
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

19_MUL_Express_Savana_COV_ar_SA_84486363_2018AUG06.ai   1   8/8/2018   9:21:54 AM19_MUL_Express_Savana_COV_ar_SA_84486363_2018AUG06.ai   1   8/8/2018   9:21:54 AM



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 7/31/18

٢......................ةمدقمىوتحملا
٥.................لدولقام
٢٣.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٣٩............دناسملاودعاقملا
٨٣....................نيزختلا
٨٦....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١١٥.....................ةرانإلا
١٢٢.....هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٤٦.....خانملايفمكحتلاحيتافم
١٥٣............ليغشتلاوةدايقلا
٢٠٥.............ةبكرملابةيانعلا
٢٧٦.............ةنايصلاوةمدخلا
٢٨٧...............ةينفلاتانايبلا
٢٩١............ليمعلاتامولعم
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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتارايسلازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتارايسلالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCHEVROLETراعشو
CHEVROLETوGMCةنحاشزمرو

GMCوSAVANAوEXPRESSتامالع
ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراجت

General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ
.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأ

رفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي
تازيهجتلاببسبكلذو،الوأكتبكرميف
بسحكلذكواهئارشبمقتمليتلاةيرايتخالا
/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلافالتخا
يفةرفوتمنوكتالدقيتلاتاقيبطتلا
أرطتيتلاتارييغتلابسحىلعوأكتقطنم
.اذهكلاملاليلدةعابطدعب
كتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملانمققحتلل
ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}
يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
يدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلاىلإ

هيبنت

هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

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

84486363
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٣ ةمدقم

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا
نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
-ىرخأةحفصيفتامولعملا
."ةحفصرظنا"

ةبكرملازومرلودج

نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
نمديزملليلدلااذهيفتازيملارظنا
.تامولعملا

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:ةراحلاىلعظافحلادعاسم
ةيرورملا

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

2تاظحالم



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 8/1/18

٥ لدولقام

لدولقام

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

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

٨..............)RKE(حاتفم
٨....دُعبنعةرايسلاليغشتءدب
٩...............باوبألالافقأ
٩.....................ذفاونلا
١٠................دعقملاطبض
١١................نامألاةمزحأ
ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفم
١١...................ةيئاوهلا
١١.................ةآرملاطبض
١٢...........ةدايقلاةلجعطبض
١٢..............ةيلخادلاةرانإلا
١٣..............ةيجراخلاةرانإلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١٣...................يمامألا
١٤.........خانملاليغشترصانع
١٥.............سورتلاقودنص

ةرايسلاتازيم
١٦........)ويدارلاةزهجأ(ويدارلا
١٧.......ةلومحملاتوصلاةزهجأ
١٧............Bluetoothةينقت

١٨....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
تابثيفمكحتلاماظن

١٨...................ةعرسلا
١٩....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةرداغمدنعريذحتلا

١٩.................ريسةراح
ءايمعلاةقطنملاهيبنت

١٩...........)SBZA(ةيبناجلا
ةيؤرلااريماك
١٩............)RVC(ةيفلخلا

Park Assist)دعاسم
١٩....................)نكرلا
٢٠......تاقحلملاليغشتسباقم

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٠........تابثلايفينورتكلإلا
٢١........تاراطإلاطغضةبقارم
٢١.....................دوقولا
٢١.......كرحملاتيزرمعماظن
٢٢............ةيداصتقالاةدايقلا
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لدولقام٦

تاسايقلاةزهجأةحول

تادادعلاةحول
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٧ لدولقام

.١٥١/ةيوهتلاتاحتف.١

جراخ(قئاسلاتامولعمزكرمرارزأ.٢
تامولعمزكرمعجار.)ضرعلا
.١٠٤/)DIC(قئاسلا

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٣
.١١٨/راسملارييغتوفاطعنالا

.٨٨/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام
.٨٨/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.٤
/ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٥

١١٨.

.٩٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٦
قودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.٧

.١٧٠/يكيتاموتوألاسورتلا

تناكاذإ(١٧٣/يوديلاعضولا
.)كلذبةزهجمةرايسلا

.١٤٦/خانملابمكحتلاةمظنأ.٨

.١٢٢/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٩

.٩١/تاقحلملاليغشتسباقم.١٠
ةزهجمةرايسلاتناكاذإ(USBذفنم.١١

.١٣٥/ةيفاضإلاةزهجألاعجار.)كلذب

تناكاذإ(١٤٨/يفلخلاةئفدتلاماظن.١٢
.)كلذبةزهجمةرايسلا
١٨٨/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(
١٨٤/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ.١٣
عجار.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(
ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفم
.٦٢/ةيئاوهلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا.١٤
تناكاذإ(١٧٦/تابثلايفينورتكلإلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا

.١٧٤/رطقلا/بحسلاعضو.١٥

اذإ(٨٧/ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٦
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك

تناكاذإ(٨٧/ةدايقلاةلجعطبض.١٧
.)كلذبةزهجمةرايسلا

لمارفعجار.نكرلالمارفريرحت.١٨
.١٧٥/نكرلا

١٧٨/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.١٩
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(
تناكاذإ(١٦٦/عيرسلاؤطابتلاماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلا

.١٧٥/نكرلالمارف.٢٠

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢١
رشؤملاحابصمعجار.)ضورعم
.٩٨/فئاظولاددعتم

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.٢٢
/١١٩.

ءاوضأعجار.فقسلاحابصمءاغلإ
.١١٩/فقسلا

/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢٣
١١٥.
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لدولقام٨

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

.اذهكلاملاليلديف

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
زاهجمدختُسي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
نمدُعبنعاهلفقءاغلإوباوبألالفقل
)مدق١٩٧(رتم٦٠ىلإلصتدقةفاسم
.ةبكرملانعاًديعب

حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجانهرهظي
(RKE) دعبنعءدبلابدوزملا

Q:باوبألالكلفقلطغضا.
ءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي
.١١٠/ةرايسلاصيصختعجار.لفقلا

K:قئاسلابابلفقءاغلإلطغضا.
نوضغيفىرخأةرمKىلعطغضا
باوبألالكلفقءاغلإلٍناوثسمخ
.ةيقبتملا

j:طقفةلومحلاباوبأحتفلطغضا.
L:ةرايسلاعقومديدحتلررحمثطغضا.

نمرثكألLىلعرارمتسالاعمطغضا
Lطغضا.ئراوطلاراذنإطيشنتلنيتيناث
مقوأئراوطلاراذنإءاغلإلىرخأةرم
.لاعشإلاليغشتب

لوخدلاماظنليغشتو٢٣/حيتافملاعجار
.٢٥/)RKE(حاتفمنودبدُعبنع

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
كرحملاليغشتءدبنكمي،ًارفوتمناكاذإ
.ةبكرملاجراخنم

ةرايسلاليغشتءدب

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
.فاطعنالا

دعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا
.لوخدلا
حيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع
.نكرلا
ليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي
.دُعبنع
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٩ لدولقام

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

رطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.
.ةزامغلا

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.
.٢٧/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار

باوبألالافقأ

ةيوديلابابلالافقأ

مادختسابجراخلانمبابلالفقحتفاولفقا
دُعبنعلوخدلالاسرإزاهجوأحاتفملا
،لخادلانم.دجونإ،)RKE(حاتفمنودب
ىلعدوجوملايوديلاعارذلاكيرحتبمق
.لفسألاوأىلعأللبابلا
.٢٨/باوبألالافقأعجار

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

لفقلةزيملاهذهترفوتاذإ،Tطغضا
.اهلفقءاغلإلوأباوبألا
.٢٩/ةيئابرهكلاباوبألالافقأعجار

ذفاونلا

ةيوديلاذفاونلا

عفرلبابلكىلعيوديلاريودتلاعارذردأ
.اهضفخوأةيبناجلاذفاونلا
.٣٦/ةيوديلاذفاونلاعجار

ةيلآلاذفاونلا

ةبكرملاتناكاذإةيلآلاذفاونلالمعتس
عضويفلاعشإلانوكيامدنعاهبةزهجم
ACC/ACCESSORYيف،ليغشتلا
ةقاطةزيمطيشنتدنعوأ،)تاقحلملا(
ةقاطعجار.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا
.١٦٧/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا
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لدولقام١٠

حتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأةذفانلا
ةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةريصقةدملالخرركتملكشباهمادختسا
.٣٦/ةيلآلاذفاونلاعجار

دعقملاطبض

ةيوديلادعاقملا

:يوديلادعقملاطبضل
نمةيمامألاةفاحلالفسأعارذلاعفرا.١

.دعقملالفقءاغلإلدعقملاشرف
،بولطملاعضوملاىلإدعقملاكرح.٢

.بيضقلاريرحتبمقمث

مامأللوفلخللدعقملاكيرحتلواح.٣
.هناكميفرقتسمهنأنمدكأتلل

.٤٠/دعقملاطبضعجار

ةيئابرهكلادعاقملا

مدختسا،دجونإ،يئابرهكلادعقملاطبضل
:دعقملامامأةدوجوملاليغشتلارصانع
ضبقملاكيرحتبدعقملاطبضا.

نيميلاوألفسألاوأىلعأللطسوتملا
.راسيلاوأ

ةرخؤموأةمدقمضفخوأعفربمق.
وأنميألاعارذلاكيرحتبدعقملاةداسو
.لفسألاوأىلعأللرسيألا

.٤٠/يلآلادعقملاطبضعجار

دعاقملاروهظةلامإ

:دعقملارهظةلامإل
بناجلابةدوجوملاعارذلاعفرا.١

.دعقملانميلخادلا
عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢

رهظلفقلعارذلاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل
طغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١

رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
.يسأرلاعضولاىلإدعقملا
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ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم

.٤١/ةينحنملادعاقملاروهظعجار

نامألاةمزحأ

لوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجُري
مادختساةيفيكلوحةمهمتامولعمىلع
:حيحصلالكشلابنامألاةمزحأ
٤٥/نامألاةمزحأ.
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.

٤٦/بسانم
٤٨/رجحلاوفتكلامازح.
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.

٧٢/)LATCHماظن(لافطألل

ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفم
ةيئاوهلا
مسرلايفروصملاحاتفملاتدجواذإ
،سايقلاةزهجأةحوليفيلاتلايحيضوتلا
فاقيإ-ليغشتحاتفمدوجوىلعليلداذهف
كنكمييذلاةيئاوهلاةداسولاليغشت
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتلهمادختسا
.اهليغشتفاقيإلوأًايودييفرطلابكارلل

ةداسولاليغشتفاقيإحاتفمليغشتل
.ةبكرملاحاتفممدختسا،ةيئاوهلا
ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمعجار
.ةمهمتامولعمىلعلوصحلل٦٢/ةيئاوهلا

ةآرملاطبض

ةيجراخلاايارملا

ايارمبةدوزملاتابكرملاطبضنكمي
وأىلعأللةآرملاكيرحتبةيوديةيجراخ
اًءزجىرتثيحبنيميلاوأراسيلاوألفسألا
ءايشألاحوضوبىرتوةبكرملابناجنم
.كفلخةدوجوملا

براقعةهجبضبقملاريودتبةآرملكرتخا
بناجيفةدوجوملاةآرمللةبسنلابةعاسلا
ةعاسلابراقعةهجسكعوأبكارلا
،قئاسلابناجيفةدوجوملاةآرمللةبسنلاب
.ايارملليئابرهكلاطبضلارفوتاذإكلذو
هاجتالابضبقملاكيرحتبةآرملاةيوازطبضا
.بولطملا
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عضولايفديدحتلاحاتفمىلعظفاح
نيتآرملانمٍيأطبضمدعدنعيزكرملا
.نيتيجراخلا

بحسايارمبةدوزملاتابكرملاطبضنكمي
ةحضاوةيؤرىلعلوصحلليوديلكشب
ترفوتاذإكلذو،كفلخةدوجوملاءايشألل
.ةزيملاهذه
دنعاهفلتعنمللخادلاوحنًايوديايارملاِوطا
،يطلل.تارايسللةيلآةلسغمىلإلوخدلا
ةآرملاعفدا.ةرايسلاوحنةآرملابحسا
.يلصألااهعضومىلإاهتداعإلجراخلاةهج

ةيلخادلاايارملا

ىلعلوصحللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
.كتبكرمفلخةنئاكلاةقطنمللةحضاوةيؤر

يراهنلامادختساللمامألاىلإناسللاعفدا
يليللامادختسالاةلاحيففلخللهبحساو
نمرداصلاديدشلاءوضلاراهبإبنجتل
.فلخلابتارايسللةيسيئرلاحيباصملا
.٣٥/ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمعجار

ةدايقلاةلجعطبض

ةلباقهيجوتةلجعبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
نمرسيألابناجلاىلععارذلانوكي،ةلامإلل
.هيجوتلادومع
:ةدايقلاةلجعطبضل

هيجوتلاةلجعكيرحتلعارذلابحسا.١
ىلإلوصولللفسألاوأىلعألل
.حيرمعضو

هيجوتلاةلجعلفقلعارذلاررح.٢
.اهناكميف

.٨٧/ةدايقلاةلجعطبضعجار

ةيلخادلاةرانإلا

فقسلاءاوضأ

.بابيأحتفدنعفقسلاحيباصمءيضت
.باوبألالكقلغدعبءاوضألائفطنتو

تاسايقلاةزهجأةحولعوطسضبقمدتمي
فقسلاءاوضأليغشتل.Dطغضدنع
هاجتابضبقملاردأمثDطغضا،ًايودي
يف.نكممعضومىصقألةعاسلابراقع
ةءاضمفقسلاحيباصملظت،عضولااذه
.قلغموأحوتفمبابكانهناكءاوس
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EDOME OFF)فقسلاحيباصم
ضبقمقوفرزلااذهدجوي:)ةأفطم
.تاسايقلاةزهجأةحولعوطس
فقسلاءاوضألظتسورزلاىلعطغضا
ةرمرزلاطغضا.بابلاحتفدنعةأفطنم
.بابحتفدنعفقسلاءاوضأءيضتلىرخأ

ةءارقلاحيباصم

،ةءارقحيباصمبةزهجملاتارايسللةبسنلاب
حابصملكبناجبدوجوملارزلاىلعطغضا
.هليغشتفاقيإلوأهليغشتل
حيباصمباًضيأةزهجمةرايسلانوكتدق
طبضنكميال.ىرخأعضاوميفةءارق
.حيباصملاهذه
نعتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
:عجار،ةيلخادلاةرانإلا
/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.

١١٩.

.١٢٠/جورخلا/لوخدلادنعةءاضإلا.

ةيجراخلاةرانإلا

ىلعيجراخلاحابصملايفمكحتلارزدجوي
ةلجعراسيىلإ،تاسايقلاةزهجأةحول
.ةدايقلا
O:عضولااذهلًاليلقليغشتلارصنعردأ
وأةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاءافطإل
.ىرخأةرماهليغشتل
ةيجراخلاحيباصملاليغشتل:يكيتاموتوأ
ةءاضإلابسح،ًايكيتاموتوأاهليغشتفاقيإو
.ةيجراخلا
حيباصمونكرلاحيباصمليغشت:;

تاسايقلاةزهجأةحولءاوضأوةرخؤملا
.ةرايسلاماقرأةحولحيباصمو

حيباصموةيسيئرلاحيباصملاليغشت:2
ةحولءاوضأوةرخؤملاحيباصمونكرلا
ماقرأةحولحيباصموتاسايقلاةزهجأ
.ةرايسلا
:عجار
/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.

١١٥.

.١١٦/)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم.

/يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظن.
١١٧.

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

دومعنمرسيألابناجلاىلععارذلادجوي
.هيجوتلا

.ةدرفمحسمةرودلمعلهمدختسا:8
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نيبلصافلانمزلاطبضلهمدختسا:6
لفسألاوأىلعأللقوطلاردأ.حسميتيلمع
ربكألكشبةرركتمحسمتايلمعلجأنم
.لقألكشبةرركتمحسمتايلمعوأ

d:ةعيرستاحسم.
a:ةئيطبتاحسم.
.تاحساملاليغشتفاقيإلمَدختُسي:9
L:ءزجلاىلعدوجوملاكارحملاعفدا

شرلفاطعنالاةراشإعارذنميولعلا
.يمامألاجاجزلاىلعلسغلالئاس
.٨٨/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار

خانملاليغشترصانع

.ةمظنألاهذهلالخنمةبكرمللةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلاةمظنأيفمكحتلانكمي

ءاوهلافييكتماظنبةدوزملاريغتابكرملا
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ةحورملاليغشترصنع.١
ةرارحلاةجرديفمكحتلا.٢
ءاوهلاليصوتعضوليغشترصنع.٣

ءاوهلافييكتماظنبةدوزملاتابكرملا

ةحورملاليغشترصنع.١
ةرارحلاةجرديفمكحتلا.٢
ءاوهلاليصوتعضوليغشترصنع.٣
ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.٤
عجار.١٤٦/خانملابمكحتلاةمظنأعجار
تناكاذإ١٤٨/يفلخلاةئفدتلاماظن
مكحتلاماظنوأكلذبةزهجمةبكرملا
ةبكرملاتناكاذإ١٤٩/خانملابيفلخلا
.كلذبةزهجم

سورتلاقودنص

قاطنلاددحمعضو

يف،رفوتاذإ،قاطنلاددحمعضودعاسي
ءانثأةبكرملاةعرسوةكرحلالقانبمكحتلا
ةروطقمبحسوأتاردحنملاىلعةدايقلا
بوغرملاقاطنلاديدحتبكلحمسيثيح
.تارايغلل
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:ةزيملاهذهمادختسال
Mعضولاىلإلقنلاعارذكرح.١

.)يوديلاعضولا(
نيدوجوملا،−/+نيرزلاىلعطغضا.٢

ديدحتل،سورتلارييغتعارذىلع
فورظلبولطملاتارايغلاقاطن
.ةيلاحلاةدايقلا

متيس،)يوديلاعضولا(Mديدحتمتيامدنع
متيوىندأةعرسسرتىلإةكرحلالقانلقن
قئاسلاتامولعمزكرميفٍمقرضرع
)DIC(راوجبMيلاحلاسرتلاىلإريشي.
ةحاتمريغتاردحنملاىلعةلمرفلادعت
.اًطشنقاطنلاددحمعضونوكيامدنع
.١٧٤/رطقلا/بحسلاعضوعجار

تابثيفمكحتلاماظنمادختسانكمي
مادختساءانثأرطقلا/بحسلاعضووةعرسلا
/يوديلاعضولاعجار.قاطنلاددحمعضو

١٧٣.

ةرايسلاتازيم

)ويدارلاةزهجأ(ويدارلا

صارقألغشمبدوزمويدار CD/MP3

O:فاقيإلوأماظنلاليغشتلطغضا
توصلاىوتسمةدايزلهردأ.هليغشت
.هضفخوأ

BAND)نيبامرايتخاللطغضا:)قاطنلا
.AMوFM2و1FMعضو

f:ويدارلاتاطحمرايتخالرِدأ.

© SEEK)وأ)ثحب¨ SEEK:نعثحبلا
.اهحسموأتاطحملا
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ددرتنيبضرعلاةشاشليدبتلطغضا:4
ليغشتفاقيإءانثأ.تقولاوويدارلاةطحم
ضرعلرزلااذهىلعطغضا،لاعشإلا
ةيصنتامولعمضرعلطغضا.تقولا
وأ،ةيلاحلاFM-RDSةطحمبقلعتتةيفاضإ
رايتخانكمي.MP3قيسنتبةيلاحلاةينغألا
Channelلثمةيفاضإتامولعمضرع
،)نانفلا(Artist،)ةينغألا(Song،)ةانقلا(
ديدحتلطغضلابرمتسا.)ةئفلا(CATو
حاتفملاطغضاوأ،ةبولطملابيوبتلاةمالع
رهظتلبيوبتةمالعلكتحتيفيظولا
.بيوبتلاةمالعلوحتامولعم
ويدارلاتازيملوحتامولعملانمديزمل
/ةيهيفرتلاتامولعملاماظنعجار،ىرخألا

١٢٢.

ةلضفمةطحمظفح

ةبكرملاديوزتمتيذلاويدارلاىلعدامتعالاب
تاطحمكةنزخمويدارلاتاطحمنوكت،هب
.طبضلاةقبسمتاطحموأةلضفم
FAVرزبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
دحكةطحم٣٦نيزختنكمي،)ةلضفملا(
رارزألامادختسابةلضفملايفىصقأ
تامالعتحتةدوجوملاةتسلاةيفيظولا
رزمادختسابويدارلاتاطحمددرتبيوبت
FAVىلعطغضا.)ةلضفملا(FAVويدارلا
تسىلإلصيامنيبلقنتلل)ةلضفملا(
اهنملكلو،ةلضفملاتاطحملانمتاحفص
لكيفةرفوتمةلضفمتاطحمتس

تاحفصنمةحفصلكلنكميو.ةحفص
يأىلعيوتحتنأةلضفملاتاطحملا

.FMوAMتاطحمنمةعومجم

تاطحملانيزختلوحتامولعملانمديزمل
.١٢٦/ليغشتلارظنا،ةلضفملا

ةعاسلاطبض

Hىلعطغضا،ويدارلاليغشتعم.١
MINو،)تاعاسلا(HRرهظتل
DDو،)رهشلا(MMو،)قئاقدلا(
.)ةنسلا(YYYYو،)مويلا(

يفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
بيوبتلاتامالعىدحإتحتدوجوملا
.اهرييغتدارملا

©طغضا.٣ SEEK)وأ)ثحب¨ SEEK
)فلخلل(REVوأs،)ثحب(
\وأ FWD)ريودتبمقوأ)مامأللf
سكعبوأةعاسلابراقعهاجتاب
يفةدايزللةعاسلابراقعهاجتا
.امهصاقنإلوأخيراتلاوأتقولا
،ةعاسلاطبضلوحتامولعملانمديزمل
.٩٠/ةعاسلاعجار

ةلومحملاتوصلاةزهجأ
سبقمبةدوزمةبكرملاهذهنوكتنأنكمي
تازيهجتلاةعومجمىلعيفاضإلاخدإ
ةزهجأةحولىلعUSBذفنموىطسولا
ةزهجأليصوتمتينأنكمي.تاسايقلا
رتويبمكزاهجوأiPodةزهجألثمةيجراخ
نيزختزاهجوأMP3لغشموألومحم
USBلباكمادختسابيفاضإلاذفنملاب

ذفنموأ)ةصوب١/٨(مم٣٫٥ساقمبلاخدإ
USBيتوصلاماظنلاىلعاًدامتعا.

