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٢......................ةمدقمىوتحملا
٥.................لدولقام
٢٧.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٥٠............دناسملاودعاقملا
١٠٠....................نيزختلا
١٠٧....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٤٨.....................ةرانإلا
١٥٦.....هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٧٥.....خانملايفمكحتلاحيتافم
١٨٢............ليغشتلاوةدايقلا
٢٤٧.............ةبكرملابةيانعلا
٣١٢.............ةنايصلاوةمدخلا
٣٢٢...............ةينفلاتانايبلا
٣٢٦............ليمعلاتامولعم
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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوGMCةنحاشزمرو
GMCوACADIAوDENALIتامالع
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

23297094ARSA
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٣ ةمدقم

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا
نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
-ىرخأةحفصيفتامولعملا
."ةحفصرظنا"

ةبكرملازومرلودج

نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
نمديزملليلدلااذهيفتازيملارظنا
.تامولعملا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9
ءاوهلافييكت:#
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$
ليمحتلاماظن:"
I:ةعرسلاتبثم
بقثلللباقريغ:`

ةمدخبلطتيال:^
B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد
O:ةيجراخلاحيباصملا
نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_
دوقولاسايقم:.
ةيئابرهكلاتارهصملا:+
ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم:3

ةيمامألاحيباصملاب
j:لافطألاتيبثتماظنLATCH

لاطعألارشؤمحابصم:*
تيزلاطغض::
O:ةقاطلا
دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/

نامألامازحتاريكذت:<
راطإلاطغضةبقارم:7
d:رجلايفمكحتلا/StabiliTrak

a:طغضلاتحت
M:يمامألاجاجزلاليسغلئاس
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ةمدقم٤

2تاظحالم
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٥ لدولقام

لدولقام

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

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

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

ةرايسلاتازيم
١٩.....هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٩........)ويدارلاةزهجأ(ويدارلا
٢٠.......ةلومحملاتوصلاةزهجأ

Bluetooth®................٢٠
٢٠....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
تابثيفمكحتلاماظن

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

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

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

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

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

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

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

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

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٤........تابثلايفينورتكلإلا
٢٥........تاراطإلاطغضةبقارم
٢٥.....................دوقولا
٢٥.......كرحملاتيزرمعماظن
٢٦............ةيداصتقالاةدايقلا
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لدولقام٦

تاسايقلاةزهجأةحول

تادادعلاةحول
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٧ لدولقام

.١٨٠/ةيوهتلاتاحتف.١

/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢
١٤٨.

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ
.١٥١/راسملارييغتوفاطعنالا

.١١٥/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٣

.١١٠/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام.٤

.١١١/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

ماظنعجار.ءوضلارعشتسم.٥
/يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملا

١٥٠.

.١٥٦/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٦

يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن.٧
.١٧٥/خانملاب

٥٨/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.٨
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

ةرايسلاتناكاذإ(١٦١/USBذفنم.٩
.)كلذبةزهجم
ةزهجألاعجار.يفاضإلالخدلاسبقم
.١٦٦/ةيفاضإلا

/ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.١٠
١٥١.

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٠٩/تابثلايفينورتكلإلا

.١١٣/تاقحلملاليغشتسباقم.١١

.٢١١/ةدايقلاعضوبمكحتلا.١٢

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
ةرايسلاتناكاذإ(٢٢٣/فلخلل
.)كلذبةزهجم

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
تناكاذإ(٢٣٥/)راسملاىلعءاقبلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا

قودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.١٣
.٢٠٣/يكيتاموتوألاسورتلا

١٤.ENGINE START/STOP Button
ءدبعجار.)كرحملافاقيإ/ليغشترز(
.١٩٨/كرحملاليغشت

١٠٩/ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٥
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمرارزأ
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار
ىوتسملاويساسألاىوتسملا(
تامولعمزكرموا١٣١/)طسوتملا
/)روطملازارطلا()DIC(قئاسلا

١٣٣.

.١١٠/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.١٦

.١٠٨/ةدايقلاةلجعطبض.١٧

/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.١٨
٢١٣.

/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(٢١٥
٢٢٧/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(
تناكاذإ(١٠٩/ةدايقلاةلجعةئفدت
.)كلذبةزهجمةرايسلا

ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.١٩
.٢٤٩/كرحملا

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.٢٠
.)ضورعمريغ(١٥٢/

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

٢٢.Electric Parking Brake)لمارف
.٢٠٧/)يئابرهكلانكرلا
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لدولقام٨

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

.اذهكلاملاليلديف

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

ءزجلانمبرقلابحاتفملاريرحترزطغضا
نكمي.حاتفملاعلخللاسرإلازاهجبيلفسلا
.قئاسلابابلحاتفملامادختسا
Q:باوبألاعيمجلفقلىلعطغضا
.دوقولاءاطغو
K:وأقئاسلابابلفقريرحتلطغضا
طبضعاضوأبسحىلعباوبألاعيمج
ءاغلإىلإاذهيدؤيس.ةرايسلاصيصخت
.دوقولاةحتفبابلفق
ءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي
.لفقلا
.١٣٧/ةرايسلاصيصختعجار

ليغشتءدبلةدحاوةرملررحوطغضا:7
.ةبكرملاعضومددحم

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

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
جراخنمكرحملاليغشتءدبنكمي
.ةبكرملا

ةرايسلاليغشتءدب

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
.فاطعنالا

دعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا
.لوخدلا
حيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع
.نكرلا
ليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي
.دُعبنع

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

رطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.
.ةزامغلا

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.
.٣٢/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار
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٩ لدولقام

باوبألالافقأ
:جراخلانمةرايسلالافقأحتفوألفقل
بابلالفقةناوطسأ.حاتفملامدختسا.

/باوبألالافقأعجار.ءاطغبةدوزم
٣٣.

لوخدلالاسرإزاهجبKوأQطغضا.
.)RKE(حاتفمالبدُعبنع

،لخادلانمةرايسلالافقأحتفوألفقل
.بابلليلآلالفقلاحاتفممدختسا

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

K:باوبألالفقءاغلإلطغضا.
Q:باوبألالفقلطغضا.

حاتفمنودبلوصولا

امدنعقئاسلابابضبقميفرزلاطغضا
دُعبنعلوخدلا(RKEلاسرإزاهجنوكي
نم)مدق٣(رتم١قاطنيف)حاتفمنودب
هذهترفوتاذإكلذو،قئاسلابابضبقم
بابنملفقلاءاغلإبمايقلادنع.ةزيملا
ءاغلإىلإىلوألاةطغضلايدؤت،قئاسلا
لالخىرخأةرمطغضا،بابلاكلذلفق
.باكرلاباوبألكلفقءاغلإلناوثسمخ
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٢٨/(RKE)حاتفم

يفلخلابابلا

ىلعطغضا،ةعتمألاقودنصبابلفقحتفل
Kبابلليلآلالفقلاحاتفمىلعدوجوملا
زاهجىلعدوجوملاKىلعطغضاوأ
)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا(RKEلاسرإ
طغضا.باوبألاعيمجلافقأحتفلنيترم
نميلفسلابناجلاىلعسمللاةحولىلع
عجار.عفرامثةعتمألاقودنصبابضبقم
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت

(RKE)/٢٨.
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
ةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
فوسف.زيفلخلابابلاقالغإدنعسمللا
جالزمريرحتنأىلإاذهيدؤي
.يفلخلابابلا
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لدولقام١٠

اًيئابرهكيفلخلابابلاليغشت

يفقئاسلابابىلعحاتفملادجتس
قودنصبابةيصاخبةدوزملاتارايسلا
يفةرايسلانوكتنأبجيو.يلآلاةعتمألا
.)نكرلا(Pعضولا
نميلآلاةعتمألاقودنصبابعضورتخا
طغضا.٣/٤وأ)ىصقأ(MAXرايتخالالخ
زاهجنم.قئاسلابابلفقحتفمزلي.8

ةعرسبنيترمbطغضاRKEلاسرإ
.كرحتلايفةعتمألاقودنصبابأدبيىتح
ةحولوأةعتمألاقودنصبابلرزيأطغضا
طغضلا.هفاقيإلبابلاكرحتءانثأسمللا
.هاجتالاسكعىلإيدؤيفوساًددجم

بابنميلفسلاءزجلابlطغضا،قلغلل
.بحسلاحدقراوجبةعتمألاقودنص
،يئابرهكلاقودنصلاءاطغةفيظوليطعتل
ءاطغحاتفمىلع)فاقيإ(OFFرتخا
.٣٧/يفلخلابابلاعجار.قودنصلا

ذفاونلا

نوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعتفوس
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلا

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

(RAP)/١٩٩.

حتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأةذفانلا
ةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةريصقةدملالخرركتملكشباهمادختسا

دعقملاطبض

ةيوديلادعاقملا

دعقملاطبضضبقم.١
قئاسلادعقمعافتراطبضعارذ.٢

دعقملارهظعارذ.٣
:ًايوديدعقملاطبضل

دعقملاتحت)1(ضبقملاعفرا.١
.هلفقءاغلإل

،بولطملاعضوملاىلإدعقملاكرح.٢
.)1(ضبقملاريرحتبمقمث

فلخلاومامأللدعقملاكيرحتلِواح.٣
.هناكميفتبثُمهنأنمدكأتلل
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١١ لدولقام

وأعفرللفسألاوأىلعألل)2(عارذلاكرح
.دعقملاضفخ
.دعقملارهظطبضل)3(عارذلامدختسا
دعاقملاروهظو٥٣/دعقملاطبضعجار
.٥٤/ةينحنملا

ةيئابرهكلادعاقملا

دعقملاطبضبمكحتلا.١
دعقملارهظبمكحتلا.٢
رهظلالفسأةقطنمبمكحتلا.٣

ةرايسلاتناكاذإ،يئابرهكلادعقملاطبضل
:كلذبةزهجم
نعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

مامألل)1(مكحتلاحاتفمكيرحتقيرط
.فلخللوأ

نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.
ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
)1(يقفألامكحتلاضبقمنميمامألا
.لفسألوأىلعأل

نعهضفخاوألماكلابدعقملاعفرا.
حاتفمبيفلخلاءزجلاكيرحتقيرط
.لفسألوأىلعأل)1(مكحتلا

حاتفمىلعأةلامإبدعقملارهظطبضا.
.فلخلاوأمامألل)2(مكحتلا
.٥٤/ةينحنملادعاقملاروهظعجار

مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.
ليلقتلفلخللوأةدايزلمامألل)3(
.ةماعدلا
.٥٤/رهظلالفسأدنسمطبضعجار

.٥٤/يلآلادعقملاطبضعجار

ةركاذلاتازيم

دعاقملاحمست،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نيزختبنيقئاسلانمنينثالةركاذبةدوزملا
امهبةصاخلادعقملاعضاومةداعتساو
كرتشملاجورخلاعضومو،ةبكرملاةدايقل
طبضاًضيأنكميو.ةبكرملانمجورخلل
عضوملثم،عضاوملابقلعتتىرخأتازيم
،ةيئابرهكلاهيجوتلاةلجعوةيئابرهكلاايارملا
ةركاذطبترت.تازيملاهذهترفوتاذإ
RKEلاسرإزاهجبعضاوملا 2وأ1
.ةركاذللةيئاقلتلاةداعتسالل
تازيملاعيمجطبضبمق،نيزختلالبق
مق.عضاوملاةركاذبةقلعتملاةرفوتملا
SETررحوطغضامثلاعشإلاليغشتب
دعبو.ةرفاصتوصرادصإمتيس؛)طبض(
وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضاةرشابمكلذ
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لدولقام١٢

متيىتحقئاسلابابىلع)جورخ(Bوأ2
هذهةداعتسال.ريفصَيتوصرادصإ
رارمتسالاعمطغضا،يوديلكشبعضاوملا
ىلإلوصولامتيىتحBوأ2وأ1ىلع
.هظفحمتيذلاعضوملا
Autoنيكمتدنع Memory Recall
ةمئاقيف)ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا(
ةظوفحملاعاضوألاءاعدتسامتي،صيصختلا
رييغتدنع2و1ةركاذلارارزأيفلبقنم
وأليغشتىلإليغشتلافاقيإنملاعشإلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.
Easyنيكمتةلاحيف Exit Options
ةمئاقنم)لهسلاجورخلاتارايخ(
ىلعًايكيتاموتوأةزيملالمعت،صيصختلا
نمهنيزختمتيذلاجورخلاعضوءاعدتسا
دعاقمعجار.ةرايسلاةرداغمدنعلبق
.٥٦/ةركاذلا

يناثلافصلادعاقم

ىلإلوصولليناثلافصلادعاقميطنكمي
دعقملاىلعأضبقملابحسا.ثلاثلافصلا
.مامأللدعقملاكرحمثمامألل

مامألليناثلافصلادعاقمروهظيطنكمي
يفقئاسلاةهجعرذألابحسقيرطنع
يطليولعلاعارذلا.ةيفلخلاةلومحلاةقطنم
ىلفسلاعارذلاوقئاسلاةهجدعقملارهظ
.بكارلاةهجدعقملارهظيطل
.٥٩/ةيفلخلادعاقملاعجار

ثلاثلافصلادعاقم
.مامأللثلاثلافصلادعقمرهظيطنكمي
:ثلاثلافصلادعاقمرهظدناسميطل

ىلعةدوجوملاءايشألاةلازإبمق.١
فصلادعاقمىلعوأمامأةيضرألا
دعاقملاتارمميفوأ،يناثلا
.ضرألاىلع
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١٣ لدولقام

عضولايفيناثلافصلادعقمناكاذإ.٢
ىتحمامأللهطبضاف،لماكلايفلخلا
ثلاثلافصلادعقمحتفكنكمي
.ةيوتسمةروصبلماكلاب

وأىلعةدوجوملاءايشألالكلزأ.٣
.دعقملاتحت

.دعقملارهظىلعمازحلابحسا.٤
.طسبنيلمامأللدعقملارهظعفدا.٥
.٦٣/ثلاثلافصلادعاقمعجار

اهتيوهتودعاقملاةئفدت

،اهتيوهتودعاقملاةئفدترارزألكشلابنيبم
دعاقملاةئفدترارزأبةهيبشلا

،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
فرلاىلعخانملابمكحتلارصانعراوجب
لاعشإلانوكينأبجي،اهليغشتلو.طسوألا
.ليغشتلاديق

رهظةئفدتل،رفوتاذإ،+وأIطغضا
.قئاسلاوأبكارللطقفدعقملا

قئاسلاةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأ

ةيوهتل،ادوجومناكاذإ،}وأCطغضا
دعقملايوتحي.بكارلاوأقئاسلادعقم
عفدتوبحستةحورمىلعةيوهتللدعملا
.ءاوهلاديربتمتيال.دعقملالالخنمءاوهلا

ىلإلوصوللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكقيرطنع.عضوىلعأ
يلفسلادادعإلاىلإدعقملالوحتي،رزلا
.ليغشتلافاقيإدادعإىلإمث،لبقملا
رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
دعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضعضولقأل
لقيدقف،ىلعألاعضولاىلعةيمامألا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملا
.٥٨/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار
دعاقملاةيوهتوةئفدتةجمرباضيأنكمي
نعنارودلاءدبلالخلمعتيكلةيمامألا
.١٣٧/ةرايسلاصيصختعجار.دُعب

سأرلادنسمطبض
سأرلادناسمتيبثتمتيىتحةرايسلادقتال
.حيحصلكشباهطبضوباكرلاعيمجل
رييغتبمق،حيرمسولجعضوىلعلوصحلل
عمنكممردقلقأبدعقملارهظةلامإةيواز
سأرلادناسمودعقملاعافتراىلعظافحلا

.حيحصلاهعضوميف
/دعقملاطبضو٥١/سأرلادناسمعجار

٥٣.
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لدولقام١٤

نامألاةمزحأ

لوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجُري
مادختساةيفيكلوحةمهمتامولعمىلع
:حيحصلالكشلابنامألاةمزحأ
.٦٤/نامألاةمزحأ.
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.

.٦٥/بسانم
.٦٦/رجحلاوفتكلامازح.
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.

.٨٩/)LATCHماظن(لافطألل

بكارلاراعشتساماظن

ليغشتباكرلاراعشتساماظنفقويس
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
راعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
.٧٧/باكرلاراعشتساماظنعجار.باكرلا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمءيضيفوس
ءدبدنعيولعلالوسنوكلايفبكارلل
ةداسولاعضورشؤمعجار.ةبكرملاليغشت
.١٢٢/بكارللةيئاوهلا

ةآرملاطبض

ةيلخادلاايارملا

ىلعلوصحللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
.كتبكرمفلخةنئاكلاةقطنمللةحضاوةيؤر

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ىلإناسللاعفدا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ىلإهبحساويراهنلامادختساللمامألا
بنجتليليللامادختسالاةلاحيففلخلا
ةيسيئرلاحيباصملانمرداصلاءوضلاراهبإ
.فلخلابتابكرملل

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

للقتسةآرملانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نمةيتآلاةيسيئرلاحيباصملاجهونمًايئاقلت
ءدبدنعهذهتوفخلاةزيملمعت.فلخلا
.ةرايسلاليغشت
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمعجار
.٤٥/ةيكيتاموتوألا

ةيجراخلاايارملا
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١٥ لدولقام

:ايارملادحأطبضل

ةآرملاديدحتل|وأ{ىلعطغضا.١
بناجىلعوأقئاسلابناجىلع
.بكارلا

ةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالايفةآرملككيرحتلمكحتلا
.بولطملا

.٤٤/ةيئابرهكلاايارملاعجار

ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل
.لفسألعارذلابحسا.١
.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعكّرح.٢

برقلابةدايقلاةلجععفداوأبحسا.٣
.كنعاًديعبوأكنم

ةلجعلالفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤
.اهناكميف

.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةيبوكسلتلاوةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع

،ًايئابرهكاهلوطوأةدايقلاةلجعةلامإطبضل
:كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةدايقلاةلجعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
.فلخللوأمامأللوألفسألوأىلعأل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةيلخادلاةرانإلا

فقسلاحابصم

.يولعلالوسنوكلايففقسلاحابصمدجوي
:ةيلاتلارارزألاطغضا،ليغشتلل

j OFF)فاقيإلطغضا:)ءافطإلا
.باوبألادحأحتفدنعفقسلاءاوضأليغشت
يفرشؤملاحيباصمدحأءيضيس
.فقسلاءاوضأزواجتطيشنتدنعرزلا
jطغضا OFFءاغلإلىرخأةرم
.رشؤملاءوضئفطنيسوةزيملاهذهطيشنت
دحأحتفدنعفقسلاءاوضألمعتس
.باوبألا
ليغشتلطغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت:+
.ًايوديفقسلاءاوضأ
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لدولقام١٦

ةءارقلاحيباصم

يفةيفلخوةيمامأةءارقحيباصمدجوت
ءيضت.فقسلاةناطبويولعلالوسنوكلا
.بابيأحتفدنعحيباصملاهذه

ةيمامألاةءارقلاحيباصم

لجأنمحابصملاتاسدعىلعطغضا
.ةيمامألاةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشت

ةيفلخلاةءارقلاحيباصم

وأليغشتلجأنمرارزألاىلعطغضا
.يفلخلابكارللةءارقلاحيباصمءافطإ
،ةيلخادلاةرانإلانعتامولعملانمديزمل
تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنععجار
/١٥٢.

ةيجراخلاةرانإلا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعًاتبثم
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١٧ لدولقام

:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ
O:ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإل.
دعبAUTOعضولاىلإصرقلادوعي
ةداعإلىرخأةرمOىلإرِدأ.هريرحت
.)يكيتاموتوأ(AUTOعضولاليعفت
ةيجراخلاحيباصملاليغشتل:يكيتاموتوأ
ةءاضإلابسح،ًايكيتاموتوأاهليغشتفاقيإو
.ةيجراخلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:5

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
:عجار
/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.

١٤٨.

/راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ.
١٥١.

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

عضويفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع
ACC/ACCESSORYيفوأليغشتلا
ةعرسديدحتلعارذلاكرح،)تاقحلملا(
.ةحساملا

HI)لمعلهمدختسا:)ٍلاع
.ةعيرستاحسم

LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

INT)جاجزلاتاحسامعارذكرح:)عطقتم
ىلعألطيرشلاردأ.INTىلإيمامألا
ءارجإللفسألوأ،اًرتاوترثكأتاحسمءارجإل
.اًرتاوتلقأتاحسم
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لدولقام١٨

ليغشتفاقيإلمَدختُسي:ليغشتلافاقيإ
.تاحساملا

1X:عارذلاكرح،ةدحاوةحسمبمايقلل
تاحسمبمايقلل.ةزيجوةرتفللفسأل
عارذىلعطغضلايفرمتسا،ةديدع
.لفسألةحساملا

f:لئاسشرلكتيحانعارذلابذجا
.تاحساملاليغشتويمامألاجاجزلالسغ
١١٠/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار
.١١١/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسامو

خانملاليغشترصانع

.ةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلايفمكحتللماظنلااذهمدختسا

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(
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنعجار
نأشبتامولعملانمديزمل.١٧٥/خانملاب
رظنا،ةيفلخلادعاقمللخانملابمكحتلاماظن
.١٧٨/خانملابيفلخلامكحتلاماظن



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

١٩ لدولقام

سورتلاقودنص

ينورتكلإلاقاطنلارايتخاعضو

ينورتكلإلاقاطنلارايتخاعضوكلحمسي
)ERS(لقانلىلعألاسرتلادحرايتخاب
ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاةعرسوةكرحلا
يوتحت.ةروطقمرجءانثأوأتاردحنملا
لقنلاعضولينورتكلإرشؤمىلعةبكرملا

مادختسادنع.تادادعلاةعومجمنمض
،)ينورتكلإلاقاطنلارايتخا(ERSعضو
سرتىصقأىلإريشيLبناجبمقررهظي
.ددحملاقاطنللهبحومسم
:ةزيملاهذهمادختسال
Lعضولاىلإلقنلاعارذكرح.١

.)يوديلاعضولا(
)صقان(-وأ)دئاز(+ىلعطغضا.٢

قاطنةدايزلسورتلاعارذىلع
.هليلقتوأحاتملاةعرسلا

.٢٠٤/يوديلاعضولاعجار

ةرايسلاتازيم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ويدارلاتامولعمىلعليلدلااذهيوتحي
ةشاشمكحترصانععميساسألازارطلل
ماظنليلدعجار.هيفرتلاوتامولعملا
تامولعمىلعلوصحللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعألاىوتسملازارطويدارةزهجألوح
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
)RSE(يفلخلادعقملاهيفرتماظنوةزيمو
ترفوتاذإ،مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاو
.تازيملاهذه

)ويدارلاةزهجأ(ويدارلا
{:
Homeىلإباهذللطغضا. Page

.)ةيسيئرلاةحفصلا(
O:
.ةقاطلاليغشتلطغضا.
ليغشتفاقيإلرارمتسالاعمطغضا.

.ةقاطلا
توصمتكءاغلإ/توصمتكلطغضا.

.ليغشتلاءانثأماظنلا
.توصلاىوتسمضفخوأةدايزلردأ.

g:
عيرسلاثحبللررحمثطغضا:ويدارلا.

.ةقباسةانقوأةطحمىوقأنع
.USB/Music/Pictures)USB/توص/

ىوتحملاىلإلاقتناللطغضا:)روص
عيجرتللرارمتسالاعمطغضا.قباسلا
.عيرسلا
d:
عيرسلاثحبللررحمثطغضا:ويدارلا.

.ةيلاتةانقوأةطحمىوقأنع
.USB/Music/Pictures)USB/توص/

ىوتحملاىلإلاقتناللطغضا:)روص
ميدقتللرارمتسالاعمطغضا.يلاتلا
.عيرسلا
5:
ةشاشىلإلوصوللررحمثطغضا.

وأةدراوةملاكمىلعدرلاوأفتاهلا
.زاهجللةيسيئرلاةشاشلاىلإلوصولا

.١٥٧/ةماعةرظنعجار
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لدولقام٢٠

ةلومحملاتوصلاةزهجأ
ساقمبيفاضإلاخدإبةدوزمةرايسلاهذه

ىلعكلذكيوتحتدقو)ةصوب١/٨(مم٣٫٥
نكمي.طسوألافرلايفUSBيَذفنم
وأ®iPodةزهجألثمةيجراخةزهجألصو
.USBنيزختةزهجأوMP3تالغشم

USBذفنمو١٦٦/ةيفاضإلاةزهجألاعجار
/١٦١.

Bluetooth®

فتاهلايمدختسملثوتولبماظنحيتي
هيفثوتولبةزيمنيكمتمتيذلالومحملا
اهلابقتساودُعبنعتاملاكمءارجإ
ليغشتلاحيتافمويتوصلاماظنلامادختساب
.ةبكرملايف
متيذلالومحملافتاهلانارقإبجيو
لخادثوتولبماظنبهيفثوتولبةزيمنيكمت
.ةبكرملايفهمادختساةيناكمإلبقةبكرملا
.فتاوهلاعيمجيففئاظولاعيمجرفوتتال
ليغشترصانع(Bluetoothةينقتعجار
ةينقتوا١٦٨/)هيفرتلاوتامولعملاماظن

Bluetooth)١٦٧/)ةماعةرظن.

ةدايقلاةلجعليغشترصانع

ضعبطبضنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةدايقلاةلجعنمتوصلاليغشترصانع
g:ماظنبةدوزملاتارايسللةبسنلاب

Bluetooth®،اذهعملصاوتللطغضا
يف")ةماعةحمل(ثوتولب"عجار.ماظنلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلد

i:ءاهنإوأ،ةدراوةملاكمضفرلطغضا
توصليغشتوأمتكلطغضا.ةيلاحةملاكم
نكتملاذإهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةملاكمكانه
oوأp:ةمئاقلارايخىلإلاقتناللطغضا
.يلاتلاوأقباسلا
wوأx:ديدحتلاىلإلاقتناللطغضا
.قباسلاوأيلاتلا

V:زيممةمئاقرايخرايتخالطغضا.

ىلعتوصلاىوتسموةلضفملااحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعرهظ
رداصمدحأيفنوكتامدنع:ةلضفملا.١

ةيلاتلاةلضفملاديدحتلطغضا،ويدارلا
دحأيفنوكتامدنع.ةقباسلاوأ
ديدحتلطغضا،طئاسولارداصم
.قباسلاوأيلاتلاراسملا

٢.Volume)طغضا:)توصلاىوتسم
.هليلقتوأتوصلاىوتسمةدايزل

.١٠٩/ةدايقلاةلجعليغشترصانععجار
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ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

J:فاقيإلوأماظنلاليغشتلطغضا
ةعومجميفضيبأرشؤمرهظي.هليغشت
.ليغشتلادنعتادادعلا

+RES)ةعرسدوجوةلاحيف:)+ةلصاوم
ةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلايفةطوبضم
عمطغضاوأةعرسلاهذهبةدايقلاةعباتمل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالا
،لبقنمًاطٰشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا

Set-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)-طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ليلقتلهمدختسا،لبقنمًاطٰشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس

تابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا:*
نمةطوبضملاةعرسلاوحمنودبةعرسلا
.ةركاذلا
٢١٣/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنرظنا
٢١٥/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيموأ
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ(

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
قئاسلاتامولعمزكرمضرعةدحودجوت
ةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجميف
.ةبكرملاةمظنأنمديدعلا

wوأx:وأىلعأللكيرحتللطغضا
.امةمئاقيفلفسألا
oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

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

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرموا١٣١
.١٣٣/)روطملازارطلا(

يمامألامداصتلاراذنإماظن
ىلإ،هرفوتلاح،FCAماظنفدهيدق
جتانلاررضلاليلقتوأبنجتيفةدعاسملا
ماظنيطعيو.ةيمامألاتامداصتلانع

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

)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
نأشبهيبنتللماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
كلذكنوكتسف،)FCA(مامألانممداصتلا
ةزيمىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
فاشتكادنعو.)IBA(يكذلاةلمرفلادعاسم
كرحتتكراسميفكمامأةرايسلماظنلا
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،اهبمادطصالاكشوىلعكنأوكهاجتاب
ةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدرفويدقف
يفدعاسيسرمألااذهو.ًايئاقلتةرايسلا
هراثآنمليلقتلاوأثداحلاعوقوبنجت
.مامألاىلإةدايقلادنعكلذو
(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاعجار
/٢٢٩.

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

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

FPBزاهجضيمولالخنمكلذنأشب
يمامألاجاجزلاىلعرمحألانوللابراذنإلا
وأعيرسلكشبيريذحتريفصتوصرادصإو
ماظنيطعينأنكمي.قئاسلادعقمةبذبذ

FPBةبكرملاةلمرفوأحبكللةيوقةعفد
.ًايئاقلت
/(FPB)مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢٣١.

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
٢٣٤/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار
Laneو Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٣٥/)راسملاىلعءاقبلا

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

ةعرسبةقطنملاهذهلصتيتلاتارايسلا
LCAماظنريذحتنايبءيضي.فلخلانم
يفضمويوةينعملاةيجراخلاةآرملايف
دعاسم.فاطعنالاةراشإةءاضإةلاح
يفجمدمةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
.LCAماظن

ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
(SBZA)/ريسلاةراحرييغتهيبنتو٢٣٢
(LCA)/٢٣٣.

ةيطيحملاةيؤرلا
ضرعمتيسف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةشاشيفةبكرملالوحةدوجوملادهاشملا
يفةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملاماظن
تاعرسىلعتاروانمءارجإدنعونكرلا
.ةضفخنم
ةمظنأيف"ةطيحملاةيؤرلا"عجار
.٢٢٣/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

ةيمامألاةيؤرلااريماك

ثدحيامضرعمتي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ماظنةشاشيفةبكرملامامأةقطنملايف
تايلمعيفةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملا
.ةضفخنملاتاعرسلاىلعتاروانملاونكرلا
ةمظنأيف"ةيمامألاةيؤرلااريماك"عجار
.٢٢٣/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا
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٢٣ لدولقام

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

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
تاعطاقتلاهيبنت(RCTAماظنرفوتاذإ
مدختسيهنإف،ةرايسلاب)ةيفلخلاةيرورملا
ماظنةشاشىلعهضرعمتيمهسعمًاثلثم
دوجونأشبريذحتللهيفرتلاوتامولعملا
يفنودجاوتيدقةرايسلافلخةرام
.)عوجر(Rعضولاىلإلوحتلاءانثأاهراسم
،تارافصقلطنتفوس،كلذىلإةفاضإلاب
.قئاسلادعقمضبنيوأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٢٣/فلخلل

Parking Assist)نكرلادعاسم(
نكرلادعاسمماظنمدختسي،هرفوتدنع
دصملايفتاساسح)RPA(يفلخلا
بنجتونكرلايفةدعاسملليفلخلا

Rعضولاىلعطبضلاءانثأقئاوعلا
لقأتاعرسىلعلمعيو.)فلخللعوجرلا(
ماظنضرعيدقو.)اس/ليم٥(اس/مك٨نم

RPAماظنةشاشىلعريذحتثلثم
يفًاينايباًمسروهيفرتلاوتامولعملا

وحنةفاسملاديدحتلتادادعلاةعومجم
دق،كلذىلعًةوالع.دوصرملامسجلا
يفتازازتهاوأتارافصةدعقلطنت
نمديدشلابارتقالاةلاحيفدعقملا
.دوصرملامسجلا
دعاسمماظنبكلذكةدوزمةبكرملانوكتدق
.يمامألانكرلا
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٢٣/فلخلل

تاقحلملاليغشتسباقم
تلوف١٢َْيسبقممادختسانكمي
تاقحلملاليغشتلةرايسلايفنيَدوجوملا
فتاهلثم،ةيئابرهكتادعمليصوتفدهب
.MP3لغشموأيويلخ

:تاقحلملاليغشتسباقمدجوت
ليغشترصانعتحتطسوألافرلايف.

.خانملابمكحتلاماظن
.يفلخلاةعتمألانيزختزيحيف.
.ءاطغلاعزنا،سباقملامادختسال
.١١٣/تاقحلملاليغشتسباقمعجار

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا

رارزألاهذهنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.يولعلالوسنوكلاةمدقميفدجوتس
ةثالثلحملحيلةليسوماظنلااذهرفوي
ىصقأدحبدعبنعمكحتلللاسرإةزهجأ
ةزهجألثمةزهجأطيشنتلاهمادختسامتي
ةزهجأوأنامألاةمظنأوأجارجلابابحتف
.لزنملايفةيلآ
دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمربعجار
/١٤٥.
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لدولقام٢٤

فقسلاةحتف
بجي،ةزيملاهذهبةبكرملازيهجتةلاحيف
ليغشتلاعضويفلاعشإلاحاتفمنوكينأ
،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطليعفتبجيوأ
)RAP(فقسلاةحتفليغشتلجأنم.
ةقاطو١٩٧/ليغشتلاحاتفمعضاومعجار
.١٩٩/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملا

فقسلاةحتفحاتفم.١
)SLIDE()قلزنم(

)ةلامإ()TILT(ةيوهتلاحاتفم.٢

يقالزناحاتفم

Express-Open/Express-Close
:)عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا(
فقسلاةحتفحتفل)D)1ررحمثطغضا
ًايكيتاموتوأسمشلايقاوحتفمتي.ةعرسب
مث)g)1ىلعطغضا.اًحوتفملظيو
.ةعرسبفقسلاةحتفقلغلهررح
طغضا:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
.فقسلاةحتفحتفل)D)1ىلعلماكلاب
لظيوًايكيتاموتوأسمشلايقاوحتفمتي
يذلاعضوملادنعفوقوللررح.اًحوتفم
)g)1ىلعلماكلابطغضا.هيفبغرت
دنعفوقوللررح.فقسلاةحتفقالغإل
.هيفبغرتيذلاعضوملا

ةلامإلاحاتفم

ةيوهتل)E)2طغضا:ةيوهتلاةحتفةزيم
عمىرخأةرمطغضا.فقسلاةحتف
فوقوللررح.فقسلاةحتفحتفلرارمتسالا
يقاوحتفمتي.هيفبغرتيذلاعضوملادنع
طغضا.اًحوتفملظيوًايكيتاموتوأسمشلا

g)2(ةعرسبفقسلاةحتفقالغإل.
.ةكرحلافقولىرخأةرمطغضا
.٤٨/فقسلاةحتفعجار

ءادألاوةنايصلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
نم)TCS(رجلايفمكحتلاماظندحي
ءدبدنعماظنلاليغشتأدبي.تالجعلانارود
.ةبكرملاليغشت
يفمكحتلايفStabiliTrakماظندعاسي
ةدايقلافورظيفةبكرملاتاهاجتا
ليغشتءدبدنعماظنلاليغشتأدبي.ةبعصلا
.ةبكرملا
يفمكحتلا(TCSماظنليغشتفاقيإل.

ءيضي.هررحمثgىلعطغضا،)رجلا
iةلاسررهظتوتادادعلاةعومجميف

DIC)ىلع)قئاسلاتامولعمةشاش
.ةشاشلا

هررحوىرخأةرمgىلعطغضا.
مكحتلا(TCSماظنليغشتةداعإل
.)رجلايف

يفمكحتلا(TCSماظننملكفاقيإل.
عمطغضا،StabiliTrakو)بحسلا
gءيضينأىلإgىلعرارمتسالا
رهظتدق.تادادعلاةعومجميفiو
.قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
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٢٥ لدولقام

ةرمىرخأةرمهررحوgىلعطغضا.
.نيماظنلاالكليغشتلىرخأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٠٩/تابثلايفينورتكلإلا

تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

طغضضافخنانمريذحتلاءوضموقي
ةلاحيفهيبنتلابتاراطإلايفءاوهلا
تاراطإدحأنمطغضللريبكلانادقفلا
برقأيففقوتف،كلذثدحاذإو.ةرايسلا
ىلإخفنلاطغضةئياهمبمقو،نكممتقو
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
ءوضلظيسو.١٩٣/ةرايسلاةلومحدودح
ءاوهلاطغضحيحصتمتيىتحًائيضمريذحتلا

.تاراطإلايف
ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا

نوكيدقو.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
ءاوهلاطوغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ضافخنالايفتذخأدقتاراطإلايف
.بسانملاطغضللاهتئياهمىلإجاتحتو
ءاوهلاطغضماظننأىلإةراشإلاردجتو
تاراطإلاةنايصلحملحيالتاراطإلايف
ءاوهلاطوغضىلعظفاح.ةيرهشلاةيداعلا
.تاراطإلايفةحيحصلا
.٢٨٠/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت

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

دوقولا

نميلاخلادوقولاىوسمدختستال
91ةميقبفنصملاوصاصرلا RONوأ
ةبسنبدوقولامدختستال.كترايسيفىلعأ

فلتىلإيدؤيدقكلذنأللقأنيتكوأ
كالهتسايفداصتقالاةردقضفخوةرايسلا
.٢٣٦/دوقولاعجار.دوقولا

كرحملاتيزرمعماظن
تيزرمعكرحملاتيزرمعماظنبسحي
،ةرايسلاكالهتساساسأىلعكرحملا
كرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلاضرعيو
رييغتتقونيحيامدنعةصرفبرقأيف
طبضةداعإيغبنيال.رتلفلاوكرحملاتيز
رييغتدعبىوس٪١٠٠ىلإتيزلارمعماظن
.تيزلا

تيزلارمعماظنطبضةداعإ

زكرمىلعيقبتملاتيزلارمعضرع.١
زكرمعجار.قئاسلاتامولعم
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعم
١٣١/)طسوتملاىوتسملاويساسألا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرموا
.١٣٣/)روطملازارطلا(

زكرمبVىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
ةشاشطيشنتءانثأقئاسلاتامولعم

Oil Life)متيفوسو.)تيزلارمع
.٪١٠٠ىلإتيزلارمعرييغت

.٢٥٤/كرحملاتيزرمعماظنعجار



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

لدولقام٢٦

ةيداصتقالاةدايقلا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
دنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
.ةدايقلا
رظنا،يعابرلاعفدلاتابكرمىلع.

.٢١١/ةدايقلاعضوبمكحتلا

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
٣٣...............باوبألالافقأ
٣٥.......ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
٣٦...............رخأتملالفقلا
٣٦....ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
٣٦..........قالغإلانمةيامحلا
٣٦..........لافطألانامألافقأ

باوبألا
٣٧................يفلخلابابلا

ةبكرملانامأ
٤٢...............ةرايسلانيمأت
٤٢.........ةرايسلابراذنإلاماظن
ةكرحلّطعمماظنليغشت

٤٣...................ةرايسلا

ةيجراخلاايارملا
٤٤..............ةبدحملاايارملا
٤٤.............ةيئابرهكلاايارملا

٤٤.................ايارملايط
٤٥.................ايارملاةئفدت

٤٥....يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
عضولاىلإةلامإلاايارم
٤٥..................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٤٥....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٤٥....ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٤٥...............ةيكيتاموتوألا

ذفاونلا
٤٦.....................ذفاونلا
٤٦.................ةيلآلاذفاونلا
٤٨..............سمشلاتايقاو

فقسلا
٤٨................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
ىلعتاليدعتوأتارييغتيأءارجإبنجت
.)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
اذهمادختساصيخرتكلذلطبيدقثيح
.زاهجلا
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلاماظن

زاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادجًاديعبلاسرإلا

كانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأتابكرم

عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفم
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
لوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنعةرايسلا
ةفاسمنمض)RKE(حاتفمنودبدُعبنع
نودبلوصولاليغشت"رظنا.)مدق٣(رتم١
.يلياميف"حاتفم
ىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
يتلافورظلاكلتلثم،ىرخأفورظكانه
.لاسرإلازاهجءادأيفرثؤتدقاهركذقبس
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

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

طغضلادنعاًحوتفمقئاسلابابناكاذإ
باوبألاعيمجلفقنيمأتمتيسف،Qىلع
،روفلاىلعقئاسلابابلفقريرحتمتيسو
عجار.ةزيملاهذهنيكمتةلاحيف
عيمجلفقمتيس.١٣٧/ةرايسلاصيصخت
دنعاًحوتفمبكارلابابناكاذإباوبألا
.Qىلعطغضلا

طيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
راذنإلاماظنعجار.ةقرسلاعنمماظن
.٤٢/ةرايسلاب

K:قئاسلابابلفقحتفتيكلطغضا.
نوضغيفلفقلاحتفلىرخأةرمطغضا
نكمي.باوبألالافقأحتفلناوثسمخ
عيمجلفقحتفلRKEلاسرإزاهجةجمرب
عجار.لوألارزلاىلعطغضلابباوبألا
حيباصمءيضتس.١٣٧/ةرايسلاصيصخت
ةدملفلخلاىلإعوجرلاحيباصموبابضلا
نعةرايسلالافقأحتفدنعةيناث٣٠يلاوح
وحنقيرطلاكلءيضتيكليللايفدُعب
فاطعنالاةراشإتارشؤمضموت.ةرايسلا
صيصختعجار.لافقألاريرحتىلعديكأتلل
.١٣٧/ةرايسلا

ماظنليطعتىلإKىلعطغضلايدؤيس
/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.ةقرسلاعنم

٤٢.
،دُعبنعذفاونلايفمكحتلاةزيمترفوتاذإ
يدؤيسKىلعرارمتسالاعمطغضلانإف
هذهنيكمتدنع،ذفاونلالكحتفىلإ
.١٣٧/ةرايسلاصيصخترظنا،ةزيملا

لفقءاغلإىلإًاضيأيدؤيسKطغضنإ
.دوقولاباب

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
.١٣٧/ةرايسلاصيصختعجار.قئاسلا

،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
RKEلاسرإزاهجطبرمتي عاضوأب٢و١
دعاقمعجار.٢وأ١ةركاذلايفسولجلا
.٥٦/ةركاذلا

قئاسلابابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

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



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠

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
اذهيفاًضيأدوقولابابنيمأتمتيس
.تقولا
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإعملخادتت
لاسرإزاهجدوجوةبكرملافشتكتالطقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخادRKEماظن
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت
RKEماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأ
ماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد

RKEةبقارمنودةبكرملايف.

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

١٣٧.

حاتفمنودبلافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا

عمطغضلابحاتفمنودبلافقألانيمأتبمق
يلخادلابابلاحاتفمىلعKىلعرارمتسالا
وأ،لقألاىلعناوثعبرأةدملبابحتفعم
.قوبلانمتاوصأةثالثعامسمتيىتح
ةلطعمحاتفمنودبلفقلاةيصاخىقبتس
بابلاىلعQرزىلعطغضلامتيىتح
.ةبكرملاليغشتمتيىتحوأ،يلخادلا

مكحتلازاهجكرتبةبكرملاراذنإ

زاهجنايسنوةرايسلاليغشتفاقيإدنع
)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا(RKEلاسرإ
قالغإدعبتارمثالثًاتوصقوبلاردصيس،
ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل.باوبألاعيمج
.١٣٧/ةرايسلاصيصخت

Remote No Longer in Vehicle)زاهج
)ةرايسلايفدعيملدعُبنعمكحتلا

دحأحتفعم،لمعتةرايسلاتناكاذإ
ثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث،باوبألا
نعلوخدلاRKEلاسرإزاهجنعةرايسلا
متيملاذإو.لخادلابحاتفمنودبدُعب
ضرعتسف،RKEلاسرإزاهجفاشتكا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
NOةلاسرلا REMOTE DETECTED
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

)دعبنعمكحتلازاهجفاشتكامتيمل(
اذهثدحي.تارمثالثًاتوصقوبلاردصيسو
دوقتةرملكيفطقفةدحاوةرمرمألا
.ةرايسلااهيف

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف

ءاطغضبقميفسمللاةحولىلعطغضا
زاهجناكاذإقودنصلاءاطغحتفلقودنصلا
رتم١قاطنيفاًدوجومRKEلاسرإلا
.)مدق٣(

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب

دعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
ةبكرملاهذهعمةجمربملا)RKE(حاتفمالب

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

زاهجيفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلا

ةيراطبتناكاذإ،ةرايسلاليغشتءدبدنع
متيملرهظتدقف،ةفيعضلاسرإلازاهج
رذعتوأدعبنعمكحتلاحيتافمفاشتكا
حاتفملاعضدعبنعمكحتلازاهجفاشتكا
يفةرايسلالغشمثصصخملاناكملايف
نأاًضيأنكمي.DICقئاسلاتامولعمزكرم
تابثلايفمكحتلاماظنةنايصةلاسرلارهظت
.تقولاسفنيفينورتكلإلا
:ةبكرملاليغشتءدبل

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلاحتفا.١
دنسمحتفقيرطنعنيزختلاجردمث
.عارذلا

زاهجبارجيفلاسرإلازاهجعض.٢
.لاسرإلا

Pعضويفةرايسلانوكتامنيح.٣
ا،)دياحملا(Nعضولاوأ)نكر(
لمارفلاةساودىلعطغض
ENGINEو START/STOP.

يفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأ

ةيراطبلالادبتسا

اذإلاسرإلازاهجيفةيراطبلالدبتسا
يفمكحتلاماظنةنايصةلاسرلاترهظ
تامولعمزكرميفينورتكلإلاتابثلا
.قئاسلا

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

:ةيراطبلالادبتسال

يفةعيفرو،ةحطلفمةادألخدأ.١
علخوهلصفللاسرإلازاهجفصتنم
.يفلخلاءاطغلا

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

.يفلخلاءاطغلاوحنبجوملافرطلا
CR2032زارطنمةيراطببلدبتسا
.اهلداعياموأ

.هضعبيفلاسرإلازاهجطغضا.٥

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

ماظنلاسرإزاهجىلعدجويرزلااذه:/
تناكاذإ)RKE(حاتفمالبدعبنعلوخدلا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيمبةدوزمةبكرملا

تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
دق.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءدبءانثأيفلخلابابضلاليزملمعي
سقطلاةدوربلاًقفودُعبنعليغشتلا
بابضلارشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلا
وأةنخسمدعاقمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
هذهلمعتامبرف،ًايكيتاموتوأةاّوهم
عجار.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأةيصاخلا
.٥٨/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
ةدايقلاةلجعةئفدتةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ءانثألغتشتدقف،دعبنعليغشتلاءدبدنع
ةلجعةئفدتعجار.دُعبنعليغشتلاءدب
.١٠٩/ةدايقلا

نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
نعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأدعب
يأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلاصحفا
.تابلطتم
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٢٨/(RKE)حاتفمنودب

دعبنعليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
حيباصمضيمودكؤي.فاطعنالا
بلطيقلتمتهنأفاطعنالاةراشإ
.دُعبنعةبكرملاليغشت
لفقدعبنعليغشتلاءدبءانثأمتيس
نكرلاحيباصمىقبتسوباوبألا
ديقكرحملارمتسااملاطةءاضم
.ليغشتلا
١٥دعبكرحملاليغشتفقوتيس
ةينمزلاةرتفلاديدمتمتيملامةقيقد
.ةبكرملاليغشتءدبمتيوأ

دُعبنعمكحتلازاهجدوجوءانثأ.٣
ةساودىلعطغضا،ةرايسلالخاد
.ةدايقللةرايسلاليغشتأدباولمارفلا

كرحملانارودنمزديدمت

١٥كرحملاليغشتةدمديدمتاًضيأنكمي
٢و١ةوطخلاراركتمتاذإ،ىرخأةقيقد
كرحملانوكيامدنعةقيقد١٥لوأءانثأ
دعبةيناث٣٠،ةرتفلادمبلطنكمي.اًرئاد
٣٠ةيلامجإلاةدملاريصت.ليغشتلاءدب
.ةقيقد
الإدعبنعليغشتلاءدبديدمتنكميال
.ةدحاوةرمل

ةفاضإمتي،دعبنعليغشتلاةدمديدمتدنع
ةقيقد١٥لوأىلإةيناثلاةقيقد١٥ةدم
.ةقيقد٣٠ةيلامجإلاةدملاحبصتو
دعبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابُحمسي
يترودنيبىصقأدحكنيترمديدمتةرتفب
.لاعشإ
ىلإلاعشإلاةرادإمثةرايسلاليغشتبجي
حاتفملامادختسابليغشتلافاقيإعضو
ةنكممدُعبنعليغشتلاةداعإحبصتىتح
.ىرخأةرم

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

ريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
.رطخلانم

.اهليغشتفقوأمثةبكرملاليغشتبمق.

دعبنعليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا

يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح
.ةرايسلايفدوجوملاسرإلازاهج.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
رطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضويف

مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.
.تاثاعبنالاب

ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.
.ًادجةيلاعكرحملا

.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.

ةبكرملاليغشتءدبلنيتلواحمءارجإمت.
ءدبةلواحمءارجإمتوأدُعبنع
.ديدمتةرتفعمليغشت

.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

باوبألااوحتفينأ،لافطألا
ةبكرملانماوطقسيوةلوهسب
لفقحتفنكمي.ريستيهو
كرحتءانثأاهحتفوباوبألا
نمطوقسلالامتحانإ.ةرايسلا
نوكيمادطصاعقواذإةبكرملا
.باوبألالافقإمدعلاحيفربكأ
نأباكرلاةفاكىلعبجيكلذل

)عبتي(
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

)عبتي(ريذحت

لكشلابنامألامازحاودتري
باوبألالفقبجيامك،بسانملا
.ةبكرملاةدايقءانثأ

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

ةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
ريغبابلانمةبكرملاىلإ
ةعرسففختامدنعلوفقملا
لافقإنإ.اهفقوتوأةبكرملا
عنمىلعدعاسينأنكميباوبألا
.كلذثودح

:جراخلانمبابلالفقريرحتوأنيمأتل

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

.قئاسلابابيفحاتفملامدختسا.
.ءاطغبةدوزمحيتافملالفقةناوطسأ

:لخادلانمبابلالفقريرحتوأنيمأتل

لفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.
.يئابرهكلابابلا

بابلالفقضبقمىلعلفسألطغضا.
.بابلاكلذلفقلجأنم

ءاغلإلةدحاوةرمبابلاضبقمبحسا.
اًددجمضبقملابحسا.بابلالفق
.هحتفل

حاتفمالبلوخدلا

دعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأبجي
٣(رتم١ةفاسمنمضRKEحاتفمنودب
بابلاوأهحتفديرتيذلابابلانم)مدق
.ةزيملاهذهرفوتلاحكلذو،يفلخلا
عجار.حتفللبابلاضبقمىلعرزلاطغضا

ليغشتيف"حاتفمنودبلوصولاليغشت"
(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
/٢٨.

قئاسلابابحاتفملفقىلإلوصولاةناوطسأ
)ةفَزنتسمةيراطبدوجوةلاحيف(

بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:قئاسلا

عضوىلإ)1(بابلاضبقمبحسا.١
عضولااذهيفهبظفتحامثحتفلا
.ءاطغلاةلازإةيلمعلامتكانيحل

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

مقوفلخلاهاجتاب)٢(ءاطغلاكرح.٣
.كفلاب
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

.ةناوطسألايفحاتفملامدختسا.٤
:ءاطغلابيكرتةداعإل
عضوىلإ)1(بابلاضبقمبحسا.١

عضولااذهيفهبظفتحامثحتفلا
.ءاطغلابيكرتةيلمعلامتكانيحل

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

ىلعطغضاومامألاىلإءاطغلاكّرح.٣
ءاطغلاتيبثتلةيمامألاةفاحلا
.هناكميف

.بابلاضبقمكرتا.٤

.هناكميفءاطغلانيمأتنمققحت.٥

رحلانارودلاتاذلافقألا

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

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦

Q:ضموي.باوبألالفقمتييكلطغضا
.بابلالفقدنعحاتفملايفرشؤملاحابصم
K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.

رخأتملالفقلا
لافقأنيمأتريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
عيمجقلغدعبناوثسمخرادقمبباوبألا
.باوبألا
ىوسرخأتملالفقلاةيصاخليغشتنكميال
لافقأنيمأتعنمةيصاخليغشتفاقيإدنع
.ةررحملاباوبألا

بابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
ةرافصردصتس،حوتفمبابلاامنيبيئابرهكلا
نيمأتريخأتةيصاخنأحضوتلتارمثالث
.ةلاعفلافقألا
سمخدعبًايكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسو
حتفديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغنمناوث
تقؤمنإف،ةرتفلاهذهلبقباوبألادحأ
ةفاكقالغإدنعداُعيفوسناوثسمخلا
.ىرخأةرمباوبألا

وأبابلالفقنيمأتحاتفمباًددجمQطغضا
لافقأنيمأتلRKEلاسرإزاهجبQطغضا
.روفلاىلعباوبألا
عجار.ةيصاخلاهذهةجمرباضيأنكمي
.١٣٧/ةرايسلاصيصخت

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
لكقالغإدنعًايكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنعوباوبألا
نمةرايسلاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)نكر(Pعضو
هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(اس/مك١٣ةعرسل
:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
.باوبألليكيتاموتوألالفقلاةجمربنكمي
.١٣٧/ةرايسلاصيصختعجار

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلاناكاذإ

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

،ةبكرملالخادRKEزاهجدوجوفاشتكا
RKEلاسرإةزهجأددعليلقتمتيملو
قئاسلابابلفقحتفمتيسف،لخادلاب
.تارمةثالثقوبلانمتوصردصيسو
ًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
طغضلالالخنمحوتفمقئاسلابابامنيب
لفقنيمأتحاتفمبQىلعرارمتسالاعم
.يئابرهكلابابلا

Unlocked Door Anti Lockout)عنم
)حوتفملابابلاقلغ

ريغبابلانيمأتعنمةزيمليغشتمتاذإ
بابو،ةفقوتمةبكرملاتناكو،نّمؤملا
متيسف،نيمأتلابلطمتمثاًحوتفمقئاسلا
قئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمجنيمأت
ىلعلفَقلارزعفدا.اًحوتفمىقبيسيذلا
نودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهجوأبابلا
.قئاسلابابلفقلةيناثةرمRKEحاتفم
عنمةزيمليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
ةرايسلاصيصختعجار.حوتفملابابلاقلغ
/١٣٧.

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم
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٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

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

باوبألا

يفلخلابابلا

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

اهتحتوأمكحتلاةحول
.لماكلكشب

)عبتي(
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٨

)عبتي(ريذحت

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

ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلاةفيظو

.٢٠٢/كرحملامداععجار

هيبنت

وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق

يوديلاقودنصلاءاطغ

Kطغضا،ةعتمألاقودنصبابلفقحتفل
وأيئابرهكلابابلالفقنيمأتحاتفمب
نعلوخدلا(RKEلاسرإزاهجبKطغضا
عيمجلافقأحتفلنيترم)حاتفمنودبدُعب
لفسأسمللاةحولىلعطغضا.باوبألا
.عفرامث،ةعتمألاقودنصباب
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
ةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
.قودنصلاءاطغقالغإءانثأسمللا
ءاطغتيبثتءاغلإيفكلذببستيس
.قودنصلا
نودبلوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف
ةعتمألاقودنصبابحتفنكمي،حاتفم
RKEماظنلاسرإزاهجناكاذإلوفقملا

.سمللاةحولنم)مدق٣(م١قاطنيف
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٢٨/(RKE)حاتفم
متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا

ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}
اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
قودنصلاءاطغراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقلغوهحتفءانثأقودنصلاءاطغراسم

هيبنت

بابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
يففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألاقودنص
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلاتانوكملا
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٣٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةعتمألاقودنصبابةزيمترفوتاذإ
بابيفحاتفملادجويسف،يئابرهكلا
ىلعةبكرملانوكتنأبجيو.قئاسلا
.)نكرلا(Pعضولا
:يهعاضوألا
.MAX)ىصقأىتححتفلا:)ىصقأ

.عافترا
نكميلقأعافتراىتححتفلا:3/4.

.لماكلاحتفلاو٣/٤نيبامهطبض
نمةعتمألاقودنصبابعنملمدختُسي
بابلثمايلعلاماسجألابماطترالا
ىلعةعوضوملاةلومحلاوأبآرملا
حتفناكمإلابلازيال.ةرايسلاحطس
ىدملاىلإًايوديةعتمألاقودنصباب
.لماكلا

.OFF)طقفيوديلاحتفلل:)فاقيإ.

رتخا،ًايلآةعتمألاقودنصبابقلغوأحتفل
.3/4وأ)ىصقأ(MAXعضولا

لاسرإزاهجبةعرسبنيترمbطغضا.
قودنصبابكرحتينأىلإRKEماظن
.ةعتمألا

نأمزلي.قئاسلابابب8طغضا.
وألفقلاحوتفمامإقئاسلابابنوكي
.نامألاراذنإليعفتنودًالوفقم

بابلفسأسمللاةحولىلعطغضا.
عيمجلفقحتفدعبةعتمألاقودنص
لوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف.باوبألا
زاهجنوكينأبجي،حاتفمنودب
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
.)مدق٣(

يلفسلاءزجلايفlىلعطغضا.
حدقراوجبةعتمألاقودنصبابنم
.هقالغإلبحسلا

وأيفلخلابابلابصاخرزيأىلعطغضا
يفلخلابابلاكرحتءانثأسمللاةحول
ىلإيدؤياًددجمطغضلا.هتكرحفاقيإل
ال.يسكعهاجتايفةيلمعلاليغشتةداعإ
ءاطغضبقمبسمللاقاطنمادختسانكمي
.قودنصلاءاطغقلغلقودنصلا

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
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٠

DICلئاسرنمققحت.يسكعلاهاجتالا
قالغإنمققحتو)قئاسلاتامولعمزكرم(
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
متيامنيبلافقألاةنمؤمةرايسلاتناكاذإ
عنميقئاعدجويو،ةعتمألاقودنصبابقلغ
،قلغلاةيلمعلامكإنمقودنصلاباب
بابنأبهيبنتكقوبلاقلطنيفوسف
.قلغنيملقودنصلا
فاوحلاىلعراصحنالاتارعشتسمدجوت
نيبامءيشقلعاذإ.يفلخلابابللةيبناجلا
اذهىلعطغضوةرايسلاويفلخلابابلا
بابلاةكرحسكعنتفوسف،ساسحلا
ءاطغىقبيس.لماكلكشبحتفنيويفلخلا
هليعفتيرجينأىلإًاحوتفمقودنصلا
.ًايوديقلُغيوأًاددجم

3/4عضولاطبض

ءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل
:حتفلا

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

دنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢
طغضلاقيرطنعبولطملاعافترالا
مق.قودنصلاءاطغلحاتفميأىلع
ًايوديقودنصلاءاطغعضوليدعتب
.ةجاحلادنع

حدقراوجبlىلعرارمتسابطغضا.٣
بابلةيجراخلاةيحانلاببحسلا
تاراشإضموتىتحةعتمألاقودنص
نيبي.ةرافصتوصردصيوفاطعنالا
.هظفحمتدقطبضلاعضونأكلذ

ةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
لباقلاعافتراللنيعمىندأدحنملقأ
ردصيوأحابصمضمويملاذإ.ةجمربلل
طوبضملاعافترالانأكلذينعيدقف،توص
.ةياغللضفخنم

يوديلاليغشتلا

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

هيبنت

ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ
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٤١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

نعًايوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
يوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرحقيرط
عيرسلاقالغإلانمدحتةزيمىلعماظنلا
.فلتلانمتانوكملاةيامحلكلذوًايودي

دعُبنعليغشتلا

ةطساوبةعتمألاقودنصبابليغشتنكمي
يقاونمرسيألابناجلالفسأمدقةكرح
ترفوتاذإكلذو،يفلخلاتامدصلا
.ةزيملاهذه
نكيملاذإةعتمألاقودنصبابلمعينل
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهج
.)مدق٣(
بابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
قودنصبابفاقيإل.ةعتمألاقودنص
حيتافملادحأمدختسا،هكرحتءانثأةعتمألا
.هبةصاخلا
عجار.نيديلارحةزيمصيصختنكمي
:يلياممرتخا.١٣٧/ةرايسلاصيصخت
ةكرحطيشنتمتي:قالغإوحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاقالغإوحتفلجأنملكرلا
لكرلاةكرحطيشنتمتي:طقفحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاحتفطقفلجأنم
.ةزيملاليطعتمت:ليغشتلافاقيإ

لكرلاقاطنلوط

يفميقتسملكشبكمدقبلكرا،ليغشتلل
رسيألابناجلالفسأةعيرسةدحاوةكرح
اهبحسامث،يفلخلاتامدصلايقاونم
.فلخلل

هيبنت

بابحتفيفةرثانتملاهايملاببستتدق
ماظنلاسرإزاهجلعجا.ةعتمألاقودنص

RKEيففاشتكالاةقطنمنعاًديعب
بابعضوطبضاوأيفلخلامدصملا
دنع)فاقيإ(OFFىلعةعتمألاقودنص
مدصملانمبرقلابلمعلاوأفيظنتلا
ةعتمألاقودنصبابحتفبنجتليفلخلا
.دصقنود

.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.

نلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.
.قودنصلاءاطغليعفتمتي

نأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.
.اًمامتةكرحلانعفقوتي

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

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



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٢

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

.كرحملاءاطغويفلخلابابلاقلغأ.١
.كرحملاليغشتفقوأ

ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢
:ةيلاتلا
.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.

ءزجلاطغضا،حوتفمبابلاامنيب.
.Qيلخادلا

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

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.حاتفملا
ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
قوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسوًاتوص
ليغشتمتيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا
بابلالفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملا
لالخRKEلاسرإزاهجبKىلعطغضلاب

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

راذنإلاماظنطيشنتليطعت

ءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإراذنإلا

لاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
البدعبنعلوخدلاماظنبصاخلا
.RKEحاتفم

مادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.
.حاتفمالبلوخدلاماظن
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٤٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
عيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.

.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملاباكرلا
باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.

ماظنوأRKEلاسرإزاهجمادختساب
.حاتفمالبلوخدلا

نملطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
.راذنإلائفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعف

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

تضمووقوبلاقلطناواطوغضمKناكاذإ
متهنأينعياذهف،تارمثالثحيباصملا
ماظنناكامنيحراذنإلاقالطنا
.ًالعفمراذنإلا
ةلاسررهظتسف،راذنإلاماظنطيشنتمتاذإ
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف

ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتًايكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ

ةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
عضوديدحتوألاعشإلاليغشتدنع

ACC/ACCESSORY)روثعلاو)تاقحلملا
.ةبكرملايفحلاصلاسرإزاهجىلع

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
لاعشإلاعاضوأريغتنلةبكرملاتناكاذإ
)ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم
فلتلارهظيملو)ليغشتلافاقيإوأليغشت
نودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهجىلع
لواحوأ.رخآلاسرإزاهجبّرجف،حاتفم
زاهجفيوجتيفلاسرإلازاهجعضو
.يزكرملالوسنوكلايفدوجوملالاسرإلا
مدعةلاحيفةنايصلاىلإكترايسجاتحتس
زاهجمادختسابلاعشإلاعضورييغت
لاسرإلازاهجعضودنعوأرخآلالاسرإلا
عاضوأرييغتمتياذإ.حادقألالماحيف
لوألالاسرإلازاهجنوكيدقف،لاعشإلا
موقينأهنكمييذلاكليكوعجار.ًابيعم
نأهنمبلطاوةقرسلاعنمماظنةمدخب
البدعبنعلوخدلللاسرإزاهججمربي
.ةبكرمللاًديدجحاتفم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٤

ةكرحلالشماظنقفاوتينأنكمملانم
حاتفمالبدعبنعلوخدلللاسرإةزهجأعم
ةينامثةجمربنكمي.ةلدبتسموأةديدج
ةزهجأةجمربل.ةبكرملاعملاسرإةزهجأ
لاسرإلاةزهجأةجمرب"رظنا،ةيفاضإلاسرإ
ماظنليغشتناونعلاتحت"ةبكرملاعم
.٢٨/(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
نأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
عنمماظنلمعلطبتوأليعفتيغلت
.ةبكرملالخادةقرسلا

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

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

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
عيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلالاجم

ةيئابرهكلاايارملا

:ايارملادحأليدعتل

ةآرملاراتختل|وأ{ىلعطغضا.١
.بكارلابناجوأقئاسلابناجيف

يفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
ىلإةآرملككيرحتلمكحتلاةحول
.بولطملاهاجتالا

ايارملايط

يوديلايطلاايارم

ةبكرملاهاجتابلخادللايارملايطنكمي
ربعةبكرملارورمءانثأرارضأباهتباصإعنمل
وحنةآرملاعفدا.يكيتاموتوألاليسغلا
.يلصألااهعضوىلإاهديعتيكجراخلا
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٤٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ايارملا،ةركاذلا

عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٥٦/ةركاذلادعاقمعجار.ايارملا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

عجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٣٣/(LCA)ريسلاةراحرييغتهيبنت

ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا

ةقطنملاهيبنتبةزهجمةبكرملانوكتدق
ءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار.ةيبناجلاءايمعلا
.٢٣٢/(SBZA)ةيبناجلا

ايارملاةئفدت
K:ايارملانخستيكطغضا.
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنتحت
.١٧٥/خانملاب

يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
ميتعتلاةآرمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةيجراخلاقئاسلاةآرمنإف،يكيتاموتوألا
حيباصملاجهوطبضبًايكيتاموتوأموقت
.كفلخنمةيتآلاةيمامألا

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

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(

.لاعشإلافاقيإمتي.

Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
نمىلعأب)فلخللعوجرلا(
.ةددحمةعرس

عجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١٣٧/ةرايسلاصيصخت

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ناسللاىلعطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
هبحساوراهنلالالخمادختسالاءانثأمامألل
ةءاضإلابنجتلليللاءانثأمادختساللفلخلل
ةيسيئرلاحيباصملانمةرداصلاةديدشلا
.كفلختابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
،يكيتاموتوألاميتعتلاةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ببسبراهبإلاليلقتىلعلمعتاهنإف
.كفلخةمداقلاتابكرمللةيسيئرلاحيباصملا
.ةبكرملاليغشتدنعميتعتلاةزيمطيشنتمتي



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٦

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

لاعشإلانوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعت
يف،ليغشتلاعضويف

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

١٩٩.

حتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأةذفانلا
راركتةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا
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٤٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةذفانلالفق

ذفاونلمعةزيملاهذهفقُوت
.يفلخلابكارلا

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

ءارجإبمايقلايرورضلانمنوكيدق
وأةبكرملاةيراطبلصفةلاحيفةجمربلا
ةذفانلاعفررذعتةلاحيف.اهنحشدافن
:عيرسقالغإةذفانلكةجمرببمق،ةعرسب

.باوبألالكقلغأ.١
لاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ىلعوأليغشتلاعضوىلع
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلاًايئزجحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا

طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤
متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت

ةيناكمإحيتتاهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
هذهنيكمتدنع.دُعبنعذفاونلاعيمجحتف
عمطغضا،ةرايسلاصيصختيفةزيملا
RKEلاسرإزاهجيفKىلعرارمتسالا
لكحتفل)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا(
.١٣٧/ةرايسلاصيصختعجار.ذفاونلا



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٨

سمشلاتايقاو

ةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
لماحلانمسمشلايقاولصفا.جهوتلا
،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتلطسوألا
ترفوتاذإبيضقلالوطىلعهديدمتلو
.ةزيملاهذه

فقسلا

فقسلاةحتف
نأبجي،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلانوكي

ACC/ACCESSORY)بجيوأ)تاقحلم
)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكتنأ
.فقسلاةحتفليغشتمتيل،طيشنتةلاحيف
ةقاطو١٩٧/ليغشتلاحاتفمعضاومرظنا
.١٩٩/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملا

)قلزنم()SLID(فقسلاةحتفحاتفم.١
)ةلامإ()TILT(ةيوهتلاحاتفم.٢

يقالزنالاحاتفملا

مثطغضا:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
.ةعرسبفقسلاةحتفحتفل)D)1ررح
لظيوًايكيتاموتوأسمشلايقاوحتفي
هررحمث)g)1ىلعطغضا.اًحوتفم
.ةعرسبفقسلاةحتفقلغل
طغضا:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
.فقسلاةحتفحتفل)D)1ىلعلماكلاب
لظيوًايكيتاموتوأسمشلايقاوحتفي
عضوملادنعفقوتللكديعفرا.اًحوتفم
)g)1ىلعلماكلابطغضا.بولطملا
دنعفقوتللكديعفرا.فقسلاةحتفقالغإل
.بولطملاعضوملا

ةلامإلاحاتفم

ةيوهتل)E)2طغضا:ةيوهتلاةحتفةزيم
عمىرخأةرمطغضا.فقسلاةحتف
كديعفرا.فقسلاةحتفحتفلرارمتسالا
يقاوحتفي.بولطملاعضوملادنعفقوتلل
.اًحوتفملظيوًايكيتاموتوأسمشلا
فقسلاةحتفقالغإل)g)2طغضا
.ةكرحلافقولىرخأةرمطغضا.ةعرسب
ًايودييمامألاسمشلايقاوحتفنكمي
هذهترفوتاذإ.ًايوديهقالغإبجينكلو
سمشلايقاوحتفطقفنكمي،ةزيملا
،حتفلالجأنم.ًايوديهقالغإوأيفلخلا
ءانثأضبقملاىلعجالزملارزىلعطغضا
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٤٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

عجارتيفوس.هجالزمكفلىلعأللعفدلا
قالغإلو.حوتفملاعضولاىلإسمشلايقاو
ىلإضبقملابحسبمق،سمشلايقاو
.جالزملابهناكميفهتبثتمتيىتحمامألا
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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دناسملاودعاقملا٥٠

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٥١...............سأرلادناسم

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

٥٨...................اهتيوهتو

ةيفلخلادعاقملا
٥٩..............ةيفلخلادعاقملا
٦٢.........ةيفلخلادعاقملاةئفدت
٦٣..........ثلاثلافصلادعاقم

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

٦٥....................بسانم
٦٦..........رجحلاوفتكلامازح
نامألامازحمادختسا

٦٩................لمحلاءانثأ
٧٠...........نامألاماظنصحف
٧٠..........نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٧٠..............مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٧١........ةيئاوهلاةداسولاماظن
٧٣....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٧٤..................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٧٥....................؟خفتنت
ةداسولاكيمحتفيك
٧٥..................؟ةيئاوهلا
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٧٦..................؟ةيئاوهلا
٧٧........باكرلاراعشتساماظن
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٨٠....................ةيئاوه
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٨١.............ةيئاوهدئاسوب
ةداسولاماظنصحف
٨١...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٨٢...........مداصتثداحدعب

لافطألادعاقم
٨٢...........ًانسربكألالافطألا
٨٤......راغصلالافطألاوعّضرلا
٨٦...........لافطألانامأماظن
نامأماظنعضومتينيأ

٨٨...................لافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٨٩....)LATCHماظن(لافطألل
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٩٥..............مداصتثداح

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
يفنامألا
٩٥............)يفلخلادعقملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
دعقملايفنامألا
٩٧..................)يمامألا
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٥١ دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
ةيمامألادعاقملا

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

دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا
دعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
.لفطلا

ىلعطغضا،سأرلادنسمعفروأضفخل
،سأرلادنسمبناجىلعةدوجوملارزلا
مثلفسألهعفداوأسأرلادنسمبحساو
هبحساوسأرلادنسمىلعطغضا.رزلاررح
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلاريرحتدعب
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

ةيفلخلادعاقملا

يناثلافصلادعاقم

ةرايسلليناثلاةيفلخلادعاقملافصيوتحي
عاضوأيفطبضللةلباقسأردناسمىلع
.ةيفرطلاسولجلا
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دناسملاودعاقملا٥٢

دعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
.هعفرلىلعألسأرلادنسمبحسا.لفطلا
نمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحتلواح
.هناكميفهلفق

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
رهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو،دعقملا
دعبلفسألسأرلادنسمكيرحتلواح
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلاريرحت
ريغيناثلافصلادعقميفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباق

يناثلافصلادعاقمسأردناسميط

ةيؤرةحاتإلفلخللسأرلادنسميطنكمي
دعاقملانوكتامدنعفلخلاوحنلضفأ
.ةرغاشةيفلخلا

دوجوملارزلاطغضا،سأرلادنسميطل
.سأرلادنسمبناجىلع

.فلخللًايكيتاموتوأسأرلادنسميطمتيس
دعقموأسلاجبكاركانهنوكيامدنع
عاجرإبامئادمق،دعقملايفتبثملافطأ
لكشبمئاقلاهعضوىلإسأرلادنسم
مامأللوىلعألسأرلادنسمبحسا.لماك
سأردنسمعفدا.هعضوميفرقتسيىتح
.هلفقنمدكأتللهبحساودعقملا
ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمامئادطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
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٥٣ دناسملاودعاقملا

ثلاثلافصلادعاقم

ةرايسللةيفلخلاثلاثلافصلادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفسأرللدناسمىلع
الوىلعأللاهطبضنكميالةيفرطلا
.لفسألل
ةيفرطلاثلاثلافصلادعاقمسأردناسم
.ةلازإللةلباقريغ
ثلاثلافصلادعاقمسأردناسمميمصتمت
.اهيطنكميثيحبةيفرطلا
لضفأةيؤرةحاتإلسأرلادنسميطنكمي
ةيفلخلادعاقملانوكتامدنعفلخلاوحن
.ةرغاش
متي،لفسألرهظلادنسميطدنع
سفنيفسأرلادنسميطًايكيتاموتوأ
.دعقملايطهاجتا
هعضوىلإضفخنملاسأرلادنسمدعأ
.هناكميفتبثينأىلإىرخأةرممئاقلا
دكأتللهبحساودعقملاسأردنسمعفدا
.هلفقنم

ةيمامألادعاقملا

دعقملاطبض

ريذحت}
اذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ةدايقءانثأقئاسلادعقمطبضتلواح
الإقئاسلادعقمطبضبمقتال.ةبكرملا
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأ

:ًايوديدعقملاطبضل
ةمدقمدنعدوجوملاضبقملاعفرا.١

.دعقملاةداسو

طبضلفلخللوأمامأللدعقملاكرح.٢
.دعقملاعضو

.دعقملاكرحتعنملضبقملاررح.٣
فلخلاومامأللدعقملاكيرحتلِواح.٤

.هناكميفتبثُمهنأنمدكأتلل

دعقملاعافتراطبضةادأ

دعقملاعفرللفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
ةبكرملاتناكاذإ،ًايوديهضفخوأ
.كلذبةزهجم
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دناسملاودعاقملا٥٤

يلآلادعقملاطبض

:ًازهجمناكاذإ،ًايئابرهكدعقملاطبضل
نعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

وأمامأللمكحتلاحاتفمقلزقيرط
.فلخلل

نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.
ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

نعلماكلابدعقملاضفخاوأعفرا.
حاتفمنميفلخلاءزجلاكيرحتقيرط
.لفسأللوأىلعأللمكحتلا

دعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
.٥٤/ةينحنملا

لفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
/رهظلالفسأدنسمطبضعجار،)رهظلا

٥٤.
موقتةيصاخبةزهجمتابكرملاضعب
ةدعاسملقئاسلادعقمبتازازتهاليعفتب
ةمظنأعجار.تامداصتلابنجتىلعقئاسلا
.٢٢٣/قئاسلاةدعاسم

رهظلالفسأدنسمطبض

مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا
ىوتسمصيلقتلوأةدايزلفلخللوأمامألل
.ةماعدلا

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
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٥٥ دناسملاودعاقملا

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

دعاقملاروهظلةيوديلاةلامإلا

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

:دعقملارهظةلامإل
.عارذلاعفرا.١
عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢

رهظلفقلعارذلاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل
طغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١

رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
.يسأرلاعضولاىلإدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم

دعاقملاروهظلةيئابرهكلاةلامإلا

مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.
.ةلامإللفلخلل

مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.
.عفرللمامألل
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دناسملاودعاقملا٥٦

ةركاذلادعاقم

ةركاذحمست،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
رّكذتونيزختبنيقئاسلانمنينثالدعاقملا
ةدايقلامهبةصاخلاةفلتخملادعقملاعضاوم
نمجورخللكرتشمجورخعضومو،ةبكرملا
عضاومايازمطبضاًضيأنكميو.ةبكرملا
ةدايقلاةلجعوةيئابرهكلاايارملالثم،ىرخأ
طبترت.تازيملاهذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلا
RKEلاسرإلازاهجبعضاوملاةركاذ 2وأ1
.ًايئاقلتةركاذلاةداعتسال
ةركاذايازمعيمجطبضا،نيزختلالبق
عضوىلعلاعشإلاردأ.ةرفوتملاعضاوملا
.)طبض(SETررحوطغضامثليغشتلا
ةرشابممقمث.ةرافصتوصقلطنيفوس
Bوأ2وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضلاب
قلطنيىتحقئاسلابابىلع)جورخ(

،ًايوديعضاوملاهذهرّكذتل.ريفصَيتوص
Bوأ2وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضا
يذلاعضوملاىلإلوصولامتيىتح
.هظفحمت
لاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت

RKEليغشتعجار.)8–1(يلاحلاقئاسلل
(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
لاسرإلازاهجطقفمادختسانكمي.٢٨/

RKE دق.ًايئاقلتةركاذلاةداعتسال2وأ1
تامولعمزكرمبيحرتةلاسرضرعمتي
لاسرإلازاهجمقرىلإريشت)DIC(قئاسلا
زاهجرييغتدعبىلوألالاعشإلاتارودل
ةداعتساةزيملمعلجأنم.لاسرإلا
ظفحا،حيحصلكشبًايئاقلتةركاذلا
ثيحب)2وأ1(ةركاذلارزىلععضاوملا
RKEلاسرإلازاهجمقرعمقباطتي
تامولعمزكرمبيحرتةلاسريفضورعملا
RKEلاسرإلازاهجلمحا.)DIC(قئاسلا
.ةبكرملالوخددنعطبترملا

ةرايسلاصيصختلاتادادعإ

ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتساىلعلوصحلل.
ددحو،ةبكرملاليغشتءدبدنعأدبا
ةحارلامث،ةبكرملامث،تادادعإلاةمئاق
.ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتسامث،ةمءالملاو
ةداعتسا"عجار.ءافطإوأليغشتددح
اذهيفاًقحالةدراولا"ةيئاقلتلاةركاذلا
.مسقلا

جورخلاةركاذةداعتساةزيمءدبل.
ليغشتفاقيإمتيامدنعلهسلا
امدنعوأ،قئاسلابابحتفولاعشإلا
بابنوكعملاعشإلاليغشتفاقيإمتي
ةمئاقددح،لبقنماًحوتفمقئاسلا
ةحارلامث،ةبكرملامث،تادادعإلا
جورخلاتارايخمثنمو،ةمءالملاو
عجار.ءافطإوأليغشتددح.لهسلا
ةدراولا"لهسلاجورخلاةركاذةداعتسا"
.مسقلااذهيفاًقحال

لوصحلل١٣٧/ةرايسلاصيصختعجار.
.دادعإلانعتامولعملانمديزمىلع

قئاسلامقرديدحت

:قئاسلامقرديدحتل
وأرخآحاتفمبةبكرملاليغشتأدبا.١

ضرعينأيغبني.RKEلاسرإلازاهج
ضرع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
لاعشإلائفطأ.2وأ1،قئاسلامقر
لاسرإلازاهجوأحاتفملاةلازإبمقو

RKEةبكرملانم.
وأيلوألاحاتفملابةبكرملاليغشتأدبا.٢

ضرعينأيغبني.RKEلاسرإلازاهج
مقر)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
يفرهظياليذلارخآلاقئاسلا
.١ةوطخلا
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٥٧ دناسملاودعاقملا

عضاوملاةركاذظفح

ظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملاةركاذ
:2و1ةلضفملاةدايقلاعضاومظفحل

عضوىلعلاعشإلاعضوبمق.١
ىلعوأليغشتلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.
زكرمبيحرتةلاسرضرعمتيدق
ىلإريشت)DIC(قئاسلاتامولعم
.ةركاذلاةداعتسال2وأ1مقرلا

ةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢
.بوغرملاةدايقلاعضومل

فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣
.ريفصتوصقلطني

رارمتسالاعمطغضلابروفلاىلعمق.٤
قباطتيثيحب2وأ1ةركاذلارزىلع
تامولعمزكرمبيحرتةلاسرعم
ىتحهالعأةروكذملا)DIC(قئاسلا
.نيَريفصتوصقلطني
ريرحتنيبتقولانمريثكلارماذإ

SET)ظفحمتينل،1طغضو)طبض
توصعمستنلوعضوملاةركاذ
.4و3نيتوطخلاررك.نيريفص

رظنا.قئاسلامقرعمقفاوتي2وأ1
.مسقلااذهيف"قئاسلامقرديدحت"

ٍناثقئاسل4–1نيتوطخلاررك.٥
.2وأ1مادختساب

تازيموBلجأنمعضوملاظفحل
4–1تاوطخلاررك،لهسلاجورخلا
عضوملانيزختبموقياذه.Bمادختساب
.ةبكرملانمجورخلل
2و1ىلعةلضفملاةركاذلاعضاومظفحا
.ةرايسللديحولادئاقلاتنأتنكاذإ

ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

Bوأ2وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضا
متيتلاةركاذلاعاضوألءاعدتساءارجإل
.لبقنماهظفح
وأ،2وأ،1ررح،يوديلاءاعدتسالافاقيإل
B.نعاًضيأءاعدتسالافاقيإنكمي
SETوأ،يئابرهكدعقمىلعطغضلاقيرط
ليغشترصانعوأ،ةيئابرهكةآرموأ،)طبض(
.ةركاذلاترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع
وأقئاسلابناجةآرمديدحتمتينأبجي
.بكارلا

ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتسا

لاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت
RKEليغشتعجار.)8–1(يلاحلاقئاسلل

(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
وأ1وهRKEلاسرإلازاهجناكاذإ.٢٨/
Autoةجمربمتو،2 Memory Recall
صيصختيف)ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتسا(

يتلاعضاوملاءاعدتساًايئاقلتمتي،ةرايسلا
دنع2وأ1ةركاذلارزمقرىلإاهظفحمت
نملاعشإلاليوحتدنعوأ،لاعشإلاليغشت
ACC/ACCESSORYىلإليغشتلافاقيإ
RKEلاسرإلاةزهجأ.)تاقحلم( نل8–3
.ةيئاقلتةركاذةداعتسايأمدقت
،ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتساءافطإوأليغشتل
ةدراولا"ةرايسلاصيصختتادادعإ"رظنا
/ةرايسلاصيصختومسقلااذهيفاًقباس

١٣٧.

)نكر(Pيفةكرحلالقاننوكينأبجي
لمتكتس.ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتساءدبل
عضولقنمتاذإةيئاقلتلاةركاذلاةداعتسا
ىلإلوصولالبق)نكر(Pنمةبكرملا
.نٰزخملاةركاذلاعضوم
ئفطأ،ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتساةزيمفقول
مكحترصنعيأىلعطغضاوألاعشإلا
:ةيلاتلارصانعلانمةركاذلاب
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،1،2،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

ترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملاهذه

عضوملةنزخملاةركاذلاءاعدتسامتيملاذإ
عضاوملءاعدتسالامتوأًايئاقلتدعقم
لاسرإلازاهجمقرقباطتيالدق،ةئطاخ
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دناسملاودعاقملا٥٨

RKEةركاذلارزمقرعم)2وأ1(قئاسلل
نيزختلواح.اهيلععضاوملاظفحمتيتلا
ةلواحملاوأرخآلاةركاذلارزىلإعضوملا
.رخآلاRKEلاسرإلازاهجعم

لهسلاجورخلاعضوءاعدتسا

لهسلاجورخلاعضوءاعدتساطبتريال
نمنزخملاعضوملا.RKEلاسرإلازاهجب
.نيقئاسلاعيمجلجأنممدختُسيBلجأ
جورخلاعضوءاعدتساءافطإوأليغشتل
"ةرايسلاصيصختتادادعإ"رظنا،لهسلا
صيصختومسقلااذهيفاًقباسةدراولا
.١٣٧/ةرايسلا

عضوملاءاعدتساًايئاقلتمتي،ليغشتلامتاذإ
دحأثدحيامدنعBىلإهظفحمتيذلا
:ةيلاتلارومألا
بابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.ريصقتقولالخقئاسلا
بابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.حوتفمقئاسلا
،لهسلاجورخلاعضوءاعدتساةزيمفقول
نمةركاذلابمكحترصنعيأىلعطغضا
:ةيلاتلارصانعلا
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،1،2،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
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا

طرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
ببسيدقو.دعقملاناخسةرارحعافترا
دعقملاناخسةرارحةجردعافتراطرف
.دعقملابّرضيدقوأقورحب

،ةاّوهملاوةنخسملادعاقملارارزألكشلابنيبم
نخسملادعقملاّيرزبةهيبشلا

،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
فرلاىلعخانملابمكحتلارصانعراوجب
لاعشإلانوكينأبجي،ليغشتلل.طسوألا

.ليغشتعضويف

،تازيملاهذهترفوتاذإ،+وأIطغضا
.قئاسلاوأبكارللطقفدعقملارهظةئفدتل

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمةيوهتل،}وأCطغضا
ىلعةيوهتللدعملادعقملايوتحي.بكارلا
لالخنمءاوهلاعفدتوبحستةحورم
.ءاوهلاديربتمتيال.دعقملا
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زمرلوحتي،دعاقملادحأةئفدتليغشتدنع
ليغشتدنع.رمحألانوللرزلاىلعرشؤملا
ىلعرشؤملازمرلوحتي،دعاقملادحأةيوهت
.قرزألانوللرزلا
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
ةدوجوملاتارشؤملاحيباصم.قالغإلا
طبضلاعاضوأنمةثالثنيبترارزألابناجب
تناكاذإ.طبضعضولقألادحاووىلعألا
،ىلعألاعضولاىلعةيمامألادعاقملاةئفدت
يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف

.ةقيقد٣٠
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق

دعُبنعليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت

ليغشتنكمي،دُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
اذإ،ايكيتاموتوأاهتيوهتوأدعاقملاةئفدت
وجلانوكيامدنع.اهبةزهجمةبكرملاتناك
ةئفدتليغشتمتيس،جراخلايفاًدراب
اذإ،ةدايقلاةلجعةئفدتاهدعبودعاقملا
امدنع.ةزيملاهذهبةزهجمةبكرملاتناك
ليغشتمتي،جراخلايفًانخاسوجلانوكي
ةيوهتوأةئفدتءاغلإمتي.دعاقملاةيوهت
ىلعطغضا.لاعشإلاليغشتدنعدعاقملا
ةئفدتمادختسالدعاقملاةيوهتوأةئفدترز
.ةبكرملاليغشتءدبدعبدعاقملاةيوهتوأ
ةيوهتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتال
.دُعبنعليغشتلاءدبلالخدعاقملا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
وأةئفدملادعاقملاليطعتوأنيكمتنكمي
صيصختةمئاقلالخنمدُعبنعةاوهملا
دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.ةرايسلا
.١٣٧/ةرايسلاصيصختو٣٢/

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
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دناسملاودعاقملا٦٠

.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتنكمي
.١٣٧/ةرايسلاصيصختعجار

يفلخلادعقملاطبض

مامألليناثلافصلادعاقمكيرحتنكمي
.ةحاسملانمديزمريفوتلًاليلق

:دعقملاعضوطبضل
ضرألاىلعةدوجولاءايشألالزأ.١

وأيناثلافصلادعقمىلعوأمامأ
.ضرألاىلعدعاقملاتارمميف

مثدعقملاةداسولفسأعارذلاعفرا.٢
.فلخللوأمامأللدعقملاكرح

نمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هعضوميفهلفق

ثلاثلافصلانمجورخلاولوخدلا

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

ريذحت}
رهظجالزملفقنيمأتمدعةلاحيف
كرحتيدقفةيضرألاجالزمودعقملا
ئجافملافقوتلاةلاحيفمامأللدعقملا
ةباصإليدؤياممثداحثودحلاحوأ
مامأللدعقملارهظدنسمكّرح.طبارلا
هتابثوهرارقتسانمدكأتللاًمودفلخلاو
.هناكميف

هيبنت

عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
مق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
ىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفبًامود
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلاعضو
.يفلخدعقم

ةهجنمثلاثلادعاقملافصىلإلوصولل
:قئاسلا

ضرألاىلعةدوجولاءايشألالزأ.١
وأيناثلافصلادعقمىلعوأمامأ

.ضرألاىلعدعاقملاتارمميف
يفوكوكفمنامألامازحنأنمدكأت.٢

.نيزختلاعضو
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٦١ دناسملاودعاقملا

مامأللدعقملاىلعأضبقملابحسا.٣
.مامأللدعقملابحسامث

ةهجنمثلاثلادعاقملافصىلإلوصولل
:بكارلا
مامأضرألاىلعةدوجوملاءايشألالزأ
دعاقملاتارمميفوأيناثلافصلادعقم
.ضرألاىلع
يناثلافصلادعقمكيرحتةلوهسبنكمي
فصلادعاقمىلإلوصوللبكارلاةهج
نامأماظنبيكرتعم،اهنمجورخلاوأثلاثلا
ماظنمادختسابمامأللهجاوملافطألل

LATCH.لافطألانامأماظنةلازإبمق
لوخدللدعقملاكيرحتلبقفلخللهجاوملا
.هنمجورخلاوأثلاثلافصلاىلإ

ريذحت}
لبقلافطألانامأماظننملفطلاجرخأ
جورخلاوألوخدللمامأللدعقملاكيرحت
مازتلالامدع.ثلاثلافصلادعاقمنم
.ءاذيإلللفطلاضرعيدقتاوطخلاهذهب

مثمامأللدعقملاىلعأضبقملابحسا
.مامأللدعقملابحسا

سولجلاعضوىلإدعقملاةداعإ

عضوىلإيناثلافصلادعقمةداعإل
:يداعلاسولجلا

ضرألاىلعةدوجولاءايشألالزأ.١
يفوأيناثلافصلادعقمفلخ
.ضرألاىلعدعاقملاتارمم

هرارقتسانيحلدعقملارهظعفدا.٢
.هناكميفهنيمأتو

ةداسوودعقملارهظىلعطغضا.٣
امهلفقنمدكأتللامهبحساودعقملا

.امهناكميف
نامألامازحدوجومدعنمققحت.٤

.دعقملاةداسولفسأ

دعاقملاروهظةلامإ

:دعاقملاروهظةلامإل

،دعقملايففلخللءانحنالاءانثأ.١
.دعقملارهظةلامإضبقمبحسا

عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
رهظلفقلضبقملاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم
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دعاقملاروهظيط

:يناثلافصلادعاقمروهظيطل
ىلعدوجومءيشيأةلازإبمق.١

.هلفسأوأدعقملا
دناسمعجار.فلخللسأرلادنسموطا.٢

.٥١/سأرلا
رهظةلامإضبقممامأللبحسا.٣

.دعقملا
،سولجلاعضوىلإدعقملارهظةداعإل
فلخلاهاجتابهعفداودعقملارهظعفرا
دعقملارهظعفدا.هناكميفلفقنيىتح
دنسمعفدا.هلفقنمققحتللهبحساو
.يسأرلالفقلاعضولهتداعإلسأرلا

مامألليناثلافصلادعاقمروهظيطنكمي
نمقئاسلاةهجيفعارذلابحسلالخنم
عارذلامادختساب.ةيفلخلاةلومحلاةقطنم
ةهجدعقملارهظدنسميطمتييولعلا
يلفسلاعارذلامادختسامتيامك،قئاسلا
.بكارلاةهجدعقملارهظدنسميطل

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}
ةرارحلاةجردّريغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسٰببستيدق،دلجلايفملألاوأ
ريذحتلاعجار.قورحثودحيفدعقملا
ةيمامألادعاقملاةئفدتلفسأدراولا
.٥٨/اهتيوهتو

دجتسف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.يزكرملالوسنوكلاةرخؤميفرارزألا
ONعضولايفلاعشإلانوكيامدنع
ةداسوةئفدتلLوأMطغضا،)ليغشت(
يف.رسيألاوأنميألايبناجلادعقملا
ليغشترصانعبةدوزملاريغتارايسلا
ةلالدللرزلاىلعرشؤمءوضءيضي،خانملل
تارايسلايف.دعقملاةئفدتليغشتىلع
رهظييفلخلاخانمللليغشترصانعبةدوزملا
ىلعةلالدللخانملاليغشترصنعىلعرشؤم
.ةزيملاهذهليغشت
ليغشترصانعبةدوزملاريغتارايسلايف
ةزيمبةدوزملاوخانملايفمكحتلاماظن
ةرمرزلاطغضا،ةيفلخلادعاقملاةئفدت
ئفطنيس.ةزيملاهذهليغشتفاقيإلىرخأ
ةدوزملاتارايسلايف.رزلايفحابصملا
هذهءيضت،يفلخلاخانمللليغشترصنعب
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٦٣ دناسملاودعاقملا

ىلعةطغضلكعم.دادعإىلعأيفةزيملا
طبضلاةجردىلإأفدملادعقملاريغتي،رزلا
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
ىلعأىلإثالثلاءاوضألاريشت.قالغإلا
لقأىلإدحاوءوضريشيو،طبضلاتاجرد
ىلعدعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضلاتاجرد
ىوتسملالقيدقف،ىلعألاعضولا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأ

ثلاثلافصلادعاقم

ريذحت}
امنيبثلاثلافصلاعضومادختسانإ
عوفدموأيوطميناثلافصلانوكي
يفببستيدق،لوخدلاعضويفمامألل
وأئجافملافوقولادنعةباصإثودح
ةداعإنمدكأت.مداصتثداحثودح
عفدا.بكارلادعقمعضوىلإدعقملا
يفهلفقنمققحتللهبحساودعقملا
.هعضوم

دعقملارهظيط

هيبنت

عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
مق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
ىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفبًامود
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلاعضو
.يفلخدعقم

:ثلاثلافصلادعقمرهظيطل
ضرألاىلعةدوجولاءايشألالزأ.١

وأيناثلافصلادعقمىلعوأمامأ
.ضرألاىلعدعاقملاتارمميف

رخآيفيناثلافصلادعقمناكاذإ.٢
مامأللهطبضكنكميف،هليفلخلادحلا
ثلاثلافصلادعاقميطبحمستىتح
.ةميقتسمةروصب

ىلعدوجومءيشيأةلازإبمق.٣
.هلفسأوأدعقملا

.دعقملارهظىلعمازحلابحسا.٤
.هطسبلمامأللدعقملارهظعفدا.٥
،رخآلادعقملارهظعمتاوطخلاررك.٦

.رمألامزلاذإ

سولجلاعضوىلإدعقملاةداعإ

سولجلاعضوىلإدعقملارهظةداعإل
:يسأرلا

رهظعفرا،ةرايسلليفلخلاءزجلانم.١
مادختسابيسأرعضويفدعقملا
فصلادعقمفلخدوجوملامازحلا
هعفداودعقملارهظعفراوأ،ثلاثلا

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

نمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هعضوميفهلفق

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

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
.١٢١/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17
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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
صاخشأللصصخممسقلااذه
.طقفنيغلابلا
نأشباهتفرعميغبنيةصاخءايشأدجوت
دجوتامك،لافطألاةمالسونامألاةمزحأ
لافطألاوراغصلالافطأللةفلتخمدعاوق
،لفطةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلا
عّضرلاوأ٨٢/ًانسربكألالافطألاعجارف
دعاوقلاهذهعبتاو.٨٤/راغصلالافطألاو
.صخشلكةيامحل

نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهُظتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

مازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.
هطبرماكحإعمضفخنمعضويف
نيذخفلاسماليثيحب،نيكرولاىلع
يأيفعضولااذهيدؤيثيح.ًاليلق
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دناسملاودعاقملا٦٦

ىلعمادطصالاةوقزيكرتىلإثداح
كقالزنانأامك،ةيوقلاضوحلاماظع
لقأنوكيسنضحلامازحلفسأ
مازحلفسأكقالزناةلاحيفو.ًالامتحا
طغضينألمتحملانمف،نضحلا
ببستيدقو.كنطبىلعةوقبمازحلا
ةريطختاباصإلكضرعتيفاذه
.ةتيمموأ

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

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا
وأرجحلامازحكرتتنأكايإ.

.ًايوتلموأًايخترمفتكلا
تحتفتكلامازحطبرتنأكايإ.

.كرهظءارووأنيعارذلا
وأرجحلامازحفلتنأكايإ.

.عارذلادنسمىلعفتكلا

رجحلاوفتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

ًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١
لكشبسولجلاكنكميثيحب،طبضلل
مايقلاةيفيكىلعفرعتللو.ميقتسم
يف"دعاقملا"ةملكعجار،كلذب
.سرهفلا

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
.٧٧/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
.٧٠/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

يناثلافصلايفةيفرطلادعاقملاعاضوأ

عاضوألةرايسلايفةحارللتاهجومدجوت
تاهجوم.يناثلافصلابةيفرطلادعاقملا
.دعقملارهظةهجبيجيفةظوفحمةحارلا
:بيكرتلل

دوجوملانيزختلابيجنمليلدلاعزنا.١
.دعقملابناجب

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

ثلاثلافصلادعاقمعاضوأ

عاضوألليكولاىدلةحاتمةحارلاتاهجوم
عمةقفرمتاميلعتلا.ثلاثلافصلادعاقم
.تاهجوملا

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
نكميالو.ءازجألاهذهحالصإلكليكو
ريفوتةئرتهملاوأةيلابلانامألاةمزحأل
.ثداحعوقوةلاحيفكلةمزاللاةيامحلا
ةوقريثأتتحتقزمتللضرعتتدقف
دحأفلتوأقزمتةلاحيف.مادطصالا
.روفلاىلعهلدبتسا،نامألاةمزحأ
.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.١٢١/نامألامازحبتاريكذتلاعجار

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٧٠/نامألامازحبةيانعلاعجار

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

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

ةمزحأ(نامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي
.اهتنايصو)دعاقملا
مازحتانوكمفافجىلعظافحلامزلي
دنع.بئاوشلاوأةبرتألانماهولخونامألا
حطسألاضعبفيظنتنكميةرورضلا
نامألامازحتانوكموةبلصلاةيجراخلا
ءاملاضعبولدتعمنوباصةطساوب
رابغمكارتمدعنمققحت.ةفيفخةروصب
ليكولاةعجارمءاجرب.ةيلآلايفبئاوشوأ

يفبئاوشوأةبرتأفاشتكاةلاحيف
ءازجألاضعبلادبتسامزليدق.ماظنلا
.ةءافكبماظنلالمعنامضل

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

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

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

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

ةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
قئاسللةبكرللةيئاوهةداسو.
قئاسللةيطسوةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلايمامألابكارللو
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فصلاويناثلافصلاباكرلوقئاسلل
قئاسلافلخةرشابمنيسلاجلاثلاثلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فصلاباكرلويجراخلايمامألابكارلل
ةرشابمنيسلاجلاثلاثلافصلاويناثلا
يجراخلايمامألابكارلافلخ

ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع

ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
AIRBAGةدايقلاةلجعفصتنميف

بكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعوقئاسلل
.يجراخلايمامألا
ةملكنإف،ةبكرللةيئاوهلاتاداسوللةبسنلاب

AIRBAG)ةبوتكمنوكت)ةيئاوهةداسو
ةزهجأةحولنميلفسلاءزجلاىلع
.سايقلا
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسوللةبسنلاب
ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

ىلإبرقألادعقملابناجىلعدعاقملايف
.بابلا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ

ةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتُّممص
نممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوتيتلا
نهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولانأ
رطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأةممصم
ةداسولاةوقءارجنمةباصإللضرعتلا
دئاسولاةفاكخافتنابجيهنأالإ،ةخوفنملا
.اهلمعبموقتىتحةريبكةعرسبةيئاوهلا
ةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتييتلا
:ةيئاوهلا
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ريذحت}
ةافوللوأةميسجتاباصإلضرعتتدق
يدترتنكتملاذإمداصتثداحيأيف
دوجوةلاحيفىتح-نامألامازح
دئاسولاتُّممصدقو.ةيئاوهلادئاسولا
ةمزحأعمبنجىلإًابنجلمعللةيئاوهلا
ملكلذك.اهلحملحتالاهنأالإ،نامألا
خفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولاميمصتمتي
،ثداوحلاضعبيفف.ثداحلكيف
ديحولالماعلايهنامألاةمزحأنوكت
خفتنتنأيغبنيىتمعجار.تبثُملا
.٧٤/؟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

مونلاوأءاكتالانيسلاجلاىلعيغبنيال
وأطسوألايمامألاعارذلادنسمىلع
ةداسوبةدوزملاتابكرملايفلوسنوكلا
.ةيطسوةيمامأةيئاوه

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا

ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيفةتبثم

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامودمق
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٨٢/ًانسربكألالافطألا
.٨٤/راغصلالافطألاو
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ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجُوي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم

.ةيئاوهلاةداسولا
يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملُعيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

١٢١.

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

ةصاخلاةبكرللةيئاوهلاةداسولادجوت
.هيجوتلادومعلفسأقئاسلاب

ىلعةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولادجوت
ةصاخلادعاقملايفةتبثملاوتامدصلل
يفيفرطلايمامألابكارلاوقئاسلاب
ىلإبرقألادعاقملارهظدناسمبناوج
.بابلا
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لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
قوففقسلايففارطألاىلعثلاثلاو
.ةيبناجلاذفاونلا

ريذحت}
بكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
ةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلاةداسولاو
مسجلاعفدتدقوأمئالملكشبةيئاوهلا

يفببستياممبكارلااذههاجتايف
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعت
راسميفقئاعيأدوجومدعبجي
ال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةداسولاوبكارلانيبمسجيأعضت
ءيشيأعضووأطبربمقتالوةيئاوهلا
ءاطغىلعوأةدايقلاةلجعةرصىلع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوهةداسوةيأ

لوسنوكلاودعقملاتاقحلممدختستال
ةيئاوهلاةداسولاخافتناراسمقيعتيتلا
يفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاوأدعاقملا
.ةيطسولا

ةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاةطساوب
ةورعوألبحهيجوتقيرطنعفقسلا
يفو.ةذفانلاةحتفوأبابيأربعدش
راسمةقاعإمتيفوس،كلذبمايقلاةلاح
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
.فقسلاراطإ

؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٧١/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
خافتناللةيمامألاةيئاوهلاتاداسولاُّممصتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ

.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف
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دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
يفخافتناللةممصمةبكرللةيئاوهلادئاسولا
ةيمامألاتامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلا
ىلإةلدتعملاتامدصلايفكلذوةبيرقلا
ةبكرللةيئاوهلاتاداسولاُّممصتمل.ةداحلا
تامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأخافتنالل
تامداصتلانمديدعلايفوأةيفلخلا
.ةيبناجلا
ةممصم،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ةيبناجلامداصتلاتالاحيفخفتنتل
بسحىلعكلذوةفينعلاىلإةطسوتملا
يأضرعتةلاحيفكلذوةمدصلاعقوم
ةفاضإلاب.مداصتللةبكرملايبناجنمبناج
ةيئاوهلاةداسولاميمصتمت،كلذىلإ
ماظنفاشتكادنعخفتنتلةيطسولاةيمامألا
بالقنالاكشوىلعةبكرملانأبراعشتسالا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولا.اهيبناجدحأىلع
عوقودنعخافتناللةممصمريغةيطسولا
تامداصتعوقودنعوأةيمامأتامداصت
.ةيفلختامداصتوأةبيرقةيمامأ
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
.٧٣/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

؟ةيئاوهلاةداسولاكيمحتفيك
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُّممصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
سوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
عضاوميفنيسلاجلاباكرلارودصو
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يناثلاولوألافصلايفةيفرطلاسولجلا
ةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُممصو.ثلاثلاو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلايف
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللةبكرملا
وألماكلكشبةبكرملانمةونعجورخلل
مدعنممغرلاىلع،اهبالقنادنعيئزج
ثودحنودةلوليحلاهنكميماظنيأدوجو
.ةبكرملانمةونعجورخلاتالاحةفاك
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزُعيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

٧٤.
الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلا
دئاسووةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولاوةبكرلا
شمكنت،دعاقملايفةتبثملاوتامدصلل
ضعبنأةجردل،ةريبكةعرسبدئاسولاهذه
خافتنااوكرديالألمتحملانمصاخشألا
ةيئاوهلاةداسولانوكتدق.دئاسولاهذه
ةيئاوهلادئاسولاكلذكو،ةيطسولاةيمامألا
لقألاىلعخافتناللةلباقفقسلايفةتبثملا
دقو.اهخافتنادعبامةرتفليئزجلكشب

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

ريذحت}
خافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
رابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلاةداسولا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفتالكشمتهجاواذإ،كلذىلع
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبسفنتلا
ىلعلوصحلليعسلاكيلعبجيف
.ةيبطلاةياعرلا

لافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
لغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو،باوبألا
ماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلاتارشؤم
لكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنادعبدوقولا
كلذكةزيملاطيشنتكنكمي.يكيتاموتوأ
زواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولاخفننود
فاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمزةرتف
،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلاليغشت
ليغشتلاعضوىلإدوقولاماظندوعي
ليغشتفاقيإوباوبألالفقنكميو؛يداعلا
ليغشتفاقيإنكميامكةيلخادلاحيباصملا
مادختسابةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ
ضرعتاذإ.تازيملاهذهيفمكحتلارصانع
ثداحيففلتللةمظنألاهذهنميأ
كلذدعبهتفيظويدؤيالدقف،مداصت
.داتعملاك
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ريذحت}
دئاسولاحتفلًايفاكاًمادطصانأامك
فئاظوباًرارضأاًضيأببسيدقةيئاوهلا
دوقولاماظنلثم،ةبكرملايفةماه
ىتح.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنو
دعبةدايقللةلباقةبكرملاتدبنإو
ةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعممادطصا
.ًابعصاًرمأةنمآلاةدايقلالعجتنأنكمي

ةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
عوقودعبكرحملاليغشتءدبةداعإ
.مادطصا

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
اًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولالعفب
.فرطلاىلعسلاجلا
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

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

.ىرخأءازجأىلعهلامتشالمتُحي
ةجاحلاةبكرملاةمدخليلديطغيو
.ىرخألاءازجألالادبتسال

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
ةرايسلاتانايبليجستعجار
تانايبتالجسمو٣٢٦/ةيصوصخلاو
.٣٢٦/ثدحلا

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

باكرلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
ءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمرامإرهظيفوسفماظنلاصحف
عجار.ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
.١٢٢/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
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ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
اذهو.بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
نمنمآماظنيأدجويالف،بكارلل
نأعيطتسيدحأالهنإثيح؛لطعتلا
يفةيئاوهلاةداسولاخافتنامدعنمضي
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظ
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
ىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
فاقيإديقةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
نامأماظننيمأتةلاحيفو.ليغشتلا
دعقميفمامأللهجتملالافطألادعاقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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
.١٢٢/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

)عبتي(
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٧٩ دناسملاودعاقملا

)عبتي(ريذحت

ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٢١
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب

نامأدعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألا

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإل
ماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألابكارلل
.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفطدوجو
رشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرتةلاحيف
:ليغشتلا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
نمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

وأتاداسولاوأنيطاطبلالثمدعقملا
وأدعاقملاتاناخسوأدعاقملاةيطغأ
.دعاقملاتّاكلدم

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
ىلإعجراولفطلادعقملةعنصملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
وا٩٧/)يمامألادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٩٥/)يفلخلادعقملايفنامألا
نامألامازحدادشلفقنمققحت
فتكلامازحبحسقيرطنع
بيكرتدنعدادشلانعاًديعبلماكلاب
ماظنناكولىتحلافطألانامأماظن
مازحللفقباًدوزملافطألانامأ
كنكميدادشلالفقطبضدنعو.نامألا
جراخللهبحستالنكلومازحلاماكحإ
.دادشلانعاًديعب

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

٥١.
.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
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نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
:يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
وأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملاتاكلّدم

يدومععضويفدعقملارهظعض.٣
.لماكلكشب

عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤
ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
هيلجرطسبودعقملاةداسو
.حيرملكشب

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

نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم

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

يف،يمامألايفرطلابكارلادعقميف
ليغشتفاقيإرشؤمةءاضإةلاح
.بكارللةيئاوهلاةداسولا

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع

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

امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٨١/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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٨١ دناسملاودعاقملا

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
ةيئاوهلادئاسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
ةيمامألادعاقملانمءازجأةيأرييغتباًضيأ
صيخشتلاةدحووأنامألاةمزحأوأ
ةلجعوأةيئاوهلادئاسوللراعشتسالاو
بابلاميشاربوأتادادعلاةحولوأةدايقلا

يأوأتوصلاتاربكمكلذيفامبةيلخادلا
ةناطبوأةيئاوهلادئاسولاتادحونم
وأمئاعدلافراخزةوسكوأفقسلا
وأةيمامألاتاساسحلاوأيولعلالوسنوكلا
كالسأةكبشوأيبناجلامداصتلاتاساسح
يمامألالوسنوكلاوأةيئاوهلادئاسولا
.يزكرملا
ليلديفوكليكوىدلتامولعمرفوتت
دئاسولاتارعشتسمعقومنأشبةمدخلا
راعشتسالاوصيخشتلاةدحووةيئاوهلا
.ةيئاوهلادئاسولاكالسأةكبشو
ماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يمامألابكارلاعضوملبكارلاراعشتسا
تارعشتسمىلعلمتشييذلاو،يجراخلا
لمعيالدقو.بكارلادعقمنمءزجدعت
يفمئالملكشببكارلاراعشتساماظن
ةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتساةلاح
نمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجتوأ
زيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنجةكرش
لارنجةكرشنمةدمتعمةوسكوأيلخاد
نعةفلتخمةرايسلةممصماهنأالإزروتوم
تبثممسجيألخادتينأنكميو.كترايس
وأدعاقملالثم،هالعأوأشامقلفسأ
ةرفوتملاةحارلازيزعتةليسووأةداسو
راعشتساماظنليغشتعم،قاوسألاب
ةداسولاخافتنانوداذهلوحيدقو.بكارلا
وأمئالملكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(
بكارلاراعشتساماظنفاقيإنودلوحي

بكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاليغشت
باكرلاراعشتساماظنعجار.مئالملكشب
/٧٧.
ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلارظناف

ةمهملاتامولعملاىلععالطإلل٢٨٨
.ةيفاضإلا
ةقاعإببسبكتبكرمليدعتديرتتنكاذإ
تناكاذإاملوحةلئسأكيدلوكيدل
ةيئاوهلاةداسولاماظنيفرثؤتستاليدعتلا
لوحةلئسأكيدلتناكاذإوأ،ةبكرملاب
ليدعتبةيئاوهلاةداسولاماظنرثأتةيناكمإ
.كليمععجارف،رخآببسيألةبكرملا

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

١٢١.
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هيبنت

مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٧٣/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

ريذحت}
ةداسولاةمظنأضيرعتثداحيألنكمي
الدق،مثنمو.فلتللةبكرملايفةيئاوهلا
فلاتلاةيئاوهلادئاسولاماظنلمعي
يمحيوأكيمحيالدقومئالملكشب
ىلإيدؤيامم،ثداحيأيفباكرلا
.ةافولاوأةميسجتاباصإلضرعتلا
ةمظنألمعنمققحتلايفةدعاسمللو
يأدعبمئالملكشبةيئاوهلاةداسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةمدخزكرميألةبكرملابحطصا،ثداح
ةيأءارجإونامألاةمزحأةمظنأصحفل
برقأيفةمزاللادبتساتايلمع
.نكممتقو

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

لافطألادعاقم

اًنسربكألالافطألا

زواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
ةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
.ةبكرملانامأ
عمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
دعاقملاهذهنزودودحززعملادعقملا
اًززعماًدعقممدختسا.اهعافتراوةززعملا
زواجتينأىلإنضح-فتكمازحباًدوزم
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلا
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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.٦٦/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
.٦٦/رجحلاوفتكلامازحتحت"ةيفلخلا
نوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللاًقفو
لكشبمهسولجنعًانامأرثكألافطألا

ةبكرملانميفلخلاءزجلايفحيحص
.مهلةصصخملادعاقملابمهمازتلاو
يفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
نيرخآلاصاخشألابماطتراللةبكرملا
نوضرعتيدقوأ،نامألاةمزحألنيدترملا

لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
ةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشبنامألا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

نسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
ةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرملكيف
كلذو.ةمئالملالافطألادعاقماهرفوتيتلا
ةبكرملانامأةمزحأماظننأىلإىزُعي
ءالؤهلامّمَُصيملةيئاوهلااهدئاسوماظنو
.عضّرلاوًانسرغصألالافطألا
لكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
دقوأنيرخآلاصاخشألابماطتراللمئالم
.ةبكرملانمةونعنوجرخي
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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
مقتال.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
هجتملالافطألادعقمعضوباًقلطم
نمو.يمامألابكارلادعقميففلخلل
هجتملالافطألادعقمتيبثتبمق،مث
.يفلخدعقميأيففلخلل
هجتملالافطألادعقمتيبثتلضُفيو
ةلاحيفو.يفلخدعقميأيفمامألل
يفمامأللاًهجتملافطأدعقمتيبثت
كيرحتباًمودمق،يمامألابكارلادعقم
ىصقأىلإفلخلليمامألابكارلادعقم
.نكممدح
يفلافطأللنامأماظنبيكرتدنع
كرح،طسوألادعقملايفيناثلافصلا
يفلخلاعضولاىلإيناثلافصلادعقم
كاكتحالانمليلقتللكلذو،ناكمإلاردقب
.ىطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولاب

مدختُستةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
لافطألادعاقمًانايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقموأ

:لافطألانامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت

مامأللهجتملالافطألانامأماظن.

فلخللهجتملالافطألانامأماظن.

تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.
عضوملايف

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

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

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

لافطألانامأماظن

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
يأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلعثداح
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مامأللهجتملالافطألانامأماظن

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح

ةززعملادعاقملا

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

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
نمديزملل٨٩/)LATCHماظن(
ديدهتلللافطألاضرعتيدقو.تامولعملا

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

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

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

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
مهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكيعضّرلاو
نامألبسانمماظنيفمئالملكشب
.يفلخلاسولجلاعضوميفتبثملافطألا

يفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخدعقم
ةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
دعقمليلخادلابناجلاىلعةيطسو
ةيئاوهلاةداسولادوجوعمىتح.قئاسلا
لفطدعقمتيبثتنكمي،ةيطسولاةيمامألا

.يناثلافصلايفسولجعضوميأيف
فلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلايف
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
نمماظنيأملسيالف،يمامألا
مدعنامضهنكمينمدجويالو.لاطعألا
ضعبلظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنا
ةلاحيفىتح،ةداتعملاريغفورظلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
يفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
يفمامأللهجتملافطأدعقمتيبثتةلاح
دعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألادعقملا
دحىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٧٧/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم
يناثلافصلايفلافطأدعقمبيكرتدنع
فصلادعقمكرح،طسوألادعقملايف
،ناكمإلاردقبيفلخلاعضولاىلإيناثلا
ةداسولابكاكتحالانمليلقتللكلذو
.ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلا
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نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
ةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
لافطألانامأماظنعمةقفرملاتاميلعتلا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنمققحتلل
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش
نمدكأت،لافطأللنامأماظنبيكرتدنع
نامأماظنعمتتأيتلاتاميلعتلاعابتا
لافطألانامأماظنتيبثتبمقولافطألا
.حيحصلالكشلاب
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
)LATCHماظن(
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختُستو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
مت.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
ريسيتل)جالزملا(LATCHماظنميمصت
.لافطألادعقمبيكرت
يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمنكمي
LATCHعمةقفاوتملامامأللةهجتملاو
نامألاةمزحأوأLATCHتاتبثممادختساب
يفنامألاةمزحأدختستال.ةبكرملايف
سفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملا
وأفلخللهجتملفطدعقمنيمأتلتقولا
.مامأللهجتم
يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختَست
.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةرايسلا
دعاقملانيمأتبيصويعنصملاناكاذإ
كلذلعفنكمي،LATCHماظنبةززعملا
حيحصلاعضولابززعملادعقملاعضومتاذإ
عضوللةقاعإولخادتكانهنكيملو
صاخلافتكلا-نضحلامازحلحيحصلا
.لفطلاب

عمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلادعقم
.بيتكلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
مدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
مادختسابًاقلطملافطألادعقمبيكرت
.طقفنييولعلاتبثملاوطيرشلا
نأىلإLATCHتيبثتماظنمادختسانكمي
نيمأتماظنعملفطلليلامجإلانزولاغلبي
مازحمدختسا.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلا
تيبثتماظنمادختسانمًالدبهدحولنامألا

LATCHلفطلليلامجإلانزولاغلبيامدنع
.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلانيمأتماظنعم
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
تيبثتوا٩٧/)يمامألادعقملايفنامألا
يفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
.٩٥/)يفلخلادعقملا
لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
نزودودحىلإةراشإللةددحمةمالعب
LATCHماظنلنكمييتلالفطلا
.اهعملمعلا
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب
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يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
هذهيف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
عم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلا
نيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاثبثم
نامأماظنتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقم
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
لافطألانامأماظنتيبثتوا٩٧/)يمامألا
.٩٥/)يفلخلادعقملايفنامألامازحعم(

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
ةدوزملالافطألادعاقمضعبتُممصدقو
نودبوأعممادختساللةيولعةطرشأب
نيحيف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلا

طبرىرخألالافطألادعاقمضعببلطتت
ةءارقنمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعت

ةطرشألاتاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلا

يدرفدعقم-يناثلافصلا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
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٤٠\٦٠ليوطدعقم-يناثلافصلا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

ثلاثلافصلا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

تاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
تبثمفصيناثعضوملكيوتحي،ةيلفسلا
ّةيطلانمبرقلاب،نيقصلمبزهجم
.دعقملاةداسوودعقملارهظنيبةدوجوملا

نمبرقلابيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي
تاتبثمعضومديدحتيفكتدعاسملتبثملا
.ةيولعلاةطرشألا

دعقملاو،يدرفلادعقملامسرلابنيبم-يناثلافصلا
هللثاممليوطلا

لفسأيفةيولعلاطئارشلاتاتبثمدجوت
عضولكلدعقملارهظلةيفلخلاةهجلا
.يناثلافصلايفسولج
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ةدوجوملاتاتبثملادحأمادختسانمدكأت
مدختسملاوةبكرمللهسفنبناجلاىلع
ماظنعضومتيسيذلاوسولجللعضومك
.هيفلافطألانامأ

ثلاثلافصلا

ةهجلايفةيولعلاطئارشلاتاتبثمدجوت
يفسولجعضولكلدعقملارهظلةيفلخلا
.ثلاثلافصلا
ةدوجوملاتاتبثملادحأمادختسانمدكأت
مدختسملاوةبكرمللهسفنبناجلاىلع
ماظنعضومتيسيذلاوسولجللعضومك
.هيفلافطألانامأ
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا

تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٨٨/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

LATCHماظنلمٰمصُملالافطألادعقمتيبثت

ريذحت}
نملافطألادعقمطبرمدعةلاحيف
نوكينلف،تاتبثملابLATCHعونلا
ةيامحلاريفوتلافطألادعقمرودقمب
دقو.حيحصلكشبلفطللةمزاللا
ةباصإلثداحيأيفلفطلاضرعتي
ماظنبيكرتبمق،اذل.ةافولاوأةميسج
لكشبLATCHعونلانملافطألانامأ
مدختساوأتاتبثملامادختسابمئالم
نامأماظنتيبثتلةبكرملانامأةمزحأ
عمةقفرملاتاميلعتلاعابتاعم،لافطألا
ةدراولاتاميلعتلاولافطألانامأماظن
.ليلدلااذهيف

ريذحت}
تاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
يدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأةريطخ
.دحاوتبثمبلافطأدعقمنمرثكأطبر
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(
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)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

ةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
دعقمليلخادلابناجلاىلعةيطسو
ةيئاوهلاةداسولادوجوعمىتح.قئاسلا
لفطدعقمتيبثتنكمي،ةيطسولاةيمامألا

.يناثلافصلايفسولجعضوميأيف
يناثلافصلايفلافطأدعقمبيكرتدنع
فصلادعقمكرح،طسوألادعقملايف
،ناكمإلاردقبيفلخلاعضولاىلإيناثلا
ةيئاوهلاةداسولابكاكتحالانمليلقتللكلذو
.ةيطسولاةيمامألا
ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ

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

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ماظنناكاذإو.اهطبرماكحإوةيلفسلا
ةيلفسةطبرأبزهجمريغلافطألانامأ
البولطملاسولجلاعضومناكوأ
تيبثتبمقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتي
طيرشلامادختسابلافطألانامأماظن
ىلإعجرا.نامألاةمزحأويولعلا

دعاقملةّعنصملاةكرشلاتاميلعت
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولافطألا
.ليلدلا
عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١

.بولطملاسولجلا
رهظةلامإديفملانمنوكيدق.١.٢

ىلإلوصولالجأنمدعقملا
.يناثلافصلايفةيلفسلاتاتبثملا
فصلادعاقمروهظنوكتنأبجي
دعقمعضولبقةمئاقثلاثلا
.دعقملاىلعلافطأ

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٣
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٤

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر
رهظةيوازطبضا،رمألامزلاذإو
تيبثتقيقحتليناثلافصلادعقم
روهظةاذاحمنمدكأت.مكحم
سفنبويناثلافصلادعاقم
.ةيوازلا

دعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ.٢
،يولعلاطيرشلاطبربيصوتلافطألا
تبثمبيولعلاطيرشلاطبربمقف
ةبكرملاتناكاذإ،يولعلاطيرشلا
عجراو.هطبرمكحأواهادحأبةزهجم
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإ
:ةيلاتلاتاوطخلاعبتاولافطألا
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.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١
يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢

دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

همدختستيذلاعضولاناكاذإ
لباقسأرللتبثموأدنسمبزهجم
اطيرشمدختستتنأوطبضلل
تبثموأدنسمعفراف،اجودزم
وأدنسملفسأطبارلاررموسأرلا
وأدنسممئاوقلوحوسأرلاتبثم
.سأرلاتبثم

اًدوزممَدختسملاعضولاناكاذإ
لباقسأرللتبثموأسأردنسمب
،درفنمطيرشمادختساعمطبضلل
دنسمنيبطيرشلااذهفلبمقف
.سأرلاتاتبثموأسأرلا

همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
تنكوتباثسأردنسمىلعيوتحي
مقف،ًاجودزمًاطيرشمدختست
.سأرلادنسملوحطيرشلاهيجوتب
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همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
تنكوتباثسأردنسمىلعيوتحي
هيجوتبمقف،ًايدرفًاطيرشمدختست
.سأرلادنسملفسأطيرشلا

،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
ةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
دعقمليلخادلابناجلاىلعةيطسو
ةيئاوهلاةداسولادوجوعمىتح.قئاسلا
لفطدعقمتيبثتنكمي،ةيطسولاةيمامألا

.يناثلافصلايفسولجعضوميأيف
لافطأللنامأماظنبدوزمدعقمبيكرتدنع
كرح،طسوألادعقملايفيناثلافصلايف
ردقبيفلخلاعضولاىلإيناثلافصلادعقم
كاكتحالانمليلقتللكلذو،ناكمإلا
ىلإةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولاب
.نكُممدحىصقأ
نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
ةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
لافطألانامأماظنعمةقفرملاتاميلعتلا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنمققحتلل
ماظنبًادوزملافطألانامأماظنناكاذإ

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

LATCH(/تاتبثمعقاومىلععالطإلل٨٩
.يولعلاطيرشلا
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دناسملاودعاقملا٩٦

عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
دكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارقنم
/٨٨.
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢

ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،لافطألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

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

لفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
طغضللكتبكرمادختساديفملانم
ءانثألفسأللافطألادعقمىلع
.مازحلاطبرماكحإ
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل

تيبثتلاطاقنعجار.يولعلاطيرشلا
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٨٩.
،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧

مق.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
ةكرشلاتاميلعتىلإعوجرلاب
.لافطألانامأماظنلةّعنصملا

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
طيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرميولعلا
.هلصفبمقف

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يمامألادعقملايفنامألا
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٨٨/لافطألانامأماظنعضو
ماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلٰممصُمبكارلاراعشتسا
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ماظنعجار.ةنيعمفورظلظيفيمامألا
عضورشؤمو٧٧/باكرلاراعشتسا
لوصحلل١٢٢/بكارللةيئاوهلاةداسولا
كلذيفامب،تامولعملانمديزملاىلع
.ةمهملانامألاتامولعم

هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف،اًدج

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
دعقمرهظنأىلإىزُعياذهو.يفرطلا
ًابيرقنوكيدقفلخللهجتملالافطألا
.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولانمةياغلل
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدقو
ةميسجةباصإلمامأللهجاوملافطأنامأ
ةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
،يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو
بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
فورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
فاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملاريغ
.ةيئاوهلاةداسولا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
مامأللهجتملافطأنامأدعقمنيمأتب
،يفرطلايمامألابكارلادعقميف
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف
دعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيفلافطألا
ديزملل٧٧/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

اًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار،ًايولع
فرعتلل٨٩/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاومىلع
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا

نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
عبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
لافطألادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
:ةيلاتلاتاميلعتلاو

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

١٢٢.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

ةرورضلادنعجالزملاةحولةلامإبمق
.مازحلاطبضل

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
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نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،لافطألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

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

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

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
مق.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
ةكرشلاتاميلعتىلإعوجرلاب
.لافطألانامأماظنلةّعنصملا

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
رشؤمةءاضإعملافطأدعقمبيكرتمتاذإ
رشؤملاةءاضإةلاحيف"عجارف،ليغشتلا

On)ماظنتحت"لفطلادعقمل)ليغشت
.٧٧/باكرلاراعشتسا
مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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نيزختلا١٠٠

نيزختلا

نيزختلاتادحو
١٠٠..............نيزختلاتادحو
١٠٠............تازافقلاقودنص
دنسميفنيزختلاعضوم
١٠٠....................عراذلا
١٠٠.......ةيفلخلانيزختلاةريجح
لوسنوكلايفنيزختلا

١٠١..................يزكرملا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
١٠١....عئاضبلانيزختعضومءاطغ
١٠١...............عئاضبلاةطبرأ
١٠٢....ةعتمألاميظنتوبيترتماظن

١٠٤..............نامألاةعومجم

فقسلاىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
١٠٥..........فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}
يفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
ثودحلاحيف.نيزختلاتاريجح
حتفىلإءايشألاهذهيدؤتدق،مداصت
.ةباصإثودحوءاطغلا

تازافقلاقودنص
يكلىلعأىلإتازافقلاقودنصعارذعفرا
.هحتفمتي

عراذلادنسميفنيزختلاعضوم

يفلخلادعقملايفعارذلادنسميوتحيدق
هذهترفوتاذإكلذو،حادقألللماوحىلع
لفسأىلإعارذلادنسمبحساو.ةزيملا
.حادقألالماوحىلإلوصولل

ةيفلخلانيزختلاةريجح

ةقطنمةيضرأيفنيزختعضومكانه
ىلإلوصوللضبقملاعفرا.ةيفلخلانيزختلا
.ةلازإلللباقلاةرايسلاةلومحةرادإماظن
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١٠١ نيزختلا

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

ناكمىلعيزكرملالوسنوكلايوتحي
جالزملابحسا.عارذلادنسمتحتنيزختلل
.حتفللهعفراوىلعأل
:يليامىلعيزكرملالوسنوكلايوتحي
مامأللةهجتمةيواح.
فلخةاطغموأةحوتفمنيزختةيواح.

