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٢........................ةمدقمىوتحملا
٧.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٣٢..............دناسملاودعاقملا
٨١.......................نيزختلا
٨٦.....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٢٤........................ةرانإلا
١٣١......هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٣٢......خانملايفمكحتلاحيتافم
١٣٩..............ليغشتلاوةدايقلا
٢٠٠................ةبكرملابةيانعلا
٢٦٩...............ةنايصلاوةمدخلا
٢٧٨.................ةينفلاتانايبلا
٢٨٢..............ليمعلاتامولعم
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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوGMCةنحاشزمرو
GMCوTERRAINوDENALIتامالع

ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراجت
General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ

.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأ
يفرفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي
تازيهجتلاببسبكلذو،الوأكتبكرم
بسحكلذكواهئارشبمقتمليتلاةيرايتخالا
/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلافالتخا
يفةرفوتمنوكتالدقيتلاتاقيبطتلا
أرطتيتلاتارييغتلابسحىلعوأكتقطنم
.اذهكلاملاليلدةعابطدعب
ققحتللكتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملانم

ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}

يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا
نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

تامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفصيف

84651808
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٣ ةمدقم
ةبكرملازومرلودج
نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
رظنا.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
.تامولعملانمديزملليلدلااذهيفتازيملا
u:ءاوهلافييكتماظن
G:ءاوهلافييكتديربتتيز
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$
ةمدختسملاتانوكملانمصلختلا:9

حيحصلكشب
P:عفترمطغضبهايممادختسابنجت
B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد
نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_
H:لاعتشالللباق
يمامألامداصتلاراذنإ:]
R:تارهصملاةلتكءاطغلفقعقوم

ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاتارهصملا:+
j:لافطألانامأماظنISOFIX/LATCH

Q:ةلتكةيطغأبيكرتنمققحت
ةحيحصةروصبةيئابرهكلاتارهصملا
ريسلاةراحرييغتهيبنت:|

ةراحلاةرداغمنمريذحتلا:@
A:ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
لاطعألارشؤمحابصم:*
تيزلاطغض::
X:نكرلادعاسمماظن
مامألابةاشمدوجورشؤم:~
O:ةقاطلا
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم:7
I:لجسُملاينفلا
دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/
نامألامازحتاريكذت:<
I:ةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا

ةيبناجلا
h:ءدبلا/فقوتلا
راطإلاطغضةبقارم:7
d:رجلايفمكحتلا/StabiliTrak/ماظن
)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

a:طغضلاتحت
V:ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم
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ةمدقم٤
تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
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٥ ةمدقم
.١٣٧/ةيوهتلاتاحتف.١

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٢
.١٢٧/راسملارييغتوفاطعنالا

IntelliBeamرفوتاذإ(ماظنلارز(.
ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانععجار
/١٢٤.

.٩٤/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٣
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار

١٠٩.

.٨٧/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام.٤
.١٣١/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٥

حيباصملاماظنعجار.ءوضلارعشتسم.٦
.١٢٦/يكيتاموتوألاةيسيئرلا

/ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٧
١٢٧.

تناكاذإ(١٣٢/خانملابمكحتلاةمظنأ.٨
.)كلذبةزهجمةرايسلا
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن
ةرايسلاتناكاذإ(١٣٤/خانملاب
.)كلذبةزهجم

سورتلاقودنصعجار.ليوحتلاحيتافم.٩
.١٦٢/يكيتاموتوألا

.٩٠/تاقحلملاليغشتسباقم.١٠

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ.١١
ةرايسلاتناكاذإ(١٨٠/فلخلل
.)كلذبةزهجم

٤٠/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١٢
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

تناكاذإ(٩١/يكلساللانحشلا.١٣
.)كلذبةزهجمةرايسلا

تناكاذإ(١٧٤/ةدايقلاعضوبمكحتلا.١٤
.)كلذبةزهجمةرايسلا

١٥.Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
تناكاذإ(١٩٣/)راسملاىلعءاقبلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا
تاعفترملاىلعنملوزنلايفمكحتلا
)HDC(/١٧٣)ةرايسلاتناكاذإ
.)كلذبةزهجم

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

١٧.ENGINE START/STOP Button)رز
عضاومعجار.)كرحملافاقيإ/ليغشت
.١٥٤/ليغشتلاحاتفم

ليلدرظنا.ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٨
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشت

.٨٧/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.١٩

ريغ(٨٧/ةدايقلاةلجعطبض.٢٠
.)ضورعم

ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.٢١
.٢٠٢/كرحملا

.١٧٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.٢٢

تناكاذإ(٨٧/ةدايقلاةلجعةئفدت
.)كلذبةزهجمةرايسلا
اذإ(١٨٦/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٣
ددعتمرشؤملاحابصمعجار.)ضورعم
/)كرحملاصحفءوض(فئاظولا

١٠١.

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

/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢٥
١٢٤.

/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع
١٢٨.

تناكاذإ(١٢٨/بابضلاحيباصم
.)كلذبةزهجمةرايسلا
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ةمدقم٦

2تاظحالم
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٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

باوبألاوحيتافملا
ذفاونلاو

لافقألاوحيتافملا
٧........................حيتافملا
نودبدعُبنعلوخدلاماظن

٨.................)RKE(حاتفم
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت

٨.................)RKE(حاتفم
١٣.....دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
١٤..................باوبألالافقأ
١٦........ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
١٦..................رخأتملالفقلا
١٧.....ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
١٧.............قالغإلانمةيامحلا
١٧............لافطألانامألافقأ

باوبألا
١٨...................يفلخلابابلا

ةبكرملانامأ
٢٣..................ةرايسلانيمأت
٢٣...........ةرايسلابراذنإلاماظن
ةكرحلّطعمماظنليغشت

٢٤.......................ةرايسلا

ةيجراخلاايارملا
٢٥.................ةبدحملاايارملا
٢٥...............ةيئابرهكلاايارملا

٢٦.....................ايارملايط
٢٦....................ايارملاةئفدت
٢٦......يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
عضولاىلإةلامإلاايارم
٢٦......................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٢٧....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٢٧......ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٢٧..................ةيكيتاموتوألا

ذفاونلا
٢٧.........................ذفاونلا
٢٧...................ةيلآلاذفاونلا
٢٩................سمشلاتايقاو

فقسلا
٢٩...................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا
حيتافملا

ريذحت}
دوجوعمةبكرملايفلافطألاكرتنإ
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(باصيدقفريطخ،رمأاهلخاد
دقوةريطختاباصإبمهريغوألافطألا
ليغشتبنوموقيدقو.تومللنوضرعتي
ليغشتلارصانعنميأوأةيلآلاذفاونلا
.كرحتتةرايسلانولعجيدقلب،ىرخألا
لاسرإزاهجنوكيامدنعذفاونلالمعت
لخاد)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
يفمهريغوألافطألاقلعيدقو،ةبكرملا
كرتتال.قلغنتيهوةذفانلاراسم
لاسرإزاهجعمةرايسلايفلافطألا
.)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٨

زاهجلخاددوجوملاحاتفملامادختسامتي
)حاتفمنودبدعبنعلوخدلا(RKEلاسرإ
.قئاسلابابيف

نمبيرقلارزلاىلعطغضا،حاتفملاعلخل
بحساولاسرإلازاهجنميلفسلاءزجلا
ىلإحاتفملابحستال.جراخلاىلإحاتفملا
.رزلاىلعطغضتنأنودجراخلا
صحفاف،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
خاسوألانماهولخنمدكأتللحاتفملاةلصن
.هباشاموأ
ةجاحبتنكاذإكيدلدمتعملاليكولاعجار
.ديدجحاتفمىلإ

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلاماظن

زاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادجًاديعبلاسرإلا

تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ

عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

دعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفمنودب
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
لوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنعةرايسلا
١ةفاسمنمض)RKE(حاتفمنودبدعُبنع
نودبلوصولاليغشت"رظنا.)مدق٣(رتم
.يلياميف"حاتفم
ىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٨/)RKE(حاتفمنودب
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٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

هباشمالب،دعبنعليغشتلاءدب
Q:ةحتفبابوباوبألاةفاكلفقلطغضا
ةراشإتارشؤمضموتدق.دوقولابةئبعتلا
ةطغضلادنعقوبلاقلطنيوأ/وفاطعنالا
صيصختعجار.لفقلاىلإةراشإللةيناثلا
.١١٥/ةرايسلا

عمQىلعطغضلاءانثأقئاسلابابحتفدنع
متيسف،حوتفمبابلافقإمدعةزيمنيكمت
قئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمجلفق
/ةرايسلاصيصختعجار.هلفقحتفمتيسف

بابناكاذإباوبألاعيمجلفقمتيس.١١٥
.Qىلعطغضلادنعاًحوتفمبكارلا

ماظنطيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.ةقرسلاعنم

٢٣.
K:ةحتفوقئاسلابابلفقريرحتلطغضا
لفقلاحتفلىرخأةرمطغضا.دوقولابةئبعتلا
.باوبألالافقأحتفلناوثسمخنوضغيف
لفقحتفلRKEلاسرإزاهجةجمربنكمي
عجار.لوألارزلاىلعطغضلابباوبألاعيمج
حيباصمءيضتس.١١٥/ةرايسلاصيصخت
٢٠ةدملفلخلاىلإعوجرلاحيباصموبابضلا
يفدعُبنعةبكرملالافقأريرحتدنعةيناث
.ةبكرملاوحنقيرطلاكلءيضتيكليللا
ديكأتللفاطعنالاةراشإتارشؤمضموت
/ةرايسلاصيصختعجار.لافقألاريرحتىلع

١١٥.

ماظنليطعتىلإKىلعطغضلايدؤيس
/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.ةقرسلاعنم

٢٣.
عمطغضا،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
نعذفاونلاعيمجحتفلKرزلاىلعرارمتسالا
ةرايسلاصيصختعجار.هنيكمتةلاحيف،دعُب
/١١٥.

Qطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف:/
ىلعرارمتسابروفلاىلعطغضامثهررحو
ليغشتءدبللقألاىلعناوثعبرأةدمل/

زاهجمادختسابةبكرملاجراخنمكرحملا
.)RKE(حاتفمالبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.١٣/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار
ليغشتءدبلررحوةدحاوةرمطغضا:7
حيباصملاضموت.ةبكرملاعضوددحم
.تارمثالثاًتوصهيبنتلاةلآردصُتوةيجراخلا
ناوثثالثةدملًاطغاضقباو7ىلعطغضا
قوبلاتوصقلطني.ئراوطلاراذنإقالطإل
٣٠ةدملفاطعنالارشؤمحيباصمضموتو
متيوأاًددجم7طغضلامتيىتحوأةيناث
.ةبكرملاليغشتءدب
b:بابقلغوأحتفلةعرسبنيترمطغضا
.ةعتمألاقودنص
ءاطغةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا
.قودنصلا

حاتفمالبلوخدلاليغشت
نيمأتكنكميحاتفمنودبلوخدلاماظنعم
بابىلإلوصولاوباوبألالافقأريرحتو
لاسرإزاهججارخإنودبةعتمألاقودنص

RKEخلإةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلانم.
قاطنيفRKEلاسرإزاهجنوكينأيغبني
قودنصبابوأبابلانم)مادقأ٣(م١
.هحتفدارملاةعتمألا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٠
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأريرحتل
بابنملافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
.١١٥/ةرايسلاصيصختعجار.قئاسلا

زاهجطبرمتي،ةركاذلادعاقمةزيمترفوتاذإ
RKEلاسرإ يفسولجلاعاضوأب2و1
.٣٧/ةركاذلادعاقمعجار.2و1ةركاذلا

بابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
قئاسلا
زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
رزىلعطغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم
قئاسلابابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأت
اذإ.قئاسلابابلفقريرحتىلإيدؤيفوس
ىرخأةرملافقألاريرحت/نيمأترزطغضمت
ريرحتمتيفوسف،ناوثسمخنوضغيف
.باكرلاباوبأعيمجلافقأ

بكارلاةهجبةهيبش،قئاسلاةهجضورعم
فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
ةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.

.لافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
ىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.

لافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمج

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا

باوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
باكرلا
زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
/نيمأترزىلعطغضلانإف،بابلاضبقمنم
يدؤيفوسبابلااذهضبقمبلافقألاريرحت
ىلعطغضلا.باوبألاعيمجلافقأريرحتىلإ
ىلإيدؤيفوسلافقألاريرحت/نيمأترز
ّيأثدحاذإباوبألاعيمجلافقأنيمأت
:يليامم
لافقألاريرحت/نيمأترزمادختسامت.

.باوبألاعيمجلافقأريرحتل
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا

حاتفمنودبلافقألانيمأت
نإف،حاتفمنودبلوصولاماظنرفوتاذإ
دعبلفقلانيمأتبموقتفوسةرايسلاهذه
تناكاذإ؛باوبألاعيمجقلغنمناوثةدع
دحأجارخإمتلقألاىلعوةأفطمةرايسلا
ةلاحيفوأةرايسلانمRKEلاسرإةزهجأ
.ةرايسلايفدحأدجاوتمدع
.دوقولاءاطغلفقكلذكمتي
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإعملخادتت
لاسرإزاهجدوجوةبكرملافشتكتالطقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخادRKEماظن
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت
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١١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
RKEماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأ
ماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد

RKEةبقارمنودةبكرملايف.
اًيكيتاموتوأاهنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
و,حتف,لفق"عجار،ةبكرملانمجورخلادنع
/ةرايسلاصيصختيف"دعبنعليغشت

١١٥.

نودبلافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا
حاتفم
لفقلاةزيملتقؤمليطعتءارجإنكمي
Kىلعرارمتسالاعمطغضلابحاتفمنودب
ةدملبابحتفعميلخادلابابلاحاتفمىلع
ةثالثعامسمتيىتحوأ،لقألاىلعناوثعبرأ
حاتفمنودبلفقلاةيصاخىقبتس.تارافص
ىلعQرزىلعطغضلامتيىتحةلطعم
.ةبكرملاليغشتمتيىتحوأ،يلخادلابابلا

مكحتلازاهجكرتبةبكرملاراذنإ
زاهجنايسنوةرايسلاليغشتفاقيإدنع
،)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا(RKEلاسرإ
قالغإدعبتارمثالثاًتوصقوبلاردصيس
،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل.باوبألاعيمج
.١١٥/ةرايسلاصيصخترظنا

يفدعيملدعُبنعمكحتلازاهجراذنإ
ةبكرملا
،باوبألادحأحتفعم،لمعتةرايسلاتناكاذإ
ةرايسلاثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث
نودبدعُبنعلوخدلاRKEلاسرإزاهجنع
زاهجفاشتكامتيملاذإو.لخادلابحاتفم
،RKEحاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
قئاسلاتامولعمزكرمةشاشضرعتسف
)DIC(حيتافمفاشتكامتيملةلاسرلا
زاهجفاشتكامتيمل(دعبنعمكحتلا
ثالثاًتوصقوبلاردصيسو)دعُبنعمكحتلا
يفطقفةدحاوةرمرمألااذهثدحي.تارم
.ةرايسلااهيفدوقتةرملك

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف
ءاطغضبقميفسمللاةحولىلعطغضا
زاهجناكاذإقودنصلاءاطغحتفلقودنصلا
رتم١قاطنيفاًدوجومRKEلاسرإلا
.)مدق٣(

حاتفمبلوخدلا
زاهجةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
باوبألالافقأرظنا،ةنحشلاةغرافلاسرإلا
/١٤.

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب
البدعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
يهةبكرملاهذهعمةجمربملا)RKE(حاتفم
ةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعتيتلا
ءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوألاسرإلا
دنع.ليكولاقيرطنعهتجمربوهنعليدب
هذهعملدبتسملالاسرإلازاهجةجمرب
ةزهجأةفاكةجمربًاضيأبجيةبكرملا
لاسرإلازاهجةجمربدرجمب.ىرخألالاسرإلا
ةدوقفملالاسرإلاةزهجألمعتنلفديدجلا
ةبكرملكلنكمي.ىرخأةرمةقورسملاوأ
ةجمربملاسرإةزهجأةينامثاهلنوكينأ
ةزهجأةجمرببموقتيكليكولاعجار.اهعم
.ةديدجلالاسرإلا

يفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلازاهج
ةيراطبتناكاذإ،ةرايسلاليغشتءدبدنع
متيملرهظتدقف،ةفيعضلاسرإلازاهج
وأدعبنعمكحتلاحيتافمفاشتكا

NO REMOTE KEY WAS DETECTED
PLACE KEY IN TRANSMITTER
POCKET THEN START YOUR

VEHICLE)نعمكحتحاتفمفاشتكامتيمل
مثلاسرإلازاهجبيجيفحاتفملاعضو،دعُب
تامولعمزكرميف)كتبكرمليغشتءدب
تامولعمزكرمضرعيدق.DICقئاسلا
تابثلايفمكحتلاماظنةنايصاًضيأقئاسلا
.ينورتكلإلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٢
:ةبكرملاليغشتءدبل

.حادقألالماحيفلاسرإلازاهجعض.١
)نكر(Pعضويفةرايسلانوكتامنيح.٢

ىلعطغضا،)دياحملا(Nعضولاوأ
ولمارفلاةساود

ENGINE START/STOP.

يفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأ

ةيراطبلالادبتسا
زاهجيفةدوجوملاةيراطبلالدبتسا
ةلاحيفنكمُمتقوبرقأيفلاسرإلا
ماظنةنايصقئاسلاتامولعمزكرمضرع
.ينورتكلإلاتابثلايفمكحتلا

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

:ةيراطبلالادبتسال

بناجىلعدوجوملارزلاىلعطغضا.١
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإلازاهج
بحستال.حاتفملاةلازإل"RKE"حاتفم
طغضتنأنودجراخلاىلإحاتفملا
.رزلاىلع

يفةعيفرو،ةحطلفمةادألخدأ.٢
علخوهلصفللاسرإلازاهجفصتنم
.يفلخلاءاطغلا

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

.يفلخلاءاطغلاوحنبجوملافرطلا
وأCR2032زارطنمةيراطببلدبتسا
.اهلداعيام

.هضعبيفلاسرإلازاهجطغضا.٦
.ىرخأةرمحاتفملالخدأ.٧
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١٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
ءدباهرفاوتةلاحيفةزيملاهذهكلحيتت
.ةرايسلاجراخنمكرحملاليغشت

ماظنلاسرإزاهجىلعدجويرزلااذه:/
تناكاذإ)RKE(حاتفمالبدعبنعلوخدلا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيمبةدوزمةبكرملا
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
لمعيدق.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
نعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلاليزم
ءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربلاًقفودعُب
ءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإرشؤمحابصم
.دعُبنعليغشتلا
ةزيمبةدوزمدعاقمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ءدبءانثأمهليغشتنكميف،ةيوهتلاوةئفدتلا
دعاقملاةئفدتعجار.دعُبنعليغشتلا
.٤٠/اهتيوهتوةيمامألا
ةلجعةئفدتةزيمبةرايسلازيهجتلاةلاحيف
نعليغشتلاءدبءانثألمعتدقف،ةدايقلا
.٨٧/ةدايقلاةلجعةئفدتعجار.دعُب
نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
صخشلانمنيناوقلاضعبطرتشت،لاثملا
دعُبنعليغشتلاءدبةيصاخمدختسييذلا
لعفدنعهتيؤرلاجمنمضهتبكرمنوكتنأ
ىلعفرعتللةيلحملانيناوقلاصحفا.كلذ
.تابلطتميأ

اذإدعبنعليغشتلاءدبةزيممدختستال
دفنيدق.دوقولانمةليلقةيمكةبكرملابناك
.ةبكرملانمدوقولا
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٨/)RKE(حاتفمنودب

ليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب
دعبنع

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
ةراشإحيباصمضيمودكؤي.فاطعنالا
ليغشتبلطيقلتمتهنأفاطعنالا
.دعُبنعةبكرملا
ةئيضمىقبتسونكرلاحيباصمءيضتس
لفقنتس.روديكرحملانأاملاطل
.ةبكرملاباوبأ

.ةدايقلالبقلاعشإلاليغشتبمق.٣
١٥دعبكرحملاليغشتفقوتيس
وأةينمزلاةرتفلاديدمتمتيملامةقيقد
.لاعشإلاليغشتمتي

كرحملانارودنمزديدمت
١٥اهردقغلبييتلاديدمتلاةرتفللةبسنلاب
٣٠رورمدعب٢و١نيتوطخلاررك،ةقيقد
ال.ليغشتلاديقكرحملادوجوءانثأةيناث
ةرملالإدعُبنعليغشتلاءدبديدمتنكمي
.ةدحاو
متيسف،دعُبنعليغشتلاءدبديدمتدنع
.ىرخأةقيقد١٥ةدمةفاضإ
ديقكرحملاناكاذإ،لاثملاليبسىلع
١٥ةفاضإتمتوةقيقد١٥ةدملليغشتلا
كرحملاليغشتةرتفيلامجإنإف،ةقيقد
.ةقيقد٣٠ىلإلصتس
دعُبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابحمسُي
ىصقأدحكنيترموأةدحاوةرمديدمتةرتفب
.لاعشإيترودنيب
ليغشتلافاقيإمثلاعشإلاليغشتمزلي
نعليغشتلاءدبةزيممادختسانمنكمتتل
.ىرخأًةرمدعُب

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
:كرحملاليغشتفاقيإل

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

ىلإمثليغشتلاعضوىلإلاعشإلارِدأ.
.ليغشتلافاقيإعضو
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٤
ليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا
دعبنع
نعةبكرملاليغشتءدبةزيمليغشتمتينل
:ةلاحيفدعُب
.ةرايسلايفدوجوملاسرإلازاهج.
.ليغشتلاديقةبكرملا.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
رطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضويف
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

.تاثاعبنالاب
ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاعكرحملا
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.
ةبكرملاليغشتءدبلنيتلواحمءارجإمت.

ليغشتءدبةلواحمءارجإمتوأدعُبنع
.ديدمتةرتفعم

.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

ليغشتلاءدبةزيمةفاضإلةزهاج
دعبنع
ليغشتءدبةزيمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
ةزيمبةدوزمنوكتدقف،دعبنعةبكرملا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيمةفاضإلةزهاج
ءدبةزيمةفاضإليكوللحيتتةزيملاهذهو

.عّنصملانمةمدقملادعبنعةبكرملاليغشت
ليغشتءدبةزيمةفاضإلليكولاعجار
.ةبكرمللعّنصملانمةمدقملادعبنعةبكرملا

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

باوبألااوحتفينأ،لافطألا
ةبكرملانماوطقسيوةلوهسب
باوبألالفقحتفنكمي.ريستيهو
نإ.ةرايسلاكرحتءانثأاهحتفو
اذإةبكرملانمطوقسلالامتحا
لاحيفربكأنوكيمادطصاعقو
بجيكلذل.باوبألالافقإمدع
مازحاودترينأباكرلاةفاكىلع
بجيامك،بسانملالكشلابنامألا
.ةبكرملاةدايقءانثأباوبألالفق

ةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
نوكينلامبرفةلوفقمريغ
نأنكمي.اهنمجورخلامهعسوب
ةطرفمةرارحىلإلفطلاضرعتي
وأةميدتسمتاباصإنميناعيدقو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةبرضببسبتومللضرعتيدق
دنعًامئادةبكرملالفقا.سمش
.اهترداغم

ةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
لوفقملاريغبابلانمةبكرملاىلإ
وأةبكرملاةعرسففختامدنع
نأنكميباوبألالافقإنإ.اهفقوت
.كلذثودحعنمىلعدعاسي

جراخنمبابلالفقريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

لاسرإزاهجيفKوأQىلعطغضا.
عجار.حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
.٨/)RKE(حاتفم

.قئاسلابابيفحاتفملامدختسا.
.ءاطغبةدوزمحاتفملاةناوطسأ

لخادنمبابلالفقريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

بابلالفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.
.يئابرهكلا

ءاغلإلةدحاوةرمبابلاضبقمبحسا.
اًددجمضبقملابحسا.بابلالفق
.هحتفل
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١٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
حاتفمالبلوخدلا

دعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأبجي
٣(رتم١ةفاسمنمضRKEحاتفمنودب
بابلاوأهحتفديرتيذلابابلانم)مدق
طغضا.ةزيملاهذهرفوتلاحكلذو،يفلخلا
ليغشت"عجار.حتفللبابلاضبقمىلعرزلا
ماظنليغشتيف"حاتفمنودبلوصولا
.٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا

بابحاتفملفقىلإلوصولاةناوطسأ
ةيراطبدوجوةلاحيف(قئاسلا
)ةفَزنتسم

بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:قئاسلا

عضوىلإ)1(بابلاضبقمبحسا.١
عضولااذهيفهبظفتحامثحتفلا
.ءاطغلاةلازإةيلمعلامتكانيحل

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

مقوفلخلاهاجتاب)٢(ءاطغلاكرح.٣
.كفلاب

.ةناوطسألايفحاتفملامدختسا.٤

:ءاطغلابيكرتةداعإل
عضوىلإ)1(بابلاضبقمبحسا.١

عضولااذهيفهبظفتحامثحتفلا
.ءاطغلابيكرتةيلمعلامتكانيحل

نيبءاطغلارهظب)6(نيفرطلالخدأ.٢
ةدعاقلاو)5(ماكحإلارصنع
.)4(ةيندعملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٦

ىلعطغضاومامألاىلإءاطغلاكّرح.٣
يفءاطغلاتيبثتلةيمامألاةفاحلا
.هناكم

.بابلاضبقمكرتا.٤

.هناكميفءاطغلانيمأتنمققحت.٥

رحلانارودلاتاذلافقألا
لكشببابلاحاتفملفقةناوطسأةرادإمتت
مدعوأحيحصلاريغحاتفملامادختسادنعرح
ةزيمعنمت.لماكلابحيحصلاحاتفملالاخدإ
لفقلاحتفمتينأبابلالفقلرحلانارودلا
عضوملاىلإهردأ،لفقلاطبضةداعإل.ةونع
.لماكلابحيحصلاحاتفملالاخدإعميسأرلا
جتنيملاذإ.ىرخأةرمهلخدأوحاتفملاعلخا
ىلإحاتفملاردأف،لفقلاطبضةداعإكلذنع
رركوةناوطسألايفهتكرحةفاسمفصن
.طبضلاةداعإءارجإ

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

Q:باوبألالفقمتييكلطغضا.
K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.
اًضيأدوقولاءاطغلفقريرحتوأنيمأتمتي
.تازيملاهذهمادختساب

رخأتملالفقلا
نيمأتلاريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
ناوثسمخرادقمبباوبألالافقأليلعفلا
.باوبألاعيمجقلغدعب
ةلاحيفطقفرخأتملالفقلاليغشتنكمي
باوبألالافقأنيمأتعنمةزيمليغشتفاقيإ
.ةررحملا

بابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
ةرافصردصتس،حوتفمبابلاامنيب،يئابرهكلا
نيمأتريخأتةيصاخنأحضوتلتارمثالث
.ةلاعفلافقألا
دعباًيكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسٍذئدنعو
ديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغنمناوثسمخ
نإف،ناوثسمخيضملبقباوبألادحأحتف
قالغإدعبداعُيفوسناوثسمخلاتقؤم
.ىرخأةرمباوبألاةفاك

ةرمبابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضا
ماظنلاسرإزاهجبQطغضاوأ،ىرخأ
يكل،)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
ىلعباوبألالفقتوةيصاخلاهذهيغلت
.روفلا
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١٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
عجار.رخأتملالفقلاةزيمةجمربنكمي
.١١٥/ةرايسلاصيصخت

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
باوبألالفقتثيحبةبكرملاةجمربمت
امدنعوباوبألاعيمجقالغإدنعاًيكيتاموتوأ
متو،ليغشتلاعضويفلاعشإلاحاتفمنوكي
.)نكر(Pعضونمةبكرملاعضورييغت
هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(اس/مك١٣ةعرسل
:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكر(Pعضوىلإلوحت.
.باوبألليكيتاموتوألالفقلاةجمربنكمي
.١١٥/ةرايسلاصيصختعجار

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلاناكاذإ

ACC/ACCESSORY)ناكو،)تاقحلملا
بابوًاطوغضميلآلابابلالفقحاتفم
باوبألالكلفقنتسف،ًاحوتفمقئاسلا
.طقفقئاسلابابلفقحتفنيسو

نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
فاشتكاةلاحيفو.اهلخادبRKEزاهجدوجو
متيملو،ةبكرملالخادRKEزاهجدوجو
،لخادلابRKEلاسرإةزهجأددعليلقت
توصردصيسوقئاسلابابلفقحتفمتيسف
.تارمةثالثقوبلانم
نمةيامحلاةفيظوزايتجامتينأنكمي
Qىلعرارمتسالاعمطغضلاباًيوديقالغإلا
.يئابرهكلاباوبألالافقأحاتفميف

Open Door Anti-Lockout)قلغعنم
)حوتفملابابلا
بابلاقلغعنمةزيمليغشتةلاحيف
بابو،ةفقوتمةرايسلاتناكو،حوتفملا
متيسف،نيمأتلابلطمتمثاًحوتفمقئاسلا
قئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمجنيمأت
فاقيإوأليغشتنكمي.هلفقحتفمتيسف
عجار.حوتفملابابلاقلغعنمةزيمليغشت
.١١٥/ةرايسلاصيصخت

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

ةيوديلالافطألانامألافقأ

يفنوكتاهنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةيفلخلاباوبألانمةيلخادلاةفاحلا
:نامألالفقمادختسال

عضومىلإًالوصولفسألعارذلاكرح.١
.لفقلا

.بابلاقلغأ.٢
بابلاعمهسفنءارجإلالعفا.٣

.رخآلايفلخلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٨
لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

طيشنتقيرطنعبابلالفقحتفا.١
حاتفمىلعطغضلابيلخادلاضبقملا
مادختسابوأيئابرهكلابابلالفق
دعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإزاهج
.)RKE(حاتفمنودب

.جراخلانمبابلاحتفا.٢
نكمتينل،لافطألانامألفقنيكمتدنع
بابلاحتفنماًنسربكألالافطألاورابكلا
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
مشوأهتيؤرنكمياليذلا)CO(نوبركلا
وأيعولانادقفببسيدقو.هتحئار
.توملا
ءاطغحتفعمةبكرملاةدايقبجيناكاذإ
بابلا/ةبكرملاقودنصوأقودنصلا
:يفلخلا
.ذفاونلاعيمجقلغأ.
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلاةفيظو

.١٦١/كرحملامداععجار

هيبنت

وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق

يوديلاقودنصلاءاطغ

ىلعKطغضا،يفلخلابابلالفقءاغلإل
يفKطغضاوأيلآلابابلالفقحاتفم
حيتافمالبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
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١٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
.ٍناوثسمخنوضغيفنيترم
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٨/)RKE(حاتفم

سمللاةحولىلعطغضا،يفلخلابابلاحتفل
.عفرامثيفلخلابابلالفسأ
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
سمللاةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
كلذببستيدقف.قودنصلاءاطغقالغإءانثأ
.يفلخلابابلاجالزمريرحتيف
،حاتفمنودبلوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف
اذإلوفقملاةعتمألاقودنصبابحتفنكمي
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهجناك
عجار.ةعتمألاقودنصبابنم)مدق٣(
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٨.

متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا
.ةدايقلالبقًامئادقودنصلاءاطغقلغأ

ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}
اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
قودنصلاءاطغراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقلغوهحتفءانثأقودنصلاءاطغراسم

هيبنت

بابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
يففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألاقودنص
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلاتانوكملا

باببيلآلاةعتمألاقودنصبابحاتفمدجوي
عضولاىلعةبكرملانوكتنأبجيو.قئاسلا
P)امدنعةيفلخلاحيباصملاضموت.)نكرلا
.ءابرهكلابقودنصلاءاطغكرحتي
:يهعاضوألا
.MAX)عافتراىصقأىتححتفلا:)ىصقأ.
هطبضنكميلقأعافتراىتححتفلا:3/4.

عنملمدختسُي.لماكلاحتفلاو3/4نيبام
ماطترالانمةعتمألاقودنصباب
وأبآرملابابلثمايلعلاماسجألاب
.ةرايسلاحطسىلعةعوضوملاةلومحلا
قودنصبابحتفناكمإلابلازيال
.لماكلاىدملاىلإاًيوديةعتمألا

.OFF)طقفيوديلاحتفلل:)فاقيإ.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٠
رتخا،اًيلآةعتمألاقودنصبابقلغوأحتفل
.٣/٤وأ)ىصقأ(MAXعضولا

لاسرإزاهجبةعرسبنيترمbطغضا.
قودنصبابكرحتينأىلإRKEماظن
.ةعتمألا

نأبجي.قئاسلابابب8طغضا.
.اًررحمقئاسلابابلفقنوكي

بابلفسأسمللاةحولىلعطغضا.
عيمجلفقحتفدعبةعتمألاقودنص
لوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف.باوبألا
اذإةلوفقمةبكرمحتفنكمي،حاتفمنودب
قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهجناك
.ةعتمألاقودنصبابنم)مدق٣(م١

نميلفسلاءزجلايفlىلعطغضا.
بحسلاحدقراوجبةعتمألاقودنصباب
.هقالغإل

قاطنبوأ،قودنصلاءاطغبرزيأطغضا
RKEماظنلاسرإزاهجبbوأ،سمللا
يدؤي.هكرحتءانثأقودنصلاءاطغفاقيإل
يفلخلابابلارارزأنمرزيأىلعطغضلا
زاهجىلعةعرسبنيترمbىلعطغضلاوأ
)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.يسكعلاهاجتالايفةيلمعلاليغشتةداعإل
سمللاةحولىلعطغضلايدؤيسو
ةعتمألاقودنصبابضبقمىلعةدوجوملا
هاجتايفنكلوةكرحلاليغشتةداعإىلإ
.بسحفحتفلا

هيبنت

وأحتفيفاًيوديةوقلامادختسايدؤيدق
هكرحتءانثأةعتمألاقودنصبابقالغإ
ةصرفلاكرتا.ةرايسلافلتىلإاًيئابرهك
.ًالوأءاهتنالابةيئابرهكلاةرودلل

ةعتمألاقودنصبابةفيظولطعتتدق
ةرارحلاتاجردلظيفاًتقؤميئابرهكلا
ةرودلاراركتدعبوأ،ضافخنالاةديدش
اذإو.تقولانمةزيجوةرتفلالخةيئابرهكلا
ءاطغلاليغشتناكمإلابلازيالف،كلذثدح
.ًايودي

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

ةعتمألاقودنصبابطوقسفاشتكا
يلآلاةعتمألاقودنصبابقالغناةلاحيف
كلذريشيف،ةيئابرهكلاحتفلاةروددعباًيئاقلت
ىلعدئازلانزولاعملعافتيماظنلانأىلإ
للخدوجولامتحاوأةعتمألاقودنصباب
رركتمةرافصتوصردصي.ةماعدلامئاقيف
بابلاضافخنافاشتكاةزيمليغشتءانثأ
ةلاحيف.دئازنزويأنمصلخت.يفلخلا
اًيئاقلتةعتمألاقودنصبابقالغنارارمتسا
صاخلاليكولاىلإعوجرلاىجري،حتفلادعب
بابمادختسالبقةمدخلاىلعلوصحللكب
.يئابرهكلاةعتمألاقودنص
قودنصبابةكرحعملخادتثودحنإ
عيرسلكشباًيوديهقلغوأيئابرهكلاةعتمألا
ثودحةيلمعهبشيدقاًيلآةحتفدعبةياغلل
ىلإاًضيأكلذيدؤيدق.ةماعدلامئاقبللخ
قودنصبابطوقسفاشتكاةزيمطيشنت
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٢١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ىتحةعتمألاقودنصبابكرتا.ةعتمألا
هقلغلبقِناوثةدعلرظتناوةيلمعلالمكُي
.اًيودي

قئاوعلافاشتكاتازيم
ةرودءانثأًاقئاعةعتمألاقودنصبابهجاواذإ
بابلاسكعيسف،يئابرهكلاقلغلاوأحتفلا
ةريصقةفاسملكرحتيوًايكيتاموتوأههاجتا
نكمي،قئاعلاةلازإدعب.قئاعلانعاًديعب
قودنصلاءاطغليئابرهكلاليغشتلامادختسا
ةدعقودنصلاءاطغهجاواذإ.ىرخأةرم
متيسف،ةيئابرهكلاةرودلاسفنيفقئاوع
ةلازإدعب.ةيئابرهكلاةفيظولالمعفاقيإ
اًيوديةعتمألاقودنصبابقلغأ،قئاوعلا
يئابرهكلاليغشتلافئاظوفانئتسابحامسلل
.يعيبطلا
متيامنيبلافقألاةنمؤمةرايسلاتناكاذإ
عنميقئاعدجويو،ةعتمألاقودنصبابقلغ
،قلغلاةيلمعلامكإنمقودنصلاباب
بابنأبهيبنتكقوبلاقلطنيفوسف
.قلغنيملقودنصلا
فاوحلاىلعراصحنالاتارعشتسمدجوت
نيبامءيشقلعاذإ.يفلخلابابللةيبناجلا
اذهىلعطغضوةبكرملاوقودنصلاءاطغ
ءاطغةكرحسكعنتفوسف،رعشتسملا
ءاطغىقبيس.لماكلكشبحتفنيوقودنصلا
ًاددجمهليعفتيرجينأىلإًاحوتفمقودنصلا
.ًايوديقلغُيوأ

٣/٤عضولاطبض
ءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل
:حتفلا

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

دنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢
طغضلاقيرطنعبولطملاعافترالا
مق.قودنصلاءاطغلحاتفميأىلع
دنعاًيوديقودنصلاءاطغعضوليدعتب
.ةجاحلا

حدقراوجبlىلعرارمتسابطغضا.٣
ةعتمألاقودنصبابلفسأبحسلا
ردصيوفاطعنالاتاراشإضموتىتح
عضونأكلذنيبي.ةرافصتوص
.هظفحمتدقطبضلا

لقأةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
.ةجمربلللباقلاعافتراللنيعمىندأدحنم
دقف،توصردصيوأحابصمضمويملاذإ
ضفخنمطوبضملاعافترالانأكلذينعي
.ةياغلل

يوديلاليغشتلا
قودنصلاءاطغليغشتل)فاقيإ(OFFرتخا
.اًيودي

هيبنت

ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ

نعاًيوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
يوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرحقيرط
عيرسلاقالغإلانمدحتةزيمىلعماظنلا
.فلتلانمتانوكملاةيامحلكلذواًيودي

نيمأتحاتفمبKطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
زاهجبKطغضاوأيئابرهكلابابلالفق
عيمجلافقأريرحتلنيترمRKEماظنلاسرإ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٢
ىلعسمللاةحولىلعطغضا.باوبألا
قودنصبابضبقمنميلفسلابناجلا
.عفرلابمقمث،ةعتمألا
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
سمللاةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
كلذببستيس.قودنصلاءاطغقالغإءانثأ
.قودنصلاءاطغتيبثتءاغلإيف
اذإلوفقملاةعتمألاقودنصبابحتفنكمي
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهجناك
عجار.ةعتمألاقودنصبابنم)مدق٣(
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٨.
متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا

دعُبنعليغشتلا
قيرطنعيفلخلابابلالمعينأنكمي
يفلخلاتامدصلايقاولفسأمدقلاةكرح
.ماقرألاةحولورسيألامداعلابوبنأنيب
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأمزلي
)مدق٣(م١قاطنلخاد)RKE(حاتفمنودب
بابلاليغشتىنستيليفلخلادصملانم
.نيديلامادختسانوداًيلآيفلخلا

بابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
ءانثأيفلخلابابلافاقيإل.ةعتمألاقودنص
.هبةصاخلارارزألادحأمدختسا،هكرحت
عجار.نيديلارحةزيمصيصختنكمي
:يلياممرتخا.١١٥/ةرايسلاصيصخت
ةكرحطيشنتمتي:قالغإوحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاقالغإوحتفلجأنملكرلا
لكرلاةكرحطيشنتمتي:طقفحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاحتفطقفلجأنم

Off)ةزيملاليطعتمت:)ءافطإلا.

لكرلاقاطنلوط

لكرلاةكرح
يفرشابملكشبكمدقكرح،ليغشتلل
يقاولفسأةعيرسةدحاوةكرحبءاوهلا
ةحولورسيألامداعلابوبنأنيبتامدصلا
.اهناكمىلإاهدعأمثماقرألا

هيبنت

بابحتفيفةرثانتملاهايملاببستتدق
ماظنلاسرإزاهجلعجا.ةعتمألاقودنص

RKEيففاشتكالاةقطنمنعاًديعب
بابعضوطبضاوأيفلخلامدصملا
دنع)فاقيإ(OFFىلعةعتمألاقودنص
مدصملانمبرقلابلمعلاوأفيظنتلا
ةعتمألاقودنصبابحتفبنجتليفلخلا
.دصقنود
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٢٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.
نلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.

.قودنصلاءاطغليعفتمتي
نأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.

.اًمامتةكرحلانعفقوتي
لظيفاًتقؤمةزيملاهذهلطعتتدق.

باببجتسيملاذإ.فورظلاضعب
ةلواحمكنكمي،ةلكرللةعتمألاقودنص
.ةرايسلاليغشتوأىرخأةقيرطبهحتف
.اًددجمةزيملاهذهةحاتإمتيفوس

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

ةبكرملانامأ
ةرايسلانيمأت
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو

ةرايسلابراذنإلاماظن
.ةقرسلاعنمراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه

سايقلاةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
:ماظنلاةلاحىلإيمامألاجاجزلانمبرقلاب
.طٰشنمريغراذنإلاماظن:ليغشتلافاقيإ
ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا

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

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١
نيتقيرطلاىدحإبةبكرملالفقبمق.٢

:نيتيلاتلا
.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

ءزجلاطغضا،حوتفمبابلاامنيب.
.Qيلخادلا

أدبيوراذنإلاماظنطشنيسةيناث٣٠دعب.٣
ءطببضيمولايفرشؤملاحابصم
ديقراذنإلاماظننأىلإةراشإلل
يفQىلعطغضلايدؤيس.ليغشتلا
حاتفمنودبلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(ريخأتنمززواجتىلإةيناثةّرمل
راذنإلاماظنطيشنتعمةيناث٣٠هردق
.روفلاىلع

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.حاتفملا
ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
قوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسواًتوص
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٤
ليغشتمتيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا
بابلالفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملا
لالخRKEلاسرإزاهجبKىلعطغضلاب

قالطنالدادعتسالاةدميهوناوث١٠
.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلا
كرحملاءاطغوأباوبألادحأحتفةلاحيف
ليطعتًالوأمتينأنوديفلخلابابلاوأ
فاطعنالاتاراشإضموتسف،ماظنلاةيلاعف
متتس.اًبيرقتةيناث٣٠ةدملقوبلاقلطنيو
ثدحلاةبقارملراذنإلاماظنطيشنتةداعإ
.صخرملاريغيلاتلا

راذنإلاماظنطيشنتليطعت
راذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإ

لاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
البدعبنعلوخدلاماظنبصاخلا
.RKEحاتفم

.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
باكرلاعيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.

.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملا
زاهجمادختساببابلالفقحتفباًمودمق.

.RKEلاسرإ

نملطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
.راذنإلائفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعف

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

ةكرحلّطعمماظنليغشت
ةرايسلا
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعاًيكيتاموتوأةبكرملاةكرحليطعتمتي
.اهنملاسرإلازاهججارخإ
ةرادإدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
وأليغشتلاعضوىلإلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)روثعلاو)تاقحلملا
نودبلوخدلل)RKE(حلاصلاسرإزاهجىلع
.ةبكرملايفحاتفم

تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
رثكأوألاسرإزاهجبماظنلاديوزتمتي
ةزهجألاهذهو،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلل
لّطعمماظنبمكحتلاةدحوعمةقفاوتم
ةبكرملاليغشتءدبنكميالو.كتبكرمبةكرح
نعلوخدلالاسرإزاهجمادختسابىوس
مكحتلاةدحوعمقفاوتملاحاتفمنودبدعُب
لاسرإلازاهجضرعتاذإ.حيحصلكشب
.ةبكرملاليغشتءدبكنكميالامبرف،فلتلل
ءيضيدق،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
ليغشتدنعةريصقةرتفلنامألاحابصم
.لاعشإلا
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،اًئيضمنامألا
.ىرخأةرملِواحمثلاعشإلافِقوأ.ماظنلا
فاقيإعضونملاعشإلاعضوریغتیملاذإ
وأليغشتلاعضویلإليغشتلا

ACC/ACCESSORY)نأودبیو،)تاقحلملا
برجف،ةميلسةلاحبRKEلاسرإلازاهج
زاهجعضولواحوأ.رخآلاسرإزاهج
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٢٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
لوسنوكلابحادقألالماحيفلاسرإلا
دعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار.طسوألا
.٨/)RKE(حاتفمنودب
مدعةلاحيفةنايصلاىلإكترايسجاتحتس
لاسرإلازاهجمادختسابلاعشإلاعضورييغت
لماحيفلاسرإلازاهجعضودنعوأرخآلا
دقف،لاعشإلاعاضوأرييغتمتياذإ.حادقألا
عجار.اًبيعملوألالاسرإلازاهجنوكي
عنمماظنةمدخبموقينأهنكمييذلاكليكو
لاسرإزاهججمربينأهنمبلطاوةقرسلا
.ةبكرمللاًديدجحاتفمالبدعبنعلوخدلل
عمةكرحلالشماظنقفاوتينأنكمملانم
حاتفمالبدعبنعلوخدلللاسرإةزهجأ
ةزهجأةينامثةجمربنكمي.ةلدبتسموأةديدج
ةجمربل.ةبكرملاعمىصقأدحكلاسرإ
ةزهجأةجمرب"رظنا،ةيفاضإلاسرإةزهجأ
ماظنليغشتتحت"ةبكرملاعملاسرإلا
.٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
نأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
ةقرسلاعنمماظنلمعلطبتوأليعفتيغلت
.ةبكرملالخاد

ةيجراخلاايارملا
ةبدحملاايارملا

ريذحت}
،ءايشألالعجتنأةبدحملاةآرمللنكمي
هيلعيهاممدعبأودبت،ىرخألاتابكرملاك
راسملاىلإةدحبتلقتنااذإف.عقاولايف
ىلإةدوجومةبكرمبمدطصتدقف،نميألا
وأةيلخادلاةآرملاةدعاسمبدكأت.كنيمي
رييغتلبقبناجلاىلإًاعيرسعجار
.راسملا

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
لاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلا

ةيئابرهكلاايارملا

:ةآرملكليدعتل

ةآرملاراتختل|وأjىلعطغضا.١
.بكارلابناجوأقئاسلابناجيف
.رشؤملاحابصمءيضيس

يفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
ىلإةآرملاكيرحتلمكحتلاةحول
.بولطملاهاجتالا

نكميثيحبةيجراخةآرملكلدع.٣
ةحاسملاوةبكرملانمريغصءزجةيؤر
.اهفلخةدوجوملا

ىرخأةرم|وأjىلعطغضا.٤
.ةآرملاديدحتءاغلإل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٦
ايارملا،ةركاذلا
عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٣٧/ةركاذلادعاقمعجار.ايارملا

فاطعنالاةراشإرشؤم
ةراشإةرشؤمحابصمىلعةبكرملايوتحتدق
ضمويو.ةآرملاتيبميفجمدمفاطعنا
مادختسادنعفاطعنالاةراشإحابصم
.رطاخملاتاضماووأفاطعنالاتاراشإ

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

عجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.١٩١/)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا
ةقطنملاهيبنتبةزهجمةبكرملانوكتدق
ءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار.ةيبناجلاءايمعلا
.١٩١/)SBZA(ةيبناجلا

ايارملايط
يوديلايطلاايارم
ةبكرملاهاجتابلخادللايارملايطنكمي
ربعةبكرملارورمءانثأرارضأباهتباصإعنمل
وحنةآرملاعفدا.يكيتاموتوألاليسغلا
.يلصألااهعضوىلإاهديعتيكجراخلا

ايارملاةئفدت
ايارملالمعت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
بابضلاليزمليغشتدنعةيجراخلاةنخسملا
بابضلاةلازإيفدعاستوةيفلخلاةذفانلايف
.ايارملاحطسنمعيقصلاوأ
K:مكحتلاماظنةحولىلعرزلااذهدجوي
.خانملايف
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنتحت
.١٣٤/خانملاب

يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
يئاقلتميتعتةآرمىلعةبكرملايوتحت
ةآرملاطبضمتيس.قئاسلابناجيفةيجراخ
ةيسيئرلاحيباصملاءوضجهونمدحلل
.كفلخريستيتلاتابكرملل

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

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.اًبيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(

.لاعشإلافاقيإمتي.

عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل

صيصختعجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١١٥/ةرايسلا
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيلخادلاايارملا
ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
مادختسالاءانثأمامأللناسللاىلعطغضا
ءانثأمادختساللفلخللهبحساوراهنلالالخ
ةيسيئرلاحيباصملاببسبراهبإلابنجتلليللا
.كفلخةمداقلاتابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
،يكيتاموتوألاميتعتلاةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ببسبراهبإلاليلقتىلعلمعتاهنإف
.كفلخةمداقلاتابكرمللةيسيئرلاحيباصملا
.ةبكرملاليغشتدنعميتعتلاةزيمطيشنتمتي

ذفاونلا

ريذحت}
وأزجاعريبكوألفطيأًادبأكرتتال
ءاقبعمةصاخ،ةبكرملالخادفيلأناويح
.راحوأئفادسقطيفةقلغمذفاونلا
ةطرفمةرارحلاوضرعتينأنكميثيح
دقوأةميدتسمتاباصإنماوناعيو
.سمشةبرضببسبتومللنوضرعتي

نيسحتلةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
توصىلإكلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأ
قالغإوأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذ

حتفا،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلا
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفان
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيلآلاذفاونلا

ريذحت}
ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
زاهجادبأكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
)RKE(دوجودنع.لافطأاهبةبكرميف
مدختسا،يفلخلادعقملايفلافطأ
ليغشتيأعنملةذفانلالفقحاتفم
.٧/حيتافملاعجار.ذفاونلل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨

نوكيامدنعةيئابرهكلاذفاونلالمعتو
وأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)دنعوأ،)تاقحلم
تاقحلملاةقاطبظافتحالاةزيمليغشت
)RAP(.ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار
)RAP(/١٥٧.

ةذفانلاحتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأ
راركتةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

ةذفانلالفق

ذفاونحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلاباوبألا

ذفاونلالفقةزيمليغشتل2ىلعطغضا
ليغشتدنعرشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلا
.ةزيملاهذه

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرم2طغضا

ةعيرسلاذفاونلاةكرح
حاتفمكاسمإنودبذفاونلاعيمجحتفنكمي
لماكلابلفسألاىلإحاتفملاطغضا.ةذفانلا
.ةعرسبةذفانلاحتفلةعرسبهررحو

ىلعأللةذفانلاحاتفمبحسا،ةحاتمتناكاذإ
ةذفانلاقالغإلةعرسبهررحولماكلاب
.ةعرسب
ةزيجوةرتفلةذفانلاحاتفمبحساوأطغضا
ةكرحلاكلتفاقيإلهاجتالاسفنيف
.ةذفانللةعيرسلا

اًيئاقلتةذفانلاهاجتاسكعماظن
ذفاونللعيرسلاقالغإلاةكرحسكعمتيس
نمضمسجيأدوجوراعشتساةلاحيف
ةدوربلاببستتدق.ةذفانلاقالغإلاجم
ةذفانلاةكرحسكعيفديلجلاوأةديدشلا
ةروصبةذفانلالمعتسو.يئاقلتلكشب
.ةببسملاةلاحلاوأقئاعلاةلازإدعبةيعيبط

اًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإ

ريذحت}
هاجتالاسكعماظنءاغلإعضوناكاذإ
هاجتاةذفانلاسكعتنل،اًطشناًيئاقلت
كريغوأتنأضرعتتدق.اًيئاقلتاهتكرح
لبق.رارضألةذفانلاضرعتتدقوتاباصإل
هاجتالاسكعماظنءاغلإمادختسا
وأصخشيأدوجومدعنمدكأت،اًيئاقلت
.ةذفانلاراسميفقئاع
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
نعاًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإنكمي
اذإةذفانلاحاتفمكاسمإوبحسقيرط
.قالغإلانماهعنمتفورظكانهتناك

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب
يفةجمربلاءارجإيرورضلانمنوكيدق
.اهنحشدافنوأةبكرملاةيراطبلصفةلاح
مق،ةعرسبةذفانلاقالغإرذعتةلاحيف
:عيرسقالغإةذفانلكةجمربب

.باوبألالكقلغأ.١
عضوىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ACC/ACCESSORYىلعوأليغشتلا
.)تاقحلم(

.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلااًيئزجحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا

طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤
متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت
حتفةيناكمإحيتتاهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
.دعُبنعذفاونلاعيمج

طغضا،ةرايسلاصيصختيفنيكمتلامتاذإ
.RKEلاسرإزاهجنمKىلعرارمتسالاعم
.١١٥/ةرايسلاصيصختعجار

سمشلاتايقاو

.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
طسوألالماحلانمسمشلايقاولصفا
هديدمتلو،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتل
.ةزيملاهذهترفوتاذإبيضقلالوطىلع

فقسلا
فقسلاةحتف

فقسلاةحتفحاتفم.١
ةلظملاحاتفم.٢

ىوسلمعتال،فقسلاةحتفترفوتاذإ
عضويفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع
ACC/ACCESSORYعضولايفوأليغشتلا
ةزيمطيشنتةلاحيفوأ،)تاقحلملا(
رظنا.)RAP(تاقحلملاةقاطبظافتحالا
و١٥٤/ليغشتلاحاتفمعضاوم
.١٥٧/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠
فقسلاةحتفحاتفم
رزلاىلعطغضا،قالغإلاعضونم:ةيوهت
e)1(فقسلاةحتفةيوهتلهررحو.

قلغلهررحمث)g)1رزلاىلعطغضا
.ةيوهتلاةحتف
ةحتفحتفل:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
)e)1رزلاىلعطغضا،ةعرسبفقسلا
هررحو)١(eرزلاىلعطغضا.هررحو
ةحتفقلغل.ةكرحلافاقيإلتقويأيف
)g)1رزلاىلعطغضا،ةعرسبفقسلا
هررحو)g)1رزلاىلعطغضا.هررحو
.ةكرحلافاقيإلتقويأيف
ةحتفحتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
)e)1ىلعرارمتسالاعمطغضا،فقسلا
عضولاىلإفقسلاةحتفلصتىتح
عمطغضا،فقسلاةحتفقلغل.بولطملا
.)g)1رزلاىلعرارمتسالا
ةحتفنإ:حيرملاعضولادنعفقوتلا
يتلاحيرملافقوتلاةيصاخبةدوزمفقسلا
حتفنتاليكفقسلاةحتفةكرحفقوت
gرزلانميفلخلاءزجلاطغضا.لماكلاب
عضوىلإفقسلاةحتفكيرحتلهررحو
اددجمطغضلا.اًيئزجحوتفملاحيرملافاقيإلا

فقسلاةحتفحتفيفوسgىلع
احوتفمسمشلابجاحنكيملاذإ.لماكلاب
،ةطوغضمحيرملافقوتلاةزيمامنيبامامت
.ةيلاتلاةرملايفلماكلابحتفنيفوسف

ةلظملاحاتفم
حتفل:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
ىلعطغضا،ةعرسبسمشلايقاو
ىلعطغضا.هررحو)r)2رزلا

فاقيإلتقويأيفهررحو)r)2رزلا
طغضا،ةعرسبسمشلايقاوقلغل.ةكرحلا
رزلاىلعطغضا.هررحو)Q)2رزلاىلع

Q)فاقيإلتقويأيفهررحو)٢
.ةكرحلا
بجاححتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
)r)2ىلعرارمتسالاعمطغضا،سمشلا
يقاوقلغل.بولطملاعضولاىلإلصيىتح
رزلاىلعرارمتسالاعمطغضا،سمشلا

Q)2(.
ءاوهلاةفراحعفترت،فقسلاةحتفحتفدنع
متيامدنعءاوهلاةفراحدترت.اًيكيتاموتوأ
.فقسلاةحتفقالغإ
يفاهقالغإوأفقسلاةحتفحتفرذعتيس
.ةبكرملايفيئابرهكلطعثودحةلاح

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن
هاجتاسكعماظنبةدوزمفقسلاةحتفٰنإ
ةحتفليغشتدنعالإهطيشنتمتياليئاقلت
.عيرسلاقالغإلاعضويففقسلا
ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
هاجتالاسكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
ةحتفحتفو،فقوتلاو،مسجلاكلذفشكب
.اليلقفقسلا
ةيلمعىرخأفورظوأعيقصلاعنماذإ
قالغإقيرطنعةزيملاءاغلإبمق،قالغإلا
فاقيإل.يوديلاعضولايففقسلاةحتف
.حاتفملاريرحتبمق،ةكرحلا

ةحتفةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
ببسينأنكميو.اهراسميفوأفقسلا
دقوأفقسلاةحتفليغشتدنعةلكشمكلذ
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ماظندسينأاًضيأنكميامك.اًجيجضببسي
لكشبفقسلاةحتفحتفا.هايملافيرصت
تايافنوأقئاوعيأةلازإبمقويرود
ةقطنموفقسلاةحتفةدادسحسما.ةرثعبتم
ةفيظنشامقةعطقمادختسابفقسلادس
ةلازإبمقتال.ءاملاعمةيرطةجنفسإوأ
.فقسلاةحتفنعمحشلا
فيرصتماظنيفرطقيءاملاتيأراذإ
.يعيبطرمأاذهف،هايملا
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دناسملاودعاقملا٣٢

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٣٣..................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٣٥...................دعقملاطبض
٣٥..............يلآلادعقملاطبض
٣٦........رهظلالفسأدنسمطبض
٣٦..........ةينحنملادعاقملاروهظ
٣٧..................ةركاذلادعاقم
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٤٠......................اهتيوهتو
٤١...............دعقملارهظيط

ةيفلخلادعاقملا
٤٢.................ةيفلخلادعاقملا
٤٤...........ةيفلخلادعاقملاةئفدت

نامألاةمزحأ
٤٥...................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٤٦.......................بسانم
٤٨............رجحلاوفتكلامازح
ءانثأنامألامازحمادختسا

٥١.......................لمحلا
٥١.............نامألاماظنصحف
٥٢............نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٥٢..................مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٥٣..........ةيئاوهلاةداسولاماظن
٥٤.....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٥٦.....................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٥٧........................؟خفتنت
ةداسولاكيمحتفيك
٥٧.....................؟ةيئاوهلا
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٥٧.....................؟ةيئاوهلا
٥٨..........باكرلاراعشتساماظن
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٦٢........................ةيئاوه
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٦٢........................ةيئاوه
٦٣....ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٦٣..............مداصتثداحدعب

لافطألادعاقم
٦٤.............اًنسربكألالافطألا
٦٥........راغصلالافطألاوعّضرلا
٦٧...........لافطألادييقتةمظنأ
نامأماظنعضومتينيأ

٦٩......................لافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٧٠......)LATCHماظن(لافطألل
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٧٦..................مداصتثداح

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
٧٦....)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٧٧....)يمامألادعقملايفنامألا
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٣٣ دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

ريذحت}
سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ضرعتلربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
يكوشلالبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلا
ةدايقبمقتال،اذل.ثداحعوقوةلاحيف
دناسمطبضوبيكرتمتيملامةبكرملا
.مئالملكشبباكرلاةفاكلسأرلا
سأردناسمبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
اهتداعإبًامئادمق،لفسألليوطنتةيفلخ
امدنعلماكلكشبمئاقلاعضولاىلإ
.دعقملايفًاسلاجبكارلانوكي

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا

ةيمامألادعاقملا
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمعفروأضفخل
بحساو،سأرلادنسمبناجىلعدوجوملا
.رزلاررحولفسألهعفداوأسأرلادنسم
ريرحتدعبهبحساوسأرلادنسمىلعطغضا
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلا
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ
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دناسملاودعاقملا٣٤
ةيفلخلادعاقملا
يفلخلاسأرلادنسمطبض
دناسمىلعةيفلخلاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعضاوميفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا
.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
لواح.هعفرلىلعألسأرلادنسمبحسا
هلفقنمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحت
.هناكميف

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
،دعقملارهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
كيرحتلواح.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو
ققحتللرزلاريرحتدعبلفسألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنم

يفلخلاسأرلادنسميط
ةيؤرةحاتإلفلخللسأرلادنسميطنكمي
دعاقملانوكتامدنعفلخلاوحنلضفأ
.ةرغاشةيفلخلا

ىلعدوجوملارزلاطغضا،سأرلادنسميطل
.سأرلادنسمبناج

.فلخللاًيكيتاموتوأسأرلادنسميطمتيس
دعقموأسلاجبكاركانهنوكيامدنع
عاجرإبامئادمق،دعقملايفتبثملافطأ
.لماكلكشبمئاقلاهعضوىلإسأرلادنسم
ىتحمامأللوىلعألسأرلادنسمبحسا
دعقملاسأردنسمعفدا.هعضوميفرقتسي
.هلفقنمدكأتللهبحساو
ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمامئادطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ةلباقريغةيفلخلاةيفرطلاسأرلادناسم
.ةلازإلل
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٣٥ دناسملاودعاقملا

ةيمامألادعاقملا
دعقملاطبض

ريذحت}
تلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقمطبض
مدعءانثأالإقئاسلادعقمطبضبمقت
.ةبكرملاكرحت

:دعقملاعضوطبضل
ةمدقمدنعدوجوملاضبقملابحسا.١

.لفقلاءاغلإلدعقملاةداسو

ررحمثفلخللوأمامأللدعقملاكرح.٢
.ضبقملا

فلخلاومامأللدعقملاكيرحتلِواح.٣
.هناكميفتبثُمهنأنمدكأتلل

دعقملاعافتراطبضةادأ

وأدعقملاعفرللفسألوأىلعألعارذلاكرح
.هضفخل

يلآلادعقملاطبض

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

:ًازهجمناكاذإ،ًايئابرهكدعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
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دناسملاودعاقملا٣٦
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

نعلماكلابدعقملاضفخاوأعفرا.
حاتفمنميفلخلاءزجلاكيرحتقيرط
.لفسأللوأىلعأللمكحتلا

دعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
.٣٦/ةينحنملا

رهظلالفسأدنسمطبض

وأيمامألانيأزجلاىلعرارمتسالاعمطغضا
دنسمةماعدعفرلمكحتلاضبقمليفلخلا
رمألاناكاذإكلذو،اهضفخلوأرهظلالفسأ
.اًحاتم

ةينحنملادعاقملاروهظ

ريذحت}
كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو
اًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
دقف.كمامأنوكيسهنإلب.كمسجل
،مادطصاعوقوةلاحيفمازحلابمدطصت
وأةبقرلايفتاباصإلضرعتتسثيح
.ىرخأتاباصإ
نمو.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
نود،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمث
نأنكميو.كضوحماظعىلعاهزكرت
تاباصإلكضرعتىلإعضولااذهيدؤي
.ةميسجةيلخاد
ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
اًديجسلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايف
.مئالملكشب

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

دعاقملاروهظلةيوديلاةلامإلا

ريذحت}
،دعاقملاروهظنميألفقمدعةلاحيف
يفمامأللدعقملارهظكرحتينأنكميف
.مادطصاعوقووأئجافملافقوتلاةلاح
صخشلاضرعتيفاذهببستيدقو
مق،اذل.ةباصإللدعقملااذهىلعسلاجلا
ققحتللدعاقملاروهظبحسوعفدبًامود
.اهلفقنم
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٣٧ دناسملاودعاقملا

:اًيوديدعقملارهظةلامإل
.عارذلاعفرا.١
عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢

رهظلفقلعارذلاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل
طغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١

رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
.يسأرلاعضولاىلإدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم

دعاقملاروهظلةيئابرهكلاةلامإلا

:ًاحاتماذإ،ًايئابرهكدعقملارهظطبضل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

ةركاذلادعاقم

ةركاذحيتت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءاعدتساوظفحبنيقئاسلانمنينثالدعاقملا
ةدايقلامهبةصاخلاةفلتخملادعقملاعضاوم
نمجورخللكرتشمجورخعضوموةبكرملا
لثمىرخأايازمعاضوأظفحنكمي.ةبكرملا
ةبكرملاتناكاذإ،ايارملليئابرهكلاطبضلا
عضاوملاةركاذطبترت.ةزيملاهذهبةدوزم
RKEلاسرإلازاهجب ةداعتسال٢وأ١
.اًيئاقلتةركاذلا
ةركاذايازمعيمجطبضا،ظفحلالبق
طغضامثةبكرملالغش.ةرفوتملاعضاوملا
توصقلطنيس؛هررحو)طبض(SETرزىلع
ىلعرارمتسالاعماًروفطغضامث.ةرافص
ردصينأىلإ)جورخلا(Bوأ٢وأ١رزلا
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دناسملاودعاقملا٣٨
هذهرّكذتل.نيتيريذحتنيترفاصتوص
١ىلعرارمتسالاعمطغضا،اًيوديعضاوملا
عضوملاىلإلوصولامتيىتحBوأ٢وأ
ةدراولاتاميلعتلاعبتا.هظفحمتيذلا
."ةركاذلايفعضاوملاظفح"ناونعلالفسأ
RKEلاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت
ماظنليغشتعجار.)٨–١(يلاحلاقئاسلل
.٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
RKEلاسرإلازاهجطقفمادختسانكمي ١
ضرعمتيدق.اًيئاقلتةركاذلاةداعتسال٢وأ
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمبيحرتةلاسر
تارودللاسرإلازاهجمقرىلإريشت
نم.لاسرإلازاهجرييغتدعبىلوألالاعشإلا
Seatةزيملمعلجأ Entry Memory
،حيحصلكشب)دعقملاىلإلوخدلاةركاذ(
)٢وأ١(ةركاذلارزىلععضاوملاظفحا
لوخدلالاسرإلازاهجمقرعمقباطتيثيحب
يفضورعملا"RKE"حاتفمنودبدعُبنع
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمبيحرتةلاسر
دنعطبترملاRKEلاسرإلازاهجلمحا
.ةبكرملالوخد

ةرايسلاصيصختلاتادادعإ
ةزيممادختسابةكرحلاءدبل.