"يفاضإلالاخدإلاسبقممادختسا"رظنا
ةزهجألايف"USBذفنممادختسا"و
.١٣٥/ةيفاضإلا

Bluetoothةينقت
،Bluetoothماظنبةبكرملازيهجتةلاحيف
فتاهلايمدختسملماظنلااذهحيتي
Bluetoothةزيمنيكمتمتيذلالومحملا
اهلابقتساودُعبنعتاملاكمءارجإهيف
ليغشتلارصانعويتوصلاماظنلامادختساب
.ةبكرملايف
متيذلالومحملافتاهلانارقإبجيو
ماظنبهيفBluetoothةزيمنيكمت

Bluetoothيفهمادختساةيناكمإلبق
عيمجيففئاظولاعيمجرفوتتال.ةبكرملا
.١٣٩/Bluetoothةينقتعجار.فتاوهلا
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ةدايقلاةلجعليغشترصانع

حيتافمبةزهجملاتابكرملاىلإةبسنلاب
طبضنكمي،ةيتوصلاةدايقلاةلجعليغشت
ةلجعنمتوصلاليغشتحيتافمضعب
.ةدايقلا

w:ةلضفملاةداملاىلإلاقتناللطغضا
ىلعراسموأ،ويدارةطحمءاوسةيلاتلا
وأiPodزاهجىلعدلجموأ،CDصرق
.USBزاهج

c /x:ةداملاىلإلاقتناللطغضا
وأ،ويدارةطحمءاوسةقباسلاةلضفملا
زاهجىلعدلجموأ،CDصرقىلعراسم

iPodزاهجوأUSB.

b / g:توصلاتاربكمتوصمتكلطغضا
ليغشتلىرخأةرمطغضا.طقفةرايسلاب
.توصلا

+ e:توصلاىوتسمةدايزلطغضا.

− e:توصلاىوتسمضفخلطغضا.

SRCE)نيبليدبتللطغضا:)ردصملا
يفاضإلالخدملاو،CDصرقوويدارلا
تارايسللةبسنلابكلذويمامألا
.كلذبةزهجملا
،ةيلاتلاويدارلاةطحمنعثحبللطغضا:¨
ىلإاهردصملقنءانثأيلاتلاراسملاوأ
تاراسملاديدحتلوأ،CDصرقةحتف
وأ®iPodزاهجىلعةدوجوملاتادلجملاو
.USBزاهج

ليغشترصانععجار،تامولعملانمديزمل
.٨٧/ةدايقلاةلجع

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

I:ةزيملاهذهبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،
تابثيفمكحتلاماظنليغشتلطغضا
رشؤمءيضي.هليغشتفاقيإلوأةعرسلا
ليغشتدنعتادادعلاةعومجميفضيبأ
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

+RES)دوجوةلاحيف:)+فانئتسا
ةرتفلطغضا،ةركاذلايفةطوبضمةعرس
ةعرسلاهذهبةدايقلاةعباتملةزيجو
رارمتسالاعمطغضاوأاًقبسمةطوبضملا
يفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزل
همدختسا،لبقنمًاطٰشنمةعرسلاتابث
.ةبكرملاةعرسةدايزل
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Set-)ةزيجوةروصبطغضا:)-طبض
يفمكحتلاماظنليعفتوةعرسلاطبضل
نمرارمتسالاعمطغضاوأ،ةعرسلاتابث
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ؤطابتلالجأ
صاقنإلهمدختسا،لبقنمًاطٰشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس
تابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا:]
نمةطوبضملاةعرسلاوحمنودبةعرسلا
.ةركاذلا
١٧٨/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار
.كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،

يمامألامداصتلاراذنإماظن
ىلإ،هرفوتلاح،FCAماظنفدهيدق
جتانلاررضلاليلقتوأبنجتيفةدعاسملا
ماظنيطعيو.ةيمامألاتامداصتلانع

FCAنوللارضخأاًرشؤمV،دنع
رشؤملااذهلوحتي.كمامأةبكرمفاشتكا
نمكترايستبرتقااذإينامرهكلانوللاىلإ
دنع.اًدجةريبكةجردبكمامأىرخأةرايس
ةريبكةعرسبكمامأةرايسنمبارتقالا
هيبنتللرمحأاًضيموFCAماظنردصي،اًدج
كلذكردصيويمامألاجاجزلاىلع
.ةعيرستارفاص
.١٨٤/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
يفLDWماظندعاسي،زيهجتلابسحب
ريسلاةراحنمدوصقملاريغجورخلابنجت
/ليم٣٥(ةعاس/مك٥٦غلبتتاعرسيف
LDWماظنمدختسيو.ربكأوأ)ةعاس
ةراحتامالعفاشتكالاريماكرعشتسم
،ةراحلاةرداغمريذحتحابصمرهظي.ريسلا

فاشكتساةلاحيفرضخألانوللاب،@
نودةراحلاةرايسلاترداغاذإ.ةراحةمالع
يذلاهاجتالايففاطعنالاةراشإمادختسا
نوللاىلإءوضلاريغتيسف،هيفكرحتت
،كلذىلإةفاضإلاب.ضيمولاعمينامرهكلا
.تارافصتوصقلطني
.١٨٨/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
تارايسلافاشتكاىلعSBZAةزيملمعت
ةقطنملايفةيلاتلاةراحلايفةكرحتملا
ترفوتاذإكلذو،كترايسلءايمعلاةيبناجلا
ءيضت،رمألااذهثدحيامدنع.ةزيملاهذه

SBZAةيجراخلاةيبناجلاايارملايفةشاش
ةراشإةءاضإةلاحيفضموتوةبسانملا
.فاطعنالا
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
)SBZA(/١٨٦.

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
ضرعت،ةزيملاهذهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
فلخةقطنمللاًضرعةيفلخلاةيؤرلااريماك
Rعضولاىلإةبكرملالقندنعةبكرملا
.)فلخللعوجرلا(
اهحسماو،ءاملاباريماكلاةسدعفطشا
.اهفيظنتلةمعانشامقةعطقب
.١٨٢/)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكعجار

Park Assist)نكرلادعاسم(
نكرلادعاسمماظنمدختُسي،هرفوتدنع
دصملايفتاساسح(RPA)يفلخلا
بنجتونكرلاةيلمعيفةدعاسملليفلخلا
Rعضولاىلعطبضلاءانثأقئاوعلا
ىلعلمعيماظنلاو.)فلخللعوجرلا(
يفليم٥(اس/مك٨نملقأتاعرس
ةعومسمنينرتاوصأمدختسيو.)ةعاسلا
.ماظنلاوةفاسملالوحتامولعمريفوتل
ةّتبثملاتاساسحلاةفاظنىلعظافحلابجي
ليغشتلانامضلةرايسلليفلخلادصملايف
.ميلسلا
Parkعجار Assist)١٨٣/)نكرلادعاسم.
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تاقحلملاليغشتسباقم
تاقحلملاليغشتسباقممادختسانكمي
فتاهلثم،ةيئابرهكتادعمليصوتفدهب
.MP3لغشموأيويلخ

يسبقمبةدوزمةبكرملانوكتنأنكمي
ةحولىلعنيدوجومتاقحلمللليغشت
.تاسايقلاةزهجأ
يفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلالزأ
.مادختسالامدعةلاح
.٩١/تاقحلملاليغشتسباقمعجار

ءادألاوةنايصلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
رجلايفمكحتلاماظنبةدوزمةرايسلا
)TCS(تالجعلانارودنمدحييذلا
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظنو
مكحتلايفدعاسييذلا)ESC(تابثلا
ةدايقلافورظلظيفةبكرملليهاجتالا
يفًايكيتاموتوأنيماظنلاالكلمعيو.ةبعصلا
.ةرايسلااهيفليغشتمتيةرملك

طغضا،TCSماظنليغشتفاقيإل.
ةلاسررهظت.هررحمثgىلع

Driver Information Center (DIC)
.ةبسانملا)قئاسلاتامولعمزكرم(

TCSيماظنليغشتفاقيإل.
عمطغضا،StabiliTrak/ESCو
حابصمءيضيىتحgىلعرارمتسالا

StabiliTrak/ESCOFF)ماظن
StabiliTrak/ESCأفطم(Yمتيو

زكرميفةبسانملاةلاسرلاضرع
.قئاسلاتامولعم

ةرمىرخأةرمهررحوgىلعطغضا.
.نيماظنلاالكليغشتلىرخأ
StabiliTrak/ESCماظنليغشتمتيس
/مك٣٢ةبكرملاةعرستزواجتاذإًايئاقلت
ماظنىقبيس.)ةعاسلايفًاليم٢٠(ةعاس

TCSىلعطغضمتييتحأفطمgمتيوأ
ىلإمثءافطإلاعضوىلإلاعشإلاريودت
.ليغشتلاعضو
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٦/تابثلايفينورتكلإلا
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تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

طغضضافخنانمريذحتلاءوضموقي
ةلاحيفهيبنتلابتاراطإلايفءاوهلا
تاراطإدحأنمطغضللريبكلانادقفلا
برقأيففقوتف،كلذثدحاذإو.ةرايسلا
ىلإخفنلاطغضةئياهمبمقو،نكممتقو
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
ءوضلظيسو.١٥٩/ةرايسلاةلومحدودح
ءاوهلاطغضحيحصتمتيىتحًائيضمريذحتلا

.تاراطإلايف
ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا
نوكيدقو.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
ءاوهلاطوغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ضافخنالايفتذخأدقتاراطإلايف
.بسانملاطغضللاهتئياهمىلإجاتحتو

ءاوهلاطغضماظننأىلإةراشإلاردجتو
تاراطإلاةنايصلحملحيالتاراطإلايف
ءاوهلاطوغضىلعظفاح.ةيرهشلاةيداعلا
.تاراطإلايفةحيحصلا
.٢٤٣/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار

دوقولا

نميلاخلادوقولاىوسمدختستال
91ةميقبفنصملاوصاصرلا RONوأ
دوقولامادختسابنجت.كترايسيفىلعأ
ىلإيدؤيسكلذنأللقأنيتكوأةبسنب
يفداصتقالاةردقوءادألاضافخنا
/هبىصوملادوقولاعجار.دوقولاكالهتسا

١٨٩.

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرمعماظنبسحي
ساسأىلعكرحملاتيزرمع
ةلاسرلاضرعيو،ةرايسلاكالهتسا

CHANGE ENGINE OIL SOON)مق
تقونيحيامدنع)ًابيرقكرحملاتيزرييغتب

ةداعإيغبنيال.رتلفلاوكرحملاتيزرييغت
دعبىوس٪١٠٠ىلإتيزلارمعماظنطبض
.تيزلارييغت

تيزلارمعماظنطبضةداعإ

OILضرع.١ LIFE REMAINING
زكرمىلع)يقبتملاتيزلارمع(
زكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١٠٤/)DIC(قئاسلاتامولعم

زكرمبVىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
ةشاشطيشنتءانثأقئاسلاتامولعم

Oil Life)متيفوسو.)تيزلارمع
.٪١٠٠ىلإتيزلارمعرييغت
تيزلارمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:يلاتلاوحنلاىلع
OILضرع.١ LIFE REMAINING

زكرمىلع)يقبتملاتيزلارمع(
زكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١٠٤/)DIC(قئاسلاتامولعم

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
سمخلالختارمثالثاهررحو
ىلع٪١٠٠ضرعمتاذإ.ٍناوث
طبضةداعإتمتدقنوكتف،ةشاشلا
.ماظنلا

.٢١٢/كرحملاتيزرمعماظنعجار
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ةيداصتقالاةدايقلا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
دنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
:ةدايقلا
ةجردىلإخانملابمكحتلاةمظنأطبضت.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
الامدنعمهليغشتفقوأوأكرحملا
.مهيلإةجاحكانهنوكت

مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.
.ئداهوحنىلععراستلاب

بنجتو،ًايجيردتلمارفلاىلعطغضا.
.ئجافملافقوتلاتالاح

ةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.
.ةليوطتارتفلؤطابتلا

فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.
مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا

.ةعرسلاتابثيف
ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.

رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(ىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلارادج

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.
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٢٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لافقألاوحيتافملا
٢٣....................حيتافملا
نودبدُعبنعلوخدلاماظن

٢٥..............)RKE(حاتفم
نودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت

٢٥..............)RKE(حاتفم
٢٧....دُعبنعةرايسلاليغشتءدب
٢٨...............باوبألالافقأ
٢٩.......ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
٢٩.......ةلومحلابابلفقةداعإ
٢٩...............رخأتملالفقلا
٢٩....ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
٢٩..........قالغإلانمةيامحلا
٢٩..........لافطألانامألافقأ

باوبألا
٦٠/٤٠(يبناجلابابلا

٣٠..................)حجرأتم
٣١...............قلزنملابابلا
٣٢..............ةيفلخلاباوبألا

ةبكرملانامأ
٣٣...............ةرايسلانيمأت
ةكرحلّطعمماظنليغشت
٣٣...................ةرايسلا

ةيجراخلاايارملا
٣٤..............ةبدحملاايارملا

٣٤...............ةيوديلاايارملا
٣٤........ةروطقملابحسايارم
٣٥.............ةيئابرهكلاايارملا

٣٥.................ايارملايط
٣٥.................ايارملاةئفدت

ةيلخادلاايارملا
٣٥....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٣٥....ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ذفاونلا
٣٦.....................ذفاونلا
٣٦...............ةيوديلاذفاونلا
٣٦.................ةيلآلاذفاونلا
٣٧............ةحجرأتملاذفاونلا
٣٨.........ززعملاينقتلاجاجزلا
٣٨...............ةيفلخلاذفاونلا
٣٨..............سمشلاتايقاو

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

ريذحت}
حاتفمعمةرايسلايفلافطألاكرتنإ
لافطألاباصيدقف؛ريطخرمألاعشإلا
.تومللنوضرعتيدقوأحورجبمهريغوأ
يأوأةيلآلاذفاونلاليغشتبنوموقيدقو
دقلب،ىرخألاليغشتلارصانعنم
ذفاونلالمعت.كرحتتةرايسلانولعجي
دقو،لاعشإلايفحيتافملانوكتامدنع
ةريطخحورجبمهريغوألافطألاباصي
يهوةذفانلاراسميفاوقلعيدقوأ
عمةبكرملايفلافطألاكرتتال.قلغنت
.هعضوميفلاعشإلاحاتفمدوجو
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٤

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

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

RUN)ءايشأةيأةفاضإبمقتال.)ليغشت
.لاعشإلاحاتفمبةٰقلعملاةقلحلاىلإىرخأ
ةيناثلاةقلحلاىلإةيفاضإءايشأقيلعتبمق
ىلعةروصقمءايشألاهذهنكتلو،طقف

ةريغصءايشأوأةيساسأحيتافمةعضب
زاهجمجحنعاهمجحديزيالةفيفخو
.RKEلاسرالا
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٢٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

نمرداصلا)شيوشتلا(لخادتلالطعيدق
ةيكلساللاتاددرتلاىلعفرعتلاتاقاقر
)RFID(ةبكرملاليغشتءدبةيناكمإ
RFIDتاقاقرءاقبإىجرياذل.حاتفملاب
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحاتفملانعةديعب
لافقأعيمجولاعشإلايفحاتفملامدختُسي
.باوبألا
نأنكميةيطخةرفِشحاتفملاىلعدجوي
لهؤملالافقألاعناصوأعزوملااهمدختسي
هذهظفحبمق.ةديدجحيتافملمعل
اهظفحتالنكلو،نمآناكميفتامولعملا
.ةبكرملايف
حاتفمىلإةجاحلاةلاحيفعزوملاعجار
.يفاضإوأليدب
،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
نمهولخنمدكأتللحاتفملالصنصحفاف
هفيظنتىلعصرحا.هباشاموأخاسوألا
ةفصبفرطلاةقدتسمةادأبوأةاشرفب
.ةيرود

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

ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلاماظن

زاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادجًاديعبلاسرإلا

كانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأتابكرم

عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفم
٦٠ةفاسمىتحRKEلاسرإلازاهجلمعي
ناكاذإكلذو،ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم
.اًرفوتم
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٢٥/)RKE(حاتفمنودب

هباشمالب،دعبنعليغشتلاءدب

Q:عيمجلفقتيكةدحاوةرمطغضا
زكرمقيرطنعهليغشتمتاذإ.باوبألا
حيباصمضموتسف،)DIC(قئاسلاتامولعم
لفقمتدقهنأىلإريشتلةدحاوةرمنكرلا
.باوبألا
دنعقوبلانمةقسقستوصردصيدق
نوضغيفىرخأةرمQىلعطغضلا
.١١٠/ةرايسلاصيصختعجار.ناوثسمخ

K:اذإ.قئاسلابابلفقحتفتيكلطغضا
نوضغيفKىلعىرخأةرمطغضلامت
باوبألاةفاكلافقأحتفنتسف،ناوثسمخ
.ىرخألا
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ةءاضمىقبتوةيلخادلاحيباصملاءيضتو
اذإ.لاعشإلاليغشتىتحوأةيناث٢٠ةدمل
تامولعمزكرمقيرطنعهليغشتمت
نكرلاحيباصمضموتسف،)DIC(قئاسلا
لافقأحتفمتدقهنأىلإريشتلنيترم
.١١٠/ةرايسلاصيصختعجار.باوبألا

j:بسحفةلومحلاباوبأحتفلطغضا.

،ةزيملاهذهبةدوزمةبكرملاتناكاذإ:/
ةدمل/رارمتسالاعمطغضامثQطغضا
ضموتىتحوألقألاىلعٍناوثعبرأ
ليغشتءدبلفاطعنالاةراشإحيباصم
زاهجمادختسابةرايسلاجراخنمكرحملا
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.٢٧/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار
صيصخترظنا،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل
.١١٠/ةرايسلا

L:ددحمليغشتءدبلررحوطغضا
فاطعنالاتارشؤمضموت.ةبكرملاعضو
.تارمثالثًاتوصقوبلاردُصيو

ديزتةدملًاطغاضقباوLىلعطغضا
ضموت.ئراوطلاراذنإليعفتلنيتيناثنع
ًاتوصقوبلاردُصيوفاطعنالاةراشإءاوضأ
راذنإلافقوتي.ةيناث٣٠ةدملرركتملكشب
وأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاليوحتدنع
نأبجي.ىرخأةرمLىلعطغضلادنع
يكلءافطإلاعضويفلاعشإلانوكي
.ئراوطلاراذنإلمعي

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب

دعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
يهةبكرملاعمةجمربملا)RKE(حاتفمالب
ةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعتيتلا
ءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوألاسرإلا
دنع.ليكولاقيرطنعهتجمربوهنعليدب
ةبكرملاعملدبتسملالاسرإلازاهجةجمرب
لاسرإلاةزهجأةفاكةجمربًاضيأبجي
ديدجلالاسرإلازاهجةجمربدرجمب.ىرخألا
وأةدوقفملالاسرإلاةزهجألمعتنلف
نأةبكرملكلنكمي.ىرخأةرمةقورسملا
.اهعمةجمربملاسرإةزهجأةعبرأاهلنوكي

ةيراطبلالادبتسا

ضرَعاذإةيراطبلالدبتسا
DIC REPLACE BATTERY IN

REMOTE KEY.

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

:ةيراطبلالادبتسال
مادختسابلاسرإلازاهجلصفبمق.١

يغاربحاتفملثم،ٍوتسموعيفرءيش
.ةضيرعسأريذ
دوجوملازحلايفرذحبةادألالخدأ.

زاهجيفلصفلاطخلوطىلع
لوطأقمعلةادألالخُدتال.لاسرإلا
ساسحإلاروففقوت.مزاللانم
.ةمواقمب

زاهجلصفنيىتحةادألايلبمق.
.لاسرإلا

ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٢
.ةيندعم
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

نوكيثيحبةديدجلاةيراطبلاعض.٣
لدبتسا.لفسألاوحنبجوملافرطلا
اموأCR2032زارطنمةيراطبب
.اهلداعي

.لاسرإلازاهجبيكرتدعأ.٤

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
ءدبةزيمبةدوزمةبكرملاهذهنوكتدق
ءدبكلحيتتةزيملاهذهف.دُعبنعليغشتلا
نكميو.ةبكرملاجراخنمكرحملاليغشت
ماظنوأةئفدتلاماظنليغشتأدبتنأاًضيأ
ةمظنأعجار.ةبكرملايفءاوهلافييكت
.١٤٦/خانملابمكحتلا

نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
نعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
دنعهتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأدعب
عالطاللةيلحملاةمظنألاعجار.كلذلعف
ةبكرملاليغشتءدبنأشباهتابلطتمىلع
.دعبنع
اذإدعبنعليغشتلاءدبةزيممدختستال
دفنيدق.دوقولانمةليلقةيمكةبكرملابناك
.ةبكرملانمدوقولا
لوخدلاماظنلاسرإلازاهجلاجملقيدق
.ةرايسلاليغشتءانثأحاتفمنودبدُعبنع

ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دُعبنعلوخدلاماظنرظنا،لاسرإلازاهج
.٢٥/)RKE(حاتفمنودب

ماظنلاسرإزاهجىلعدجويرزلااذه:/
تناكاذإ)RKE(حاتفمالبدعبنعلوخدلا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيمبةدوزمةبكرملا
ءدبةزيممادختسابكرحملاليغشتءدبل
:دعبنعليغشتلا

ماظنبصاخلالاسرإلازاهجهجو.١
وحنRKEحاتفمالبدعبدنعلوخدلا
.ةبكرملا

،لاسرإلازاهجىلعQىلعطغضا.٢
.هررحمث

ىلعرارمتسالاعمطغضا،روفلاىلع.٣
تارشؤمحيباصمضموتىتح/
ةيؤرعطتستملاذإ.نارودلا
ىلعرارمتسالاعمطغضا،حيباصملا
.لقألاىلعناوثعبرأةدمل/
ءيضت،كرحملاليغشتءدبمتيامدنع
ءانثأةءاضملظتونكرلاحيباصم
باوبأقلغنتس.كرحملانارود
.ةبكرملا
ةدمللمعلايفكرحملارمتسيسامك
تاوطخلاررك،ةيناث٣٠دعب.قئاقد١٠
ةدملةرتفلادميفةبغرلاةلاحيف

ءدبديدمتنكميال.قئاقد١٠
ةرملالإدُعبنعليغشتلا
.طقفةدحاو

نعليغشتلاءدبءانثأةبكرملالوخددعب
ةدايقلليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ،دعب
.ةبكرملا
دُعبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابُحمسي
دحكنيترموأةدحاوةرمديدمتةرتفب
.لاعشإيترودنيبىصقأ
نعليغشتلاءدبءارجإمادختسالاحيف
قئاقدلاةدمءاهتنالبقىرخأةرمدُعب
ةدملاكلتلوعفميهتنيسف،ىلوألارشعلا
١٠اهردقوةيناثلاةدملاأدبتسوروفلاىلع
.اًضيأقئاقد
نيترملدُعبنعكرحملاليغشتءارجإدعب
عمةدحاوليغشتةيلمعءارجإدعبوأ
ةطساوبةرايسلاليغشتمزلي،اهديدمت
نكمتتيككلذواهليغشتفاقيإمثلاعشإلا
دُعبنعليغشتلاةزيممادختسانم
.ىرخأًةرم
دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا
ةبكرملاوحنRKEلاسرإزاهجهجو.