لوسنوكلا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلانيزختعضومءاطغ

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

تابكرملايفةعتمألاءاطغمادختسانكمي
يفةدوجوملاءايشألاةيطغتلهبةدوزملا
وحنءاطغلارشنبمق.ةبكرملاةرخؤم
يفءاطغلاريماسملخدأ.ةرايسلاةرخؤم

رذحبلزأ،ظفحلل.نيتهجلانماهنكامأ
عجارتلابهلحمسامثنيتانقلانمءاطغلا
نمآوحنىلعءاطغلانيزختبجي.ىلعأل
.همادختسامدعدنع

عئاضبلاةطبرأ

ةدحولايفةعتمألاطبرلناتقلحدجوت
تاقلحمادختسانكمي.ةرايسللةيفلخلا
.ةريغصلالامحألاتيبثتلطبرلا
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نيزختلا١٠٢

ةعتمألاميظنتوبيترتماظن

جردلارايخ

ماظنىلإلوصوللةلومحلاةيضرأعفرا
.جردلارايخرفوتاذإ،ةرايسلاةلومحةرادإ

ميظنتلةلومحلاةرادإماظنمادختسامتي
.ةلومحلاةقطنميفنيزختلا

ةرايسلاةلومحةرادإماظنجردةلازإ

عناموأيطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
،طغاضلاةعومجموراطإلايفبرستلا
.ةرايسلاةلومحةرادإماظنجردةلازإمزلي

.ةلازإللىنميلاةحنجملاةلوماصلاردأ.١
.مازحلالزأ.٢

ةمدخلادعبمازحلانيمأتىلعصرحا
ةلومحةرادإماظنبيكرتةداعإوأ
.ةرايسلا
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١٠٣ نيزختلا

.ةلازإللىرسيلاةحنجملاةلوماصلاردأ.٣

ةلومحلاةيضرأنمتالصفملاحتفا.٤
.ةرايسلاةلومحةرادإماظنيف

.ةلومحلاةيضرأةلازإلعفرا.٥
ةرادإماظنةلازإلنيبناجلانمعفرا.٦

نمنكمتتيكةرايسلاةلومح
.يطايتحالاراطإلاىلإلوصولا

قرطلالكل

ىلإلوصوللةيفلخلاجاردألاةلازإمزليال
.يطايتحالاراطإلا



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

نيزختلا١٠٤

لصافلاوبيضقلارايخ

ةعتمألاميظنتوبيترتماظن

ةرايسلاةلومحةرادإماظنلفقءاغلإ

ةرايسلاةلومحةرادإماظنبيكرت

.لفقلاءاغلإعضوىلإنيضبقملاردأ.١
ىلإبيضقلالوطىلعلصافلاكرح.٢

رقتسيىتحبولطملاعضولا
.هناكميف

هناكميفلصافلانيمأتنمققحت.٣
.بيضقلاتاحتفنمض

ةرايسلاةلومحةرادإماظنلفق

.لفقلاعضوىلإنيضبقملاردأ.٤

ةرايسلاةلومحةرادإماظنةلازإ

.لفقلاءاغلإعضوىلإنيضبقملاردأ.١
ىلإلوصوللبحسامثرارزألاطغضا.٢

.لصافلا
.ةرايسلاجراخلصافلاظفحا.٣

نامألاةعومجم

اهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنميف
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١٠٥ نيزختلا

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا

فقسلاةصنمماظن

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

فقسلاةكبشنمضرعأوألوطأءيش
ةلاّمحمدختستتنكاذإالإةبكرملاقوف
.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةيفاضإ

نكمياهنإف،فقسلاةصنمبزيهجتلاةلاحيف
تاصنملةبسنلاب.ةعتمألاليمحتلاهمادختسا
نكمي،ضراوعىلعيوتحتاليتلافقسلا
زروتوملارنجنمةدمتعمضراوعءارش
.ليكولاعجار.ةيفاضإعطقك

هيبنت

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

ءايشألانادقفوأرارضألاثودحبنجتل
دكأت،ةدايقلاءانثأةكبشلاىلعةلومحملا
نإ.ةكبشلاضراوعيفاهطبرماكحإنم
نمديزيفقسلاةكبشقوفعئاضبليمحت

تاعرسلابنجت.ةبكرملالقثزكرمعافترا
تافطعنملاوةئجافملاتاقالطنالاوةيلاعلا
تاروانملاوةئجافملاةلمرفلاوةداحلا
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نيزختلا١٠٦

نادقفكلذنعمجنيدقالإوةئجافملا
ةفاسملدوقتستنكاذإ.ةبكرملايفمكحتلا
دوقتستنكوأةرعوقرطىلعةليوط
رخآلنيحنمةبكرملافقوأ،ةيلاعتاعرسب
دنع.اهناكميفةلومحلاءاقبنمدكأتتل
ىوصقلاةعسلازواجتتال،ةبكرملاليمحت

ليمحتلالوحتامولعملانمديزمل.ةبكرملل
ةرايسلاةلومحدودحعجار،ةبكرملاةعسو
/١٩٣.
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١٠٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم
١٠٨...........ةدايقلاةلجعطبض
١٠٩....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
١٠٩...........ةدايقلاةلجعةئفدت
١١٠............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١١٠...................يمامألا
ةلساغ/ةحسام
١١١.............يفلخلاجاجزلا
١١٢.....................ةعاسلا
١١٣......تاقحلملاليغشتسباقم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

١١٤................تارشؤملاو
١١٥.....تاسايقلاةزهجأةعومجم
١١٩................ةعرسلادادع
١١٩..............تافاسملادادع
١١٩...........ةلحرلاةفاسمدادع
ةعرسسايقم
١١٩.............كرحملانارود
١٢٠...............دوقولاسايقم
لئاسةرارحةجردسايقم
١٢٠..............كرحملاديربت
١٢١........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساءوض
١٢١...................ةيئاوهلا

ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
١٢٢....................بكارلل
١٢٣...........نحشلاماظنءوض
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

١٢٣............)كرحملاصحف
١٢٥.....لمارفلاماظنريذحتءوض

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

Electric Parking Brake Light
)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(
ىوتسملاويولعلاىوتسملاعاطق(
١٢٥.............)طقفطسوألا
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١٢٦...........)ABS(قالغنالل
١٢٦.....رطقلا/بحسلاعضوءوض
طوبهلايفمكحتلاحابصم

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

ىلعءاقبلادعاسم
١٢٦...................)راسملا
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٢٧...................ةيمامألا
١٢٧.....مامألابةاشمدوجورشؤم
١٢٧.....رجلاليغشتفاقيإحابصم
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak..............١٢٧
/رجلايفمكحتلاماظنحابصم

StabiliTrak..............١٢٨
١٢٨.........تاراطإلاطغضءوض

١٢٨......كرحملاتيزطغضءوض
ىوتسم(دوقولاضافخناريذحتءوض
١٢٩..................)ةدعاقلا
دوقولاضافخناريذحتءوض
ىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
١٢٩...................)يولعلا
١٢٩.................نامألاءوض
١٣٠....يلاعلاءوضلاليغشتءوض
بابضلاحابصمءوض
١٣٠...................يمامألا
١٣٠........حيباصملاليغشتركذم
تابثيفمكحتلاماظن
١٣٠...................ةعرسلا
ةقلغملاباوبألاحابصم

١٣١.....................ًايئزج

تامولعملاتاشاش
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسملاويساسألاىوتسملا(
١٣١.................)طسوتملا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٣٣...................)روطملا

ةبكرملالئاسر
١٣٦..............ةرايسلالئاسر
١٣٧.........كرحملاةقاطلئاسر
١٣٧........ةرايسلاةعرسلئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٣٧............ةرايسلاصيصخت
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٨

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٤٥...................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٤٧...................دعبنع

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

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

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلالفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤

.اهناكميف
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةيبوكسلتلاوةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع

،ًايئابرهكاهلوطوأةدايقلاةلجعةلامإطبضل
:كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةدايقلاةلجعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
.فلخللوأمامأللوألفسألوأىلعأل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال
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١٠٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةدايقلاةلجعليغشترصانع

ةيتوصلاليغشتلارصانعضعبطبضنكمي
هذهترفوتاذإكلذو،ةدايقلاةلجعيف
.كيدلةزيملا
g:ماظنبةدوزملاتارايسلايف

Bluetooth®،ماظنلاعملعافتللطغضا.
ماظنليلديف")ةماعةحمل(ثوتولب"عجار
.هيفرتلاوتامولعملا

i:وأةدراوةملاكمضفرلهيلعطغضا
ةلازإوأمتكلطغضا.ةيلاحةملاكمءاهنإ
دنعهيفرتلاوتامولعملاماظننعمتكلا
.ةملاكمدوجومدع
oوأp:ةمئاقلارايخىلإباهذللطغضا
.يلاتلاوأقباسلا

wوأx:ديدحتلاىلإلاقتناللطغضا
.قباسلاوأيلاتلا

V:زيممةمئاقرايخديدحتلطغضا.

ىلعيهتوصلاىوتسمحيتافموةلضفملا
.ةدايقلاةلجعرهظ
رداصمدحأيفنوكتامدنع:ةلضفملا.١

ةيلاتلاةلضفملاديدحتلطغضا،ويدارلا
دحأيفنوكتامدنع.ةقباسلاوأ
ديدحتلطغضا،طئاسولارداصم
.قباسلاوأيلاتلاراسملا

ىوتسمةدايزلطغضا:توصلاىوتسم.٢
.هضفخوأتوصلا

ةدايقلاةلجعةئفدت

،ليغشتلافاقيإلوأليغشتللطغضا:)
حابصمءيضي.ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةزيملاليغشتدنعرزلاراوجبرشؤملا
ىتحقئاقد٣وحنةدياقلاةلجعقرغتست
.نيخستلاأدبت
ةلجعةئفدتةزيمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةئفدتلغتشتدق،دُعبنعءدبلادنعةدايقلا
عمدُعبنعءدبلادنعًايئاقلتةدايقلاةلجع
نوكيامدنعكلذواًضيأدعاقملاةئفدت
ءيضيالدق.جراخلايفاًدرابسقطلا
.ةدايقلاةلجعةئفدتىلعرشؤملاحابصملا
.٥٨/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٠

)هيبنتلاةلآ(قوبلا

ةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإلةدايقلا

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

وأ،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف
ديدحتليمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح
.ةحساملاةعرس
HI)لمعلهمدختسا:)عفترم
.ةعيرستاحسم

LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

INT)جاجزلاةحسامعارذكرح:)عطقتم
ةدايزلىلعألصرقلاردأ.INTىلإيمامألا
.اهليلقتللفسألوأتاحسملاراركتلدعم

OFF)ليغشتفاقيإلهمدختسا:)ءافطإلا
.تاحساملا

1X:عارذكرح،ةدحاوةحسملمعل
ءارجإل.قفربلفسألاىلإةحساملا
عارذىلعظفاح،ةددعتمتاحسم
.لفسألةحساملا

f:جاجزلاةحسامعارذبحسا
جاجزلالسغلئاسشرلكوحنيمامألا
.يمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتويمامألا
ىتحلمعلايفتاحساملارمتستفوسو
تقولىصقألادحلاغولبوأعارذلاريرحتمتي
ةحسامعارذريرحتمتيامدنع.لسغلا
تاحسمءارجإمتيدق،يمامألاجاجزلا
جاجزلاةلساغطيشنتةدملاًعبتةيفاضإ

٢٦٠/لسغلالئاسعجار.يمامألا
نازخءلملوحتامولعمىلعلوصحلل
.يمامألاجاجزلالسغماظنلئاس

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

ةحساملاةشيرىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
تناكاذإ.اهمادختسالبقيمامألاجاجزلاو
،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتمةرفشلا
بجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأاهررحف
لادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسا
.٢٦٤/تاحساملاشير

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
لمحةدايزعجار.ةحساملاكرحمىلع
.٢٦٨/يئابرهكلاماظنلا

ةحساملافاقيإ

عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيف
يفتاحساملانوكتامدنعليغشتلافاقيإ
فقوتتسINTوأ,HIوأLOعضولا
.روفلاىلعتاحساملا
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جاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
حتفمتينألبقOFFىلإكلذدعبيمامألا
داعيسف،قئاقد١٠لالخوأقئاسلاباب
ةدعاقىلإكرحتتوتاحساملاليغشت
.يمامألاجاجزلا
عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيفو
ةيلمعبتاحساملامايقءانثأليغشتلافاقيإ
رمتستسف،هلسغدعبيمامألاجاجزلاحسم
ةدعاقىلإلصتىتحلمعلايفتاحساملا
.يمامألاجاجزلا

يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

ةلساغ/ةحساميفمكحتلارصانععقتو
ةحسامعارذةياهنيفيفلخلاجاجزلا
.يمامألاجاجزلا
.دادعإلاطبضلليغشتلارصانعردأ
.ةحسمملافاقيإ:ليغشتلافاقيإ

INT)ةحسامليغشتبموقي:)عطقتم
.حسملاتارمنيبلصافعميفلخلاجاجزلا
.ةيفلخلاةحسمملاليغشت:ليغشت

يمامألاجاجزلاةحسامعارذعفدا:1
ةذفانلاىلعلسغلالئاسشرلمامألاىلإ
ةذفانلاحسمبتاحساملاموقت.ةيفلخلا
ةعرسلاىلإةدوعلاوأاهفاقيإوةيفلخلا
،لسغلاتارودنمديزمل.اًقبسمةددحملا
.رارمتسالاعمعارذلاطغضا
اذإيفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحساملمعتنل
وأًايلكاًحوتفمةعتمألاقودنصبابناك
اًحوتفمةعتمألاقودنصبابناكاذإ.ًايئزج
دوعتسف،ةيفلخلاتاحساملاليغشتءانثأ
.فقوتتمثنكرلاعضوىلإةحساملا

ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح

كرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
عضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشترصنع

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

Reverse Gear Wipes)لقانحسم
)يسكعةكرح

يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
لمعتفوسف،ليغشتلافاقيإعضو
ةرمتسمةروصبًايكيتاموتوأةيفلخلاةحساملا
)عوجر(Rعضويفةرايسلانوكتامدنع
تايلمعبيمامألاجاجزلاةحسامموقتو
ناكاذإ.ةعرسلاةعفترموأةضفخنمحسم
عضويفةيفلخلاةحساملاليغشترصنع
Rعضويفةرايسلاو،ليغشتلافاقيإ
يمامألاجاجزلاةحسامموقتو)عوجر(
لمعتفوس،طسوتمحسمتايلمعب
حسمتايلمعبًايكيتاموتوأةيفلخلاةحساملا
.طسوتم
.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.١٣٧/ةرايسلاصيصختعجار

جاجزلالسغماظننازخمادختسامتي
جاجزلاويمامألاجاجزلانمٍلكليمامألا
نازخلايفلئاسلاىوتسمصحفا.يفلخلا
.لمعياللسغلايماظننميأناكاذإ
.٢٦٠/لسغلالئاسعجار
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ةعاسلا

يساسألازارطلاويدار

ماظنيفمكحتلاحيتافممادختسامتي
تادادعإىلإلوصوللهيفرتلاوتامولعملا
عجار.ةمئاقلاماظنربعخيراتلاوتقولا
مادختساةيفيكصوصخب١٥٩/ليغشتلا
.ةمئاقلاماظن

خيراتلاوتقولاطبض

Autoنيكمتدنع Set)طبضلا
.ًايوديتقولاطبضرذعتي)يكيتاموتوألا

SETTINGSسملامث،}طغضا.١
.)تادادعإلا(

طبضمث،خيراتلاوتقولاسملا.٢
.خيراتلاطبضوأتقولا

.ةميقلاطبضل-وأ+سملا.٣

PMوأAMطبضلQوأRسملا.٤
.ةعاس١٢قيسنتىلع

.0سملا.٥
ةعاس١٢/٢٤قيسنتطبض

SETTINGSسملامث،}طغضا.١
.)تادادعإلا(

قيسنتددحمث،خيراتلاوتقولاسملا.٢
12h24وأh.

.0سملا.٣
مويلاورهشلاقيسنتطبض

SETTINGSسملامث،}طغضا.١
.)تادادعإلا(

ةغيصطبضمث،خيراتلاوتقولاسملا.٢
.خيراتلا

)ةنس/رهش/موي(DD/MM/YYYYددح.٣
)ةنس/موي/رهش(MM/DD/YYYYوأ
.)موي/رهش/ةنس(YYYY/MM/DDوأ

.0سملا.٤
رصانعمادختسابىلعألاىوتسملاويدار
طسوألافرلايفمكحتلا

ماظنيفمكحتلاحيتافممادختسامتي
تادادعإىلإلوصوللهيفرتلاوتامولعملا
عجار.ةمئاقلاماظنربعخيراتلاوتقولا
ليلدنمض"ةمدقم"يف"ماظنلامادختسا"
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
:خيراتلاوأتقولاطبضل

.تادادعإلاددحمث،}طغضا.١
ةفيظولامث،خيراتلاوتقولاددح.٢

.ةبولطملا
وأةميقلاةدايزلMENUضبقمردأ.٣

.اهضفخ

ىلإلاقتناللMENUضبقمطغضا.٤
ةميقلاديدحتدعب.ةيلاتلاةميقلا
ةدوعلاوماظنلاثيدحتمتيس،ةريخألا
oطغضا.تادادعإلاةمئاقىلإ

BACKةريخألاةمئاقلاىلإلاقتنالل
.تارييغتلاظفحو

:ةعاسلاضرعطبضل
ةيسيئرلاةحفصلانمتادادعإلاددح.١

.خيراتلاوتقولاددحمث
.ةعاسلاراهظإددح.٢
وأءافطإىلإMENUضبقمردأ.٣

.ليغشت
MENUضبقمىلعطغضا.٤

.اهديدحتل

oطغضا BACKةمئاقلاىلإلاقتنالل
.تارييغتلاظفحوةريخألا

رصانعمادختسابىلعألاىوتسملاويدار
هيفرتلاوتامولعملاةشاشيفمكحتلا

:تقولاطبضل
Homeنمتادادعإلاسملا.١ Page

تقولاسملامث)ةيسيئرلاةحفصلا(
.خيراتلاو
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وأ»سملامثتقولاطبضسملا.٢
ªوأقئاقدلاوتاعاسلاةدايزل
.ًءاسموأاًحابصديدحتوامهليلقت
١٢ماظننيبرايتخاللةعاس١٢سملا
.ةعاس٢٤وأةعاس

.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعلل{سملا.٣

:خيراتلاطبضل
Homeنمتادادعإلاسملا.١ Page

تقولاسملامث)ةيسيئرلاةحفصلا(
.خيراتلاو

وأ»سملامثخيراتلاطبضسملا.٢
ªمايألاوأروهشلاليلقتوأةدايزل
.تاونسلاوأ

.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعلل{سملا.٣

:ةعاسلاضرعطبضل
تقولاسملامثتادادعإلاسملا.١

.خيراتلاو
فاقيإسملامثةعاسلاراهظإسملا.٢

وأةعاسلاةشاشليغشتلليغشتوأ
.اهليغشتفاقيإ

.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعلل{سملا.٣

نعةعاسلاتادادعإىلإلوصولانكمي
سملمث،تقولاةشاشسملقيرط

Set)طبض(.

تاقحلملاليغشتسباقم

رشابمرايتتلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم

١٢ةردقبةقاطيذفنمىلعةرايسلايوتحت
ةزهجألاليصوتلامهمادختسانكميتلوف
وأيولخلافتاهلالثم،ةيئابرهكلا
.MP3لغشم

:يلياميفدجوتتاقحلملاليغشتسباقم
حيتافملفسأطسوألافرلاىلع.

.خانملابمكحتلا
.ةيفلخلاةلومحلاةقطنميف.
دعأوذفانملاىلإلوصوللءاطغلاعفرا
.لامعتسالاديقنوكيالامدنعهعضو

ريذحت}
ليغشتسبقميفاًمئادةقاطلارفوتت
ال.ةلومحلاةقطنمبيفلخلاتاقحلملا
ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتت
ةبكرملامادختسامتيالامدنعسباقملاب
نارينلااهيفلعتشتنأنكميةبكرملانأل
.ةافولاوأةباصإلايفببستو

هيبنت

ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
فاقيإلاعضوىلعلاعشإلانأنيح
بجي.ةيراطبلافازنتساىلعلمعيس
سباقملانمةيئابرهكلاةزهجألاةلازإ
مقتالو،لامعتسالاديقنوكتالامدنع
دحلااهتردقزواجتتيتلاةزهجألاليصوتب
.ريبمأ١٥هردقوىصقألا

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

٢٤٦.

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ
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رايتتلوف٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتم

تاقحلملاليغشتسبقمةبكرملابرفوتاذإ
ةزهجأليصوتلهمادختسانكميف،اذه
.ىصقأدحكتاو١٥٠مدختستةيئابرهك

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.١٩٩
طاو١٥٠مدختستةزهجأليصوتمتيامدنع
يفلطعفاشتكامتيملوذفنملابلقأوأ
.ماظنلا
الدقو،يلياملءابرهكلاذفنمميمصتمتيمل
:ليصوتمتاذإبسانملكشبلمعي
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

لمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأوطغاضلاب

ةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
ةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغللاًرقتسم
يهانتمرتويبمكقيرطنعاهبمكحتملا
سمللةرعشتسملاحيباصملاورغصلا

ةيبطلاتازيهجتلا.
ليصوتلاودهجلاةيلاعةزهجألاعجار
.٢٦٨/كالسألاب

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

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



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

١١٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةدعاقلاىوتسم
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طسوتملاىوتسملا
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روطملازارطلا
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ةعومجملاةمئاق

طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
رصانعلانيبامريرمتلاوحتفللةدايقلا
.ضرعلاتاشاشوةفلتخملا

.تاقيبطتلاةعومجمىلإلوصوللoطغضا
ةمئاقنيبامريرمتللxوأwمدختسا
تاقيبطتلالكنوكتنل.ةرفوتملاتاقيبطتلا
.تابكرملالكىلعةرفوتم

ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ةددحملا
)DIC()ىوتسملاويساسألاىوتسملا
تامولعمزكرموا١٣١/)طسوتملا
.١٣٣/)روطملازارطلا()DIC(قئاسلا

توصلا.

فتاهلا.

ةحالملا.

تارايخلا.

توصلا

مث،يتوصلاقيبطتلاديدحتلVطغضا
ةمئاقيف.توصلاةمئاقلوخدلpطغضا
،ىقيسوملالجأنمحفصتلابمقتوصلا
ردصملارييغتبمقوأ،تالضفملانمددح
ةطحملارييغتلxوأwمدختسا.يتوصلا
.قباسلاوأيلاتلاراسملاىلإلاقتناللوأ

فتاهلا

طغضامث،فتاهلاقيبطتديدحتلVطغضا
pةمئاقلايف.فتاهلاةمئاقلوخدل

Phone)ةملاكمكانهنكتملاذإ،)فتاهلا
ثدحأضرعكنكميف،ةطشنةيفتاه
.لاصتالاتاهجلالخريرمتلاوأ،تاملاكملا
كنكميف،ةطشنةملاكمكانهتناكاذإامأ
.ةعامسلاليغشتوأفتاهلاتوصمتك

ةحالملا

طغضامث،ةحالملاقيبطتديدحتلVطغضا
pكانهنكيملاذإ.ةحالملاةمئاقلوخدل
ريخألاراسملافانئتساكنكمي،طشنراسم
ناكاذإ.ةيتوصلاتاهيجوتلاءافطإ/ليغشتو
هيجوتءاغلإلVطغضا،طشنراسمكانه
ءافطإ/ليغشتوأهفانئنتساوأراسملا
.ةيتوصلاتاهيجوتلا

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

نيبنمرايتخالاكنكمي:ةشاشلاتامس
:تادادعلاةعومجمتاشاشلتانيوكتةثالث

Standard)يسايق(وTechonlogy)ةينقت(
.)طئاسو(Mediaو
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كنكمي:)يولعلاىوتسملا(ةشاشلارصانع
ةعومجمتاشاشلنينيوكتنيبنمرايتخالا
Sport:تادادعلا and Touring)يضايرلا
.)رفسلاو

ضرعءانثأpطغضا:تامولعملاتاحفص
Info Pages)لوخدلل)تامولعملاتاحفص

ديدحتوتامولعملاتاحفصةمئاقىلإ
قيبطتيفاهضرعدارملارصانعلا
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.تامولعملا
)DIC()ىوتسملاويساسألاىوتسملا
قئاسلاتامولعمزكرموا١٣١/)طسوتملا
)DIC()١٣٣/)روطملازارطلا.

Speed Warning)حيتت:)ةعرسلاريذحت
Speedةشاشلا Warning)ةعرسلاريذحت(
.اهزواجتديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل
Speedطبضل Warning)ةعرسلاريذحت(،
Speedضرعدنعpطغضا Warning
.)ةعرسلاريذحت(
،طسوتملاىوتسملاوةدعاقلازارطيف
Vطغضا.ةميقلاطبضلxوأwطغضا
.ةعرسلاطبضل
ريرمتلابمق،يولعلاىوتسملازارطيف
وأwطغضا.pطغضامثةعرسلاطبضل
xطغضا.ةميقلاطبضلVةعرسلاطبضل.

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

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

تافاسملادادع
يتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
وألايمألابامإـةبكرملااهتعطق
.تارتموليكلا

ةلحرلاةفاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل

نمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٣١/)طسوتملاىوتسملاويساسألا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٣٣/)روطملا

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا

هيبنت

تارودلادادعمادختسابكرحملالمعي
يفريذحتلاةقطنميفةقيقدلايف
نارودةعرسسايقمنميئاهنلافرطلا
نلو،فلتللةبكرملاضرعتتدق،كرحملا
ال.فلتلااذهةبكرملانامضيطغي
تارودلادادعنوكيامنيحكرحملالغُشت
.ريذحتلاةقطنميفةقيقدلايف
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دوقولاسايقم

طسوتملاىوتسملابهيبش،ةدعاقلاىوتسم

روطملازارطلا

،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

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

طسوتملاىوتسملابهيبش،ةدعاقلاىوتسم
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روطملازارطلا

لولحمةرارحةجردىلإسايقملااذهريشي
.كرحملاديربت
ريذحتلاةقطنمهاجتابرشؤملاكرحتولله
نأكلذينعيدادعللايلعلاةياهنلايف
.اًدجنخاسكرحملا
كرحملاديربتلئاسةرارحتعفترااذإو
ةدايقفورظيفريستةرايسلاتناكو
فقوأوقيرطلابناجبفقوتف،ةيداع
امعرسأبكرحملاليغشتفقوأوةرايسلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.نكمي
.٢٥٩/ةطرفمةروصب

نامألامازحبتاريكذتلا

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا

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

نامألامازحببكارلاريكذتحابصم

مازحطبرببكارلاريكذتلحابصمدجوي
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمراوجبنامألا
.٧٧/باكرلاراعشتساماظنعجار.بكارلل

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
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باكرلاراعشتساماظنوةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولاتادحووتادادشلاو
ةدحوومداصتلاراعشتساوكالسألاو
ماظنلوحتامولعملانمديزمل.صيخشتلا
ةداسولاماظنعجار،ةيئاوهلاةداسولا
.٧١/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
ىلععالطإلل٧٧/باكرلاراعشتساماظن
لوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألاتامولعم
ةيئاوهلاةداسولاةلاحلرشؤمىلعيولعلا
.بكارلل

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرةءاضإبةلاحلارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاةلاحب
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا
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

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٢١
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب
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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

١٩٧.

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأىلإ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
ررضثودحنودنالوحيسحابصملا
.ةرايسلل

هيبنت

ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
امبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنل
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
نامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا
.ةبكرملا

هيبنت

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

Emissions Inspection/
Maintenance

عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٢٤٨/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
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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
دوقولاةئبعتنمض"ةلومحمدوقوةبلع
فاشتكاصيخشتلاماظنلنكمي.٢٣٧/
ًابكرمهكرتمتدقلوحملاناكاذإام
يفدوقولارخبتبحمسيامم،ةبكرملاب

تالحرنمليلقددعنأشنم.ءاوهلا
نألوحملابيكرتمدععمةدايقلا
.حابصملاءافطإليدؤي

ةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.
ةءافكبكرحملاليغشتىلإةضفخنم
دقو،ةدايقلاةسالسمدعوةضفخنم
ءامحإدعبلكاشملاهذهلوزت
رييغتبكيلعف،اذهثدحاذإ.كرحملا
نازخرمألابلطتيس.دوقولاةيعون
دوقولانملقألاىلعاًدحاودوقو
دوقولاعجار.حابصملاءافطإلبسانملا
/٢٣٦.

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

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

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
نمققحتلارابتخاءارجإلةمدختسم
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالا
عجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
ليكولاعجار.٢٤٦/ةيفاضإةيئابرهكتادعم
.ةدعاسمىلإةجاحلادنع
ةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيفصحفلا
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
لاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Serviceىلع Mode)ةمدخلاعضو(.
ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.

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

نمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
زايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالازايتجا
.رابتخالا
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لمارفلاماظنريذحتءوض
نيترئادنمةبكرملابلمارفلاماظنفلأتي
النيترئادلاىدحإتناكاذإ.نيتيكيلورديه
ةلصاومىرخألاةرئادلاناكمإبف،لمعت
ءادأىلعلوصحلل.ةبكرملافاقيإللمعلا
.نيتلمرفلااتلكلمعتنأبجي،يداعةلمرف
ىلعليلداذهف،ريذحتلاحابصمءاضأاذإ
ىلعلمعا.لمارفلاماظنيفةلكشمدوجو
.روفلاىلعلمارفلاماظنصحف

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.كرحملاليغشتءدبدنع
اًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلعلمعاف
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتلل
ينعياذهفًائيضميقبوحابصملاءاضأاذإ
.لمارفلابةلكشمدوجو

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

Electric Parking
Brake Light

)يئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

امدنعنكرلالمارفةلاححابصمءيضيامك
ضيمورمتسااذإ.نكرلالمارفقيشعتمتي
ءانثأوأنكرلالمارفريرحتدعبحابصملا
لمارفماظنبةلكشمكانهنإف،ةدايقلا
ىلعةلاسراًضيأرهظتدق.ةيئابرهكلانكرلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

ةنايص
Electric Parking

Brake Light
)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(
ىوتسملاويولعلاىوتسملاعاطق(
)طقفطسوألا

ةرتفلءيضينأبجيتابكرملاضعبيف
ةمدخللةيئابرهكلانكرلالمارفءوضةزيجو
ئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتءدبدنع
اًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلعلمعاف
ةبسنلاب.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتلل
ةداعإلةلباقلاةعومجملاتاذتابكرملل
ءدبدنعحابصملااذهءيضيالدق،نيوكتلا
.ةبكرملاليغشت
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باهذلابجيف،ًائيضمحابصملااذهلضاذإو
تقوبرقأيفءالكولادحأىلإةبكرملاب
Electricعجار.نكمم Parking Brake
رهظتدق.٢٠٧/)يئابرهكلانكرلالمارف(
تامولعمزكرمةشاشىلعةلاسراًضيأ
.)DIC(قئاسلا

عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغنالل

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
نوكيثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو
.لاطعألانمريذحتللًازهاج
عرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
فقوأونامأبكلذكنكمأىتمفقوتلاب
ةرمكرحملالّغشاهدنعو.ةبكرملاليغشت
ترمتسااذإ.ماظنلاطبضةداعإلىرخأ
ةعناملالمارفلاماظنحابصمةءاضإ
ءانثأىرخأةرمءاضأاذإوأقالغنالل
.ةنايصلاىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلا
ءيضيامدنعسرجتوصردصيدقامك
.مئادلكشبحابصملا

عناملالمارفلاماظنحابصمناكاذإ
ديحولاحابصملاوه)ABS(قالغنالل
يوتحتةبكرملانأىلإاذهريشيف،ءيضملا
ةعناملالمارفلانكلو،ةيداعلمارفىلع
.لمعتالقالغنالل
ماظنريذحتحابصمنملكءاضأاذإ
حابصمو)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
نأىلإاذهريشيف،لمارفلاماظنريذحت
ةدوجوملاقالغناللةعناملالمارفلا
يفًالطعكانهنأولمعتالةبكرملاب
ليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلالمارفلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل
.١٢٥/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار

رطقلا/بحسلاعضوءوض

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

لتلانمطوبهلايفمكحتلاحابصم

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

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(

يفرضخألانوللابحابصملااذهءيضيس
.ةدعاسمللLKAرفاوتلاح
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ريودتقيرطنعةدعاسمللLKAرفاوتيدق
ةبكرملاتناكلاحيفقفربةدايقلاةلجع
كلذوةفشتكُمةراحةمالعنمبرتقت
.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختساب
.ينامرهكلانوللابLKAحابصمءيضيس
ينامرهكلانوللابحابصملااذهءيضي
ةراحةرداغمدنعريذحتللهيبنتكضمويو
دقةراحلاةمالعنأىلإةراشإللكلذوريس
.اهزايتجامت
Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٣٥/)راسملاىلعءاقبلا

ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢٢٧/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
فاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةرشابمةبكرملامامأةاشملادحأدوجو
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢٣١.

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
،يعيبطلكشبلمعيماظنلاناكاذإ
.رشؤملاحابصمئفطنيسف

دنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإ
)TCS(ماظنرزىلعطغضلالالخنم
StabiliTrakماظن/رجلايفمكحتلا
.هريرحتو
ليغشتفاقيإحابصموحابصملااذهءيضيو
ليغشتفاقيإمتيامدنعStabiliTrakماظن
.ماظنلااذه
فاقيإعضويفTCSماظنناكاذإ
تالجعلاةعرسنمدحلامتيسفليغشتلا
نمةرادإلادومعةيامحلةرورضلادنع
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف.فلتلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٠٩/تابثلايفينورتكلإلا

StabiliTrakماظنفقوتحابصم

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

TCS،يفمكحتلايفماظنلادعاسينلف
مكحتلاماظنليغشتبمق،هيلعو.ةبكرملا

ئفطنيسو،StabiliTrakماظنورجلايف
.ريذحتلاحابصم
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٠٩/تابثلايفينورتكلإلا

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
ةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملاحابصم

،ضيمولامدععمءوضلاروهظلاحيف
)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلاماظننإف
لمتحي)TCS(بحسلايفمكحتلاماظن/
ةلاسررهظتدق.امهليطعتمتدقنوكينأ
صحفا.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ددحتيكلقئاسلاتامولعمزكرملئاسر
اهتفيظويدؤتدعتمل)صئاصخ(ةيصاخيأ
.ةنايصللةجاحيفةبكرملاتناكاذإامو
نإف،ضيمولاعمءوضلاروهظلاحيف
وأ/و)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلاماظن
نالمعي)TCS(بحسلايفمكحتلاماظن
.ميلسلكشب
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٠٩/تابثلايفينورتكلإلا

تاراطإلاطغضءوض

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

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
خفناوةصرفبرقأيففقوت.تاراطإلا
ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلا
.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٢٧٩/تاراطإلاطغضعجار

مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

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

كرحملاتيزطغضءوض
ةعرسبسحتيزلاطغضفلتخيدق
ةجوزلوةيجراخلاةرارحلاةجردوكرحملا
.تيزلا

تيزطغضفلتخيس،زرطلاضعبيف
تاجايتحالاًقفوتيزلاةخضميفكرحملا
ريغتلةعرسبتيزلاطغضريغتيدق.كرحملا
اًرمأدعياذهو.ةلومحلاوأكرحملاةعرس
وأتيزلاطغضريذحتءوضراشأاذإ.ًايعيبط
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرترهظ
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)DIC(جراختيزلاطغضنأنمريذحتلل
تيزلاصحفاف،ليغشتلليداعلاقاطنلا
.نكميامعرسأب

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

ىوتسم(دوقولاضافخناريذحتءوض
)ةدعاقلا

ةيلمعكناوثعضبلحابصملااذهءيضي
نأىلإةراشإلللاعشإلاليغشتدنعصحف
بجيف،ئضيمللاحيفو.لمعيماظنلا
.هحالصإ
دوقولاضافخنانمريذحتلاحابصمءيضي
يفدوقولاضافخنادنعنينرتوصردصيو
دوقولاةفاضإدنعحابصملائفطني.ةبكرملا
.دوقولانازخىلإ

دوقولاضافخناريذحتءوض
ىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
)يولعلا

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

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

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
زاهجعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ضفخنملاءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلا
.١٥٠/ةيسيئرلاحيباصملل

®IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

.١٤٨/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

يمامألابابضلاحابصمءوض

حيباصمنوكتامدنعبابضلاحابصمءيضي
.مادختسالاديقبابضلا
حيباصمليغشتفاقيإدنعءوضلايفتخيو
ديزملل١٥٢/بابضلاحيباصمعجار.بابضلا
.تامولعملانم

حيباصملاليغشتركذم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
رصانععجار.مادختسالاديقةيجراخلا
.١٤٨/ةيجراخلاحيباصملاليغشت

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللاب
،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
نوكيامدنعرضخألانوللاىلإلوحتيو
اًطوبضمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ليغشتلاعضويفو
/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار

٢١٣.
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ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

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

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
.بسانملكشب

تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسملاويساسألاىوتسملا(
)طسوتملا
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
قيبطتيفتادادعلاةعومجمطسويف
تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار.تامولعملا
ريثكلاةلاحتاشاشلاهذهحضوتو.١١٥/
مكحتلاحيتافمدجوتو.ةبكرملاةمظنأنم
ءزجيف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
.ةدايقلاةلجعنمنميألامكحتلا

wوأx:وأىلعألللاقتناللطغضا
.ةمئاقلايفلفسألا

oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

V:رصنعديدحتوأةمئاقحتفلطغضا
نييعتةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاق
.ةنيعمتاشاشىلعميقلا

تامولعمزكرمتامولعمةحفصتارايخ
قئاسلا

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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قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمتاحفص

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق
قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل

Options)ةحفصتارايخ"رظنا.)تارايخلا
يتلا"قئاسلاتامولعمزكرمتامولعم
.مسقلااذهيفًاقباستدرو

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

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

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

طيشنتءانثأVىلعرارمتسالاعمطغضا
ةفاسمدادعطبضةداعإلةشاشلاهذه
نكمي.دوقولاداصتقاطسوتموةلحرلا
طغضلاب،بةلحرلاوأةلحرلاطبضةداعإ
.طبضلاةداعإرايتخاوpىلع

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

Remaining Oil Life)تيزلارمع
رمعلريدقتضرعل:)يقبتملا
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملاتيزلا

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

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
ةفاضإلاب.٢٥٢/كرحملاتيزعجار.نكمم
ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
يفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٣١٣/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلالودج

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

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
psiوأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلا
طغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوبلكللطر(
نوللابراطإلااذهةميقضرعمتي،اًضفخنم
طغضةبقارمماظنعجار.يلاقتربلا
طغضةبقارمليغشتو٢٨٠/تاراطإلا
.٢٨١/تاراطإلا

دوقولاكالهتسايفيلاحلاداصتقالا
داصتقالاضرعت:)طسوتملاىوتسملا(
١٠٠لكلرتللابدوقولاكالهتسايفيلاحلا
نولاجلكلليملابوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك
طقفمقرلااذهسكعيو.)نولاج/ليم(
ريغتيوةبكرمللًايلاحدوقولاداصتقاىوتسم
ال.ةدايقلافورظريغتبسحرركتملكشب
.ةشاشلاةميقطبضةداعإنكمي
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Average Vehicle Speed)طسوتم
ةعرسطسوتمضرعت:)ةبكرملاةعرس
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةرايسلا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
.طبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةرايسلل
طغضلابةعرسلاطسوتمطبضةداعإنكمي
.ضرعلاءانثأVىلع

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،نييعتلا
ةفاسملاعطقنمءاهتنالانيحلكلذو،ةميق
.ةددحملا

ريثأتةيفيكنعتامولعمةشاشلارفوت
ةفاسملايفيلاحلاةدايقلاكولس
ةدايقلابولسأةنراقمةيفيكوةعوطقملا
ةفاسمللهقيقحتمتاملضفأباًرخؤمديجلا
.ةددحملا

Economy Trend)يداصتقالاهاجتالا(:
دوقولايفداصتقالاطسوتملجسضرعت
لثميطيرشلك.)ليم٣٠(مك٥٠رخآنم
ءانثأ.اهتدايقتمت)ليم٣(مك٥يلاوح
سكعتلةطرشألالكشريغتيسةدايقلا
عمطغضا.نميألابناجلايفةفاسمثدحأ
وأينايبلامسرلاحسملVىلعرارمتسالا
.ةمئاقلانمطبضلاةداعإلpطغضا
ىدمنعتامولعمرفوي:ECOسرهف
طيرشحضوي.يلاحلاةدايقلاكولسةيلعاف
كالهتساىلإةدنتسمةميقينايبلامسرلا
نمعقوتموهامبًةنراقميلاحلادوقولا
.ةئيسلاوةديجلاةدايقلاتاداعيفةبكرملا

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعVىلعطغضا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةدملVىلعطغضا،تقؤملافاقيإل
ةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنعةريصق
تقؤملاطبضةداعإل.ليغشتلاديقتقؤملاو

Vىلعرارمتسالاعمطغضا،رفصلاىلإ
مثpطغضاوأ،ةشاشلاهذهطيشنتءانثأ
.طبضةداعإددح
ضرعل:)طسوتملاىوتسملا(ةعرسلادح
ةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلاتامولعم
دوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلاتانايب
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلايف

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

نحشماظنيفلطعكانهناكاذإ.١٢٣
قئاسلاتامولعمزكرمضرعيسف،ةيراطبلا
)DIC(ةلاسر.
ضرعل:ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
سورتلاقودنصلئاسةرارحةجرد
وأ)C°(ةيوئملاةجردلابءاوسيكيتاموتوألا
.(F°)تياهنرهفةجردب

Blank Page)متيال:)ةغرافةحفص
.تامولعمضرع

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)روطملازارطلا(
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
قيبطتيفتادادعلاةعومجمطسويف
تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار.تامولعملا
ريثكلاةلاحتاشاشلاهذهحضوتو.١١٥/



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٤

مكحتلاحيتافمدجوتو.ةبكرملاةمظنأنم
ءزجيف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
.ةدايقلاةلجعنمنميألامكحتلا

wوأx:وأىلعألللاقتناللطغضا
.ةمئاقلايفلفسألا
oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

V:رصنعديدحتوأةمئاقحتفلطغضا
نييعتةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاق
.ةنيعمتاشاشىلعميقلا

تامولعمزكرمتامولعمةحفصتارايخ
قئاسلا

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

قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمتاحفص

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق

قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل
Options)ةحفصتارايخ"رظنا.)تارايخلا

يتلا"قئاسلاتامولعمزكرمتامولعم
.مسقلااذهيفًاقباستدرو

Speed)ةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
دادعرهظي.)ةعاس/ليم(ةعاسلايفليملا
هذهىلعةبكرملايفتافاسملا
.كلذكةحفصلا
يفداصتقالاطسوتموبةلحرلاوأأةلحرلا
متي:ةعرسلاطسوتمودوقولاكالهتسا
ءاوس،ًايلاحةعوطقملاةفاسملاضرع
طبضةداعإرخآذنم،ليملاوأرتموليكلاب
.ةلحرلاةفاسمدادعل
ةشاشضرعت

Average Fuel Economy display
)دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم(
رتموليك١٠٠لكلتارتلليبيرقتلاطسوتملا
/ليم(نولاغلكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(
ددعلاىلعًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ
)نولاغ/ليم()مك١٠٠/رتل(نملجسملا
.اذهةمئاقلارصنعلطبضةداعإرخآذنم
داصتقاىوتسمطقفمقرلااذهسكعيو
ريغتيفوسوةبكرمللًايلاحيبيرقتلادوقولا
.ةدايقلافورظريغتبسح
Averageةشاشلاضرعت Speed)طسوتم
رتموليكلابةبكرملاةعرسطسوتم)ةعرسلا

يفليملابوأ)اس/مك(km/hةعاسلايف
اذهباسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلا
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ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملا
هذهلطبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةبكرملل
.ةميقلا

طيشنتءانثأVىلعرارمتسالاعمطغضا
ةفاسمدادعطبضةداعإلةشاشلاهذه
كالهتسايفداصتقالاطسوتموةلحرلا
pطغضاوأ.ةعرسلاطسوتمودوقولا
.ةمئاقلايفطبضةداعإددحو
كالهتسايفيروفلاداصتقالاودوقولاىدم
يتلاةيبيرقتلاةفاسملاضرعل:دوقولا
ىلإةجاحلانودةبكرملااهعطقتنأنكمي
LOWضرعمتاذإو.دوقولابدوزتلاةداعإ
دوقولارادقمنأينعياذهف،)ضفخنم(
دوقولاىدمريدقتمتي.ضفخنمةبكرملاب
يفةبكرملاداصتقاطسوتمساسأىلع
ثيدحلاخيراتلاىدمىلعدوقولاكالهتسا
نازخيفةيقبتملادوقولاةيمكوةدايقلل
.دوقولا
كالهتسايفيروفلاداصتقالاةشاشضرعت
يفيلاحلاداصتقالاىوتسمدوقولا
/رتل(رتموليك١٠٠لكلرتللابدوقولاكالهتسا

/ليم(نولاغلكلليملابوأ)مك١٠٠
ىوتسمطقفمقرلااذهسكعيو.)نولاغ
لكشبريغتيوةبكرمللًايلاحدوقولاداصتقا
.ةدايقلافورظريغتبسحرركتم

Timer and Fuel Used)دوقولاوتقؤملا
ءدبل.تقؤمكهمادختسانكمي:)مدختسملا
امدنعVىلعطغضا،تقؤملاليغشت

هذهرهظتفوسو.ةطشنةشاشلانوكت
رخآذنميضقنملاتقولاةيمكةشاشلا
،تقؤملافاقيإل.تقؤمللنييعتةداعإ
نوكتامدنعةريصقةدملVىلعطغضا
.ليغشتلاديقتقؤملاوةطشنةشاشلاهذه
طغضا،رفصىلإتقؤملانييعتةداعإل
هذهنوكتامدنعVىلعرارمتساب
.ةطشنةشاشلا
نولاغلاوأ)L(رتللابددعلاكلذكضرعي
)gal(رخآذنممدختسملادوقولاةيمكل
.اذهةمئاقلارصنعلطبض
تيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

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

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
ةفاضإلاب.٢٥٢/كرحملاتيزعجار.نكمم
ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
يفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٣١٣/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلالودج

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
ةداعإمدعىلعصرحلايغبني.ًايئاقلت
Oilةشاشطبض Life)يأيف)تيزلارمع

رييغتهيفمتييذلاتقولافالخبرخآتقو
ةداعإنكميالثيح.لاحلايفتيزلا
ةرملايفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبض
تيزرمعماظنطبضةداعإل.ةيلاتلا
ةدعلVىلعرارمتسابطغضا،كرحملا
Oilةشاشلانوكتامدنعناوث Life)رمع
تيزرمعماظنعجار.ةطشن)تيزلا
.٢٥٤/كرحملا

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
psiوأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلا
طغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوبلكللطر(
نوللابراطإلااذهةميقضرعمتي،اًضفخنم
طغضةبقارمماظنعجار.يلاقتربلا
طغضةبقارمليغشتو٢٨٠/تاراطإلا
.٢٨١/تاراطإلا

Best Fuel Economy)يفداصتقالضفأ
يفداصتقالاطسوتمضرعل:)دوقولا
كالهتسايفداصتقالضفأودوقولاكالهتسا
كلذكوةددحملاةفاسملارادمىلعدوقولا
طيرشلكشىلعينايبمسرضرعت
كالهتسايفيروفلاداصتقالاضرعي
.دوقولا

طغضا.ةددحملاةفاسملارييغتلpطغضا
هذهطيشنتءانثأVىلعرارمتسالاعم
داصتقالضفأةميقطبضةداعإلةشاشلا

داصتقاطسوتمودوقولاكالهتسايف
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هذهطبضةداعإكلذكنكمي.دوقولا
نمطبضةداعإديدحتقيرطنعةشاشلا
.ةمئاقلا

Top Consumers)ًاكالهتسارثكألا(:
يفًايلاحرثؤتيتلاتازيملابةمئاقضرعت
بيترتلابدوقولاكالهتسايفداصتقالا
يفو.لقألاىلإًاكالهتسارثكألانميلزانتلا
اهتلازإمتيسةزيميأليغشتفاقيإةلاح
.ةمئاقلانم

Economy Trend)يداصتقالاهاجتالا(:
دوقولايفداصتقالاطسوتملجسضرعت
لثميطيرشلك.)ليم٣٠(مك٥٠رخآنم
ءانثأ.اهتدايقتمت)ليم٣(مك٥يلاوح
سكعتلةطرشألالكشريغتيسةدايقلا
عمطغضا.نميألابناجلايفةفاسمثدحأ
وأينايبلامسرلاحسملVىلعرارمتسالا
.ةمئاقلانمطبضلاةداعإلpطغضا
ىدمنعتامولعمرفوي:ECOسرهف
طيرشحضوي.يلاحلاةدايقلاكولسةيلعاف
كالهتساىلإةدنتسمةميقينايبلامسرلا
نمعقوتموهامبًةنراقميلاحلادوقولا
.ةئيسلاوةديجلاةدايقلاتاداعيفةبكرملا

تامولعمضرعل:ةعرسلاتامالع
تانايبةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلا
يفدوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلا
.ةبكرملا
ليملاتامولعمضرعي:قيرطلانعاًديعب
،قيرطلاىلعتالجعلاةيوازو،ءافكنالاو
.)4WD(تالجععبرأبعفدلاماظنةلاحو

Following Distance)كنيبنامألاةفاسم
ىلإةراشإلامتي:)كمامأيتلاةرايسلانيبو
يتلاةكرحتملاةرايسلاىلإةعباتملاةفاسم
تقوةئيهىلع،هسفنراسملايفكمامأ
مداصتلاراذنإماظنعجار.ةيناثلابةعباتملا
.٢٢٧/يمامألا

Blank Page)متيال:)ةغرافةحفص
.تامولعمضرع
قودنصلئاسةرارحةجردسايقم
لئاسةرارحةجردضرعل:سورتلا
ءاوسيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
تياهنرهفةجردبوأ)C°(ةيوئملاةجردلاب
)°F(.

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.
قيلعتلايفمكحتلاةمظنأ.
قئاسلاةدعاسمةمظنأ.
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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)

ةعاس/مكXXXـبةدودحمةعرسلا(
))ةعاسلابليم(

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

ىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملا

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

زارطلايفويدارلاتوصماظنليغشترصانع
يساسألا

Homeىلإلوصوللطغضا:} Page
.)ةيسيئرلاةحفصلا(
QوأR:وأمئاوقلالالخريرمتللسملا
.دادعإلارصانع
ةشاشللعوجرللوأ،ةرداغمللسملا:0

.ةقباسلاةمئاقلاوأ

زارطلايفويدارلاتوصماظنليغشترصانع
روطتملا

ةمئاقضرعلةبولطملاةزيملاسملا.١
.ةرفوتملاتارايخلاب

.ةبولطملاةزيملادادعإددح.٢
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oطغضا.٣ BACKيزكرملافرلانم
ةمئاقلاىلإعوجرلل0سملاوأ
.جورخلاوأةقباسلا

صيصختلامئاوق

:ةيلاتلامئاوقلارصانعةمئاقرفوتتدق
خيراتلاوتقولا.
يفلخلادعقملاباكربريكذت.
)Language(ةغللا.

نكرلاةمدخعضو.

ويدار.

ةرايس.

ثوتولب.

.Apple CarPlay

.Android Auto

ًايئاقلتUSBليغشت.

توص.

ضرعلاةشاش.

ةيفلخلااريماكلا.

عنصملاتادادعإةداعتسا.

جمانربتامولعم.
لوحةيليصفتتامولعميلياميفو
.ةمئاقلك

خيراتلاوتقولا

/ةعاسلاعجار.ًايوديخيراتلاوتقولاطبض
١١٢.

يفلخلادعقملاباكربريكذت

دنعةلاسروةرافصرودصىلإاذهيدؤي
ليغشتءانثأوألبقيفلخلابابلاحتف
.ةرايسلا
.ليغشتوأفاقيإددح

)Language(ةغللا

.ةرفوتملاتاغللانمددحمث،ةغللاددح
،ماظنلاىلعةددحملاةغللاضرعمتي
هذهتوصلاىلعفرعتلاةزيممدختستسو
.ةغللا

نكرلاةمدخعضو

تامولعملاماظنفقوىلإاذهيدؤيس
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذّدحي
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلاب
:مداخلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

ةشاشىلإلاقتناللقفاومددح.٢
.ديكأتلا

ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣
.ماقرأ

وأماظنلالفقللفقلاكفوألفقسملا
ىلإةدوعللةدوعسملا.لفقلاءاغلإ
.ةقباسلاةمئاقلا

ويدار

:يليامضرعمتيدقو،سملا
تالضفملاةرادإ.
ةضورعملاتالضفملاددع.
سمللةيتوصةراشإ.
صنلاريرمت.
ةمغنلاتادادعإ.
ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض.
.Bose Audio Pilot

ليغشتلادنعىصقألاتوصلادح.

تالضفملاةرادإ

عجار.ةلضفملاتاحفصلاريرحتباذهحمسي
نمض"تادادعإلا"يف"ةلضفملاةرادإ"
تامولعملاماظنليلديف"ويدارلا"
.هيفرتلاو

ةضورعملاتالضفملاددع

ةلضفملاتاحفصلاددعنييعتلسملا
.اهضرعبولطملا
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موقيسويئاقلتددحوأبولطملامقرلاددح
ددعطبضبًايئاقلتهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةضورعملاةلضفملاتاحفصلا

سمللةيتوصةراشإ

ةباجتسالاةزيمليغشتباذهحمسيس
.هليغشتفاقيإوأسمللةيتوصلا
.ليغشتوأفاقيإددح

صنلاريرمت

.ةشاشلاىلعصنلاريرمتةدهاشملددح
.ليغشتوأفاقيإددح

ةمغنلاتادادعإ

/ليغشتلاعجار.ويدارلاةمغنطبضلددح
ويدار"يف"تامغنلاتادادعإ"وأ١٥٩

AM-FM"تامولعملاماظنليلديف
.هيفرتلاو

ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض

ىوتسمطبضىلعةزيملاهذهلمعت
ءاضوضلاوةبكرملاةعرسلاًقفوتوصلا
.ةطيحملا
ـطسوتموأضفخنموأفاقيإددح
وأعفترمـطسوتموأطسوتموأضفخنم
.عفترم

Bose Audio Pilot

اًعبتتوصلاةدشطبضبةيصاخلاهذهموقت
عجار.ةبكرملابءاضوضلاىوتسمل
Boseايچولونكت" AudioPilotةلداعمل
ماظنتادادعإ"تحت"ءاضوضلاىوتسم
ماظنليلديف"هيفرتلاوتامولعملا
.هيفرتلاوتامولعملا
.ليغشتوأفاقيإددح

ليغشتلادنعىصقألاتوصلادح

ىصقأنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
ناكوةبكرملاتأدباذإ.ءدبللتوصىوتسم
،ىوتسملااذهنمربكأتوصلاىوتسم
.ىوتسملااذهلهطبضمتيسف
+سملا،ءدبللتوصىوتسمىصقأنييعتل
.هليلقتوأهتدايزل-وأ

ةرايس

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

وجلاوءاوهلاةدوج

:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةيئاقلتلاةحورملاةعرس.
ًايئاقلتذفاونلانعبابضلاةلازإ.
ًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ.

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس

ةحورملانييعتلةزيملاهذهمدختست
.ةيكيتاموتوألا
.عفترموأطسوتموأضفخنمددح

ًايئاقلتذفاونلانعبابضلاةلازإ

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

ًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ

ليغشتاذهحيتي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
فاقيإوأًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ
ىلعًايئاقلتةزيملاهذهلمعت.اهليغشت
امدنعةيفلخلاةذفانلابابضليزمليغشت
.جراخلاباًدرابوجلانوكي
.ليغشتوأفاقيإددح
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مداصتلاىلعفرعتماظن

ةمئاقددح
Collision/Detection Systems)مداصتلا/

اذإيليامضرعمتيدقو)فاشتكالاةمظنأ
:ةرفوتمةزيملاهذهتناك
ريذحتلاعون.
يمامأمداصتنمريذحتلاماظن.
مامألايفةاشملاىلعفرعتلا.
فلخلابريسلاةكرحريذحت.
ريسلاةعباتمهبنممئالملقنت.
راسملارييغتهيبنت.

ريذحتلاعون

تاهيبنتنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
زازتهاليغشتلوأًاتوصردصتلمداصتلا
عيمجيفدادعإلااذهرثؤي.دعاقملا
تاهيبنت:كلذيفامبمداصتلاتاهيبنت

Forward Collision)يمامألامداصتلا(
وراسملارييغتتاريذحتو

Adaptive Cruise Control)ماظنلا
)ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
Parkingو Assist)نكرلادعاسمماظن(
Backingو Warning)عوجرلاريذحت
.)فلخلل
ةصاخنامأريذحتوأتاريفصتددح
.دعقملاب

يمامأمداصتنمريذحتلاماظن

فاقيإوأليغشتبموقتسةزيملاهذه
)FCA(يمامأمداصتنمريذحتليغشت
.)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاو
ىلع)ليغشتلافاقيإ(Offدادعإلمعي
دادعإعم.FABوFCAفئاظولكليطعت

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

.ريذحتوأةلمرفوريذحتوأفاقيإددح

مامألايفةاشملاىلعفرعتلا

نمدحلاوأبنجتيفةزيملاهذهدعاستدق
عمةيمامألاتامداصتلانعجتانلاررضلا
.نيبيرقلاةاشملا
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢٣١.

.ةلمرفوريذحتوأريذحتوأفاقيإددح

فلخلابريسلاةكرحريذحت

ريسلاةكرحريذحتةزيملاليغشتاذهحيتي
.اهليغشتفاقيإوأفلخلاب
.ليغشتوأفاقيإددح

ريسلاةعباتمهبنممئالملقنت

نأبريكذتلاىلعةزيملاهذهلمعت
Adaptive Cruise Control)ماظنلا

متي)ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
فلخاًمامتةبكرملافقوتتامدنعهليغشت
هذهكرحتتمث،ةفقوتمىرخأةبكرم
.ةبكرملا
.ليغشتوأفاقيإددح

راسملارييغتهيبنت

.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
.٢٣٣/(LCA)ريسلاةراحرييغتهيبنتعجار

.ليغشتوأفاقيإددح

ةحارلاتادادعإ

:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةركاذلليئاقلتءاعدتسا.
لهسجورختارايخ.
تانرلاتوصىوتسم.
راعشتسالابيفلخلاءاطغلابّمكحتلا.
لفسأللةيفلخلاةآرملاهجوت.
فلخللعوجرلادنعيئاقلتحسم.
لبجلايفريسلادعاسم.
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ةركاذلليئاقلتءاعدتسا

عاضوألاءاعدتسابًايئاقلتةزيملاهذهموقت
قئاسلل2وأ1رزيفلبقنمةظوفحملا
فاقيإنملاعشإلاليوحتدنعيلاحلا
ACC/ACCESSORYىلإليغشتلا
.٥٦/ةركاذلادعاقمعجار.)تاقحلملا(
.ليغشتوأفاقيإددح

لهسجورختارايخ

Exitعاضوأًايئاقلتةزيملاهذهيعدتست
نمجورخلادنعاًقباسةنزخملا)جورخ(
.٥٦/ةركاذلادعاقمعجار.ةرايسلا
.ليغشتوأفاقيإددح

تانرلاتوصىوتسم

.سرجلاتوصىوتسمديدحتاذهحيتي
.توصلاىوتسمطبضل−وأ+سملا

راعشتسالابيفلخلاءاطغلابمّكحتلا

ةكرحبةعتمألاقودنصبابليغشتنكمي
دصملانمرسيألابناجلالفسألكر
.٣٧/يفلخلابابلاعجار.يفلخلا
وأ)ليغشتلافاقيإ(Offددح

On-Open and Close)حتف-ليغشت
On-Openوأ)قالغإو Only)ليغشت-
.)طقفحتف

لفسأللةيفلخلاةآرملاهجوت

متتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
يمامألابكارلاوقئاسلايتآرمةلامإ
رييغتمتيامدنعلفسألاىلإنيتيجراخلا
ةيؤرنيسحتل)عوجرلا(Rىلإةبكرملاعضو
دوعيس.ةيفلخلاتالجعلانمبرقلابضرألا
رييغتدنعقباسلاةدايقلاعضوىلإاذه
)فلخللعوجرلا(Rعضولانمةبكرملاعضو
عجار.فاقيإلاديقكرحملانوكيامدنعوأ،
.٤٥/يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
وأبكاروقئاسـلغشموأفاقيإددح
.بكارـلغشموأقئاسلاـلغشم

فلخللعوجرلادنعيئاقلتحسم

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

لبجلايفريسلادعاسم

دعاسمماظنةدمرييغتةيناكمإاذهحيتي
ماظنعجار.عفترمنمليغشتلاءدب
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا

(HSA)/٢٠٨.

فوقولاةدموأفوقولاةدمديدمتددح
.ةداتعملا

ةءاضإ

:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةرايسلاناكمليئوضديدحت.
جرخملاةءاضإ.

ةرايسلاناكمليئوضديدحت

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

جرخملاةءاضإ

حيباصملارارمتساةرتفديدحتاذهحيتي
يفةبكرملاةرداغمدنعةئيضمةيجراخلا
.ملظمناكم
١٢٠وأةيناث٦٠وأةيناث٣٠وأفاقيإددح
.ةيناث

يئابرهكلابابلالفق

:يليامضرعمتيدقو،ددح
حوتفمبابلافقإمدع.
ايئاقلتباوبألاحتف.
رخأتمباوبألافقإ.
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حوتفمبابلافقإمدع

بابلفقمتيال،ةزيملاهذهليغشتدنع
ديدحتدنع.اًحوتفمنوكيامدنعقئاسلا
.رخأتمباوبألافقإةمئاقلارفوتتس،فاقيإ
.ليغشتوأفاقيإددح

ايئاقلتباوبألاحتف

فوسباوبألانميأرايتخاباذهحمسيو
ةبكرملارييغتمتيامدنعًايكيتاموتوأهحتفمتي
.)نكر(Pعضوىلإ
.قئاسلابابوأباوبألاةفاكوأفاقيإددح

رخأتمباوبألافقإ

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

دعبنعليغشتو,حتف,لفق

:يليامضرعمتيدقو،ددح
دعبنعباوبأحتفلةيئوضةراشإ.
باوبألالافقإزاهجةراشإ.
دعبنعباوبألاحتفزاهج.
مكحتلازاهجبًايئاقلتدعاقملاديربت.
مكحتلازاهجبًايئاقلتدعاقملاةئفدت.
ذفاونلابدعبنعمكحتزاهج.

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن.

حاتفمنودبباوبألالفقماظن.

ةبكرملايفمكحتلازاهجنايسنهيبنت.

دعبنعباوبأحتفلةيئوضةراشإ

حيباصملاضموت،ةزيملاهذهليغشتدنع
زاهجمادختسابةبكرملاحتفدنعةيجراخلا
البدُعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإ
.)RKE(حاتفم

.ةفشاكلاحيباصملاوأفاقيإددح

باوبألالافقإزاهجةراشإ

دنعةرداصلاةراشإلاعونديدحتاذهحيتي
ماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملالفق
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعباوبألاحتف

ءاوضألاوأقوبلاوءاوضألاوأفاقيإددح
.طقفقوبلاوأطقف

دعبنعباوبألاحتفزاهج

دنعاهحتفمتيسباوبألايأديدحتاذهحيتي
حتفماظنلاسرإزاهجيفKىلعطغضلا
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعباوبألا

.قئاسلابابوأباوبألاةفاكددح

مكحتلازاهجبًايئاقلتدعاقملاديربت

متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةيوهتليغشت
.ةراحلامايألايفدُعبنعليغشتلا

.ليغشتوأفاقيإددح

مكحتلازاهجبًايئاقلتدعاقملاةئفدت

متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةئفدتليغشت
.ةدرابلامايألايفدُعبنعليغشتلا
.ليغشتوأفاقيإددح

ذفاونلابدعبنعمكحتزاهج

ةيلمعحيتتساهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
زاهجةطساوبذفاونلالكلدُعبنعليغشتلا
نعذفاونلابمكحتلا"عجار.RKEلاسرإ
.٤٦/ةيلآلاذفاونلايف"دُعب
.ليغشتوأفاقيإددح

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن

حتفمتيسيتلاباوبألاديدحتباذهحمسي
بابىلعدوجوملارزلامادختسادنعاهلفق
.ةبكرملالفقحتفلقئاسلا
.قئاسلابابوأباوبألاةفاكددح

حاتفمنودبباوبألالفقماظن

ليغشتفاقيإوأليغشتباذهحمسي
عجار.لعفلادرديدحتوحاتفمالبلافقإلا
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت

(RKE)/٢٨.
وأقوبلاتوصعملغشموأليغشتددح
.فاقيإ
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ةبكرملايفمكحتلازاهجنايسنهيبنت

دنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
.ةبكرملالخادRKEلاسرإزاهجكرت
هيبنتنيكمتاًضيأةمئاقلاهذهحيتتو

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

ثوتولبةينقت

:يليامضرعمتيدقو،ددح
زاهجلاتامولعم.
ديدجزاهجنارقإ.
ةزهجألاةرادإ.
نارقإلازمررييغت.
ةيتوصلاتامغنلا.
زرفلابيترت.
يتوصلاديربلاماقرأ.
ةريصقلالئاسرلاتاهيبنت.

زاهجلاتامولعم

،مسالا،زاهجلابةصاخلاتامولعملاعجار
.PINزمر،ناونعلا

ديدجزاهجنارقإ

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

ةزهجألاةرادإ

لصفلوأ،رخآفتاهردصملصولددح
.فتاهفذحلوأفتاه

نارقإلازمررييغت

.زاهجلابصاخلاPINزمررييغتلددح

ةيتوصلاتامغنلا

ال.ٰنيعملافتاهللنينرلاةمغنرييغتلددح
توصرييغتلجأنمفتاهلالصومزلي
.ةمغنلا

زرفلابيترت

.لاصتالاتاهجةمئاقرمأرييغتلددح
مساوأةلئاعلامسا/لوألامسالاددح
.لوألامسالا/ةلئاعلا

يتوصلاديربلاماقرأ

لكليتوصلاديربلامقرةزيملاهذهضرعت
،يتوصلاديربلامقررييغتل.ةلصتملافتاوهلا
مثاًديدجاًمقربتكأ.ليدعتددح
.ظفحددح

ةريصقلالئاسرلاتاهيبنت

.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
.ليغشتوأفاقيإددح

Apple CarPlay

:يليامضرعمتيدقو،ددح
.Apple CarPlay

Apple-ةزهجأةرادإ. CarPlay

Apple CarPlay

Appleةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملاماظنب

.ليغشتوأفاقيإددح

Apple-ةزهجأةرادإ CarPlay

نوكينأبجي.Appleةزهجأةرادإلددح
Apple CarPlayىلإلوصوللليغشتلاديق

.ةزيملاهذه

Android Auto

:يليامضرعمتيدقو،ددح
.Android Auto

Androidةزهجأةرادإ. Auto

Android Auto

Androidةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملاماظنب
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.)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offددح

Androidةزهجأةرادإ Auto

نوكينأبي.Androidةزهجأةرادإلددح
Android Autoىلإلوصوللليغشتلاديق

.ةزيملاهذه

ًايئاقلتUSBليغشت

Androidةزهجأليصوتةيناكمإاذهحيتي
Appleو CarPlayىلإاهلاخدإدنعًايئاقلت
.USBذفنم

.ليغشتوأفاقيإددح

توص

:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةقثلادح.
ةراشإلالوط.
ثدحتملاتوصةعرس.
"؟لوقلانكمياذام"حئاصنضرع.

