ليغشتلاحاتفمعضاوم

نودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنمحاتفم
لوخدلاماظنلاسرإزاهجنوكينأبجي
متييكةبكرملالخاد)RKE(حاتفمالب
ليغشتلاءدبرزناكاذإ.ماظنلاليغشت
نوكتامبرف،لمعيالطغضلابلماعلا
يوقويداريئاوهةراشإنمةبيرقةبكرملا
البلوخدلاماظنعملخادتلاببُسيامم
دُعبنعلوخدلاماظنليغشترظنا.حاتفم
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب
ليغشتمزلي،)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
رظنا.لمارفلاةساودمادختساوةرايسلا
.١٧٦/نكرلاعضونملقنلا

Stopping the Engine/OFF)فاقيإ
حيباصمدجوتال()ليغشتلافاقيإ/كرحملا
ىلعطغضا،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤم

ENGINE START/STOPةدحاوةرم
.كرحملاليغشتفاقيإل
،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
فوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتيفوس
)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاطلظت
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن
)RAP(/١٧٥.

،)P(نكرلاعضويفةبكرملانكتملاذإو
عضولاىلإلاعشإلادوعيفوس

ACC/ACCESSORY)متيو)تاقحلم
لقنا(ةرايسلافاقيإلليدبتلاةلاسرلاضرع
تامولعمزكرميف)نكرلاعضوىلإ
ىلإةبكرملالاقتنادنعو.)DIC(قئاسلا
ماظنلقتنيفوس،)P(نكرلاعضو
.)ليغشتلافاقيإ(OFFعضوىلإلاعشإلا
دومعلفقةزيمىلعةبكرملالمتشت
دنعلفقلاطيشنتمتيو.يئابرهكلاهيجوتلا
بابلاحتفدنعوأةرايسلاليغشتفاقيإ
عفددنعتوصعامسمتيامبر.يمامألا
دومعلفقريرحتنكميال.هريرحتوألفقلا
اًديعبةهجتمتالجعلانوكتامدنعهيجوتلا
ءدبرذعتيدق،اذهثدحاذإ.زكرملانع
نمهيجوتلاةلجعكرح.ةبكرملاليغشت
ليغشتءدبةلواحمءانثأنيميلاىلإراسيلا
،ءارجإلااذهىودجمدعةلاحيف.ةبكرملا
.ةنايصىلإةجاحبنوكتةبكرملانإف

كرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
دعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح.ةبكرملا
ليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلليئابرهكلا
.ةيئاوهلادئاسولا
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةرايسلا

ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.١
لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
ةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا

Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٢
ءانثأاذهبمايقلانكمي.)دياحملا(
ىلإلاقتنالادعب.ةبكرملاكرحت
ىلعةوقبطغضا،)دياحملا(Nعضولا
وحنةبكرملاهّجوو،لمارفلا
.نمآناكم

عضولاىلإلقتنا،اًمامتةبكرملافقوأ.٣
P)لاعشإلاليغشتفقوأو،)نكر.
Pعضولاىلعةرايسلانوكتنأمزلي
.لاعشإلاليغشتفاقيإل)نكر(

رظنا.ةيئابرهكلانكرلالمارفطبضا.٤
Electric Parking Brake)لمارف

.١٨٥/)يئابرهكلانكرلا



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

١٧٣ ليغشتلاوةدايقلا

ريذحت}
اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبنيال
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

يحنتلانكمملاريغنمناكاذإ
اهليغشتفاقيإبجيو،ًابناجةرايسلاب
رزلاىلعطغضاف،ةدايقلاءانثأ

ENGINE START/STOPلوطأةدمل
لالخيفنيترمطغضاوأ،نيتيناثنم
.ناوثسمخ

ACC/ACCESSORY)حابصم()تاقحلملا
عضولااذهكلحمسي:)يلاقتربلارشؤملا
ءانثأةيئابرهكلاتاقحلملاضعبمادختساب
.كرحملاليغشتفاقيإ
فاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ةرملرزلاىلعطغضلابتمقذإ،ليغشتلا
فوسف،لمارفلاةساودطبرنودبةدحاو
عضولاىلعلاعشإلاماظنطبضمتي

ACC/ACCESSORY)قحلملا(.
عضولانملاعشإلالقتنيفوس

ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملا
OFF)قئاقدسمخدعب)ليغشتلافاقيإ

.ةيراطبلافاعضإبنجتل

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
وهعضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
يفلاعشإلاحاتفمنوكعم.ةدايقلاوءدبلل
،لمارفلاةساودمادختساو،ءافطإلاعضو
ىلإةدحاوةرمرزلاىلعطغضلايدؤي
كرحملاأدبينأدرجمبو.لاعشإلاليغشت
نارودرمتسيفوس.رزلاررح،نارودلاب
ءدبرظنا.كرحملاليغشتأدبيىتحكرحملا
لظيسذئدعب.١٧٣/كرحملاليغشت
.ليغشتلاعضوىلعاًطوبضملاعشإلا

ةمدخلاعضو

صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
حابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
ضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألارشؤم
ليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالاصحف
،لمارفلاةساودقيشعتمدععمةرايسلا
ىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤي

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
ليوحتىلإٍناوثسمخنمرثكأل)كرحملا
Serviceىلإةرايسلا Mode)عضو
تادادعلاةمظنألمعتهيفو.)ةمدخلا
ON/RUNعضويفامكاًمامتتوصلاو
الف.ةبكرملاةدايقنكميالنكلو،)ليغشت(
يفكرحملاليغشتءدبنكمي
طغضا.ةمدخلاعضو

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
.ةرايسلاليغشتفاقيإلىرخأةرم)كرحملا

كرحملاليغشتءدب
Nوأ)نكر(Pىلإةبكرملاليوحتبمق
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.)دياحم(
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(

هيبنت

اذإ)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالالواحتال
كلذبتمقاذإو.كرحتتةبكرملاتناك
ال.فلتللةكرحلالقانضرعتينأنكميف
فقوتدنعالإ)نكر(Pعضولاىلإلقتنت
.ةبكرملا

هيبنت

تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريُغتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكتادعمرظنا.كلذنعجتان
.٢١٥/ةيفاضإ

بجي،حاتفمنودبلوخدلاماظنعم.١
لوخدلاماظنلاسرإزاهجنوكينأ
)RKE(حيتافمنودبدعبنع
طغضا.ةبكرملالخاد
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ENGINE START/STOPءانثأ
ءدبدنع.لمارفلاةساودىلعطغضلا
.رزلاررح،كرحملانارود
عمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانيخست
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
لوخدلاماظنلاسرإزاهجناكاذإ
يفسيلRKEحاتفمنودبدُعبنع
وأ،شيوشتكانهناكوأ،ةبكرملا
ضرعيس،ةفيعضRKEماظنةيراطب
.كلذبةلاسرقئاسلاتامولعمزكرم
دُعبنعلوخدلاماظنليغشترظنا
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
عضوىلإلاعشإلاةداعإقيرطنع

START)ءاهتنادعب)ليغشتلاءدب
كلذيدؤينأنكمي،ةرشابمنارودلا
نارودلاروتوملةدئازلاةنوخسلاىلإ
١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلاذافنتساوهفلتو
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث
.نارودلاروتوم

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
درابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(اًدج

هرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
.مزاللانمرثكألكشبنيزنبلاب
دوقولاةساودىلعطغضلالواح
اهتيبثتوضرألاىتحلماكلكشب
ىلعطغضلاءانثأ

ENGINE START/STOP)ليغشت/
ةيناث١٥ةدملرظتنا.)كرحملافاقيإ
حامسللةلواحملكنيبلقألاىلع
أدبيامدنعو.ةرادإلاءدبكرحمديربتب
ةساودريرحتبمق،كرحملاليغشت
ةبكرملاليغشتأدبيناكاذإ.دوقولا
،ىرخأةرمفقوتتمثةريصقةدمل
كلذدعاسي.ءارجإلاسفنراركتبمقف
.كرحملانمدئازلانيزنبلاةلازإىلع
ءدبدعبكرحملاةعرسةدايزبمقتال
كرحملالغش.ةرشابمليغشتلا
ىتحقفربةكرحلالقانطبضاو
عيمجتييزتمتيوتيزلانخسي
.ةكرحتملاءازجألا

ماظنلافاقيإ/ءدب
ءدب/فاقيإ(Stop/Startماظنموقيس
ليغشتفاقيإب،هرفاوتلاحيف،)ليغشتلا
.دوقولاىلعظافحلايفةدعاسمللكرحملا
ةدايزلاًصيصخةممصمتانوكمبدوزموهف
.ليغشتلاءدبتارمددع

ريذحت}
ءدب/فاقيإ(Stop/Startةزيمببستت
فاقيإيفًايئاقلتكرحملا)ليغشت
.ةرايسلاليغشترارمتساءانثأكرحملا
لاقتنالالبقةرايسلانمجورخلابنجت
ةداعإمتيدق.)نكرلا(Pعضولاىلإ
ريغلكشباهكرحتوةرايسلاليغشت
ىلإاًمئادةكرحلالقانكرح.عقوتم
لاعشإلاحاتفمكرحمث)نكر(Pعضولا
نمجورخلالبقءافطإلاعضولاىلإ
.ةرايسلا

كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا

فقوتدعبولمارفلاىلعطغضلادنع
فاقيإمتيدقاًمامتةكرحلانعةرايسلا
ضرعي،فقوتلادنع.كرحملاليغشت
كرحملانارودةعرسسايقم

AUTO STOP.نارودةعرسسايقمرظنا
لمارفلاةساودريرحتدنعو.١١٦/كرحملا
ةداعإمتيس،دوقولاةساودىلعطغضلاوأ
.كرحملاليغشت
ببستتدق،ةرايسلاءادأىلعظافحلل
كرحملاليغشتةداعإيفىرخألافورظلا
.لمارفلاةساودريرحتلبقًايئاقلت
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ةداعإمتيوأ/وةيئاقلتتافقوتثدحتالدق
:ببسبًايئاقلتليغشتلا
ليغشتخانملابمكحتلاتادادعإبلطتت.

نمةرايسلانيخستوأديربتلكرحملا
.لخادلا

.ضفخنمةرايسلاةيراطبنحش.

.اًرخؤمةرايسلاةيراطبلصفمت.

ةعرسلىندألادحلاىلإلوصولامتيمل.
يئاقلتفقوترخآذنمةرايسلا

.دوقولاةساودىلعطغضلادنع.

قودنصوأكرحملالوصومدع.
ليغشتلاةرارحةجردىلإسورتلا
.ةبولطملا

يفتسيلةيجراخلاةرارحلاةجرد.
.بولطملاليغشتلاقاطن

Dفالخبسرتيأىلعةبكرملادوجو.
.)ةدايق(

/بحسلا(Tow/Haulعضوديدحتمت.
.ىرخألاقئاسلاعاضوأوأ)رجلا

ديدشعفترموأةلتىلعةرايسلاتناك.
.رادحنالا

مازحةلازإمتوأقئاسلابابحتفمت.
.قئاسلانامأ

.ةرايسلاكرحمءاطغحتفمت.

ىلإيئاقلتلافقوتلاةفيظولوصومت.
.هبحومسملاىصقألاتقولا

)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
دعبةبكرملاتاقحلمضعبمادختسانكمي
.لاعشإلاليغشتفاقيإ
تناكاذإ،فقسلاةحتفوةيلآلاذفاونلارمتست
ىتحوأقئاقد١٠ةدمللمعلايف،ةرفوتم
.بابيأحتفمتي
لمعلابهيفرتلاوتامولعملاماظنرمتسيس
،قئاسلابابحتفمتيىتح،قئاقد١٠ةدمل
هعضومتيوألاعشإلاليغشتمتيىتحوأ
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف

نكرلاعضوىلإلقنلا

ريذحت}
نمجورخلايفةروطخكانهنوكتدق
سورتلالقنعارذطبضلبقةرايسلا
طبضعملماكلاب)نكر(Pعضوىلع
.ةبكرملاريستنأنكميف.نكرلالمارف
ليغشتلاعضويفكرحملاتكرتاذإو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

اذإىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو
عبتا،ًامامتةيوتسمضرأىلعتناك
.ةيلاتلاتاوطخلا

:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل
ةساودىلعطغضلايفرمتسا.١

رظنا.ديلالمارفطبضعملمارفلا
Electric Parking Brake)لمارف

.١٨٥/)يئابرهكلانكرلا

.)نكر(Pىلعطغضا.٢
OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٣

.)ليغشتلافاقيإ(

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةرايسلانمجورخلايفةروطخكانه
عضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
P)نكرلالمارفطبضعملماكلاب)نكر.
.ةبكرملاريستنأنكميف
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةرايسلا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
عضولاىلإةبكرملاليوحتونكرلالمارف
P)نكرلاعضوىلإلقنلارظنا.)نكر/

١٧٥.

كرحملاوةبكرملاكرتيرورضلانمناكاذإ
ةبكرملاطبضبجيف،ليغشتلاعضويف
.نكرلالمارفطبضو)نكرلا(Pعضوىلع
.)نكر(Pيفةبكرملانأنمدكأت

نارودلامزعلفق

نزوعضيامدنعنارودلامزعلفقثدحي
ةطاقسىلعمزاللانعةدئازةوقةبكرملا
ثدحياموهو.ةكرحلالقانيففاقيإلا
ملوةعفترمضرأىلعةبكرملافاقيإدنع

Pعضولاىلعةكرحلالقانطبضمتي
نمنوكيٍذئدنعومئالملالكشلاب)نكرلا(
.)نكرلا(Pعضولانمجورخلابعصلا
لمارفطبرا،نارودلامزعلفقبنجتلو
.)نكرلا(Pعضولاىلإلقتنامث،ديلا
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلعفرعتللو
.اًقبسمنيبملا"نكرلاعضوىلإلاقتنالا"
لقانموقي،ةداحلاتاردحنملاضعبىلع
لفقعنملنكرلالمارفطبضبًايئاقلتةكرحلا
.نارودلامزع
،نارودلامزعلفقثودحمدعلاحيفو
نعلتلاىلعأىلإةبكرملاعفدمزليدقف
ةطاقسطغضسيفنتلىرخأةبكرمقيرط
عضولانملاقتنالاكنكميكلذبو،فاقيإلا
P)نكرلا(.

نكرلاعضونملقنلا
.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبةدعاسمبليغشتلارظنا.ةيراطبلل
.٢٧١/ىرخأ

:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
.لمارفلاةساودىلعطغضا.١
ENGINEطغضا.٢ START/STOP

.)كرحملافاقيإ/ليغشت(

لقنلاحاتفمبحساوأىلعطغضا.٣
تازيهجتلاةعومجميفبولطملا
.ىطسولا

ضيبألانوللاىلإPرشؤملوحتيس.٤
نوللاىلإسورتلارشؤملوحتيو
نمةرايسلاجرختامدنعرمحألا
.)نكر(Pعضولا

Pعضونمجورخلاةرايسلاىلعرذعتاذإ
تامولعمزكرميفةلاسررهظتسف،)نكر(
ليكولاةرايزبمق،اذل.)DIC(قئاسلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل

يوديلانكرلاريرحت

ريذحت}
)دياحم(Nيفةكرحلالقانعضومتيس
نأنكمي.يوديلانكرلاريرحتبحسدنع
ضرعتتنأنكميواهدحولةبكرملاريست
نأنمدکأت.ةباصإللنورخآلاوأتنأ
.وتسمحطسیلعةبکرملا
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هيبنت

ٰممصمريغيوديلانكرلاريرحت
ثدحتدق.بحسلايفهمادختسال
نكرلاريرحتمادختسالةجيتنتاررضت
نامضيطغينلو.ةقيرطلاهذهبيوديلا
.تاحالصإلاهذهةبكرملا

نكرلاريرحتةزيمىلعةرايسلاهذهيوتحت
ليوحتلاهمادختسانكمييتلايوديلا
نوكيامدنع()دياحم(Nعضولاىلإةرايسلا
.)ليغشتلاديقكرحملا
ليغشتءانثأيوديلانكرلاريرحتبحسنإ
بحسءانثألاعشإلاليغشتوأةبكرملا
ضرعىلإيدؤي،يوديلانكرلاريرحت
.ةكرحلالقانةمدخبقلعتتةلاسر
مادختساب)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:يوديلانكرلاريرحت
وتسمحطسیلعةبکرملانأنمدکأت.١

ريرحتبمق.راظتنالالمارفطبضاو
.لمارفلاةساود

فاقيإعضويفةبكرملاعض.٢
.ليغشتلا

ةلازإلةحطسمةلصنبةادأمادختسا.٣
لوسنوكلاىلعةيلخادلاةوسكلاةحول
.دوقولاةساودنيميىلإيزكرملا

ةدحاوةقيقدنمرثكأءاضقنانمدكأت.٤
ةساودمادختسابمق.٢ةوطخلاذنم
.لمارفلا

٩٠يوديلانكرلاريرحتعارذبحسا.٥
.هقالغإعضومىلإةجرد

ىلعلاعشإلاحاتفمعض.٦
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(

.نكرلالمارفررحو
مادختساب)نكر(Pىلإةبكرملاعاجرإل
:يوديلانكرلاريرحت
.اًمامتةرايسلافقوأ.١
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٩٠يوديلانكرلاريرحتريودتبمق.٢
.يلصألاهعضومىلإةدوعللةجرد

.نكرلالمارفقيشعتبمق.٣
نع)نكر(Pيفةبكرملانأنمدكأت.٤

عضووألاعشإلاليغشتقيرط
ACC/ACCESSORYيفةبكرملا
رشؤملانأنمدكأتلامث،)تاقحلم(
.Pضرعي

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
تحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
فاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملاندب
وأرجشلاقرووأقاروألاىلعةبكرملا
ةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلابشعلا
.قارتحالل

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
مداعو١٧٥/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.١٧٩/كرحملا

ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
دُعبنعلوخدلالاسرإزاهجوليغشتلا
رمتستس،اهجراخ)RKE(حاتفمنودب
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملا
.ةعاسفصن
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
دُعبنعلوخدلالاسرإزاهجوليغشتلا
رمتستس،اهلخاد)RKE(حاتفمنودب
.ةعاسىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملا
متاذإًابيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
دوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
.حاتملا
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت
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كرحملاتاثاعبنا

كرحملامداع

ريذحت}
لوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكأ
ديسكألوأزاغلضرعتلانإ.ةحئارلاو
دقفببسينأنكمي)CO(نوبركلا
.ةافولاىتحويعولا
ةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي
:ةلاحيف
قطانملايفةبكرملاؤطابت.

وأفاقيإلابئارم(ةيوهتلاةفيعض
يذلاقيمعلاديلجلاوأقافنألا
تحتءاوهلاقفدتقيعينأنكمي
.)مداعلاريساوموأةبكرملاندب

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

يفمداعلاماظنليدعتمت.
لكشبهحالصإوأهفلتوأةرايسلا
.مئالمريغ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
نوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
ةقطنميفليغشتلاعضويفكرحملا
اليتلاينابملاوأبآرملالثمةقلغم
.ددجتمةيوهتاهيفدجوت

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضُفي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلقنلاعجار.كرحتتنلةرايسلا
.١٧٩/كرحملامداعو١٧٥/نكرلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

ةعومجميفليوحتلاحيتافمدجوت
سرتلاعضوءيضيس.ىطسولاتازيهجتلا
لقنحاتفمىلعرمحألانوللابًايلاحددحملا
عاضوألالكضرعمتيامنيبسورتلا
ةيلمعمتتملاذإ.ضيبألانوللابىرخألا
سقطلايفلاحلاوهامك،اًروفرييغتلا
حاتفميفرشؤملاضمويسف،اًدجدرابلا
.لماكلابقيشعتلانيحلسورتلالقن
فاقيإءانثأسورتلاقودنصلمعيال
.ةرايسلاليغشت
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عضويفةرايسلاتناكاذإ
ACC/ACCESSORY)نكميف،)تاقحلملا

.)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنصرييغت
ىلعطغضلامتاذإ

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
ةيلاعةعرسبهليغشتءانثأنيترمل)كرحملا
متيسوكرحملاليغشتفاقيإمتيسف،ًايبسن
.)دياحم(Nىلإًايئاقلتةكرحلالقانلقن
ديدحتنكمي،ةرايسلافقوتدرجمب
P)نكر(.
P)لفقيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
)نكرلا(Pعضولامدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
كرحتمدعنامضلةرايسلاليغشتءدبدنع
.ةرايسلا

ريذحت}
ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
عضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
P)نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ديقكرحملاكرتاذإ.ليغشتلاعضو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتدقف،لمعلا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
اذإىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناك
نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقنو
/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.)نكر(

١٧٥.

.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
Dو)عوجر()R(ليوحتلاحيتافمتُممص

دوصقملاريغليوحتلاعنملاًصيصخ)ةدايق(
،لاعشإلاليغشتمتيملام)نكر(Pنم
.لمارفلاةساودىلعطغضلامتيو
طغضا،ةرايسلافقوتدنع

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
لوحتيس.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملا
)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنص
.ًايكيتاموتوأ
اذإ)نكر(Pعضوىلإةرايسلالوحتتنل
ةرايسلافقوأ.ةريبكةعرسبريستتناك
.)نكر(Pعضولاىلإلوحتو
عجار،)نكر(Pعضولاىلإونملوحتلل
نملقنلاو١٧٥/نكرلاعضوىلإلقنلا
.١٧٦/نكرلاعضو

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.

Rعضولانمسورتلاقودنصليوحتمتاذإ
امدنعسكعلاوأ)ةدايق(Dىلإ)عوجر(
لوحتتسفةعفترمةعرسبةرايسلاريست
ةعرسللق.)دياحم(Nعضولاىلإةرايسلا
.ىرخأةرمرييغتلالواحمثةرايسلا
:)عوجر(Rعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
)فلخللعوجرلا(Rحاتفمبحسا.٢

تازيهجتلاةعومجمىلعدوجوملا
.ىطسولا

:)عوجر(Rعضولانملاقتنالل
.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
نكمي،ةبكرمللةضفخنملاتاعرسلاىلعو
ةبكرملاريجحتل)عوجر(Rعضولامادختسا
وأجولثلاقطانمنمجورخللمامأللوفلخلل
فالتإيفببستلانودبلمرلاوأديلجلا
/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.ةكرحلالقان

١٦٧.

N)نوكيالعضولااذهيف:)دياحم
ليغشتةداعإلو.تالجعلابًاطبترمكرحملا
،لعفلابةبكرملاكرحتءانثأكرحملا
.طقف)دياحم(Nعضولامدختسا
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ريذحت}
رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
دقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ال.ءايشألاوأصاخشألامدصتوةرطيسلا
ليغشتءانثأةدايقرايغىلإلقتنت
.ةيلاعةعرسىلعكرحملا

هيبنت

وأ)نكرلا(Pعضولانمليدبتلابتمقاذإ
N)ىلعكرحملاليغشتءانثأ)دياحم
فلتيفكلذببستيدقفةيلاعةعرس
ةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلالقان
نارودمدعنمدكأت.تاحالصإلاهذه
رايغليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملا
.ةبكرملا

هيبنت

عضويفءاقبللةممصمتسيلةرايسلا
N)تقولانمةليوطتارتفل)دياحم.
عضولاىلإًايكيتاموتوألوحتتسو
P)نكر(.

ىلعطغضا،)دياحم(Nعضولاىلإليوحتلل
ضرعمتينأىلإ)دياحم(Nحاتفملا
.)دياحم(Nرشؤملا
:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢

ةبكرملاليسغعضو

ليسغعضوىلعةبكرملاهذهلمتشت
Nيفءاقبلابةبكرمللحمسييذلاةبكرملا
تابكرملاليسغيفهمادختسال)دياحم(
.يئاقلتلا
بحسلةرايسلاليسغعضومدختُسيال
ىلإةجاحبةرايسلاتناكاذإ.ةرايسلا
٢٧٣/ةرايسلابحسرظنا،بحسلا

هيبنت

عضويفءاقبللةممصمتسيلةرايسلا
N)تقولانمةليوطتارتفل)دياحم.
اذإ)نكر(Pىلإًايئاقلتلوحتتفوسو
.ةبكرملاليسغعضويفتكُرت

يفقئاسلا-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملا

فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملاليغشت

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٤

.لمارفلا
Nضرعيرشؤملالظينأبجي.٥

ليغشتأدبا،كلذبمقيملاذإو)دياحم(
.٤-٢نمتاوطخلارركوكرحملا

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاجةبكرملا.٦
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قئاسلا-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخ

فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملاليغشت

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٤
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٥

.لمارفلا
Nضرعيرشؤملالظينأبجي.٦

ليغشتأدبا،كلذبمقيملاذإو)دياحم(
.٤-٢نمتاوطخلارركوكرحملا

.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٧
.اهلسغلجأنمنآلاةزهاجةبكرملا

Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٨
.ىرخأةرماهلوخددنعًايئاقلت)نكرلا(

يفقئاسلا-لغتشمكرحملا(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملا

ليغشتعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملا

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةبكرملا.لمارفلاةساودريرحتبمق.٤

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج

قئاسلا-لغتشمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخ

ليغشتعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملا

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣
ررحمث،)دياحم(Nىلإليوحتلابمق.٤

.لمارفلاةساود
.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٥

.٤-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيملاذإ
.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٦

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاجةبكرملا
Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٧

.ىرخأةرماهلوخددنعًايئاقلت)نكرلا(

هيبنت

قودنصةنوخسنعةلاسرضرعمتيدق
سورتلاقودنصلئاسحبصأاذإسورتلا
يدؤتنأنكمي.اًدجاًراحيكيتاموتوألا
رّرضتىلإةلاحلاهذهيفةدايقلا
عضويفكرحملاكرتاوفقوت.ةبكرملا
سورتلاقودنصلئاسديربتلؤطابتلا
امدنعةلاسرلاهذهحسمنت.يكيتاموتوألا
.فاكلكشبسورتلاقودنصلئاسدربي

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلعطغضا
:)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
دوجوملا)ةدايقلا(Dحاتفمبحسا.٢

.ىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلع
:)ةدايق(Dعضولانملاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
.قالزنإلاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
/مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"عجار

١٦٠.
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هيبنت

اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
طقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلتىلإ
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
يفتاراطإلاريودتبمقتال،ةبكرملا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهناكم
تيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكميفةبكرملا

يوديلاعضولا

)ERS(ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضو

ينورتكلإلاىدملاديدحتماظنحمسي
)ERS(ىدملاديدحتبيوديلاعضولاوأ
اذهمدختسا.تارايغلاعاضوأبصاخلا
بحسوأتاردحنملاىلعةدايقلادنععضولا
ةعرسوىلعألارايغلادييقتلةروطقم
عضومرشؤمضرعيس.ىوصقلاةبكرملا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفرييغتلا
نكممرايغىلعأىلإريشيLراوجباًمقر
دنعةدايقلافورظويوديلاعضولايف
.يوديلاعضولاكلذرايتخا
:ةزيملاهذهمادختسال

Dعضولايفةرايسلانوكتامدنع.١
Lرزلاىلعطغضا،)ةدايقلا(
.)ضفخنم(

وأ)دئاز(plusرزلاىلعطغضا.٢
minus)ىلعدوجوملا)صقان
ةدايزل،ىطسولاتازيهجتلاةعومجم
.هليلقتوأحاتملاسورتلاىدم

لقتنيس،)ضفخنم(Lىلإلقنلادنع
نماًقبسمددحمىدمىلإسورتلاقودنص
ددحملاىدملااذهلةبسنلاب.ىندألاتارايغلا
Lبناجبحاتمرايغىلعأضرعمتي،اًقبسم
زكرمعجار.قئاسلاتامولعمزكرميف
عيمجدعت.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعم
ةحاتممقرلااذهنمىندألاتارايغلا

رهظيامدنع،لاثملاليبسىلع.مادختسالل
،)يوديلاعضولا(Lراوجب)عبارلا(4مقرلا
4ىلإ)لوألا(1نمتاعرسلانيبلقنلامتي
5رايغلاىلإلقنلل.ًايكتاموتوأ)عبارلا(
وأ)بجوم(+رزىلعطغضا،)ةسماخلا(
.)ةدايقلا(Dىلإلقتنا
لقنلانم)ضفخنم(Lعضولادحيفوس
كرحملاةعرستناكاذإىندأرايغىدمىلإ
ةبكرملاةعرسليلقتمتيملاذإ.ةياغللةيلاع
متينل،اهبحومسملاةدملانوضغيف
ليلقتكيلع.لقألاةعرسلاقاطنىلإلقنلا
-رزىلعطغضلامثنمو،ةبكرملاةعرس
ىندألارايغلاىدمىلإلصتنأىلإ)بلاس(
.بولطملا
ىدملاديدحتماظنمادختساءانثأ
مكحتلاماظنمادختسانكمي،ينورتكلإلا
.ةعرسلاتابثيف

رطقلا/بحسلاعضو
/بحسلاعضولوحتامولعمىلعلوصحلل
.١٩١/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار،رْطقلا
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ةيئاقلتلاتاردحنملاةلمرف

ةفيظوكدعاستعفترمنملوزنلادنع
Automatic Engine Grade Braking

دعاستيهف.)ةيئاقلتلاتاردحنملاةلمرف(
لالخنمةرايسلاةعرسىلعظافحلاىلع
مدختسيتارايغطمنليكيتاموتوألاذيفنتلا
ةعرسليلقتلةكرحلالقانوكرحملا
ىلعًايكيتاموتوأماظنلالمعي.ةرايسلا
ليلقتلىندأسرتىلإرييغتلابرمأءاطعإ
يداعلارييغتلاطمندوعيسو.ةرايسلاةعرس
ريغىوتسميفةرايسلادوجودرجمب
ىلعطغضلادنعوأضرألانمعفترم
.ةعرسلاةساود
ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضوليغشتءانثأ
)ERS(،ةلمرفليغشتفاقيإمتي
قاطنديدحتبقئاسللحمسيامم،تاردحنملا
رفاوتت.ةحاتملاىلعألاةعرسللدحعضوو
عضويفوةيداعلاةدايقللتاردحنملاةلمرف
.رطقلا/بحسلا
.١٧٩/يكيتاموتوألاسورتلاقودنصرظنا

ةدايقلاةمظنأ

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
يعابرلاعفدلالوحتامولعمىلعلوصحلل
)AWD(،ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار/

١٩١.