ئفطنتىتح/رزىلعطغضاو
.نكرلاحيباصم

ريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
.رطخلانم
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ىلإمثليغشتلاعضوىلإلاعشإلارِدأ.
.ليغشتلافاقيإعضو

نعةبكرملاليغشتءدبةزيمليغشتمتينل
:ةلاحيفدُعب
.لاعشإلايفحاتفملادوجو.
.كرحملاءاطغحتف.
رطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضويف
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

ددعتمرشؤملاحابصمعجار.تاثاعبنالاب
.٩٨/فئاظولا

ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.
.ًادجةيلاعكرحملا

.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.

ةبكرملاليغشتءدبلنيتلواحمميدقتمت.
ءدبةلواحمميدقتمتوأدُعبنع
.ديدمتةرتفعمليغشت

.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

صيصخترظنا،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل
.١١٠/ةرايسلا

باوبألالافقأ

ريذحت}
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

باوبألااوحتفينأ،لافطألا
ةبكرملانماوطقسيوةلوهسب
بابلانوكيامدنع.ريستيهو
.هحتفةضبقلاعيطتستنلفًالفقم
ةبكرملانمطوقسلالامتحانإ
يفربكأنوكيمادطصاعقواذإ
كلذل.باوبألالافقإمدعلاح
اودترينأباكرلاةفاكىلعبجي
،بسانملالكشلابنامألامازح
ةدايقءانثأباوبألالفقبجيامك
.ةبكرملا

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

ةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
ريغبابلانمةبكرملاىلإ
ةعرسففختامدنعلوفقملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لافقإنإ.اهفقوتوأةبكرملا
عنمىلعدعاسينأنكميباوبألا
.كلذثودح

يوديلاعارذلاكّرح،لخادلانمبابلالفقل
،بابلاحتفلو.لفسألبابلاىلعتبثملا
.ىلعأليوديلاعارذلاكّرح
.حاتفملامادختسابجيف،جراخلانمامأ
نودبلوخدلاةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
دُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجارف،حاتفم
.٢٥/)RKE(حاتفمنودب
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

كلذواهلفقحتفلوأباوبألالفقلTطغضا
.ةزيملاهذهترفوتاذإ
بابلاضبقملمعينل،بابلالفقدنع
.يلخادلا

ةلومحلابابلفقةداعإ
طغضلادنعاًحوتفمةلومحلابابناكاذإ
زاهجوأبابلاىلعدوجوملالفقلارزىلع
،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
.ةلومحلابابادعباوبألاعيمجلفُقتسف
وأهقالغإدنعاًروفةلومحلابابلفقمتي
.رخأتملالفقلاةزيملمعدنع

رخأتملالفقلا
لفقلاحاتفممادختسابباوبألالفقدنع
متيسف،باوبألادحأحتفءانثأيئابرهكلا
قالغإنمٍناوثسمخدعبباوبألالفق
تارمثالثنينرتوصردصيس.بابرخآ
رخأتملالفقلاةيصاخنأىلإةراشإلل
.مادختسالاديقتحبصأ

زاهجىلعQوأeىلعطغضلايدؤي
ىلإحيتافمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
عيمجلفقورخأتملالفقلاةزيملاطبإ
.اًروفباوبألا
يفحاتفملاناكاذإةزيملاهذهلمعتنل
.لاعشإلا
زكرممادختسابةزيملاهذهةجمربنكمي
لفقريخأت"عجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١١٠/ةرايسلاصيصختيف"بابلا

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
حتف/لفقلاةزيمبةدوزمةبكرملانوكتدق
ةزيملاهذهةجمربنكمي.ًايكيتاموتوألفقلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرممادختساب
.١١٠/ةرايسلاصيصختعجار

قالغإلانمةيامحلا
حاتفملاىلعلفقلانمةزيملاهذهكيمحت
يفحاتفملانوكيامدنعةبكرملالخاد
.اًحوتفمباوبألادحأولاعشإلا
يئابرهكلالفقلاحاتفمىلعطغضلامتاذإ
وأقئاسلابابوأباكرلابابنوكيامدنع
عيمجلفُقتسف،اًحوتفميفلخلابابلا
.قئاسلابابحتفيفوساهدعبوباوبألا
ةلومحلابابةزيملاهذهنمضتتالنكلو
.يبناجلا
ةعومجمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.ةزيملاهذهليطعتمتيسف،فاعسإلا

لافطألانامألافقأ
نميمامألاءزجلاىلعنيمأتلالافقأدجوت
بابلاوأ٦٠/٤٠يبناجلاحجرأتملابابلا
.يبناجلاقلزنملا
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–٦٠/٤٠يبناجلاحجرأتملابابلالكشلابحضوم
بكارلابناجهبشييذلاو،قئاسلابناجنم

كّرح،٦٠/٤٠يبناجلاحجرأتملابابللةبسنلاب
قئاسلابابلةبسنلابنيميلاىلإرزلا
بكارلابابلةبسنلابراسيلاىلإوأيبناجلا
.نامألاةزيمليغشتليبناجلا
قئاسلابابلةبسنلابراسيلاىلإرزلاكّرح
بكارلابابلةبسنلابنيميلاىلإوأيبناجلا
عضوىلإباوبألالافقأةداعإليبناجلا
.يداعلاليغشتلا

يبناجلاقلزنملابابلا

رزلاكّرح،يبناجلاقلزنملابابللةبسنلاب
ىلإةدوعللامنيب.نامألاةزيمليغشتلىلعأل
كيرحتبجي،يداعلاليغشتلاعضو
.لفسألرزلا

باوبألا

)حجرأتم٦٠/٤٠(يبناجلابابلا

،جراخلانم٦٠/٤٠بابليمامألاءزجلاحتفل
.بابلاحتفاوضبقملابحسا
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

،لخادلانم٦٠/٤٠بابليمامألاءزجلاحتفل
.هحتفلبابلاعفداوكتيحانضبقملابحسا

،جراخلانم٦٠/٤٠بابليفلخلاءزجلاحتفل
بابلابناجىلعدوجوملاضبقملابحسا
.كتيحانبابلابحساويفلخلا
قالغإبجي،٦٠/٤٠ةيبناجلاباوبألاقالغإل
بابلاقلغأاهدعب.ًالوأيفلخلابابلا
نيبابلاالكنأنمدكأت.يمامألا
.اًمامتناقلغم
مازحةعومجمةحجرأتملاباوبألايفتبثم
نمرثكأبابلاحتفعنملبابلاراطإيفعنام

.ةجرد٩٠
بابلاقلغأ،ةجرد٩٠نمرثكأبابلاحتفل
عناملامازحلابحساو،يئزجلكشب
قالغإمتيامدنع.بابلاحتفامث،كتيحان
هعضولعناملامازحلادوعيفوسف،بابلا
.ًايكيتاموتوأ

قلزنملابابلا

،جراخلانميبناجلاقلزنملابابلاحتفل
نميفلخلاءزجلاةيحانضبقملابحسا
.بابلاحتفاوةبكرملا
،جراخلانميبناجلاقلزنملابابلاقالغإلو
قلزنيبابلالعجلضبقملامادختسابجي
.ةبكرملليمامألاءزجلاةيحان
عمًايذاحمنوكيسف،بابلاقالغإمتيامدنع
.مسجلابناج
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

،لخادلانميبناجلاقلزنملابابلاحتفل
نميفلخلاءزجلاةيحانضبقملابحسا
ءزجلاةيحانقلزنيبابلالعجا،مث.ةبكرملا
.ةبكرملليفلخلا
،لخادلانميبناجلاقلزنملابابلاقالغإل
ةيحانقلزنيبابلالعجاوضبقملابكسمأ
.ةبكرملليمامألاءزجلا
عرشتنألبقاًمامتقلغمبابلانأنمدكأت
.ةدايقلايف

ةيفلخلاباوبألا

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
ريغبابلانمةبكرملاىلإ
ةعرسففختامدنعلوفقملا
لافقإنإ.اهفقوتوأةبكرملا
عنمىلعدعاسينأنكميباوبألا
.كلذثودح

بحسا،جراخلانمةيفلخلاباوبألاحتفل
يفلخلايبناجلابابلاحتفلكتيحانضبقملا
.ًالوأبكارلل



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 8/1/18

٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

بحسا،قئاسلليفلخلايبناجلابابلاحتفل
ةيلخادلاةفاحلاىلعدوجوملاجالزملاررحم
.بابلل
يبناجلابابلاقلغأ،ةيفلخلاباوبألاقالغإل
يبناجلابابلاقلغأمث.ًالوأقئاسلليفلخلا
نيبابلاالكنأنمدكأت.بكارلليفلخلا
.اًمامتناقلغم

ةبكرملانامأ

ةرايسلانيمأت
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
ةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو
.اًمامتةرايسلا

ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
ةقرسلاعنمماظنبةبكرملاهذهديوزتمت

PASS-Key® III+)صصخملانامألاماظن
PASS-Keyحاتفمدعيو.)تابكرملل III+
.ةقرسلاعنمليفخماظنةباثمب
عزندنعًايكيتاموتوأماظنلاليعفتمتي
.لاعشإلانمحاتفملا
فاقيإوأماظنلاليعفتكيلعبجيالو
.ًايوديهليعفت
ةلكشمكانهتناكاذإنامألاحابصمءيضي
فاقيإوأةقرسلاعنمماظنليعفتيف
.هليعفت
ءوضءاضأو،كرحملاليغشتأدبيملاذإ
لبقتسملالسرملازاهجلانوكيدقف،نامألا
مثلاعشإلافِقوأ.اًفلاتحاتفملابصاخلا
.ىرخأةرملِواح
رهظيالو،ءدبلامدعيفكرحملارمتسااذإ
ليغشتلاءدبلواحف،ررضيأحاتفملاىلع
يفكرحملارمتسااذإ.رخآلاعشإحاتفمب

نإف،رخآلاحاتفملاةطساوبءدبلامدع
ليغشتأدباذإ.ةمدخىلإجاتحتةبكرملا
.ًابيعملوألاحاتفملانوكيدقف،ةبكرملا
لافقأللةعنصملاةكرشلاوأكليكوعجار
ةمدخلاءارجإبمايقلاامهنمٍيألنكميثيح
PASS-Keyماظنىلع III+حاتفمعنصو
.كلديدج
زومرلاكفزاهجفشتكينأنكمملانم
PASS-Keyماظنيف III+ةدوجوملاميقلا
حاتفملايفبيجملالسرملازاهجلايف
لصيامةجمربنكمي.لَدبتسملاوأديدجلا
نمءارجإلااذه.ةبكرمللحيتافمةينامثىلإ
.طقفةيفاضإلاحيتافملاىلعفرعتلالجأ
ًايلاحةجمربملاحيتافملالكنادقفةلاحيف
عناصوأليكولاةعجارمبجي،اهلمعمدعوأ
ماظنبةصاخلاةمدخلاميدقتهنكميلافقأ

PASS-Key III+حيتافمعنصبلطل
.ماظنللاهتجمربو
ميدقتهنكميلافقأعناصوأليكولاعجار
PASS-Keyماظنبةصاخلاةمدخلا III+
اًمامتعوطقمديدجحاتفمىلعلوصحلل
يفمدختُسييذلالاعشإلاحاتفملثم
.ماظنلاليغشت
:ديدجلاحاتفملاةجمربل

ىلعةموتخم1ةمالعدوجونمدكأت.١
.ديدجلاحاتفملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

نمجمربملايلصألاحاتفملالِخدأ.٢
أدباولاعشإلالفقةناوطسأيفلبق
ليغشتأدبيملاذإ.كرحملاليغشت
ءارجإلليكولاعجارف،كرحملا
.ةمدخلا

حاتفملارِدأ،كرحملاليغشتءدبدعب.٣
.حاتفملالزأو،ءافطإلاعضوىلإ

ىلعهترادإعمهتجمربلحاتفملالِخدأ.٤
ٍناوث١٠نوضغيفليغشتلاعضو
.قباسلاحاتفملاةلازإنم
ةجمربدرجمبنامألاحابصمئفطنيس
نأحضاولانمنوكيالدق.حاتفملا
ةعرسببسبءاضأدقنامألاحابصم
.حاتفملاةجمرب

ةجمربديرتتنكاذإ٤-١تاوطخلادِعأ.٥
.حيتافملانمديزم
ماظنحاتفمنادقفةلاحيف

PASS-Key III+وأليكولاعجارف،هفلتوأ
ٍيألنكميثيحلافقأللةعنصملاةكرشلا
ماظنىلعةمدخلاءارجإبمايقلاامهنم

PASS-Key III+كلديدجحاتفمعنصو.
نأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
عنمماظنلمعلطبتوأليعفتيغلت
.ةبكرملالخادةقرسلا

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

ريذحت}
،ءايشألالعجتنأةبدحملاةآرمللنكمي
يهاممدعبأودبت،ىرخألاتابكرملاك
يفةدشبتردحنااذإ.عقاولايفهيلع
ةبكرملابمدطصتدق،ةيلاتلاريسلاةراح
ةدعاسمبدكأت.كبناجىلإةدوجوملا
ىلإًاعيرسعجاروأةيلخادلاةآرملا
.راسملارييغتلبقبناجلا

قئاسلابناجةآرمنميلفسلاءزجلانوكي
حطسنإ.اهرفاوتةلاحيفةبدحمبكارلاو
نمةيؤرلالاجمعيسوتلةبدحمةآرملا
ةبدحملاةآرملاطبضنكمي.قئاسلادعقم
نكميقئاسللعضولضفأىلإًالوصوًايودي
.لضفأةيؤرىلعلوصحلاهلالخنم

ةيوديلاايارملا
كيرحتقيرطنعايارملاطبضكنكمي
نيميلاىلإولفسأللوىلعأللةآرملا
.راسيلاو
جراخللوألخادللايارملايطنكميامك
.ًايودي

ءزجلايفةدعاسمةبدحمةآرمدجوت
ةآرملاحطسدعيامك.ةآرملكنميلفسلا
دعقمنمةيؤرلانمديزملاًفوقعمةبدحملا
ةبدحملاايارملاطبضنكمي.قئاسلا
.ةآرملاكيرحتقيرطنعًايوديةدعاسملا

ةروطقملابحسايارم

بحسايارمبةدوزملاتابكرملاطبضنكمي
ءايشأللةحضاوةيؤرىلعلوصحللًايودي
.كفلخنم
ءزجلايفةدعاسمةبدحمةآرمدجوت
ًايودياهطبضنكمي،ةآرملكنميلفسلا
.ربكأةيؤرلاجمريفوتل
جراخللوألخادللايارملايطنكميامك
.ًايودي
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيئابرهكلاايارملا

لكددح،ةيلآايارمبةبكرملازيهجتةلاحيف
هاجتايفضبقملاةرادإقيرطنعةآرم
بكارلاةآرملةبسنلابةعاسلابراقعةكرح
براقعةكرحهاجتاسكعوأةيبناجلا
دعيو.ةيبناجلاقئاسلاةآرملةبسنلابةعاسلا
.اًدياحماًعضويزكرملاعضولا
كيرحتقيرطنعةآرملاةيوازطبضا
نكميال.بولطملاهاجتالايفضبقملا
.ًايوديالإةدعاسملاةبدحملاايارملاطبض

ايارملايط

يوديلايطلاايارم

ةبكرملاهاجتابلخادللايارملايطنكمي
ربعةبكرملارورمءانثأرارضأباهتباصإعنمل
وحنةآرملاعفدا.يكيتاموتوألاليسغلا
.يلصألااهعضوىلإاهديعتيكجراخلا

ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا

ةقطنملاهيبنتبةزهجمةبكرملانوكتدق
ءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار.ةيبناجلاءايمعلا
.١٨٦/)SBZA(ةيبناجلا

ايارملاةئفدت
ةلباقايارمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
:نيخستلل

.ايارملانخستيكطغضا:1
رزلاىلعدوجوملارشؤملاحابصمءيضي
.ةنخسملاةيجراخلاايارملاطيشنتمتيامدنع
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
.١٤٦/خانملابمكحتلاةمظنأتحت

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
مادختسالاءانثأمامأللناسللاىلعطغضا
ءانثأمادختساللفلخللهبحساوراهنلالالخ
ةيسيئرلاحيباصملاببسبراهبإلابنجتلليللا
.كفلخةمداقلاتابكرملل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦

عوجرلاويديفلةيوديلاةآرملا

تناكاذإ،هذهيوديلاميتعتلاةآرمرفوت
ةقطنمللاريماكلاباًضرع،اهبةدوزمةبكرملا
ويديفلاضرعةزيمرهظت.ةبكرملافلخ
،)عوجر(Rىلإةبكرملالقنمتيامدنع
نمةبكرملالقنمتيامدنعئفطنتو
R)عوجر(.

اهلحوءاطخألافاشكتسا

ترهظو)عوجر(Rيفةبكرملاتناكاذإ
ليغشتفقوتمثةآرملايفءاقرزةشاش
.ةمدخلابلطلليكولاعجارف،ةشاشلا
.١٨٢/)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكعجار

ذفاونلا

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

ةيوديلاذفاونلا
قيرطنعةيوديلاذفاونلاليغشتكنكمي
لكىلعدوجوملاةكرحلاءدبقفرمةرادإ
.اهضفخوأةيبناجلابابلاذفاونعفرلباب

ةيلآلاذفاونلا

ريذحت}
ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
يفحيتافملاكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
/حيتافملاعجار.لافطأاهيفوةرايسلا

٢٣.

ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،ةيلآلاذفاونلالمعت
عضويفلاعشإلانوكيامدنع،اهب
ACC/ACCESSORYيفوأ،ليغشتلا
تاقحلملاةقاططيشنتدنعوأ،)تاقحلم(
تاقحلملاةقاطعجار.)RAP(ةزجتحملا
.١٦٧/)RAP(ةزجتحملا



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 8/1/18

٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

حتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأةذفانلا
راركتةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

لفسألعيرسلاكرحتلا

ةزيمباًزهجماًضيأقئاسلاةذفانحاتفمدعي
ضفخبحمستيتلالفسألعيرسلاكرحتلا
طغضا.حاتفملابكاسمإلانودةذفانلا
ةمالعلمحييذلاحاتفملاىلعلماكلكشب

AUTO)كرحتلاعضوطيشنتل)يكيتاموتوأ
اذهءاغلإنكمي.هررحمث،لفسألعيرسلا
بحسقيرطنعتقويأيفعضولا
،يئزجٍلكشبةذفانلاحتفل.ىلعألحاتفملا
حبصتىتححاتفملاىلعقفربطغضا
.بولطملاعضوملايفةذفانلا

ةحجرأتملاذفاونلا

ةحجرأتملاةيبناجلاذفاونلا

بحسبكيلع،ةحجرأتمةيبناجةذفانحتفل
.ىلعألةذفانلاةفاحىلعدوجوملاجالزملا
ىلإجالزملاعفدوةذفانلاةحجرأبجيو
.اهناكميفةذفانلالفقللفسألا
،كتيحانجالزملابحسا،ةذفانلاقالغإل
.هلفقللفسألاىلإهعفداو

ةحجرأتملاةيفلخلاذفاونلا

.ةحجرأتمةيفلخذفاوناًضيأةبكرملابدجوي
ةقيرطلابةحجرأتملاةيفلخلاذفاونلالمعتو
ةيبناجلاةذفانلااهبلمعتيتلااهسفن
ىلعدجويجالزملانأءانثتساب،ةحجرأتملا
.ةذفانللةيلفسلاةفاحلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٨

ززعملاينقتلاجاجزلا
ينقتجاجزباًضيأةزهجمةبكرملانوكتدق
)ETG(ماظننماًءزجدعييذلاو،ززعم
باكرلاتابرعبتبثملايّلكلاباكرلاةيامح
دعاسيدقو،اذه.لمعلامقطأتابرعو
باكرلاةيامحىلعززعملاينقتلاجاجزلا
نمةتباثلاذفاونلاهذهبناجبنيسلاجلا
يفجاجزلالالخنمجراخللمهعافدنا
عمىتح.اهعيمجسيلو،ثداوحلاضعب
يفنامألاةمزحأطبرنمدبال،جاجزلااذه
باكرلاتابرعلةبسنلابامأ.تاقوألالك
جاجزمادختسامتيالأيغبني،لمعلامقطأو
يذلاززعملاينقتلاجاجزلافالخبرخآ
هضرعتدنعتابكرملايفهلادبتسانكمي
.فلتلل
،يقئاقرلاجاجزلاناكميلاتلالودجلانيبيو
تارايخلاوةبكرملازارطىلإاًدانتسا
.اهبةحاتملا

ززعملاينقتلاجاجزلانكامأةبكرملانيوكت
بوكرعضاومعمباكرللنافلاتارايس
رثكأوأةسمخ

ترفوتاذإ(قلزنملابابللةيمامألاةذفانلا
ةيفلخلاةيبناجلاذفاونلاو)ةزيملاهذه

ةيفلخلاةيبناجلاذفاونلاةليوطتالجعةدعاقتاذنحشتابرع

ترفوتاذإ(قلزنملابابللةيمامألاةذفانلالمعلامقطأتابكرم
.ةيفلخلاةيبناجلاذفاونلاو)ةزيملاهذه

ةيفلخلاذفاونلا

)طقفعئاضبلاةبرع(يفلخلابناجلابابذفاون

ريذحت}
دوجومزجاحىلعةبكرملايوتحتدق
ةيندعملاحاولألاوأةيمامألادعاقملافلخ
بابذفاونلخادةدوجوملاةيدومعلا
ماظننمءزجوهاذهو.يفلخلابناجلا
هذهلثمةلازإبمقتال.بكارلاةيامح
.زجاوحلا

سمشلاتايقاو
.جهولابجحلسمشلاتايقاولازنإكنكمي
.بناوجلاةيحاناهكيرحتنكميامك

ةيقاولاجربتلاةآرم

،ةيقاوجربتايارمبةزهجمةبكرملانوكتدق
ءاطغعفربجيو.حيباصمنودبوأحيباصمب
.اهتيبثتلاحيف،حيباصملاليغشتلةآرملا
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٣٩ دناسملاودعاقملا

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٤٠...............سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٤٠................دعقملاطبض
٤٠...........يلآلادعقملاطبض
٤١........ةينحنملادعاقملاروهظ

ةيفلخلادعاقملا
٤٢..............ةيفلخلادعاقملا

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

٤٦....................بسانم
٤٨..........رجحلاوفتكلامازح
نامألامازحمادختسا

٥٣................لمحلاءانثأ
٥٣..........نامألامازحّدمةادأ
٥٣...........نامألاماظنصحف
٥٤..........نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٥٤..............مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٥٥........ةيئاوهلاةداسولاماظن
٥٧....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٥٩..................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٦٠....................؟خفتنت
ةداسولاكيمحتفيك
٦٠..................؟ةيئاوهلا
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٦٠..................؟ةيئاوهلا
ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفم
٦٢...................ةيئاوهلا
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٦٣....................ةيئاوه
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٦٤.............ةيئاوهدئاسوب
ةداسولاماظنصحف
٦٤...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٦٥...........مداصتثداحدعب

لافطألادعاقم
٦٥...........ًانسربكألالافطألا
٦٧......راغصلالافطألاوعّضرلا
٦٩...........لافطألانامأماظن
نامأماظنعضومتينيأ

٧١...................لافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٧٢....)LATCHماظن(لافطألل
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٧٨..............مداصتثداح

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
يفنامألا
٧٨............)يفلخلادعقملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
دعقملايفنامألا
٧٩..................)يمامألا
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دناسملاودعاقملا٤٠

سأرلادناسم
اهبدعاقملاتيبثتمتيتلاتابكرمللةبسنلاب
دعاقملابدجوت،عنصملانماهجورخلبق
ةلباقريغ،ةجمدمسأردناسمةيمامألا
.ةيجراخلاسولجلاعضاوميفليدعتلل

ةيمامألادعاقملا

دعقملاطبض

ريذحت}
اذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ةدايقءانثأقئاسلادعقمطبضتلواح
الإقئاسلادعقمطبضبمقتال.ةبكرملا
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأ

:دعقملاطبضل
ةيمامألاةفاحلاتحتتبثملارابلاعفرا.١

.دعقملالفقحتفلدعقملاةداسول

عضولاىلإدعقملاكيرحتبمق.٢
.رابلاريرحتوبولطملا

فلخللومامأللدعقملاكيرحتلواح.٣
.هناكميفهتابثنمققحتلل

يلآلادعقملاطبض

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

،دجُونإ،ةيئابرهكلادعاقملادحأطبضل
ىلعةتبثملامكحتلاحيتافممادختسابجي
:دعقملاةمدقم
وأنيميلاىلإيزكرملاضبقملاكّرح.