ةقثلادح

ةيساسحةجردطبضةيصاخلاهذهحيتت
.توصلاىلعفرعتلاماظن
ةقث/لقأةلئسأوأددرتلاةريثكةلئسأددح
.ةيلاع

ةراشإلالوط

.يتوصلارمألالوطةزيملاهذهطبضت

.ةليوطوأريصقددح

ثدحتملاتوصةعرس

ةعجارلاةيذغتلاةعرسةزيملاهذهطبضت
.ةيتوصلا
)طسوتم(Mediumوأ)ءيطب(Slowددح
.)عيرس(Fastوأ

"؟لوقلانكمياذام"حئاصنضرع

رماوألانأشبحئاصنةزيملاهذهيطعت
.ةيتوصلا
.ليغشتوأفاقيإددح

ضرعلاةشاش

:يليامضرعمتيدقو،ددح
عضولا.
سمللابريضحت.
ضرعلاةشاشءافطإ.

عضولا

وأةيراهنلاةدايقللضرعلاةشاشرييغتلددح
.ةيليللا
.يليلوأيراهنوأيئاقلتددح

سمللابريضحت

.رماوألاعبتامث،سمللاةشاشةرياعملددح

ضرعلاةشاشءافطإ

ناكميأسملبمق.ةشاشلاءافطإلددح
وأهيفرتلاوتامولعملاماظنةقطنمىلع
فرلاىلعمكحترصنعيأىلعطغضا
.ةشاشلاليغشتلويدارللطسوألا

ةيفلخلااريماكلا

زومرليغشتوأفاقيإبرمألااذهحمسيو
طوطخويفلخلانكرلادعاسمماظن
.هيجوتلا
.ةبولطملاةزيمللليغشتوأفاقيإددح
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٢٣/فلخلل

عنصملاتادادعإةداعتسا

:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةبكرملاتادادعإةداعتسا.
ةصاخلاتانايبلاةفاكحسم.
ويدارلاتادادعإةداعتسا.

ةبكرملاتادادعإةداعتسا

تادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي
.ةبكرملا
.ءاغلإوأةداعتساددح
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ةصاخلاتانايبلاةفاكحسم

تامولعملالكحسمديدحتباذهحمسي
.ةبكرملانمةصاخلا
.ءاغلإوأفذحددح

ويدارلاتادادعإةداعتسا

.ويدارلاتادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي
.ءاغلإوأةداعتساددح

جمانربتامولعم

ماظنجمانربرادصإضرعلسملا
.هيفرتلاوتامولعملا

دعبنعلماشلامكحتلاماظن

دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمرب

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

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
عتمتيالبآرملابابحتفلزاهجيأعم
يأاذهلمشيو.عجارتلاوفقوتلاةيصاخب
ةعونصملابآرملابابحتفةزهجأنمزارط
.١٩٨٢ناسين/ليربأنملوألالبق

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

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب

عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣
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ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
ةحومسملاةدملازواجتةلاحيفو،تقولل
.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنيعتيدق
:ةزهجأةثالثىلإلصيامةجمربلو

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

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

ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملاًصيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
اذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

ىلعطغضلادنعبآرملابابكرحت
ةيلمعحاجنىلعليلداذهفرزلا
تاوطخلامامتإلعاددجويال.ةجمربلا
.٦ىلإ٤نم
ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.

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

ةدملةعرسبرشؤملاحابصمضمواذإ.
ملوتباثلاءوضلاىلإريغتمثنيتيناث
ةجمربلالصاوفبآرملابابكرحتي
.٦ىتح٤تاوطخلانم

يكذلارزلاوأملعتلارز

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

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

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

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
بابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نآلابآرملا
.نيرخآلانيرزلاةجمربلةيلمعلاررك

تاباوبلايلغشمضعبةجمرب

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

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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ةرانإلا١٤٨

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٤٨..................ةيجراخلا
حيباصملاءافطإركذم
١٥٠..................ةيجراخلا
يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملاءوضلاو
١٥٠...................ةيسيئرلا
١٥٠.....ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةدايقلاحيباصم
١٥٠.............)DRL(ةيراهنلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٥٠...............يكيتاموتوألا
رطاخملابريذحتلاءاوضأ

١٥١...................ةزامغلا
رييغتوفاطعنالاتاراشإ

١٥١....................راسملا
١٥٢..............بابضلاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١٥٢..................تادادعلا
١٥٢.............ليمجتلاحيباصم
١٥٢...............فقسلاءاوضأ
١٥٣..............ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٥٣................لوخدلاةرانإ
١٥٤................جورخلاةرانإ
١٥٤.........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٥٤.........ةيراطبلاةقاطةيامح
صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٥٤..........ةيجراخلاةءاضإلاب

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعًاتبثم
:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ
O:ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإل.
)يئاقلت(AUTOعضولاىلإضبقملادوعي
ةداعإلىرخأةرمOىلإرِدأ.هريرحتدعب
.)يكيتاموتوأ(AUTOعضولاطيشنت

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسح،ًايكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
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®IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

ةعومجميفbحابصملاءيضي
ماظننيكمتمتيامدنعتادادعلا

IntelliBeam.

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

رزلاىلعطغا،IntelliBeamماظننيكمتل
فاطعنالاةراشإعارذةياهنىلعدوجوملا
حابصملايفمكحتلاحاتفمنوكيامدنع
رهظي.2وأAUTOعضولايفيجراخلا
ىلعقرزألايلاعلاءوضلاليغشتحابصم
حيباصمءيضتامدنعتادادعلاةعومجم

.يلاعلاءوضلا

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
طغضا،رمألااذهثدحاذإ.فاطعنالا
عارذةياهنىلعدوجوملارزلاىلع
حاتفمنوكيامدنعفاطعنالاةراشإ
يفيجراخلاحابصملايفمكحتلا

ءيضيس.2وأAUTOعضولا
نيبيلتادادعلاةعومجميفحابصملا
ةداعإمتIntelliBeamماظننأ
.هليعفت

اذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسيمل
:يليامميأببسبىرخأ
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

ملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشكمتي

،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و

ةبكرملاحيباصمنعفشكلانكميال.
ناخدلاوأمداعلاةفاثكببسبىرخألا
وأقيرطلاذاذروأجلثلاوأبابضلاوأ
قئاوعلانمكلذريغوأ،بابضلا
.اًوجةلومحملا

،هعدصتوأ،كترايسجاجزةفاظنمدع.
دحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإوأ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجمنم

ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.
لعجيفببستيامم،ىلعألعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا

وأةجرعتملاقرطلاىلعةدايقلا.
.تاعفترملا
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حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
بابناكاذإريذحتةرفاصتوصردصي
لاعشإلافاقيإةلاحيفاًحوتفمقئاسلا
.ةيجراخلاحيباصملاليغشتو

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو
كنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا:3
ليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررحمث
عارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلا
.هررحمثكوحنهبحساوأىرخأةرم

ةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاتاذ

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةبكرمللةراشإءاطعإلةزيملاهذهمدختُست
.رمتنأديرتكنأبكمامأيتلا

اذإوأةيسيئرلاحيباصملاءافطإةلاحيف
بحساف،ةضفخنملاةءاضإلاعضويفتناك
ىلإليدبتللكوحنفاطعنالاةراشإعارذ
.ةظحليأيفةيلاعلاءاوضألا
تاذةيمامألاحيباصملافاقيإلعارذلاررح
.ةيلاعلاةءاضإلا

)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
غيرفتلاحيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
راهنلاحيباصمنإف،)HID(ةفاثكلاةيلاع

DRLعيمجققحتتامدنعلمعتفوس
:ةيلاتلافورظلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضويف
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
تسيلةبكرملاوأنكرلالمارفريرحتمت.

.)نكرلا(Pعضولايف
نل،ليغشتلاديقراهنلاحيباصمنوكتامدنع
حيباصملاوةرخؤملاحيباصمليغشتمتي
.ىرخألا

متيامدنعDRLراهنلاحيباصمئفطنت
ءافطإوأOىلإةيسيئرلاحيباصملاليوحت
.لاعشإلا

يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظن
حيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
)يئاقلت(AUTOعضولاىلعةيجراخلا
ءيضت،ةيفاكةجردبجراخلابملظموجلاو
.ًايئاقلتةيسيئرلاحيباصملا

ةحولىلعأبةءاضإرعشتسمدجوي
.رعشتسملاِطغتال.تادادعلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا

.قفنيف
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بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاماظنلمعي،ملظم
ءوضلاناكاذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأ
،جارجلاةبكرملاكرتتامدنعًايجراخ
لوحتينألبقفيفطريخأتثدحيسف
يئاقلتلاةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشت
ءانثأو.)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصمىلإ
ةعومجمنوكتالدق،هذهريخأتلاةرتف
حاتفمنأنمدكأت.اهتداعكةئيضمتادادعلا
تاسايقلاةزهجأةحولعوطسيفمكحتلا

رصنععجار.لماكلاعوطسلاعضوميف
.١٥٢/تادادعلاةحولةءاضإليغشت

لكشباًعطاسطيحملاناكملانوكيامدنع
دقوأةيسيئرلاحيباصملائفطنتس،فاك
ةدايقلاحيباصمعضوىلإلقتنت
.)DRL(ةيراهنلا

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
عضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت

AUTO)حيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ
حيباصملاو،نكرلاحيباصمو،ةيسيئرلا
لاقتنانمزفلتخي.ىرخألاةيجراخلا
.ةحساملاةعرسىلعًءانبحيباصملاةءاضإ

ديقتاحاسملانوكتالامدنعو
.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلا
ةيجراخلاحيباصملاليغشترصنعلقنا
.ةزيملاهذهليطعتل;وأOىلإ

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ

حيباصملعجلرزلااذهىلعطغضا:|
ضموتةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاتاراشإ
نيرخآلارذحياذهف.ضيمولانعفقوتتو
ةرمهيلعطغضا.ةلكشمنميناعتكنأ
.تاضامولاليغشتفاقيإلىرخأ
ليغشتءانثأفاطعنالاتاراشإلمعتال
.رطخلانمريذحتلاتاضماو

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

ًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالاىلإةراشإلل
ةعومجمىلعدوجوممهسضموي
رييغتوأفاطعنالاهاجتايفتادادعلا
.ةراحلا
يفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
رمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا

ةزيجوةرتفلهعضوميفهبكاسمإلايف
متاذإ.ةراحلارييغتةيلمعيهتنتىتح
ضموت،قفربهريرحتوعارذلاىلعطغضلا
.تارمثالثفاطعنالاةراشإ
فاطعنالاةراشإليغشتفاقيإنكمي
عارذلاعاجرإلالخنمًايوديةراحلارييغتو
.يلصألاهعضومىلإ
ملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعي
.ةراشإلاةبملتقرتحاامبرف،ةراحلا
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ملاذإ.اهلدبتساةقرتحمةبملةيأتدجونإ
.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإقرتحت
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملاعجار
/٢٦٩.

بابضلاحيباصم

يفلضفأةيؤرلبابضلاحيباصممدختسا
.مئاغلاوأيبابضلاوجلاتالاح
ليغشتلهررحمثلفسأللطيرشلاردأ:#
ءيضي.اهليغشتفاقيإوأبابضلاحيباصم
نوكتامدنعتادادعلاةعومجميفءوض
نأبجي.مادختسالاديقبابضلاحيباصم
لمعتيكلليغشتلاديقلاعشإلانوكي
.بابضلاحيباصم
ىلإةيسيئرلاحيباصملارييغتمتيامدنع
حيباصمليغشتفاقيإمتي،ةيلاعلاةءاضإلا
ةءاضإللبابضلاحيباصمدوعتمث.بابضلا
تاذةيمامألاحيباصملافاقيإدنعًةيناث
.ةيلاعلاةءاضإلا
ليغشتقطانملاضعبنيناوقبلطتت
.بابضلاحيباصمعمةيسيئرلاحيباصملا

ةيلخادلاةءاضإلا

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع

تادادعلاةحولةرانإعوطسطبضنكمي
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعو
D:ةدايزللفسألوأىلعألةركبلاكرح
.اهميتعتوأحيباصملاعوطس

ليمجتلاحيباصم
يأحتفدنعةفاطللاءاوضأءيضت
طيشنتمتيملامباوبألانمباب
ليطعتل.فقسلاءاوضأزواجت
طغضا،فقسلاءاوضأزواجت
jىلع OFFرشؤملاحابصمئفطنيسو
.رزلاىلعدوجوملا

فقسلاءاوضأ

.يولعلالوسنوكلابفقسلاحابصمدجوي
:ةيلاتلارارزألاىلعطغضا،ليغشتلل
jفاقيإلطغضا:ليغشتلافاقيإ

دحأحتفةلاحيففقسلاءاوضأليغشت
رزلايفرشؤملاحابصمليغشتمتي.باوبألا

.فقسلاءاوضأزواجتطيشنتةلاحيف
jطغضا OFFءاغلإلىرخأةرم
حابصمئفطنيسوةزيملاهذهطيشنت
ةلاحيففقسلاءاوضألمعتس.رشؤملا
.باوبألاحتف
ليغشتلطغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت+
.ًايوديفقسلاءاوضأ
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ةءارقلاحيباصم
يفةيفلخوةيمامأةءارقحيباصمدجوت
ءيضت.فقسلاةناطبويولعلالوسنوكلا
.بابيأحتفدنعحيباصملاكلت

ةيمامألاةءارقلاحيباصم

لجأنمحيباصملاتاسدعىلعطغضا
.ةيمامألاةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشت

ةيفلخلاةءارقلاحيباصم

وأليغشتلجأنمرارزألاىلعطغضا
.يفلخلابكارللةءارقلاحيباصمءافطإ

ةءاضإلاتازيم

لوخدلاةرانإ
مظعموةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
يفوأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلاحيباصملا
ىلعطغضلادنعةءاضإلاةفيعضقطانملا
Kنودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهجىلع
لوخدلاماظنليغشتعجار.)RKE(حاتفم
حتفدنع.٢٨/(RKE)حاتفمنودبدُعبنع
،مكحتلاحيباصمعيمجءيضت،قئاسلاباب
،)DIC(قئاسلاتامولعمماظنحيباصمو
،ةيناث٣٠وحندعب.باوبألابويجحيباصمو
ةدشلقتمث،ةيجراخلاحيباصملائفطنت
ىتحىرخألاةيلخادلاءاوضألاةءاضإ
ًايوديلوخدلاةرانإليطعتنكمي.ئفطنت
ىلعهعضووألاعشإلاليغشتقيرطنع

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا
.RKEلاسرإزاهجنمQىلعطغضلاب

ديدحتءاوضأ"رظنا.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٣٧/ةرايسلاصيصختتحت"ةبكرملا
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جورخلاةرانإ
ةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
ةءاضإلاتاذقطانملايفوأ،ليللاءانثأ
دعبقئاسلابابحتفمتيامدنع،ةدودحملا
دعبفقسلاءاوضألمعت.لاعشإلافاقيإ
حيباصملالظت.لاعشإلاليغشتفاقيإ
فقسلاحابصمكلذكوةءاضمةيجراخلا
.ًايكيتاموتوأئفطنتمث،ةنيعمةينمزةدمل
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
صيصختعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٣٧/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
زكرمضرعي،كلذكرمألاناكاذإ.تاءارجإلا
ةيراطبلادهج)DIC(قئاسلاتامولعم
نأنسحتسملانم.نحشلابقلتتةلاسرو
ردقةيئابرهكلالامحألاليلقتبقئاسلاموقي
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ناكمإلا
)DIC()ىوتسملاويساسألاىوتسملا
قئاسلاتامولعمزكرموا١٣١/)طسوتملا
)DIC()١٣٣/)روطملازارطلا.

ةيراطبلاةقاطةيامح
ةممصمةيراطبلاةنحشظفحةيصاخ
.ةبكرملاةيراطبةيامحل

ةءاضمةيلخادلاحيباصملاضعبكرتمتاذإ
ةيامحماظنموقيس،لاعشإلافاقيإمتو
حابصملاءافطإباهتنحشغارفنمةيراطبلا
.تقولاضعبرورمدعب

ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلا
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإنمًابيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
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١٥٥ ةرانإلا

حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ،قئاقد
ىلإمث،ليغشتلافاقيإعضوىلعةيجراخلا
.ةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصمعضو
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكينأبجي
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٦

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١٥٦.....ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
١٥٧............ةقرسلاعنامةزيم
١٥٧..................ةماعةرظن

Home Page)ةحفصلا
١٥٨..................)ةيسيئرلا
١٥٩....................ليغشتلا

ويدارلا
١٦٠..............AM-FMويدار
١٦١............يعاذإلالابقتسالا
١٦١.......تاقاطنلاددعتميئاوهلا

توصلاتالغشم
١٦١.................USBذفنم
١٦٦.............ةيفاضإلاةزهجألا

فتاهلا
Bluetoothةينقت

١٦٧...............)ةماعةرظن(
ليغشترصانع(Bluetoothةينقت

١٦٨....)هيفرتلاوتامولعملاماظن
Apple CarPlayو
Android Auto...........١٧١

١٧٢.............نيديلارحفتاه

صيخرتلاتايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا

١٧٤..................صيخرتلا

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
اذهيفةروكذمةيساسألاويدارلاتامولعم
هيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار.ليلدلا
هيفرتلاوتامولعملاةمظنأنعتامولعمل
.ةرفوتملاىرخألا
ىلعفرعتتيكةيلاتلاتاحفصلاأرقا
.تازيملا

ريذحت}
قيرطلايفزيكرتلامدعيدؤينأنكمي
ءانثأةرركتمةروصبوأةليوطةدمل
تامولعملاماظنبةزيميأمادختسا
دقو.مداصتثداحعوقوىلإهيفرتلاو
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ماهملاًريبكاًمامتهاطعتالو.توملا
نكلو.ةدايقلاءانثأهيفرتلاوتامولعملا
ةشاشىلإةفطاختارظنءاقلإكنكمي
ةدايقلاىلعزيكرتلاعمةرايسلا
ردقةيتوصلارماوألامدختسا.قيرطلاو
.ناكمإلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنزيهجتمتدقو
ىلعةدعاسملاىلإفدهتةجمدمتازيمب
ضعبليطعتقيرطنعتيتشتلاليلقت
هذهنوكتدق.ةدايقلادنعفئاظولا
.اهرفوتمدعةلاحيفتهابنولبفئاظولا
ماظنتازيمنمريثكلااًضيأرفوتت
ةعومجملالخنمهيفرتلاوتامولعملا
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوتادادعلا
:ةرايسلاةدايقلبق
رصانعوليغشتلاةيفيكىلعفٰرعت.

رصانعوةيزكرملاةعومجملاليغشت
تامولعملاماظنةشاشليغشت
.هيفرتلاو

طبضلاقيرطنعتوصلادادعإبمق.
طبضوةلضفملاتاطحمللقبسملا
.توصلاتاربكمطبضوةمغنلا

ثيحباًمدقمفتاهلاماقرأدادعإبمق.
طغضلاقيرطنعاهبلاصتالانكمي
مادختسابوأدحاوليغشترصنعىلع
تارايسللةبسنلابدحاويتوصرمأ
.ثوتولبةزيمبةدوزملا

.١٨٤/ةيئاقولاةدايقلاعجار

لفقءانثأهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتل
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار،لاعشإلا

(RAP)/١٩٩.
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١٥٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةقرسلاعنامةزيم
ماظنيفنامأللينورتكلإماظنلاتيبثتمت
بنجتلكلذوهيفرتلاوتامولعملا
.هتقرستالواحم
يفىوسهيفرتلاوتامولعملاماظنلمعيال
نماهبماظنلااذهتيبثتمتيتلاتابكرملا
يأيفهمادختسانكميالو،ةيادبلا
.ىرخأةبكرم

ةماعةرظن
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٨

١.{
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتناللطغضا.

يفاًقحال"ةيسيئرلاةحفصلا"عجار
.مسقلااذه

٢.7
ىلإلاقتناللررحمثطغضا:ويدارلا.

عمطغضا.ةقباسلاةانقلاوأةطحملا
ةطحملانععيرسلاثحبللرارمتسالا
.يوقلالاسرإلاتاذةيلاتلاةانقلاوأ
.USB/طغضا:روص/ثوتولبىقيسوم

ىوتحملاىلإلاقتناللرارمتسالاعم
عيجرتللرارمتسالاعمطغضا.قباسلا
.عيرسلا

٣.O
.ليغشتللطغضا.
.ليغشتلافاقيإلرارمتسالاعمطغضا.
ءانثأماظنلاتوصمتكلطغضا.

.ليغشتلا
ىوتسمضفخلوأةدايزلهردأ.

.توصلا

٤.6
ىلإلاقتناللررحمثطغضا:ويدارلا.

عمطغضا.ةيلاتلاةانقلاوأةطحملا
ةطحملانععيرسلاثحبللرارمتسالا
.يوقلالاسرإلاتاذةيلاتلاةانقلاوأ
.USB/طغضا:روص/ثوتولبىقيسوم

ىوتحملاىلإلاقتناللرارمتسالاعم
ميدقتللرارمتسالاعمطغضا.يلاتلا
.عيرسلا

٥.#
ةشاشىلإلوصوللررحمثطغضا.

وأةدراوةملاكمىلعدرلاوفتاهلا
.زاهجللةيسيئرلاةحفصلاىلإلوصولا
ىلإلوصوللرارمتسالاعمطغضا

Press to Talk)ثدحتتلطغضا(.

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

هيفرتلاوتامولعملاماظنضرعةشاشرارزأ

تامولعملاماظنةشاشرارزأضرعمتي
امدنع.رفوتتامدنعةشاشلاىلعهيفرتلاو
نوللابرزلارهظي،ةحاتمريغةفيظولانوكت
متي،ةراتخمةفيظولانوكتامدنع.يدامرلا
.رزلازييمت

Homeتازيم Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتنالل}طغضا
وأFMوأAMديدحتلسملا:توصلا

USB/iPod/وأثوتولبتوصAUX.

.ةروصلاضرعلسملا:ضرعملا
اذإ(فتاهلاتازيمطيشنتلسملا:فتاهلا
رصانع(Bluetoothةينقتعجار.)ترفوت
وا١٦٨/)هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشت
.١٦٧/)ةماعةرظن(Bluetoothةينقت

ةزهجأىلإلوصوللسملا:ضرع
)Android Auto/CarPlay(دنعةموعدملا
.١٦١/USBذفنمعجار.ليصوتلا

ةمئاقىلإلوصوللسملا:تادادعإ
.١٣٧/ةرايسلاصيصختعجار.صيصختلا
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١٥٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليغشتلا

ويدارلاليغشترصانع

هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتمتي
طسوألافرلاليغشترصانعمادختساب
.ةشاشلاىلعرهظتيتلامئاوقلاو

هليغشتفاقيإوماظنلاليغشت

O:عمطغضا.ويدارلاليغشتلىلعطغضا
.ويدارلاليغشتفاقيإلرارمتسالا

يئاقلتلاليغشتلافاقيإ

دعبهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتمتاذإ
فاقيإمتيسف،لاعشإلاليغشتفاقيإ
.قئاقد١٠دعبًايكيتاموتوأماظنلاليغشت

توصلاىوتسميفمكحتلا

O:امدنعطغضا.ليلقتلاوأةدايزللردأ
توصمتكلليغشتلاديقماظنلانوكي
.توصلامتكءاغلإوأماظنلا

ماظنلاتادادعإ

يئاقلتتوصىوتسم

ىوتسمطبضىلعًايئاقلتةزيملاهذهلمعت
ةرداصلاءاضوضلاضيوعتلويدارلاتوص
.حايرلاوقيرطلانع
ىوتسميفضيوعتلاىوتسمديدحتنكمي
.ةزيملاليغشتفاقيإنكميوأ،توصلا

يكيتاموتوألاتوصلاىوتسمتادادعإ

ةحفصلاىلعتادادعإسملا.١
.ةيسيئرلا

.ويدارلاددح.٢
رتخامثيئاقلتتوصىوتسمددح.٣

.تاديدحتلانم

ماظنةشاشيف3سملا.٤
ىلإعوجرللهيفرتلاوتامولعملا
.ردصملاةشاشلا

ةمغنلاتادادعإ

قاطنلكلتامغنلاتادادعإطبضنكمي
.توصلالغشملردصملكوويدار

ةصصخمتامغنتادادعإ

ةحفصلاىلعتادادعإسملا.١
.ةيسيئرلا

.ويدارلاددح.٢
.ةمغنلاتادادعإددح.٣

سملا:توصولعوأطسوتموأساب.
.+وأ-

.Fader)وأ)يتوصلاتفاخلا
Balance)تاربكمطبضا:)نزاوتلا

/ىنميلاوأةيفلخلا/ةيمامألاتوصلا
يفةطقنلاكيرحتقيرطنعىرسيلا
.ةشاشلاىلعةرايسلاةروص

ماظنةشاشيف3سملا.٤
ىلإعوجرللهيفرتلاوتامولعملا
.ردصملاةشاشلا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٠

ويدارلا

AM-FMويدار

ويدارلاليغشت

توصلاردصمةمئاق

.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتناللطغضا:}
O:وأهتوصمتكوأماظنلاليغشتلطغضا
رارمتسالاعمطغضا.توصلامتكءاغلإ
.ماظنلاليغشتفاقيإل

قاطنديدحت

.}ىلعطغضا.١
.توصلاسملا.٢
.ردصملاسملا.٣
.FMوأAMددح.٤

.اهليغشتمتةطحمرخآليغشتأدبي

ةطحمديدحت

ثحبلافيلوت

:ةمولعمريغويدارلاةطحمتناكاذإ

نعًايكيتاموتوأثحبللdوأgطغضا
.ةحاتملاويدارلاتاطحم

ةرشابملاةفلاوملا

:FMوأAMةمئاقنم

.فيلوتسملا.١
.ةطحملامقرلخدأ.٢
.Goسملا.٣

ةلضفملا

لالخريرمتللTوأSسملا.١
.ةلضفملاتاحفصلا

.اهديدحتلةطحملاسملا.٢

تاطحملاةمئاقثيدحت

مثةمئاقسملا،FMوأAMةمئاقنم.
Updateسملا Station List)ثيدحت
ثيدحتأدبي.)تاطحملاةمئاق
.ثبلاةمئاق

وأAMثبةمئاقثيدحتةيلمعءانثأ.
FM،تاثيدحتلافاقيإلءاغلإسملا.

تاطحملاةمئاق

.ةمئاقسملا،FMوأAMةمئاقلانم.١
.تاطحملاةمئاقددح.٢

.ةمئاقلالالخريرمتللRوأQسملا.٣
.اهديدحتلةطحملاسملا

ةمئاقلا

ةحاتملامئاوقلانيبنمرايتخاللسملا
.يلاحلاردصملل

ةلضفمةطحمكةطحمنيزخت

تاقاطنلاةفاكنمتاطحملانيزختنكمي
.ةلضفملاةحفصيفبيترتيأب
ةطوبضمةطحم٢٥ىتحنيزختنكمي
.اًقبسم

تاطحملانيزخت

،ةمئاقلايفعقومىلإةطحملاظفحل
نأىلإ٥ىلإ١نملباقملارزلاسملا
.ةرافصتوصعمست

.ةبولطملاةطحملاددح.١

ةحفصلاديدحتلTوأSسملا.٢
.ةظوفحملاتالضفملانمةبولطملا

رارزأنميأرارمتسالاعمسملا.٣
ويدارلاةطحمظفحلقبسملاطبضلا
ةحفصيفرزلااذهىلإةيلاحلا
.ةددُحملاتالضفملا

كيلعامقبسملاطبضلارارزأدحأرييغتل
مثةديدجلاويدارلاةطحمةفلاومىوس
.رارمتسالاعمقبسملاطبضلارزسمل
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١٦١ هيفرتلاوتامولعملاماظن

يعاذإلالابقتسالا
ءانثأشيوشتلاوددرتلالخادتثدحيدق
ليصوتمتاذإداتعملايعاذإلالابقتسالا
يولخلافتاهلانحاوشلثمرصانعلاضعب
ةزهجألاوةرايسلابةحارلالئاسوتاقحلمو
ةقاطذفنميفةيجراخلاةينورتكلإلا
وألخادتدوجوةلاحيف.تاقحلملا
ةقاطلاذفنمنمرصنعلاكلذعزنا،شوشت
.قحلملا

FM

ةفاسملالإFMةطحمتاراشإلصتالدق
نممغرلاىلع.)ًاليم٤٠-١٠(مك٦٥ىلإ١٦
متيةجمدمةينورتكلإةرئادهبويدارلانأ
دقف،لخادتلانمدحللًايكيتاموتوأاهليغشت
ينابملالوحةصاخوشوشتلاضعبثدحي
ولعيفببستياممةعفترملالالتلاوأ
.ًايجيردتهتوفخوتوصلا

AM

نمربكأAMتاطحممظعمىدمنوكي
ىدملاببستيدق.ليللابةصاخFMتاطحم
عمةطحملاتاددرتلخادتتنأيفلوطألا
امدنعشوشتلاثدحيدقو.ضعبلااهضعب
فصاوعلالثمءايشألاضعبلخادتت
.يعاذإلالابقتسالاعمةقاطلاطوطخو
توصلاضفختنألواح،كلذثودحدنعو
.ويدارلايفةقبطلايلاع

يولخلافتاهلامادختسا

ةملاكمءارجإلثميولخلافتاهلامادختسا
درجموأنحشلاوأاهلابقتساوأةيفتاه
لخادتثودحيفرثؤيدقفتاهلاليغشت
وأفتاهلالصفا.ويدارلاىلعشيوشتو
.شيوشتلااذهثودحدنعهليغشتفقوأ

تاقاطنلاددعتميئاوهلا
فقسيفتاقاطنلاددعتميئاوهلادجوي
لابقتساليئاوهلامادختسامتيو.ةبكرملا
ماظن(GPSىلإةفاضإلابFMوAMويدار
ةرايسلاتناكاذإ،)يملاعلاعقاوملاديدحت
ًاديعبيئاوهلابظفتحا.ةزيملاهذهبةدوزم
ىلعلوصحلالجأنمقئاوعلانع
.حضاولابقتسا
تناكوفقسةحتفبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
.لابقتسالاةيلمعرثأتتدقفةحوتفم

توصلاتالغشم

USBذفنم

USBذفنممادختسا

ليغشتهيفرتلاوتامولعملاماظنناكمإب
ةزهجأليصوتقيرطنعةيتوصتافلم
.USBذفنمىلإةيفاضإ

USBزاهجمعد

طسوألافرلايفUSBلصومدجوي
USBمدختسيو اذإكلذو،يسايق2.0
.ةزيملاهذهترفوت

USBمعدتيتلاةزهجألا

USBشالفلاتاكرحم.

ةتباثلاصارقألاتاكرحم.
USBةلومحملا

USBتاكرحموiPodةزهجألكتسيل
.USBذفنمعمةقفاوتم

iPodزاهجنأنمدكأت،بسانملاليغشتلل
نمةتباثلاجماربلاثدحأىلعيوتحي

Apple.زاهجلةتباثلاجماربلاثيدحتنكميو
iPodتاقيبطتثدحأمادختسابiTunes.

.www.apple.com/itunesرظنا

زاهجعونديدحتيفةدعاسمىلعلوصحلل
iPod،عجارwww.apple.com/support.
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٢

دادتمابتافلمليغشتUSBذفنمعيطتسي
.mp3و.wmaو.oggو.wavايلعفرحأب

.USBنيزختةزهجأيفةظوفحمىلفسوأ

ةموعدملاAppleةزهجأ

عجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.ليصافتلاةفرعملكليكو

USBـلةموعدملاتادلجملاوتافلملاةينب

:هيفرتلاوتامولعملاماظنمعدي
.FAT16

.FAT32

.exFAT

وأUSBنيزختزاهجليصوت
iPod/iPhone

زاهجلالص،USBنيزختزاهجليصوتل
.USBذفنمب

لباكفرطلص،iPod/iPhoneليصوتل
رخآلافرطلالصوUSBذفنمبزاهجلا
.زاهجلاب
هليصوتءانثأiPod/iPhoneنحشمتي
عضويفلاعشإلاحاتفمناكاذإةرايسلاب
ACC/ACCESSORYوأليغشتلا
/ليغشتلاحاتفمعضاومعجار.)تاقحلم(

متيس،ةبكرملاليغشتفاقيإدنع.١٩٧
متينلوiPod/iPhoneزاهجفاقيإًايئاقلت
.ةبكرملاةيراطبنمةقاطلابحسوأهنحش

،USBمادختسالوحتامولعملانمديزمل
.ةيلاتلا"يتوصلاماظنلاتامولعم"عجار

يتوصلاماظنلاتامولعم

ليغشتهيفرتلاوتامولعملاماظنلنكمي
نيزختةزهجأيفةدوجوملاتوصلاتافلم

USBتاجتنموأiPod/iPhone.

MP3/WMA/OGG/WAVتافلممادختسا

دادتمالابتوصلاتافلمليغشتنكمي.
wav.وmp3،.wma،.ogg.:يلاتلا

نكمييتلاMP3تافلميلياميف.
يفتبوليك٨:تبلالدعم:اهليغشت
ددرت.ةيناثلايفتبوليك٣٢٠ىلإةيناثلا
وليك٤٤٫١و،زترهوليك٤٨:تانيعلا
،زترهوليك٢٤و،زترهوليك٣٢و،زتره
.زترهوليك١٦و،زترهوليك٢٢٫٠٥و

١٢٨نمىلعأتبلالدعمتاذتافلملا.
تاذًاتاوصأردصتسةيناثلايفتبوليك
.ةعفترمةدوج

فيرعتلاةقاطبتامولعمليغشتنكمي.
ID3تافلملMP3موبلألامسالثم
.نانفلاو

راسملاوموبلألاناونعضرعل.
نوكينأيغبني،نانفلاتامولعمو
ID3فيرعتلاةقاطبعماًقفاوتمفلملا
.V2وV1قيسنتب

ةزهجأوUSBنيزختةزهجأمادختسا
iPod/iPhone

زاهجوأUSBزاهجمادختساكنكميو.
ةلومحملاةركاذلاةيعوننمنيزخت
)flash memory(.ليصوتلابنجت
.USBئياهممادختساب

يفUSBزاهجلرركتملاليصوتلابنجت.
يفببستيدقرمألااذهنألريصقتقو
ثادحإوةتباثةيئابرهكةنحشنيوكت
.زاهجلامادختسايفلكاشم

فرطىلعيوتحيUSBزاهجمادختسا.
.يندعمليصوت

ةزهجأليصوتدنعءاطخأثدحتدق.
ببسبi-StickةيعوننمUSBنيزخت
.ةبكرملازازتها

.USBليصوتفرطسملبنجت.

نيزختةزهجأىلعىوسفرعتلامتيال.
USBقيسنتبFAT16/32وأexFAT.

الفرخآقيسنتيأوأNTFSقيسنتامأ
.هيلعفرعتلامتي

ةجلاعملقرغتسملاتقولافلتخي.
نيزختزاهجعونفالتخابتافلملا

USBةيعونفالتخابكلذكوهتعسو
.ةظوفحملاتافلملا

الدقUSBنيزختةزهجأضعب.
.اهمعدمتي
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زاهجوUSBْيَزاهجليغشتنكمي.
iPodكرتشمقيرطنعىصقأدحب
USB.كلذوةزهجألالكمعدمتيالدق

الدق.USBكرتشمءادأبسحىلع
مدعةلاحيفةءافكبةزهجألالمعت
.ةيفاكةيئابرهكةقاطرفوت

ءانثأUSBنيزختزاهجلاصتاعطقتال.
وأجتنملاباًررضكلذببسيدقف.هليغشت
.USBزاهجءادأب

دنعUSBنيزختزاهجلاصتاعطقا.
متاذإ.ةرايسلالاعشإليغشتفاقيإ
زاهجليصوتءانثألاعشإلاليغشت

USB،لمعيالدقوأزاهجلافلتيدقف
.ةيعيبطةروصب

USBنيزختةزهجأليصوتنكميال.
/ىقيسوملاليغشتفالخبرخآضرغل
وأويديفلاتافلمةدهاشموأمالفألا
.ةيقرتلاءارجإل

نحشلUSBفرطمادختسابنجت.
ببستتدق.USBةيعوننمقحلمزاهج
يفلكاشمثودحيفةجتانلاةرارحلا
.تايفلتيفوأءادألا

يتلاىقيسوملاتافلمليغشتنكميال.
.)DRM(ةيمقرلاقوقحلاةرادإلعضخت

USBنيزختةزهجأمادختسابحومسم.
تافلملانم،فلم٥٠٠٠زواجتتالةعسب
الثيحب،ويديفلاوأروصلاوأةيتوصلا
لخاداًدلجم١٥تادلجملالكيهزواجتي

ريفوتنمضنالو.ضعبلااهضعب
نيزختلازاهجليداعلامادختسالا
ليغشتنكمي.ةعسلاهذهىدعتييذلا
يفةموعدملاتوصلاتافلمعيمج

iPod/iPhone.ةشاشلاىلعمتيس
ىصقأدحبةيتوصلاتافلملاضرع

.ًايدجبأتافلملابيترتمتيو.فلم٥٠٠٠
تاجتنمزرطضعبمعدتالدق.

iPod/iPhoneاذهلمعوليصوت
.جتنملا

iPod/iPhoneةزهجأليصوتمدعبجي.
ةموعدمليصوتتالباكمادختسابالإ
نكميالثيح.ةزهجألاهذهةطساوب
.ىرخألاليصوتلاتالباكمادختسا

ناكاذإاًفلاتiPod/iPhoneنوكيدق.
.لاعشإلاليغشتدنعةرايسلابًالصتم
مدعةلاحيفiPod/iPhoneلصفا
.مادختسالا

ذفنمبiPod/iPhoneزاهجليصوتدنع.
USBلباكمادختسابiPod/iPhone

.ثوتولبىقيسوممعدمتينلف
ليغشتفئاظوفلتختدق.

iPod/iPhoneتامولعملايف
ماظنىلعاهليغشتدنعةضورعملا
.هيفرتلاوتامولعملا

ةفرعمللودجلاىلإعوجرلاىجُري.
ثحبلاةفيظوبةطبترملافينصتلارصانع
.iPod/iPhoneتاجتنماهرفوتيتلا

USBلغشم

USBزاهجنمتوصلاتافلمليغشت

.USBذفنمبUSBزاهجليصوتبمق.

ماظنلاءاهتنادعبًايئاقلتليغشتلامتي.
.USBزاهجةءارقنم

الUSBنيزختزاهجليصوتلاحيف.
أطخةلاسررهظتس،هتءارقنكمي
ىلإليدبتلابًايئاقلتماظنلاموقيسو
.ةقباسلاتوصلاةفيظو

:ًالصتمUSBزاهجناكاذإ

.}ىلعطغضا.١
.توصلاسملا.٢
.ردصملاسملا.٣
.USBسملا.٤
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طئاسوردصمديدحتوUSBزاهجفاقيإل
.رخآلاردصملاددحمث،ردصملاسملا،رخآ
مثىرخأةفيظوددح،USBزاهجةلازإل
.زاهجلالزأ
تقؤمفاقيإ

.تقؤملافاقيإللjسملا.

.ليغشتلاةلصاوملrسملا.
قباسلا/يلاتلافلملاىلإرييغتلا

.يلاتلافلملاىلإرييغتللlسملا.

نمناوثسمخلالخيفgسملا.
يتوصلافلملاليغشتلليغشتلاتقو
.قباسلا

يلاحلافلملاةيادبىلإعوجرلا

تقونمناوثسمخدعبgسملا
.ليغشتلا
فلخلاوأمامأللحسملا

ءانثأlوأرارمتسالاعمgسملا
ررح.عيرسلاميدقتلاوأعيجرتللليغشتلا
.ةيداعلاةعرسلابليغشتلاةلصاوملرزلا

فلملليئاوشعلاليغشتلا

.ليغشتلاءانثأZسملا
.ًايئاوشعتافلملالكليغشتل:ليغشت.
.يداعلاليغشتلاىلإعوجرلا:فاقيإ.
USBتوصةمئاقمادختسا

.ليغشتلاءانثأ)ةمئاقلا(MENUسملا.

.ةبولطملاةمئاقلاسملا.
ىقيسوملاحفصت

.ىقيسوملاحفصتسملا.١
.ةبولطملاىقيسوملاسملا.٢
ةمغنلاتادادعإ
ضرعمتي.ةمغنلاتادادعإسملا.

Toneةمئاق Settings)تادادعإ
"تامغنلاتادادعإ"عجار.)تامغنلا
يف"ويدارلاليغشترصانع"لفسأ
.١٥٩/ليغشتلا

يئاقلتتوصىوتسم
رهظت.يئاقلتتوصىوتسمسملا.

Autoةمئاق Volume)توصلاىوتسم
توصلاىوتسم"عجار.)يئاقلتلا
"ويدارلاليغشترصانع"لفسأ"يئاقلتلا

.١٥٩/ليغشتلايف

)ترفوتاذإ(رورملاجمانرب
.فاقيإوأليغشتسملا.

MTP)طئاسولالقنلوكوتورب(

.MTPةينقتباًموعدماًزاهجلص.

ماظنلاءاهتنادعبًايئاقلتليغشتلامتي.
.MTPزاهجةءارقنم

الMTPنيزختزاهجليصوتلاحيف.
أطخةلاسررهظتس،هتءارقنكمي
ىلإليدبتلابًايئاقلتماظنلاموقيسو
.ةقباسلاتوصلاةفيظو

iPod/iPhoneلغشم

معدتيتلازرطلاىلعةرصتقمةزيملاهذه
.iPod/iPhoneلاصتا

توصلاتافلمليغشت
iPod/iPhoneزاهجليصوتبمق.

.USBذفنمب

فقوتيتلاةطقنلانمليغشتلاأدبي.
ءاهتنادعبكلذولبقنماهنعليغشتلا
.USBزاهجةءارقنمماظنلا
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الUSBنيزختزاهجليصوتلاحيف.
أطخةلاسررهظتس،هتءارقنكمي
ىلإليدبتلابًايئاقلتماظنلاموقيسو
.ةقباسلاتوصلاةفيظو

:ًايلاحًالصتمiPod/iPhoneناكاذإ

.}ىلعطغضا.١
.توصلاسملا.٢
.ردصملاسملا.٣
.iPodسملا.٤

،رخآطئاسوردصمديدحتوزاهجلافاقيإل
ددحمث،)ردصملا(Sourceسملا
.رخآلاردصملا
لزأمثىرخأةفيظوددح،زاهجلاةلازإل
.زاهجلا
تقؤمفاقيإ

.تقؤملافاقيإللjسملا.

.ليغشتلاةلصاوملrسملا.
قباسلا/يلاتلايتوصلافلملاىلإرييغتلا

يتوصلافلملاىلإرييغتللlسملا.
.يلاتلا

تقونمنيتيناثلالخيفgسملا.
يتوصلافلملاليغشتلليغشتلا
.قباسلا

يلاحلافلملاةيادبىلإعوجرلا

.ليغشتلاتقونمنيتيناثدعبgسملا
فلخلاوأمامأللحسملا

ءانثأlوأرارمتسالاعمgسملا
ررح.عيرسلاميدقتلاوأعيجرتللليغشتلا
.ةيداعلاةعرسلابليغشتلاةلصاوملرزلا
فلملليئاوشعلاليغشتلا

.ليغشتلاءانثأZسملا
.ON)تافلملالكليغشتل:)ليغشت

.ةيئاوشعةروصب
.OFF)ىلإةدوعلل:)ليغشتلافاقيإ

.يداعلاليغشتلا
iPodةمئاقمادختسا

.ليغشتلاءانثأ)ةمئاقلا(MENUسملا.

.بسانملاليغشتلاعضوسملا.
ىقيسوملاحفصت

.ىقيسوملاحفصتسملا.١
.ةبولطملاىقيسوملاسملا.٢

ةمغنلاتادادعإ
ضرعمتي.ةمغنلاتادادعإسملا.

Toneةمئاق Settings)تادادعإ
"تامغنلاتادادعإ"عجار.)تامغنلا
يف"ويدارلاليغشترصانع"لفسأ
.١٥٩/ليغشتلا

يئاقلتتوصىوتسم
رهظت.يئاقلتتوصىوتسمسملا.

Autoةمئاق Volume)توصلاىوتسم
توصلاىوتسم"عجار.)يئاقلتلا
"ويدارلاليغشترصانع"لفسأ"يئاقلتلا

.١٥٩/ليغشتلايف

روصلاماظنتامولعم

ضرعهيفرتلاوتامولعملاماظنلنكمي
نيزختزاهجىلعةظوفحملاروصلاتافلم

USBلقنلوكوتوربمعدتةزهجأوأ
.)MTP(طئاسولا

.jpg:ةموعدملاتافلملاتادادتما.
.gifو.pngو.bmpو

.ةموعدمريغةكرحتملاGIFتافلم.

ببسبتافلملاضعبليغشتمتيالدق.
ببسبوأليجستلاقيسنتيففالتخا
.فلملاةلاح

روصلاةدهاشم

.USBذفنمبUSBزاهجليصوتبمق.١
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عضويفةدهاشمللةشاشلاسملا.٢
ةرمةشاشلاسملا.ةشاشلاءلم
.ةقباسلاةشاشلاىلإةدوعللىرخأ

:ًالصتمUSBزاهجناكاذإ

.}ىلعطغضا.١
.ضرعمسملا.٢
كرحتءانثأتازيملاضعبليطعتمتي
.ةرايسلا

حئارشضرعةدهاشم

.ةروصلاةشاشنمzسملا.١

حئارشلاضرعءاغلإلةشاشلاسملا.٢
.هليغشتءانثأ

ةيلاتلاوأةقباسلاةروصلاةدهاشم

.ةروصلاةشاشنمTوأSسملا

ةروصريودت

.ةروصلاةشاشنمwسملا

ةروصريبكت

.ةروصلاةشاشنمxسملا

USBروصةمئاقمادختسا

.ةروصلاةشاشنمةمئاقسملا.١

:ةبسانملاةمئاقلاسملا.٢
ةصرفلاةحاتإ:حئارشلاضرعتقو.

ضرعلينمزلالصافلاديدحتل
.حئارشلا
:ةشاشلا.ةرارحلاةجرد.ةعاسلا.

فاقيإوأليغشتديدحتلةصرفلاةحاتإ
يفةرارحلاةجردوتقولاضرعل
.ةشاشلاءلمعضو
عوطسلاطبضل:ةشاشلاتادادعإ.

.نيابتلاو

.جورخلل0سملا.٣

ةيفاضإلاةزهجألا

يفاضإلالاخدإلاسبقممادختسا

فئاظولاوتادادعإلامئاوقفلتختدق
.ةبكرملايفةرفوتملاتارايخلابسحب
نكمي،كلذبةزهُجمةرايسلاتناكاذإ
ليصوتليفاضإلالخدملاسبقممادختسا
®iPodلثمةيجراختوصةزهجأ

CDلغشموMP3لغشمو®iPhoneو
مادختساللةموعدملاةزهجألانمكلذريغو
اذهدعيالو.توصلاعامسلرخآردصمك
ليصوتبنجتهيلعو؛توصللاًجرخم
لخدملاسبقميفسأرلاتاعامس
.يمامألايفاضإلا

فرلايفيفاضإلالخدلاسبقمدجوي
هيفرتلاوتامولعملاماظنلنكمي.يزكرملا
ةطساوبةلصتملاتوصلاتافلمليغشت
.ةيفاضإلاةزهجألا
ةءارقنمماظنلايهتنيامدنعليغشتلاأدبي
.زاهجلاىلعتامولعملا

ىقيسوملاليغشت

ناكاذإ،زاهجلانمىقيسومفلمليغشتل
:لعفلابًالصتمزاهجلا

.}ىلعطغضا.١
.توصلاسملا.٢
.ردصملاسملا.٣
.AUXسملا.٤

تادادعإ"عجار،تامغنلاتادادعإطبضل
.١٥٩/ليغشتلايف"تامغنلا
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١٦٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن

فتاهلا

)ةماعةرظن(Bluetoothةينقت
نكمي،Bluetoothةينقتبزيهجتلاةلاحيف
فتاوهلانمديدعلاعمماظنلالعافتينأ
وأPDAةزهجأوأثوتولبلاةينقتبةدوزملا
:ـلىرخألاةزهجألا
عضويفتاملاكملالابقتساوءارجإل.

.نيديلارح
.نيديلارحعضويفتانايبلالاسرإ.
.ةيتوصلاقفدتلاتافلمليغشت.
يف"نارقإلا"عجار.ًالوأزاهجلانارقإيغبني
تامولعملاماظنليغشترصانع(ثوتولب"
.مسقلااذهيفاًقحال")هيفرتلاو
ةدايقلالبققئاسلاهابتناتتشتنمدحلل
:ةرايسلانكردنعو
.يويلخلافتاهلاتازيمىلعفرعت.

مئاوقوفتاهلاليلدميظنتىلعلمعاو
فذحو،ةحضاوةروصبلاصتالاتاهج
اماًردانيتلاتالاخدإلاوأاهنمرركملا
بلطلاةزيمةجمرببمق.مدختست
اذإ،تاراصتخالانماهريغوأعيرسلا
.ًانكممكلذناك

ةيلمعوليغشتلارصانعضرعتسا.
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشت

يويلخلافتاهلانارتقايفعرشا،اًضيأ.
ريشنو.ةرايسلاعم)ةيويلخلافتاوهلا(
عيمجعمماظنلالمعيالدقهنأىلإ
يف"نارقإلا"عجار.ةيويلخلافتاوهلا
ماظنليغشترصانع(ثوتولب"
اذهيفاًقحال")هيفرتلاوتامولعملا
.مسقلا

ريذحت}
نأنكمي،لومحملافتاهلامادختسادنع
ىلإرظنلاةلاطإءاّرجنمهابتنالاتتشتي
تامولعملاماظنوأفتاهلاةشاش
كرظنبيحنتلاف.رظنلاراركتوأهيفرتلاو
ةروصبوأةليوطتارتفلقيرطلانع
ثداحعوقويفببستينأنكميةرركتم
عوقوىلإيدؤيدقيذلارمألا،مداصت
ىلعكهابتنازكر.ةافولاوأتاباصإلا
.ةدايقلا

نمثوتولبماظنبةدوزملاتارايسلانكمتت
ثوتولبةينقتبدوزميولخفتاهمادختسا
ءارجإلنيديلارحثدحتلاةيصاخعم
مادختسامتي.،اهلابقتساوةيفتاهتاملاكم
يفمكحتللهيفرتلاوتامولعملاماظن
ءانثأماظنلامادختسانكميو.ماظنلا
عضولايفهدوجووألاعشإلاليغشت

ACC/ACCESSORY)عجار.)تاقحلملا

معدتالو.١٩٧/ليغشتلاحاتفمعضاوم
ليغشتمتيالوفئاظولالكفتاوهلاعيمج
.ثوتولبماظنعمفتاوهلاعيمج
رتم٩٫١نيبثوتولبليصوتقاطنحوارتي
.)مدق٣٠(
ثوتولبةينقتمادختسالدويقكانهنوكتدق
.عقاوملاضعبيفكلذوةيكلساللا
فالتخاوثوتولبلاةزهجأعونتلاًرظن
دق،اهبةصاخلاةتباثلاجماربلاتارادصإ
ليغشتلادنعةفلتخمةروصبزاهجلابيجتسي
.ثوتولبةينقتربع
ضرعنكمي،ةيلاحلاةيفتاهلاةملاكملايف
ةمئاقنمةيلاحلالاصتالاةهجلةروص
ريغفتاوهلاضعب.فتاهلابلاصتالاتاهج
.ةيصاخلاهذهعمةقفاوتم
فتاهللةعنصملاةهجلامدختسمليلدعجار
فئاظونعتاباجإىلعلوصحلللومحملا
.زاهجلايفثوتولب

ثوتولبماظنيفمكحتلاحيتافم

رارزألامدختسا،ثوتولبةزيمترفوتاذإ
ةلجعيفهيفرتلاوتامولعملاماظنىلع
.ماظنلاليغشتلةدايقلا

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

.١٠٩/ةدايقلاةلجعليغشترصانععجار
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٨

ليغشترصانع(Bluetoothةينقت
)هيفرتلاوتامولعملاماظن
تامولعملاماظنليغشترصانعمادختسال
عجار،ةمئاقلاماظنىلإلوصوللهيفرتلاو
.١٥٧/ةماعةرظن

نارتقالا

دّوزميويلخفتاهنارتقامتينأبجي
متيمث،ًالوأثوتولبماظنبثوتولبةيصاخب
نكمملانمحبصينألبقةرايسلابهليصوت
نمرداصلامدختسملاليلدعجار.همادختسا
عالطالليويلخلافتاهللةعنصملاةكرشلا
فتاهلانارتقالبقثوتولبفئاظوىلع
.يويلخلا

نارتقالاتامولعم

ليغشتهنكميفتاهيأنارتقانكميال.
ثوتولبةينقتبدوزموMP3تافلم
يفMP3لغشموفتاهكةبكرملاب
.هسفنتقولا

ةرشعىلإلصيامنارتقانكمي.
.ثوتولبماظنبةيولخفتاوه

كرحتدنعنارتقالاةيلمعليطعتمتي.
.ةبكرملا

اهذيفنتالإنارتقالاةيلمعبلطتتال.
تامولعمفذحمتيملام،ةدحاوةرمل
فتاهلاتارييغتبةصاخلانارتقالا
نم،هسفنيويلخلافتاهلاوأ،يويلخلا
.ماظنلا

نرتقميويلخفتاهالإليصوتنكميال.
ةرملايفثوتولبماظنبطقفدحاو
.ةدحاولا

ةلومحمفتاوهةدعكانهتناكاذإ.
،ماظنلاقاطننمضعقتةنرتقم
لومحملافتاهلابماظنلالصتيسف
.مهنارتقابيترتبسحىلعًالوأحاتملا
ماظنعمثوتولبزاهجنارقإحاجنةلاحيف
فتاهلارتفدليزنتمتيهيفرتلاوتامولعملا
فتاهلاعونىلعرمألااذهدمتعي.ًايئاقلت
ليزنتةيلمعثدحتملاذإ.نرتقملا
ليزنتعمةلصاوملاكنكميف،ةيكيتاموتوأ
.فتاهلاىلعفتاهلارتفد

NoوSSP-فتاهنارقإ Paired Device
)نرتقمفتاهال(

ماظنبنرتقمفتاهدوجومدعةلاحيف
ةزيممعدرفوتدنعوهيفرتلاوتامولعملا
:)SSP(طيسبلانمآلانارقإلا

.}ىلعطغضا.١

gىلعطغضاوأ،فتاهسملا.٢
.ةدايقلاةلجعب

.زاهجنعثحبسملا.٣
نمهنارقإلبولطملازاهجلاسملا.٤

متيتلاةزهجألاةمئاقةشاش
.اهنعثحبلا

ىلعةقثبنملاةشاشلانممعنسملا.٥
تامولعملاماظنوثوتولبزاهج
.هيفرتلاو

ثوتولبزاهجنارقإةيلمعحاجندنع.٦
متي،هيفرتلاوتامولعملاماظنعم
ماظنىلعفتاهلاةشاشضرع
.هيفرتلاوتامولعملا

PairedوSSP-فتاهنارقإ Device)فتاه
)نرتقم

ماظنبنرتقمفتاهدوجوةلاحيف
ةزيممعدرفوتدنعوهيفرتلاوتامولعملا
:)SSP(طيسبلانمآلانارقإلا

.}ىلعطغضا.١
.تادادعإسملا.٢
.زاهجلاةرادإمثثوتولبسملا.٣
دنع.هنارقإبولطملازاهجلاسملا.٤

عمثوتولبزاهجنارقإةيلمعحاجن
ضرعمتي،هيفرتلاوتامولعملاماظن
Zةلاسرلا / زاهجلاةشاشىلع5
رفوتمدعةلاحيف.هنارقإمتيذلا
ىلإلقتنا،هنارقإبولطملازاهجلا
.٥ةوطخلا
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١٦٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن

نعثحبللزاهجنعثحبسملا.٥
.بولطملازاهجلا

نمهنارقإلبولطملازاهجلاسملا.٦
متيتلاةزهجألاةمئاقةشاش
.اهنعثحبلا

ىلعةقثبنملاةشاشلانممعنسملا.٧
تامولعملاماظنوثوتولبزاهج
.هيفرتلاو

قيرطنعلصتملافتاهلازييمتمتي.
.5ةمالعلا

Zةمالعلاريشت. / نيكمتىلإ5
.فتاهلاىقيسومونيديلارحفئاظو

رحةفيظونيكمتىلإ5ةمالعلاريشت.
.طقفنيديلا

ىقيسومنأىلإZةمالعلاريشت.
.اهنيكمتمتطقفثوتولب

No-فتاهنارقإ SSPو
No Paired Device)الونرتقمفتاهال

)طيسبنمآنارقإةزيم

ماظنبنرتقمفتاهدوجومدعةلاحيف
ةزيممعدرفوتمدعوهيفرتلاوتامولعملا
:)SSP(طيسبلانمآلانارقإلا

.}ىلعطغضا.١

gىلعطغضاوأ،فتاهسملا.٢
.ةدايقلاةلجعب

.زاهجنعثحبسملا.٣
نمهنارقإلبولطملازاهجلاسملا.٤

متيتلاةزهجألاةمئاقةشاش
.اهنعثحبلا

PINيصخشلافيرعتلامقرلخدأ.٥
زاهجيف)١٢٣٤:وهيضارتفالا(
زاهجنارقإةيلمعحاجندنع.ثوتولب
،هيفرتلاوتامولعملاماظنعمثوتولب
)فتاهلا(PHONEةشاشضرعمتي
.هيفرتلاوتامولعملاماظنىلع
ةلاسرضرعمتيسلاصتالالشفلاحيف
.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفأطخ
،لبقنمثوتولبزاهجليصوتمتاذإ
ءارجإهيفرتلاوتامولعملاماظنلواحيس
فاقيإمتاذإفكلذعمو.يئاقلتلاصتا
رهظتسفثوتولبزاهجتادادعإليغشت
.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفأطخةلاسر

-فتاهنارقإ
No SSP and Paired Device)فتاه

)طيسبنمآنارقإةزيمالونرتقم

ماظنبنرتقمفتاهدوجوةلاحيف
معدرفوتمدعدنعوهيفرتلاوتامولعملا
:)SSP(طيسبلانمآلانارقإلاةزيم

.}ىلعطغضا.١

.تادادعإسملا.٢
.زاهجلاةرادإمثثوتولبسملا.٣
دنع.هنارقإبولطملازاهجلاسملا.٤

عمثوتولبزاهجنارقإةيلمعحاجن
ضرعمتي،هيفرتلاوتامولعملاماظن
Zةلاسرلا / زاهجلاةشاشىلع5
رفوتمدعةلاحيف.هنارقإمتيذلا
ىلإلقتنا،هنارقإبولطملازاهجلا
.٥ةوطخلا

نعثحبللزاهجنعثحبسملا.٥
.بولطملازاهجلا

نمهنارقإلبولطملازاهجلاسملا.٦
متيتلاةزهجألاةمئاقةشاش
.اهنعثحبلا

PINيصخشلافيرعتلامقرلخدأ.٧
زاهجيف)١٢٣٤:وهيضارتفالا(
زاهجنارقإةيلمعحاجندنع.ثوتولب
،هيفرتلاوتامولعملاماظنعمثوتولب
Zةلاسرلاضرعمتي / ىلع5
.هنارقإمتيذلازاهجلاةشاش

قيرطنعلصتملافتاهلازييمتمتي.
.5ةمالعلا

Zةمالعلاريشت. / نيكمتىلإ5
.فتاهلاىقيسومونيديلارحفئاظو

رحةفيظونيكمتىلإ5ةمالعلاريشت.
.طقفنيديلا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٧٠

ىقيسومنأىلإZةمالعلاريشت.
.اهنيكمتمتطقفثوتولب

نرتقمثوتولبزاهجليصوت

.}ىلعطغضا.١
.تادادعإسملا.٢
.زاهجلاةرادإمثثوتولبسملا.٣
.هليصوتبولطملازاهجلاسملا.٤

ثوتولبلاصتاصحف

.}ىلعطغضا.١
.تادادعإسملا.٢
.زاهجلاةرادإمثثوتولبسملا.٣
.نرتقملازاهجلارهظيس.٤

ثوتولبزاهجلصف

.}ىلعطغضا.١
.تادادعإسملا.٢
.زاهجلاةرادإمثثوتولبسملا.٣
.هلصفدارملازاهجلامساسملا.٤
.لاصتالاعطقسملا.٥

ثوتولبزاهجفذح

.}ىلعطغضا.١

.تادادعإسملا.٢
.زاهجلاةرادإمثثوتولبسملا.٣
.هفذحبولطملازاهجلاسملا.٤

.Yسملا.٥

.فذحسملا.٦

ثوتولبىقيسوم

أرقا،ثوتولبىقيسومليغشتلبق
:ةيلاتلاتامولعملا
زاهجوألومحمفتاهليجستبجي.

فيرعتفلم(A2DPمعديثوتولب
تارادصإلانم)مدقتملاتوصلاعيزوت
.جتنملابامهليصوتو١٫٢نمثدحألا

،ثوتولبزاهجوألومحملافتاهلانم.
ثوتولبزاهجعونىلعروثعلابمق
ةعامسكرصنعلااذهليصوتل/طبضل
.ويريتسسأر

لاحيفةشاشلاىلعeرهظيس.
.حاجنبويرتساسأرةعامسليصوت

زاهجنعرداصلاتوصلالقنمتي.
تامولعملاماظنلالخنمثوتولب
.هيفرتلاو

طقفثوتولبىقيسومليغشتنكمي.
ليغشتلو.ثوتولبزاهجليصوتةلاحيف
فتاهليصوتبجي،ثوتولبىقيسوم
.هيفرتلاوتامولعملاماظنبثوتولب

ءانثأثوتولبزاهجلصفلاحيف.
متتنلففتاهلاىقيسومليغشت
متيالدق.ىقيسوملاليغشتةلصاوم
ضعبيفتوصلاثبةفيظومعد
.ثوتولبةينقتمدختستيتلافتاوهلا
يفطقفةدحاوةفيظومادختسانكمي
نيديلارحتاعامسنيبةدحاولاةرملا
ىقيسوملاةفيظووأثوتولبمادختساب
دنع،لاثملاليبسىلع.فتاهلايف
نيديلارحتاعامسلاعضوىلإليوحتلا
ىقيسومليغشتءانثأثوتولبمادختساب
نكميال.ىقيسوملاعطقمتيسففتاهلا
ةلاحيفةرايسلانمىقيسوملاليغشت
فتاهلايفىقيسومفلمظفحمدع
.لاوجلا

ثوتولبىقيسومليغشت

.}ىلعطغضا.١
.توصلاسملا.٢
.ردصملاسملا.٣
.ثوتولبسملا.٤

تقؤمفاقيإ

.تقؤملافاقيإللjسملا

.ليغشتلاةلصاوملrسملا

يلاتلايتوصلافلملاليغشت

.lسملا
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١٧١ هيفرتلاوتامولعملاماظن

قباسلايتوصلافلملاليغشت

تقونمنيتيناثلالخيفgسملا
.قباسلايتوصلافلملاليغشتلليغشتلا

يلاحلايتوصلافلملاةيادبىلإعوجرلا

.ليغشتلاتقونمنيتيناثدعبgسملا

ثحبلا

وأعيجرتللlوأرارمتسالاعمgسملا
.عيرسلاميدقتلا

توصلاتافلمليئاوشعلاليغشتلا

ىرخأةرمسملا.ليغشتلاءانثأZسملا
.يعيبطلاليغشتلاىلإعوجرلل
بسحبكلذوةفيظولاهذهمعدمتيالدق
.ثوتولبلازاهج
نمرثكأةعرسبراسملارييغتىلعلمعتال
.ثوتولبىقيسومليغشتدنعمزاللا
ىقيسومليغشتدنعرفوتتدقيتلاطورشلا
:ثوتولب
لقنلتقولاضعبىلإرمألاجاتحي.