Seat Entry Memory)لوخدلاةركاذ
،ةرايسلاليغشتءدبدنع)دعقملاىلإ
مث،ةرايسلامث،تادادعإلاةمئاقددح
ىلإلوخدلاةركاذمث،سولجلاعضوم
رظنا.ءافطإوأليغشتددح.دعقملا

Seatناونعلا Entry Memory"ةركاذ
اًقحالدريسيذلا"دعقملاىلإلوخدلا
.مسقلااذهيف

Seatةزيمةكرحءدبل. Exit Memory
امدنع)دعقملانمجورخلاةركاذ(
بابحتفوةبكرملاليغشتفاقيإمتي
ليغشتفاقيإمتيامدنعوأ،قئاسلا
اًحوتفمقئاسلابابنوكعمةبكرملا
)تادادعإلا(Settingsةمئاقددح،لعفلاب
مث،)ةرايسلا(Vehicleمث،

Seating Position)سولجلاعضوم(،
Seatمثنمو Exit Memory)ةركاذ
وأليغشتددح.)دعقملانمجورخلا
Seatناونعلارظنا.ءافطإ Exit

Memory"دعقملانمجورخلاةركاذ"
.مسقلااذهيفاًقحالدريسيذلا

لوصحلل١١٥/ةرايسلاصيصختعجار.
.دادعإلانعتامولعملانمديزمىلع

قئاسلامقرديدحت
:قئاسلامقرديدحتل

دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجكرح.١
.ةبكرملانعاًديعبRKEحاتفمنودب

حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٢
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجوأرخآ
ضرعتنأيغبني.RKEحاتفمنودب
قئاسلامقرقئاسلاتامولعمةشاش
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجل

ليغشتفقوأ.رخآلاRKEحاتفم
لاسرإزاهجوأحاتفملالزأوةبكرملا
نمRKEحاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
.ةبكرملا

وأيلوألاحاتفملابةبكرملاليغشتأدبا.٣
ضرعتنأيغبني.RKEلاسرإلازاهج
قئاسلامقرقئاسلاتامولعمةشاش
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجل
.كبصاخلاRKEحاتفم

عضاوملاةركاذظفح
ةركاذظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملا
:٢و١ةلضفملاةدايقلاعضاومظفحل

عضووأليغشتلاعضوىلإةبكرملاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.

رهظتيتلابيحرتةلاسرريشتدق
قئاسلاىلإقئاسلاتامولعمزكرمب
.٢وأ١مقر

عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢
.بوغرملاةدايقلا

فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣
.ريفصتوصقلطني
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٣٩ دناسملاودعاقملا
رارمتسالاعمطغضلابروفلاىلعمق.٤

قباطتيثيحب٢وأ١ةركاذلارزىلع
تامولعمزكرمبيحرتةلاسرعم
ىتحهالعأةروكذملا)DIC(قئاسلا
.نيَريفصتوصقلطني
SETريرحتنيبتقولانمريثكلارماذإ
ةركاذظفحمتينل،١طغضو)طبض(
ررك.نيريفصتوصعمستنلوعضوملا
.٤و٣نيتوطخلا
رظنا.قئاسلامقرعمقفاوتي٢وأ١
دراولا"قئاسلامقرديدحت"ناونعلا
.مسقلااذهيفاًقبسم

ٍناثقئاسل٤–١نيتوطخلاررك.٥
.٢وأ١مادختساب

SتازيموBـبصاخلاعضوملاظفحل
eat Exit Memory)نمجورخلاةركاذ

.Bمادختساب٤–١تاوطخلاررك،)دعقملا
نمجورخلاعضومظفحىلعكلذلمعي
.ةبكرملا
اذإ٢و١ىلعةلضفملاةركاذلاعضاومظفحا
.ةرايسللديحولادئاقلاتنأتنك

ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

Bوأ٢وأ١ىلعرارمتسالاعمطغضا
يفاًقبسمةظوفحملاعضاوملاءاعدتسال
ددحملا٢وأ١مقرقئاسلاتنكاذإةركاذلا
.قئاسلاتامولعمةشاشببيحرتلاةلاسريف

نعلوخدلاRKEلاسرإلاةزهجأموقتنل
عضاومءاعدتساب٨–٣حاتفمنودبدعُب
.ةركاذلا
رزلاررح،اًيوديةركاذلاءاعدتساءارجإفاقيإل
رصانعنميأىلعطغضاوأBوأ٢وأ١
:ةيلاتلاليغشتلا
يلآلادعقملا.
ةركاذلاطبض.
بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.

بكارلاوأقئاسلا

Seat Entry Memory)ىلإلوخدلاةركاذ
)دعقملا
RKEلاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت
ماظنليغشتعجار.)٨–١(يلاحلاقئاسلل
اذإ.٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجناك
ةزيمنيكمتمتو،٢وأ١وهRKEحاتفم

Seat Entry Memory)ىلإلوخدلاةركاذ
اًيئاقلتمتي،ةبكرملاصيصختيف)دعقملا
سفنىلإاهظفحمتيتلاعضاوملاءاعدتسا
،ةبكرملاليغشتدنع٢وأ١ةركاذلارزمقر
ليغشتلافاقيإنملاعشإلاليوحتدنعوأ
نل.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYىلإ
دعُبنعلوخدلاRKEلاسرإلاةزهجأمدقت
ةيئاقلتةداعتساتايلمعيأ٨–٣حاتفمنودب
.ةركاذلل

Seatةزيمليغشتل Entry Memory"ةركاذ
رظنا،اهليغشتفاقيإوأ"دعقملاىلإلوخدلا
اًقباسةدراولا"ةبكرملاصيصختتادادعإ"
.١١٥/ةرايسلاصيصختومسقلااذهيف

Pعضولايفةبكرملانوكتنأمزلي
ةزيمليغشتءدبىنستيل)نكرلا(

Seat Entry Memory"ىلإلوخدلاةركاذ
ءاعدتساةزيملمتكتس."دعقملا

Seat Entry Memory)ىلإلوخدلاةركاذ
Pنمةبكرملاعضولقنمتاذإ)دعقملا
ةركاذلاعضومىلإلوصولالبق)نكر(
.ظوفحملا
Seatءاعدتساةزيمفاقيإل Entry Memory
ليغشتفقوأ،)دعقملاىلإلوخدلاةركاذ(
نممكحترصنعيأىلعطغضاوأةبكرملا
:ةيلاتلارصانعلا
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،١،٢،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

ةظوفحملاةركاذلاءاعدتسامتيملاذإ
عضاوملءاعدتسالامتوأاًيئاقلتدعقمعضومل
لاسرإلازاهجمقرقباطتيالدق،ةئطاخ

RKEةركاذلارزمقرعم)٢وأ١(قئاسلل
نيزختلواح.اهيلععضاوملاظفحمتيتلا
عمةلواحملاوأرخآلاةركاذلارزىلإعضوملا
.رخآلاRKEلاسرإلازاهج
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دناسملاودعاقملا٤٠
Seat Exit Memory"نمجورخلاةركاذ

"دعقملا
Seatةزيمطبترتال Exit Memoryةركاذ
.RKEلاسرإلازاهجب"دعقملانمجورخلا
عيمجلBـلظوفحملاعضوملامدختسُي
Seatةزيمليغشتل.نيقئاسلا Exit Memory
فاقيإوأ"دعقملانمجورخلاةركاذ"
"ةرايسلاصيصختتادادعإ"رظنا،اهليغشت
صيصختومسقلااذهيفاًقباسةدراولا
.١١٥/ةرايسلا

عضوملاءاعدتسااًيئاقلتمتي،ليغشتلامتاذإ
دحأثدحيامدنعBىلإهظفحمتيذلا
:ةيلاتلارومألا
بابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.ريصقتقولالخقئاسلا
بابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.

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

.SET)وأ،١،٢،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

قئاوعلا
امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
نمعضوءاعدتساءانثأقئاسلادعقمقوعي
ءاعدتسالالواحوقئاعلاةلازإبمث.ةركاذلا
ءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو.ىرخأةرم
.ليكولاىلإعجراف،ةركاذلانمعضولا

اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}
ةرارحلاةجردرّيغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسبٰبستيدق،دلجلايفملألاوأ
نمليلقتلل.قورحثودحيفدعقملا
رذحلايخوتبجي،قورحبةباصإلارطخ
دنعةصاخو،دعقملاناخسمادختسادنع
ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا
عافتراطرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
طرفببسيدقو.دعقملاناخسةرارح
قورحبدعقملاناخسةرارحةجردعافترا
.دعقملابّرضيدقوأ

اذإ,يزكرملالوسنوكلاىلعرارزألادجتس
نأبجي،ليغشتلل.ةرفوتمةزيملاهذهتناك
.ًارئادكرحملانوكي

تازيملاهذهترفوتاذإ،+وأIطغضا
بكارللطقفدعقملارهظةئفدتل،ةبكرملايف
.قئاسلاوأ

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

تازيملاهذهترفوتاذإ،}وأCطغضا
.بكارلاوأقئاسلادعقمةيوهتل،ةبكرملايف
ىلعةيوهتلاةزيمبدوزملادعقملايوتحي
دنسموةداسولاربعءاوهلابحستةحورم
.ءاوهلاديربتمتيال.رهظلا
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٤١ دناسملاودعاقملا
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
.طبضعضولقأل

ليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت
دعُبنع
ليغشتنكمي،دعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
تناكاذإ،ايكيتاموتوأاهتيوهتوأدعاقملاةئفدت
سقطلانوكيامدنع.اهبةزهجمةبكرملا
امدنعو،دعاقملاةئفدتلمعت،جراخلايفادراب
متي.دعاقملاةيوهتلمعتاراحسقطلانوكي
ليغشتدنعدعاقملاةيوهتوأةئفدتءاغلإ
ةيوهتوأةئفدترزىلعطغضا.لاعشإلا
دعبدعاقملاةيوهتوأةئفدتمادختسالدعاقملا
.ةبكرملاليغشتءدب
ةيوهتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتال
.دعُبنعليغشتلاءدبلالخدعاقملا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
وأةئفدملادعاقملاليطعتوأنيكمتنكمي
صيصختةمئاقلالخنمدعُبنعةاوهملا
/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.ةرايسلا

.١١٥/ةرايسلاصيصختو١٣

دعقملارهظيط
يمامألابكارلادعقمرهظيطنكمي
.لماكلاب

ريذحت}
ضرغبمامأللدعقملارهظيطبتمقاذإ
،ًالثمتاجالزلاك،ًالوطرثكأءايشألمح
اذهنمةلومحيأدوجومدعنمدكأتف
دنعف.ةيئاوهلاةداسولانمبرقلابعونلا
ةداسولاخفنيدؤيدق،مداصتثودح
هاجتايفءيشلااذهعفدىلإةيئاوهلا
ةميسجرارضأكلذنعجتنيدق.صخشلا
ضارغألاتّبث.توملاىلإيدؤيدقوأ
اهبخفتنتدقيتلاةقطنملانعاًديعب
،تامولعملانمديزمل.ةيئاوهلاةداسولا
و٥٤/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأعجار
.١٥٠/ةرايسلاةلومحدودح

ريذحت}
اهتعضويتلاءايشألامدطصتنأنكمي
يفببستتودارفألابدعقملارهظىلع
فاطعنالاوأفقوتلادنعمهتباصإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.مداصتثداحعوقولاحيفوأ،ئجافملا
اهنيمأتوأءايشألاعيمجةلازإبجي،اذلو
.ةدايقلالبق

:دعقملارهظيطل
عجار.ةياهنلاىتحسأرلادنسمضفخا.١

.٣٣/سأرلادناسم

.نكميامىصقأبفلخللدعقملاكرح.٢
.٣٥/دعقملاطبضعجار

رهظوطامثلماكلابعارذلاعفرا.٣
.مامأللدعقملا
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دناسملاودعاقملا٤٢
اًبناجنامألامازحكرح،ةرورضلادنع
.عارذلاىلإلوصولانمنكمتتل

ىتحدعقملارهظضفخيفرمتسا.٤
.هعضوميفهلفقلوةياهنلا

:دعقملارهظعفرل
رهظلفقحتفللماكلابعارذلاعفرا.١

دعقملارهظعفرا،كلذدعبمث.دعقملا
.هتيبثتداعيىتحفلخللهعفداو

نمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هعضوميفهلفق

ريذحت}
،دعاقملاروهظنميألفقمدعةلاحيف
يفمامأللدعقملارهظكرحتينأنكميف
.مادطصاعوقووأئجافملافقوتلاةلاح
صخشلاضرعتيفاذهببستيدقو
مق،اذل.ةباصإللدعقملااذهىلعسلاجلا
ققحتللدعاقملاروهظبحسوعفدبًامود
.اهلفقنم

ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاركذم
REARةلاسرلارهظت SEAT REMINDER

LOOK IN REAR SEAT)دعقملاركذم
اذإ)يفلخلادعقملايفرظنا،يفلخلا
ىلإةراشإللةنيعمفورظيف،ترفوت
دعقملايفبكاروأرصنعنايسنلامتحا
.ةرايسلاةرداغملبقققحت.يفلخلا
فصلادعاقمبابحتفدنعةزيملاهذهطشنت
ةدمرورمدعبوأةرايسلاليغشتءانثأيناثلا
.ةرايسلاليغشتلبققئاقد١٠ىلإلصت
ال.ةرايسلاليغشتفاقيإدنعهيبنترفوتيس
دعقملايفًةرشابمماسجألاراذنإلافشتكي
فشتكيةنيعمفورظيفنكلو؛يفلخلا
ريشيامم،هقالغإويفلخلابابلاحتفةيلمع
دعقملايفامئيشدوجولامتحاىلإ
.يفلخلا
ةرايسلاليغشتدنعةرمطقفةزيملاطشنت
نعليغشتلاةداعإبلطتتو،اهليغشتفاقيإو
دعاقملافصباوبأقالغإوحتفقيرط
ةلاحيفىتحراذنإكانهنوكيدق.يناثلا
ىلع؛يفلخلادعقملايفئيشيأدوجومدع
ةرايسلللفطلوخدةلاحيف،لاثملاليبس
نودةرايسللهترداغمويفلخلابابلالالخ
.ةرايسلاليغشتفاقيإ
عجار.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتنكمي
.١١٥/ةرايسلاصيصخت

دعاقملاروهظةلامإ
:دعقملارهظةلامإل

.دعقملارهظةلامإضبقمبحسا.١
عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢

رهظلفقلضبقملاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

دعقملارهظيط
دعقملارهظيبناجنمًايأيطنكمي
ِوطتال.ربكأنحشةحاسمىلعلوصحلل
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأالإدعقملارهظ
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هيبنت

عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

:دعقملارهظيطل
سأرلادناسمعجار.سأرلادنسموطا.١

/٣٣.

رهظلادنسمىلعأضبقملابحسا.٢
.هلفقريرحتل

رهظلادنسمعارذراوجبناسلعفتري
.رهظلادنسملفقءاغلإدنع

.مامأللدعقملارهظِوطأ.٣

نيزختكبشملخاددعقملامازحعض.٤
.مازحلا
،رخآلارهظلادنسميطلتاوطخلاررك
.كلذيفتبغراذإ

نممامأللةيفلخلادعاقملاروهظيطنكمي
نمبكارلاةهجيفعارذلابحسلالخ
ترفوتاذإكلذو،ةيفلخلاةلومحلاةقطنم
.ةزيملاهذه

دعقملارهظعفر

ريذحت}
،دعاقملاروهظنميألفقمدعةلاحيف
يفمامأللدعقملارهظكرحتينأنكميف
.مادطصاعوقووأئجافملافقوتلاةلاح
صخشلاضرعتيفاذهببستيدقو
مق،اذل.ةباصإللدعقملااذهىلعسلاجلا
ققحتللدعاقملاروهظبحسوعفدبًامود
.اهلفقنم
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ريذحت}
ريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
وأديجلكشبدودشملاريغوأةمئالم
ةبولطملاةيامحلارفوينلفوسيوتلملا
صخشلاضرعتيدقو.مادطصاعوقودنع
عفردعب.ةميسجةباصإلمازحلليدترملا
نأنماًمئاددكأت،يفلخلادعقملارهظ
ةتبثموديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأ
.ةيوتلمريغو

:رهظلادنسمعفرل

لخاددعقملامازحعضونمققحت.١
.مازحلانيزختكبشم

هعفدامث،ىلعألرهظلادنسمعفرا.٢
.هناكميفهتيبثتلفلخلل
رهظلادنسمعارذراوجبناسللاعجارتي
.هناكميفرهظلادنسمتيبثتدنع

.ميقتسملاعضولاىلإسأرلادنسمدعأ.٣
.٣٣/سأرلادناسمعجار

دكأتللدعقملارهظىلعأبحساوعفدا.٤
.عضولايفهلفقنم

،رخآلارهظلادنسمعفرلتاوطخلاررك.٥
.ةرورضلادنع

عميسأرعضويفدعقملابظافتحالايغبني
.همادختسامدعدنعهلفق

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}
ةرارحلاةجردرّيغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسبٰبستيدق،دلجلايفملألاوأ
ريذحتلاعجار.قورحثودحيفدعقملا
ةيمامألادعاقملاةئفدتلفسأدراولا
.٤٠/اهتيوهتو

رارزأدجتس،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
لوسنوكلاةرخؤميفدعقملاةئفدت
.يزكرملا

ةيفرطلادعقملاةداسوةئفدتلzطغضا
.دعقملارهظوىنميلاوأىرسيلا

يبناجلادعقملارهظطقفةئفدتل+طغضا
.راسيلاوأنيميلاةهجنم
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإأفدملادعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
طبضلاتاجردىلعألةثالثلاءاوضألاريشت
.طبضلاتاجردلقألدحاولاءوضلاريشيو
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نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

ريذحت}
يفةبكرمللصخشيأبوكربحمستال
لكشبنامألامازحطبرهيفرذعتيناكم
طبرتمللاحيفو،ثداحعقودنع.مئالم
،نامألاةمزحأباكرلا)دحأ(وأتنأ
امعريثكبأوسأتاباصإلانوكتنأنكميف
ضرعتتنأنكمي.اهؤادترامتاذإ
قيرطنعةافوللوأةريطخلاتاباصإلل
ةبكرملالخادةدوجوملاءايشألابماطترالا
.ةبكرملاجراخىلإكعافدناقيرطنعوأ
نامألامازحطبريملنملكلنكمي،اًضيأ
.ةبكرملايفنيرخآلاباكرلابمطترينأ
وأةلومحلاةقطنميفبوكرلالكشيو
نأل.ًاغلابًارطخةبكرملاجراخوألخاد
هذهيفنوبكرينيذلاصاخشألا
رثكأاونوكينألمتحملانمقطانملا
عوقوةلاحيفةافولاوأتاباصإللةضرع
حمستال،اذل.مادطصاثداحيأ
يفناكميأىلإلوخدلابصاخشألل
.نامأةمزحأودعاقمبدوزمريغكتبكرم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.٩٩/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس

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
مازحاًيدترمتنكاذإريثكبربكأنوكت
.نامألا
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:لاؤس

دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

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

عيمجيفاًبيرقتنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرقطانملا

دعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانملكشب
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٦٤/اًنسربكألالافطألاعجارف،لفط
ةعجارمبمق.٦٥/راغصلالافطألاوعّضرلا
ةفاضإلابلافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاو
.ةيلاتلادعاوقلاىلإ

نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهظُتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.)كلذنكمأنإ(كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

يفمازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.
ىلعهطبرماكحإعمضفخنمعضو
.ًاليلقنيذخفلاسماليثيحب،نيكرولا

ىلإثداحيأيفعضولااذهيدؤيثيح
ضوحلاماظعىلعمادطصالاةوقزيكرت
مازحلفسأكقالزنانأامك،ةيوقلا
ةلاحيفو.ًالامتحالقأنوكيسنضحلا
نمف،نضحلامازحلفسأكقالزنا
ىلعةوقبمازحلاطغضينألمتحملا
كضرعتيفاذهببستيدقو.كنطب
.ةتيمموأةريطختاباصإل

فتكلاقوففتكلامازحريرمتبجي.
نمءازجألاهذهنأل.ردصلاربعو
لمحتىلعةريبكةردقبعتمتتمسجلا
لفقمتيو.ثداوحلاءانثأمازحلادشةوق
فقوتثودحةلاحيففتكلامازح
.مادطصاوأئجافم

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا
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اًيخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.اًيوتلموأ

وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم
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ريذحت}
ةلاحيفنامألامازحرصحنينأنكمي
ىلعكيتسالبلانمراطإلفسأههيجوت
ضبقملوحدوجوملاراطإلالثم،دعقملا
ةداسولاوأيفلخلادعقملارهظيط
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةيبناجلاةيئاوهلا
نمةروصحملانامألاةمزحأنكمتتالدق
هيجوتاًمامتبنجت.ةمئالملاةيامحلاريفوت
راطإلاعطقلفسأنامألاةمزحأ
.ةيكيتسالبلا

رجحلاوفتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

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

مازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
فافتلابحمستالو.كمسجىلع
.مازحلا
نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
دوعيىتحمازحلاكرتا،اذهثودح
،كلذدعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلق
لكشبكمسجىلعمازحلابحسا
.ًائطبرثكأ
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
دييقتةمظنأعجار.لافطألاتيبثتلفق
،كلذعوقوةلاحيفو.٦٧/لافطألا
لماكلكشبدوعيىتحمازحلاكرتا
اذإ.ىرخأةرممازحلاطبرةيلمعأدباو
كرتدعبةقشعملفقلاةزيمتلظ

ىلعنيزختلاعضوىلإدوعيمازحلا
ىلإدعقملاكيرحتبمقف،دعقملا
متيىتحدعقملارهظدعأوأفلخلا
.فتكلامازحلفقريرحت
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يمامألادعقملاعضويفلفطلا
.بكارلاراعشتساماظنىلعيبناجلا
.٥٨/باكرلاراعشتساماظنعجار

ةحوليفمازحلاطيرشرشحنااذإ
مقف،ميزبإلاىلإلوصولالبقجالزملا
ريرحتلاهدرفلجالزملاةحولةلامإب
.طيرشلا
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ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
ققحتللىلعأللجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقااذإ

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٤
.ىلعأللفتكلا

دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ئطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا
مازحةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
مازحلانملكضرعتيدقثيح.بابللنامألا
ةوقببابلاقالغإلاحيففلتللةبكرملاو
.نامألامازحىلع

نامألامازحتادادش
نامأةمزحألتادادشبةرايسلاهذهديوزتمت
ةرايسلاةمدقميفنوسلجينيذلاباكرلل
انتردقمدعنممغرلاىلعو.فارطألاىلع
ءزجاهنأالإ،نامألاةمزحأتادادشةيؤرىلع
هذهلنكميف.نامألاةمزحأةعومجمنم
ةمزحأطبرماكحإيفدعاستنأتادادشلا
يأنمةركبملالحارملالالخنامألا
وأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصا
طورشلاءافيتسالاحيفيفلخوأديدش
تادادش.تادادشلاهذهليعفتلةيلوألا
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يفدعاستنأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأ
ةيبناجلاتامداصتلايفنامألاةمزحأماكحإ
.ةبكرملابالقناةلاحيفوأ
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
عجار.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
ثداحدعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
.٥٢/مداصت

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
.هتانوكمفلتىلإنامألامازحىلعسولجلا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ

ريذحت}
صخشلاهيدترييذلانامألامازحرفويال
يفةبولطملاةيامحلامئالمريغلكشب
صخشلاضرعتيدقو.ثداحعوقوةلاح
بجيو.ةميسجةباصإلمازحلليدترملا
ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمت
عتمتتمسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
مازحلادشةوقلمحتىلعةريبكةردقب
.ثداوحلاءانثأ

ةيفلخلافتكلاةمزحأةلدأهذهرفوتدقو
زواجتنيذلاًانسربكألالافطأللةيفاضإةحار
صاخشألاضعبلوةززعملادعاقملامهومن
ةمزحأىلعةلدألاهذهبيكرتدنعف.نيغلابلا
فتكلاةمزحأهذهةحارلاةلدأدعبُت،فتكلا
.سأرلاوةبقرلانع
ةحارتاهجومىلعةرايسلاهذهيوتحت
سولجلاعضاوميفيفلخلانامألامازحل
.ةيفرطلاةيفلخلا
:بيكرتلل

نيزختلاةظفاحنمهجوملاجرخأ.١
.دعقملارهظبناجىلعةدوجوملا

يتفاحلخدأو،مازحلاقوفليلدلاعض.٢
.ليلدلاتاحتفيفمازحلا
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نمومازحلاتافتلامدعنمدكأتو.٣

نرملالبحلانوكينأبجي.هطاسبنا
ليلدلادوجوعممازحلافلخ
.ةمدقملايفيكيتسالبلا

هعضوونامألامازحتيبثتبمق.٤
درويتلاتاميلعتللًاقفوهريرحتو
رورمنمدكأتو.مسقلااذهيفاهركذ
نأبجي.فتكلاىلعنمفتكلامازح
سيلوقنعلانماًبيرقمازحلانوكي
.هلاًسمالم

ىلعطغضا،هنيزختوةحارلاليلدةلازإل
جارخإنمنكمتتيكًاعممازحلايتفاح
يفهجوملالخدأ.ليلدلانمنامألامازح
.دعقملارهظبناجىلعنيزختلاةظفاح

ءانثأنامألامازحمادختسا
لمحلا
كلذيفامب،صخشلكلنامألاةمزحأحلصت
نهلثم،لماوحلاءاسنلاف.لماوحلاءاسنلا
رثكأّنكيدق،باكرلاةفاكلثمكلذيف
مدعةلاحيفةميسجتاباصإلةضرع
.نامألاةمزحألنهئادترا

فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
يفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا-
نوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنمعضو
ىلعلماحلانطبنمريدتسملاءزجلالفسأ
.لمحلادادتما
ةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
لكشبنامألامازحلماحلاءادترادنعو.مألا
ضرعتمدعربكأةروصبلمتحملانمف،مئالم

لكلةبسنلابو.ثداحيأيفةباصإللنينجلا
لكلةبسنلابلاحلاوهامك،لماوحلاءاسنلا
لعجبليفكلايساسألارصنعلانإف،صخش
.مئالملكشباهئادتراوهةلاعفنامألاةمزحأ

نامألاماظنصحف
،نامألامازحريكذتيرودلكشبصحفا
،لفقلاتاحولو،ميزابألاو،نامألامازحو
فتكلامازحعافتراطبضتاودأو،تادادشلاو
كلذونامألامازحتاتبثمو،)ترفوتاذإ(
.حيحصلكشبلمعتاهنأنأنمدكأتلل
ءازجأيأدوجومدعنمققحتللصحفا
نامألاةمزحأماظنبةفلاتوأةكوكفمىرخأ
ةمزحأماظنلمعقوعتنأاهنأشنميتلاو
كليكوىلإعجراو.ةميلسةروصبنامألا
نامألاةمزحأرفوتالدق.ءازجألاهذهحالصإل
ةمزاللاةيامحلاةيوتلملاوأةئرتهملاوأةيلابلا
ةمزحأقزمتتدق.ثداحعوقوةلاحيفكل
ةوقريثأتلعفبةئرتهملاوأةيلابلانامألا
ةمزحأدحأفلتوأقزمتةلاحيف.ماطترالا
مازحناكاذإو.روفلاىلعهلدبتسا،نامألا
قيرطنعهكباشتكفنكمي،اًيوتلمنامألا
طيرشىلعةدوجوملاجالزملاةحولسكع
كباشتوءاوتلاكفرذعتةلاحيف.مازحلا
هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا،مازحلا
.هحالصإ
.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.٩٩/نامألامازحبتاريكذتلاعجار
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.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٥٢/نامألامازحبةيانعلاعجار

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح
ةمزحأ(نامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي
.اهتنايصو)دعاقملا
مازحتانوكمفافجىلعظافحلامزلي
دنع.بئاوشلاوأةبرتألانماهولخونامألا
ةيجراخلاحطسألافيظنتنكميةرورضلا
ةطساوبنامألامازحتانوكموةبلصلا
.ةفيفخةروصبءاملاضعبولدتعمنوباص
يفبئاوشوأرابغمكارتمدعنمققحت
ةلاحيفليكولاةعجارمءاجرب.ةيلآلا
مزليدق.ماظنلايفبئاوشوأةبرتأفاشتكا
ماظنلالمعنامضلءازجألاضعبلادبتسا
.ةءافكب

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

مازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعبنامألا

ريذحت}
ةمزحأماظنضيرعتثداحيألنكمي
رفويالثيح،فلتللةبكرملايفنامألا
ةمزاللاةيامحلافلاتلانامألاةمزحأماظن
ىلإيدؤيامم،همدختسييذلاصخشلل
وأةميسجةباصإلصخشلاضرعت
ضعبيفةافولادحىلإلوصولا
نمققحتلايفةدعاسمللو.ثداوحلا
مئالملكشبنامألاةمزحأةمظنألمع
زكرميألةبكرملابحطصا،ثداحيأدعب
ءارجإونامألاةمزحأةمظنأصحفلةمدخ
برقأيفةمزاللادبتساتايلمعةيأ
.نكممتقو

نامألاةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
ضرعتلمتحُينكلو.طيسبثداحيأدعب
ءانثأتمدخُتسايتلانامألاةمزحأتاعومجم
ةرايزبمق،اذل.فلتلاوأفعضللثداحيأ
نامألاةمزحأتاعومجمصحفلكيدلليكولا
.اهلادبتساوأ
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
ةداسولادادعتساءوضعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١٠٠/ةيئاوهلا
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ةيئاوهلادئاسولاماظن
ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فلخةرشابمسلاجلابكارلاوقئاسلل
قئاسلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
بكارلاويفرطلايمامألابكارلل
يمامألابكارلافلخةرشابمسلاجلا
يفرطلا

ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع

ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
AIRBAGقئاسللةدايقلاةلجعفصتنميف

يمامألابكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعو
.يجراخلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
بناجوأدعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإبرقألادعقملا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ
يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
نأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
ةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولا
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأ
الإ،ةخوفنملاةداسولاةوقءارجنمةباصإلل
ةعرسبةيئاوهلادئاسولاةفاكخافتنابجيهنأ
.اهلمعبموقتىتحةريبك
يتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتي
:ةيئاوهلا

ريذحت}
يفةافوللوأةميسجتاباصإلضرعتتدق
مازحيدترتنكتملاذإمداصتثداحيأ
دئاسولادوجوةلاحيفىتح-نامألا
ةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو.ةيئاوهلا
الإ،نامألاةمزحأعمبنجىلإاًبنجلمعلل
ميمصتمتيملكلذك.اهلحملحتالاهنأ
لكيفخفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولا
ةمزحأنوكت،ثداوحلاضعبيفف.ثداح
عجار.تبثُملاديحولالماعلايهنامألا
/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

٥٦.

ثداحيألالخنامألامازحلكئادترانإ
كضرعتةصرفليلقتيفكدعاسي
ةبكرملالخادةدوجوملاءايشألابماطترالل
دعتو.ةبكرملاجراخطوقسللكضرعتوأ
بناجب"ةيفاضإتاتبثم"ةيئاوهلادئاسولا
صخشلكىلعبجي،اذل.نامألاةمزحأ
لكشبنامألامازحءادتراةبكرملايف
ةيئاوهةداسورفوتتتناكأءاوس-مئالم
.المأصخشلااذهل
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ريذحت}
ةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
،نيعلاةضمغنمعرسألكشبوةديدش
ةداسويأمامأسلجيصخشيأنإف
اهنماًدجةبيرقةفاسمىلعوأةيئاوه
وأةريطخلاتاباصإللضرعتينأنكمي
نودسلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافولل
لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعاد
كئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
كتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو.مامألل
دترا،اذل.ثداحيأءانثأولبقكناكميف
دوجوةلاحيفىتح،نامأمازحًامود
قئاسلاىلعبجيو.ةيئاوهلادئاسولا
ناكمإلاردقفلخللهدعقميفسولجلا
ىلعةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعم
دئاسولاونامألاةمزحألمعت.ةبكرملا
لضفأبيفرطلايمامألابكارللةيئاوهلا
ةديجةيعضويفسولجلاةلاحيفءادأ
باصتنالاعمدعقملايفرهظلادانسإو
ةسمالمودعقملايفميقتسملكشب
.ضرأللنيمدقلا
ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا
ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةتبثمةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامود
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٦٤/اًنسربكألالافطألا
.٦٥/راغصلالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجوُي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم
.ةيئاوهلاةداسولا

يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملعُيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
.١٠٠/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب
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بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج
ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
قئاسلادعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
يففرطلاىلعسلاجلايمامألابكارلاو
.بابلاىلإبرقألادعاقملاروهظبناج

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
ذفاونلاقوففقسلايففارطألاىلع
.ةيبناجلا

ريذحت}
بكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
ةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلاةداسولاو
مسجلاعفدتدقوأمئالملكشبةيئاوهلا
يفببستياممبكارلااذههاجتايف
بجي،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعت
ةداسولاراسميفقئاعيأدوجومدع

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

يأعضتال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلا
الوةيئاوهلاةداسولاوبكارلانيبمسج
ةرصىلعءيشيأعضووأطبربمقت
ةداسوةيأءاطغىلعوأةدايقلاةلجع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوه
قوعتيتلادعاقملاتاقحلممدختستال
ةيبناجلاةيئاوهلادئاسولاخفنراسم
.دعاقملايفةتبثملاوتامدصللةصتمملا
ةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاةطساوب
ةورعوألبحهيجوتقيرطنعفقسلا
يفو.ةذفانلاةحتفوأبابيأربعدش
راسمةقاعإمتيفوس،كلذبمايقلاةلاح
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
.فقسلاراطإ

ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
؟ةيئاوهلا
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٥٣/ةيئاوهلاةداسولا
دحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختسُتو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا

ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا
ةدوزمةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو
ةداسولاماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمب
توافتتدقو.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلا
صاخلاميمصتلاىلعدامتعالابخافتنالادودح
.ةبكرملاب
يفخافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا
ةطسوتملاةيمامألاهبشوأةيمامألاثداوحلا
لامتحاليلقتيفةدعاسمللةديدشلاوأ
ةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإلضرعتلا
يمامألابكارلاوقئاسلاردصوسأريف
.يجراخلا
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
لب.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعساسألاب
ماطترالامتييذلاءيشلاىلعكلذدمتعي
ءاطبإةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هب
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا
اًتباثءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
.اًعستموأاًقيض،اًنيلوأاًدماج،اًكرحتموأ
خافتناللةيمامألاةيئاوهلادئاسولامّمصُتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ
.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف

دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
ةتبثُملاةيبناجلاتامداصتللةيئاوهلادئاسولا
ةلاحيفخافتناللةممصُمتسيلدعقملايف
تامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودح
تامداصتلاوأبالقنالاوأةبيرقلاةيمامألا
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلا
دعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
متيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتلةممصم
.اهبمادطصالا
فقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ثداوحعوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلع
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناج
ةفاضإلاب.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُص،كلذىلإ
بالقناءانثأخافتناللهذهفقسلاراطإ
يمامأمداصتعوقوةلاحيفوأةبكرملا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولامّمصُتمل.يوق
مداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلاراطإ
نيتداسولاالكخفتنتفوسو.يفلخلا
دنعفقسلاراطإيفنيتتبثملانيتيئاوهلا
وأ،مادطصاللةبكرملايبناجنميأضرعت
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لامتحابرقراعشتسالاماظنعقوتةلاحيف
يفوأاهبناجىلعبالقناللةبكرملاضرعت
.ديدشيمامأمداصتيأ
لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.اهحالصإفيلاكتوأةبكرملاب

ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
؟خفتنت
راعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
نمزاغقالطإيفببستتةيئابرهكةراشإ
ةداسولاخفانلانمرداصلازاغلاألميو.خفانلا
نمةداسولاعافدنايفببستياممةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغ
نمءازجأاهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاو
.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٥٤/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

؟ةيئاوهلاةداسولاكيمحتفيك
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي

ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
رودصوسوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
سولجلاعضاوميفنيسلاجلاباكرلا
تممُصو.يناثلاولوألانيفصلايفةيفرطلا
يتلافقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمي
نمةونعجورخللضرعتلارطخليلقتيف
،اهبالقنادنعيئزجوألماكلكشبةبكرملا
هنكميماظنيأدوجومدعنممغرلاىلع
جورخلاتالاحةفاكثودحنودةلوليحلا
.ةبكرملانمةونع
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزعُيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
.٥٦/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
ةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملايف
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبك
دق.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاحتفتال
ىلعتقولاضعبلةيئزجةروصبالإفقسلا
تانوكمضعبلظتدقو.اهخافتنانممغرلا
.قئاقدةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولاةدحو
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضومىلععالطالل
.٥٤/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

يتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
الاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاسكسمالت
ضعبجرخيدقو.اهتسمالمنودلوحت
يفةدوجوملاتاحتفلانمرابغلاوناخدلا
خافتناعنميالو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولا
هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
صاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملانم
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ريذحت}
خافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
رابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلاةداسولا
ىدلةيسفنتتالكشمثودحيف
ةباصإلانمخيراتمهلنيذلاصاخشألا
بنجتلو.ىرخأةيسفنتتالكشموأوبرلاب
يفصخشلكىلعبجي،اذهثودح
جورخلاهلرسيتىتماهنمجورخلاةبكرملا
يفتالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
نمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلا
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبةبكرملا
حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ىلعةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ
دعبسفنتلايفتالكشمتهجاواذإ،كلذ
كيلعبجيف،ةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.ةيبطلاةياعرلاىلعلوصحلليعسلا

،باوبألالافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
تارشؤملغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو
دعبدوقولاماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلا
.يكيتاموتوألكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنا
خفننودكلذكةزيملاطيشنتكنكمي
ةرتفزواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولا
ليغشتفاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمز
ماظندوعي،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلا
نكميو؛يداعلاليغشتلاعضوىلإدوقولا
حيباصملاليغشتفاقيإوباوبألالفق

ءاوضأليغشتفاقيإنكميامكةيلخادلا
رصانعمادختسابةزامغلارطاخملابريذحتلا
نميأضرعتاذإ.تازيملاهذهيفمكحتلا
الدقف،مداصتثداحيففلتللةمظنألاهذه
.داتعملاككلذدعبهتفيظويدؤي

ريذحت}
دئاسولاحتفلاًيفاكاًمادطصانأامك
فئاظوباًرارضأاًضيأببسيدقةيئاوهلا
دوقولاماظنلثم،ةبكرملايفةماه
نإوىتح.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنو
مادطصادعبةدايقللةلباقةبكرملاتدب
نأنكميةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعم
.اًبعصاًرمأةنمآلاةدايقلالعجت
ةداعإةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
.مادطصاعوقودعبكرحملاليغشتءدب

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لعفباًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
سلاجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

ةداسولاخافتنادعبو.طقفةدحاو
ءازجألاضعبلةجاحبنوكتس،ةيئاوهلا
ملاذإو.ةيئاوهلادئاسولاماظنلةديدجلا

نلف،ةديدجلاءازجألاهذهىلعلصحت
ةيئاوهلادئاسولاماظنكلرفوي
يأيفكتيامحلةمزاللاةدعاسملا
ديدجلاماظنلالمتشيسو.رخآمادطصا
امك،ةيئاوهلادئاسولاتادحوىلع
.ىرخأءازجأىلعهلامتشالمتحُي
ةجاحلاةبكرملاةمدخليلديطغيو
.ىرخألاءازجألالادبتسال

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
/ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست

.٢٨٣/ثدحلاتانايبتالجسمو٢٨٣

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

باكرلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا
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ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
صحفءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمروأليغشتلازمرامإرهظيفوسفماظنلا
ةداسولاعضورشؤمعجار.ليغشتلافاقيإ
.١٠٠/بكارللةيئاوهلا

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
.بكارلاراعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
تاساسحلاميمصتمتدقو.نامألامازحو
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكلل
طيشنتيغبنيناكاذإامديدحتو،حيحص
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.المأخافتنالليفرطلا
لافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
لكشبمهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
لافطألادعقميفيفلخدعقميفمئالم
.مهماجحأومهنازوألمئالملاحيحصلا
دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ

هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
رهظنأىلإىزعُياذهو.بكارللةيمامألا
نوكيدقفلخللهجتملالافطألادعقم
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرق
سلاجلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجاوملافطأنامأدعقميف
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
ناكو،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميفبكارلادعقم
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
نمنمآماظنيأدجويالف،بكارلل
نأعيطتسيدحأالهنإثيح؛لطعتلا
يفةيئاوهلاةداسولاخافتنامدعنمضي
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظ
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
ىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
فاقيإديقةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
نامأماظننيمأتةلاحيفو.ليغشتلا
دعقميفمامأللهجتملالافطألادعاقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
دعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو.نكمم
ةاعارمبجي.يفلخلادعقملايفلافطألا
لافطألالقنلىرخأةبكرممادختسا
.اًرفوتمريغيفلخلادعقملانوكيامدنع

فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
:ةلاحيفيفرطلايمامألا
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
ماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.

راعشتساماظنوأةيئاوهلادئاسولا
.بكارلا
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فاقيإببكارلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
ليغشتلافاقيإرشؤمنإف،يفرطلايمامألا
ةداسولانأبكريكذتلكلذكلظيو،ءيضيس
رشؤمعجار.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلا
.١٠٠/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضو

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
هيفرعشتسيتقويأيفيفرطلايمامألا
سلجيريبكمجحاذاماًصخشنأماظنلا
يمامألابكارلادعقميفحيحصلكشب
.يفرطلا
ليعفتببكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
،ليغشتلارشؤمئضيس،ةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو
.ليغشتلاديق
كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلالائضنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ىلعاًدامتعا،اهليغشتفقويالوأيفرطلا
،اذل.ةيمسجلاهتينبوصخشلاسولجعضو
ماظنهيدلةبكرملايفصخشلكىلعبجي
مازحءادترااًنسربكدقلفطللافطأنامأ
رفوتتتناكأءاوس—مئالملكشبنامألا
.المأصخشلااذهلةيئاوهةداسو

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
يفامأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
يفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظن
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجت
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
١٠٠/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

دعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألانامأ
فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
دوجوماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألا
ةلاحيف.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفط
:ليغشتلارشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرت

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكّلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
ىلإعجراولفطلادعقملةعنصملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
وا٧٦/)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٧٧/)يمامألادعقملايفنامألا

لفقمنامألامازحتبثمنأنمدکأت
نملماكلابجرخیلفتکلامازحبحسب
،لافطألانامأماظنبيكرتدنعتبثملا
لافطألانامأماظنناکاذإیتح
طبضدنع.نامألامازحللفقباًدوزم
طبرماكحإنكمي،كساملالفق
جراخهبحسنكميالنكلمازحلا
.كساملا

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

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19
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ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
ىلعدمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
لافطألادعقمتيبثتلضفيو.لفطلامجح
عضوبًاقلطممقتالو.يفلخدعقميأيف
يففلخللهجتملالافطألانامأماظن
رشؤمنكيملاذإىتح،يمامألادعقملا
.اًئيضمليغشتلا

ليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكاريأل

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،اًئيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف
مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيم

نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
:يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكلّدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

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
خفنمتينلف،غلاببكارليمامألايفرطلا
صخشلاكلذةيامحوةيئاوهلاةداسولا
ةديازتمرطاخمكلذنعجتنيو،مادصلايف
يغبنيال.توملاوأةريطخةباصإثودحل
بكارلادعقميفغلابصخشبكرينأ
رشؤمةءاضإةلاحيف،يمامألايفرطلا
.بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع
ءاقبىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
تاروانمءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلا
ماظندعاسيامم،لمارفلامادختساوةبكرملا
ةلاحىلعةظفاحملايفبكارلاراعشتسا
ةمزحأ"عجار.بكارللةيئاوهلاةداسولا
سرهفلايف"لافطألانامأماظن"و"نامألا
ةيمهألوحةيفاضإلاتامولعملانمديزمل
.لفطلادعقملحيحصلامادختسالا
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت
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ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٦٢/ةيئاوه
ىلعرثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيك
يأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمءيضُيدق
وأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسج
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيك
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
مسجلاةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانم

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
ةيئاوه
ميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
دجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرمللةمدخلا
نكامأيفةيئاوهلادئاسولاماظننمءازجأ

لوحتامولعمرفوتتو.ةبكرملالخادةدع
ىدلةيئاوهلادئاسولاماظنوةبكرملاةنايص
.ةمدخلاليلديفوكليكو

ريذحت}
ءانثأةخفتنمةيئاوهلاةداسولالظتدق
١٠ىلإلصتةدملةمئالملاريغةمدخلا
لصفوةبكرملاليغشتفاقيإدعبٍناوث
تنكاذإةباصإللضرعتتدقو.ةيراطبلا
.اهخافتنادنعةيئاوهةداسوةيأنمًابيرق
نمف.نوللاءارفصتالصوملابنجت،اذل
دئاسولاماظننمًاءزجنوكتنألمتحملا
تاءارجإعابتانمدكأت،كلذلو.ةيئاوهلا
نأنمكلذكدكأتو،ةمئالملاةنايصلا
كلةنايصلالامعأبموقييذلاصخشلا
.كلذبمايقلللهؤمصخشوه

ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوهدئاسوب
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
ليغشتنودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
امب،ةيلاتلاءازجألانمءزجيأرييغتباَضيأ
ريغلادبتسالاوأحالصإلاتايلمعكلذيف
:حيحصلا
كلذيفامب،ةيئاوهلاةداسولاماظن.

ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا
كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
ةيئاوهلاةداسولا

وأةطايخلاكلذيفامب،ةيمامألادعاقملا.
تاباحسلاوأتاقبطلا

نامألاةمزحأ.

وأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع.
وأفقسلاةوسكوأيولعلالوسنوكلا
دومعلاةفرخزةوسك

كلذيفامب،ةيلخادلابابلاتادادس.
توصلاتاربكم

كلذكوهعملماعتتيذلاليكولاىدلرفاوتي
لوحتامولعمكبصاخلاةمدخلاليلدب
ةزهجأوةيئاوهلاةداسولاتادحوعضوم
صيخشتلاوراعشتسالاةدحووراعشتسالا
ىلإةفاضإلابةيئاوهلاةداسولاكالسأو
.ةبسانملالادبتسالاتاءارجإ
ماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يمامألابكارلاعضوملبكارلاراعشتسا
تارعشتسمىلعلمتشييذلاو،يجراخلا
لمعيالدقو.بكارلادعقمنمءزجدعت
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ةلاحيفمئالملكشببكارلاراعشتساماظن
وأةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتسا
ةكرشنمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجت
وأيلخادزيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنج
الإزروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةوسك
يأ.كتبكرمنعةفلتخمةبكرملةممصماهنأ
،هالعأوأشامقلاشرفلفسأتبثممسج
ةداسووأةزيهجت،دعقمللةئفدتةزيهجتلثم
ةرفوتملاتاقحلملانمضةحارلازيزعتل
ىلعشيوشتلايفببستتدق،قاوسألاب
لوحيدقو.بكارلاراعشتساماظنليغشت
ةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاخافتنانوداذه
فاقيإنودلوحيوأمئالملكشببكارلل
ةداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظن
عجار.مئالملكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(
.٥٨/باكرلاراعشتساماظن

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلارظناف

ةمهملاتامولعملاىلععالطإلل٢٤٥
.ةيفاضإلا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
تناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
ماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأكيدل
ببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلاتاداسولا
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا،رخآ

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
.١٠٠/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

هيبنت

مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٥٤/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعبةيئاوهلا

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

ةداسولاماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
.ةيئاوهةداسوةيأخافتناةلاحيفةيئاوهلا
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل
.ةمزاللا
ةداسولازيهجتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ءاضأوأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلا
مدعىلعاذهلديدقف،ةبكرمللكتدايقءانثأ
،اذل.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمع
.روفلاىلعةبكرملاةمدخزكرمةرايزبمق
.١٠٠/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار
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لافطألادعاقم
اًنسربكألالافطألا

زواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
نامأةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
.ةبكرملا
عمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
دعاقملاهذهنزودودحززعملادعقملا
اًززعماًدعقممدختسا.اهعافتراوةززعملا
زواجتينأىلإنضح-فتكمازحباًدوزم
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلا

كرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.
ناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردقفلخلل
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟دعقملاةفاحدنع
ةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايفرمتساف
.ززعملادعقملاىلإدعف،الب

دنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
تناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلامازح
اذإ.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
مادختسالواحف،البةباجإلاتناك
اذإ،يفلخلانامألامازحلحيرملاهجوملا
ةمزحأةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناك
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألا
حيرملاهجوملاناكاذإ.٤٨/رجحلاو
رقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتمريغ
دعقمىلإعوجرلابمقف،فتكلاىلع
.معدلا

لفسأىلإنضحلامازحطقسيله.
سماليثيحب،نيكرولاىلعدمتعيو
رمتساف،معنبةباجإلاتناكاذإ؟نيذخفلا
دعف،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايف
.ززعملادعقملاىلإ

مازحطبرىلعةظفاحملانكميله.
تناكاذإ؟ةلحرلالاوطمئالملانامألا
اذإو.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
.ززعملادعقملاىلإدعف،البةباجإلاتناك

:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

:عباغء
مازحلًانسربكألالافطألاءادترابجي
دييقتلاىلعلوصحلاونضحلا-فتكلا
.فتكلامازحهرفوييذلايفاضإلا
قوفنمفتكلامازحرورممدعبجيو
مازحءادترابجيامك.ةبقرلاوأهجولا
ثيحب،نيكرولالفسأماكحإبنضحلا
نميولعلاءزجلاطقفسمالي
ةوقعضولااذهلقنيو.نيذخفلا
يفلفطلاضوحماظعىلإمازحلا
مدعبجي،كلذىلعةوالعو.ثداحيأ
،نطبلاقوفًاقلطمنامألامازحءادترا
يفببستينأهنأشنميذلاو
وأةميسجةيلخادتاباصإلضرعتلا
.ثداحيأيفةتيمم

"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٤٨/رجحلاوفتكلامازحتحت

نوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللاًقفو
لكشبمهسولجنعاًنامأرثكألافطألا
ةبكرملانميفلخلاءزجلايفحيحص
.مهلةصصخملادعاقملابمهمازتلاو
يفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
نيرخآلاصاخشألابماطتراللةبكرملا
نوضرعتيدقوأ،نامألاةمزحألنيدترملا
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لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
نامألاةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشب

ريذحت}
ءادترابلفطنمرثكألاًقلطمحمستال
نامألامازحنكمتينل.هسفننامألامازح
.مئالملكشبمادطصالاةوقعيزوتنم
عوقوةلاحيفلافطألاضرعتيدقو
اممضعبلامهضعببماطترالاىلإثداح
بجي،كلذلو.ةميسجتاباصإلمهضرعي
نامألامازحلطقفدحاوصخشمادختسا
.ةرملكيف

ريذحت}
مازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
.هرهظفلخفتكلامازحعضوعمنامألا
ةميسجةباصإللفطلاضرعتينأنكمي
نضاحلا-فتكلامازحلهئادترامدعدنع
تبثيالألمتحملانمثيح.مئالملكشب
.ثداحعوقوةلاحيفلفطلافتكلامازح
،ةريبكةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو
يفةباصإللهضرعتةصرفنمديزيامم
لفطلاضرعتيدقامك.سأرلاوةبقرلا
دق،ذئدنعو.نضاحلامازحلفسأقالزنالل
لكشبنطبلاىلعمازحلاةوقزكترت
تاباصإلكضرعتيفببستيدقامم.لماك
فتكلامازحريرمتبجيو.ةتيمموأةريطخ
.ردصلاربعوفتكلاقوف

راغصلالافطألاوعّضرلا
اذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
نلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلالمشي
مجحورمعوأةعوطقملاةفاسملاريغت
لئاسومادختسالصخشلكةجاحبكارلا
.نامألابةقلعتملادييقتلا

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح
ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملالوط
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفق
نكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب
قنعلوحهفافتلاةلاحيفكلذثودح
فتكلامازحلفقةلاحيف.لافطألادحأ
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاو
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ًاقلطممهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذلو
ًاقلطمحمستالوةبقارمنودةبكرملايف
.نامألاةمزحأبثبعلابلافطألل

يفنسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
يتلاةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرملك
ىزعُيكلذو.ةمئالملالافطألادعاقماهرفوت
ماظنوةبكرملانامأةمزحأماظننأىلإ
لافطألاءالؤهلامّمَصُيملةيئاوهلااهدئاسو
.عضّرلاوًانسرغصألا
لكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
دقوأنيرخآلاصاخشألابماطتراللمئالم
.ةبكرملانمةونعنوجرخي

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

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مقتالو.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
فلخللهجتملالافطألادعقمعضوباًقلطم
مق،مثنمو.يفرطلايمامألادعقملايف
يففلخللهجتملالافطألادعقمتيبثتب
دعقمتيبثتلضفُيو.يفلخدعقميأ
دعقميأيفمامأللهجتملالافطألا
دعقمتيبثتةرورضةلاحيفو.يفلخ
يمامألادعقملايفمامأللهجتيلافطأ
بكارلادعقمكيرحتباًمودمق،يفرطلا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا
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٦٧ دناسملاودعاقملا
مدختسُتةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
وألافطألادعاقماًنايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقم

نامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
:لافطألا
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

عضوملايف
بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
ىلعاًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
قفاوتياذهلافطألانامأماظنناكاذإام
.المأاهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعم
عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
عمهريفوتمتييذلاتاميلعتلاليلديفدري
نزولابةقلعتملادويقلالافطألانامأماظن
صاخلالفطلانامأماظنبةصاخلالوطلاو
نمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو.اذه
لافطألابسانتيتلالافطألانامأةمظنأ
.ةصاخلاتاجايتحالايوذنم

ريذحت}
ةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
نيمأتيغبني،ثداحعوقولاحيف
لافطأللنامأةمظنأيفعضرلاولافطألا
رمعىتحلافطأللكلذوفلخللةهجاوم
ىصقألادحلامهغولبنيحلوأ،نيتنس
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطلل
.لافطألانامأ

ريذحت}
نسلاريغصلفطيأيكروماظعلازتال
نامأمازحلظيالثيحباًدجةريغص
ماظعىلعضفخنمعضويفةبكرملا
هيلعنوكينأضرتفياماذهو،نيكرولا
رقتسيدق،كلذنعًالدبو.نامألامازح
هذهيفو.لفطلانطبلوحنامألامازح
ةلاحيفةوقبمازحلاطغضيدق،ةلاحلا
يتلامسجلاةقطنمىلعثداحيأعوقو
اذهببستيدقو.ةيمظعةينبةيأاهيمحتال
تاباصإللفطلاضرعتيفهدرفمب
ضرعتلارطخنمدحللو.ةتيمموأةريطخ
،ثداحيألالخةتيمموأةميسجتاباصإل
يفاًمودنسلاراغصلافطألاتيبثتبجي
.مهلمئالمنامأدعقم

لافطألادييقتةمظنأ

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن
فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
ثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلع
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دناسملاودعاقملا٦٨

مامأللهجتملالافطألانامأماظن
مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح

ةززعملادعاقملا
مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختسُت
حُلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتممُص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
ربكألالافطألايفنامألامازحةمءالمىدم
.٦٤/اًنس

ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

ريذحت}
ةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
دعقمتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
مق،اذل.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثتب
وأةبكرملابنامألامازحمادختسابةبكرملا
عم،ضفخنملالافطألاريسوتبثمماظن
لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتا
.ليلدلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
ةمزحأمادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
نمجراخلانضحلامازحءزجوأنضحلا
مادختسالالخنموأ،نضحلا-فتكلامازح
تيبثتلاطاقنعجار.)ةكساملا(LATCHماظن
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
ضرعتيدقو.تامولعملانمديزملل٧٠/
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت
.ةبكرملا
،يفاضإلافطأنامأماظنطبضنيمأتدنع
:يليامعجار
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٦٩ دناسملاودعاقملا
ماظنىلعةمدقملاتاميلعتلاتاقصلم.١

لافطألانامأ
نامأماظنعممدقملاتاميلعتلاليلد.٢

لافطألا
ةبكرملاكلامليلد.٣
اذل،ةيمهأتاذلافطألادعاقمتاميلعتدعتو
ةعنصملاةكرشلانمةليدبةخسنىلعلصحا
.اهرفوتمدعةلاحيف
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}
ةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
لفطلاتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
،مثنمو.لافطألادعقميفمئالملكشب
عابتابمئالملكشبلفطلاتيبثتبمق
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
مهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكيعضّرلاو
نامألبسانمماظنيفمئالملكشب
.يفلخلاسولجلاعضوميفتبثملافطألا
دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
يففلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلا
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يمامألا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقملايفمامأللهجتملافطأدعقم
بكارلادعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو
.يفلخدعقم
ديزملل٥٨/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
تاميلعتلاةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
نمققحتلللافطألانامأماظنعمةقفرملا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوت
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
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دناسملاودعاقملا٧٠
نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش
نمدكأت،لافطأللنامأماظنبيكرتدنع
نامأماظنعمةرفوتملاتاميلعتلاعابتا
لافطألانامأماظنتيبثتبمقولافطألا
.حيحصلكشب
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
)LATCHماظن(لافطألل
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختسُتو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا

مت.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
ريسيتل)جالزملا(LATCHماظنميمصت
.لافطألادعقمبيكرت
يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
نكمي.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
ةهجتملاوفلخللةهجتملالافطألادعاقم
مادختسابLATCHعمةقفاوتملامامألل
.ةبكرملايفنامألاةمزحأوأLATCHتاتبثم
ماظنوةبكرملايفنامألاةمزحأمدختستال
دعقمنيمأتلتقولاسفنيفLATCHتيبثت
.مامأللهجتموأفلخللهجتملفط
يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختسَت
اذإ.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةبكرملا
ةززعملادعاقملانيمأتبيصويعنصملاناك
عضومتاذإكلذلعفنكمي،LATCHماظنب
نكيملوحيحصلاعضولابززعملادعقملا
مازحلحيحصلاعضوللةقاعإولخادتكانه
.لفطلابصاخلافتكلا-نضحلا

دعقمعمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
مدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
طيرشمادختسابًاقلطملافطألادعقمقاحلإ
.طقفرثيتبوتيولعلاتبثملا
نامأةلامحبلافطألانامأماظنلةبسنلاب
نزولالصيثيح،مامأللةهجاومطاقن٥نم
مجك٢٩٫٥ىلإنامألاماظنولفطللعٰمجملا
جالزملاتيبثتطاقنامإمدختسا،)الطر٦٥(
مازحوأ،يولعلبحتيبثتةطقنعمةيلفسلا
نوكيامدنع.يولعلاطيرشلاتيبثتعمنامألا
نمربكأنامألاماظنولفطللعٰمجملانزولا

نامألامازحمدختسا،)الطر٦٥(مجك٢٩٫٥
.طقفيولعلالبحلاتيبثتةطقنعم
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٧١ دناسملاودعاقملا
لافطألانامأةمظنأطبرلاهبىصوملاقرطل

لفطللعمجُملانزولانامألاماظنعون
لافطألانامأماظن+

Xعمةنيبملاةدمتعملاطبرلاقرطىوسمدختستال

LATCH–تاتبثملا
طقفةيلفسلا

طاقن–LATCHطقفنامألامازح
ةيلفسلاتيبثتلا
طيرشلاتيبثتةطقنو
يولعلا

ةطقنونامألامازح
طيرشلاتيبثت
يولعلا

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
وا٧٦/)يفلخلادعقملايفنامألا
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٧٧/)يمامألادعقملايف

لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
يتلالفطلانزودودحىلإةراشإللةددحم
.اهعملمعلاLATCHماظنلنكمي
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب

وأةبكرملابسولجلاعضاومةفاكيوتحتال
ةطبرأوتاتبثمىلعلافطألادعاقمةفاك
ةطرشأةطبرأوتاتبثمىلعوأةيلفس
مازحمادختسامزليةلاحلاهذهيف.ةيولع
نإةيولعلاةطرشألاتاثبثمعم(نامألا
عجار.لفطلاتيبثتدعقمنيمأتل)نكمأ
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
وا٧٦/)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٧٧/)يمامألادعقملايف
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دناسملاودعاقملا٧٢
ةيلفسلاتاتبثملا

ةيندعمنابضقيه)١(ةيلفسلاتاتبثملا
نايلفسناتبثمدجويو.ةبكرملايفةنمضم
،LATCHماظنبزهجمسولجعضوملكل
ةطبرأبدوزملالافطألانامأماظننامئالي
.)٢(ةيلفس

يولعلاطيرشلاتبثم

نيمأتل)٤و٣(يولعلاطيرشلامادختسامتي
لافطألانامأماظننميولعلاءزجلا
يولعلاطيرشلاتبثمنمضدقو.ةرايسلاب
طيرشلاطابرفاطخطبرمتيو.ةبكرملايف
تبثمبلافطألانامأماظنب)٢(يولعلا
ةكرحلانمدحللةرايسلايفيولعلاطيرشلا
ءانثألافطألانامأماظننارودوةيمامألا
.مداصتعوقوةلاحيفوأةدايقلا
طيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
يأيوتحيسو.)٤(جودزمطيرشوأ)٣(درفم
طيرشلاتيبثتل)٢(درفمطابرىلعامهنم
.فاطخلابيولعلا

يولعطيرشبةدوزملالافطألادعاقمضعب
نودبوأعممادختساللةممصمنوكت
نيحيف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلا
طبرىرخألالافطألادعاقمضعببلطتت
ةءارقنمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعت

تاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلاةطرشألا

يفلخلادعقملا
I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم

.ةيولعلاةطرشألل
H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
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،ةيلفسلاتاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
زهجمتبثمفصيناثعضوملكيوتحي
نيبةدوجوملاةّيطلانمبرقلاب،نيقصلمب
.دعقملاةداسوودعقملارهظ

ةطرشألاتاتبثمعقومديدحتيفةدعاسملل
دجوييولعلاطيرشلاتبثمزمرنإف،ةيولعلا
.ةيولعلاةطرشألاتاتبثمنمبرقلاب

يولعلاطيرشلاتاتبثم
نمٍلكلةيولعلاةطرشألاتاتبثمدجوت
دعقملارهظفلخةيفلخلاسولجلاعاضوأ
طبضىلإةجاحكانهنوكتامبر.يفلخلا
ثيحبةيفلخلاةروصقملانيزختءاطغ/ةحول
نمدكأت.تاتبثملاىلإلوصولانكمي
سولجلاعضومفلخدجويتبثممادختسا
.لفطلادعقمبيكرتعضوميفةرشابم

عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٦٩/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

نممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCHماظنلجأ

ريذحت}
وأغلابلاىذألللفطيأضرعتيدق
نكيملام،ثداحعوقولاحيفتوملل
يفماكحإباًتبثملافطألانامأماظن
وأLATCHتاتبثممادختسابةرايسلا
عبتا.ةرايسلانامأمازحمادختساب
لفطلادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو
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دناسملاودعاقملا٧٤

ريذحت}
ةريطختاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
رثكأطبريدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأ
يدؤيدقف.دحاوتبثمبلافطأدعقمنم
تبثمبدحاولافطأدعقمنمرثكأطبر
وأطابرلاوأتبثملاكاكفناىلإيدرف
امك.ثداحيأعوقودنعرسكللامهضرعت
نورخآلاصاخشألاوألفطلاضرعتيدق
.ةباصإلل

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح
ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف
ءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملالوط
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفق
نكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب
قنعلوحهفافتلاةلاحيفكلذثودح
فتكلامازحلفقةلاحيف.لافطألادحأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاو
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
نكميالثيحب،لافطألانامأماظنفلخ
مازحبحسا.اهيلإلوصولالافطألل
لماكلكشبدادشلاجراخىلإفتكلا
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقل
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا

هيبنت

ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
اذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤيدقف
نامألاةمزحأكيرحتبمقف،رمألامزل
نيبواهنيبكاكتحالابنجتلةطوبرملا
لافطألاريسوتبثمماظنةطبرأ
.ضفخنملا
نوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
دعقملايطبمقتال.ًالوغشمدعقملا
.نامألامازحطبرةلاحيفغرافلايفلخلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

وأنامألامازحفلتىلإاذهيدؤيدقف
هتداعإونامألامازحكفبمق،اذل.دعقملا
.دعقملايطلبق،نيزختلاعضوىلإ

ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
ماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٦٩/لافطألانامأ

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

.بولطملاسولجلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر
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٧٥ دناسملاودعاقملا
دعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ.٢

،يولعلاطيرشلاطبربيصوتلافطألا
تبثمبيولعلاطيرشلاطبربمقف
مكحأو،دجونإ،يولعلاطيرشلا
ةكرشلاتاميلعتىلإعجراو.هطبر
عبتاولافطألادعقملةعنصملا
:ةيلاتلاتاوطخلا
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١
يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢

دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ.
كمادختساعمسأردنسمىلعيوتحي
طيرشلاهيجوتبمقف،يدرفطيرشل
.دعقملارهظىلعأ

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ.
كمادختساعمسأردنسمىلعيوتحي
طيرشلاهيجوتبمقف،جودزمطيرشل
.دعقملارهظىلعأ

هبرّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ.
طبضلللباقسأرللتبثموأدنسم
كنكميف،اًجودزماًطيرشمدختستتنأو

هيجوتوسأرلاتبثموأدنسمعفر
وأدنسممئاوقنيبلفسأىلإطبارلا
.سأرلاتبثم

هبرّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ.
طبضلللباقسأرللتبثموأدنسم
كنكميف،ًادرفماًطيرشمدختستتنأو
هيجوتوسأرلاتبثموأدنسمعفر
وأدنسممئاوقنيبلفسأىلإطبارلا
.سأرلاتبثم

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
لافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
اًبناجهكيرحتلواحوجالزملاراسميف
ديزتالأمزلي.مامألاىلإوفلخلاىلإو
١(مس٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملا
.ةميلسلابيكرتلاةيلمعل،)ةصوب
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دناسملاودعاقملا٧٦
LATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

ريذحت}
ريسوتبثمماظنضيرعتثداحيألنكمي
ةبكرملايف)LATCH(ضفخنملالافطألا
ريسوتبثمماظنيأتّبثيالدقو.فلتلل
لافطألادعقمفلاتلاضفخنملالافطألا
ضرعتىلإيضفيامم،مئالملكشب
يأيفةافولاوأةميسجةباصإللفطلا
لمعنمققحتلايفةدعاسمللو.ثداح
ضفخنملالافطألاريسوتبثمماظن
ةرايزبمق،ثداحيأدعبمئالملكشب
عطقةيأبيكرتوماظنلاصحفلليكولا
.نكممتقوبرقأيفةيرورضرايغ

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

عم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يفلخلادعقملايفنامألامازح
نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
تاميلعتلاةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
نمققحتلللافطألانامأماظنعمةقفرملا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوت
ماظنبًادوزملافطألانامأماظنناكاذإ

LATCH،ةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
٧٠/)LATCHماظن(لافطأللىلفسلا
نامأماظنبيكرتةيفيكىلععالطإلل
عضوموLATCHماظنمادختسابلافطألا
نامأماظنتيبثتةلاحيفو.بيكرتلا
نامأمازحمادختسابةبكرملايفلافطألا
تيبثتلاطاقنرظناف،ًايولعًاطيرشهمادختساو
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
طيرشلاتاتبثمعقاومىلععالطإلل٧٠/
.يولعلا
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
نمدكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
/لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارق

٦٩.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢

ةبكرملابنامألامازحبنضحلاوفتكلا
.هلوحوأنامألامازحلوطىلع
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
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٧٧ دناسملاودعاقملا
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

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

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

طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل

تيبثتلاطاقنعجار.يولعلاطيرشلا
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٧٠.