وأمامألاىلإدعقملاكيرحتلراسيلاىلإ
.فلخلاىلإ

وأىلعأليزكرملاضبقملاكّرح.
.هضفخوأدعقملاعفرللفسأل

ىلعألىرسيلاوأىنميلاةعفارلاكّرح.
ةيمامألادعقملاةداسوعفرللفسألوأ
.اهضفخوأةيفلخلاوأ

ةينحنملادعاقملاروهظ

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

:دعقملارهظةلامإل
بناجلابةدوجوملاةعفارلاعفرا.١

.دعقملانميلخادلا
عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢

رهظلفقلعارذلاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل
طغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١

رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
.يسأرلاعضولاىلإدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم

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

.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمثنمو
نكميو.كضوحماظعىلعاهزكرتنود
كضرعتىلإعضولااذهيدؤينأ
.ةميسجةيلخادتاباصإل

ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
سلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايفاًديج
.مئالملكشب
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دناسملاودعاقملا٤٢

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاةلازإ

ةصصخملاريغصلاجالزملاتاحوللصفا
دعقملاىلعةتبثملارجحلاوفتكلاةمزحأل
.هتلازإلليوطلا

يفحاتفمفرطلخدأ،كلذبمايقلل.١
مازحميزبإبةصاخلاريرحتلاةحتف
.ىلعأللنامألامازحدشعمنامألا

.ريماسملانكامأددح.٢
نيبناجلاىلعريماسملانمنانثادجوي
ىلعكلذو،ةيفلخلادعاقمللنييلخادلا
.باكرةثالثلعسييذلادعقملا

باكرةثالثلعسيدعقم

ءاطغبرسيألابناجلارامسمزيمتي
نوللاب"L"فرحدوجوعميدامر
.هيلعكوبسمدوسألا
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٤٣ دناسملاودعاقملا

باكرةثالثلعسيدعقم

ءاطغبنميألابناجلارامسمزيمتي
نوللاب"R"فرحدوجوعمدوسأ
.هيلعكوبسمضيبألا
،باكرةعبرألعسييذلادعقملاىلع
ٍلكلةتبثمريماسملانمةعومجمدجت
رسيألابناجلازيمتي.دعقملاّيقشنم
،"L"فرحاهيلعكوبسمةعومجمب
ةعومجملمحينميألابناجلاامنيب
."R"فرحاهيلعكوبسم

تاحسممبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
فرفرلفسأريماسملادجتسف،لجرأ
.ةحسمملايفهعطقمت

كفلىلعألريماسملاةعفاربحسا.٣
بحسامث،تيبثتلاكبشمنعرامسملا
.جراخللرامسملا

.ىرخألاريماسملاعمءارجإلااذهررك.٤
مس٥يلاوحفلخللدعقملابحسا.٥

نابضقنمدعقملاعفرامث،)ةصوب٢(
.ةيضرألا

.ةبكرملانمدعقملالزأ.٦

،ثلاثلاويناثلافصلادعاقملةبسنلاب.٧
نعنامألامازحجالزمتيبثتنكمي
ىلعدوجوملاكبشملاطبرقيرط
شرفلايفنامألامازحجالزم
.يبناجلابابلالخادبدوجوملا

،ريخألافصلادعاقملةبسنلابامأ
نامألامازحجالزمةحولتيبثتنكميف
شرفيفدوجوملاكبشملاىلع
لخادريغصلاجالزملافلبمق.ةذفانلا
ةحولتبثمث،نامألامازحطيرش
.كبشملاىلعنامألامازحجالزم
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دناسملاودعاقملا٤٤

ةيفلخلادعاقملاتيبثتةداعإ

ريذحت}
لكشبهعضوميفلوفقملاريغدعقملا

ةلاحيفةبكرملايفكرحتيدقحيحص
دقو.ئجافمفقوتوأمادطصاثودح
يفنيدوجوملاصاخشألاضرعتي
دعقملالفقنمدكأت.ةباصإللةبكرملا

.هبيكرتدنعحيحصلكشبهعضوميف

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

ةحوتفملاتاحتفلايفدعقملاّتبث.١
ىلإدعقملاعفدا.نيبيضقلاالكيف
ىلعلمعيامم،بيضقلايفمامألا
يفنيدعقملاالكدعاوقتيبثت
.نابضقلالخادريماسملا

تيبثتلبيضقلايفةحتفلاناكمددح.٢
نميفلخلاءزجلايفقلغلاريماسم
ةبكرملاتناكاذإ.دعقملاةدعاق
بحساف،لجرأتاحسممبةدوزم
يفهعطقمتيذلافرفرلا
.ةحسمملا

ةدعاقيفقلغلاريماسملخدأ.٣
نكميىتحدعقملاعفداودعقملا
.ةدعاقلاعمريماسملاةاذاحم
،باكرةثالثلعسييذلادعقملاىلع
ءاطغلايذرامسملاتيبثتيغبني
ىلع"R"فرحلالمحييذلاودوسألا
تيبثتبجيامنيب،نميألابناجلا
يذلاويدامرلاءاطغلايذرامسملا
.رسيألابناجلاىلع"L"فرحلالمحي
،باكرةعبرألعسييذلادعقملاىلع
لمحتيتلاريماسملاتيبثتيغبني
دعقملاقشىلع"R"فرحلا
نيحيف.نميألابناجلايفدوجوملا
لمحتيتلاريماسملاتيبثتبجي
دعقملاقشىلع"L"فرحلا
.رسيألابناجلاىلعدوجوملا

باكرةثالثلعسيدعقم

لمحتيتلا)ريماسملا(رامسملاعفدا.٤
اهتيبثتمتيىتحلفسأل"R"فرحلا

.تيبثتلاكبشميف
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٤٥ دناسملاودعاقملا

باكرةثالثلعسيدعقم

لمحتيتلا)ريماسملا(رامسملاعفدا.٥
يفاهتيبثتمتيىتحلفسأل"L"فرحلا
.تيبثتلاكبشم

ةحسممبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٦
ىلإىرخأةرمفرفرلادعأف،لجرأ
.يلصألاهناكم

دعقملاةدعاقعمءارجإلااذهررك.٧
.ىرخألا

ريغصلاجالزملاتاحولطبرا.٨
نعرجحلاوفتكلاةمزحألةصصخملا
يفجالزملاتاحوللاخدإقيرط
عضاوملابةقحلملاةريغصلاميزابألا
ِولتال.ليوطلادعقملانمةيجراخلا
.ةمزحألا

قلغلاريماسمعيمجنأنمدكأت.٩
.ةبكرملاليغشتلبقاهناكميفةنمؤم

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

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

)عبتي(
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دناسملاودعاقملا٤٦

)عبتي(ريذحت

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

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.٩٦/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
مازحًايدترمتنكاذإريثكبربكأنوكت
.نامألا

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

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

عيمجيفًابيرقتنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرقطانملا

لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانم
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٦٥/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفط
ةعجارمبمق.٦٧/راغصلالافطألاوعّضرلا
ةفاضإلابلافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاو
.ةيلاتلادعاوقلاىلإ
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نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهُظتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.)كلذنكمأنإ(كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

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

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

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا

ًايخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.ًايوتلموأ
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وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

رجحلاوفتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
مدختستَتنكاذإ.نضاح-فتكمازحىلع
لباقنامأمازحهبيفلخسولجعضو
عجارف،ًاتبثمنامألامازحنكيملولصفلل
دعاقملاتحت"ةيفلخلادعاقملاتيبثتةداعإ"
لوحتاميلعتىلعلوصحلل٤٢/ةيفلخلا
.ريغصلاميزبإلابنامألامازحطبرةداعإ
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

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

مازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
فافتلابحمستالو.كمسجىلع
.مازحلا
نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
دوعيىتحمازحلاكرتا،اذهثودح
دعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلق
كمسجىلعمازحلابحسا،كلذ
.ًائطبرثكألكشب
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مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
ثودحةلاحيفو.لافطألاتيبثتلفق
لكشبدوعيىتحمازحلاكرتا،اذه
مازحلاطبرةيلمعأدباولماك
.ىرخأةرم

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
ققحتللىلعألجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
،يفاكلالوطلابمازحلانكيملاذإ
.٥٣/نامألامازحّدمةادأعجارف

ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقااذإ

عافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤
ىلإهكيرحتبمقف،فتكلامازح
ةعجارمبمق.كبسانييذلاعافترالا
"نامألامازحعافتراطبضةادأ"
عالطاللمسقلااذهيفاًقحالةدراولا
همادختساةيفيكلوحتاميلعتىلع
نامألاتامولعمىلعلوصحلاو
.ةمهملا

بحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعألفتكلامازح
مازحبحسلةرورضةمثنوكتدق
ماكحإلجالزملاةحوللالخنمنامألا
ىلعلماكلكشبنضحلامازحطبر
.ًامجحرغصألاباكرلا

دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
ةحولكرح.هبصاخلانيزختلاعضو
امدنعنامألامازحطيرشىلعألجالزملا
عضوبجي.مدختسمريغنامألامازحنوكي
برقلاب،نامألامازحةمقىلعجالزملاةحول
.يبناجلاطئاحلاىلعليلدلاةدقعنم
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ئطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا
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ةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
نملكضرعتيدقثيح.بابللنامألامازح
بابلاقالغإلاحيففلتللةبكرملاومازحلا
.نامألامازحىلعةوقب

دعقملامازحعافتراطبضةادأ

مازحعافتراطبضةادأبةرايسلاديوزتمت
بكارلاوقئاسلاسولجنكامأيفنامألا
.يفَرطلايمامألا
ءزجلانوكيثيحبعافترالاليدعتبمق
الوفتكلاىلعاًدوجوممازحلانميفتكلا
نمًابيرقمازحلانوكينأبجي.هنعلزني
طبضلايدؤيدقف.هلاًسمالمسيلوقنعلا
ليلقتىلإفتكلامازحعافترالمئالملاريغ
.ثداحعوقوةلاحيفنامألامازحةيلعاف
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيكعجار
.٤٦/بسانم

بحساوريرحتلارزَيبناجىلعطغضا
ىلعأللعافترالاطبضةادأكرحمث.جراخلل
مثبولطملاعضوملاىلإلفسأللوأ
.رزلاررح
عضوملاىلععافترالاطبضةادأنييعتدعب
لفسأللوأىلعأللهكيرحتلواح،بولطملا
نمققحتللريرحتلارزىلعطغضلانود
.هناكميفهتابث

نامألامازحتادادش

ةيئاوهدئاسوبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
يفةيئاوهدئاسوودعقملاىلعةتبثمةيبناج
ىلعيوتحتكلذكيهف،فقسلازجاح
نييمامألاباكرللنامألاةمزحأتادادش
.نييفرطلا

ةيؤرىلعانتردقمدعنممغرلاىلعو
نمءزجاهنأالإ،نامألاةمزحأتادادش
هذهلنكميف.نامألاةمزحأةعومجم

ةمزحأطبرماكحإيفدعاستنأتادادشلا
يأنمةركبملالحارملالالخنامألا
وأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصا
طورشلاءافيتسالاحيفيفلخوأديدش
تناكاذإو.تادادشلاهذهليعفتلةيلوألا
زجاحيفةيئاوهدئاسوبةدوزمةبكرملا
نكمينامألاةمزحأتادادشنإف،فقسلا
نامألاةمزحأطبرماكحإيفاندعاستنأ

.بالقناثداحوأيبناجمادطصايأيف
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتساعجار
.٥٤/مداصتثداح

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
فلتىلإنامألامازحىلعسولجلا
.هتانوكم

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ

ةحارةلدأبةزهجمةبكرملاهذهنوكتدق
هذهرفوتدق.ةيفلخلادعاقملاةمزحأل
لافطأللنامألاةمزحألةيفاضإةحارةلدألا
دعاقملامهومنزواجتنيذلاًانسربكألا
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دنعف.نيغلابلاصاخشألاضعبلوةززعملا
دعُبت،مئالملكشبةلدألاهذهطبضوبيكرت
ةبقرلانعفتكلاةمزحأهذهةحارلاةلدأ
.سأرلاو

عضاومبةصاخلاةحارلاتاهجومظفحمتي
ىنميلاةيفلخلادعاقملايفسولجلا
باكرةثالثبعوتستيتلادعاقملابةيجراخلا

.دعقملارهظبناجىلعبيجيف

ةلباقلاةحارلاتاهجومىلعروثعلانكمي
سولجلاعضاومذيفنتلعزوملاىدلطبضلل
دعاقمللىرسيلاةيفلخلاةيجراخلادعاقملاب
عضاومذيفنتوباكرةثالثبعوتستيتلا
يتلادعاقمللةيجراخلادعاقملابسولجلا
عضاومذيفنتل.باكرةعبرأبعوتست
لباقلاةحارلاهجومطبرمتي،هذهسولجلا
نميجراخلابناجلاىلعةقلحلابطبضلل
.دعقملارهظ

)بيجلاطمن(ةحارلاهجومةلازإوبيكرت

:بيكرتلل

بويجلادحأيفةهجوملاناكمددح.١
.دعقملارهظبناجىلعةدوجوملا
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لخدأو،مازحلاقوفليلدلاعض.٢
.ليلدلاتاحتفيفمازحلايتفاح

نمومازحلاتافتلامدعنمدكأتو.٣
نرملالبحلانوكينأبجي.هطاسبنا
ليلدلادوجوعممازحلافلخ
.ةمدقملايفيكيتسالبلا

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

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

ىلعطغضا،هنيزختوةحارلاليلدةلازإل
جارخإنمنكمتتيكًاعممازحلايتفاح
يفهجوملالخدأ.ليلدلانمنامألامازح
.دعقملارهظبناجىلعنيزختلاةظفاح

)طبضلللباقلاطمنلا(ةحارلاهجومةلازإوبيكرت

ريذحت}
صخشلاهيدترييذلانامألامازحرفويال
يفةبولطملاةيامحلامئالمريغلكشب
صخشلاضرعتيدقو.ثداحعوقوةلاح
بجيو.ةميسجةباصإلمازحلليدترملا
ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمت
مسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
دشةوقلمحتىلعةريبكةردقبعتمتت
.ثداوحلاءانثأمازحلا
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ةلباقلاةحارلاتاهجومىلعروثعلانكمي
سولجلاعضاومذيفنتلعزوملاىدلطبضلل
دعاقمللىرسيلاةيفلخلاةيجراخلادعاقملاب
عضاومذيفنتوباكرةثالثبعوتستيتلا
يتلادعاقمللةيجراخلادعاقملابسولجلا
،اهرفاوتةلاحيف.باكرةعبرأبعوتست
.تاهجوملاعمةقفرمتاميلعتلانوكت

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

فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
يفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا-
نوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنمعضو
لماحلانطبنمريدتسملاءزجلالفسأ
.لمحلادادتماىلع
ةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
نامألامازحلماحلاءادترادنعو.مألا
ربكأةروصبلمتحملانمف،مئالملكشب
.ثداحيأيفةباصإللنينجلاضرعتمدع
وهامك،لماوحلاءاسنلالكلةبسنلابو
رصنعلانإف،صخشلكلةبسنلابلاحلا
ةلاعفنامألاةمزحألعجبليفكلايساسألا
.مئالملكشباهئادتراوه

نامألامازحّدمةادأ
ةبكرملانامأمازحتيبثتنمَتنكمتاذإ
.همادختساكيلعبجيف،كمسجلوح
لوطلابنامألامازحنكيملاذإنكل
امدنعو.ّدمةادأكليكوكلبلطيسف،يفاكلا
لقثأكعمبحطصاف،ّدمةادأبلطلبهذت
ّدملاةادأنوكتثيحبهيدترتفوسفطعم
ةدعاسمللو.كمئالييذلايفاكلالوطلاب
ال،ةيصخشةباصإلضرعتلابنجتيف
همدختساوهمادختسابرخآصخشلحمست
ميمصتمت.هتمءالملدعملادعقمللطقف
نمو.نيغلابلاصاخشألاةمئالملّدملاةادأ
دعاقمتيبثتلًاقلطمهمدختستال،مث
لوحتامولعملانمديزمل.لافطألا
مازحّدمتاودأتيبثتوبسانملامادختسالا
عميتأتيتلاتاميلعتلاةقرورظنا،نامألا
.ّدملاةادأ

نامألاماظنصحف
،نامألامازحريكذتيرودلكشبصحفا
،لفقلاتاحولو،ميزابألاو،نامألامازحو
مازحعافتراطبضتاودأو،تادادشلاو
نامألامازحتاتبثمو،)ترفوتاذإ(فتكلا
.حيحصلكشبلمعتاهنأنأنمدكأتللكلذو
ءازجأيأدوجومدعنمققحتللصحفا
نامألاةمزحأماظنبةفلاتوأةكوكفمىرخأ
ماظنلمعقوعتنأاهنأشنميتلاو
ىلإعجراو.ةميلسةروصبنامألاةمزحأ
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رفوتالدق.ءازجألاهذهحالصإلكليكو
ةيوتلملاوأةئرتهملاوأةيلابلانامألاةمزحأ
.ثداحعوقوةلاحيفكلةمزاللاةيامحلا
ةئرتهملاوأةيلابلانامألاةمزحأقزمتتدق
وأقزمتةلاحيف.ماطترالاةوقريثأتلعفب
.روفلاىلعهلدبتسا،نامألاةمزحأدحأفلت
كفنكمي،ًايوتلمنامألامازحناكاذإو
جالزملاةحولسكعقيرطنعهكباشت
ةلاحيف.مازحلاطيرشىلعةدوجوملا
نمبلطا،مازحلاكباشتوءاوتلاكفرذعت
.هحالصإهعملماعتتيذلاليكولا
.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.٩٦/نامألامازحبتاريكذتلاعجار

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٥٤/نامألامازحبةيانعلاعجار

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

دق.ماظنلايفبئاوشوأةبرتأفاشتكا
لمعنامضلءازجألاضعبلادبتسامزلي
.ةءافكبماظنلا

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

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}
ةمزحأماظنضيرعتثداحيألنكمي
رفويالثيح،فلتللةبكرملايفنامألا
ةيامحلافلاتلانامألاةمزحأماظن
امم،همدختسييذلاصخشللةمزاللا
ةباصإلصخشلاضرعتىلإيدؤي
يفةافولادحىلإلوصولاوأةميسج
ققحتلايفةدعاسمللو.ثداوحلاضعب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لكشبنامألاةمزحأةمظنألمعنم
ةبكرملابحطصا،ثداحيأدعبمئالم
ةمزحأةمظنأصحفلةمدخزكرميأل
ةمزاللادبتساتايلمعةيأءارجإونامألا

.نكممتقوبرقأيف

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

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلاةداسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
ةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملانوكتدق
:ةيلاتلا
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا
ةتبثملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولارفوتتال
ةدوزملاتارايسلايفالإدعقملاىلع
.فقسلانابضقلةيئاوهدئاسوب

ةصاخفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
فصتاذتارايسلايفقئاسلاب
دحاولادعاقملا

ةصاخفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
تارايسلايفيفرطلايمامألابكارلاب
دحاولادعاقملافصتاذ

ةصاخفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
ًةرشابمسلاجلابكارلاوقئاسلاب
نيفصبةدوزملاتارايسلايفهراوجب
دعاقملل

ةصاخفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
بكارلاويفرطلايمامألابكارلاب
تارايسلايفهراوجبًةرشابمسلاجلا
دعاقمللنيفصبةدوزملا
،قلزنمباببةدوزمةرايسلاتناكاذإ
بيضقلةيئاوهلاةداسولانوكتسف
يمامألابكارلابةصاخلافقسلا
ةيئاوهلاةداسولانعةلصفنميفرطلا
بكارلابةصاخلافقسلابيضقل
يمامألابكارلافلخًةرشابمسلاجلا
باببةدوزمةرايسلاتناكاذإ.يفرطلا
دجوتسف،٦٠/٤٠سايقبجراخللحجرأتم
فقسلابيضقلةدحاوةيئاوهةداسو
.سولجلايعضويطغت

نملكلفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
يناثلافصلادعاقمباكروقئاسلا
قئاسلافلخًةرشابمنيسلاجلاثلاثلاو
فوفصةثالثبةدوزملاتارايسلايف
رثكأوأدعاقملل

نملكلفقسلابيضقلةيئاوهةداسو.
دعاقمباكرويفرطلايمامألابكارلا
ًةرشابمنيسلاجلاثلاثلاويناثلافصلا
ةدوزملاتارايسلايفبكارلااذهفلخ
رثكأوأدعاقمللفوفصةثالثب

،قلزنمباببةدوزمةرايسلاتناكاذإ
بيضقلةيئاوهلاةداسولانوكتسف
يمامألابكارلابةصاخلافقسلا
ةيئاوهلاةداسولانعةلصفنميفرطلا
دعاقمباكربةصاخلافقسلابيضقل
ًةرشابمنيسلاجلاثلاثلاويناثلافصلا
ةرايسلاتناكاذإ.بكارلااذهفلخ
/٦٠سايقبجراخللحجرأتمباببةدوزم

ةدحاوةيئاوهةداسودجوتسف،٤٠
سولجلاعضاوميطغتفقسلابيضقل
.ةثالثلا

:ىلإةفاضإلاب
عفترمفقسىلعيوتحتيتلاتابكرملا.