ماظنىلإثوتولبلازاهجنمتانايبلا
.هيفرتلاوتامولعملا

زاهجوألومحملافتاهلانكيملاذإ.
راظتنالاةشاشعضويفاًرهاظثوتولب
.ًايكيتاموتوأهليغشتنكمينلامبرف

رمألاهيفرتلاوتامولعملاماظنردصي.
عضويفثوتولبلازاهجنمليغشتلاب
اذإو.ثوتولبلابىقيسوملافلملاليغشت
ردصيسف،فلتخمعضويفاذهمت
تارايخلابسحب.فاقيإلابرمألازاهجلا
قرغتسيدق،ثوتولبلازاهجبةرفاوتملا
ضعبفاقيإلاب/ليغشتلابرمألااذه
.طشنييكلتقولا

ليغشتةفيظولمعمدعةلاحيف.
نمققحت،ثوتولبلابىقيسوملافلملا
ثوتولبلازاهجناكاذإامةفرعملرمألا

.راظتنالاةشاشعضويف
لالختاوصألاعطقمتيدق،ًانايحأ.

.ثوتولبىقيسومليغشت
جارخإبهيفرتلاوتامولعملاماظنموقي.

نموألومحملافتاهلانمتوصلا
.هثبمتيامدنعوهامكثوتولبزاهج

Apple CarPlay
Androidو Auto
كنكميفةزيملاهذهترفوتاذإ
Androidتاناكمإبعاتمتسالا Autoوأ/و

Apple CarPlayيكذفتاهلالخنم
رهظيسف،ضرعلازمررفوتاذإ.قفاوتم
ماظنةشاشلةيسيئرلاةحفصلاىلع
.هيفرتلاوتامولعملا

Androidمادختسال Autoوأ/و
Apple CarPlay:

Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ
Googleنمكفتاه Play store.ال
مادختسالقيبطتيأرفوتمزلي

Apple CarPlay.

ماظنمدختسييذلاكفتاهلص.٢
iPhoneفتاهوأAndroidليغشتلا
مثقفاوتمUSBلباكقيرطنع
قيقحتل.USBتانايبذفنميفهلخدأ
USBلباكمدختسا،ءادألضفأ
الدقو.زاهجلاعنصمةطساوبرفوتملا
تاهجنمةعونصملاتالباكلالمعت
ءارشدعباهتيرتشايتلاوأةيجراخ
.زاهجلا

طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٣
Appleقيبطت CarPlayوأ

Android Auto،ةلاسرلارهظتس
"Device Projection
Privacy Consent"

.)زاهجلاضرعةيصوصخةقفاوم(
ليغشتل)ةعباتم(Continueسملا.

Appleقيبطت CarPlayوأ
Android Auto.

ةلازإل)ليطعت(Disableسملا.
Appleقيبطت CarPlayو

Android Autoتادادعإةمئاقنم
.ىرخأفئاظولمعتدق.ةبكرملا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٧٢

ةيسيئرلاةحفصلاىلعضرعلازمرريغتيس
Androidىلإ AutoوأApple CarPlay
دق.هليصوتمتيذلافتاهلابسحىلع
Androidلمعي Autoوأ/و

Apple CarPlayلاصتاعمًايئاقلتUSB.
زمرسملا،كلذثدحيملاذإو

Android Autoوأ/وApple CarPlayيف
Home Page)ليغشتلل)ةيسيئرلاةحفصلا.

ىلإعوجرلليزكرملافرلانم}طغضا
.ةيسيئرلاةحفصلا
دادعإةيفيكنعتامولعملانمديزمل

Android AutoوApple CarPlayيف
.ليكولاىلإعوجرلاىجُري،زاهجلا
Androidرفوتي AutoةطساوبGoogle
ةيصوصخلاةسايسواهدونبلعضاخوهو
Appleرفوتي.اهبةصاخلا CarPlay
اهدونبلعضاخوهوAppleةطساوب
قبطنت.اهبةصاخلاةيصوصخلاةسايسو
لوصحلل.تانايبلامادختساططخةفيرعت
Androidنأشبةدعاسملاىلع Auto
ينورتكلإلاعقوملاةرايزبلضفت

https://support.google.com/
androidauto.

Appleنأشبو CarPlay
ينورتكلإلاعقوملاةرايزبلضفت

www.apple.com/ios/carplay/.
GoogleوأAppleةكرشريغتدق
.تقويأيفتامدخلاهذهرفاوتقلعتوأ

Android AutoوAndroidوGoogle

Googleو Playيهتامالعلانماهريغو
Googleةكرشلةعباتةيراجتتامالع Inc..
Appleكلذكو CarPlayةيراجتةمالعيه
Appleةكرشلةعبات Inc..

نيديلارحفتاه

ةماعتامولعم

رحفتاهلاماظنبةدوزملاتابكرملانكمتت
دوزملومحمفتاهمادختسانمنيديلا
رحثدحتلاةيصاخعمBluetoothةينقتب
.اهلابقتساوةيفتاهتاملاكمءارجإلنيديلا
ةيهيفرتلاتامولعملاماظنمادختسامتيو
الو.ماظنلاليغشتليتوصلامكحتلاماظنو
متيالوفئاظولالكفتاوهلاعيمجمعدت
رحةزيممادختسابفتاوهلاعيمجليغشت
.نيديلا

نيديلارحفتاهلاةزيمليغشترصانع

ماظنىلعةدوجوملارارزألامدختسا
ليغشتلةدايقلاةلجعوهيفرتلاوتامولعملا
.نيديلارحفتاهلاماظن

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

ةلجعليغشترصانعمادختسانكمي
:ةدايقلا
.ةدراولاتاملاكملاىلعدرلا.
.ماظنلاتامولعمىلعديكأتلا.
.ةملاكمءاهنإ.

.ةملاكمضفر.

.ةيلمعءاغلإ.

ةمئاقمادختسابةرداصتاملاكمءارجإ.
.تاملاكملا
g:ةدراوةملاكمىلعدرللطغضا.
i:وأاهضفروأةملاكمءاهنإلطغضا

.امٍةيلمعءاغلإ

فتاهلامقرلاخدإقيرطنعةملاكمءارجإ

ىلعفتاهسملامث،}ىلعطغضا.
.ةشاشلا

.ةدايقلاةلجعبgىلعطغضا.

{سملا،حيحصريغمقرلاخدإةلاحيف
لكيفدحاومقرلدعمبمقرلافذحل
فذحل{رزرارمتسالاعمسملاوأ،ةرم
.ةدحاوةرمماقرألاعيمج

)صاخلاعضولا(لاوجلافتاهلاىلإةملاكملاليوحت

ىلإلومحملافتاهلانمةملاكملاليوحتل
:نيديلارحعضو

.0سملا.١
ىلإعوجرللىرخأةرم0سملا.٢

.نيديلارحعضو
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١٧٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن

هليغشتفاقيإوتوصلاربكمليغشت

فاقيإوأنوفركيملاليغشتل3سملا
.هليغشت

يفتاهلالاصتالاةداعإلالخنملاصتاءارجإ

:لاصتالاةداعإةزيمقيرطنعمقربلطل

ليغشترصانعنمiىلعطغضا.
هيجوتةشاشضرعلةدايقلاةلجع
.لاصتالاةداعإ

.ةشاشلانم5سملا.

ةلاحيفلاصتالاةداعإءارجإنكمينل
.تاملاكملللجسدوجومدع

تاملاكملامالتسا

فتاهلالالخةيفتاهةملاكمدورودنع
متكمتيس،ثوتولبماظنبلصتملالومحملا
ًاتقؤمهفاقيإمتيوأيتوصلاماظنلاتوص
ضرعمتيوفتاهلاةمغنتوصعمستسو
.ةشاشلاىلعلصتملاتامولعم

ةلجعليغشترصانعنمiىلعطغضا
.ةشاشلانم5سملاوأةدايقلا

نمiىلعطغضا،ةملاكملاضفرل
سملاوأةدايقلاةلجعليغشترصانع

Reject)ةشاشلاىلع)ضفر.

لاصتالاتاهجةمئاقمادختسا

ةشاشنملاصتالاتاهجسملا.١
.فتاهلا

.ةمئاقلالالخريرمتللRوأQسملا.٢

بغرتيذلافتاهلارتفدلاخدإسملا.٣
.هبلاصتالايف

فتاهمقرنمرثكأدوجوةلاحيف.٤
سملا،هبلاصتالابغرتيذلامسالل
.هبلاصتالابغرتيذلامقرلا

لاصتالاتاهجتالاخدإنعثحبلا

ةشاشنملاصتالاتاهجسملا.١
.فتاهلا

Contactsةشاشنم9سملا.٢
.)لاصتالاتاهج(

مسالالاخدإلماقرألاةحولمدختسا.٣
لوصحلل.هنعثحبلايفبغرتيذلا
مسقعجار،ليصافتلانمديزمىلع
.هاندأدراولا"مسانعثحبلا"

بغرتيذلافتاهلارتفدلاخدإسملا.٤
.هبلاصتالايف

فتاهمقرنمرثكأدوجوةلاحيف.٥
سملا،هبلاصتالابغرتيذلامسالل
.هبلاصتالابغرتيذلامقرلا

عمBluetoothزاهجنارقإحاجنةلاحيف
رتفدليزنتمتيهيفرتلاوتامولعملاماظن
ليزنتمتيالدقفتاوهلاضعبيف.فتاهلا
هذهكتهجاواذإ.ًايئاقلتفتاهلارتفد
وأىرخأةرمفتاهلاليصوتبمق،ةلكشملا
.هسفنفتاهلانمفتاهلارتفدليزنتكنكمي

مسانعثحبلا

نمماقرألاةحولمادختسابفرحألاددح
فرحألاديدحتدرجمب.فتاهلارتفدةشاش
هذههلعيوتحتيتلاءامسألاضرعمتي
ةيفصتمتي.فتاهلارتفدةشاشيففرحألا
لاخدإمتاملكةضورعملاءامسألاةمئاق
.مساللفرحألانمديزم
:"Alex"مسالانعثحبلل

لوألافرحلاديدحتل)abc(سملا.١
.مسالانم

فرحلاديدحتلتارمثالث)jkl(سملا.٢
.مسالانميناثلا

فرحلاديدحتلنيترم)def(سملا.٣
.ثلاثلا

فرحلاديدحتلنيترم)xyz(سملا.٤
.عبارلا

تاملاكملالجسنمةملاكمءارجإ

ةشاشنمتاملاكملالجسسملا.١
.فتاهلا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٧٤

:يلياممدحاوسملا.٢

.Wتاملاكملاعيمجلجس.

.ةرداصلاتاملاكملا[.

.Yةتئافلاتاملاكملا.

.Xةدراولاتاملاكملا.
بوغرملالاصتالاةهجمقرددح.٣

.هبلاصتالا

عيرسلالاصتالاماقرأمادختسابةملاكمءارجإ

عيرسلالاصتالامقررارمتسالاعمسملا
ىلعةدوجوملاماقرألاةحولمادختساب
.فتاهلاةشاش
لاصتالاماقرأىوسمادختسانكميال
لاوجلافتاهلاىلعةظوفحملاعيرسلا
نكمي.عيرسلالاصتالاتاملاكمءارجإل
لاصتالاماقرأنمنيمقرىتحمعد
.عيرسلا
عمسملا،نيمقربعيرسلالاصتالالجأنم
مقربةملاكمءارجإليناثلامقرلارارمتسالا
.عيرسلالاصتالا

تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
صيخرتلا
Bluetooth®ةينقت

®Bluetoothةكرشكلتمت SIG, Inc.ةمالع
يأعضخيوBluetoothتاراعشوةملك
ةطساوبتامالعلاهذهلثملمادختسا
Generalةكرش Motorsيأو.صيخرتلل
دوعتىرخأةيراجتءامسأوأةيراجتتامالع
.اهيكلامىلإ

DivXنمصيخرت Certified®ليغشتل
.يلوألاىوتحملااهنمو®DivXتاهويديف
عارتخالاتاءاربنمرثكأوأدحاوبجومب
;7,295,673:ةدحتملاتايالولايفةيلاتلا

7,460,668;7,515,710;7,519,274.

DivXو،®DivXدُعت Certified®

ةيراجتتامالعامهبةطبترملاتاراعشلاو
ةعباتلاتاكرشلاوأ"Roviةكرش"حلاصل
.اهنمصيخرتبجومبالإمدختُستالو،اهل

Made"ةرابعبدصُقي for iPod")عنُص
Made"و)iPodةزهجأل for iPhone"
ميمصتمتدقهنأ)iPhoneةزهجألعنُص(
اًصيصخلاصتاللةينورتكلإلاتاقحلملا
هنأو،يلاوتلاىلعiPhoneوأiPodةزهجأب
ريياعمةيبلتلرّوطملانماهدامتعامتدق
.Appleةكرشلءادألا

نيتيراجتنيتمالعiPhoneوiPodدعت
ةكرشحلاصلنيتلجسم

Apple Computer, Inc.،ةكرشيهو
.ىرخأنادلبوةدحتملاتايالولايفةلجسم

FreeType 2

فيلأتلاقوقحلجمانربلااذهءازجأعضخت
®رشنلاو

عورشمبةصاخلا2007-2012
FreeType (www.freetype.org).عيمج

.ةظوفحمقوقحلا
Libjpeg

ىلعيئزجلكشبةحالملاجمانربدمتعي
.ةلقتسملاJPEGةعومجملمع



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

١٧٥ خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلامظن
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

١٧٥....................خانملاب
يفلخلامكحتلاماظن

١٧٨....................خانملاب

ءاوهلاذفانم
١٨٠...............ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٨٠....باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف

خانملايفمكحتلامظن

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(
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٧٦

يكيتاموتوألاليغشتلا

فئاظولايفًايكيتاموتوأماظنلامكحتي
ةرايسلاديربتوأنيخستلةيلاتلاةعبرألا
:ةبولطملاةرارحلاةجردىلإًالوصو
ةحورملاةعرس.
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
يفاًقحال"تارعشتسملا"عجار.يسمشلا
.مسقلااذه

يوديلاليغشتلا

O:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
فاقيإدنع.خانملايفمكحتلاماظنليغشت
ءاوهلالوخدعنممتيس،ماظنلاليغشت
،ماظنلاليغشتدنع.ةرايسلاىلإيجراخلا
،ضبقملاريودتوأرزيأىلعطغضلاوأ
متيمثخانملابمكحتلاماظنليغشتمتيس
.يلاحلادادعإلابسحءاوهلاليصوت
يفةحورملايفمكحتلاضبقمردأ:9

هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
ةعرسضفخوأةدايزلةعاسلابراقع
ليغشتفاقيإلضبقملاطغضا.ةحورملا
.ةحورملا

ةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإ
نملكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلا
ةجردطبضنكمي:قئاسلاوبكارلا
ىلإةبسنلابلصفنموحنىلعةرارحلا
.بكارلاوقئاسلا
وأةعاسلابراقعهاجتايفحاتفملارِدأ
ىدلةرارحلاةجرددادعإعفرلاهسكع
.هضفخوأبكارلاوأقئاسلا

SYNC)تادادعإطبرلطغضا:)ةنمازم
ءاوهلافييكتوبكارلابناجةرارحةجرد
ترفوتاذإ،قئاسلابناجدادعإعمفلخلاب
SYNCرشؤمحابصمءيضيس.ةزيملاهذه
ةجردتادادعإطبضمتيامدنع.)ةنمازم(
،فلخلابءاوهلافييكتوأبكارلاةرارح
.)ةنمازم(SYNCرشؤمحابصمئفطني
بكارللةيبناجلاةرارحلاةجردةشاشضرعت
اهعفردنعةرارحلاةجرددادعإقئاسلاوأ
.اهضفخوأ
طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
هاجتارييغتل-وأ]وأ\وأYىلع
رزيفرشؤمحابصمءيضي.ءاوهلاقفدت
.ددحملاعضولا
ليغشتلاءاغلإىلإعضولارييغتيدؤيو
عضولاىلإماظنلالاقتناويكيتاموتوألا
)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا.يوديلا
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

١٧٧ خانملايفمكحتلاحيتافم

Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا
ةزهجأةحولنيبءاوهلاميسقتل:\
ضعبهيجوتمتي.ةيضرألاجراخموتاسايقلا
جاجزلاجراخمويمامألاجاجزلاوحنءاوهلا
.يبناجلا
،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]

يمامألاجاجزلاىلإهنمضعبهجتيامنيب
ةيضرأجراخمويبناجلاجاجزلاجراخمو
.يناثلافصلا
ةذفانلافيظنتىلععضولااذهلمعي:-
وحنءاوهلاهّجوي.ةبوطرلاوأبابضلانم
ةيوهتوةيضرألاويمامألاجاجزلاجراخم
رابجإبًايئاقلتماظنلاموقي.ةيبناجلاذفاونلا
ةبكرملاىلإلوخدلاىلعيجراخلاءاوهلا
برتقتملامءاوهلافييكتطغاضليغشتو
.دمجتلاةجردنمةيجراخلاةرارحلاةجرد
نميمامألاجاجزلافيظنتلطغضا:0

هّجوي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
ةيوهتويمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلا
ءاوهلافييكتطغاضءيضي.ةيبناجلاذفاونلا
ةيجراخلاةرارحلاةجردنكتملامكلذك
.دمجتلاةجردنملقأ
ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتالأكيلع
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو
.١٨٠/ةيوهتلاتاحتفعجار

فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتماظنليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا

متينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف
فييكتحابصملظيس.ءاوهلافييكتليغشت
ةرارحلاةجردتناكولىتحًءاضمءاوهلا
.ضافخنالاةديدشجراخلاب

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

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأمدختست
ىلعنمبابضلاةلازإلةئفدتةكبشيفلخلا
.يفلخلاجاجزلا

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

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

هيبنت

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

ةرايسلاتناكاذإ:نيخستللةلباقلاايارملا
نإف،نيخستللةلباقةيجراخايارمبةزهجم
عيقصلاوأبابضلاليزتيكلنخستايارملا
رزىلعطغضلادنعكلذواهحطسىلعنم
عجار.ةيفلخلاةذفانلابصاخلابابضلاةلازإ
.٤٥/ايارملاةئفدت
:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت

دق،دُعبنعليغشتلاةيناكمإرفوتةلاحيف
متيامدنعخانملايفمكحتلاماظنلمعي
ليزملمعيدق.دُعبنعةبكرملاليغشت
دُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
ءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربلاًقفو
ءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإرشؤمحابصم
.دُعبنعليغشتلا
ماظنلمعيس،هبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
جراخلايفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدت
وجلاناكاذإدعاقملاةيوهتماظنلمعيسوأ
حيباصملاءيضتالدق.جراخلايفاًراح
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ءانثأدعاقملاةيوهتوأةئفدتىلعةرشؤملا
ةبكرملاتناكاذإ.دُعبنعليغشتلاءدب
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيس،هبةزهجم
وجلاناكاذإدُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
حابصملاءيضيالدق.جراخلايفًادراب
.ةدايقلاةلجعةئفدتىلعرشؤملا

تاسجملا

يفدوجوملايسمشلارعشتسملالمعي
ةزهجأةحولطسوعيقصلاةلازإةكبش
.ةيسمشلاةرارحلاةبقارمىلعتاسايقلا
يسمشلارعشتسملاةيطغتمتتالأبجيو
.ةحيحصةروصبماظنلالمعينلفالإو
ةرارحلاةجردلرعشتسماًضيأدجويامك
اذهموقيو.ةيمامألاةكبشلافلخةيجراخلا
ءاوهلاةرارحةجردةءارقبرعشتسملا
ةجردىلعظافحلاىلعدعاسيويجراخلا

ثدحتنأنكميو.ةبكرملالخادةرارحلا
ةرارحلاةجردلةحيحصريغةءارق
ةرايسلاةمدقمةيطغتةلاحيفةضورعملا
.ءاطغيأب
تامولعملاخانملايفمكحتلاماظنمدختسي
ىلعظافحللتارعشتسملاهذهنم
ةجردطبضقيرطنعةحيرملاتادادعإلا
عضووةحورملاةعرسوجرخملاةرارح
لسرينأًاضيأماظنللنكمي.ءاوهلاليصوت
ةعشألهجاوملاةبكرملابناجلدربأًءاوه
ريودتعضومادختسانكميامك.سمشلا
تاجردىلعظافحللةجاحلابسحءاوهلا
.ةدرابلاجرخملاةرارح

خانملابيفلخلامكحتلاماظن
ماظننوكيس،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ءزجلاىلعاًدوجوميفلخلاخانملابمكحتلا
لوسنوكلايفنيزختلانميفلخلا
ءاوهلافييكتتادادعإطبضنكمي.يزكرملا
.ماظنلااذهبفلخلاب

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

)Air Delivery Mode Control(
)ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلارز(

٤.TEMP)ةرارحلاةجرديفمكحتلا(
تناكاذإ(ةيفلخلادعاقملاةئفدت.٥

)ةدوجوم
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يفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاةشاش

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١
ماظنةرارحةجرديفمكحتلا.٢

يفلخلاخانملا
ةحورملايفمكحتلا.٣
٤.SYNC)ةنمازتمةرارحتاجرد(

٥.REAR O)فاقيإ/ليغشت(

)يكيتاموتوألاليغشتلا(يفلخيئاقلت.٦
فلخلانممكحتلاعنم.٧
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٨

REARسملا:Oفلخلا Oوأليغشتل
.يفلخلاخانملابمكحتلاماظنليغشتفاقيإ

SYNC)سملا:)ةنمازمSYNCةشاشلاب
خانمبمكحتلاماظنةرارحةجردطبرل
قئاسلاةرارحةجردعميفلخلاءزجلا
.يمامألاءزجلاخانمبمكحتلاماظنب
ةرارحةجردطبضا.SYNCرزلاءيضيس
ةجردرييغتلخانملابيفلخلامكحتلاماظن
.SYNCرزلائفطنيو.ةطبترملاةرارحلا

سملا:فلخلانممكحتلاعنم
Rear Control Lockoutةشاشلاىلع

مكحتلاماظنيفمكحتلاليطعتوأةحاتإل
يف.يمامألادعقملانمخانملابيفلخلا
هنإفيفلخلاخانملابمكحتلاماظنلفقةلاح
ليغشتلارصانعنمهطبضنكميال
.يفلخلاخانملاب

يكيتاموتوألاليغشتلا

AUTO)سملا:)يكيتاموتوأAUTOوأ
Rear Autoمكحتللةشاشلانم

ةعرسوءاوهلاليصوتيفيكيتاموتوألا
ةشاشلايفAىلإةراشإلامتي.ةحورملا
متاذإ.يكيتاموتوألاليغشتلاطيشنتءانثأ
خانملابمكحتلاماظنتادادعإنميأطبض
يكيتاموتوألاليغشتلاءاغلإمتيهنإف،ايودي
.لماكلا
خانملايفمكحتلافئاظوىلإةشاشلاريشت
عضولايفماظنلانوكيامدنعطقف
متيالSYNCطيشنتدنع.يفلخلالقتسملا
.ةشاشلاضرع

يوديلاليغشتلا

ةعاسلابراقعهاجتايفضبقملاردأ:9
عمسملاوأةعاسلابراقعهاجتاسكعوأ
ىلعةحورملايفمكحتلارصنعلرارمتسالا
.ةحورملاةعرسضيفختوأةدايزلةشاشلا

TEMP:براقعهاجتابضبقملاردأ
وأةعاسلابراقعهاجتاسكعوأةعاسلا
يفمكحتلارصانعرارمتسالاعمسملا
ةجردطبضلةشاشلاىلعةرارحلاةجرد
ةءاضإدنع.يفلخلابكارلادعقمةرارح

SYNC،خانملاةرارحةجردطبرمتي
.قئاسلاةرارحةجرددادعإعميفلخلا

Y/\/YوأMODE:عضولارزسملا
MODEطغضاوأةشاشلاىلعبولطملا
خانملايفمكحتلاليغشترصانعىلع
ةقطنميفءاوهلاقفدتهاجتارييغتلفلخلاب
لكشبMODEسملا.ةيفلخلاسولجلا
ىلعبولطملاعضولارهظيىتحرركتم
.ةشاشلا
MوأL:ىلعطغضاMوأL،اذإ
يفرطلادعقملاةئفدتلةزيملاهذهترفوت
دعاقملاةئفدتعجار.نميألاوأرسيألا
.٦٢/ةيفلخلا
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ءاوهلاذفانم

ةيوهتلاتاحتف
ىلعىطسولاوةيبناجلاءاوهلاجراخمطبضل
يفقلزنملاحاتفممدختسا،تادادعلاةحول
ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلجرخملازكرم
.ءاوهلاقفدتقالغإيفةبغرلادنعكلذكو
باكرلاةقطنميفةيولعجراخمدجوتدق
.ةجاحلادنعاهطبضكنكمي:ةيفلخلا
ىتمةحوتفمجراخملاةفاكءاقبىلعظفاح
ءادألضفأىلعلوصحللًانكممكلذناك
.ماظنلل

ةيلمعحئاصن

رجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.
جاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادميف
ءاوهلاقفدتقوعتدقيتلاو،يمامألا
.ةبكرملالخاد

كرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.
صاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلانيسحتل
.ةبكرملاىلإةلخادلاةبوطرلا

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
ءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
ءادأىلعًابلسرثؤينأنكميكرحملا
.ماظنلا

ةفاكلفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
يفةدعاسمللتاقوعملانمدعاقملا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف

ءانثأىرخأةرمبابضلانّوكتةلاحيف.
ةرارحةجردعم\وأYعضورايتخا
مقف،ةرايسلاءاجرأةفاكيفةلدتعم
بابضلاليلقتلءاوهلافيكمليغشتب
.يمامألاجاجزلاىلعنوكتملا

ةنايصلا

باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
بوبحوةبرتألاليلقتىلعحشرملالمعي
ءاوهلانمجيهتلاتاببسمنماهريغوحاقللا
ةداعإعضوليغشتدنعيلخادلاويجراخلا
.ءاوهلاريودت
ةنايصلانمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو
/ةنايصلالودجعجار.ةينيتورلاةلودجملا

٣١٣.

.لماكلابتازافقلاقودنصحتفا.١
قودنصبابدُمخمعارذلصفا.٢

قودنصبابةعومجمنمتازافقلا
.تازافقلا
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١٨١ خانملايفمكحتلاحيتافم

بابيبناجالكىلعةدشبطغضا.٣
نمدعبأىلإهحتفلتازافقلاقودنص
.نْيتوصقلانْيتطقنلا

بابتبثتيتلازاجتحالاكباشمرّرح.٤
قفرب)1(ةمدخلابابحتفا.ةمدخلا
كفلةرايسلازكرمهاجتهكرحمث
ءاوهلارتلفلزأ.ةلصفملاقيشعت
.)2(ميدقلا

.ديدجلاءاوهلارتلفبّكر.٥
.هقلغأمثةمدخلاباببيكرتدعأ.٦
بيكرتةداعإلسكعلابتاوطخلاذّفن.٧

.تازافقلاقودنص
ةدعاسمللةجاحبتنكاذإكليكورشتسا
.ةيفاضإلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٢

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٨٣..............ةتتشملاةدايقلا
١٨٤..............ةيئاقولاةدايقلا
١٨٤.............ةرايسلابمكحتلا
١٨٤.....................ةلمرفلا
١٨٤.....................ةدايقلا
١٨٥...قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٨٥...............مكحتلانادقف
١٨٦..........قرطلاجراخةدايقلا
١٩٠.....ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٩١......ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٩١......ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٩٢............ةرايسلاتقلعاذإ
١٩٣.........ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٩٧......ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٩٧........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٩٨..........كرحملاليغشتءدب
تاقحلملاةقاط
١٩٩..........)RAP(ةزجتحملا
١٩٩........نكرلاعضوىلإلقنلا
٢٠٠.........نكرلاعضونملقنلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

٢٠١..................لاعتشالل
٢٠١................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
٢٠٢...............كرحملامداع
٢٠٢.....اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
سورتلاقودنص
٢٠٣...............يكيتاموتوألا
٢٠٤...............يوديلاعضولا
٢٠٥..........رطقلا/بحسلاعضو

ةدايقلاةمظنأ
٢٠٦....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

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

٢٠٧...........)يئابرهكلانكرلا
٢٠٨.............لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
٢٠٨..........)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٠٩........تابثلايفينورتكلإلا
ىلعنملوزنلايفمكحتلا

٢١١.........)HDC(تاعفترملا
٢١١.........ةدايقلاعضوبمكحتلا

ةعرسلاتبثم
تابثيفمكحتلاماظن
٢١٣...................ةعرسلا

ةعرسلايفمكحتلاةزيم
٢١٥..................ةيمؤالتلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢٢٣.......قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٢٣....................فلخلل
٢٢٧......ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢٢٧....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٢٩............)FAB(ةيمامألا
ةاشملاةلمرفماظن

٢٣١.............)FPB(مامألاب
ءايمعلاةقطنملاهيبنت
٢٣٢...........)SBZA(ةيبناجلا
ةراحرييغتهيبنت
٢٣٣..............)LCA(ريسلا
ةرداغمدنعريذحتلا

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

٢٣٥.........)راسملاىلعءاقبلا

دوقولا
٢٣٦.....................دوقولا
٢٣٧........دوقوللةفاضملاداوملا
٢٣٧.................دوقولاةئبعت
٢٣٩.....ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةروطقمبحس
ةماعتامولعم
٢٣٩..............بحسلانأشب
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١٨٣ ليغشتلاوةدايقلا

تاداشرإوةدايقلاقرط
٢٣٩....................رطقلا
٢٤٢..............ةروطقمبحس
٢٤٤......ةروطقملابحسةزيهجت

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٤٦.......ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ةدايقلاتامولعم

ةتتشملاةدايقلا
يتلاوهابتنالاتتشتروصنمديدعلاكانه
مكحلامزتلا.ةدايقلانعكزيكرتفرصتدق
ىرخألاماهملاعدتالو،رومألاىلعبئاصلا
ّتنسدقو.قيرطلانعكهابتنافرصت
نأشبنيناوقلاةيلحملاتاموكحلانمديدعلا
فرعتلاكيلعاذل.ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
.كتقطنميفةيلحملانيناوقلاىلع
فرصتال،ةدايقلانعكهابتناتيتشتبنجتل
ةدايقلاةلجعبكسمأوقيرطلانعكرصب
.ةدايقلاىلعطقفكريكفتزكروكيدياتلكب
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

يفهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدرظنا
نمديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنمسق
امب،ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملا
لومحمفتاهنارقإةيفيككلذيف
.همادختساو
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٤

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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١٨٥ ليغشتلاوةدايقلا

،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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ليغشتلاوةدايقلا١٨٦

نأنكمي.ىندألاسرتلاىلإرايغلا
قالزنايفةئجافمتاريغتيأببستت
.تاراطإلا

يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

قرطلاجراخةدايقلا
عفدلاماظنتابكرمعيمجمادختسانكمي
بجي.قرطلاجراخةدايقللتالجعلاعيمجب
ماظنبةزهجملاريغتابكرملاةدايقمتتالأ
ريغتابكرملاوتالجعلاعيمجبعفدلا
تاقرطلالكلريسلاماظنتاراطإبةزهجملا
)AT(قرطلاجراخةدايقلاماظنتاراطإبوأ
لب،ةرعولاقرطلاىلع)OOR(اهيلعو
لاصتالل.كسامتموٍوتسمحطسىلع
ىلعلوصحللتاراطإللةعنصملاةكرشلاب
تادعملاتاراطإلوحتامولعملانمديزم
كلذكو"دودحملانامضلا"عجار،ةيلصألا
."ةدِعاسملاتامولعمللكلاملاليلد"
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

يضرألاصولخلانمديزملاىلعلوصحلل
ةلازإيرورضلانمنوكيدق،رمألامزلاذإ
.ةيمامألاةهجاوللىلفسلاءاوهلاّدصم
للقتيمامأرليوبسانودبةدايقلا،نكلو
.دوقولاةيداصتقا

هيبنت

ةليوطتارتفلةبكرملاليغشتيدؤيدق
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمبيكرتنودب
كرحملاىلإءاوهلاقفدتىلإةيمامألا
ةداعإبمقكلذل.بسانمريغلكشب
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمليصوت
.قرطلاجراخةدايقلادعبةيمامألا

قرطلاجراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت

ريذحت}
ةيضرأىلعّةتبثملاريغةلومحلاف.

ءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
ضرأىلعةدايقلادنعةبكرملا
ءايشألاكبيصتدقو.ةرعو
.باكرلابيصتوأةرياطتملا
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف
.ماكحإب

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةقطنميفةلومحلابظفتحا.
مامألايفنوكتنأىلعةلومحلا
نأيغبني.ناكمإلاردقةضفخنمو
،ةيضرألاىلعءايشألالقثأنوكت
.يفلخلاروحملامامأ

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

لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
ةرايسلاةلومحدودحعجار،ةبكرملاليمحت
/١٩٣.

ةئيبلايفريثأتلافواخم

بوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.
قطانملاو،ةكسامتملاقرطلاو
جراخةماعللةيهيفرتلاةدايقللةصصخملا
دعاوقلاعيمجعابتاكلذكو،قرطلا
.ةنلعملاةيميظنتلا

وأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.
اًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأروهزلا
.ةيربلاةايحلابثبعتالأ

لباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.
حوطسىلعنكرلارظنا.لاعتشالل
.٢٠١/لاعتشاللةلباق

تاعفترملاىلعةدايقلا

اًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
ةبكرملاعيطتستالامواملًامهفواًديدس
.هبمايقلا

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

بجي،تاعفترملادحأىلعةدايقلالبق
دقيتلاقئاوعلاورجلاورادحنالاةدشمييقت
نمقيرطلاةيؤرترذعتاذإ.اههجاوت
ىلعلجرتوةبكرملانمجرخاف،كمامأ
.ةدايقلاةعباتملبقعفترملا

:تاعفترملاىلعةدايقلادنع
ةلجعبكسمأوةضفخنمةعرسىلعدُق.

.اًديجةدايقلا
.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.
وأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملادُق.

،ةميقتسمةروصبهلفسألًالوزن
.نكمأنإ

نمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.
.عفترملاةمق

ءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.
اًحوضورثكأةبكرملالعجلراهنلا
.ىرخألاتابكرملل

ريذحت}
عفترملاةمقوحنةدايقلاببستتدق
نوكتدقف.ثداحعوقويفةيلاعةعرسب
ىتحوأفرجوأةفاحوأةيواهكانه
ةغلابةباصإلضرعتتدقو.ىرخأةبكرم
،عفترمةمقنمبارتقالاعم.ةافولاوأ
.اًظقيتمقباوةعرسلاففخ

فلخلاىلإوأمامألاىلإريستنأكايإ.
قودنصوعفترملالفسأىلإلوزنلادنع
ثيح.)دياحملا(Nعضولايفسورتلا
لمارفلاةرارحةجردعفترتنأنكمي
دقفهيلعبترتياممةطرفمةروصب
.ةرطيسلا
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،عفترمىلعنمًالوزنةدايقلادنع.
ةروصبةبكرملاهجوتىلعظفاحف
بجي،مثنمو.لفسألاوحنةميقتسم
نألةضفخنمةعرسىلعةدايقلا
ءاطبإللمارفلاعملمعيسكرحملا
ءاقبإىلعدعاسيسوةبكرملاةكرح
.ةرطيسلاقاطننمضةبكرملا

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

:عفترمىلعةبكرملاتلطعتلاحيف
فاقيإللمارفلاىلعطغضلابمق.١

نكرلالمارفقيشعتمث،ةبكرملا
.كلذدعب

دعأمث)نكرلا(Pعضولاىلإلوحت.٢
.كرحملاليغشت
دحأىلعاًدوعصدوقتتنكاذإ.

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

ةيفاكةروصباًردحنمعفترملاناك
هنأينعيكلذف،ةبكرملاكرحمفاقيإل
يفببستللةيفاكةروصبردحنم
.ةبكرملابالقنا
،عفترملاةمقىلإلوصولارذعتاذإ.

.ةرشابمعفترملالفسأوحنعجارتف
دنععفترملالفسأىلإلزنتنأكايإ.

اًمدختسم)دياحملا(Nعضولاقيشعت
.بسحفلمارفلا
فلخلاىلإةبكرملاجرحدتتنأنكمي.

.ةرطيسلادقفهيلعبترتياممةعرسب
دحأىلعنمًالوزندوقتتنكاذإ.

لوحتف،ةبكرملاتلطعتمثتاعفترملا
لمارفريرحتبمقو،لقأةعرسىلإ
ًالوزنةميقتسمةروصبدُقو،نكرلا
.لفسأىلإ

دعبةبكرملاليغشتةداعإترذعتاذإ.٣
لمارفىلعطغضلابمقف،اهلطعت
سورتلاقودنصبلوحتلاو،نكرلا
،)نكرلا(Pعضولاىلإيكيتاموتوألا
.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
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وأدودخأيفةبكرملاتالجعتطقس
ليمتدقف،هيلعنملوزنلادنعضفخنم
.ربكأةجردبةبكرملا

دحأىلعةدايقلايرورضلانمناكاذإ.
،قالزنالايفةبكرملاتأدبو،تاردحنملا
كلذدعاسينأضرتفي.لوزنلابمقف
ميقتسمطخيفةبكرملاهيجوتيف
.يبناجلاقالزنالاعنمو

ريذحت}
نملوزنلاءانثأةبكرملانمجورخلانإ
دحأىلعاهفقوتدنعوعفترملاىلع
تبلقنااذإف.اًريطخاًرمأدعيتاردحنملا
،مثنمو.كلتقتوأكقحستدقف،ةبكرملا
بناجلانماًمئادجورخلاىلعصرحا
،ةبكرملانمعفترملاىلعألهجاوملا
.اهجرحدتلاحيفةبكرملاراسمبنجتو

جلثلاوأديلجلاوألامرلاوأنيطلايفةدايقلا

يفةدايقلادنعةضفخنمةعرسمدختسا
بجوت،قمعأنيطلاناكاملكف–نيطلا
ةبكرملاىلعظافحلابجي.ةعرسلاضفخ
.اهزرغبنجتلةكرحتم
يف.لامرلاىلعريسلادنعرجلاريغتي
ىلعلاحلاوهامك،ةوخرلالامرلا
تاراطإلانوكت،ةيلمرلانابثكلاوأئطاوشلا
ىلعاذهرثؤيو.لامرلايفزرغللةضرع

ةعرسبدُق.لمارفلاوعراستلاوهيجوتلا
ةداحلاتافاطعنالابنجتوةضفخنم
.ةئجافملاتاروانملاو
؛فيثكلاديلجلاوجولثلاىلعرجلاليلقتمتي
مق،اذلو.ةرطيسلادقفلهسلانمهنإثيح
ىلعةدايقلادنعةبكرملاةعرسضفخب
.فيثكلاديلجلاوجولثلا

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

هايملايفةدايقلا

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

ضرألالخلختنأنكميف،بسحفةلحض
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

هيبنت

تناكاذإةدكارلاهايملاربعةبكرملادقتال
عوزجةيطغتلةيافكلاهيفامبةقيمع
دق.مداعلابوبنأوأاهرواحموأتالجعلا
ءازجأوروحملاةقيمعلاهايملافلُتت
.ىرخألاةبكرملا

،قمعلاةغلابةدكارلاهايملانكتملاذإ
تاعرسلادنع.ءطبباهلالخةدايقلاكنكميف
،لاعشإلاماظنىلعهايملارثانتت،ىلعألا
لطعتتدقو.ةبكرملاكرحمفقوتيدقو
بوبنأهايملارمغتامدنعاًضيأةبكرملا
اًرومغممداعلابوبنأناكاذإو.مداعلا
كرحملاليغشتنمنكمتتنلف،هايملاب
هنأركذت،هايملالالخةدايقلادنع.اًقلطم
ةفاسمدادزتدق،لمارفلالالتبادنع
/.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلارظنا.ةلمرفلا

١٩٠.
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ةرعولاقرطلايفةدايقلادعب

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

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

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
ةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
طغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعبوأ
لمعتىتحلمارفلاةساودىلعةفخب
.يعيبطلالكشلاب
ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملاءاملا
كرمغينأنكمي،كلذثودحلاحيفو
لهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأءاملا
دنعًادجًارذحنكوةطرشلاتاريذحت
.قفدتملاءاملاربعةدايقلا

ءاملاقوفقالزنالا

.ًاريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتُعي
تاراطإتحتءاملامكارتينأنكميو
وهو.لعفلابءاملاقوفريستثيحبةبكرملا
ًالتبمقيرطلاناكاذإثدحينأنكميام
.ةيفاكلاةعرسلابريستتنكويفاكلاردقلاب

ذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملاتناكاذإ
قيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالتنوكي
.ًادوجومريغوأًاليلق
قوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
صوصخلااذهيفةحيصنلضفأو.ءاملا

ناكاذإةعرسلائطبتنأيه
.ًاللبمقيرطلا

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن

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

.ةديجةلاحيفيمامألا
ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.

.يمامألاجاجزلا
ةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.

.يجراخلاراطإللبسانمقمعتاذ
.٢٧٧/تاراطإرظنا

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

عيمجبعفدلاماظنعضوطيشنتبمق.
عضوبمكحتلارظنا.)AWD(تالجعلا
.٢١١/ةدايقلا
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١٩١ ليغشتلاوةدايقلا

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.

.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

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

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

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
روبعمدعوضرعلابفارحنالامدع
.طسوألاطخلا

دجويدقف؛تاعفترملاممقىلعهبتنا.
ةلطعتمةرايس(ةراحلايفقئاع
.)ثداحوأ

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

تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح.
)AWD(.ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار/

/تالجعلاعيمجبعفدلاماظنو٢١١
٢٠٦.

ءاتشلالصفيفةدايقلا

جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

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

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل

.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.
عراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
لوحتالجعلانارودىلإيدؤي
تالجعلادقفتيلاتلابو،اهروحم
.ضرألاباهكسامت

.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢٠٩/تابثلايفينورتكلإلا

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

٢٠٦.
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٢

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

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح.
)AWD(.ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار/

/تالجعلاعيمجبعفدلاماظنو٢١١
٢٠٦.

ةيجلثلافصاوعلافورظ

ةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ملامةبكرملايفىقبإ.ةدعاسملابلطل
ىلعلوصحلل.ةبيرقةدعاسمكانهنكت
:ةبكرملايفدرفلكنيمأتوةدعاسملا
ريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

.رطخلانم
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

ىلعخانملابمكحتلاماظنطبضا.
،ةرايسلالخادءاوهلاريودتدادعإ
ىلعأىلعةحورملاةعرسطبضاو
مكحتلاةمظنأ"عجار.اهلدادعإ
".خانملاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

عجار،COنعتامولعملانمديزمل
.٢٠٢/كرحملامداع

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

ةرايسلاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
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١٩٣ ليغشتلاوةدايقلا

الثيحبًادجديدشلكشبةقلاعتناكاذإو
فقوأ،ةبكرملاريرحتبحسلاماظنلنكمي
ةقيرطمدختساوبحسلاماظنليغشت
/رجلايفمكحتلارظنا.تالجعلاحيجرت
.٢٠٩/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

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

تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح
)AWD(.٢١١/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار
.٢٠٦/تالجعلاعيمجبعفدلاماظنو

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

٣٠٠.

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
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٤

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

تاقصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
)1(باكرللةصصخُملادعاقملاددع
ةبكرملاباعيتسانزولىصقألادحلاو
.لطرلاومارغوليكلاب)2(
تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
تاراطإلانعتامولعملانمديزمل
طغضو٢٧٧/تاراطإعجار،خفنلاو
.٢٧٩/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

عالطالل٢٤٢/ةروطقمبحسعجار
بحسنعةمهمتامولعمىلع
بحسلاةمالسدعاوقوةروطقملا
.ةروطقملابحسبةصاخحئاصنو
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١٩٥ ليغشتلاوةدايقلا

١لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=لوألا

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

=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
.)لطر٧٠٠(مغك٣١٧

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
ىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
ةبكرملاةعسنزونعةددحمتامولعم
نزولاديزينأبجيال.دعاقملاعاضوأو
نعةلومحلاوباكرلاوقئاسللعمجملا
.ةبكرملاةعسنزو
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٦

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

قصلملاىلعلاثم

صاختاراطإلا/ةداهشللقصلمدجوي
ىطسولاةماعدلاىلعتبثُمةبكرملاب
.)بةماعدلا(
تاراطإمجحضرعتدقةقاطبلا
بولطملاخفنلاطغضوةيلصألاةبكرملا
ةلومحليلامجإلانزولاىلعلوصحلل
نزولاةعسقصلملاحضوي.ةبكرملا
اذهىلعقلطيو.كتبكرمليلامجإلا
.)GVWR(ةبكرملليلكلانزولاةبسن
ةبكرملليلامجإلانزولاريدقتلمشي
دوقولاوباكرلاعيمجوةبكرملانزو
.ةلومحلاو

/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،ئجافملافاطعنالا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةقطنميفءايشألاعض.
ةقطنميفو.ةبكرملابةلومحلا
اهعضوىلعصرحا،ةلومحلا
لواح.ناكمإلاردقمامألاىلإ
.يواستلابلمحلاعزوتنأ

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

ةتباثلاريغءايشألانيمأتبجي.
.ةبكرملايف

ًايوطمدعقميأكرتتال.
كانهنكتملاملفسألل
.كلذىلإةجاح
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١٩٧ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
ءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.

٨٠٥لوأل،ةضفخنموأةيلاعتناك
ءدببنجت.)ليم٥٠٠(رتموليك
مامصللماكلاحتفلاعمليغشتلا
ىلإةكرحلالقنبنجت.قناخلا
وأةبكرملاةلمرفلىندألارايغلا
.اهئاطبإ

٣٢٢لوألئجافملافقوتلابنجت.
يفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(مك
لمارفلاليتنوكيالءانثألاهذه
يدؤتدقو.دعبهنييلتمتدقديدجلا
ليتلاِىلبىلإةئجافملاتافقوتلا
ىلإةجاحلاوناوألالبقديدجلا
داشرإعبتا.لقأةرتفدعبهلادبتسا
ليتتيرتشااملكاذهنييلتلا
.لمارف

ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.ًايجيردتلمحلاوكرحملا

ليغشتلاحاتفمعضاوم

نودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنمحاتفم
لوخدلاماظنلاسرإزاهجنوكينأبجي
متييكةبكرملالخاد)RKE(حاتفمالب
ليغشتلارزناكاذإ.ماظنلاليغشت
نوكتنأنكمي،لمعياليطاغضنالا
يوقويداريئاوهةراشإنمةبيرقةرايسلا
لوخدلاماظنعملخادتلاببُسيامم
ليغشترظنا.)RKE(حاتفمنودبيكلساللا
(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
/٢٨.
نوكتنأبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
ىلعطغضلاعمليغشتلاعضويفةرايسلا
.لمارفلاةساود

Stopping the Engine/LOCK/OFF
ال()ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(
،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤمحيباصمدجوت
ENGINEىلعطغضا START/STOP
.كرحملاليغشتفاقيإلةدحاوةرم
،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
فوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتيفوس
)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاطلظت
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن

(RAP)/١٩٩.

،)P(نكرلاعضويفةبكرملانكتملاذإو
عضولاىلإلاعشإلادوعيفوس

ACC/ACCESSORY)متيو)تاقحلم
لقنا(ةرايسلافاقيإلليدبتلاةلاسرلاضرع
تامولعمزكرميف)نكرلاعضوىلإ
ىلإةرايسلالاقتنادنعو.)DIC(قئاسلا
ماظنلقتنيفوس،)P(نكرلاعضو
.ليغشتلافاقيإعضوىلإلاعشإلا
كرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
دعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح.ةبكرملا
ليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلليئابرهكلا
.ةيئاوهلادئاسولا
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٨

ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

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

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

عضولاىلإلقتنا،اًمامتةبكرملافقوأ.٣
P)لاعشإلاليغشتفقوأو،)نكر.

رظنا.نكرلالمارفقّشع.٤
Electric Parking Brake)لمارف

.٢٠٧/)يئابرهكلانكرلا

ريذحت}
اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبنيال
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

،ةرايسلافاقيإنكمملاريغنمناكاذإ
طغضاف،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو
ENGINEىلع START/STOP)ةرادإ/
نملوطأةدمل)كرحملاليغشتفاقيإ
.ناوثسمخلالخنيترمطغضاوأ،نيتيناث

ACC/ACCESSORY)حابصم()تاقحلملا
حمسيعضولااذه:)يلاقتربلارشؤملا
دنعةيئابرهكلاتاقحلملاضعبمادختساب
.كرحملافقوت
فاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ةرملرزلاىلعطغضلابتمقذإ،ليغشتلا
فوسف،لمارفلاةساودطبرنودبةدحاو
عضولاىلعلاعشإلاماظنطبضمتي

ACC/ACCESSORY)قحلملا(.
عضولانملاعشإلالقتنيفوس

ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملا
بنجتلقئاقدسمخدعبليغشتلافاقيإ
.ةيراطبلافاعضإ

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
عضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
فاقيإعم.ليغشتلاءدبوةدايقلابصاخ
اذإ،لمارفلاةساودطبرو،لاعشإلاليغشت
ةدحاوةرملرزلاىلعطغضلابتمق
ىلعلاعشإلاماظنطبضمتيفوسف

ON/RUN/START)نأدرجمبو.)ليغشت
رمتسيفوس.رزلاريرحتبمق،نارودلاأدبي
.كرحملاليغشتأدبيىتحكرحملانارود

ذئدعب.١٩٨/كرحملاليغشتءدبرظنا
عضولاىلعاًطوبضملاعشإلالظيس

ON/RUN)ليغشت(.

ةمدخلاعضو

صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
حابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
ضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألارشؤم
ليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالاصحف
،لمارفلاةساودقيشعتمدععم،ةبكرملا
رثكألرزلاىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤي
ىلإةبكرملاليوحتىلإٍناوثسمخنم
Serviceعضو Mode)هيفو.)ةمدخلاعضو
امكاًمامتتوصلاوتادادعلاةمظنألمعت
النكلو،)ليغشت(ON/RUNعضويف
ليغشتءدبنكميالف.ةبكرملاةدايقنكمي
رزلاىلعطغضا.ةمدخلاعضويفكرحملا
.ةبكرملاليغشتفاقيإلىرخأةرم

كرحملاليغشتءدب
Nوأ)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكرح
يأيفكرحملاليغشتأدبينل.)دياحم(
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.رخآعضو
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(
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١٩٩ ليغشتلاوةدايقلا

هيبنت

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

هيبنت

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

ليغشتلاءدبتاءارجإ

بجي،حاتفمنودبلوخدلاماظنعم.١
RKEماظنلاسرإزاهجنوكينأ
طغضا.ةبكرملالخاد

ENGINE START/STOPءانثأ
ءدبدنع.لمارفلاةساودىلعطغضلا
.رزلاررح،كرحملانارود
عمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانيخست
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا

سيلRKEماظنلاسرإزاهجناكاذإ
وأ،شيوشتكانهناكوأ،ةبكرملايف
فوس،ةفيعضRKEماظنةيراطب
ضرعبقئاسلاتامولعمزكرمموقي
.ةلاسر

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
عضوىلإلاعشإلاةداعإقيرطنع

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

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
درابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(اًدج
هرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
لواح.مزاللانمرثكألكشبنيزنبلاب
لفسألدوقولاةساودىلعطغضتنأ
عمعضولااذهيفاهتبثتوةياهنلاىتح
ENGINEطغض START/STOP
ةدملرظتنا.ىصقأدحكةيناث١٥ةدمل
ةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث١٥
ءدبدنعو.نارودلاروتومدربيىتح
،رزلاريرحتبمق،كرحملاليغشت
ليغشتأدبيناكاذإ.دوقولاةساودو

ةرمفقوتتمثةريصقةدملةبكرملا
.ءارجإلاسفنراركتبمقف،ىرخأ
دئازلانيزنبلاةلازإىلعكلذدعاسي
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانم
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
ةكرحلالقانطبضاوكرحملالغش
تييزتمتيوتيزلانخسيىتحقفرب
.ةكرحتملاءازجألاعيمج

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

نكرلاعضوىلإلقنلا
ةساودىلعطغضلايفرمتسا.١

رظنا.ديلالمارفطبضعملمارفلا
Electric Parking Brake)لمارف

.٢٠٧/)يئابرهكلانكرلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٠

Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتبمق.٢
رزلاىلعرارمتسابطغضلاب)نكرلا(
عارذعفدورايغلاعارذيفدوجوملا
ءزجلاهاجتايفلماكلكشبرايغلا
.ةبكرملانميمامألا

OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٣
.)ليغشتلافاقيإ(

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا

ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةبكرملا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
ىلإرايغلاعارذكيرحتوديلالمارف
عضوىلإلقنلارظنا.)نكر(Pعضولا
ةرايسلامدختستتنكاذإ.١٩٩/نكرلا
ةدايقلاقرطعجارف،ةروطقمبحسيف
.٢٣٩/رطقلاتاداشرإو

عمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملاكرت
عم)نكرلا(Pعضويفةبكرملانوكت
ةرداغملبقاًديجنكرلالمارفقيشعت
Pعضوىلإرايغلاعارذكيرحتدعب.ةبكرملا
لمارفلاةساودىلعطغضا،)نكرلا(
اذإرظنامث.رمتسملكشبلفسألةيداعلا
Pعضونمرايغلاعارذكيرحتكناكمإبناك
.ًالوأرزلاىلعطغضلانود)نكرلا(
عارذنأينعياذهفكلذبمايقلاكنكمأاذإو
Pعضولايفلماكلكشبقلغمريغرايغلا
.)نكرلا(

نارودلامزعلفق

نزوعضيامدنعنارودلامزعلفقثدحي
ةطاقسىلعمزاللانعةدئازةوقةبكرملا
ثدحياموهو.ةكرحلالقانيففاقيإلا
ملوةعفترمضرأىلعةبكرملافاقيإدنع
Pعضولاىلعةكرحلالقانطبضمتي
نمنوكيٍذئدنعومئالملالكشلاب)نكرلا(
.)نكرلا(Pعضولانمجورخلابعصلا
لمارفطبرا،نارودلامزعلفقبنجتلو
.)نكرلا(Pعضولاىلإلقتنامث،ديلا
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلعفرعتللو
.اًقبسمنيبملا"نكرلاعضوىلإلاقتنالا"
،نارودلامزعلفقثودحمدعلاحيفو
لتلاىلعأىلإكتبكرمعفدىلإجاتحتدق
طغضسيفنتلىرخأةبكرمقيرطنع
نملاقتنالاكنكميكلذبو،فاقيإلاةطاقس
.)نكرلا(Pعضولا

نكرلاعضونملقنلا
لفقريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملا
سورتلارييغتعارذلفقريرحت.رايغلا
نمعارذلاكيرحتعنملممصم
لاعشإلانكيملام،)نكر(Pعضولا
يفوأليغشتلاعضوىلعًاطوبضم

ACC/ACCESSORY)متو)تاقحلملا
.ةيداعلالمارفلاةساودىلعطغضلا
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ءانثتسابًامئادرايغلالفقريرحتماظنلمعي
ريغةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلا
لقأ(يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشم
.)تلوف٩نم
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار.ةيراطبلل
.تامولعملانمديزملل٢٩٨/ىرخأ
:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل

.لاعشإلاليغشتبمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.رايغلاعارذرزىلعطغضا.٣
عضولاىلإرايغلاعارذكرح.٤

.بولطملا
رايغلاعارذجارخإنماهنيحنكمتتملاذإو
:)نكرلا(Pعضونم

رايغلاعارذرزريرحتبمق.١
.لماكلكشب

،لمارفلاةساودىلعطغضلاعمو.٢
رايغلاعارذرزىلعطغضا
.ىرخأةرم

عضولاىلإرايغلاعارذكرح.٣
.بولطملا

عارذكيرحتىلعرداقريغلازتالتنكاذإ
ليكولارشتسا،)نكرلا(Pعضولانمرايغلا
.هعملماعتتيذلا

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
تحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
فاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملاندب
وأرجشلاقرووأقاروألاىلعةبكرملا
ةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلابشعلا
.قارتحالل

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةرايسلافاقيإمدعلضُفي
نارودءانثأةرايسلاةرداغمدنع.كرحملا
نمدكأتللةحيحصلاتاوطخلاعبتا،كرحملا
ناكميفاهفوقونمدكأتللواهكرحتمدع
نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.ةبسانمةيوهتب
.٢٠٢/كرحملامداعو١٩٩/

عم)نكر(Pعضولاىلعةرايسلاكرتدنع
لوخدلالاسرإزاهجدوجووكرحملاريودت
،ةرايسلاجراخ)RKE(حاتفمالبدُعبنع
.ةدحاوةعاسرورمدعبكرحملافقوتيسف
عم)نكر(Pعضولاىلعةرايسلاكرتدنع
)RKE(لاسرإزاهجدوجووكرحملاريودت
ةدملاًرئادكرحملالظيسف،لخادلاب
فقوتيسةيناثلاةعاسلاةياهنيفو.نيتعاس
.ةرايسلاليغشت
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
.٢٠٢/كرحملامداعو١٩٩/نكرلا

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.٢٣٩/رطقلا
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يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

P)لفقيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
دنععضولااذهمدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
رذعتيةبكرملانألكرحملاليغشتءدب
.ةلوهسباهكيرحت

ريذحت}
ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةبكرملا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
ىلإرايغلاعارذكيرحتوديلالمارف
عضوىلإلقنلاعجار.)نكر(Pعضولا
تاداشرإوةدايقلاقرطو١٩٩/نكرلا
.٢٣٩/رطقلا

Pعضولاىلعرايغلاعارذطبضنمدكأت
.كرحملاليغشتءدبلبقلماكلاب)نكرلا(
رايغلفقيفمكحتللماظنبةدوزمةبكرملا
ليغشتعم.يكيتاموتوألاةكرحلالقان
ىتحةيداعلالمارفلاىلعطغضا،لاعشإلا
رييغتعارذفلخرزلاطغضامث،ةياهنلا
.)نكر(Pعضولانملاقتنالالبقسورتلا
Pعضولانملاقتنالاعيطتستالتنكاذإ
لقنلاعارذىلعطغضلاففخ،)نكرلا(
Pعضولاىلإلماكلابلقنلاعارذعفداو

مادختسايفرارمتسالاعم)نكرلا(
رايغلاعارذرزىلعطغضاذئدعب.لمارفلا
لقنلارظنا.رخآرايغىلإرايغلاعارذلقناو
.٢٠٠/نكرلاعضونم

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.

هيبنت

)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابتمقاذإ
نأنكميفمامأللةبكرملاريسءانثأ
نلو.ةكرحلالقانفلتيفكلذببستي
ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
الإ)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابمقت
.ةبكرملافقوتدعب

نماهجارخإلًابايإوًاباهذةبكرملاةحجرأل
لقانفالتإنودلامرلاوأجلثلاوأديلجلا
.١٩٢/ةرايسلاتقلعاذإعجار،ةكرحلا

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

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

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلعطغضا

هيبنت

يدؤيدقف،تاقيشعتلارييغتمتيملاذإو
مق.سورتلاقودنصفلتىلإاذه
.روفلاىلعةبكرملاةنايصب

نكتملو،عفترمىلعةبكرملافاقيإمتاذإ
بلقنتدقفلمارفلاةساودىلعطغاض
ىلإىزعيويعيبطرمأاذهو.ةبكرملا
ءادألانيسحتلممصملانارودلامزعلوحم
مدختسا.دوقولاكالهتسايفداصتقالاو
ال.تاعفترملاىلعةبكرملافاقيإللمارفلا
.ةعرسلاةدايزةساودمدختست

L)ةيناكمإعضولااذهكلرفوي:)يودي
رفويامك.ةفلتخملاتاعرسلاىلإلوصولا
لقأنكلوكرحملاحبكلربكأةيناكمإ
Dعضولانمدوقولاكالهتسايفاداصتقا
تاعفترملاىلعهمادختساكنكمي.)ةدايق(
لحولاوأجلثلايفوأ،رادحنالاةديدش
.٢٠٤/يوديلاعضولارظنا.نيقيمعلا

سورتلاقودنصلمعيدق:ليغشتلاعاضوأ
نيسحتلكلذوداتعملانملقأسرتىلع
كرحملاةعرسعفترتدق.ةرايسلاءادأ
يفءاضوضلاىوتسمديزينألمتُحيو
:ةيلاتلافورظلا
.عفترمدوعصدنع.
.عفترمنملوزنلادنع.
ةرارحلاتاجرديفةدايقلاءانثأ.

.تاعفترملاىلعوأةعفترملا

يوديلاعضولا

)ERS(ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضو

ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضوكلحيتي
)ERS(لقانلىصقألارايغلادحرايتخا
ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاةعرسوةكرحلا
ةدوزمةبكرملا.ةروطقمبحسوأردحنم
ةعومجميفرايغلاعضولينورتكلإرشؤمب
ديدحت(ERSعضومادختسادنع.تادادعلا
،Lراوجبمقررهظي،)ًاينورتكلإقاطنلا
رفوتمسرتىلعأىلإريشيو
.ددحملاقاطنلل
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٢٠٥ ليغشتلاوةدايقلا

:ةزيملاهذهمادختسال
Lىلإسورتلارييغتعارذكرح.١

.)يوديلاعضولا(
)بلاس(-وأ)بجوم(+ىلعطغضا.٢

،سورتلارييغتعارذىلعدوجوملا
.هليلقتوأحاتملاتارايغلاىدمةدايزل

)ةدايق(Dعضولانمةعرسلالقنتامدنع
ةكرحلالقانريغيس،)يوديلا(Lعضولاىلإ
ددحملالقألاةعرسلاقاطنىلإةعرسلا
قاطنلااذهلةحاتمةعرسىلعأ.اًقبسم
Lزمردعبةضورعمنوكتاقبسمددحملا
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٣١/)طسوتملاىوتسملاويساسألا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
زكرميفضورعملامقرلا.١٣٣/)روطملا
ُحمسيسةعرسىلعألثميقئاسلاتامولعم
نأاذهينعيو.اهيلعلمعلاةكرحلالقانل
.ةحاتممقرلاكلذنمىندألاتارايغلاعيمج
4مقرلاضرعيامدنع،لاثملاليبسىلع
نيبلقنلامتي،Lفرحدعب)ةعبارلا(
)ةعبارلا(4ىلإ)ىلوألا(1نمتاعرسلا
ىلإةكرحلالقانلقتنينل.ةبكرملاةطساوب
مادختسامتيىتح)ةسماخلا(5ةعرسلا
Dعضولاىلإدوعتوأ)بجوم(+رزلا
.ىرخأةرم)ةدايق(
6سرتلاىلعسورتلاقودنصناكاذإ
،)يوديلاعضولا(Lديدحتءانثأ)سداسلا(
4ىندألاسرتلاىلإلاقتناللرمأردصيسف
)سماخلا(5سرتلاديدحتدنع.)عبارلا(
ىلإيدرفلاقتناثدحيسف)يناثلا(2ىتح
.ىندألاسرتلا

عضولا(Lعضولايفةبكرملانوكتامنيب
ىلإلقنلاةكرحلالقانعنميس،)يوديلا
ةعرستناكاذإلقأةعرسرايغقاطن
ةزيجوةدمكيدلنوكي.اًدجةيلاعكرحملا
متيملاذإ.ةبكرملاةعرسليلقتلتقولانم
ةدملانوضغيفةبكرملاةعرسليلقت
قاطنىلإلقنلامتينل،اهبحومسملا
ةرايسلاةعرسليلقتكيلع.لقألاةعرسلا
ىلإ)بلاس(-رزىلعطغضلامثنمو،رثكأ
ولقألاةعرسلاقاطنىلإلصتنأ
.بوغرملا
ىلعًايكيتاموتوأكرحملاةلمرفرفوتتال
قاطنلاديدحتماظنطيشنتءانثأتاردحنملا
يف)ةدايق(Dعضولايفرفاوتت.ًاينورتكلإ
ءانثأ.رطقلا/بحسلاويداعلانيعضولاالك
قاطنلارايتخا(ERSعضومادختسا
يفمكحتلاماظنمادختسانكمي،)ًاينورتكلإ
رظنا.رطقلا/بحسلاعضووةعرسلاتابث
.٢٠٥/رطقلا/بحسلاعضو

رطقلا/بحسلاعضو
.٢١١/ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٦

ةدايقلاةمظنأ

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
لمعلااهنكميةزيملاهذهبةدوزملاتارايسلا
رظنا.)تالجعلاعيمجبعفدلا(AWDعضوب
.٢١١/ةدايقلاعضوبمكحتلا

لمارفلا

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

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

ناكوبطرقيرطىلعنامأبدوقتتنكاذإ
لمارفلاىلعطغضلايرورضلانم
قئاوعلابنجتلةلمرفلايفرارمتسالاو
راعشتسابرتويبمكلاماظنموقي،ةئجافملا
تالجعلاىدحإتناكاذإو.تالجعلاءاطبإ

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

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

ىلعطغضاطقف.ةلمرفلاخضبمقتال
لمارفلاماظنكرتاوماكحإبلمارفلاةساود
توصعمستدق.لمعيقالغناللةعناملا
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رعشتوABSماظنكرحموأةخضمليغشت
اًرمأدعياذهو.لمارفلاةساوديفضبنب
.ًايعيبط

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

قالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
يفو.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلاب
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلضفأنمىتحرثكأهيجوتلا

Electric Parking Brake
)يئابرهكلانكرلالمارف(

ةيئابرهكديلمارفماظنبةدوزمةبكرملا
)EPB(.امًامئادةيئابرهكلاديلالمارفو
طبضعمىتح،طيشنتللةلباقنوكت
عنملو.ليغشتلافاقيإعضوىلعلاعشإلا

ماظنتارودراركتبنجت،ةيراطبلافازنتسا
الامدنع)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
.ليغشتلاديقكرحملانوكي

Yةيئابرهكنكرلمارفءوضهيدلماظنلا
عجار.8ةمدخللنكرلمارفءوضو،

Electric Parking Brake Light)حابصم
ةنايصو١٢٥/)يئابرهكلانكرلالمارف

Electric Parking Brake Light)حابصم
ىوتسملاعاطق()ةيئابرهكلانكرلالمارف
.١٢٥/)طقفطسوألاىوتسملاويولعلا

ءوضنمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
Yنكرلالمارفقيشعتنمدكأتلل.