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

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
يولعلاطيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
مقف،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرم
.هلصفب

عم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يمامألادعقملايفنامألامازح
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٦٩/لافطألانامأماظنعضو
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دناسملاودعاقملا٧٨
ماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلمٰمصُمبكارلاراعشتسا
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ماظنعجار.ةنيعمفورظلظيفيمامألا
ةداسولاعضورشؤمو٥٨/باكرلاراعشتسا
ديزملاىلعلوصحلل١٠٠/بكارللةيئاوهلا
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملانم
.ةمهملا
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف،اًدج

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
اذهو.يفرطلايمامألابكارللةيمامألا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزعُي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
يفبكارلادعقمناكو،يفرطلايمامألا
.يمامأعضوم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ةداسولافاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
نيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقميفمامأللهجتملافطأنامأدعقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٥٨/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

،اًيولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار
ىلعفرعتلل٧٠/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا

تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
تاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةدراولا

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
لافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
وأىلعأللدعقملاكرح.مامأللهجتملا
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملارهظ
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
.لافطألا
بكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
نمف،يفرطلايمامألابكارلل
فاقيإرشؤمءيضينأضرتفملا
ةلاحرشؤمىلعدوجوملاليغشتلا
لظينأوبكارللةيئاوهلاةداسولا
عجار.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم

١٠٠.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملابنامألامازحبنضحلاوفتكلا
.هلوحوأنامألامازحلوطىلع
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك
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٧٩ دناسملاودعاقملا

ةرورضلادنعجالزملاةحولةلامإبمق
.مازحلاطبضل

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

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

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

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
لافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
هكيرحتلواحونامألامازحراسميف
يف.مامألاىلإوفلخلاىلإواًبناج
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دناسملاودعاقملا٨٠
،اًديجلافطألانامأماظنتيبثتةلاح
مس٢٫٥نمرثكألكرحتيالأضرتفي
.)ةصوب١(

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
دوجوملاليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤميف
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضملظيو
عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
يف"ناونعلارظناف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(ONرشؤملاةءاضإةلاح
راعشتساماظنلفسأدراولا"لافطألانامأ
.٥٨/باكرلا

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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٨١ نيزختلا

نيزختلا

نيزختلاتادحو
٨١................نيزختلاتادحو
٨١...............تازافقلاقودنص
٨١.................حادقألالماوح
٨١......ةيسمشلاتاراظنلانزخم
لوسنوكلايفنيزختلا

٨٢......................يزكرملا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٨٢.....عئاضبلانيزختعضومءاطغ
٨٣..................عئاضبلاةطبرأ
٨٣.................ةمءالملاةكبش
٨٣.................نامألاةعومجم

ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا

٨٤.............فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
يدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
ثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألاهذه
.ةباصإ

تازافقلاقودنص
هعفرقيرطنعتازافقلاقودنصحتفا
.عارذلاىلعىلعأل

حادقألالماوح
يفحادقألالماوحنمنانثاكانه
حادقألماوحدجوتدقو.يزكرملالوسنوكلا
لوصوللو.يناثلافصلادعقمعارذدنسميف
.لفسألعارذلادنسمبحسا،اهيلإ

ةيسمشلاتاراظنلانزخم

ىلعدجويةيسمشلاتاراظنلانيزختعضوم
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،يولعلالوسنوكلا
هررحوءاطغلاىلعتبثملارزلاطغضا
.لوصولل
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نيزختلا٨٢
يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

لوسنوكلايفنيزختللةحاسمدجوت
.حتفللمامألايفعارذلاعفرا؛يزكرملا
اذإكلذو،نحشلاوتانايبللUSBاذفنمدجوي
.ةزيملاهذهترفوت

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
عئاضبلانيزختعضومءاطغ

ريذحت}
ماكحإبتّبثملاريغعئاضبلاءاطغلنكمي
فقوتثودحدنعصاخشألابماطترالا
.مداصتثداحءانثأوأ،فاطعناوأئجافم
وأنمآلكشبعئاضبلاءاطغنيزختبجي
.ةرايسلانمهتلازإ

ريذحت}
.ةلومحلاءاطغقوفءايشأيأعضتال
تافاطعنالاوأةيوقلاةئجافملاتافقوتلا
.ةرايسلايفءايشأعوقويفببستتدق
ةباصإوأكتباصإيفكلذببستيدق
.نيرخآلا

ءاطغمدختسا،هبةبكرملازيهجتمتاذإ
ءزجلايفةدوجوملاداوملاةيطغتلةلومحلا
.ةبكرملانميفلخلا
الكبحسا،ةبكرملانعءاطغلاةلازإل
.ضعبلاامهضعبهاجتنيفرطلا
:ةعتمألاءاطغظفحل

نيفرطلاالكىلعرارزألاىلعطغضا.١
.لفَقلامتيىتح

ءاطغنمىنميلاةهجلالخدأ.٢
.ًالوأةلومحلا
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٨٣ نيزختلا

.ةلومحلاةيضرألفسأظفحا.٣
لفقريرحتلرارزألاطغضا،بيكرتلاةداعإل
.ءاطغلافارطأ
ةحتفلايفءاطغلايفرطنمفرطلكعض
.يفلخلادعقملاءاروةدوجوملا

عئاضبلاةطبرأ

ةمءالملاةكبشتاتبثم.١
ةعتمألاطبرتاقلح.٢

ةعتمأطبريتقلحبةدوزمةرايسلانوكتدق
يفةمءالملاةكبشتاتبثمنمنينثاو
.ةيفلخلاةروصقملا

ةمءالملاةكبش
ةمءالمةكبشبةزهجمةرايسلاهذهنوكتدق
ةكبشرصحتاودأباهلصو.ةرخؤملايف
.ةريغصلاتالومحلانيزختلةمءالملا
.ةليقثلالامحألانيزختلةكبشلامدختستال

نامألاةعومجم

يفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنم
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نيزختلا٨٤
ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ريذحت}
قيرحلاةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ةطساوبددحملاينمزلاجمانربلايف
:اًيرودصحفا.اهلةعنصملاةهجلا
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

.قيرحلاةيافطةيحالصءاهتنامدع.
وألْبقنمقيرحلاةيافطمادختسامتاذإ
اهليغشتيفةلكشميأدوجوةلاحيف
ةديدجةدحاومادختساواهليدبتبكيلعف
.دلبللةيلاحلاتابلطتملايبلت
دقةبسانملاةنايصلاتاءارجإلامهإنإ
اذإةافولاىلإلصتتاباصإثودحليدؤي
.ديجلكشبقيرحلاةيافطلمعتمل

ةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلاىلع
فقسلاةصنمماظن

ريذحت}
لوطأكتبكرمقوفاًئيشلمحتتنكاذإ
حاولأكـفقسلاةكبشنمضرعأوأ
ـشارفوأيقئاقربشخوأةيبشخ
ريسءانثأحايرلاهضرتعتنأنكميف
ىلإلومحملاءيشلاضرعتيدق.ةبكرملا
ثودحىلإكلذيدؤيدقو،ةدشبقزمتلا
يأًادبألمحتال.ةبكرملاررضومادطصا
فقسلاةكبشنمضرعأوألوطأءيش
ةلاّمحمدختستتنكاذإالإةبكرملاقوف
.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةيفاضإ

وأةيبناجنابضقبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةضراعتملانابضقلاءارشنكمي،تيبثتدعاوق
قحلمكزروتوملارنجةكرشنمةدمتعملا
.ليكولاعجار.ءايشألاليمحتيفمدختسُتو

هيبنت

ديزيفقسلاةصنمىلعةلومحعضونإ
وأ)ًالطر٢٢٠(مغك١٠٠ىلعاهنزو
نيبناجلاىلعوأيفلخلاءزجلايفاهقيلعت
ةلومحليمحتبمقتال.ةبكرملابرضيدق
اًمئادمقو)ًالطر٢٢٠(مجك١٠٠نعديزت
يٍواستلابرقتستثيحبةلومحلاليمحتب
بجحوةقاعإبمقتالوعطاقتلانيب
ةلومحلاطبرا.اهذفاونوأةرايسلاحيباصم
.نامأب

ةيبناجلانابضقلا.١
تيبثتلادعاوق.٢
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٨٥ نيزختلا
ءايشألانادقفوأرارضألاثودحبنجتل
نمدكأت،ةدايقلاءانثأةكبشلاىلعةلومحملا
ليمحتنإ.ةكبشلاضراوعيفاهطبرماكحإ
عافترانمديزيفقسلاةكبشقوفعئاضب
ةيلاعلاتاعرسلابنجت.ةبكرملالقثزكرم
ةداحلاتافطعنملاوةئجافملاتاقالطنالاو
الإوةئجافملاتاروانملاوةئجافملاةلمرفلاو
.ةبكرملايفمكحتلانادقفكلذنعمجنيدق
قرطىلعةليوطةفاسملدوقتستنكاذإ
فقوأ،ةيلاعتاعرسبدوقتستنكوأةرعو
ءاقبنمدكأتتلرخآلنيحنمةبكرملا
ال،ةبكرملاليمحتدنع.اهناكميفةلومحلا
نمديزمل.ةبكرمللىوصقلاةعسلازواجتت
،ةبكرملاةعسوليمحتلالوحتامولعملا
.١٥٠/ةرايسلاةلومحدودحعجار



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٦

رصانعوتادادعلا
ليغشتلا

مكحتلاحيتافم
٨٧..............ةدايقلاةلجعطبض
٨٧.....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
٨٧..............ةدايقلاةلجعةئفدت
٨٧..............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
٨٧......................يمامألا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
٨٩.......................يفلخلا
٨٩........................ةلصوبلا
٩٠.........................ةعاسلا
٩٠.......تاقحلملاليغشتسباقم
٩١..............يكلساللانحشلا

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

٩٣...................تارشؤملاو
٩٤.......تاسايقلاةزهجأةعومجم
٩٧...................ةعرسلادادع
٩٧.................تافاسملادادع
٩٧.............ةلحرلاةفاسمدادع
نارودةعرسسايقم
٩٧......................كرحملا
٩٨..................دوقولاسايقم

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
٩٩......................كرحملا
٩٩.........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساءوض
١٠٠......................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
١٠٠.......................بكارلل
١٠١..............نحشلاماظنءوض
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

١٠١...............)كرحملاصحف
١٠٣.......لمارفلاماظنريذحتءوض

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٠٣....................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٠٤....................)ةيئابرهكلا
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١٠٤...............)ABS(قالغنالل
١٠٤.......رطقلا/بحسلاعضوءوض
طوبهلايفمكحتلاحابصم

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

١٠٥....)راسملاىلعءاقبلادعاسم
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٠٥......................ةيمامألا
١٠٥.......مامألابةاشمدوجورشؤم
١٠٥......رجلاليغشتفاقيإحابصم
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak.................١٠٦

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak.................١٠٦

١٠٧...........تاراطإلاطغضءوض
١٠٧........كرحملاتيزطغضءوض
١٠٧.....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٠٨....................نامألاءوض
١٠٨......يلاعلاءوضلاليغشتءوض
١٠٨....يمامألابابضلاحابصمءوض
١٠٨..........حيباصملاليغشتركذم
تابثيفمكحتلاماظن

١٠٨.......................ةعرسلا
١٠٩....اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

تامولعملاتاشاش
تامولعمزكرم
١٠٩................)DIC(قئاسلا

ةبكرملالئاسر
١١٤.................ةرايسلالئاسر
١١٥...........كرحملاةقاطلئاسر
١١٥...........ةرايسلاةعرسلئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١١٥...............ةرايسلاصيصخت

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٢٠.......................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٢٢.......................دعبنع
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٨٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم
ةدايقلاةلجعطبض

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

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤

.اهناكميفةدايقلا
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعليغشترصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف

ةدايقلاةلجعةئفدت

،ليغشتلافاقيإلوأليغشتللطغضا:)
راوجبحابصمءيضي.ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةيصاخلاليغشتدنعرزلا
أدبتىتحقئاقد٣وحنةدياقلاةلجعقرغتست
.نيخستلا

)هيبنتلاةلآ(قوبلا
ةدايقلاةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإل

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعارذدجوي
نوكيامدنع.ةدايقلاةلجعبناجىلع
يفوأ،ليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)عارذكرح،)تاقحلم
ةعرسديدحتليمامألاجاجزلاةحسام
.ةحساملا

HI)تاحسملمعلهمدختسا:)عفترم
.ةعيرس
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٨
LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

INT)ىلإىلعألعارذلاكرح:)عطقتمINT
ىلعألقاطنلاكّرحمث،عطقتملاحسملل
لقألاحسمللفسألوأاًرتاوترثكألاحسملل
.اًرتاوت

OFF)ليغشتفاقيإلهمدختسا:)ءافطإلا
.تاحساملا

1X:لفسأللعارذلاكرح،يدرفلاحسملل
قبا،ةددعتمتاحسمءارجإل.قفرب
.لفسألعارذلا

ريذحت}
ماظنمدختستال،دمجتملاسقطلايف
.يمامألاجاجزلاةئفدتمتتىتحلسغلا
دمجتيسلسغلاماظنلئاسنإف،الإو
ةقاعإىلإيدؤيامم،يمامألاجاجزلاىلع
.كمامأةيؤرلا

ريذحت}
جلثلاةلازإباًمئادمق،ةرايسلاةدايقلبق
جاجزلاو،كرحملاءاطغنمديلجلاو
امب،ةرايسلاةرخؤمو،فقسلاو،يمامألا
دقثيح.ذفاونلاوحيباصملاعيمجكلذيف
مكارتنعةجتانلاةيؤرلاضافخنايدؤي
.مداصتثودحىلإديلجلاوجولثلا

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

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
ةنوخسةلاحيف.ةحساملاكرحمىلع
فقوتتس،طرفملكشبةحساملاكرحم

دربينأىلإيمامألاجاجزلاتاحسام
ليغشترصنعليغشتفاقيإمتيوكرحملا
يئابرهكلاماظنلالمحةدايزعجار.ةحساملا
/٢٢٦.

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

يمامألاجاجزلالسغماظن
f:يمامألاجاجزلاةحسامعارذبحسا

يمامألاجاجزلالسغلئاسشرلكوحن
رمتستفوسو.تاحساملاطيشنتو
عارذلاريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
امدنع.لسغلاتقولىصقألادحلاغولبوأ
تاحسمءارجإمتيدق،عارذلاريرحتمتي
جاجزلاةلساغطيشنتةدملاًعبتةيفاضإ
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٨٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
لوصحلل٢١٧/لسغلالئاسعجار.يمامألا
ماظنلئاسنازخءلملوحتامولعمىلع
.يمامألاجاجزلالسغ

يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام
عضوىلعلاعشإلانوكينأمزلي

ACC/ACCESSORY)ليغشتل)تاقحلملا
.يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

يمامألاجاجزلاةحسامعارذفرطردأ
.يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسامليغشتل

OFF)ليغشتفاقيإ:)ليغشتلافاقيإ
.ماظنلا

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

يمامألاجاجزلاةحسامعارذعفدا:1
جاجزلاىلعلسغلاماظنلئاسشرلمامألل
هعضوىلإاًيكيتاموتوأعارذلادوعي.يفلخلا
.هريرحتدنعيلصألا

ريذحت}
ماظنمدختستال،دمجتملاسقطلايف
.يمامألاجاجزلاةئفدتمتتىتحلسغلا
دمجتيسلسغلاماظنلئاسنإف،الإو
ةقاعإىلإيدؤيامم،يمامألاجاجزلاىلع
.كمامأةيؤرلا

ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح
كرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
عضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشترصنع

OFF)ةحساملاليطعتل)ليغشتلافاقيإ
لقانناكاذإ،تارايسلاضعبيف.ةيفلخلا
ةرايسلاريستو)دياحم(Nعضويفةكرحلا
ةحساملافقوتتفوسف،اًدجةئيطبةعرسب
.اًيئاقلتةيفلخلا
يعيبطلاعضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
وأ)يعيبط(Nعضويفلقنلاحبصيالامدنع
.ةبكرملاةعرسدادزت

Reverse Gear Wipes)لقانحسم
)يسكعةكرح
يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
ةيفلخلاةحساملالمعتفوسف،فاقيإعضو
لقاننوكيامدنعةرمتسمةروصباًيكيتاموتوأ
ةحسامموقتو)عوجر(Rعضويفةكرحلا
وأةضفخنمحسمتايلمعبيمامألاجاجزلا
ليغشترصنعناكاذإامأ.ةعرسلاةعفترم
لقانو،فاقيإعضويفةيفلخلاةحساملا
ةحسامموقتو)عوجر(Rعضويفةكرحلا
لصاوفتاذحسمتايلمعبيمامألاجاجزلا
ةيفلخلاةحساملالمعتفوس،ةينمز
.ةينمزلصاوفتاذحسمتايلمعباًيكيتاموتوأ
.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.١١٥/ةرايسلاصيصختعجار

يمامألاجاجزلاةحسممنازخمادختسامتي
.يفلخلاجاجزلاويمامألاجاجزلاليسغيف
لمعمدعلاحيفلئاسلاىوتسمصحفا
/لسغلالئاسعجار.نيتحسمملانمٍيأ

٢١٧.

ةلصوبلا
يفةلصوبةشاشىلعةبكرملالمتشتدق
لبقتستو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
نمىرخألاتامولعملاوهيجوتلاةلصوبلا
)GPS(يملاعلاعقاوملاديدحتماظنيئاوه
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظنو
.ةبكرملاةعرستامولعموتابثلا
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لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق
ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق
.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
اًيكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
.ةيناثةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا

ةعاسلا
ماظنمادختسابخيراتلاوتقولاطبضبمق
"خيراتلا/تقولا"رظنا.هيفرتلاوتامولعملا
تامولعملاليلديف"تادادعإ"تحت
.هيفرتلاو

تاقحلملاليغشتسباقم
ةقاطبتاقحلمليغشتاسبقمةبكرملابدجوي

ليصوتفدهباهمادختسانكميتلوف١٢
وأيويلخفتاهلثم،ةيئابرهكتادعم
.MP3لغشم

:تاقحلمللليغشتسباقمدجوت
مكحتلاماظنلفسأيزكرملافرلاىلع.

.خانملاب
.ةيفلخلاةلومحلاةقطنميف.

ةلازإبمق،سباقملاكلتمدختستيكلو
.ءاطغلا

هيبنت

ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
لمعيفاقيإلاعضوىلعةبكرملانأنيح
ةلازإبجي.ةيراطبلافازنتساىلع
الامدنعسباقملانمةيئابرهكلاتادعملا
ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكت
ىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملا
.ريبمأ٢٠هردقو

ريذحت}
ليغشتسبقميفاًمئادةقاطلارفوتت
ال.ةلومحلاةقطنمبيفلخلاتاقحلملا
ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتت
ةبكرملامادختسامتيالامدنعسباقملاب
نارينلااهيفلعتشتنأنكميةبكرملانأل
.ةافولاوأةباصإلايفببستو

ةقفاوتمتاقحلملاسباقمضعبنوكتالدق
كلذيدؤيدقو،تاقحلملاءابرهكذفانمعم
اذإ.ئياهملاتارهصنموةبكرملاليمحتىلإ
.ليكولاعجارف،ةلكشمكانهتناك
عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
.١٩٩/ةيفاضإةيئابرهكتادعمعجار.زاهجلا

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتمرايتتلوف
،هرفوتلاح،اذهتاقحلملاليغشتسبقم
ةيئابرهكةزهجأليصوتلهمادختسانكمي
.ىصقأدحكتاو١٥٠مدختست
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لوسنوكلاةرخؤميفءابرهكلاذفنمدجوي
.يزكرملا
هنأحضويلذفنملاىلعرشؤمحابصمءيضي
نوكيامدنعحابصملاءيضي.مادختسالاديق
عم،ليغشتلاعضويفلاعشإلاحاتفم
١٥٠نملقأىلإجاتحتيتلاةزهجألاليصوت
يفلطعفاشتكامتيملو،سبقملابتاو
.ماظنلا
لاعشإلانوكيامنيحرشؤملاءوضءيضيال
عضومتيملاذإوأ،ليغشتفاقيإعضويف
.صصخملاذفنملايفلماكلكشبةزيهجتلا
١٥٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
،ةرئادلاطبضةداعإل.رشؤملاحابصمئفطنيو
وأىرخأةرمهليصوتبمقمثزاهجلالصفا

تاقحلملاةقاطليغشتفاقيإبمق
ةرماهليغشتبمقمث)RAP(ةزوجحملا
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار.ىرخأ
)RAP(/ةقاطلاليغشتةداعإمتت.١٥٧
طاو١٥٠مدختستةزهجأليصوتمتيامدنع
يفلطعفاشتكامتيملوذفنملابلقأوأ
.ماظنلا
املتاقحلملاليغشتسبقمميمصتمتيمل
متاذإبسانملكشبلمعيالدقو،يلي
:ليصوت
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

طغاضلابلمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأو

اًرقتسمةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
مكحتملاةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغلل
رغصلايهانتمرتويبمكقيرطنعاهب
سمللةرعشتسملاحيباصملاو

ةيبطلاتازيهجتلا.

يكلساللانحشلا
يكلسالنحشبيجىلعةرايسلايوتحتدق
لمعي.طسوألالوسنوكلاعارذدنسمجراخ
ًايكلسالنحشيوزترهوليك١٤٥ةردقبماظنلا
ةقاطجرخ.Qiعمقفاوتمدحاويكذفتاه
٣ىلإلصيلدعمبنحشلاعيطتسيماظنلا
فتاهلانمبولطموهامك)تاو١٩٫٥(ريبمأ
.قفاوتملايكذلا

ريذحت}
لمعىلعيكلساللانحشلاةيلمعرثؤتدق
ةيبطةزهجأيأوأبلقلاتابرضمظنم
هذهدحأمدختستتنكاذإ.ةهباشمىرخأ
جلاعملابيبطلاةراشتسابحصنيف،ةزهجألا
.يكلساللانحشلاماظنمادختسالبق

وأليغشتلاعضويفةرايسلانوكتنأمزلي
ACC/ACCESSORY)ةقاطوأ)تاقحلملا

ةزيمريشتالدق.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا
ةروصبنحشلاةيلمعىلإيكلساللانحشلا
ةقاطعضويفةرايسلاتناكاذإةحيحص
ةقاطعجار.RAPةزجتحملاتاقحلملا
.١٥٧/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا

ةيوئمةجرد٢٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
١٤٠(ةيوئمةجرد٦٠ىلإ)تيهنرهف٤-(
٣٢(ةيوئمةجرد٠ونحشلاماظنل)تيهنرهف
٩٥(ةيوئمةجرد٣٥ىلإ)تيهنرهفةجرد
.يكذلافتاهلل)تيهنرهفةجرد

ريذحت}
حولنمةبيرغلاماسجألاعيمجلزأ
يكذلاكفتاهنحشلبقنحشلا
تالمعلالثم،ةبيرغلاماسجألا.قفاوتملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

كباشموأمتاوخلاوأحيتافملاوأةيندعملا
نيبتدجاوتاذإ،تاقاطبلاوأقرولا
عفترتسفنحشلاحولويكذلافتاهلا
نايحأيف.ةريبكةروصباهترارحةجرد
فاشتكانحشلاماظنىلعرذعتيةردان
هيفرشحنييذلاتقولايفبيرغمسج
يكذلافتاهلانيببيرغلامسجلا
يكذلفتاهلاةلازإكيلع،نحاشلاو
لبقبيرغلامسجلادربيىتحراظتنالاو
اليككلذونحشلاحولنمهتلازإ
.قورحللضرعتت

:قفاوتميكذفتاهنحشل

.نحشلابيجنمماسجألاةفاكلزأ.١
لاحيفنحشلابماظنلاأدبيالدق
فتاهلانيبةبيرغماسجأيأدوجو
.نحشلابيجويكذلا

يكذلافتاهلاةشاشنوكتامدنع.٢
،ةرايسلانميفلخلاءزجللةهجاوم
بيجيفءطببيكذلافتاهلالخدأ
Vىلع$ضرعمتينأىلإنحشلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشب
يكذلافتاهلاعضوىلإاذهريشي
.نحشلالبقتسيهنأوةحيحصةروصب
ماكحإنمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
يفاًمامتهتزكرمويكذلافتاهلاتيبثت
دقف.هتحتءيشيأدوجونودلماحلا
كيمسلايكذلافتاهلابارجعنمي
للقيدقوأيكلساللانحاشلالمع
ليكولاىلإعجرا.نحشلاءادأنم
ديزمىلعلوصحللهعملماعتتيذلا
.تامولعملانم
ءانثأانخاسيكذلافتاهلاحبصيدق
يف.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.نحشلا
لقتدق،ةنخاسلاةرارحلاتاجرد
.نحشلاةعرس

تامولعملاماظنةشاشىلع$رهظتملاذإ
:هيفرتلاو

رظتناوبيجلانميكذلافتاهلالزأ.١
.ناوثثالثةدمل

ةجرد١٨٠يكذلافتاهلاليوحتبمق.٢
ثيحببيجلايفىرخأةرمهجاردإو
نميفلخلاءزجلاةشاشلاهجاوت
.ةرايسلا

جماربلانأشبتارارقإ
نمةيكلساللانحشلاةدحوتاجتنمضعب
LGةكرش Electronics, Inc. ("LGE")
ةلصفمردصملاةحوتفمجماربىلعيوتحت
راشملاحوتفملاردصملاصيخارتعجار.هاندأ
نم)راعشإلااذهدعبةجَرْدُميهامك(اهيلإ
.اهمادختساطورشودونبىلععالطالالجأ

OSSراعشإلاتامولعم
)ةيجمربلاتاميلعتلا(دوكيلعلوصحلل
ةرايزءاجرلا،جَتنملااذهيفنٰمضملاردصملا

http://opensource.lge.com.ىلإةفاضإلابو
راشملاصيخرتلاطورشعيمج،ردصملادوك
قوقحتاراعشإوةيلوؤسملاءالخإو،اهيلا
رفوتو.ليزنتللهحاتمرشنلاوفيلأتلا

LG Electronicsحوتفملاردصملادوكاًضيأ
ءادأةفلكتهيطغتلطوغضملاصرقلاىلعكل
طئاسولاةفلكتلثم(عيزوتلااذهلثم
ىلإبلطىلعءانب)ةجلاعملاونحشلاو
.opensource@lge.comينورتكلإلاديربلا
نمتاونس)٣(ثالثلحلاصضرعلااذه
.جَتنملاهيفتيرتشايذلاخيراتلا
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Freescale-WCTةبتكم

(c)رشنلاوعبطلاقوقح 2012-2014
Freescale Semiconductor, Inc..عيمج

.ةظوفحمقوقحلا
جذامنلايفمادختسالاوعيزوتلاةداعإبحمسي
،ليدعتنودبوأعم،ةيئانثلاوةيردصملا
:ةيلاتلاطورشلاءافيتساةطيرش
دوكعيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإبردصملا
هذهطورشلاةمئاقو،هالعأروكذملا
.يلاتلاةيلوؤسملاءالخإو

يئانثلكشلايفعيزوتلاةداعإدنع.٢
عبطلاقوقحراعشإرشنةداعإبجي
،هذهطورشلاةمئاقو،هالعأرشنلاو
/وقئاثولايفيلاتلاةيلوؤسملاءالخإو
عمةمٰدقملاداوملانماهريغوأ
.عيزوتلا

قوقحبحاصمسامادختسازوجيال.٣
نيمهاسملاءامسأوأرشنلاوعبطلا
نمةقتشملاتاجتنملاجيورتوأدييأتل
نذإىلعلوصحلانودجمانربلااذه
.دٰدحموقَبسميباتك

باحصألبقنمجمانربلااذهريفوتمتي
"وهامك"نيمهاسملاورشنلاوعبطلاقوقح
،كلذيفامب،ةينمضوأةحيرصتانامضةيأو
تانامضلا،رصحلااللاثملاليبسىلع
متينيعمضرغلةمءالملاوجاورللةينمضلا
رشنلاوعبطلاقوقحكلامنوكينل.اهلامهإ
نملاحيأبنيلوؤسمنومهاسملاوأ
ةرشابمريغوأةرشابمرارضأيأنعلاوحألا
امب(ةيعبتوأةيريذحتوأةصاخوأةيضرعوأ
ءارش،رصحلااللاثملاليبسىلع،كلذيف
نادقفوأةليدبلاتامدخلاوأعلسلا
عاطقناوأ؛حابرألاوأتانايبلاوأمادختسالا
ةيرظنيأىلعواهببسناكاًيأ)لامعألا
ةيلوؤسملاوأدقعلايفءاوس،ةيلوؤسم
وألامهإلاكلذيفامب(ررضلاوأةمراصلا
لاوحألانملاحيأبأشنتيتلا)كلذريغ
غالبإلامتولىتح،جمانربلااذهمادختسانم
.ررضلااذهلثمثودحةيناكمإنع

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
وأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتسا
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا
دنعةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
ديقاهنوكىلإريشتلكرحملاليغشتءدب
لظتوريذحتلاحيباصمءيضتامدنع.ليغشتلا
دحأريشيامدنعوأ،ةدايقلاءانثأكلذك
عجارف،ةلكشمدوجولامتحاىلإسيياقملا
نوكيدق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلا
ًارمأًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنا
.ًاريطخولبًافلكم
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تاسايقلاةزهجأةعومجم

ىلعألاىوتسمللهباشم،يساسألاىوتسملاضرعلابرهظي
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يساسألاىوتسملاةعومجمةمئاق
طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ةدايقلاةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
ةفلتخملارصانعلانيبامريرمتلاوحتفلل
.ضرعلاتاشاشو

.تاقيبطتلاةعومجمىلإلوصوللoطغضا
ةمئاقنيبامريرمتللxوأwمدختسا
تاقيبطتلالكنوكتنل.ةرفوتملاتاقيبطتلا
.تابكرملالكىلعةرفوتم
ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.

قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ةددحملا
)DIC(/١٠٩.

تارايخلا.

تارايخلا

)تارايخلا(OptionsقيبطتديدحتلVطغضا
Optionsةمئاقىلإلوخدللpطغضامث،

نيبامريرمتللxوأwمدختسا.)تارايخلا(
.)تارايخلا(Optionsةمئاقيفرصانعلا

Units)ىلعطغضا:)تادحولاpءانثأ
ةمئاقلاىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsضرع

Units)تادحولا(.رتخاEnglish)ةيزيلجنإلا(
وأ)ةيناطيربلاتادحولا(Imperialوأ
Vىلعطغضلاقيرطنعةيرتملاتادحولا
ضرعمتيس.بولطملارصنعلازييمتءانثأ
.ددحملارصنعلاراوجبرايتخاةمالع

ضرعءانثأpطغضا:تامولعملاتاحفص
Info Pages)لوخدلل)تامولعملاتاحفص

ديدحتوتامولعملاتاحفصةمئاقىلإ
.تامولعملاقيبطتيفاهضرعدارملارصانعلا
.١٠٩/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار

ةمئاقىلإلوخدللpطغضا:تابثلاورجلا
Traction and Stability)تابثلاورجلا(.

وأ)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشتل
ليغشتل.)رج(Tractionرتخا،هليغشتفاقيإ
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن

Stabilityرتخا،هليغشتفاقيإوأتابثلا
ماظن/رجلايفمكحتلاعجار."تابثلا"
.١٧٠/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

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

xوأwىلعطغضا.)ةعرسلاريذحت(
.ةعرسلاطبضلVطغضا.ةميقلاطبضل

ةزيملاهذهءافطإنكمي،ةعرسلاطبضدعب
متاذإ.ةحفصلاهذهضرعءانثأVطغضب
ةلاسررهظتس،راتخملاةعرسلادحزواجت
.سرجعمةيريذحت
جمانربلاتامولعمضرع:جمانربلاتامولعم
.ردصملاحوتفم

ىلعألاىوتسملاةعومجمةمئاق
طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم
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ةدايقلاةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
ةفلتخملارصانعلانيبامريرمتلاوحتفلل
.ضرعلاتاشاشو

تاقيبطتنيبرييغتللpوأoىلعطغضا
لقنتللxوأwىلعطغضا.ةعومجملا
لكلخادةرفاوتملاتازيملاةمئاقلالخ
Vىلعطغضا.تاقيبطتلانمقيبطت
ىلعةرفوتمتاقيبطتلالكنوكتنل.ديدحتلل
اًتقؤماًديقماهضعبنوكيدق.تابكرملالك
وأليغشتلافاقيإديقةرايسلانوكتامدنع
.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYعضويف
.Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

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

توصلا.

ةحالملا.

فتاهلا.

تارايخلا.

HOME)يسيئر(
نمانهةضورعملاتامولعملاصيصختنكمي
."تارايخلا"Optionsةمئاق
كرحتةعرسىدمضرعي:ةعرسلادادع
)س/مك(ةعاسلايفرتموليكلابامإةبكرملا
.)س/ليم(ةعاسلايفليملابوأ

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

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

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

توصلا
تارايخلانيبلقنتللxوأwىلعطغضا
رايتخالاوأىقيسوملاتافلمضارعتساوأ
يف.توصلاردصمرييغتوأتالضفملانم
رييغتلريرمتلابمق،ةيسيئرلاضرعلاةشاش
وأيلاتلاراسملاىلإلاقتنالاوأةطحملا
.قباسلا

ةحالملا

لوصوللVىلعطغضا،ةحالملاةمئاقيف
وأ"تاراسملاثدحأ"Recentsىلإ

Favorites"مدعةلاحيفكلذو"تالضفملا
راسمدوجومدعةلاحيف.طشنراسمدوجو
وأءاغلإلليغشتلاةركبىلعطغضا،طشن
متكءاغلإوأمتكوأراسملاهيجوتفانئتسا
ىلإلوصولاوأيتوصلاهيجوتلاتوص

Recents"وأ"تاراسملاثدحأFavorites
."تالضفملا"
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فتاهلا
نكتملاذإ،)فتاهلا(Phoneةمئاقلايف
ضرعكنكميف،ةطشنةيفتاهةملاكمكانه
تاهجلالخريرمتلاوأتاملاكملاثدحأ
رييغتوأتالضفملانمرايتخالاوألاصتالا
ةملاكمكانهتناكاذإامأ.فتاهلاردصم
ليغشتوأفتاهلاتوصمتككنكميف،ةطشن
.ةعامسلا

تارايخلا

رصانعلانيبلقنتللxوأwىلعطغضا
ىلعطغضا.)تارايخلا(Optionsةمئاقيف
Vىلعطغضا.رصنعلاديدحتلoجورخلل
.رصنعلانم
يفمكحتلاماظنليغشتل:تابثلاورجلا
رتخا،هليغشتفاقيإوأ)TCS(رجلا

Traction)ماظنليغشتل.)رجStabiliTrak/
فاقيإوأتابثلايفينورتكلإلامكحتلا
عجار."تابثلا"Stabilityرتخا،هليغشت
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.١٧٠/تابثلايف

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

رصانعلاددح:ةيسيئرلاةحفصلاتارايخ
رصانعلاعيمجنوكتنل.ضرعللةحاتملا
Speedometer:تارايسلاعيمجىلعةرفوتم
Activeو"ةعرسلادادع" Safety"نامألاماظن
Speedو"طشنلا Sign"ةعرسلاةمالع"
Fuelو"تقولا"Timeو Range"قاطن
."دوقولا

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

طبضلxوأwمدختسا.)ةعرسلاريذحت(
،نكمي.ةعرسلاطبضلVطغضا.ةميقلا
هذهليغشتفاقيإ،ةعرسلاطبضدرجمب
ءانثأليغشتلاةركبىلعطغضلابةزيملا
ةعرسلادحزواجتمتاذإ.ةحفصلاهذهضرع
.سرجعمةيريذحتةلاسررهظتس،راتخملا
جمانربلاتامولعمضرع:جمانربلاتامولعم
.ردصملاحوتفم

ةعرسلادادع
رتموليكلابةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهظُي
ةعاسلايفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايف
.)ةعاس/ليم(

ةعرسلانمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
/مك١٢٠ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلا
.نينرتوصردصيفوس،)ةعاس/ليم٧٥(اس
زكرم)DIC(ةشاشىلعةلاسررهظتامك
.قئاسلاتامولعم

تافاسملادادع
اهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـةبكرملا

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

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٨
Stop/Startماظنبةدوزملاتارايسلايف
ديقلاعشإلانوكيامدنع،)ليغشت/فاقيإ(
كرحملانارودةعرسسايقمريشي،ليغشتلا
يفرشؤملانوكيامدنع.ةرايسلاةلاحىلإ
AUTOعضو STOP)اذهف)يئاقلتفقوت
ليغشتلافاقيإعضويفكرحملانأينعي
اهنكميوليغشتلاعضويفةرايسلانكلو
يفاًيئاقلتكرحملاليغشتءدبنكمي.ةكرحلا
OFFىلعرشؤملانوكيامدنع.تقويأ
عضويفةرايسلانأينعياذهف،)فاقيإ(
.ليغشتلافاقيإ
نيبي،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
تارودددعكرحملانارودةعرسسايقم
فلتخيدق.)rpm(ةقيقدلايفكرحملا
تائمةدعنمكرحملانارودةعرسسايقم
يئاقلتلافقوتلاعضولالخكرحمللتارودلا
ةداعإوكرحملاليغشتفاقيإمتيامدنعو
.ىرخأةرمهليغشت

دوقولاسايقم

ىوتسملهباشم،ضورعمىلعألاىوتسملا
ةدعاقلا

،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقولاةيمكىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملا
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريشي
ةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناجىلإ
.دوقولاةئبعت
ءيضي،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
كانهلازام.ضفخنملادوقولاحابصم
نازخءلمبجينكلو،دوقولانمليلقلا
.تقوعرسأيفدوقولا

يكلامضعباهنعلأسيرومأيلياميف
ىلإًةراشإتالاحلاهذهربتعتال.تارايسلا
:دوقولاسايقميفةلكشمدوجو
ةخضمفاقيإمتي،ةمدخلاةطحميف.

ىلإسايقملاريشينألبقدوقولا
.لماكلاءالتمالا

امعليلقبلقأوأرثكأدوقولانوكي.
ليبسىلع.سايقملارشؤمهحضوي
نازخلاءالتماىلإسايقملاريشي،لاثملا
عقاولايفقرغتساهنكلو،فصنلاىلإ
اهنملقأوأنازخلاةردقفصننمرثكأ
.ئلتمييكل

ءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازلفاطعنالا

رشؤمرقتسيلٍناوثةدعرمألاقرغتسي.
،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ
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٩٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

روطملازارطلا
ديربتلئاسةرارحةجردسايقملااذهسيقي
.كرحملا
سايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدقوأةللظم
نموأريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
كرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلازمر
.اًدجًانخاس
كلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
نأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولاكلت
،داتعملالدعملاقوفةرارحلاةجردعفترت
:سايقملاةياهننمبرتقتو

ةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.
.ةفيثكةيرورم

سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.
.ئفادلا

.تاعفترملادوعصلةدايقلا.

.ليقثلمحرجوأةروطقمبحس.
.ةءارقلابلقتتنأيعيبطلانم
ريذحتلاةقطنمىلإسايقملارشؤملصواذإ
ةياهنيفتاتسومرتلازمروأةللظملا
٣٠نمرثكألكلذكعضولارمتساو،سايقملا
حبصأدقكرحملاديربتلئاسنأملعاف،ةيناث
.ةنوخسلاطرفم
طرفمحبصأدقكرحملاديربتلئاسناكاذإ
ةبكرملافقوأوقيرطلانعحنت،ةنوخسلا
مقمث.كلذبمايقلاهيفنكميتقوبرقأيف
.اًروفكرحملافاقيإب
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٢١٥/ةطرفم

نامألامازحبتاريكذتلا
نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم
ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا

حابصملااذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
طبربقئاسلاريكذتلسرجتوصردصيو
ةءاضإلاتبثتمث.هبصاخلانامألامازح
هذهلصاوتتامير.مازحلادشمتيىتحءانثأ
مدعيفقئاسلارمتسااذإتارمةدعةرودلا
ةكرحءانثأمازحلاكفبماقوأمازحلادش
.ةرايسلا
نلف،ميزبإلاباًتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
.سرجلاتوصردصينلوحابصملاضموي

نامألامازحببكارلاريكذتحابصم
نامألامازحطبرببكارلاريكذتلحابصمدجوي
.بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمراوجب
.٥٨/باكرلاراعشتساماظنعجار
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٠
حابصملااذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
طبربباكرلاريكذتلسرجتوصردصيو
ةءاضإلاتبثتمث.مهبصاخلانامألامازح
هذهلصاوتت.مازحلادشمتيىتحءانثأ
مدعيفبكارلارمتسااذإتارمةدعةرودلا
ةكرحءانثأمازحلاكفبماقوأمازحلادش
.ةرايسلا
نلف،ميزبإلاباًتبثمبكارلانامأمازحناكاذإ
.حابصملاضموينلوسرجلاتوصردصي
طبربيمامألابكارلاريكذتحابصمضمويدق
اذإسرجلاتوصردصيدقامكنامألامازح
ةبيقحلثمدعقملاىلعامءيشعضومت
وأةلاقبلاةبيقحوأديةبيقحوأقاروأ
.رخآينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمك
،سرجلاوأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل
مازحتبثوأدعقملاىلعنمءيشلالزأ
.ميزبإلابنامألا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
نمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
)تارعشتسم(رعشتسمماظنلاصحف
باكرلاراعشتساماظنوةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولاتادحووتادادشلاو
ةدحوومداصتلاراعشتساوكالسألاو
ماظنلوحتامولعملانمديزمل.صيخشتلا
ةداسولاماظنعجار،ةيئاوهلاةداسولا
.٥٣/ةيئاوهلا

ةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوث
ىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضي
.روفلا

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

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
بكارلل
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٥٨/باكرلاراعشتساماظن
لوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألاتامولعم
ةيئاوهلاةداسولاةلاحلرشؤمىلعيولعلا
.بكارلل

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرةءاضإبةلاحلارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاةلاحب
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل
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١٠١ ليغشتلارصانعوتادادعلا
يف)ليغشتلافاقيإ(offزمرلاءيضيامدنع
نأينعياذهف،ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظن
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.يجراخلايمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
قلعتتةلكشمكانهنوكتدقف،قالطإلا
مق،اذل.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملاب
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
يفامأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
يفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظن
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجت
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
١٠٠/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

نحشلاماظنءوض

دنعةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشت
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ةءاضإلانعحابصملافقوتيو.لمعيحابصملا
ثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشتءدبدنع
ىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذ
.ليكولا
،ةدايقلاءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
نحشلاماظنبةلكشمكانهنوكتدقف
ىدلاهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلا
اذهةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولا
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملا
زكرمنإف،حابصملااذهءيضيامدنع
.ًاضيأةلاسرضرعي)DIC(قئاسلاتامولعم
عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج

فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم
)كرحملاصحفءوض(
عباتلاصيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
اذهءاضأاذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتلل
ليلداذهف،كرحملاليغشتءانثأحابصملا
ءارجإرمألامزلتسيدقولطعفاشتكاىلع
ةءاضإلالمعتنأيغبني.ةرايسلاىلعةمدخ
يفلاعشإلانوكيامدنعلمعلاىلعةلالدلل

Service Mode)عضاومعجار.)ةمدخلاعضو
.١٥٤/ليغشتلاحاتفم

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
.ةرايسللررضثودحنودنالوحيسحابصملا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٢

هيبنت

ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
نلامبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشت
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا

هيبنت

قودنصوأكرحملاىلعتاليدعتيأ
وأبرسملاوأمداعلاماظنوأسورتلا
ةليدبتاراطإمادختساوأدوقولاماظن
تافصاومنعةفلتخمتافصاومب
اذهةءاضإىلإيدؤتدقةيلصألاتاراطإلا
تايلمعىلإاذهيدؤيدقو.حابصملا
نامضاهيطغيالةفلكتلاةظهابحالصإ
ىلإيدؤيدقرمألااذهنإلب.ةبكرملا
رابتخازايتجايفةرايسلاقافخإ

Emissions Inspection/Maintenance
عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٢٠١/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

لطعفاشتكامت:ضمويحابصملاناكاذإ
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤيدق
نمةجراخلاتاثاعبنالانمديزيوتاثاعبنالا
.ةمدخوصيخشتءارجإمزليدق.ةرايسلا
ةرايسلاةعرسنمللق،تايفلتثودحبنجتل
ىلعدوعصلاويوقلاعراستلابنجتو
للقف،ةروطقمبحستتنكاذإ.تاعفترم
.نكميامعرسأبةرورجملاةنحشلارادقم
نعثحباف،ضيمولايفحابصملارمتسااذإ
،ةرايسلاليغشتفقوأ.فقوتللنمآناكم
دعأمث،لقألاىلعٍناوث١٠ةدملرظتناو
،ضمويحابصملالظاذإ.كرحملاليغشت
ليكولاعجارو،ةقباسلاتاميلعتلاعبتاف
.نكممتقوعرسأيفةمدخلاءارجإل
مت:تباثلكشباًئيضمحابصملاناكاذإ
صيخشتءارجإمزليدق.لطعفاشتكا
.ةمدخو
:يلياممققحت
لالخنمدوقولابةبكرملاديوزتةلاحيف.

،ءاطغبدوزملاريغدوقولاعمقئياهم
عجار.ءاهتنالادعبهتلازإىلعصرحاف
دوقوةبلعمادختسابنازخلاءلم"
.١٩٦/دوقولاةئبعتلفسأ"ةلومحم
اذإامفاشتكاصيخشتلاماظنلنكمي
،ةبكرملاباًبكرمهكرتمتدقلوحملاناك
نم.ءاوهلايفدوقولارخبتبحمسيامم

عمةدايقلاتالحرنمليلقددعنأش
ءافطإليدؤينألوحملابيكرتمدع
.حابصملا

ةضفخنمةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.
ةضفخنمةءافكبكرحملاليغشتىلإ
هذهلوزتدقو،ةدايقلاةسالسمدعو
ثدحاذإ.كرحملاءامحإدعبلكاشملا
.دوقولاةيعونرييغتبكيلعف،اذه
ىلعاًدحاودوقونازخرمألابلطتيس
ءافطإلبسانملادوقولانملقألا
هبىصوملادوقولاعجار.حابصملا
وا١٩٥/)LYXرتل١٫٥وبرتكرحم(
رتل٢٫٠وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا

LTG(/١٩٥.

.ليكولاىلإهجوتف،اًئيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب
رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ

Emissions Inspection/Maintenance
ىلعف،)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
ىلإرابتخالاتادعمليصوتمتيسحجرألا
.)DLC(ةرايسلاتانايبطبرلصوم
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١٠٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ةمدختسمريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلارابتخاءارجإل
يفرثؤتدقةرايسلاىلعةمدخلاءارجإلوأ
ةيئابرهكتادعمعجار.ةرايسلاليغشت
ىلإةجاحلادنعليكولاعجار.١٩٩/ةيفاضإ
.ةدعاسم
صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
لاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Serviceىلع Mode)ةمدخلاعضو(.
ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.

ثدحاذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايفمكحتلا
ةزهاجةرايسلانوكتنلفرمألااذه
ةدايقءارجإرمألامزلتسيدقوصحفلل
ماظنلانوكينألبقمايأةدعلةينيتور
يفرمألااذهثدحيدق.صحفللاًزهاج
تلوف١٢ةوقبةيراطبلالادبتساةلاح
ءارجإمتاذإوأاهتقاطدافندنعوأاًثيدح
.ةرايسلاىلعاًثيدحةمدخلا

زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا

لمارفلاماظنريذحتءوض

ةريصقةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
.ةلكشمدوجوةلاح
ءدبدنعاًئيضميقبوحابصملاءاضأاذإ
.لمارفلابةلكشمدوجوينعياذهف،ليغشتلا
.روفلاىلعلمارفلاماظنصحفىلعلمعا
نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
دقف.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
دقوألمارفلاةساودعفدبعصلانمنوكي
نأنكميو.ةيضرألانماًريثكتبرتقانوكت
ناكاذإ.فقوتلللوطأاًتقوكلذقرغتسي
بحسكنكميف،اًئيضملازامحابصملا
بحسعجار.اهيلعةمدخلاءارجإلةبكرملا
.٢٥٦/ةرايسلا

ريذحت}
،ًءاضملمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
ةقيرطبلمارفلاماظنلمعيالامبرف
ةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ةحيحص
ىلإلمارفلاماظنبصاخلاريذحتلاحابصم
ةءاضإترمتسااذإ.مادطصاثودح
بناجىلإةبكرملابحسدعبحابصملا
اهبحسبجيف،رذحباهفاقيإوقيرطلا
.ةنايصلاءارجإل

Electric Parking
Brake Light)لمارفحابصم

)يئابرهكلانكرلا

لمارفمادختساءانثأحابصملااذهئيضي
ريرحتدعبحابصملاضيمورمتسااذإ.نكرلا
كانهنإف،ةدايقلاءانثأوأنكرلالمارف
يفوأةيئابرهكلانكرلالمارفماظنبةلكشم
ةشاشىلعةلاسراًضيأرهظتدق.رخآماظن
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٤
يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

Electricةنايص Parking
Brake Light)لمارفحابصم

)ةيئابرهكلانكرلا

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتءدبدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
.ةلكشمدوجوةلاح
بجيف،اًئيضمحابصملااذهلظاذإو
برقأيفليكولاىلإةرايسلابباهذلا
ىلععالطالاكنكمي.نكممتقو
يفةيئابرهكلانكرلالمارفلوحتامولعم

Electric Parking Brake)نكرلالمارف
ىلعةلاسراًضيأرهظتدق.١٦٧/)يئابرهكلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغنالل

لمارفلاماظنبةدوزملاتابكرملاىلإةبسنلاب
حابصملااذهءيضي،)ABS(قالغناللةعناملا
.كرحملاليغشتبقعةريصقةدمل
نوكيثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو
.لاطعألانمريذحتللًازهاج
يئابرهكلانكرلالمارفحابصمءاضأاذإامأ
تقوبرقأيففقوت،ةدايقلاءانثأرمتساو
كرحملالّغش.لاعشإلافاقيإبمقونكمم
رمتسااذإو.ماظنلاطبضةداعإلىرخأةرم
ةعرسىلعةدايقلادعبةءاضإلايفحابصملا
عجار،)ةعاس/ليم١٣(ةعاس/مك٢٠زواجتت
سرجتوصردصيدقامك.ةنايصللليكولا
.مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع
لمارفلاماظنريذحتحابصمئضيملاذإ
نكلوةبكرملابلمعتلمارفلاف،يساسألا
ناكاذإ.قالغناللةعناملالمارفلاتسيل
ًءاضميساسألالمارفلاماظنريذحتحابصم
لمعتالقالغناللةعناملالمارفلاف،ًاضيأ

لمارفلابةلكشمكانهنأامك،ةبكرملاب
/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.ةيساسألا

١٠٣.

رطقلا/بحسلاعضوءوض

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

طوبهلايفمكحتلاحابصم
لتلانم



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

١٠٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
مكحتلاحابصمنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نوكيامدنعءيضيلتلانمطوبهلايف
ضمويامدنع.مادختساللاًزهاجماظنلا
.طشنماظنلانأىلعليلداذهف،حابصملا
تاعفترملاىلعنملوزنلايفمكحتلاعجار
)HDC(/١٧٣.

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(

حابصملااذهئفطني،ةبكرملاليغشتءدبدعب
دعاسمليغشتمدعةلاحيفكلذكلظيو
مدعوأ)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.هرفوت
نوللابحابصملااذهءيضي،هرفاوتةلاحيف
ىلعظافحلادعاسمليغشتةلاحيفضيبألا
اًزهاجسيلنكلو،)LKA(ةيرورملاةراحلا
نوللاباًضيأحابصملااذهءيضيو.ةدعاسملل
ىلعظافحلادعاسمليغشتةلاحيفرضخألا
ريفوتلهتيزهاجو)LKA(ةيرورملاةراحلا
.ةدعاسملا

ةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسيدق
ةلجعكيرحتلالخنم)LKA(ةيرورملا
ةمالعنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
دعاسمحابصمءيضي.ةفشتكمريسةراح
نوللاب)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.ةدعاسمللهميدقتدنعينامرهكلا
هيبنتكينامرهكلانوللابحابصملااذهضموي
ةراشإللكلذوريسلاةراحةرداغمدنعريذحتلل
.اهزايتجامتدقةراحلاةمالعنأىلإ
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسممدقينل
)LKA(تناكاذإهيبنتلابموقيوأةدعاسملا
ةرداغمهاجتايفةطشنفاطعنالاةراشإ
ظافحلادعاسمفشتكااذإوأريسلاةراح
موقتكنأ)LKA(ةيرورملاةراحلاىلع
.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلاوأعراستلاب
Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.١٩٣/)راسملاىلعءاقبلا

تابكرملانمريذحتلارشؤم
ةيمامألا

اذهءيضيس،كلذبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
فاشتكاةلاحيفرضخألانوللابرشؤملا
.كمامأةبكرم
.١٨٦/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
دوجوفاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةبكرملامامأةاشملادحأ
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

١٨٩.

رجلاليغشتفاقيإحابصم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٦
ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
،يعيبطلكشبلمعيماظنلاناكاذإ
.رشؤملاحابصمئفطنيسف
دنعرجلاءافطناىلإةراشإلاحابصملمعي
)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإ
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمنم

حابصموحابصملااذهءيضي
StabiliTrak/ESC OFFليغشتفاقيإدنع

يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
.تابثلا
ليغشتلافاقيإعضويفTCSماظنناكاذإ
ةرورضلادنعتالجعلاةعرسنمدحلامتيسف
طبضاف.فلتلانمةرادإلادومعةيامحل
.كلذلًاقبطةدايقلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٠/تابثلايفينورتكلإلا

StabiliTrakماظنفقوتحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
هجوتف،كلذثدحيملاذإامأ.ةبكرملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملاب
ماظنليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا.
/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
اًضيأمتيسف،تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
.)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإ

/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
مكحتلاماظنوتابثلايفينورتكلإلامكحتلا
يفماظنلادعاسينلف،"TCS"رجلايف
ماظنليغشتبمق،هيلعو.ةرايسلايفمكحتلا
مكحتلا/StabiliTrakماظنورجلايفمكحتلا
حابصمئفطنيلتابثلايفينورتكلإلا
.ريذحتلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٠/تابثلايفينورتكلإلا

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
ةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
حابصمئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملا
،هضيمومدععمحابصملاةءاضإلاحيف
ماظنليطعتمتنوكينألمتحملانمف
/StabiliTrakماظنو"TCS"رجلايفمكحتلا
رهظتدق.تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
صحفا.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
يأددحتيكلقئاسلاتامولعمزكرملئاسر
امواهتفيظويدؤتدعتمل)صئاصخ(ةيصاخ
.ةنايصللةجاحيفةبكرملاتناكاذإ
،هضيموعمحابصملاةءاضإةلاحيفامأ
رجلايفمكحتلاماظنلمعىلعكلذلديف
"TCS"ماظنوأ/وStabiliTrak/مكحتلا
.ميلسلكشبتابثلايفينورتكلإلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٠/تابثلايفينورتكلإلا
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١٠٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
تاراطإلاطغضءوض

ةبقارمماظنبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب
حابصملاهذهءيضي،)TPMS(راطإلاطغض
مدقتو.كرحملاليغشتءدبدنعةزيجوةرتفل
تاراطإلاطغضلوحتامولعملاعيمج
.تاراطإلاةرارحوطغضسايقزاهجكلذكو

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع
ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
خفناوةصرفبرقأيففقوت.تاراطإلا
ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلا
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٢٣٦/تاراطإلاطغض

ءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع
مئادلكشب
ةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
ةلكشمكانهنوكتدقف،اًئيضملظمثاًبيرقت
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب

)TPMS(.ةلكشملاةجلاعممتتملةلاحيفو،
.لاعشإةرودلكعمحابصملاءيضيفوسف
.٢٣٨/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

كرحملاتيزطغضءوض

هيبنت

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

ءدببقعةريصقةدملحابصملااذهءيضي
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ينعيف،ةءاضإلايفرمتساوحابصملاءاضأاذإ
لكشبكرحملالالخقفدتيالتيزلانأكلذ
ةبكرملابتيزلاىوتسمنوكيدقف.بسانم
.ماظنلابىرخأةلكشمكانهوأًاضفخنم
.ليكولاعمرمألاعجار

دوقولاضافخناريذحتءوض

سايقمنمبرقلابحابصملااذهعقيو
متيامدنعةزيجوةرتفدعبءيضيو،دوقولا
لمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلاليغشت
.ماظنلا
ضفخنيامدنعاًضيأحابصملااذهءيضيو
فقوتيو.دوقولانازخيفدوقولاىوتسم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملااذه
ةنايصىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٨
نامألاءوض

ءدببقعةريصقةدملنامألاحابصمءيضي
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.كرحملاليغشت
ناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
ليغشتمتيملواًئيضمحابصملالظاذإو
ماظنيفلطعكانهنوكيدقف،كرحملا
لّطعمماظنليغشتعجار.ةقرسلاعنم
.٢٤/ةرايسلاةكرح

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
زاهجعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ضفخنملاءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلا
.١٢٦/ةيسيئرلاحيباصملل

IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

.١٢٤/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

يمامألابابضلاحابصمءوض

ءيضي،ةزيملاهذهبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
بابضلاحيباصمنوكتامدنعبابضلاحابصم
.مادختسالاديق

حيباصمليغشتفاقيإدنعءوضلايفتخيو
ديزملل١٢٨/بابضلاحيباصمعجار.بابضلا
.تامولعملانم

حيباصملاليغشتركذم

يفحيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلابو
دنعحابصملااذهءيضي،يريكذتلاءوضلا
.حيباصملاهذهمادختسا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

يفمكحتلاماظندنعحابصملااذهءيضي
.ةعرسلاتابث
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١٠٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
مكحتلاماظنءاغلإدنعحابصملااذهئفطني
يفمكحتلاماظنعجار.ةعرسلاتابثيف
.١٧٧/ةعرسلاتابث

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
.بسانملكشب

تامولعملاتاشاش
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
قيبطتيفتادادعلاةعومجمطسويف
تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار.تامولعملا
نمريثكلاةلاحتاشاشلاهذهحضوتو.٩٤/
يفمكحتلاحيتافمدجوتو.ةبكرملاةمظنأ
ءزجيف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ةدايقلاةلجعنمنميألامكحتلا

wوأx:وأىلعألللاقتناللطغضا
.ةمئاقلايفلفسألا
oوأp:قطانمنيبلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا

V:ةمئاقرصنعديدحتوأةمئاقحتفلطغضا.
ىلعميقلانييعتةداعإلرارمتسالاعمطغضا
.ةنيعمتاشاش

ةدعاقلاىوتسم
تامولعملاةحفصتارايخ
DICنمتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
اهضرعفاقيإوأ)قئاسلاتامولعمزكرم(
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلانم

ةعومجمىلإلوصوللoطغضا.١
.تاقيبطتلا

قيبطتىلإريرمتللxوأwطغضا.٢
Options)تارايخلا(.

ةمئاقىلإلوخدللVىلعطغضا.٣
Options)تارايخلا(.