ةيسردملاتالفاحلالثم—لٰدعموأ
تاذتابكرملاوفاعسإلاتابكرمو
تابكرملاولقنتللةمئالملاتادعملا
نوكتالوأنوكتدقف—ةيهيفرتلا
زجاحيفةيئاوهتاداسوبةزهجم
.فقسلا

نزولافينصتزواجتييتلاتابكرملا.
)لطر١٠٠٠٠(غك٤٥٣٦اهبيلامجإلا
يفةيئاوهدئاسوبةدوزمنوكتالاهنإف
.فقسلازجاح

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

بكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعوقئاسلل
.يجراخلايمامألا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

برقألادعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإ
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ

ةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتُّممص
نممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوتيتلا
نهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولانأ
رطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأةممصم
ةداسولاةوقءارجنمةباصإللضرعتلا
عيمجخافتنابجيهنأالإ،ةخوفنملاةيئاوهلا
موقتىتحةريبكةعرسبةيئاوهلادئاسولا
.اهلمعب
ةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتييتلا
:ةيئاوهلا

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

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

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

يفرهظلادانسإوةديجةيعضويف
يفميقتسملكشبباصتنالاعمدعقملا
.ضرأللنيمدقلاةسمالمودعقملا

ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا

ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيفةتبثم

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامودمق
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٦٥/ًانسربكألالافطألا
.٦٧/راغصلالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمدجُوي
زمررهظتيتلاو،تاسايقلاةزهجأةحول
.ةيئاوهلاةداسولا

يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملُعيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
.٩٧/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب

ةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
اهنإف،يمامألايفرطلابكارللةيمامأ
.بكارلابناجبتادادعلاةحوليفنوكتس
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لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولادجوت
ةصاخلادعاقملايفةتبثملاوتامدصلل
يفيفرطلايمامألابكارلاوقئاسلاب
ىلإبرقألادعاقملارهظدناسمبناج
.بابلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

دعاقمللدحاوفصبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
بيضقلةيئاوهدئاسوىلعيوتحتتناكو
يفرطلابكارلاوقئاسلابةصاخفقسلا
بيضقلةيئاوهلادئاسولانإف،يمامألا
ذفاونلاىلعأفقسلايفدجوتفقسلا
.ةيبناجلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

دعاقمللنيفصىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
فقسلابيضقيفةتبثمةيئاوهدئاسوو
باكرلاويفرطلايمامألابكارلاوقئاسلل
ىلعيناثلافصلايفنوسلجينيذلا
قوففقسلايفنوكتساهنإف،فارطألا
يوتحتةبكرملاتناكاذإ.ةيبناجلاذفاونلا
،دعاقملانمرثكأوأفوفصةثالثىلع
فقسلابيضقيفةتبثمةيئاوهدئاسوو
باكرلاويفرطلايمامألابكارلاوقئاسلل
ثلاثلاويناثلافصلايفنوسلجينيذلا
فقسلايفنوكتساهنإف،فارطألاىلع
.ةيبناجلاذفاونلاقوف
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ريذحت}
بكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
ةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلاةداسولاو
مسجلاعفدتدقوأمئالملكشبةيئاوهلا

يفببستياممبكارلااذههاجتايف
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعت
راسميفقئاعيأدوجومدعبجي
ال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
ةداسولاوبكارلانيبمسجيأعضت
ءيشيأعضووأطبربمقتالوةيئاوهلا
ءاطغىلعوأةدايقلاةلجعةرصىلع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوهةداسوةيأ

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

؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
ةدحاوةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملاهذه
.٥٥/ةيئاوهلاةداسولاماظنعجار.رثكأوأ
اذإخفتنتلةممصميهةيئاوهلاتاداسولا
لجأنمنيعملادحلاةمدصلاتزواجت
مدختُستو.ةيئاوهلادئاسولاماظنخافتنا
نميتلاةدشلاىدمبؤبنتللخافتنالادودح
ىنستيىتحثداحلااهيلعنوكينألمتحملا
تيبثتيفةدعاسملاوةيئاوهلادئاسولاخفن
تارعشتسمبةدوزمةبكرملا.باكرلا
ىلعةيئاوهلاةداسولاماظندعاستةينورتكلإ
دودحتوافتتدقو.ةمدصلاةدحديدحت
صاخلاميمصتلاىلعدامتعالابخافتنالا
.ةبكرملاب
خافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا

ةيمامألاهبشوأةيمامألاثداوحلايف
ليلقتيفةدعاسمللةديدشلاوأةطسوتملا
ةروصبو،ةميسجتاباصإلضرعتلالامتحا
بكارلاوقئاسلاردصوسأريفةيساسأ
.يفرطلايمامألا
لكشبةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
وهف.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعيساسأ
هاجتاوهبمطترتامىلعريبكدحىلإدمتعي
اهبأطابتتيتلاةعرسلاىدمومداصتلا
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا

ءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
وأاًقيض،ًانيلوأاًدماج،ًاكرحتموأًاتباث
.اًعستم
خافتناللةيمامألاةيئاوهلادئاسولاُّممصتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ

.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف
ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
نوكت،تدجُونإ،دعاقملاىلعةتبثُملاو
مداصتثداوحعوقودنعخفتنتلةممصم
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناج
دئاسولا.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
يفةتبثُملاةيبناجلاتامداصتللةيئاوهلا
ةلاحيفخافتناللةممصُمتسيلدعقملا
تامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودح
تامداصتلاوأبالقنالاوأةبيرقلاةيمامألا
ةداسولاخفتنتنأضرتفملانمو.ةيفلخلا
ةيبناجلاتامادطصالابةصاخلاةيئاوهلا
ةبكرملابناجةيحاندعقملاىلعةتبثُملاو
.اهبمادطصالامتيتلا
دئاسوىلعيوتحتالوأكتبكرميوتحتدق
دئاسولا.فقسلازجاحيفةتبثمةيئاوه
ىلعفقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلا
ثداوحعوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملا
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناج
ًةوالعو.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
ةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُممص،كلذىلع
بالقناءانثأخافتناللفقسلازجاحيف
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادعتال.ةبكرملا
ةلاحيفخافتناللةممصُمفقسلازجاح
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تامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودح
فوسو.ةيفلخلاتامداصتلاوأةيمامألاهبش
زجاحيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولالكخفتنت
ةبكرملايبناجنميأضرعتدنعفقسلا
ماظنعقوتةلاحيفوأ،مادطصالل
ةبكرملاضرعتلامتحابرقراعشتسالا
.اهبناجىلعبالقنالل
لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.اهحالصإفيلاكتوأةبكرملاب

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

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

ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُّممصدقو
دنعخفتنتنأنكمييتلافقسلاراطإ
ءاوتحاىلعةدعاسمللةبكرملابالقنا
عضاوميفنيسلاجلاباكرلاسوؤر
يناثلاولوألافصلايفةيجراخلاسولجلا
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،مهرودصوثلاثلاو
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُممصو.كلذب
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللةبكرملا
وألماكلكشبةبكرملانمةونعجورخلل
مدعنممغرلاىلع،اهبالقنادنعيئزج
ثودحنودةلوليحلاهنكميماظنيأدوجو
.ةبكرملانمةونعجورخلاتالاحةفاك
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزُعيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

٥٩.

الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

،)اهبةدوزمةبكرملاتناكاذإ(دعاقملايف
ةجردل،ةريبكةعرسبدئاسولاهذهشمكنت
الألمتحملانمصاخشألاضعبنأ
حتفتالدق.دئاسولاهذهخافتناباورعشي
فقسلازجاحيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ضعبليئزجلكشبالإ)ةرفوتمتناكاذإ(
لظتدقو.اهخافتنانممغرلاىلعتقولا
ةيئاوهلاةداسولاةدحوتانوكمضعب
عضومىلععالطالل.قئاقدةدعلةنخاس
دئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولا
.٥٧/؟ةيئاوهلا

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
تالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
نمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلايف
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبةبكرملا
حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ
يفتالكشمتهجاواذإ،كلذىلع
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبسفنتلا
ىلعلوصحلليعسلاكيلعبجيف
.ةيبطلاةياعرلا

باوبألالافقألعجتةزيمةبكرملايفدجوت
ةبكرملاتناكاذإ(يكيتاموتوألكشبحتفت
لغشتو،)ةيئابرهكباوبألافقأبةزهجم
نمريذحتلاتاضماووةيلخادلاحيباصملا
خافتنادعبدوقولاماظنقلغتو،رطاخملا
كلذكةزيملاطيشنتكنكمي.ةيئاوهلادئاسولا
زواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولاخفننود
فاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمزةرتف
،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلاليغشت

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

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

ةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
عوقودعبكرحملاليغشتءدبةداعإ
.مادطصا

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
اًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولالعفب
.فرطلاىلعسلاجلا

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

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
/ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست

.٢٩١/ثدحلاتانايبتالجسمو٢٩١

طقفنيلهؤملانيينفللالإحمستال.
دئاسولاةمظنأةنايصلامعأبمايقلاب
ةمئالملاريغةنايصلاينعتدقف.ةيئاوهلا
لكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمعمدع
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.مئالم
.ةمزاللاةنايصلاىلع
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ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفم
ةيئاوهلا
ةدوزمتاسايقلاةزهجأةحولتناكاذإ
نإف،يلاتلاحيضوتلايفروصملاحاتفملاب
ليغشتفاقيإحاتفمبةزهجمنوكتةبكرملا
ليغشتلهمادختساكنكميوةيئاوهلاةداسولا
وأيفرطلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.ًايودياهليغشتفاقيإ

عضوىلإحاتفملااذهريودتمدعبجي
صخشلاناكاذإالإليغشتلافاقيإ
يمامألابكارلاعضوميفدوجوملا
اذهيفاهيلإراشملاةئفلليمتنييفرطلا
:مسقلا

)دحاوماعنملقأ(لفطلابكرينأبجي.لافطألا
:نأليمامألادعقملايف

ةدوزمةبكرملانوكتالدق.
؛يفلخدعقمب

يفلخدعقمبةدوزمةبكرملانوكتدق.
لافطألادعقمبدوزمةياغللريغص
وأ؛فلخللهجاوملا

ةيبطةلاحنميناعيلفطلانوكيدق.
بيبطةيصوتلاَعبتبلطتتدق،ةنيعم
دعقملايفلفطلاسالجإلافطألا
ةبقارمقئاسللنكميثيحبيمامألا
.رمتسملكشبهتلاح

نأبجي،اًماع١٢ىتحودحاوماعنيبلفطلارمع
دحاوماعنيبهرمعحوارتييذلالفطلاسالجإمتي
:ببسبيمامألادعقملايفاًماع١٢و

ةدوزمةبكرملانوكتالدق.
؛يفلخدعقمب

رمعنملافطألانأنممغرلاىلع.
يفنوسلجياًماع١٢ىتحوماع
،نكمأىتمةيفلخلا)دعاقملا(دعقملا
ةلحرملاهذهنملافطألانأالإ
يفًانايحأاوسلجينأبجيةيرمعلا
ةحاسمرفوتمدعلاًرظنيمامألادعقملا

ةصاخلا)دعاقملا(دعقملايف
وأ،ةرايسلاب

ةيبطةلاحنميناعيلفطلانوكيدق.
بيبطةيصوتلاَعبتبلطتتدق،ةنيعم
دعقملايفلفطلاسالجإلافطألا
ةبقارمقئاسللنكميثيحبيمامألا
.رمتسملكشبهتلاح

ةيحصفورظنمبكارلايناعي.ةيبطلاةلاحلا
:اهبيبط/هبيبطتاميلعتىلعءانبيتلاو

ةيئاوهلادئاسولالعجيفببستت.
و،بكارلاىلعةروطخللاًردصم

ةداسولانملمتحملاررضلالعجت.
مادطصاعوقوةلاحيفبكارللةيئاوهلا
فاقيإدنعلمتحملاررضلانمربكأ
،بكارلاكرتوةيئاوهلاةداسولاليغشت
،نامألامازحمدختسيناكاذإىتح
وأتاسايقلاةزهجأةحولبمدطصي
عوقوةلاحيفيمامألاجاجزلا
.مادطصا

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
صخشليفرطلايمامألابكارللةيمامألا
اذهيفاهيلإراشملاتائفلليمتنيال
ىلعصخشلااذهلصحينلف،مسقلا
يف.ةيئاوهلاةداسوللةيفاضإلاةيامحلا
نل،مادطصاثداحلضرعتلاةلاح

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

خافتنالانمةيئاوهلاةداسولانكمتت
صخشللةبولطملاةيامحلاريفوتو
ليغشتفاقيإبنجت.كانهسلاجلا
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
سلاجلاصخشلانكيملاميفرطلا

اهيلإراشملاةئفلليمتنيدعقملااذهيف
.مسقلااذهيف

ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإل
حاتفملخدأ،يفرطلايمامألابكارلل
ليغشتفاقيإ-ليغشتةحتفيفلاعشإلا
ىلإةحتفلاكرحوهعفداوةيئاوهلاةداسولا
.ليغشتلافاقيإعضو

ةداسولاليغشتفاقيإحابصمءيضيس
ليغشتفاقيإمتهنأبكربخيلةيئاوهلا
.يفرطلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةداسولاليغشتفاقيإحابصملظيس
فاقيإمتهنأبكريكذتلًائيضمةيئاوهلا
عجار.ةيئاوهلاةداسولاليغشت

Airbag On-Off Light)فاقيإ-ليغشت
لظتسو.٩٧/)ةيئاوهلاةداسولاحابصم
يفرطلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
اهليغشتبموقتىتحليغشتلانعةفقوتم
.ىرخأةرم

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ليبسىلع.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأنكمي،لاثملا
ىتحيفرطلايمامألابكارللةيمامألا
فاقيإحاتفمليغشتفاقيإمتنإو
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
ضرعتوأكضرعتبنجتيفةدعاسمللو
بحطصا،ةباصإللنيرخآلاصاخشألا
تقوبرقأيفةمدخلازكرمىلإةبكرملا
ةداسولادادعتساءوضعجار.نكمم
نمديزملاىلعلوصحلل٩٧/ةيئاوهلا
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا
.ةمهملا

يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتل
لاعشإلاحاتفملخدأ،ىرخأةرميفرطلا

ةداسولاليغشتفاقيإ-ليغشتةحتفيف
عضوىلإةحتفلاكرحوهعفداوةيئاوهلا
.ليغشتلا
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
عجار.خفتنتدقو،نآلاةنّكمميفرطلا

Airbag On-Off Light)فاقيإ-ليغشت
.٩٧/)ةيئاوهلاةداسولاحابصم

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

دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوه
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأةيمامألاةهجاولاوأ
نودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
ةيئاوهلاتاداسولاماظنليغشت
.مئالملكشب

ةداسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
ءازجألانمءزجيأرييغتباَضيأةيئاوهلا
وأحالصإلاتايلمعكلذيفامب،ةيلاتلا
:حيحصلاريغلادبتسالا
كلذيفامب،ةيئاوهلاةداسولاماظن.

ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا
كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
ةيئاوهلاةداسولا

ةطايخلاكلذيفامب،ةيمامألادعاقملا.
تاباحسلاوأتاقبطلاوأ

نامألاةمزحأ.

وأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع.
دومعلاةفرخزةوسكوأفقسلاةوسك

كلذيفامب،ةيلخادلابابلاتادادس.
توصلاتاربكم

كلذكوهعملماعتتيذلاليكولاىدلرفاوتي
لوحتامولعمكبصاخلاةمدخلاليلدب
ةزهجأوةيئاوهلاةداسولاتادحوعضوم
صيخشتلاوراعشتسالاةدحووراعشتسالا
ىلإةفاضإلابةيئاوهلاةداسولاكالسأو
.ةبسانملالادبتسالاتاءارجإ
ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلارظناف

ةمهملاتامولعملاىلععالطإلل٢٥٠
.ةيفاضإلا

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

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
.٩٧/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

هيبنت

مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٥٧/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا
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ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

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

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

لافطألادعاقم

اًنسربكألالافطألا

زواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
ةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
.ةبكرملانامأ
عمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
دعاقملاهذهنزودودحززعملادعقملا
اًززعماًدعقممدختسا.اهعافتراوةززعملا
زواجتينأىلإنضح-فتكمازحباًدوزم
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلا
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كرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.
ناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردقفلخلل
ةباجإلاتناكاذإ؟دعقملاةفاحدنع
تناكاذإو.رابتخالايفرمتساف،معنب
.ززعملادعقملاىلإدعف،البةباجإلا

له.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
اذإ؟فتكلاىلعفتكلامازحدنتسي
.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلاتناك
مادختسالواحف،البةباجإلاتناكاذإ
،يفلخلانامألامازحلحيرملاهجوملا
ةمزحأةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناكاذإ
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألا
حيرملاهجوملاناكاذإ.٤٨/رجحلاو
رقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتمريغ
ىلإعوجرلابمقف،فتكلاىلع
.معدلادعقم

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

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

:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

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

نامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٤٨/رجحلاوفتكلامازحتحت"ةيفلخلا

نوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللاًقفو
لكشبمهسولجنعًانامأرثكألافطألا

ةبكرملانميفلخلاءزجلايفحيحص
.مهلةصصخملادعاقملابمهمازتلاو
يفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
نيرخآلاصاخشألابماطتراللةبكرملا
نوضرعتيدقوأ،نامألاةمزحألنيدترملا

لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
ةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشبنامألا

ريذحت}
ءادترابلفطنمرثكألاًقلطمحمستال
مازحنكمتينل.هسفننامألامازح
لكشبمادطصالاةوقعيزوتنمنامألا
ةلاحيفلافطألاضرعتيدقو.مئالم
مهضعببماطترالاىلإثداحعوقو
.ةميسجتاباصإلمهضرعياممضعبلا
طقفدحاوصخشمادختسابجي،كلذلو
.ةرملكيفنامألامازحل
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ريذحت}
مازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
.هرهظفلخفتكلامازحعضوعمنامألا
ةميسجةباصإللفطلاضرعتينأنكمي
نضاحلا-فتكلامازحلهئادترامدعدنع
تبثيالألمتحملانمثيح.مئالملكشب
عوقوةلاحيفلفطلافتكلامازح
ةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو.ثداح
هضرعتةصرفنمديزيامم،ةريبك
دقامك.سأرلاوةبقرلايفةباصإلل
مازحلفسأقالزنالللفطلاضرعتي
مازحلاةوقزكترتدق،ذئدنعو.نضاحلا
ببستيدقامم.لماكلكشبنطبلاىلع
.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف
فتكلاقوففتكلامازحريرمتبجيو
.ردصلاربعو

راغصلالافطألاوعّضرلا
!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
لافطألاعيمجوعضّرلالمشياذهو
وأةعوطقملاةفاسملاريغتنلف.نيرخآلا
صخشلكةجاحبكارلامجحورمع
.نامألابةقلعتملادييقتلالئاسومادختسال

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
فافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
ماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلامازح
النكلوهلفقلاحفتكلامازحقالغإ
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكمي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

نسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
ةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرملكيف
كلذو.ةمئالملالافطألادعاقماهرفوتيتلا
ةبكرملانامأةمزحأماظننأىلإىزُعي
ءالؤهلامّمَُصيملةيئاوهلااهدئاسوماظنو
.عضّرلاوًانسرغصألالافطألا
لكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
دقوأنيرخآلاصاخشألابماطتراللمئالم
.ةبكرملانمةونعنوجرخي
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ريذحت}
ءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
نأىلإىزُعياذهو.ةبكرملايفبوكرلا
نزولاليقثحبصيسلفطوأعيضريأ
رذعتيثيحبمادطصالاةوقلعفبةياغلل
ليبسىلع.ثداحلاءانثأهبكاسمإلا
ةبكرملاوثداحعوقوةلاحيف،لاثملا
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريست
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلا
١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(مغك
ريغصلفطوأعيضريأتيبثتبجي،اذل
.مئالملافطأدعقميف

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

مدختُستةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
لافطألادعاقمًانايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقموأ

:لافطألانامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت

مامأللهجتملالافطألانامأماظن.

فلخللهجتملالافطألانامأماظن.

تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.
عضوملايف

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

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

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

لافطألانامأماظن

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
يأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلعثداح
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مامأللهجتملالافطألانامأماظن

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح

ةززعملادعاقملا

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

ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

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

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
مادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
جراخلانضحلامازحءزجوأنضحلاةمزحأ
لالخنموأ،نضحلا-فتكلامازحنم
عجار.)ةكساملا(LATCHماظنمادختسا
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
نمديزملل٧٢/)LATCHماظن(
ديدهتلللافطألاضرعتيدقو.تامولعملا

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

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

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

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
مهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكيعضّرلاو
نامألبسانمماظنيفمئالملكشب
.يفلخلاسولجلاعضوميفتبثملافطألا
يفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخدعقم
دعقميفلافطألادعقمتيبثتةلاحيف
ةبكرملاتناكو،يفرطلايمامألابكارلا
تادادعلاةحوليفمكحتحاتفمبةدوزم
بكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإةيناكمإحيتي
/ليغشتحاتفمرظناف،يفرطلايمامألا
تيبثتو٦٢/ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
يفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
نامأماظنتيبثتوا٧٨/)يفلخلادعقملا
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
امب،تامولعملانمديزمل٧٩/)يمامألا

.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف
فلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلايف
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

ريذحت}
دعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
وأةميسجةباصإلفلخللهجتملافطأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولا
ىلإىزُعياذهو.يفرطلايمامألابكارلل
دقفلخللهجتملالافطألادعقمرهظنأ
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرقنوكي
يذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجتملافطأدعقميفسلجي
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
يفرطلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميأيفبكارلادعقمناكو
ةداسولاحاتفمفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتةيئاوهلا
نمماظنيأملسيالف،يفرطلايمامألا
ةيأخافتنامدعنامضدجويالو.لاطعألا
فورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
نممغرلاىلعىتح،ةداتعملاريغ
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
مامأللهجتملافطأنامأدعقمنيمأتب
،يفرطلايمامألابكارلادعقميف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف
دعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيفلافطألا

نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
ةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
لافطألانامأماظنعمةقفرملاتاميلعتلا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنمققحتلل
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش

يفلخدعقمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
،فلخللهجتملالفطلادعقمبعوتسي
هجتملالفطلادعقمبيكرتمدعيغبنيف
فاقيإمتاذإىتحةبكرملايففلخلل
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
نمدكأت،لافطألانامأماظنبيكرتدنع
هتيبثتوهعمةدراولاتاميلعتلاعابتا
.حيحصلكش
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
)LATCHماظن(
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختُستو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
مت.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
ريسيتل)جالزملا(LATCHماظنميمصت
.لافطألادعقمبيكرت

يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمنكمي
LATCHعمةقفاوتملامامأللةهجتملاو
نامألاةمزحأوأLATCHتاتبثممادختساب
يفنامألاةمزحأمدختستال.ةبكرملايف
سفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملا
وأفلخللهجتملفطدعقمنيمأتلتقولا
.مامأللهجتم
يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختَست
.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةرايسلا
دعاقملانيمأتبيصويعنصملاناكاذإ
كلذلعفنكمي،LATCHماظنبةززعملا
حيحصلاعضولابززعملادعقملاعضومتاذإ
عضوللةقاعإولخادتكانهنكيملو
صاخلافتكلا-نضحلامازحلحيحصلا
.لفطلاب
عمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلادعقم
.بيتكلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
مدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
مادختسابًاقلطملافطألادعقمبيكرت
.طقفنييولعلاتبثملاوطيرشلا
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نأىلإLATCHتيبثتماظنمادختسانكمي
نيمأتماظنعملفطلليلامجإلانزولاغلبي
مازحمدختسا.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلا
تيبثتماظنمادختسانمًالدبهدحولنامألا

LATCHلفطلليلامجإلانزولاغلبيامدنع
.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلانيمأتماظنعم
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
تيبثتوا٧٨/)يفلخلادعقملايفنامألا
يفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
.٧٩/)يمامألادعقملا

لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
نزودودحىلإةراشإللةددحمةمالعب
LATCHماظنلنكمييتلالفطلا
.اهعملمعلا
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب
يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
هذهيف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
عم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلا
نيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاثبثم
نامأماظنتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقم
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
لافطألانامأماظنتيبثتوا٧٨/)يفلخلا
/)يمامألادعقملايفنامألامازحعم(

٧٩.

ةيلفسلاتاتبثملا

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

يولعلاطيرشلاتبثم

نيمأتل)4و3(يولعلاطيرشلامادختسامتي
لافطألانامأماظننميولعلاءزجلا
يولعلاطيرشلاتبثمنمضدقو.ةرايسلاب
طابرفاطخطبرمتيو.ةبكرملايف
لافطألانامأماظنب)2(يولعلاطيرشلا
نمدحللةرايسلايفيولعلاطيرشلاتبثمب
لافطألانامأماظننارودوةيمامألاةكرحلا
.مداصتعوقوةلاحيفوأةدايقلاءانثأ
طيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
يوتحيسو.)4(جودزمطيرشوأ)3(درفم
تيبثتل)2(درفمطابرىلعامهنميأ
.فاطخلابيولعلاطيرشلا



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 7/31/18

دناسملاودعاقملا٧٤

طيرشبةدوزملالافطألادعاقمضعب
نودبوأعممادختساللةممصمنوكتيولع
نيحيف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلا
طبرىرخألالافطألادعاقمضعببلطتت
ةءارقنمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعت

ةطرشألاتاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلا

عسيدعقمدوجوعم،عبارلاوثلاثلاويناثلافصلا
باكرةثالثل

i:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل
j:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

لافطألادعقمتيبثتلةيلاتلاتامولعملاعجار
ةيزكرملاعضاوملايفرثيتبوتيولعتبثمب
.عبارلاوثلاثلاويناثلافصلل
نييولعنيطيرشبيكرتباًدبأمقتال
.دحاويولعطيرشتبثممادختساب

يمامألابكارلاعضو

i:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل
،ةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلافوفصلاتفشكدقل
تاتبثمنعباكرةثالثلعسيدعقمبةدوزملا
ةعقاولاّةيطلايفةدوجومةيندعمةيلفس
.هتداسوودعقملارهظنيب

عسيدعقمدوجوعم،عبارلاوثلاثلاويناثلافصلا
باكرةبرع–باكرةثالثل

بوتةيولعلاتيبثتلاةطرشأنمنانثادجوي
،ةعبارلاوةثلاثلاوةيناثلافوفصلايفرثيت
تيبثتل.باكرةثالثلعسيدعقمبةدوزملا
ةيفلخلاسولجلاعضاوميفلافطأدعقم
تيبثتلاةطقنمادختسابجي،قئاسلابناجل
عضاوميفلافطأدعقمتيبثتل.)1(
بجي،بكارلابناجلةيفلخلاسولجلا
دعقمتيبثتل.)2(تيبثتلاةطقنمادختسا
ةيفلخلاسولجلاعضاوميفلافطأ
.)2(تيبثتلاةطقنمادختسابجي،ىطسولا
نييولعنيطيرشبيكرتباًدبأمقتال
.دحاويولعطيرشتبثممادختساب
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نيفصللدعقمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
اهنإف،باكرةعبرألعستيسماخلاوأعبارلا
متاذإ.ةيلفسوأةيولعتاتبثمىلعيوتحتال
نيفصلادعقميفلافطألادعقمعضو
،باكرةعبرألعستييذلاسماخلاوأعبارلا
نامأةمزحأمادختسابهنيمأتمتينأبجيف
عم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار.ةبكرملا
وا٧٨/)يفلخلادعقملايفنامألامازح
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٧٩/)يمامألادعقملايف

يمامألابكارلاعضو

يفيمامألابكارلاعضوليولعتبثمكانه
يفتبثملادجويو.يمامألابكارلادعقم
دعقميفدعقملاةداسونميفلخلاءزجلا
.نميألايمامألابكارلا

عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٧١/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

ماظنلجأنممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCH

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

ريذحت}
تاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
يدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأةريطخ
.دحاوتبثمبلافطأدعقمنمرثكأطبر
لافطأدعقمنمرثكأطبريدؤيدقف
وأتبثملاكاكفناىلإيدرفتبثمبدحاو
يأعوقودنعرسكللامهضرعتوأطابرلا
وألفطلاضرعتيدقامك.ثداح
.ةباصإللنورخآلاصاخشألا

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

هيبنت

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

نوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
دعقملايطبمقتال.ًالوغشمدعقملا
مازحطبرةلاحيفغرافلايفلخلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

مازحفلتىلإاذهيدؤيدقف.نامألا
مازحكفبمق،اذل.دعقملاوأنامألا
لبق،نيزختلاعضوىلإهتداعإونامألا

.دعقملايط

ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
عضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٧١/لافطألانامأماظن

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

.بولطملاسولجلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

دعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ.٢
،يولعلاطيرشلاطبربيصوتلافطألا
تبثمبيولعلاطيرشلاطبربمقف
مكحأو،دجونإ،يولعلاطيرشلا
ةكرشلاتاميلعتىلإعجراو.هطبر
عبتاولافطألادعقملةعنصملا
:ةيلاتلاتاوطخلا
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١
ةثلاثلاوةيناثلافوفصللةبسنلاب.٢.٢

باكرةثالثلعستيتلاةعبارلاو
سولجلاعضاوميف،بسحف
يغبني،قئاسلابناجلةيفلخلا
.)1(تيبثتلاةطقنمادختسا
بناجلةيفلخلاسولجلاعضاوملو
ةطقنمادختسابكيلع،بكارلا
عضاوملةبسنلابو.)2(تيبثتلا
مادختسابكيلع،ةيزكرملاسولجلا
بيكرتباًدبأمقتال.)2(تيبثتلاةطقن
تبثممادختسابنييولعنيطيرش
.دحاويولعطيرش

مكحأويولعلاطيرشلاهيجوتبمق.٢.٣
لافطألادعقمتاميلعتلاًقفوهطبر
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدل
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الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
وأتباثسأردنسمىلعيوتحي
مدختستتنكوسأرللةتباثتاتبثم
هيجوتبمقف،اًجودزماًطيرش
تبثموأسأرلادنسملوحطيرشلا
.سأرلا

همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
وأتباثسأردنسمىلعيوتحي
مدختستتنكوسأرللتباثتبثم
طيرشلاهيجوتبمقف،ًايدرفاًطيرش
.سأرلاتبثموأسأرلادنسمقوف

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

بيكرتلاةيلمعءانثأ)ةصوب١(مس
.ةميلسلا
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دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

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

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

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

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

LATCH(/تاتبثمعقاومىلععالطإلل٧٢
.يولعلاطيرشلا
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
دكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارقنم
/٧١.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢

ةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
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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(/٧٢.

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
مق.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
ةكرشلاتاميلعتىلإعوجرلاب
.لافطألانامأماظنلةّعنصملا

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
طيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرميولعلا
.هلصفبمقف

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

تادادعلاةحولىلعحاتفمكانهنوكيدق
ةداسولاليغشتفاقيإلهمادختساكنكمي
.يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
ةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمعجار
نمديزملاىلعلوصحلل٦٢/ةيئاوهلا
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا
.ةمهملا
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دناسملاودعاقملا٨٠

فلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلايف
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

ريذحت}
دعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
وأةميسجةباصإلفلخللهجتملافطأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولا
ىلإىزُعياذهو.يفرطلايمامألابكارلل
دقفلخللهجتملالافطألادعقمرهظنأ
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرقنوكي
يذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجتملافطأدعقميفسلجي
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
يفرطلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميأيفبكارلادعقمناكو
ةداسولاحاتفمفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتةيئاوهلا
نمماظنيأملسيالف،يفرطلايمامألا
ةيأخافتنامدعنامضدجويالو.لاطعألا
فورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
نممغرلاىلعىتح،ةداتعملاريغ
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
مامأللهجتملافطأنامأدعقمنيمأتب
،يفرطلايمامألابكارلادعقميف
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف
دعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيفلافطألا

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ليبسىلع.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأنكمي،لاثملا
ىتحيفرطلايمامألابكارللةيمامألا
فاقيإحاتفمليغشتفاقيإمتنإو
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
ضرعتوأكضرعتبنجتيفةدعاسمللو
بحطصا،ةباصإللنيرخآلاصاخشألا
تقوبرقأيفةمدخلازكرمىلإةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةداسولادادعتساءوضعجار.نكمم
نمديزملاىلعلوصحلل٩٧/ةيئاوهلا
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا
.ةمهملا

يفلخدعقمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
،فلخللهجتملالفطلادعقمبعوتسي
هجتملالفطلادعقمبيكرتمدعيغبنيف
فاقيإمتاذإىتحةبكرملايففلخلل
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
اًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار،ًايولع
فرعتلل٧٢/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاومىلع
يأيفلافطألانامأماظنتيبثتبنجت
بوت"يولعلاطيرشلاتبثمنودبعضوم
وأينطولانوناقلاضرفةلاحيف"رثيت
بوت"يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضيلحملا
ةقفرملاتاميلعتلارارقإةلاحيفوأ"رثيت
تيبثتةرورضبلافطألانامأماظنعم
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
عبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
لافطألادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
:ةيلاتلاتاميلعتلاو
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٨١ دناسملاودعاقملا

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
لافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
وأىلعأللدعقملاكرح.مامأللهجتملا
مزلاذإ،مئاقعضولدعقملارهظ
ماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل،رمألا
.لافطألانامأ
ةداسولاليغشتفاقيإحاتفمماقاذإ
ةداسولاليغشتفاقيإبةيئاوهلا
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
رشؤمءيضينأبجيف،يفرطلا
حابصميفدوجوملاليغشتلافاقيإ
لظيوةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
عجار.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم

Airbag On-Off Light
ةداسولاحابصمفاقيإ-ليغشت(
.٩٧/)ةيئاوهلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

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

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
طبرماكحإنكمي،كساملالفق
جراخهبحسنكميالنكلمازحلا
.كساملا
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دناسملاودعاقملا٨٢

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

دعقمبةدوزمةرايسلانكتملاذإ.٧
ماظنلةعنصملاةهجلاتناكويفلخ
طيرشمادختسابحصنتلافطألانامأ
طبركنكميف،رثيتبوتيولعتيبثت
.يولعلاتبثملافاطخبيولعلاتبثملا

دعقمعميتأتيتلاتاميلعتلاعجار
ةطرشألاوتيبثتلاطاقنولفطلا
/)LATCHماظن(لافطأللىلفسلا

٧٢.

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٨
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
يفلافطألادعقمبحسا،دكأتلل
.هتيبثتنمققحتللةفلتخمتاهاجتا

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
طيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرميولعلا
.هلصفبمقف
ةيئاوهلاةداسولاليغشتتفقوأاذإ
ةيئاوهلاةداسولالغشف،حاتفملامادختساب
دعقمةلازإدنعيفرطلايمامألابكارلل
ناكاذإالإةبكرملانملفطلانامأ
ةعومجمنيبنمكانهسلاجلاصخشلا
ةداسولاببسبرطخللنيضرعملاباكرلا
ليغشتفاقيإ/ليغشتحاتفمعجار.ةيئاوهلا
ديزملاىلعلوصحلل٦٢/ةيئاوهلاةداسولا
تامولعمكلذيفامب،تامولعملانم
.ةمهملانامألا
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٨٣ نيزختلا

نيزختلا

نيزختلاتادحو
٨٣..............نيزختلاتادحو
٨٣.............يمامألانزخملا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٨٤...............عئاضبلاةطبرأ

٨٥..............نامألاةعومجم

نيزختلاتادحو

ريذحت}
يفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
ثودحلاحيف.نيزختلاتاريجح
حتفىلإءايشألاهذهيدؤتدق،مداصت
.ةباصإثودحوءاطغلا

يمامألانزخملا

ةدوجومةيمامألانيزختلاةريجحنوكتس
برقلابتادادعلاةحولدادتمافصتنميف
،اهحتفلو.اهرفاوتةلاحيفةيضرألانم
.ىلعألجالزملابحسا
ىرخأنيزختتاريجحاًضيأكانهنوكتدقو
.يمامأبابلكلخاديف
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نيزختلا٨٤

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلاةطبرأ

ةقطنميفةلومحللتاطبرتسدجوي
ترفوتاذإكلذو،ةلومحيأتيبثتلةلومحلا
.ةزيملاهذه
لطر١٫١٢٤(نتوين٥٠٠٠نمرثكألمحتال
نيمأتدنعةدحاوةطبرىلع)ةوقلانم
.ةلومحلا
.١٥٩/ةرايسلاةلومحدودحرظنا

ريذحت}
بوتيولعلاتيبثتلاطيرشضرعتيدق
يففلتلاىلإلافطألانامأماظنلرثيت
ةقطنميفرصانعيأعمهكاكتحاةلاح
رارضأللفطلاضرعتيدقو.ةلومحلا
عوقولاحيفهللاردقالتومللوأةغلاب
يولعلاتيبثتلاطيرشنوكعممداصت
ةلومحلاطبرمكحأ.اًفلاترثيتبوت
.ةديجةروصب

ريذحت}
وألابحلابةلومحلالكطبرمكحأ
ال.اهناكمنماهكرحتبنجتلةطرشألا
روهظنمىلعأىوتسمبةلومحيأعضت
دنعوأةئجافملاتافقوتلايفف.دعاقملا
ريغةلومحلاببستدق،مداصتعوقو
تاباصإثودحىلإاًديجةطوبرملا
ةطرشأوأًالابحأمدختسا.ةيصخش
.ةلومحلانيمأتلةبسانم

ريذحت}
ةقطنميفبوكرلابدحأيألحمستال
يفبوكرلالكشيو.اًقلطمةلومحلا
نأل.ًاغلابًارطخةلومحلاةقطنم
هذهيفنوبكرينيذلاصاخشألا
رثكأاونوكينألمتحملانمقطانملا
ةلاحيفةافولاوأتاباصإللةضرع
.مادطصاثداحيأعوقو

يأيفبوكرلابصاخشأللحمستال
دعاقمبدوزمريغكتبكرميفناكم
لكسولجنمدكأت.نامأةمزحأو
دعقمىلعةرايسلايفصخش
.مئالملكشبنامألامازحمادختساو
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٨٥ نيزختلا

نامألاةعومجم

اهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنميف

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ريذحت}
ةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ددحملاينمزلاجمانربلايفقيرحلا
صحفا.اهلةعنصملاةهجلاةطساوب
:ًايرود
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

ةيافطةيحالصءاهتنامدع.
.قيرحلا

لْبقنمقيرحلاةيافطمادختسامتاذإ
يفةلكشميأدوجوةلاحيفوأ
ةدحاومادختساواهليدبتبكيلعفاهليغشت
.دلبللةيلاحلاتابلطتملايبلتةديدج

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دقةبسانملاةنايصلاتاءارجإلامهإنإ
اذإةافولاىلإلصتتاباصإثودحليدؤي
.ديجلكشبقيرحلاةيافطلمعتمل
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٦

ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم
٨٧...........ةدايقلاةلجعطبض
٨٧....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
٨٨............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
٨٨...................يمامألا
٨٩.....................ةلصوبلا
٩٠.....................ةعاسلا
٩١......تاقحلملاليغشتسباقم
٩١...............رئاجسلاةعالو
٩٢.............رئاجسلاضفانم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

٩٢................تارشؤملاو
٩٣.....تاسايقلاةزهجأةعومجم
٩٤................ةعرسلادادع
٩٤..............تافاسملادادع
٩٤...........ةلحرلاةفاسمدادع
٩٤...............دوقولاسايقم
٩٥....كرحملاتيزطغضسايقم
لئاسةرارحةجردسايقم
٩٥..............كرحملاديربت
٩٦............رتيمتلوفلاسايقم
٩٦........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساءوض
٩٧...................ةيئاوهلا

Airbag On-Off Light
ةداسولاحابصمفاقيإ-ليغشت(
٩٧...................)ةيئاوهلا
٩٨...........نحشلاماظنءوض
ددعتمرشؤملاحابصم
٩٨..................فئاظولا
١٠٠.....لمارفلاماظنريذحتءوض
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١٠١...........)ABS(قالغنالل
١٠١.....رطقلا/بحسلاعضوءوض
ةرداغمنمريذحتلاحابصم
١٠١.............)LDW(ةراحلا
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٠٢...................ةيمامألا
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak..............١٠٢
/رجلايفمكحتلاماظنحابصم

StabiliTrak..............١٠٢
١٠٢.........تاراطإلاطغضءوض
١٠٣......كرحملاتيزطغضءوض
١٠٣....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٠٤.................نامألاءوض
١٠٤....يلاعلاءوضلاليغشتءوض
تابثيفمكحتلاماظن

١٠٤...................ةعرسلا

تامولعملاتاشاش
تامولعمزكرم
١٠٤.............)DIC(قئاسلا

ةبكرملالئاسر
١٠٩..............ةرايسلالئاسر
١١٠.........كرحملاةقاطلئاسر
١١٠........ةرايسلاةعرسلئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١١٠............ةرايسلاصيصخت
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٨٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

ةلباقلاةدايقلاةلجعتاذتابكرمللةبسنلاب
نمرسيألابناجلاىلععارذدجوي،ةلامإلل
.هيجوتلادومع
:ةدايقلاةلجعطبضل

ةدايقلاةلجعكيرحتلعارذلابحسا.١
ىلإًالوصولفسأىلإوأىلعأىلإ
.حيرملاعضولا

ةدايقلاةلجعلفقلعارذلاررح.٢
.اهناكميف

.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضتال

ةدايقلاةلجعليغشترصانع

ةيتوصلامكحتلاحيتافمضعبطبضنكمي
تابكرمللةبسنلابكلذوةدايقلاةلجعيف
.حيتافملاهذهلثمبةدوزملا

w:ويدارلاةطحمىلإلاقتناللطغضا
صرقىلعراسملاىلإوأةلضفملاةيلاتلا

CDزاهجىلعدلجموأiPodوأ
.USBزاهج

c /x:ةطحمىلإلاقتناللطغضا
ىلعراسملاىلإوأةلضفملاةقباسلاويدارلا
وأiPodزاهجىلعدلجموأCDصرق
.USBزاهج

ويدارلا

اهطبضمتيتلاويدارلاتاطحمديدحتل
:كيدلةلضفملاوأاًقبسم

cوأwرزلاىلعطغضا /xمث
ةيلاتلاويدارلاةطحمىلإلاقتناللامهررح
اهطبضمتةطحمكةنزخملاةقباسلاوأ
.ةلضفمكوأاًقبسم