لمارفلا

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن
لمارفلاماظنبةبكرملاهذهديوزتمت
لمارفماظنوهو،)ABS(قالغناللةعناملا
قالزنالاعنمىلعدعاسيمدقتمينورتكلإ
.ةلمرفلادنع
ABSماظنأدبي،ةكرحلابةبكرملاأدبتامدنع
ًايظحلًاجيجضعمستدق.هسفنصحفب
اذهءارجإءانثأةقطقطتوصوأروتوملل
ةساودنأًاضيأظحالتامبرو،رابتخالا
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ًاليلقكرحتتلمارفلا

ماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
ءوضلااذهلظي،قالغناللةعناملالمارفلا
ماظنريذحتءوضرظنا.ًالماعيريذحتلا
.١٢٣/)ABS(قالغناللعناملالمارفلا

ناكوبطرقيرطىلعنامأبدوقتتنكاذإ
لمارفلاىلعطغضلايرورضلانم
قئاوعلابنجتلةلمرفلايفرارمتسالاو
راعشتسابرتويبمكلاماظنموقي،ةئجافملا
تالجعلاىدحإتناكاذإو.تالجعلاءاطبإ
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فوسف،نارودلانعفقوتلاكشوىلع
لمارفلللصفنملاليغشتلابرتويبمكلاموقي
.ةلجعلكىلع
ةعناملالمارفلاماظنريُغينأنكُمي
لكلةبسنلابلمارفلاطغضنمقالغنالل
اممعرسألكشبو،ةرورضلابسحةلجع
نأنكمي.قئاسيأهبموقينأنكمي
عمقئاعلالوحفافتلالاىلعكدعاسي
.ةديدشلاةلمرفلا
يفرتويبمكلارمتسي،لمارفلاطبردنعو
ةلجعلاةعرسصوصخبتاثيدحتلالابقتسا
.كلذلًاقفوةلمرفلاطغضيفمكحتيو
قالغناللةعناملالمارفلاماظنريُغيال:ركذت
ىلعمدقلاعضولبولطملاتقولانم
ةفاسمنمًامئادللُقيالولمارفلاةساود
يتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ.فقوتلا
يفاكلاتقولاكانهنوكينلفكمامأريست
هذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
ىلعًامئادصرحإ.ةأجفتفقوتوأةبكرملا
عمىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسمكرت
.قالغناللةعناملالمارفلاماظن

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

ىلعطغضاطقف.ةلمرفلاخضبمقتال
لمارفلاماظنكرتاوماكحإبلمارفلاةساود
توصعمستدق.لمعيقالغناللةعناملا

رعشتوABSماظنكرحموأةخضمليغشت
اًرمأدعياذهو.لمارفلاةساوديفضبنب
.ًايعيبط

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

قالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
يفو.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلاب
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلضفأنمىتحرثكأهيجوتلا

Electric Parking Brake
)يئابرهكلانكرلالمارف(

امًامئاد)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
طبضعمىتح،طيشنتللةلباقنوكت
عنملو.ليغشتلافاقيإعضوىلعلاعشإلا

تارودراركتبنجت،ةيراطبلافازنتسا
الامدنع)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
.ليغشتلاديقكرحملانوكي
نكرلمارفءوضماظنلايفرفوتي
نكرلمارفءوضوأ،Yةيئابرهك
عجار.ةلاسروأ8ةمدخلل

Electric Parking Brake Light)حابصم
ةنايصو١٢٣/)يئابرهكلانكرلالمارف

Electric Parking Brake Light)حابصم
كانه.١٢٣/)ةيئابرهكلانكرلالمارف
زكرميفنكرلالمارفبقلعتتىرخألئاسر
ةقاطلاتناكاذإ.)DIC(قئاسلاتامولعم
لمارفطبركنكمينلفةيفاكريغةيئابرهكلا
.اهريرحتوأةيئابرهكلاديلا
نمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
.نكرلالمارفقيشعتنمدكأتللYءوض

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
نكرلالمارفحاتفمبحسا.٢

.ًايظحلةيئابرهكلا

دنعتابثبيضيمثYءوضضمويس
)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفقيبطت
ضمويYءوضناكاذإو.لماكلكشب
نكرلالمارفنوكت،رمتسملكشب
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نوكتدقوأ،طقفًايئزجةٰقبطمةيئابرهكلا
ةلكشمكانهوأةمدخلاعضويفةرايسلا
متيفوسو.ةيئابرهكلانكرلالمارفيف
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرضرع
)DIC(.ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفمررح
)EPB(ةلاحيف.ديدجنماهطبرلواحو
يفرمتسااذإوأ،حابصملاةءاضإمدع
.ةبكرملاةمدخبمايقلاكيلعف،ضيمولا
ضيمولاحيفةبكرملاةدايقبمقتال
رظنا.ليكولاعمرمألاعجار.Yءوض

Electric Parking Brake Light)حابصم
.١٢٣/)يئابرهكلانكرلالمارف

رارمتسالاعمطغضا،8ءوضءاضأاذإ
رمتسا.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفم
Yءوضلظيىتححاتفملاطغضيف
ىلإعجرا،ًائيضم8ءوضيقباذإ.ًائيضم
..ليكولا
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
،يعيبطرمأاذهو.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلليرودلاصحفلالجأنمثدحيو
.ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلميلسلا

مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

عضوىلإلاعشإلاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(

.)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولاوأ
.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.ًايظحلةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتي
.Yءوضئفطنيامدنع

EPBريرحتبمق،8حابصمءاضأاذإ
.EPBحاتفمىلعرارمتسالاعمطغضلاب
يىتححاتفملاطغضيفرمتسا
نيحابصملادحأيقباذإ.Yءوضئفطن
.كليكوعجارفريرحتلاةلواحمدعبًالعتشم

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا

ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
بسانمسرتقيشعتوكرحملالمعدنع
عراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمبمايقلاو
ةيئابرهكلانكرلالمارفنوكتامدنععيرسلا
يليغشتلارمعلاىلعظافحللةقّشعم
.نكرلالمارفةناطبل

لمارفلاةدعاسم
اًصيصخةممصُملمارفلادعاسمةزيم
وأةبكرملافاقيإىلعقئاسلاةدعاسمل
ةدايقلافورظيفاهتعرسنمليلقتلا
ةدحولاةزيملاهذهمدختست.ةئراطلا
كيلورديهلالمارفيفمكحتللةيسايقلا
لمارفلاماظنليمكتلجأنمتابثلاماظنل
قئاسلااهيفنوكييتلافورظلايفيوقلا
ةساودىلعةوقبوةعرسبطغضلابماقدق
ءاطبإلوأةعرسبفقوتلاًالواحملمارفلا
يفمكحتللةيسايقلاةدحولاموقت.ةبكرملا
طغضةدايزبتابثلاماظنلكيلورديهلالمارف
متيىتحةبكرمللنارودلكيفلمارفلا
.قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنت
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وألمارفلاةساودلةطيسبلاةبذبذلاربتُعتو
ًايداعاًرمأتقولااذهيفةساودلاةكرح
طغضلايفرارمتسالاقئاسلاىلعبجيو
فقومهيضتقياملاًقفولمارفلاةساودىلع
دعاسمةزيملصفمتيفوس.ةدايقلا
وألمارفلاةساودريرحتدنعًايئاقلتلمارفلا
.ةعرسبلمارفلاةساودطغضضافخنا

ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا
ءدبلةدعاسملاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
دقيذلا)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلا
ىلعةبكرملافقوتةلاحيفاًديفمنوكي
اذهطيشنتبةليفكةنيعمليمةجردبردحنم
كرحتلابنجتلةممصمةزيملاهذهو.ماظنلا
فلخللوأمامأللءاوسةبكرمللدوصقملاريغ
قئاسلافاقيإدعب.اهبقالطنالاءانثأ
متي،ردحنمىلعاًمامتاهتيبثتوةبكرملل
ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظنطيشنت
ةرتفلالالخ.ًايكيتاموتوأ)HSA(تاعفترملا

لمارفلاةساودلقئاسلاريرحتنيبةيلاقتنالا
،ردحنمىلعةدايقللعيرستلايفءدبلاو
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنظفتحي
ةدملةلمرفلاطغضب)HSA(تاعفترملا
متيو.اهجرحدتمدعنامضلناتيناثاهاصقأ
ىلعطغضلادنعًايئاقلتلمارفلاريرحت
النكلو.نيتيناثنوضغيفدوقولاةساود
عضويفةبكرملاتناكاذإهطيشنتمتي
لفسألةهجتمتناكوةدايقللقيشعت
ىلعألةهجتمةبكرملاتناكوأ،ردحنملا
.)فلخللعوجرلا(Rعضويفوردحنملا
ءدبدعاسمديدمت"عجار،ةدملارييغتل
ةرايسلاصيصختيف"عفترمنمليغشتلا
/١٣٤.

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا

ماظنلاليغشت

رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(ماظنوStabiliTrak/مكحتلا
مكحتللماظن،)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
ةمظنألاهذهدعاست.تابثلايفينورتكلإلا
دعاستوتالجعلاقالزنإنمدحلاىلع
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلا
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
وأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدقاهنأ
TCSماظنمدختسي،اذهثدحيامدنع
اهناكميفرودتيتلاتالجعلاىلعلمارفلا
نارودنمدحللكرحملاةقاطنمللقيو
.اهناكميفتالجعلا
مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةرايسلا
مدختسيو.لعفلابهيفريستيذلاهاجتالاو
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
يئاقتنالكشبةلمرفلاطغض"ESC"تابثلا
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ةرايسلاتالجعلمارفنميأىلع
ةرايسلاىلعظافحلايفقئاسلاةدعاسمل
.حيحصلااهراسميف
تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنعو
)رجلايفمكحتلا(TCSماظنءدبوةعرسلا
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakوأ
،تالجعلانارودنمدحلاب"ESC"تابثلا
تابثيفمكحتلاماظنلصفذئدنعمتي
تابثيفمكحتلاماظنلغتشيدق.ةعرسلا
فورظحمستامدنعىرخأةرمةعرسلا
.كلذبقيرطلا
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
لحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلاوأ

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٦٧
.مسقلااذهيفاًقحال

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
دحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

اهناكميفتالجعلانارودنم
/StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

"ESC"تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

لمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
نيماظنلادحأ

،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظت
نأىلإةراشإللًالعتشمىقبيوdلعتشيو
قئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملايف
يغبنينكل،ةدايقلالجأنمةنمآةبكرملا
.كلذلًاقفوةدايقلاطبض

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث

.كرحملاليغشتبأدبا.٣

يقبوdلعتشااذإ.ةبكرملاةدايقبمق
يفاضإتقولةبكرملاجاتحتدق،ًالعتشم
ىلعةلاحلاترمتسااذإ.ةلكشملاصيخشتل
.كليكوعجار،هيلعيهام

ةعومجم(ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت
)ىلعألاىوتسملا

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
)TCS(.ليغشتطخضرعتيدقو
.فلتللةبكرملا

يفليم٣٥(اس/مك٥٦تاعرسيف
ليغشتلاةيناكمإلطعتت،ىلعأوأ)ةعاسلا
.ليغشتلافاقيإوأ
نملكليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
"TCS"رجلايفمكحتلايماظن
تابثلايفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakو
"ESC"زكرميفمكحتلارصانعمادختساب
:يليامكقئاسلاتامولعم
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قيبطتىلإلاقتناللpوأoىلعطغضا
Options"تارايخلا".

رصانعلانيبلاقتناللxوأwىلعطغضا
."تارايخلا"Optionsةمئاقيفةدوجوملا

،تابثلاورجلاةحفصديدحتلVىلعطغضا
مدختسا.ةمئاقلاديدحتلVىلعطغضامث
wوأxرجلاديدحتل)TCS(تابثلاوأ
يفينورتكلإلامكحتلاماظن(
.)"ESC"تابثلا

Tractionددح،TCSليغشتفاقيإل
TCSزمرلوحتي.Vطغضامث،)بحسلا(
Onنمقئاسلاتامولعمزكرميف
ئيضيو)ليغشتلافاقيإ(Offىلإ)ليغشت(
iتادادعلاةعومجميف.

ةرم"TCS"رجلايفمكحتلاماظنليغشتل
طغضامث)رجلا(Tractionددح،ىرخأ
)رجلايفمكحتلا(TCSزمرريغتي.Vىلع
Offعضونمقئاسلاتامولعمزكرميف
ئفطنيو)ليغشت(Onىلإ)ليغشتلافاقيإ(
iليغشترذعتي.تادادعلاةعومجميف

TCS)فاقيإءانثأ)رجلايفمكحتلاماظن
مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشت
."ESC"تابثلايفينورتكلإلا

مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإل
ددح،"ESC"تابثلايفينورتكلإلا

Stability)طغضامث،)تابثلاV.لوحتي
تامولعمزكرميفStabiliTrak/ESCزمر
فاقيإعضوىلإليغشتلاعضونمقئاسلا
يفمكحتلاماظن(TCSناكاذإ.ليغشتلا
ماظنليغشتفاقيإءانثألمعي)رجلا

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
"ESC"،ئيضيونيماظنلاالكئفطنيسف
iوg.
مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتل
،ىرخأةرم"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
.Vىلعطغضامث)تابثلا(Stabilityددح
زكرميفStabiliTrak/ESCزمرلوحتي
ليغشتلافاقيإعضونمقئاسلاتامولعم
ةعومجميفgئفطنيوليغشتلاعضوىلإ
.تادادعلا

مكحتلا/StabiliTrakيماظنالكليغشتل
ماظنو"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
ددح،ىرخأةرم"TCS"رجلايفمكحتلا

Traction)ىلعطغضامث)رجلاV.لوحتي
زكرميفTCSوStabiliTrak/ESCيزمر
ليغشتلافاقيإعضونمقئاسلاتامولعم
يفiوgئفطنيوليغشتلاعضوىلإ

.تادادعلاةعومجم
ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا
/٢١٨.

ةعومجم(ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت
)يساسألاىوتسملا

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
)TCS(.ليغشتطخضرعتيدقو
.فلتللةبكرملا

يفليم٣٥(اس/مك٥٦تاعرسيف
ليغشتلاةيناكمإلطعتت،ىلعأوأ)ةعاسلا
.ليغشتلافاقيإوأ
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نملكليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
"TCS"رجلايفمكحتلايماظن
تابثلايفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakو
"ESC"زكرميفمكحتلارصانعمادختساب
:يليامكقئاسلاتامولعم

.عاطقلاتاقيبطتىلإلوصوللoطغضا
ةمئاقلالخريرمتللxوأwمدختسا
.ةحاتملاتاقيبطتلا

مث،تارايخلاقيبطتديدحتلVطغضا
.تارايخلاةمئاقىلإلوخدللpطغضا
رصانعلالالخريرمتللxوأwمدختسا
.تارايخلاةمئاقيف

،تابثلاوبحسلاةحفصديدحتلVطغضا
.بحسلاةمئاقديدحتلpطغضامث
وأ)TCS(رجلاديدحتلxوأwمدختسا
يفينورتكلإلامكحتلاماظن(تابثلا
.)"ESC"تابثلا

Tractionددح،TCSليغشتفاقيإل
TCSزمرلوحتي.Vطغضامث،)بحسلا(
Onنمقئاسلاتامولعمزكرميف
ئيضيو)ليغشتلافاقيإ(Offىلإ)ليغشت(
iتادادعلاةعومجميف.
ةرم"TCS"رجلايفمكحتلاماظنليغشتل
طغضامث)رجلا(Tractionددح،ىرخأ
)رجلايفمكحتلا(TCSزمرريغتي.Vىلع
Offعضونمقئاسلاتامولعمزكرميف
ئفطنيو)ليغشت(Onىلإ)ليغشتلافاقيإ(
iليغشترذعتي.تادادعلاةعومجميف

TCS)فاقيإءانثأ)رجلايفمكحتلاماظن
مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشت
."ESC"تابثلايفينورتكلإلا

مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإل
ددح،"ESC"تابثلايفينورتكلإلا

Stability)طغضامث،)تابثلاV.لوحتي
تامولعمزكرميفStabiliTrak/ESCزمر
فاقيإعضوىلإليغشتلاعضونمقئاسلا
يفمكحتلاماظن(TCSناكاذإ.ليغشتلا
ماظنليغشتفاقيإءانثألمعي)رجلا

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
"ESC"،ئيضيونيماظنلاالكئفطنيسف
iوg.
مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتل
،ىرخأةرم"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
.Vىلعطغضامث)تابثلا(Stabilityددح
زكرميفStabiliTrak/ESCزمرلوحتي
ليغشتلافاقيإعضونمقئاسلاتامولعم
ةعومجميفgئفطنيوليغشتلاعضوىلإ
.تادادعلا
مكحتلا/StabiliTrakيماظنالكليغشتل
ماظنو"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
ددح،ىرخأةرم"TCS"رجلايفمكحتلا

Traction)ىلعطغضامث)رجلاV.لوحتي
زكرميفTCSوStabiliTrak/ESCيزمر
ليغشتلافاقيإعضونمقئاسلاتامولعم
يفiوgئفطنيوليغشتلاعضوىلإ

.تادادعلاةعومجم
ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا
/٢١٨.

ىلعنملوزنلايفمكحتلا
)HDC(تاعفترملا
نملوزنلايفمكحتلاةزيممادختسانكمي
نمًالوزنةدايقلادنعHDCتاعفترملاىلع
نييعتىلعاذهلمعي.عفترمناكمىلع
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لوزنلاءانثأاهيلعظافحلاوةرايسلاةعرس
يمامأرايغيفةياغللعفترمردحنمنم
.يفلخوأ
.يزكرملالوسنوكلايفHDCحاتفمدجوي

نملوزنلايفمكحتلانيكمتل5طغضا
نأبجي.هليطعتوأ)HDC(تاعفترملاىلع
ةعاس/مك٥٠نملقأةبكرملاةعرسنوكت
.)ةعاسلايفليم٣١(

نملوزنلايفمكحتلاحابصمضرعمتي
ةعومجمىلع)HDC(تاعفترملاىلع
.هنيكمتدنعتادادعلا
ىلعنملوزنلايفمكحتلاةزيملنكمي
تاعرسىلعةظفاحملا)HDC(تاعفترملا
ليم١٤و٢(ةعاس/مك٢٢و٣نيبةبكرملا
ربكأاهجردتةلئامضرأىلع)ةعاسلايف
HDCءوضريشي.٪١٠يواسيوأنم
لمارفلاقبطيماظنلانأىلإضماولا
.ةبكرملاةعرسىلعظافحللطشنلكشب
ةعرسلاطبضمتي،HDCليعفتدنع
ةدايقلاةعرسبسحبHDCماظنلةيئدبملا
طغضلابهليلقتوأهتدايزنكميو.هنيحيف

وأةدايقلاةلجعنمSET–وأ+RESىلع
ةساودوأدوقولاةساودىلعطغضلاب
ةطوبضملاةعرسلاهذهحبصت.لمارفلا

.ةديدجلاةنيعملاةعرسلايه
/مك٦٠و٢٢نيبةنكممHDCةزيملظتس
كلذعمو،)ةعاسلايفليم٣٧و١٤(ةعاس
ظافحلاوأةبكرملاةعرسنييعتنكميال
ليطعتلامتيسو.قاطنلااذهيفاهيلع
ةرايسلاةعرسزواجتةلاحيفًايكيتاموتوأ
وأ)ةعاسلايفليم٥٠(اس/مك٨٠ةعرسل
)ةعاسلايفليم٣٧(اس/مك٦٠نعاهتدايز
ةرم5طغضا.لقألاىلعةيناث٣٠ةدمل
.HDCنيكمتةداعإلىرخأ

ةدايقلاعضوبمكحتلا
ىلعقئاسلاعضوليغشترصنعيوتحي
)FWD("ةلوجلا"Tour:ةيلاتلاعاضوألا
عفدلا)AWD(و"ةيمامألاتالجعلابعفدلا"
)جلثلا/ديلجلا(Snow/Iceوتالجعلاعيمجب
ضبقمردأ.)رجلا/بحسلا(Tow/Haulو
لوسنوكلاىلعقئاسلاعضويفمكحتلا
ريودتلصاو.عضولاديدحتليزكرملا
ءيضيس.ةحاتملاعاضوألالالخضبقملا
نأمزلي.ضبقملاىلعددحملاعضولازمر
ىنستيل)نكر(Pعضولاىلعةرايسلانوكت
.عاضوألانيبليدبتلا

عفدلاماظنلقئاسلاعضويفمكحتلاضبقم
ةيمامألاتالجعلاب (FWD)

عيمجبعفدلاماظنلقئاسلاعضويفمكحتلاضبقم
تالجعلا (AWD)
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عفدنودبتابكرم(qلاوجتلاعضو
عفدبةدوزمتابكرم(5وأ)AWDيعابر
ءانثألاوجتلاعضومدختسا:)AWDيعابر
نأامإلاوجتلاعضو.ةيداعلاةدايقلافورظ
يمامألاعفدلاعضويفةرايسلاعضي
عضووأ)AWDيعابرلاعفدلاتابكرم(
يمامألاعفدلاتابكرم(ةيداعلاةدايقلا

FWD(.ةدايقلاعضووهلاوجتلاعضو
رظنا.دوقولاكالهتسايفةءافكرثكألا
عضورايتخادنع.٢٦/ةيداصتقالاةدايقلا
ةزيجوةرتفلAWDءوضضمويس،لاوجتلا
عضويفىقبيمث،ماظنلاليطعتءانثأ
.ءافطإلا

يف:AWDيعابرلاعفدلاعضو4
AWD،ماظنلمعيAWDريفوتىلع

موقيواهعيمجعبرألاتالجعللةقاطلا
.رجلانيسحتلةجاحلادنعطبضلابماظنلا
طيشنتىلإAWDعضورايتخايدؤيس
عفدلا(AWDحابصمضمویس.ماظنلا
لیغشتءانثأةزیجوةرتفل)تالجعلاعيمجب
ةراشإللةءاضإلاعضويفىقبيوماظنلا
عيمجبعفدلا"AWDماظننأیلإ
عضولظيس.طيشنتلاعضويف"تالجعلا

AWDطَشْني.عضولارييغتمتيىتحاًددحم
رجلا/بحسلاعاضوأيفAWDعضو
AWDعضورفاوتيال.ةرعولاقرطلاو
عفدلاماظنبةزهجملاتارايسلايفىوس
.تالجعلاعيمجب

قرطلاورْطقلا/بحسلاعاضوأءاغلإمتي
متتفوسولاعشإةرودلكعمةرعولا
.لاوجتلاعضوىلإةدوعلا
ىلعريغصلايطايتحالاراطإلامادختسادنع
فشتكي،)AWD(لماكعفدماظنبةبكرم
ًايئاقلتريغصلايطايتحالاراطإلاُماظنلا
ةيامحللماكلاعفدلاماظنءادأففخيو
ماظنللماكلاليغشتلاةداعتسال.ماظنلا
مق،ىلبلانمماظنلاةيامحولماكلاعفدلا
راطإبريغصلايطايتحالاراطإلالادبتساب
رظنا.نكممتقوعرسأبلماكمجحيذ
.٢٧٠/ريغصيطايتحاراطإ

ىلعجلثلاعضولمعي:جلثلاعضو6
قرطلاىلعةرايسلاعراستنيسحت
عضورفاوتيال.جولثلاوديلجلابةاطغملا
عفدلاماظنبةزهجملاتارايسلايفجلثلا
.تالجعلاعيمجب
عضومدختسا:ةرعولاقرطلاعضو7

ىلعةيمامجتسالاةدايقللةرعولاقرطلا
جراخةدايقلارظنا.ةماعلاةرعولاقرطلا
قرطلاعضورفاوتيال.١٦١/قرطلا
ماظنبةزهجملاتارايسلايفىوسةرعولا
.تالجعلاعيمجبعفدلا

عضودعاسي:رْطقلا/بحسلاعضو_
وأةليقثةلومحبحسدنعرْطقلا/بحسلا
لقانليوحتطامنأنمريغيهنإ.اهرْطق
تناكاذإ،AWDليغشتبموقيو،ةكرحلا
يفةدعاسملانمديزيو،هبةزهجمةبكرملا

دنع.ةروطقملاحجرأتىلعةرطيسلا
زمررهظيسرطقلا/بحسلاعضوليغشت
عضو.تادادعلاةعومجميفرطقلا/بحسلا
تابكرملاىلعطقفحاتمرْطقلا/بحسلا
.بحسلاةمزحبةدوزملا
ةفيظوكدعاستعفترمنملوزنلادنع

Automatic Engine Grade Braking
دعاستيهف.)ةيئاقلتلاتاردحنملاةلمرف(
لالخنمةرايسلاةعرسىلعظافحلاىلع
مدختسيتارايغطمنليكيتاموتوألاذيفنتلا
ةعرسليلقتلةكرحلالقانوكرحملا
ىلعًايكيتاموتوأماظنلالمعي.ةرايسلا
ليلقتلىندأسرتىلإرييغتلابرمأءاطعإ
يداعلارييغتلاطمندوعيسو.ةرايسلاةعرس
ريغىوتسميفةرايسلادوجودرجمب
ىلعطغضلادنعوأضرألانمعفترم
.ةعرسلاةساود
ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضوليغشتءانثأ
)ERS(،ةلمرفليغشتفاقيإمتي
عضووقاطنلاديدحتحيتيامم،تاردحنملا
ةلمرفرفاوتت.ةحاتملاىلعألاةعرسللدح
عضويفوةيداعلاةدايقللتاردحنملا
.١٨٣/يوديلاعضولارظنا.رطقلا/بحسلا
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رْطَقلا/بحسلاةرعولاقرطلاجلثAWDيحايس:ةعومجملاةمئاقيفعضولامسا

يعابرعفدعضولارفوت
يمامأعفدو

AWDيمامأعفدAWDبحسلاةمزح
)AWD
)FWDو

الالالمعنمعنلاعشإلاتارودىدمىلعظافتحا

ةيداعةرعولاقرطلاةرعولاقرطلاةيداعةيداعةساودلاةطيرخ

رْطَقلا/بحسلاةيداعةيداعةيداعةيداعيئاقلتلالقنلالودج

AWD)يداع)يعابرعفدبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يمامأعفدب

يداع
يعابرعفدب

ىلعAWDرفوتمريغ
ةرعولاقرطلا

يداع
يعابرعفدب

ةيداعةيداعةيداعةيداعةيداعهيجوتلا

رْطَقلا/بحسلاةيداعةيداعةيداعةيداعةروطقملاحجرأتيفمكحتلا

ةيداعةرعولاقرطلاةيداعةيداعةيداعStabiliTrakدادعإ

ةيداعةرعولاقرطلاةيداعةيداعةيداعرجلابمكحتلادادعإ
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ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ظافحلاةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنحيتي
ًابيرقت)اس/ًاليم٢٥(اس/مك٤٠ةعرسىلع
كمدقعضويفرارمتسالانودبرثكأوأ
تبثملمعيالامك.دوقولاةساودىلع
ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرسىلعةعرسلا
.)ةعاس/ًاليم٢٥(

ريذحت}
ًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأثيح
يفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباثةعرس
وأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلاتابث
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناكاذإ
ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي
،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم

)TCS(رجلايفمكحتلاماظنلالخنمو
ينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظنوأ
نمدحلايفءدبلاماظنللنكمي،تابثلايف
مكحتلاماظنمادختساءانثأتالجعلانارود
اذهثودحةلاحيف.ةعرسلاتابثيف
ماظنقيشعتلصفًايكيتاموتوأمتيس،رمألا
يفمكحتلارظنا.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

طيشنتدنعمادطصاراذنإثودحدنع.١٨٧
لصفمتي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ماظنعجار.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
تناكاذإامأ.٢٠٣/يمامألامداصتلاراذنإ
نمآلامادختسالابكلحمستقيرطلافورظ
ماظنليغشتةداعإكنكميف،ىرخأةرمهل
.ىرخأةرمةعرسلاتابثيفمكحتلا
تابثيفمكحتلاماظنلمعفقوتيسو
ماظنليغشتفاقيإةلاحيفةعرسلا
/StabiliTrakوأ"TCS"رجلايفمكحتلا
."ESC"تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

تاردحنملاطوبهيفمكحتلاناكاذإ
)HDC(ماظنقيشعتءاغلإمتي،ًاقٰشعم
يفمكحتلارظنا.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
.١٩٠/)HDC(تاعفترملاىلعنملوزنلا

ماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا

ليغشتفاقيإوأليغشتلطغضا:5٠
ضيبأرشؤمءيضي.ةعرسلاتبثمماظن
ماظنليغشتدنعتادادعلاةعومجميف
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
نودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاحسم

+RES:ةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلايف
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلاهذه
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس
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−SET)ةريصقةهربلطغضا:)طبض
يفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلاطبضل
يفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلاتابث
همدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابث
.ةبكرملاةعرسصاقنإل

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنع5ةءاضإةلاحيف
وأSET–ـبامءيشمدطصانوكيدقامبر

+RESعضوليغشتيفببستياموهو
.ًابولطمكلذنوكيالامدنعةعرسلاتابث
مادختسامدعءانثأ5قالغإىلعظفاح
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
:ةعرسلاطبضل

تبثمماظنليغشتل5طغضا.١
.ةعرسلا

ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢
.بولطملاىوتسملا

رهظتس.هررحمثSET–ىلعطغضا.٣
اهطبضمتيتلاةبولطملاةعرسلا
.تادادعلاةعومجميفةزيجوةرتفل

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
تابثيفمكحتلاماظنرشؤمنوللوحتي
ىلإتادادعلاةعومجميفدوجوملاةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنطبضدعبرضخألا
رظنا.ةبولطملاةعرسلاىلعةعرسلا

.١١٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
٢٥(اس/مك٤٠ةبكرملاةعرسغلبتنأدرجمب
ةزيجوةرتفلطغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم
ةبكرملاعاجرإهنأشنماذهو.RES+ىلع
.اًقبسمةددحمةعرسىلإ

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
RES+ىلعةليوطةطغضطغضا.