Infoىلإريرمتلابمق.٤ Pages)تاحفص
.pطغضامث،)تامولعملا

لالخلقنتللxوأwىلعطغضا.٥
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

رصانعلادحأزييمتءانثأVىلعطغضا.٦
.هديدحتءاغلإوأرصنعلااذهديدحتل
ةمالعرهظتس،امرصنعديدحتدنع
.هراوجبرايتخا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٠
تامولعملاتاحفص
يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق
قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل

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

Speed)ةبكرملاةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
يفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
.)ةعاس/ليم(ةعاسلا

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

لكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠
ًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغ
/ليم()مك١٠٠/رتل(نملجسملاددعلاىلع
ةمئاقلارصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ
داصتقاىوتسمطقفمقرلااذهسكعيو.اذه
ريغتيفوسوةبكرمللاًيلاحيبيرقتلادوقولا
.ةدايقلافورظريغتبسح

طيشنتءانثأVىلعرارمتسالاعمطغضا
ةفاسمدادعطبضةداعإلةشاشلاهذه
ةداعإنكمي.دوقولاداصتقاطسوتموةلحرلا
pىلعطغضلاب،بةلحرلاوأةلحرلاطبض
.طبضلاةداعإرايتخاو
ضرعل:دوقولاقاطن:دوقولاتامولعم
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
اذهف،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
متي.ضفخنمةبكرملابدوقولارادقمنأينعي
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقت
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
.دوقولانازخيفةيقبتملا
رمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملاتيزلا

REMAINING OIL LIFE تيزلارمع(99%
نم٪٩٩ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملا
.يلاحلاتيزلارمع
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon)رييغت
.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملاتيز
عجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
مايقىلإةفاضإلاب.٢٠٧/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإبىصوُي
.٢٧٠/ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
ةشاشطبضةداعإمدعىلعصرحلايغبني

Oil Life)رخآتقويأيف)تيزلارمع
يفتيزلارييغتهيفمتييذلاتقولافالخب
ىتحةقدبهطبضةداعإنكميالثيح.لاحلا
طبضةداعإل.ةيلاتلاةرملايفتيزلارييغتمتي
رارمتسابطغضا،كرحملاتيزرمعماظن
ةشاشلانوكتامدنعناوثةدعلVىلع

Oil Life)رمعماظنعجار.ةطشن)تيزلارمع
.٢٠٩/كرحملاتيز

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
تاراطإلاطغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
لكللطر(psiوأ)لاكسابوليك(kPaلاب
متي،اًضفخنمطغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوب
.يلاقتربلانوللابراطإلااذهةميقضرع
٢٣٧/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
.٢٣٨/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتو

ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةرايسلا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
نكمي.طبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةرايسلل
Vىلعطغضلابةعرسلاطسوتمطبضةداعإ
.ضرعلاءانثأ
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١١١ ليغشتلارصانعوتادادعلا
يف:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
دوقولاكالهتساطسوتمضرعمتيفصتنملا
ىلعأ.ينايبمسروددعةئيهىلعيلاحلا
طسوتمضرعمتييطيرشلاينايبلامسرلا
يتلاةددحملاةفاسمللدوقولايفداصتقالا
مسرلالفسأضرعمتي.اًثيدحاهعطقمت
يفداصتقاللطسوتملضفأيطيرشلاينايبلا
متي.ةددحملاةفاسمللهقيقحتمتدوقولا
ىلعةحفصلاىلعأةددحملاةفاسملاضرع
".مك/ليمxxxرخآ"ةئيه

طبضةداعإلوأةفاسملاديدحتلpطغضا

رايتخالxوwمدختسا.ةميقلضفأ
ديدحتلxوwطغضا.Vطغضاوةفاسملا
"Reset Best Score")لضفأنييعتةداعإ
لضفأنييعتةداعإلVطغضا.)ةجيتن
متي،طبضلاةداعإدعب.دوقولاداصتقاطسوتم
كلذو،ةميقلضفأةشاشيف"---"ضرع
.ةددحملاةفاسملاعطقنمءاهتنالانيحل
ريثأتةيفيكنعتامولعمةشاشلارفوت
ةفاسملايفيلاحلاةدايقلاكولس
ةدايقلابولسأةنراقمةيفيكوةعوطقملا
ةفاسمللهقيقحتمتاملضفأباًرخؤمديجلا
.ةددحملا

Economy Trend)يداصتقالاهاجتالا(:
دوقولايفداصتقالاطسوتملجسضرعت
لثميطيرشلك.)ليم٣٠(مك٥٠رخآنم

ءانثأ.اهتدايقتمت)ليم٣(مك٥يلاوح
ثدحأسكعتلةطرشألالكشريغتيسةدايقلا
عمطغضا.نميألابناجلايفةفاسم
وأينايبلامسرلاحسملVىلعرارمتسالا

.ةمئاقلانمطبضلاةداعإلpطغضا
Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم

،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعVىلعطغضا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةريصقةدملVىلعطغضا،تقؤملافاقيإل
تقؤملاوةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنع
ىلإتقؤملاطبضةداعإل.ليغشتلاديق
ءانثأVىلعرارمتسالاعمطغضا،رفصلا

ددحمثpطغضاوأ،ةشاشلاهذهطيشنت
.طبضةداعإ

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

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

Battery Voltage)ضرعل:)ةيراطبلادهج
هذهترفوتاذإ،ةيلاحلاةيراطبلاةيتلوف
يداعرمأيهةيراطبلادهجتاريغت.ةزيملا
١٠١/نحشلاماظنءوضعجار.ةدايقلاءانثأ
نحشماظنيفلطعيأكانهناكاذإ.
قئاسلاتامولعمزكرمضرعيس،ةيراطبلا
)DIC(ةلاسر.

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

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



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٢
ىوتسملابقئاسلاتامولعمزكرم
ىلعألا
تامولعملاةحفصتارايخ
DICنمتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
اهضرعفاقيإوأ)قئاسلاتامولعمزكرم(
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلانم

قيبطتىلإريرمتللpوأoطغضا.١
Options)تارايخلا(.

ىلإلاقتناللxوأwىلعطغضا.٢
طغضاوتامولعملاةحفصتارايخ
.Vىلع

لالخلقنتللxوأwىلعطغضا.٣
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

رصانعلادحأزييمتءانثأVىلعطغضا.٤
.هديدحتءاغلإوأرصنعلااذهديدحتل
ةمالعرهظتس،امرصنعديدحتدنع
.هراوجبرايتخا

تامولعملاتاحفص
يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق
قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل

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

Speed)ةبكرملاةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
يفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
ةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم(ةعاسلا
ةمئاقلاحتفلVىلعطغضا،كلذبةزهجم
.ةعرسللىصقألادحلاتامالعضرعديدحتو
مدعةلاحيف"−−"ةمالعلاضرعتس
ريغماظنلاناكوأةعرسدحفاشتكا
.اًرفاوتم

Trip Tripوأ)١ةلحرلا(1 :)٢ةلحرلا(2
ءاوس،اًيلاحةعوطقملاةفاسملاضرعمتي
طبضةداعإرخآذنم،ليملاوأرتموليكلاب
.ةلحرلاةفاسمدادعل
،اهرفاوتةلاحيف،ةشاشلاهذهضرعت
ذنمدوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم
مقرلااذهسكعيو.طبضةداعإةيلمعرخآ
اًيلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسمطقف
فورظريغتبسحريغتيفوسوةبكرملل
يفداصتقالاطسوتمضرعنكميو.ةدايقلا
نولاجلكلليمةروصيفدوقولاكالهتسا
.كبسانيامبسحمك١٠٠/رتلوأرتل/مكوأ
،اهرفاوتةلاحيف،ةشاشلاهذهضرعت
.طبضةداعإةيلمعرخآذنمةعرسلاطسوتم
طسوتملاىوسمقرلااذهسكعيالو
ريغتبسحريغتيسوةبكرملاةعرسليبيرقتلا

طسوتمضرعنكميو.ةدايقلافورظ
/مكوأةعاسلكلليمةروصيفةعرسلا
.كبسانيامبسحوأةعاس

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

ضرعل:دوقولاقاطنوأدوقولاتامولعم
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
اذهف،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
متي.ضفخنمةبكرملابدوقولارادقمنأينعي
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقت
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
هذهضرعتدق.دوقولانازخيفةيقبتملا
داصتقالا،اهرفاوتلاحيف،اًضيأةشاشلا
.دوقولاكالهتسايفيروفلا
رمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملاتيزلا

REMAINING OIL LIFE تيزلارمع(99%
نم٪٩٩ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملا
.يلاحلاتيزلارمع
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon)رييغت
.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملاتيز
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١١٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا
عجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
مايقىلإةفاضإلاب.٢٠٧/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجيفةيفاضإةنايصءارجإبىصوُي
.٢٧٠/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
Oilةشاشطبضةداعإبمقتال Life)رمع
يذلاتقولافالخبرخآتقويأيف)تيزلا
نكميالثيح.لاحلايفتيزلارييغتهيفمتي
يفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإ
تيزرمعماظنطبضةداعإلو.ةيلاتلاةرملا
ةشاشنوكتامدنعVىلعطغضا،كرحملا
.ديكأتلاةذفانراهظإلةطشنهذهضرعلا
"ال"وأ"معن"رايتخالpوأoمدختسا
تيزرمعماظنرظنا.Vىلعطغضاو
.٢٠٩/كرحملا

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
تاراطإلاطغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
لكللطر(psiوأ)لاكسابوليك(kPaلاب
متي،اًضفخنمطغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوب
.يلاقتربلانوللابراطإلااذهةميقضرع
٢٣٧/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
.٢٣٨/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتو

ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةرايسلا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب

ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
دعأ.طبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةرايسلل
امنيبVىلعطغضلابةعرسلاطسوتمطبض
ذفانضرعلكلذوةطشنةشاشلاهذهنوكت
.Vىلعطغضاو"ال"وأ"معن"رايتخالديكأت

يف:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
دوقولاكالهتساطسوتمضرعمتيفصتنملا
ىلعأ.ينايبمسروددعةئيهىلعيلاحلا
طسوتمضرعمتييطيرشلاينايبلامسرلا
يتلاةددحملاةفاسمللدوقولايفداصتقالا
مسرلالفسأضرعمتي.اًثيدحاهعطقمت
يفداصتقاللطسوتملضفأيطيرشلاينايبلا
متي.ةددحملاةفاسمللهقيقحتمتدوقولا
ىلعةحفصلاىلعأةددحملاةفاسملاضرع
".مك/ليمxxxرخآ"ةئيه

طبضةداعإلوأةفاسملاديدحتلVطغضا
رايتخالxوwمدختسا.ةميقلضفأ
ديدحتلxوwطغضا.Vطغضاوةفاسملا
"Reset Best Score")لضفأنييعتةداعإ
لضفأنييعتةداعإلVطغضا.)ةجيتن
متي،طبضلاةداعإدعب.دوقولاداصتقاطسوتم
كلذو،ةميقلضفأةشاشيف"---"ضرع
.ةددحملاةفاسملاعطقنمءاهتنالانيحل

ريثأتةيفيكنعتامولعمةشاشلارفوت
ةفاسملايفيلاحلاةدايقلاكولس
ةدايقلابولسأةنراقمةيفيكوةعوطقملا
ةفاسمللهقيقحتمتاملضفأباًرخؤمديجلا
.ةددحملا
اذإ:ةلصافلاةفاسملادادعإ/عبتتلاةفاسم
ضرعمتي،ةزيملاهذهبةزهجمةبكرملاتناك
يتلاةبكرملابقاحٰللمزاللايلاحلانمزلا
امدنع.ةحفصلاهذهىلعةينمزةميقككمامأ
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاةحاتإمتي
ىلإةشاشلاليدبتمتي،"ACC"ةعرسلا
ةحفصلاهذهضرعت.ةوجفلادادعإةحفص
نيبمبناجىلإيلاحلاةوجفلادادعإ
.ةيمامألاتابكرملا
يف،ةشاشلاهذهضرعت:قئاسلاةدعاسم
دعاسمصوصخبتامولعم،اهرفاوتلاح
ريذحتلاو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
نمهيبنتلاو)LDW(ريسةراحةرداغمدنع
.)FCA(ةيمامألاتامداصتلا

Economy Trend)يداصتقالاهاجتالا(:
دوقولايفداصتقالاطسوتملجسضرعت
لثميطيرشلك.)ليم٣٠(مك٥٠رخآنم
ءانثأ.اهتدايقتمت)ليم٣(مك٥يلاوح
ثدحأسكعتلةطرشألالكشريغتيسةدايقلا
Vىلعطغضا.نميألابناجلايفةفاسم
ةطشنةشاشلاهذهنوكتامنيبةمئاقلاحتفل
"ال"وأ"معن"رتخا.ينايبلاططخملاحسمل
.Vىلعطغضاو
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٤
Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم

طغضا،تقؤملاليغشتأدبا.تقؤمكةشاشلا
هذهنوكتامنيبةمئاقلاحتفلVىلع
ديدحتلxوwمدختسا.ةطشنةشاشلا

Start Timer"وأ"تقؤملاليغشتءدب
Reset"ىلعطغضا."طبضلاةداعإVفاقيإل

نوكتامنيبVىلعطغضا،تقؤملاليغشت
ةشاشلاهذهرهظتفوسو.ةطشنةشاشلا
نييعتةداعإرخآذنميضقنملاتقولاةيمك
.تقؤملل

Speed Limit)ضرعل:)ةعرسلادح
ةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلاتامولعم
دوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلاتانايب
ضرعتس.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلايف
دحفاشتكامدعةلاحيف"−−"ةمالعلا
.اًرفاوتمريغماظنلاناكوأةعرس

ةشاشلاهذهنوكتامنيبVىلعطغضا
ةمالعليغشتفاقيإوأليغشتلةطشن

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

هذهترفوتاذإ،ةيلاحلاةيراطبلاةيتلوف
يداعرمأيهةيراطبلادهجتاريغت.ةزيملا
١٠١/نحشلاماظنءوضعجار.ةدايقلاءانثأ

نحشماظنيفلطعيأكانهناكاذإ.
قئاسلاتامولعمزكرمضرعيس،ةيراطبلا
)DIC(ةلاسر.

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

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

ةبكرملالئاسر
ةرايسلالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
.ةلكشمحيحصتلنيعمءارجإذاختاةرورض
ةروصبلئاسرلانمديدعلارهظتدقو
.ةعباتتم
اليتلالئاسرلاىلععالطالاديكأتنكمي
طغضلاباهحسموةيروفتاءارجإبلطتت
بلطتتيتلالئاسرلاحسمنكميال.Vىلع
.تاءارجإلاكلتذيفنتدعبالإةيروفتاءارجإ
لمحمىلعلئاسرلاعيمجذاختايغبنيو
ىلعلمعيالةلاسرلاحسمنإثيح؛دجلا
.ةلكشملاحيحصت
عجار،)ةمدخ(SERVICEةلاسرترهظاذإ
.كليكو
ضرعي.لئاسرلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا
:ةيلاتلاعيضاوملالوحلئاسرماظنلا
ةمدخلئاسر.
لئاوسلاتايوتسم.
ةبكرملانامأ.
لمارفلا.
ةدايقلا.
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١١٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
قيلعتلايفمكحتلاةمظنأ.
قئاسلاةدعاسمةمظنأ.
ةعرسلاتبثم.
ةبمللالادبتساوةرانإلا.
لسغلا/حسملاةمظنأ.
ذفاونلاوباوبألا.
نامألاةمزحأ.
ةيئاوهلاةداسولاةمظنأماظن.
ةكرحلالقانوكرحملا.
تاراطإلاطغض.
ةيراطبلا.

كرحملاةقاطلئاسر
ENGINE POWER IS REDUCED)مت

)كرحملاةوقليلقت
ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا
ترهظاذإ.عراستلاىلعةرايسلاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
هذهضرعءانثأةبكرملاةدايقنكمي.ةبكرملا
ىصقألادحلاضفخنيدقنكلو،ةلاسرلا
هذهروهظرارمتسادنع.ةعرسلاوعراستلل

هجوتلابجي،رركتملكشباهضرعوأ،ةلاسرلا
برقأيفةمدخلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو
ليغشتفورظلظيفعفدلاليطعتمتيس
دعبةبكرملاليغشتةداعإلواح.ةنيعم
.ةيناث٣٠ةدملاهفقوت

ةرايسلاةعرسلئاسر
SPEED LIMITED TO XXX KM/H

(MPH))ددعبةددحمةعرسلاXXX
))ةعاسلايفليم(ةعاس/مك
ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهظُت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
قئاسلا،قيلعتلا،ةرارحلا،لمارفلا،ميحشتلا
.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملانسيف

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

ةحفصلاىلعتادادعإلازمرسملبمق.١
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبةيسيئرلا

تارايخلابةمئاقضرعلةرايسلاسملا.٢
.ةحاتملا

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣

وأامةزيمءافطإلRوأ9سملبمق.٤
.اهليغشت

ىوتسمىلعأىلإلاقتناللzسملِا.٥
.تادادعإلاةمئاقل
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٦
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدق

يفلخلادعقملاريكذت
حتفدنعةلاسروةرافصرودصىلإاذهيدؤي
.ةرايسلاليغشتءانثأوألبقيفلخلابابلا
.ليغشتوأفاقيإسملا

ءاوهلاةدوجوخانملا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةيئاقلتلاةحورملاةعرس.
ءاوهلاةدوجساسح.
ديربتلاةيتاذدعاقملا.
ةئفدتلاةيتاذدعاقملا.
يئاقلتلابابضلاليزم.
يئاقلتلايفلخلابابضلاليزم.

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس
امدنعءاوهلاقفدترادقمدادعإلااذهددحي
وهخانملايفمكحتلاةحورمدادعإنوكي

Auto Fan)ةيئاقلتةحورم(.
.ةيلاعوأةطسوتموأةضفخنمسملِا

ءاوهلاةدوجساسح
عضو"ىلإماظنلاليوحتبدادعإلااذهموقي
.يجراخلاءاوهلاةدوجبسحب"ريودتةداعإ

وأةضفخنمةيساسحوأةطشنريغسملِا
.ةيلاعةيساسح

ديربتلاةيتاذدعاقملا
اًيئاقلتلمعتساهنإفةزيملاهذهنيكمتدنع
ىوتسملاىلإدعاقملاةيوهتطيشنتىلع
.ةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوببولطملا
.٤٠/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار
.ليغشتوأفاقيإسملا

ةئفدتلاةيتاذدعاقملا
اًيئاقلتلمعتساهنإفةزيملاهذهنيكمتدنع
ىوتسملاىلإةئفدملادعاقملاطيشنتىلع
.ةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوببولطملا
دعاقملاةئفدتليغشتفاقيإنكمي
دعاقملاةئفدترارزأمادختسابةيكيتاموتوألا
دعاقملاةئفدتعجار.طسوألالوسنوكلاىلع
.٤٠/اهتيوهتوةيمامألا
.ليغشتوأفاقيإسملا

يئاقلتلابابضلاليزم
عنامبيجتسي،)ليغشت(Onىلعهطبضدنع
ةرارحلاةجردلاوحألًايلآيمامألابابضلا
.بابضلالكشتببستدقيتلاةبوطرلاو
.ليغشتوأفاقيإسملا

يئاقلتلايفلخلابابضلاليزم
ليزمليغشتباًيكيتاموتوأموقيدادعإلااذه
.كرحملاليغشتءدبدنعيفلخلابابضلا

.ليغشتوأفاقيإسملا

مداصتلا/فشكلاةمظنأ
:يليامضرعمتيدقو،سملا
هيبنتلاعون.
يمامألامداصتلاماظن.
مامألانمةاشملافشكةزيم.
ريسلاةراحرييغتراذنإ.
نكرلادعاسم.
ةيفلخلااريماكلابنكرلادعاسمزومر.
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهيبنت.

هيبنتلاعون
متييذلاهيبنتلاعونةزيملاهذهددحتس
ةدعاسمللقئاسلاةدعاسمةمظنأنمهيقلت
هيبنتتارفاصامإيهو،لاطعألابنجتيف
يفةيزازتهاتاضبنةروصيفةمالسهيبنتوأ
.دعقملا
يفنامألاهيبنتوأةيتوصتاراشإسملا
.دعقملا

يمامألامداصتلاماظن
يفةرايسلاةباجتسايفدادعإلااذهمكحتي
Offدادعإلمعي.كمامأةرايسفاشتكاةلاح
فئاظولكليطعتىلع)ليغشتلافاقيإ(

FCAوAEB.دادعإعمAlert)و)هيبنتلاBrake
.AEBوFCAنملكرفوتيس)لمارفلا(
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١١٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ليطعتىلع)راذنإلا(Alertدادعإلمعي

AEB.ةيئاقلتلائراوطلالمارفعجار)AEB(
/١٨٨.

.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأةطشنريغسملِا

مامألانمةاشملافشكةزيم
نمدحلاوأبنجتيفةزيملاهذهدعاستدق
عمةيمامألاتامداصتلانعجتانلاررضلا
.نيبيرقلاةاشملا
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

١٨٩.

.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأةطشنريغسملِا

ريسلاةراحرييغتراذنإ
نمةدعاسمماظننعةرابعوهLCAماظن
نيقئاسلادعاسيةيرورملاةراحلارييغتلجأ
ةراحلارييغتدنعثداوحلابنجتىلع
)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتعجار.ةيرورملا
/١٩١.

اًضيأمتي،ريسلاةراحرييغتهبنمليطعتدنع
.ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمهبنمليطعت
.ليغشتوأفاقيإسملا

نكرلادعاسم
ليغشتاذهحيتي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةمظنأعجار.اهليغشتفاقيإوأةزيملا
.١٨٠/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

.ليغشتوأفاقيإددح

ةيفلخلااريماكلابنكرلادعاسمزومر
دعاسمماظنزومرنيكمتبدادعإلااذهموقي
ةمظنأعجار.ةيفلخلااريماكلابنكرلا
.١٨٠/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

.ليغشتوأفاقيإسملا

ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهيبنت
تاعطاقتلاهيبنتةزيملاليغشتاذهحيتي
عجار.اهليغشتفاقيإوأةيفلخلاةيرورملا
/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

١٨٠.

.ليغشتوأفاقيإسملا

ةمءالملاوةحارلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
هيبنتلاتوصىوتسم.
راعشتسالابيفلخلاءاطغلابمّكحتلا.
فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ.
فلخللريسلادنعيئاقلتلاحسملا.
يفليغشتلاءدبيفةدّدمملاةدعاسملا.

تاعفترملا

هيبنتلاتوصىوتسم
.هيبنتلاتوصىوتسمددحياذه

تامولعملاةشاشيفمكحتلارصانعسملا
.توصلاىوتسمطبضلهيفرتلاو

راعشتسالابيفلخلاءاطغلابمّكحتلا
مدقلاةكرحةطساوبيفلخلابابلالمعيدق
بوبنأنيبيفلخلاتامدصلايقاولفسأ
بابلاعجار.ماقرألاةحولورسيألامداعلا
.١٨/يفلخلا
وأ)ليغشتلافاقيإ(Offسملا

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

فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ
ةلامإمتتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
ىلإيمامألابكارلاوأ/وقئاسلايتآرم
Rىلإةبكرملاعضورييغتمتيامدنعلفسألا
برقلابضرألاةيؤرنيسحتل)فلخللعوجرلا(
عضوىلإاذهدوعيس.ةيفلخلاتالجعلانم
نمةبكرملاعضورييغتدنعقباسلاةدايقلا
نوكيامدنعوأ،)فلخللعوجرلا(Rعضولا
ىلإةلامإلاايارمعجار.فاقيإلاديقكرحملا
.٢٦/يسكعلاعضولا
قئاسلا-ليغشتوأةطشنريغسملا
-ليغشتوأقئاسلا-ليغشتوأبكارلاو
.بكارلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٨
فلخللريسلادنعيئاقلتلاحسملا
ةحساملاليغشتكلذكوليغشتلادنع
ةيفلخلاةحساملالمعتفوس،ةيمامألا
ىلإةرايسلاعضوريغتيامدنعاًيكيتاموتوأ
R)عوجر(.
.ليغشتوأفاقيإسملا

يفليغشتلاءدبيفةدّدمملاةدعاسملا
تاعفترملا
ءدبدعاسمماظنةدمرييغتةيناكمإاذهحيتي
.عفترمنمليغشتلا
Extendedسملا Hold)وأ)دتممتابث

Standard Hold)يداعتابث(.

ةرانإلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةرايسلاعقومديدحتحيباصم.
جورخلادعبامةرانإ.

ةرايسلاعقومديدحتحيباصم
حيتتوةيجراخلاحيباصملاةزيملاهذهضموت
مظعموةيجراخلاحيباصملاضعبليغشت
طغضلادنعةزيجوةرتفلةيلخادلاحيباصملا
نودبلوخدلالاسرإزاهجيفKىلع
.ةرايسلاعقومديدحتل)RKE(حاتفم
.ليغشتوأفاقيإسملا

جورخلادعبامةرانإ
حيباصملارارمتساةرتفديدحتاذهحيتي
يفةبكرملاةرداغمدنعةئيضمةيجراخلا
.ملظمناكم
وأةيناث60وأةيناث30وأةطشنريغسملا

.ةيناث120

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
:يليامضرعمتيدقو،سملا
حوتفملابابلالفقعنم.
اًيئاقلتبابلالفق.
لجؤملابابلالفق.

حوتفملابابلالفقعنم
قئاسلابابلفقنوددادعإلااذهلوحي
،دادعإلااذهليغشتمتاذإ.بابلاحتفءانثأ
.رخأتملاباوبألالافقإةمئاقرفاوتتنل
.ليغشتوأفاقيإسملا

اًيئاقلتبابلالفق
عيمجلفقمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
ىلإةبكرملالوحتدنعاًيكيتاموتوأباوبألا
باوبألانيمأتءاغلإمتيس.)نكرلا(Pعضولا
Pعضولاىلإةبكرملالوحتدنعاًيكيتاموتوأ
.)نكرلا(
.ليغشتوأفاقيإسملا

لجؤملابابلالفق
.ةرايسلاباوبألفقدادعإلااذهرخؤي
.ليغشتوأفاقيإسملا

Remote Lock, Unlock, Start
)ليغشتلاءدب،حتف،دعُبنعلفقلا(
:يليامضرعمتيدقو،سملا
دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم.
دعُبنعلفقلابمالعإ.
دعُبنعبابلاحتف.
دنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت.

دعُبنعليغشتلا
دنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت.

دعُبنعليغشتلا
دعُبنعذفاونلاليغشت.
يكيتاموتوألاباوبألالفق.
يبلسلاباوبألالفق.
ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت.

دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم
حيباصملاضيموليغشتبدادعإلااذهموقي
ةطساوبةرايسلالفقحتفدنعةيجراخلا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
.RKEحاتفم

.حيباصملاوأةطشنريغسملا
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١١٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
دعُبنعلفقلابمالعإ
دنعةرايسلاةباجتساةيفيكدادعإلااذهددحي
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجةطساوباهلفق
.RKEحاتفمنودب

وأقوبلاوحيباصملاوأةطشنريغسملا
.طقفقوبلاوأطقفحيباصملا

دعُبنعبابلاحتف
لكلفقحتفنيبدادعإلااذهراتخي
طغضلادنعطقفقئاسلابابوأباوبألا
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجنمKىلع
.RKEحاتفمنودب

.قئاسلابابوأباوبألالكسملا

ليغشتلادنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنع
متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةيوهتليغشت
عجار.ةراحلامايألايفدعُبنعليغشتلا
ءدبو٤٠/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
.١٣/دعُبنعةرايسلاليغشت
.ليغشتوأفاقيإسملا

ليغشتلادنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنع
متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةئفدتليغشت
عجار.ةدرابلامايألايفدعُبنعليغشتلا
ءدبو٤٠/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
.١٣/دعُبنعةرايسلاليغشت
.ليغشتوأفاقيإسملا

دعُبنعذفاونلاليغشت
عمطغضلادنعذفاونلاحتفبكلذحمسي
الاسرإزاهجيفKىلعرارمتسالا
عجار.RKEحاتفمنودبدعُبنعلوخدل
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٨.
.ليغشتوأفاقيإسملا

يكيتاموتوألاباوبألالفق
حتفمتيسيتلاباوبألايأدادعإلااذهددحي
بابضبقميفرزلامادختسادنعاهلفق
.ةرايسلالفقحتفلقئاسلا
.قئاسلابابوأباوبألالكسملا

يبلسلاباوبألالفق
لفقمتيسناكاذإامدادعإلااذهددحي
دعبكهيبنتواهلفقوأاًيكيتاموتوأةرايسلا
ةطساوباًديعبكفارصناوباوبألالكقالغإ
ماظنليغشتعجار.دعُبنعلوخدلاحاتفم
.٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
توصعمليغشتلاوأةطشنريغسملِا
.ةطشنوأقوبلا

ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت
دنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
.ةبكرملالخادRKEلاسرإزاهجكرت
هيبنتنيكمتاًضيأةمئاقلاهذهحيتتو

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

سولجلاعضو
:يليامضرعمتيدقو،سملا
دعقملامادختساةركاذ.
دعقملانمجورخلاةركاذ.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٠
دعقملامادختساةركاذ
عاضوألاءاعدتساباًيئاقلتةزيملاهذهموقت
دنع٢وأ١رزيفلبقنمةظوفحملا
ىلإليغشتلافاقيإنملاعشإلاليوحت

ACC/ACCESSORY)دعاقمعجار.)تاقحلملا
.٣٧/ةركاذلا
.ليغشتوأفاقيإسملا

دعقملانمجورخلاةركاذ
رزعضاومءاعدتسابةزيملاهذهموقت
رييغتدنعاًيئاقلتاًقباسنزخملاجورخلا
وأ)ليغشتلا(onعضونملاعشإلا

ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملاoff
قئاسلابابحتفةلاحيفو)ليغشتلافاقيإ(
/ةركاذلادعاقمعجار.اًحوتفمناكاذإوأ

٣٧.
.ليغشتوأفاقيإسملا

نكرلاةمدخعضو
تامولعملاماظنفقوىلإاذهيدؤيس
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذّدحي
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلاب
:مداخلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

.ديكأتلاةشاشىلإلاقتنالللاخدإددح.٢
ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣

.ماقرأ
وأماظنلالفقللفقلاءاغلإوألفقسملا
ةمئاقلاىلإةدوعللBackسملا.لفقلاءاغلإ
.ةقباسلا

لماشلامكحتلاماظن
دعبنع
لماشلامكحتلاماظنةجمرب
دعبنع

يولعلالوسنوكلايفرارزألاهذهدجوت
.ةبكرملايفاهرفوتلاح
لاسرإةزهجأةثالثلحمماظنلااذهلحي
اهمادختسامتيىصقأدحبدعبنعمكحتلل
بآرملابابحتفةزهجألثمةزهجأليغشتل
ةيكيتاموتوألاةزهجألاونمألاةمظنأو
ةيفيكحضوتتاداشرإلاهذه.لزنملاب
نكلوبآرملابابحتفزاهجعملماعتلا
.رخآزاهجيأعماهمادختسانكمي
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١٢١ ليغشتلارصانعوتادادعلا
دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
عتمتيالبآرملابابحتفلزاهجيأعم
يأاذهلمشيو.عجارتلاوفقوتلاةيصاخب
ةعونصملابآرملابابحتفةزهجأنمزارط
.١٩٨٢ناسين/ليربأنملوألالبق

ماظنلاةجمربلبقتاميلعتلاهذهةفاكأرقا
نمنوكيدقو.دعبنعمكحتلليملاعلا
رخآصخشةدعاسمىلعلوصحلالضفألا
.ةجمربلاةيلمعءانثأكعم
لومحملايلصألالاسرإلازاهجبظفتحا
ىلإةفاضإلابىرخأتابكرميفهمادختسال
وحمىلعصرحا.ةيلبقتسملاةجمربلا
عجار.ةبكرملاعيبدنعةجمربلاتادادعإ
"دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلارارزأحسم"
.مسقلااذهيفًاقحال
نكربمق،بآرملابابحتفزاهجةجمربل
لابقتسازاهجةاذاحمبجراخلايفةبكرملا
نمققحت.ةرشابمهمامأوبآرملابابحتف
نمبرقلابصاخشأوأتابقعيأدوجومدع
.بآرملاباب
زاهجلةديدجةيراطبريفوتىلعصرحا
ةعرسوةلوهسلكلذولومحملالاسرإلا
.ويدارلاتابذبذةراشإلاسرإ

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣

عجار،ةجمربلانأشبةدعاسملاوأراسفتسالل
see www.homelink.com/gm.

ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
دقةحومسملاةدملازواجتةلاحيفو،تقولل
.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنيعتي
:ةزهجأةثالثىلإلصيامةجمربلو

لومحملالاسرإلازاهجفرطكسمأ.١
٨-٣ةفاسمىلعهفرطنوكيثيحب
ماظنلارارزأنم)تاصوب٣-١(مس
ىلإرظنلاعم،دعبنعمكحتلليملاعلا
لاسرإلازاهجريفوتمتي.رشؤملاءوض
ةعنصملاةهجلالالخنملومحملا
.بآرملابابحتفزاهجلبقتسمل

رارمتسالاعمطغضا،هسفنتقولايف.٢
لاسرإلازاهجرزنملكىلع
يملاعلاماظنلارارزأدحأولومحملا
اهمادختسابولطملادعبنعمكحتلل
كعبصأعفرتال.بآرملابابليغشتل
نمرشؤملاءوضريغتنيحلنيرزلانع
.عيرسلاضيمولاىلإءيطبلاضيمولا
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو
تاباوبحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلاءاغلإتاجارجلا
يفروكذملاءارجإلامادختساو
ليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ"
اذهيفًاقحالحضوملا"تاباوبلا
.مسقلا

ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملاًثيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
كرحتاذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

اذهفرزلاىلعطغضلادنعبآرملاباب
دجويال.ةجمربلاةيلمعحاجنىلعليلد
.٦ىلإ٤نمتاوطخلامامتإلعاد
ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.

طغضلامزليدقفبآرملابابكرحتي
،ةيناثلاةرملايف.ىرخأةرمرزلاىلع
يذلارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
.ناوثسمخةدملاًثيدحهتجمربتمت
كرحتاذإوأاًئيضمحابصملارمتسااذإ
ةيلمعحاجنىلعليلداذهفبآرملاباب
.ةجمربلا
ةدملةعرسبرشؤملاحابصمضمواذإ.

ملوتباثلاءوضلاىلإريغتمثنيتيناث
ةجمربلالصاوفبآرملابابكرحتي
.٦ىتح٤تاوطخلانم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٢

يكذلارزلاوأملعتلارز
ددح،٣ىلإ١نمتاوطخلامامتإدعب.٤

لخاديكذلارزلاوأملعتلارزعقوم
بابحتفلابقتسازاهجىلعجارجلا
هنولورزلامسافلتخيدق.جارجلا
.ةعّنصملاةهجلابسح

وأ)فّرعت("Learn"رزىلعطغضا.٥
"Smart")مامتإمزلي.هررحمث)يكذلا
نمةيناث٣٠نوضغيف٦ةوطخلا
.رزلااذهىلعطغضلا

رارمتسالاعمطغضا،ةبكرملالخادنم.٦
يفاًثيدحهتجمربتمتيذلارزلاىلع
ةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
بابكرحتيملاذإ.هررحمثنيتيناث
زاهجحابصمضمويملوأبآرملا
عمطغضاف،بآرملابابحتفلابقتسا
ةيناثةرمهسفنرزلاىلعرارمتسالا
اذإىرخأًةرم.هررحمثنيتيناثةدمل
ضمويملوأبآرملابابكرحتيمل

عمطغضاف،بآرملابابحابصم
ةثلاثةرمهسفنرزلاىلعرارمتسالا
.هررحمثنيتيناثةدمل

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
.نآلابآرملابابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نيرخآلانيرزلاةجمربلةيلمعلاررك

ليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ
تاباوبلا
عجار،ةجمربلانأشبةدعاسملاوأراسفتسالل

see www.homelink.com/gm.

فقوتتنأتاباوبلايلغشمضعبطرتشي
ةدعدعبيهتنتوألاسرإلازاهجتاراشإ
ريغةدملاهذهنوكتدقو.لاسرإلانمِناوث
دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاطقتليلةيفاك
.ةجمربلاءانثأةراشإلا
يلياممدختساف،ةجمربلاةيلمعحلفتملاذإ
ماظنلاةجمرب"يف٢مقرةوطخلانمًالدب
:"دعبنعمكحتلليملاعلا
يملاعلاماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
زاهجرزىلعطغضلاعمدعبنعمكحتلل
نيحلنيتيناثلكهريرحتولومحملالاسرإلا
يملاعلاماظنلاةطساوبةراشإلالوبق
ماظنلارشؤمضموياهنيحو.دعبنعمكحتلل
.ةعرسبمثًالوأءطببدعبنعمكحتلليملاعلا
ماظنلاةجمرب"نمض٣مقرةوطخلاعمعبات
.مامتإلل"دعبنعمكحتلليملاعلا

لماشلامكحتلاماظنليغشت
دعبنع
مكحتلليملاعلاماظنلامادختسا
دعبنع
يفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
ثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألاىلعفصنو
.ةراشإلا

يملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنعمكحتلل
ةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيبدنع
:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
يفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
يلاوحرمألااذهقرغتسيدق.ضيمولا

.ناوث١٠
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢
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١٢٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلليملاعلا
:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل

ال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١
.رزلانعكعبصإعفرت

دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢
ىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث٢٠
يملاعلاماظنلاةجمرب"يف١ةوطخلا
"دعبنعمكحتلل
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ةرانإلا١٢٤

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٢٤.....................ةيجراخلا
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملا
١٢٦......................ةيسيئرلا
١٢٦.......ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةدايقلاحيباصم
١٢٦...............)DRL(ةيراهنلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٢٦..................يكيتاموتوألا
رطاخملابريذحتلاءاوضأ

١٢٧.......................ةزامغلا
رييغتوفاطعنالاتاراشإ

١٢٧.......................راسملا
١٢٨.................بابضلاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١٢٨.....................تادادعلا
١٢٨................ليمجتلاحيباصم
١٢٨..................فقسلاءاوضأ
١٢٩.................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٢٩...................لوخدلاةرانإ
١٢٩...................جورخلاةرانإ
١٣٠...........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٣٠...........ةيراطبلاةقاطةيامح
ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٣٠.....................ةيجراخلا

ةيجراخلاةءاضإلا
ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

يجراخلاحابصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلادومعراسيىلعتادادعلاةحوليف
.عضاومعبرأكانه
O:ءاغلإوةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإ
ىرخأةرمOىلإرِدأ.AUTOعضوطيشنت
.AUTOعضولاطيشنتةداعإل

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسحب،اًيئاقلتاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:5

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
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١٢٥ ةرانإلا
IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

امدنعتادادعلاةعومجميفحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظنحاتي

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

bطغضا،IntelliBeamماظننيكمتل
لحيامدنعفاطعنالاةراشإعارذىلع
يفمكحتلارصنعنوكيوجراخلابمالظلا
.5وأAUTOعضولاىلعيجراخلاحابصملا

IntelliBeamماظنبةدايقلا

الإةيلاعلاحيباصملاطيشنتبماظنلاموقيال
٢٥(ةعاس/مك٤٠زواجتتةعرسبةدايقلادنع
.)ةعاس/ليم
قرزألايلاعلاءوضلاليغشتحابصمرهظي
حيباصمءيضتامدنعتادادعلاةعومجمىلع
.يلاعلاءوضلا
جاجزلافصتنمنمبرقلابرعشتسمكانه
.ماظنلايفايكيتاموتوأمكحتييمامألا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب
،ليغشتلاديقةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملالظت
ثودحىتح،يكيتاموتوألامكحتلاتحت
:ةيلاتلاتالاحلاىدحإ
ةيسيئرلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا

/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.
.)ةعاس/ليم١٢(ةعاس

ةطساوبIntelliBeamماظنليطعتمتي.
.فاطعنالاةراشإعارذيفدوجوملارزلا
bىلعطغضا،كلذثودحةلاحيف
نوكيامدنعفاطعنالاةراشإعارذب
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم
طيشنتل5وأ)يئاقلت(AUTOعضولا
حابصمءيضيس.IntelliBeamماظن
ةداعإىلإةراشإللتادادعلاةعومجم
.IntelliBeamماظنطيشنت

دنعIntelliBeamماظنليغشتفقوتي.
.ةيمامألابابضلاحيباصمليغشت

ملاذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ىرخأةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسي
:يليامميأببسب
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

ملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشكمتي

،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و

ةبكرملاحيباصمنعفشكلانكميال.
وأناخدلاوأمداعلاةفاثكببسبىرخألا
وأقيرطلاذاذروأجلثلاوأبابضلا
قئاوعلانمكلذريغوأ،بابضلا
.اًوجةلومحملا
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ةرانإلا١٢٦
وأ،هعدصتوأ،كترايسجاجزةفاظنمدع.

نمدحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجم

ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.
لعجيفببستيامم،ىلعأللعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا

ةريثكقرطىلعةبكرملاةدايقمتي.
.لالتلاةريثكوأجيراعتلا

ققحتاذإIntelliBeamماظنليطعتمزليدق
.ركذلاةفلاسفورظلانميأ

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملاءوضلاو
ةيسيئرلا
مثكنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا
ليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررح
عارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلا
.هررحمثكوحنهبحساوأىرخأةرم

ةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاتاذ

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
وأليغشتءانثأيطختلاضيموةزيملمعت
.راهنلاحيباصموأةضفخنملاءاوضألافاقيإ
عارذبحسا،ةيلاعلاءاوضألاضموتيكلو
.ًةرشابمهررحمث،كوحنفاطعنالاةراشإ

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

DRLطورشلاققحتدنعوراهنلاءوضيف
:ةيلاتلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.AUTOعضو

.)نكرلا(Pعضويفتسيلةبكرملا.

.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
نل،ليغشتلاديقراهنلاحيباصمنوكتامدنع
ديدحتلاحيباصموةرخؤملاحيباصمليغشتمتي
حيباصملاوتاسايقلاةزهجأةحولوةيبناجلا
.تادادعلاةعومجمحيباصمءيضتس.ىرخألا

ليوحتمتيامدنعDRLراهنلاحيباصمئفطنت
.لاعشإلاءافطإوأOىلإةيسيئرلاحيباصملا
ةيداعلاةيمامألاحيباصملاماظنليغشتبجي
.موزللادنع

ةيسيئرلاحيباصملاماظن
يكيتاموتوألا
حيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
وجلاو)يكيتاموتوأ(AUTOىلعةيجراخلا
حيباصملاءيضت،ةيفاكةجردبجراخلابملظم
.اًيكيتاموتوأةيسيئرلا

.تادادعلاةحولىلعأبةءاضإرعشتسمدجوي
ءيضتسالإو،رعشتسملاةيطغتبمقتال
.اهيلإةجاحلامدعدنعةيسيئرلاحيباصملا
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١٢٧ ةرانإلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا
.قفنيف
لكشباعطاسطيحملاناكملانوكيامدنع
دقوأةيسيئرلاحيباصملائفطنتس،فاك
.)DRL(راهنلاحيباصمعضوىلإلقتنت

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت
ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
AUTOعضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت
،ةيسيئرلاحيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ(
.ىرخألاةيجراخلاحيباصملاو،نكرلاحيباصمو
ىلعًءانبحيباصملاةءاضإلاقتنانمزفلتخي
تاحاسملانوكتالامدنعو.ةحساملاةعرس
.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلاديق
ىلإةيجراخلاحيباصملاليغشترصنعلقنا
Oةزيملاهذهليطعتل;وأ.

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ

حيباصمضيموفاقيإوليغشتلطغضا:|
اذهف.ةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاةراشإ
.ةلكشمنميناعتكنأنيرخآلارذحي

فاقيإلىرخأةرم|ىلعطغضا
.تاضماولا

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

ةراشإللًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالاىلإ
ةعومجمىلعدوجوممهسضمويفوس
رييغتوأفاطعنالاهاجتايفتادادعلا
.ةراحلا
يفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
يفرمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا
ىتحةزيجوةرتفلهعضوميفهيلعظافحلا
عارذلاكرحتاذإ.ةراحلارييغتةيلمعيهتنت
ضمويسفةراحلارييغتعضومىلعةظحلل
.تارمثالثةدملمهسلا
دنعهنمءدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت
ملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعي
.ةراشإلاةبملتقرتحاامبرف،ةراحلا
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ةرانإلا١٢٨
قرتحتملاذإ.ةقورحمتابملةيألدبتسا
عجار.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإ
.٢٣٠/تادادعلاةحولرهاصمقودنص

بابضلاحيباصم

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

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
تادادعلا

ةعومجمةشاشعوطسطبضنكمملانم
ةشاشوليغشتلارصانعكلذكوتادادعلا
ليغشترصانعوهيفرتلاوتامولعملاماظن
ىرخألاليغشتلارصانعلكوةدايقلاةلجع
.ةزيملاةلاحتارشؤمكلذكوةئيضملا
ةحولىلعةزيملاهذهبةصاخلاضبقملادجوي
.ةدايقلادومعبناجبتادادعلا
جراخللدتميىتحلماكلكشبضبقملاعفدا
سكعوأةعاسلابراقعهاجتايفهردأمث
ةعطاسءاوضألالعجلةعاسلابراقعهاجتا
.ةتفاخوأ

ليمجتلاحيباصم
يأحتفدنعةفاطللاءاوضأئيضت
jرشؤمليغشتفقوتيوباب OFF.عجار
.١٢٨/فقسلاءاوضأ

فقسلاءاوضأ

يففقسلاءاوضأيفمكحتلاحيتافمدجوت
.يولعلالوسنوكلا
:ةيلاتلارارزألاىلعطغضا،ليغشتلل
jفاقيإلطغضا:ليغشتلافاقيإ

دحأحتفةلاحيففقسلاءاوضأليغشت
رزلايفرشؤملاحابصمليغشتمتي.باوبألا
طغضا.فقسلاءاوضأزواجتطيشنتةلاحيف
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١٢٩ ةرانإلا
j OFFهذهطيشنتءاغلإلىرخأةرم

لمعتس.رشؤملاحابصمئفطنيسوةزيملا
.باوبألادحأحتفةلاحيففقسلاءاوضأ
طغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت+
.اًيوديفقسلاءاوضأليغشتل

ةءارقلاحيباصم
يولعلالوسنوكلاىلعةءارقلاحيباصمدجوت
كلتءيضت.ةيفلخلاباكرلاباوبأقوفو
.بابيأحتفدنعحيباصملا

ةيمامألاةءارقلاحيباصم

لوسنوكلايفةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
.يولعلا
لجأنمحيباصملاتاسدعىلعطغضا
.ةيمامألاةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشت

ةيفلخلاةءارقلاحيباصم
ليغشتلجأنمحابصملاةسدعىلعطغضا
.يفلخلابكارللةءارقلاحيباصمءافطإوأ

ةءاضإلاتازيم
لوخدلاةرانإ
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
قطانملايفوأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلا
دنعكلذوةفيعضاهيفةءاضإلانوكتيتلا
لوخدلالاسرإزاهجنمKىلعطغضلا
حيباصملاءيضت.)RKE(حاتفمنودبدعبنع
ةئيضملظتو.باوبألادحأحتفدنعةيلخادلا
عيمجقالغإدنعو.اًبيرقتةيناث٢٠ةدمل
ةءاضإلانإف،لاعشإلاريودتوأباوبألا
.اًيجيردتتفخت
ديدحتءاوضأ"رظنا.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١١٥/ةرايسلاصيصختتحت"ةبكرملا

جورخلاةرانإ
ةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
ةءاضإلاتاذقطانملايفوأ،ليللاءانثأ
دعبقئاسلابابحتفمتيامدنع،ةدودحملا
دعبفقسلاءاوضألمعت.لاعشإلافاقيإ
حيباصملالظت.لاعشإلاليغشتفاقيإ
ةدملفقسلاحابصمكلذكوةءاضمةيجراخلا
.ًايكيتاموتوأئفطنتمث،ةنيعمةينمز
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
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ةرانإلا١٣٠
صيصختعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١١٥/ةرايسلا

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
طبضبموقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ةلاطإوءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلا
.ةيراطبلارمع
ةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
ةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفطةروصب
،ةيراطبلانحشةلاحعافترادنعو.ىرخأ
طارفإلاعنملةفيفطةروصبةيتلوفلاضفخنت
سايقمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.نحشلايف
زكرمىلعةيتلوفةشاشوأ)رتيمتلوف(ةيتلوف
ةيؤرنمنكمتتسف،)DIC(قئاسلاتامولعم
.يعيبطرمأاذهو.ةيتلوفلاضافخناوأعافترا
.هيبنتضرعمتيس،ةلكشمدوجوةلاحيفف
ةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
ةعفترمةيبرهكلالامحألاتناكاذإؤطابتلا
كلذو.تابكرملاعيمجىلعكلذقبطنيو.ًادج
دلوم(دلوملانارودمدعببسبنوكيدق
ؤطابتلاةعرسيفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلا
ةيئابرهكلالامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإل
.اًدجةعفترملا

ديدعلاليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ءوضلاوةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يليامم
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأويلاعلا
ىلعخانملابمكحتلاماظنةحورمويفلخلا
حوارمودعاقملاةئفدتوةعفترملاةعرسلا
لامحألاوةروطقملالامحأوكرحملاديربت
.تاقحلملاليغشتسباقميف
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
وأتاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
يف،ةردانتالاحيفو.اهتظحالمنودلحارم
،ةيحيحصتلاتاءارجإللةعفترملاتايوتسملا
دق،ٍذئدنع.تاءارجإلاكلتقئاسلاظحاليدق
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرضرعمتي
لامحألانمقئاسلاللقينأبىصويو
.ناكمإلاردقةيئابرهكلا

ةيراطبلاةقاطةيامح
،ةيلخادلاحيباصملاليغشتةزيملاهذهفقوت
١٠ىلعديزتةدملليغشتلاديقتكرُتاذإ
.لاعشإلاليغشتفاقيإمتيامدنعقئاقد
ةقاطدافنتساعنمينأهنأشنماذهو
.ةيراطبلا

صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلاةءاضإلاب
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإنماًبيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ،قئاقد
ىلإمث،ليغشتلافاقيإعضوىلعةيجراخلا
.ةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصمعضو
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكينأبجي
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ
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١٣١ هيفرتلاوتامولعملاماظن

تامولعملاماظن
هيفرتلاو

ةمدقم
١٣١......ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

ةمدقم
ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ويدارلالوحتامولعمىلعلوصحلل
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
وهو.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيمو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتي

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

ءاضوضلاءاغلإةزيمللقت،اهرفاوتةلاحيف
يفكرحملاجيجضنم)ANC(ةطشنلا
ةزيمبلطتتو.ةبكرملانميلخادلاءزجلا
ماظنلمع)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ
ويدارلاكلذكوعنصملايفتبثملاتوصلا
ةلاحيف(توصلامخضموتوصلاتاربكمو
لكشبمداعلاماظنوثحلاماظنو)هرفاوت
ىلإهعملماعتتيذلاليكولاجاتحيو.حيحص
تادعمتيبثتةلاحيفةزيملاهذهليطعت
.ةلصلاتاذعيبلادعبام



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

خانملايفمكحتلاحيتافم١٣٢

يفمكحتلاحيتافم
خانملا

خانملايفمكحتلامظن
١٣٢...........خانملابمكحتلاةمظنأ
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

١٣٤.......................خانملاب

ءاوهلاذفانم
١٣٧..................ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٣٧....باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
١٣٨..........................ةمدخ

خانملايفمكحتلامظن

خانملابمكحتلاةمظنأ
.ةرايسلايفةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلايفمكحتلاماظنلااذهةطساوبنكمي

ةحورملايفمكحتلا.١
٢.A/C)ءاوهلافييكت(
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٣
عيقصلاةلازإ.٤
٥.TEMP)ةرارحلاةجرديفمكحتلا(
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٦

يفلخلا
ءاوهلاريودتةداعإ.٧

سكعوأةعاسلابراقعهاجتابردأ:9
ةعرسليلقتوأةدايزلةعاسلابراقعهاجتا
.اهليغشتفاقيإوأةحورملا

TEMP:براقعهاجتايفضبقملاردأ
وأةرارحلاةجردعفرلاهسكعوأةعاسلا
.اهضفخ
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١٣٣ خانملايفمكحتلاحيتافم
طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
هاجتارييغتل-وأ]وأ\وأYىلع
رزيفرشؤمحابصمءيضي.ءاوهلاقفدت
.ددحملاعضولا
Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل

.تاسايقلا
ةزهجأةحولنيبءاوهلاميسقتل:\

.ةيضرألاجراخموتاسايقلا
،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]

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

نميمامألاجاجزلافيظنتلطغضا:0
هّجوي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
ةيوهتويمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلا
ءاوهلافييكتطغاضءيضي.ةيبناجلاذفاونلا
لقأةيجراخلاةرارحلاةجردنكتملامكلذك
.دمجتلاةجردنم

ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتالأكيلع
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو
.١٣٧/ةيوهتلاتاحتفعجار

فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتماظنليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا
ىتحًالغتشمءاوهلافييكتماظنءوضىقبيس
تحتةيجراخلاةرارحلاةجردتحبصأاذإ
ةلاحيف.لمعيالطغاضلاودمجتلاةجرد
ليغشتمتينل،ةحورملاليغشتفاقيإ
.ءاوهلافييكت

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

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأمدختست
نمبابضلاةلازإلةئفدتةكبشيفلخلا
.يفلخلاجاجزلاىلع
K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
.يجراخلاعضولا
جاجزلاىلعبابضلاةلازإةادألمعتال
عضويفلاعشإلانوكيامدنعالإيفلخلا
يفبابضلاليزملمعفقوتي.ليغشتلا
ىلعهعضووألاعشإلاليغشتفاقيإلاح

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٣٤

هيبنت

داحمسجيأوأةداحةرفشمادختسانإ
قحليدقةيلخادلاةيفلخلاةذفانلافيظنتل
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأبررضلا
ةبكرملانامضيطغينلو.يفلخلا
يفلخلاجاجزلافظنتال.حيلصتلافيلاكت
.ةداحماسجأمادختسابلخادلانم

ةرايسلاتناكاذإ:نيخستللةلباقلاايارملا
نإف،نيخستللةلباقةيجراخايارمبةزهجم
عيقصلاوأبابضلاليزتيكلنخستايارملا
ىلعطغضلادنعكلذوةآرملاحطسىلعنم
.ةيفلخلاةذفانلابصاخلابابضلاةلازإرز
.٢٦/ايارملاةئفدتعجار

خانملابيكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن
.ةرايسلايفةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلايفمكحتلاماظنلااذهةطساوبنكمي

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.١
قئاسلل

٢.A/C)ءاوهلافييكت(
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٣
ةحورملايفمكحتلا.٤
عيقصلاةلازإ.٥
بناجبةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٦

بكارلا
٧.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٨
يفلخلا

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

يكيتاموتوألاليغشتلا
فئاظولايفاًيكيتاموتوأماظنلامكحتي
ةرايسلاديربتوأنيخستلةيلاتلاةعبرألا
:ةبولطملاةرارحلاةجردىلإًالوصو
ةحورملاةعرس.
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١٣٥ خانملايفمكحتلاحيتافم
ءاوهلاليصوتعضو.
ءاوهلافييكت.
ءاوهلاريودتةداعإ.
ليلداذهف،AUTOحابصمرشؤمةءاضإدنع
.اًيكيتاموتوألمعتةعبرألافئاظولانأىلع
دادعإلارهظيسواًيوديةفيظولكطبضنكمي
ليغشتلاءاغلإىلإاذهيدؤيسو.ددحملا
رشؤمحابصمئفطنيسولماكلايكيتاموتوألا

AUTO.اًيودياهطبضمتيمليتلافئاظولا
مغرلاىلعاًيكيتاموتوأاهبمكحتلارمتسيس
.AUTOرشؤمحابصمةءاضإمدعنم

:يكيتاموتوألاعضولاىلعماظنلاعضول
.AUTOىلعطغضا.١

.قئاسللوبكارللةرارحلاةجردنّيع.٢
دادعإبأدبا،مئالملادادعإلاىلإلوصولل
ةيوئم٢٢ةجردىلعةرارحلاةجرد
ىتحماظنلاكرتاو،)تياهنرهف٧٢(
ةجردطبضا،كلذدعبو.هلمعمظتني
ىلعلوصحللةجاحلابسحةرارحلا
.ةمئالملضفأ

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
اًيكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
.راحلاسقطلاءانثأ

هبمكحتلادنعريودتلاةداعإءوضلعتشينل
ةداعإرايتخال@ىلعطغضا.اًيكيتاموتوأ
ىرخأةرمهيلعطغضاو،ًايوديءاوهلاريودت
.يجراخلاءاوهلارايتخال
دوجوملايسمشلارعشتسملاةيطغتبنجت
نمبرقلابتاسايقلاةزهجأةحولىلعأ
رعشتسملااذهمظنيثيح.يمامألاجاجزلا
ليمحتلاىلعاًدامتعاءاوهلاةرارحةجرد
يذلا"ساسحلا"ناونعلارظنا.يسمشلا
.مسقلااذهيفاًقحالهركذدريس

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

براقعهاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
.ةحورملاةعرسضفخوأةدايزلةعاسلا
.ةحورملاليغشتفاقيإلضبقملاطغضا
ليغشتلاىلإةدوعللAUTOىلعطغضا
.يكيتاموتوألا
نملكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلا
ةرارحلاةجردطبضنكمي:قئاسلاوبكارلا
قئاسلاىلإةبسنلابلصفنموحنىلع
.بكارلاو

وأةعاسلابراقعهاجتايفحاتفملارِدأ
قئاسلاىدلةرارحلاةجرددادعإعفرلاهسكع
.هضفخوأبكارلاوأ

SYNC)تادادعإطبرلطغضا:)ةنمازم
تادادعإعمباكرلادعاقمةرارحةجرد
امدنع.SYNCرشؤمحابصمءيضيس.قئاسلا
،بكارللةرارحلاةجردتادادعإطبضمتي
.SYNCرشؤمحابصمئفطني

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

.تاسايقلا
ةزهجأةحولنيبءاوهلاميسقتل:\

.ةيضرألاجراخموتاسايقلا



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

خانملايفمكحتلاحيتافم١٣٦
،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]

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

نميمامألاجاجزلافيظنتلطغضا:0
هّجوي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
ةيوهتويمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلا
ءاوهلافييكتطغاضءيضي.ةيبناجلاذفاونلا
لقأةيجراخلاةرارحلاةجردنكتملامكلذك
.دمجتلاةجردنم
ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتالأكيلع
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو
.١٣٧/ةيوهتلاتاحتفعجار

فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتماظنليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا
متينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف
ماظنءوضىقبيس.ءاوهلافييكتليغشت
ةجردتحبصأاذإىتحًالغتشمءاوهلافييكت
طغاضودمجتلاةجردتحتةيجراخلاةرارحلا
.فاقيإلاعضويفامبرءاوهلافييكتماظن

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

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأمدختست
نمبابضلاةلازإلةئفدتةكبشيفلخلا
.يفلخلاجاجزلاىلع
K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
.يجراخلاعضولا
جاجزلاىلعبابضلاةلازإةادألمعتال
عضويفلاعشإلانوكيامدنعالإيفلخلا
لمعلانعبابضلاليزمفقوتي.ليغشتلا
هعضووألاعشإلاليغشتفاقيإلاحيف
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYىلع

هيبنت

داحمسجيأوأةداحةرفشمادختسانإ
قحليدقةيلخادلاةيفلخلاةذفانلافيظنتل
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأبررضلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ةبكرملانامضيطغينلو.يفلخلا
يفلخلاجاجزلافظنتال.حيلصتلافيلاكت
.ةداحماسجأمادختسابلخادلانم

ةرايسلاتناكاذإ:نيخستللةلباقلاايارملا
نإف،نيخستللةلباقةيجراخايارمبةزهجم
عيقصلاوأبابضلاليزتيكلنخستايارملا
ىلعطغضلادنعكلذوةآرملاحطسىلعنم
.ةيفلخلاةذفانلابصاخلابابضلاةلازإرز
.٢٦/ايارملاةئفدتعجار

رعشتسملا
ةزهجأةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
ىلع،يمامألاجاجزلانمبرقلاب،تاسايقلا
.سمشلاةرارحدصر
تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختسَي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلاعيزوتعضووريودتلاةداعإوةحورملا
نكمي.ةنكممةحارلضفأىلعلوصحلل
ريودتلاةداعإعضوةيساسحطبض
ةدوجساسح"ناونعلارظنا.يكيتاموتوألا
.١١٥/ةرايسلاصيصختلفسأ"ءاوهلا

لمعيالامبرفالإو،رعشتسملاةيطغتبنجت
.اًديجخانملايفمكحتلاماظن
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١٣٧ خانملايفمكحتلاحيتافم

ءاوهلاذفانم
ةيوهتلاتاحتف
ءاوهلاذفانمىلعةدوجوملاةنسلألامدختسا
.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتل
:هقالغإوأءاوهلاقفدتحتفل
تاركبكرح،ةيزكرملاءاوهلاتاحتفنم.

.لفسألوأىلعألقلزنملا
،ةيفلخلاوةيجراخلاءاوهلاتاحتفنم.

.راسيلاوأنيميللقلزنملاتاركبكرح

ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
ءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملالخاد

ديلجيأنمكرحملاءاطغفظن.
ليلقتيفةدعاسمللوةيؤرلانيسحتل
دقاممةرايسلالخادةبوحسملاةبوطرلا
ىلعماظنلاءادأنيسحتىلإيدؤي
.ليوطلاىدملا

دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
يفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
تادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار
.ةبكرملليجراخلالكيهلل

تاحتفذفانمبةزهجأةيألخدتال.
دقوءاوهلاقفدتاذهقوعيدقف.ةيوهتلا
.ةيوهتلاتاحتفلفلتثودحيفببستي

ةنايصلا
باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
تاجّيهملاوعلطلارابغوةبرتألارتلفلاليزي
ءاوهلانمءاوهلااهلمحييتلاىرخألا
.ةبكرملالخادىلإبوحسملايجراخلا
ةنايصلانمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو
/ةنايصلالودجعجار.ةينيتورلاةلودجملا

يغبنييذلارتلفلاعونىلعفرعتللو.٢٧٠
/ةنايصللةليدبلارايغلاعطقرظنا،همادختسا

٢٧٦.

.تازافقلاقودنصحتفا.١
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٣٨

)1(تازافقلاقودنصبابحباكلصفا.٢
نعتازافقلاقودنصبابعيمجتنع
ريرحتل)2(روحملاىلعطغضلاقيرط
.حباكلاةقلح

بابيبناجالكىلعةدشبطغضا.٣
نملفسأىلإهحتفلتازافقلاقودنص
.نْيتوصقلانْيتطقنلا

.بابلانانمؤينيذلانييغربلالزأ.٤
بابلنيبناجلاىلعنيجالزملاطغضا.٥

بابحتفا.امهريرحتللخادللةمدخلا
.ميدقلاحشرملالزأوةنايصلا

.ديدجلاءاوهلارتلفبّكر.٦
.لماكلابةمدخلابابقلغأ.٧
بيكرتةداعإلسكعلابتاوطخلاذّفن.٨

.تازافقلاقودنص
ةدعاسمللةجاحبتنكاذإكليكورشتسا
.ةيفاضإلا

ةمدخ
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
ةنايصمدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظن
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدعُي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٢٧٠/ةنايصلالودجعجار
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١٣٩ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٤٠...............ةيداصتقالاةدايقلا
١٤٠.................ةتتشملاةدايقلا
١٤١.................ةيئاقولاةدايقلا
١٤١................ةرايسلابمكحتلا
١٤١........................ةلمرفلا
١٤٢.........................ةدايقلا
١٤٢....قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٤٣..................مكحتلانادقف
١٤٣............قرطلاجراخةدايقلا
١٤٧......ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٤٨.......ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٤٨........ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٥٠...............ةرايسلاتقلعاذإ
١٥٠............ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٥٤........ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٥٤..........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٥٦............كرحملاليغشتءدب
١٥٦...............ماظنلافاقيإ/ءدب
تاقحلملاةقاط
١٥٧.............)RAP(ةزجتحملا
١٥٨..........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٥٩..........نكرلاعضونملقنلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٦٠.....................لاعتشالل

١٦٠...................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
١٦١..................كرحملامداع
١٦١......اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
١٦٢....يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
١٦٥..................يوديلاعضولا
١٦٦............رطقلا/بحسلاعضو

ةدايقلاةمظنأ
١٦٦.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

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

١٦٧.............)يئابرهكلانكرلا
١٦٩...............لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن

١٦٩............)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٧٠.........تابثلايفينورتكلإلا
ىلعنملوزنلايفمكحتلا

١٧٣............)HDC(تاعفترملا
١٧٤............ةدايقلاعضوبمكحتلا

ةعرسلاتبثم
تابثيفمكحتلاماظن

١٧٧.......................ةعرسلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
١٧٩.........قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

١٨٠.......................فلخلل
١٨٦........ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
١٨٦.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ئراوطلالمارف
١٨٨...............)AEB(ةيئاقلتلا
ةاشملاةلمرفماظن

١٨٩.................)FPB(مامألاب
ءايمعلاةقطنملاهيبنت

١٩١..............)SBZA(ةيبناجلا
١٩١....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
١٩٣...........)راسملاىلعءاقبلا

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

١٩٥.....................)LYXرتل
٢٫٠وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا

١٩٥.....................)LTGرتل
١٩٦.......همادختساعونمملادوقولا
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ليغشتلاوةدايقلا١٤٠
١٩٦..........دوقوللةفاضملاداوملا
١٩٦....................دوقولاةئبعت
١٩٨.......ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةروطقمبحس
١٩٨....بحسلانأشبةماعتامولعم

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
١٩٩.........ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ةدايقلاتامولعم
ةيداصتقالاةدايقلا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
:ةدايقلادنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
ةجردىلإخانملابمكحتلاةمظنأطبضت.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
الامدنعمهليغشتفقوأوأكرحملا
.مهيلإةجاحكانهنوكت

مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.
.ئداهوحنىلععراستلاب

بنجتو،اًيجيردتلمارفلاىلعطغضا.
.ئجافملافقوتلاتالاح

ةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.
.ةليوطتارتفلؤطابتلا

فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.
مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا
.ةعرسلاتابثيف

ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
TPC(راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا

Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلا

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.