CD

:طوغضملاصرقلاىلعتاراسملاديدحتل

cوأwرزلاىلعطغضا /xمث
وأيلاتلاراسملاىلإلاقتناللامهررح
.قباسلا

لقانلازاهجوأدوبيآلازاهجىلعتاراسملاديدحت
ماعلايلسلستلا

وأwىلعرارمتسالاعمىلعطغضا.١
c /xةينغأىلإعامتسالاءانثأ

دلجملاتايوتحمضرعمتيىتح
.ويدارلاةشاشىلعيلاحلا

cوأwرزلاىلعطغضا.٢ /xمث
وأةمئاقلاىلعأللقنتللامهررح
ىلعرارمتسالاعمطغضامث،اهلفسأل
¨رزلاىلعطغضاوأwرزلا
.للظملاراسملاليغشتل
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زاهجوأدوبيآلاةزهجأىلعتادلجملانيبلقنتلا
ماعلايلسلستلالقانلا

وأwىلعرارمتسالاعمىلعطغضا.١
c /xةينغأىلإعامتسالاءانثأ

دلجملاتايوتحمضرعمتيىتح
.ويدارلاةشاشىلعيلاحلا

ىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
cرزلا /xةمئاقىلإةدوعلل
.قباسلادلجملا

cوأwرزلاطغضا.٣ /xمث
وأةمئاقلاىلعأللقنتللامهررح
.اهلفسأل

رارمتسالاعمطغضا،دلجمديدحتل.
رزلاىلعطغضا¨وأwرزلاىلع
.دلجملاازاربإمتيامدنع

طغضا،دلجملاةمئاقيفرثكأةدوعلل.
cرزلاىلعرارمتسالاعم /x.

b / g:تاعامستوصمتكلطغضا
ليغشتلىرخأةرمطغضا.طقفةبكرملا
.توصلا

SRCE:ويدارلانيبليدبتللطغضا
تابكرمللةبسنلابو،طوغضملاصرقلاو
.يمامألادعاسملاماظنلا،ةزهجملا
ويدارلاةطحمىلإلاقتناللطغضا:¨
.FMوأAMيتجومليغشتءانثأةيلاتلا

صارقألغشمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
:ماعلايلسلستلالقانلاذفنموأةطوغضم

راسملاىلإلاقتنالل¨رزلاىلعطغضا
لقنمتيامنيبيلاتلالصفلاوأيلاتلا
.طوغضملاصرقلاىلإردصملا

دلجموأراسمديدحتل¨رزلاىلعطغضا
دوبيآزاهجىلعتادلجملانيبلقنتلادنع
)iPod(يلسلستلالقانلازاهجوأ
.)USB(ماعلا

طغضا،طوغضمصرقىلإعامتسالاءانثأ
ةعرسبكرحتلل¨رزلاىلعرارمتسالاعم
فقوتللررح.تاراسملالالخنممامألاىلإ
.بولطملاراسملاىلع

+e − e:توصلاىوتسمةدايزلطغضا
.هضفخوأ

)هيبنتلاةلآ(قوبلا
ةلجعيفدوجوملاقوبلازمرىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاتوصقالطإلةدايقلا

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

دومعنمرسيألابناجلايفعارذلادجوي
.هيجوتلاةلجع

ديدحتلهيلعNلمحييذلاطيرشلاردأ
.تاحسمملاةعرس
.ةدحاوةحسمءارجإلهذهمدختسا:8

مث،zىلعدوجوملاطيرشلابكسمأ
ىلعطغضا،تاحسمةدعءارجإل.هررح
.لوطأةرتفلzىلعطيرشلا

نيبليجأتلانمزطبضلهذهمدختسا:6
ىلعألصرقلاردأ.تاحسمملاتارود
لفسألوأتاحسملاراركتلدعمةدايزل
.اهليلقتل

d:ةعيرستاحسم.
a:ةئيطبتاحسم.
.تاحساملاليغشتفاقيإلهمدختسا:9
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طيشنتعم،راهنلالالخةدايقلادنع
ةيسيئرلاحيباصملاءيضت،تاحساملا
ينامثنمءاهتنالادعبًايكيتاموتوأ
.حسمتارود
ةرفشىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
ةرفشلاتناكاذإ.اهمادختسالبقتاحساملا
اهررحف،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتم
لادبتسابجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأ
.ةفلاتلاتارفشلا

يمامألاجاجزلالسغماظن

يمامألاجاجزلاةحسممكارحمدجويو
.فاطعنالاةراشإعارذىلعأ
L:لئاسشرلكارحملااذهعفدا

موقت.يمامألاجاجزلاىلعليسغلا
امإاهدعبمثةذفانلافيظنتبتاحسمملا
.اًقبسمةددحملاةعرسلاىلإدوعتوأفقوتت

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

ةلصوبلا
زكرميفةلصوبىلعةبكرملالمتشتدق
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ةلصوبلاةقطنم

ةقطنملابسحةقطنملانييعتةداعإبجي
.هبدجوتيذلاعقومللةبسانملا

ةفاسملريسلالثم،ةنيعمفورظلظيف
توافتضيوعتيرورضلانمنوكي،ةليوط
نمةقطنملانييعتةداعإةطساوبةلصوبلا
ةقطنملاطبضمدعةلاحيفDICلالخ
.ةحيحصةقيرطب
لامشلانيبقرفلاوهةلصوبلاتوافت
يفارغجلالامشلاوضرألليسيطانغملا
ىلإةلصوبلانييعتمدعةلاحيف.حيحصلا
دقف،اهيفةدايقلاىلوتتيتلاةقطنملا
طبضبجي.ةئطاختاءارقةلصوبلايطعت
ريستيتلاةفلتخملاةقطنملابسحةلصوبلا
.ةبكرملااهيف
ءارجإلامدختسا،ةلصوبلاقرافطبضل
:يلاتلا

ةلصوبلا)ةقطنم(قرافطبضتاءارجإ

كرحتءانثأةلصوبلاةقطنمطبضتال.١
نوكتامدنعطقفاهطبضبمق.ةبكرملا
.)نكرلا(Pعضولاىلعةبكرملا

ضرعمتيىتحTىلعطغضا
PRESS V TO CHANGE

COMPASS ZONE
.)ةلصوبلاةقطنمرييغتلطغضا(

ةبكرملليلاحلاعقوملانعثحبا.٢
.ةطيرخلاىلعفالتخالاةقطنممقرو

ةقطنمىلإلاقتناللVىلعطغضا.٣
.اهديدحتوةمئالملافالتخالا

ضرعمتيىتح3ىلعطغضا.٤
ليبسىلعنكتلو،ةبكرملاةهجو
يف،لامشلاةهجلةراشإللNلاثملا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
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مقف،ةيرورضةرياعملاتناكاذإ.٥
مسقلاعجار.ةلصوبلاةرياعمب
.يلاتلا"ةلصوبلاةرياعمتاءارجإ"

ةلصوبلاةرياعم

ةرياعمبمقتال.ًايوديةلصوبلاةرياعمنكمي
ريثأتلانمٍلاخونمآناكميفالإةلصوبلا
ثيح،ةحوتفمراظتناةحاسك،يسيطانغملا
رئاودلكشيفةبكرملاةدايقلثمتال
نعًاديعبءارجإلااذهبىصويامك.ًارطخ
وأقفارملاكالسأوأةقهاشلاينابملا
تآشنملانمكلذريغوأتاعولابلاةيطغأ
.نكمأنإ،ةيعانصلا
ةشاشىلع)ةرياعم(CALةملكترهظاذإ
متتنأيغبنيف،قئاسلاتامولعمزكرم
.ةلصوبلاةرياعم
قئاسلاتامولعمزكرمةشاشتناكاذإ
)DIC(ليبسىلع،ةهجوةيأضرعتال
تناكوأ،لامشلاىلإةراشإللNلاثملا
نوكيدقف،فاطعنالابقعريغتتالةهجولا
عملخادتييوقيسيطانغملاجمكانه
ةجيتنثدحيدقلخدتلااذهلثمو.ةلصوبلا
فتاهوأيسيطانغمرايتعطاقيئاوه
وأ،يسيطانغمئراوطحابصموأ،يويلخ
رصنعيأوأ،ةيسيطانغمةحوللماح
دعبأو،ةبكرملافقوأ.رخآيسيطانغم
اهليغشتبمقمث،يسيطانغملارصنعلا
.ةلصوبلاةرياعمو

:يلاتلاءارجإلاعبتا،ةلصوبلاةرياعمل

ةلصوبلاةرياعمتاءارجإ

نأنمدكأت،ةلصوبلاةرياعملبق.١
ىلعاهطبضمتدقةلصوبلاةقطنم
.ةبكرملااهيفعقتيتلاقرفلاةقطنم
)ةقطنم(قرافطبضتاءارجإ"عجار
اذهنمقباسلاءزجلايف"ةلصوبلا
.مسقلا
حيتافموأذفاونلاكحيتافمةيألغشتال
اهريغودعاقملاوأخانملايفمكحتلا
.ةرياعملاءارجإءانثأ

ضرعمتيىتحTىلعطغضا.٢
PRESS V TO CALIBRATE

COMPASS
.)ةلصوبلاةرياعملطغضا(

.ةلصوبلاةرياعمءدبلVىلعطغضا.٣

تامولعمزكرمةشاشىلعرهظتس.٤
CALIBRATINGةملكقئاسلا
DRIVE:)ةرياعم( IN CIRCLES
رئاوديفةبكرملادق)رئاوديفدُق(
ةعاس/مك٨نملقأةقيض
لامكإل)ةعاسلايفلايمأ٥(
زكرمةشاشىلعرهظتس.ةرياعملا
ةلاسرقئاسلاتامولعم

CALIBRATION COMPLETE
دنعناوثعضبل)ةرياعملاتلمتكا(

ةشاشدوعتساهدعب.ةرياعملالامتكا
ةمئاقلاىلإقئاسلاتامولعمزكرم
.ةقباسلا

ةعاسلا

خيراتلاوأتقولاطبض

Hىلعطغضا،ويدارلاليغشتعم.١
DDوMMو)د(MINو)س(HRو
ةقيقدلاوةعاسلا(ضرعلYYYYو
.)ةنسلاومويلاورهشلاو

يفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
بيوبتةمالعيأتحتدوجوملا
اهيفطغضلامتيةرملكيف.اهرييغتل
ديزي،ديدجنميفيظولاحاتفملاىلع
ةجردرادقمب،ددحملاخيراتلاوأتقولا
.ةدحاو
وأتقولاةدايزلىرخأةقيرطكانهو
¨ىلعطغضلايهو،خيراتلا SEEK

\وأ FWD)ميدقت(.

©طغضا،ليلقتلل.٣ SEEK

sوأ REV.ضبقملاردأf،
يولعلانميألابناجلاىلعدوجوملا
.ددحملادادعإلاطبضل،ويدارلانم
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خيراتلاوأتقوللةيضارتفالاتادادعإرييغت

مثHىلعطغضا،ويدارلاليغشتعم.١
لفسأدوجوملايفيظولاحاتفملاىلع
ًايلاحضورعملامامأللمدقتلامهس
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
12Hتقولاضرعمتيىتح (١٢
24Hو)ةعاسلا()ةعاس )ةعاس٢٤)
رهشلا(MM/DDخيراتلاو)ةعاسلا(
.)رهشلاومويلا(DD/MMو)مويلاو

يفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
.بولطملارايخلالفسأدوجوملا

قيبطتلىرخأةرمHىلعطغضا.٣
كرتاوأ،ددحملايضارتفالادادعإلا
.اهتلهميهتنتىتحةشاشلا

تاقحلملاليغشتسباقم
تاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
فتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإل
.MP3لغشموأ،يولخلا

ذفانمنمنينثابةزهجمةبكرملانوكتدق
ةحولىلعةدوجوملاتاقحلملاءابرهك
.تاسايقلاةزهجأ
امدنعاهلادبتساواهيلإلوصوللءاطغلالزأ
.لامعتسالاديقنوكتال

ةيئابرهكلاتاقحلملاضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاءابرهكجراخمعمةقفاوتم
ةبكرملاىلعدئازلاليمحتلاىلإكلذيدؤي
،ةلكشمكانهتناكاذإ.ئياهملاتارهصموأ
.ليكولاعجارف

ريذحت}
كرتتال.ةقاطلاباًمئادجراخملاريفوتمتي
سباقملابةلوصومةيئابرهكلاتادعملا
ةبكرملانألةبكرملامادختسامتيالامدنع
يفببستونارينلااهيفلعتشتنأنكمي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
فاقيإلاعضوىلعةبكرملانأنيح
ةلازإبجي.ةيراطبلافازنتساىلعلمعي
الامدنعسباقملانمةيئابرهكلاتادعملا
ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكت
ىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملا
.ريبمأ٢٠هردقو

عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
/ةيفاضإةيئابرهكتادعمعجار.زاهجلا

٢٠٤.

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

رئاجسلاةعالو
ةياهنلاىتحرئاجسلاةعالوىلعطغضا
.ةرفوتمتناكاذإكلذو،اهكرتامثاهنيخستل
قثبنتس،مادختساللةزهاجنوكتامدنعو
.ًايتاذجراخللىرخأةرم
.ةقحلملاةزهجألالاخدإلةعالولامدختستال
.ةرفاوتملاةقاطلاذفانممادختسابجيامك
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هيبنت

اهمايقءانثأرئاجسلاةعالوكاسمإيدؤي
رصنعنعاهعجارتمدعىلإنيخستلاب
فلتثدحيدق.نخستامدنعنيخستلا
وأةعالولابدئازلانيخستلانعمجان
دحأرجفنيدقوأ،نيخستلارصنع
ءانثأرئاجسلاةعالوكسمتال.تارهصملا
.نيخستلا

رئاجسلاضفانم
،ةلازإللةلباقرئاجسةضفنمرفوتةلاحيف
يفحادقألالماحلخاداهعضوكنكمي
ءاطغلاحتفا.يمامألايضرألالوسنوكلا
.مادختسالل

هيبنت

ريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
يفلاعتشاللةلباقلارصانعلانمكلذ
رئاجسلانأشنمف،رئاجسلاةضفنم
يدؤتنأنيخدتلاداوموأةلعتشملا
فلتىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإل
ةلباقرصانعًاقلطمعضتال.ةبكرملا
.رئاجسلاةضفنملخادلاعتشالل

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاءاوضأ
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
حالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتساوأ
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا
ةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
اهنوكىلإريشتلكرحملاليغشتءدبدنع
ريذحتلاحيباصمءيضتامدنع.ليغشتلاديق
ريشيامدنعوأ،ةدايقلاءانثأكلذكلظتو
،ةلكشمدوجولامتحاىلإسيياقملادحأ
دق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلاعجارف
ًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنانوكي
.ًاريطخولبًافلكمًارمأ
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تاسايقلاةزهجأةعومجم
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ةعرسلادادع
ةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهُظي
يفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
.)ةعاس/ليم(ةعاسلا
نمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلاةعرسلا

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

تافاسملادادع
يتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
وألايمألابامإـةبكرملااهتعطق
.تارتموليكلا

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

دوقولاسايقم

لاعشإلانوكيامدنع،دوقولاسايقمريشي
ةيقبتملادوقولاةيمكىلإ،ليغشتلاعضويف
.ةبكرملابدوقولانازخيف
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريشي
ةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناجىلإ
.دوقولاةئبعت
لبقدوقولاءاهتناىلإًالوأسايقملاريشيو
متينأيغبنيو،ةبكرملانمدوقولاغرفينأ
.اًعيرسدوقولانازخءلم

عمءالمعلاهجاوتدقتالاحعبرأانهدجوتو
تالاحلاهذهربتعتالو.دوقولاسايقم
:دوقولاسايقمعمةلكشمدوجوىلإًةراشإ
ةخضمفاقيإمتي،نيزنبلاةطحميف.

ىلإسايقملاريشينألبقدوقولا
.لماكلاءالتمالا

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

ءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازلفاطعنالا

دنعغرافلاعضولاىلإسايقملادوعيال.
.ليغشتلافاقيإ
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كرحملاتيزطغضسايقم

تيزطغضتيزلاطغضسايقمنيبي
دنع)kPa(لاكسابوليكلابكرحملا
.كرحملاليغشت
ةعرسبسحتيزلاطغضفلتخيدق
ةجوزلوةيجراخلاةرارحلاةجردو،كرحملا
ةقطنمقوفتاءارقلاريشتنكلو،تيزلا
ليغشتلاقاطنىلإضفخنملاطغضلا
.يداعلا

طغضلاةقطنميفةءارقلارهظتدق
تيزلاىوتسمضافخنالةجيتنضفخنملا
ىرخألاتالكشملاضعبلوأةريطخةجردل
يغبني.تيزلاىوتسمضافخناببستيتلا
.نكممتقوبرقأيفتيزلاصحف

هيبنت

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

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

لولحمةرارحةجردىلإسايقملااذهريشي
.كرحملاديربت
سايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدقوأةللظم
نموأ،ريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
كرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلازمر
.اًدجًانخاس
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كلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
نأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولاكلت
،داتعملالدعملاقوفةرارحلاةجردعفترت
:سايقملاةياهننمبرتقتو
ةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.

.ةفيثكةيرورم
سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.

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

مث.كلذبمايقلاهيفنكميتقوبرقأيف
.اًروفكرحملافاقيإبمق
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٢٢١/ةطرفم

رتيمتلوفلاسايقم

نوكءانثأو،كرحملاليغشتمتيالامدنع
ةلاحسايقملااذهنيبي،اًرئادلاعشإلا
.رشابملارايتلاتلوفبةيراطبلانحش
ةلاحسايقملانيبي،كرحملاليغشتدنع
قطانمنيبتاءارقلاريشت.نحشلاماظن
قاطنىلإةيلاعلاوةضفخنملاريذحتلا
.يداعلاليغشتلا
ريذحتلاةقطنميفتاءارقلاثدحتامبر
نمريبكددعليغشتدنعةضفخنملا
كرتعمةبكرملايفةيئابرهكلاتاقحلملا
دعتو.ةليوطةرتفلؤطابتلاةلاحيفكرحملا
ماظننأىلإاًرظنةيعيبطةلاحلاهذه
ةقاطلاريفوتىلعاًرداقسيلنحشلا
امنيبو.ؤطابتلاةلاحيفكرحملاوةلماكلا

ححصتنأيغبني،كرحملاةعرسةدايزمتت
تاعرسنألاًرظناهسفننمةلاحلاهذه
ءاشنإبنحشلاماظنلحمستىلعألاكرحملا
.ةلماكلاةقاطلا
يفةريصقةرتفلالإةبكرملاةدايقنكميال
يتقطنمنمٍلكيفتاءارقلاروهظةلاح
،ةبكرملاةدايقىلإرارطضالادنعو.ريذحتلا
.ةيرورضلاريغتاقحلملاعيمجفاقيإبجي
نملكيفتاءارقلاريشت،كلذعمو
ةلكشمدوجولامتحاىلإريذحتلايتقطنم
كترايسةنايصلهجوت.يئابرهكلاماظنلايف
.نكميامعرسأب

نامألامازحبتاريكذتلا

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا

ءوضلااذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
قئاسلاريكذتلسرجتوصردصيامبرو
ءانثأةءاضإلاتبثتمث.نامألامازحدشب
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هذهلصاوتتامير.مازحلادشمتيىتح
يفقئاسلارمتسااذإتارمةدعةرودلا
ءانثأمازحلاكفبماقوأمازحلادشمدع
.ةرايسلاةكرح
،ميزبإلابًاتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
ردصينلوحابصملاضموينلف
.سرجلاتوص

ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
نمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
ةداسولا)تاسجم(سجمماظنلاصحف
تادحوو)تدجُونإ(تاداّدشلاوةيئاوهلا
راعشتساةدحووكالسألاوةيئاوهلاةداسولا
تامولعملانمديزمل.صيخشتلاومداصتلا
ماظنعجار،ةيئاوهلاةداسولاماظنلوح
.٥٥/ةيئاوهلاةداسولا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوثةدعل
هحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضيملاذإ
.روفلاىلع

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

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
ىلعةلاسراًضيأرهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

Airbag On-Off Light
ةداسولاحابصمفاقيإ-ليغشت(
)ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتيامدنع
ةيوديةقيرطبيفرطلايمامألابكارلل
ةداسولاليغشتفاقيإحاتفممادختساب
ةزهجأةحولىلعدوجوملاةيئاوهلا
،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،تاسايقلا
رمتسيوفاقيإلارشؤمزمرءيضيفوسف
ةداسولانأبريكذتةليسوكروهظلايف
فوسو.اهليغشتفاقيإمتدقةيئاوهلا

ليغشتمتيامدنعحابصملااذهيفتخي
حاتفمعجار.ةيناثةرمةيئاوهلاةداسولا
٦٢/ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشت
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإةلاحيف
صخشليفرطلايمامألابكارللةيمامألا
،ليلدلااذهيفةددحملاةئفلليمتنيال
ةيامحلاىلعصخشلااذهلصحينلف
لاحيفو.ةيئاوهلاةداسوللةيفاضإلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةداسولاحبصتنلف،مداصتثودح
ةدعاسملاوخافتنالاىلعةرداقةيئاوهلا

.كانهسلاجلاصخشلاةيامحيف

ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإبنجت
يفالإيفرطلايمامألابكارللةيمامألا
ةئفللسلاجلاصخشلاةقباطمةلاح
حاتفمعجار.ليلدلااذهيفاهيلإراشُملا
/ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشت

اذهوهتامولعملانمديزمل٦٢
نامألاتامولعمكلذيفامب،عوضوملا
.ةمهملا

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ليبسىلع.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأنكمي،لاثملا
ىتحيفرطلايمامألابكارللةيمامألا
فاقيإحاتفمليغشتفاقيإمتنإو
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ضرعتوأكضرعتبنجتيفةدعاسمللو
بحطصا،ةباصإللنيرخآلاصاخشألا
تقوبرقأيفةمدخلازكرمىلإةبكرملا
ةداسولادادعتساءوضعجار.نكمم
نمديزملاىلعلوصحلل٩٧/ةيئاوهلا
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا
.ةمهملا

ينعياذهف،ليغشتلازمرءيضيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولانيكمت
حاتفمعجار.خفتنتدقاهنأويفرطلايمامألا
٦٢/ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ/ليغشت
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

نحشلاماظنءوض

امدنعةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
عم،ليغشتلاعضويفلاعشإلاماظننوكي
صحفةيلمعككلذو،كرحملانارودمدع
.لمعيهنأنيبتل
ةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
ليغشتءدبدعبحابصملائفطنينأبجي
ءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ.كرحملا
ماظنبةلكشمكانهنوكتدقف،ةدايقلاءانثأ
ةصاخةلاسراًضيأرهظتدقامك.نحشلا
زكرم)DIC(ةشاشىلعنحشلاماظنب
اذهريشينأنكمي.قئاسلاتامولعم
مازحيفلكاشمكانهنأىلإحابصملا
.ةيئابرهكةلكشمةمثنأوأ،ّدلوملاليغشت
اذإ.نكممتقوعرسأباهصحفتنأكيلعو
ةريصقةفاسملةبكرملاةدايقنمدبالناك
فاقيإبجيف،حابصملاةءاضإرارمتساعم
فييكتةزهجأوويدارلالثم،تاقحلملا
.ءاوهلا

فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم
صيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
اذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتللعباتلا
،كرحملاليغشتءانثأحابصملااذهءاضأ
مزلتسيدقولطعفاشتكاىلعليلداذهف
نأبجي.ةرايسلاىلعةمدخءارجإرمألا
ءانثألمعيهنأىلعةلالدللحابصملاءيضي
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ءانثأوليغشتلاعضوىلعلاعشإلادوجو
حاتفمعضاومعجار.كرحملاليغشتمدع
.١٦٣/ليغشتلا

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأىلإ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
ررضثودحنودنالوحيسحابصملا
.ةرايسلل

هيبنت

ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
امبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنل
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
نامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا
.ةبكرملا

هيبنت

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

Emissions Inspection/
Maintenance

عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٢٠٦/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

لطعفاشتكامت:ضمويحابصملاناكاذإ
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤيدق
نمةجراخلاتاثاعبنالانمديزيوتاثاعبنالا
.ةمدخوصيخشتءارجإمزليدق.ةرايسلا
ةعرسنمللق،تايفلتثودحبنجتل
دوعصلاويوقلاعراستلابنجتوةرايسلا
،ةروطقمبحستتنكاذإ.تاعفترمىلع
عرسأبةرورجملاةنحشلارادقمللقف
.نكميام

نعثحباف،ضيمولايفحابصملارمتسااذإ
،ةرايسلاليغشتفقوأ.فقوتللنمآناكم
دعأمث،لقألاىلعٍناوث١٠ةدملرظتناو
،ضمويحابصملالظاذإ.كرحملاليغشت
ليكولاعجارو،ةقباسلاتاميلعتلاعبتاف
.نكممتقوعرسأيفةمدخلاءارجإل
مت:تباثلكشبًائيضمحابصملاناكاذإ
صيخشتءارجإمزليدق.لطعفاشتكا
.ةمدخو
:يلياممققحت
ريغوأكوكفملادوقولاةحتفءاطغ.