نأىلإةدايقلاةلجعىلعدوجوملا
،ةبوغرملاةعرسلاىتحةبكرملاعراستت
.هكرتامث

،ليلقرادقمبةبكرملاةعرسةدايزل.
لكعم.RES+ىلعًاليلقطغضا
١رادقمبةبكرملاةعرسدادزت،ةطغض
.)ةعاسلايفليم١(س/مك
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١٣/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
ىتحSET–ىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

طغضا،ليلقرادقمبةعرسلاليلقتل.
لقت،ةطغضلكيف.SET–ىلعًاليلق
١(ةعاس/مك١رادقمبةرايسلاةعرس
.)ةعاسلايفليم
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١٣/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

ةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ىلعنمكمدقعفرتامدنعو.ةبكرملا
ىلإعوجرللةبكرملائطبتفوسف،ةساودلا
دنع.درطملاريسللطبضلاةقبسمةعرسلا
ليلقبريرحتلادعبوأةعرسلاةساودطغض
يدؤي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإل
ماظنطبضىلإةزيجوةرتفلSET–طغض
ةعرسلاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرمللةيلاحلا
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تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

ةعرسلاتبثملمعةءافكىدمفقوتيو
ةبكرملاةعرسىلعتاعفترملاىلع
دنعو.تاعفترملارادحناكلذكواهتلومحو
ىلإجاتحتدقفةردحنملاتاعفترملادوعص
دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضلا
طوبهلادنعو.ةبكرملاةعرسىلعظافحلل
رايغىلإليدبتلاوأةلمرفلاىلإجاتحتدقف
طغضلامتاذإ.ةعرسلانمليلقتللىندأ
ماظنلصفنيفوس،لمارفلاةساودىلع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

تابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.
.5ىلعطغضا،ةعرسلا

ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأ5رزلاىلعطغضلاب
.لاعشإلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}
.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
ريسلاوكتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشب
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

١٥٩.

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
وأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلايبكار
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
تاعرسعيمجلظيفلمعت.

.ةدايقلا
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.
.مداصتلابنجتل

ةيؤرلافورظلظيفلمعت.
.ئيسلاسقطلاوأةئيسلا

ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.
ديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولاوأ

رعشتسمةيطغتءانثألمعت.
تاقصلملالثمءايشأبفاشتكالا
.ةيندعمتاحولوأسيطانغملاوأ

لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.
مدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصباهحالصإ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص

هبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
قالطإلالخنمقئاوعدوجولقئاسلا
،ريذحتلاةرافصتوصةدشرييغتلو.ةرافص
صيصختتحت"ةمءالملاوةحارلا"رظنا
.١٣٤/ةرايسلا
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هيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
قئاسلاسولجةداسوزتهتدقف،ةمالسلا
،كلذرييغتل.ةرافصلاقالطإنمالدبهيبنتك
تحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا
.١٣٤/ةرايسلاصيصخت

فيظنت

هذهىلعظفاح،ةرايسلاتارايخىلعًءانب
لضفأنامضلةفيظنةرايسلانمقطانملا
ضرعمتيدق.قئاسلاةدعاسمةزيملءادأ
امدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسر
.ةروظحموأةحاتمريغةمظنألانوكت

ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا

ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.

ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.
يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا

يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.

مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.
ةيفلخلاةيؤرلاايارم

ءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.
ةيجراخلاايارملانميلفسلا

ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.

ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.
ةرايسلا

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخلل
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
نكرلادعاسمماظنو)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
يمامألانكرلادعاسمو)RPA(يفلخلا
)FPA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنمو
)RCTA(يئاقلتلانكرلادعاسمو)APA(
مادطصالابنجتوأنكرلايفقئاسلا
ةطيحملاةقطنملاامئادصحفت.ماسجألاب
.فلخللعوجرلاوأنكرلانعةبكرملاب

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

عوجر(Rعضولاىلإةبكرملاةكرحلقندنع
ةيفلخلاةيؤرلااريماكضرعت،)فلخلل
)RVC(فلخةعقاولاةقطنمللةروص
تامولعملاماظنةشاشيفةبكرملا
دنعةقباسلاةشاشلاضرعمتي.هيفرتلاو
رخأتدعب)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغت
،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصق
ةدوجوملارارزألانمرزيأىلعطغضا
ليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملاماظنىلع
ةدايزبمقوأ،)نكر(Pعضولاىلإةعرسلا
اس/مك١٢ىلإلصتىتحةبكرملاةعرس
.)ةعاسلايفليم٨(ًابيرقت
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ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١

ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

برقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
ةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظتامم
نميألبرقألاماسجألارهظتالوةدودحم
.هتحتوأمدصملايبناج

راهظإلةشاشلاىلعيريذحتثلثمرهظيدق
دعاسمماظنهفشتكايذلامسجلاناكم
اذهنولريغتيو.)RPA(يفلخلانكرلا
دادزيورمحألاىلإيلاقتربلانمثلثملا

مسجلانمبارتقالامتاملكهمجح
.دوصرملا

ةيطيحملاةيؤرلا

ضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاةزيمترفوتاذإ
ةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنمللةروص
يفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرعىلإ
دجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألااريماكلا
ةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألاراعشلا
اريماكدجوتامكةيجراخلاايارملالفسأ
.ةرايسلامقرةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلا
ةيطيحملاةيؤرلاماظنىلإلوصولانكمي
يف"اريماك"CAMERAرايتخالالخنم
لقندنعوأهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإةرايسلا
طغضا،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل
ماظنىلعةدوجوملارارزألانمرزيأىلع
ةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملا
ةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(Pعضولاىلإ
ًابيرقتةعاس/مك١٢ىلإلصتىتحةبكرملا
.)ةعاسلايفليم٨(

ريذحت}
ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
الدق.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
ةدوجوملاةيجراخلاايارملايطدعاسي
دهشملاضرعيفعضوملاجراخ
امئادصحفت.ةحيحصةروصبطيحملا
وأنكرلانعةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلا

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢
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ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ريذحت}
وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
نماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
اهلوحوةرايسلافلخةدوجوملاةقطنملا
ةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلالبق
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالا
.ةبكرملافلتوأةافولا

اريماكلابةرفاوتملاضرعلاقرط

اريماكلابضرعلاقرطرارزأسملا
نميلفسلاءزجلالوطىلعةدوجوملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
:يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا
مامأةدوجوملاةقطنمللةروصضرعي
ضرعلاةقيرطرزسملا.اهفلخوأةرايسلا

Front/Rear Standard View"ضرعلا
ةشاشىلع"يفلخلا/يمامألايسايقلا
نوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظن
رزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلاضرع
ضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإتارمةدعل
.اريماكلابةرفاوتملاةيفلخلاوةيمامألا
ةيمامألااريماكلانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يألنكرلادعاسمماظنفاشتكادنعلمعت
.)ةصوب١٢(مس٣٠ةفاسمىلعمسج

:يفلخلا/يمامألاعطاقتملاضرعلا
وأةيمامألاةددعتملارورملاةكرحضرعت
ىلإةرشابمتانئاكلارهُظتيتلاةيفلخلا
ءزجلاوأةرايسلاةمدقمنيميوراسي
ضرعلاةقيرطرزسملا.اهنميفلخلا

Junction View"ىلع"عطاقتملاضرعلا
امدنعهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
سمليدؤيس.اًطشناريماكلاضرعنوكي
قرطنيبليدبتلاىلإتارمةدعلرزلا
ةرفاوتملاةيفلخلاوةيمامألاضرعلا
.اريماكلاب
ضرعي:يفلخلا/يمامألايولعلاضرعلا
ةرايسلامامأدوجوملاةقطنمللًايولعاًدهشم
نيبليدبتلاىلإرزلاسمليدؤيس.اهفلخوأ
.ضرعلايتقيرط
:يفلخلا/يمامألايفيوجتلاضرعلا
.فلخلاوأمامألانمةرايسللاًدهشمضرعي
Bowlضرعلاةقيرطرزسملا View
ماظنةشاشىلع"يفيوجتلاضرعلا"
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملا
ةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
نمضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإتارم
نكرلادعاسمماظننوكيال.فلخلاومامألا
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنمو
ضرعلاةقيرطنوكتامدنعاًرفاوتم

Bowl view"ةطشن"يفيوجتلاضرعلا.
ضرعي:يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا
راوجبةدوجوملاتانئاكلارهُظياًدهشم
سملا.ةرايسلليفلخلاويمامألانيبناجلا
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ضرعلاةقيرطرز
Side Forward/Rearward View

ىلع"يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا"
امدنعهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
سمليدؤيس.اًطشناريماكلاضرعنوكي
نيبليدبتلاىلإتارمةدعلرزلا
.فلخلاومامألانمضرعلاقرط
هبنمونكرلادعاسمماظننوكيال
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ضرعلاةقيرطنوكتامدنعاًرفاوتم

Side Forward/Rearward"ضرعلا
.ةطشن"يفلخلا/يمامألايبناجلا
ءانثأاًديفمنوكي:رجلاةلصوضرع
ًابرقماًدهشمضرعي.ةروطقمبلاصتالا
ةركةاذاحميفةدعاسمللرجلاةلصول
.ةروطقملاةنراقعمةرايسلابرجلاةلصو
تاداشرإلاضرعي:هيجوتلاطوطخ
نوللايدامرلارزلاريشي.ةحاتملاةيهيجوتلا
.ةرفوتمريغةيهيجوتلاتاداشرإلانأىلإ
تاداشرإلاضرعمتيس،هنيكمتدنع
ىلإةرايسلالقندنعةمزاللاةيهيجوتلا
.)فلخللعوجرلا(Rعضولا
ةروصضرعي:لفسألىلعأنمضرعلا
بناجىلإ،ةرايسلابةطيحملاةقطنملل
ماظنةشاشيفةيفلخلااريماكلاضرع
ضرعلادبتسامتيس.هيفرتلاوتامولعملا
دعبةيمامألااريماكلاضرعبةيفلخلااريماكلا
ىلإ)فلخللعوجرلا(Rعضونمليوحتلا
ةرايسلاكرحتتامدنعوأيمامألاسرتلا

ليم٥(ةعاس/مك٨نملقأةعرسبمامألل
ىلإلوصولااًضيأنكمي.)ةعاسلايف
رزلاسملقيرطنعهذهضرعلاةقيرط

Top Down View"ىلعأنمضرعلا
ضرعةقيرطنوكتامدنع"لفسأل

CAMERA"ةطشن"اريماكلا.

نكرلادعاسمماظن

تناكاذإو،يفلخلانكرلادعاسممادختساب
،يمامألانكرلادعاسمبةدوزمةرايسلا
/مك٨نملقأةعرسبةرايسلاكرحتتامدنع
فشتكتدق،)ةعاسلايفليم٥(اس
تادصملايفةدوجوملاتارعشتسملا
٨(رتم٢٫٥ىلإاهلوطلصييتلاماسجألا
مامأ)مدق٤(رتم١٫٢وفلخلايف)مدق
نم)ةصوب١٠(مس٢٥قاطنيفةرايسلا
.دصملاىوتسملفسأوضرألاحطس
هذهفاشتكالاتافاسملقتنأنكميو
.بطرلاوأراحلاسقطلافورظلالخ
فشتكتنلةبوجحملاتارعشتسملا
.ةئطاختافاشتكايفببستتدقوماسجألا
،لحولانمتارعشتسملاةفاظنىلعظفاح
؛جلثلالحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو
يفةرايسلالسغدعبتارعشتسملافظنو
.دمجتلاةرارحتاجرد

ريذحت}
لافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوأ
،دصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
وأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
ماظنلااذهرفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلا
/مك٨نمىلعأتاعرسىلعةدايقلادنع
ةباصإلايدافتل.)ةعاسلايفلايمأ٥(اس
دوجويفىتح،ةرايسلافلتوأةافولاوأ
ىلعاًمئادصرحا،نكرلادعاسمماظن
ةرايسلابةطيحملاةقطنملانمققحتلا
كرحتلالبقايارملاعيمجيفرظنلاو
.فلخللعوجرلاوأمامألل

ةشاشىلعتادادعلاةعومجميوتحتدق
حضوتةطرشأاهبنكرلادعاسمماظنل
لوحتامولعمو"مسجلاوحنةفاسملا"
امدنعو.نكرلادعاسمماظنلمسجلاعقوم
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ةطرشألانمديزملاءيضي،مسجلابرتقي
ىلإرفصألانمةطرشألانوللوحتيو
.رمحألامثيلاقتربلا
،فلخلايفةرملوألمسجفاشتكادنع
زتهيوأ،فلخلانمةدحاوةرافصردصت
امدنع.نيبناجلانمنيترمنامألاهيبنتدعقم
)مدق٢(رتم٠٫٦<(ادجًابيرقمسجنوكي
مامأ)مدق١(رتم٠٫٣<وأ،ةبكرملافلخ
مامألانمتارافصسمخقلطنت،)ةبكرملا
زتهيوأ،مسجلاعقومبسحىلعفلخلاوأ
.نيبناجلانمتارمسمخنامألاهيبنتدعقم
يمامألانكرلادعاسمنعةرداصلاتامغنلا
.يفلخلانكرلادعاسميفاهتاليثمنمىلعأ

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

سرتلامادختسادنع،كلذبزيهجتلاةلاحيف
R)دنعرورملاةكرحهيبنتضرعي)عوجر
ريذحتلاثلثم)RCTA(فلخللعوجرلا
راسيلاوأنيميللهجتيمهسبًابوحصمرمحألا
نمةمداقلارورملاةكرحنمريذحتلل
اذهفشتكي.مهسلابهيلإراشملاهاجتالا
رتم٢٠نماًءدبةمداقلاماسجألاماظنلا
دنعو.ةبكرملانيميوأراسينم)مدق٦٥(
ثالثقلطنتنأامإف،مسجفاشتكا
ثالثوأراسيلاوأنيميلانمتارافص
وأنيميلاىلعنامألاهيبنتدعقمبتازازتها
ةبكرملاهاجتابسحىلع،راسيلا
.ةدوصرملا

بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخللرثكأ

صئاصخلافاقيإوأليغشت

يزكرملالوسنوكلايفXىلعطغضا
دعاسمماظنليغشتفاقيإوأليغشتل
تاعطاقتلاهبنمويفلخلاويمامألانكرلا
حابصمءيضي.)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
صاصخلانوكتامدنعرزلايفرشؤملا
صئاصخلانوكتامدنعئفطنيوةلغشم
.لمعلانعةفقوتم
RCTAونكرلادعاسمماظنليغشتفقوأ
دنع)ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم(

.ةروطقمبحس
هبنم(RCTAليغشتفاقيإنكمي
لالخنم)ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
صيصختنم"مداصتلا/فاشتكاةمظنأ"
١٣٤/ةرايسلا

)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن

APAثحبي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
ةدماعتملاوةيزاوتملانكرلانكامأنع
،APAمادختسادنع.اهيلإةرايسلاهجويو
يفمكحتلاو،لقنلاسورتتيبثتبجي
ةشاشدعاُست.دوقولاةساودولمارفلا
يفةعومسملاةيتوصلاتارفاصلاوضرعلا
.نكرلاتاروانمءانثأهيجوتلا

ريذحت}
.لمارفلاليغشتبموقيالAPAماظن
ةدوجوملاءايشألافشتكيالAPAماظن
وأةمعانلاءايشألاوأنكرلاةحاسميف
ضرألانعةيلاعلاءايشألاوأةعيفرلا
ءايشألاوأةحطسملاتانحاشلالثم
لثمضرألاىوتسمتحتةدوجوملا
ةفاسمنأنماًمودققحت.ةريبكلارفحلا
بيجتسيال.ةبكرمنكرلةبسانمنكرلا
ةفاسميفتارييغتلاىلإAPAماظن
وأ،ةرواجملاةبكرملاكيرحتلثم،نكرلا
ال.نكرلاةفاسملخدتءايشأوأصخش
ةلاحلابنجتيوأAPAماظنفشتكي
وأةبكرملافلخةدوجوملاةيرورملا
ءانثأةبكرملافاقيإلاًدعتسمنك.اهبناجب
.نكرلاةروانم

لوسنوكلابدوجوملاOىلعطغضلابمق
نعثحبلانمماظنلانيكمتلطسوألا
يفويفاكلاردقلابةريبكنكرللةحاسم
بجي.ةبكرملانم)مادقأ٥(رتم١٫٥قاطن
/مك٣٠نملقأةبكرملاةعرسنوكتنأ
:ماظنللنكميال.)ةعاس/ليم١٨(ةعاس
نكرةحاسمتناكاماذإفاشتكا.

.المأةينوناق
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ةبكرملاةاذاحمبطبضلابنكرلا.
نمبارتقالاةلاحيفاهلةرواجملا
ةحاسمتناكاذإوأةيوازبةقطنملا
.ةيوازتاذنكرلا

ةزيممةقطنمطسويفطبضلابنكرلا.
.ةياغللةريبكاهنأب

.اًمودةريصقلاةفصرألافاشتكا.
نعثحبي،اًطشنAPAماظننوكيامدنع
ثحبلل.ةبكرملانيميىلعنكرتاحاسم
ليغشتبمق،راسيلاةهجنكرللةحاسمنع
رفاوتةلاحيف،وأىرسيلافاطعنالاةراشإ
ةشاشيفبناجلاديدحترييغتبمق،كلذ
عضوليدبتل.هيفرتلاوتامولعملاماظن
،"دماعتم"و"يزاوتم"نيعضولانيبنكرلا
ةيلمعءانثأOىلعرارمتسالاعمطغضا
رييغتبمق،كلذرفاوتةلاحيف،وأثحبلا
تامولعملاماظنةشاشيفنكرلاعضو
.هيفرتلاو

ةيافكلاهيفامبةريبكةحاسمزايتجادعب
)ةرفاص(اًعومسمًاتوصردصي،اًمامتنكرلل
.رمحألافقوتلازمرضرعمتيو
،)عوجرلا(Rعضولايفةبكرملاتناكاذإ
،ةعقوتملاةحاسملاىلإاههيجوتمتيالنكلو
لخُديماظنلانأببسباذهنوكيدقف
ال.اًقبسماهفاشتكامتةحاسمىلإةبكرملا
.ةنايصىلإAPAماظنجاتحي

يكلةبكرملاداشرإبAPAماظنموقيس
امبةريبكةحاسمفاشتكادرجمبفقوتت
دنع.ةضورعملاتاميلعتلاعبتا.يفكي
رايغلارييغتبمق،فلخللةدايقلاىلإهيجوتلا
قيشعتل)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإ
ةدايقلاةلجعزتهتس.يئاقلتلاهيجوتلاماظن
صحفا.ةدايقلاةلجعنعكيديعفرلهيبنتك
وألمارفلاطغضعباتوةطيحملاءاوجألا
اًدعتسمنكو،ةجاحلابسحدوقولاةساود
وأةراملاوأتابكرملابنجتلفقوتلل
.ءايشألا

٦(اس/مك١٠ةبكرملاةعرستزواجتاذإ
فاقيإًايئاقلتمتيسف)ةعاسلايفليم
ليغشتفاقيإكلذكوAPAماظنليغشت
مهسضرعمتي.ةيكيتاموتوألاهيجوتلاةيلمع
.نكرلاةروانمةلاحىلإةراشإللمدقت
بلطتيدق،ةحاسملامجحىلعاًدامتعا
كانهنوكتسوةيفاضإتاروانمءارجإ
،تاعرسلارييغتدنع.ةيفاضإتاداشرإ
يكيتاموتوألاهيجوتلاةيلمعلحمسا
دعب.نكرلاةروانمةلصاوملبقمامتإلاب
ردصيس،ةروانملاةيلمعنمحاجنبءاهتنالا
ةلاسرلاضرعمتيوAPAنمريفص

PARKING COMPLETE)ةيلمعتحجن
.)نكر(Pعضولايفةبكرملاعض.)نكرلا
ثدحاذإًايكيتاموتوأAPAلصفمتيدق
:يليام
.قئاسلاةطساوبةدايقلاةلجعمادختسا.
ةعرسللىصقألادحلازواجت.

.اهبحومسملا
.APAماظنيفأطخثودح.

يفينورتكلإلامكحتلاماظنطيشنت.
.قالغناللةعناملالمارفلاوأتابثلا

ةيولوأتاذةبكرمللةلاسرضرعمتي.
تامولعمزكرميفةعفترم
.)DIC(قئاسلا

Oىلعطغضا،APAماظنطيشنتءاغلإل
.ىرخأةرم
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مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

نمةريصقةرتفىلإAPAماظنجاتحيدق
.ةرياعمللتاينحنملابناجبةدايقلا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةرايسلاةدايقدنع
)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو،
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
)LKA(ةيؤرلامادعناةقطنمدعاسمو
ريسلاةراحرييغتهبنمو،)SBZA(ةيبناجلا
)LCA(،ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاو
)FAB(ةاشملالمارفطيشنتماظنوأ/و
دعاستةمظنألاهذهنإف،)FPB(يمامألا
رارضأنمليلقتلاوأمداصتلابنجتىلع
.مداصتلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
مداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
بنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،)يمامألا
يفتامداصتيأنعجتانلاررضلاليلقتوأ
ريستةبكرمنمبارتقالادنع.ةيمامألاةهجلا
FCAماظنموقي،ةريبكةعرسبكمامأ
جاجزلاىلعهيبنتللرمحأضيمورادصإب
تارفاصرادصإىلإةفاضإلابيمامألا
امك.قئاسلادعقميفتاضبنوأةعيرس

هيبنتةءاضإىلعكلذكFCAماظنلمعي
نمبارتقالادنعنوللاينامرهكيرصب
.اًدجةريبكةجردبىرخأةبكرم
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
ةعاس/مك٨نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
.)ةعاس/ليم٥(

ريذحت}
تامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
الوريذحتماظنىوس)FCA(ةيمامألا
بارتقالادنع.لمارفلاقيشعتبموقي
وأءطببريستةرايسنمةريبكةعرسب
فلخريسلادنعوأكمامأةفقوتمةرايس
رفوينل،اًدجبيرقوحنىلعامةرايس
تقولانأشباًريذحتFCAماظنكل
.مداصتلابنجتنمكنكمييذلايفاكلا
ىلعريذحتيأكلرفويالدقهنأامك
كلذككرذحيالFCAماظنو.قالطإلا
تامالعوأتاناويحوأةاشمدوجونأشب
ريغوأءانبلاليماربوأروسجوأراوسأوأ
نوكتنأيغبني،اذلو.ءايشألانمكلذ
قّشعتوتاءارجإةيأذاختالاًدعتسم
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.كسفنبلمارفلا

١٥٩.

قيرطنعامإFCAماظنليطعتنكمي
ةدايقلاةلجعليغشترصانعنمرصنع
لالخنم،رفوتاذإ،وأFCAماظنبقلعتملا
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصخت
.١٣٤/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا

يأوأةاشملاةطساوبًايئزجةبوجحم
FCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأماسجأ
نوكتىتحمامألايفةرايسيأفاشتكا
.ةدايقلاةراحيفلماكلاب
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ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
فشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
دادسناثدحاذإاًقبسمةبكرمدوجو
ديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلارعشتسمل
.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأجلثلاوأ
يفةبكرمدوجواًضيأفشتكيالدقو
اهبوأحايرلااهببهتيتلاقرطلا
نأنكمييتلافورظلايفوأ،تاعفترم
وأرطملاوأبابضلالثمةيؤرلانمللقت
حيباصملافيظنتمدعةلاحيفوأديلجلا
ةلاحيفوأيمامألاجاجزلاوأةيسيئرلا
ىلعظفاح.ةديجةروصباهتنايصمدع
ةيسيئرلاحيباصملاويمامألاجاجزلا
يمامألامداصتلاراذنإماظنتارعشتسمو
.ةديجةلاحيفوةفيظن

تامداصتلانمهيبنتلا

ةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
ماظننايبضمويس،اهفاشتكامتىرخأ

FCAنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامثقلطنت
تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ
مداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلاالكنم
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق،اذه
ئطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
ةساودىلعطغضلالصاو.لدتعموريصق
ماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنعلمارفلا
هيبنتثودحدنعةعرسلاتابثيفمكحتلا
.مداصتلا

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
طغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
FarىلعFCAتيقوتطبضل]ىلع
Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(

Offىلعتابكرملاضعبيفوأ)بيرق(
عضولوألارزلاىلعطغضلانيبي.)فاقيإ(
قئاسلاتامولعمزكرمبيلاحلاطبضلا
)DIC(.رزلاىلعطغضلايدؤيفوسو
.اذهطبضلاعضورييغتىلإىرخأتارمل
وهامكددحملاطبضلاعضولظيفوسو
صئاصخيفرثؤيفوسو،هرييغتمتيىتح
عبتتبصاخلاهيبنتلاوتامداصتلانمهيبنتلا
فلتخيفوسامك.فلخلانمتابكرملا
ىلعًءانبهيبنتلايماظننمٍلكتيقوت
،ةبكرملاةعرستدازاملكف.ةبكرملاةعرس
عضويغبنيو،اذه.هيبنتلاثودحتيقوتدَُعب
نيعبةيوجلالاوحألاوةيرورملاةكرحلا
الدقف.هيبنتلاتيقوتديدحتدنعرابتعالا
نيقئاسلاعيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتي
.ةدايقلافورظفلتخمو

عبتتلاةفاسمرشؤم

ةبكرملاوكتبكرمنيبعبتتلاةفاسمىلإراُشي
عبتتلاتقويفراسملايفكمامأريستيتلا
زكرمىلعيناوثلابهضرعمتييذلا
زكرمرظنا.)DIC(قئاسلاتامولعم
دحلا.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعم
ةلاحيف.ةيناث٠٫٥وهعبتتلاتقولىندألا
وأكمامأةبكرميأدوجوفاشتكامدع
جراخنكلوةدوجومةبكرملاكلتتناك
.ةطرشأضرعمتيسف،رعشتسملاقاطن
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ةيرورضريغتاهيبنت

ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
يفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
يتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملاتاراحلا
هذهدعتو.لالظلاوأتابكرمبتسيل
اهعمةبكرملاجاتحتالو،ةيعيبطتاهيبنتلا
.اهيلعةمدخلاءارجإل

ماظنلافيظنت

دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.

)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
نمهيبنتلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
كلذكيهف،)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
ىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
فاشتكادنع.)IBA(يكذةلمرفدعاسم
يفريستوكراسميفكمامأةرايسلماظنلا
كشوىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالا
ريفوتماظنللنكميف،كترايسبمادطصالا
.ةرايسلافاقيإلًايئاقلتةلمرفلاوأمعد

وأمادصلابنجتىلعدعاسيسرمألااذهو
دنعمداصتلاراثآنمليلقتلالقألاىلع
متيدق،فقوملابسحىلع.مامأللةدايقلا
نكمي.قفربوأةوقبًايئاقلتةرايسلاةلمرف
ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاهذهثدحتنأ
رهظيو.امةبكرمفاشتكاةلاحيفطقف
يفةبكرمرشؤمةءاضإلالخنمكلذ
راذنإماظنرظنا.FCAماظنبصاخلامامألا
.٢٠٣/يمامألامداصتلا

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
٣٧(اس/مك٦٠و)ةعاسلايفليم٥(اس
تارايسلافاشتكاهنكميو.)ةعاسلايفليم
.ًابيرقت)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسمىتح

ريذحت}
دادعتساةيصاخFABماظنربتعي
ريغوهوئراوطلاةلاحيفمداصتلل
ىلعدمتعتال.مداصتلابنجتلممصم
اذهف.ةرايسلاةلمرفيفFABماظن
قاطنجراخةلمرفلامدختسينلماظنلا
الإبيجتسيالو،هيلعممصملاةعرسلا
.طقفاهفاشتكامتييتلاتارايسلل
:FABماظنىلعرذعتي

يفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.
ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراكمألاو،بابضلاةلاح

يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
ةاشملاةطساوبًايئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةرايسلاةلمرفبFABماظنموقيدق
.لمتحممداصتبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
مادختسابFABماظنموقي،كلذثدحاذإ
ظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
وأEFBلمارفررح.ةفقوتمةرايسلاب
.ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضا
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ريذحت}
ًايئاقلتFABماظنموقينأنكمي
يفةرايسلالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
ةفطعنمةبكرملبيجتستدقف.اهببوغرم
نابضقو،قيرطلاتامالعو،كمامأ
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
،FABزواجتل.ةكرحتملاريغىرخألا
اذإ،ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضا
.ًانمآكلذناك

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
ةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
ماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقبلمارفلا

IBAةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ
.لمارفلا

ريذحت}
ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

لالخنمIBAوFABنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختتادادعإ
ةرايسلاصيصختلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
/١٣٤.