ةتتشملاةدايقلا
يتلاوهابتنالاتتشتروصنمديدعلاكانه
مكحلامزتلا.ةدايقلانعكزيكرتفرصتدق
ىرخألاماهملاعدتالو،رومألاىلعبئاصلا
تّنسدقو.قيرطلانعكهابتنافرصت
نأشبنيناوقلاةيلحملاتاموكحلانمديدعلا
فرعتلاكيلعاذل.ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
.كتقطنميفةيلحملانيناوقلاىلع
ىلعكينيعيقبا،ةدايقلاءانثأتتشتلابنجتل
زكروةدايقلاةلجعىلعكيدييقباوقيرطلا
.ةدايقلاىلعكهابتنا
ةدايقلافقاوميففتاهلامدختستال.

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا

عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا
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١٤١ ليغشتلاوةدايقلا
،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.

ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا

ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلالبق

ءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
.لافطألاب

وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثتةليسو

،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
ثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
كيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤي
.ةدايقلايفزيكرتلا

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ماظنلااذهمادختسانأشبتامولعملانم
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةحالملاماظنو
فتاهنارقإةيفيككلذيفامب،كلذب
.همادختساولومحم

ةيئاقولاةدايقلا
وهامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصقُي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو".اًعقوتمسيل
رظنا.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٤٥/نامألاةمزحأ
نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكومهتافرصتعقوت.ءاطخألا
.اهلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل
.ةدايقلا

ةلمرفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
نيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساود
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلاءارجإلانأ

ةثالثوهقئاسلاةباجتساتقوطسوتمو
كرحتت،ةدملاهذهيف.اًبيرقتةيناثلاعابرأ
)ةعاس/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠اهتعرسةبكرم
دقةفاسميهو،)اًمدق٦٦(اًرتم٢٠ةفاسم
.ئراوطلاتالاحيفةريبكنوكت
نأشبرابتعالايفاهعضويغبنيةديفمحئاصن
:ةلمرفلا
كتبكرمنيبةيفاكةفاسمىلعظفاح.

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

.رورملا
مقف،ةبكرملاةدايقءانثأكرحملافقوتاذإو
طغضلانودبيعيبطلكشبةلمرفلاب
ىلإكلذيدؤيدقف.لمارفلاىلعلصاوتملا
ةساودلاىلعطغضللةبولطملاةوقلاةدايز
نوكتسف،كرحملافقوتاذإهنأامك.لفسأل
نلنكل؛ةيئابرهكلمارفةدعاسمكانه
درجمبو.لمارفلامادختسادنعالإمدختسُت
قرغتسيدقفيئابرهكلادعاسملامادختسا
نمنوكيفوسوفقوتلللوطأًاتقورمألا
.ةساودلاىلعطغضتنأربكألكشببعصلا



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

ليغشتلاوةدايقلا١٤٢
ةدايقلا
دوقملابيئابرهكلامكحتلا

هيبنت

ةدايقلابنجت،هيجوتلاماظنفالتإبنجتل
وأتابكرملافصزجاوحوأةفصرألاقوف
/مك٣نمرثكأتاعرسبةلثامملاءايشألا
دنعرذحلاخوت.)ةعاسلايفليم١(ةعاس
لصاوفلثمىرخأءايشأقوفةدايقلا
جتانلافلتلا.ةعرسلاتابطموتاراحلا
نوكيالةبكرملامادختساءوسنع
.ةبكرملانامضبالومشم

.يئابرهكلاهيجوتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
.يئابرهكلاهيجوتلالئاسىلعيوتحتالاهنكل
.ةيرودلاةنايصلاىلإةجاحال
يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
ةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلابلطعةجيتن
.دهجلانمديزملاكلذبلطتيدقنكلو
ةلاحيف،ةقاطلاةدعاسمضفخنتدق
نمةيفاضإةدملهيجوتلادعاسممادختسا
.ةرايسلاكرحتمدعءانثأتقولا
لوصولانيحلةدايقلاةلجعريودتةلاحيف
عضولااذهيفاهفاقيإواهترودةياهنىلإ
ةدعاسمليلقتمتيامبرف،ةليوطةينمزةدمل
.يئابرهكلاهيجوتلا
ةدعاسمليداعلامادختساللةدوعلاضرتفي
.ماظنلادربينأدعبيئابرهكلاهيجوتلا
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا
،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.

قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادزمث
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا

هيجوتقالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
.ةلمرفلاءانثأةبكرملا

قيرطلانمةرايسلادادرتسا

نمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
قيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلع
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأ
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١٤٣ ليغشتلاوةدايقلا
ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١

هّجوف،اًيلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،اًبيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا

ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلاىلع

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

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
دقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالاةوق

دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا

يئاقوبولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
ذاختاقيرطنعتاقالزنالامظعمبنجتب
نعو،ةيلاحلافورظللًاقفوةلوقعملاةيانعلا

هذهيفةليوطتافاسملةدايقلامدعقيرط
ثدحتنأنكميامًامئادنكل.فورظلا
.تاقالزنا
عبتاف،قالزنالايفةبكرملاتأدباذإ
:ةيلاتلاتاحارتقالا
،دوقولاةساودنعجيردتلابكمدقعفرا.

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك

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

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

يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

قرطلاجراخةدايقلا
عفدلاماظنتابكرمعيمجمادختسانكمي
بجي.قرطلاجراخةدايقللتالجعلاعيمجب
ماظنبةزهجملاريغتابكرملاةدايقمتتالأ
ريغتابكرملاوتالجعلاعيمجبعفدلا
تاقرطلالكلريسلاماظنتاراطإبةزهجملا
)AT(قرطلاجراخةدايقلاماظنتاراطإبوأ
ىلعلب،ةرعولاقرطلاىلع)OOR(اهيلعو
ةكرشلابلاصتالل.كسامتموٍوتسمحطس
نمديزمىلعلوصحللتاراطإللةعنصملا
،ةيلصألاتادعملاتاراطإنأشبتامولعملا
.نامضلاليلدعجار
ةدايقلاحاتفموهةبكرملايفمكحتلانإ
قرطلالضفأو.ةرعولاقرطلايفةحجانلا
.ةعرسلايفمكحتلاوهةبكرملايفمكحتلل

ريذحت}
يدؤيدق،قرطلاجراخةدايقلاءانثأ
هاجتايفةعيرسلاتارييغتلاوضافتنالا
.كعضومنمةلوهسبكعافدناىلإةدايقلا
مكحتلادقفىلإاذهيدؤينأنكميو
كلذكوكيلعيغبني،اذلو.مداصتثودحو
.اًمئادنامألاةمزحأطبرباكرلاىلع
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ليغشتلاوةدايقلا١٤٤
قرطلاجراخةدايقلالبق
ةنايصلالامعأعيمجءارجإىلعصرحا.

.ةمزاللاةمدخلاو
ءلمو،دوقولابةبكرملاةئبعتبجي.

خفنلاطغضصحفو،لئاوسلاتايوتسم
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاعيمجيف
.دجُونإ،يطايتحالا

تامولعملاعيمجةءارقىلعصرحا.
عيمجبعفدلاماظنتابكرمبةقلعتملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتالجعلا

لكيهلاتايقاوعيمجنأنمدكأت.
ةلصتم،تدجُونإ،يلفسلا
.حيحصلكشب

ةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلايغبني.
.قرطلاجراخةدايقلاىلعقبطنتيتلا

قرطلاجراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت

ريذحت}
ةيضرأىلعةّتبثملاريغةلومحلاف.

ءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
ضرأىلعةدايقلادنعةبكرملا
ءايشألاكبيصتدقو.ةرعو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.باكرلابيصتوأةرياطتملا
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف
.ماكحإب

ةقطنميفةلومحلابظفتحا.
مامألايفنوكتنأىلعةلومحلا
نأيغبني.ناكمإلاردقةضفخنمو
،ةيضرألاىلعءايشألالقثأنوكت
.يفلخلاروحملامامأ

ىلعةليقثلالامحألاعضولمعي.
لقثزكرمعفرىلعفقسلا
ةضرعرثكأاهلعجيامم،ةبكرملا
ةباصإلضرعتتدقو.بالقنالل
.ةبكرملاتبلقنااذإةتيمموأةريطخ
ةقطنميفةليقثلالامحألاعض
.فقسلاىلعسيلو،ةلومحلا

لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
/ةرايسلاةلومحدودحعجار،ةبكرملاليمحت

١٥٠.

ةئيبلايفريثأتلافواخم
بوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.

قطانملاو،ةكسامتملاقرطلاو
جراخةماعللةيهيفرتلاةدايقللةصصخملا
دعاوقلاعيمجعابتاكلذكو،قرطلا
.ةنلعملاةيميظنتلا

وأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.
الأاًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأروهزلا
.ةيربلاةايحلابثبعت

لباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.
ةلباقحوطسىلعنكرلارظنا.لاعتشالل
.١٦٠/لاعتشالل

تاعفترملاىلعةدايقلا
اًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
ةبكرملاعيطتستالامواملاًمهفواًديدس
.هبمايقلا

ريذحت}
ةديدشيهتاعفترملانمديدعلانإ
.ةبكرمةيأاهزواجتتنأنكميالورادحنالا
نأتاعفترملاىلعاًدوعصةدايقللنكميو
ةدايقلاامأ.ةبكرملالطعتيفببستت
ببستدقفتاعفترملاىلعنمًالوزن
ببستتنأنكمي،كلذكو.ةرطيسلانادقف
.ةبكرملابالقنايفتاعفترملاربعةدايقلا
نمو.ةافوللوأةغلابةباصإلضرعتتدقو
.تاعفترملاىلعةبكرملادقتال،مث
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١٤٥ ليغشتلاوةدايقلا
مييقتبجي،تاعفترملادحأىلعةدايقلالبق
دقيتلاقئاوعلاورجلاورادحنالاةدش
،كمامأنمقيرطلاةيؤرترذعتاذإ.اههجاوت
لبقعفترملاىلعلجرتوةبكرملانمجرخاف
.ةدايقلاةعباتم
:تاعفترملاىلعةدايقلادنع
ةلجعبكسمأوةضفخنمةعرسىلعدُق.

.اًديجةدايقلا
.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.
ًالوزنوأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملادُق.

.نكمأنإ،ةميقتسمةروصبهلفسأل
ةمقنمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.

.عفترملا
ءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.

اًحوضورثكأةبكرملالعجلراهنلا
.ىرخألاتابكرملل

ريذحت}
ةعرسبعفترملاةمقوحنةدايقلاببستتدق
كانهنوكتدقف.مداصتعوقويفةيلاع
ةبكرمىتحوأفرجوأةفاحوأةيواه
.ةافولاوأةغلابةباصإلضرعتتدقو.ىرخأ
ةعرسلاففخ،عفترمةمقنمبارتقالاعم
.اًظقيتمقباو

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

ظفاحف،عفترمىلعنمًالوزنةدايقلادنع.
وحنةميقتسمةروصبةبكرملاهجوتىلع
ىلعةدايقلابجي،مثنمو.لفسألا
عملمعيسكرحملانألةضفخنمةعرس
دعاسيسوةبكرملاةكرحءاطبإللمارفلا
.ةرطيسلاقاطننمضةبكرملاءاقبإىلع

ريذحت}
لمارفلاىلعفنعبطغضلاببستيدق
ةنوخسةدايزيفعفترمطوبهءانثأ
ببسينأنكميو.اهريثأتيشالتولمارفلا
وأتنأكضيرعتعم،ةرطيسلادقفكلذ
ىلعطغضا.ةافوللوأتاباصإللكريغ
،عفترمطوبهءانثأقفربلمارفلا
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
بالقنايفببستللةيفاكةروصبردحنم
.ةبكرملا
،عفترملاةمقىلإلوصولارذعتاذإ.

.ةرشابمعفترملالفسأوحنعجارتف
دنععفترملالفسأىلإلزنتنأكايإ.

اًمدختسم)دياحملا(Nعضولاقيشعت
جرحدتتنأنكمي.بسحفلمارفلا
بترتياممةعرسبفلخلاىلإةبكرملا
.ةرطيسلادقفهيلع
دحأىلعنمًالوزندوقتتنكاذإ.

لوحتف،ةبكرملاتلطعتمثتاعفترملا
لمارفريرحتبمقو،لقأةعرسىلإ
ًالوزنةميقتسمةروصبدُقو،نكرلا
.لفسأىلإ
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ليغشتلاوةدايقلا١٤٦
دعبةبكرملاليغشتةداعإترذعتاذإ.٣

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

.لفسألتجرحدتلاحيفةبكرملا
ةبكرملابيدؤتيتلاتافطعنملابنجت.

دقف.عفترملاىلعنمجرحدتلاىلإ
،اًدوعصعفترمىلعةدايقلانمنكمتت
قيعتةروصبردحنمهنكلو،اًطوبهو
يقلت.ةضرعتسمةروصبهيلعةدايقلا
ىلعنزولانمديزمبردحنمربعةدايقلا
امم،عفترملالفسألةهجاوملاتالجعلا
لفسأوحنةبكرملاقالزنايفببستيدق
.اهبالقناوأعفترملا

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

نمةرهاظلاريغقئاوعلاديزتدق.
قوفءطولادنع.ردحنملاليمةروطخ
تطقساذإوأ،عفترملادوعصدنعةرخص

ضفخنموأدودخأيفةبكرملاتالجع
ةبكرملاليمتدقف،هيلعنملوزنلادنع
.ربكأةجردب

دحأىلعةدايقلايرورضلانمناكاذإ.
،قالزنالايفةبكرملاتأدبو،تاردحنملا
يفكلذدعاسينأضرتفي.لوزنلابمقف
عنموميقتسمطخيفةبكرملاهيجوت
.يبناجلاقالزنالا

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

ديلجلاوألامرلاوأنيطلايفةدايقلا
جلثلاوأ
يفةدايقلادنعةضفخنمةعرسمدختسا
بجوت،قمعأنيطلاناكاملكف–نيطلا
ةبكرملاىلعظافحلابجي.ةعرسلاضفخ
.اهزرغبنجتلةكرحتم
لامرلايف.لامرلاىلعريسلادنعرجلاريغتي
وأئطاوشلاىلعلاحلاوهامك،ةوخرلا
زرغللةضرعتاراطإلانوكت،ةيلمرلانابثكلا

عراستلاوهيجوتلاىلعاذهرثؤيو.لامرلايف
بنجتوةضفخنمةعرسبدُق.لمارفلاو
.ةئجافملاتاروانملاوةداحلاتافاطعنالا
؛فيثكلاديلجلاوجولثلاىلعرجلاليلقتمتي
مق،اذلو.ةرطيسلادقفلهسلانمهنإثيح
جولثلاىلعةدايقلادنعةبكرملاةعرسضفخب
.فيثكلاديلجلاو

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

هايملايفةدايقلا

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

هيبنت

تناكاذإةدكارلاهايملاربعةبكرملادقتال
عوزجةيطغتلةيافكلاهيفامبةقيمع
دق.مداعلابوبنأوأاهرواحموأتالجعلا
ءازجأوروحملاةقيمعلاهايملافلتُت
.ىرخألاةبكرملا

،قمعلاةغلابةدكارلاهايملانكتملاذإ
تاعرسلايف.ئطبباهلالخةدايقلاكنكميف
ببسيوكرحملاىلإءاملالخديدقربكألا
رمغةلاحيفلطعلاثدحيدق.لطعثودح
ءانثألاعشإلافقوتال.ءاملابمداعلابوبنأ
ليغشتنمنكمتتنلف.ءاملايفةدايقلا
.ءاملاباًرومغممداعلابوبنأناكاذإكرحملا
لالتبادنعهنأركذت،هايملالالخةدايقلادنع
رظنا.ةلمرفلاةفاسمدادزتدق،لمارفلا
.١٤٧/.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا

ةرعولاقرطلايفةدايقلادعب
لكيهبقلعدقنوكيماطحوأةمجأةيأعزنا
ءاطغلفسأوأهيساشلاوأيلفسلاةبكرملا
ىلإتامكارتلاهذهلوحتتدقف.كرحملا
.قيرحعالدنابرطخ
بلطا،لامرلاوأنيطلايفليغشتلادعب
ببستتدقف.اهصحفولمارفلاتاناطبفيظنت
ةقبطبلمارفلاءاستكايفداوملاهذه
صحفا.مظتنمريغلكشباهلمعوأةلوقصم
تالجعلاوقيلعتلاوهيجوتلاولكيهلاةينب
مدعنمدكأتللمداعلاماظنوتاراطإلاو
ماظنودوقولاطوطخصحفاو،تايفلتدوجو
.برستيأدوجومدعنمدكأتللديربتلا
تامدخنمديزملاءارجإلةرورضكانه
/ةنايصلالودجعجار.ةرركتملاةنايصلا

٢٧٠.

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
يفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
يلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلا
.عراستلاوفقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلا
يفأطبأةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا
بنجتوةدايقلافورظنمعاونألاهذه
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلا
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
وأةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
ةفخبطغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعب
لكشلابلمعتىتحلمارفلاةساودىلع
.يعيبطلا
ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ءاملاربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
يفو.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملا
ءاملاكرمغينأنكمي،كلذثودحلاح
تاريذحتلهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأ
ربعةدايقلادنعًادجًارذحنكوةطرشلا
.قفدتملاءاملا

ءاملاقوفقالزنالا
نكميو.ًاريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتعُي
ثيحبةبكرملاتاراطإتحتءاملامكارتينأ
نأنكمياموهو.لعفلابءاملاقوفريست
يفاكلاردقلابًالتبمقيرطلاناكاذإثدحي
تناكاذإ.ةيفاكلاةعرسلابريستتنكو
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نوكيذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملا
وأًاليلققيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالت
.ًادوجومريغ
قوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
يهصوصخلااذهيفةحيصنلضفأو.ءاملا
.ًاللبمقيرطلاناكاذإةعرسلائطبتنأ

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن
حئاصنلالمشت،ةعرسلاءاطبإىلإةفاضإلاب
بطرسقطيفةدايقلابقلعتياميفىرخألا
:يليام
.ةيفاضإعابتاةفاسمدوجوبحمسا.
.صرحبرورملابمق.
جاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.

.ةديجةلاحيفيمامألا
ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.

.يمامألاجاجزلا
تاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.

رظنا.يجراخلاراطإللبسانمقمع
.٢٣٤/تاراطإ

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم

ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.
.ةديجةلاحيفاهئاقبو

لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.
.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو

اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.
.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
.رادحنالاديدشولزانقيرطىلعلمارفلا

ريذحت}
لتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
حاتفمطبضعموأ)دياحم(Nعضولاىلع
نكمي.ليغشتلافاقيإعضوىلعلاعشإلا
لمارفلانيخستىلإاذهيدؤينأ
صرحا.هيجوتلايفةدعاسملانادقفو
قيشعتوكرحملاليغشتىلعًامئاد
.ةبسانملاسورتلادحأىلعةبكرملا

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
مدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
طخلاروبعمدعوضرعلابفارحنالا
.طسوألا

؛تاعفترملاممقىلعةدايقلاءانثأهبتنا.
اهبريستيتلاةراحلايفقئاعدجويدقف
وأةلطعتمةرايس،لاثملاليبسىلع(
.)مطحتثداح

ةقطنم(ةصاخلاقيرطلاتاتفالىلإهبتنا.
وأ،ةفطعنمقرطوأ،ةطقاستمروخص
وأرورملاقطانموأ،ةليوطتاردحنم
تاءارجإلاذاختابمقو)رورملاعونمم
.ةبسانملا

ءاتشلالصفيفةدايقلا
جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا
تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
ءانثأرذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
دنعلتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلا
أدبيامدنع)تيهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرد
ةدايقلابنجت.لوطهلايفيديلجلارطملا
راطمألالوطهدنعوألتبملاديلجلاىلع
.قرطلاةجلاعممتتىتحةيديلجلا
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١٤٩ ليغشتلاوةدايقلا
:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.١٧٠/تابثلايفينورتكلإلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.
)ABS(يفةرايسلاتابثنيسحتىلع
طغضلابجينكلو،ةيوقلاتافقوتلا
هيلعوهاممعرسأةروصبلمارفلاىلع
ماظنرظنا.ةفاجلاقرطلاىلعلاحلا
.١٦٧/)ABS(قالغناللعناملالمارفلا

ةرايسلانيبوكنيبربكأةفاسمكرتا.
نمةقلزنملاقطانمللهبتناو،كمامأيتلا
ةيجلثلاعقبلانوكتتنأنكمي.قيرطلا
قطانملايفةيلاخلاقرطلاىلعىتح
حطسلظينأنكميامك.ةللظملا
ىتحجولثلابىطغُمرسجلاوأىنحنملا
.ةيلاخةطيحملاقرطلاحبصتامدنع
ةئجافملاهيجوتلاتاروانمبنجت
.جولثلاىلعريسلاءانثأةلمرفلاو

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيجلثلافصاوعلافورظ
ةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ملامةبكرملايفىقبإ.ةدعاسملابلطل
ىلعلوصحلل.ةبيرقةدعاسمكانهنكت
:ةبكرملايفدرفلكنيمأتوةدعاسملا
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
ىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.

.ةيجراخلاايارملا

ريذحت}
مداعسابتحايفجلثلاببستينأنكمي
ببستيدقاموهو.ةبكرملاتحتكرحملا
.لخادلاىلإمداعلاتازاغبرستيف
ديسكألوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
دقو.ةحئارلاونوللاميدع)CO(نوبركلا
.توملاوأيعولانادقفببسي
:جولثلابةرايسلاتقلعاذإ
لفسأدوجوملاديلجلافظن.

دنعدوجوملاًةصاخو،ةرايسلا
.مداعلابوبنأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
ةرايسلابناجىلعاًبيرقت)نيتصوب(
نأنكميثيحبحايرللهجاوملاريغ
لخادىلإددجتملاءاوهلالخدي
.ةرايسلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول

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

مداععجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٦١/كرحملا

تارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
ليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإلةريصق
دعاست.ةيئزجةروصبةذفانلاقلغأوكرحملا
ساسحإلاىلعظافحلايفًاضيأةكرحلا
.ءفدلاب
تقولاضعبقرغتستسةدعاسملاتناكاذإو
ًاليلقطغضاكرحملاليغشتدنعف،لوصولل
كرحملالمعيىتحدوقولاةساودىلع
كلذدعاسي.ؤطابتلاةعرسنمربكأةعرسب
ةداعإلةيراطبلانحشىلعظافحلايف
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٠
حيباصملابتاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشت
كلذءارجإبمق.ةدعاسملابلطلةيمامألا
.دوقولاىلعظافحللنكممردقلقأب

ةرايسلاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
الثيحبًادجديدشلكشبةقلاعتناكاذإو
فقوأ،ةبكرملاريرحتبحسلاماظنلنكمي
ةقيرطمدختساوبحسلاماظنليغشت
ماظن/رجلايفمكحتلارظنا.تالجعلاحيجرت
.١٧٠/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ريذحت}
لوحرودتةبكرملاتاراطإتناكاذإ
،رجفنتنأنكميف،ةيلاعةعرسباهروحم
.ةباصإللنورخألاوتنأضرعتتنأنكميو
يفببستيامم،ةبكرملانخستنأنكمي
رارضأةيأيفوأكرحملاةريجحلاعتشا
هنكممةعرسلقأبتالجعلارِدأ.ىرخأ
٣٥(اس/مك٥٦نعةعرسلاةدايزبنجتو
.)اس/ًاليم

اهجارخإلةبكرملاحيجرت
ةقطنملاءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
ليغشتفقوأ.ةيمامألاتالجعلابةطيحملا
نيباًبايإواًباهذلقتنا.بحسماظنيأ
سورتدحأو)فلخللعوجرلا(Rعضولا
ميودتعم،ةضفخنملاةيمامألاةكرحلا
لقانلكآتعنملو.نكممردقلقأبتالجعلا
نعتالجعلافقوتتىتحرظتنا،ةكرحلا
.تاعرسلاليدبتلبقاهروحملوحنارودلا
،ليدبتلاءانثأدوقولاةساودنعكمدقعفرا
قيشعتدنعدوقولاةساودىلعًاليلقطغضاو
لوحءطببتالجعلاناروددنع.ةكرحلالقان
يفلخلاويمامألانيهاجتالايفاهروحم
نأنكميةحجرأتمةكرحيفكلذببستي
جارخإىلعكلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررحُت
ىلإجاتحتدقفتالواحملاضعبدعبةبكرملا
،بحسلاىلإجاتحتةبكرملاتناكاذإ.اهبحس
.٢٥٦/ةرايسلابحسعجارف

ةرايسلاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلطُي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
.عنصملايفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
ناحضويدقةرايسلاىلعناقصلمدجوي
لكشلابهلمحاهنكمييذلانزولا

تامولعمقصلمامهو،حيحصلا
/دامتعالاقصلموةلومحلاوتاراطإلا
.راطإلا

ريذحت}
لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
ببستينأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
رييغتوةمظنألالطعتيفكلذ
يدؤيدقامم.ةبكرملاةجلاعمبولسأ
ةبكرملاىلعةرطيسلادقفىلإ
ةلومحلاةدايزيدؤتدق.مداصتعوقوو
فقوتللةمزاللاةفاسملاةدايزىلإ
.ةرايسلارمعريصقتوتاراطإلافلتو
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١٥١ ليغشتلاوةدايقلا
ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

تاقصلملاىلعلاثم
تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ددعةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
دحلاو)1(باكرللةصصخُملادعاقملا
)2(ةبكرملاباعيتسانزولىصقألا
.لطرلاومارغوليكلاب

تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
ديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملانم
و٢٣٤/تاراطإعجار
.٢٣٦/تاراطإلاطغض

ةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
دقو.ةبكرملاتاراطإ/دامتعاقصلميف
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقتكلحضوت
)GVWR(روحملليلامجإلانزولاريدقتو
)GAWR(يمامألاروحمللةبسنلاب
/دامتعالاقصلم"عجار.يفلخلاو
.مسقلااذهيفًاقحال"تاراطإلا
-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
لطر١٤٠٠يواسي"XXX"رادقملا
١٥٠نزوبباكرةسمخكانهو
حبصيذئدنع،ةبكرملايفًالطر
لمحةعسوةحاتملاةلومحلارادقم
٧٥٠-١٤٠٠(ًالطر٦٥٠بئاقحلا
).ًالطر٦٥٠=)١٥٠×٥(

بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥
ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.٤ةوطخلا

يفمدختسُتسكترايستناكاذإ.٦
ةفاضإمتيفوس،ةروطقمبحس
ىلإةروطقملاهلمحتيذلالمحلا
ليلدلااذهىلإعجرا.ةرايسلا
ةلومحلانمكلذللقُيفيكديدحتل
ةحاتملابئاقحلالمحةعسو
".كتبكرمل
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٢
ةصصخمالوةممصمتسيلةبكرملاهذه
.ةروطقمبحسل

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
ىلععالطاللكتبكرمبةلومحلاو
كتبكرمةعسنزونعةددحمتامولعم
نزولاديزينأبجيال.سولجلانكامأو
نعةلومحلاوباكرلاوقئاسللعمجملا
.كتبكرمبنزولاةعس
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١٥٣ ليغشتلاوةدايقلا
تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

قصلملاىلعلاثم
صاختاراطإلا/ةداهشللقصلمدجوي
ىطسولاةماعدلاىلعتبثُمةبكرملاب
.)بةماعدلا(
ةبكرملاتاراطإمجحضرعتدقةقاطبلا
لوصحللبولطملاخفنلاطغضوةيلصألا
.ةبكرملاةلومحليلامجإلانزولاىلع
يلامجإلانزولاةعسقصلملاحضوي
نزولاةبسناذهىلعقلطيو.كتبكرمل
ريدقتلمشي.)GVWR(ةبكرملليلكلا
ةبكرملانزوةبكرملليلامجإلانزولا
.ةلومحلاودوقولاوباكرلاعيمجو

/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
اهبحومسملاىوصقلانازوألاراطإلا
يتلاو،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
روحملليلكلانزولاةبسناهيلعقلطُي
)GAWR(.ةيقيقحلالامحألاةفرعمل
كنكمي،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
عيطتسيو.نزوةطحميفةرايسلانزو
ىلعصرحا.كلذيفكتدعاسمليكولا
طخيبناجىلعيواستلابلمحلاعيزوت
.ةبكرملافصتنم

هيبنت

تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملانارودلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.
لمحلاعزوتنألواح.ةبكرملاب
.يواستلاب

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

لخادءيشيألقندنع.
ىلعصرحلابجي،ةبكرملا
.ناكمإلاردقهطبر

ملاذإًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإجاتحتنكت
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٤

ليغشتلاوةيادبلا
ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
ءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.

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

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

ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.اًيجيردتلمحلاوكرحملا

ليغشتلاحاتفمعضاوم

نودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنمحاتفم
البلوخدلاماظنلاسرإزاهجنوكينأبجي
ليغشتمتييكةبكرملالخاد)RKE(حاتفم
لماعلاليغشتلاءدبرزناكاذإ.ماظنلا
ةبيرقةبكرملانوكتامبرف،لمعيالطغضلاب
ببسُيامميوقويداريئاوهةراشإنم
رظنا.حاتفمالبلوخدلاماظنعملخادتلا
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٨.
ليغشتمزلي،)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
رظنا.لمارفلاةساودمادختساوةرايسلا
.١٥٩/نكرلاعضونملقنلا

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

ENGINE START/STOPفاقيإلةدحاوةرم
.كرحملاليغشت
فوس،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
لظتفوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتي
رظنا.ةطشن)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاط
.١٥٧/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط

،)P(نكرلاعضويفةبكرملانكتملاذإو
عضولاىلإلاعشإلادوعيفوس

ACC/ACCESSORY)ضرعمتيو)تاقحلم
ىلإلقنا(ةرايسلافاقيإلليدبتلاةلاسرلا
قئاسلاتامولعمزكرميف)نكرلاعضو
)DIC(.نكرلاعضوىلإةبكرملالاقتنادنعو
)P(،عضوىلإلاعشإلاماظنلقتنيفوس

OFF)ليغشتلافاقيإ(.
هيجوتلادومعلفقةزيمىلعةبكرملالمتشت
فاقيإدنعلفقلاطيشنتمتيو.يئابرهكلا
.يمامألابابلاحتفدنعوأةرايسلاليغشت
وألفقلاعفددنعتوصعامسمتيامبر
هيجوتلادومعلفقريرحتنكميال.هريرحت
نعاًديعبةهجتمتالجعلانوكتامدنع
ليغشتءدبرذعتيدق،اذهثدحاذإ.زكرملا
ىلإراسيلانمهيجوتلاةلجعكرح.ةبكرملا
يف.ةبكرملاليغشتءدبةلواحمءانثأنيميلا
ةبكرملانإف،ءارجإلااذهىودجمدعةلاح
.ةنايصىلإةجاحبنوكت
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١٥٥ ليغشتلاوةدايقلا
.ةبكرملاكرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
يئابرهكلادعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح
دئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلل
.ةيئاوهلا
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةرايسلا

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

.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٢
.ةبكرملاكرحتءانثأاذهبمايقلانكمي
،)دياحملا(Nعضولاىلإلاقتنالادعب
هّجوو،لمارفلاىلعةوقبطغضا
.نمآناكموحنةبكرملا

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

رظنا.ةيئابرهكلانكرلالمارفطبضا.٤
Electric Parking Brake)لمارف

.١٦٧/)يئابرهكلانكرلا

ريذحت}
اًدقفاهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
ةمظنأولمارفلايفةدعاسملاةوقلل
ال.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلا
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبني
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

ةرايسلابيحنتلانكمملاريغنمناكاذإ
،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو،اًبناج
ENGINEرزلاىلعطغضاف START/STOP
يفنيترمطغضاوأ،نيتيناثنملوطأةدمل
.ناوثسمخلالخ

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

ACC/ACCESSORY)قحلملا(.
عضولانملاعشإلالقتنيفوس

ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملاOFF
بنجتلقئاقدسمخدعب)ليغشتلافاقيإ(
.ةيراطبلافاعضإ

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
وهعضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
يفلاعشإلاحاتفمنوكعم.ةدايقلاوءدبلل
،لمارفلاةساودمادختساو،ءافطإلاعضو
ىلإةدحاوةرمرزلاىلعطغضلايدؤي
كرحملاأدبينأدرجمبو.لاعشإلاليغشت
نارودرمتسيفوس.رزلاررح،نارودلاب
ءدبرظنا.كرحملاليغشتأدبيىتحكرحملا
لظيسذئدعب.١٥٦/كرحملاليغشت
.ليغشتلاعضوىلعاًطوبضملاعشإلا

ةمدخلاعضو
صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
رشؤمحابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
صحفضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألا
عمةرايسلاليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالا
طغضلايدؤي،لمارفلاةساودقيشعتمدع
ENGINEىلعرارمتسالاعم START/STOP
ٍناوثسمخنمرثكأل)كرحملافاقيإ/ءدب(
Serviceىلإةرايسلاليوحتىلإ Mode
تادادعلاةمظنألمعتهيفو.)ةمدخلاعضو(
ON/RUNعضويفامكاًمامتتوصلاو
الف.ةبكرملاةدايقنكميالنكلو،)ليغشت(
.ةمدخلاعضويفكرحملاليغشتءدبنكمي
ENGINEطغضا START/STOP)فاقيإ/ءدب
.ةرايسلاليغشتفاقيإلىرخأةرم)كرحملا
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٦
كرحملاليغشتءدب
Nوأ)نكر(Pىلإةبكرملاليوحتبمق
كرحتءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.)دياحم(
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملا
.طقف)دياحم(

هيبنت

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

هيبنت

تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريغُتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكتادعمرظنا.كلذنعجتان
.١٩٩/ةيفاضإ

بجي،حاتفمنودبلوخدلاماظنعم.١
ماظنلاسرإزاهجنوكينأ
حيتافمنودبدعبنعلوخدلا
)RKE(طغضا.ةبكرملالخاد

ENGINE START/STOPطغضلاءانثأ
نارودءدبدنع.لمارفلاةساودىلع
.رزلاررح،كرحملا
عمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانيخست
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
نعلوخدلاماظنلاسرإزاهجناكاذإ
يفسيلRKEحاتفمنودبدعُب
وأ،شيوشتكانهناكوأ،ةبكرملا
ضرعيس،ةفيعضRKEماظنةيراطب
.كلذبةلاسرقئاسلاتامولعمزكرم
دعُبنعلوخدلاماظنليغشترظنا
.٨/)RKE(حاتفمنودب

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
كرحملاليغشتءدبةلواحمقيرطنع
نأنكمي،ةرشابمنارودلاءاهتنادعباًروف
روتوملةدئازلاةنوخسلاىلإكلذيدؤي
رظتنا.ةيراطبلاذافنتساوهفلتونارودلا
ةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث١٥ةدمل
.نارودلاروتومدربيىتح

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(
هرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف

لواح.مزاللانمرثكألكشبنيزنبلاب
لكشبدوقولاةساودىلعطغضلا
طغضلاءانثأاهتيبثتوضرألاىتحلماك
ENGINEىلع START/STOP
ةدملرظتنا.)كرحملافاقيإ/ليغشت(

ةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث١٥
.ةرادإلاءدبكرحمديربتبحامسلل
ريرحتبمق،كرحملاليغشتأدبيامدنعو
ليغشتأدبيناكاذإ.دوقولاةساود
ةرمفقوتتمثةريصقةدملةبكرملا
.ءارجإلاسفنراركتبمقف،ىرخأ
دئازلانيزنبلاةلازإىلعكلذدعاسي
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانم
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
ةكرحلالقانطبضاوكرحملالغش
تييزتمتيوتيزلانخسيىتحقفرب
.ةكرحتملاءازجألاعيمج

ماظنلافاقيإ/ءدب
ءدب/فقوتلاماظنىلعةبكرملاهذهيوتحت
ةدعاسمللكرحملاليغشتفاقيإلليغشتلا
تانوكمبدوزموهف.دوقولاىلعظافحلايف
ءدبتارمددعةدايزلاًصيصخةممصم
.ليغشتلا
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١٥٧ ليغشتلاوةدايقلا

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

كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا
فقوتدعبولمارفلاىلعطغضلادنع
فاقيإمتيدقاًمامتةكرحلانعةرايسلا
سايقمضرعي،فقوتلادنع.كرحملاليغشت
AUTOكرحملانارودةعرس STOP.رظنا
دنعو.٩٧/كرحملانارودةعرسسايقم
ةساودىلعطغضلاوألمارفلاةساودريرحت
.كرحملاليغشتةداعإمتيس،دوقولا
ببستتدق،ةرايسلاءادأىلعظافحلل
كرحملاليغشتةداعإيفىرخألافورظلا
.لمارفلاةساودريرحتلبقاًيئاقلت

ةداعإمتيوأ/وةيئاقلتتافقوتثدحتالدق
:ببسباًيئاقلتليغشتلا
ليغشتخانملابمكحتلاتادادعإبلطتت.

نمةرايسلانيخستوأديربتلكرحملا
.لخادلا

.ضفخنمةرايسلاةيراطبنحش.

.اًرخؤمةرايسلاةيراطبلصفمت.

ةعرسلىندألادحلاىلإلوصولامتيمل.
يئاقلتفقوترخآذنمةرايسلا

.دوقولاةساودىلعطغضلادنع.

سورتلاقودنصوأكرحملالوصومدع.
.ةبولطملاليغشتلاةرارحةجردىلإ

قاطنيفتسيلةيجراخلاةرارحلاةجرد.
.بولطملاليغشتلا

Dفالخبسرتيأىلعةبكرملادوجو.
.)ةدايق(

/بحسلا(Tow/Haulعضوديدحتمت.
.ىرخألاقئاسلاعاضوأوأ)رجلا

ديدشعفترموأةلتىلعةرايسلاتناك.
.رادحنالا

مازحةلازإمتوأقئاسلابابحتفمت.
.قئاسلانامأ

.ةرايسلاكرحمءاطغحتفمت.

ىلإيئاقلتلافقوتلاةفيظولوصومت.
.هبحومسملاىصقألاتقولا

تاقحلملاةقاط
)RAP(ةزجتحملا
ىلإليغشتعضونملاعشإلاليوحتدنع
اذإ(ةيلاتلاتازيملالظتس،ليغشتلافاقيإ
١٠ىلإلصتةدمللمعت)ةزهجمتناك
امك.قئاسلابابحتفمتيىتحوأ،قئاقد
حاتفمنوكيامدنعتازيملاهذهلمعتس
وأ)نارود(RUNعضولايفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(:
هيفرتلاوتامولعملاماظن.
هذهدقفتس،RAPءانثأ(ةيلآلاذفاونلا.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
هذهدقفتس،RAPءانثأ(فقسلاةحتف.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
دعاسملاتاقحلملاليغشتسبقم.
يتوصلاماظنلا.
OnStarماظن.
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٨
نكرلاعضوىلإلقنلا

ريذحت}
ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
ديلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
.)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتو
.١٥٨/نكرلاعضوىلإلقنلارظنا

:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل
ةساودىلعطغضلايفرمتسا.١

رظنا.ديلالمارفطبضعملمارفلا
Electric Parking Brake)لمارف

.١٦٧/)يئابرهكلانكرلا

.)نكر(Pىلعطغضا.٢
OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٣

.)ليغشتلافاقيإ(

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا
ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
ديلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
.)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتو
.١٥٨/نكرلاعضوىلإلقنلارظنا

كرحملاوةبكرملاكرتيرورضلانمناكاذإ
ىلعةبكرملاطبضبجيف،ليغشتلاعضويف
.نكرلالمارفطبضو)نكرلا(Pعضو
.)نكر(Pيفةبكرملانأنمدكأت

نارودلامزعلفق
نزوعضيامدنعنارودلامزعلفقثدحي
ةطاقسىلعمزاللانعةدئازةوقةبكرملا
دنعثدحياموهو.ةكرحلالقانيففاقيإلا
متيملوةعفترمضرأىلعةبكرملافاقيإ
)نكرلا(Pعضولاىلعةكرحلالقانطبض
بعصلانمنوكيٍذئدنعومئالملالكشلاب
لفقبنجتلو.)نكرلا(Pعضولانمجورخلا
ىلإلقتنامث،ديلالمارفطبرا،نارودلامزع
مايقلاةيفيكىلعفرعتللو.)نكرلا(Pعضولا
"نكرلاعضوىلإلاقتنالا"عجار،كلذب
.اًقبسمنيبملا
لقانموقي،ةداحلاتاردحنملاضعبىلع
لفقعنملنكرلالمارفطبضباًيئاقلتةكرحلا
.نارودلامزع
،نارودلامزعلفقثودحمدعلاحيفو
نعلتلاىلعأىلإةبكرملاعفدمزليدقف
ةطاقسطغضسيفنتلىرخأةبكرمقيرط
Pعضولانملاقتنالاكنكميكلذبو،فاقيإلا
.)نكرلا(
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١٥٩ ليغشتلاوةدايقلا
نكرلاعضونملقنلا
اذإ.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناك
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبةدعاسمبليغشتلارظنا.ةيراطبلل
.٢٥٤/ىرخأ

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

.)كرحملافاقيإ/ليغشت(
لقنلاحاتفمبحساوأىلعطغضا.٣

تازيهجتلاةعومجميفبولطملا
.ىطسولا

ضيبألانوللاىلإPرشؤملوحتيس.٤
نوللاىلإسورتلارشؤملوحتيو
عضولانمةرايسلاجرختامدنعرمحألا
P)نكر(.

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

يوديلانكرلاريرحت

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

هيبنت

همادختسالمٰمصمريغيوديلانكرلاريرحت
ةجيتنتاررضتثدحتدق.بحسلايف
هذهبيوديلانكرلاريرحتمادختسال
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةقيرطلا
.تاحالصإلا

نكرلاريرحتةزيمىلعةرايسلاهذهيوتحت
ليوحتلاهمادختسانكمييتلايوديلا
نوكيامدنع()دياحم(Nعضولاىلإةرايسلا
.)ليغشتلاديقكرحملا
ليغشتءانثأيوديلانكرلاريرحتبحسنإ
بحسءانثألاعشإلاليغشتوأةبكرملا
ةلاسرضرعىلإيدؤي،يوديلانكرلاريرحت
.ةكرحلالقانةمدخبقلعتت

ريرحتمادختساب)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:يوديلانكرلا

وتسمحطسیلعةبکرملانأنمدکأت.١
ريرحتبمق.راظتنالالمارفطبضاو
.لمارفلاةساود

.ليغشتلافاقيإعضويفةبكرملاعض.٢

ةلازإلةحطسمةلصنبةادأمادختسا.٣
لوسنوكلاىلعةيلخادلاةوسكلاةحول
.دوقولاةساودنيميىلإيزكرملا

ةدحاوةقيقدنمرثكأءاضقنانمدكأت.٤
ةساودمادختسابمق.٢ةوطخلاذنم
.لمارفلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٠

٩٠يوديلانكرلاريرحتعارذبحسا.٥
.هقالغإعضومىلإةجرد

ىلعلاعشإلاحاتفمعض.٦
ACC/ACCESSORY)ررحو)تاقحلم

.نكرلالمارف
ريرحتمادختساب)نكر(Pىلإةبكرملاعاجرإل
:يوديلانكرلا

.اًمامتةرايسلافقوأ.١

٩٠يوديلانكرلاريرحتريودتبمق.٢
.يلصألاهعضومىلإةدوعللةجرد

.نكرلالمارفقيشعتبمق.٣
نع)نكر(Pيفةبكرملانأنمدكأت.٤

عضووألاعشإلاليغشتقيرط
ACC/ACCESSORYيفةبكرملا
رشؤملانأنمدكأتلامث،)تاقحلم(
.Pضرعي

ةلباقحوطسىلعنكرلا
لاعتشالل

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
ةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملا
بشعلاوأرجشلاقرووأقاروألاىلع
.قارتحاللةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلا

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
و١٥٨/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.١٦١/كرحملامداع
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١٦١ ليغشتلاوةدايقلا
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجوليغشتلا
ةبكرملارمتستس،اهجراخ)RKE(حاتفمنودب
.ةعاسفصنىلإلصتةدمللمعلايف
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجوليغشتلا
ةبكرملارمتستس،اهلخاد)RKE(حاتفمنودب
.ةعاسىلإلصتةدمللمعلايف
متاذإاًبيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
.حاتملادوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت

كرحملاتاثاعبنا
كرحملامداع

ريذحت}
ديسكألوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نإ.ةحئارلاونوللاميدع)CO(نوبركلا
)CO(نوبركلاديسكألوأزاغلضرعتلا
.ةافولاىتحويعولادقفببسينأنكمي
ةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي
:ةلاحيف
ةفيعضقطانملايفةبكرملاؤطابت.

قافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
نأنكمييذلاقيمعلاديلجلاوأ
ندبتحتءاوهلاقفدتقيعي
.)مداعلاريساوموأةبكرملا

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

ةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.
.مئالمريغلكشبهحالصإوأهفلتوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
كرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
لثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضويف
ةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملاوأبآرملا
.ددجتم

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضفُي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلقنلاعجار.كرحتتنلةرايسلا
و١٥٨/نكرلا
.١٦١/كرحملامداع
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يكيتاموتوألاةكرحلالقان
يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

تازيهجتلاةعومجميفليوحتلاحيتافمدجوت
اًيلاحددحملاسرتلاعضوءيضيس.ىطسولا
امنيبسورتلالقنحاتفمىلعرمحألانوللاب
نوللابىرخألاعاضوألالكضرعمتي
وهامك،اًروفرييغتلاةيلمعمتتملاذإ.ضيبألا
ضمويسف،اًدجدرابلاسقطلايفلاحلا
نيحلسورتلالقنحاتفميفرشؤملا
.لماكلابقيشعتلا
ليغشتفاقيإءانثأسورتلاقودنصلمعيال
.ةرايسلا

عضويفةرايسلاتناكاذإ
ACC/ACCESSORY)نكميف،)تاقحلملا

.)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنصرييغت
ىلعطغضلامتاذإ

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
ةيلاعةعرسبهليغشتءانثأنيترمل)كرحملا
متيسوكرحملاليغشتفاقيإمتيسف،اًيبسن
.)دياحم(Nىلإاًيئاقلتةكرحلالقانلقن
.)نكر(Pديدحتنكمي،ةرايسلافقوتدرجمب
P)لفقيفعضولااذهمدختسُي:)نكر
)نكرلا(Pعضولامدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
كرحتمدعنامضلةرايسلاليغشتءدبدنع
.ةرايسلا

ريذحت}
ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ديقكرحملاكرتاذإ.ليغشتلاعضو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتدقف،لمعلا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
اذإىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناك

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقنو
/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.)نكر(

و١٥٨
Electric Parking Brake)نكرلالمارف

.١٦٧/)يئابرهكلا

.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
Dو)عوجر()R(ليوحتلاحيتافمتممُص
دوصقملاريغليوحتلاعنملاًصيصخ)ةدايق(
،لاعشإلاليغشتمتيملام)نكر(Pنم
.لمارفلاةساودىلعطغضلامتيو
طغضا،ةرايسلافقوتدنع

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
لوحتيس.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملا
)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنص
.اًيكيتاموتوأ
اذإ)نكر(Pعضوىلإةرايسلالوحتتنل
ةرايسلافقوأ.ةريبكةعرسبريستتناك
.)نكر(Pعضولاىلإلوحتو
عجار،)نكر(Pعضولاىلإونملوحتلل
نملقنلاو١٥٨/نكرلاعضوىلإلقنلا
.١٥٩/نكرلاعضو

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
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Rعضولانمسورتلاقودنصليوحتمتاذإ
ريستامدنعسكعلاوأ)ةدايق(Dىلإ)عوجر(
ةرايسلالوحتتسفةعفترمةعرسبةرايسلا
مثةرايسلاةعرسللق.)دياحم(Nعضولاىلإ
.ىرخأةرمرييغتلالواح
:)عوجر(Rعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
)فلخللعوجرلا(Rحاتفمبحسا.٢

تازيهجتلاةعومجمىلعدوجوملا
.ىطسولا

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

N)كرحملانوكيالعضولااذهيف:)دياحم
كرحملاليغشتةداعإلو.تالجعلابًاطبترم
عضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحتءانثأ
N)طقف)دياحم.

ريذحت}
رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
ةرطيسلادقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ىلإلقتنتال.ءايشألاوأصاخشألامدصتو
ىلعكرحملاليغشتءانثأةدايقرايغ
.ةيلاعةعرس

هيبنت

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

هيبنت

Nعضويفءاقبللةممصمتسيلةرايسلا
.تقولانمةليوطتارتفل)دياحم(
.)نكر(Pعضولاىلإاًيكيتاموتوألوحتتسو

ىلعطغضا،)دياحم(Nعضولاىلإليوحتلل
رشؤملاضرعمتينأىلإ)دياحم(Nحاتفملا
N)دياحم(.
:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢

ةبكرملاليسغعضو
ليسغعضوىلعةبكرملاهذهلمتشت
Nيفءاقبلابةبكرمللحمسييذلاةبكرملا
تابكرملاليسغيفهمادختسال)دياحم(
.يئاقلتلا
بحسلةرايسلاليسغعضومدختسُيال
ىلإةجاحبةرايسلاتناكاذإ.ةرايسلا
٢٥٦/ةرايسلابحسرظنا،بحسلا
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هيبنت

Nعضويفءاقبللةممصمتسيلةرايسلا
فوسو.تقولانمةليوطتارتفل)دياحم(
يفتكرُتاذإ)نكر(Pىلإاًيئاقلتلوحتت
.ةبكرملاليسغعضو

-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملايفقئاسلا
فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملاليغشت

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

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

.لمارفلا
Nضرعيرشؤملالظينأبجي.٥

ليغشتأدبا،كلذبمقيملاذإو)دياحم(
.٤-٢نمتاوطخلارركوكرحملا

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاجةبكرملا.٦

-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخقئاسلا
فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملاليغشت

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

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

.لمارفلا
Nضرعيرشؤملالظينأبجي.٦

ليغشتأدبا،كلذبمقيملاذإو)دياحم(
.٤-٢نمتاوطخلارركوكرحملا

ةبكرملا.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٧
.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج

Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٨
.ىرخأةرماهلوخددنعاًيئاقلت)نكرلا(

-لغتشمكرحملا(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملايفقئاسلا
ليغشتعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملا

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

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

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج

-لغتشمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخقئاسلا
ليغشتعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملا

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

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

.لمارفلاةساود
.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٥

.٤-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيملاذإ
ةبكرملا.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٦

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج
Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٧

.ىرخأةرماهلوخددنعاًيئاقلت)نكرلا(

هيبنت

قودنصةنوخسنعةلاسرضرعمتيدق
سورتلاقودنصلئاسحبصأاذإسورتلا
يدؤتنأنكمي.اًدجاًراحيكيتاموتوألا
.ةبكرملارّرضتىلإةلاحلاهذهيفةدايقلا
ؤطابتلاعضويفكرحملاكرتاوفقوت

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسديربتل
لئاسدربيامدنعةلاسرلاهذهحسمنت
.فاكلكشبسورتلاقودنص

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
طغضا،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلع
:)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
ىلعدوجوملا)ةدايقلا(Dحاتفمبحسا.٢

.ىطسولاتازيهجتلاةعومجم
:)ةدايق(Dعضولانملاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
عجار.قالزنالاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.١٤٣/مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"

هيبنت

اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
ىلإطقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلت
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
يفتاراطإلاريودتبمقتال،ةبكرملا
،تاعفترملادحأىلعفقوتلادنعو.اهناكم
يفةبكرملاتيبثتللمارفلامدختسا
.اهناكم

يوديلاعضولا
)ERS(ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضو

)ERS(ينورتكلإلاىدملاديدحتماظنحمسي
صاخلاىدملاديدحتبيوديلاعضولاوأ
دنععضولااذهمدختسا.تارايغلاعاضوأب
ةروطقمبحسوأتاردحنملاىلعةدايقلا
.ىوصقلاةبكرملاةعرسوىلعألارايغلادييقتل
زكرميفرييغتلاعضومرشؤمضرعيس
ريشيLراوجباًمقر)DIC(قئاسلاتامولعم
يوديلاعضولايفنكممرايغىلعأىلإ
عضولاكلذرايتخادنعةدايقلافورظو
.يوديلا
:ةزيملاهذهمادختسال

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

minusوأ)دئاز(plusرزلاىلعطغضا.٢
ةعومجمىلعدوجوملا)صقان(
ىدمةدايزل،ىطسولاتازيهجتلا
.هليلقتوأحاتملاسورتلا

قودنصلقتنيس،)ضفخنم(Lىلإلقنلادنع
تارايغلانماًقبسمددحمىدمىلإسورتلا
،اًقبسمددحملاىدملااذهلةبسنلاب.ىندألا
زكرميفLبناجبحاتمرايغىلعأضرعمتي
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
تارايغلاعيمجدعت.١٠٩/)DIC(قئاسلا
ىلع.مادختساللةحاتممقرلااذهنمىندألا
)عبارلا(4مقرلارهظيامدنع،لاثملاليبس
نيبلقنلامتي،)يوديلاعضولا(Lراوجب
)عبارلا(4ىلإ)لوألا(1نمتاعرسلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٦
،)ةسماخلا(5رايغلاىلإلقنلل.اًيكتاموتوأ
Dىلإلقتناوأ)بجوم(+رزىلعطغضا
.)ةدايقلا(
ىلإلقنلانم)ضفخنم(Lعضولادحيفوس
ةيلاعكرحملاةعرستناكاذإىندأرايغىدم
يفةبكرملاةعرسليلقتمتيملاذإ.ةياغلل
ىلإلقنلامتينل،اهبحومسملاةدملانوضغ
ةعرسليلقتكيلع.لقألاةعرسلاقاطن
)بلاس(-رزىلعطغضلامثنمو،ةبكرملا
ىندألارايغلاىدمىلإلصتنأىلإ
.بولطملا
،ينورتكلإلاىدملاديدحتماظنمادختساءانثأ
تابثيفمكحتلاماظنمادختسانكمي
.ةعرسلا

رطقلا/بحسلاعضو
/بحسلاعضولوحتامولعمىلعلوصحلل
.١٧٤/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار،رْطقلا

ةيئاقلتلاتاردحنملاةلمرف
ةفيظوكدعاستعفترمنملوزنلادنع

Automatic Engine Grade Braking
دعاستيهف.)ةيئاقلتلاتاردحنملاةلمرف(
لالخنمةرايسلاةعرسىلعظافحلاىلع
مدختسيتارايغطمنليكيتاموتوألاذيفنتلا
.ةرايسلاةعرسليلقتلةكرحلالقانوكرحملا
رمأءاطعإىلعاًيكيتاموتوأماظنلالمعي
ةعرسليلقتلىندأسرتىلإرييغتلاب
درجمبيداعلارييغتلاطمندوعيسو.ةرايسلا
نمعفترمريغىوتسميفةرايسلادوجو
.ةعرسلاةساودىلعطغضلادنعوأضرألا
ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضوليغشتءانثأ
)ERS(،تاردحنملاةلمرفليغشتفاقيإمتي،
دحعضووقاطنديدحتبقئاسللحمسيامم
ةلمرفرفاوتت.ةحاتملاىلعألاةعرسلل
عضويفوةيداعلاةدايقللتاردحنملا
.رطقلا/بحسلا
.١٦٢/يكيتاموتوألاسورتلاقودنصرظنا

ةدايقلاةمظنأ
تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
يعابرلاعفدلالوحتامولعمىلعلوصحلل
)AWD(،١٧٤/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار.
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لمارفلا
عناملالمارفلاماظن
)ABS(قالغنالل
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظندعاسي
ىلعظافحلاولمارفلاقالزناعنمىلع
.ةوقبةلمرفلاءانثأهيجوتلا
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنموقي
لوألةبكرملاةدايقدنعماظنللصحفءارجإب
وأيظحللاكرحملاتوصعامسمتيدق.ةرم
دقو،رابتخالااذهءارجإءانثأرقنلاجيجض
اًرمأدعياذهو.ًاليلقلمارفلاةساودكرحتت
.اًيعيبط

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

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنريغيال
ةساودىلعمدقلاعضولمزاللاتقولا
.فقوتلاةفاسمنماًمئادللقيالولمارفلا
ريستيتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ
يفاكلاتقولاكانهنوكينلف،كمامأ
ةبكرملاهذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
كرتىلعاًمئادصرحا.ةأجفتفقوتوأ
مادختسابىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسم
.قالغناللعناملالمارفلاماظن

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

طغضلاىوسكيلعام.ةلمرفلاخضبمقتال
وأعامسنإ.ةوقبلمارفلاةساودىلع
قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعبروعشلا
.اًيعيبطاًرمأدعُي

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي
يف.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلا
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلانمرثكأهيجوتلا

Electric Parking Brake
)يئابرهكلانكرلالمارف(

نوكتامًامئاد)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
ىلعلاعشإلاطبضعمىتح،طيشنتللةلباق
فازنتساعنملو.ليغشتلافاقيإعضو
نكرلالمارفتارودراركتبنجت،ةيراطبلا
ديقكرحملانوكيالامدنع)EPB(ةيئابرهكلا
.ليغشتلا
نكرلمارفءوضماظنلايفرفوتي
نكرلمارفءوضوأ،Yةيئابرهك
عجار.ةلاسروأ8ةمدخلل

Electric Parking Brake Light)حابصم
و١٠٣/)يئابرهكلانكرلالمارف
Electricةنايص Parking Brake Light
.١٠٤/)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٨
يفنكرلالمارفبقلعتتىرخألئاسركانه
تناكاذإ.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
طبركنكمينلفةيفاكريغةيئابرهكلاةقاطلا
.اهريرحتوأةيئابرهكلاديلالمارف
نمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
.نكرلالمارفقيشعتنمدكأتللYءوض

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.اًيظحلةيئابرهكلا

دنعتابثبيضيمثYءوضضمويس
)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفقيبطت
ضمويYءوضناكاذإو.لماكلكشب
ةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت،رمتسملكشب
يفةرايسلانوكتدقوأ،طقفًايئزجةقٰبطم
لمارفيفةلكشمكانهوأةمدخلاعضو
ةلاسرضرعمتيفوسو.ةيئابرهكلانكرلا
ررح.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
لواحو)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفم
ةءاضإمدعةلاحيف.ديدجنماهطبر
كيلعف،ضيمولايفرمتسااذإوأ،حابصملا
.ةبكرملاةمدخبمايقلا

لاحيفةبكرملاةدايقبمقتال
.ليكولاعمرمألاعجار.Yءوضضيمو
Electricرظنا Parking Brake Light
.١٠٣/)يئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

رارمتسالاعمطغضا،8ءوضءاضأاذإ
رمتسا.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفم
Yءوضلظيىتححاتفملاطغضيف
ىلإعجرا،اًئيضم8ءوضيقباذإ.اًئيضم
..ليكولا
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
،يعيبطرمأاذهو.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلليرودلاصحفلالجأنمثدحيو
.ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلميلسلا
مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

عضوىلإلاعشإلاردأ.١
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا

.)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولا

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.اًيظحلةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتي
.Yءوضئفطنيامدنع

طغضلابEPBريرحتبمق،8حابصمءاضأاذإ
يفرمتسا.EPBحاتفمىلعرارمتسالاعم
اذإ.Yءوضئفطنيىتححاتفملاطغض
ةلواحمدعبًالعتشمنيحابصملادحأيقب
.كليكوعجارفريرحتلا

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا
دنعاًيئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيس
مايقلاوبسانمسرتقيشعتوكرحملالمع
امدنععيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
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١٦٩ ليغشتلاوةدايقلا
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلاةدعاسم
تاطغضلمارفلاةدعاسمماظنفشتكي
فقاومببسبلمارفلاةساودىلعةعيرس
ةيفاضإةلمرفرفويوئراوطلايفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنتل
)ABS(ةساودىلعطغضلامتيملاذإ
لمارفلاماظنطيشنتلةيفاكةوقبلمارفلا
ثدحتدق.ةيعيبطةروصبقالغناللةعناملا
وأ/و،لمارفلاةساودناقفخ،ةطيسبءاضوض
ىلعطغضلالصاوو.تقولااذهءانثأةكرحلا
.ةدايقلاةلاحكيلعهيلمتامكلمارفلاةساود
ريرحتدنعلمارفةدعاسمماظنقيشعتكفي
.لمارفلاةساود

ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا

ريذحت}
الHSAةزيمنإ.HSAةزيمىلعدمتعتال
عمةدايقلاوهابتنالاىلإةجاحلالحملحت
رعشتوأعمستالدقف.ةمالسلاةاعارم
دقو.ماظنلااذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
.١٤١/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

ماظنعنمي،امردحنمىلعةبكرملافقوتدنع
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا
دوصقمريغهاجتايفنارودلانمةبكرملا
ىلإلمارفلاةساودريرحتنملاقتنالاءانثأ
دنعلمارفلاريرحتمتي.دوقولاةساودقيشعت
ةدمرايتخانكمي.دوقولاةساودقيشعت
Standardموقي.HSAلمارفقيلعت Hold
دعبلمارفلاريرحتباًيئاقلت)يسايقلاطغضلا(
ىلإلوطملاطغضلايدؤي.ٍناوثعضب

متيملاذإةيئابرهكلانكرلالمارفقيشعت
عضبنوضغيفدوقولاةساودقيشعت
،طغضلاةدمديدحتنكميناكاذإ.قئاقد
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن"عجارف
دق.١١٥/ةرايسلاصيصختيف"تاعفترملا
فورظلظيفاًضيألمارفلاريرحتمتي
ءدبلةدعاسملاماظنىلعدمتعتال.ىرخأ
.ةبكرملاتيبثتلتاعفترملاىلعةدايقلا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنرفوتي
هاجتايفةبكرملانوكتامدنعتاعفترملا
هاجتايفوأيمامأسرتمادختسابدوعصلل
.)فلخللةدايقلا(Rسرتمادختسابطوبهلا
ردحنمىلعاًمامتةبكرملافقوتتنأيغبني
ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتيىتح
.تاعفترملاىلع
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٠

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
ماظنلاليغشت
رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(ماظنوStabiliTrak/ينورتكلإلامكحتلا
ينورتكلإلامكحتللماظن،)ESC(تابثلايف
دحلاىلعةمظنألاهذهدعاست.تابثلايف
يفقئاسلادعاستوتالجعلاقالزنإنم
ىلعًاصوصخو،مكحتلاىلعةظفاحملا
.ةقلزلاقرطلا
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
اهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
امدنع.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدق
ىلعلمارفلاTCSماظنمدختسي،اذهثدحي
نمللقيواهناكميفرودتيتلاتالجعلا
يفتالجعلانارودنمدحللكرحملاةقاط
.اهناكم
مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةرايسلا
مدختسيو.لعفلابهيفريستيذلاهاجتالاو
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
يئاقتنالكشبةلمرفلاطغض"ESC"تابثلا

ةدعاسملةرايسلاتالجعلمارفنميأىلع
يفةرايسلاىلعظافحلايفقئاسلا
.حيحصلااهراسم
تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنعو
)رجلايفمكحتلا(TCSماظنءدبوةعرسلا
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakوأ
متي،تالجعلانارودنمدحلاب"ESC"تابثلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفذئدنع
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلغتشيدق
فورظحمستامدنعىرخأةرم
.كلذبقيرطلا
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
وألحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلا

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٥٠
.مسقلااذهيفاًقحال

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

اهناكميفتالجعلانارود
/StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

"ESC"تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
نيماظنلا

،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظت
نأىلإةراشإللًالعتشمىقبيوdلعتشيو
يفقئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
ةنمآةبكرملا.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملا
ةدايقلاطبضيغبنينكل،ةدايقلالجأنم
.كلذلًاقفو

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
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١٧١ ليغشتلاوةدايقلا
.كرحملاليغشتبأدبا.٣

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

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت
)ىلعألاىوتسملاةعومجم(

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
.)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
.فلتللةبكرملاليغشتطخضرعتيدقو

)ةعاسلايفليم٣٥(اس/مك٥٦تاعرسيف
فاقيإوأليغشتلاةيناكمإلطعتت،ىلعأوأ
.ليغشتلا
نملكليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
"TCS"رجلايفمكحتلايماظن
تابثلايفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakو
"ESC"زكرميفمكحتلارصانعمادختساب
:يليامكقئاسلاتامولعم

قيبطتىلإلاقتناللpوأoىلعطغضا
Options"تارايخلا".