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.ًايظحلةيئابرهكلا

بيضيمثYءوضضمويس
ةيئابرهكلاديلالمارفقيبطتدنعتابث
)EPB(ءوضناكاذإو.لماكلكشبY
ديلالمارفنوكت،رمتسملكشبضموي
نوكتدقوأ،طقفًايئزجةٰقبطمةيئابرهكلا
.ةيئابرهكلاديلالمارفيفةلكشمكانه
زكرميفةلاسرضرعمتيفوسو
ديلالمارفررح.)DIC(قئاسلاتامولعم
.ديدجنماهطبرلواحو)EPB(ةيئابرهكلا

رمتسااذإوأ،حابصملاةءاضإمدعةلاحيف
ةمدخبمايقلاكيلعف،ضيمولايف
لاحيفةبكرملاةدايقبمقتال.ةبكرملا
.ليكولاعمرمألاعجار.Yءوضضيمو
Electricرظنا Parking Brake Light
.١٢٥/)يئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

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
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ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

عضولايفلاعشإلاعض.١
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم

ON/RUN)ليغشت(.
.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.ًايظحلةيئابرهكلا
امدنعةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتي
.Yءوضئفطني

EPBريرحتبمق،8حابصمءاضأاذإ
.EPBحاتفمىلعرارمتسالاعمطغضلاب
ءوضئفطنيىتححاتفملاطغضيفرمتسا
Y.دعبًالعتشمنيحابصملادحأيقباذإ
.كليكوعجارفريرحتلاةلواحم

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا

ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
عيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكتامدنع
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

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

ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا
ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتي
ةبكرملافقوتدنع)HSA(تاعفترملاىلع
يفةدعاسمللقهاشوألدتعمردحنمىلع
ريغهاجتايفجرحدتلانمةبكرملاةيامح
لبقولمارفلاةساودريرحتدعب.دوصقم
ماظنمدختسي،دوقولاةساودىلعطغضلا
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا
)HSA(يفةبكرملاتيبثتللمارفلاطغض
مادختسابةبكرملاتيبثتةلاحيف.اهناكم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
ىلعةلاسررهظتسف،)HSA(تاعفترملا
متينل.قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنطيشنت
ةدايقسرتديدحتءانثأ)HSA(تاعفترملا
دنعوأ،لوزنلاهاجتاةهجاومدنعمامألل
هاجتاةهجاومدنع)عوجر(Rديدحت
.دوعصلا
صيصختلالخنمHSAةزيمةدمددح
ءدبلةدعاسملاماظن"مسقعجار.ةرايسلا
لفسأ"دتمملاتاعفترملاىلعةدايقلا
صيصختيف"ةيهافرلاوةحارلا"ناونعلا
ديدحتدنع.١٣٧/ةرايسلا

Standard Hold)لظتس،)يسايقلاتيبثتلا
دعبنيتيناثىلإلصتةدملةتباثةبكرملا
ديدحتدنع.لمارفلاةساودريرحت

Extended Hold)لظتس،)دتمملاتيبثتلا
قئاقدسمخىلإلصتةدملةتباثةبكرملا
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،نيتلاحلاالكيف.لمارفلاةساودريرحتدعب
ىلعطغضلابتابثلاةزيمزواجتكنكمي
.ةرايسلابقالطنالاةلواحموةعرسلاةساود
تيبثتمتيسف،يسايقلاتيبثتلاديدحتدنع
بابحتفمتيملامنيتيناثةدملةبكرملا
دعبقئاسلانامأمازحطبركفوأقئاسلا
تيبثتلاديدحتدنع.لمارفلاةساودريرحت
سمخةدملةبكرملاتيبثتمتيسف،دتمملا
كفوأقئاسلابابحتفمتيملامقئاقد
ةساودريرحتلبققئاسلانامأمازحطبر
رورمدعبطيشنتلاءاغلإدنع.لمارفلا
طيشنتلاءاغلإةلاحيفوأقئاقدسمخ
بابحتفوأقئاسلانامأمازحطبركفدنع
نكرلالمارفقيشعتمتيس،قئاسلا
.ةكرحلانمةرايسلاعنملةيئابرهكلا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا

ماظنلاليغشت

يفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
مكحتلاماظن،®StabiliTrakو)TCS(رجلا
ةمظنألاهذهدعاست.تابثلايفينورتكلإلا
دعاستوتالجعلانارودنمدحلاىلع
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلا
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
وأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدقاهنأ
TCSماظنمدختسي،اذهثدحيامدنع
اهناكميفرودتيتلاتالجعلاىلعلمارفلا
نارودنمدحللكرحملاةقاطنمللقيو
.اهناكميفتالجعلا
راعشتسادنعStabiliTrakماظنليعفتمتي
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةبكرملا
.لعفلابةبكرملاهيفريستيذلاهاجتالاو
ةلمرفلاطغضStabiliTrakماظنمدختسيو
تالجعلمارفنميأىلعيئاقتنالكشب
ىلعظافحلاىلعقئاسلاةدعاسملةبكرملا
.حيحصلااهراسميفةبكرملا

تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
)رجلايفمكحتلا(TCSماظنءدبوةعرسلا
تالجعلانارودنمدحلابStabiliTrakوأ
مكحتلاماظنلصفذئدنعمتي،اهناكميف
ماظنليغشتمتيدق.ةعرسلاتابثيف
امدنعىرخأةرمةعرسلاتابثيفمكحتلا
متيسو.كلذبقيرطلافورظحمست
دنعStabiliTrakوTCSليغشتًايكيتاموتوأ
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبض
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
لحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلاوأ

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٩٢
.مسقلااذهيفاًقحال
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نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
دحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

اهناكميفتالجعلانارودنم
StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

لمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
نيماظنلادحأ

،امهطيشنتوأنيماظنلادحأليغشترذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظتدقف
نأىلإةراشإللًائيضمىقبيوdءيضيو
قئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملايف
يغبنينكل،ةدايقلالجأنمةنمآةبكرملا
.كلذلًاقفوةدايقلاطبض

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣
.ةبكرملاةدايقبمق.٤

جاتحتدق،ًالعتشميقبوdلعتشااذإ
.ةلكشملاصيخشتليفاضإتقولةبكرملا
عجار،هيلعيهامىلعةلاحلاترمتسااذإ
.كليكو

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
)TCS(.ليغشتطخضرعتيدقو
.فلتللةبكرملا

طغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
متيiرجلاليغشتفاقيإحابصم.gررحو
رهظتدقوتادادعلاةعومجميفهضرع
.قئاسلاتامولعمزكرمةلاسر

طغضا،ىرخأةرمTCSماظنليغشتل
iأفطمرجلاءوضئفطنيس.gررحو
.تادادعلاةعومجميفضورعملا
تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ئفطنينلف،gطغضدنعاهناكميف
نارودلانعتالجعلافقوتتىتحماظنلا
.اهناكميف
،StabiliTrakوTCSماظنليغشتفاقيإل
ءيضيىتحgىلعرارمتسالاعمطغضا
ماظنفقوتحابصموiرجلافقوتحابصم

StabiliTrak gيفةءاضإلايفنارمتسيو
يفةلاسررهظتدق.تادادعلاةعومجم
.قئاسلاتامولعمزكرم
ةرمStabiliTrakوTCSماظنليغشتل
حابصمئفطني.gررحوطغضا،ىرخأ
ماظنفقوتحابصموiرجلافقوت

StabiliTrak gتادادعلاةعومجميف.

ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا
/٢٤٨.
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٢١١ ليغشتلاوةدايقلا

ىلعنملوزنلايفمكحتلا
)HDC(تاعفترملا
نكميف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ىلعنملوزنلايفمكحتلاةزيممادختسا
ىلعنمًالوزنةدايقلادنعتاعفترملا
ةعرسنييعتىلعاذهلمعي.عفترم
نملوزنلاءانثأاهيلعظافحلاوةرايسلا
يمامأرايغيفةياغللعفترمردحنم
.يفلخوأ
يزكرملالوسنوكلاىلعHDCحاتفمدجوي
.ةكرحلالقانعارذفلخ

نملوزنلايفمكحتلانيكمتل5طغضا
نأبجي.هليطعتوأ)HDC(تاعفترملاىلع
ةعاس/مك٥٠نملقأةبكرملاةعرسنوكت
.)ةعاسلايفليم٣١(

ماظنلانأىلإضماولاHDCءوضريشي
ىلعظافحللطشنلكشبلمارفلاقبطي
.ةبكرملاةعرس

ىلعنملوزنلايفمكحتلاةزيملنكمي
تاعرسىلعةظفاحملا)HDC(تاعفترملا
ليم١٤و٢(ةعاس/مك٢٢و٣نيبةبكرملا
ربكأاهجردتةلئامضرأىلع)ةعاسلايف
.٪١٠يواسيوأنم
ةعرسلاطبضمتي،HDCليعفتدنع
ةدايقلاةعرسبسحبHDCماظنلةيئدبملا
طغضلابهليلقتوأهتدايزنكميو.هنيحيف
وأRES+ةدايقلاةلجعليغشترصانعىلع

SET-وأةعرسلاةساودىلعطغضلابوأ
ةعرسلاهذهحبصت.لمارفلاةساود
.ةديدجلاةنيعملاةعرسلايهةطوبضملا
/مك٦٠و٢٢نيبةنكممHDCةزيملظتس
كلذعمو،)ةعاسلايفليم٣٧و١٤(ةعاس
ظافحلاوأةبكرملاةعرسنييعتنكميال
ليطعتلامتيسو.قاطنلااذهيفاهيلع
ةرايسلاةعرسزواجتةلاحيفًايكيتاموتوأ
وأ)ةعاسلايفليم٥٠(اس/مك٨٠ةعرسل
)ةعاسلايفليم٣٧(اس/مك٦٠نعاهتدايز
ةرم5طغضا.لقألاىلعةيناث٣٠ةدمل
.HDCنيكمتةداعإلىرخأ

ةدايقلاعضوبمكحتلا
ليغشترصنعنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
:ةيلاتلاعاضوألاىلعيوتحيقئاسلاعضو

Tour)FWD(وSport)عفدلاو)يضايرلا
Snow/Iceو)AWD(تالجعلاعيمجب
)رطقلا/رجلا(Tow/Haulو)جلثلا/ديلجلا(
ضبقمردأ.)قيرطلاجراخ(Off-Roadو

لوسنوكلاىلعقئاسلاعضويفمكحتلا
ريودتلصاو.عضولاديدحتليزكرملا
ءيضيس.ةحاتملاعاضوألالالخضبقملا
.ضبقملاىلعددحملاعضولازمر
)Tour)FWDعضوىلعةرايسلاتناكاذإ
لالخعضولااذهيفلظتسف،AWDوأ
تناكاذإ.ةيلبقتسملالاعشإلاتارود
ةرمدوعتسف،رخآعضويأيفةرايسلا
ةداعإدنع)Tour)FWDعضوىلإىرخأ
.ىرخأةرمةرايسلاليغشت

قئاسلاعضوبمكحتلاضبقم

qوأ5 Tour)FWD(:يفةرايسلا
عفدلا-رفسلا()Tour)FWDعضو
عضولااذهمدختسا.)ةيمامألاتالجعلاب
ةدايقلارظنا.ةيداعلاةدايقلافورظءانثأ
)Tour)FWDعضولمعي.٢٦/ةيداصتقالا
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٢

ىلع)ةيمامألاتالجعلابعفدلا-رفسلا(
ةيمامألاتالجعلابةدايقلاعضوليغشت
.دوقولاكالهتسانيسحتل
ىلعيضايرلاعضولالمعي:يضاير8
ىلععراستلاوةرايسلايفمكحتلانيسحت
طيشنتدنع.ةفاجلاةفوصرملاقرطلا
ليدعتىلعلمعيهنإفيضايرلاعضولا
لقنتايلمعكلذكوهيجوتللبولطملادهجلا
تالجعلاعيمجبعفدلاماظنمزعوسورتلا
.)ةبسانمةروصبرفوتاذإ(،قيلعتلاطبضو
،)تالجعلاعيمجبعفدلا(AWDتارايسيف
قيشعتىلإيضايرلاعضولارايتخايدؤي
.AWDعضو

4AWD)تالجعلاعيمجبةدايقلا
مزعريفوتىلعAWDعضولمعي:)طقف
AWDددح.عبرألاتالجعلاعيمجلةدايق
تاذقرطلاىلعمكحتلاورجلانيسحتل
لمرلاوىصحلالثمةقلزلاحطسألا
.جلثلاوديلجلاوةلتبملاةدهمملاقرطلاو
رشؤمئيضيسAWDعضومدختستامدنع
اًددحمAWDعضولظيس.AWDعضو
.هرييغتنيحل
يفتالجعلاعيمجبعفدلاعضوطشني

AWDوSport)و)يضايرلاTow/Haul
.)قيرطلاجراخ(Off-Roadو)رطقلا/رجلا(

/رجلاعضوويضايرلاعضولاءاغلإمتي
ةرودلكعمقيرطلاجراخعضوورطقلا
رفسلاعضوىلإةرايسلادوعتسولاعشإ

Tour)FWD(.

ىلعريغصلايطايتحالاراطإلامادختسادنع
فشتكي،)AWD(لماكعفدماظنبةبكرم
ًايئاقلتريغصلايطايتحالاراطإلاُماظنلا
ةيامحللماكلاعفدلاماظنءادأففخيو
ماظنللماكلاليغشتلاةداعتسال.ماظنلا
،ىلبلانمماظنلاةيامحولماكلاعفدلا
يذراطإبريغصلايطايتحالاراطإلالدبتسا

راطإرظنا.نكممتقوعرسأبلماكمجح
.٢٩٧/ريغصيطايتحا

ةيمامألاتالجعلابعفدلاماظن(جلث/ديلج6
نيسحتىلعجلث/ديلجعضولمعي:)طقف
ةاطغملاحطسألاىلعةرايسلاعراست
.جولثلاوديلجلاب

ةزيملاهذهدعاست:رْطَقلا/بحسلا_
مدختسا.اهرطقوأةليقثةلومحبحسدنع
ىلعظافحلايفةدعاسمللعضولااذه
نملوزنلادنعةبولطملاةرايسلاتاعرس
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملاىلع
عيمجبعفدلا(AWDتارايسيف.سورتلا
رطقلا/بحسلاعضورايتخايدؤي،)تالجعلا
قرطرظنا.AWDعضوقيشعتىلإ
.٢٣٩/رطقلاتاداشرإوةدايقلا

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
.٢٠٣/يكيتاموتوألاسورتلاقودنصرظنا

مدختسا:)طقفAWD(قيرطلاجراخ7
جراخةيمامجتسالاةدايقللعضولااذه
جراخعضورايتخاكلذكيدؤي.قيرطلا
نمديزمل.AWDعضوقيشعتىلإقيرطلا
عجار،Off-Roadعضونعتامولعملا
.١٨٦/قرطلاجراخةدايقلا
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٢١٣ ليغشتلاوةدايقلا

ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ريذحت}
ًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأثيح
يفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباثةعرس
وأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلاتابث
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناكاذإ
ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي
،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم

ىلعظافحلانكميةعرسلاتبثمعمو
رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرس
ىلعكمدقعضويفرارمتسالانودب
ةعرسلاتبثملمعيالامك.دوقولاةساود
٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرسىلع
.)ةعاس/ًاليم

وأ)رجلايفمكحتلا(TCSماظنأدباذإ
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

StabiliTrak®ةلجعلانارودنمدحلايف
مكحتلاماظنمادختسادنعاهروحملوح
ماظنريرحتمتيفوسف،ةعرسلاتابثيف
رظنا.ًايئاقلتةعرسلاتابثيفمكحتلا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
مادطصاراذنإثودحدنع.٢٠٩/تابثلايف
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتي
.٢٢٧/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار
مادختسابقيرطلافورظحمستامدنع
ةداعإنكميٍذئنيح،نامأبةعرسلاتبثم
.ةعرسلاتبثمليغشت
StabiliTrakوأTCSليغشتفاقيإيدؤي
تابثيفمكحتلاماظنقيشعتءاغلإىلإ
.ةعرسلا
ماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا

J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

RES+:ةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلايف
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلاهذه
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس

SET-)طبضلةريصقةهربلطغضا:)طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ليلقتلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس
نودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاحسم
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٤

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأRES+يفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأJقالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
ةعرسلارهظتس.−SETررحوطغضا.٣

ةزيجوةرتفلاهطبضمتيتلاةبولطملا
.تادادعلاةعومجميف

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضدنع
رضخأرشؤمرهظي،ةبوغرملاةعرسلاىلع
يفةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنل
.تادادعلاةعومجم

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا

يلاوحىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمبو
،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
دوعتف.+RESرزىلعةزيجوةرتفلطغضا
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةعرسلاغولبمتيىتح،ىلعأل
.هررحمث

،ليلقرادقمبةرايسلاةعرسةدايزل.
لكعم.+RESىلعًاليلقطغضا
١رادقمبةرايسلاةعرسدادزت،ةطغض
.)ةعاسلايفليم١(ةعاس/مك
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١٥/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
ىتح−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

،ليلقرادقمبةرايسلاةعرسضفخل.
عم.−SETىلعةزيجوةرتفلطغضا
رادقمبةرايسلاةعرسلقت،ةطغضلك
.)ةعاسلايفليم١(ةعاس/مك١
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١٥/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

ةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ىلعنمكمدقعفرتامدنعو.ةبكرملا
ىلإعوجرللةبكرملائطبتفوسف،ةساودلا
.درطملاريسللطبضلاةقبسمةعرسلا
ريرحتلادعبوأعراستلاةساودطغضدنع
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإلليلقب
طبضىلإةزيجوةرتفل−SETطغضيدؤي
ةعرسلاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرمللةيلاحلا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

ىلعةعرسلاتبثملمعةقيرطنإ
ةلومحوةعرسىلعفقوتتتاعفترملا
دوعصدنعو.تاعفترملارادحناوةبكرملا
طغضلاىلإجاتحتدقفةردحنملاتاعفترملا
ىلعظافحللدوقولاةساودىلعرارمتساب
دق،عفترميفةعرسلادوجوءانثأ.ةعرسلا
ىندأسرتلرييغتلابسورتلاقودنصموقي
ءاطبإيفكرحملالمارفمادختسالكلذو
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٢١٥ ليغشتلاوةدايقلا

ةعرسلاىلعظافحلاوةرايسلاةعرس
وأةلمرفلاىلإجاتحتدق،كلذكو.ةطوبضملا
.كتعرسنمليلقتللىندأرايغىلإليدبتلا
ريرحتمتي،لمارفلاةساودقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأJرزلاىلعطغضلاب
.لاعشإلا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
مكحتلليمؤالتلاماظنلابزيهجتلاةلاحيف
قئاسللحاتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف
يفمكحتلاماظنبةطوبضملاةعرسلارايتخا
اذهأرقا.ةقحاللاةوجفلاوةعرسلاتابث
.ماظنلااذهمادختسالبقلماكلابمسقلا
ةينمزلاةرتفلانعةرابعةقحاللاةوجفلا
كمامأةدوصرمةبكرموكتبكرمنيبةقحاللا

يفكرحتتو،ريسلاطخسفنىلعةرشابم
ىلعةبكرمدصرمتيملاذإ.هاجتالاسفن
لثمACCماظنلمعيفوسف،كريسطخ
.يداعلاةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
تارعشتسمواريماكمدختسيACCماظن
.ةيرادار
ناكمإبف،كريسطخىلعةبكرمدصرمتاذإ
،هضفخوأعراستلابمايقلاACCماظن
ةوجفلاىلعظافحللةبسانمةلمرفبمايقلاو
يفمكحتلاةزيمريرحتلو.ةراتخملاةقحاللا
ناكاذإ.لمارفلاقّشع،ةيمؤالتلاةعرسلا
دقف،كتبكرمةعرسيفمكحتيACCماظن
ليعفتدنعًايكيتاموتوأACCماظنلصفمتي
ماظنوأ)TCS(رجلايفمكحتلاماظن
يف®StabiliTrakينورتكلإلامكحتلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا.تابثلا
حمستامدنعو.٢٠٩/تابثلايفينورتكلإلا
ةرمACCماظنمادختسابقيرطلافورظ
ليغشتةداعإنكميهنإف،نمآلكشبىرخأ
.ACCماظن

StabiliTrakوأTCSليغشتفاقيإيدؤي
تابثيفمكحتلاماظنقيشعتءاغلإىلإ
.ةعرسلا

ريذحت}
مايقلاىلعةدودحمةردقهلACCماظن
يفاكلاتقولارفوتيالدقوةلمرفلاب
مادطصالابنجتلةبكرملاةعرسضفخل
ثدحيدقو.كمامأريستىرخأةبكرمب
تابكرملافقوتتوأئطبتامدنعكلذ
رظنا.كريسةراحىلإلخدتوأ،ةأجف
.مسقلااذهيف"قئاسلاهيبنت"اضيأ
ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.لمارفلاليغشتو

١٨٤.

ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ

تالاحلايفACCماظنمدختستال
:ةيلاتلا
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
وأجولثلابةاطغمتارعشتسملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

الدقف.تاخاستالاوأديلجلا
.كمامأريستةبكرمماظنلافشتكي
نميمامألاءزجلاىلعظفاح
.افيظنلماكلابةبكرملا

بابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.
وأرطملاوألاثملاليبسىلع
ACCءادأنوكي،ديلجلالوطه
.فورظلاهذهلظيفاًدودحم

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا

J:هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا.
ةعومجميفضيبألانوللرشؤملالوحتي
.ACCماظنليغشتدنعتادادعلا

RES+:ةداعتسالةزيجوةرتفلطغضا
ةعرسةدايزلوأاقبسمةطوبضملاةعرسلا
.لعفلابالاعفACCماظنناكاذإةبكرملا
/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل
.ىلوألاتابثلاةجردل+RESطغضا،)ةعاس
٥(ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل
طغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم

RES+ةيناثلاةسباحلل.
SET-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)طبض

ليلقتلوأACCماظنليعفتوةعرسلا
الاعفACCماظنناكاذإةبكرملاةعرس
ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاليلقتل.لعفلاب
ةجردل−SETىلعطغضا،)ةعاس/ليم١(
٥ةمالعىتحةعرسلاليلقتل.ىلوألاتابثلا
دادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك
ةسباحلل−SETىلعطغضا،ةعرسلا
.ةيناثلا
حسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا
وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]
)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلا
)ACC(ةمظتنملاةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلل
يفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلاتابث
عمطغضا،ةمظتنملاةعرسلاتابث
ةشاشىلعةلاسررهظت.*ىلعرارمتسالا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ماظنرشؤم ACC يفمكحتلاماظنرشؤم
ةمظتنملاةعرسلاتابث

[رشؤمرهظي،ACCماظنقيشعتدنع
دنع.تادادعلاةعومجميفئيضمرضخأ
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنقيشعت
يفئيضمرضخأJرشؤمرهظي،يداعلا

.تادادعلاةعومجم
متيس،ليغشتلاديقةبكرملانوكتامدنع
ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبض
ليغشتفاقيإلبقمدختسُملاريخألاعضولا
.ةبكرملا
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ريذحت}
يفمكحتلاماظنرشؤمنماًمئادققحت
ةعومجمىلعدوجوملاةعرسلاتابث
ماظنعاضوأنميأديدحتلتادادعلا
ليغشتلاديقةعرسلاتابثيفمكحتلا
ماظننكيملاذإ.ةزيملامادختسالبق

ACCةلمرفلابةبكرملاموقتنل،اًطشن
ىرخألاتابكرملانمبارتقالادنعًايئاقلت
متيملامثداحعوقوىلإيدؤيدقامم
تنأضرعتتدقو.ًايوديلمارفلاقيشعت
وأةغلابةباصإلنيرخآلاصاخشألاو
.ةافولا

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
اممطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف
مكحتلاماظنعضويفلوخدلاىلإىدؤي
ىلعظفاح.دصقريغبةعرسلاتابثيف
مكحتلاماظنمادختسامدعءانثأJقالغإ
.ةعرسلاتابثيف
يههذه.ماظنللةبوغرملاةعرسلارتخا
تابكرمدصرمدعةلاحيفةبكرملاةعرس
.اهريسراسميف
نملقأةعرسطبضبموقينلACCماظن

نكميهنأالإ،)ةعاس/ليم١٥(ةعاس/مك٢٥
.لقألاتاعرسلايفهليغشتةداعتسا

:ACCماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث–SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
كمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلاىلع
.ددحملالصافلانملقأةفاسمىلع
فقوتءانثأACCماظنطبضاًضيأنكمي
ليغشتلاديقACCماظنناكاذإةبكرملا
.ةقشعملمارفلاةساودو

ةعومجمبACCماظنرشؤمرهظي
،ًالاعفACCماظننوكيامدنع.تادادعلا
.رضخألانوللابرشؤملاءيضيس
رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبولطملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
طغضا،اًددجمACCماظنمادختساءدبل

RES+ةزيجوةرتفلىلعأل.
ىلإدوعت،ةبكرملاكرحتةلاحيفو.

.اًقبسمةطوبضملاةعرسلا
ةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

+RESىلعطغضا،ةقشعملمارفلا
ماظنموقيس.لمارقلاةساودررحو

ACCطغضلامتينأىلإةبكرملاتيبثتب
.دوقولاةساودوأ+RESىلع

ةعرسلاونوللارضخألاACCرشؤمرهظي
.تادادعلاةعومجمةشاشىلعةطوبضملا
كمامأتابكرمدوجودصررشؤمضمويدق
.كريسطخيفريستةبكرمدوجوةلاحيف
تابكرملاىدحإنمبارتقالا"ناونعلاعجار
.مسقلااذهيفاًقحالدرييذلا"اهعبتتو
مدعةلاحيف،ACCماظنفانئتسادرجمب
يتلاةبكرملانأوأكمامأةبكرمدوجو
ةقحاللاةوجفلانمربكأةفاسمىلعكمامأ
نمةبكرملاجورخةلاحيفوأةددحملا
ىلإةبكرملاةعرسدادزتسف،ديدشىنحنم
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلصتنأ
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ةعرسىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُم

يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.

كرتا.–SETطغضا.ىلعألاةعرسلا
فوس.دوقولاةساودومكحتلارصنع
ظافحلاعمكرحتلابنآلاةبكرملاموقت
.ىلعألاةعرسلاتابثىلع
موقينل،دوقولاةساودطغضدنع
زواجتمتهنألارظنةلمرفلابACCماظن
يفACCرشؤملوحتيو.هتفيظو
.قرزألانوللاىلإتادادعلاةعومجم

ىتح+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةطوبضملاةعرسلاةشاشلاىلعرهظت
.هررحمث،ةبوغرملا

لحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
ىتح+RESىلعطغضا،ةريغص
دادزت،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلا
١(ةعاس/مك١رادقمبةبكرملاةعرس
.)ةعاس/ليم

،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
ةسباحلاىتح+RESىلعطغضا
ةعرسةدايزمتيةطغضلكيف.ةيناثلا
يفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلا
.ةعرسلادادعىلع

ءانثأةطوبضملاةعرسلاةدايزاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
ةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

+RESىلعطغضا،ةقشعملمارفلا
ةطوبضملاةعرسلاضرعمتينأىلإ
.اهببوغرملا

تيبثتلACCماظنمدختُسيناكاذإ.
ةبكرمدجوتوفقوتلادنعةبكرملا
ىلعطغضلانإف،ةرشابمكمامأىرخأ

RES+ةعرسلاةدايزىلإيدؤيس
+RESىلعطغضلانأامك.ةطوبضملا
كمامأةبكرمدوجومدعةلاحيف
.ACCماظنلمعفانئتساىلإيدؤيس

نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
لصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
ىتحةبكرملاةعرسدادزتفوسف،ددحملا
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلوصولا
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١٥/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا

ةعرسىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُم

يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

لمارفلاريرحتبمق.ةبوغرملالقألا
ةبكرملاموقتفوس.–SETطغضاو
تابثىلعظافحلاعمكرحتلابنآلا
.ىندألاةعرسلا

ىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.
،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

لحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ىتح−SETىلعطغضا،رغصأ
لقت،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلا
/مك١يلاوحرادقمبةبكرملاةعرس
.)ةعاس/ليم١(ةعاس

،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ةسباحلاىتح−SETىلعطغضا
ةعرسليلقتمتيةطغضلكيف.ةيناثلا
يفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلا
.ةعرسلادادعىلع
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١٥/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا
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ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا

يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب]طغضا
ربعةوجفلارزلقنتةطغضلك.ةقحاللا
وأ،ةطسوتم،ةديعب:طبضعاضوأةثالث
.ةريبك
يلاحلاطبضلاعضورهظي،طغضلادنع
ةرتفلتادادعلاةعومجميفةوجفلل
ىلإاتباثةوجفلاطبضعضولظي.ةزيجو
.هرييغتمتينأ
ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
وأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف،)ةبيرق
ةعرستدازاملك.ةبكرملاةعرسبسح
ةبكرملانعاديعبكتبكرمعجارتتس،ةبكرملا
ةكرحلاعضويغبنيو،اذه.اهمامأةدوصرملا
دنعرابتعالانيعبةيوجلالاوحألاوةيرورملا
بسانتتالدقف.ةقحاللاةوجفلارايتخا

عيمجعمرايتخاللةلباقلاتاوجفلاةعومجم
.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا
ةوجفلاطبضعضوليكيتاموتوألارييغتلا
تيقوتةيساسحةجردرييغتىلعلمعي
ةبسنلاب)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(هيبنتلا
رظنا.)FCA(يمامألامداصتلاهيبنتةيصاخل
.٢٢٧/يمامألامداصتلاراذنإماظن

قئاسلاهيبنت

مزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
سيلنوكيامدنعقئاسلالخدترمألا
لكشبحبكلاءارجإACCماظنرودقمب
نمةياغللةريبكةعرسببارتقاللاًرظنٍفاك
.كمامأيتلاةبكرملا
حيباصمةتسضموتس،رمألااذهثودحدنع
قلطنتنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعءارمح
دعقمزتهيسوأ،ةمدقملانمتارافصةينامث
.نيبناجلاالكنمتارمسمخةمالسلاهيبنت
تحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا
.١٣٧/ةرايسلاصيصخت

.١٨٤/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةرايسرشؤم
.تادادعلا
متاذإطقفمامألايفةبكرمرشؤمرهظي
كريسطخسفنىلعةبكرمفاشتكا
.هاجتالاسفنيفكرحتتو
ACCماظنبيجتسينلف،زمرلارهظيملاذإ
ريستيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلابموقيوأ
.كمامأ
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيوايكيتاموتوأ
ةوجفللاقبطكمامأيتلاةبكرملافلخ
ةعرسلقتوأدادزت.ةراتخملاةقحاللا
،كمامأريستيتلاةبكرملابسحبةبكرملا
.ةطوبضملاةعرسلازواجتتنلاهنكلو
ةلمرفقيشعتىلعلمعتنأنكميو
نوكتامدنعو.رمألامزلاذإ،ةدودحم
دق.لمارفلاءاوضأءيضت،ةلاعفةلمرفلا
اهتوصعامسوأةلمرفلابروعشلانوكي
قئاسلاموقيامدنعلاحلاوهامعافلتخم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتب

ريبكلكشبةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا

ريذحت}
ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ىلإبيجتسيوأفشتكيالدق)ةعرسلا
ئطببةكرحتملاوأةفقوتملاتارايسلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

موقيالدق،لاثملاليبسىلع.كمامأ
ملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلا
دقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأفشتكي
مستتيتلارورملاةكرحءانثأكلذثدحي
رهظتامدنعوأريسلاءدبوفقوتلاةرثكب
ةراحرييغتببسبكمامأةأجفةبكرم
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريس
ماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت

ACC.امئادبولطملماكلاهابتنالاف
ازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلاءانثأ
.لمارفلاليغشتوءارجإيأذاختال

ايكيتاموتوأACCماظنريرحت

جاتحيفوسوايكيتاموتوأACCماظنررحتي
ءاطبإلهسفنبلمارفلاليغشتىلإقئاسلا
:امدنعكلذوةبكرملاةعرس
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.
يفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.

مكحتلاماظنوأ)TCS(رجلا
.تابثلايفينورتكلإلا

.ماظنلايفلطعدوجو.

نعةحيحصريغةقيرطبرادارلاّغلبيدق.
ةيوارحصةقطنميفةدايقلادنعةقاعإ
وأىرخأةبكرميأدوجونودةيئانوأ

رهظتدق.قيرطلابناجىلعتانئاك
ريغACCنأىلإةراشإللDICةلاسر
.ًاتقؤمرفوتم

ضيبألانوللاىلإACCرشؤملوحتيس
.طشنريغACCماظنحبصيامدنع

ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةقحالةوجفىلعACCماظنظفاحيفوس
ءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملافلخ
.ةبكرملاهذهفلخفقوتلاىتحكتبكرم
ملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
فوسف،هلمعACCماظنفنأتسي
نمعونكمامألايفةبكرمرشؤمضموي
ةيرورملاةلاحلانمققحتتيكلريكذتلا
،كلذىلإةفاضإلاب.ةعباتملالبقكمامأ
ثالثةمالسلاهيبنتدعقمزتهيفوس
ثالثقلطنتسوأ،نيبناجلاالكنمتارم
و"هيبنتلاعون"عجار.تارافص
"Adaptive Cruise Go Notifier"يف
صيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"
.١٣٧/ةرايسلا

طغضا،كمامأيتلاةبكرملادعتبتامدنع
RES+لمعفانئتسالدوقولاةساودوأ

تفقوتاذإو.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
قئاسلابابناكاذإوأنيتقيقدنمرثكأل
،ًاكوكفمقئاسلادعقمنامأمازحواًحوتفم
ليغشتبًايكيتاموتوأACCماظنموقيس
تيبثتل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
لمارفةلاححابصمءيضيفوس.ةبكرملا

EPB.رظناElectric Parking Brake
فانئتسال.٢٠٧/)يئابرهكلانكرلالمارف(
نكرلالمارفريرحتوACCماظنلمع
ةساودىلعطغضا،)EPB(ةيئابرهكلا
.عراستلا
تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
.ةبكرملاةرداغملبق

ريذحت}
اذإو،ةبكرملافاقيإبACCماظنماقاذإ
وأ،هئافطإمتوأ،ACCماظنريرحتمت
ءانثأةتبثمةبكرملالظتنلف،هئاغلإ
.ةبكرملاكرحتتنأنكمملانم.فقوتلا
ةبكرملاتيبثتبACCماظنموقيامدنع
مادختسالادعتسمامئادنك،فقوتلاءانثأ
.كسفنبلمارفلا

ريذحت}
عضولاىلعاهطبضنودةبكرملاةرداغم
P)كرتتال.اريطخنوكيدق)نكرلا
نمفقوتلاءانثأةتبثمنوكتامنيبةبكرملا
Pعضولاامئادطبضا.ACCماظنلالخ
ةرداغملبقلاعشإلائفطأو)نكرلا(
.ةبكرملا



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

٢٢١ ليغشتلاوةدايقلا

ACCماظنزواجت

ءانثأدوقولاةساودمادختساةلاحيف
ACCرشؤملوحتيس،ACCماظنطاشن
تادادعلاةعومجمىلعقرزألانوللاىلإ
.ثدحتنلةيئاقلتلاةلمرفلانأىلإةراشإلل
امدنعةيلمعلافانئتسابACCماظنموقيس
.دوقولاةساودىلعطغضلامتيال

ريذحت}
ةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
ىلعةزكترمكمدقتناكاذإايكيتاموتوأ
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.دوقولاةساود
.كمامأةدوجومةبكرمب

قيرطلاىلعتاينحنملا

ريذحت}
ACCماظنفشتكيال،تاينحنملايف
ةراحسفنيفكمامأريستيتلاةبكرملا
ىتحكتبكرمعراستبأجاُفتدقو.كريس
اصوصخوةطوبضملاةعرسلللوصولا
وألعفلابةدوجومةبكرمفلخريسلادنع
امك.جورخلاتارمميفلوخدلادنع
وأةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
ACCماظنمدختستال.ءيشبمدطصت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وألوخدلاتارمميفةدايقلاءانثأ
مادختسالامئادادعتسمنك.جورخلا
.ةرورضلادنعلمارفلا

ريذحت}
ACCماظنبيجتسيال،تاينحنملايف
هيدلرفوتيالوأ،ىرخأةراحيفةبكرمل
سفنيفريستةبكرملةباجتساللتقولا
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.كريسةراح
ىلعةرطيسلادقفتوأ،كمامأةبكرمب
دنعيفاضإمامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملا
ةبهأىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظ
دنعلمارفلامادختسالدادعتسالا
ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا

يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقيوكمامأ
رهظينلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملا
.مامألايفةبكرمرشؤم

ةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
يفريستالةبكرمدوجونعةيمؤالتلا
.لمارفلاقّشعتو،كتراح
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح
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ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه

ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

ىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكتنأ
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدقذئدنعو

تاعفترملاتاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
ةروطقمبحسدنعوتاضفخنملاو

ىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
ماظنف.ةروطقمبحسدنعوأتاردحنملا

ACCكمامأريستيتلاةبكرملافشتكينل
ىلعةدايقلادنعريسلاةراحسفنيف
ىلإابلاغقئاسلاجاتحيفوسو.تاردحنملا
ىلعةلمرفلابمايقلاوةمهملايلوت
.ةروطقمبحسدنعاصوصخو،تاردحنملا
ريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ACCماظن

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت

:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأJرزلاىلعطغضلاب
.لاعشإلا

راعشتسالاماظنفيظنت

فلخيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
يفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلاةآرم
وأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملاةمدقم
هذهو.لحولاوأتاخاستالاوأديلجلا
يكلةفيظننوكتنأىلإجاتحتقطانملا
.ميلسلكشبACCماظنلمعي
ةيئزجعجار،فيظنتلاتاداشرإىلععالطالل
/ةيجراخلاةيانعلالفسأ"ةرايسلاليسغ"

٣٠٤.

يفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
وأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطهةلاح
.قيرطلايفشردوجو
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قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}
.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
ريسلاوكتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشب
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

١٨٤.

: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
.١٣٧/ةرايسلا

هيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
قئاسلاسولجةداسوزتهتدقف،ةمالسلا
،كلذرييغتل.ةرافصلاقالطإنمالدبهيبنتك
تحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا
.١٣٧/ةرايسلاصيصخت

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخلل
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
دعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
نكرلادعاسمو،)RPA(يفلخلانكرلا
اريماكوةطيحملاةيؤرلاو)FPA(يمامألا
ةيرورملاتاعطاقتلاهبنمةيمامألاةيؤرلا
وأنكرلايفقئاسلا)RCTA(ةيفلخلا
ةقطنملاامئادصحفت.ماسجألابنجت
عوجرلاوأنكرلانعةبكرملابةطيحملا
.فلخلل

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

،)عوجر(Rعضولاىلإةرايسلالقندنع
ةعقاولاةقطنمللةروصRVCاريماكضرعت
تامولعملاماظنةشاشيفةرايسلافلخ
دنعةقباسلاةشاشلاضرعمتي.هيفرتلاو
رخأتدعب)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغت
،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصق
ةدوجوملارارزألانمرزيأىلعطغضا
مقوأ،هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
مقوأ،)نكرلا(Pعضولاىلإةعرسلاليدبتب
/مك١٢ىلإلصتىتحةبكرملاةعرسةدايزب
ددح.)ةعاسلايفليم٨(ًابيرقتةعاس
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ةشاشيفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلا
وأةيمامألااريماكلاروصضرعلاريماكلا
Guidanceددح.ةيفلخلا Lines)طوطخ
نيكمتلاريماكلاةشاشىلع)هيجوتلا
.اهليطعتوأهيجوتلاطوطخ

ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١

ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١

يفلخلامدصملابناوج.٢
برقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
ةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظتامم
نميألبرقألاماسجألارهظتالوةدودحم
.هتحتوأمدصملايبناج
مسجلاناكمراهظإليريذحتثلثمرهظيدق
يفلخلانكرلادعاسمماظنهفشتكايذلا
)RPA(.نمثلثملااذهنولريغتيو
متاملكهمجحدادزيورمحألاىلإيلاقتربلا
.دوصرملامسجلانمبارتقالا

طشنلابحسلا

اًزكرمتمًايدرفاًهيجوتةزيملاهذهضرعت
ةاذاحميفةدعاسمللاريماكلاةشاشىلع
.ةروطقملانراقعمةبكرملارجةلصوةرك
مقمثةروطقملاهيجوتطخرزددح
نراقىلإةروطقملاهيجوتطخةاذاحمب
ةبكرمللرمتسملاهيجوتلابمق.ةروطقملا
فصتنميفهيجوتلاطخىلعظافحلل
ضرعمتينل.فلخللعوجرلاءانثأنراقلا
ءانثأRVCنكرلادعاسماريماكبكارت
.ةروطقملاهيجوتطخطيشنت
يمامأسرتديدحتدنعةروطقملاصحفل
يفليم٥(اس/مك٨نمربكأةعرسب
يف)اريماكلا(CAMERAسملا،)ةعاسلا
ضرعلهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمجورخللXسملا.ةيفلخلااريماكلا
رورمدعبًايئاقلتجورخلامتيسوأضرعلا
.ناوثنامث

ريذحت}
ةدعاسمللطقفطِٰشنلابحسلامدختسا
رجةلصوىلإةبكرملاعوجريف
ىلعأةعرسبكرحتلادنع،وأةروطقملا
،)ةعاسلابليم٥(ةعاس/مك٨نم
ال.ةعرسبةروطقملاعضوصحفل
ذاختالثم،رخآضرغيألهمدختست
ىلعةيرورملاةراحلارييغتنأشبتارارق
ةراحلارييغتبمايقلالبق.قيرطلا
ايارملاصحفتباًمئادمق،ةيرورملا
نعجتنيدق.كفتكقوفنمرظنلاو
ةريطخةباصإبسانملاريغمادختسالا
.نيرخآللوأكلةبسنلاب

ةيطيحملاةيؤرلا

ضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاترفوتاذإ
ةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنمللةروص
يفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرعىلإ
دجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألااريماكلا
ةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألاراعشلا
امكةيجراخلاةيفلخلاةيؤرلاايارملفسأ
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماكدجوت
.ةرايسلا
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ريذحت}
ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
يط.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
دعاسينلعضوملاجراخةيبناجلاايارملا
ةروصبطيحملادهشملاضرعيف
ةطيحملاةقطنملاامئادصحفت.ةحيحص
.فلخللعوجرلاوأنكرلانعةبكرملاب

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةيمامألاةيؤرلااريماك

دهشمضرعمتي،رايخلااذهرفوتاذإ
دهشملاضرعمتي.ةرايسلامامأةقطنملا
يأىلإ)عوجر(Rعضونملوحتلادعب
CAMERAسملدنعوأ،يمامأسرت

،هيفرتلاوتامولعملاةشاشيف)اريماكلا(
لقأةعرسبمامألاىلإةرايسلاكرحتءانثأو
اذإ.)ةعاسلايفليم٥(اس/مك٨نم
ةيؤرلااريماكنإف،ةزيملاهذهترفوت
دعاسمماظنفاشتكادنعلمعتةيمامألا
مس٣٠ةفاسمىلعمسجيألنكرلا
.)ةصوب١٢(

ريذحت}
وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
نماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
اهلوحوةرايسلافلخةدوجوملاةقطنملا
ةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلالبق
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالا
.ةبكرملافلتوأةافولا

Parking Assist)نكرلادعاسم(

تناكاذإو،يفلخلانكرلادعاسممادختساب
،يمامألانكرلادعاسمبةدوزمةرايسلا
/مك٨نملقأةعرسبةرايسلاكرحتتامدنع
فشتكتدق)ةعاسلايفليم٥(اس
تادصملايفةدوجوملاتارعشتسملا
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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
،مدصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
وأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
ماظنلااذهرفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلا
/مك٨نمىلعأتاعرسىلعةدايقلادنع
ةباصإلايدافتل.)ةعاسلايفلايمأ٥(اس
دوجويفىتح،ةبكرملافلتوأةافولاوأ
ىلعاًمئادصرحا،نكرلادعاسمماظن
ةبكرملابةطيحملاةقطنملانمققحتلا
كرحتلالبقايارملاعيمجيفرظنلاو
.فلخللعوجرلاوأمامألل

ةعومجمبنكرلادعاسمماظنةشاش
وحنةفاسملا"حضوتةطرشأاهبتادادعلا
مسجلاعقوملوحتامولعمو"مسجلا
،مسجلابرتقيامدنعو.نكرلادعاسمماظنل
نوللوحتيوةطرشألانمديزملاءيضي
يلاقتربلاىلإرفصألانمةطرشألا
.رمحألامث
،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

عارذليوحتدنعو،كلذبزيهجتلاةلاحيف
هبنمضرعي،)عوجر(Rىلعسورتلارييغت
ًاثلثم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ىلعمهسبًابوحصمنوللارمحأًايريذحت
نيميللهجتيهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
رورملاةكرحنأشبريذحتللراسيلاوأ
.مهسلابهيلإراشملاهاجتالانمةمداقلا
اًءدبةمداقلاماسجألاماظنلااذهفشتكي
نيميوأراسينم)مدق٦٥(رتم٢٠نم
نأامإف،مسجفاشتكادنعو.ةبكرملا
وأراسيلاوأنيميلانمتارافصثالثقلطنت
ىلعنامألاهيبنتدعقمبتازازتهاثالث
ةبكرملاهاجتابسحىلع،راسيلاوأنيميلا
.ةدوصرملا
بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخللرثكأ

صئاصخلافاقيإوأليغشت

يزكرملالوسنوكلايفXطغضا
دعاسمماظنليغشتفاقيإوأليغشتل
تاعطاقتلاهبنمويفلخلاويمامألانكرلا
حابصمءيضي.)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
صاصخلانوكتامدنعرزلايفرشؤملا
صئاصخلانوكتامدنعئفطنيوةلغشم
.لمعلانعةفقوتم
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نكرلادعاسمماظنليغشتفاقيإبمق
)ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم(RCTAو
.ةروطقمبحسدنع
نكرلادعاسمماظنزومرليغشتفاقيإل
ضعبيف(هيجوتلاطوطخوأيفلخلا
تحت"ةيفلخلااريماكلا"عجار،)زرُطلا
.١٣٧/ةرايسلاصيصخت

ةمظنأ"لالخRCTAليغشتفاقيإنكمي
/ةرايسلاصيصختنم"مداصتلا/فاشتكا

١٣٧

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
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم٥(
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
)ACC(،ىلعتابكرمفاشتكاعيطتسيهنإف
ابيرقت)مدق٣٦٠(رتم١١٠غلبتتافاسم
ةزيمرظنا.تاعرسلاعيمجعملمعلاو
.٢١٥/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

ريذحت}
تامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
الوريذحتماظنىوس)FCA(ةيمامألا
بارتقالادنع.لمارفلاقيشعتبموقي
وأءطببريستةرايسنمةريبكةعرسب
فلخريسلادنعوأكمامأةفقوتمةرايس
رفوينل،اًدجبيرقوحنىلعامةرايس
تقولانأشباًريذحتFCAماظنكل
.مداصتلابنجتنمكنكمييذلايفاكلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعريذحتيأكلرفويالدقهنأامك
كلذككرذحيالFCAماظنو.قالطإلا
تامالعوأتاناويحوأةاشمدوجونأشب
ريغوأءانبلاليماربوأروسجوأراوسأوأ
نوكتنأيغبني،اذلو.ءايشألانمكلذ
قّشعتوتاءارجإةيأذاختالاًدعتسم
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.كسفنبلمارفلا

١٨٤.

قيرطنعامإFCAماظنليطعتنكمي
ةدايقلاةلجعليغشترصانعنمرصنع
لالخنم،رفوتاذإ،وأFCAماظنبقلعتملا
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصخت
.١٣٧/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
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قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا

يأوأةاشملاةطساوبًايئزجةبوجحم
FCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأماسجأ
نوكتىتحمامألايفةرايسيأفاشتكا
.ةدايقلاةراحيفلماكلاب

ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
فشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
دادسناثدحاذإاًقبسمةبكرمدوجو
ديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلارعشتسمل
.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأجلثلاوأ
يفةبكرمدوجواًضيأفشتكيالدقو
اهبوأحايرلااهببهتيتلاقرطلا
نأنكمييتلافورظلايفوأ،تاعفترم
وأرطملاوأبابضلالثمةيؤرلانمللقت
حيباصملافيظنتمدعةلاحيفوأديلجلا
ةلاحيفوأيمامألاجاجزلاوأةيسيئرلا
ىلعظفاح.ةديجةروصباهتنايصمدع
ةيسيئرلاحيباصملاويمامألاجاجزلا
يمامألامداصتلاراذنإماظنتارعشتسمو
.ةديجةلاحيفوةفيظن

تامداصتلانمهيبنتلا

ةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
ماظننايبضمويس،اهفاشتكامتىرخأ

FCAنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامثقلطنت
تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ
مداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلاالكنم
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق،اذه
ئطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
ةساودىلعطغضلالصاو.لدتعموريصق
ماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنعلمارفلا
هيبنتثودحدنعةعرسلاتابثيفمكحتلا
.مداصتلا

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
)ديعب(FarىلعFCAتيقوتطبضل]

وأ)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ
نيبي.)فاقيإ(Offىلعتابكرملاضعبيف
يلاحلاطبضلاعضولوألارزلاىلعطغضلا
فوسو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمب
ىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلايدؤي
عضولظيفوسو.اذهطبضلاعضورييغت
،هرييغتمتيىتحوهامكددحملاطبضلا
نمهيبنتلاصئاصخيفرثؤيفوسو
تابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلاوتامداصتلا
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نمٍلكتيقوتفلتخيفوسامك.فلخلانم
.ةبكرملاةعرسىلعًءانبهيبنتلايماظن
تيقوتدَُعب،ةبكرملاةعرستدازاملكف
ةكرحلاعضويغبنيو،اذه.هيبنتلاثودح
دنعرابتعالانيعبةيوجلالاوحألاوةيرورملا
تيقوتبسانتيالدقف.هيبنتلاتيقوتديدحت
فورظفلتخمونيقئاسلاعيمجعمهيبنتلا
.ةدايقلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلإًايئاقلتيدؤيFCAيفتيقوتلادادعإ
Farةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإرييغت
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(

Near)بيرق(.

عبتتلاةفاسمرشؤم

ةبكرملاوكتبكرمنيبعبتتلاةفاسمىلإراُشي
عبتتلاتقويفراسملايفكمامأريستيتلا
زكرمىلعيناوثلابهضرعمتييذلا
زكرمرظنا.)DIC(قئاسلاتامولعم
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعم
وا١٣١/)طسوتملاىوتسملاويساسألا
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وهعبتتلاتقولىندألادحلا.١٣٣/)روطملا

يأدوجوفاشتكامدعةلاحيف.ةيناث٠٫٥
ةدوجومةبكرملاكلتتناكوأكمامأةبكرم
متيسف،رعشتسملاقاطنجراخنكلو
.ةطرشأضرع

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
.٢٢٧/يمامألامداصتلا

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(ةعاس
ةدوزملاتابكرملايفوأ)ةعاس/اليم
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
هنكميو.)ةعاس/ليم٢(ةعاس/مك٤قوف
١٩٧(رتم٦٠ةفاسمىتحتارايسلافاشتكا
.ًابيرقت)مدق

ريذحت}
دادعتساةيصاخFABماظنربتعي
ريغوهوئراوطلاةلاحيفمداصتلل
ىلعدمتعتال.مداصتلابنجتلممصم
اذهف.ةرايسلاةلمرفيفFABماظن
قاطنجراخةلمرفلامدختسينلماظنلا
الإبيجتسيالو،هيلعممصملاةعرسلا
.طقفاهفاشتكامتييتلاتارايسلل

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

:FABماظنىلعرذعتي

يفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.
ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلاةلاح

يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
ةاشملاةطساوبًايئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةرايسلاةلمرفبFABماظنموقيدق
.لمتحممداصتبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
مادختسابFABماظنموقي،كلذثدحاذإ
ظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
وأEFBلمارفررح.ةفقوتمةرايسلاب
.ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضا

ريذحت}
ًايئاقلتFABماظنموقينأنكمي
يفةرايسلالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
ةفطعنمةبكرملبيجتستدقف.اهببوغرم
نابضقو،قيرطلاتامالعو،كمامأ
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
،FABزواجتل.ةكرحتملاريغىرخألا
اذإ،ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضا
.ًانمآكلذناك

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
ةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
ماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقبلمارفلا

IBAةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ
.لمارفلا

ريذحت}
ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

لالخنمIBAوFABنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختتادادعإ
ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
/١٣٧.

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأFABمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
لغش.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ةدوزمةبكرملاتناكاذإوأهيبنتللماظنلا
بحسدنعليغشتلافاقيإلACCماظنب
.ةرطاق

ريغماظنلانأبديفتةلاسررهظتدق
:اذإرفوتم
وأةبكرملانميمامألاءزجلاناك.

.فيظنريغيمامألاجاجزلا
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رثؤيفيثكلاجلثلاوأريزغلارطملاناك.
.ماسجألانعفشكلاةيلمعىلع

.StabiliTrakماظنيفةلكشمتثدح.

.ةمدخىلإFABماظنجاتحيال

)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظن
يفاًدوزمناكاذإFPBماظندعاسيدق
نعمجانلاررضلانمدحلاوأبنجت
ةاشملاعمةيمامألاةهجاولابتامادطصالا
ماظنضرعي.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلا

FPBفاشتكادنع،~،ًاينامرهكاًرشؤم
دنع.ةرشابممامألابةاشملادحأدوجو
ةعرسبنيفشتكملاةاشملادحأنمبارتقالا
رمحأاًضيموFPBماظنردصي،اًدجةريبك
تارفاصردصتويمامألاجاجزلاىلعهيبنتلل
امك.قئاسلادعقميفتاضبنوأةعرسب
وأةلمرفللاًمعدريفوتFPBماظنلنكمي
اذهنمضتي.ًايئاقلتةبكرملاةلمرفبموقي
دقامك)IBA(يكذلالمارفلادعاسمماظنلا
ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنبيجتسي
)FAB(ةيكيتاموتوألالمارفلارظنا.ةاشملل
.٢٢٩/(FAB)ةيمامألا

ةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامأللريسلادنع
/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(
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
.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
ةدايقلاعجار،تامولعملانمديزملل
جاجزلاىلعظفاح.١٨٤/ةيئاقولا
رعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا
.ةديجةلاحيفواًفيظنFPBماظن

فاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
نمةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلاوأليغشتلا
ةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختلالخ
ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
/١٣٧.

كمامأنوريسينيذلاةاشملانعفشكلا

ةلمرفلامتتنلواًهيبنتFPBماظنردصي
دوجوFPBماظنفشتكيملاذإةيئاقلتلا
دحأدوجونعفشكلادنع.ةاشملادحأ
،ةرشابمةبكرملامامأريسينيبيرقلاةاشملا
كمامأةاشملادوجورشؤمضرعيفوس
.ًاينامرهكًانول
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يمامألاةاشملاهيبنت

مامألابةاشملادحأنمةبكرملابارتقادنع
ةشاشضموتفوس،ةياغللةريبكةعرسب
.يمامألاجاجزلاىلعءارمحلاFPBهيبنت
نمةعيرستارافصةينامثقلطنتو
ةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملا
رودصدنع.نيبناجلاالكنمتارمسمخ
لمارفلاماظنزهجتيدق،اذهةاشملاهيبنت
دقاممةعيرسةروصبقئاسلاةلمرفل
لصاو.لدتعموريصقؤطابتيفببستي
.ةجاحلادنعلمارفلاةساودىلعطغضلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتيدق
.مامألابةاشملاهيبنترودصدنع

ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخ

ةبكرملانأFPBماظنفاشتكاةلاحيف
كمامأةاشملادحأبمادطصالاكشوىلع
موقيدقف،لمارفلاقيشعتمتيملوةرشابم
ةلمرفوأةطيسبةلمرفبًايئاقلتFPBماظن
بنجتيفكلذدعاسينأنكميو.ةيوق
ةعرسلادنعةاشملابتامادطصالاضعب
نكمي.ةاشملاةباصإللقيوأةضفخنملا
ةاشملافاشتكالًايئاقلتةلمرفلاFPBماظنل

/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
.١٣٧/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



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

٢٣٣ ليغشتلاوةدايقلا

ةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورتدحأ
اذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلعضرعلا
ءايمعلاةقطنملايفامةبكرمفاشتكامت
متولمعتفاطعنالاةراشإتناكاذإ.كلت
فوس،بناجلاسفنىلعةبكرمفاشتكا
ًاريذحتكيطعتلضرعلاةشاشضموت
نألاًرظن.ريسلاةراحرييغتمدعبًايفاضإ
ريسلاةراحرييغتهبنمنمءزجماظنلااذه
)LCA(،لصفةءارقىجُريفLCAلبق
.ةزيملاهذهمادختسا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
ريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب

LCAةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا

ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
ةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةنيعم
عوقويفةراحلارييغتدنعيفاكلا
لبق.ةبكرملافلتوأةافولاوأتاباصإلا
نماًمئادققحت،تاراحللرييغتءارجإ
قوفنمةعيرسةرظنِقلأو،ايارملا
.فاطعنالاتاراشإمدختساو،كفتك

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحًابيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
ةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(رتم
طسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقتةبكرملا
يتلاتارايسلانماًضيأنيقئاسلاريذحتمتي
ىلإلصتةفاسملفلخلانمةعرسببرتقت
.ةرايسلافلخ)مدق٢٣٠(م٧٠يلاوح

ماظنلالمعيفيك

امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
نأىلإءاضملاLCAزمرريشي.فلخلا
ردقلاىلعنوكيالدقريسلاتاراحرييغت
،ريسلاةراحرييغتلبق.نامألانمفاكلا
،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئادققحت
،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالاتاراشإمدختساو

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا
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نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
امدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدللةريصق
كرحتلاسورتدحأىلعةرايسلانوكت
ةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت،مامألل
ةرايسفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلا
يفةرواجملاةراحلاةقطنميفةكرحتم
اهيلإلخدتوأكلتةيؤرلامادعناةقطنم
ةراشإتناكاذإ.فلخلانمةعرسب
يذلاهسفنهاجتالايفةطشنفاطعنالا
هذهضموتسف،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأت
رييغتبموقتاليكليفاضإريذحتكةشاشلا
.ريسلاتاراح
نمLCAهيبنتليطعتنكمي
رايخمادختسابةرايسلاصيصختلالخ

Side Blind Zone Alert)ةقطنملاهيبنت
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.)ةيبناجلاءايمعلا
اذإ.١٣٧/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا
،قئاسلالبِقنمLCAماظنفاقيإمت
يفLCAماظنتانايبءيضتالاهدنع
.ايارملا

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
قيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
ىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسمعيرس
،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملابناجب
.)زجاوح

رورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
تارايسلاعموأ،ةرايسراوجبةعرسب
دصرلاقطانم.ةروطقمرجدنعوأةفقوتملا
ةبكرملابناجنمدتمتيتلاLCAماظنيف
نك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسملدتمتال
رجءانثأريسلاتاراحرييغتدنعاًرذح
ىلإهيبنتلابLCAماظنموقيدق.ةروطقم
وأةروطقملثم،ةبكرملابةقحلملاءايشألا
نمرخآلابناجلانمدتميءيشوأةجارد
ىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملاءايشألا.ةبكرملا
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.تابكرملافاشتكا
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
.ةمدخلالامعأ
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىنميلاةيوازلايفLCAماظنتارعشتسم
لحولابةاطغميفلخلامدصمللىرسيلاوأ
بئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوأ
.ةيوقةريطمفصاوعكانهتناكاذإوأ

فيظنتتاداشرإىلععالطالل
نمض"ةبكرملاليسغ"عجار،ةبكرملا
ةلاسرتناكاذإ.٣٠٤/ةيجراخلاةيانعلا

system unavailable)ال)حاتمريغماظنلا
تامولعمزكرمةشاشىلعةضورعملازت
ةبكرملايبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلا
،ةبكرملانمةيفلخلاناكرألاهاجتايف
.ليكولابلصتاف
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
ةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتارايس
فلخلانمةعرسباهيلإةمداقوأةيبناجلا
يفماظنلانوكيدقف،اًفيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا
ببسيألاًفقوتمLCAماظننوكيامدنع
ةيصاخنإف،هفاقيإبماققئاسلانأءانثتساب
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمهيبنتليغشت
.صيصختلاةمئاقيفةحاتمنوكتنل

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
ةراحةرداغمريذحتدعاسيدق،هرفوتدنع
ةرداغمببسبتامداصتلابنجتيفريسلا
موقتدقف.دوصقمريغلكشبريسلاةراح
ةبكرملاتزواجتاذإريذحتتوصرادصإب
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًرظن.ةراحلاةرداغمهاجتايففاطعنالا
دعاسمماظننمءزجدعيماظنلااذهنأل
ةءارقىجُريف،)LKA(راسملايفءاقبلا
.ةزيملاهذهمادختسالبقLKAلصف



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

٢٣٥ ليغشتلاوةدايقلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

ةرداغمبنجتلجأنمهيجوتلل
.مداصتعوقووأامةراح

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ةيؤرلاوأسقطلافورظ
رمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
وأيمامألاجاجزلاخاستانع
وألحولابةيسيئرلاحيباصملا
يفتناكاذإوأديلجلاباهتيطغت
ةلاحيفوأةديجريغةلاح
يفرشابملكشبسمشلاعوطس
.اريماكلاةهجاوم

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةمالعهيففُشتكايذلابناجلاىلع
LKAيماظنناكنإوىتح.ريسلاةراح
موقتنأكيلعبجي،نالمعيLDWو
ىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملايفمكحتلاب
مئالملاعضولاىلعظفاحوقيرطلا
دقفالإو،ريسلاةراحلخادةبكرملل
وأتاباصإعقتوأةبكرمللفلتثدحي
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاح
اريماكلاتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
مادختسابنجت.ةديجةلاحيفوةفيظن

LKAةئيسلاسقطلافورظيف.