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأFABمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
فقوأ.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ءانثأهيبنترادصإبمقوأماظنلاليغشت

.ةروطقمبحس

ريغماظنلانأبديفتةلاسررهظتدق
:اذإرفوتم
وأةبكرملانميمامألاءزجلاناك.

.فيظنريغيمامألاجاجزلا

رثؤيفيثكلاجلثلاوأريزغلارطملاناك.
.ماسجألانعفشكلاةيلمعىلع

/StabiliTrakماظنبةلكشمدجوت.
.)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

.ةمدخىلإFABماظنجاتحيال

)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظن
ماظندعاسيدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةبكرملامامأةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلا
)FPB(مجانلاررضلانمدحلاوأبنجتيف
عمةيمامألاةهجاولابتامادطصالانع
.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلاةاشملا
نوللاباًرشؤمFPBماظنضرعي
مامأةاشمدوجوىلإريشي،~،ينامرهكلا
ةاشملادحأدوجوفاشتكادنعةبكرملا
دحأنمبارتقالادنع.ةبكرملامامأةرشابم
ردصي،اًدجةريبكةعرسبنيفشتكملاةاشملا
جاجزلاىلعهيبنتللرمحأاًضيموFPBماظن
نكميامك.ةعرسبتارفاصردصتويمامألا
موقيوأةلمرفللاًمعدريفوتFPBماظنل
ماظنلااذهنمضتي.ًايئاقلتةبكرملاةلمرفب
دقامك)IBA(يكذلالمارفلادعاسم
ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنبيجتسي
)FAB(ةيكيتاموتوألالمارفلارظنا.ةاشملل
.٢٠٥/)FAB(ةيمامألا

ةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامأللريسلادنع
/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(
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ماظنلافشتكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ةعاس
٤٠غلبتةيبيرقتةفاسملصيامبةاشمدوجو
نوكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ًامدق١٣١(ًارتم
.اًدجاًدودحمماظنلاءادأ

ريذحت}
موقيوأاًهيبنتFPBماظنيطعيال
فشتكيملام،ًايئاقلتةبكرملاةلمرفب
ماظنفشتكيالدقف.ةاشملادحأدوجو

FPBكلذيفامب،ةاشملادحأدوجو
:لافطألا
كمامأةاشملانوكيالامدنع.

فقيوأاًمامتنييئرموأ،ةرشابم
اًءزجنوكيامدنعوأًابصتنم
.ةعومجمنم

كلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.
وأبابضلاوأليللاتقوفورظ
.جلثلاوأرطملا

FPBماظنرعشتسمناكاذإ.
.ديلجوأجلثوأخاسوأباًدودسم

وأةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.
يفوأفيظنريغيمامألاجاجزلا
.ةميلسريغةلاح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
ديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
/ةيئاقولاةدايقلاعجار،تامولعملانم

يمامألاجاجزلاىلعظفاح.١٥٩
ماظنرعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو

FPBةديجةلاحيفواًفيظن.

فاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
نمةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلاوأليغشتلا
ةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختلالخ
ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
/١٣٤.

كمامأنوريسينيذلاةاشملانعفشكلا

ةلمرفلامتتنلواًهيبنتFPBماظنردصي
دوجوFPBماظنفشتكيملاذإةيئاقلتلا
دحأدوجونعفشكلادنع.ةاشملادحأ
،ةرشابمةبكرملامامأريسينيبيرقلاةاشملا
كمامأةاشملادوجورشؤمضرعيفوس
.ًاينامرهكًانول

يمامألاةاشملاهيبنت

مامألابةاشملادحأنمةبكرملابارتقادنع
ةشاشضموتفوس،ةياغللةريبكةعرسب
.يمامألاجاجزلاىلعءارمحلاFPBهيبنت
ةيلاعوةعيرستارفاصنامثردصيسو
ةاشملاهيبنترودصدنع.ةمدقملانمةمغنلا
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق،اذه
ؤطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
ةساودىلعطغضلالصاو.لدتعموريصق
ماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنعلمارفلا
هيبنترودصدنعةعرسلاتابثيفمكحتلا
.مامألابةاشملا

ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخ

ةبكرملانأFPBماظنفاشتكاةلاحيف
كمامأةاشملادحأبمادطصالاكشوىلع
موقيدقف،لمارفلاقيشعتمتيملوةرشابم
ةلمرفوأةطيسبةلمرفبًايئاقلتFPBماظن
بنجتيفكلذدعاسينأنكميو.ةيوق
ةعرسلادنعةاشملابتامادطصالاضعب
نكمي.ةاشملاةباصإللقيوأةضفخنملا
ةاشملافاشتكالًايئاقلتةلمرفلاFPBماظنل
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/مك٨٠و)ةعاس/لايمأ٥(ةعاس/مك٨نيب
ضفخمتيدق.)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس
لظيفةيكيتاموتوألاةلمرفلاتايوتسم
.ةعفترملاتاعرسلالثمةددحمفورظ
ةلمرفلاةيصاخموقت،كلذثدحاذإ
نكرلالمارفقيشعتبةيكيتاموتوألا
ةبكرملابظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتبمق.ةفقوتم
)EPB(.دوقولاةساودىلعةوقبطغضلا
ةلمرفلاةيصاخريرحتىلإاًضيأيدؤيفوس
.EPBلمارفوةيكيتاموتوألا

ريذحت}
وأهيبنترادصإبFPBماظنموقيدق
يفًايئاقلتةبكرملالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
وأًابذاكاًهيبنتردصيدقو.اهببوغرم
يفةلثاممماسجأللمارفلاىلعطغضي
كلذيفامبةاشمللمجحلاوألكشلا
الو،ةيعيبطةيلمعهذهدعتو.لالظلا
.اهيلعةمدخلاءارجإلاهعمةبكرملاجاتحت
،ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخزواجتل
ناكاذإ،دوقولاةساودىلعةوقبطغضا
.انمآكلذ

نمةيئاقلتلاةلمرفلاةيصاخليطعتنكمي
فاشتكا"رظنا.ةرايسلاصيصختلالخ
عنم/دصرلاةمظنأ"يف"مامألابةاشمدوجو
.١٣٤/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا

ريذحت}
مامألابةاشملاةلمرفماظنمادختسا
يفببستيدقةروطقمبحسءانثأ
عوقووةرايسلاىلعةرطيسلانادقف
مقوأماظنلاليغشتفقوأ.مداصت
.ةروطقمبحسءانثأهيبنترادصإب

ماظنلافيظنت

،ميلسلكشبلمعيالFPBماظننأادباذإ
فيظنتلالخنمةلكشملالحمتيدقف
ةآرممامأيمامألاجاجزللةيجراخلاةهجلا
.ةيفلخلاةيؤرلا

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونعةرابع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسملريسلا
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملا
ىلعةرايسلانوكتامدنع.ةيبناجلاةيؤرلا

ةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورتدحأ
اذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلعضرعلا
ءايمعلاةقطنملايفامةبكرمفاشتكامت
متولمعتفاطعنالاةراشإتناكاذإ.كلت
فوس،بناجلاسفنىلعةبكرمفاشتكا
ًاريذحتكيطعتلضرعلاةشاشضموت
نألاًرظن.ريسلاةراحرييغتمدعبًايفاضإ
ريسلاةراحرييغتهبنمنمءزجماظنلااذه
)LCA(،لصفةءارقىجُريفLCAلبق
.ةزيملاهذهمادختسا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
ريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب

LCAةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا
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ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
ةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةنيعم
عوقويفةراحلارييغتدنعيفاكلا
لبق.ةبكرملافلتوأةافولاوأتاباصإلا
نماًمئادققحت،تاراحللرييغتءارجإ
قوفنمةعيرسةرظنِقلأو،ايارملا
.فاطعنالاتاراشإمدختساو،كفتك

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحًابيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
ةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(رتم
طسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقتةبكرملا
يتلاتابكرملانماًضيأنيقئاسلاريذحتمتي
ىلإلصتةفاسملفلخلانمةعرسببرتقت
.ةبكرملافلخ)مدق٨٢(م٢٥يلاوح

ماظنلالمعيفيك

امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
نأىلإءاضملاLCAزمرريشي.فلخلا
ردقلاىلعنوكيالدقريسلاتاراحرييغت
،ريسلاةراحرييغتلبق.نامألانمفاكلا
،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئادققحت
،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالاتاراشإمدختساو

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
امدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدللةريصق
كرحتلاسورتدحأىلعةرايسلانوكت
ةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت،مامألل
ةرايسفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلا
يفةرواجملاةراحلاةقطنميفةكرحتم
اهيلإلخدتوأكلتةيؤرلامادعناةقطنم
ةراشإتناكاذإ.فلخلانمةعرسب
يذلاهسفنهاجتالايفةطشنفاطعنالا
هذهضموتسف،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأت
رييغتبموقتاليكليفاضإريذحتكةشاشلا
.ريسلاتاراح
تارايخلالخنمLCAماظنليطعتنكمي
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصخت
اذإ.١٣٤/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا
،قئاسلالبِقنمLCAماظنفاقيإمت
يفLCAماظنتانايبءيضتالاهدنع
.ايارملا

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
قيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
ىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسمعيرس
،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملابناجب
.)زجاوح
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رورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
تارايسلاعموأ،ةرايسراوجبةعرسب
دصرلاقطانم.ةروطقمرجدنعوأةفقوتملا
ةبكرملابناجنمدتمتيتلاLCAماظنيف
نك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسملدتمتال
رجءانثأريسلاتاراحرييغتدنعاًرذح
ىلإهيبنتلابLCAماظنموقيدق.ةروطقم
وأةروطقملثم،ةبكرملابةقحلملاءايشألا
نمرخآلابناجلانمدتميءيشوأةجارد
ىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملاءايشألا.ةبكرملا
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.تابكرملافاشتكا
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
.ةمدخلالامعأ
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىنميلاةيوازلايفLCAماظنتارعشتسم
لحولابةاطغميفلخلامدصمللىرسيلاوأ
بئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوأ
.ةيوقةريطمفصاوعكانهتناكاذإوأ
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل

/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
ماظنلارفوتمدعةلاسرضرعمتاذإ.٢٧٧
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع
ناكرألاهاجتايفةبكرملايبناجفيظنتدعب
.ليكولابلصتاف،ةبكرملانمةيفلخلا
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
ةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتارايس
فلخلانمةعرسباهيلإةمداقوأةيبناجلا
يفماظنلانوكيدقف،اًفيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
ةراحةرداغمريذحتدعاسيدق،هرفوتدنع
ةرداغمببسبتامداصتلابنجتيفريسلا
موقتدقف.دوصقمريغلكشبريسلاةراح
ةبكرملاتزواجتاذإريذحتتوصرادصإب
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًرظن.ةراحلاةرداغمهاجتايففاطعنالا
دعاسمماظننمءزجدعيماظنلااذهنأل
ةءارقىجُريف،)LKA(راسملايفءاقبلا
.ةزيملاهذهمادختسالبقLKAلصف

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
ةلجعريودتيفدعاسيدقف.دوصقمريغ

زواجتنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا
دنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
ةمالعزواجتدنع)LDW(ريسةراحةرداغم
يفةدعاسملابLKAماظنموقينل.ةراح
فشتكااذإLDWـبصاخهيبنترادصإوأ
نعLKAزواجت.كيدلهيجوتلاطيشنت
LKAمدختسي.ةدايقلاةلجعريودتقيرط
ةفاسمنيبةراحةمالعنعفشكللاريماك
١٨٠و)ةعاسلايفليم٣٧(ةعاس/مك٦٠
.)ةعاسلايفليم١١٢(ةعاس/مك

ريذحت}
يفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
يفةرقتسمةبكرملالعجيالدق.ةبكرملا
دنعريذحتلاهيبنترادصإبموقيوأةراحلا
متنإوىتح،)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةراحةمالعفاشتكا

LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

ةرداغمبنجتلجأنمهيجوتلل
.مداصتعوقووأامةراح

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ةيؤرلاوأسقطلافورظ
رمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
وأيمامألاجاجزلاخاستانع
وألحولابةيسيئرلاحيباصملا
يفتناكاذإوأديلجلاباهتيطغت
ةلاحيفوأةديجريغةلاح
يفرشابملكشبسمشلاعوطس
.اريماكلاةهجاوم

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةمالعهيففُشتكايذلابناجلاىلع
LKAيماظنناكنإوىتح.ريسلاةراح
موقتنأكيلعبجي،نالمعيLDWو
ىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملايفمكحتلاب
مئالملاعضولاىلعظفاحوقيرطلا
دقفالإو،ريسلاةراحلخادةبكرملل
وأتاباصإعقتوأةبكرمللفلتثدحي
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

اريماكلاتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
مادختسابنجت.ةديجةلاحيفوةفيظن

LKAةئيسلاسقطلافورظيف.

ريذحت}
دنعLKAمادختساببستينأنكمي
ةقلزنملاقرطلايفوأةروطقمبحس
مثنموةبكرملايفمكحتلانادقفيف
.ماظنلاليغشتفاقيإ.مداصتعوقو

ماظنلالمعيفيك

جاجزلاىلعLKAماظناريماكسجمدجوي
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرملباقميمامألا
مق،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
.طسوألالوسنوكلاىلعAطغضب

رضخألانوللابAءيضيس،هليغشتدنع
هيبنترادصإوةدعاسمللLKAرفاوتاذإ

LDW.ةلجعريودتيفدعاسيدقف
نوللابAضرعكلذكوقفربةدايقلا
زواجتنمةبكرملاتبرتقااذإينامرهكلا
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا

ريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
قيرطنع)LDW(ريسةراحةرداغمدنع
زواجتدنعينامرهكلانوللابAةءاضإ
نوكيدق،كلذىلعةوالع.ةراحةمالع
قئاسلادعقمزتهيوأ،تارافصثالثكانه
ىلع،راسيلاوأنيميلاةهج،تارمثالث
.ريسلاةراحةرداغمهاجتابسح

هيجوتلاذخ

.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
هيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
توصرادصإمتيسذئدنع،طشنلاقئاسلا
زكرميفةلاسروأنينرتوصوأهيبنت
هيجوتبمق.)DIC(قئاسلاتامولعم
.داعبتساللةرايسلا

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

لثم،ريسةراحنعفشكللةحضاو
.نيتراحلاتاذقرطلا



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

ليغشتلاوةدايقلا٢١٢

مغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
كيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضونم
دعاسيامبرفيمامألاجاجزلافيظنتب
.رمألااذه
ماظنلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
جاتحيال.اريماكلاةقاعإتمتاذإحاتمريغ
.ةمدخلاىلإLKAماظن
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
يعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
فاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
هذهترمتسااذإLKAماظنليغشت
.فورظلا

دوقولا

ايلعلاةئفلادوقو
نيزنبمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
TOP"ايلعةئفنم TIER"خاسوأللليزم
ليلقتواًفيظنكرحملاىلعظافحلل
ةبكرملاءادأىلعظافحلاوهببساورلا
TOPراعشنعثحبا.لثمألا TIERوأ
www.toptiergas.comعقوملارظنا
نيزنبلايقوسمبةمئاقىلعلوصحلل
ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملا
"TOP TIER"حومسملالودلاو
.اهبهمادختساب

١٫٥وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا
)LYXرتل
لجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملاةنايصلا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
91نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
يف.عومسمجيجضتوصعُمسيدقفالإو
مادختسادنعديدشطبختوصعامسةلاح
نأكلذينعي،ىلعأوأنور٩١ةجردبنيزنب
.ةنايصىلإجاتحيكرحملا

٢٫٠وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا
)LTGرتل
لجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملاةنايصلا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
صاصرلانميلاخلادوقولامادختسانكمي
٩١ناتكوألاةجردتاذ RONىلعأوأ،
دقدوقولايفداصتقالاوعراستلانكلو
ةلاحيف.جيجضعامسةيلامتحاعم،لقي
ناتكوأةجردبدوقومدختسا،كلذثودح

٩٥ RONنكميالإو،نكممتقوبرقأيف
عامسةلاحيف.فلتللكرحملاضرعتينأ
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دوقولامادختسادنعديدشطبختوص
٩٥ةجردلاتاذصاصرلانميلاخلا RON،
.ةنايصلاىلإجاتحيكرحملانأكلذينعيف

همادختساعونمملادوقولا

هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
نمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

وألاليثيملاوألوناثيملا
يدؤتدق.نيلينألاوأنيسوريفلا
ثودحىلإدوقولانمعاونألاهذه
دوقولاماظنءازجأيفلكآت
ءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاوةيكيتسالبلا

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
دوقولايفداصتقالاتاردق
ىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
زافحلالماعلارمعليلقت
.تاثاعبنالل

دوقوللةفاضملاداوملا
ليزملانيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوألل TIERالناكاذإ.كتبكرمل
نيزنبلااهبميقتيتلاةلودلابرفاوتي
ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملا
"TOP TIER"،نيزنبلافضأ

ACDelco Fuel System
Treatment Plus-Gasoline

كترايسبنيزنبلادوقونازخىلإ
ريسوأتيزللرييغتةيلمعلكدنع
ثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠ةفاسم
TOPنيزنبدعاسيس.الوأ TIER
نيزنبلاوخاسوأللليزملا

ACDelco Fuel System
Treatment Plus-Gasoline

كرحمدوقوىلعظافحلايف
لمعلاوبساورلانميلاخكترايس
مدعةلاحيف.يلاثملكشب
نيزنبىلعلوصحلانمكنكمت

ACDelco Fuel System
Treatment Plus - Gasoline

نأشبهعملماعتتيذلاليكولارشتسا،
لارنجةكرشنمةدمتعملاةفاضملاداوملا
.اهبميقتيتلاةلودلايفزروتوم

دوقولاةئبعت

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
كلتاباصإثودحبنجتلو.

تاميلعتلاعيمجأرقا،نيرخآللو
دوقولاخضةطحمىلعةبوتكملا
.اهعبتاو

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

نودبدوقولاةخضمكرتتال.
.ةبقارم

ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.
.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ىرخأةرمةرايسلاىلإلخدتال.
.دوقولاخضءانثأ

،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمستالو

متاذإدوقولارياطتينأنكمي.
دوقولاةئبعتسدسملاخدإ
نأنكمي.ةياغللةريبكةعرسب
نازخلاناكاذإرثانتلااذهثدحي
ةيلامتحادادزتو،ًابيرقتًائلتمم
لخدأ.راحلاسقطلايفهثودح
ءطببدوقولاةئبعتسدسم
توصيأعامسفقوتنمققحتو
.دوقولاخضيفءدبلالبقريفص

ةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
متي.اهررحمثبابلافصتنمنمةيفلخلا
باوبألفقعمدوقولاةحتفبابلفق
RKEلاسرإزاهجنمKطغضا.ةبكرملا
.لفقلاحتفل
نودبدوقوةئبعتماظنبةزهجمةرايسلا
بجي.دوقوةدادساهبدجويالثيح،ةدادس
هتيبثتوامامتدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
.دوقولاخضيفءدبلالبق

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.
.قئارحثودحةيلامتحا.

عضبلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
ةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعبناوث
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ةهوفلا
ةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
.٢٧٧/ةيجراخلا

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
قلغألب.ةهوفلاجارخإبمقتال،دوقولاب
وأةخضملاقالغإلالخنمدوقولاقفدت
ةقطنملاكرتامث.ةطحملالماعغالبإ
.لاحلايف
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٢١٥ ليغشتلاوةدايقلا

ةلومحمدوقوةوبعمادختسابدوقولاةئبعت

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةوبعنماهتئبعتةداعإ

نودبيعمقلالوحملاعضومددح.١
.يطايتحالاراطإلاتحتنمءاطغ

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}
مادختسانودةئبعتلاةداعإةلواحم
دوقولاضيفيفببستتدقعمُقلائياهم
.ةدادسنودبدوقولاةئبعتماظنفالتإو
دقوقيرحبوشنيفكلذببستيدقو
دقوقارتحاللنيرخآلاوأتنأضرعتت
.ةبكرملافلتت

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
ءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
نكميثيح.ًاقلطمةبكرملايفاهدوجو
ىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفتيدؤينأ
قورحبباصتدقو.دوقولاراخبلاعتشا
ثدحاذإفلتللةبكرملاضرعتتوةديدش
:نيرخآلاوتنأكتباصإبنجتل.كلذ
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.

وأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
ىلعوأبأكيبلاةرايسقودنص
.ضرألاريغرخآحطسيأ

ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.
ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
اذهىلعظافحلابجي.ةهوفلا
.ءلملالمتكيىتحسمالتلا

.دوقولاخضءانثأنخدتال.

ةزهجألامادختسابنجت.
.ةينورتكلإلا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
)DLC(ةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحفتارابتخالو
فئاظولاددعتمرشؤملاحابصمرظنا
زاهجيأ.١٢٠/)كرحملاصحفءوض(
تانايبلاطبارلصومبهليصوتمتي
)DLC(-متلوطسألاعبتتزاهجلثم
تايكولسعبتتوأعيبلادعبهؤارش
.ةرايسلاةمظنأعملخادتيدق-قئاسلا
ليغشتيفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو
لثم.مداصتعوقوىلإيدؤيامكةرايسلا
ىلإلوصولانمنكمتتدقةزهجألاهذه
ةمظنأيفةظوفحملاتامولعملا
.ةرايسلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٦

هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحملبق
ةدوزملاةرايسلاةنايصعجار،ةبكرملا
ةرايسللتادعمةفاضإو٨١/ةيئاوهدئاسوب
.٨٢/ةيئاوهدئاسوبةدوزملا
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٢١٧ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢١٨..............ةماعتامولعم
٢١٨....ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢١٩....كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢١٩...............كرحملاءاطغ
ىلعةماعةرظن

٢٢١............كرحملاةريجح
٢٢٤................كرحملاتيز
٢٢٦.......كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٢٧...............يكيتاموتوألا
٢٢٧....كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٢٩.................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٣٢...................ةطرفم
٢٣٤................لسغلالئاس
٢٣٤....................لمارفلا
٢٣٥................لمارفلاتيز
٢٣٦....................ةيراطبلا
٢٣٧....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
٢٣٧.....ةكرحلائدابحاتفمصحف
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
٢٣٧...................)نكرلا(
٢٣٨......تاحساملاشيرلادبتسا
٢٣٩.......يمامألاجاجزلالادبتسا

٢٣٩........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٤٠.......ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٤١...............ةبمللالادبتسا
٢٤١.............نيجولاهلاتابمل
يلاعغيرفتتاذةرانإ

٢٤١.............)HID(ةفاثكلا
ةيئانثلاتامامصلاةرانإ

٢٤١...................ةيئوضلا
فاطعنالاةراشإحيباصم
٢٤١...................يمامألا
٢٤٢.............ةرخؤملاحيباصم
٢٤٣.........ماقرألاةحولحيباصم

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلالمحةدايز
٢٤٣.................يئابرهكلا
ةرادلاتاعطاقورهاصملا

٢٤٤.................ةيئابرهكلا
رهاصمقودنص

٢٤٥............كرحملاةريجح
ةحولرهاصمقودنص
٢٤٧..................تادادعلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٢٤٩...................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٥١.....................تاراطإ
٢٥٢....مساوملالكلحلصتتاراطإ

٢٥٢...............ءاتشلاتاراطإ
٢٥٣..............فيصلاتاراطإ
٢٥٣..............تاراطإلاطغض
طغضةبقارمماظن
٢٥٤..................تاراطإلا
طغضةبقارمليغشت
٢٥٥..................تاراطإلا
٢٥٩.............تاراطإلاصحف
٢٥٩..............تاراطإلاريودت
تاراطإلاتقونيحيىتم

٢٦٠....................ةديدج
٢٦١.........ةديدجتاراطإءارش
تالجعلاوتاراطإلا

٢٦٢.............مجحلاةفلتخم
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٦٢..................تاراطإلا
٢٦٣..............تالجعلالالحإ
٢٦٣............تاراطإلالسالس
نمءاوهلادافنةلاحيف
٢٦٤....................راطإلا
٢٦٥...............تاراطإلارييغت
٢٧٠..........ريغصيطايتحاراطإ

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
ةدعاسمبليغشتلا

٢٧١..............ىرخأةيراطب

ةبكرملابحس
٢٧٣...............ةرايسلابحس
ضارغألةرايسلابحس
٢٧٥....................ةيهيفرت
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ةبكرملابةيانعلا٢١٨

رهظملابةيانعلا
٢٧٧.............ةيجراخلاةيانعلا
٢٨١....لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٢٨٤............لجرألاتاحسمم

ةماعتامولعم
عطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
ىلعلصحتس.كليكوةرايزىجُري،رايغلا
عتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأرايغعطق
.نيدمتعمونيبردمدارفألبقنمةمدخلاب

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا

قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
رايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعمريغ
اهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيفامب
يرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحوىلع
رثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورشاهيلع
ءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلايف
.ةفلاتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٨٢/ةيئاوهدئاسوب
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٢١٩ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
عبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
ليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمود
صاخلاةنايصلاليلدعجارو،كلاملا
.ةمدخلامعأيأذيفنتلبقةبكرملاب

ةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
ةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا،كسفنب
ةيفاكتامولعمدجتسثيح.بسانملا
،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإىلعكدعاست
رفوتملاليلدلايفتامولعملاهذهدجتنلو
.كيدينيب
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٨١/
.كسفنب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

كرحمءاطغريرحتةعفاربحسا.١
اذهاهيلعرهظييتلا)تّوبكلا(ةبكرملا
يلفسلابناجلاىلعدجويوهو.زمرلا
بابلانيبتادادعلاةحولنمرسيألا
.ةدايقلاةلجعو

نعثحباوةبكرملاةمدقمىلإلقتنا.٢
ضبقمللوصوللةيوناثلاةعفارلا
دجوي.يوناثلاكرحملاءاطغريرحت
ةيمامألاةفاحلالفسأضبقملااذه
.زكرملانمبرقلابكرحملاءاطغنم
عفراونيميلاوحنضبقملاعفدا
.كرحملاءاطغ
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٠

زجاحلانمكرحملاءاطغدومعررح.٣
دومعتبث.عاعشملاىلعأدوجوملا
بناجيفنامأباهناكميفءاطغلا
.كرحملاءاطغ

:كرحملاءاطغقالغإل
ةبكرملاكرحمءاطغقالغإلبق.١

ةيطغأعيمجبيكرتنمدكأت،)تّوبكلا(
.مكحملكشبتاوشحلا

فيفختلةبكرملاكرحمءاطغعفرا.٢
لزأ.ءاطغلادومعىلعطغضلا
ةحتفلانمكرحملاءاطغةماعد
نميلفسلاءزجلايفاهبةصاخلا
ىلإةماعدلادعأوكرحملاءاطغ
نأمزلي.اهبصاخلايطلاعضو
ءاطغلادومعرارقتساتوصعمست
ناكمىلإهتداعإدنعهناكميف
يففلتثودحبنجتلكلذوزاجتحالا
.كرحملاءاطغ

٣٠ةفاسملكرحملاءاطغضفخا.٣
مثنموةرايسلاقوف)ةصوب١٢(مس
جالزملاتييبتمتيثيحبهررح
.لماكلكشب

دقكرحملاءاطغنأنمققحتلابمق.٤
نكيملاذإ.حيحصلكشبهقالغإمت
مسقلايف3–1تاوطخلاررك،كلذك
راركتبعباتمث"ءاطغلاحتفل"
.مسقلااذهيف4–1تاوطخلا
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٢٢١ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاةريجحىلعةماعةرظن

رتل١٫٥كرحم
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٢

.٢٢٧/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.١

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
.٢٢٤/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.٢٢٤/كرحملاتيزعجار

ماظنعجار.كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٢٩/ديربتلا

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٥
.٢٣٥/لمارفلا

/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٦
٢٤٥.

ديعبلابجوملا)+(ةيراطبلافرط.٧
ليغشتلاعجار.)ءاطغلاتحت(
.٢٧١/ىرخأةيراطبةدعاسمب

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٨
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٢٩.

.٢٣٦/ةيراطبلا.٩

.ىرخألاةبكرملل)-(بلاسلافرطلا.١٠
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار
/٢٧١.

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١١
.٢٣٤/لسغلالئاسعجار
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٢٢٣ ةبكرملابةيانعلا

رتل٢٫٠كرحم
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٤

.٢٢٧/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.١

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
.٢٢٤/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.٢٢٤/كرحملاتيزعجار

ماظنعجار.كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٢٩/ديربتلا

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٥
.٢٣٥/لمارفلا

/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٦
٢٤٥.