رصانعلانيبلاقتناللxوأwىلعطغضا
."تارايخلا"Optionsةمئاقيفةدوجوملا

،تابثلاورجلاةحفصديدحتلVىلعطغضا
ا.ةمئاقلاديدحتلVىلعطغضامث
وأ)TCS(رجلاديدحتلxوأwمدختس
يفينورتكلإلامكحتلاماظن(تابثلا
.)"ESC"تابثلا

Tractionددح،TCSليغشتفاقيإل
TCSزمرلوحتي.Vطغضامث،)بحسلا(
)ليغشت(Onنمقئاسلاتامولعمزكرميف
يفiئيضيو)ليغشتلافاقيإ(Offىلإ
.تادادعلاةعومجم

ةرم"TCS"رجلايفمكحتلاماظنليغشتل
ىلعطغضامث)رجلا(Tractionددح،ىرخأ
V.زمرريغتيTCS)يف)رجلايفمكحتلا
فاقيإ(Offعضونمقئاسلاتامولعمزكرم
يفiئفطنيو)ليغشت(Onىلإ)ليغشتلا
ماظن(TCSليغشترذعتي.تادادعلاةعومجم
ماظنليغشتفاقيإءانثأ)رجلايفمكحتلا

StabiliTrak/يفينورتكلإلامكحتلا
."ESC"تابثلا

مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإل
Stabilityددح،"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
زمرلوحتي.Vطغضامث،)تابثلا(

StabiliTrak/ESCتامولعمزكرميف
فاقيإعضوىلإليغشتلاعضونمقئاسلا
يفمكحتلاماظن(TCSناكاذإ.ليغشتلا
ماظنليغشتفاقيإءانثألمعي)رجلا

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
"ESC"،ئيضيونيماظنلاالكئفطنيسف
iوg.
مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتل
ددح،ىرخأةرم"ESC"تابثلايفينورتكلإلا

Stability)ىلعطغضامث)تابثلاV.لوحتي
تامولعمزكرميفStabiliTrak/ESCزمر
عضوىلإليغشتلافاقيإعضونمقئاسلا
.تادادعلاةعومجميفgئفطنيوليغشتلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٢
مكحتلا/StabiliTrakيماظنالكليغشتل
مكحتلاماظنو"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
Tractionددح،ىرخأةرم"TCS"رجلايف
يزمرلوحتي.Vىلعطغضامث)رجلا(

StabiliTrak/ESCوTCSتامولعمزكرميف
عضوىلإليغشتلافاقيإعضونمقئاسلا
ةعومجميفiوgئفطنيوليغشتلا
.تادادعلا
ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

٢٠١.

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت
)يساسألاىوتسملاةعومجم(

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
.)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
.فلتللةبكرملاليغشتطخضرعتيدقو

)ةعاسلايفليم٣٥(اس/مك٥٦تاعرسيف
فاقيإوأليغشتلاةيناكمإلطعتت،ىلعأوأ
.ليغشتلا

نملكليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
"TCS"رجلايفمكحتلايماظن
تابثلايفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakو
"ESC"زكرميفمكحتلارصانعمادختساب
:يليامكقئاسلاتامولعم

.عاطقلاتاقيبطتىلإلوصوللoطغضا
ةمئاقلالخريرمتللxوأwمدختسا
.ةحاتملاتاقيبطتلا

طغضامث،تارايخلاقيبطتديدحتلVطغضا
pمدختسا.تارايخلاةمئاقىلإلوخدللw
ةمئاقيفرصانعلالالخريرمتللxوأ
.تارايخلا

مث،تابثلاوبحسلاةحفصديدحتلVطغضا
wمدختسا.بحسلاةمئاقديدحتلpطغضا
ماظن(تابثلاوأ)TCS(رجلاديدحتلxوأ
.)"ESC"تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

Tractionددح،TCSليغشتفاقيإل
TCSزمرلوحتي.Vطغضامث،)بحسلا(
)ليغشت(Onنمقئاسلاتامولعمزكرميف
يفiئيضيو)ليغشتلافاقيإ(Offىلإ
.تادادعلاةعومجم
ةرم"TCS"رجلايفمكحتلاماظنليغشتل
ىلعطغضامث)رجلا(Tractionددح،ىرخأ
V.زمرريغتيTCS)يف)رجلايفمكحتلا
فاقيإ(Offعضونمقئاسلاتامولعمزكرم
يفiئفطنيو)ليغشت(Onىلإ)ليغشتلا
ماظن(TCSليغشترذعتي.تادادعلاةعومجم
ماظنليغشتفاقيإءانثأ)رجلايفمكحتلا

StabiliTrak/يفينورتكلإلامكحتلا
."ESC"تابثلا

مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإل
Stabilityددح،"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
زمرلوحتي.Vطغضامث،)تابثلا(

StabiliTrak/ESCتامولعمزكرميف
فاقيإعضوىلإليغشتلاعضونمقئاسلا
يفمكحتلاماظن(TCSناكاذإ.ليغشتلا
ماظنليغشتفاقيإءانثألمعي)رجلا
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١٧٣ ليغشتلاوةدايقلا
StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

"ESC"،ئيضيونيماظنلاالكئفطنيسف
iوg.
مكحتلا/StabiliTrakماظنليغشتل
ددح،ىرخأةرم"ESC"تابثلايفينورتكلإلا

Stability)ىلعطغضامث)تابثلاV.لوحتي
تامولعمزكرميفStabiliTrak/ESCزمر
عضوىلإليغشتلافاقيإعضونمقئاسلا
.تادادعلاةعومجميفgئفطنيوليغشتلا
مكحتلا/StabiliTrakيماظنالكليغشتل
مكحتلاماظنو"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
Tractionددح،ىرخأةرم"TCS"رجلايف
يزمرلوحتي.Vىلعطغضامث)رجلا(

StabiliTrak/ESCوTCSتامولعمزكرميف
عضوىلإليغشتلافاقيإعضونمقئاسلا
ةعومجميفiوgئفطنيوليغشتلا
.تادادعلا
ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

٢٠١.

ىلعنملوزنلايفمكحتلا
)HDC(تاعفترملا
نملوزنلايفمكحتلاةزيممادختسانكمي
نمًالوزنةدايقلادنعHDCتاعفترملاىلع
نييعتىلعاذهلمعي.عفترمناكمىلع
لوزنلاءانثأاهيلعظافحلاوةرايسلاةعرس
يمامأرايغيفةياغللعفترمردحنمنم
.يفلخوأ
.يزكرملالوسنوكلايفHDCحاتفمدجوي

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

ىلعنملوزنلايفمكحتلاحابصمضرعمتي
تادادعلاةعومجمىلع)HDC(تاعفترملا
.هنيكمتدنع

ىلعنملوزنلايفمكحتلاةزيملنكمي
تاعرسىلعةظفاحملا)HDC(تاعفترملا
ليم١٤و٢(ةعاس/مك٢٢و٣نيبةبكرملا
نمربكأاهجردتةلئامضرأىلع)ةعاسلايف
ضماولاHDCءوضريشي.٪١٠يواسيوأ
طشنلكشبلمارفلاقبطيماظنلانأىلإ
.ةبكرملاةعرسىلعظافحلل
ةيئدبملاةعرسلاطبضمتي،HDCليعفتدنع
.هنيحيفةدايقلاةعرسبسحبHDCماظنل
+RESىلعطغضلابهليلقتوأهتدايزنكميو
ىلعطغضلابوأةدايقلاةلجعنمSET–وأ
هذهحبصت.لمارفلاةساودوأدوقولاةساود
ةنيعملاةعرسلايهةطوبضملاةعرسلا
.ةديدجلا
/مك٦٠و٢٢نيبةنكممHDCةزيملظتس
كلذعمو،)ةعاسلايفليم٣٧و١٤(ةعاس
ظافحلاوأةبكرملاةعرسنييعتنكميال
ليطعتلامتيسو.قاطنلااذهيفاهيلع
ةرايسلاةعرسزواجتةلاحيفاًيكيتاموتوأ
وأ)ةعاسلايفليم٥٠(اس/مك٨٠ةعرسل
)ةعاسلايفليم٣٧(اس/مك٦٠نعاهتدايز
ةرم5طغضا.لقألاىلعةيناث٣٠ةدمل
.HDCنيكمتةداعإلىرخأ
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٤
ةدايقلاعضوبمكحتلا
تازيملاوتارايخلاةمزحىلعاًدامتعا
ليغشترصنع"نمضتينأنكمي،ةحاتملا
لاوجتلاماظن:ةيلاتلاعاضوألا"قئاسلاعضو
يعابرلاعفدلاماظنو،)يمامألاعفدلا(
)AWD(،ةرعولاقرطلا،ديلجلا/جلثلا،
.رطقلا/بحسلاو
عضوليغشترصنع"ضبقمريودتبمق
رايتخالةيزكرملامكحتلاةدحوب"قئاسلا
عاضوألالالخضبقملاريودتلصاو.عضولا
ةنوقيأءيضتس،عضورايتخادنع.ةحاتملا
ةلاسررهظتسوضبقملاىلعددحملاعضولا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف

ماظنلقئاسلاعضويفمكحتلاضبقم
ةيمامألاتالجعلابعفدلا (FWD)

ماظنلقئاسلاعضويفمكحتلاضبقم
تالجعلاعيمجبعفدلا (AWD)

عفدنودبتابكرم(qلاوجتلاعضو
عفدبةدوزمتابكرم(5وأ)AWDيعابر
ءانثألاوجتلاعضومدختسا:)AWDيعابر
نأامإلاوجتلاعضو.ةيداعلاةدايقلافورظ
ةبسنلابيمامألاعفدلاعضويفةرايسلاعضي
ةدايقلاعضووأ،يعابرلاعفدلاتابكرمل
عضو.يمامألاعفدلاتابكرملةبسنلابةيداعلا
يفةءافكرثكألاةدايقلاعضووهلاوجتلا
/ةيداصتقالاةدايقلارظنا.دوقولاكالهتسا

لاحيف،لاوجتلاعضورايتخادنع.١٤٠

ةرتفلAWDةءاضإحابصمضمويس،هرفاوت
يفىقبيمث،ماظنلاليطعتءانثأةزيجو
عضوىلعةرايسلاتناكاذإ.ءافطإلاعضو

Tour (FWD)وأAWD،اذهيفلظتسف
اذإ.ةيلبقتسملالاعشإلاتارودلالخعضولا
ةرمدوعتسف،رخآعضويأيفةرايسلاتناك
Tourعضوىلإىرخأ (FWD)ةداعإدنع
.ىرخأةرمةرايسلاليغشت
لمعي:AWDيعابرلاعفدلاعضو4
عيمجلةدايقمزعريفوتىلعAWDعضو
رجلانيسحتلAWDددح.عبرألاتالجعلا
ةقلزلاحطسألاتاذقرطلاىلعمكحتلاو
ةلتبملاةدهمملاقرطلاولمرلاوىصحلالثم
عفدلاعضورايتخادنع.جلثلاوديلجلاو
ةزيجوةرتفلAWDحابصمضمويس،يعابرلا
ىلإةراشإللاًتباثلظيمثماظنلالماعتءانثأ
عضونوكيو.طشنيعابرلاعفدلاعضونأ

AWDرطقلا/بحسلاعاضوأيفاًطشن
الإAWDعضورفوتيالو.ةرعولاقرطلاو
عفدلاماظنبةدوزملاتابكرملاب
.)AWD(يعابرلا
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١٧٥ ليغشتلاوةدايقلا
ىلعريغصلايطايتحالاراطإلامادختسادنع
فشتكي،)AWD(لماكعفدماظنبةبكرم
ًايئاقلتريغصلايطايتحالاراطإلاُماظنلا
ةيامحللماكلاعفدلاماظنءادأففخيو
ماظنللماكلاليغشتلاةداعتسال.ماظنلا
مق،ىلبلانمماظنلاةيامحولماكلاعفدلا
يذراطإبريغصلايطايتحالاراطإلالادبتساب
راطإرظنا.نكممتقوعرسأبلماكمجح
.٢٥٣/ريغصيطايتحا

ىلعجلثلاعضولمعي:جلثلاعضو6
ةاطغملاقرطلاىلعةرايسلاعراستنيسحت
يفجلثلاعضورفاوتيال.جولثلاوديلجلاب
عيمجبعفدلاماظنبةزهجملاتارايسلا
.تالجعلا

عضومدختسا:ةرعولاقرطلاعضو7
ىلعةيمامجتسالاةدايقللةرعولاقرطلا
جراخةدايقلارظنا.ةماعلاةرعولاقرطلا
ةرعولاقرطلاعضورفاوتيال.١٤٣/قرطلا
عفدلاماظنبةزهجملاتارايسلايفىوس
.تالجعلاعيمجب

عضودعاسي:رْطقلا/بحسلاعضو_
وأةليقثةلومحبحسدنعرْطقلا/بحسلا
لقانليوحتطامنأنمريغيهنإ.اهرْطق
تناكاذإ،AWDليغشتبموقيو،ةكرحلا
يفةدعاسملانمديزيو،هبةزهجمةبكرملا
عضو.ةروطقملاحجرأتىلعةرطيسلا
تابكرملاىلعطقفحاتمرْطقلا/بحسلا
.بحسلاةمزحبةدوزملا

ةيئاقلتلاتاردحنملاةلمرف
ةفيظوكدعاستعفترمنملوزنلادنع

Automatic Engine Grade Braking
دعاستيهف.)ةيئاقلتلاتاردحنملاةلمرف(
لالخنمةرايسلاةعرسىلعظافحلاىلع
مدختسيتارايغطمنليكيتاموتوألاذيفنتلا
.ةرايسلاةعرسليلقتلةكرحلالقانوكرحملا
رمأءاطعإىلعاًيكيتاموتوأماظنلالمعي
ةعرسليلقتلىندأسرتىلإرييغتلاب
درجمبيداعلارييغتلاطمندوعيسو.ةرايسلا
نمعفترمريغىوتسميفةرايسلادوجو
.ةعرسلاةساودىلعطغضلادنعوأضرألا
ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضوليغشتءانثأ
)ERS(،تاردحنملاةلمرفليغشتفاقيإمتي،
ةعرسللدحعضووقاطنلاديدحتحيتيامم
تاردحنملاةلمرفرفاوتت.ةحاتملاىلعألا
.رطقلا/بحسلاعضويفوةيداعلاةدايقلل
.١٦٥/يوديلاعضولارظنا
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٦

رْطَقلا/بحسلاةرعولاقرطلاجلثAWDيحايس:ةعومجملاةمئاقيفعضولامسا
عفدويعابرعفدعضولارفوت

يمامأ
AWDيمامأعفدAWDبحسلاةمزح

)AWDوFWD(

الالالمعنمعنلاعشإلاتارودىدمىلعظافتحا
ةيداعةرعولاقرطلاةرعولاقرطلاةيداعةيداعةساودلاةطيرخ
رْطَقلا/بحسلاةيداعةيداعةيداعةيداعيئاقلتلالقنلالودج

AWD)عفدبيداع)يعابرعفدبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يمامأ

عفدبيداع
يعابر

ىلعAWDرفوتمريغ
ةرعولاقرطلا

عفدبيداع
يعابر

ةيداعةيداعةيداعةيداعةيداعهيجوتلا
رْطَقلا/بحسلاةيداعةيداعةيداعةيداعةروطقملاحجرأتيفمكحتلا
ةيداعةرعولاقرطلاةيداعةيداعةيداعStabiliTrakدادعإ
ةيداعةرعولاقرطلاةيداعةيداعةيداعرجلابمكحتلادادعإ
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ةعرسلاتبثم
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ظافحلاةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنحيتي
وأاًبيرقت)اس/ًاليم٢٥(اس/مك٤٠ةعرسىلع
ىلعكمدقعضويفرارمتسالانودبرثكأ
ةعرسلاتبثملمعيالامك.دوقولاةساود
٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرسىلع
.)ةعاس/ًاليم

ريذحت}
ثيحًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ةعرسىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأ
تابثيفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباث
اذإوأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلا
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناك
ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي
،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم

وأ)TCS(رجلايفمكحتلاماظنلالخنمو
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
نمدحلايفءدبلاماظنللنكمي،تابثلا
مكحتلاماظنمادختساءانثأتالجعلانارود
،رمألااذهثودحةلاحيف.ةعرسلاتابثيف
مكحتلاماظنقيشعتلصفاًيكيتاموتوأمتيس
/رجلايفمكحتلارظنا.ةعرسلاتابثيف
.١٧٠/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
ماظنطيشنتدنعمادطصاراذنإثودحدنع
ماظنلصفمتي،ةعرسلاتابثيفمكحتلا
راذنإماظنعجار.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
فورظتناكاذإامأ.١٨٦/يمامألامداصتلا
ةرمهلنمآلامادختسالابكلحمستقيرطلا
مكحتلاماظنليغشتةداعإكنكميف،ىرخأ
.ىرخأةرمةعرسلاتابثيف
تابثيفمكحتلاماظنلمعفقوتيسو
مكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيفةعرسلا
مكحتلا/StabiliTrakوأ"TCS"رجلايف
."ESC"تابثلايفينورتكلإلا

)HDC(تاردحنملاطوبهيفمكحتلاناكاذإ
يفمكحتلاماظنقيشعتءاغلإمتي،ًاقٰشعم
نملوزنلايفمكحتلارظنا.ةعرسلاتابث
.١٧٣/)HDC(تاعفترملاىلع

مكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيف

ليغشتفاقيإوأليغشتلطغضا:5٠
يفضيبأرشؤمءيضي.ةعرسلاتبثمماظن
مكحتلاماظنليغشتدنعتادادعلاةعومجم
.ةعرسلاتابثيف
حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

+RES:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
هذهةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلا
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس
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−SET)طبضلةريصقةهربلطغضا:)طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
صاقنإلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس

ةعرسلاتبثمطبض

امبر،مادختسالامدعدنع5ةءاضإةلاحيف
RES+وأSET–ـبامءيشمدطصانوكيدق
تابثعضوليغشتيفببستياموهو
ظفاح.اًبولطمكلذنوكيالامدنعةعرسلا
ماظنمادختسامدعءانثأ5قالغإىلع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
:ةعرسلاطبضل

تبثمماظنليغشتل5طغضا.١
.ةعرسلا

ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢
.بولطملاىوتسملا

رهظتس.هررحمثSET–ىلعطغضا.٣
ةرتفلاهطبضمتيتلاةبولطملاةعرسلا
.تادادعلاةعومجميفةزيجو

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
تابثيفمكحتلاماظنرشؤمنوللوحتي
ىلإتادادعلاةعومجميفدوجوملاةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنطبضدعبرضخألا
رظنا.ةبولطملاةعرسلاىلعةعرسلا
.٩٤/تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
٢٥(اس/مك٤٠ةبكرملاةعرسغلبتنأدرجمب
ىلعةزيجوةرتفلطغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم

+RES.ىلإةبكرملاعاجرإهنأشنماذهو
.اًقبسمةددحمةعرس

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز
:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
RES+ىلعةليوطةطغضطغضا.

نأىلإةدايقلاةلجعىلعدوجوملا
،ةبوغرملاةعرسلاىتحةبكرملاعراستت
.هكرتامث

،ليلقرادقمبةبكرملاةعرسةدايزل.
،ةطغضلكعم.RES+ىلعًاليلقطغضا
١(س/مك١رادقمبةبكرملاةعرسدادزت
.)ةعاسلايفليم

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.٩٤/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت
:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
ىتحSET–ىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

ًاليلقطغضا،ليلقرادقمبةعرسلاليلقتل.
ةعرسلقت،ةطغضلكيف.SET–ىلع
يفليم١(ةعاس/مك١رادقمبةرايسلا
.)ةعاسلا

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.٩٤/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

تبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت
ةعرسلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
فوسف،ةساودلاىلعنمكمدقعفرتامدنعو
ةقبسمةعرسلاىلإعوجرللةبكرملائطبت
ةساودطغضدنع.درطملاريسللطبضلا
ماظنءاغلإلليلقبريرحتلادعبوأةعرسلا
SET–طغضيدؤي،ةعرسلاتابثيفمكحتلا
تابثيفمكحتلاماظنطبضىلإةزيجوةرتفل
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلاىلعةعرسلا
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تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا
ىلعةعرسلاتبثملمعةءافكىدمفقوتيو
اهتلومحوةبكرملاةعرسىلعتاعفترملا
دوعصدنعو.تاعفترملارادحناكلذكو
طغضلاىلإجاتحتدقفةردحنملاتاعفترملا
ىلعظافحللدوقولاةساودىلعرارمتساب
ىلإجاتحتدقفطوبهلادنعو.ةبكرملاةعرس
نمليلقتللىندأرايغىلإليدبتلاوأةلمرفلا
،لمارفلاةساودىلعطغضلامتاذإ.ةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنلصفنيفوس
.ةعرسلا

ةعرسلاتبثمءاهنإ
:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

تابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.
.5ىلعطغضا،ةعرسلا

ةعرسلاةركاذحسم
مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأ5رزلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}
.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
كتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشبريسلاو
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
.١٤١/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
وأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلايبكار
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
تاعرسعيمجلظيفلمعت.

.ةدايقلا
يفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلابنجتل
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيؤرلافورظلظيفلمعت.
.ئيسلاسقطلاوأةئيسلا

ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.
وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا

رعشتسمةيطغتءانثألمعت.
وأتاقصلملالثمءايشأبفاشتكالا
.ةيندعمتاحولوأسيطانغملا

لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.
مدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصباهحالصإ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص
قئاسلاهبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
.ةرافصقالطإلالخنمقئاوعدوجول
رظنا،ريذحتلاةرافصتوصةدشرييغتلو
/ةرايسلاصيصختتحت"ةمءالملاوةحارلا"

١١٥.
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،ةمالسلاهيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
الدبهيبنتكقئاسلاسولجةداسوزتهتدقف
ةمظنأ"رظنا،كلذرييغتل.ةرافصلاقالطإنم
/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا

١١٥.

فيظنت
هذهىلعظفاح،ةرايسلاتارايخىلعًءانب
لضفأنامضلةفيظنةرايسلانمقطانملا
ضرعمتيدق.قئاسلاةدعاسمةزيملءادأ
امدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسر
.ةروظحموأةحاتمريغةمظنألانوكت

ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا

ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.

ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.
يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا

يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.

مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.
ةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.
ةيجراخلاايارملانميلفسلا

ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.

ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.
ةرايسلا

وأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخللعوجرلا
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
نكرلادعاسمماظنو)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
يمامألانكرلادعاسمو)RPA(يفلخلا
)FPA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنمو
)RCTA(يئاقلتلانكرلادعاسمو)APA(
مادطصالابنجتوأنكرلايفقئاسلا
ةطيحملاةقطنملاامئادصحفت.ماسجألاب
.فلخللعوجرلاوأنكرلانعةبكرملاب

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

عوجر(Rعضولاىلإةبكرملاةكرحلقندنع
)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكضرعت،)فلخلل
يفةبكرملافلخةعقاولاةقطنمللةروص
ضرعمتي.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمةبكرملارايغرييغتدنعةقباسلاةشاشلا
R)ىلإةدوعلل.ريصقرخأتدعب)عوجر
رزيأىلعطغضا،ةعرسبةقباسلاةشاشلا
تامولعملاماظنىلعةدوجوملارارزألانم
Pعضولاىلإةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاو
ىتحةبكرملاةعرسةدايزبمقوأ،)نكر(
يفليم٨(اًبيرقتاس/مك١٢ىلإلصت
.)ةعاسلا
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ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١

ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
يبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأمدصملا

راهظإلةشاشلاىلعيريذحتثلثمرهظيدق
دعاسمماظنهفشتكايذلامسجلاناكم
اذهنولريغتيو.)RPA(يفلخلانكرلا
دادزيورمحألاىلإيلاقتربلانمثلثملا
.دوصرملامسجلانمبارتقالامتاملكهمجح

ةيطيحملاةيؤرلا
ضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاةزيمترفوتاذإ
ةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنمللةروص
يفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرعىلإ
دجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألااريماكلا
ةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألاراعشلا
اريماكدجوتامكةيجراخلاايارملالفسأ
.ةرايسلامقرةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلا
ةيطيحملاةيؤرلاماظنىلإلوصولانكمي
يف"اريماك"CAMERAرايتخالالخنم
لقندنعوأهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإةرايسلا
طغضا،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل
ماظنىلعةدوجوملارارزألانمرزيأىلع
ةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملا
ةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(Pعضولاىلإ
اًبيرقتةعاس/مك١٢ىلإلصتىتحةبكرملا
.)ةعاسلايفليم٨(

ريذحت}
ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
الدق.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
ةدوجوملاةيجراخلاايارملايطدعاسي
طيحملادهشملاضرعيفعضوملاجراخ
ةقطنملاامئادصحفت.ةحيحصةروصب
عوجرلاوأنكرلانعةبكرملابةطيحملا
.فلخلل

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢
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ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ريذحت}
وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
ةقطنملانماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
لبقاهلوحوةرايسلافلخةدوجوملا
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلا
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفيفاكلا
.ةبكرملافلت

اريماكلابةرفاوتملاضرعلاقرط

ةدوجوملااريماكلابضرعلاقرطرارزأسملا
ماظنةشاشنميلفسلاءزجلالوطىلع
.هيفرتلاوتامولعملا
ضرعي:يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا
وأةرايسلامامأةدوجوملاةقطنمللةروص
ضرعلاةقيرطرزسملا.اهفلخ

Front/Rear Standard View"ضرعلا
ةشاشىلع"يفلخلا/يمامألايسايقلا
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظن
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
ةيمامألاضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
.اريماكلابةرفاوتملاةيفلخلاو
ةيمامألااريماكلانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يألنكرلادعاسمماظنفاشتكادنعلمعت
.)ةصوب١٢(مس٣٠ةفاسمىلعمسج

:يفلخلا/يمامألاعطاقتملاضرعلا
وأةيمامألاةددعتملارورملاةكرحضرعت
ىلإةرشابمتانئاكلارهظُتيتلاةيفلخلا
ءزجلاوأةرايسلاةمدقمنيميوراسي
ضرعلاةقيرطرزسملا.اهنميفلخلا

Junction View"ىلع"عطاقتملاضرعلا
نوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
رزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلاضرع
ضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإتارمةدعل
.اريماكلابةرفاوتملاةيفلخلاوةيمامألا
ضرعي:يفلخلا/يمامألايولعلاضرعلا
ةرايسلامامأدوجوملاةقطنمللاًيولعاًدهشم
نيبليدبتلاىلإرزلاسمليدؤيس.اهفلخوأ
.ضرعلايتقيرط
:يفلخلا/يمامألايفيوجتلاضرعلا
.فلخلاوأمامألانمةرايسللاًدهشمضرعي
Bowlضرعلاةقيرطرزسملا View
ماظنةشاشىلع"يفيوجتلاضرعلا"
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملا
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
مامألانمضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
هبنمونكرلادعاسمماظننوكيال.فلخلاو
اًرفاوتم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
Bowlضرعلاةقيرطنوكتامدنع view
.ةطشن"يفيوجتلاضرعلا"
:يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا
ةدوجوملاتانئاكلارهظُياًدهشمضرعي
يفلخلاويمامألانيبناجلاراوجب
ضرعلاةقيرطرزسملا.ةرايسلل
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١٨٣ ليغشتلاوةدايقلا
Side Forward/Rearward View"ضرعلا

ماظنةشاشىلع"يفلخلا/يمامألايبناجلا
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملا
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
مامألانمضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
نكرلادعاسمماظننوكيال.فلخلاو
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنمو
ضرعلاةقيرطنوكتامدنعاًرفاوتم

Side Forward/Rearward"يبناجلاضرعلا
.ةطشن"يفلخلا/يمامألا
لاصتالاءانثأاًديفمنوكي:رجلاةلصوضرع
رجلاةلصولاًبرقماًدهشمضرعي.ةروطقمب
رجلاةلصوةركةاذاحميفةدعاسملل
.ةروطقملاةنراقعمةرايسلاب
تاداشرإلاضرعي:هيجوتلاطوطخ
نوللايدامرلارزلاريشي.ةحاتملاةيهيجوتلا
دنع.ةرفوتمريغةيهيجوتلاتاداشرإلانأىلإ
ةيهيجوتلاتاداشرإلاضرعمتيس،هنيكمت
Rعضولاىلإةرايسلالقندنعةمزاللا
.)فلخللعوجرلا(
ةروصضرعي:لفسألىلعأنمضرعلا
ضرعبناجىلإ،ةرايسلابةطيحملاةقطنملل
تامولعملاماظنةشاشيفةيفلخلااريماكلا
اريماكلاضرعلادبتسامتيس.هيفرتلاو
ليوحتلادعبةيمامألااريماكلاضرعبةيفلخلا
سرتلاىلإ)فلخللعوجرلا(Rعضونم
مامأللةرايسلاكرحتتامدنعوأيمامألا
يفليم٥(ةعاس/مك٨نملقأةعرسب
ةقيرطىلإلوصولااًضيأنكمي.)ةعاسلا

Topرزلاسملقيرطنعهذهضرعلا
Down View"لفسألىلعأنمضرعلا"

CAMERAضرعةقيرطنوكتامدنع
.ةطشن"اريماكلا"

نكرلادعاسمماظن
تناكاذإو،يفلخلانكرلادعاسممادختساب
امدنع،يمامألانكرلادعاسمبةدوزمةرايسلا
٥(اس/مك٨نملقأةعرسبةرايسلاكرحتت
تارعشتسملافشتكتدق،)ةعاسلايفليم
لصييتلاماسجألاتادصملايفةدوجوملا
١٫٢وفلخلايف)مدق٨(رتم٢٫٥ىلإاهلوط
مس٢٥قاطنيفةرايسلامامأ)مدق٤(رتم
لفسأوضرألاحطسنم)ةصوب١٠(
تافاسملقتنأنكميو.دصملاىوتسم
راحلاسقطلافورظلالخهذهفاشتكالا
نلةبوجحملاتارعشتسملا.بطرلاوأ
تافاشتكايفببستتدقوماسجألافشتكت
نمتارعشتسملاةفاظنىلعظفاح.ةئطاخ
لحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو،لحولا
لسغدعبتارعشتسملافظنو؛جلثلا
.دمجتلاةرارحتاجرديفةرايسلا

ريذحت}
وألافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،دصملالفسأماسجأةيأوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
ةدايقلادنعماظنلااذهرفاوتيالو.اهنع
لايمأ٥(اس/مك٨نمىلعأتاعرسىلع
وأةافولاوأةباصإلايدافتل.)ةعاسلايف
دعاسمماظندوجويفىتح،ةرايسلافلت
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،نكرلا
يفرظنلاوةرايسلابةطيحملاةقطنملا
وأمامأللكرحتلالبقايارملاعيمج
.فلخللعوجرلا

ةشاشىلعتادادعلاةعومجميوتحتدق
حضوتةطرشأاهبنكرلادعاسمماظنل
عقوملوحتامولعمو"مسجلاوحنةفاسملا"
برتقيامدنعو.نكرلادعاسمماظنلمسجلا
لوحتيوةطرشألانمديزملاءيضي،مسجلا
مثيلاقتربلاىلإرفصألانمةطرشألانول
.رمحألا
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٤
،فلخلايفةرملوألمسجفاشتكادنع
دعقمزتهيوأ،فلخلانمةدحاوةرافصردصت
نوكيامدنع.نيبناجلانمنيترمنامألاهيبنت
فلخ)مدق٢(رتم٠٫٦<(ادجاًبيرقمسج
،)ةبكرملامامأ)مدق١(رتم٠٫٣<وأ،ةبكرملا
فلخلاوأمامألانمتارافصسمخقلطنت
هيبنتدعقمزتهيوأ،مسجلاعقومبسحىلع
تامغنلا.نيبناجلانمتارمسمخنامألا
نمىلعأيمامألانكرلادعاسمنعةرداصلا
.يفلخلانكرلادعاسميفاهتاليثم

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

سرتلامادختسادنع،كلذبزيهجتلاةلاحيف
R)دنعرورملاةكرحهيبنتضرعي)عوجر
رمحألاريذحتلاثلثم)RCTA(فلخللعوجرلا
ريذحتللراسيلاوأنيميللهجتيمهسباًبوحصم
راشملاهاجتالانمةمداقلارورملاةكرحنم
ماسجألاماظنلااذهفشتكي.مهسلابهيلإ
راسينم)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلا
امإف،مسجفاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأ
راسيلاوأنيميلانمتارافصثالثقلطنتنأ
ىلعنامألاهيبنتدعقمبتازازتهاثالثوأ
ةبكرملاهاجتابسحىلع،راسيلاوأنيميلا
.ةدوصرملا
بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAرثكأعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخلل

صئاصخلافاقيإوأليغشت
يزكرملالوسنوكلايفXىلعطغضا
دعاسمماظنليغشتفاقيإوأليغشتل
تاعطاقتلاهبنمويفلخلاويمامألانكرلا
حابصمءيضي.)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
صاصخلانوكتامدنعرزلايفرشؤملا
صئاصخلانوكتامدنعئفطنيوةلغشم
.لمعلانعةفقوتم
RCTAونكرلادعاسمماظنليغشتفقوأ
دنع)ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم(
.ةروطقمبحس
تاعطاقتلاهبنم(RCTAليغشتفاقيإنكمي
/فاشتكاةمظنأ"لالخنم)ةيفلخلاةيرورملا
١١٥/ةرايسلاصيصختنم"مداصتلا

)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن

نعAPAثحبي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
هجويوةدماعتملاوةيزاوتملانكرلانكامأ
تيبثتبجي،APAمادختسادنع.اهيلإةرايسلا
ةساودولمارفلايفمكحتلاو،لقنلاسورت
تارفاصلاوضرعلاةشاشدعاسُت.دوقولا
تاروانمءانثأهيجوتلايفةعومسملاةيتوصلا
.نكرلا

ريذحت}
.لمارفلاليغشتبموقيالAPAماظن
ةدوجوملاءايشألافشتكيالAPAماظن
وأةمعانلاءايشألاوأنكرلاةحاسميف
لثمضرألانعةيلاعلاءايشألاوأةعيفرلا
ةدوجوملاءايشألاوأةحطسملاتانحاشلا
.ةريبكلارفحلالثمضرألاىوتسمتحت
ةبسانمنكرلاةفاسمنأنماًمودققحت
ىلإAPAماظنبيجتسيال.ةبكرمنكرل
كيرحتلثم،نكرلاةفاسميفتارييغتلا
ءايشأوأصخشوأ،ةرواجملاةبكرملا
ماظنفشتكيال.نكرلاةفاسملخدت

APAةدوجوملاةيرورملاةلاحلابنجتيوأ
اًدعتسمنك.اهبناجبوأةبكرملافلخ
.نكرلاةروانمءانثأةبكرملافاقيإل

لوسنوكلابدوجوملاOىلعطغضلابمق
نعثحبلانمماظنلانيكمتلطسوألا
يفويفاكلاردقلابةريبكنكرللةحاسم
بجي.ةبكرملانم)مادقأ٥(رتم١٫٥قاطن
/مك٣٠نملقأةبكرملاةعرسنوكتنأ
:ماظنللنكميال.)ةعاس/ليم١٨(ةعاس
ةينوناقنكرةحاسمتناكاماذإفاشتكا.

.المأ
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١٨٥ ليغشتلاوةدايقلا
ةرواجملاةبكرملاةاذاحمبطبضلابنكرلا.

ةقطنملانمبارتقالاةلاحيفاهل
تاذنكرلاةحاسمتناكاذإوأةيوازب
.ةيواز

ةزيممةقطنمطسويفطبضلابنكرلا.
.ةياغللةريبكاهنأب

.اًمودةريصقلاةفصرألافاشتكا.
نعثحبي،اًطشنAPAماظننوكيامدنع
نعثحبلل.ةبكرملانيميىلعنكرتاحاسم
ليغشتبمق،راسيلاةهجنكرللةحاسم
رفاوتةلاحيف،وأىرسيلافاطعنالاةراشإ
ةشاشيفبناجلاديدحترييغتبمق،كلذ
نكرلاعضوليدبتل.هيفرتلاوتامولعملاماظن
عمطغضا،"دماعتم"و"يزاوتم"نيعضولانيب
يف،وأثحبلاةيلمعءانثأOىلعرارمتسالا
يفنكرلاعضورييغتبمق،كلذرفاوتةلاح
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

ةيافكلاهيفامبةريبكةحاسمزايتجادعب
)ةرفاص(اًعومسماًتوصردصي،اًمامتنكرلل
.رمحألافقوتلازمرضرعمتيو
،)عوجرلا(Rعضولايفةبكرملاتناكاذإ
،ةعقوتملاةحاسملاىلإاههيجوتمتيالنكلو
لخدُيماظنلانأببسباذهنوكيدقف
ال.اًقبسماهفاشتكامتةحاسمىلإةبكرملا
.ةنايصىلإAPAماظنجاتحي

يكلةبكرملاداشرإبAPAماظنموقيس
امبةريبكةحاسمفاشتكادرجمبفقوتت
هيجوتلادنع.ةضورعملاتاميلعتلاعبتا.يفكي
ىلإرايغلارييغتبمق،فلخللةدايقلاىلإ
ماظنقيشعتل)فلخللعوجرلا(Rعضولا
هيبنتكةدايقلاةلجعزتهتس.يئاقلتلاهيجوتلا
ءاوجألاصحفا.ةدايقلاةلجعنعكيديعفرل
ةساودوألمارفلاطغضعباتوةطيحملا
فقوتللاًدعتسمنكو،ةجاحلابسحدوقولا
.ءايشألاوأةراملاوأتابكرملابنجتل

ليم٦(اس/مك١٠ةبكرملاةعرستزواجتاذإ
ليغشتفاقيإاًيئاقلتمتيسف)ةعاسلايف
ةيلمعليغشتفاقيإكلذكوAPAماظن
مدقتمهسضرعمتي.ةيكيتاموتوألاهيجوتلا
ىلعاًدامتعا.نكرلاةروانمةلاحىلإةراشإلل
تاروانمءارجإبلطتيدق،ةحاسملامجح
دنع.ةيفاضإتاداشرإكانهنوكتسوةيفاضإ
هيجوتلاةيلمعلحمسا،تاعرسلارييغت
ةروانمةلصاوملبقمامتإلابيكيتاموتوألا
،ةروانملاةيلمعنمحاجنبءاهتنالادعب.نكرلا
ةلاسرلاضرعمتيوAPAنمريفصردصيس

PARKING COMPLETE)ةيلمعتحجن
.)نكر(Pعضولايفةبكرملاعض.)نكرلا
ثدحاذإاًيكيتاموتوأAPAلصفمتيدق
:يليام
.قئاسلاةطساوبةدايقلاةلجعمادختسا.
ةعرسللىصقألادحلازواجت.

.اهبحومسملا
.APAماظنيفأطخثودح.

يفينورتكلإلامكحتلاماظنطيشنت.
.قالغناللةعناملالمارفلاوأتابثلا

ةيولوأتاذةبكرمللةلاسرضرعمتي.
تامولعمزكرميفةعفترم
.)DIC(قئاسلا

Oىلعطغضا،APAماظنطيشنتءاغلإل
.ىرخأةرم
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٦
لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملا
نمةريصقةرتفىلإAPAماظنجاتحيدق
.ةرياعمللتاينحنملابناجبةدايقلا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةرايسلاةدايقدنع
،)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمدعاسمو
)SBZA(ريسلاةراحرييغتهبنمو)LCA(
ماظنوأ/و)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارفو
نإف،)FPB(يمامألاةاشملالمارفطيشنت
وأمداصتلابنجتىلعدعاستةمظنألاهذه
.مداصتلارارضأنمليلقتلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
مداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
وأبنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،)يمامألا
يفتامداصتيأنعجتانلاررضلاليلقت
ريستةبكرمنمبارتقالادنع.ةيمامألاةهجلا
رادصإبFCAماظنموقي،ةريبكةعرسبكمامأ
يمامألاجاجزلاىلعهيبنتللرمحأضيمو
وأةعيرستارفاصرادصإىلإةفاضإلاب
ماظنلمعيامك.قئاسلادعقميفتاضبن

FCAينامرهكيرصبهيبنتةءاضإىلعكلذك
ةجردبىرخأةبكرمنمبارتقالادنعنوللا
.اًدجةريبك
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
ةعاس/مك٨نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
.)ةعاس/ليم٥(

ريذحت}
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
)FCA(موقيالوريذحتماظنىوس
ةعرسببارتقالادنع.لمارفلاقيشعتب
ةرايسوأءطببريستةرايسنمةريبك
ةرايسفلخريسلادنعوأكمامأةفقوتم
ماظنكلرفوينل،اًدجبيرقوحنىلعام

FCAيذلايفاكلاتقولانأشباًريذحت
الدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
ماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأكلرفوي

FCAةاشمدوجونأشبكلذككرذحيال
روسجوأراوسأوأتامالعوأتاناويحوأ
.ءايشألانمكلذريغوأءانبلاليماربوأ
ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
رظنا.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
.١٤١/ةيئاقولاةدايقلا

رصنعقيرطنعامإFCAماظنليطعتنكمي
قلعتملاةدايقلاةلجعليغشترصانعنم
صيصختلالخنم،رفوتاذإ،وأFCAماظنب
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلا
.١١٥/ةرايسلاصيصختتحت

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
ماسجأيأوأةاشملاةطساوباًيئزجةبوجحم
يأفاشتكاFCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأ
يفلماكلابنوكتىتحمامألايفةرايس
.ةدايقلاةراح
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ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
دوجوفشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
رعشتسملدادسناثدحاذإاًقبسمةبكرم
جلثلاوأديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلا
الدقو.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأ
يتلاقرطلايفةبكرمدوجواًضيأفشتكي
يفوأ،تاعفترماهبوأحايرلااهببهت
ةيؤرلانمللقتنأنكمييتلافورظلا
يفوأديلجلاوأرطملاوأبابضلالثم
وأةيسيئرلاحيباصملافيظنتمدعةلاح
اهتنايصمدعةلاحيفوأيمامألاجاجزلا
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةديجةروصب
ماظنتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
يفوةفيظنيمامألامداصتلاراذنإ
.ةديجةلاح

تامداصتلانمهيبنتلا

ىرخأةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
FCAماظننايبضمويس،اهفاشتكامت
قلطنتنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
زتهيسوأ،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامث
الكنمتارمسمخةمالسلاهيبنتدعقم
دق،اذهمداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلا
ةروصبقئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتي
ريصقئطابتيفببستيدقاممةعيرس
لمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
يفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنع
.مداصتلاهيبنتثودحدنعةعرسلاتابث

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا

هيبنتلاتيقوتديدحت
نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
وأ)ديعب(FarىلعFCAتيقوتطبضل]

Medium)طسوتم(وأNear)يفوأ)بيرق
نيبي.)فاقيإ(Offىلعتابكرملاضعب

يلاحلاطبضلاعضولوألارزلاىلعطغضلا
يدؤيفوسو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمب
رييغتىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلا
طبضلاعضولظيفوسو.اذهطبضلاعضو
رثؤيفوسو،هرييغتمتيىتحوهامكددحملا
هيبنتلاوتامداصتلانمهيبنتلاصئاصخيف
فوسامك.فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلا
ًءانبهيبنتلايماظننمٍلكتيقوتفلتخي
ةعرستدازاملكف.ةبكرملاةعرسىلع
،اذه.هيبنتلاثودحتيقوتدُعَب،ةبكرملا
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو
.هيبنتلاتيقوتديدحتدنعرابتعالانيعبةيوجلا
عيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتيالدقف
.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا

عبتتلاةفاسمرشؤم
ةبكرملاوكتبكرمنيبعبتتلاةفاسمىلإراشُي
عبتتلاتقويفراسملايفكمامأريستيتلا
تامولعمزكرمىلعيناوثلابهضرعمتييذلا
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.)DIC(قئاسلا
)DIC(/وهعبتتلاتقولىندألادحلا.١٠٩

يأدوجوفاشتكامدعةلاحيف.ةيناث٠٫٥
ةدوجومةبكرملاكلتتناكوأكمامأةبكرم
ضرعمتيسف،رعشتسملاقاطنجراخنكلو
.ةطرشأ

ةيرورضريغتاهيبنت
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
تاراحلايفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
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تسيليتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملا
تاهيبنتلاهذهدعتو.لالظلاوأتابكرمب
ءارجإلاهعمةبكرملاجاتحتالو،ةيعيبط
.اهيلعةمدخلا

ماظنلافيظنت
دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.

)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف
نمهيبنتلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
كلذكيهف،)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
يذلا،ةيكيتاموتوألائراوطلاةلمرفبةدوزم
دنع.)IBA(يكذةلمرفدعاسمىلعيوتحي
كراسميفكمامأةرايسلماظنلافاشتكا
ىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالايفريستو
ماظنللنكميف،كترايسبمادطصالاكشو
.ةرايسلافاقيإلاًيئاقلتةلمرفلاوأمعدريفوت
وأمادصلابنجتىلعدعاسيسرمألااذهو
دنعمداصتلاراثآنمليلقتلالقألاىلع
متيدق،فقوملابسحىلع.مامأللةدايقلا
نأنكمي.قفربوأةوقباًيئاقلتةرايسلاةلمرف
طقفةيئاقلتلاةئراطلاةلمرفلاهذهثدحت

رهظيو.امةبكرمدوجوفاشتكاةلاحيف
مامألايفةبكرمرشؤمةءاضإلالخنمكلذ
مداصتلاراذنإماظنرظنا.FCAماظنبصاخلا
.١٨٦/يمامألا

/مك8نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
50(ةعاس/مك80و)ةعاس/ليم5(ةعاس
ىتحتارايسلافاشتكاهنكميو.)ةعاس/ليم
.اًبيرقت)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم

ريذحت}
مداصتللدادعتساةيصاخAEBماظنربتعي
بنجتلممصمريغوهوئراوطلاةلاحيف
يفAEBماظنىلعدمتعتال.مداصتلا
مدختسينلماظنلااذهف.ةبكرملاةلمرف
،هيلعممصملاةعرسلاقاطنجراخةلمرفلا
متييتلاتابكرمللالإبيجتسيالو
.طقفاهفاشتكا
:يليامبAEBماظنموقيالدق
يفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.

ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلاةلاح

يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
ةاشملاةطساوباًيئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةبكرملاةلمرفبAEBماظنموقيدق
مداصتثودحبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
AEBماظنموقي،كلذثدحاذإ.لمتحم
)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفمادختساب
EFBلمارفررح.ةفقوتمةبكرملابظافتحالل
.ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضاوأ

ريذحت}
طغضلاباًيئاقلتAEBماظنموقينأنكمي
يتلافقاوملايفةرايسلالمارفىلع
دقف.اهببوغرمريغوةعقوتمريغنوكت
تامالعو،كمامأةفطعنمةبكرملبيجتست

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
.ةكرحتملاريغىرخألاماسجألاو،قيرطلا
ىلعةوقبطغضا،AEBماظنزواجتل
.اًنمآكلذناكاذإ،ةعرسلاةساود

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
لمارفلاةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
IBAماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقب
.لمارفلاةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ

ريذحت}
ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

لالخنمIBAوAEBنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختتادادعإ
ةرايسلاصيصختلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
/١١٥.

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأAEBماظنمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
ليغشتفقوأ.مداصتعوقووةرايسلاىلع
بحسءانثأهيبنترادصإبمقوأماظنلا
.ةروطقم

ريغماظنلانأبديفتةلاسررهظتدق
:اذإرفوتم
وأةبكرملانميمامألاءزجلاناك.

.فيظنريغيمامألاجاجزلا
رثؤيفيثكلاجلثلاوأريزغلارطملاناك.

.ماسجألانعفشكلاةيلمعىلع
مكحتلا/StabiliTrakماظنبةلكشمدجوت.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

.ةمدخىلإAEBماظنجاتحيال

ةاشملاةلمرفماظن
)FPB(مامألاب
ماظندعاسيدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةبكرملامامأةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلا
)FPB(مجانلاررضلانمدحلاوأبنجتيف
عمةيمامألاةهجاولابتامادطصالانع
.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلاةاشملا
نوللاباًرشؤمFPBماظنضرعي
مامأةاشمدوجوىلإريشي،~،ينامرهكلا
مامأةاشملادحأدوجوفاشتكادنعةبكرملا
ةاشملادحأنمبارتقالادنع.ةبكرملا
ماظنردصي،اًدجةريبكةعرسبنيفشتكملا

FPBيمامألاجاجزلاىلعهيبنتللرمحأاًضيمو
ماظنلنكميامك.ةعرسبتارفاصردصتو

FPBةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدريفوت
دعاسمماظنلااذهنمضتي.اًيئاقلتةبكرملا
ماظنبيجتسيدقامك)IBA(يكذلالمارفلا
.ةاشملل)AEB(يئاقلتلائراوطلالمارف
/)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارفرظنا

١٨٨.

دنعةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
٥(ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامأللريسلا
.)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم
دوجوماظنلافشتكي،راهنلابةدايقلاءانثأ
٤٠غلبتةيبيرقتةفاسملصيامبةاشم
نوكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ًامدق١٣١(ًارتم
.اًدجاًدودحمماظنلاءادأ
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ريذحت}
ةلمرفبموقيوأاًهيبنتFPBماظنيطعيال
دحأدوجوفشتكيملام،اًيئاقلتةبكرملا
دوجوFPBماظنفشتكيالدقف.ةاشملا
:لافطألاكلذيفامب،ةاشملادحأ
كمامأةاشملانوكيالامدنع.

فقيوأاًمامتنييئرموأ،ةرشابم
نماًءزجنوكيامدنعوأاًبصتنم
.ةعومجم

كلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.
وأبابضلاوأليللاتقوفورظ
.جلثلاوأرطملا

FPBماظنرعشتسمناكاذإ.
.ديلجوأجلثوأخاسوأباًدودسم

وأةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.
يفوأفيظنريغيمامألاجاجزلا
.ةميلسريغةلاح

ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
ديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
/ةيئاقولاةدايقلاعجار،تامولعملانم

يمامألاجاجزلاىلعظفاح.١٤١
FPBماظنرعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
.ةديجةلاحيفواًفيظن

ليغشتلافاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
لالخنمةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلاوأ
/فاشتكالاةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصخت
.١١٥/ةرايسلاصيصختلفسأ"مداصتلا

نوريسينيذلاةاشملانعفشكلا
كمامأ

ةلمرفلامتتنلواًهيبنتFPBماظنردصي
دحأدوجوFPBماظنفشتكيملاذإةيئاقلتلا
ةاشملادحأدوجونعفشكلادنع.ةاشملا
رشؤمضرعيس،ةبكرملامامأريسينيبيرقلا
.اًينامرهكاًنولكمامأةاشملادوجو

يمامألاةاشملاهيبنت

مامألابةاشملادحأنمةبكرملابارتقادنع
ةشاشضموتفوس،ةياغللةريبكةعرسب
.يمامألاجاجزلاىلعءارمحلاFPBهيبنت
ةمغنلاةيلاعوةعيرستارفاصنامثردصيسو
دق،اذهةاشملاهيبنترودصدنع.ةمدقملانم
ةروصبقئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتي
ريصقؤطابتيفببستيدقاممةعيرس
لمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
يفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنع
.مامألابةاشملاهيبنترودصدنعةعرسلاتابث

ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخ
ةبكرملانأFPBماظنفاشتكاةلاحيف
كمامأةاشملادحأبمادطصالاكشوىلع
ماظنموقيدقف،لمارفلاقيشعتمتيملو

FPBةيوقةلمرفوأةطيسبةلمرفباًيئاقلت.
ضعببنجتيفكلذدعاسينأنكميو
ةضفخنملاةعرسلادنعةاشملابتامادطصالا
FPBماظنلنكمي.ةاشملاةباصإللقيوأ
/مك٨نيبةاشملافاشتكالاًيئاقلتةلمرفلا
٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/لايمأ٥(ةعاس
ةلمرفلاتايوتسمضفخمتيدق.)ةعاس/اليم
لثمةددحمفورظلظيفةيكيتاموتوألا
.ةعفترملاتاعرسلا
ةلمرفلاةيصاخموقت،كلذثدحاذإ
نكرلالمارفقيشعتبةيكيتاموتوألا
.ةفقوتمةبكرملابظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتبمق
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١٩١ ليغشتلاوةدايقلا
يدؤيفوسدوقولاةساودىلعةوقبطغضلا
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخريرحتىلإاًضيأ
.EPBلمارفو

ريذحت}
وأهيبنترادصإبFPBماظنموقيدق
يفاًيئاقلتةبكرملالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
وأاًبذاكاًهيبنتردصيدقو.اهببوغرم
يفةلثاممماسجأللمارفلاىلعطغضي
كلذيفامبةاشمللمجحلاوألكشلا
الو،ةيعيبطةيلمعهذهدعتو.لالظلا
.اهيلعةمدخلاءارجإلاهعمةبكرملاجاتحت
،ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخزواجتل
ناكاذإ،دوقولاةساودىلعةوقبطغضا
.انمآكلذ

نمةيئاقلتلاةلمرفلاةيصاخليطعتنكمي
دوجوفاشتكا"رظنا.ةرايسلاصيصختلالخ
/فاشتكالاةمظنأ"يف"مامألابةاشم
.١١٥/ةرايسلاصيصختلفسأ"مداصتلا

ريذحت}
ءانثأمامألابةاشملاةلمرفماظنمادختسا
نادقفيفببستيدقةروطقمبحس
.مداصتعوقووةرايسلاىلعةرطيسلا
هيبنترادصإبمقوأماظنلاليغشتفقوأ
.ةروطقمبحسءانثأ

ماظنلافيظنت
،ميلسلكشبلمعيالFPBماظننأادباذإ
فيظنتلالخنمةلكشملالحمتيدقف
ةآرممامأيمامألاجاجزللةيجراخلاةهجلا
.ةيفلخلاةيؤرلا

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةرابع)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ريسلاةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسمل
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملا
دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.ةيبناجلاةيؤرلا
ضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
فاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلع
تناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملايفامةبكرم
ةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالاةراشإ

ةشاشضموتفوس،بناجلاسفنىلع
رييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلا
نمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلاةراح
ةءارقىجرُيف،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنم
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
LCAريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب
ةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا

ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
.ةنيعمةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو

)عبتي(
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٢

)عبتي(ريذحت

وأتاباصإلاعوقويفةراحلارييغتدنع
رييغتءارجإلبق.ةبكرملافلتوأةافولا
ِقلأو،ايارملانماًمئادققحت،تاراحلل
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحاًبيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
مادعناةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(
ةبكرملاطسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلا
ريذحتمتي.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقت

برتقتيتلاتابكرملانماًضيأنيقئاسلا
يلاوحىلإلصتةفاسملفلخلانمةعرسب

.ةبكرملافلخ)مدق٨٢(م٢٥

ماظنلالمعيفيك
امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
رييغتنأىلإءاضملاLCAزمرريشي.فلخلا
فاكلاردقلاىلعنوكيالدقريسلاتاراح
ققحت،ريسلاةراحرييغتلبق.نامألانم
ِقلأو،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئاد
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةريصقةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
نوكتامدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدلل
،مامأللكرحتلاسورتدحأىلعةرايسلا
وأىنميلاةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت
يفةكرحتمةرايسفاشتكامتاذإىرسيلا

مادعناةقطنميفةرواجملاةراحلاةقطنم
.فلخلانمةعرسباهيلإلخدتوأكلتةيؤرلا
هاجتالايفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ
،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأتيذلاهسفن
يكليفاضإريذحتكةشاشلاهذهضموتسف
.ريسلاتاراحرييغتبموقتال
تارايخلالخنمLCAماظنليطعتنكمي
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصخت
اذإ.١١٥/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا
اهدنع،قئاسلالبِقنمLCAماظنفاقيإمت
.ايارملايفLCAماظنتانايبءيضتال

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
عيرسقيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
بناجبىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسم
.)زجاوح،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملا
ةعرسبرورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
وأةفقوتملاتارايسلاعموأ،ةرايسراوجب
ماظنيفدصرلاقطانم.ةروطقمرجدنع

LCAدتمتالةبكرملابناجنمدتمتيتلا
دنعاًرذحنك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسمل
دق.ةروطقمرجءانثأريسلاتاراحرييغت
ةقحلملاءايشألاىلإهيبنتلابLCAماظنموقي
ءيشوأةجاردوأةروطقملثم،ةبكرملاب
ءايشألا.ةبكرملانمرخآلابناجلانمدتمي
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١٩٣ ليغشتلاوةدايقلا
.تابكرملافاشتكاىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملا
؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحتالف
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تارعشتسمتناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىرسيلاوأىنميلاةيوازلايفLCAماظن
خاسوألاوألحولابةاطغميفلخلامدصملل
تناكاذإوأبئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأ
ىلععالطالل.ةيوقةريطمفصاوعكانه
ليسغ"عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإ
اذإ.٢٦٠/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملا
ةشاشىلعماظنلارفوتمدعةلاسرضرعمت
فيظنتدعب)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
نمةيفلخلاناكرألاهاجتايفةبكرملايبناج
.ليكولابلصتاف،ةبكرملا
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
ةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتارايس
فلخلانمةعرسباهيلإةمداقوأةيبناجلا

يفماظنلانوكيدقف،اًفيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
اريماكماظنلااذهمدختسي.دوصقمريغ
/مك٦٠نيبريسلاةراحتامالعفاشتكال
ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلايفليم٣٧(ةعاس
ةدعاسملارفويدقو.)ةعاسلايفليم١١٢(
يفقفربةدايقلاةلجعكيرحتلالخنمكل
ريسةراحةمالعنمةبكرملابارتقاةلاح
ةرداغمدنعاًريذحتاًضيأرفويدقو.ةفشتكم
ةبكرملاروبعةلاحيف)LDW(ريسلاةراح
زواجتنكميو.ةفشتكمريسةراحةمالع
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
فدهتسيال.ةدايقلاةلجعكيرحتلالخنم
يفةزكترمةبكرملاىلعظافحلاماظنلااذه
دعاسمدعاسينلو.ريسلاةراحفصتنم
موقيسو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
يفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإهيبنتلاب
كنأفشتكااذإوأريسلاةراحةرداغمهاجتا
.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلاوأعراستلابموقت

ريذحت}
يفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
يفةرقتسمةبكرملالعجيالدق.ةبكرملا
دنعريذحتلاهيبنترادصإبموقيوأةراحلا
متنإوىتح،)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةراحةمالعفاشتكا
LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

ةرداغمبنجتلجأنمهيجوتلل
.مداصتعوقووأامةراح

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ةيؤرلاوأسقطلافورظ
نعرمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
حيباصملاوأيمامألاجاجزلاخاستا
ديلجلاباهتيطغتوألحولابةيسيئرلا
وأةديجريغةلاحيفتناكاذإوأ
لكشبسمشلاعوطسةلاحيف
.اريماكلاةهجاوميفرشابم

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

)عبتي(
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٤

)عبتي(ريذحت

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةراحةمالعهيففشُتكايذلابناجلاىلع
LDWوLKAيماظنناكنإوىتح.ريسلا
يفمكحتلابموقتنأكيلعبجي،نالمعي
ظفاحوقيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملا
ةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولاىلع
عقتوأةبكرمللفلتثدحيدقفالإو،ريسلا
جاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاحوأتاباصإ
تارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا
بنجت.ةديجةلاحيفوةفيظناريماكلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسممادختسا
سقطلافورظيف)LKA(ةيرورملا
ريغتامالعلاتاذقرطلاىلعوأةئيسلا
.ءانبلاودييشتلاقطانملثم،ةحضاولا

ريذحت}
دنعLKAمادختساببستينأنكمي
ةقلزنملاقرطلايفوأةروطقمبحس
مثنموةبكرملايفمكحتلانادقفيف
.ماظنلاليغشتفاقيإ.مداصتعوقو

ماظنلالمعيفيك
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسممدختسي
)LKA(جاجزلاىلعتبثماريماكساسح
فاشتكالةيفلخلاةيؤرلاةآرملبقيمامألا
ةيهيجوتةدعاسمرفويدقو.ةراحلاتامالع
ريغةرداغمةيلمعلهفاشتكاةلاحيفةزجوم
اًهيبنتاًضيأرفويدقو.ريسلاةراحلةدوصقم
ىلإةراشإللقئاسلادعقمضبنيدقوأاًيتوص
.ريسلاةراحةمالعزواجتمتدقهنأ
،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
.طسوألالوسنوكلاىلعAطغضبمق
رشؤملاحابصمءيضي،هرفاوتةلاحيف
ظافحلادعاسمليغشتدنعرزلاىلعدوجوملا
هليغشتفاقيإو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلع
.هليطعتدنع

،ضيبألانوللابAءيضي،ليغشتلادنع
ماظنلانأىلإريشيامم،هرفاوتةلاحيف
Aءيضيامنيب.ةدعاسمللزهاجريغ
ىلعظافحلادعاسمناكاذإرضخألانوللاب
دق.ةدعاسمللاًزهاج)LKA(ةيرورملاةراحلا
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسي
)LKA(قفربةدايقلاةلجعكيرحتلالخنم
ةراحةمالعنمةبكرملابارتقاةلاحيف
ينامرهكلانوللابAءيضيو.ةفشتكم
اًريذحتاًضيأرفويدقو.ةدعاسملاميدقتدنع
نع)LDW(ريسلاةراحةرداغمدنع
يفينامرهكلانوللابAضيموقيرط

.ةفشتكمريسةراحةمالعةبكرملاروبعةلاح
ثالثكانهنوكيدق،كلذىلعةوالع
،تارمثالثقئاسلادعقمزتهيوأ،تارافص
هاجتابسحىلع،راسيلاوأنيميلاةهج
.ريسلاةراحةرداغم

هيجوتلاذخ
.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
قئاسلاهيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
.نينرتوصوهيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلا
دق.ةمدخلانمفرصلاىلإةبكرملاهجو
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمحبصي
)LKA(تاهيبنتراركتدعباًتقؤمحاتمريغ
.هيجوتلا

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
.نيتراحلا

ريغماظنلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
ماظنجاتحيال.اريماكلاةقاعإتمتاذإحاتم

LKAةمدخلاىلإ.



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

١٩٥ ليغشتلاوةدايقلا
اريماكلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
ضفخنيدق.اريماكلاةقاعإتمتاذإةقاعم
الدقوأقئاسلاةدعاسمةمظنأضعبءادأ
مدعةلاسررهظتدق.قالطإلاىلعلمعت
ريغةمظنألاتناكاذإLDWوأLKAةحاتإ
ةلاسرلاهذهنوكتنأنكمي.اًتقؤمةحاتم
ماظنجاتحيال.امقئاعباريماكلاةقاعإببسب

LKAنميمامألاجاجزلافظن.ةمدخلاىلإ
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخجراخلا
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
ماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأ

LKAفورظلاهذهترمتسااذإ.