ريذحت}
دنعLKAمادختساببستينأنكمي
ةقلزنملاقرطلايفوأةروطقمبحس
مثنموةبكرملايفمكحتلانادقفيف
.ماظنلاليغشتفاقيإ.مداصتعوقو
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ماظنلالمعيفيك

جاجزلاىلعLKAماظناريماكسجمدجوي
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرملباقميمامألا
،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
.طسوألالوسنوكلاىلعAطغضا

رضخألانوللابAءيضيس،هليغشتدنع
هيبنترادصإوةدعاسمللLKAرفاوتاذإ

LDW.ةلجعريودتيفدعاسيدقف
نوللابAضرعكلذكوقفربةدايقلا
زواجتنمةبكرملاتبرتقااذإينامرهكلا
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا
دنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
قيرطنع)LDW(ريسةراحةرداغم
زواجتدنعينامرهكلانوللابAةءاضإ
نوكيدق،كلذىلعةوالع.ةراحةمالع
قئاسلادعقمزتهيوأ،تارافصثالثكانه
ىلع،راسيلاوأنيميلاةهج،تارمثالث
.ريسلاةراحةرداغمهاجتابسح

هيجوتلاذخ

.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
هيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
وأهيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلاقئاسلا
ةلجعكرح.DICيفةلاسروأنينرتوص
.جورخللةدايقلا

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

لثم،ريسةراحنعفشكللةحضاو
.نيتراحلاتاذقرطلا

مغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
كيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضونم
دعاسيامبرفيمامألاجاجزلافيظنتب
.رمألااذه
ماظنلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
جاتحيال.اريماكلاةقاعإتمتاذإحاتمريغ
.ةمدخلاىلإLKAماظن
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
يعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
فاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
هذهترمتسااذإLKAماظنليغشت
.فورظلا

دوقولا
لجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملاةنايصلا
مقربصاصرلانميلاخلانيزنبلامدختسا
91ناتكوأ RONمتيدقالإو،ىلعأوأ

عامسةلاحيف.طبختوصعامس
ةجردبنيزنبمادختسادنعديدشطبختوص

91 RONكرحملانأكلذينعي،ىلعأوأ
.ةنايصىلإجاتحي

هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
وألوناثيملانمةيمكيأبدوقويأ.

هذهيدؤتدق.نيلينألاوألاليثيملا
لكآتثودحىلإدوقولانمعاونألا
ةيندعملادوقولاماظنءازجأيف
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأ
.ةيطاطملاو

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
دوقولايفداصتقالاتاردق
ىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
زافحلالماعلارمعليلقت
.تاثاعبنالل

دوقوللةفاضملاداوملا
ةفظنمتافاضإىلعنيزنبلايوتحينأبجي
نمدوقولاماظنوكرحملاعنمىلعدعاست
فيظنتحمسيس.تابسرتلاببسبفلتلا
دوقولالوخدتامامصودوقولاتانقاح
لكشبلمعلابتاثاعبنالايفمكحتلاماظنل
ىلعيوتحتالنيزنبلاعاونأضعب.ديج
ظافحللةفظنملاتافاضإلانمةيفاكتايمك
لوخدتامامصودوقولانقحتادحوىلع
صقنلااذهنعضيوعتللو.ةفيظندوقولا
عزوملاةراشتساىجري،فيظنتلايف
ةفاضملاةداملاةفرعملكنمبيرقلا

لارنجةكرشنمةدمتعُملاةجلاعملا
يفةفاضملاةداملاهذهفضأ.زروتوم
تيزرييغتةيلمعلكعمدوقولانازخ
امهيأ،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠لكوأكرحملا
.ًالوأثدحي

دوقولاةئبعت

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
كلتاباصإثودحبنجتلو.

تاميلعتلاعيمجأرقا،نيرخآللو
دوقولاخضةطحمىلعةبوتكملا
.اهعبتاو

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

نودبدوقولاةخضمكرتتال.
.ةبقارم

ءانثأيولخلافتاهلامدختستال.
.دوقولابدوزتلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىرخأةرمةرايسلاىلإلخدتال.
.دوقولاخضءانثأ

،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمستالو

متاذإدوقولارياطتينأنكمي.
دوقولاةئبعتسدسملاخدإ
نأنكمي.ةياغللةريبكةعرسب
نازخلاناكاذإرثانتلااذهثدحي
ةيلامتحادادزتو،ًابيرقتًائلتمم
لخدأ.راحلاسقطلايفهثودح
ءطببدوقولاةئبعتسدسم
توصيأعامسفقوتنمققحتو
.دوقولاخضيفءدبلالبقريفص
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ةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
متي.اهررحمثبابلافصتنمنمةيفلخلا
باوبألفقعمدوقولاةحتفبابلفق
RKEلاسرإزاهجنمKطغضا.ةبكرملا
.لفقلاحتفل
نودبدوقوةئبعتماظنبةزهجمةبكرملا
بجي.دوقوةدادساهبدجويالثيح،ةدادس
هتيبثتوامامتدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
.دوقولاخضيفءدبلالبق

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.
.قئارحثودحةيلامتحا.

عضبلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
ةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعبناوث
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ةهوفلا
ةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
.٣٠٤/ةيجراخلا

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
قلغألب.ةهوفلاجارخإبمقتال،دوقولاب
وأةخضملاقالغإلالخنمدوقولاقفدت
ةقطنملاكرتامث.ةطحملالماعغالبإ
.لاحلايف

ةلومحمدوقوةوبعمادختسابدوقولاةئبعت

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةوبعنماهتئبعتةداعإ

ىطغملاريغعمقلائياهمناكمددح.١
.ةبكرملالخادنم

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}
مادختسانودةئبعتلاةداعإةلواحم
دوقولاضيفيفببستتدقعمُقلائياهم
.ةدادسنودبدوقولاةئبعتماظنفالتإو
دقوقيرحبوشنيفكلذببستيدقو
دقوقارتحاللنيرخآلاوأتنأضرعتت
.ةبكرملافلتت

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ
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ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
هدوجوءانثألومحمدوقوءاعوةئبعتنإ
ةرخبأدعاصتيفببستيدقةرايسلايف
نعامإلعتشتنأنكمييتلادوقولا
نمكلذريغوأةنكاسلاءابرهكلاقيرط
وأتنأضرعتتنأنكميو.لئاسولا
نكميو،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلا
اًمئادكيلع،هيلعو.ةرايسلافلتتنأ
:يليامب
.ةدمتعمدوقوتايواحمادختسا.
وأةرايسلانمتايواحلاةلازإ.

ليمحتقودنصوأةرايسلاقودنص
.ةئبعتلالبقبأكيبلاتارايس

.ضرألاىلعةيواحلاعضو.
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةئبعتةحتفلخادةهوفلاعضو.
اهئاقبإو،دوقولاخضلبقةيواحلا
لامتكاىتحةئبعتلاةحتفبةلصتم
.ةيلمعلا

نم٪٩٥نمرثكأبنازخلاألمتال.
.ددمتللًالاجمكرتتلةلماكلاهتعس

وأباقثلاناديعلعشتوأنخدتال.
ةئبعتدنعتاعالولامدختست
.دوقولا

ةلومحملافتاوهلامادختسابنجت.
.ىرخألاةيئابرهكلاةزهجألاوأ

ةروطقمبحس

بحسلانأشبةماعتامولعم
متيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
ليكووأليكولابلصتا.ةبكرمللاهميمصت
يفةدعاسملاىلعلوصحللةروطقملا
يغبنيو.ةروطقمبحسلةبكرملادادعإ
.ةروطقملابحسلبقًالماكمسقلاةءارق
ةرايسبحسلوحتامولعمىلعلوصحلل
.٣٠٠/ةرايسلابحسعجار،ةلّطعم
ةرايسلابحسلوحتامولعمىلعلوصحلل
،لقنتملزنمةبرعلثم-ىرخأةرايسفلخ
/ةيهيفرتضارغألةرايسلابحسعجار

٣٠٠.

رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ةروطقمدوجوعمةدايقلا

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
نيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.

ىلعةصاخةفصبقبطنتيتلاةيلحملا
.تاروطقملابحس

مك٨٠٠لوألالخةروطقمبحسمدع.
روحملاوأكرحملافلتعنمل)ليم٥٠٠(
.ىرخأءازجأوأ
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بحسنم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوأءانثأ.
ةعاس/مك٨٠زواجتمدع،ةروطقملا
يفءدبلامدعو،)ةعاس/ًاليم٥٠(
قناخلاىلعطغضلابليغشتلاتايلمع
.ةجردىصقأل

Dعضولايفبحسلاةرايسلاعيطتست.
مادختسابىصوينكلو)ةدايق(

Manual Mode)رظنا.)يوديلاعضولا
ًارايغمدختسا.٢٠٤/يوديلاعضولا
.ًاريثكريغتيةكرحلالقانناكاذإىندأ

هبنمونكرلادعاسمماظنليغشتفقوأ.
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
.بحسلادنع

ىلعظافحلادعاسمليغشتفقوأ.
.بحسلادنع)LKA(ةيرورملاةراحلا

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلامدختستال.
بحسدنع)ACC(ةعرسلاتابث
.ةروطقم

ريذحت}
تازاغعمجتتدق،ةروطقمبحسامدنع
ةبكرملانميفلخلاءزجلايفمداعلا
وأقودنصلاءاطغناكاذإلخدتو
ةيفلخلاةذفانلاوأةعتمألاةريجح
.ةحوتفم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
بابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.

وأقودنصلاءاطغوأيفلخلا
.ةيفلخلاةذفانلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
اهتحتوأمكحتلاةحول
.لماكلكشب

مكحتلاماظنطبضاًضيأبجي.
الإحمسيالدادعإىلعخانملاب
رظنا.يجراخلاءاوهلالوخدب
يف"خانملابمكحتلاةمظنأ"
.سرهفلا

،نوبركلاديسكألوألوحتامولعمل
.٢٠٢/كرحملامداععجار

نمنيعمردقىلإجاتحيةروطقمبحسنإ
نأكرابتعايفعضيلاتلابو.ةربخلا
الولوطأتتاباهدوقتيتلاةعومجملا
صرحاف.ةبكرملاكهسفنردقلاببيجتست
يفةلمرفلاومكحتلابيلاسأةفرعمىلع
قرطلاىلعةدايقلالبقةروطقملا
.ةحوتفملا
تاقلحلاءازجأعيمجصحفا،ةدايقلالبقو
نامألالسالسوةروطقملاتالصوو
تاراطإلاوحيباصملاوةيئابرهكلاتالصولاو

لمارفبةدوزمةروطقملاتناكاذإ.ايارملاو
مثةعومجملاليغشتأدباف،ةيئابرهك
ةروطقملالمارفيفمكحتلاعارذمدختسا
.لمارفلالمعنمدكأتللًايودي
نأنمدكأتللرخآلنآنمققحت،ريسلاءانثأ
لمارفةيأوحيباصملانأوتباثلمحلا
.لمعتتلازامةروطقملاب

رارقتسالايفمكحتلاماظنعمبحسلا

ماظنتوصعامسمتيدق،بحسلاءانثأ
عمماظنلالعافتي.رارقتسالايفمكحتلا
يتلاو،ةروطقملانعةجتانلاةبكرملاةكرح
اذهو.فاطعنالاءانثأيساسألكشبثدحت
.ةليقثلاتاروطقملابحسءانثأيعيبطرمأ

عبتتلاةفاسم

لقألاىلعكمامأيتلاةبكرملانعدعتبا
تنكيتلاةفاسملافعضغلبتةفاسمب
.ةروطقمنودبةبكرملاةدايقءانثأاهدعتبت
بنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح
ةديدشةلمرفبلطتتيتلافقاوملا
.ةئجافمتافاطعناو

رورملا

بحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
ةبكرملالوطنألًارظنو.ةروطقم
يرورضلانمف،ربكأدعيًاعمةروطقملاو
ةراملاةبكرملافلخربكأةفاسمبداعتبالا
.ةيرورملاةراحلاىلإعوجرلالبق
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فلخللعوجرلا

ةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
ىلإةروطقملاكيرحتل.نيديلاىدحإب
كيرحتلو.راسيلاىلإكديكرح،راسيلا
ىلإكديكّرح،نيميلاىلإةروطقملا
فلخللعوجرلاىلعًامودصرحا.نيميلا
كهجويلصاخشألادحأبنعتساوءطبب
.نكمأنإ

فاطعنالا

هيبنت

ءانثأةديدشلاتافاطعنالايدؤتنأنكمي
ةروطقملاةسمالمىلإةروطقملابحس
.فلتللةبكرملاضرعتتدقو.ةبكرملل
بحسءانثأةديدشلاتافاطعنالابنجت
.ةروطقملا

ذختا،ةروطقمبحسعمفاطعنالادنع
مدطصتالثيحبفاطعناللضرعأةفاسم
وأزجاوحلاوأقيرطلاةفاحبةروطقملا
ءايشألاوأراجشألاوأقيرطلاتاراشإ
لبقفاطعنالاتاراشإمدختسا.ىرخألا
ةروانملابنجتوةيفاكةرتفبفاطعنالا
.ةئجافملا

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ

يففاطعنالاةراشإتارشؤمضموت
ةراشإءاطعإدنعتادادعلاةعومجم

تيبثتدنع.ةراحلارييغتوأفاطعنالا
اهحيباصمنإف،حيحصلكشبةروطقملا
نأنيرخآلانيقئاسلاةِملعُم،ًاضيأضموت
وأتاراحلاّريُغتسوأفطعنتسةبكرملا
.فقوتتس
يفمهسألاضموت،ةروطقمبحسدنع
اذإىتحتافاطعنالادنعتادادعلاةعومجم
لكققحت.ةقورحمةروطقملاتابملتناك
تلازامةروطقملاحيباصمنأنمةرتف
.ديجلكشبلمعت

تاردحنملاىلعةدايقلا

ىندأرايغىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلاءدبلبق
رايغىلإةكرحلالقانليوحتمتيملاذإ
ًاريثكلمارفلامادختساىلإرطضتدق،ىندأ
.ًاديجلمعتالوةنخاساهلعجتةجردب
عضولايفءايشألابحسةبكرمللنكميو
D)لقانناكاذإىندأًارايغمدختسا.)ةدايق
.ًاريثكريغتيةكرحلا
يفرطقلا/بحسلاعضومادختسانكمي
رظنا.رركتملكشبةكرحلالقانليدبتةلاح
.٢٠٥/رطقلا/بحسلاعضو

ىلعةيلاعتاعافترايفبحسلادنع
ةرارحتاجردعفترت،ةديدشتاردحنم
نمعرسألكشبكرحملاديربتلئاس
متاذإ.ةيداعلاتاعافترالاىلعبحسلا
ىلعبحسلاروفكرحملاليغشتفاقيإ
يطعتدقف،ةداحتاردحنمنملاععافترا
ةنوخسلاتامالعلةهباشمتامالعةبكرملا
كرتا،اذهثودحبنجتل.كرحمللطرفملا
نوكينألضفيو،نكرلاءانثألمعيكرحملا
ةكرحلالقانلعجعم،ةيوتسمضرأىلع
لبققئاقدعضبةدمل)نكرلا(Pعضولايف
طرفريذحترهظاذإ.كرحملاليغشتفاقيإ
ةرارحةجردعافتراعجارف،ةنوخسلا
.٢٥٩/ةطرفمةروصبكرحملا

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}
عملتلاىلعةبكرملانكرنوكيدق
ثيح.رطخردصماهبةروطقملاليصوت
ةبكرملاأدبتدقف،أطخثدحاذإهنإ
ضرعتيدقو.كرحتلايفةروطقملاو
ةبكرملاضرعتتوةباصإللصاخشألا
ىلعًامودصرحا.فلتللةروطقملاو
حطسىلعةروطقملاوةبكرملانكر
.كلذنكمأىتمٍوتسم
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:لتىلعةروطقملاوةبكرملانكرةلاحيف
النكل،لمارفلاةساودىلعطغضا.١

ردأ.نآلا)نكر(Pعضوىلإلدبت
ةلاحيففيصرلاةفاحىلإتالجعلا
هاجتاىلإوألتلالفسألهاجتالا
.لتلاىلعألهاجتالاةلاحيفرورملا

زجاوحعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجعلفسأ

رّرح،تالجعلازجاوحعضودنع.٣
صتمتىتحلمارفلاةساود
.لمحلازجاوحلا

ةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤
نكرلالمارفمدختسامث.لمارفلا
.)نكرلا(Pعضوىلإلّدبو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا

رارمتسالاعمدوقولاةساودقشع.١
:ءانثأ
.كرحملاليغشتبأدبا.
.سورتلادحأىلإلقنا.
.نكرلاةلمرفريرحتو.
.نكرلاةلمرفرّرح.٢
نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٣

.زجاوحلا

طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٤
.اهبظفتحيوزجاوحلا

ةروطقملابحسدنعةنايصلا

بحسدنعرثكأةنايصىلإةبكرملاجاتحت
.٣١٣/ةنايصلالودجرظنا.ةروطقم
لمعيفةصاخلاةيمهألاتاذءايشألا
ةكرحلالقانلئاسيهةروطقملا
روحملامحشوكرحملاتيزويكيتاموتوألا
.لمارفلاماظنوديربتلاماظنورويسلاو
.رفسلاءانثأولبقرصانعلاهذهصحفا
ةفاكنأنمدكأتلليرودلكشبققحت
.طبرلاةمكحماهريماسموةقلحلاليماوص

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت

تقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلاءانثأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترارظنا
.٢٥٩/ةطرفم

ةروطقمبحس
:نزولابةقالعاهلةمهمتارابتعاةثالث
ةروطقملانزو.
ةروطقملاناسلنزو.
ةبكرملاتاراطإىلعنزولايلامجإ.

ةروطقملانزو

؟نمآلاةروطقملانزوام
عافترالاوةعرسلارابتعالانيعبذخألابجيو
ةيجراخلاةرارحلاةجردوقيرطلاتاجردو
ةروطقملانميمامألاءزجلاداعبأو
بيضقنزورادقموةصاخلاتازيهجتلاو
عجار.ةرايسلاهلمحتنأنكمييذلابحسلا
اذهبيلياميف"ةروطقملاناسلنزو"
.مسقلا
ةروطقملانزولىصقألادحلاباسحمتي
ةبكرميفطقفقئاسلادوجوضارتفاب
بحسلاتادعمةفاكبةدوزماهنأوبحسلا
ةيفاضإلاتادعملانزوحرطبجي.ةبولطملا
ةبكرميفةلومحلاوباكرلاوةيرايتخالا
.ةروطقملانزولىصقألادحلانمبحسلا
نزورادقمديدحتليلاتلالودجلامدختسا
ةبكرملازارطىلإاًدانتسا،ةبكرملا
.تارايخلاو
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٢٤٣ ليغشتلاوةدايقلا

ةروطقملانزولىصقألادحلاةبكرملا
يلكلانزولاريدقت*
)GCWR(عمجملا

)لطر٦٠٠٠(مجك٢٧٢٢)لطر١٠٠٠(مجك3.6L٤٥٤كرحم

)لطر٨٩٨٤(مجك٤٠٧٥)لطر٤٠٠٠(مجكV92١٨١٤ةروطقمبحسةعومجمعمرتل٣٫٦كرحم

تالومحوأباكريأكلذيفامبةبكرملاولماكلابةلمحملاةبكرمللهبحومسملانزولايلامجإوه)GCWR(عمجملايلكلانزولاريدقت*
.ةبكرمللعمجملايلكلانزولاريدقتيطختبجيال.تاليوحتوأتادعموأ

حئاصنوأرطقلاتامولعمليكولانمبلطا
.كلذنأشب

ةروطقملاناسلنزو

وهةروطقميأيف)1(ناسللالِمحنإ
نزولاىلعرثؤيهنألهسايقبجيمهمنزو
يلامجإلانزولانمضتي.ةبكرملليلامجإلا
يأوةغرافلاةبكرملانزو)GVW(ةبكرملل
نوبكريسنيذلاصاخشألاواهيفةلومح
تارايخلانمديدعلاكانهناكاذإ.ةبكرملا
يفةلومحلاوأباكرلاوأتادعملاوأ
ناسللانزوليلقتىلإاذهيدؤيس،ةبكرملا
يدؤيسامم،هلمحةبكرملاعيطتستيذلا
عيطتستيتلاةروطقملانزوليلقتىلإًاضيأ
،ةروطقمبحسةلاحيف.اهبحسةبكرملا
نزولاىلإناسللالمحةفاضإبجي
ةبكرملانأل)GVW(ةبكرملليلامجإلا
ةلومحدودحرظنا.ًاضيأنزولااذهلمحتس
.١٩٣/ةرايسلا

)1(ةروطقملاناسلنزو،ةماعةروصب
ةروطقملانزونم%١٥–١٠لثمينأبجي
تاروطقملاعاونأضعب.)2(ةلمحملا
)ةزيمملابراوقلاتاروطقملثم(ةددحملا
،ةلاحلاهذهيف.قاطنلااذهجراخعقت
روكذملاةروطقملاناسلنزورابتعابجي

عيمجيفو.ةروطقملاكلامليلديف
ىصقألادحلازواجتمدعبجي،تالاحلا
.ةلصولاعونوةرايسلاةئفلةلومحلل
مثةروطقملانز،ةروطقملاليمحتدعب
تناكاذإامةفرعمل،ةدحىلعلك،ناسللا
،ةحيحصنكتملاذإ.ةحيحصنازوألا
لقنقيرطنعتاليدعتءارجإنكميف
.ةروطقملايفةدوجوملارصانعلاضعب
ةبكرملاةردقلاًعبتاًدودحمنوكيدقرطقلا
ببستينأنكميال.ناسللانزولمحىلع
نزولاريدقتلةبكرملازواجتيفناسللانزو
نزولاريدقتوأ)GVWR(ةرايسلليلامجإلا
دق.)RGAWR(يفلخلاروحملليلامجإلا
رطقلاةردقنميفاضإلانزولاريثأتللقي
.يفاضإلانزولايلامجإنمرثكأ
بسنلانميأةبكرملازواجتتالأمهملانم
كرتشملايلامجإلانزولاةبسن-اهبةصاخلا
)GCWR(،ةبكرملليلامجإلانزولاةبسن
)GVWR(،روحملليلامجإلانزولاةبسن
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٤

نزولىصقألادحلا،)RGAWR(يفلخلا
يكلةديحولاةقيرطلا.ناسللاوأةروطقملا
بسنلاهذهنميأزواجتمدعنمدكأتت

.ةروطقملاوةبكرملانزويه

ةبكرملاتاراطإىلعنزولايلامجإ

ىلعألادحلاىلإةبكرملاتاراطإخفنا
هذهىلعروثعلانكمي.ةدرابلاتاراطإلل
دودحرظناوأةداهشلاقصلمىلعماقرألا
نمديزملل١٩٣/ةرايسلاةلومح
يلامجإلانزولادحزواجتتال.تامولعملا
يلامجإلانزولالدعموأ)GVW(ةبكرملل
ناسلنزوكلذيفامب)GAWR(روحملل
عيزوتةلصومدختستتنكاذإ.ةروطقملا
لبقيفلخلاروحملادحنعديزتال،نزولا
.نزولاعيزوتنابضقعضو

ةروطقملابحسةزيهجت

تاقلحلا

ليصوتلاتادعممادختسايرورضلانم
تانحاشلاو،ةسكاعملاحايرلا.ةحيحصلا
ةرعولاقرطلايفريسلاو،ةراملاةريبكلا

ىلإةجاحلاءاروبابسألاضعبيه
.ةحيحصلاةلصولامادختسا
صصخمريغةبكرملليفلخلادصملا.

تاقلحليصوتبمقتال.بحسلاتاقلحل
تاقلحيأوأهبةرجأتسملابحسلا

مدختسا.تادصمللةصصخمىرخأ
اليتلالكيهلاىلعةتبثملاةقلحلاطقف
.دصملابلصتت

لكيهيفبوقثيألمعمتيله.
اذإ؟ةروطقملاةقلحبيكرتدنعةبكرملا
لزعنمدكأتف،كلذكرمألاناك
متيملاذإ.ةلصولاةلازإدنعتاحتفلا
ءاملاوةبرتألالخدتدقف،بوقثلادس
نمجتانلاتيمملانوبركلاديسكألوأو
مداعرظنا.ةبكرملالخادىلإمداعلا
.٢٠٢/كرحملا

نزولالمحتالصوونزولاعيزوتتالصو

ةبكرملانميمامألاءزجلا.١
ضرألاولكيهلانيبةفاسملا.٢

،نزوللةعزوملارجلاةلصومادختسادنع
)2(ةفاسملالظتثيحبةلصولاطبضبجي
ةبكرمبةروطقملاليصوتلبقيهامك
.هدعبوبحسلا

نامألالسالس

نيبلسالسلاليصوتىلعًامودصرحا
نمنامألالسالسررم.ةروطقملاوةبكرملا
نمناسللاعنملةروطقملاناسللفسأ
.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلابكاكتحالا
عيطتستىتحًايفاكًءاخترااًمئادكرتا
كرتتال.فاطعنالاةروطقملاوةبكرملا
.ضرألاىلعرُجتنامألالسالس

ةروطقملالمارف

نمرثكأاهنزوغلبييتلاةلٰمحملاةروطقملا
نوكتنأبجي)لطر١٠٠٠(مجك٤٥٠
لمعتثيح،اهبصاخلمارفماظنبةدوزم
ىصويو.رواحملالكىلعهيفلمارفلا
عمةقفاوتمةروطقملللمارفةزهجأب
ريياعمللةيدنكلاةيعمجلاتابلطتم

(CSA) CAN3-D313،اهلداعياموأ.
ةيلحملاةمظنألاوةلودلاةمظنأبلطتتدق
لمارفماظنةروطقمللنوكينأاًضيأ
.ةنيعمةبتعقوفةلٰمحمتناكاذإاهبصاخ
.ىرخأىلإةيالونمتابلطتملاهذهفلتخت
لمارفبةصاخلاتاميلعتلاةءارقنمدكأت
اهبيكرتنمضتىتحاهعابتاوةروطقملا
.ةحيحصةقيرطباهتنايصواهطبضو
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٢٤٥ ليغشتلاوةدايقلا

ةعناملمارفىلعةبكرملاءاوتحالًارظن
لمارفماظنىلعطغضتال،قالغنالل
نلف،كلذبتمقاذإو.يكيلورديهلاةبكرملا
المعينلوأديجلكشبلمارفلاماظنلمعي
.قالطإلاىلع

ةروطقملاكالسأةمزح

ةروطقملابةيسيئرلاكالسألاةمزح

لصومبةدوزملا،ةروطقملاكالسأةمزح
نميفلخلاءزجلايفدجوت،ريماسم٧يذ
ليصوتنكمي.ةبكرملالكيهبةتبثموةبكرملا
ةروطقملالصوميفكالسألاةمزحلصوم
ريماسملايذةقاشلاةمدخلايذماعلا
.كبصاخلاليكولالالخنمكلذوةعبسلا
عمكالسأةعبسباًريدتسمًالصوممدختسا
تافصاوميبلتةرفشمةحطسمفارطأ

SAE J2863لضفأيئابرهكليصوتل.
رئاودىلعةيعابسلاكالسألاةمزحيوتحتو
:ةيلاتلاةروطقملا
ةراشإ/فقوت:يدامر/رفصأ.

راسيفاطعنالا
ةراشإ/فقوت:يجسفنب/رضخأ.

نيميفاطعنالا

نكرلاحيباصم:ينب/يدامر.

فلخللعوجرلاءوض:رضخأ/ضيبأ.

فلخللعوجرلاءوض:رضخأ/رمحأ.

يضرأ:دوسأ.

*ةيئابرهكلالمارفلا:قرزأ.
زكرملايفةرئادلاهذهرهصمتيبثتمتي*
متيالنكلو،كرحملاءاطغتحتيئابرهكلا
ةطساوبامهليصوتيغبني.كالسألاليصوت
.دمتعمةمدخزكرموأليكولا
فلخللعوجرلاحابصمةرئادتناكاذإ
.هعملماعتتيذلاليكولابلصتا،ةلطعم
تسيل(ةديعبةيراطبنحشةلاحيف
رطقلا/بحسلاعضوضبقمردأف،)ةرايسلل
زيزعتىلإكلذيدؤيس.يزكرملالوسنوكلاب
لكشبةيراطبلانحشوةبكرملاماظندهج
اًدجةفيفخةروطقملاتناكاذإ.حيحص
لّغشف،رطقلا/بحسلاعضوىلإةبسنلاب
حيباصمفالخبعون(ةيسيئرلاحيباصملا
ةيناثةليسوك)طقفةدشلايلاعغيرفتلا
.ةيراطبلانحشوةرايسلاماظنزيزعتل

ةيئابرهكلالمارفلابمكحتلاكالسأتادادمإ
ةروطقملاب

لمارفليئابرهكلاطباضلابةصاخلاكالسألا
نمءزجكةبكرملايفةدوجومةروطقملا
ةحوليوتحت.ةروطقملاكالسأةمزح
قوفكالسأةعومجمىلعتاسايقلاةزهجأ

يئابرهكلاطباضللنكرلالمارفةعومجم
ىلعةمزحلايوتحتو.ةروطقملالمارفل
:ةيلاتلاكالسألا
"ةروطقملاىلإ":قرزأ.
ةيذغت:قرزأ/رمحأوأدوسأ/رمحأ.

ةيراطبلا
لمارفلاقيبطتةراشإ:قرزأ/ضيبأ.
يضرأ:دوسأ.
لمارفليئابرهكلاطباضلابيكرتيغبني
زكرموأليكولاةطساوبةروطقملا
.دمتعمةمدخ
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٦

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
)DLC(ةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحفتارابتخالو
فئاظولاددعتمرشؤملاحابصمرظنا
زاهجيأ.١٢٣/)كرحملاصحفءوض(
تانايبلاطبارلصومبهليصوتمتي
)DLC(-متلوطسألاعبتتزاهجلثم
تايكولسعبتتوأعيبلادعبهؤارش
.ةرايسلاةمظنأعملخادتيدق-قئاسلا
ليغشتيفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو
لثم.مداصتعوقوىلإيدؤيامكةرايسلا
ىلإلوصولانمنكمتتدقةزهجألاهذه
ةمظنأيفةظوفحملاتامولعملا
.ةرايسلا

هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحملبق
ةدوزملاةرايسلاةنايصعجار،ةبكرملا
ةرايسللتادعمةفاضإو٨٠/ةيئاوهدئاسوب
.٨١/ةيئاوهدئاسوبةدوزملا
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٢٤٧ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢٤٨..............ةماعتامولعم
٢٤٨....ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٤٩....كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢٤٩...............كرحملاءاطغ
ىلعةماعةرظن

٢٥١............كرحملاةريجح
٢٥٢................كرحملاتيز
٢٥٤.......كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٥٥...............يكيتاموتوألا
٢٥٥....كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٥٦.................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٥٩...................ةطرفم
٢٦٠................لسغلالئاس
٢٦١....................لمارفلا
٢٦٢................لمارفلاتيز
٢٦٣....................ةيراطبلا
٢٦٣....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
٢٦٣.....ةكرحلائدابحاتفمصحف
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
سورتلاقودنص
٢٦٤...............يكيتاموتوألا
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
٢٦٤...................)نكرلا(

٢٦٤......تاحساملاشيرلادبتسا
٢٦٥.......يمامألاجاجزلالادبتسا
٢٦٦........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٦٧.......ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٦٧...............ةبمللالادبتسا
٢٦٧.............نيجولاهلاتابمل
ةيئانثلاتامامصلاةرانإ

٢٦٧...................ةيئوضلا
٢٦٧.........ماقرألاةحولحيباصم

يئابرهكلاماظنلا
ليصوتلاودهجلاةيلاعةزهجألا

٢٦٨..................كالسألاب
ماظنلالمحةدايز
٢٦٨.................يئابرهكلا
ةرادلاتاعطاقورهاصملا

٢٦٩.................ةيئابرهكلا
رهاصمقودنص

٢٦٩............كرحملاةريجح
ةحولرهاصمقودنص
٢٧٢..................تادادعلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٢٧٤...................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٧٧.....................تاراطإ
٢٧٨....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٢٧٨...............ءاتشلاتاراطإ

٢٧٨..............فيصلاتاراطإ
٢٧٩..............تاراطإلاطغض
ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض
٢٨٠..............ةيلاعتاعرس

طغضةبقارمماظن
٢٨٠..................تاراطإلا
طغضةبقارمليغشت
٢٨١..................تاراطإلا
٢٨٥.............تاراطإلاصحف
٢٨٥..............تاراطإلاريودت
تاراطإلاتقونيحيىتم

٢٨٦....................ةديدج
٢٨٧.........ةديدجتاراطإءارش
تالجعلاوتاراطإلا

٢٨٨.............مجحلاةفلتخم
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٨٨..................تاراطإلا
٢٨٩..............تالجعلالالحإ
٢٨٩............تاراطإلالسالس
نمءاوهلادافنةلاحيف
٢٩٠....................راطإلا
٢٩١...............تاراطإلارييغت
٢٩٧..........ريغصيطايتحاراطإ

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
ةدعاسمبليغشتلا

٢٩٨..............ىرخأةيراطب

ةبكرملابحس
٣٠٠...............ةرايسلابحس



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

ةبكرملابةيانعلا٢٤٨

ضارغألةرايسلابحس
٣٠٠....................ةيهيفرت

رهظملابةيانعلا
٣٠٤.............ةيجراخلاةيانعلا
٣٠٨....لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٣١١............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
.٨١/ةيئاوهدئاسوب
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٢٤٩ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
عبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
ليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمود
صاخلاةنايصلاليلدعجارو،كلاملا
.ةمدخلامعأيأذيفنتلبقةبكرملاب

ةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
ةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا،كسفنب
ةيفاكتامولعمدجتسثيح.بسانملا
،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإىلعكدعاست
رفوتملاليلدلايفتامولعملاهذهدجتنلو
.كيدينيب

.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٨٠/
.كسفنب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

كرحمءاطغريرحتضبقمبحسا.١
.زمرلااذههيلعرهظييتلاةبكرملا
ةحوللفسأيفهيلعروثعلاكنكمي
لخادقئاسلابناجتاسايقلاةزهجأ
.ةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٠

ءاطغعفربمق،ةبكرملاةمدقميف.٢
ةادأعفدمثنموزكرملانمكرحملا
.ىنميلاةهجللةيعرفلاءاطغلاريرحت

كرحملاءاطغعفرنمكئاهتنادعب.٣
تاماعدىلوتتفوس،يئزجلكشب
ةمهميئاقلتلكشبةيطاغضنالازاغلا
واًعوفرمهئاقبإوءاطغلاعفر
.لماكلكشباًحوتفم

نمدكأت،ةبكرملاكرحمءاطغقالغإلبق
.تاوشحلاةيطغأعيمجماكحإ
)توبكلا(ةبكرملاكرحمءاطغبحسبمق
ءاطغلازنإبمق.هقالغإبموقتللفسألل
طغضفيفختنيحىلإ)توبكلا(كرحملا
.ةيطاغضنالاتاماعدلانعجتانلاعفرلا
)توبكلا(كرحملاءاطغلكلذدعبحمسا
.هنزولعفبهناكميفتبثيلًايئاقلتطوقسلاب
متدقكرحملاءاطغنأنمققحتلابمق
تيبثتمتيمللاحيف.حيحصلكشبهقالغإ
هعفدبمق،هناكميفمكحملكشبءاطغلا
زكرملاةقطنمنمكلذولفسألاىلإةفخب
هقالغإتيبثتنيحىلإةيمامألاةهجلايف
.لماكلكشب
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٢٥١ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٢

.٢٥٥/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.١

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
.٢٥٢/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.٢٥٢/كرحملاتيزعجار

نكميال(كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار.)اهتيؤر

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٥
.٢٦٠/لسغلالئاسعجار

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٦
.٢٦٢/لمارفلا

.٢٦٣/ةيراطبلا.٧

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٨
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٥٦.

عجار.ةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.٩
/ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا

٢٩٨.

/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١٠
٢٦٩.

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.١١
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩٨/ىرخأةيراطب

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
فيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملاتيز

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢٥٤.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف

،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠لك
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
فرعتلل٢٥١/كرحملاةريجحىلعةماع
.عقوملاىلع

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،ًانخاسكرحملابتيزلا
وأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسمللاًزافق

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
.تيزلاىوتسمنمققحت
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةىوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقدعفترت
.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدوربءانثأ
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصعلزأ
.اهيلعىوتسملا

نمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.
فاقيإمزليف،كرحملاليغشتفاقيإ
ىلعةقيقد١٥ةدملكرحملاليغشت
٣٠ةدملوأًائفادكرحملاناكاذإلقألا
بحسا.ًائفادكرحملانكيملاذإةقيقد
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٢٥٣ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاتيزىوتسمسايقاصع
ةعطقوأليدنمباهحسمامثجراخلل
اهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظنشامق
ىلإاهعفددعب.ىرخأةرملماكلاب
عمىرخأًةرماهعزنكنكمي،ةياهنلا
لفسأللاصعلافرطبظافتحالا
.تيزلاىوتسمنمققحتلاو

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣٢٣/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
تيزلاىوتسمنأتدجواذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ،ليغشتلاىدمقوفعقي
ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف،حيحصلاليغشتلاىدمنيبت
غرفتنأكيلعبجي.رارضأبكرحملا
ةدايقنمّدحتنأوأضئافلاتيزلا
فرتحمةنايصينفىلإأجلتوةرايسلا
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإل

/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
ةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل٢٥١
.كرحملاتيز
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
تيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأًةرم

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣١٩/اهبىصوملا

تافصاوملا

يتلاكرحملاتويزىوسمدختستال
تويز.™dexos1تابلطتميفوتست
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملا
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
.dexos1دامتعالاراعشب

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 5W-30.



تارايسبصاخلاكلاملاليلد GMC Acadia/Acadia Denali (GMNA- طسوألاقرشلا-بيرعت -
11469024(-2018 - CRC - 6/23/17

ةبكرملابةيانعلا٢٥٤

بجي:ةدرابةرارحتاجرديفليغشتلا
SAEتيزمادختسا 0W-30قطانملايف
ةرارحلاةجردضفخنتثيح،ةدوربلاةديدش
ةجرد٢٠−(ةيوئمةجرد٢٩−امىلإ
يفةجوزللانمةجردلاهذهف.)تياهنرهف
يفكرحملاليغشتءدبنملهستستيزلا
رايتخادنع.ًادجةضفخنملاةرارحلاتاجرد
اًمودحصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيز
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاب
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا

كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
ام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألاقيقحتل
اهبحصُنييتلاتويزلامادختساىوسكيلع
.dexos1تابلطتميفوتستيتلاو

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
بنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
ةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلاضيرعت
كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوط
مادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
عطقوسبالملالسغا.نيديللديجفظنم

وأكرحمتيزىلعيوتحتيتلاشامقلا
تاريذحتعجار.ةبسانمةقيرطباهنمصلخت
تيزلاتاجتنممادختساصوصخبعنصملا
.اهنمصلختلاةيفيكو
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
صرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
هبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإىلع
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألاىلإ

كرحملاتيزرمعماظن

كرحملاتيزرييغتبجيىتم

رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
ةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
كرحملاتارودددعلمشتلماوعلانم
لايمألاددعوكرحملاةرارحةجردو
ةفاسملافلتختدقثيح.ةعوطقملا
ًابلاطماهيفنوكتةرملكيفةعوطقملا
فورظبسحىلعكلذو،تيزلارييغتب
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو.ةدايقلا
نامضلكلذو،تيزللرييغتةيلمعلكدعب
.ةحيحصةروصبلمعلايفهرارمتسا

أدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
رييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالايف
تيزرييغتءاجرلاةلاسررهظت.تيزلا
تيزلارييغتبجي.ةصرفبرقأيفكرحملا
مك١٠٠٠ةفاسملالخنكممتقوعرسأب
رهظتالأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(
ىلإريشتتيزلارمعماظننمةلاسر
ةنسىلإلصتةدملتيزلارييغتةرورض
فورظلايفةدايقلاةلاحيفكلذوةلماك
ةرمرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ةيلاثملا
ةداعإبجيامكلقألاىلعًايونسةدحاو
ىدلرفوتي.رييغتلاةيلمعدعبماظنلانييعت
لامعأىلعنوبردمصاخشأليكولا
طبضنوديعيولمعلااذهنودؤيسةمدخلا
تيزلاصحفتنأمهملانمهنأامك.ماظنلا
تيزلافيرصتتارتفبسحماظتناب
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاو
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
نييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف
:ماظنلا
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زكرميفيقبتملاتيزلارمعضرع.١
زكرمعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعم
١٣١/)طسوتملاىوتسملاويساسألا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرموا
.١٣٣/)روطملازارطلا(

زكرمبVىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
رمع"نوكيامدنعقئاسلاتامولعم
تيزلارمعريغتيس.اًطشن"تيزلا
.٪١٠٠ىلإ
ءاجرلاةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
ءدبدنعةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت
متيملهنأىلعليلداذهف،ةبكرملاليغشت
دعأ.كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإ
.ءارجإلا

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس
لقنزاهجلئاسىوتسمصحفبجيال
لئاسيفبرستثودحربتعيثيح.ةكرحلا
صقنلديحولاببسلاوهةكرحلالقنزاهج
بجي،برستلاثودحدنعو.لئاسلا
اهحالصإوليكولاىلإةبكرملاباحطصا
.نكممتقوعرسأب
ةروكذمةينمزتارتفىلعلئاسلارييغتبجي
نمدكأتلاعم،٣١٣/ةنايصلالودجيف
روكذملاسورتلاقودنصلئاسمادختسا
/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلايف
٣١٩.

هيبنت

سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
رضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
امىلعنامضلايرسيالدقو،ةبكرملاب
لئاسًامئادلمعتسا.فلتنمجتني
صوصنملاةيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
ميحشتلاداومولئاوسلايفهيلع
.٣١٩/اهبىصوملا

ىلإسورتلاقودنصلئاسىوتسملصينل
ةرارحتناكاذإالإسايقلااصعةياهن
ةرارحةجردىوتسميفسورتلاقودنص
ىوتسمصحفلةجاحيفتنكاذإ.ليغشتلا
ضرعىجُريف،سورتلاقودنصلئاس
.ليكولاىلعةبكرملا

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
ةريجحيفرتلفلا/كرحملاءاوهيقنمدجوي
ةرظنعجار.ةبكرملاببكارلاةهجكرحملا
فرعتلل٢٥١/كرحملاةريجحىلعةماع
.ناكملاىلع

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٣١٣/ةنايصلا

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك

ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
وأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
كّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ.بئاوش
نعاًديعب(قفربكرحملاءاوهحشرم
حشرمصحفا.هنمةبرتألاةلازإل)ةرايسلا
مقو،تايفلتيأنعًاثحبكرحملاءاوه
فيظنتبنجت.فلتللهضرعتلاحهلادبتساب
هتانوكمنميأوأكرحملاءاوهحشرم
.طوغضملاءاوهلاوأءاملاةطساوب
:هلادبتسالوأءاوهلارتلفحشرمنمققحتلل

ءاطغلاعفراوةسمخلايغاربلالزأ.١
.هناكمنع
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٦

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٢
.هلدبتسا

ةطساوبهتيبثتمكحأوءاطغلاضفخا.٣
.ةسمخلايغاربلا

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببُسينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
رصتقتالثيح.قورحللنيرخآلاضرعت
ءاوهلافيظنتىلعءاوهلافظنمةفيظو
ررشلاءاوتحايفدعاسيهنإلب،طقف
بجي.كرحملانمهجورخةلاحيف
الامك،كرحملاحالصإدنعرذحلايخوت
دوجومدعةلاحيفةدايقلايغبني
.ءاوهلارتلف/يقنم

هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١
كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢

طغضلاءاطغو

ريذحت}
تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
نيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةحورمةيأنعتاودألاوسبالملاو
كرحمءاطغتحتةدوجومةيئابرهك
.ةبكرملا

ريذحت}
،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغوأ
ال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاسنوكت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقت
لئاسلكبرستينأنكمي.برست
ثودحيفكلذببستينأنكمي.ديربتلا
.كقرحينأنكميوكرحملايفقيرح
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإبمق

كرحملاديربتلولحم

ديربتلولحمبألُميةبكرملايفديربتلاماظن
لولحمجاتحي.DEX-COOLتاكرحملا
يفرييغتلاوصحفلاىلإاذهديربتلا
/ةنايصلالودجعجار.ةددحملاديعاوملا

٣١٣.
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ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٥٩/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}
،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغوأ
ال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاسنوكت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقت
لئاسلكبرستينأنكمي.برست
ثودحيفكلذببستينأنكمي.ديربتلا
.كقرحينأنكميوكرحملايفقيرح
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإبمق

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.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

نعكرحملاديربتلئاسنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
نيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملايراجم
تامدخزكرملبقنمديربتلالولحمرييغت
ةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدلدمتعم
ديربتلالولحمنمصلختلابةقلعتملا
ةيامحىلعكلذكدعاسيس.لمعتسملا
.كتحصةيامحوةئيبلا

ديربتلالولحمصحف

ٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحفدنع

لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك
ءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
ةرارحةجردعافتراعجار.دربيىتح
.٢٥٩/ةطرفمةروصبكرحملا

يفكرحملاديربتلولحمعفدنازخدجويو
.ةبكرملاقئاسبناجىلإكرحملاةفرغ
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

٢٥١.
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عفدنازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحم

ريذحت}
ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
وللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
هيفامبةنخاسكرحملاءازجأتناك
.ةيافكلا

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

هيبنت

ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

ةفرعملصحفا،ةلكشمىلعرثُعيملاذإو
نازخيفًايئرمديربتلالولحمناكاذإ
ديربتلالئاسناكاذإ.ديربتلالولحمعافدنا
ةمالعلاىوتسمدنعسيلهاوتسمنكلًايئرم

ةفاضإكيلعف،اهنمىلعأوأاهيلإراشملا
لئاسعمبرشللحلاصفيظنءامنمجيزم
نمدكأت.٥٠/٥٠ةبسنبDEX-COOLديربت
طغضءاطغكلذيفامب،ديربتلاماظننأ
نألبقدرابوه،ديربتلالولحمعافدنانازخ
.كلذلعفت

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
سكعقفربطغضلاءاطغحتفا
اذإ.ةرودعبروحنبةعاسلابراقع
نأىلإرظتناف،ريفصتوصتعمس
طغضلاجورخبكلذحمسيس.فقوتي
.غيرفتلاموطرخجراخيقبتملا

قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتتنأىلإ
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ديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣
ةمالعلاىتحبسانملاجيزملاب
.ةحضوملا

لمعيهكرتاوكرحملاليغشتبمق.٤
يولعلاموطرخلانأبرعشتىتح
ةلازإدعبكلذو،نخسيأدبدقدربملل
نازخىلعتبثملاطغضلاءاطغ
كيلعو.ديربتلالولحمعافدنا
.كرحملاديربتةحورمنمسارتحالاب
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
نمديزملافضأ،لقأىوتسملا
عافدنانازخىلإبسانملاجيزملا
ىوتسملالصيىتحديربتلالولحم
.ةحضوملاةمالعلاىلإ

هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥
.هطبرمكحأو

ديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦
دربينأدعبوكرحملافاقيإدعب
ءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلالئاس
1ةوطخلانمديربتلالولحمءلم
.6ىتحو
يفديربتلالولحمنكيملاذإ
ماظنلادربيامدنعبسانملاىوتسملا
ىلإعوجرلابلضفتف،ىرخأًةرم
.كيدليلحملاليكولا

هيبنت

،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
دقوديربتلالولحملنادقفثدحيدق
صرحا،اذلو.فلتللكرحملاضرعتي
ًامكحمطغضلاءاطغنوكينأىلع
.ةحيحصةروصب

ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم
نمريذحتللتارشؤمةدعةرايسلابتبثم
.ةطرفملاكرحملاةنوخس
ديربتلولحمةرارحةجردلسايقمدجوي
عجار.تادادعلاةعومجمىلعكرحملا
/كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقم

زكرميفًةلاسرةبكرملاضرعتدق.١٢٠
.قئاسلاتامولعم

كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
ٍحطسىلعفقتةبكرملانأنمدكأتف
امةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب.ٍوتسم
.المألمعتكرحملاديربتةحورمتناكاذإ
،ةطرفملاةنوخسللكرحملاضرعتاذإف
نكتملاذإو.ةحورملالمعتنأيغبنيف
بحطصامث.كرحملاليغشتفقوأف،لمعت
.ةنايصللةرايسلا

هيبنت

دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلاناكاذإ

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٠

)عبتي(ريذحت

نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلانكيملاذإ

ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأةيؤر
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

رورملا
مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
كيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليامءارجإب

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

حتفا.ةحورمةعرسىلعأوةرارح
.ةرورضلابسحذفاونلا

،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو،)دياحم(
.دياحملانارودلا

ديربتلئاسةرارحةجردسايقمدعيملاذإ
،ةدئازلاةنوخسلاةقطنمىلإريشيكرحملا
ةلصاومكنكمي.ةرايسلاةدايقذئنيحكنكميف
ظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايق
يتلاةرايسلاوكترايسنيبةنمآةفاسمىلع
لصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأ
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلا
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم
،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
رظتنامث،فقو،قيرطلانعىحنتف
.روفلاىلعةبكرملاب
دوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
ثالثةدملكرحملاليطعتبمقف،راخبلا
يغبنيو.ةبكرملابراظتنالاءانثأ،قئاقد
رمتسالاحيف،دربيىتحكرحملافاقيإ
.روهظلايفريذحتلا

لسغلالئاس

همادختسانكمياذام

جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
ةءارقنمدكأتةبكرملاىلإيمامألا
لبقةِجتنملاةكرشلللامعتسالاتاميلعت
يفةبكرملامدختستستنكاذإ.مادختسالا

نودامىلإةرارحلااهيفضفخنتةقطنم
ةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلاةجرد
.دمجتلادضةيفاكلا

ليسغلالئاسةفاضإ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

.نازخلاناكمىلعفرعتلل٢٥١

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
اذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
تارفشكاكتحاىلإرمألا
.اهتابثمدعوأتاحساملا

)عبتي(
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٢٦١ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(هيبنت

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

وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
رمألااذهربتعيالو.ةفخباهيلعطغضلا
.لمارفلايفلطعثودحىلعًارشؤم
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتُعت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاّضبنتيدافتل
نعًاثحبلمارفلاةناطبصحفا،تاراطإلا

ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآتيأ
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣٢٣/تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلا

يفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي
.ةرملك

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا

رايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
الدقو.لمارفلاماظنلةدمتعموةديدج
مدعةلاحيفديجلكشبلمارفلالمعت
لوصحلانكميالدقو.تاداشرإلاهذهعابتا
لمارفلانمعقوتملالثمألاءادألاىلع
ةلاحيفكلذوريبكلكشبجئاتنلافلتختو
وأةحيحصلاريغلمارفلارايغعطقبيكرت
.حيحصريغلكشببيكرتلاةلاحيف
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٢

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم3
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

.نازخلاعقومديدحتل٢٥١

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

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاريذحت
.١٢٥/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣١٣/ةنايصلالودج

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٣١٩.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا
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٢٦٣ ةبكرملابةيانعلا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةيمستةقاطبىلعرايغلاةعطقمقرعجار
ىلإةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلا
،ةيراطبلالادبتسال.ةديدجةيراطبءارش
.ليكولاعجار

ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم

)عبتي(

)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
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٤

.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢
ىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
لاحلايفكرحملاءافطإلدادعتسا
.هليغشتروف

لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

ريذحت}
كرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأباصتدقو.ًةأجفةبكرملا
.ةبكرملاكرحتلةجيتنىذألابكعم

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملانكربجي

ىلعنك.نكرلالمارفمدختسا.٢
ةيداعلالمارفلامادختسالدادعتسا
يفةبكرملاتأدباذإلاحلايف
.كرحتلا

ردأ،ًائفطنمكرحملانوكيامدنع.٣
ONعضولاىلعلاعشإلاحاتفم
ليغشتبمقتالنكلو)ليغشت(
لمارفلاىلعطغضلانودب.كرحملا
لقنعارذكيرحتلواح،ةيداعلا
نود)نكر(Pعضولانمسورتلا
اذإ.مزاللانمرثكأةوقبهيلعطغضلا
هعضونملقتناوعارذلاكرحت
بلطلليكولابلاصتالابجيف،يلاحلا
.ةمدخلا

Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
دكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجونم
دادعتساىلعنك.اهكرحتلًابسحت
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسال
.كرحتلايفةبكرملاتأدب

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب

لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.
لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
ةرفشةعومجمفيظنتديجلانمكلذكو
تارتفىلعاهلادبتساوأجاجزلاةحسام
ةفرعمل.لكآتللاهضرعتلاحوأةمظتنم
ةحسامةرفشلنيبسانملاعونلاولوطلا
ةليدبلارايغلاعطقعجار،يمامألاجاجزلا
.٣٢٠/ةنايصلل
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هيبنت

يففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
لظيفهلةحساملاعارذةسمالملاح
يرسينل.ةحساملاةشيردوجومدع
ضرعتترارضأةيأىلعةبكرملانامض
جاجزلاسمليةحساملاعارذعدتال.اهل
.يمامألا

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال
ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١

.يمامألاجاجزلانع

طسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
لاصتاناكموهوةحساملاةرفش
.ةحاسملايعارذ

بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣
جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
شيرلادبتسال3-1تاوطخلاسكعا.٥

.تاحساملا

ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةحسمملاةرفشةلازإل
.جاجزلانعًاديعبجاجزلاةحسامعفرا.١

يفلخلاةحساملاعارذعفرمتيس
جاجزلاىلعنمةريغصةيوازب
نل.ةحساملاةرفشلادبتسابحامسلل
عضويفةيفلخلاةحساملاعارذلفقي
دنعرذحلامزلييلاتلابوىلعألةمدخلا
.ةيفلخلاةحساملاةرفشلادبتسا

قيشعتكفلريرحتلاعارذطغضا.٢
هاجتةحساملاعارذعفدامثفاطخلا
.ةرفشلاعيمجتجراخوةرايسلازكرم

تابثبديدجلالصنلاةعومجمطغضا.٣
عارذتبثتىتحةحساملاعارذىلع
.ماكحإباهعضوميفريرحتلا

يمامألاجاجزلالادبتسا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

امدنعويمامألاجاجزلالادبتسالةجاحلادنع
اريماكرعشتسمبةدوزمةرايسلانوكت
مزليف،قئاسلاةدعاسمةمظنألةيمامأ
اًقفوديدجلايمامألاجاجزلابيكرت
يكةمظنألاهذهبةصاخلاGMتافصاومل
ةاعارممدعلاحيفو.ةديجةروصبلمعت
عقوتمريغكولسثدحيدق،تاميلعتلاهذه
.ةمظنألاهذهنملئاسررهظتوأ/و
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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

.٣١٣/ةنايصلالودجعجار

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب
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ةيمامألاحيباصملاهيجوت
حيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
نمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسمةيسيئرلا
.طبضلا
ىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
بيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتنفلت
ةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلاحيباصملا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملاطبضل

ةبمللالادبتسا
دنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
اذهيفةروكذمريغةبمليألرييغتءارجإ
.ليكولابلصتا،مسقلا

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}
زاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تعقواماذإرجفنتنأنكميوطوغضم
ضرعتتنأنكميو.شدخللتضرعتوأ
ىلعصرحا.ةباصإللنورخآلاوأتنأ
ةوبعىلعةدوجوملاتاداشرإلاةءارق
.اهعابتاوةبمللا

ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالعزوملابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
ةيئانثلاتامامصلاصختةءاضإةعومجم

.ةيئوضلا

ماقرألاةحولحيباصم
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

يفلكشللهباشموهو،بكارلابناجيفلكشلا
قئاسلابناج

ةعومجملىرسيلاةفاحلاعفدا.١
.نيميلاةهجىلإحيباصملا

لفسأللحابصملاةعومجمةرادإبمق.٢
.يفلخلابابلانمهتلازإل
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هاجتاسكع)1(ةبمللاسبقمرِدأ.٣
ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.)3(حابصملا

ىلإسبقملانم)2(ةبمللابحسا.٤
.ميقتسمٍلكشبجراخلا

ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللاعفدا.٥
هاجتايفاهردأوميقتسمٍلكشب
لخادبيكرتلامتييكلةعاسلابراقع
.حابصملاةعومجم

بابلخادةبمللاتيبثتةدحوكرح.٦
بناجتيبثتقيرطنعةرخؤملا
.ًالوأكبشملا

كبشمللسكاعملابناجلاىلعطغضا.٧
رارقتساىلعلديًاتوصعمستىتح
.هعضوميفةبمللاتيبثتةدحو

يئابرهكلاماظنلا

ليصوتلاودهجلاةيلاعةزهجألا
كالسألاب

ريذحت}
دهجللضرعتلايدؤينأنكمملانم
وأ،قورحلاوتامدصلاثودحىلإيلاعلا
نولصاحلانوينفلا.ةافولابىتحببستي
مهنكمينمطقفمهصاخبيردتىلع
يفةيطلوفلاةيلاعتانوكملاةنايص
.ةبكرملا
ةيلاعتانوكملاىلعفرعتلانكميو
لزتال.اهيلعتاقصلملانمةيطلوفلا
وأاهككفتوأاهحتفتوأتانوكملاهذه
وأكالسألابدجوي.اهيلعًاليدعتِرجت
يلاقتربنولبءاطغدهجلاةيلاعلباوكلا
ثبعلااوأصحفرظحي.تاقصلموأ
وأدهجلاةيلاعكالسألاوألباوكلاب
.اهليدعتوأاهعطق

يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
كلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
دئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادللعطاوق
.يئابرهكلاماظنلاىلع

ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
عطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
نيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإوةرئادلا
يعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلاةدوع
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحلوأ
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
.ةبكرملايفةقاطلاةزهجأةيامحىلع
ًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطم
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك

يفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
ضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملاةءاضإ
صحفا.حيباصملالمعتالدقتالاحلا
تءاضأاذإًاروفةيسيئرلاحيباصملاتالباك
تأفطنااذإوأيئاقلتلكشبتأفطناو
.كلذكتيقبو
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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

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
ءاطغلفسأةيئابرهكلاتارهصملاةلتكدجوت
بناجىلإكرحملاةريجحيفكرحملا
.ةرايسلاقئاس

هيبنت

ةريجحرهاصمقودنصعارذبحستال
ضارغألطقفصصخمهنألكرحملا
لطعثدحيدق،بحسلادنعو.ةمدخلا
.ةرايسلاب
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هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلعصرحا

طغضا،تارهصملاةعومجمءاطغةلازإل
اهعفراوءاطغلاىلعةدوجوملاكباشملا
.اهتماقتساىلعىلعألل
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
F1عناملالمارفلاماظن

قالغنالل

مادختسالاتارهصملا
F21ئدابلا

F3لوحمDC DC 1
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٢٧١ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
F4-

F5-

F6-

F7لوحمDC DC 2

F83ئدابلا

F9-

F10-

F11-

F12ةيمامألاةحساملا
F132ئدابلا

F14LED/ةيوستلا
حيباصمللةيكيتاموتوألا
ةيسيئرلا

F151ةيفلخلاةحساملا

F16-

F17-

F18حيباصملاةيوستةدحو
ةيئاقلتلاةيمامألا

F19-

F20-

F21-

مادختسالاتارهصملا
F22ينورتكلإلامكحتلاةدحو

لمارفلايف
F23ةروطقملا/نكرلاحيباصم
F24ةروطقملافقوتحابصم

ةراشإحابصم/نميألا
فاطعنالا

F25هيجوتلادومعلفق
F26-

F27ةروطقملافقوتحابصم
ةراشإحابصم/رسيألا
فاطعنالا

F28-

F29-

F30ليسغلاةخضم
F31يسيئرنميأحابصم

عاعشإلاضفخنم
F32يسيئررسيأحابصم

عاعشإلاضفخنم
F33بابضلاحيباصم
F34قوبلا
F35-

F36يسيئررسيأحابصم
عاعشإلاعفترم

مادختسالاتارهصملا
F37يسيئرنميأحابصم

عاعشإلاعفترم
F38ةيوستلاكرحم

حيباصمللةيكيتاموتوألا
ةيسيئرلا

F39قودنصبمكحتلاةدحو
1سورتلا

F40صابلليئابرهكلازكرملا
لاعشإلا/رسيألايفلخلا

F41تادادعلاةعومجم
F42فييكتو،ةيوهتلاوةئفدتلا

ءاوهلا
F43تامولعملاضرعةشاش

يمامألاجاجزلاىلع
F44-

F45-

F46-

F47-

F482ةيفلخلاةحساملا

F49ةيفلخلاةيؤرلاايارم
ةروطقملا/ةيلخادلا

F50ماظنبمكحتلاةدحو
دوقولا
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٢

مادختسالاتارهصملا
F51ةدايقلاةلجعةئفدت
F52ءاوهلافييكتضباق
F53قاطنبمكحتلاةدحو

سورتلاقودنص
F54ديربتلالئاسةخضم
F55-

F56-

F57يفمكحتلاةدحو
لاعشالا/كرحملا

F58يفمكحتلاةدحو
لاعشإلا/سورتلاقودنص

F59مكحتلاةدحوةيراطب
كرحملايف

F60قودنصبمكحتلاةدحو
2سورتلا

F61رعشتسمO2 1/
Aeroshutter

F62يفمكحتلاةدحو
يدرف-كرحملا

F63رعشتسمO2 2

F64يفمكحتلاةدحو
يجوز-كرحملا

مادختسالاتارهصملا
F65كرحملابمكحتلاةدحو

powertrain 1

F66كرحملابمكحتلاةدحو
powertrain 2

F67Powertrain TRCM

F68-

F69-

F70-

F71-

F72-

F73-

F74-

F75-

F76-

F77-

مادختسالاتالحرملا
K11ئدابلا

K2ليغشتءدب/ليغشت
K33ئدابلا

مادختسالاتالحرملا
K4LED/ةيسيئرلاحيباصملا

ةيكيتاموتوألا
K5-

K6ديربتلالئاسةخضم
K7كرحملابمكحتلاةدحو
K8ءاوهلافييكت
K9-

K102ئدابلا

تادادعلاةحولرهاصمقودنص

لخادتادادعلاةحولرهاصمقودنصدجوي
.بكارلاةهجيزكرملالوسنوكلا
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٢٧٣ ةبكرملابةيانعلا

تامولعملتارهصملاةلتكءاطغعجار
.تارهصملانعةددحم
نمحوللالزأوأتارهصملاةحولبابحتفا
.جراخللهبحسقيرطنعبكارلابناج

ىلادوعيلهعفدا،بابلابيكرتةداعإل
.يلصألاهناكم

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
F1يفمكحتلاةدحو

6مسجلا

F2يصيخشتلاطبارلا
F3هيجوتلادومعلفق

يئابرهكلا
F4-

F5يتسيجول
F6ةيوهتلاوةئفدتلا،

ءاوهلافييكتو
F7يفمكحتلاةدحو

3مسجلا

F8اذإ(ايلعلاةشاشلا
)ترفوت

F9دعقملاةئفدت
نميألايمامألا

F10مازح/ةيئاوهلاةداسولا
نامألا

F11قيقدلالقنلا
ينورتكلإلا

F12توصلاربكم
F13يفمكحتلاةدحو

7مسجلا
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مادختسالاتارهصملا
F14دعقملاةئفدت

رسيألايمامألا
F15ةزهجأةحولحاتفمةهج

تاسايقلا
F16فقسلاةحتف
F17يفمكحتلاةدحو

1مسجلا

F18تادادعلاةعومجم
F19-

F20يفهيفرتلا
يفلخلادعقملا

F21يفمكحتلاةدحو
4مسجلا

F22تامولعملاماظن
/USBتانايبوهيفرتلاو
يفاضإلاسبقملا

F23يفمكحتلاةدحو
2مسجلا

F24نحاشUSB/
يكلسالنحش

F25نكرلادعاسمماظن
F26CIM

F27ويديف

مادختسالاتارهصملا
F28ةيوهتلاوةئفدتلاةشاش

ءاوهلافييكتو
F29ويدارلا
F30طبضليغشترصانع

ةدايقلاةلجع
F31يمامألاخافنملا
F32رشابملارايتلالوحم

ددرتمرايتىلإ
)DC AC(

F33يئابرهكلادعقملا
قئاسلابصاخلا

F34يئابرهكلادعقملا
بكارلابصاخلا

F35ةيراطبIEC ةيذغت1
F36رزاؤملاهيجوتلا

يئابرهكلا
F37يفلخلادعقملاهيفرت/

ةدحو/USBنحش
يكلساللانحشلا

F38يفمكحتلاةدحو
8مسجلا

F39-

مادختسالاةرئادلاعطاوق
F40-

F41-

F42ليغشتسباقم
ةعالولا/تاقحلملا

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

ةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
نمقئاسلاةهجيفةنيزلاةحولفلخ
.نيزختلاةريجح
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ةلومحلاةيضرأويبناجلاقودنصلالزأ
/ةعتمألاميظنتوبيترتماظنعجار.موفلاو

١٠٢.