ديعبلابجوملا)+(ةيراطبلافرط.٧
ليغشتلاعجار.)ءاطغلاتحت(
.٢٧١/ىرخأةيراطبةدعاسمب

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٨
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٢٩.

.٢٣٦/ةيراطبلا.٩

.ىرخألاةبكرملل)-(بلاسلافرطلا.١٠
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار
/٢٧١.

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١١
.٢٣٤/لسغلالئاسعجار

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
فيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملاتيز

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢٢٦.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف

،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠لك
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
فرعتلل٢٢١/كرحملاةريجحىلعةماع
.عقوملاىلع

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،ًانخاسكرحملابتيزلا
وأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسمللاًزافق

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
نكيملاذإ.تيزلاىوتسمنمققحت
ةلاسرترمتساواًضفخنمتيزلاىوتسم
،روهظلايفتيزلاىوتسمضافخنا
ءارجإلليكولاىلإةرايسلابحطصاف
.ةمدخلا
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةيوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقدعفترت
.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدوربءانثأ
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصعلزأ
.اهيلعىوتسملا
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نمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.
فاقيإمزليف،كرحملاليغشتفاقيإ
ىلعةقيقد١٥ةدملكرحملاليغشت
٣٠ةدملوأًائفادكرحملاناكاذإلقألا
بحسا.ًائفادكرحملانكيملاذإةقيقد
كرحملاتيزىوتسمسايقاصع
ةعطقوأليدنمباهحسمامثجراخلل
اهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظنشامق
ىلإاهعفددعب.ىرخأةرملماكلاب
عمىرخأًةرماهعزنكنكمي،ةياهنلا
لفسأللاصعلافرطبظافتحالا
.تيزلاىوتسمنمققحتلاو

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

١٫٥ رتل L4 وبروتكرحم (LYX)

٢٫٠ رتل L4 وبروتكرحم (LTG)

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٢٩٦/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
تيزلاىوتسمنأتدجواذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ،ليغشتلاىدمقوفعقي

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف،حيحصلاليغشتلاىدمنيبت
غرفتنأكيلعبجي.رارضأبكرحملا
ةدايقنمّدحتنأوأضئافلاتيزلا
فرتحمةنايصينفىلإأجلتوةرايسلا
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإل

/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
ةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل٢٢١
.كرحملاتيز
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
تيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأًةرم

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٢٩٢/اهبىصوملا

تافصاوملا

لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
.dexos1تيزتابلطتميفوتستيتلا
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اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملاتويز
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
عقوملاعجار.dexos1دامتعالاراعشب

www.gmdexos.com.

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

١٫٥ةعسLYXينيبروتلاكرحمللةبسنلاب
ةجوزللاةجردوذكرحملاتيزمدختسا،رتل

SAE 0W20.

٢٫٠ةعسLTGينيبروتلاكرحمللةبسنلاب
ةجوزللاةجردوذكرحملاتيزمدختسا،رتل

SAE 5W-30.ةرارحتاجرديفليغشتلا
SAEتيزمادختسابجي:ةدراب 0W-30
ضفخنتثيح،ةدوربلاةديدشقطانملايف
ةيوئمةجرد٢٩−امىلإةرارحلاةجرد

نمةجردلاهذهف.)تياهنرهفةجرد٢٠−(
ليغشتءدبنملهستستيزلايفةجوزللا
.ًادجةضفخنملاةرارحلاتاجرديفكرحملا
،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
تافصاوملايبليتيزرايتخاباًمودحصني
ًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا.ةحيحصلا
.مسقلااذهيف

كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
ام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألاقيقحتل
اهبحصُنييتلاتويزلامادختساىوسكيلع
.dexosتابلطتميفوتستيتلاو

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
بنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
ةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلاضيرعت
كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوط
مادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
عطقوسبالملالسغا.نيديللديجفظنم
وأكرحمتيزىلعيوتحتيتلاشامقلا

تاريذحتعجار.ةبسانمةقيرطباهنمصلخت
تيزلاتاجتنممادختساصوصخبعنصملا
.اهنمصلختلاةيفيكو
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
صرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
هبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإىلع
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألاىلإ

كرحملاتيزرمعماظن

كرحملاتيزرييغتبجيىتم

رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
ةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
كرحملاتارودددعلمشتلماوعلانم
لايمألاددعوكرحملاةرارحةجردو
ةفاسملافلتختدقثيح.ةعوطقملا
ًابلاطماهيفنوكتةرملكيفةعوطقملا
فورظبسحىلعكلذو،تيزلارييغتب
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو.ةدايقلا
نامضلكلذو،تيزللرييغتةيلمعلكدعب
.ةحيحصةروصبلمعلايفهرارمتسا
أدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
رييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالايف
كرحملاتيزرييغتبمقةلاسررهظت.تيزلا
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نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي.اروف
.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسملالخ
رمعماظننمةلاسررهظتالأنكمملانم
ةدملتيزلارييغتةرورضىلإريشتتيزلا
ةدايقلاةلاحيفكلذوةلماكةنسىلإلصت
تيزرييغتبجي.ةيلاثملافورظلايف
ىلعًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملا
دعبماظنلانييعتةداعإبجيامكلقألا
صاخشأليكولاىدلرفوتي.رييغتلاةيلمع
اذهنودؤيسةمدخلالامعأىلعنوبردم
نمهنأامك.ماظنلاطبضنوديعيولمعلا
بسحماظتنابتيزلاصحفتنأمهملا
هاوتسمىلعظافحلاوتيزلافيرصتتارتف
.بسانملا
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
نييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف
:ماظنلا

عجار.يقبتملاتيزلارمعضرعا.١
.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

متيىتحVىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
.%100ضرع

.لاعشإلاليغشتفقوأ.٣
:وأ

عجار.يقبتملاتيزلارمعضرعا.١
.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
لالختارمثالثاهررحو
.ٍناوثسمخ

يفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
.اروفكرحملاتيزرييغتبمقةلاسرلا
رييغتبمقةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
،ةبكرملاليغشتءدبدنعاروفكرحملاتيز
ماظننييعتةداعإمتيملهنأىلعليلداذهف
.ءارجإلادعأ.كرحملاتيزرمع

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفةيفيك
يكيتاموتوألا

لقنزاهجلئاسىوتسمصحفبجيال
لئاسيفبرستثودحربتعيثيح.ةكرحلا
صقنلديحولاببسلاوهةكرحلالقنزاهج
باهذلابجي،برستثودحدنعو.لئاسلا
عرسأباهحالصإوليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو

ىوتسمسايقاصعبةدوزمريغةبكرملا
تاءارجإكانه.ةكرحلالقنزاهجلئاس
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفلةصاخ
ءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.هرييغتو
لصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي،اًدقعم
تامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلاليكولاب
.ةيفاضإ

هيبنت

سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
رضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
امىلعنامضلايرسيالدقو،ةبكرملاب
لقانلئاساًمئادمدختسا.فلتنمجتني
عجار.حيحصلايكيتاموتوألاةكرحلا
/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

٢٩٢.

ةينمزتارتفىلعرتلفلاولئاسلارييغتبجي
دكأتلاعم٢٨٨/ةنايصلالودجيفةروكذم
لئاوسلايفروكذملالئاسلامادختسانم
.٢٩٢/اهبىصوملاميحشتلاداومو

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
ةريجحيفرتلفلا/كرحملاءاوهيقنمدجوي
ةرظنعجار.ةبكرملاببكارلاةهجكرحملا
.٢٢١/كرحملاةريجحىلعةماع
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كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٢٨٨/ةنايصلا

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك

ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
وأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
كّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ.بئاوش
نعاًديعب(قفربكرحملاءاوهحشرم
حشرمصحفا.هنمةبرتألاةلازإل)ةرايسلا
مقو،تايفلتيأنعًاثحبكرحملاءاوه
فيظنتبنجت.فلتللهضرعتلاحهلادبتساب
هتانوكمنميأوأكرحملاءاوهحشرم
.طوغضملاءاوهلاوأءاملاةطساوب
وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل
:هلادبتسال

١٫٥ هباشمرتل٢٫٠،حٰضومكرحملارتل

يغارب.١
ءاوهلابوبنأتيبثتكبشم.٢
يئابرهكلصوم.٣
ءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١

.٢١٩/كرحملا

بوبنأتيبثتكبشمنميغربلاكف.٢
ءاوهلابوبنأموطرخلزأو)2(ءاوهلا
.ءاطغلانم

ءاطغلزأمث)1(ةعبرألايغاربلالزأ.٣
ليصوتىلعظفاح،ءاوهلافظنم/رتلف
)3(كالسألليئابرهكلالصوملازيهجت
.رعشتسملاعم

لزأو،ىلعأللًةرشابمءاطغلابحسا.٤
كسممتنأامنيبءاوهلافظنم/رتلف
.ءاطغلاب

.ءاوهلارتلف/يقنملدبتساوأققحت.٥

كرحملاءاوهرتلف/يقنمبيكرتةداعإةيفيك

عمءاوهلافظنم/رتلفةاذاحمبمق.١
تيبمةدعاقىلعاهيلإراشملاةطقنلا
مزلي.هبيكرتمثءاوهلافظنم/رتلف
فظنم/رتلفليجراخلاماشربلاتيبثت
.تيبملايفماكحإبءاوهلا

/رتلفتيبمءاطغضباقمةاذاحمبمق.٢
.تيبملاعمءاطغلاءاوهلافظنم

ءاوهلافظنم/رتلفتيبمءاطغبّكر.٣
.ةعبرألايغاربلامادختساب
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ةعيمجتلخادءاوهلابوبنأكرح.٤
ىلعيغاربلاطبرمكحأوءاطغلا
.ءاوهلابوبنأكبشم

لصومةعيمجتليصوتنمققحت.٥
يفرعشتسملاعملماكلابكالسألا
.ءاوهلافظنم/رتلفتيبم

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببُسينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
ًابهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف

هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

رتل١٫٥كرحم

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١
كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢

طغضلاءاطغو

رتل٢٫٠كرحم

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.١
كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢

طغضلاءاطغو

ريذحت}
تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
نيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةحورمةيأنعتاودألاوسبالملاو
كرحمءاطغتحتةدوجومةيئابرهك
.ةبكرملا
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ريذحت}
،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغوأ
ال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاسنوكت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقت
لئاسلكبرستينأنكمي.برست
ثودحيفكلذببستينأنكمي.ديربتلا
.كقرحينأنكميوكرحملايفقيرح
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإبمق

عافدنانازخلخادديربتلالولحمناكاذإو
ءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
ضرأىلعةبكرملانكربجي.دربيىتح
.ةيوتسم
دنعديربتلالئاسىوتسمنوكينأبجي
ىوتسملانكيملاذا.ةدرابلاةئبعتلاةمالع
يفبيرستكانهنوكيدق،مدقتامك
وأناخسلاميطارخوأرتييدارلاميطارخ
رخآءزجيأيفوأءاملاةخضموأرتييدارلا

.ديربتلاماظننمض
صحفبمق،بيرستدوجورهظيمللاحيف
ةيئابرهكلاكرحملاديربتةحورمتناكاذاام
اذإف.كرحملاليغشتلالخالمألمعت
يغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملاضرعت
جاتحت،ًاراحناكاذا.ةحورملالمعتنأ
.كرحملائفطأ.ةنايصلاىلإاهدنعةبكرملا

كرحملاديربتلولحم

يفكرحملاديربتلئاسماظنءلممتي
كرحملاديربتلئاسنمجيزمبةرايسلا

DEX-COOL.ىلإاذهديربتلالئاسجاتحي
.ةددحملاتايوتسمللاًقفورييغتلاوصحفلا
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
.٢٨٨/ةنايصلالودجو٢٩٢/

ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٣٢/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنلنكلو
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
نورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
.قورحلل

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.جيزملااذهمادختسادنعو،
.رخآءيشيأةفاضإىلإةجاحبنوكتنل
:يليامبجيزملااذهزيمتي
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
.ةيجراخلاةرارحلا

١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
ةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
.كرحملاةرارح

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضرُعينل.

ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
.ةبسانملاكرحملا

هيبنت

نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
،GMW3420زروتوملارنجرايعم
يأنإ.برشللحلاصلايقنلاءاملاو

ماظنبررضلاقحُلينأنكميرخآءيش
رارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملاديربت
.ةبكرملانامضاهلمشينل
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نعكرحملاديربتلولحمنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
نيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملايراجم
تامدخزكرملبقنمديربتلالولحمرييغت
ةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدلدمتعم
ديربتلالولحمنمصلختلابةقلعتملا
ةيامحىلعكلذكدعاسيس.لمعتسملا
.كتحصةيامحوةئيبلا

ديربتلالولحمصحف

ٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحفدنع

لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك

ءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
ةمالعوًايئرمديربتلالئاسناكاذإ.دربيىتح
طيلخفضأ،ةيئرمريغديربتلالئاسىوتسم
حلاصلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنب
نازخلDEX-COOLديربتلالئاسوبرشلل
يفةيولعلاةماعدلايفديربتلالئاسرومت
ماظنةدوربنمدكأتنكلو،نازخلافصتنم
ةجردعافتراعجار.كلذبمايقلالبقديربتلا
.٢٣٢/ةطرفمةروصبكرحملاةرارح

يفكرحملاديربتلولحمعفدنازخدجويو
.ةبكرملاقئاسبناجىلإكرحملاةفرغ
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

٢٢١.

عفدنازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحم

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنلنكلو
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
نورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
.قورحلل

ريذحت}
ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
وللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
هيفامبةنخاسكرحملاءازجأتناك
.ةيافكلا
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هيبنت

ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
سكعقفربطغضلاءاطغحتفا
اذإ.ةرودعبروحنبةعاسلابراقع
نأىلإرظتناف،ريفصتوصتعمس
طغضلاجورخبكلذحمسيس.فقوتي
.غيرفتلاموطرخجراخيقبتملا

قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتتنأىلإ

ديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣
ةمالعلاىتحبسانملاجيزملاب
.ةحضوملا

لمعيهكرتاوكرحملاليغشتبمق.٤
يولعلاموطرخلانأبرعشتىتح
ةلازإدعبكلذو،نخسيأدبدقدربملل
نازخىلعتبثملاطغضلاءاطغ
كيلعو.ديربتلالولحمعافدنا
.كرحملاديربتحوارمنمسارتحالاب
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
نمديزملافضأ،لقأىوتسملا
عافدنانازخىلإبسانملاجيزملا
ىوتسملالصيىتحديربتلالولحم
.ةحضوملاةمالعلاىلإ

هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥
.هطبرمكحأو

ديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦
دربينأدعبوكرحملافاقيإدعب
ءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلالئاس
١ةوطخلانمديربتلالولحمءلم
.٦ىتحو
يفديربتلالولحمنكيملاذإ
ماظنلادربيامدنعبسانملاىوتسملا
ىلإعوجرلابلضفتف،ىرخأًةرم
.كيدليلحملاليكولا

هيبنت

،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
دقوديربتلالولحملنادقفثدحيدق
صرحا،اذلو.فلتللكرحملاضرعتي
ًامكحمطغضلاءاطغنوكينأىلع
.ةحيحصةروصب

ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم
ةرارحةجردسايقمىلعةرايسلايوتحت
تادادعلاةعومجميفكرحملاديربتلئاس
يتلاةطرفملاةنوخسلالئاسرىلإةفاضإلاب
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفرهظت
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.كرحمللةطرفملاةنوخسلانمريذحتلل
ديربتلئاسةرارحةجردسايقمعجار
.١١٨/كرحملا

ءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتيدق
نمًالدب،ريذحتلااذهروهظدنعكرحملا
.روفلاىلعةمدخلاءارجإبلطاكلذ
،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
ىلعفقتةبكرملانأنمدكأتف
.ٍوتسمٍحطس
تناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب
اذإف.المألمعتكرحملاديربتحوارم
يغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملاضرعت
اذإو.لمعت)حوارملا(ةحورملانوكتنأ
ليغشتلصاوتالف،لمعتالحوارملاتناك
.كتبكرملةمدخلابلطاوكرحملا

هيبنت

دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلاناكاذإ

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلانكيملاذإ

ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأةيؤر
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

رورملا
ةروطقملةبكرملابحس.

مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
كيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليامءارجإب

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

حتفا.ةحورمةعرسىلعأوةرارح
.ةرورضلابسحذفاونلا

،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو)دياحم(
.دياحملانارودلا

ريشيةرارحلاسايقمنكيمللاحيفو
رهظيملوأ،ةطرفملاةرارحلاةقطنمىلإ
اهنيحف،ةرارحلاةجردعافترانمريذحت
ةدايقةلصاومكنكمي.ةبكرملاةدايقنكمي
ىلعظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملا
يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةنمآةفاسم
لصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأ
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلا
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم
،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
رظتنامث،فقو،قيرطلانعىحنتف
لئاسرترهظاذإ.روفلاىلعةبكرملاب
حصنيف،رركتملكشبةطرفملاةنوخسلا
.ليكولاىلإعوجرلاب
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دوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
ثالثةدملكرحملاليطعتبمقف،راخبلا
يغبنيو.ةبكرملابراظتنالاءانثأ،قئاقد
رمتسالاحيف،دربيىتحكرحملافاقيإ
.روهظلايفريذحتلا

لسغلالئاس

همادختسانكمياذام

جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
ةءارقنمدكأتةبكرملاىلإيمامألا
لبقةِجتنملاةكرشلللامعتسالاتاميلعت
يفةبكرملامدختستستنكاذإ.مادختسالا
نودامىلإةرارحلااهيفضفخنتةقطنم
ةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلاةجرد
.دمجتلادضةيفاكلا

ليسغلالئاسةفاضإ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

.نازخلاناكمىلعفرعتلل٢٢١

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
اذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
تارفشكاكتحاىلإرمألا
.اهتابثمدعوأتاحساملا

كرحملاديربتلولحممدختستال.
ليسغل)ديمجتللةمواقمةدام(
ىلإاذهيدؤيدق.يمامألاجاجزلا
ليسغماظنيففلتثادحإ
.ءالطلايفويمامألاجاجزلا

ليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
نأنكميثيح.مادختساللدعُملا
لولحملاديمجتيفءاملاببستي
لئاسنازخيففلتثادحإو
ىرخألاءازجألايفوليسغلا
.ليسغلاماظنل

،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةكرشلاتاميلعتعابتابجي
.ءاملاةفاضإصوصخبةّعنصملا

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
امم،دمجتثدحاذإلئاسلاددمتل
ناكاذإنازخلافلتىلإيدؤيدق
.هرخآىلإًائلتمم

لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردُصتةجمدُم
متيدق.هرييغتةرورضولمارفلاةناطبلكآت

دقوأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامس
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظي
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}
لمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
يفديجلكشبلمعتنللمارفلانأ
عوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرقتقو
لكآتريذحتتوصعامسدنع.مادطصا
ىلعةمدخلاءارجإبجي،لمارفلا
.ةبكرملا

هيبنت

ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطبلكآت
.لمارفلاحالصإلةظهاب
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وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
رمألااذهربتعيالو.ةفخباهيلعطغضلا
.لمارفلايفلطعثودحىلعًارشؤم
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتُعت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاّضبنتيدافتل
نعًاثحبلمارفلاةناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآتيأ
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٢٩٦/تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلا

يفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي
.ةرملك

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا

رايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
الدقو.لمارفلاماظنلةدمتعموةديدج
مدعةلاحيفديجلكشبلمارفلالمعت
لوصحلانكميالدقو.تاداشرإلاهذهعابتا
لمارفلانمعقوتملالثمألاءادألاىلع

ةلاحيفكلذوريبكلكشبجئاتنلافلتختو
وأةحيحصلاريغلمارفلارايغعطقبيكرت
.حيحصريغلكشببيكرتلاةلاحيف

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم3
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

.نازخلاعقومديدحتل٢٢١

لمارفلالئاسصحف

نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
برستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
لمارفلالمعتنل،لئاسلايف
.ةديجةروصب

نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
نلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
لحيفلئاسلاةفاضإةيلمعدعاست
فيضأاذإ.برستثودحةلاحيفةلكشملا
نوكتسفتاناطبلالكآتةلاحيفتيزلا
دنعتيزلانممزاللانمربكأةيمككانه
ةفاضإكنكمي.ةديدجلاتاناطبلابيكرت
طقفكلذوةرورضلابسحهتلازإوأتيزلا
ماظنىلعلمعلاناكاماذإةلاحيف
.ةيكيلورديهلالمارفلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
تنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنموأ
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا
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ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاريذحت
.١٢٢/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٢٨٨/ةنايصلالودج

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٢٩٢.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
دنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمستةقاطب
عجار.ةديدجةيراطبءارشىلإةجاحلا
٢٢١/كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
.ةيراطبلاناكمىلعفرعتلل
.ليكولاعجار،ةيراطبلالادبتسال
تلوف١٢دهجةيراطبىلعةبكرملايوتحت
بيكرت.)AGM(صاميجاجزيحولتاذ
ىلإيدؤيستلوف١٢دهجةيسايقةيراطب
.تلوف١٢دهجلاتاذةيراطبلارمعليلقت
تلوف١٢دهجةيراطبنحاشمادختسادنع
رفاوتي،تلوف١٢دهجAGMةيراطبعم
ةيراطببصاخدادعإنحشلاةزهجأضعبب

AGMدادعإلااذهرفاوتاذإ.نحاشلاىلع،

١٤٫٨ىلإنحشلادهجديدحتلهمدختسا
ةعنصُملاةكرشلاتاميلعتعبتا.تلوف
.نحاشلل

ماظنلافاقيإ/ءدب

كلذوفاقيإ/ءدبماظنةبكرملابرفاوتي
ريفوتيفةدعاسمللكرحملافاقيإل
.١٧٣/كرحملاليغشتءدبعجار.دوقولا

ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخُدتال
،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
تاراظنمادختسابكينيعةيامحبمق
.ةيقاو

.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا

ريذحت}
نأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
لباقزاغىلعيوتحتامككقرحي
ةباصإللضرعتتنأنكمي.راجفنالل
.صرحبلماعتلامدعةلاحيفةديدشلا

برقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلانم

،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
تانوكمىلعاهبةصاخلاتاقحلملاو
ةباصإلاببستنأنكمييتلاو،صاصرلا
.باجنإلاىلعةردقلافعضوناطرسلاب
.ةيراطبلاعملماعتلادعبكيديلسغا

ةبكرملانكر

ةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
يكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألالباكلا
.ةيراطبلاةنحشىلعظفاحت
لباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
كنكميوأةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
trickleمادختسا charger)ضيضننحاش(
.ةيراطبلل

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لقنلاقودنص

بلطتيال،ةيداعلاةدايقلافورظلظيف
ناكاذإالإةنايصيألقنلاقودنصلئاس
.يعيبطريغتوصوألئاسللبرستكانه
قودنصةنايصكنكمي،ةرورضلاةلاحيفو
.كليكوىدللقنلا

ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
كرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأباصتدقو.ًةأجفةبكرملا
.ةبكرملاكرحتلةجيتنىذألابكعم

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم

.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢
ىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
لاحلايفكرحملاءافطإلدادعتسا
.هليغشتروف

لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
دكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجونم
دادعتساىلعنك.اهكرحتلًابسحت
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسال
.كرحتلايفةبكرملاتأدب

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
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لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.
لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
جاجزلاةحسامتارفشلادبتسابجي
ةنايصلالودجعجار.يرودلكشبيمامألا
/٢٨٨.

متيوةفلتخمعاونأبلادبتسالاتارفشرفوتت
ىلعلوصحلل.ةفلتخمقرطباهعزن
،نيبسانملالوطلاوعونلالوحتامولعم
.٢٩٣/ةنايصللةليدبلارايغلاعطقعجار

هيبنت

يففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
لظيفهلةحساملاعارذةسمالملاح
يرسينل.ةحساملاةشيردوجومدع
ضرعتترارضأةيأىلعةبكرملانامض
جاجزلاسمليةحساملاعارذعدتال.اهل
.يمامألا

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةحساملاةرفشلادبتسال
نعاًديعبةحساملاةعومجمبحسا.١

.يمامألاجاجزلا

طسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
لاصتاناكموهوةحساملاةرفش
.ةحاسملايعارذ

بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣
جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
شيرلادبتسال٣-١تاوطخلاسكعا.٥

.تاحساملا

ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا

ءاطغاهعارذويفلخلاةحساملالصنلرّفوتي
.ةيامحلل
:ءاطغلاةلازإل

ةدوجوملاةيكيتسالبلاةادألاكّرح.١
مامأللاهطغضاوءاطغلالفسأ
.اهحتفل

ةشيرفرطوحنءاطغلاكرح.٢
.ةشيرلاةعومجمنماهعزنلةحساملا
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.كرحملاءاطغلزأ.٣
صرحا،تاحساملاشيرلادبتسادعب.٤

يفءاطغلافاطخكيرحتىلع
ةعومجميفةدوجوملاةحتفلا
.شيرلا

.هتيبثتللفسأللءاطغلاقلغأ.٥
:ةحساملاةرفشلادبتسال

جاجزلانعًاديعبجاجزلاةحسامعفرا.١
.يمامألا

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

تابثبديدجلالصنلاةعومجمطغضا.٣
عارذتبثتىتحةحساملاعارذىلع
.ماكحإباهعضوميفريرحتلا

يمامألاجاجزلالادبتسا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصُني،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
لمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
ُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألاهذه
عجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ،ًالئاسر
بسانملالادبتساللكبصاخلاليكولا
.يمامألاجاجزلل

يتوصلايمامألاجاجزلا

اذإ.يتوصيمامأجاجزبةدوزمةبكرملا
،امببسليمامألاجاجزلالادبتسالَتجتحا
،يتوصيمامأجاجزىلعكلوصحنمدكأتف
اهرفوييتلاايازملانمةدافتساللكلذو
.يتوصلايمامألاجاجزلا

زاغلا)تاماعد(ةماعد
زاغلا)تاماعد(ةماعدبةزهجمةرايسلا
ءاطغماظنحتفوعفريفةدعاسملل
يفةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
.لماكلاحتفلاعضو

ريذحت}
ظفاحتيتلازاغلاتاماعدتطقساذإ
قودنصو،كرحمءاطغحتفىلع
نأنكمي،ةرخؤملابابوأ/و،ةعتمألا
.ةريطختاباصإبنورخآلاوأتنأباصت
ىلعلوصحللكليكوىلإةبكرملاذخ
رصبلابصحفا.روفلاىلعةمدخلا
دوجونأشبّيرودلكشبوزاغلاتاماعد
نماهريغوأ،قوقشلاوأ،ىلبلاتامالع
ءاطغنأنمدكأتللصحفا.رارضألا
ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
تلشفاذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفم
/كرحملاءاطغكاسمإيفتاماعدلا
مقتال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص
.ةنايصللةرايسلابحطصامث.ليغشتلاب

هيبنت

يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٢٨٨/ةنايصلالودجعجار
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٠

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
حيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
نمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسمةيسيئرلا
.طبضلا
ىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
بيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتنفلت
ةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلاحيباصملا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملاطبضل
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٢٤١ ةبكرملابةيانعلا

ةبمللالادبتسا
دنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
اذهيفةروكذمريغةبمليألرييغتءارجإ
.ليكولابلصتا،مسقلا

هيبنت

ةجهوتملاحيباصملالادبتسابنجت
دعبامتايلمعلةليدبلاLEDحيباصمب
فلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.عيبلا
.ةبكرملليئابرهكلاماظنلا

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}
زاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تعقواماذإرجفنتنأنكميوطوغضم
ضرعتتنأنكميو.شدخللتضرعتوأ
ىلعصرحا.ةباصإللنورخآلاوأتنأ
ةوبعىلعةدوجوملاتاداشرإلاةءارق
.اهعابتاوةبمللا

)HID(ةفاثكلايلاعغيرفتتاذةرانإ

ريذحت}
)HID(ةفاثكلايلاعةءاضإلاماظنلمعي
دقو.ًادجعفترميئابرهكدهجمادختساب
ءارجإةلواحمدنعغلابلاىذأللضرعتت
نعتسا.ماظنلاتانوكمىلعةمدخ
.كلذللهؤملاينفلاوأليكولاب

،نونيزيسيئرلاحابصملاةبملرييغتدعب
نعفيفطريغتءوضلاىلعأرطينأنكمي
دعياذهو.فيفخلظلكشىلعلصألا
.ًايعيبطاًرمأ

ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالعزوملابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
ةيئانثلاتامامصلاصختةءاضإةعومجم

.ةيئوضلا

يمامألافاطعنالاةراشإحيباصم
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

ءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١
.٢١٩/كرحملا

ىلعأنمةبملللوصولاءاطغلاعزنا.٢
هريودتبيسيئرلاحابصملاةعومجم
.ةعاسلابراقعهاجتاسكع
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٢

نعةبمللاسبقمنمةبمللالزأ.٣
يبناجالكىلعتانيسللاطغضقيرط
.ميقتسملكشبجراخللاهبحسوةبمللا

.ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللابكر.٤
يفةبملللوصولاءاطغبكر.٥