دوقولا
ايلعلاةئفلادوقو
نيزنبمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
TOP"ايلعةئفنم TIER"خاسوأللليزم
بساورلاليلقتواًفيظنكرحملاىلعظافحلل
ثحبا.لثمألاةبكرملاءادأىلعظافحلاوهب
TOPراعشنع TIERعقوملارظناوأ

www.toptiergas.comةمئاقىلعلوصحلل
ةئفلانمخاسوأللليزملانيزنبلايقوسمب
TOP"ايلعلا TIER"حومسملالودلاو
.اهبهمادختساب

وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا
)LYXرتل١٫٥

ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
ةبسنعمىلعأوأ91RONنلعُمناتكوأ
الإو.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
ةلاحيف.عومسمجيجضتوصعمسُيدقف
نيزنبمادختسادنعديدشطبختوصعامس
نأكلذينعي،ىلعأوأ91RONةجردب
.ةنايصىلإجاتحيكرحملا

وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا
)LTGرتل٢٫٠
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ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
ةبسنعمىلعأوأ95RONنلعُمناتكوأ
.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
صاصرلانميلاخلادوقولامادختسانكمي
نكلو،ىلعأوأ٩١RONناتكوألاةجردتاذ
عم،لقيدقدوقولايفداصتقالاوعراستلا
،كلذثودحةلاحيف.جيجضعامسةيلامتحا
٩٥ناتكوأةجردبدوقومدختسا RONيف
ضرعتينأنكميالإو،نكممتقوبرقأ
طبختوصعامسةلاحيف.فلتللكرحملا
نميلاخلادوقولامادختسادنعديدش
٩٥ةجردلاتاذصاصرلا RON،كلذينعيف
.ةنايصلاىلإجاتحيكرحملانأ

همادختساعونمملادوقولا

هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
نمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

وألاليثيملاوألوناثيملا
يدؤتدق.نيلينألاوأنيسوريفلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ثودحىلإدوقولانمعاونألاهذه
دوقولاماظنءازجأيفلكآت
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاو

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
ضفخودوقولايفداصتقالاتاردق
رمعليلقتىلإيدؤيدقوءادألا
.تاثاعبناللزافحلالماعلا

دوقوللةفاضملاداوملا
ليزملانيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوألل TIERالناكاذإ.كتبكرمل
ليزملانيزنبلااهبميقتيتلاةلودلابرفاوتي
TOP"ايلعلاةئفلانمخاسوألل TIER"،فضأ
ACDelcoنيزنبلا Fuel System

Treatment Plus-Gasolineدوقونازخىلإ
تيزللرييغتةيلمعلكدنعكتبكرمبنيزنبلا

،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠ةفاسمريسوأ
TOPنيزنبدعاسيس.الوأثدحيامهيأ TIER
نيزنبلاوخاسوأللليزملا

ACDelco Fuel System Treatment
Plus-Gasolineدوقوىلعظافحلايف

لمعلاوبساورلانميلاخكترايسكرحم
نمكنكمتمدعةلاحيف.يلاثملكشب
نيزنبىلعلوصحلا

ACDelco Fuel System Treatment
Plus - Gasoline،يذلاليكولارشتسا

ةدمتعملاةفاضملاداوملانأشبهعملماعتت
يتلاةلودلايفزروتوملارنجةكرشنم
.اهبميقت

دوقولاةئبعت
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريشُي
بابحتفمتيةبكرملانمبناجيأىلإ
.٩٨/دوقولاسايقمرظنا.دوقولا

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
ةدعاسمللةيهيجوتلاتاداشرإلاهذهعبتا
تنأكبيصتدقيتلاتاباصإلابنجتيف
:نيرخآلاو

)عبتي(



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

١٩٧ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

ىلعةدوجوملاتاميلعتلاعيمجأرقا.
.اهعبتاودوقولاةخضمبناج

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.

ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.
.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ

ىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.
.دوقولاخضءانثأ

،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمستالو

سملا،ءلملاةهوفسمللبق.
ءابرهكلاغيرفتلاًيندعماًمسج
.كمسجنمةنكاسلا

متاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةعرسبدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
اذهثدحينأنكمي.ةياغللةريبك
،ًابيرقتًائلتممنازخلاناكاذإرثانتلا
سقطلايفهثودحةيلامتحادادزتو
دوقولاةئبعتسدسملخدأ.راحلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يأعامسفقوتنمققحتوءطبب
خضيفءدبلالبقريفصتوص
.دوقولا

.ةبكرملاباوبأحتفدنعدوقولابابحتفي
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشترظنا
.٨/)RKE(حاتفم

ةيفلخلاةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
.اهررحمثبابلافصتنمنم
ءاطغنوددوقولابدوزتلاماظنيوتحيال
لماكلابءلملاةهوفلخدأ.دوقوءاطغىلع
.دوقولابدوزتلايفأدبامث،اهقلغأو

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.
فورظلظيفدوقولالعتشي.

.ةنيعم

سمخلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
ةهوفةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعبناوث
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ءلملا
ةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
دوقولابابىلعطغضا.٢٦٠/ةيجراخلا
.هعضوميفرقتسيىتح

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
لب.ءلملاةهوفجارخإبمقتال،دوقولاب
قالغإلالخنمدوقولاقفدتقلغأ
كرتامث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملا
.لاحلايفةقطنملا
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ةلومحمدوقوةيواحبدوقولاةئبعت
بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةيواحنماهتئبعتةداعإ

لكشلايعمقلالوحملاعضومددح.١
.ءاطغلاميدع

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}
لقنتمدوقوءاعونمةئبعتلاةداعإةلواحم
يفببستتدقعمُقلائياهممادختسانود
دوقولاةئبعتماظنفالتإودوقولاضيف
عوقويفكلذببستيدقو.ةدادسنودب
نيرخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.قيرح
فلتتنأنكميو،ةريطخقورحبةباصإلل
.ةرايسلا

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
اهدوجوءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
يدؤينأنكميثيح.ًاقلطمةبكرملايف
راخبلاعتشاىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفت
نيرخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.دوقولا
فلتتنأنكميو،ةريطخقورحبةباصإلل
:نيرخآلاوتنأكتباصإبنجتل.ةرايسلا
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.

وأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
وأبأكيبلاةبكرمقودنصيف
.ضرألاريغرخآحطسيأىلع

ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.
ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
ىتحسمالتلاىلعظفاح.ةهوفلا
.ءلملالامتكا

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.
.دوقولاخضءانثأ

ةروطقمبحس
بحسلانأشبةماعتامولعم

ريذحت}
ةرايسلاف.كترايسبةروطقمبحسبنجت
بحسلةعونصمالوةممصمتسيل
.ةروطقم
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تانوكملاوتاليوحتلا
ةيفاضإلا
ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
تارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
حابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحف
صحفءوض(فئاظولاددعتمرشؤملا
هليصوتمتيزاهجيأ.١٠١/)كرحملا
زاهجلثم-)DLC(تانايبلاطبارلصومب
عبتتوأعيبلادعبهؤارشمتلوطسألاعبتت
ةمظنأعملخادتيدق-قئاسلاتايكولس
يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلا
عوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
نمنكمتتدقةزهجألاهذهلثم.مداصت
يفةظوفحملاتامولعملاىلإلوصولا
.ةرايسلاةمظنأ

هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار،ةبكرملا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإو٦٢/ةيئاوه
.٦٢/ةيئاوهدئاسوب
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٠

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢٠١.................ةماعتامولعم
٢٠١.....ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٠٢....كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢٠٢..................كرحملاءاطغ
ةريجحىلعةماعةرظن

٢٠٤......................كرحملا
٢٠٧...................كرحملاتيز
٢٠٩.........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢١٠..................يكيتاموتوألا
٢١٠....كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢١٢....................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢١٥.......................ةطرفم
٢١٧..................لسغلالئاس
٢١٧........................لمارفلا
٢١٨...................لمارفلاتيز
٢١٩........................ةيراطبلا
٢٢٠.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
٢٢٠......ةكرحلائدابحاتفمصحف
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف

٢٢٠......................)نكرلا(
٢٢١.......تاحساملاشيرلادبتسا
٢٢٢........يمامألاجاجزلالادبتسا

٢٢٢...........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٢٣.........ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٢٤.................ةبمللالادبتسا
٢٢٤...............نيجولاهلاتابمل
يلاعغيرفتتاذةرانإ

٢٢٤................)HID(ةفاثكلا
ةيئانثلاتامامصلاةرانإ

٢٢٤......................ةيئوضلا
فاطعنالاةراشإحيباصم
٢٢٤......................يمامألا
٢٢٥................ةرخؤملاحيباصم
٢٢٦............ماقرألاةحولحيباصم

يئابرهكلاماظنلا
٢٢٦....يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
ةرادلاتاعطاقورهاصملا

٢٢٧.....................ةيئابرهكلا
ةريجحرهاصمقودنص
٢٢٧......................كرحملا
ةحولرهاصمقودنص
٢٣٠.....................تادادعلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٢٣٢.......................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٣٤........................تاراطإ
٢٣٥.....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٢٣٥.................ءاتشلاتاراطإ

٢٣٦.................فيصلاتاراطإ
٢٣٦.................تاراطإلاطغض
٢٣٧....تاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضةبقارمليغشت

٢٣٨.....................تاراطإلا
٢٤٢................تاراطإلاصحف
٢٤٢.................تاراطإلاريودت
تاراطإلاتقونيحيىتم

٢٤٣........................ةديدج
٢٤٤............ةديدجتاراطإءارش
ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا

٢٤٥.......................مجحلا
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٤٥.....................تاراطإلا
٢٤٦.................تالجعلالالحإ
٢٤٦..............تاراطإلالسالس
نمءاوهلادافنةلاحيف
٢٤٧........................راطإلا
٢٤٨.................تاراطإلارييغت
٢٥٣............ريغصيطايتحاراطإ

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
ةدعاسمبليغشتلا

٢٥٤.................ىرخأةيراطب

ةبكرملابحس
٢٥٦..................ةرايسلابحس
ضارغألةرايسلابحس
٢٥٨.......................ةيهيفرت
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٢٠١ ةبكرملابةيانعلا
رهظملابةيانعلا
٢٦٠................ةيجراخلاةيانعلا
٢٦٥.....لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٢٦٧...............لجرألاتاحسمم

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجرُي
لبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردمدارفأ

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا

قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
ريغرايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
امب،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعم
ىلعاهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيف
اهيلعيرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحو
يفرثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورش
.ةفلاتلاءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٦٢/ةيئاوهدئاسوب
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٢

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
اًمودعبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلا
لبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةمدخلامعأيأذيفنت

،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا
ىلعكدعاستةيفاكتامولعمدجتسثيح
هذهدجتنلو،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإ
.كيدينيبرفوتملاليلدلايفتامولعملا
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٦٢/
.كسفنب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ

ريذحت}
/ليغشتةزيمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ليغشتفقوأ،اًيئاقلتكرحملافاقيإ
تناكاذإ.كرحملاءاطغحتفلبقةبكرملا
ليغشتأدبيس،ليغشتلاديقةبكرملا
نكميو.كرحملاءاطغحتفدنعكرحملا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ

ريذحت}
ةدوجوملاتانوكملانخستنأنكمي
ليغشتلةجيتنكرحملاءاطغلفسأ
ضرعترطخبنجتيفةدعاسملل.كرحملا
اًمامتبنجت،قارتحالليمحملاريغدلجلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دربتنأىلإتانوكملاهذهسمل
بنجتلةفشنموأاًزافقاًمئادمدختساو
.رشابملكشباهلدلجلاةسمالم

كرحملاءاطغىلعدوجومديلجيأحسما
.هحتفلبق

:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل
كرحملاءاطغريرحتضبقمبحسا.١

يفهدجتس.iزمرلابدوزملا
نمراسيلاىلعضفخنملابناجلا
.تاسايقلاةزهجأةحول
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٢٠٣ ةبكرملابةيانعلا
ةبكرملانميمامألاءزجلاىلإلقتنا.٢

لفسأيوناثلاريرحتلاعارذعقومددحو
.كرحملاءاطغنميمامألافصتنملا
يوناثلاكرحملاءاطغريرحتعارذعفدا
.هريرحتلنيميلاىلإ

بيضقررحوكرحملاءاطغعفرا.٣
ءزجلايف،هرصحةادأنمهتماعد
لخدأ.كرحملاةرجحنميمامألا
ةحتفلايفماكحإببيضقلافرط
يلفسلابناجلاىلع،مهسبةزيمملا
.كرحملاءاطغنم

:كرحملاءاطغقالغإل
نم،كرحملاءاطغقلغلبق،دكأت.١

لكشبةئبعتلاةحتفةيطغأعيمجلمع
.تاودألاعيمجةلازإوحيحص

بيضقلزأوكرحملاءاطغعفرا.٢
ءاطغليلفسلابناجلانمهتماعد
ةادأىلإةماعدلابيضقدعأ.كرحملا
رارقتساتوصعمستنأمزلي.هرصح
ىلإهتداعإدنعهناكميفءاطغلادومع
ثودحبنجتلكلذوزاجتحالاناكم
.كرحملاءاطغيففلت

8(مس20كرحملاءاطغضفخا.٣
صحفا.هررحوةبكرملاقوف)ةصوب
.اًمامتهقالغإنمدكأتللكرحملاءاطغ
نمديزممادختساعمةيلمعلاهذهررك
.رمألامزلاذإةوقلا

ريذحت}
قلغمدعةلاحيفةبكرملاةدايقبنجت
حتفنينأنكمي.اًمامتكرحملاءاطغ
كنعةيؤرلابجحيولماكلابءاطغلا
نأنكميو.مداصتلكضرعتيفببستيو
قلغأ.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
.ةدايقلالبقاًمامتءاطغلا



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

ةبكرملابةيانعلا٢٠٤
كرحملاةريجحىلعةماعةرظن

رتل١٫٥كرحم
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٢٠٥ ةبكرملابةيانعلا
.٢١٠/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.١

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
.٢٠٧/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.٢٠٧/كرحملاتيزعجار

ماظنعجار.كرحملاديربتةحورم.٤
.٢١٢/ديربتلا

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٥
.٢١٨/لمارفلا

.٢٢٧/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٦

ديعبلابجوملا)+(ةيراطبلافرط.٧
ليغشتلاعجار.)ءاطغلاتحت(
.٢٥٤/ىرخأةيراطبةدعاسمب

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٨
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢١٢.

.٢١٩/ةيراطبلا.٩

.ىرخألاةبكرملل)-(بلاسلافرطلا.١٠
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار
/٢٥٤.

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١١
.٢١٧/لسغلالئاسعجار
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٦

رتل٢٫٠كرحم
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٢٠٧ ةبكرملابةيانعلا
.٢١٠/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.١

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
.٢٠٧/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.٢٠٧/كرحملاتيزعجار

ماظنعجار.كرحملاديربتةحورم.٤
.٢١٢/ديربتلا

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٥
.٢١٨/لمارفلا

.٢٢٧/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٦

ديعبلابجوملا)+(ةيراطبلافرط.٧
ليغشتلاعجار.)ءاطغلاتحت(
.٢٥٤/ىرخأةيراطبةدعاسمب

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٨
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢١٢.

.٢١٩/ةيراطبلا.٩

.ىرخألاةبكرملل)-(بلاسلافرطلا.١٠
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار
/٢٥٤.

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١١
.٢١٧/لسغلالئاسعجار

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢٠٩.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف
لك،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت

تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
ىلعفرعتلل٢٠٤/كرحملاةريجحىلع
.عقوملا

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،اًنخاسكرحملابتيزلا
اًزافقوأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسملل

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
ىوتسمنكيملاذإ.تيزلاىوتسمنمققحت
ضافخناةلاسرترمتساواًضفخنمتيزلا
بحطصاف،روهظلايفتيزلاىوتسم
.ةمدخلاءارجإلليكولاىلإةرايسلا
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةيوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
عفترت.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ءانثأىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقد
لزأ.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدورب
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصع
.اهيلعىوتسملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٨
نمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.

فاقيإمزليف،كرحملاليغشتفاقيإ
ىلعةقيقد١٥ةدملكرحملاليغشت
٣٠ةدملوأاًئفادكرحملاناكاذإلقألا
بحسا.اًئفادكرحملانكيملاذإةقيقد
جراخللكرحملاتيزىوتسمسايقاصع
شامقةعطقوأليدنمباهحسمامث
لماكلاباهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظن
،ةياهنلاىلإاهعفددعب.ىرخأةرم
ظافتحالاعمىرخأًةرماهعزنكنكمي
نمققحتلاولفسأللاصعلافرطب
.تيزلاىوتسم

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

١٫٥ رتل L4 وبروتكرحم (LYX)

٢٫٠ رتل L4 وبروتكرحم (LTG)

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٢٧٩/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
قوفعقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
كرحملايفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

قوفامىلإتيزلالصيثيحبريثكتيز
قاطننيبتيتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنم
كرحملاباصيدقف)حيحصلاليغشتلا
نمللقوأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأب
ةنايصينفىلإأجلاوةرايسلاةدايق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحم

٢٠٤/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
ًةرمتيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأ

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا
لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٢٧٥/اهبىصوملا

تافصاوملا
لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا
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٢٠٩ ةبكرملابةيانعلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملاتويز
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
عقوملاعجار.dexos1دامتعالاراعشب

www.gmdexos.com.

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد
،رتل١٫٥ةعسLYXينيبروتلاكرحمللةبسنلاب
ةجوزللاةجردوذكرحملاتيزمدختسا

SAE 0W20.

٢٫٠ةعسLTGينيبروتلاكرحمللةبسنلاب
ةجوزللاةجردوذكرحملاتيزمدختسا،رتل

SAE 5W-30.ةرارحتاجرديفليغشتلا
SAEتيزمادختسابجي:ةدراب 0W-30يف
ةجردضفخنتثيح،ةدوربلاةديدشقطانملا
ةجرد٢٠−(ةيوئمةجرد٢٩−امىلإةرارحلا

يفةجوزللانمةجردلاهذهف.)تياهنرهف
يفكرحملاليغشتءدبنملهستستيزلا
.ًادجةضفخنملاةرارحلاتاجرد
حصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاباًمود
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا

تيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ
كرحملا
قيقحتل.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
كيلعام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألا
يتلاواهبحصنُييتلاتويزلامادختساىوس
.dexosتابلطتميفوتست

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام
داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
ضيرعتبنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
.ةليوطةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلا
ءاملابكرافظأوكترشبفيظنتىلعصرحا
.نيديللديجفظنممادختسابوأنوباصلاو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا

ةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
صوصخبعنصملاتاريذحتعجار.ةبسانم
.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلاتاجتنممادختسا
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
ىلعصرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
ىلإهبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإ
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألا

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرييغتبجيىتم
رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
نمةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
ةجردوكرحملاتارودددعلمشتلماوعلا
ثيح.ةعوطقملالايمألاددعوكرحملاةرارح
ةرملكيفةعوطقملاةفاسملافلتختدق
ىلعكلذو،تيزلارييغتبًابلاطماهيفنوكت
نييعتةداعإبجيو.ةدايقلافورظبسح
،تيزللرييغتةيلمعلكدعبتيزلارمعماظن
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو
.ةحيحص
يفأدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
رييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالا
كرحملاتيزرييغتبمقةلاسررهظت.تيزلا
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ةبكرملابةيانعلا٢١٠
نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي.اروف
.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسملالخ
رمعماظننمةلاسررهظتالأنكمملانم
ةدملتيزلارييغتةرورضىلإريشتتيزلا
ةدايقلاةلاحيفكلذوةلماكةنسىلإلصت
تيزرييغتبجي.ةيلاثملافورظلايف
لقألاىلعًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملا
ةيلمعدعبماظنلانييعتةداعإبجيامك
نوبردمصاخشأليكولاىدلرفوتي.رييغتلا
لمعلااذهنودؤيسةمدخلالامعأىلع
نأمهملانمهنأامك.ماظنلاطبضنوديعيو
فيرصتتارتفبسحماظتنابتيزلاصحفت
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاوتيزلا
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

تيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
:ماظنلانييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف

زكرمعجار.يقبتملاتيزلارمعضرعا.١
.١٠٩/)DIC(قئاسلاتامولعم

متيىتحVىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
.%100ضرع

.لاعشإلاليغشتفقوأ.٣
:وأ

زكرمعجار.يقبتملاتيزلارمعضرعا.١
.١٠٩/)DIC(قئاسلاتامولعم

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو

ةلاسرلايفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
.اروفكرحملاتيزرييغتبمق
رييغتبمقةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
،ةبكرملاليغشتءدبدنعاروفكرحملاتيز
ماظننييعتةداعإمتيملهنأىلعليلداذهف
.ءارجإلادعأ.كرحملاتيزرمع

سورتلاقودنصلئاس
يكيتاموتوألا
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفةيفيك
يكيتاموتوألا
لقنزاهجلئاسىوتسمصحفبجيال
لئاسيفبرستثودحربتعيثيح.ةكرحلا
صقنلديحولاببسلاوهةكرحلالقنزاهج
باهذلابجي،برستثودحدنعو.لئاسلا
عرسأباهحالصإوليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو

ىوتسمسايقاصعبةدوزمريغةبكرملا
تاءارجإكانه.ةكرحلالقنزاهجلئاس
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفلةصاخ
،اًدقعمءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.هرييغتو
ليكولابلصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي
.ةيفاضإتامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلا

هيبنت

سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
،ةبكرملابرضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
نمجتنيامىلعنامضلايرسيالدقو
ةكرحلالقانلئاساًمئادمدختسا.فلت
لئاوسلاعجار.حيحصلايكيتاموتوألا
.٢٧٥/اهبىصوملاميحشتلاداومو

ةينمزتارتفىلعرتلفلاولئاسلارييغتبجي
دكأتلاعم٢٧٠/ةنايصلالودجيفةروكذم
لئاوسلايفروكذملالئاسلامادختسانم
.٢٧٥/اهبىصوملاميحشتلاداومو

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
ةريجحيفرتلفلا/كرحملاءاوهيقنمدجوي
ةرظنعجار.ةبكرملاببكارلاةهجكرحملا
.٢٠٤/كرحملاةريجحىلعةماع
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٢١١ ةبكرملابةيانعلا
ءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم
كرحملا
رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٢٧٠/ةنايصلا

ءاوهرتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك
كرحملا
ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
.بئاوشوأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
ءاوهحشرمكّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ
ةلازإل)ةرايسلانعاًديعب(قفربكرحملا
اًثحبكرحملاءاوهحشرمصحفا.هنمةبرتألا
هضرعتلاحهلادبتسابمقو،تايفلتيأنع
وأكرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.فلتلل
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأ
.طوغضملا
وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل
:هلادبتسال

١٫٥ هباشمرتل٢٫٠،حٰضومكرحملارتل
يغارب.١
ءاوهلابوبنأتيبثتكبشم.٢
يئابرهكلصوم.٣
ءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١

.٢٠٢/كرحملا

بوبنأتيبثتكبشمنميغربلاكف.٢
ءاوهلابوبنأموطرخلزأو)2(ءاوهلا
.ءاطغلانم

ءاطغلزأمث)1(ةعبرألايغاربلالزأ.٣
ليصوتىلعظفاح،ءاوهلافظنم/رتلف
)3(كالسألليئابرهكلالصوملازيهجت
.رعشتسملاعم

لزأو،ىلعأللًةرشابمءاطغلابحسا.٤
كسممتنأامنيبءاوهلافظنم/رتلف
.ءاطغلاب

.ءاوهلارتلف/يقنملدبتساوأققحت.٥

ءاوهرتلف/يقنمبيكرتةداعإةيفيك
كرحملا

عمءاوهلافظنم/رتلفةاذاحمبمق.١
تيبمةدعاقىلعاهيلإراشملاةطقنلا
مزلي.هبيكرتمثءاوهلافظنم/رتلف
فظنم/رتلفليجراخلاماشربلاتيبثت
.تيبملايفماكحإبءاوهلا

/رتلفتيبمءاطغضباقمةاذاحمبمق.٢
.تيبملاعمءاطغلاءاوهلافظنم
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ةبكرملابةيانعلا٢١٢
ءاوهلافظنم/رتلفتيبمءاطغبّكر.٣

.ةعبرألايغاربلامادختساب
ةعيمجتلخادءاوهلابوبنأكرح.٤

ىلعيغاربلاطبرمكحأوءاطغلا
.ءاوهلابوبنأكبشم

لصومةعيمجتليصوتنمققحت.٥
يفرعشتسملاعملماكلابكالسألا
.ءاوهلافظنم/رتلفتيبم

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببسُينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
اًبهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف

هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

رتل١٫٥كرحم
)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١
كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢

طغضلاءاطغو

رتل٢٫٠كرحم
)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.١
كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢

طغضلاءاطغو

ريذحت}
تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
سبالملاونيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةدوجومةيئابرهكةحورمةيأنعتاودألاو
.ةبكرملاكرحمءاطغتحت
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٢١٣ ةبكرملابةيانعلا

ريذحت}
وأ،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نوكتنأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغ
مقتال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاس
.برستدوجوةلاحيفكرحملاليغشتب
نكمي.ديربتلالئاسلكبرستينأنكمي
يفقيرحثودحيفكلذببستينأ
يأحالصإبمق.كقرحينأنكميوكرحملا
.ةبكرملاةدايقلبقبرست

عافدنانازخلخادديربتلالولحمناكاذإو
ىتحءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملانكربجي.دربي
دنعديربتلالئاسىوتسمنوكينأبجي
ىوتسملانكيملاذا.ةدرابلاةئبعتلاةمالع
يفبيرستكانهنوكيدق،مدقتامك
وأناخسلاميطارخوأرتييدارلاميطارخ
رخآءزجيأيفوأءاملاةخضموأرتييدارلا
.ديربتلاماظننمض
صحفبمق،بيرستدوجورهظيمللاحيف
ةيئابرهكلاكرحملاديربتةحورمتناكاذاام
اذإف.كرحملاليغشتلالخالمألمعت
يغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملاضرعت
جاتحت،ًاراحناكاذا.ةحورملالمعتنأ
.كرحملائفطأ.ةنايصلاىلإاهدنعةبكرملا

كرحملاديربتلولحم
يفكرحملاديربتلئاسماظنءلممتي
كرحملاديربتلئاسنمجيزمبةبكرملا

DEX-COOL.ىلإاذهديربتلالئاسجاتحي
.ةددحملاتايوتسمللاًقفورييغتلاوصحفلا
/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار

.٢٧٠/ةنايصلالودجو٢٧٥

ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢١٥/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
نكلو،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنل
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
.قورحللنورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.نل،جيزملااذهمادختسادنعو
زيمتي.رخآءيشيأةفاضإىلإةجاحبنوكت
:يليامبجيزملااذه
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
.ةيجراخلا

١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
ةرارحةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
.كرحملا

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضرعُينل.

ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
.ةبسانملاكرحملا

هيبنت

نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
ءاملاو،GMW3420زروتوملارنجرايعم
رخآءيشيأنإ.برشللحلاصلايقنلا
ديربتماظنبررضلاقحلُينأنكمي
نلرارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملا
.ةبكرملانامضاهلمشي
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ةبكرملابةيانعلا٢١٤
نعكرحملاديربتلولحمنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يراجميفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
رييغتنيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل
.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف
دنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحف

لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك

ىتحءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
ةمالعواًيئرمديربتلالئاسناكاذإ.دربي
طيلخفضأ،ةيئرمريغديربتلالئاسىوتسم
حلاصلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنب
نازخلDEX-COOLديربتلالئاسوبرشلل
يفةيولعلاةماعدلايفديربتلالئاسرومت
ماظنةدوربنمدكأتنكلو،نازخلافصتنم
ةجردعافتراعجار.كلذبمايقلالبقديربتلا
.٢١٥/ةطرفمةروصبكرحملاةرارح

يفكرحملاديربتلولحمعفدنازخدجويو
.ةبكرملاقئاسبناجىلإكرحملاةفرغ
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

٢٠٤.

نازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحمعفد

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
نكلو،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنل
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
.قورحللنورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا

ريذحت}
ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
تناكوللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
.ةيافكلاهيفامبةنخاسكرحملاءازجأ
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٢١٥ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
براقعسكعقفربطغضلاءاطغحتفا
تعمساذإ.ةرودعبروحنبةعاسلا
.فقوتينأىلإرظتناف،ريفصتوص
يقبتملاطغضلاجورخبكلذحمسيس
.غيرفتلاموطرخجراخ

قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتتنأىلإ

ديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣
ةمالعلاىتحبسانملاجيزملاب
.ةحضوملا

ىتحلمعيهكرتاوكرحملاليغشتبمق.٤
دقدربملليولعلاموطرخلانأبرعشت
ءاطغةلازإدعبكلذو،نخسيأدب
عافدنانازخىلعتبثملاطغضلا
نمسارتحالابكيلعو.ديربتلالولحم
.كرحملاديربتحوارم
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
جيزملانمديزملافضأ،لقأىوتسملا
لولحمعافدنانازخىلإبسانملا
ةمالعلاىلإىوتسملالصيىتحديربتلا
.ةحضوملا

هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥
.هطبرمكحأو

ديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦
لئاسدربينأدعبوكرحملافاقيإدعب
ءلمءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلا
.٦ىتحو١ةوطخلانمديربتلالولحم
يفديربتلالولحمنكيملاذإ
ماظنلادربيامدنعبسانملاىوتسملا
ىلإعوجرلابلضفتف،ىرخأًةرم
.كيدليلحملاليكولا

هيبنت

دق،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكي
.ةحيحص

كرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفمةروصب
ةرارحةجردسايقمىلعةرايسلايوتحت
تادادعلاةعومجميفكرحملاديربتلئاس
يتلاةطرفملاةنوخسلالئاسرىلإةفاضإلاب
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفرهظت
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ةبكرملابةيانعلا٢١٦
عجار.كرحمللةطرفملاةنوخسلانمريذحتلل
/كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقم

٩٩.
كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتيدق
بلطاكلذنمًالدب،ريذحتلااذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلاءارجإ
دكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأنم
تناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب
ضرعتاذإف.المألمعتكرحملاديربتحوارم
نوكتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملا
حوارملاتناكاذإو.لمعت)حوارملا(ةحورملا
بلطاوكرحملاليغشتلصاوتالف،لمعتال
.كتبكرملةمدخلا

هيبنت

دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلاناكاذإ

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا

ةفرغنمجرخيراخبلانكيملاذإ
كرحملا
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأ
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

رورملا
ةروطقملةبكرملابحس.

مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
ءارجإبكيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليام

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح

،كلذبمايقللاًنمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو)دياحم(
.دياحملانارودلا

ىلإريشيةرارحلاسايقمنكيمللاحيفو
ريذحترهظيملوأ،ةطرفملاةرارحلاةقطنم
ةدايقنكمياهنيحف،ةرارحلاةجردعافترانم
ءطببةبكرملاةدايقةلصاومكنكمي.ةبكرملا
نيبةنمآةفاسمىلعظفاح.قئاقد١٠ةدمل
رهظيملاذإ.كمامأيتلاةبكرملاوكتبكرم
ةيداعةقيرطبةدايقلالصاوف،اددجمريذحتلا
ءادألاوءلملاثيحنمديربتلاماظنصحفاو
.نيحيحصلا
ىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
ىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلانع
ةطرفملاةنوخسلالئاسرترهظاذإ.روفلا
.ليكولاىلإعوجرلابحصنيف،رركتملكشب
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٢١٧ ةبكرملابةيانعلا
،راخبلادوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
ءانثأ،قئاقدثالثةدملكرحملاليطعتبمقف
كرحملافاقيإيغبنيو.ةبكرملابراظتنالا
يفريذحتلارمتسالاحيف،دربيىتح
.روهظلا

لسغلالئاس
همادختسانكمياذام
جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتةءارقنمدكأتةبكرملاىلإيمامألا
.مادختسالالبقةجِتنملاةكرشلللامعتسالا
ةقطنميفةبكرملامدختستستنكاذإ
ةجردنودامىلإةرارحلااهيفضفخنت
ةيفاكلاةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلا
.دمجتلادض

ليسغلالئاسةفاضإ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٢٠٤/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
رمألااذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
وأتاحساملاتارفشكاكتحاىلإ
.اهتابثمدع

كرحملاديربتلولحممدختستال.
ليسغل)ديمجتللةمواقمةدام(
ىلإاذهيدؤيدق.يمامألاجاجزلا
ليسغماظنيففلتثادحإ
.ءالطلايفويمامألاجاجزلا

ليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
نأنكميثيح.مادختساللدعُملا
لولحملاديمجتيفءاملاببستي
لئاسنازخيففلتثادحإو
ىرخألاءازجألايفوليسغلا
.ليسغلاماظنل

،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةكرشلاتاميلعتعابتابجي
.ءاملاةفاضإصوصخبةعّنصملا

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
امم،دمجتثدحاذإلئاسلاددمتل
ناكاذإنازخلافلتىلإيدؤيدق
.هرخآىلإًائلتمم

لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردصُتةجمدُم
متيدق.هرييغتةرورضولمارفلاةناطبلكآت
دقوأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامس
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظي
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
تقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرق
،لمارفلالكآتريذحتتوصعامسدنع
.ةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبجي

هيبنت

ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطبلكآت
.لمارفلاحالصإلةظهاب
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ةبكرملابةيانعلا٢١٨
وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
رمألااذهربتعيالو.ةفخباهيلعطغضلا
.لمارفلايفلطعثودحىلعًارشؤم
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتعُت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاضّبنتيدافتل
يأنعًاثحبلمارفلاةناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآت
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٢٧٩/تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلا

يفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي
.ةرملك

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا
ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا
ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
هذهعابتامدعةلاحيفديجلكشبلمارفلا
ءادألاىلعلوصحلانكميالدقو.تاداشرإلا
جئاتنلافلتختولمارفلانمعقوتملالثمألا

رايغعطقبيكرتةلاحيفكلذوريبكلكشب
بيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلاريغلمارفلا
.حيحصريغلكشب

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم3
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
٢٠٤/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل

لمارفلالئاسصحف
نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

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

نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
دعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
يفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإةيلمع
ةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برستثودحةلاح
نمربكأةيمككانهنوكتسفتاناطبلالكآت
تاناطبلابيكرتدنعتيزلانممزاللا
بسحهتلازإوأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلا
ناكاماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
وأتنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنم
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا
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٢١٩ ةبكرملابةيانعلا
ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاريذحت
.١٠٣/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٢٧٠/ةنايصلالودج

فيضُتاذام
DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار

٢٧٥.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةقاطبىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمست
ةماعةرظنعجار.ةديدجةيراطبءارشىلإ
ىلعفرعتلل٢٠٤/كرحملاةريجحىلع
.ةيراطبلاناكم
.ليكولاعجار،ةيراطبلالادبتسال

ماظنلافاقيإ/ءدب
كلذوفاقيإ/ءدبماظنةبكرملابرفاوتي
.دوقولاريفوتيفةدعاسمللكرحملافاقيإل
.١٥٦/ماظنلافاقيإ/ءدبعجار

تلوف١٢دهجةيراطبىلعةبكرملايوتحت
بيكرت.)AGM(صاميجاجزيحولتاذ
ىلإيدؤيستلوف١٢دهجةيسايقةيراطب
.تلوف١٢دهجلاتاذةيراطبلارمعليلقت

تلوف١٢دهجةيراطبنحاشمادختسادنع
رفاوتي،تلوف١٢دهجAGMةيراطبعم
ةيراطببصاخدادعإنحشلاةزهجأضعبب

AGMدادعإلااذهرفاوتاذإ.نحاشلاىلع،
ىلإنحشلادهجديدحتلهمدختسا

.تلوف١٤٫٨

ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم
.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخدُتال

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٠

)عبتي(ريذحت

مق،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
.ةيقاوتاراظنمادختسابكينيعةيامحب
.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}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم

.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢
ىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
لاحلايفكرحملاءافطإلدادعتسا
.هليغشتروف

لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

عضولاةيلآونكرلالمارفصحف
P)نكرلا(

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
نمدكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ًابسحتةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجو
مادختسالدادعتساىلعنك.اهكرحتل
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلا
.كرحتلايفةبكرملا

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
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٢٢١ ةبكرملابةيانعلا
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
جاجزلاةحسامتارفشلادبتسابجي
/ةنايصلالودجعجار.يرودلكشبيمامألا

٢٧٠.

متيوةفلتخمعاونأبلادبتسالاتارفشرفوتت
تامولعمىلعلوصحلل.ةفلتخمقرطباهعزن
عطقعجار،نيبسانملالوطلاوعونلالوح
.٢٧٦/ةنايصللةليدبلارايغلا

هيبنت

لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
مدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
نامضيرسينل.ةحساملاةشيردوجو
عدتال.اهلضرعتترارضأةيأىلعةبكرملا
.يمامألاجاجزلاسمليةحساملاعارذ

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا
:ةحساملاةرفشلادبتسال

نعاًديعبةحساملاةعومجمبحسا.١
.يمامألاجاجزلا

ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
يعارذلاصتاناكموهوةحساملا
.ةحاسملا

بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣
جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
شيرلادبتسال٣-١تاوطخلاسكعا.٥

.تاحساملا

ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا
ءاطغاهعارذويفلخلاةحساملالصنلرّفوتي
.ةيامحلل
:ءاطغلاةلازإل

ةدوجوملاةيكيتسالبلاةادألاكّرح.١
.اهحتفلمامأللاهطغضاوءاطغلالفسأ

ةشيرفرطوحنءاطغلاكرح.٢
.ةشيرلاةعومجمنماهعزنلةحساملا

.كرحملاءاطغلزأ.٣
صرحا،تاحساملاشيرلادبتسادعب.٤

ةحتفلايفءاطغلافاطخكيرحتىلع
.شيرلاةعومجميفةدوجوملا

.هتيبثتللفسأللءاطغلاقلغأ.٥
:ةحساملاةرفشلادبتسال

جاجزلانعًاديعبجاجزلاةحسامعفرا.١
.يمامألا
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٢

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

تابثبديدجلالصنلاةعومجمطغضا.٣
عارذتبثتىتحةحساملاعارذىلع
.ماكحإباهعضوميفريرحتلا

يمامألاجاجزلالادبتسا
قئاسلاةدعاسمةمظنأ
،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصنُي،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
هذهلمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
،ًالئاسرُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألا

ليكولاعجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ
جاجزللبسانملالادبتساللكبصاخلا
.يمامألا

يتوصلايمامألاجاجزلا
اذإ.يتوصيمامأجاجزبةدوزمةبكرملا
،امببسليمامألاجاجزلالادبتسالَتجتحا
،يتوصيمامأجاجزىلعكلوصحنمدكأتف
اهرفوييتلاايازملانمةدافتساللكلذو
.يتوصلايمامألاجاجزلا

زاغلا)تاماعد(ةماعد
زاغلا)تاماعد(ةماعدبةزهجمةرايسلا
ءاطغماظنحتفوعفريفةدعاسملل
يفةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
.لماكلاحتفلاعضو

ريذحت}
ظفاحتيتلازاغلاتاماعدتطقساذإ
،ةعتمألاقودنصو،كرحمءاطغحتفىلع
وأتنأباصتنأنكمي،ةرخؤملابابوأ/و
ىلإةبكرملاذخ.ةريطختاباصإبنورخآلا
.روفلاىلعةمدخلاىلعلوصحللكليكو
ّيرودلكشبوزاغلاتاماعدرصبلابصحفا
وأ،قوقشلاوأ،ىلبلاتامالعدوجونأشب
نأنمدكأتللصحفا.رارضألانماهريغ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

باب/ةعتمألاقودنص/كرحملاءاطغ
اذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفمةرخؤملا
ءاطغكاسمإيفتاماعدلاتلشف
ال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
ةرايسلابحطصامث.ليغشتلابمقت
.ةنايصلل

هيبنت

يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٢٧٠/ةنايصلالودجعجار



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

٢٢٣ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسم
فلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
حيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتن
طبضلةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٤

ةبمللالادبتسا
ءارجإدنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
،مسقلااذهيفةروكذمريغةبمليألرييغت
.ليكولابلصتا

هيبنت

ةجهوتملاحيباصملالادبتسابنجت
دعبامتايلمعلةليدبلاLEDحيباصمب
فلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.عيبلا
.ةبكرملليئابرهكلاماظنلا

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}
طوغضمزاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تضرعتوأتعقواماذإرجفنتنأنكميو
وأتنأضرعتتنأنكميو.شدخلل
ةءارقىلعصرحا.ةباصإللنورخآلا
ةبمللاةوبعىلعةدوجوملاتاداشرإلا
.اهعابتاو

يلاعغيرفتتاذةرانإ
)HID(ةفاثكلا

ريذحت}
)HID(ةفاثكلايلاعةءاضإلاماظنلمعي
دقو.ًادجعفترميئابرهكدهجمادختساب
ءارجإةلواحمدنعغلابلاىذأللضرعتت
نعتسا.ماظنلاتانوكمىلعةمدخ
.كلذللهؤملاينفلاوأليكولاب

،نونيزيسيئرلاحابصملاةبملرييغتدعب
نعفيفطريغتءوضلاىلعأرطينأنكمي
اًرمأدعياذهو.فيفخلظلكشىلعلصألا
.اًيعيبط

ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالعزوملابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
ةيئانثلاتامامصلاصختةءاضإةعومجم
.ةيئوضلا

يمامألافاطعنالاةراشإحيباصم
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

ءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١
.٢٠٢/كرحملا

ىلعأنمةبملللوصولاءاطغلاعزنا.٢
هريودتبيسيئرلاحابصملاةعومجم
.ةعاسلابراقعهاجتاسكع
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٢٢٥ ةبكرملابةيانعلا

قيرطنعةبمللاسبقمنمةبمللالزأ.٣
ةبمللايبناجالكىلعتانيسللاطغض
.ميقتسملكشبجراخللاهبحسو

.ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللابكر.٤
ةعومجميفةبملللوصولاءاطغبكر.٥

هاجتايفهريودتبيسيئرلاحابصملا
.ةعاسلابراقع

ةرخؤملاحيباصم
:حيباصملاهذهدحألادبتسال

يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
/١٨.

نيرامسمونيرامسملايَسأرةلازإبمق.٢
.ةرخؤملاحابصمةعومجمريماسمنم

نميفلخلاحابصملاةعومجمجرخأ.٣
.ةبكرملامسج

.حابصملاكالسألماحلصفا.٤

هاجتاسكعيفةبمللاسبقمردأ.٥
.جراخللهبحسامثةعاسلابراقع

لكشبسبقملانمةبمللابحسا.٦
.ميقتسم

ةبمللاسبقملخادةليدبلاةبمللاعفدا.٧
.ميقتسملكشب

هاجتايفهردأوةبمللاسبقمعفدا.٨
.ةعاسلابراقع

ةداعإل٥ىلإ٢نمتاوطخلاسكعا.٩
.حابصملاةعومجمبيكرت
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٦
ماقرألاةحولحيباصم

حيباصملاةعومجم

ةبمللاةعومجم
ةبمللاذخأم.١

ةبمللا.٢
حيباصملاةعومجم.٣
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

عجار.يئزجلكشبيفلخلابابلاحتفا.١
.١٨/يفلخلابابلا

ةيفرطلاحابصملاةعومجمعفدا.٢
.اهجارخإل

لفسأللحابصملاةعومجمةرادإبمق.٣
.يفلخلابابلانمهتلازإل

هاجتاسكع)1(ةبمللاسبقمرِدأ.٤
ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.)3(حابصملا

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

ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللاعفدا.٦
هاجتايفاهردأوميقتسمٍلكشب
لخادبيكرتلامتييكلةعاسلابراقع
.حابصملاةعومجم

بابلالخادةبمللاتيبثتةدحوعفدا.٧
بناجتيبثتقيرطنعيفلخلا
.ًالوأكبشملا

كبشمللسكاعملابناجلاىلعطغضا.٨
رارقتساىلعلديًاتوصعمستىتح
.هعضوميفةبمللاتيبثتةدحو

يئابرهكلاماظنلا
يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
عطاوقكلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
ىلعدئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادلل
.يئابرهكلاماظنلا
يلاحلايئابرهكلالمحلارايتنوكيامدنع
عطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردبًاليقث
نيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإوةرئادلا
يعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلاةدوع
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحلوأ
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطم
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو
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٢٢٧ ةبكرملابةيانعلا
ةيسيئرلاحيباصملاتالباك
ةءاضإيفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
دقتالاحلاضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملا
حيباصملاتالباكصحفا.حيباصملالمعتال
لكشبتأفطناوتءاضأاذإًاروفةيسيئرلا
.كلذكتيقبوتأفطنااذإوأيئاقلت

يمامألاجاجزلاتاحسام
ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
حالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذه

ةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةيئابرهكلا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
اذه.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
نعةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقي
.ةيئابرهكلاتالكشملا

رطخ}
اهيلعةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةصاخلاتاريبمألاةميقىلعلدتتامالع
دنعةددحملاريبمألاةميقزواجتتال.اهب
ةرادلاتاعطاقورهاصملالادبتسا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل
يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل

ةعومجملاىلإرظنا،تارهصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهصملالخادةدوجوملاةيضفلا
،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف
قباطمديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملا
.فينصتلاومجحلايفهل

نمقباطمرهصمبًاتقؤمةناعتسالانكمي
يفرخآناكميأنمكلذوريبمألاةوقثيح
عرسأبرهصملالدبتسا.رهصملاداسفةلاح
.نكميام
تارهصمةعومجميفتارهصمةباّحسكانه
ةلازإلاهمادختسانكميو.كرحملاةرجُح
.تارهصملاةعومجمنمةلوهسبتارهصملا

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٨
طغضا،تارهصملاةعومجمءاطغةلازإل
هعفرامثءاطغلاىلعةدوجوملاكباشملا
ىلعةماعةرظنعجار.هتماقتساىلعىلعألل
.٢٠٤/كرحملاةريجح

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
صرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلع

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
F01١ئدابلا
F02٢ئدابلا
F031ادبمالرعشتسم

F04كرحملابمكحتلاةدحو
F05رعشتسمFlexFuel

مادختسالاتارهصملا
F06قودنصبمكحتلاةدحو

سورتلا
F07-

F08كرحملابمكحتلاةدحو
F09ءاوهلافييكتضباق
F10ةبلعلاسيفنتفلم
F11دوقولاماظن
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٢٢٩ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
F12ةأٰفدملاةيمامألادعاقملا
F13ةخضمAfterboil

F14-

F152ادبمالرعشتسم

F16لاعشإلاتافلم
F17كرحملابمكحتلاةدحو
F18-

F19-

F20رشابملارايتلالوحمDC
DC ٢

F21رييغتلايفمكحتلا
F22ةعناملالمارفلاةخضم

قالغنالل
F23ةيمامألاةلساغلاةخضم/

ةيفلخلا
F24-

F25-

F26-

F27عناملالمارفلاتامامص
قالغنالل

F28ةروطقمLD

مادختسالاتارهصملا
F29ةذفانلانمبابضلاليزم

ةيفلخلا
F30ةآرملانععيقصلاليزم
F31-

F32ةعونتمفئاظو
F33-

F34قوبلا
F35-

F36ةعفترملاةءاضإلاحابصم
نيميلاةهجيسيئرلا

F37ةعفترملاةءاضإلاحابصم
راسيلاةهجيسيئرلا

F38ةيسيئرلاحيباصملاةيوست
ةيئاقلتلا

F39بابضلاحيباصم
F40-

F41قاطنبمكحتلاةدحو
سورتلاقودنص

F42دوزملايسيئرلاحابصملا
كرحمب

F43-

مادختسالاتارهصملا
F44ةيفلخلاةيؤرلاايارم

ةيلخادلا
F45ةزيمبدوزملادعقملا

بكارلابناجبةيوهتلا
F46ةهجةيوهتلادعقم

قئاسلا
F47دومعلفقةعومجم

هيجوتلا
F48ةيفلخلاةحساملا
F49-

F50ةدايقلاةلجعةئفدت
F51يراهنلاليغشتلاحابصم

نميألا
F52يفمكحتلاةدحو

يفمكحتلا/كرحملا
سورتلاقودنص

F53-

F54-

F55ةيمامألاةحساملابمكحتلا
F56-

F57يراهنلاليغشتلاحابصم
رسيألا
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٠

مادختسالاتالحرملا
K01ءدبزاهجليبلوللافلملا

ليغشتلا
K02ءاوهلافييكتيفمكحتلا
K03كرحملابمكحتلاةدحو
K04ةيمامألاةحساملابمكحتلا
K05ةكرحلائدابنونيب
K06-

K07-

K08-

K09ةيمامألاةحساملاةعرس
K10-

K11-

K12يلاعلاءوضلاحيباصم
ةيسيئرلا

K13ةيسيئرلاحيباصملا/
راهنلاحيباصم

K14ليغشتءدب/ليغشت
K15ةذفانلانمبابضلاليزم

ةيفلخلا
*K16قوبلا
*K17-

مادختسالاتالحرملا
*K18بابضلاحيباصم
*K19ديربتلالئاسةخضم
*K20-

*K21ةيفلخلاةلساغلاةخضم
*K22ةيمامألاةلساغلاةخضم
*K23يفمكحتلارصنع

ةيفلخلاةحساملا

.ةمدخللعضختالPCBتالحرم*

تادادعلاةحولرهاصمقودنص

لفسأتادادعلاةحولرهاصمقودنصدجوي
.قئاسلاةهجتادادعلاةحول
ررحمثطغضا،تارهصملاىلإلوصولل
يفيولعلاعبرملانمبرقلابجالزملا
.زكرملا
يبناجىلعتيبثتلايتورعىلعطغضا
ةحوليبناجنمالصفنينأىلإءاطغلا
.اهدعبأولفسألةحوللاكرح.تادادعلا
.تاوطخلاسكعا،ءاطغلابيكرتةداعإل
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو
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٢٣١ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
F01ىلإرشابملارايتلالوحم

DC(ددرتمرايت AC(

مادختسالاتارهصملا
F02ةيمامألاذفاونلا
F03ةروطقملالمارف
F04ةيوهتلاوةئفدتلاةخفان

ءاوهلافييكتو
F05يفمكحتلاةدحو

٢مسجلا
F06CGM

F07-

F08يفمكحتلاةدحو
٣مسجلا

F09توصلاربكم
F10-

F11-

F12-

F13-

F14ينورتكلإلالقانلا
F15قودنصبمكحتلاةدحو

سورتلا
F16ةأٰفدملاةيمامألادعاقملا
F17تانايبلاطبارلصوم

رسيألا

مادختسالاتارهصملا
F18يفمكحتلاةدحو

٧مسجلا
F19ةيجراخلاةآرملا
F20يفمكحتلاةدحو

١مسجلا
F21يفمكحتلاةدحو

٤مسجلا
F22يفمكحتلاةدحو

٦مسجلا
F23هيجوتلادومعلفق

يئابرهكلا
F24راعشتسالاةدحو

صيخشتلاو
F25لغشلارعشتسم
F26-

F27ةيلآلادعاقملا
F28ةيفلخلاذفاونلا
F29-

F30ةيمامألادعاقملاحاتفم
ةأٰفدملا

F31ةلجعليغشترصانع
ةدايقلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٢

مادختسالاتارهصملا
F32يفمكحتلاةدحو

٨مسجلا
F33فييكتو،ةيوهتلاوةئفدتلا

ءاوهلا
F34مادختسانودبلوخدلا

ليغشتلاءدب،حيتافملا
حيتافملامادختسانودب

F35ةرخؤملابابجالزم
F36يكلساللانحاشلاةدحو/

USBقحلم

F37رئاجسلاةعالو
F38ماظنOnstar

F39USBتادادعلاةعومجمل
F40بابةدحو/اريماكلاةدحو

ةرخؤملا
F41نكرلادعاسمماظنةدحو
F42ويدارلا

مادختسالاتالحرملا
K01-

K02ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
K03ةرخؤملاباب

مادختسالاتالحرملا
K04-

K05يتسيجول

مادختسالاةرئادلاعطاوق
CB1-

CB2ليغشتسبقملوسنوك
ةيفاضإلاتاقحلملا

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

ةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
بناجىلعةنيزلاةحولءارويفلخلا
.ةيفلخلاةروصقملا

قودنصىلإلوصوللةنيزلاةحوللزأ
.رهاصملا
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو
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٢٣٣ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
F1مداعلادوقوناخس/

ضيفختلاةقاطةدحو
)طقفلزيدلا(يئاقتنالا

F2ةرخؤملاباب
F3ةيفاضإلاةقاطلا

ةروطقملل
F4يئابرهكلادعقملا

بكارلابصاخلا
F5دعقملاةركاذةدحو
F6فقسلاةحتف
F7ةقطنمنمهيبنتلا

ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
F8ةروطقملاعوجرحيباصم
F91يفلخلاأفدُملادعقملا

F10PRK LAMP

F112يفلخلاأفدُملادعقملا

F12-

F13ةروطقملانكرحابصم

مادختسالاتارهصملا
F14ةروطقملافقوتحابصم

ةراشإحابصم/نميألا
فاطعنالا

F15رسيألانكرلاحابصم
F16نميألانكرلاحابصم
F17ويديفلاةجلاعمةدحو
F18ةروطقملافقوتحابصم

ةراشإحابصم/رسيألا
فاطعنالا

F19عيمجبعفدلاماظن
تالجعلا

F20رهظلالفسأ
F21ليغشتسباقم

ةيفلخلاتاقحلملا
F22يفلخلاعفدلاةدحو
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٤

مادختسالاتالحرملا
K1ةروطقملافقوتحابصم

ةراشإحابصم/نميألا
فاطعنالا

K2ةروطقملاعوجرحيباصم
K3ةروطقملافقوتحابصم

ةراشإحابصم/رسيألا
فاطعنالا

K4نكرلاحيباصم
K5مداعلادوقوناخس/

ضيفختلاةقاطةدحو
)طقفلزيدلا(يئاقتنالا

تاراطإلاوتالجعلا
تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
نمديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ةكرشلاىلإعوجرلاكنكميتامولعملا
.تاراطإللةعنصملا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.١٥٠/ةرايسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
رثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
ببستيدقو.مزاللانم
كلذنعجتانلامادطصالا
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
مظتنملكشبتاراطإلاعيمج
طغضلاىلعلصحتيكل
ىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
تاراطإلاطغضصحفبجيهنأ
.ةدرابتاراطإلانوكتامدنع

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
راجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
،ئجافممداصتثودحلاحيف
مطترتامدنعثدحياملثم
.قيرطلايفةرفحةيأبةبكرملا
تاراطإلاطغضىلعظفاح
طغضلاىوبسمدنعًامئاد
.هبىصوملا

)عبتي(
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٢٣٥ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

ةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
تناكاذإ.ًاثداحببستدق
ةئرتهمتاراطإلاحطسأ
.اهلدبتساف

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
زكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
جلثلاكةقلزلاحوطسلاىلع
دق.اهريغوديلجلاونيطلاو
راجفناىلإدئازلاريودتلايدؤي
.تاراطإلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
زمردجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
بناوجىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاوم
قفاوتتلةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.زروتوملارنجةكرشتاراطإءادأريياعمعم
تادعملاتاراطإىلعفرعتلانكميو
ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفاًبسانمءادأمساوملالكلحلصت
اهنكل،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
ءادألاوأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدق
قرطىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثم
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغم
.٢٣٥/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ

ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٤٤/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
نأىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
رمعنمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلا
تاراطإىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلا
يتلاتارييغتلاصوصخباًرذحنك،ءاتشلا
.لمارفلاوةبكرملايفمكحتلاىلعأرطت
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا

نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةفنصملاةعرسلاتاذ.
ةعرسلدعمتاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ
دحلازواجتتالأاًمودكيلعيغبنيف،لقأ
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألا
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٦
فيصلاتاراطإ
فيصتاراطإبةزهجمةرايسلاهذهيتأتدق
دوجوبتاراطإلاهذهزيمتتو.ءادألاةيلاع
لوصولللثمألاادعي،بّكرموصاخسادم
.ةبطرلاوةفاجلاقرطلاىلعءادأىصقأىلإ
بّكرملاوصاخلاسادملااذهنأشنمو
ىلعو،ةدرابلاءاوجألايفءادألاضفخ
حصنن.جولثلاوديلجلابةاطغملاقرطلا
ةلاحيفةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتب
ةرارحتاجرديفرركتملكشبةدايقلاعقوت
وأاًبيرقت)تيهنرهف٤٠(ةيوئم٥نملقأ
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلع
.٢٣٥/ءاتشلاتاراطإ

هيبنت

زيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتابكرمب
لظيفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
٢٠(ةيوئم٧-نملقألاةرارحلاتاجرد
تاراطإلانيزختباًمئادمق.)تيهنرهف
يفوقلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلا
٢٠(ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرد
اذإ.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف
غلبتةرارحتاجردلةضرعتاراطإلاتناك
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم٧-
٤٠(ةيوئم٥ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

لبقرثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف
هذهبةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرت
رايتوأةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلا
.ةرشابمتاراطإلاوحننخاسءاوه
.اهلامعتسالبقاًمئادتاراطإلاصحفا
.٢٤٢/تاراطإلاصحفعجار

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

ريذحت}
ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
اًئيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفاًيفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
.راطإلاراجفناىلإنايدؤي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

.قيرطلارطاخمءاّرج

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
ةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملاىلع
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعمو
ىصوملاطغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
ءاوهلاطغضلىندألادحلاوههب
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملا
/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ةبكرملل

١٥٠.
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٢٣٧ ةبكرملابةيانعلا
مكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
الأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيف
وهاممربكأاًنزواهليمحتمتي
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم
لكرثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
يطايتحالاراطإلاَسنتال.رهش
.ةبكرملاباًدوجومناكاذإ،طوغضملا
ءاوهلاطغضنوكينأبجيثيح
٤٢٠درابلاطوغضملايطايتحالاراطإلاب
ةصوبلكلًالطر٦٠(لاكسابوليك
/ريغصيطايتحاراطإعجار.)ةعبرم

٢٥٣.

صحفلامتيفيك
ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
تاراطإلابخفنلاطغضنمققحت.راطإلل
متتملهنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنع
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايق
مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا
.)ليم١(

مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
سايقزاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
ةءارقىلعلوصحللمامصلاىلعراطإلا
خفنطغضقفاوتاذإف.طغضلاسايقل
،هبىصوملاطغضلاعمدرابلاراطإلا
ةلومحلاتامولعمقصلمىلعدوجوملاو
نمديزملةجاحدجوتالف،راطإلاو
،اًضفخنمخفنلاطغضناكاذإ.ةئياهملا
ىلإلوصولانيحلءاوهلافضأف
ناكاذإ.هبىصوملاطغضلاىوتسم
قاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلاطغض
غيرفتلراطإلامامصزكرميفةيندعملا
.ءاوهلاضعب
راطإلايفءاوهلاطغضصحفدعأ
.سايقلازاهجمادختساب
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
عنملوةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
ةيطغأىوسمدختستال.برستلا
ةطساوبتارايسللةممصملاتامامصلا

GM.تارعشتسمضرعتتدقTPMS
تاحالصإنمضلخدتنلوفلتلل
.ةلاحلاهذهيفنامضلا

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
طغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجمةينقت
تاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلايفءاوهلا
تاراطإيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
راطإلايفءاوهلاطغضتاءارقثبوكتبكرم
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
ًادرابنوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
نمهبىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضمو
ةتفالىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبق
يفو(.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملا
نعةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاح
قصلموأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلا
طغضديدحتكيلعبجيف،راطإلاخفنطغض
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلا
كتبكرمديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
راطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب
)TPMS(ضافخنارشؤمةءاضإبموقيو
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٨
ءاوهلاطغضىوتسميندتدنعراطإلاطغض
ىلإراطإنمرثكأيفوأتاراطإلادحأيف
.ةريبكةروصبخفنلالدعمنودام
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجرُيو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
قتاعىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
يفءاوهلاطغضىلعظافحلايفقئاسلا
يدؤيملولىتح،ةحيحصةروصبراطإلا
رشؤمةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنا
.راطإلاطغضضافخنا
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤمبرشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
فشتكيامدنعف.راطإلاطغضضافخنا
رشؤمضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا

رمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
نأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذ
.ًامئاقلازامللخلا
نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
ىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغض
ماظنلابللخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلا
وأتاراطإلللالحإلمعاهنم،ةدعبابسأل
دقاممةبكرملابةليدبتالجعوأىرخأبيكرت
لمعلانمراطإلاطغضةبقارمماظنعنمي
رشؤمصحفًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشب
لالحإلمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظن
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأل
تاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
ةلصاومبماظنللحمستةليدبلاتالجعلاو
.حيحصلكشبلمعلا
٢٣٨/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
TPMSتارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمىلع
تاراطإلايفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإو
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول

يفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.١٥٠/ةرايسلاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
متيىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعت
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
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٢٣٩ ةبكرملابةيانعلا
ليغشتنعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٠٩/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنع
دقراطإلايفءاوهلاطغضنأىلعاًركبم
ًالوصوةدايزىلإجاتحيوضافخنالايفذخأ
.بسانملاطغضلاىلإ
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
امدنعتاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ىلعةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكت
ناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
.١٥٠/ةرايسلاةلومحدودحعجار،هتيبثت
.٢٣٦/تاراطإلاطغضكلذكعجار

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
لضفت.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
ريودتو٢٤٢/تاراطإلاصحفىلإعوجرلاب
.٢٣٤/تاراطإو٢٤٢/تاراطإلا

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
،كلذثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
هذهيفيرسيالةبكرملانامضنإف
مدختساًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلا
لارنجنمدمتعملابرستلاعنامطقف
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوم
.كتبكرميفنمضتملا

طغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصموتاراطإلا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ

راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.
راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
ةلاسريفتختولاطعألاحابصمئفطني
لادبتسادعبقئاسلاتامولعمزكرم
ةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلاراطإ
ةقباطمةيلمع"عجار.حاجنبتاسجملا
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنساسح
.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلا

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعب
ةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت.حاجنب
طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطم
.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلا

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٠
تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.

دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٢٤٤/ةديدجتاراطإءارش

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
ًةرماًتوصقوبلاردصيسبولطملا
ةراشإحابصمفقوتيوةدحاو
ةرتفلتبثيوضيمولانعفاطعنالا
.ةريصق

تاذتاراطإلالكلتاوطخلاهذهراركتبمق
ءوضتءاضأيتلاويفاكلاريغءاوهلاطغض
.راطإلاطغضضافخنانمريذحتلا

ريذحت}
دحلانعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيف
دحلازواجتبنجت.ةباصإللنيرخآلا
رادجلاىلعروكذملاطغضللىصقألا
.راطإلليبناجلا

٣٥رادقمبةدئازةروصبراطإلاخفنمتاذإ
)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكسابوليك
لصاويوتارمةدعاًتوصقوبلاردصيسف
ناوثةدعلهضيموفاطعنالاةراشإحابصم
ءاوهلافيرصتل.ةئبعتلاةيلمعفقوتدعب
ضيموءانثأ،طغضلاةميقحيحصتودئازلا
ةزيجوةرتفلطغضا،فاطعنالاةراشإحابصم

ةميقىلإلوصولادنعو.مامصلازكرمىلع
ةرماًتوصقوبلاردصيس،ةحيحصلاطغضلا
.ةدحاو
يففاطعنالاةراشإحابصمضمويملاذإ
،راطإلاخفنيفعورشلادعبةيناث١٥نوضغ
طشنريغراطإلاخفنهيبنتنأىلعليلداذهف
.لمعيالوأ
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأتناكاذإ
ةئبعتليرصبلاهيبنتلالمعينلف،لمعت
.ةحيحصةروصبءاوهلابراطإلا
ةئبعتهيبنتطيشنتىلعTPMSلمعينل
:ةيلاتلافورظلايفةحيحصةروصبراطإلا
زاهجوأيجراخزاهجنملخادتدوجو.

.لاسرإ
خفنلازاهجنمءاوهلاطغضةيافكمدع.

.راطإلايفءاوهلاةئبعتل
.TPMSيفلطعدوجو.

ةراشإحيباصموأقوبلايفلطعدوجو.
.فاطعنالا

ريغTPMSرعشتسميفقيقحتلازمر.
.ماظنلايفلجسم

ةيراطبيفةقاطلاضافخنا.
.TPMSرعشتسم
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٢٤١ ةبكرملابةيانعلا
راطإلايفءاوهلاخفنهيبنتلمعيملاذإ
يلاوحةرايسلاكرحف،TPMSلخدتببسب
ةرملواحومامألاوأفلخلل)مدق٣(رتم١
،ءاوهلاةئبعتهيبنتةزيملمعتملاذإ.ىرخأ
.ءاوهلاطغضسايقممدختساف

ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلاطغض
طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
دعبتاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
راطإنمًالدبيطايتحالاراطإلامادختسا
ماظنسجمىلعيوتحييذلاقيرطلا
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
.ةيلاتلالاعشإلاةروديفقئاسلاتامولعم
/تاراطإلاعضاومعمتاسجملاةقباطممتت
ةداعإةادأمادختسابكلذو،تالجعلا
طغضةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالا
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلا
ةهجيمامألاراطإلاوقئاسلاةهجيمامألا
راطإلاوبكارلاةهجيفلخلاراطإلاوبكارلا
لوصحللكليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلا
.مالعتسالاةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلع

عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
اًتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
عجار.ةمدخلاعضويفةبكرملاعض.٢

.١٥٤/ليغشتلاحاتفمعضاوم

طغضتامولعمةحفصرايخنأدكأت.٣
فاقيإوليغشتنكمي.طٰشنمتاراطإلا
زكرمبةضورعملاتامولعملاتاحفص
ةمئاقلالخنمقئاسلاتامولعم
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.تارايخلا
)DIC(/١٠٩.