قودنصىلإلوصوللةنيزلاةحوللزأ
.رهاصملا
ةيئابرهكلاتارهصملاةعومجمقصلمدجوي
ةلتكىلعيطايتحالاراطإلاةقطنميفهذه
.ةلومحلاةيضرألفسأموفلا

مادختسالاتارهصملا
F1-

F21ةروطقملاةيراطب

مادختسالاتارهصملا
F3دعقممازحكرحم

قئاسلا
F4يفلخلاخافنملا
F5ةيفلخلامكحتلاةدحو

ةدايقلل
F6دعقممازحكرحم

بكارلا
F7ىنميلاةذفانلا
F8يفلخلابابضلاليزم
F9ىرسيلاةذفانلا
F10-

F11فلخللةروطقملاعوجر
F12-

F13-

F14-

F15-

F16-

F17اريماكلا
F18ةروطقملاةدحو
F19ةاوهمدعاقم
F20-
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٦

مادختسالاتارهصملا
F21ةروطقملالصوم
F22-

F23-

F24بكارلاةذفانحاتفم
F25-

F26ةروطقملالمارف
F27قئاسلادعقمةيوهت/

رهظلالفسأ
F28مادختسانودبلوخدلا

ليغشتلاءدب/حيتافملا
حيتافملامادختسانودب

F29-

F30ةبلعلاذفنم
F31-

F32ةنخسملاايارملا
F33-

F34قودنصبابةدحو
ةعتمألا

F35ماظنبمكحتلاةدحو
دوقولا

F36بكارلادعقمةيوهت/
رهظلالفسأ

مادختسالاتارهصملا
F37-

F38ةذفانلاةدحو
F39يفلخلالافقإلا
F40دعقملاةركاذةدحو
F41دجاوتلارعشتسم

يكيتاموتوألا
F422ةروطقملاةيراطب

F43-

F44-

F45يفلخلابابلاكرحم
F46ةئّفدُملادعاقملا

ةيفلخلا
F47-

F48راسكنارعشتسم
جاجزلا

F49-

F50-

F51-

F52ديمختلاماظنةدحو
طشنلا

F53نكرلاةدعاسمةدحو
USB/ويديفلا/يفلخلا

مادختسالاتارهصملا
F54مسجلاباسح

ةقطنملاهيبنت/يجراخلا
ةيبناجلاةيئرملاريغ

F55-

F56جارجلابابحاتفم
/يملاعلا
رطملارعشتسم

F57ةقرسلاعنم

مادختسالاةرئادلاعطاوق
CB1-

CB2-

CB3تاقحلملاليغشتسباقم
ةيفلخلا

مادختسالاتالحرملا
K1-

K2-
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٢٧٧ ةبكرملابةيانعلا

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
ديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانم
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
وأراجفناعقينأنكميو
عجار.فينعمداصتثداح
.١٩٣/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(

)عبتي(ريذحت

ةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
تناكاذإ.ًاثداحببستدق
ةئرتهمتاراطإلاحطسأ
.اهلدبتساف

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
زكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
ليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
ةقلزلاحوطسلاىلع)ةعاسلاب
.اهريغوديلجلاونيطلاوجلثلاك
ىلإدئازلاريودتلايدؤيدق
.تاراطإلاراجفنا

ليغشتلادنعتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٢٨٠/ةيلاعتاعرسىلع
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٨

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
.٢٧٨/ءاتشلاتاراطإ

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا

ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٨٧/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

فيصلاتاراطإ
فيصتاراطإبةزهجمةرايسلاهذهيتأتدق
دوجوبتاراطإلاهذهزيمتتو.ءادألاةيلاع
لوصولللثمألاادعي،بّكرموصاخسادم
ةفاجلاقرطلاىلعءادأىصقأىلإ
صاخلاسادملااذهنأشنمو.ةبطرلاو
،ةدرابلاءاوجألايفءادألاضفخبّكرملاو
.جولثلاوديلجلابةاطغملاقرطلاىلعو
يفةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبحصنن
تاجرديفرركتملكشبةدايقلاعقوتةلاح
ًابيرقت)تيهنرهف٤٠(ةيوئم٥نملقأةرارح
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعوأ
.٢٧٨/ءاتشلاتاراطإ

هيبنت

زيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتابكرمب
يفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
ةيوئم٧-نملقألاةرارحلاتاجردلظ
تاراطإلانيزختباًمئادمق.)تيهنرهف٢٠(
قلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلا
ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرديفو
.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف٢٠(
ةرارحتاجردلةضرعتاراطإلاتناكاذإ
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم٧-غلبت
٤٠(ةيوئم٥ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب

)عبتي(
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٢٧٩ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(هيبنت

لبقرثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف
ةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرت
ةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلاهذهب
تاراطإلاوحننخاسءاوهرايتوأ
لبقاًمئادتاراطإلاصحفا.ةرشابم
.٢٨٥/تاراطإلاصحفعجار.اهلامعتسا

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

هيبنت

ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
ًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفًايفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
.راطإلاراجفناىلإنايدؤي

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.
)عبتي(

)عبتي(هيبنت

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

.قيرطلارطاخمءاّرج

راطإلاتامولعمقصلمحضوي
تادعملاتاراطإةبكرملاىلعةلومحلاو
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعموةيلصألا
طغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
طغضلىندألادحلاوههبىصوملا
لمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
ةلومحدودحعجار.ةبكرمللىوصقلا
.١٩٣/ةرايسلا

مكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
الأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيف
وهاممربكأًانزواهليمحتمتي
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم

وأةدحاوةرمتاراطإلاصحفبكيلع
يطايتحالاراطإلاَسنتال.رهشلكرثكأ
.ةبكرملاباًدوجومناكاذإ،طوغضملا
ءاوهلاطغضنوكينأبجيثيح
٤٢٠درابلاطوغضملايطايتحالاراطإلاب
ةصوبلكلًالطر٦٠(لاكسابوليك
/ريغصيطايتحاراطإعجار.)ةعبرم

٢٩٧.

صحفلامتيفيك

ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
خفنلاطغضنمققحت.راطإلل
اذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ةدملةبكرملاةدايقمتتملهنأينعي
رثكأةفاسملوألقألاىلعتاعاسثالث
.)ليم١(مك١٫٦نم
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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

ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض
ةيلاعتاعرس

ريذحت}
وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت

،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
يفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
امبركلذو.راطإللئجافمراجفنا
هنعجتنيدقامم،مداصتلارطخلكضرعي
بلطتتو.نيرخآلاعرصموأكعرصم
ةيلاعلاةعرسللةفنصملاتاراطإلاضعب
يلاعليغشتللخفنلاطغضلاًطبض
ةعرسلادودحنوكتامدنع.ةعرسلا
ةرايسلاةدايقلةمئالمقيرطلافورظو
نأنمدكأتلايغبنيف،ةيلاعتاعرسب
،ةعرسلايلاعليغشتللفنصمراطإلا
هنوكىلعةوالع،ةزاتممةلاحيفو
راطإللحيحصخفنطغضىلعاًطوبضم
.ةرايسلاةلومحىلعاًسايقدرابوهو

وأ235/65R18ساقمتاراطإلابلطتت
235/55R20ةدايقدنعءاوهلاطغضليدعت

يفليم١٠٠(اس/مك١٦٠ةعرسبةرايسلا
خفنطغضطبضكيلعو.رثكأوأ)ةعاسلا
طغضنمردقىصقأىلعدرابلاراطإلا
ىلعوأ،راطإلابناجىلعحضوملاخفنلا
/ًالطر٤١(لاكسابوليك٢٨٠هردقخفنطغض
تاراطإلادعأ.لقأامهيأوأ،)ةعبرمةصوب
درابلاراطإللهبىصوملاخفنلاطغضىلإ
.ةيلاعلاةعرسلابةدايقلانميهتنتامدنع
طغضو١٩٣/ةرايسلاةلومحدودحعجار
.٢٧٩/تاراطإلا

خفنلاطغضوةلومحللىصقألادحلادجتس
بناجيفةريغصلافرحألابنيروفحم
.ةلجعلافارطأفاوحنمبرقلابراطإلا
مجك٦٩٠ةلومحىصقأ:يلاتلاكنوكيسو
ًالطر٤٤(لاكسابوليك٣٠٠)ًالطر١.٥٢١(
.طغضىصقأ)ةعبرملاةصوبلاىلع

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا
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راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
)TPMS(صحفلويدارلاتاسجمةينقت
ثيح.راطإلايفءاوهلاطغضتايوتسم
طغضةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعت
تاءارقثبوكتبكرمتاراطإيفءاوهلا
لابقتساةدحولراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملايفةدوجوم
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
نوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
ىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضموًادراب
ىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبقنمهب
.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملاةتفال
ةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاحيفو(
وأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلانع
كيلعبجيف،راطإلاخفنطغضقصلم
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلاطغضديدحت
ديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبكتبكرم
رشؤمةءاضإبموقيو)TPMS(راطإلا
ىوتسميندتدنعراطإلاطغضضافخنا
رثكأيفوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغض
ةروصبخفنلالدعمنودامىلإراطإنم
.ةريبك
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم

ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجُريو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
ىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
طغضىلعظافحلايفقئاسلاقتاع
ولىتح،ةحيحصةروصبراطإلايفءاوهلا
ةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنايدؤيمل
.راطإلاطغضضافخنارشؤم
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
امدنعف.راطإلاطغضضافخنارشؤمب
ضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلافشتكي
ةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنارشؤم
فوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاو
ةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذرمتسي
.ًامئاقلازامللخلانأاملاط
،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلانإف
اهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
للخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلاىلع
لالحإلمعاهنم،ةدعبابسألماظنلاب
ةليدبتالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلل
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملاب
يغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا

طغضةبقارمماظنرشؤمصحفًامئاد
وأتاراطإلادحأللالحإلمعدعبراطإلا
اذهنأنمدكأتللكتبكرمبرثكأوأتالجعلا
حمستةليدبلاتالجعلاوتاراطإلاوألالحإلا
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنلل
٢٨١/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
تارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

TPMSيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
يفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإوتاراطإلا
يفةدوجوملابقتساةدحولتاراطإلا
.ةبكرملا
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يفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.١٩٣/ةرايسلاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
ىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتي
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
نعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمليغشت
قئاسلاتامولعمزكرمعجار،هتشاشو
)DIC()ىوتسملاويساسألاىوتسملا
قئاسلاتامولعمزكرموا١٣١/)طسوتملا
)DIC()١٣٣/)روطملازارطلا.

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا
نوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
يفءاوهلاطغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز

مجحراطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمنيبي
خفنلاطغضوةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةدرابنوكتامدنعتاراطإللحيحصلا
قصلمىلعةلثمألادحأىلععالطالل
،هتيبثتناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعم
عجار.١٩٣/ةرايسلاةلومحدودحعجار
.٢٧٩/تاراطإلاطغضكلذك

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
عجار.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
/تاراطإلاريودتو٢٨٥/تاراطإلاصحف
.٢٧٧/تاراطإو٢٨٥

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
نأضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرميفريذحتلاةلاسريفتخت
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
قيرطلاراطإلادبتسادعبلاطعألا
.حاجنبرعشتسملاةقباطمةيلمعءارجإو
ماظنتارعشتسمةقباطمةيلمع"عجار
اًقحالةدراولا"تاراطإلاطغضةبقارم
.مسقلااذهيف

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
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لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعب
ةقباطمةيلمع"عجار.حاجنب
طغضةبقارمماظنتارعشتسم
اذهيفاًقحالةدراولا"تاراطإلا
.مسقلا

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
ةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
لكشبلمعلانمتاراطإلاطغض
/ةديدجتاراطإءارشعجار.ميلس

٢٨٧.

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
٣٥رادقمبةدئازةروصبراطإلاخفنمتاذإ
)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكسابوليك
لصاويوتارمةدعًاتوصقوبلاردصيسف
ةينامثةدملهضيموفاطعنالاةراشإحابصم
فيرصتل.ةئبعتلاةيلمعفقوتدعبناوث
ءانثأ،طغضلاةميقحيحصتودئازلاءاوهلا
طغضا،فاطعنالاةراشإحابصمضيمو
دنعو.مامصلازكرمىلعةزيجوةرتفل
،ةحيحصلاطغضلاةميقىلإلوصولا
.ةدحاوةرمًاتوصقوبلاردصيس
يففاطعنالاةراشإحابصمضمويملاذإ
خفنيفعورشلادعبةيناث١٥نوضغ
راطإلاخفنهيبنتنأىلعليلداذهف،راطإلا
.لمعيالوأطشنريغ
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأتناكاذإ
ةئبعتليرصبلاهيبنتلالمعينلف،لمعت
.ةحيحصةروصبءاوهلابراطإلا
ةئبعتهيبنتطيشنتىلعTPMSلمعينل
:ةيلاتلافورظلايفةحيحصةروصبراطإلا
زاهجوأيجراخزاهجنملخادتدوجو.

.لاسرإ
خفنلازاهجنمءاوهلاطغضةيافكمدع.

.راطإلايفءاوهلاةئبعتل
.TPMSيفلطعدوجو.
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٤

حيباصموأقوبلايفلطعدوجو.
.فاطعنالاةراشإ

ريغTPMSرعشتسميفقيقحتلازمر.
.ماظنلايفلجسم

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
ةهجيمامألاراطإلاو،قئاسلاةهجيمامألا
،بكارلاةهجيفلخلاراطإلاو،بكارلا
كليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلاراطإلاو
ةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلعلوصحلل
.مالعتسالا
عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
ًاتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
عجار.ةمدخلاعضويفةبكرملاعض.٢

.١٩٧/ليغشتلاحاتفمعضاوم

طغضتامولعمةحفصرايخنأدكأت.٣
ليغشتنكمي.طٰشنمتاراطإلا
زكرمبتامولعملاتاحفصفاقيإو
ةمئاقلالخنمقئاسلاتامولعم
تامولعمزكرمعجار.تادادعإلا
يساسألاىوتسملا()DIC(قئاسلا
زكرموا١٣١/)طسوتملاىوتسملاو
زارطلا()DIC(قئاسلاتامولعم
.١٣٣/)روطملا

تامولعمزكرمليغشترصانعمدختسا.٤
نميألابناجلاىلع)DIC(قئاسلا
ةشاشىلإريرمتللةدايقلاةلجعنم
ةحفصتحتتاراطإلاطغض
.DICتامولعم

يفVىلعرارمتسالاعمطغضا.٥
تامولعمزكرمبمكحتلارصنعفصتنم
.قئاسلا
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
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٢٨٥ ةبكرملابةيانعلا

بناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.٧ةوطخلايف

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
.٣١٣/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا

ريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
عرسأبتاراطإلاعضاوملّدب،يداع
خفنطغضنأنمدكأتونكممتقو
مدعنمققحتوبسانمتاراطإلا
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجو
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا
ىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
٢٨٦/ةديدجتاراطإلاتقونيحي
.٢٨٩/تالجعلالالحإو

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
يفريغصلايطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيببوانتلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٦

ىلعةيفلخلاوةيمامألاتراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٩٣/ةرايسلاةلومحدودحو٢٧٩/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٢٨١.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٣٢٣/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
.٢٨٥/تاراطإلاريودتو٢٨٥/

ً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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٢٨٧ ةبكرملابةيانعلا

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
٢٨٥/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
.٢٨٠/تاراطإلاطغضةبقارم

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
دودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
ىلعفرعتلل١٩٣/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

٢٨٧/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٤٨/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملاو

تاراطإلاةنزاوموتالجعلاةاذاحم
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
اذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
وأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآتتظحال
لكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملاتناكاذإ
وأراسيلاةهجفيفخلابحسلا.تفلم
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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}
مجحبتاراطإمدختستةرايسلاتناكاذإ
مدختستالف235/65R18فالخب
ةفاسمدجوتالثيح.تاراطإلالسالس
لسالسببستتنأنكميو.ةيفاكةلصاف
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلا
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ
لسالسلعفبتفلتيتلاةقطنملا
ثودحومكحتلانادقفيفتاراطإلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةزهجأنمرخآاًعونمدختسا.مداصت
ةعنصملاةكرشلاتصوأاذإطقفرجلا
تاراطإمجحةعومجمعمهمادختساب
تاميلعتعبتا.قيرطلافورظوةبكرملا
فالتإيدافتل.ةعنصملاةكرشلاكلت
رجلازاهجطبضدعأوءطببدق،ةبكرملا
رُدتال.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأوأ
،رجلاةزهجأمادختسامتاذإ.تالجعلا
.ةيمامألاتاراطإلاىلعاهبكرف

هيبنت

ساقمتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
235/65R18،لسالسمدختستالف

نوناقلاحامسةلاحيفالإتاراطإلا
.طقفًايرورضكلذناكىتموكلذب
رثكأفيضتالةضفخنملسالسمدختسا
راطإلاسادمىلإةناخثلانمملم١٢نم
مدختسا.يلخادلايبناجلاءزجلاو
بسانملاساقملاتاذلسالسلا
يغبنيامك.ةبكرملابةصاخلاتاراطإلل
.يمامألاروحملاتاراطإىلعاهتيبثت
تاراطإىلعلسالسمدختستالأركذتو
ربكأبماكحإباهطبربمق.يفلخلاروحملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

لكشبفارطألاتيبثتعمنكممردق
عابتاوءطببةدايقلاةعباتمكيلعو.نمآ
.ةلسلسللةعنصملاةكرشلاتاميلعت
اذإلسالسلاطبرماكحإدعأوفقوت
رارمتساةلاحيف.ةبكرمللةسمالمتناك
ةعرسنمليلقتلاكنكمي،سمالتلااذه
ةعرسلارضتثيح.فقوتيىتحةبكرملا
تيبثتعمتالجعلانارودوأ،ةدئازلا
.كتبكرمباهيلعلسالسلا

راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٢٧٧/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
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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
.١٥١/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

:تاودألاويطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
بابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١

.٣٧/يفلخلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٢

.ةلومحلاةيضرأعفرا.٢
عجار.ةرايسلاةلومحةرادإماظنلزأ.٣

.١٠٢/ةعتمألاميظنتوبيترتماظن

سكع)3(ةحنجملاةلوماصلاردأ.٤
عافرملاةلازإلةعاسلابراقعهاجتا
ةيواحعض.)2(تالجعلاحاتفمو)1(
متيسيذلاراطإلانمبرقلابتاودألا
.هرييغت

برقلابهعضويطايتحالاراطإلالزأ.٥
.هلادبتسامتييذلاغرافلاراطإلانم

يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار
/٢٩٠.

هاجتاسكعيفةلجعلاطبرةادأردأ.٢
ليماوصلكّكفلةعاسلابراقع
.مهعضاومنممهلزتالنكل،تالجعلا

غرافلاراطإلانمبرقلابةعفارلاعض.٣
.ءاوهلانم

هيبنت

عفرلابيضقيفعفرلاسأرنأنمدكأت
دقالإوبسانملاناكملايفتبثم
نامضلايرسينل.فلتللةبكرملاضرعتت
.اهبمايقلامتيسيتلاتاحالصإلاىلع

ىلعدوجوملاعفرلاسأرةيعضوتبث.٤
بيضقلاناكميفعفرلابيضق
.غرافلاراطالانمبرقلابددحملا
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٢٩٣ ةبكرملابةيانعلا

ةطساوبعفرلاناكمىلإةراشإلامتي
يفةرئادفصنلكشىلعةحتف
مادختسازوجيال.ةيندعملاةفشلا
.رخآناكميأيفعفرلابيضق

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

هيبنت

نودبةبكرملاعفرلةعفارمادختسا
يفببستيدقحيحصلكشباهعضو
ةبكرملاعفردنع.رارضألكتبكرمضيرعت
لكشباهعضونمدكأت،ةعفارىلع
ةسمالمبنجتوراطإلالفسأحيحص
.يكيتسالبلابلاقلا

براقعهاجتابتالجعلاحاتفمردأ.٥
قبطنتىتحعافرملاعفرلةعاسلا
ةفشلاعمعافرملاسأريفةحتفلا
يفعطقلافلخةدوجوملاةيندعملا
عفرتال،لهمت.يكيتسالبلابلاقلا
.نآلاةبكرملا

.كبناجبريغصلايطايتحالاراطإلاعض.٦
يفةعاسلابراقعهاجتابحاتفملاردأ.٧

ةبكرملاعفرا.ةرايسلاعفرلعافرملا
ثيحبةيفاكةفاسمبضرألانعاًديعب
يطايتحالاراطإلاتيبثتلًالاجمكرتت
.مكحملكشبةلجعلاتحت
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٤

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٨
.غرافلاراطالالزأ.٩

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
ليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
ةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتفدعب
.ثداحعوقويفببستتواهناكمنم
أدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

ىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.١٠
،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلاريماسم
.ةيطايتحالاةلجعلاو

ىلعريغصلايطايتحالاراطإلاعض.١١
.راطإلابيكرتحطس

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

لكتبثت.تالجعلاليماوصبيكرتدعأ.١٢
كسمتنأىلإًايوديماكحإبةلوماص
.زكرملابةلجعلا

ةرادإلالخنمةبكرملاضفخا.١٣
براقعسكعهاجتابعفرلاضبقم
.ةعاسلا

ريذحت}
ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ليماوصلامادختسادنعةعنصملاةكرشلاب
تاعسلاعجار.ةلجعلالفقلةيفاضإلا
تافصاومةفرعمل٣٢٣/تافصاوملاو
.ةيلصألاةلجعلاليماوصمزع

هيبنت

ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل

)عبتي(
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٢٩٥ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(هيبنت

٣٢٣/تافصاوملاوتاعسلاعجار
نارودمزعتافصاومىلعفرعتلل
.ةلجعلاةلوماص

عابتابماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٤
.حضوموهامكعطاقتملالسلستلا

نماهلزأواًمامتةعفارلاضفخا.١٥
.ةبكرملالفسأ

ماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٦
.ةلجعلاطبرةادأمادختساب

ءاطغلاوأةلجعلاءاطغبيكرتةداعإدنع
لكطبرا،مجحلالماكراطإىلعيزكرملا
رقتستىتحًايوديتسلاةيكيتسالبلاةيطغألا

مهطبرأوتالجعلاطبرةادأةدعاسمبكلذو
ةادأمادختسابةيفاضإةرودعبررادقمب
.طبرلا

هيبنت

راطإلاعمتالجعلاةيطغأبسانتتنل
تلواحلاحيف.طوغضملايطايتحالا
يطايتحالاراطإلاىلعةلجعءاطغعضو
راطإلاوأءاطغلاضرعتيدق،ريغصلا
.فلتلل

ريذحت}
،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
ةروصقملخادىرخألاتادعملاوأ
يفةبكرملالخادةدوجوملاباكرلا
وأئجافملافقوتلادنع.تاباصإثودح
ةمكحمريغتادعملامطترتدق،مداصتلا
كلتةفاكنيزختبجي.باكرلابطبرلا
.بسانملاناكملايفضارغألا

غرافلاراطإلاتبث

ةرخؤملابابتالصفم.١
لبكلا.٢

ةلجعلازكرم.٣

بابلاةقرطم.٤
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٦

:ءاوهلانمغّرفملاراطإلانيزختل

راطإلالفسأنملباكلاةوبعلزأ.١
.تاودألاوعافرملاويطايتحالا

قيرطنعريغصلاءاطغلالزأ.٢
مادختسابهرهظىلعةفخببرضلا
ءاوتحالاحيفةعفارلادومعدادتما
.موينمولأتالجعىلعةرايسلا

ةقطنملخادغرافلاراطإلاعض.٣
هاجتانوكيثيحبىلفسلانيزختلا
.ةرايسلالفسأوحنمامصلاقاس

زكرموبابلادصمربعلباكلابحسا.٤
يطايتحالاراطإلاءاطغوةلجعلا
.ةرارحلانميقاولايكيتسالبلا

نميجراخلاءزجلايفلباكلاكبشا.٥
.يفلخلابابلالصافم

عملباكلانمىرخألاةياهنلاكبشا.٦
لصافمنميجراخلاءزجلاعم
ةهجلايفةدوجوملاةيفلخلاةباوبلا
.ةبكرملانمىرخألا

.نمآهنأنمدكأتلللباكلابحسا.٧

دوجوميندعملابوبنألانأنمدكأت.٨
بوبنألاعفدإ.بابلادصمزكرميف
.ةبكرملاةمدقموحن

نمدكأتوةعتمألاقودنصبابقلغأ.٩
.مكحملكشبجالزملاتيبثتمتدقهنأ

تاياغلدعمريغصلايطايتحالاراطالانا
راطالالدبتسا.طقفتقؤملامادختسالا
عرسأبمجحلالماكرخآبريغصلايطايتحالا
.نكممتقو

تاودألاوريغصلايطايتحالاراطإلانيزخت

:تاودألاويطايتحالاراطإلاظفحل
بابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١

.٣٧/يفلخلا
.ةلومحلاةيضرأعفرا.٢
.ةرايسلاةلومحةرادإماظنلزأ.٣
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٢٩٧ ةبكرملابةيانعلا

تاودألالكويطايتحالاراطإلادعأ.٤
نيزختلاةريجحيفاهناكميف
.ةيفلخلا

ةرايسلاةلومحةرادإماظنتبث.٥
.ةلومحلاةيضرأو

تاياغلدعمريغصلايطايتحالاراطالانا
راطالالدبتسا.طقفتقؤملامادختسالا
عرسأبمجحلالماكرخآبريغصلايطايتحالا
.نكممتقو

ريغصيطايتحاراطإ

ريذحت}
يطايتحاراطإنمرثكأدوجويفةدايقلا
نأنكمملانمةدحاولاةرملايفريغص
.مكحتلاىلعةردقلانادقفىلإيدؤت
عوقوىلإكلذيدؤينأنكمملانم
ببستينأكلذكنكمملانموثداوحلا
مدختسا.نيرخآلاةباصإوأكتباصإيف
.ةرملكيفًادحاوًاريغصًايطايتحاًاراطإ

يطايتحاراطإبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
ناكامدنعاًمامتءاوهلابأبعمناكوريغص
ءاوهلانمغرفينأنكمملانمف،اًديدج
ءاوهلاطغضصحفبجياذل.تقولارورمب
لاكسابوليك٤٢٠نوكينأبجي.ماظتناب
.)ةعبرملاةصوبلاىلعًالطر٦٠(

خفننمققحتوةصرفبرقأيففقوت
هبيكرتدعبحيحصلكشبيطايتحالاراطإلا
ريغصلايطايتحالاراطالانا.ةبكرملايف
.طقفتقؤملامادختسالاتاياغلممصم
راطإلابيكرتبةبكرملاءادأريغتيس
ةبكرملاةعرسديدحتبحصنيويطايتحالا
ظافحلل.)ةعاس/ليم٥٠(ةعاس/مك٨٠ىلع
راطإلاحلصأ،يطايتحالاراطإلاحطسىلع
برقأيفهلدبتساوأيسايقلايطايتحالا
ةقطنمىلإيطايتحالاراطإلادعأوتقو
.نيزختلا
دق،ريغصيطايتحاراطإمادختسادنع
رجلابمكحتلاماظنوABSماظنقشعتي
نميطايتحالاراطإلاىلعفرعتلامتيىتح
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخ،ةبكرملالبق
قالزنانمليلقتللةدايقلاطبضبمق
.لمتحملاتالجعلا
تالجعلاعيمجبعفدلاماظنءادأصقنيس
)AWD(ماظنلاةيامحليكيتاموتوألكشب
ةداعتسال.ريغصلاراطإلامادختسادنع
شتالكلاءارتهإعنمويعابرلاعفدلاةيصاخ
راطإلالادبتسابمق،)سورتلاقيشعتزاهج(
عرسأبمجحلالماكرخآبريغصلايطايتحالا
.نكممتقو

هيبنت

ال،ريغصلايطايتحالاراطإلاتيبثتدنع
تابكرملاةلسغمىلإةبكرملاذخأت
نابضقمدختستيتلاةيكيتاموتوألا
راطإلاقلعينأنكميثيح.تيبثتلا
نمو،تيبثتلانابضقبريغصلايطايتحالا
ءازجأوتالجعلاوتاراطإلافلتتدقمث
.ةبكرملانمىرخأ

ريغصلايطايتحالاراطإلامدختستال
.ىرخألاتابكرملل
ةيطايتحالاتالجعلاوأتاراطإلاطلختال
.ىرخألاتاراطإلاوأتالجعلاعمةريغصلا
راطإلابيكرتىلعصرحا.اقباطتينلف
.هلةصصخملاةلجعلابيطايتحالا

هيبنت

تاراطإللتاراطإلالسالسحلصتال
نكمياهمادختساف.ةريغصلاةيطايتحالا
مدختستال.لسالسلاوةبكرملافلتينأ
ةيطايتحالاتاراطإلاعمتاراطإلالسالس
.ةريغصلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٨

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٦٣/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

ةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.١
ةديعبلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلا.٢

ةغرافلا

ةميلسلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلا.٣

ةميلسلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.٤

ةديعبلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا
)2(ةبلاسلايضرألاةطقنو)1(ةحناملا
قئاسلاةهجيفنانوكيةغرافلاةيراطبلل
.ةرايسلانم
)4(ةميلسلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا
ىلعامهعضومتي)3()-(بلاسلافرطلاو
ةمزاللاةنحشلاريفوتلةرايسلاةيراطب
.ليغشتلل

نأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
تلوف١٢دهجبةيراطببةزهجمنوكت
.يبلسضيرأتماظنبةدوزمو

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

الةقيرطبنيتبكرملافصبمق.٢
.اهيفناسمالتت

عارذعضمثةوقبنكرلالمارفقشع.٣
يف)نكرلا(Pعضولاىلعسورتلا
ىلعوأيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
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٢٩٩ ةبكرملابةيانعلا

يف)دياحملا(Neutralعضولا
لقنلاعجار.يوديلاسورتلاقودنص
.١٩٩/نكرلاعضوىلإ

هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

ليغشتفقوأ.لاعشإلاليغشتفقوأ.٤
يفتاقحلملاوحيباصملاعيمج
ريذحتلاءاوضأءانثتسابنيترايسلا
.اهيلإةجاحلادنعةزامغلارطاخملاب

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانمريثكلا
ةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوتيف
ضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانميتلا
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
ةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب
.اروفةيبطلا

ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

)+(بجوملارمحألالباكلافرطلِص.٥
ةيراطبلايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلا

رمحألالباكلانمرخآلافرطلالِص.٦
يف)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
.ةديجلاةيراطبلا

دوسألالباكلايفرطدحألِص.٧
يف)-(بلاسلافرطلاب)-(بلاسلا
.ةميلسلاةيراطبلا

دوسألالباكللرخآلافرطلالِص.٨
يف)-(بلاسلافرطلاب)-(بلاسلا
.ةغرافلاةيراطبلا

يتلاةبكرملايفكرحملالغش.٩
هعدوةديجلاةيراطبلاىلعيوتحت
فوقولادنعنارودلاةعرسبلمعي
.لقألاىلعقئاقدعبرأةدمل

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٠
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٠

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
.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
يفهقيلعتوأءيشيأطبربنجت
ةبسانمةمزحأمدختسا.قيلعتلاتانوكم
.ةرايسلاتيبثتلتاراطإلالوح

ةلطعملاةرايسلابحسيفةبغرلاةلاحيف
.ةحطسمبحسةنحاشىوسمدختستال
يلدتملاعونلانمةعفارمادختسابنجتو
مدختسا.فلتللةرايسلاضرعتتدقفالإو
عافترالاةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمم
ةدئاقلاتالجعلاعفرمزلي.ةرورضلادنع
.ضرألانعةبوحسملاةرايسلايف
دنعةصصختمبحستامدخةكرشرشتسا
.ةلطعملاةرايسلابحسىلإةجاحلا

ةيمامألاطبرلاطاقن

مزليةددحمتيبثتطاقنبةدوزمةرايسلا
.بحسلاةمدخرفومةطساوباهمادختسا
بحسلتاحتفلاهذهمادختسانكميو
ةلقانرهظىلإحطسمقيرطنمةرايسلا
.يوتسملاحطسلاتاذتارايسلا

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
رطقينعيةيهيفرتبابسألةبكرملارطق
بحسلثمىرخأةبكرمفلخةبكرملا
ناعونلا.لقنتملزنمةبكرمفلخةبكرملا
ةبكرملابحسعاونأنماعويشرثكألا
بحسوقروزلابحسامهةيهيفرتبابسأل
ةبكرملابحسوهقروزلابحس.ةيلدلا
بحس.ضرألاىلععبرألااهتالجعىلع
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٣٠١ ةبكرملابةيانعلا

ىلعنيتلجعىلعةبكرملابحسوهةيلدلا
ةعوفرمتالجعلايقابنوكتامنيبضرألا
.ةيلدلابفرعيزاهجىلع
يفاهعضولةماهلارومألاضعبانهدجوت
:ةيهيفرتبابسألةبكرملابحسلبقرابتعالا
نمدكأت.رطقلاةبكرملرطقلاةردق.

ةبكرمللةعنصملاةكرشلاتايصوتةءارق
.بحسلاةيلمعبقلعتياميف

دويقلاضعبدجوت.ةبكرملارطقةفاسم.
يتلاةينمزلاتارتفلاوتافاسملاىلع
.بحسلاباهلالخموقتنأعيطتست

ليكولاعجار.ةحيحصلابحسلاةزيهجت.
نمديزملبحسلاصصختموأ
ةقلعتملاتايصوتلاوتاميلعتلا
.تادعملاب

متييكلةزهاجةبكرملاتناكاذإ.
مايقللةبكرملادادعإلثمامامت.اهبحس
ريضحتنمدكأت،ةليوطةلحرب
.اهبحسلةبكرملا

هيبنت

ةكبشمامأتبثمسرتمادختسايدؤي
ءاوهلاقفدتةقاعإىلإةرايسلاةيوهت
.سورتلاقودنصفلتيفببستيدقو
هذهةبكرملانامضيطغينلو

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

مادختسالرارطضالادنع.تاحالصإلا
متييذلاعردلاىوسمدختستال،عرد
.بحسلاةبكرمىلعهبيكرت

قروزلابحس

،يمامأعفدتاذةبكرملاتناكلاحيف
مادختسابمامألانماهرجنكمملانمف
اًضيأتابكرملاهذهرجنكمملانم.ةيلدلا
ىلعةيمامألاتالجعلاعضوقيرطنع
يذلا"يلودلاةطساوببحسلا"عجار.يلود
.مسقلااذهيفاًقحالدريس

عفدلاماظنبلمعتةرايسلاتناكلاحيف
اهرجنكمملانمف،تالجعلاعيمجب
.ةيمامألاةهجلانمةيلدلابولسأمادختساب
نعاًضيأتابكرملاهذهرجنكمملانم
ثيحبةصنمةروطقمىلعاهعضوقيرط
نكميال.ضرألاقوفتالجعلاعيمجنوكت
ةصنممادختسابتابكرملاهذهرج
."يلودلا"
مادختساباهرجمتييتلاتابكرمللةبسنلاب
ةبكرملاليغشتنيعتي،قراوزلارجبولسأ
دوقوةطحملكيفومويلكةيادبيف
ميحشتكلذنمضيفوس.قئاقد٥ةدملو
.ميلسلكشبسورتلاقودنصتانوكم
نوكتثيحبيمامألاءزجلانمةبكرملارجل
:ضرألاىلعتالجعلاعيمج
اّهتبثواهبحسمتيسيتلاةبكرملاعض.١

.ةبحاسلاةبكرملاب
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٢

نعرايغلاعارذءاطغةلازإبمق.٢
ةحولةرخؤمنمهبذجقيرط
.ةوسكلا

طغضللةادأوأاًريغصًاكفممدختسا.٣
ىلعيوديلاريرحتلارزىلعرارمتساب
.ةيفلخلاةيحانلانمنميألابناجلا

.)دياحملا(Nعضولايفةبكرملاعض.٤

هيبنت

عيمجذيفنتنودبةبكرملارجمتلاحيف
بحس"عوضومنمضةجردملاتاوطخلا
ةكرحلالقنزاهجضرعتيدق،"قروزلا
عيمجعابتانمدكأت.فلتلليكيتاموتوألا
لبققروزلابولسأبةبكرملارجتاءارجا
.رجلاةيلمعدعبو

هيبنت

اذافلتلاولطعلاىلاةبكرملاضرعتتدق
ةعاس/مك١٠٥لدعمةعرسلاتزواجت
بنجت.رجلاةيلمعلالخ)ةعاس/ليم٦٥(
٦٥(ةعاس/مك١٠٥ةعرسلالدعمزواجت
.رجلاةيلمعلالخ)ةعاس/ليم

:ةهجولللوصولاروف
.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملاعض.١
نعرايغلاعارذءاطغبيكرتدعأ.٢

طغضلاوةيمامألاةفاحلالاخدإقيرط
ىتحةوسكلاةحولةرخؤمىلع
.هناكميفرقتسي

روديهكرتاوكرحملاليغشتأدبا.٣
ثالثنعديزياملؤطابتلاةعرسب
.ةبكرملاةدايقلبققئاقد

هيبنت

ببستدقهناصقنوألئاسلاةدايزنإ
نأنمدكأت.سورتلاقودنصيفًارارضأ
دنعسورتلاقودنصلئاسىوتسم
بحسلابمايقلالبقبسانملاىوتسملا
.ضرألاىلعةعبرألاتالجعلالكو

هيبنت

تالجعلاةسمالمعمةبكرملارجبنجت
دحأناكلاحيفضرأللةيمامالا
.ريغصيطايتحاراطإةيمامألاتاراطالا
دوجوعمةبكرملارجةيلمعببسستتدق
يففلتبةفلتخمامهتاسايقنيراطإ
.سورتلاقودنص

)يعابرلاعفدلاتابكرم(ةيلدلابحس

عملماكلاعفدلاتابكرمبحسمدعبجي
ىتح.ضرألاىلعنيتيفلخلانيتلجعلاءاقب
،ميلسلكشبتابكرملاهذهرجنمنكمتت
ثيحبةروطقمةصنمىلعاهعضونيعتي
.ضرألانععبرالاتالجعلاعفترت
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٣٠٣ ةبكرملابةيانعلا

عفدلاتابكرم(يلودلا/ةيلدلابحس
)طقفيمامألا

ثيحبمامألانميمامأعفدةرايسرجل
:ضرألاىلعةيفلخلاتالجعلانوكت

.ةيلدلاىلعةيمامالاتاراطإلاعض.١
عضولاىلإسورتلارييغتعارذكرح.٢

P)عضوىلإلقنلاعجار.)نكرلا
.١٩٩/نكرلا

.نكرلالمارفطبضا.٣
/ةيلدلاىلعماكحإبةبكرملاتبث.٤

.يلودلا
ّةيلدللةعنصملاةكرشلاتاداشرإعبتا.٥

.بحسلاةيلمعلّةيلدلاوةبكرملادادعإل
.نكرلاةلمرفريرحتو.٦

فلخلانمةبرعلارج

هيبنت

ىلافلخلانمةبكرملارجيدؤيدق
ةبكرملانامضيطغينل،ًاضيأ.اهفالتإ
.اهبمايقلامتيتلاتاحالصإلافيلاكت
.فلخلانمةبكرملارجًأمئادبنجت
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٤

رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا

لافقأ

مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣١٩/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

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
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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

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.
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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

،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا
نكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيفببستتنأ
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
لامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبكردقل
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاوحلملاو

رطملاوحيرلاةطرشأ

ىلعايئابرهكةلزاعلانوكيليسلاموحشعض
مودتاهلعجلسقطلانمةيامحلاةطرشأ
،لزعلاماكحإىلعدعاستو،لوطأةدمل
قيلزتبمق.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنمتو
ةنسلايفةدحاوةرمرطملاوحيرلاةطرشأ
دقفاجلاوراحلاسقطلا.لقألاىلع
تامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلاراركتمزلتسي
حطسألاىلعطاطملانعةجتانلاءادوسلا
شامقةعطقباهحسمقيرطنعةيلطملا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةفيظن
.٣١٩/اهبىصوملا

تاراطإ

تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل
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هيبنت

يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
فالتإيفببستينأنكمملانمةبكرملا
ةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/وناهدلا
نمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالط
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلع

موركلاوأموينوملألا-تانوكملاوتالجعلا

عمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاوءاملا
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلادعب
.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعبنكمي

هيبنت

ىرخألاءازجألاوتالجعلافلتتامبر
ةبكرملالسغمتيملاذإموركلابةيلطملا
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايقدعب
ديرولكوأمويسلاكلاوأمويسنغاملا
تاديرولكلامادختسامتيو.مويدوصلا
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.ةبرتألاوجولثلا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت

هيبنت

ليلاحممدختستال،حطسلافالتإبنجتل
ةببسملقصداوموأةاشرفوأفيظنت
نوباصليلاحموأةيئايميكداوموألكآتلل
ىلعلمتشتفيظنتليلاحموأةيوق
ىلعةلمتشملاتالجعلاىلعضامحأ
مدختسا.موينوملألاوأموركلاحاولأ
كلذكو.طقفةدمتعملافيظنتلاليلاحم
ىلعيوتحتيتلاةبكرملااًقلطمدقتال
ةيلطموأموينوملألانمةعونصمتالجع
ةيلآلاتارايسلاةلسغملخادموركلاب
تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
دقف.نوكيلسلاديبركىلعةيوتحملا
ةبكرملانامضيطغينلو،فلتثدحي
.حالصإلاتايلمع

لمارفلاماظن

ميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
نعًاثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
.حطسلافورظيفتانارودلاولكآتلا
سادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطبصحفا
لكصحفا.تاعدصتوألكآتيأنعًاثحب
.ىرخألالمارفلاءازجأ

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللًايرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.ًايونسلقألاىلع
هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
ًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع

لكيهلاتانوكمميحشت

لفقلاتاناوطسألكىلعمحشلاعض
كرحملاءاطغتالصفموةيسيئرلا
دوقولابابةلصفموةرخؤملابابتالصفمو
.ةيكيتسالبتانوكملانكتملاميندعملا
ةطرشأىلعنوكيلسلاموحشعضوظفاحي
ةعطقمادختسابسقطلانمةيامحلا
دعاسيو،لوطأةدملاهيلعةفيظنشامق
وأقاصتلالاعنميو،لزعلاماكحإىلع
.ريرصلارودص

يلفسلاءزجلاةنايص

،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلًايداعءاممدختسا
فيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
نيطلااهبعمجتيدقيتلاقطانملا
.ىرخألاةقلاعلاتافلخملاو
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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

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
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٣٠٩ ةبكرملابةيانعلا

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

: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
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ةبكرملابةيانعلا٣١٠

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

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلاربع

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

مادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف
نوباصلولحمبةللبمشامقةعطق
نلةبكرملانامضنأملعاو.لدتعم
مادختسانعةمجانلاتايفلتلايطغي
.وجلاتارطعم

تامدخظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلا

دحأوئفادءامبليسغلاةيلمعِرجأ
رولكمادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملا
اهكرتاو،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلا
.اًمامتفجت

نامألاةمزحأبةيانعلا

.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف
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٣١١ ةبكرملابةيانعلا

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

رارزألكشىلعكباشم

تاذةيضرأرئاصحبةدوزمتابكرملادعب
.ةسابكتيبثتلئاسو

اهلادبتساوةيضرألاديجاجسكف

ةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
.اهتلازاواهلفقءاغلإلةيضرألا

قيرطنعةيضرألاةداجسبيكرتدعأ.٢
عمةيضرألاةداجستاحتففص
ثيحباهسبكمثنموةداجسلاكباشم
.حيحصلااهناكميفتبثت

.اًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
قيعتالةيضرألاةداجسنأنمدكأت
.تاساودلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٢

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٣١٢..............ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣١٣...............ةنايصلالودج

ةصاخلاتامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
٣١٦.....ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ

ةيفاضإلاةيانعلاوةنايصلاتايلمع
٣١٧....ناتيفاضإلاةيانعلاوةنايصلا

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٣١٩...............اهبىصوملا
٣٢٠.....ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣٢١..............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

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةديجلاةنايصلادعاست.ليم
ديشرتوةديجةلاحيفاهيلعظافحلا
نمتازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتسا
.ةبكرملا
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٣١٣ ةنايصلاوةمدخلا

،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٩٣/ةرايسلا

حطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
ةدايقلادودحةاعارمعمريسللةبسانم
.ةينوناقلا

عجار.هبىصوملادوقولامدختست.
.٢٣٦/دوقولا

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةيداعلاةمدخلا-ةيفاضإلا
ةبولطمةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل
رورملاةفيثكندملايفًابلاغمدختُست.

.راحلاسقطلايف
تاردحنملاىلعًابلاغمدختُست.

.ةيلبجلاقطانملاو

ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختُست.
.ةعرسلا

ةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختُست.
.علسلاليصوتتامدخلوأ

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
"ةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلا

ريذحت}
لامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
عوقويفببستيدقواًريطخةنايصلا
ةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطختاباصإ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوتاذإالإ
،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
بردمينفريفوتكليكونمبلطاف
ءارجإعجار.ةنايصلالامعأبمايقلل
.٢٤٩/كسفنبةمدخلالامعأ

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

دوقولابدوزتلادنع

عجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.
.٢٥٢/كرحملاتيز

رهشلكةرم

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٧٩/تاراطإلاطغض

عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٨٥/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٦٠/لسغلالئاسعجار.يمامألا

تاونسسمخلك

.لمارفلالئاسلادبتسا.

كرحملاتيزرييغت

ةلاسرلاروهظدنع
CHANGE ENGINE OIL SOON)رييغت

رييغتبلطا،)لجاعلكشبكرحملاتيز
عطقلبقحشرملالادبتساوكرحملاتيز

ةدايقلاةلاحيف.ةيفاضإليم٦٠٠/مك١٠٠٠
رمعماظنريشيالدق،فورظلضفأيف
ةبكرملاةمدخلةجاحلاىلإكرحملاتيز
تيزرييغتبجي.ماعىلإلصتةدمل
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٤

ماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاوكرحملا
.تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو
اذهذيفنتليكولاىدلبردملاينفلاعيطتسي
رمعماظنطبضةداعإةلاحيف.لمعلا
ةنايصلاءارجإكيلع،دصقنودكرحملاتيز
ليم٣٠٠٠/مك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرملل
رمعماظنطبضدعأ.ةمدخةيلمعرخآنم
ماظنعجار.تيزلارييغتدنعكرحملاتيز
.٢٥٤/كرحملاتيزرمع

لكةبولطملاتامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠

كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٢٨٥/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
عجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢٥٢/كرحملاتيز
.٢٥٤/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٦٠/لسغلالئاسعجار.يمامألا

يمامألاجاجزلاةحسامشيرصحفا.
وأقوقشلاوألكآتلانعًاثحبكرصبب
ةيجراخلاةيانعلاعجار.ةبيرغلاماسجألا
ةلكآتملاةحساملاشيرلدبتسا.٣٠٤/
شيرلادبتساعجار.ةفلاتلاوأ
.٢٦٤/تاحساملا

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٧٩/تاراطإلاطغض

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٢٨٥/تاراطإلا

تابرستنعًاثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا

٦لكوأ.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
فظنم/حشرمعجار.برقأامهيأ،رهشأ
.٢٥٥/كرحملاءاوه

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٣٠٤/ةيجراخلا

هيجوتلاماظنتانوكمكرصببصحفا.
ءازجألانعًاثحبهيساشلاوقيلعتلاو
وأطبرلاةمكحمريغوأةفلاتلا
عجار.لكآتلاتامالعوأةدوقفملا
.٣٠٤/ةيجراخلاةيانعلا

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٧٠/نامألاماظنصحفعجار

نعًاثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلاوأفلتلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٣٠٤/ةيجراخلاةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٦٣/ةكرحلائدابحاتفم

لقنلالفقيفمكحتلاةفيظوصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
.٢٦٤/يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
.٢٦٤/)نكرلا(

نعفشكللدوقولاةساودصحفا.
.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأفلتلا
.رمألامزلاذإاهلدبتسا

تاقحلملاوريودتلارويسصحفا.
فيكمطغاض،يئابرهكلاهيجوتلا(
صحفا.)ددرتملارايتلادلوم،ءاوهلا
ىلعحضوموهامكلوطلاوةلاحلا
.لوطلاتارشؤم
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٣١٥ ةنايصلاوةمدخلا

نعًاثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.
نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةردقلاتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا
ةمدخبمق،ةضفخنمحتفلاةلصاومىلع
)تاماعد(ةماعدعجار.زاغلاةماعد
.٢٦٦/زاغلا

ةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
فقسلاةحتفعجار.تدجونإ،لزعلا
/٤٨.

ةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا

ليم١٢٥٠٠/مك٢٠٠٠٠لك

١٢لكوأ.كرحملاءاوهحشرملدبتسا.
ةئيبيفةدايقلادنع.برقأامهيأ،اًرهش
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتم
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت

لكوأ.دجونإ،رابغلاحشرملدبتسا.
ىلإةجاحلازربتدق.برقأامهيأ،نيماع
ةلاحيفبرقأتارتفىلعلادبتسالا
ماحدزالاقطانميفةبكرملاةدايق
وأءاوهلاةئيدرنكامألاوأيرورملا
.ةعفترملارابغلاتايوتسمتاذقطانملا
لادبتسالاىلإةجاحلازربتدقكلذكو
وأءاوهلاقفدتضافخناةلاحيف
وأذفاونلاىلعبابضلامكارتةدايز
.ةهيركلاحئاورلاتايوتسمةدايز

ليم٣٨٠٠٠/مك٦٠٠٠٠لك

ةدوزمتناكاذإلقنلاةبلعلئاسّريغ.
لسغتالو،تالجعلاعيمجبعفدلاماظنب
طوغضملاءاملابةبلعلاجرخلزعداوم
ءاملازواجتينأنكمي.ةرشابم
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
ثولملالئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاس
بجيوليوحتلاةبلعرمعنمللقي
.هلادبتسا

ليم٤٣٥٠٠/مك٧٠٠٠٠لك

.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا.
دوقولاطوطخعيمجًايرصبصحفا
نمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهطبر
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

ليم٩٤٠٠٠/مك١٥٠٠٠٠لك

صحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.
.لاعشإلاتاعمشكالسأ

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار.برقأ

وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

ىلعةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتف
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

كلذيفامب،يراجتلامادختسالا
:يليام
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا

تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختُستةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا

،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
.ةعاسلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ

ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

ةرمتسمةفصبةمدختسملاتارايسلا.
ليم٣٫٧/مك٦غلبتةريصقتالحرعطقل
لقأوأ
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٦

رمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ىتمبقارملاحضويسف،كرحملاتيز
.حشرملالادبتساوتيزلارييغتيغبني
ءيضيدق،ةيساقلافورظلالظيف
٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠عطقلبقبقارملا
دوجوملارابغلابقارملافشتكيال.ليم
يفةدايقلاةلاحيفكلذلو،تيزلايف
تيزلارييغتمزليدق،ةبرتمةقطنم
نمبرقأتارتفىلعحشرملالادبتساو

.ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠
تابكرمعيمجىلإةبسنلاب:ةظحالم
روحمتيزرييغتكيلع-يفلخلاعفدلا

١٩٠٠٠/مك٣٠٠٠٠لكةدايقلاةعومجم
ةبكرملامادختساةلاحيفليم
.بحسلاضارغأل
ةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
نمنوكيدق،هالعأةروكذملاةيساقلا
لاعشإلاتاعمشلادبتسايرورضلا
ةدعاسملانمديزمل.برقأتارتفىلع
ةمئالملاةمدخلاتارتفديدحتيف
لارنجليكوبلاصتالاىجُري،كتبكرمل
.دمتعملازروتوم

فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلا

ليم٣٨٠٠٠/مك٦٠٠٠٠لك

.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا.
دوقولاطوطخعيمجًايرصبصحفا
نمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهطبر
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ٣لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

ليم٤٥٠٠٠/مك٧٢٠٠٠لك

سورتلاقودنصلئاسرييغت.
.يكيتاموتوألا

ليم٥٠٠٠٠/مك٨٠٠٠٠لك

صحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.
.لاعشإلاتاعمشكالسأ

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار.برقأ

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا

ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ
يراجتلامادختسالاتابكرمىلإةبسنلاب.

تانوكمميحشتبمق:طقفقاشلا
.تيزللرييغتةيلمعلكعمهيساشلا

نملكيهلالسغةمدخءارجإبلطا.
يف"هيساشلاةنايص"رظنا.لفسألا
.٣٠٤/ةيجراخلاةيانعلا
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٣١٧ ةنايصلاوةمدخلا

ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيفاضإلا

ناتيفاضإلاةيانعلاوةنايصلا
ةيانعلاكدعاستدقومهمرامثتساكتبكرم
يفةفلكمتاحالصإيدافتىلعاهبةديجلا
دق،ةبكرملاءادأىلعظافحلل.لبقتسملا
.ةيفاضإةنايصتامدخءارجإمزلي
-تامدخلاهذهذيفنتليكولايلوتبيصونو
رثكألامهليكولاىدلنوبردملانوينفلاف
ءارجإاًضيأليكولاعيطتسيو.ةبكرملابةيارد
طاقنلاددعتمصحفلالخنملماشريدقت
.ةبكرملابةيانعلاتارتفىلإكداشرإل
تامدخلاحيضوتىلإةيلاتلاةمئاقلافدهت
.ةمدخلاءارجإبلطتتدقيتلاتالاحلاو

ةيراطبلا

ريفوتىلعتلوف١٢ةوقبةيراطبلالمعت
كرحملاليغشتءدبلةمزاللاةقاطلا
.ةيفاضإةيئابرهكتاقحلمةيأليغشتو
ليغشتءدبلشفولاطعألايدافتل.

ءاوتحاىلعاًمئادصرحا،ةبكرملا
.ىوصقلاريودتلاةقاطىلعةيراطبلا

ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
ةيراطبلارابتخالصيخشتتادعمب
.تالباكلاوتالصولالكآتمدعنامضو

رويسلا

اهنعردصاذإرويسلالادبتسامزليدق.
تامالعاهيلعترهظوأريفصتوص
.قزمتلاوأققشتلا

لوصولانيبٰردملاليكولايينفلنكمي.
صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاىلإ
وأطبضلاتايلمعءارجإورويسلا
.ةرورضلادنعاهبىصوملالادبتسالا

لمارفلا

رمأيهوةبكرملافاقيإىلعلمارفلالمعت
.ةنمآلاةدايقلليرورض
رودصلمارفلالكآتتامالعنمضتتدق.

وأريفصوأريرصوأةقسقستوص
.ةبكرملافاقيإةبوعص

ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاب
ةيلاعرايغلاعطقبةيصوتلاولمارفلا
.ةبكرمللاًصيصخةممصملاةدوجلا

لئاوسلا

مادختساولئاوسلاتايوتسمطبضلمعي
ةمظنأةيامحىلعةدمتعملالئاوسلا
داومولئاوسلارظنا.اهتانوكموةبكرملا
ىلعفرعتلل٣١٩/اهبىصوملاميحشتلا
.زروتوملارنجىدلةدمتعملالئاوسلا

كرحملاتيزتايوتسمصحفيغبني.
لكدنعيمامألاجاجزلالسغلئاسو
.دوقولاةئبعتاهيفمتيةرم

تادادعلاةعومجمحيباصمءيضتدق.
تايوتسمضافخناىلإةراشإلل
.اهتئبعتىلإةجاحلاولئاوسلا

ميطارخلا

يغبنيولئاوسلالقنىلعميطارخلالمعت
دوجومدعنامضلةمظتنمةفصباهصحف
صحفلالالخنم.اهبتابرستوأتاققشت
صحفليكولاعيطتسي،طاقنلاددعتم
ةجاحلاةلاحيفحصنلاءادسإوميطارخلا
.اهلادبتساىلإ

حيباصملا

ةيسيئرلاحيباصملالمعتنأمهملانم
ةروصبلمارفلاحيباصموةرخؤملاحيباصمو
نورخآلاكاريوةيؤرلانمنكمتتىتحةديج
.قيرطلاىلع
حيباصملاةجاحتامالعنمضتتو.

اهتءاضإتوفخةيانعلاىلإةيسيئرلا
فلتلاوأقوقشلاروهظوةءاضإلامدعو
لمارفلاحيباصمصحفبجيو.اهب
دنعاهتءاضإنامضلةيرودةفصب
.ةلمرفلا

،طاقنلاددعتمصحفلالالخنم.
حيباصملاصحفليكولاعيطتسي
.اهبتالكشمةيأةظحالمو
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٨

تاماعدلاوتامدصلاتاصتمم

ىلعتاماعدلاوتامدصلاتاصتممدعاست
.ةسالسرثكأةدايققيقحت
زازتهااهلكآتتامالعنمضتتنأنكمي.

ءانثأحجرأتلا/دادترالاوأةدايقلاةلجع
ءانثألوطأةفاسمعطقوأةلمرفلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةلمرفلا
.ةيواستم

،طاقنلاددعتمصحفلانمءزجكو.
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسي
تاماعدلاوتامدصلاتاصتممصحف
لشفوأبرستلاتامالعنعًاثحبًايرصب
كداشرإمهنكميو،فلتلاوألزعلاداوم
.ةمدخلاءارجإتقوبقلعتياميف

تاراطإلا

اهتنزاومواهنيببوانتلاوتاراطإلاخفنبجي
ءانتعالادعاسيدقو.ةحيحصلاةقيرطلاب
دقامك،دوقولاولاملاريفوتيفتاراطإلاب
.تاراطإلافلترطخنمللقي
لادبتساىلإةجاحلاتامالعنمضتت.

نمرثكأوأثالثروهظتاراطإلا
؛راطإلاسادملكآتلةحضاولاتامالعلا
لالخةجسنألاوأكالسألاروهظ
عطقلاوأقوقشلاروهظوأ؛طاطملا

روهظوأ؛نيبناجلاوأسادملايف
.راطإلاىلعقزمتلاوأخافتنالا

ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
تاراطإلابةيصوتلاوكلذصحف
ريفوتليكولاعيطتسيكلذكو.ةبسانملا
تالجعلا/تاراطإلاةنزاومتامدخ
عيمجبةسالسبةبكرملاليغشتنامضل
ةعباتلاتاراطإلاليكولاعيبي.تاعرسلا
رفويوةريهشلاةيراجتلاتامالعلل
.اهلةمدخلاتاءارجإ

ةبكرملابةيانعلا

ليكولاىدلةبكرملابةيانعلاتاجتنمرفوتت
ودبتةبكرملالعجيفةدعاسمللكلذو
ةيفيكلوحتامولعملل.ةديدجاهنأكاًمئاد
،جراخلاولخادلانمةبكرملاةيامحوفيظنت
٣٠٨/لخادلانمةرايسلابةيانعلارظنا
.٣٠٤/ةيجراخلاةيانعلاو

تالجعلااياوزطبض

نامضليرورضرمأتالجعلااياوزطبضنإ
قيقحتولكآتلانمتاراطإللةيامحلضفأ
.ءادألضفأ
طبضىلإةجاحلاتامالعنمضتتو.

ةسالسمدعوأبحسلاتالجعلااياوز
تاراطإلالكآتوأةبكرملايفمكحتلا
.ةداتعمريغةروصب

ةمزاللاتادعملاليكولاىدلرفوتتو.
.تالجعلااياوزلحيحصلاطبضلانامضل

يمامألاجاجزلا

لضفأوقئاللارهظملاوةمالسلانامضل
اًفيظنيمامألاجاجزلاىلعظفاح،ةيؤر
.اًفافشو
شودخلافلتلاتامالعنمضتت.

.اياظشلاراسكناوقوقشلاو
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.

ليدبلابةيصوتلاويمامألاجاجزلاصحف
.ةجاحلادنعبسانملا

تاحساملاتارفش

اهيلعظافحلاوةحساملاشيرفيظنتبجي
.ةحضاوةيؤرريفوتلةديجةلاحيف
طوطخلاروهظلكآتلاتامالعنمضتت.

جاجزلايفةلوسغملاريغقطانملاو
.هقزمتوأطاطملالكآتويمامألا

ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
دنعاهلادبتساوةحساملاشيرصحف
.ةجاحلا
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٣١٩ ةنايصلاوةمدخلا

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

ديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL.٢٥٦/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصُني.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1.٢٥٢/كرحملاتيزعجار.

جالزملاوكرحملاءاطغجيلازمةعومجم
يضبانلاتيبثتلاكبشمورواحملاويوناثلا

ريرحتلاةطاقسو

)89021668زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(Lubriplateميحشتلالوسوريأ
NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشتتيزوأ .GC-LBوأLBةئفلا،#2

DOTعونةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن 3.

كرحملاءاطغوحاتفملالفقتاناوطسأ
بابلاتالصفمو

زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاس
12346241(.

زروتوملارنجنمةعطقلامقر(لزاعلانوكيلسلامحشوأWeatherstripميحشتلالئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت
12345579(.

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٢٠

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

23321606A3212Cكرحملاءاوهرتلف/يقنم

19330000PF63Eكرحملاتيزرتلف

13508023CF185رابغلاحشرم

130-1264678041لاعشإلاتاعمش

تاحساملاتارفش
-23372088)ةصوب٢٣٫٦(مس٦٠٫٠-يمامألاقئاسلا

-23360287)ةصوب١٩٫٧(مس٥٠-يمامأبكار

-23299093)ةصوب١١٫٨(مس٣٠٫٠-يفلخلابكارلا
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٣٢١ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاتالجس
ةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأب

تيرجأيتلاتامدخلاةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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ةينفلاتانايبلا٣٢٢

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٣٢٢....)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣٢٢....ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٣٢٣.........تافصاوملاوتاعسلا
٣٢٥.......كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت

مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي

تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٣٢٣/تافصاوملاوتاعسلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
لفسأةيفلخلاةريجحلايفقصلمدجويدق
نيزختفرةدحولخادليمحتلاةيضرأ
:ةيلاتلاتامولعملاىلعيوتحيةلومحلا
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

زارطلابةصاخلاتامالعلا.

ءالطلاتامولعم.

ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.
ةرفِشكانه،قصلميأكانهنكيملاذإ
ىلعةداهشلاقصلمىلعةدوجومفّرعت
نمحسملابمايقلل)B(يزكرملادومعلا
.تامولعملاهذهسفنلجأ
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٣٢٣ ةينفلاتانايبلا

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا
ديزملل٣١٩/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا
.تامولعملانم

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
ءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلالئاسب
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإعجرا

.تامولعملا
ديربتلاماظن
3.6Lكرحم V6تراوك;١٢٫٠رتل١١٫٤

V6كرحم تراوك١٣٫٧رتل١٢٫٩يفلخHVACعم-رتل٣٫٦

تراوك٦٫٠رتل٥٫٧رتلفعمكرحملاتيز

دوقولانازخ

نولاج١٩،٤رتل٧٣،٤ةيمامألاتالجعلابعفدلا

نولاج٢١،٧رتل٨٢،١تالجعلاعيمجبعفدلا

تراوك١٫٠رتل١٫٠لقنلاةبلعلئاس

مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع

ىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسمنم
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ةينفلاتانايبلا٣٢٤

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

3.6Lكرحم V6S٣٣٥(تاووليك٢٥٠
١-ةقيقد٦٨٠٠@)ناصح

٣٨٦Y )مدقلطر٢٨٥)
١-ةقيقد٥٣٠٠@

–٠٫٠٣١(ملم٠٫٩٠–٠٫٨٠
)ةصوب٠٫٠٣٥

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمةعرسىلعأ

3.6Lكرحم V6ةعاسلايفًاليم١٣١ةعاس/مك٢١٠
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٣٢٥ ةينفلاتانايبلا

كرحملاعفدريسهيجوت
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ليمعلاتامولعم٣٢٦

ليمعلاتامولعم

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٣٢٦...............ةيصوصخلاو
٣٢٦........ثدحلاتانايبتالجسم
٣٢٧.....هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست
ةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
ىلع.اهتدايقةيفيكوةرايسلاءادأبةصاخلا
تادحوةرايسلامدختست،لاثملاليبس
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمك
تالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
ثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولاراشتنا
اذهبةدوزمةرايسلاتناكاذإو،مداصت
قالغناللةعناملالمارفلاريفوت،ماظنلا
.ةرايسلايفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسمل
تانايبنيزختبتادحولاهذهموقتدق
.ةبكرملاةمدخىلعليكولاينفةدعاسمل
تانايبنيزختباًضيأتادحولاضعبموقتدق
ىلع،ةرايسلاليغشتبكمايقةيفيكلوح
وأدوقولاكالهتسالدعملاثملاليبس
اًضيأتادحولاهذهلنكمي.ةعرسلالدعم
لثم،ةيصخشلاتاليضفتلابظافتحالا
عاضوأوطبضلاةقبسمويدارلاتاطحم
.ةرارحلاةجردتادادعإودعاقملا

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDR

ىلعدعاستستانايبليجستبمايقلايف

ةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيكمهف
لثم،مداصتلاهبشياموأمداصتثودح
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولاخافتنا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
يفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملاهذه
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
قئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألابكارلاو
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
ةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي

الو.يداعريغمداصتثداحعوقولاحيف
يفEDRةطساوبتانايبيأليجستمتي
متيالامكةيداعلاةدايقلافورظلظ
مسالالثم(ةيصخشتانايبيأليجست
دق،نكل.)ثداحلاعقومورمعلاوعونلاو
قيبطتتاطلسلثم،فارطألاضعبموقت
تانايبعمEDRتانايبجمدب،نوناقلا
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٣٢٧ ليمعلاتامولعم

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
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