هريودتبيسيئرلاحابصملاةعومجم
.ةعاسلابراقعهاجتايف

ةرخؤملاحيباصم
:حيباصملاهذهدحألادبتسال

بابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
.٣٨/يفلخلا

نيرامسملاَيسأرةلازإبمق.٢
ةعومجمريماسمنمنيرامسمو
.ةرخؤملاحابصم

نميفلخلاحابصملاةعومجمجرخأ.٣
.ةبكرملامسج

.حابصملاكالسألماحلصفا.٤

هاجتاسكعيفةبمللاسبقمردأ.٥
.جراخللهبحسامثةعاسلابراقع

لكشبسبقملانمةبمللابحسا.٦
.ميقتسم

ةبمللاسبقملخادةليدبلاةبمللاعفدا.٧
.ميقتسملكشب

هاجتايفهردأوةبمللاسبقمعفدا.٨
.ةعاسلابراقع

ةداعإل٥ىلإ٢نمتاوطخلاسكعا.٩
.حابصملاةعومجمبيكرت
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٢٤٣ ةبكرملابةيانعلا

ماقرألاةحولحيباصم

حيباصملاةعومجم

ةبمللاةعومجم

ةبمللاذخأم.١

ةبمللا.٢
حيباصملاةعومجم.٣
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

.يئزجلكشبيفلخلابابلاحتفا.١
.٣٨/يفلخلابابلاعجار

ةيفرطلاحابصملاةعومجمعفدا.٢
.اهجارخإل

لفسأللحابصملاةعومجمةرادإبمق.٣
.يفلخلابابلانمهتلازإل

هاجتاسكع)1(ةبمللاسبقمرِدأ.٤
ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.)3(حابصملا

)1(سبقملانم)2(ةبمللابحسا.٥
.ميقتسمٍلكشبجراخلاىلإ

ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللاعفدا.٦
هاجتايفاهردأوميقتسمٍلكشب
لخادبيكرتلامتييكلةعاسلابراقع
.حابصملاةعومجم

بابلالخادةبمللاتيبثتةدحوعفدا.٧
بناجتيبثتقيرطنعيفلخلا
.ًالوأكبشملا

كبشمللسكاعملابناجلاىلعطغضا.٨
رارقتساىلعلديًاتوصعمستىتح
.هعضوميفةبمللاتيبثتةدحو

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
كلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
دئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادللعطاوق
.يئابرهكلاماظنلاىلع
يلاحلايئابرهكلالمحلارايتنوكيامدنع
عطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردبًاليقث
نيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإوةرئادلا
يعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلاةدوع
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحلوأ
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطم
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٤

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك

يفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
ضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملاةءاضإ
صحفا.حيباصملالمعتالدقتالاحلا
تءاضأاذإًاروفةيسيئرلاحيباصملاتالباك
تأفطنااذإوأيئاقلتلكشبتأفطناو
.كلذكتيقبو

يمامألاجاجزلاتاحسام

ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا

ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
نمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذهحالصإ

ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
ةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقياذه
.ةيئابرهكلاتالكشملانع

رطخ}
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
تاريبمألاةميقىلعلدتتامالعاهيلع
ريبمألاةميقزواجتتال.اهبةصاخلا
تاعطاقورهاصملالادبتسادنعةددحملا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلاةرادلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل
يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل

ةعومجملاىلإرظنا،تارهصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهصملالخادةدوجوملاةيضفلا
وأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف،ةبئاذ
قباطمديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملا
.فينصتلاومجحلايفهل
نمقباطمرهصمبًاتقؤمةناعتسالانكمي
رخآناكميأنمكلذوريبمألاةوقثيح
رهصملالدبتسا.رهصملاداسفةلاحيف
.نكميامعرسأب
ةعومجميفتارهصمةباّحسكانه
اهمادختسانكميو.كرحملاةرُجحتارهصم
ةعومجمنمةلوهسبتارهصملاةلازإل
.تارهصملا
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كرحملاةريجحرهاصمقودنص

طغضا،تارهصملاةعومجمءاطغةلازإل
هعفرامثءاطغلاىلعةدوجوملاكباشملا
ةماعةرظنعجار.هتماقتساىلعىلعألل
.٢٢١/كرحملاةريجحىلع

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلعصرحا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
F011ئدابلا

F022ئدابلا

F031ادبمالرعشتسم

F04كرحملابمكحتلاةدحو
F05رعشتسمFlexFuel

مادختسالاتارهصملا
F06قودنصبمكحتلاةدحو

سورتلا
F07-

F08كرحملابمكحتلاةدحو
F09ءاوهلافييكتضباق
F10ةبلعلاسيفنتفلم
F11دوقولاماظن
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٦

مادختسالاتارهصملا
Fةأٰفدملاةيمامألادعاقملا١٢
F13ةخضمAfterboil

F14-

F152ادبمالرعشتسم

F16لاعشإلاتافلم
F17كرحملابمكحتلاةدحو
F18ضيفختلاةدحو

يئاقتنالايزيفحتلا
)طقفلزيد(

F19ديسكأماخسساسح
)طقفلزيد(نيجورتنلا

F20رشابملارايتلالوحمDC
DC 2

F21رييغتلايفمكحتلا
F22ةعناملالمارفلاةخضم

قالغنالل
F23ةيمامألاةلساغلاةخضم/

ةيفلخلا
F24-

F25لزيدلادوقوناخس
)طقفلزيدلا(

F26-

مادختسالاتارهصملا
F27عناملالمارفلاتامامص

قالغنالل
F28ةروطقمLD

F29ةذفانلانمبابضلاليزم
ةيفلخلا

F30ةآرملانععيقصلاليزم
F31-

F32ةعونتمفئاظو
F33-

F34قوبلا
F35-

F36ةعفترملاةءاضإلاحابصم
نيميلاةهجيسيئرلا

F37ةعفترملاةءاضإلاحابصم
راسيلاةهجيسيئرلا

F38ةيسيئرلاحيباصملاةيوست
ةيئاقلتلا

F39بابضلاحيباصم
F40-

F41قاطنبمكحتلاةدحو
سورتلاقودنص

مادختسالاتارهصملا
F42يسيئرلاحابصملا

كرحمبدوزملا
F43-

F44ةيفلخلاةيؤرلاايارم
ةيلخادلا

F45ةزيمبدوزملادعقملا
بكارلابناجبةيوهتلا

F46ةهجةيوهتلادعقم
قئاسلا

F47دومعلفقةعومجم
هيجوتلا

F48ةيفلخلاةحساملا
F49-

F50ةدايقلاةلجعةئفدت
F51ليغشتلاحابصم

نميألايراهنلا
F52يفمكحتلاةدحو

يفمكحتلا/كرحملا
سورتلاقودنص

F53-

F54-
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٢٤٧ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
F55ةحساملابمكحتلا

ةيمامألا
F56-

F57ليغشتلاحابصم
رسيألايراهنلا

مادختسالاتالحرملا
K01ءدبزاهجليبلوللافلملا

ليغشتلا
K02ءاوهلافييكتيفمكحتلا
K03كرحملابمكحتلاةدحو
K04ةحساملابمكحتلا

ةيمامألا
K05ةكرحلائدابنونيب
K06دوقولاناخس

)طقفلزيد(
K07-

K08-

K09ةيمامألاةحساملاةعرس
K10-

K11-

مادختسالاتالحرملا
K12يلاعلاءوضلاحيباصم

ةيسيئرلا
K13ةيسيئرلاحيباصملا/

راهنلاحيباصم
K14ليغشتءدب/ليغشت
K15ةذفانلانمبابضلاليزم

ةيفلخلا
*K16قوبلا
*K17زافحلالوحملاضيفخت

يئاقتنالا
*K18بابضلاحيباصم
*K19ديربتلالئاسةخضم
*K20-

*K21ةيفلخلاةلساغلاةخضم
*K22ةيمامألاةلساغلاةخضم
*K23يفمكحتلارصنع

ةيفلخلاةحساملا

.ةمدخللعضختالPCBتالحرم*

تادادعلاةحولرهاصمقودنص

لفسأتادادعلاةحولرهاصمقودنصدجوي
.قئاسلاةهجتادادعلاةحول
ررحمثطغضا،تارهصملاىلإلوصولل
يفيولعلاعبرملانمبرقلابجالزملا
.زكرملا
يبناجىلعتيبثتلايتورعىلعطغضا
ةحوليبناجنمالصفنينأىلإءاطغلا
.اهدعبأولفسألةحوللاكرح.تادادعلا
.تاوطخلاسكعا،ءاطغلابيكرتةداعإل
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو
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مادختسالاتارهصملا
F01ىلإرشابملارايتلالوحم

DC(ددرتمرايت AC(

مادختسالاتارهصملا
F02ةيمامألاذفاونلا
F03ةروطقملالمارف
F04ةيوهتلاوةئفدتلاةخفان

ءاوهلافييكتو
F05يفمكحتلاةدحو

2مسجلا

F06CGM

F07-

F08يفمكحتلاةدحو
3مسجلا

F09توصلاربكم
F10-

F11-

F١٢-

F13-

F14ينورتكلإلالقانلا
F15قودنصبمكحتلاةدحو

سورتلا
F16ةأٰفدملاةيمامألادعاقملا
F17طبارلصوم

رسيألاتانايبلا

مادختسالاتارهصملا
F18يفمكحتلاةدحو

7مسجلا

F19ةيجراخلاةآرملا
F20يفمكحتلاةدحو

1مسجلا

F21يفمكحتلاةدحو
4مسجلا

F22يفمكحتلاةدحو
6مسجلا

F23هيجوتلادومعلفق
يئابرهكلا

F24راعشتسالاةدحو
صيخشتلاو

F25لغشلارعشتسم
F26-

F27ةيلآلادعاقملا
F28ةيفلخلاذفاونلا
F29-

F30ةيمامألادعاقملاحاتفم
ةأٰفدملا

F31ةلجعليغشترصانع
ةدايقلا
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مادختسالاتارهصملا
F32يفمكحتلاةدحو

8مسجلا

F33فييكتو،ةيوهتلاوةئفدتلا
ءاوهلا

F34مادختسانودبلوخدلا
ليغشتلاءدب،حيتافملا
حيتافملامادختسانودب

F35ةرخؤملابابجالزم
F36نحاشلاةدحو

USBقحلم/يكلساللا

F37رئاجسلاةعالو
F38ماظنOnstar

F39USBةعومجمل
تادادعلا

F40بابةدحو/اريماكلاةدحو
ةرخؤملا

F41دعاسمماظنةدحو
نكرلا

F42ويدارلا

مادختسالاتالحرملا
K01يوقلالفقلا

مادختسالاتالحرملا
K02تاقحلملاةقاط

ةزجتحملا
K03ةرخؤملاباب
K04-

K05يتسيجول

مادختسالاةرئادلاعطاوق
CB1-

CB2ليغشتسبقملوسنوك
ةيفاضإلاتاقحلملا

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

ةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
بناجىلعةنيزلاةحولءارويفلخلا
.ةيفلخلاةروصقملا

قودنصىلإلوصوللةنيزلاةحوللزأ
.رهاصملا
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو
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مادختسالاتارهصملا
F1مداعلادوقوناخس
F2ةرخؤملاباب
F3ةيفاضإلاةقاطلا

ةروطقملل
F4يئابرهكلادعقملا

بكارلابصاخلا
F5دعقملاةركاذةدحو
F6فقسلاةحتف
F7ةقطنمنمهيبنتلا

ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
F8عوجرحيباصم

ةروطقملا
F9أفدُملادعقملا

1يفلخلا
F10PRK LAMP

F11أفدُملادعقملا
2يفلخلا

F١٢-

F13ةروطقملانكرحابصم

مادختسالاتارهصملا
F14فقوتحابصم

/نميألاةروطقملا
ةراشإحابصم
فاطعنالا

F15رسيألانكرلاحابصم
F16نميألانكرلاحابصم
F17-

F18فقوتحابصم
/رسيألاةروطقملا
ةراشإحابصم
فاطعنالا

F19عيمجبعفدلاماظن
تالجعلا

F20رهظلالفسأ
F21ليغشتسباقم

ةيفلخلاتاقحلملا
F22يفلخلاعفدلاةدحو
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مادختسالاتالحرملا
K1فقوتحابصم

/نميألاةروطقملا
ةراشإحابصم
فاطعنالا

K2عوجرحيباصم
ةروطقملا

K3فقوتحابصم
/رسيألاةروطقملا
ةراشإحابصم
فاطعنالا

K4نكرلاحيباصم
K5زافحلالوحملاضيفخت

-)SCR(يئاقتنالا
)طقفلزيد(

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
ديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانم
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
وأراجفناعقينأنكميو
عجار.فينعمداصتثداح
.١٦٨/ةرايسلاةلومحدودح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
رثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
ببستيدقو.مزاللانم
كلذنعجتانلامادطصالا
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
مظتنملكشبتاراطإلاعيمج
طغضلاىلعلصحتيكل
ىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
طغضصحفبجيهنأ
تاراطإلانوكتامدنعتاراطإلا
.ةدراب

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
نمرثكأةروصبةخوفنملا
وأبقثللاهضرعتوأمزاللا
ثودحلاحيفراجفنالا
ثدحياملثم،ئجافممداصت
ةيأبةبكرملامطترتامدنع
ىلعظفاح.قيرطلايفةرفح
دنعًامئادتاراطإلاطغض
.هبىصوملاطغضلاىوبسم

)عبتي(



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

ةبكرملابةيانعلا٢٥٢

)عبتي(ريذحت

ةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
تناكاذإ.ًاثداحببستدق
ةئرتهمتاراطإلاحطسأ
.اهلدبتساف

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
زكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
ليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
ةقلزلاحوطسلاىلع)ةعاسلاب
.اهريغوديلجلاونيطلاوجلثلاك
ىلإدئازلاريودتلايدؤيدق
.تاراطإلاراجفنا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
دجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
ىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاومزمر
ةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإبناوج
ةكرشتاراطإءادأريياعمعمقفاوتتل
تاراطإىلعفرعتلانكميو.زروتوملارنج
مساوملالكلحلصتيتلاةيلصألاتادعملا
TPCزمرنمنيريخألانيفرحلاةطساوب
."MS"امهو،اذه

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفًابسانمءادأمساوملالكلحلصت
،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
وأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدقاهنكل
ىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثمءادألا
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط
.٢٥٢/ءاتشلاتاراطإ

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ

ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٦١/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
ىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
نمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلانأ
ىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلارمع
صوصخباًرذحنك،ءاتشلاتاراطإ
يفمكحتلاىلعأرطتيتلاتارييغتلا
.لمارفلاوةبكرملا
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا

نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةعرسلاتاذ
تاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ.ةفنصملا
الأاًمودكيلعيغبنيف،لقأةعرسلدعم
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألادحلازواجتت
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فيصلاتاراطإ
فيصتاراطإبةزهجمةرايسلاهذهيتأتدق
دوجوبتاراطإلاهذهزيمتتو.ءادألاةيلاع
لوصولللثمألاادعي،بّكرموصاخسادم
ةفاجلاقرطلاىلعءادأىصقأىلإ
صاخلاسادملااذهنأشنمو.ةبطرلاو
،ةدرابلاءاوجألايفءادألاضفخبّكرملاو
.جولثلاوديلجلابةاطغملاقرطلاىلعو
يفةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبحصنن
تاجرديفرركتملكشبةدايقلاعقوتةلاح
ًابيرقت)تيهنرهف٤٠(ةيوئم٥نملقأةرارح
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعوأ
.٢٥٢/ءاتشلاتاراطإ

هيبنت

زيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتابكرمب
يفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
ةيوئم٧-نملقألاةرارحلاتاجردلظ
تاراطإلانيزختباًمئادمق.)تيهنرهف٢٠(
قلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلا
ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرديفو
.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف٢٠(
ةرارحتاجردلةضرعتاراطإلاتناكاذإ
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم٧-غلبت
٤٠(ةيوئم٥ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

لبقرثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف
ةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرت
ةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلاهذهب
تاراطإلاوحننخاسءاوهرايتوأ
لبقاًمئادتاراطإلاصحفا.ةرشابم
.٢٥٩/تاراطإلاصحفعجار.اهلامعتسا

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

ريذحت}
ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
ًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفًايفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
.راطإلاراجفناىلإنايدؤي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

.قيرطلارطاخمءاّرج

راطإلاتامولعمقصلمحضوي
تادعملاتاراطإةبكرملاىلعةلومحلاو
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعموةيلصألا
طغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
طغضلىندألادحلاوههبىصوملا
لمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
ةلومحدودحعجار.ةبكرمللىوصقلا
.١٦٨/ةرايسلا
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مكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
الأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيف
وهاممربكأًانزواهليمحتمتي
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم

وأةدحاوةرمتاراطإلاصحفبكيلع
يطايتحالاراطإلاَسنتال.رهشلكرثكأ
.ةبكرملاباًدوجومناكاذإ،طوغضملا
ءاوهلاطغضنوكينأبجيثيح
٤٢٠درابلاطوغضملايطايتحالاراطإلاب
ةصوبلكلًالطر٦٠(لاكسابوليك
/ريغصيطايتحاراطإعجار.)ةعبرم

٢٧٠.

صحفلامتيفيك

ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
خفنلاطغضنمققحت.راطإلل
اذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ةدملةبكرملاةدايقمتتملهنأينعي
رثكأةفاسملوألقألاىلعتاعاسثالث
.)ليم١(مك١٫٦نم

قاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
زاهجبةوقبطغضامث.راطإلامامص
لوصحللمامصلاىلعراطإلاسايق
قفاوتاذإف.طغضلاسايقلةءارقىلع
طغضلاعمدرابلاراطإلاخفنطغض
قصلمىلعدوجوملاو،هبىصوملا
دجوتالف،راطإلاوةلومحلاتامولعم
طغضناكاذإ.ةئياهملانمديزملةجاح
نيحلءاوهلافضأف،اًضفخنمخفنلا
ىصوملاطغضلاىوتسمىلإلوصولا
،اًعفترمخفنلاطغضناكاذإ.هب
زكرميفةيندعملاقاسلاىلعطغضاف
.ءاوهلاضعبغيرفتلراطإلامامص
راطإلايفءاوهلاطغضصحفدعأ
.سايقلازاهجمادختساب
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
عنملوةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
ةيطغأىوسمدختستال.برستلا
ةطساوبتارايسللةممصملاتامامصلا

GM.تارعشتسمضرعتتدقTPMS
تاحالصإنمضلخدتنلوفلتلل
.ةلاحلاهذهيفنامضلا

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
)TPMS(صحفلويدارلاتاسجمةينقت
ثيح.راطإلايفءاوهلاطغضتايوتسم
طغضةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعت
تاءارقثبوكتبكرمتاراطإيفءاوهلا
لابقتساةدحولراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملايفةدوجوم
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
نوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
ىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضموًادراب
ىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبقنمهب
.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملاةتفال
ةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاحيفو(
وأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلانع
كيلعبجيف،راطإلاخفنطغضقصلم
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلاطغضديدحت
ديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبكتبكرم
رشؤمةءاضإبموقيو)TPMS(راطإلا
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ىوتسميندتدنعراطإلاطغضضافخنا
رثكأيفوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغض
ةروصبخفنلالدعمنودامىلإراطإنم
.ةريبك
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجُريو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
ىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
طغضىلعظافحلايفقئاسلاقتاع
ولىتح،ةحيحصةروصبراطإلايفءاوهلا
ةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنايدؤيمل
.راطإلاطغضضافخنارشؤم
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
امدنعف.راطإلاطغضضافخنارشؤمب
ضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلافشتكي
ةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنارشؤم

فوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاو
ةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذرمتسي
.ًامئاقلازامللخلانأاملاط
،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلانإف
اهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
للخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلاىلع
لالحإلمعاهنم،ةدعبابسألماظنلاب
ةليدبتالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلل
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملاب
يغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا
طغضةبقارمماظنرشؤمصحفًامئاد
وأتاراطإلادحأللالحإلمعدعبراطإلا
اذهنأنمدكأتللكتبكرمبرثكأوأتالجعلا
حمستةليدبلاتالجعلاوتاراطإلاوألالحإلا
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنلل
٢٥٥/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
تارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

TPMSيفءاوهلاطغضةبقارمىلع

يفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإوتاراطإلا
يفةدوجوملابقتساةدحولتاراطإلا
.ةبكرملا

يفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.١٦٨/ةرايسلاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
ىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتي
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
نعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
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)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمليغشت
قئاسلاتامولعمزكرمعجار،هتشاشو
)DIC(/١٢٨.

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا
نوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
يفءاوهلاطغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
تاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكتامدنع
،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمىلع
/ةرايسلاةلومحدودحعجار،هتيبثتناكمو

.٢٥٣/تاراطإلاطغضكلذكعجار.١٦٨

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
لضفت.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
ريودتو٢٥٩/تاراطإلاصحفىلإعوجرلاب
.٢٥١/تاراطإو٢٥٩/تاراطإلا

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
ثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
يفيرسيالةبكرملانامضنإف،كلذ
ًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلاهذه
نمدمتعملابرستلاعنامطقفمدختسا
كليكوقيرطنعرفوتملازروتوملارنج
.كتبكرميفنمضتملاوأ

تاراطإلاطغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصمو

تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ

راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.
راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
ةلاسريفتختولاطعألاحابصمئفطني
لادبتسادعبقئاسلاتامولعمزكرم
ةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلاراطإ
ةقباطمةيلمع"عجار.حاجنبتاسجملا
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنساسح
اذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلا
.مسقلا

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعب
ةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت.حاجنب
طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطم
اذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلا
.مسقلا

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
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تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
ةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
لكشبلمعلانمتاراطإلاطغض
/ةديدجتاراطإءارشعجار.ميلس

٢٦١.

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا
لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجي
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يف.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

)رفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت

ةعومسموةيرصبتاهيبنتةزيملاهذهرفوت
تاراطإلاخفنءانثأةدعاسمللةرايسلاجراخ
ىلإلوصولادنعكلذوءاوهلانمةغرافلا
.درابلاىلعهبىصوملاءاوهلاطغض

طغضضافخناريذحتحابصمئيضيامدنع
:راطإلاءاوه
.نمآوٍوتسمعضوميفةرايسلانكرا.١
.ماكحإبنكرلالمارفدش.٢
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.٣
.غرافلاراطإلاىلإءاوهلافضأ.٤

.فاطعنالاةراشإحابصمضمويس
ءاوهلاطغضىلإلوصولادنع
ًةرمًاتوصقوبلاردصيسبولطملا
ةراشإحابصمفقوتيوةدحاو
ةرتفلتبثيوضيمولانعفاطعنالا
.ةريصق
تاذتاراطإلالكلتاوطخلاهذهراركتبمق
تءاضأيتلاويفاكلاريغءاوهلاطغض
.راطإلاطغضضافخنانمريذحتلاءوض

ريذحت}
نعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيفدحلا
دحلازواجتبنجت.ةباصإللنيرخآلا
رادجلاىلعروكذملاطغضللىصقألا
.راطإلليبناجلا

٣٥رادقمبةدئازةروصبراطإلاخفنمتاذإ
)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكسابوليك
لصاويوتارمةدعًاتوصقوبلاردصيسف

ناوثةدعلهضيموفاطعنالاةراشإحابصم
ءاوهلافيرصتل.ةئبعتلاةيلمعفقوتدعب
ضيموءانثأ،طغضلاةميقحيحصتودئازلا
ةرتفلطغضا،فاطعنالاةراشإحابصم
لوصولادنعو.مامصلازكرمىلعةزيجو
قوبلاردصيس،ةحيحصلاطغضلاةميقىلإ
.ةدحاوةرمًاتوص
يففاطعنالاةراشإحابصمضمويملاذإ
خفنيفعورشلادعبةيناث١٥نوضغ
راطإلاخفنهيبنتنأىلعليلداذهف،راطإلا
.لمعيالوأطشنريغ
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأتناكاذإ
ةئبعتليرصبلاهيبنتلالمعينلف،لمعت
.ةحيحصةروصبءاوهلابراطإلا
ةئبعتهيبنتطيشنتىلعTPMSلمعينل
:ةيلاتلافورظلايفةحيحصةروصبراطإلا
زاهجوأيجراخزاهجنملخادتدوجو.

.لاسرإ
خفنلازاهجنمءاوهلاطغضةيافكمدع.

.راطإلايفءاوهلاةئبعتل
.TPMSيفلطعدوجو.

حيباصموأقوبلايفلطعدوجو.
.فاطعنالاةراشإ

ريغTPMSرعشتسميفقيقحتلازمر.
.ماظنلايفلجسم
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ةيراطبيفةقاطلاضافخنا.
.TPMSرعشتسم

راطإلايفءاوهلاخفنهيبنتلمعيملاذإ
يلاوحةرايسلاكرحف،TPMSلخدتببسب
ةرملواحومامألاوأفلخلل)مدق٣(رتم١
،ءاوهلاةئبعتهيبنتةزيملمعتملاذإ.ىرخأ
.ءاوهلاطغضسايقممدختساف

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلا

طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
دعبتاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
راطإنمًالدبيطايتحالاراطإلامادختسا
ماظنسجمىلعيوتحييذلاقيرطلا
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
.ةيلاتلالاعشإلاةروديفقئاسلاتامولعم
/تاراطإلاعضاومعمتاسجملاةقباطممتت
ةداعإةادأمادختسابكلذو،تالجعلا
طغضةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالا
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلا
ةهجيمامألاراطإلاوقئاسلاةهجيمامألا

راطإلاوبكارلاةهجيفلخلاراطإلاوبكارلا
لوصحللكليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلا
.مالعتسالاةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلع
عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
ًاتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
عجار.ةمدخلاعضويفةبكرملاعض.٢

.١٧٢/ليغشتلاحاتفمعضاوم

طغضتامولعمةحفصرايخنأدكأت.٣
ليغشتنكمي.طٰشنمتاراطإلا
تامولعملاتاحفصفاقيإو
قئاسلاتامولعمزكرمبةضورعملا
زكرمعجار.تارايخلاةمئاقلالخنم
.١٢٨/)DIC(قئاسلاتامولعم

تامولعمزكرمليغشترصانعمدختسا.٤
نميألابناجلاىلع)DIC(قئاسلا
ةشاشىلإريرمتللةدايقلاةلجعنم
ةحفصتحتتاراطإلاطغض
.DICتامولعم

يفVىلعرارمتسالاعمطغضا.٥
تامولعمزكرمبمكحتلارصنعفصتنم
.قئاسلا
كنمبلطتةلاسرضرعمتيامبر
.ةيلمعلاءارجإىلعةقفاوملا
نيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
املابقتسالازاهجنأىلإةراشإلل
رهظتو،فرعتلاةداعإعضويفلاز
تاراطإلاىلعفرعتلاطيشنتةلاسرلا
تامولعمزكرمةشاشىلع
.)DIC(قئاسلا

بناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦
.قئاسلا

لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧
قاسنمبرقلابراطإلابناج
طيشنتلرزلاىلعطغضامث.مامصلا
.تاراطإلاطغضةبقارمماظنسجم
دكؤيلقوبلانمريرصتوصردصي
فيرعتزمرةقباطمتمتهنأىلع
.ةلجعلاوراطإلاعضوعمسجملا

بناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.ةعباسلاةوطخلايف

بناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.٧ةوطخلايف
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بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠
.٧ةوطخلايفءارجإلارركو،قئاسلا
نأىلإريشيلنيترمًاتوصقوبلاردصي
عمقفاوتمسجملافيرعتزمر
،قئاسلابناجيفيفلخلاراطإلا
ماظنتاسجمةقباطمةيلمعفقوتتو
يفتخت.تاراطإلاطغضةبقارم
تاراطإلاىلعفرعتلاطيشنتةلاسرلا
تامولعمزكرمةشاشنم
.)DIC(قئاسلا

.ةبكرملاليغشتفاقيإبمق.١١
ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢

نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
تامولعموراطإلاقصلمىلع
.ليمحتلا

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
ًايرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع

:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
اهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوموأ

تاراطإلاريودت
تاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
لودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلايف
.٢٨٨/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا

ريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
عرسأبتاراطإلاعضاوملّدب،يداع
خفنطغضنأنمدكأتونكممتقو
مدعنمققحتوبسانمتاراطإلا
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجو
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا
ىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
٢٦٠/ةديدجتاراطإلاتقونيحي
.٢٦٣/تالجعلالالحإو

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
يفريغصلايطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيببوانتلا
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ىلعةيفلخلاوةيمامألاتراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٦٨/ةرايسلاةلومحدودحو٢٥٣/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٢٥٥.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٢٩٦/تافصاوملاوتاعسلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
ليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
ةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتفدعب
.ثداحعوقويفببستتواهناكمنم
أدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

لماحممحشنمةقيقرةقبطعض
دعبةلجعلاةخيطبزكرمىلعتالجعلا
نيببوانتلاءارجإدعبوأاهلادبتسا
لكشتوألكآتلاعنملكلذو،تاراطإلا
حطسىلعمحشلاعضتال.أدصلا
وأةلجعلاتالومصوأةلجعلابيكرت
.اهيغارب

ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسو،ةرارحلاتاجردو،ةنايصلالثم
.قيرطلافورظو،ةبكرملاةلومحو،ةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأوأ
.٢٥٩/تاراطإلاريودتو٢٥٩/

ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
تاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
طغضةنايصوليمحتلافورظوةرارحلا
ثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأشنم،خفنلا
لادبتسابزروتوملارنجيصوت،اذل.مداقتلا
اذإيطايتحالاراطإلاكلذيفامب،تاراطإلا
تسرورمدعب،هبةزهجمةرايسلاتناك
.سادملالكآتنعرظنلاضغب،تاونس
رخآنمراطإلاعينصتخيراتةفرعمنكمي
راطإلاديدحتمقريفةدوجومماقرأةعبرأ

DOTلقنلاةرازوبصاخلا)TIN(،وهو
.راطإلابناوجنمدحاوبناجىلعكوبسم
امنيب،)52-01(عوبسألانيمقرلوألثميو
نوكيس،ًالثمف.ماعلاىلإنيمقررخآريشي
خيرات٢٠١٠ماعلانمثلاثلاعوبسألاىدل
لقنلاةرازوهتددحماقرأةعبرأنمنّوكم
.0310وهو
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ةبكرملانكر

ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانمًايلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
دقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقبءوشن
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإيدؤي
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
تافصاومماظنفينصتيبلتلةبكرملا
TPC(تاراطإلاءادأريياعم Spec(نم
ةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوملارنج
لارنجيصوت،تاراطإلالادبتسال
فينصتاهلتاراطإءارشبةدشبزروتوم

TPC Specهسفن.

تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
ةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤتيتلا
،لمارفلاماظنءادأكلذيفامب
مكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاوةدايقلاو
.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو،رجلايف
تاراطإلاءادأتافصاوممقردجوي
اًروفحمزروتوملارنجةكرشبةصاخلا
تامولعمنمابيرقراطإلابناجىلع
اًممصمراطإلاناكاذإ.راطإلامجح
عيمجيفمادختسالابحمسيحطسب
ءادأتافصاوممقرنوكيسف،لوصفلا
امهوMSيفرحباًعوبتمراطإلا
.ديلجلاونيطلاراصتخا
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
٢٥٩/تاراطإلاريودتعجار.ًابيرقت
لوحتامولعملانمديزملاةفرعمل

عمو.تاراطإلانيببسانملابوانتلا
لادبتسايرورضلانمناكاذإ،كلذ
تاراطإللةدحاوروحمةعومجم

ةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف،ةلكآتملا
.يفلخلاروحملاىلع
يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
كلذو،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلا
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلاب
اًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلاتاذ
ءاتشلاراطإلىوصقلاةعرسلاةردق
تاذءاتشلاتاراطإمادختسادنع
.ضفخنملاةعرسلافينصت

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا
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ريذحت}
نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
عاونأوأةيراجتتامالعوأماجحأ
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
وأمجحلامدختسا.ةبكرملابرخآ
تاراطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.عبرألاتالجعلاىلعحيحصلا

ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
دعبتالجعلافارطأفاوحققشت
دق.ةدايقلانملايمأةدععطق
ةأجفةلجعلافلتتوراطإلارجفني
.مداصتثودحيفببستتيلاتلابو
يعاعشلاعونلامدختسا
)radial-ply(تاراطإلالكايهنم
.كتبكرميفةتبثملاتالجعلاعم

تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف

ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك
ةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ةقيقدريغتاريذحتتاراطإلاطغض
بيكرتمتاذإتاراطإلاطغضضافخنال
ءادأتافصاومعمةقفاوتمريغتاراطإ
TPCتاراطإ Spec.ماظنعجار
.٢٥٤/تاراطإلاطغضةبقارم

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
دودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
ىلعفرعتلل١٦٨/ةرايسلاةلومح
نمديزمىلعلوصحلاوقصلملاعقوم
تامولعمقصلملوحتامولعملا
.ةلومحلاوراطإلا

مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتيدقف
كسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو،ةكرحلا
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإةفاضإلاب
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإةمظنأب
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا

وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلاوأ
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}
دقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقتال
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٢٦١/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢١٨/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملاو

تاراطإلاةنزاوموتالجعلاةاذاحم
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
اذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
وأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآتتظحال
لكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملاتناكاذإ
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٢٦٣ ةبكرملابةيانعلا

وأراسيلاةهجفيفخلابحسلا.تفلم
وأ/وقيرطلاةمقبسحىلع،نيميلا
بابقلالثمىرخألاقيرطلاحطستاعونت
ةبكرملاتزتهااذإو.ًايداعاًرمأدُعيرفحلاو
نمف،وتسمقيرطىلعةدايقلاءانثأ
تالجعلاوتاراطإلانوكتنأنكمملا
ليكولارشتسا.ةنزاومةداعإىلإةجاحب
.ةبسانملاةيصيخشتلاتايلمعلاىلعفرعتلل

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
ضعبحالصإنكميو.اهلادبتسابمقف
رشتسا.موينمولألانمةعونصملاتالجعلا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظاذإكليكوب
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
اهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذةقيرطلاب
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمّريغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيبةلصافلا
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيبةلصافلا

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
اًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
متفيكةفرعمنكميالثيح.اًريطخ
تمتيتلاةفاسملامكوأاهمادختسا
ببستوةأجفلطعتتدقف.اهبةدايقلا
،تالجعلالادبتسادنعف.مداصتثودح
نمةيلصأةديدجتادعمةلجعمدختسا
.زروتوملارنج

تاراطإلالسالس

ريذحت}
الثيحتاراطإلالسالسمدختستال
نأنكميو.ةيفاكةلصافةفاسمدجوت
ةمدختسملاتاراطإلالسالسببستت
ةحيحصلاةلصافلاةفاسملاةاعارمنود
ماظنتانوكموأ،لمارفلافلتيف
دق.ىرخألاةبكرملاءازجأوأقيلعتلا
لسالسلعفبتفلتيتلاةقطنملاببستت
ثودحومكحتلانادقفيفتاراطإلا
.مداصت

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٤

)عبتي(ريذحت

طقفرجلاةزهجأنمرخآاًعونمدختسا
همادختسابةعنصملاةكرشلاتصوأاذإ
ةبكرملاتاراطإمجحةعومجمعم
كلتتاميلعتعبتا.قيرطلافورظو
،ةبكرملافالتإيدافتل.ةعنصملاةكرشلا
هلزأوأرجلازاهجطبضدعأوءطببدق
.تالجعلارُدتال.ةبكرملاسماليناكاذإ
ىلعاهبكرف،رجلاةزهجأمادختسامتاذإ
.ةيمامألاتاراطإلا

راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٢٥١/تاراطإعجار
نوكينأحجرملانمف،راطإلانمءاوهلل
يفراطإلارجفنااذإنكلو.ءيطببيرست
وهاملوححئاصنلاضعبهذهف،تقويأ
:هلعفكيلعنيعتياموعقوتم
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع

دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
اًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلانع

ريذحت}
ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
راطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
ءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلادعب
ببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثموأ
خفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخًاثداح
هبةبكرملاتدقدقتنكاذإراطإلا
نملقأهلخادبطغضلاىوتسمو
زكرموأكليكوعد.بوقثهبوأ،بولطملا
وأحيلصتبموقيدمتعملاتاراطإلاةمدخ
عرسأببوقثملاراطإلالادبتسا
.نكممتقو

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناكاذإ
رييغتدنعمادختساللطقفةممصماهناف
اهمادختسامتاذإو.غرافلاراطإلا
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغأل
تقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا
كانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنمةبكرملا
ةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفار
.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختساللطقف

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٤٥/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع

)عبتي(
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٢٦٥ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
رييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
كرحتعنمىلعةدعاسملل.راطإلا
:ةبكرملا

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
ةكرحلالقنزاهجلعجا.٢

Pعضولايفيكيتاموتوألا
لقنزاهجلعجاوأ،)نكرلا(
1عضولايفيوديلاةكرحلا
.)عوجر(Rوأ)لوألا(

دعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٣
.ةبكرملاعفرءانثأهليغشت
.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٤
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٥

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

راطإلاحالصإهيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.هرييغتوأ

تاراطإلارييغت

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

)ترفوتاذإ(بحسلاةقلح.١

)رفوتاذإ(ءاطغنودبعمقلائياهم.٢

ةلجعلاحاتفم.٣

مازحلا.٤
ةعفارلا.٥

)ًارفوتمناكاذإ(يغاربلاكفم.٦
:تاودألاويطايتحالاراطإلاىلإلوصولل

بابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
.٣٨/يفلخلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٦

ةلومحلاةيضرأنميفلخلاءزجلاوطا.٢
كفلفلخللهبحساو,مامألاىلإ
ىلعألبحسامث،ريماسملاقيشعت
.ةلازإلل

مامألليطايتحالاراطإلاءاطغبحسا.٣
.هتلازإلىلعألو

هاجتاسكعيفتيبثتلاةلوماصردأ.٤
راطإلاةلازإلةعاسلابراقع
يطايتحالاراطإلاعض.يطايتحالا
.هرييغتمتييذلاراطإلاراوجب

ةنزخماهعيمجتاودألاوعفرلابيضق.٥
نممهلزأ.يطايتحالاراطالالفسأ
برقلابمهعضمثمهبصاخلاءاعولا
.هرييغتمتيسيذلاراطإلانم

يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار
.تامولعملانمديزملل٢٦٤/

ءاطغبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب.٢
بحسا،يزكرمءاطغوأتالجعلل
نعيزكرملاءاطغلاوأءاطغلا
راطإلاءاطغنزخ.هتلازإلةلجعلا
صصخملاءزجلايفمكحملكشب
وأحيلصتبموقتنأىلإنيزختلل
.غرافلاراطإلالادبتسا

هاجتاسكعيفةلجعلاطبرةادأردأ.٣
ليماوصلكّكفلةعاسلابراقع
.مهعضاومنممهلزتالنكل،تالجعلا

هيبنت

عفرلابيضقيفعفرلاسأرنأنمدكأت
دقالإوبسانملاناكملايفتبثم
نامضلايرسينل.فلتللةبكرملاضرعتت
.اهبمايقلامتيسيتلاتاحالصإلاىلع

ةمدقمللةهباشم،ةيفلخلاضورعم

ىلعدوجوملاعفرلاسأرةيعضوتبث.٤
بيضقلاناكميفعفرلابيضق
.غرافلاراطالانمبرقلابددحملا
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٢٦٧ ةبكرملابةيانعلا

ةلصولاةفشنمةلوماصلاعقومددح
سأرزكرمعض.حوللابةيندعملا
ةيندعملاةحتفلافصتنميفعافرملا
.ةحولل
يأيفعفرلابيضقمادختسازوجيال
.رخآناكم

ريذحت}
نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
ضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةعوفرمةبكرمتحتلزنتال.ةافولل
.طقفةعفارلاةطساوب

ريذحت}
ريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
وأةبكرمللفلتثادحإهنأشنمحيحص
بنجتيفةدعاسملل.طقستاهلعجي
دكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلاةباصإلا
حيحصلاناكملايفةعفارلاتيبثتنم
.ةبكرملاعفرلبق

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناكاذإ
رييغتدنعمادختساللطقفةممصماهناف
اهمادختسامتاذإو.غرافلاراطإلا
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغأل
تقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا
كانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنمةبكرملا
ةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفار
.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختساللطقف

نععافرملابةلجعلاحاتفملص.٥
ىلعنيفرطلاالكبيكرتقيرط
.ضعبلاامهضعب

طبرةادأةرادإلالخنمةبكرملاعفرا.٦
براقعةكرحهاجتايفةلجعلا
نعاًديعبةبكرملاعفرا.ةعاسلا
كرتتثيحبةيفاكةفاسمبضرألا
راطإنكمتيىتحةيفاكةحاسم
.نارودلانمقيرطلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٨

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٧
.غرافلاراطالالزأ.٨

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
ليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
ةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتفدعب
.ثداحعوقويفببستتواهناكمنم
أدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

ىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.٩
،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلاريماسم
.ةيطايتحالاةلجعلاو

ىلعريغصلايطايتحالاراطإلاعض.١٠
.راطإلابيكرتحطس

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

لكتبثت.تالجعلاليماوصبيكرتدعأ.١١
كسمتنأىلإًايوديماكحإبةلوماص
.زكرملابةلجعلا

ةرادإلالخنمةبكرملاضفخا.١٢
براقعسكعهاجتابعفرلاضبقم
.ةعاسلا

ريذحت}
ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ليماوصلامادختسادنعةعنصملاةكرشلاب
تاعسلاعجار.ةلجعلالفقلةيفاضإلا
تافصاومةفرعمل٢٩٦/تافصاوملاو
.ةيلصألاةلجعلاليماوصمزع

هيبنت

ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

٢٩٦/تافصاوملاوتاعسلاعجار
نارودمزعتافصاومىلعفرعتلل
.ةلجعلاةلوماص

عابتابماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٣
.حضوموهامكعطاقتملالسلستلا

نماهلزأواًمامتةعفارلاضفخا.١٤
.ةبكرملالفسأ

ماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٥
.ةلجعلاطبرةادأمادختساب

ءاطغلاوأةلجعلاءاطغبيكرتةداعإدنع
لكطبرا،مجحلالماكراطإىلعيزكرملا
ىتحًايوديةسمخلاةيكيتسالبلاةيطغألا
تالجعلاطبرةادأةدعاسمبكلذورقتست
مادختسابةيفاضإةرودعبررادقمبمهطبرأو
.طبرلاةادأ

هيبنت

راطإلاعمتالجعلاةيطغأبسانتتنل
تلواحلاحيف.طوغضملايطايتحالا
يطايتحالاراطإلاىلعةلجعءاطغعضو
راطإلاوأءاطغلاضرعتيدق،ريغصلا
.فلتلل

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
ةروصقملخادىرخألاتادعملاوأ
يفةبكرملالخادةدوجوملاباكرلا
وأئجافملافقوتلادنع.تاباصإثودح
ةمكحمريغتادعملامطترتدق،مداصتلا
كلتةفاكنيزختبجي.باكرلابطبرلا
.بسانملاناكملايفضارغألا

:ءاوهلانمغّرفملاراطإلانيزختل
ناكمىلإتاودألاوةعفارلادعأ.١

.امهليلصألانيزختلا
.يطايتحالاراطإلاءاطغلدبتسا.٢
.اهناكمةلومحلاةيضرأدعأ.٣
،وتسمعضويفغرافلاراطإلاعض.٤

.ةيفلخلانيزختلاةريجحيف

دحألالخنممازحلاةقلحفرطررم.٥
ةرخؤميفةدوجوملاةلومحلاةطبرأ
.ةرايسلا
بحساوةقلحلالالخفاطخلاررممث
طباورلوحهماكحإلطيرشلا
.ةلومحلا
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طيرشلابةدوجوملافاطخلاةياهنررم.٦
.ةلجعلالالخنم

طيرشيفطيرشلافارطأدحأطبرا.٧
ةرخؤميفدوجوملاةلومحلاتيبثت
.ةبكرملا

امكةلجعلاربعطيرشلاهّجو.٨
.حضوموه

طيرشفرطيفرخآلافرطلاطبرا.٩
ةرخؤميفدوجوملاةلومحلاتيبثت
.ةبكرملا

.طيرشلاطبرا.١٠
تاياغلدعمريغصلايطايتحالاراطالانا
اًراطإمدختسا.طقفتقؤملامادختسالا
راطإلانمًالدبلماكلامجحلاباًريبك
.نكممتقوعرسأبريغصلايطايتحالا

ريغصيطايتحاراطإ

ريذحت}
يطايتحاراطإنمرثكأدوجويفةدايقلا
نأنكمملانمةدحاولاةرملايفريغص
.مكحتلاىلعةردقلانادقفىلإيدؤت
عوقوىلإكلذيدؤينأنكمملانم
ببستينأكلذكنكمملانموثداوحلا
مدختسا.نيرخآلاةباصإوأكتباصإيف
.ةرملكيفًادحاوًاريغصًايطايتحاًاراطإ

يطايتحاراطإبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
ناكامدنعاًمامتءاوهلابأبعمناكوريغص
ءاوهلانمغرفينأنكمملانمف،اًديدج
ءاوهلاطغضصحفبجياذل.تقولارورمب
٦٠(لاكسابوليك٤٢٠نوكتنأبجي.ماظتناب
.)ةعبرملاةصوبلاىلعًالطر
خفننمققحتوةصرفبرقأيففقوت
هبيكرتدعبحيحصلكشبيطايتحالاراطإلا
ريغصلايطايتحالاراطالانا.ةبكرملايف
.طقفتقؤملامادختسالاتاياغلممصم
راطإلابيكرتبةبكرملاءادأريغتيس
ةبكرملاةعرسديدحتبحصنيويطايتحالا
ىلعظافحلل.)س/م٥٠(س/مك٨٠ىلع
راطإلاحلصأ،يطايتحالاراطإلاحطس

برقأيفهلدبتساوأيسايقلايطايتحالا
ةقطنمىلإيطايتحالاراطإلادعأوتقو
.نيزختلا
دق،ريغصيطايتحاراطإمادختسادنع
)AWD(تالجععبرألابعفدلاماظنقشعتي
عنمماظنوكلذبةزهُجمةبكرملاتناكاذإ
مكحتلاماظنو)ABS(لمارفلاقالغنا
راطإلاىلعفرعتلامتيىتحرجلاب
ىلعًاصوصخ،ةبكرملالبقنميطايتحالا
نمليلقتللةدايقلاطبضبمق.ةقلزلاقرطلا
.لمتحملاتالجعلاقالزنا

هيبنت

ال،ريغصلايطايتحالاراطإلاتيبثتدنع
تابكرملاةلسغمىلإةبكرملاذخأت
نابضقمدختستيتلاةيكيتاموتوألا
راطإلاقلعينأنكميثيح.تيبثتلا
نمو،تيبثتلانابضقبريغصلايطايتحالا
ءازجأوتالجعلاوتاراطإلافلتتدقمث
.ةبكرملانمىرخأ



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

٢٧١ ةبكرملابةيانعلا

ريغصلايطايتحالاراطإلامدختستال
.ىرخألاتابكرملل
ةيطايتحالاتالجعلاوأتاراطإلاطلختال
.ىرخألاتاراطإلاوأتالجعلاعمةريغصلا
راطإلابيكرتىلعصرحا.اقباطتينلف
.هلةصصخملاةلجعلابيطايتحالا

هيبنت

تاراطإللتاراطإلالسالسحلصتال
نكمياهمادختساف.ةريغصلاةيطايتحالا
مدختستال.لسالسلاوةبكرملافلتينأ
ةيطايتحالاتاراطإلاعمتاراطإلالسالس
.ةريغصلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٣٦/ةيراطبلاعجار

بغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
تالبكضعبوىرخأةبكرممادختسايف
ليغشتءدبليجراخردصمنمليصوتلا
ةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملا
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقلل

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

ضعبكلببستنأنكمملا
.قورحلا

نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأنكمملا

ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإلفاك

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت

نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

ةيراطبللةبلاسلايضرألاةطقن.١
ةغرافلا

ةغرافلاةيراطبللبجوملافرطلا.٢
ةميلسلاةيراطبللبلاسلافرطلا.٣

ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا.٤
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)1(ةغرافلاةيراطبللةبلاسلايضرألاةطقن
جاجزلالسغلئاسنازخنمراسيلاةهج
.يمامألا
ليغشتلاءدبلبجوملافرطلاعقي
ةيراطبلايفىرخأةيراطبةدعاسمب
ةهجنمكرحملاةفرغيف)2(ةغرافلا
.ةبكرملايفقئاسلا
)3(ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا
ىلعامهعضومتي)4(بلاسلافرطلاو
ةمزاللاةنحشلاريفوتلةرايسلاةيراطب
.ليغشتلل
ةدعاسمبليغشتلاءدبلةبجوملاةلصولاعقت
تحتةغرافلاةيراطبلايفىرخأةيراطب
فرطفشكلءاطغلاحتفا.شرفلاءاطغ
.ةيراطبلا

نأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
تلوف١٢دهجبةيراطببةزهجمنوكت
.يبلسضيرأتماظنبةدوزمو

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

الةقيرطبنيتبكرملافصبمق.٢
.اهيفناسمالتت

ىلإلقنلاعجار.نكرلالمارفطبضا.٣
.١٧٥/نكرلاعضو

هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

ليغشتفقوأ.لاعشإلاليغشتفقوأ.٤
يفتاقحلملاوحيباصملاعيمج
ريذحتلاءاوضأءانثتسابنيترايسلا
.اهيلإةجاحلادنعةزامغلارطاخملاب

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانمريثكلا
ةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوتيف
ضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانميتلا
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
ةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب
.اروفةيبطلا
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ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

)+(بجوملارمحألالباكلافرطلِص.٥
ةيراطبلايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلا

رمحألالباكلانمرخآلافرطلالِص.٦
يف)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
.ةديجلاةيراطبلا

دوسألالباكلايفرطدحألِص.٧
يف)-(بلاسلافرطلاب)-(بلاسلا
.ةميلسلاةيراطبلا

لباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.٨
يضرألاةطقنب)–(بلاسلادوسألا
.ةغرافلاةيراطبلل)–(ةبلاسلا

يتلاةبكرملايفكرحملالغش.٩
هعدوةديجلاةيراطبلاىلعيوتحت
فوقولادنعنارودلاةعرسبلمعي
.لقألاىلعقئاقدعبرأةدمل

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٠
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

هيبنت

اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
ةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبك
وأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألاسمالت

ليصوتلالبكةلازإ

تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت

ةبكرملابحس

ةرايسلابحس

هيبنت

ةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
يرسينل.رارضأثودحيفةلطعم
بنجت.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
تانوكميفهقيلعتوأءيشيأطبر
لوحةبسانمةمزحأمدختسا.قيلعتلا
يأبحسبنجت.ةرايسلاتيبثتلتاراطإلا
.ةبكرملاليمحتءانثألفقمراطإ/ةلجع
دوزملاعونلانمةعفارمادختسابنجت
يدؤيدقثيح.ةبكرملارجلعفرلبحب
.ةبكرملافلتىلإكلذ

مادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
ةبكرملالقنلةحطسمبحسةنحاش
يفةدعاسمللتارمملامدختسا.ةلطعُملا
عفرمزلي.رمألامزلاذإ،عافترالاةيوازليلقت
نعةبوحسملاةرايسلايفةدئاقلاتالجعلا
بحستامدخةكرشبلصتا.ضرألا
ةبكرملابحسىلإةجاحلادنعةصصختم
.ةلطعملا
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مدختستال.بحسةقلحبةدوزمةرايسلا
ىلعةرايسلابحسيفىوسبحسلاةقلح
ةيضرأىلعكلذوةحطسملقنةرايس
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ةيوتسم
.لامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
ةلومحلاةيضرألفسأبحسلاةقلحدجوت
ةعومجموأيطايتحالاراطإلانمبرقلاب
.ترفوتاذإطغاضلا

ةيمامأبحسةقلح

ةريغصةملثمادختسابرذحبءاطغلاحتفا
.ةيمامألابحسلاةقلحفيوجتيفخت

قيرطنعفيوجتلايفبحسلاةقلحبّكر
.فقوتتىتحاهريودت
ءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإدنع
.يلصألاعضولايفةملثلاعضوعم

ةيفلخلابحسلاةقلح

نلف،ةطوشنأبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةقلحمادختسالدادعتساكانهرفوتي
نكميو.ةرايسلاةرخؤميفبحسلا
ىلإةرايسلاليمحتلةطوشنألامادختسا
.ةحطسملقنةنحاش

ةريغصةملثمادختسابرذحبءاطغلاحتفا
.ةيفلخلابحسلاةقلحفيوجتيفخت

قيرطنعفيوجتلايفبحسلاةقلحبّكر
.فقوتتىتحاهريودت
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ءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإدنع
.يلصألاعضولايفةملثلاعضوعم
بابسألىرخأةرايسفلخةرايسلابحسل
لزنمةبرعفلخةرايسبحسلثم،ةيهيفرت
ضارغألةرايسلابحسعجار،لقنتم
.٢٧٥/ةيهيفرت

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
بحسينعيةيهيفرتبابسألةبكرملابحس
بحسلثم-ىرخأةبكرمفلخةبكرملا
ناعونلا.لقنتملالزنملاةبكرمفلخةبكرملا
ةبكرملابحسعاونأنماعويشرثكألا
بحسوقروزلابحسامهةيهيفرتبابسأل
ةبكرملابحسوهقروزلابحس.ةيلدلا
بحس.ضرألاىلععبرألااهتالجعىلع
ىلعنيتلجعىلعةبكرملابحسوهةيلدلا
ةعوفرمتالجعلايقابنوكتامنيبضرألا
.ةيلدلابفرعيزاهجىلع
يفاهعضولةماهلارومألاضعبانهدجوت
:ةيهيفرتبابسألةبكرملابحسلبقرابتعالا
ىلع،ةرايسلابحسلبق،فرعت.

ىلعقبطنتيتلاةيلحملانيناوقلا
فلتختدقف.ةيهيفرتلاتارايسلابحس
.ةقطنملابسحنيناوقلاهذه

نمدكأت.رطقلاةبكرملرطقلاةردق.
ةبكرمللةعنصملاةكرشلاتايصوتةءارق
.بحسلاةيلمعبقلعتياميف

دويقلاضعبدجوت.ةبكرملارطقةفاسم.
يتلاةينمزلاتارتفلاوتافاسملاىلع
.بحسلاباهلالخموقتنأعيطتست

ليكولاعجار.ةحيحصلابحسلاةزيهجت.
نمديزملبحسلاصصختموأ
ةقلعتملاتايصوتلاوتاميلعتلا
.تادعملاب

متييكلةزهاجةبكرملاتناكاذإ.
مايقللةبكرملادادعإلثمامامت.اهبحس
ريضحتنمدكأت،ةليوطةلحرب
.اهبحسلةبكرملا

قروزلابحس

هيبنت

عمةبكرملابحسببستينأنكمملانم
يف،ضرألاىلععبرألااهتالجعلعج
نلو.بحسلاةعومجمتانوكمفالتإ
ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
عبرألااهتالجعىلعةبكرملابحست
.ضرألاىلع

ىلعاهبحسمتيلةممصمنكتملةبكرملا
رجنكمملانم.ضرألاىلععبرألااهتالجع
ةروطقممادختساباًضيأتابكرملاهذه
قوفتالجعلاعيمجنوكتثيحبةصنم
نعتابكرملاضعببحسنكمي.ضرألا
لوحةيلاتلاتامولعملاعجار.ةيلّدلاقيرط
.ةليقثلاءايشألالقنلةبرعمادختساببحسلا

)يعابرلاعفدلاتابكرم(ةيلدلابحس

عفدلاماظنتابكرمبحسمدعيغبني
ىلعنيتلجعءاقبإعمتالجعلاعيمجب
تابكرملاهذهرجنمنكمتتىتح.ضرألا
ةصنمىلعاهعضونيعتي،ميلسلكشب
عبرالاتالجعلاعفترتثيحبةروطقم
.ضرألانع
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عفدلاتاذتابكرملا(ةّيلّدلاىلعبحسلا
)يمامألا

ىلعنيتيفلخلانيتلجعلاوةبكرملابحس
.ةجوردىلعنيتيمامألانيتلجعلاوضرألا
نوكتثيحبيمامألاءزجلانمةبكرملارجل
:ضرألاىلعةيفلخلاتالجعلا

.ةيلدلاىلعةيمامألاتالجعلاعض.١
عضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٢

P)عضوىلإلقنلاعجار.)نكرلا
.١٧٥/نكرلا

.نكرلالمارفطبضا.٣
/ةيلدلاىلعماكحإبةبكرملاتبث.٤

.يلودلا

ّةيلدللةعنصملاةكرشلاتاداشرإعبتا.٥
.بحسلاةيلمعلّةيلدلاوةبكرملادادعإل

.اًحوتفمهكرتاوقئاسلابابحتفا.٦
.)دياحم(Nعضولاىلإلقنلابمق.٧
.نكرلالمارفريرحتنمدكأت.٨
ةساودررحوةرايسلاليغشتفقوأ.٩

.لمارفلا
Nعضولايفةرايسلالظتنأيغبني.١٠

دعأ،كلذكرمألانكيملاذإف.)دياحم(
تاوطخلارركوكرحملاليغشت
.٨-٦نم

.كرحملاءاطغررح.١١
بابكرتعم،ةرايسلاباوبأقلغأ.١٢

.اًحوتفمقئاسلا
مادختسابةرايسلانمجورخلابمق.١٣

.RKEلاسرإلازاهج

.كرحملاءاطغحتفا.١٤
نم)–(بلاسلافرطلالصوملصفا.١٥

.تلوف١٢دهجبلمعتيتلاةيراطبلا
.كرحملاءاطغقلغأ.١٦
.قئاسلابابقلغأ.١٧

هيبنت

اذافلتلاولطعلاىلاةبكرملاضرعتتدق
ةعاس/مك١٠٥لدعمةعرسلاتزواجت
بنجت.رجلاةيلمعلالخ)ةعاس/ليم٦٥(
٦٥(ةعاس/مك١٠٥ةعرسلالدعمزواجت
.رجلاةيلمعلالخ)ةعاس/ليم

فلخلانمةبرعلارج
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هيبنت

ىلافلخلانمةبكرملارجيدؤيدق
ةبكرملانامضيطغينل،ًاضيأ.اهفالتإ
.اهبمايقلامتيتلاتاحالصإلافيلاكت
.فلخلانمةبكرملارجًأمئادبنجت

رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا

لافقأ

مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٢٩٢/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ

لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت

لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلُتتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
فيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلانكمي
عبتا.هعبتتيذلاليكولانمةدمتعملا
اميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلاةفاك
،تاجتنمللحيحصلامادختسالابقلعتي

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

صلختلاوةيرورضلاةمالسلاتاريذحتو
ةيانعلاتاجتنمنميأنمميلسلكشب
.ةبكرملاب

هيبنت

طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
١٢(مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
تالآمادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب
٨٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
)ةعبرمةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك
ةلازإوأفالتإيفببستينأنكمملانم
.تاقصلملاوتاناهدلا

هيبنت

نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي
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عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
ءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
تناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلاتاحسام
ةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق.ةرفوتم
لسغةزهجأقيعتوأررضتتدقيتلا
.ةرايسلا
هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

ماعلالكشلابةيانعلا

تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع

عمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
نماياقبةلازإلنايحألاضعبيفًايودي
ىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلاءالط
.ةدمتعملافيظنتلاتاجتنم
ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
رمألااذهببستينأنكميثيحعماللاريغ
.تايفلتثودحيف

هيبنت

داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
ببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
داوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإيف
ًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغعيملتلا
ةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاتاناهدل
.ةبكرملايفةفافشلا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم

ةممصملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزلل

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
نمةعونصمةرايسلاىلعةدجاوتملا
اليذلابلصلاوأموركلاوأموينمولألا
عبتا،ررضيأثودحيدافتلجأنم.أدصي
:ةيلاتلافيظنتلاتاميلعتًامئاد
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت

دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
ىلعةرداقةيولقداومىلعوأةيلاع
ةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإ
.ةعماللاةيجراخلا

زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعتبسح
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ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو

ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
ليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ةبكرملا
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
ةيوقتافظنم

ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
اهنمةرارحلاثاعبناببسب

هيبنت

حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
نامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت
.ةبكرملا

هيبنت

تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطّلكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم

،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

يتاموتوألاقلغلاماظن

قلغماظنبةدوزمةبركملانوكتدق
يفةدعاسمللاًصيصخممصُميتاموتوأ
ظفاح.دوقولاكالهتسايفداصتقالاةدايز
ليغشتلليتاموتوألاقلغلاماظنةفاظنىلع
.حيحصلا

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا

فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا
نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
ةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
جاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغدعب
لسغا.لدتعمفيظنتلئاسوأيمامألا
.تارفشلافيظنتدنعاديجيمامألاجاجزلا
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،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا
نكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيفببستتنأ
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
لامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبكردقل
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاوحلملاو

رطملاوحيرلاةطرشأ

نمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلالماوع
قاصتلالاعنمتولزعلاماكحإىلعدعاستو
حيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلارودصوأ
.لقألاىلعةنسلايفةدحاوةرمرطملاو
راركتمزلتسيدقفاجلاوراحلاسقطلا
ءادوسلاتامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلا
ةيلطملاحطسألاىلعطاطملانعةجتانلا
.ةفيظنشامقةعطقباهحسمقيرطنع
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٢٩٢.