تامولعمزكرمليغشترصانعمدختسا.٤
نمنميألابناجلاىلع)DIC(قئاسلا
طغضةشاشىلإريرمتللةدايقلاةلجع
.DICتامولعمةحفصتحتتاراطإلا

يفVىلعرارمتسالاعمطغضا.٥
تامولعمزكرمبمكحتلارصنعفصتنم
.قئاسلا
كنمبلطتةلاسرضرعمتيامبر
.ةيلمعلاءارجإىلعةقفاوملا

ةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
يفلازاملابقتسالازاهجنأىلإ
ةلاسرلارهظتو،فرعتلاةداعإعضو
ىلعتاراطإلاىلعفرعتلاطيشنت
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

بناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦
.قئاسلا

لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧
.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلابناج
سجمطيشنتلرزلاىلعطغضامث
ردصي.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
هنأىلعدكؤيلقوبلانمريرصتوص
عمسجملافيرعتزمرةقباطمتمت
.ةلجعلاوراطإلاعضو

بناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.ةعباسلاةوطخلايف

بناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.٧ةوطخلايف

بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠
.٧ةوطخلايفءارجإلارركو،قئاسلا
نأىلإريشيلنيترمًاتوصقوبلاردصي
راطإلاعمقفاوتمسجملافيرعتزمر
فقوتتو،قئاسلابناجيفيفلخلا
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٢
طيشنتةلاسرلايفتخت.تاراطإلاطغض
زكرمةشاشنمتاراطإلاىلعفرعتلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

.ةبكرملاليغشتفاقيإبمق.١١
ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢

نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمىلع

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
اًيرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم

تاراطإلاريودت
تاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
لودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلايف
.٢٧٠/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا
،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
تقوعرسأبتاراطإلاعضاوملّدب
تاراطإلاخفنطغضنأنمدكأتونكمم
تاراطإدوجومدعنمققحتوبسانم
ريغلكآتلارمتسااذإ.ةفلاتتالجعوأ
ةاذاحمصحفاف،ليدبتلادعبيداعلا
تقونيحيىتمعجار.تالجعلا
تالجعلالالحإو٢٤٣/ةديدجتاراطإلا
/٢٤٦.

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
يفريغصلايطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيببوانتلا
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٥٠/ةرايسلاةلومحدودحو٢٣٦/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٢٣٨.
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٢٤٣ ةبكرملابةيانعلا
تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
رظنا.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
ةدراولا"ةلجعلاةلوماصطبرمزع"ةيئزج
٢٧٩/تافصاوملاوتاعسلالفسأ
ءاوهلانمغرفملاراطإلاةلازإ"ةيئزجو
رييغتلفسأ"يطايتحالاراطإلابيكرتو
.٢٤٨/تاراطإلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

روحمةحتفليلخادلارطقلاةيطغتبمق
ةلجعلالمحممحشنمليلقبةلجعلا
عنملراطإلاريودتوأةلجعلارييغتدعب
يأعضوبنجت.أدصلامكارتوألكآتلا
ىلعوأةلجعلاتيبثتحطسىلعمحش
.ريماسملاوأليماوصلا

ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسو،ةرارحلاتاجردو،ةنايصلالثم
.قيرطلافورظو،ةبكرملاةلومحو،ةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
وأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
/تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأ

.٢٤٢/تاراطإلاريودتو٢٤٢

ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
ةرارحلاتاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه

نم،خفنلاطغضةنايصوليمحتلافورظو
،اذل.مداقتلاثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأش
امب،تاراطإلالادبتسابزروتوملارنجيصوت
ةرايسلاتناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيف
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجم
رمعىلعفرعتلل.سادملالكآتنعرظنلا
لثمييذلاراطإلاعينصتخيراتمدختسا،راطإ
راطإلافيرعتمقرDOTنمماقرأةعبرأرخآ
)TIN(رادجنمدحاوبناجىلعبوبصملا
،)52-01(عوبسألانيمقرلوألثميو.راطإلا
،ًالثمف.ماعلاىلإنيمقررخآريشيامنيب
٢٠١٠ماعلانمثلاثلاعوبسألاىدلنوكيس
ةرازوهتددحماقرأةعبرأنمنّوكمخيرات
.0310وهولقنلا

ةبكرملانكر
ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانماًيلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
يدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقب
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإ
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٤
ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةبكرملاةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
ءادأريياعمتافصاومماظنفينصتيبلتل
TPC(تاراطإلا Spec(لارنجنم
لادبتسالةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوم
ةدشبزروتوملارنجيصوت،تاراطإلا
فينصتاهلتاراطإءارشب

TPC Specهسفن.
تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
يتلاةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
امب،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤت
ةدايقلاو،لمارفلاماظنءادأكلذيف
،رجلايفمكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاو
مقردجوي.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو
ةكرشبةصاخلاتاراطإلاءادأتافصاوم
راطإلابناجىلعاًروفحمزروتوملارنج
ناكاذإ.راطإلامجحتامولعمنمابيرق
مادختسالابحمسيحطسباًممصمراطإلا
مقرنوكيسف،لوصفلاعيمجيف
MSيفرحباًعوبتمراطإلاءادأتافصاوم
.ديلجلاونيطلاراصتخاامهو

رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
٢٤٢/تاراطإلاريودتعجار.اًبيرقت
لوحتامولعملانمديزملاةفرعمل
عمو.تاراطإلانيببسانملابوانتلا
لادبتسايرورضلانمناكاذإ،كلذ
،ةلكآتملاتاراطإللةدحاوروحمةعومجم
ىلعةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف
.يفلخلاروحملا
يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
كلذو،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلا
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلاب
اًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلاتاذ
دنعءاتشلاراطإلىوصقلاةعرسلاةردق
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

ريذحت}
نمتاراطإنيبعمجلاببستيدق
عاونأوأسادمطامنأوأماجحأ
نادقفيفروحملاسفنىلعةفلتخم
ىلإيدؤيامم،ةبكرملابمكحتلا
.ةبكرملابرخآفلتوأمداصتثودح
مجحلاسفننمتاراطإمدختسا
تاراطإلالثمعونلاولمحلاىدمو
.ةيلصألا
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٢٤٥ ةبكرملابةيانعلا

ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ققشتةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
ةدععطقدعبتالجعلافارطأفاوح
راطإلارجفنيدق.ةدايقلانملايمأ
ببستتيلاتلابوةأجفةلجعلافلتتو
عونلامدختسا.مداصتثودحيف
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلا
يفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا
.كتبكرم

تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك
ةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ةقيقدريغتاريذحتتاراطإلاطغض
بيكرتمتاذإتاراطإلاطغضضافخنال
ءادأتافصاومعمةقفاوتمريغتاراطإ
TPCتاراطإ Spec.ةبقارمماظنعجار
.٢٣٧/تاراطإلاطغض

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
ةلومحدودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
عقومىلعفرعتلل١٥٠/ةرايسلا
نمديزمىلعلوصحلاوقصلملا
راطإلاتامولعمقصلملوحتامولعملا
.ةلومحلاو

ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
مجحلا
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
دقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتي
،ةكرحلاكسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
ةفاضإلاب.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو
ةمظنأبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإ
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإ
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
وأ،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلا
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}
الدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقت
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٢٤٤/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٠١/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملاو

ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
تاراطإلا
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
تظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
تناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآت
.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملا
ىلع،نيميلاوأراسيلاةهجفيفخلابحسلا
حطستاعونتوأ/وقيرطلاةمقبسح
اًرمأدعُيرفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٦
ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.اًيداع
نوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرط
.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاوتاراطإلا
تايلمعلاىلعفرعتللليكولارشتسا
.ةبسانملاةيصيخشتلا

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
مقف،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
تالجعلاضعبحالصإنكميو.اهلادبتساب
اذإكليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظ
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
ةقيرطلاباهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذ
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمرّيغوأ،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
ةلصافلاةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةلصافلاةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيب
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيب

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
اهمادختسامتفيكةفرعمنكميالثيح
دقف.اهبةدايقلاتمتيتلاةفاسملامكوأ
دنعف.مداصتثودحببستوةأجفلطعتت
تادعمةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسا
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدج

تاراطإلالسالس

ريذحت}
دجوتالثيحتاراطإلالسالسمدختستال
ببستتنأنكميو.ةيفاكةلصافةفاسم
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلالسالس
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ةقطنملاببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ
يفتاراطإلالسالسلعفبتفلتيتلا
.مداصتثودحومكحتلانادقف

)عبتي(
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٢٤٧ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

اذإطقفرجلاةزهجأنمرخآاًعونمدختسا
عمهمادختسابةعنصملاةكرشلاتصوأ
فورظوةبكرملاتاراطإمجحةعومجم
ةكرشلاكلتتاميلعتعبتا.قيرطلا
ءطببدق،ةبكرملافالتإيدافتل.ةعنصملا
ناكاذإهلزأوأرجلازاهجطبضدعأو
متاذإ.تالجعلاردُتال.ةبكرملاسمالي
ىلعاهبكرف،رجلاةزهجأمادختسا
.ةيمامألاتاراطإلا

راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٢٣٤/تاراطإعجار
نوكينأحجرملانمف،راطإلانمءاوهلل
يأيفراطإلارجفنااذإنكلو.ءيطببيرست
عقوتموهاملوححئاصنلاضعبهذهف،تقو
:هلعفكيلعنيعتيامو
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع

دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
نعاًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلا

ريذحت}
ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
دعبراطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
وأءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلا
ًاثداحببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثم
اذإراطإلاخفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخ
طغضلاىوتسموهبةبكرملاتدقدقتنك
عد.بوقثهبوأ،بولطملانملقأهلخادب
دمتعملاتاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
بوقثملاراطإلالادبتساوأحيلصتبموقي
.نكممتقوعرسأب

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
اذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
اهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناك
راطإلارييغتدنعمادختساللطقفةممصم
،ىرخأضارغألاهمادختسامتاذإو.غرافلا
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتدقف
ىلعنمةبكرملاتقلزنااذإةافولا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلا
مادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغتدنع

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٢٧/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٨

)عبتي(ريذحت

فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
.راطإلارييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
:ةبكرملاكرحتعنمىلعةدعاسملل

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
ةكرحلالقنزاهجلعجا.٢

،)نكرلا(Pعضولايفيكيتاموتوألا
يوديلاةكرحلالقنزاهجلعجاوأ
.)عوجر(Rوأ)لوألا(1عضولايف

دعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٣
.ةبكرملاعفرءانثأهليغشت
.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٤
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٥

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

راطإلاحالصإهيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.هرييغتوأ

تاراطإلارييغت
تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

)ترفوتاذإ(بحسلاةقلح.١
)رفوتاذإ(ءاطغنودبعمقلائياهم.٢
ةلجعلاحاتفم.٣
مازحلا.٤
ةعفارلا.٥
)ًارفوتمناكاذإ(يغاربلاكفم.٦

:تاودألاويطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١

/١٨.
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٢٤٩ ةبكرملابةيانعلا
ةلومحلاةيضرأنميفلخلاءزجلاوطا.٢

كفلفلخللهبحساو,مامألاىلإ
ىلعألبحسامث،ريماسملاقيشعت
.ةلازإلل

مامألليطايتحالاراطإلاءاطغبحسا.٣
.هتلازإلىلعألو

هاجتاسكعيفتيبثتلاةلوماصردأ.٤
.يطايتحالاراطإلاةلازإلةعاسلابراقع
راطإلاراوجبيطايتحالاراطإلاعض
.هرييغتمتييذلا

ةنزخماهعيمجتاودألاوعفرلابيضق.٥
نممهلزأ.يطايتحالاراطالالفسأ
برقلابمهعضمثمهبصاخلاءاعولا
.هرييغتمتيسيذلاراطإلانم

راطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ
يطايتحالا

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
/راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار

.تامولعملانمديزملل٢٤٧
ءاطغبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب.٢

بحسا،يزكرمءاطغوأتالجعلل
ةلجعلانعيزكرملاءاطغلاوأءاطغلا
مكحملكشبراطإلاءاطغنزخ.هتلازإل
نأىلإنيزختللصصخملاءزجلايف
.غرافلاراطإلالادبتساوأحيلصتبموقت

هاجتاسكعيفةلجعلاطبرةادأردأ.٣
ليماوصلكّكفلةعاسلابراقع
.مهعضاومنممهلزتالنكل،تالجعلا

هيبنت

عفرلابيضقيفعفرلاسأرنأنمدكأت
ضرعتتدقالإوبسانملاناكملايفتبثم
ىلعنامضلايرسينل.فلتللةبكرملا
.اهبمايقلامتيسيتلاتاحالصإلا

ةمدقمللةهباشم،ةيفلخلاضورعم
ىلعدوجوملاعفرلاسأرةيعضوتبث.٤

ددحملابيضقلاناكميفعفرلابيضق
.غرافلاراطالانمبرقلاب
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٠
ةلصولاةفشنمةلوماصلاعقومددح
سأرزكرمعض.حوللابةيندعملا
ةيندعملاةحتفلافصتنميفعافرملا
.ةحولل
يأيفعفرلابيضقمادختسازوجيال
.رخآناكم

ريذحت}
نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
.ةافوللضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةطساوبةعوفرمةبكرمتحتلزنتال
.طقفةعفارلا

ريذحت}
حيحصريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
اهلعجيوأةبكرمللفلتثادحإهنأشنم
ةباصإلابنجتيفةدعاسملل.طقست
تيبثتنمدكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلا
عفرلبقحيحصلاناكملايفةعفارلا
.ةبكرملا

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
اذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
اهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناك
راطإلارييغتدنعمادختساللطقفةممصم
،ىرخأضارغألاهمادختسامتاذإو.غرافلا
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتدقف
ىلعنمةبكرملاتقلزنااذإةافولا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلا
مادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغتدنع

قيرطنععافرملابةلجعلاحاتفملص.٥
امهضعبىلعنيفرطلاالكبيكرت
.ضعبلا

طبرةادأةرادإلالخنمةبكرملاعفرا.٦
براقعةكرحهاجتايفةلجعلا
ضرألانعاًديعبةبكرملاعفرا.ةعاسلا
ةحاسمكرتتثيحبةيفاكةفاسمب
نمقيرطلاراطإنكمتيىتحةيفاك
.نارودلا
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٢٥١ ةبكرملابةيانعلا

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٧
.غرافلاراطالالزأ.٨

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

ىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.٩
،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلاريماسم
.ةيطايتحالاةلجعلاو

ىلعريغصلايطايتحالاراطإلاعض.١٠
.راطإلابيكرتحطس

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

لكتبثت.تالجعلاليماوصبيكرتدعأ.١١
كسمتنأىلإًايوديماكحإبةلوماص
.زكرملابةلجعلا

ضبقمةرادإلالخنمةبكرملاضفخا.١٢
.ةعاسلابراقعسكعهاجتابعفرلا

ريذحت}
ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةكرشلابةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ةيفاضإلاليماوصلامادختسادنعةعنصملا
تافصاوملاوتاعسلاعجار.ةلجعلالفقل
ليماوصمزعتافصاومةفرعمل٢٧٩/
.ةيلصألاةلجعلا

هيبنت

ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
عجار.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
ىلعفرعتلل٢٧٩/تافصاوملاوتاعسلا
.ةلجعلاةلوماصنارودمزعتافصاوم
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٢

عابتابماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٣
.حضوموهامكعطاقتملالسلستلا

لفسأنماهلزأواًمامتةعفارلاضفخا.١٤
.ةبكرملا

ماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٥
.ةلجعلاطبرةادأمادختساب

ءاطغلاوأةلجعلاءاطغبيكرتةداعإدنع
لكطبرا،مجحلالماكراطإىلعيزكرملا
ىتحاًيوديةسمخلاةيكيتسالبلاةيطغألا
تالجعلاطبرةادأةدعاسمبكلذورقتست
مادختسابةيفاضإةرودعبررادقمبمهطبرأو
.طبرلاةادأ

هيبنت

راطإلاعمتالجعلاةيطغأبسانتتنل
تلواحلاحيف.طوغضملايطايتحالا
يطايتحالاراطإلاىلعةلجعءاطغعضو
راطإلاوأءاطغلاضرعتيدق،ريغصلا
.فلتلل

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
وأ،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
باكرلاةروصقملخادىرخألاتادعملا
ثودحيفةبكرملالخادةدوجوملا
،مداصتلاوأئجافملافقوتلادنع.تاباصإ
طبرلاةمكحمريغتادعملامطترتدق
ضارغألاكلتةفاكنيزختبجي.باكرلاب
.بسانملاناكملايف

:ءاوهلانمغّرفملاراطإلانيزختل
ناكمىلإتاودألاوةعفارلادعأ.١

.امهليلصألانيزختلا
.يطايتحالاراطإلاءاطغلدبتسا.٢
.اهناكمةلومحلاةيضرأدعأ.٣

يف،وتسمعضويفغرافلاراطإلاعض.٤
.ةيفلخلانيزختلاةريجح

دحألالخنممازحلاةقلحفرطررم.٥
ةرخؤميفةدوجوملاةلومحلاةطبرأ
.ةرايسلا
بحساوةقلحلالالخفاطخلاررممث
.ةلومحلاطباورلوحهماكحإلطيرشلا

طيرشلابةدوجوملافاطخلاةياهنررم.٦
.ةلجعلالالخنم

طيرشيفطيرشلافارطأدحأطبرا.٧
ةرخؤميفدوجوملاةلومحلاتيبثت
.ةبكرملا
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٢٥٣ ةبكرملابةيانعلا

امكةلجعلاربعطيرشلاهّجو.٨
.حضوموه

طيرشفرطيفرخآلافرطلاطبرا.٩
ةرخؤميفدوجوملاةلومحلاتيبثت
.ةبكرملا

.طيرشلاطبرا.١٠
تاياغلدعمريغصلايطايتحالاراطالانا
اًريبكاًراطإمدختسا.طقفتقؤملامادختسالا
يطايتحالاراطإلانمًالدبلماكلامجحلاب
.نكممتقوعرسأبريغصلا

ريغصيطايتحاراطإ

ريذحت}
يطايتحاراطإنمرثكأدوجويفةدايقلا
نأنكمملانمةدحاولاةرملايفريغص
نم.مكحتلاىلعةردقلانادقفىلإيدؤت
ثداوحلاعوقوىلإكلذيدؤينأنكمملا
يفببستينأكلذكنكمملانمو
ًاراطإمدختسا.نيرخآلاةباصإوأكتباصإ
.ةرملكيفًادحاوًاريغصًايطايتحا

يطايتحاراطإبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
ناكامدنعاًمامتءاوهلابأبعمناكوريغص
ءاوهلانمغرفينأنكمملانمف،اًديدج
ءاوهلاطغضصحفبجياذل.تقولارورمب
لاكسابوليك٤٢٠نوكتنأبجي.ماظتناب
.)ةعبرملاةصوبلاىلعًالطر٦٠(
خفننمققحتوةصرفبرقأيففقوت
هبيكرتدعبحيحصلكشبيطايتحالاراطإلا
ريغصلايطايتحالاراطالانا.ةبكرملايف
.طقفتقؤملامادختسالاتاياغلممصم
يطايتحالاراطإلابيكرتبةبكرملاءادأريغتيس

س/مك٨٠ىلعةبكرملاةعرسديدحتبحصنيو
راطإلاحطسىلعظافحلل.)س/م٥٠(
يسايقلايطايتحالاراطإلاحلصأ،يطايتحالا
راطإلادعأوتقوبرقأيفهلدبتساوأ
.نيزختلاةقطنمىلإيطايتحالا
دق،ريغصيطايتحاراطإمادختسادنع
)AWD(تالجععبرألابعفدلاماظنقشعتي
عنمماظنوكلذبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
رجلابمكحتلاماظنو)ABS(لمارفلاقالغنا
نميطايتحالاراطإلاىلعفرعتلامتيىتح
مق.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخ،ةبكرملالبق
تالجعلاقالزنانمليلقتللةدايقلاطبضب
.لمتحملا

هيبنت

ال،ريغصلايطايتحالاراطإلاتيبثتدنع
تابكرملاةلسغمىلإةبكرملاذخأت
.تيبثتلانابضقمدختستيتلاةيكيتاموتوألا
يطايتحالاراطإلاقلعينأنكميثيح
فلتتدقمثنمو،تيبثتلانابضقبريغصلا
نمىرخأءازجأوتالجعلاوتاراطإلا
.ةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٤
ريغصلايطايتحالاراطإلامدختستال
.ىرخألاتابكرملل
ةيطايتحالاتالجعلاوأتاراطإلاطلختال
.ىرخألاتاراطإلاوأتالجعلاعمةريغصلا
راطإلابيكرتىلعصرحا.اقباطتينلف
.هلةصصخملاةلجعلابيطايتحالا

هيبنت

تاراطإللتاراطإلالسالسحلصتال
نأنكمياهمادختساف.ةريغصلاةيطايتحالا
مدختستال.لسالسلاوةبكرملافلتي
ةيطايتحالاتاراطإلاعمتاراطإلالسالس
.ةريغصلا

ةلصوبليغشتلاءدب
ةيراطبلا
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢١٩/ةيراطبلاعجار

بغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
تالبكضعبوىرخأةبكرممادختسايف
ليغشتءدبليجراخردصمنمليصوتلا
ةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملا
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقلل

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

ضعبكلببستنأنكمملا
.قورحلا

نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأنكمملا

ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإلفاك

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت

نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي
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٢٥٥ ةبكرملابةيانعلا
ةغرافلاةيراطبللةبلاسلايضرألاةطقن.١
ةغرافلاةيراطبللبجوملافرطلا.٢
ةميلسلاةيراطبللبلاسلافرطلا.٣
ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا.٤

)1(ةغرافلاةيراطبللةبلاسلايضرألاةطقن
جاجزلالسغلئاسنازخنمراسيلاةهج
.يمامألا
ةدعاسمبليغشتلاءدبلبجوملافرطلاعقي
يف)2(ةغرافلاةيراطبلايفىرخأةيراطب
.ةبكرملايفقئاسلاةهجنمكرحملاةفرغ
)3(ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا
ىلعامهعضومتي)4(بلاسلافرطلاو
ةمزاللاةنحشلاريفوتلةرايسلاةيراطب
.ليغشتلل
ةدعاسمبليغشتلاءدبلةبجوملاةلصولاعقت
تحتةغرافلاةيراطبلايفىرخأةيراطب
فرطفشكلءاطغلاحتفا.شرفلاءاطغ
.ةيراطبلا

نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

الةقيرطبنيتبكرملافصبمق.٢
.اهيفناسمالتت

ىلإلقنلاعجار.نكرلالمارفطبضا.٣
.١٥٨/نكرلاعضو

هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

ليغشتفقوأ.لاعشإلاليغشتفقوأ.٤
يفتاقحلملاوحيباصملاعيمج
ريذحتلاءاوضأءانثتسابنيترايسلا
.اهيلإةجاحلادنعةزامغلارطاخملاب

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ريثكلاةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانم
يفةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوت
يتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانم
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
.اروفةيبطلاةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٦

ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

)+(بجوملارمحألالباكلافرطلِص.٥
ةيراطبلايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلا

رمحألالباكلانمرخآلافرطلالِص.٦
يف)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
.ةديجلاةيراطبلا

بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٧
ةيراطبلايف)-(بلاسلافرطلاب)-(
.ةميلسلا

لباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.٨
يضرألاةطقنب)–(بلاسلادوسألا
.ةغرافلاةيراطبلل)–(ةبلاسلا

يوتحتيتلاةبكرملايفكرحملالغش.٩
لمعيهعدوةديجلاةيراطبلاىلع
عبرأةدملفوقولادنعنارودلاةعرسب
.لقألاىلعقئاقد

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٠
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

هيبنت

اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
تالبكةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
نأنمدكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلا
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلا
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ليصوتلالبكةلازإ
تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت

ةبكرملابحس
ةرايسلابحس

هيبنت

ةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
يرسينل.رارضأثودحيفةلطعم
طبربنجت.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
.قيلعتلاتانوكميفهقيلعتوأءيشيأ
تاراطإلالوحةبسانمةمزحأمدختسا
راطإ/ةلجعبحسبنجت.ةرايسلاتيبثتل
وأتاراطإلاتاجالزمدختسا.لفقم
/ةلجعيألفسأتالجعلاتاذتاصنملا
بنجت.ةبكرملاليمحتءانثألفقمراطإ
لبحبدوزملاعونلانمةعفارمادختسا
ىلإكلذيدؤيدقثيح.ةبكرملارجلعفر
.ةبكرملافلت

هيبنت

عضولاىلإةبكرملاليوحترذعتيناكاذإ
رجلاةقلحمادختسابنجتف،)N(دياحملا
.ةبكرملابفلتثدحيدقف.ةبكرملابحسل
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٢٥٧ ةبكرملابةيانعلا
ةنحاشمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
.ةلطعُملاةبكرملالقنلةحطسمبحس
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
تالجعلاعفرمزلي.رمألامزلاذإ،عافترالا
.ضرألانعةبوحسملاةرايسلايفةدئاقلا
دنعةصصختمبحستامدخةكرشبلصتا
.ةلطعملاةبكرملابحسىلإةجاحلا

هيبنت

ةقلحلءيسلامادختسالاببسيدق
رسورذحلاخوت.ةبكرمللًاررضبحسلا
ضرعتنودلوحللةئيطبتاعرسب
.رارضأللةبكرملا

مدختستال.بحسةقلحبةدوزمةرايسلا
ىلعةرايسلابحسيفىوسبحسلاةقلح
ةيضرأىلعكلذوةحطسملقنةرايس
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ةيوتسم
.لامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
ةلومحلاةيضرألفسأبحسلاةقلحدجوت
ةعومجموأيطايتحالاراطإلانمبرقلاب
.ترفوتاذإطغاضلا

ةيمامأبحسةقلح

ةريغصةملثمادختسابرذحبءاطغلاحتفا
.ةيمامألابحسلاةقلحفيوجتيفخت

قيرطنعفيوجتلايفبحسلاةقلحبّكر
.فقوتتىتحاهريودت
ءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإدنع
.يلصألاعضولايفةملثلاعضوعم

ةيفلخلابحسلاةقلح
رفوتينلف،ةطوشنأبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
يفبحسلاةقلحمادختسالدادعتساكانه
ةطوشنألامادختسانكميو.ةرايسلاةرخؤم
.ةحطسملقنةنحاشىلإةرايسلاليمحتل

ةريغصةملثمادختسابرذحبءاطغلاحتفا
.ةيفلخلابحسلاةقلحفيوجتيفخت
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٨

قيرطنعفيوجتلايفبحسلاةقلحبّكر
.فقوتتىتحاهريودت
ءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإدنع
.يلصألاعضولايفةملثلاعضوعم
بابسألىرخأةرايسفلخةرايسلابحسل
لزنمةبرعفلخةرايسبحسلثم،ةيهيفرت
ةيهيفرتضارغألةرايسلابحسعجار،لقنتم
/٢٥٨.

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
بحسينعيةيهيفرتبابسألةبكرملابحس
بحسلثم-ىرخأةبكرمفلخةبكرملا
ناعونلا.لقنتملالزنملاةبكرمفلخةبكرملا
ةبكرملابحسعاونأنماعويشرثكألا
بحسوقروزلابحسامهةيهيفرتبابسأل
ىلعةبكرملابحسوهقروزلابحس.ةيلدلا

وهةيلدلابحس.ضرألاىلععبرألااهتالجع
امنيبضرألاىلعنيتلجعىلعةبكرملابحس
زاهجىلعةعوفرمتالجعلايقابنوكت
.ةيلدلابفرعي
يفاهعضولةماهلارومألاضعبانهدجوت
:ةيهيفرتبابسألةبكرملابحسلبقرابتعالا
ىلع،ةرايسلابحسلبق،فرعت.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملانيناوقلا
هذهفلتختدقف.ةيهيفرتلاتارايسلا
.ةقطنملابسحنيناوقلا

نمدكأت.رطقلاةبكرملرطقلاةردق.
ةبكرمللةعنصملاةكرشلاتايصوتةءارق
.بحسلاةيلمعبقلعتياميف

دويقلاضعبدجوت.ةبكرملارطقةفاسم.
يتلاةينمزلاتارتفلاوتافاسملاىلع
.بحسلاباهلالخموقتنأعيطتست

ليكولاعجار.ةحيحصلابحسلاةزيهجت.
تاميلعتلانمديزملبحسلاصصختموأ
.تادعملابةقلعتملاتايصوتلاو

.اهبحسمتييكلةزهاجةبكرملاتناكاذإ.
ةلحربمايقللةبكرملادادعإلثمامامت
.اهبحسلةبكرملاريضحتنمدكأت،ةليوط

قروزلابحس

هيبنت

عمةبكرملابحسببستينأنكمملانم
يف،ضرألاىلععبرألااهتالجعلعج
نلو.بحسلاةعومجمتانوكمفالتإ
ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
عبرألااهتالجعىلعةبكرملابحست
.ضرألاىلع

ىلعاهبحسمتيلةممصمنكتملةبكرملا
رجنكمملانم.ضرألاىلععبرألااهتالجع
ةصنمةروطقممادختساباًضيأتابكرملاهذه
.ضرألاقوفتالجعلاعيمجنوكتثيحب
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٢٥٩ ةبكرملابةيانعلا
قيرطنعتابكرملاضعببحسنكمي
بحسلالوحةيلاتلاتامولعملاعجار.ةيلّدلا
.ةليقثلاءايشألالقنلةبرعمادختساب

)يعابرلاعفدلاتابكرم(ةيلدلابحس
عيمجبعفدلاماظنتابكرمبحسمدعيغبني
ىتح.ضرألاىلعنيتلجعءاقبإعمتالجعلا
،ميلسلكشبتابكرملاهذهرجنمنكمتت
ثيحبةروطقمةصنمىلعاهعضونيعتي
.ضرألانععبرالاتالجعلاعفترت

تاذتابكرملا(ةّيلّدلاىلعبحسلا
)يمامألاعفدلا

ىلعنيتيفلخلانيتلجعلاوةبكرملابحس
.ةجوردىلعنيتيمامألانيتلجعلاوضرألا

نوكتثيحبيمامألاءزجلانمةبكرملارجل
:ضرألاىلعةيفلخلاتالجعلا

.ةيلدلاىلعةيمامألاتالجعلاعض.١
Pعضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٢

نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.)نكرلا(
/١٥٨.

.نكرلالمارفطبضا.٣
.يلودلا/ةيلدلاىلعماكحإبةبكرملاتبث.٤
ةّيلدللةعنصملاةكرشلاتاداشرإعبتا.٥

.بحسلاةيلمعلةّيلدلاوةبكرملادادعإل
.اًحوتفمهكرتاوقئاسلابابحتفا.٦
.)دياحم(Nعضولاىلإلقنلابمق.٧
.نكرلالمارفريرحتنمدكأت.٨
ةساودررحوةرايسلاليغشتفقوأ.٩

.لمارفلا
Nعضولايفةرايسلالظتنأيغبني.١٠

دعأ،كلذكرمألانكيملاذإف.)دياحم(
تاوطخلارركوكرحملاليغشت
.٨-٦نم

.كرحملاءاطغررح.١١

بابكرتعم،ةرايسلاباوبأقلغأ.١٢
.اًحوتفمقئاسلا

مادختسابةرايسلانمجورخلابمق.١٣
.RKEلاسرإلازاهج

.كرحملاءاطغحتفا.١٤
نم)–(بلاسلافرطلالصوملصفا.١٥

.تلوف١٢دهجبلمعتيتلاةيراطبلا
.كرحملاءاطغقلغأ.١٦
.قئاسلابابقلغأ.١٧

هيبنت

اذافلتلاولطعلاىلاةبكرملاضرعتتدق
ةعاس/مك١٠٥لدعمةعرسلاتزواجت
بنجت.رجلاةيلمعلالخ)ةعاس/ليم٦٥(
٦٥(ةعاس/مك١٠٥ةعرسلالدعمزواجت
.رجلاةيلمعلالخ)ةعاس/ليم
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٠
فلخلانمةبرعلارج

هيبنت

ىلافلخلانمةبكرملارجيدؤيدق
ةبكرملانامضيطغينل،ًاضيأ.اهفالتإ
.اهبمايقلامتيتلاتاحالصإلافيلاكت
.فلخلانمةبكرملارجًأمئادبنجت

رهظملابةيانعلا
ةيجراخلاةيانعلا
لافقأ
مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٢٧٥/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ
لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت

لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلتُتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
نكمي.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلا
ةفاكعبتا.هعبتتيذلاليكولانم
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلا
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
ميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنميأنم
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٢٦١ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
١٢(مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
تالآمادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب
٨٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
)ةعبرمةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك
ةلازإوأفالتإيفببستينأنكمملانم
.تاقصلملاوتاناهدلا

هيبنت

نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
تاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلا
دقيتلاةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق
.ةرايسلالسغةزهجأقيعتوأررضتت

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
اًيوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
ءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعبيف
تاجتنمىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلا
.ةدمتعملافيظنتلا

ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ريغءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
يفرمألااذهببستينأنكميثيحعماللا
.تايفلتثودح

هيبنت

داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
يفببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
عيملتلاداوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإ
تاناهدلًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغ
يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلا
.ةبكرملا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٢
ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزللةممصملا

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموينمولألانمةعونصمةرايسلاىلع
لجأنم.أدصياليذلابلصلاوأموركلا
تاميلعتًامئادعبتا،ررضيأثودحيدافت
:ةيلاتلافيظنتلا
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت

دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
ىلعةرداقةيولقداومىلعوأةيلاع
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإ
.ةعماللا

زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعتبسح

ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو
ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
"ةبكرملاليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
ةيوقتافظنم

ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت

حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
.ةبكرملانامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت

هيبنت

تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطلّكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم
،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ
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٢٦٣ ةبكرملابةيانعلا
يتاموتوألاقلغلاماظن

يتاموتوأقلغماظنبةدوزمةبركملانوكتدق
داصتقالاةدايزيفةدعاسمللاًصيصخممصُم
ماظنةفاظنىلعظفاح.دوقولاكالهتسايف
.حيحصلاليغشتلليتاموتوألاقلغلا

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا
فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا
نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
دعبةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
وأيمامألاجاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغ
يمامألاجاجزلالسغا.لدتعمفيظنتلئاس
،تارشحلا.تارفشلافيظنتدنعاديج

داوممكارتو،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو
يفببستتنأنكمملانمعيمشتلا/ليسغلا
.ةحساملاثيولت
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
حلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبك
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاو

رطملاوحيرلاةطرشأ
لماوعنمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
دعاستولوطأةدملمودتاهلعجلسقطلا
رودصوأقاصتلالاعنمتولزعلاماكحإىلع
ةرمرطملاوحيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلا
راحلاسقطلا.لقألاىلعةنسلايفةدحاو
نكميو.قيلزتلاراركتمزلتسيدقفاجلاو
طاطملانعةجتانلاءادوسلاتامالعلاةلازإ
اهحسمقيرطنعةيلطملاحطسألاىلع
داومولئاوسلاعجار.ةفيظنشامقةعطقب
.٢٧٥/اهبىصوملاميحشتلا

تاراطإ
تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت

يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ةبكرملاىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
ناهدلافالتإيفببستينأنكمملانم
ءالطةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/و
ىلعنمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلا
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألا

طونجلاوتالجعلا
ءاملاعمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
دعب.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاو
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلا
نكمي.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعب

هيبنت

نمةعونصملاطونجلاتالجعلاضرعتتدق
دعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلا
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايق
.مويسلاكلاديرولكوأمويسنغاملاديرولك
طونجلاوتالجعلاهذهمادختسامتيو
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.جولثلاوةبرتألا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٤

هيبنت

بنجت،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
ةيئايميكلاداوملاوأنوباصلامادختسا
وأةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملا
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةبكرملاةدايقبنجت.زروتوم
اًيلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن
ميطارخلاواًيرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاليصوتلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
لكآتلانعاًثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
عيمجصحفا.حطسلافورظيفتانارودلاو
قوقشلانأشبىرخألالمارفلاءازجأ
.تابرستلاو

قيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم
هيساشلاو
هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللاًيرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.اًيونسلقألاىلع
هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
اًثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع

لكيهلاتانوكمميحشت
،لافقألاتاناوطسأعيمجقيلزتبمق
ءاطغتالصفمو،كرحملاءاطغتالصفمو
يذالوفلادوقولاءاطغلصفمو،قودنصلا
ملام،ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردتالصفمو
ظفاحي.ةيكيتسالبداومنمتانوكملانكت
ةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلاموحشعضو
ةفيظنشامقةعطقمادختسابسقطلانم
،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأةدملاهيلع
.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنميو

يلفسلاءزجلاةنايص
،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلاًيداعءاممدختسا
قطانملافيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
ةقلاعلاتافلخملاونيطلااهبعمجتيدقيتلا
.ىرخألا
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت
حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
نمةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلا
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٢٦٥ ةبكرملابةيانعلا
ناهدلافلت
ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
ةعباتلاحالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكولل

ةيواميكلاتاناهدلاعقب
ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ةمظتنمريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
لكشلابةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلع
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ماعلا

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
.روفلاىلعةبرتأةيألزأو.ماظتنابةبكرملل
ببستتدقةنكادلاةشمقألاوأدئارجلاقاروأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألاثيولتيف
ةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
ةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلعنم
،ًالدتعمنوباصلولحماًمدختسم.تادادعلا
مسلبنعةجتانلاخاسوألاروفلاىلعلزأ
تادراطوأسمشلانمةياقولاميركوديلا
،ةيلخادلاحطسألاعيمجىلعنمتارشحلا
.مئادفلتكلذنعجتنيدقفالإو

اًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
ىلعتافظنملالكعض.مئادفلتثودح
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاشامق
رصانعوأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشت
تاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
.اًديجاهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملاةمالسلا
حتفا،ةرايسلابةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ
ةيوهتلاىلعلصحتلذفاونلاوباوبألا
.ةبسانملا
ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
قرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا
:ةيلاتلا
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
.ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

.طرفمطغضبوأةدشبحطسيأكحتال.

ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
.موحشلاةلازإداومعمقابطألاليسغل
مدختسا،ةلئاسلاتافظنملاىلإةبسنلاب
١(تارتل٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوح
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج

رثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ليلاحممدختستال.خاسوألاباذتجاو
.ٍواكوأيوقنوباصىلعلمتشت

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت

يلخادلاجاجزلا
ًاللبُماًيربواًيندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
مادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما.هايملاب
،ةرورضلادنع.ةفيظنوةفاجشامقةعطق
فيظنتلادعباًيراجتجاجزفظنممدختسا
.طقفءاملاب

هيبنت

دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٦
توصلاتاربكمةيطغأ
لوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغ
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلافّظن

ةيلطملابلاوقلا
.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

شامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانمةيلاخ

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا
فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
،ةيئاوهلاةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
لبق.ةيضرألاةداجسىلعطقفهمدختساف
نمكنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلا
:ةبرتألا
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
اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا

ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال

ناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملااتشاشو
ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
شامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
كلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألانم
داوممدختستال.نوباصلانمليلقمادختساب
اًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأضييبتلا
اهمادختسالبقءاوهلايففجتاهكرتاو
.ىرخأةرم

هيبنت

طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت
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٢٦٧ ةبكرملابةيانعلا
لينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
حطسأوىرخألاةيكيتسالبلاحطسألاو
حطسألاوناعمللاةليلقءالطلا
يعيبطلكشبةحوتفمماسمبةيبشخلا
ةلازإلءاملابًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا
.ةتباثلاريغخاسوألانمصلختلاوةبرتألا
اًشامقمدختسا،لماشلافيظنتلانمديزمل
نوباصلولحمبًاللبممعانوقيقدجيسناذ
.لدتعم

هيبنت

،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
حطسألانعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
حسما.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلا
حطسألاهذهىلعنمةطرفملاةبوطرلا
.ةيعيبطةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعب
وأ،راخبلاوأ،ةرارحلامادختسابنجت
يتلاتافظنملامدختستال.عقبلاتاليزم
يتلاتاجتنملاوأنوكيلسلاىلعلمتشت
نكمي.عمشلاىلإاهتبيكرتيفدنتست
داوملاكلتىلعلمتشتيتلاتافظنملل
وأدلجلالكشورهظمرييغتةبيذملا
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلا
.اهمادختساب

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلا

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
هفشنف،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
شامقةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلع
نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبم
ةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسانع

ظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلاتامدخ
ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو

نامألاةمزحأبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
دكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجسنأ
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٨
تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
.ةبسانمةقيرطب
تادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.

اذإو.كترايسبسانيلكشبةيلصألا
،ةيضرألاديجاجسلادبتسارمألابلطت
ةدمتعملاةيضرألاديجاجسءارشبىصوُي
تيبثتمتيالدق.زروتوملارنجنم
لبقنمةدمتعملاريغةيضرألاديجاجس
دقو،ةحيحصةقيرطبزروتوملارنج
ةساودوأدوقولاةساودعملخادتت
ةيضرألاديجاجسنأاًموددكأت.لمارفلا
.تاساودلاعملخادتتال

نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا

ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناجيف

ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.
.قئاسلا

قوفةيضرأةداجسعضتال.
.ىرخأةداجس

اهلادبتساوةيضرألاديجاجسكف

بناجبةصاخلالجرألاةحسممتيبثتمتي
نمنينثاةطساوباهعضوميفقئاسلا
.تاتبثملا

ةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
مقوكساملالفقءاغلإلةيضرألا
.هتلازإب

تاحتفنيطبتةطساوببيكرتلادعأ.٢
قوفةدوجوملالجرألاةحسممتيبثت
يفاهتيبثتبمقوةداجسلاتاتبثم
.اهناكم

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
الةيضرألاةداجسنأنمدكأت.اهناكم
.تاساودلاقيعت
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٢٦٩ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٢٦٩.................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٢٧٠..................ةنايصلالودج

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا

٢٧٤......ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا
ميحشتلاداومولئاوسلا

٢٧٥..................اهبىصوملا
٢٧٦......ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٢٧٧.................ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلاًبسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
دوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
ناكملاوهليكولانإف،نيبردملانيينفلا
رييغتلثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألا
رصانعصحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلا
لمارفلاوتاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاو

هيبنت

يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
اهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
ةنايصلاتارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامض
ىلعةنياعملاوصحفلاتايلمعءارجإو
داومولئاوسلامادختساوةبكرملا
ةمهمتاءارجإاهبىصوملاميحشتلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحلل
اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
.ةبكرملانامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةديجلاةنايصلادعاست.ليم
ديشرتوةديجةلاحيفاهيلعظافحلا
نمتازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتسا
.ةبكرملا
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ةنايصلاوةمدخلا٢٧٠
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلاةمدخلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٥٠/ةرايسلا

حطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
ةدايقلادودحةاعارمعمريسللةبسانم
.ةينوناقلا

دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
/)LYXرتل١٫٥وبرتكرحم(هبىصوملا

وا١٩٥
رتل٢٫٠وبرتكرحم(هبىصوملادوقولا

LTG(/١٩٥.

ةمدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةيداعلاةنايصلالودج
فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرمللةبولطمةقاشلا
رورملاةفيثكندملايفاًبلاغمدختسُت.

.راحلاسقطلايف

قطانملاوتاردحنملاىلعاًبلاغمدختسُت.
.ةيلبجلا

.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.

ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختسُت.
.ةعرسلا

ةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختسُت.
.علسلاليصوتتامدخلوأ

تامدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةقاشلافورظلاةمدخلودج

ريذحت}
ةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
تاباصإعوقويفببستيدقواًريطخ
اذإالإةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطخ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوت
بلطاف،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونم
ةمدخلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
.٢٠٢/كسفنب

ةنايصلالودج
موقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملااهب
دوقولابدوزتلادنع
تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.

.٢٠٧/كرحملا

رهشلكةرم
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٢٣٦/تاراطإلاطغض

عجار.لكآتلانعاًثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٤٢/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢١٧/لسغلالئاسعجار.يمامألا

تاونسسمخلك
.لمارفلالئاسلادبتسا.
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٢٧١ ةنايصلاوةمدخلا
كرحملاتيزرييغت
كرحملاتيزرييغتبمقةلاسرلاروهظدنع
لادبتساوكرحملاتيزرييغتبلطا،اروف
يف.ةيلاتلاليم٦٠٠/مك١٠٠٠لالخحشرملا
ريشيالدق،فورظلضفأيفةدايقلاةلاح
ةمدخلةجاحلاىلإكرحملاتيزرمعماظن
تيزرييغتبجي.ماعىلإلصياملةبكرملا
ماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاوكرحملا
عيطتسي.تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو
.لمعلااذهذيفنتليكولاىدلبردملاينفلا
كرحملاتيزرمعماظنطبضةداعإةلاحيف
لالخةبكرمللةنايصلاءارجإكيلع،دصقنود
ةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠/مك٥٠٠٠ةفاسم
دنعكرحملاتيزرمعماظنطبضدعأ.ةمدخ
/كرحملاتيزرمعماظنعجار.تيزلارييغت

٢٠٩.

عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس
لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
نكمي.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
.كليكوعجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأ

تامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠لكةبولطملا
كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٢٤٢/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢٠٧/كرحملا
.٢٠٩/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢١٢/ديربتلاماظنعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢١٧/لسغلالئاسعجار.يمامألا

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٣٦/تاراطإلاطغض

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٢٤٢/تاراطإلا

تابرستنعاًثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا

٦لكوأ.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
فظنم/حشرمعجار.برقأامهيأ،رهشأ
.٢١٠/كرحملاءاوه

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٢٦٠/ةيجراخلا

هيجوتلاماظنتانوكماًيرصبصحفا.
مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
وأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
وأةيطاطملاتاسدملايفتاقزمتلا
تامالعوأةدوقفملاوأةيخترملاءازجألا
.ماعلكلقألاىلعةدحاوةرملكآتلا
.٢٦٠/ةيجراخلاةيانعلاعجار

ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.
تايلمعوتاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
قوقشوتابيرستدوجومدعوطبرلا
.كلذريغوكاكتحإو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألااًيرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
اهنمميحشتلاتويزبرستوأ/وطرفم
وأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ/و
ةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألاتاعدصت
ققشتوأةماعلاةلصولاوأةتباثلا
كباشمءاختراوأاهنادقفوأتاسدملا
لمحملاءاختراوأاهنادقفوأسادملا
تاودأءاختراوأطرفملكشبيزكرملا
نمتابرستدوجوواهنادقفوأتبثتلا
.روحملابرستةعنام

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٥١/نامألاماظنصحفعجار

نعاًثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلاوأفلتلا
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ةنايصلاوةمدخلا٢٧٢
تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.

ريغءازجألانعاًثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٢٦٠/ةيجراخلاةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٢٠/ةكرحلائدابحاتفم

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
.٢٢٠/)نكرلا(

فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل

نعاًثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.
نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةردقلاتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا
ةمدخبمق،ةضفخنمحتفلاةلصاومىلع
زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار.زاغلاةماعد
/٢٢٢.

،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٢٩/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ

ةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةيداعلا
ليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لك
،اًرهش١٢لكوأ.رابغلاحشرملادبتسا.

ىلعرابغلاحشرمرييغتمزلي.برقأامهيأ
قطانميفةدايقلاةلاحيفةبيرقتارتف
ةدوجبقطانموأةيلاعةيرورمةفاثكتاذ
ةيلاعةبرتأتايوتسمبوأةضفخنمءاوه
رييغتمزليدق.ةئيبلابةراضقطانميفوأ
قفدتضافخناةلاحيفرابغلاحشرم
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلا
عيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ
تيقوتلاديدحتيفةدعاسملاGMليكو
.حشرملالادبتسالبولطملا

ليم١٢٥٠٠/مك٢٠٠٠٠لك
١٢لكوأ.كرحملاءاوهحشرملدبتسا.

ةئيبيفةدايقلادنع.برقأامهيأ،اًرهش
رييغتةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتم
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيز

لكوأ.دجونإ،رابغلاحشرملدبتسا.
ىلإةجاحلازربتدق.برقأامهيأ،نيماع
ةلاحيفبرقأتارتفىلعلادبتسالا
وأيرورملاماحدزالاقطانميفةدايقلا
تاذقطانملاوأءاوهلاةئيدرنكامألا

زربتدقو.ةعفترملارابغلاتايوتسم
َتظحالاذإاًضيألادبتسالاىلإةجاحلا
مكارتةدايزوأ،ءاوهلاقفدتضافخنا
ىوتسمةدايزوأ،ذفاونلاىلعبابضلا
ةنايصعقومعيطتسيو.ةهيركلاحئاورلا

GMديدحتيفكتدعاسمميدليلحملا
حشرملالادبتسالبسانملاتقولا
.كبصاخلا

جاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا.
.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ.يمامألا
.٢٢١/تاحساملاشيرلادبتساعجار

ليم٥٠٠٠٠/مك٨٠٠٠٠لك
صحفا.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا.

راخبلاودوقولاطوطخعيمجاًيرصب
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاو
نموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيفاهنأ

صحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.
ةيذحألاوأ/وةرارشلاجهوتكالسأ

ليم٧٥٫٠٠٠/مك١٢٠٠٠٠لك
عفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا.

١٠لكوأ.لكيهلاوأ/وكرحملاءاطغ
.برقأامهيأ،ماوعأ
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٢٧٣ ةنايصلاوةمدخلا
ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك
تناكاذإيفلخلاروحملالئاسرّيغ.

ال.)AWD(يعابرلاعفدلاماظنبةدوزم
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوت
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نأنكمي.يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتي
.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
قودنصرمعنمللقيثولملالئاسلا
.هلادبتسابجيورواحملاوأ/وسورتلا

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢١٢/ديربتلاماظنعجار.برقأ

وأ.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا.
اًثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

ةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتفىلع
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

:يليامكلذيفامب،يراجتلامادختسالا
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا

تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختسُتةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا

،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
.ةعاسلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ

ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

ةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
لقأوأمك٦غلبتتالحرعطقل
رمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ىتمبقارملاحضويسف،كرحملاتيز
.حشرملالادبتساوتيزلارييغتيغبني
ءيضيدق،ةيساقلافورظلالظيف
/مك١٠٠٠٠عطقلبقبقارملا

.ليم٦٠٠٠
تابكرمعيمجىلإةبسنلاب:ةظحالم
روحمتيزرييغتكيلع-يفلخلاعفدلا
١٩٠٠٠/مك٣٠٠٠٠لكةدايقلاةعومجم
ضارغألةبكرملامادختساةلاحيفليم
.بحسلا
ةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
نمنوكيدق،هالعأةروكذملاةيساقلا
لاعشإلاتاعمشلادبتسايرورضلا
ةدعاسملانمديزمل.برقأتارتفىلع
ةمئالملاةمدخلاتارتفديدحتيف
لارنجليكوبلاصتالاىجرُي،كتبكرمل
.دمتعملازروتوم
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ةنايصلاوةمدخلا٢٧٤
ةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلافورظلا
ليم٤٥٠٠٠/مك٧٢٠٠٠لك
سورتلاقودنصلئاسرييغت.

.يكيتاموتوألا

ليم٧٥٫٠٠٠/مك١٢٠٠٠٠لك
تناكاذإيفلخلاروحملالئاسرّيغ.

ال.)AWD(يعابرلاعفدلاماظنبةدوزم
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوت
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نأنكمي.يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتي
.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
قودنصرمعنمللقيثولملالئاسلا
.هلادبتسابجيورواحملاوأ/وسورتلا

يفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلاتامادختسالا
ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ
يراجتلامادختسالاتابكرمىلإةبسنلاب.

تانوكمميحشتبمق:طقفقاشلا
.تيزللرييغتةيلمعلكعمهيساشلا

نملكيهلالسغةمدخءارجإبلطا.
يف"هيساشلاةنايص"رظنا.لفسألا
.٢٦٠/ةيجراخلاةيانعلا



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

٢٧٥ ةنايصلاوةمدخلا

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا
.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

.DEX-COOLديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
.٢١٢/ديربتلاماظنعجار

ACDelcoمادختسابحصنُي.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
dexos1٢٠٧/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

تاناوطسأوباوبألاتالصفموكرحملاءاطغ
حيتافملالفق

زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاس
12346241(.

DOTعونةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن 3.

عيمجتوعفرلاةباوبةقاطكرحمةركةلصو
رواحملاويوناثلاجالزملاوكرحملاءاطغجالزم

ريرحتلاةطاقسوضبانلاةاسرمو

وأ)89021668زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(Lubriplateميحشتلالوسوريأ
NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشتتيز .GC-LBوأLBةئفلا،#2

.كليكوعجار.لقنلاةبلعلئاس)يعابرلاعفدلا(ةکرحلالقان
.كليكوعجار.سقطلالماوعلزعطئارشتتيزتلئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا
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ةنايصلاوةمدخلا٢٧٦
ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

23279657A3226Cكرحملاءاوهرتلف/يقنم

كرحملاتيزرتلف
L412696048PF64رتل١٫٥نيزنبلاكرحم

L412696048PF64رتل٢٫٠نيزنبلاكرحم

13508023CF185رابغلاحشرم

لاعشإلاتاعمش
L41268354141-156رتل١٫٥نيزنبلاكرحم

L41264782741-125رتل٢٫٠نيزنبلاكرحم

تاحساملاتارفش
-84574893)ةصوب٢٣٫٦(مس٦٠ـقئاسلابناج

-84574892)ةصوب١٧٫٧(مس٤٥٫٠–بكارلاةهج

-84215609)ةصوب١١٫٨(مس٣٠٫٠-يفلخلابكارلا
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٢٧٧ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاتالجس
.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا

تيرجأيتلاتامدخلاةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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ةينفلاتانايبلا٢٧٨

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٢٧٨......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٢٧٨............ةمدخلاءازجأديدحت

ةبكرملاتانايب
٢٧٩...........تافصاوملاوتاعسلا
٢٨١........كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت
مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك

VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٢٧٩/تافصاوملاوتاعسلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحت
ريبك)دوكراب(يطيرشزمركانهنوكيدق
دومعلاىلعدوجوملاةداهشلاقصلمىلع
ىلعلوصحللهصحفكنكمييذلاطسوألا
:ةيلاتلاتامولعملا
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

زارطلابةصاخلاتامالعلا.

ءالطلاتامولعم.

جاتنإلاتارايخ.
)دوكراب(يطيرشزمردوجومدعةلاحيف
هذهدجتسف،قصلملااذهىلعريبك
قودنصلخادقصلمىلعاهسفنتامولعملا
.تازافقلا
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٢٧٩ ةينفلاتانايبلا

ةبكرملاتانايب
تافصاوملاوتاعسلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
لئاسبءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

عجرا.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإ

*كرحملاديربتماظن
تراوك٧٫٠رتلL4٦٫٦رتل١٫٥نيزنبكرحم
تراوك٨.٢اًرتلL4٧٫٨رتل٢٫٠نيزنبكرحم
رتلفعمكرحملاتيز
تراوك٤٫٢رتلFWD٤٫٠عفدلاماظنبL4رتل١٫٥نيزنبكرحم
تراوك٦٫٠رتلAWD٥٫٧تالجعلاعيمجبعفدلاماظنبL4رتل٢٫٠نيزنبكرحم
دوقولانازخ
نولاج١٤٫٨رتل٥٦٫٠ةيمامألاتالجعلابعفدلا
نولاج١٥٫٦رتل٥٩٫٠تالجعلاعيمجبعفدلا
تراوك٠٫٨٥رتل٠٫٨لقنلاةبلعلئاس
مدقلطر١٤٠Y١٠٠تالجعلاتالوماصمزع
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ةينفلاتانايبلا٢٨٠

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
نمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسم
.هتانوكمولماكلابديربتلاماظنىلإكرحملاديربتماظنةعسميقدنتست*

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

رتل١٫٥نيزنبكرحم
L4 (LYX)

Vةعرسدنعتاووليك١٢٧
ةقيقدلابةرود٥٨٠٠

ةعرسدنعاًناصح١٧٠(
)ةقيقدلابةرود٥٨٠٠

٢٧٥Y٤٠٠٠–٢٠٠٠ةعرسب
لطر٢٠٣(ةقيقدلايفةفل
ةفل٤٠٠٠–٢٠٠٠ةعرسبمدق

)ةقيقدلايف

ملم٠٫٧٠–٠٫٦٠
)ةصوب٠٫٠٢٨–٠٫٠٢٤(

رتل٢٫٠نيزنبكرحم
L4 (LTG)

Xةعرسدنعتاووليك١٨٦
ةقيقدلابةرود٥٥٠٠

ةعرسدنعاًناصح٢٥٠(
)ةقيقدلابةرود٥٥٠٠

٣٥٣Y٢٥٠٠ةعرسب-
٢٦٠(ةقيقدلايفةفل٤٥٠٠

-٢٥٠٠ةعرسبمدقلطر
)ةقيقدلايفةفل٤٥٠٠

ملم٠٫٩٠–٠٫٧٥
)ةصوب٠٫٠٣٥–٠٫٠٣٠(

.اهفلتىلإيدؤينأنكميولاعشإلاةعمشةوجفطبضةداعإبىصويال.ةعنصملاةكرشلالبقنماًقبسملاعشإلاةعمشتاوجفنييعتمتي

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمكرحملا

ةعاسلايفًاليم١١٣ةعاس/مكL4١٨١رتل١٫٥نيزنبكرحم
ةعاسلايفًاليم١٢١اس/مكL4١٩٥رتل٢٫٠نيزنبكرحم



GMC Terrain/Terrain Denali Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
13556232) - 2020 - CRC - 5/14/19

٢٨١ ةينفلاتانايبلا
كرحملاعفدريسهيجوت

رتل١٫٥نيزنبكرحم L4

رتل٢٫٠نيزنبكرحم L4
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ليمعلاتامولعم٢٨٢

ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم
٢٨٢..................ةقباطملانايب

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٢٨٣..................ةيصوصخلاو
٢٨٣................يناربيسلانمألا
٢٨٣.........ثدحلاتانايبتالجسم
٢٨٤......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليمعلاتامولعم
ةقباطملانايب
رادارلاةزهجأ
نيرحبلا
مادختساللانهةددحملاةزهجألادامتعامت
:ةيلاتلادعاوقلابجومب
ةراضتالخادتزاهجلااذهببسيالأبجي.١
.ىرخألاتامدخلل
بجيو،راضلالخادتللزاهجلااذهعضخي.٢
.ةيامحلابزاهجلااذهكلامبلاطيالأ

هبنم/ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملا
)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ندرألا
TRCمقرTRC/LPD/2015/222

نامع

نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
رزةطغضبليغشتلاءدبماظن،حاتفم
تاساسحو،حاتفمنودبلوصولاو
تاراطإلاطغضةبقارم
ايريجين
اهمادختساوتالاصتالاتادعمليصوتحيتي
.ةيريجينلاتالاصتالاةنجللبقنم
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٢٨٣ ليمعلاتامولعم

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةرايسلاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةبكرملالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
وأاهتدايقةيفيكوةبكرملاءادأبةصاخلا
مدختست،لاثملاليبسىلع.اهمادختسا
ةبقارملااهتفيظورتويبمكتادحوةرايسلا
،سورتلاقودنصوكرحملاءادأيفمكحتلاو
ةيئاوهلاةداسولاراشتناتالاحةبقارمو
ةرايسلاتناكاذإو،مداصتثودحدنعاهخفنو
ةعناملالمارفلاريفوت،ماظنلااذهبةدوزم
يفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسملقالغنالل
تانايبلاتادحولاهذهنزختدق.ةرايسلا
يفرجاتلاىدللمعييذلاينفلاةدعاسمل
GMةكرشةدعاسملوأةبكرملاةمدخ
تايوتسمنيسحتيف)زروتوملارنج(
تادحولاضعبموقتدق.تازيملاوأةمالسلا
كمايقةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأ
لدعملاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتب
نكمي.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسا
تاليضفتلابظافتحالااًضيأتادحولاهذهل
ةقبسمويدارلاتاطحملثم،ةيصخشلا
ةجردتادادعإودعاقملاعاضوأوطبضلا
.ةرارحلا

يناربيسلانمألا
تامولعمعمجبروتوملارنجةكرشموقت
كلذيفامبكتبكرممادختسالوح
ةقلعتملاتامولعملاوةيليغشتلاتامولعملا
ريفوتلتامولعملاهذهعمجننحن.ةمالسلاب
اهنيسحتواهمييقتوانتامدخوانتاجتنم
كلذكواهلحواهبلكاشملافاشكتساو
مهملانم.ةديدجتامدخوتاجتنمريوطتل
ةمظنألاةيامحروتوملارنجةكرشل
نمتانايبلاةيامحوةبكرملابةينورتكلإلا
ريغيجراخلامكحتلاوأينورتكلإلالوصولا
نامألاريياعمبةكرشلاظفتحتو.هبحرصملا
رصانعوةيداشرإلاتاهيجوتلاوتاسرامملاو
ةبكرملاةيامحىلإفدهتيتلامكحتلا
لوصولادضةبكرملاةمدخليئيبلاماظنلاو
طاشنلافاشتكاوهبحرصملاريغينورتكلإلا
ةطبترملاتاكبشلايفلمتحملاراضلا
هبتشملايناربيسلانمألاثداوحلةباجتسالاو
ةقسنمةقيرطبوبسانملاوتقولايفاهب
ىلعةينمألاثداوحلارثؤتنأنكمي.ةلاعفو
.رطخللةصاخلاكتانايبضرعتوأكتمالس
ليصوتمدعىجرُي،نامألارطاخمنمدحللو
ريغةزهجأبكتبكرمبةينورتكلإلاةمظنألا
ريغتاكبشيأبكتبكرمليصوتوأةدمتعم
وأBluetooth،لثم(ةقوثومريغوأةفورعم

WIFIكشتتنكةلاحيف.)ةلثاممةينقتوأ
وأكتانايبىلعرثؤتةينمأةثداحيأيف
فاقيإىجرُي،كتبكرملنمآلاليغشتلا
.كليكوبلاصتالاوكتبكرمليغشت

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
مهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
ثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيك
خافتنالثم،مداصتلاهبشياموأمداصت
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
هذهيفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملا
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
يفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
متيالو.يداعريغمداصتثداحعوقولاح
لظيفEDRةطساوبتانايبيأليجست
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ليمعلاتامولعم٢٨٤
يأليجستمتيالامكةيداعلاةدايقلافورظ
رمعلاوعونلاومسالالثم(ةيصخشتانايب
ضعبموقتدق،نكل.)ثداحلاعقومو
جمدب،نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،فارطألا
ةيصخشلافيرعتلاتانايبعمEDRتانايب
ءانثأينيتورلكشباهيلعلوصحلامتييتلا
.مداصتلاثداحيفقيقحتلا
مزلي،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
ةبكرملللوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوت
ناكمإب،ةبكرملاعّنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأ
نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،ىرخأفارطأ
ةءارقبمايقلا،ةصاخلاتادعملاكلتمتيتلاو
لوصولاةيناكمإاهلترفاوتاذإتامولعملا
.EDRوأةبكرملاىلإ

عالطالاب)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
فارطأعماهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلع
كلامةقفاومىلعلوصحلادعب:الإىرخأ
دعبفةرجأتسمةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلا
ةباجتساكوأرجأتسملاةقفاومىلعلوصحلا
ةهجةيأوأةطرشلانميمسربلطل
ةكرشعافدنمءزجكوأههباشمةيموكح
.نوناقلاددحُيامكوأ)GM(زروتوملارنج
موقتيتلاتانايبلامادختساًاضيأنكمي
وأاهعمجب)GM(زروتوملارنجةكرش
ةصاخلاثحبلاتابلطتمبءافيإللاهمالتسا
ةحاتإمتتدقوأ)GM(زروتوملارنجةكرشب
امدنع،ثحبلاضارغألنيرخآللتانايبلاهذه
تانايبلاطابترامدعوةجاحلاحيضوتمتي
.ددحمةبكرمكلامبوأةددحمةبكرمب

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنليلدعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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