تاراطإ

تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت

يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
فالتإيفببستينأنكمملانمةبكرملا
ةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/وناهدلا
نمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالط
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلع

طونجلاوتالجعلا

عمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاوءاملا
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلادعب
.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعبنكمي

هيبنت

ةعونصملاطونجلاتالجعلاضرعتتدق
دعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلانم
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايق
.مويسلاكلاديرولكوأمويسنغاملاديرولك
طونجلاوتالجعلاهذهمادختسامتيو
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.جولثلاوةبرتألا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت

هيبنت

،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
داوملاوأنوباصلامادختسابنجت
ةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلاةيئايميكلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملاوأ
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةرايسلاةدايقبنجت.زروتوم
ًايلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن

ميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاليصوتلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
نعًاثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
.حطسلافورظيفتانارودلاولكآتلا
نأشبىرخألالمارفلاءازجأعيمجصحفا
.تابرستلاوقوقشلا

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللًايرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.ًايونسلقألاىلع
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هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
ًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع

لكيهلاتانوكمميحشت

،لافقألاتاناوطسأعيمجقيلزتبمق
ءاطغتالصفمو،كرحملاءاطغتالصفمو
يذالوفلادوقولاءاطغلصفمو،قودنصلا
ام،ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردتالصفمو
.ةيكيتسالبداومنمتانوكملانكتمل
ةطرشأىلعنوكيلسلاموحشعضوظفاحي
ةعطقمادختسابسقطلانمةيامحلا
دعاسيو،لوطأةدملاهيلعةفيظنشامق
وأقاصتلالاعنميو،لزعلاماكحإىلع
.ريرصلارودص

يلفسلاءزجلاةنايص

،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلًايداعءاممدختسا
فيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
نيطلااهبعمجتيدقيتلاقطانملا
.ىرخألاةقلاعلاتافلخملاو
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا

ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت

حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
ةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلانم

ناهدلافلت

ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
حالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكوللةعباتلا

ةيواميكلاتاناهدلاعقب

ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
ةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلعةمظتنم
اذهنمقباسءزجيف"ماعلالكشلاب
.مسقلا

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
.روفلاىلعةبرتأةيألزأو.ماظتنابةبكرملل
ببستتدقةنكادلاةشمقألاوأدئارجلاقاروأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألاثيولتيف
ةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
قوقشلاوضباقملاىلعنمةبرتألا
لولحماًمدختسم.تادادعلاةعومجمب
خاسوألاروفلاىلعلزأ،ًالدتعمنوباص
نمةياقولاميركوديلامسلبنعةجتانلا
ىلعنمتارشحلاتادراطوأسمشلا
نعجتنيدقفالإو،ةيلخادلاحطسألاعيمج
.مئادفلتكلذ
اًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
ىلعتافظنملالكعض.مئادفلتثودح
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاشامق
رصانعوأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشت
تاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
اهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملاةمالسلا
،ةرايسلابةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ.اًديج
ةيوهتلاىلعلصحتلذفاونلاوباوبألاحتفا
.ةبسانملا
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ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
قرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا
:ةيلاتلا
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
.ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

وأةدشبحطسيأكحتال.
.طرفمطغضب

ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
.موحشلاةلازإداومعمقابطألاليسغل
مدختسا،ةلئاسلاتافظنملاىلإةبسنلاب
١(تارتل٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوح
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج
رثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ليلاحممدختستال.خاسوألاباذتجاو
.ٍواكوأيوقنوباصىلعلمتشت

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت

يلخادلاجاجزلا

ًاللبُمًايربوًايندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
مادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما.هايملاب
،ةرورضلادنع.ةفيظنوةفاجشامقةعطق
فيظنتلادعبًايراجتجاجزفظنممدختسا
.طقفءاملاب

هيبنت

دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ

قفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
ضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغلوح
نوباصوءامبعقبلافّظن.رارضألل
.طقفلدتعم

ةيلطملابلاوقلا

.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

ةعطقوأةجنفسإمادختساباهفظن
ليلقبةللبموربولانمةيلاخشامق
.ءاملانم

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا

فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
ةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
ةداجسىلعطقفهمدختساف،ةيئاوهلا
ردقربكأةلازإبمق،فيظنتلالبق.ةيضرألا
:ةبرتألانمكنكمي
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب

ربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكممردق
.ةيئابرهكلاةسنكملا
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:فيظنتلل
فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١

يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا

قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةشامقفل.فصتنملاهاجتابقفرب
لكشبفيظنتلاةقطنمقوففيظنتلا
خاسوألاقاصتلانودةلوليحللرركتم
.ةجسنألاب

قفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
ىلإةبرتألالاقتنافقوتينأىلإ
.فيظنتلاشامق

،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
ًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقفاًعوبتم

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا

ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
ةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
،ةدحىلعةقيقدلافايلألانمشامقلا
ال.نوباصلانمليلقمادختسابكلذو
.ةجسنأمّعنموأضييبتلاداوممدختست
لبقءاوهلايففجتاهكرتاواًمامتاهفطشاو
.ىرخأةرماهمادختسا

هيبنت

طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

حطسألاولينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ةليلقءالطلاحطسأوىرخألاةيكيتسالبلا
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاوناعمللا
يعيبطلكشب

ءاملابًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا
ريغخاسوألانمصلختلاوةبرتألاةلازإل
مدختسا،لماشلافيظنتلانمديزمل.ةتباثلا
لولحمبًاللبممعانوقيقدجيسناذاًشامق
.لدتعمنوباص

هيبنت

،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
نعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلاحطسألا
هذهىلعنمةطرفملاةبوطرلاحسما
ةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعبحطسألا
وأ،ةرارحلامادختسابنجت.ةيعيبط
مدختستال.عقبلاتاليزموأ،راخبلا
وأنوكيلسلاىلعلمتشتيتلاتافظنملا
ىلإاهتبيكرتيفدنتستيتلاتاجتنملا
لمتشتيتلاتافظنمللنكمي.عمشلا
رهظمرييغتةبيذملاداوملاكلتىلع
مثنمو،معانلاشرفلاوأدلجلالكشو
.اهمادختسابىصويال
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،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلاربع

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
مادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف
نوباصلولحمبةللبمشامقةعطق
نلةبكرملانامضنأملعاو.لدتعم
مادختسانعةمجانلاتايفلتلايطغي
.وجلاتارطعم

تامدخظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلا

ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو

نامألاةمزحأبةيانعلا

.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
قيعتالةيضرألاةداجسنأدكأت
.تاساودلا

تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
.ةبسانمةقيرطب
تادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.

اذإو.كترايسبسانيلكشبةيلصألا
،ةيضرألاديجاجسلادبتسارمألابلطت
ةيضرألاديجاجسءارشبىصُوي
متيالدق.زروتوملارنجنمةدمتعملا
ةدمتعملاريغةيضرألاديجاجستيبثت
،ةحيحصةقيرطبزروتوملارنجلبقنم
ةساودوأدوقولاةساودعملخادتتدقو
ةيضرألاديجاجسنأاًموددكأت.لمارفلا
.تاساودلاعملخادتتال

نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا

ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناجيف

ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.
.قئاسلا

قوفةيضرأةداجسعضتال.
.ىرخأةداجس
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٢٨٥ ةبكرملابةيانعلا

اهلادبتساوةيضرألاديجاجسكف

بناجبةصاخلالجرألاةحسممتيبثتمتي
نمنينثاةطساوباهعضوميفقئاسلا
.تاتبثملا

ةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
مقوكساملالفقءاغلإلةيضرألا
.هتلازإب

تاحتفنيطبتةطساوببيكرتلادعأ.٢
قوفةدوجوملالجرألاةحسممتيبثت
اهتيبثتبمقوةداجسلاتاتبثم
.اهناكميف

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
الةيضرألاةداجسنأنمدكأت.اهناكم
.تاساودلاقيعت
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ةنايصلاوةمدخلا٢٨٦

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٢٨٦..............ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٢٨٨...............ةنايصلالودج

ةصاخلاتامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
٢٩١.....ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٢٩٢...............اهبىصوملا
٢٩٣.....ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٢٩٤..............ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلًابسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
اًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
وهليكولانإف،نيبردملانيينفلادوجول
لثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألاناكملا
صحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلارييغت
تاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلارصانع
.ةحساملاشيروتايراطبلاولمارفلاو

هيبنت

يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
الدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
تارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامضاهيطغي
صحفلاتايلمعءارجإوةنايصلا
مادختساوةبكرملاىلعةنياعملاو
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
يفةبكرملاىلعظافحللةمهمتاءارجإ
.ةديجةلاح

اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
نامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ
.ةبكرملا
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تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةديجلاةنايصلادعاست.ليم
ديشرتوةديجةلاحيفاهيلعظافحلا
نمتازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتسا
.ةبكرملا
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلاةمدخلا-
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٦٨/ةرايسلا

حطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
ةدايقلادودحةاعارمعمريسللةبسانم
.ةينوناقلا

عجار.هبىصوملادوقولامدختست.
رتل١٫٥وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا

LYX(/هبىصوملادوقولاوا٢١٢
.٢١٢/)LTGرتل٢٫٠وبرتكرحم(

ةمدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةيداعلاةنايصلالودج
فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرمللةبولطمةقاشلا
رورملاةفيثكندملايفًابلاغمدختُست.

.راحلاسقطلايف
تاردحنملاىلعًابلاغمدختُست.

.ةيلبجلاقطانملاو
.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.

ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختُست.
.ةعرسلا

ةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختُست.
.علسلاليصوتتامدخلوأ

مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
لودجيفةبولطملاةيفاضإلاتامدخلا"
."ةقاشلافورظلاةمدخلودج-ةنايصلا

ريذحت}
لامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
عوقويفببستيدقواًريطخةنايصلا
ةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطختاباصإ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوتاذإالإ
،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
بردمينفريفوتكليكونمبلطاف
ءارجإعجار.ةنايصلالامعأبمايقلل
.٢١٩/كسفنبةمدخلالامعأ
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ةنايصلاوةمدخلا٢٨٨

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

دوقولابدوزتلادنع

عجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.
.٢٢٤/كرحملاتيز

رهشلكةرم

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٥٣/تاراطإلاطغض

عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٥٩/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٣٤/لسغلالئاسعجار.يمامألا

ةنسلك

جاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا.
تاحساملاشيرلادبتساعجار.يمامألا
/٢٣٨

تاونسسمخلك

.لمارفلالئاسلادبتسا.

كرحملاتيزرييغت

كرحملاتيزرييغتبمقةلاسرلاروهظدنع
لادبتساوكرحملاتيزرييغتبلطا،اروف
.ةيلاتلاليم٦٠٠/مك١٠٠٠لالخحشرملا

الدق،فورظلضفأيفةدايقلاةلاحيف
ةجاحلاىلإكرحملاتيزرمعماظنريشي
بجي.ماعىلإلصياملةبكرملاةمدخل
ةرملقألاىلعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت

رمعماظننييعتةداعإبجيوماعلايف
ليكولاىدلبردملاينفلاعيطتسي.تيزلا
طبضةداعإةلاحيف.لمعلااذهذيفنت
كيلع،دصقنودكرحملاتيزرمعماظن
٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرمللةنايصلاءارجإ
دعأ.ةمدخةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠/مك
رييغتدنعكرحملاتيزرمعماظنطبض
/كرحملاتيزرمعماظنعجار.تيزلا

٢٢٦.

عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس

لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
عجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأنكمي
.كليكو

لكةبولطملاتامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠

كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٢٥٩/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
عجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢٢٤/كرحملاتيز
.٢٢٦/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٢٩/ديربتلاماظنعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٣٤/لسغلالئاسعجار.يمامألا

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٥٣/تاراطإلاطغض

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٢٥٩/تاراطإلا

تابرستنعًاثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا
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٢٨٩ ةنايصلاوةمدخلا

٦لكوأ.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
فظنم/حشرمعجار.برقأامهيأ،رهشأ
.٢٢٧/كرحملاءاوه

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٢٧٧/ةيجراخلا

هيجوتلاماظنتانوكمًايرصبصحفا.
مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
وأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
وأةيطاطملاتاسدملايفتاقزمتلا
وأةدوقفملاوأةيخترملاءازجألا
لقألاىلعةدحاوةرملكآتلاتامالع
.٢٧٧/ةيجراخلاةيانعلاعجار.ماعلك

ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.
تاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
تابيرستدوجومدعوطبرلاتايلمعو
.كلذريغوكاكتحإوقوقشو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألاًايرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
/واهنمميحشتلاداومبرستوأ/وطرفم
وأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ
ةلصوءاختراوأبوبنألاتاعدصت
وأةماعلاةلصولاوأةتباثلاةعرسلا
ءاختراوأاهنادقفوأتاسدملاققشت
ءاختراوأاهنادقفوأسادملاكباشم
وأطرفملكشبيزكرملالمحملا
دوجوواهنادقفوأتبثتلاتاودأءاخترا
.روحملابرستةعنامنمتابرست

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٧١/نامألاماظنصحفعجار

نعًاثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلاوأفلتلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٢٧٧/ةيجراخلاةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٣٧/ةكرحلائدابحاتفم

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
.٢٣٧/)نكرلا(

نعفشكللدوقولاةساودصحفا.
.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأفلتلا
.رمألامزلاذإاهلدبتسا

تاقحلملاوريودتلارويسصحفا.
فيكمطغاض،يئابرهكلاهيجوتلا(
صحفا.)ددرتملارايتلادلوم،ءاوهلا
ىلعحضوموهامكلوطلاوةلاحلا
.لوطلاتارشؤم

نعًاثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.
نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةردقلاتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا
ةمدخبمق،ةضفخنمحتفلاةلصاومىلع
)تاماعد(ةماعدعجار.زاغلاةماعد
.٢٣٩/زاغلا

ةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
فقسلاةحتفعجار.تدجونإ،لزعلا
/٤٩.

ةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا

ليم١٢٥٠٠/مك٢٠٠٠٠لك

١٢لكوأ.كرحملاءاوهحشرملدبتسا.
ةئيبيفةدايقلادنع.برقأامهيأ،اًرهش
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتم
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت

لكوأ.دجونإ،رابغلاحشرملدبتسا.
ىلإةجاحلازربتدق.برقأامهيأ،نيماع
ةلاحيفبرقأتارتفىلعلادبتسالا
يرورملاماحدزالاقطانميفةدايقلا
تاذقطانملاوأءاوهلاةئيدرنكامألاوأ
زربتدقو.ةعفترملارابغلاتايوتسم
َتظحالاذإاًضيألادبتسالاىلإةجاحلا
مكارتةدايزوأ،ءاوهلاقفدتضافخنا
ىوتسمةدايزوأ،ذفاونلاىلعبابضلا
ةنايصعقومعيطتسيو.ةهيركلاحئاورلا
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GMديدحتيفكتدعاسمميدليلحملا
حشرملالادبتسالبسانملاتقولا
.كبصاخلا

ليم٣٨٠٠٠/مك٦٠٠٠٠لك

دوقولاطوطخعيمجًايرصبصحفا.
نمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهطبر
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

ةدوزمتناكاذإلقنلاةبلعلئاسّريغ.
لسغتالو،تالجعلاعيمجبعفدلاماظنب
طوغضملاءاملابةبلعلاجرخلزعداوم
ءاملازواجتينأنكمي.ةرشابم
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
ثولملالئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاس
بجيوليوحتلاةبلعرمعنمللقي
.هلادبتسا

وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ٣لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

ليم٥١٠٠٠/مك٨٠٠٠٠لك

صحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.
.لاعشإلاتاعمشكالسأ

ليم٧٥٠٠٠/مك١٢٠٠٠٠لك

عفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا.
.لكيهلاوأ/وكرحملاءاطغ

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢٢٩/ديربتلاماظنعجار.برقأ

وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

عفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا.
.لكيهلاوأ/وكرحملاءاطغ

ىلعةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتف
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

كلذيفامب،يراجتلامادختسالا
:يليام
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا

تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختُستةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا

،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
.ةعاسلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ
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٢٩١ ةنايصلاوةمدخلا

ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

ةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
لقأوأمك٦غلبتتالحرعطقل
رمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ىتمبقارملاحضويسف،كرحملاتيز
.حشرملالادبتساوتيزلارييغتيغبني

ءيضيدق،ةيساقلافورظلالظيف
/مك١٠٠٠٠عطقلبقبقارملا

.ليم٦٠٠٠
تابكرمعيمجىلإةبسنلاب:ةظحالم
روحمتيزرييغتكيلع-يفلخلاعفدلا

١٩٠٠٠/مك٣٠٠٠٠لكةدايقلاةعومجم
ةبكرملامادختساةلاحيفليم
.بحسلاضارغأل

ةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
نمنوكيدق،هالعأةروكذملاةيساقلا
لاعشإلاتاعمشلادبتسايرورضلا
ةدعاسملانمديزمل.برقأتارتفىلع
ةمئالملاةمدخلاتارتفديدحتيف
لارنجليكوبلاصتالاىجُري،كتبكرمل
.دمتعملازروتوم

فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلا

ليم٤٥٠٠٠/مك٧٢٠٠٠لك

سورتلاقودنصلئاسرييغت.
.يكيتاموتوألا

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢٢٩/ديربتلاماظنعجار.برقأ

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا

ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ
يراجتلامادختسالاتابكرمىلإةبسنلاب.

تانوكمميحشتبمق:طقفقاشلا
.تيزللرييغتةيلمعلكعمهيساشلا

نملكيهلالسغةمدخءارجإبلطا.
يف"هيساشلاةنايص"رظنا.لفسألا
.٢٧٧/ةيجراخلاةيانعلا
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ةنايصلاوةمدخلا٢٩٢

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

ديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL.٢٢٩/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصُني.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1٢٢٤/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاسءاطغلاتالصفموءاطغلا
12346241(.

DOTعونةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن 3.

عيمجتوعفرلاةباوبةقاطكرحمةركةلصو
يوناثلاجالزملاوكرحملاءاطغجالزم
ريرحتلاةطاقسوضبانلاةاسرمورواحملاو

)89021668زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(Lubriplateميحشتلالوسوريأ
NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشتتيزوأ .GC-LBوأLBةئفلا،#2

.كليكوعجار.لقنلاةبلعلئاس)يعابرلاعفدلا(ةکرحلالقان

.كليكوعجار.سقطلالماوعلزعطئارشتتيزتلئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا
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٢٩٣ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

23279657A3226Cكرحملاءاوهرتلف/يقنم

كرحملاتيزرتلف
L412640445PF64رتل١٫٥نيزنبلاكرحم

L412640445PF64رتل٢٫٠نيزنبلاكرحم

13508023CF185رابغلاحشرم

لاعشإلاتاعمش

L41267352741-153رتل١٫٥نيزنبلاكرحم

L41264782741-125رتل٢٫٠نيزنبلاكرحم

تاحساملاتارفش
-23368186)ةصوب٢٣٫٦(مس٦٠ـقئاسلابناج

-23353587)ةصوب١٧٫٧(مس٤٥٫٠–بكارلاةهج

-84215609)ةصوب١١٫٨(مس٣٠٫٠-يفلخلابكارلا
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ةنايصلاوةمدخلا٢٩٤

ةنايصلاتالجس
ةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأب

تيرجأيتلاتامدخلاةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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٢٩٥ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٢٩٥....)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٢٩٥....ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٢٩٦.........تافصاوملاوتاعسلا
٢٩٩.......كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت

مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي

تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٢٩٦/تافصاوملاوتاعسلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
قودنصلخادقصلمكانهنوكيدق
:ةيلاتلاتامولعملاىلعيوتحيتازافقلا
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

زارطلابةصاخلاتامالعلا.

ءالطلاتامولعم.

ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.
ةرفِشكانه،قصلميأكانهنكيملاذإ
ىلعةداهشلاقصلمىلعةدوجومفّرعت
نمحسملابمايقلل)B(يزكرملادومعلا
.تامولعملاهذهسفنلجأ
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ةينفلاتانايبلا٢٩٦

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
ءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلالئاسب
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإعجرا

.تامولعملا
كرحملاديربتماظن
تراوك٧٫٠رتلL4٦٫٦رتل١٫٥نيزنبكرحم

تراوك٨.٢اًرتلL4٧٫٨رتل٢٫٠نيزنبكرحم

رتلفعمكرحملاتيز
تراوك٥٫٣رتلAWD٥٫٠تالجعلاعيمجبعفدلاماظنبL4رتل١٫٥نيزنبكرحم

تراوك٤٫٢رتلFWD٤٫٠عفدلاماظنبL4رتل١٫٥نيزنبكرحم

تراوك٦٫٠رتلAWD٥٫٧تالجعلاعيمجبعفدلاماظنبL4رتل٢٫٠نيزنبكرحم

تراوك٥٫٠رتلFWD٤٫٧عفدلاماظنبL4رتل٢٫٠نيزنبكرحم

دوقولانازخ

نولاج١٤٫٨رتل٥٦٫٠ةيمامألاتالجعلابعفدلا

نولاج١٥٫٦رتل٥٩٫٠تالجعلاعيمجبعفدلا



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12163100) - 2019 - CRC - 4/18/18

٢٩٧ ةينفلاتانايبلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
تراوك٠٫٨٥رتل٠٫٨لقنلاةبلعلئاس

مدقلطر١٤٠Y١٠٠تالجعلاتالوماصمزع

ىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسمنم

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

ةعرسدنعتاووليكL4V١٢٧رتل١٫٥نيزنبكرحم
١٧٠(ةقيقدلابةرود٥٨٠٠
٥٨٠٠ةعرسدنعًاناصح

)ةقيقدلابةرود

٢٧٥Yةعرسدنع
ةقيقدلابةرود٤٠٠٠–٢٠٠٠

ةعرسدنعمدقلطر٢٠٣(
ةرود٤٠٠٠–٢٠٠٠
)ةقيقدلاب

–٠٫٠٢٤(ملم٠٫٧٠–٠٫٦٠
)ةصوب٠٫٠٢٨

ةعرسدنعتاووليكL4X١٨٦رتل٢٫٠نيزنبكرحم
٢٥٠(ةقيقدلابةرود٥٥٠٠
٥٥٠٠ةعرسدنعًاناصح

)ةقيقدلابةرود

٣٥٣Yةعرسدنع
ةقيقدلابةرود٤٥٠٠–٢٥٠٠

ةعرسدنعمدقلطر٢٦٠(
ةرود٤٥٠٠–٢٥٠٠
)ةقيقدلاب

–٠٫٠٣٠(ملم٠٫٩٠–٠٫٧٥
)ةصوب٠٫٠٣٥
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ةينفلاتانايبلا٢٩٨

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمةعرسىلعأ

ةعاسلايفًاليم١١٣ةعاس/مكL4١٨١رتل١٫٥نيزنبكرحم
ةعاسلايفًاليم١٢١اس/مكL4١٩٥رتل٢٫٠نيزنبكرحم
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٢٩٩ ةينفلاتانايبلا

كرحملاعفدريسهيجوت

رتل١٫٥نيزنبكرحم L4

رتل٢٫٠نيزنبكرحم L4
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ليمعلاتامولعم٣٠٠

ليمعلاتامولعم

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٣٠٠...............ةيصوصخلاو
٣٠٠........ثدحلاتانايبتالجسم
٣٠١.....هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست
ةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
ىلع.اهتدايقةيفيكوةرايسلاءادأبةصاخلا
تادحوةرايسلامدختست،لاثملاليبس
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمك
تالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
ثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولاراشتنا
اذهبةدوزمةرايسلاتناكاذإو،مداصت
قالغناللةعناملالمارفلاريفوت،ماظنلا
.ةرايسلايفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسمل
تانايبنيزختبتادحولاهذهموقتدق
.ةبكرملاةمدخىلعليكولاينفةدعاسمل
تانايبنيزختباًضيأتادحولاضعبموقتدق
ىلع،ةرايسلاليغشتبكمايقةيفيكلوح
وأدوقولاكالهتسالدعملاثملاليبس
اًضيأتادحولاهذهلنكمي.ةعرسلالدعم
لثم،ةيصخشلاتاليضفتلابظافتحالا
عاضوأوطبضلاةقبسمويدارلاتاطحم
.ةرارحلاةجردتادادعإودعاقملا

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDR

ىلعدعاستستانايبليجستبمايقلايف

ةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيكمهف
لثم،مداصتلاهبشياموأمداصتثودح
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولاخافتنا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
يفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملاهذه
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
قئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألابكارلاو
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
ةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي

الو.يداعريغمداصتثداحعوقولاحيف
يفEDRةطساوبتانايبيأليجستمتي
متيالامكةيداعلاةدايقلافورظلظ
مسالالثم(ةيصخشتانايبيأليجست
دق،نكل.)ثداحلاعقومورمعلاوعونلاو
قيبطتتاطلسلثم،فارطألاضعبموقت
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٣٠١ ليمعلاتامولعم

تانايبعمEDRتانايبجمدب،نوناقلا
اهيلعلوصحلامتييتلاةيصخشلافيرعتلا
ثداحيفقيقحتلاءانثأينيتورلكشب
.مداصتلا
،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
لوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوتمزلي
ّعنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأةبكرملل
تاطلسلثم،ىرخأفارطأناكمإب،ةبكرملا
تادعملاكلتمتيتلاونوناقلاقيبطت
اذإتامولعملاةءارقبمايقلا،ةصاخلا
ةبكرملاىلإلوصولاةيناكمإاهلترفاوت
.EDRوأ

)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
اهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلععالطالاب
ىلعلوصحلادعب:الإىرخأفارطأعم
ةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلاكلامةقفاوم
ةقفاومىلعلوصحلادعبفةرجأتسم
نميمسربلطلةباجتساكوأرجأتسملا
وأههباشمةيموكحةهجةيأوأةطرشلا
)GM(زروتوملارنجةكرشعافدنمءزجك
مادختساًاضيأنكمي.نوناقلاددُحيامكوأ
زروتوملارنجةكرشموقتيتلاتانايبلا
)GM(تابلطتمبءافيإللاهمالتساوأاهعمجب
)GM(زروتوملارنجةكرشبةصاخلاثحبلا
نيرخآللتانايبلاهذهةحاتإمتتدقوأ
ةجاحلاحيضوتمتيامدنع،ثحبلاضارغأل
وأةددحمةبكرمبتانايبلاطابترامدعو
.ددحمةبكرمكلامب

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنليلدعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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