.حابصملاةءاضإىلإيدؤيدقدوجوملا
نأشنم.١٩٠/دوقولاةئبعتعجار
بيكرتعمةدايقلاتالحرنمليلقددع
ءافطإليدؤينأحيحصلكشبءاطغلا
.حابصملا

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

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو
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ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

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

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
نمققحتلارابتخاءارجإلةمدختسم
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالا
عجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
ليكولاعجار.٢٠٤/ةيفاضإةيئابرهكتادعم
.ةدعاسمىلإةجاحلادنع
ةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيفصحفلا
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
ىلعلاعشإلاناكاذإحابصملاءيضيال.

كرحملانوكءانثأليغشتلاعضو
.لمعلانعاًفقوتم

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

نمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
زايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالازايتجا
.رابتخالا

لمارفلاماظنريذحتءوض
نيترئادنمةبكرملابلمارفلاماظنفلأتي
النيترئادلاىدحإتناكاذإ.نيتيكيلورديه
ةلصاومىرخألاةرئادلاناكمإبف،لمعت
ءادأىلعلوصحلل.ةبكرملافاقيإللمعلا
.نيتلمرفلااتلكلمعتنأبجي،يداعةلمرف
كانهنوكتدقف،ريذحتلاحابصمءاضأاذإ
صحفىلعلمعا.لمارفلايفةلكشم
.روفلاىلعلمارفلاماظن

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.كرحملاليغشتءدبدنع
اًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلعلمعاف
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتلل
عضوىلإلاعشإلاحاتفمةرادإدنع
ماظنريذحتحابصمءيضي،ليغشتلا
عجار.نكرلالمارفدشدنعكلذكلمارفلا
.تامولعملانمديزملل١٧٥/نكرلالمارف
لمارفريرحتمتيملاذإائيضمحابصملالظي
دعبًائيضميقباذإ.لماكلكشبنكرلا
ينعيف،لماكلكشبنكرلالمارفريرحت
.ةبكرملالمارفيفةلكشمكانهنأكلذ
نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
وأةساودلاعفدبعصلانمنوكينأنكمي
نأنكميو.ضرألانماًريثكوندتنأنكمي
ناكاذإ.فقوتلللوطأًاتقوكلذقرغتسي
بحسكنكميف،ًائيضملازامحابصملا
بحسعجار.اهيلعةمدخلاءارجإلةبكرملا
.٢٦٦/ةرايسلا
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ريذحت}
لمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
لمارفلاماظنلمعيالامبرف،ًءاضم
ءانثأةدايقلايدؤتدق.ةحيحصةقيرطب
ماظنبصاخلاريذحتلاحابصمةءاضإ
اذإ.مادطصاثودحىلإلمارفلا
بحسدعبحابصملاةءاضإترمتسا
،رذحباهفاقيإوقيرطلابناجىلإةبكرملا
.ةنايصلاءارجإلاهبحسبجيف

عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغنالل

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
نوكيثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو
.لاطعألانمريذحتللًازهاج
عرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
فقوأونامأبكلذكنكمأىتمفقوتلاب
ةرمكرحملالّغشاهدنعو.ةبكرملاليغشت

ترمتسااذإ.ماظنلاطبضةداعإلىرخأ
ةعناملالمارفلاماظنحابصمةءاضإ
ءانثأىرخأةرمءاضأاذإوأقالغنالل
.ةنايصلاىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلا
عناملالمارفلاماظنحابصمناكاذإ
ديحولاحابصملاوه)ABS(قالغنالل
يوتحتةبكرملانأىلإاذهريشيف،ءيضملا
ةعناملالمارفلانكلو،ةيداعلمارفىلع
.لمعتالقالغنالل
ماظنريذحتحابصمنملكءاضأاذإ
حابصمو)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
نأىلإاذهريشيف،لمارفلاماظنريذحت
ةدوجوملاقالغناللةعناملالمارفلا
يفًالطعكانهنأولمعتالةبكرملاب
ليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلالمارفلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل
.١٠٠/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار

رطقلا/بحسلاعضوءوض

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

ةرداغمنمريذحتلاحابصم
)LDW(ةراحلا

هنإفحابصملااذهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفلءيضي
ةبكرملابهجوت،ئضيملاذإو.ةبكرملا
.ةنايصلاءارجإل
ماظنناكاذإرضخألانوللابحابصملانوكي

LDWلمعللاًزهاجوًالغشم.
رفصألانوللاىلإحابصملااذهريغتي
دقةراحلاةمالعنأىلإةراشإللضمويو
فاطعناةراشإمادختسانوداهزايتجامت
.هاجتالااذهيف
.١٨٨/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار
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ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.١٨٤/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

StabiliTrakماظنفقوتحابصم

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

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا،
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإاًضيأمتيسف
.)TCS(رجلا

/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
مكحتلاماظنوتابثلايفينورتكلإلامكحتلا

يفماظنلادعاسينلف،"TCS"رجلايف
ليغشتبمق،هيلعو.ةرايسلايفمكحتلا
/StabiliTrakماظنورجلايفمكحتلاماظن
ئفطنيلتابثلايفينورتكلإلامكحتلا
.ريذحتلاحابصم
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٦/تابثلايفينورتكلإلا

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

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

،هضيمومدععمحابصملاةءاضإلاحيف
ماظنليطعتمتنوكينألمتحملانمف
ماظنو"TCS"رجلايفمكحتلا

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

تاراطإلاطغضءوض

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

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

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

مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

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

كرحملاتيزطغضءوض

هيبنت

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

ءدببقعةريصقةدملحابصملااذهءيضي
هجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب

،ةءاضإلايفرمتساوحابصملاءاضأاذإ
لالخقفدتيالتيزلانأكلذينعيف
ىوتسمنوكيدقف.بسانملكشبكرحملا
ةلكشمكانهوأًاضفخنمةبكرملابتيزلا
.ليكولاعمرمألاعجار.ماظنلابىرخأ

دوقولاضافخناريذحتءوض

ةيلمعكناوثعضبلحابصملااذهءيضي
نأىلإةراشإلللاعشإلاليغشتدنعصحف
بجيف،ئضيمللاحيفو.لمعيماظنلا
.هحالصإ
دوقولاضافخنانمريذحتلاحابصمءيضي
يفدوقولاضافخنادنعنينرتوصردصيو
دوقولاةفاضإدنعحابصملائفطني.ةبكرملا
.دوقولانازخىلإ
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زكرمماظنبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب
زكرمعجار،)DIC(قئاسلاتامولعم
لوصحلل١٠٤/)DIC(قئاسلاتامولعم
.تامولعملانمديزمىلع

نامألاءوض

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

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهجعجار
/ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو

.تامولعملانمديزملل١١٦

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

يفمكحتلاماظندنعحابصملااذهءيضي
.ةعرسلاتابث
مكحتلاماظنءاغلإدنعحابصملااذهئفطني
يفمكحتلاماظنعجار.ةعرسلاتابثيف
.١٧٨/ةعرسلاتابث

تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
زكرمةشاشيفلئاسرلاعيمجرهظت
يفةدوجوملا)DIC(قئاسلاتامولعم
دجوت.تادادعلاةعومجمنميلفسلاءزجلا
يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمرارزأ
ةعومجمراوجبتاسايقلاةزهجأةحول
.تادادعلا
دنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملمعي
،ةريصقةرتفدعبو.لاعشإلاماظنليغشت
رخآقئاسلاتامولعمزكرم)DIC(ضرعي
فاقيإلبقاهضرعمتتامولعم
.كرحملاليغشت
تامولعملاقئاسلاتامولعمزكرمضرعيو
،ةبكرملاماظنو،دوقولاو،ةلحرلالوح
كانهتناكاذإريذحتلالئاسرىلإةفاضإلاب
.ماظنلايفةلكشم
،تازيملاهذهبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
اًضيأقئاسلاتامولعمزكرمضرعيسف
ءاوهلاةرارحةجردو،ةلصوبلاهاجتا
ةلحرلاتامولعمضرعدنعيجراخلا
ةيوازلاىلعةلصوبلاهاجتارهظي.دوقولاو
تامولعمزكرمةشاشنمىنميلاةيولعلا
يجراخلاءاوهلاةرارحةجردرهظت.قئاسلا
نمىنميلاةيلفسلاةيوازلايفًايكيتاموتوأ
تناكاذإ.قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
يفمكحتييذلاماظنلايفةلكشمكانه
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ماقرألالادبتسامتيف،ةرارحلاةجردضرع
مقف،اذهثدحاذإو.ةريصقطوطخب
.كليكوىدلةبكرملاىلعةمدخلاءارجإب

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمليغشت
هتاشاشو

ديدعلاىلعقئاسلاتامولعمزكرملمتشي
اهيلإلوصولانكمييتلاتاشاشلانم
ةحولىلعةدوجوملاهرارزأىلعطغضلاب
.تادادعلاةعومجمراوجبتاسايقلاةزهجأ

قئاسلاتامولعمزكرمرارزأ

،دوقولا/ةلحرلابةدوجوملارارزألاصتخت
/طبضلاو،صيصختلاو،ةبكرملاتامولعمو
ةنيبمرارزألافئاظونأامك.طبضلاةداعإ
.ةيلاتلاتاحفصلايفليصفتلاب

دادعضرعلرزلااذهىلعطغضا:3
ىدموةلحرلاتافاسمدادعوتافاسملا
كالهتسايفداصتقالاطسوتمودوقولا
تقؤملاومدختسملادوقولاودوقولا
نارودةعرسسايقموةعرسلاطسوتمو
.يمقرلاكرحملا

T:رمعضرعلرزلااذهىلعطغضا
تادحولاويفلخلانكرلادعاسموتيزلا
تاراطإلايفءاوهلاطغضتاءارقو
طغضةبقارمماظنبةزهجملاتابكرملل
تاعاسو،)TPMS(تاراطإلايفءاوهلا
ءاوهلاطغضةبقارمماظنةجمربوكرحملا

ةزهجملاتابكرملل)TPMS(تاراطإلايف
نعلوخدلالاسرإزاهجبةدوزملاريغوهب
ةلصوبلاةقطنمو،)RKE(حاتفمنودبدُعب
ةزهجملاتابكرمللةلصوبلاةرياعمو
.ةزيملاهذهب
U:صيصختلرزلااذهىلعطغضا
عجار.كتبكرميفتازيملاتادادعإ
.١١٠/ةرايسلاصيصخت

V:ةداعإوأطبضلرزلااذهىلعطغضا
وألئاسرلافاقيإلوةنيعمفئاظوطبض
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعاهضرع

دوقولا/ةلحرلاةمئاقرصانع

لالخريرمتللرزلااذهىلعطغضا:3
:ةيلاتلاةمئاقلارصانع

Odometer)تافاسملادادع(

.)ليم(مكXXرهظيىتح3طغضا
اهتعطقيتلاةفاسملاةشاشلاهذهضرعت
.)mi(لايمألابوأ)km(تارتموليكلابةبكرملا

ةلحرلاتافاسمتادادع

ضرعت.BوأAرهظيىتح3طغضا
امإةيلاحلاةعوطقملاةفاسملاةشاشلاهذه
رخآذنم)mi(لايمألابوأ)km(تارتموليكلاب
دادعلكلطبضلاةداعإاهيفتمتةرم
يدادعمادختسانكميو.ةلحرلاتافاسمل
.هسفنتقولايفاًعمةلحرلاتافاسم
تادادعنمدادعلكطبضةداعإنكمي
ةلصفنمةروصبرفصلاىلإةلحرلاتافاسم
ضرعمتيامنيبVىلعطغضلاقيرطنع
.ةلحرلاتافاسمدادع
يعاجترالاطيشنتلاطبضةداعإةزيمرفوتت
مادختسانكمي.ةلحرلاتافاسمدادعيف
ىلعةلحرلاتافاسمدادعطبضلرمألااذه
ذنمةعوطقملا)تارتموليكلا(لايمألاددع
مادختسانكمي.ةرمرخآلاعشإلاليغشت
تافاسمدادعطبضةداعإمتتملاذإكلذ
.ةلحرلاةيادبيفةلحرلا
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طيشنتلاطبضةداعإةزيممادختسال
Vىلعرارمتسالاعمطغضا،يعاجترالا
دادعضرعيس.ناوثعبرأنعلقيالامل
وأ)km(تارتموليكلاددعةلحرلاتافاسملا
لاعشإلاليغشتذنمةعوطقملا)mi(لايمألا
أدبتنأدرجمب.كرحتتةبكرملاو،ةرمرخآ
دادعأدبيفوس،كرحتلايفةبكرملا
ىلع.ةفاسملاباسحيفةلحرلاتافاسم
ةفاسملةبكرملاةدايقتمتاذإ،لاثملاليبس
ةرماهليغشتءدبمتينألبق)لايمأ٥(مك٨
طبضةداعإةزيمطيشنتمتمث،ىرخأ
ةشاشلاىلعرهظتسف،يعاجترالاطيشنتلا
ةبكرملاأدبتامدنعو.)لايمأ٥(مك٨ةفاسم
ةدايزضرعتسةشاشلانإف،كرحتلايف
مك٨٫٢و،)ًاليم٥٫١(مك٨٫١ىلإةفاسملا
.اذكهو،)ًاليم٥٫٢(
طيشنتلاطبضةداعإةزيمطيشنتمتاذإ
لبقنكلو،ةبكرملاليغشتدعبيعاجترالا
ددعةشاشلاضرعتسف،ريسلاءدب
متيتلا)mi(لايمألاوأ)km(تارتموليكلا
.لاعشإللةرودرخآلالخاهعطق

Fuel Range)دوقولاقاطن(

FUELرهظيىتح3طغضا RANGE
ددعلاةشاشلاهذهضرعت.)دوقولاقاطن(
يتلاةيقبتملالايمألاوأتارتموليكلليبيرقتلا
دوزتلانودنمةبكرملااهعطقتنأنكمي

ةملكةشاشلاىلعرهظتفوسو.دوقولاب
LOW)ىوتسمضفخنااذإ)ضفخنم

.دوقولا
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقتمتي
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
اذهريغتيسو.دوقولانازخيفةيقبتملا
ىلع.ةدايقلافورظتريغتاذإريدقتلا
ةكرحيفمتتةدايقلاتناكاذإ،لاثملاليبس
،ةرركتمةروصبفقوتتوةمحدزمةيرورم
،دحاومقرةءارقضرعتدقةشاشلانإف
قيرطيفريستةبكرملاتناكاذإنكلو
نممغرلاىلعمقرلاريغتيدقف،عيرس
.نازخلايفدوقولانماهسفنةيمكلادوجو
ىلإيدؤيةدايقلافورظفالتخانألكلذو
.دوقولايفداصتقالاىوتسمفالتخا
قرطلاىلعةدايقلاحمست،ماعلكشبو
ةروصبدوقولليداصتقاكالهتسابةعيرسلا
.ةنيدملالخادةدايقلاهبحمستامملضفأ
،ةبكرملايفدوقولاىوتسمضفخنااذإ
Fuelةلاسرلارهظت Level Low
عجار.)دوقولاىوتسمضافخنا(
“FUEL LEVEL LOW”)"دوقولاىوتسم
.)"ضفخنم

دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم

رهظيىتح3طغضا
AVG ECONOMY)داصتقالاطسوتم(.

يبيرقتلاطسوتملاةشاشلاهذهضرعت

وأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠لكلتارتلل
باسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغللليملكل
/رتل(نملجسملاددعلاىلعًءانبمقرلا

طبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم()مك١٠٠
طبضةداعإل.اذهةمئاقلارصنعل

AVG ECONOMY)داصتقالاطسوتم(،
هذهدوعتسو.Vىلعرارمتسالاعمطغضا
.رفصلاىلإةشاشلا

مدختسملادوقولا

FUELرهظيىتح3طغضا USED
ةشاشلاهذهضرعت.)مَدَختسملادوقولا(
ةيمكل)gal(نولاغلاوأ)L(رتللابددعلا
رصنعلطبضرخآذنممدختسملادوقولا
دوقولاتامولعمطبضةداعإل.اذهةمئاقلا
Vىلعرارمتسالاعمطغضا،مَدختسملا
FUELةلاسرضرعءانثأ USED)دوقولا
.)مَدختسملا

Timer)تقؤم(

TIMERضرعمتيىتح3طغضا
هذهمادختسانكمي.)تقؤملا(
.تقؤمكةشاشلا

ءانثأVىلعطغضا،تقؤملاليغشتءدبل
ىلعرهظتفوسو.)تقؤم(TIMERضرع
رخآذنمىضقنايذلاتقولارادقمةشاشلا
نكلو،تقؤملاطبضةداعإاهيفتمتةرم
ريغلاعشإلاهيفناكيذلاتقولانودب
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لمعياملاطتقولاباسحرمتسيس.ءيضم
ىرخأةشاشضرعمتولىتح،لاعشِإلا

لجسيفوسو.قئاسلاتامولعمزكرميف
ةقيقد٥٩وةعاس٩٩ىلإلصيامتقؤملا
دوعتساهدعبو)99:59:59(ةيناث٥٩و
.رفصلاىلإةشاشلا

Vىلعطغضا،تقؤملاليغشتفاقيإلو
.)تقؤم(TIMERضرعءانثأةريصقةرتفل
عمطغضا،رفصىلإتقؤملانييعتةداعإل
ضرعدنعVىلعرارمتسالا

TIMER)تقؤم(.

ةعرسلاطسوتم

ضرعمتيىتح3طغضا
AVERAGE SPEED)ةعرسلاطسوتم(.

ةبكرملاةعرسطسوتمةشاشلاهذهضرعت
يفليملابوأ)km/h(ةعاسلايفرتموليكلاب
طسوتملااذهباسحمتيو.)mph(ةعاسلا
ةبكرمللةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانب
.ةميقلاهذهلطبضةداعإرخآذنمةلجسملاو
رارمتسالاعمطغضا،ةميقلاطبضةداعإل
.رفصلاىلإةشاشلاهذهدوعتسو.Vىلع

يمقرلاكرحملانارودةعرسسايقم

ةعرسسايقمضُرَعيىتح3طغضا
.ةقيقدلابةرود00##كرحملانارود
ةردقمكرحملاةعرسةشاشلاهذهضرعت
.)RPM(ةقيقدلايفتافللاددعب

Blank Display)ةغرافةشاش(

.تامولعمةيأةشاشلاهذهضرعتال

ةبكرملاتامولعمةمئاقرصانع

T:لالخريرمتللرزلااذهىلعطغضا
:ةيلاتلاةمئاقلارصانع

تيزلارمع

رهظيىتحTطغضا
OIL LIFE REMAINING)تيزلارمع

رمعلاًريدقتةشاشلاهذهضرعت.)يقبتملا
ةلاسرلاترهظاذإو.يقبتملاديفملاتيزلا

99% Oil Life Remaining)رمعلا
٪٩٩يقبتكلذينعيف،)٪٩٩تيزلليقبتملا
ماظنكهبنيفوس.يلاحلاتيزلارمعنم
ىلعًءانبتيزلارييغتلكرحملاتيزرمع
.ةدايقلافورظعمقفتيينمزلودج
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
لكشبكرحملاتيزرييغت(
رظنا.ةشاشلاىلع)لجاع
“CHANGE ENGINE OIL SOON”)مق
بجي.)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغتب
تقوعرسأبكرحملاتيزرييغتكيلع
ةفاضإلاب.٢١٠/كرحملاتيزعجار.نكمم
ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
يفةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٢٧٧/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلالودج

OILطبضةداعإبجي،ركذت LIFE)رمع
.تيزللرييغتةيلمعلكدعبكسفنب)تيزلا
،كلذك.ًايئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح
OILطبضةداعإمدعىلعصرحا LIFE
تقويأيفأطخلاقيرطب)تيزلارمع(
تيزلارييغتهيفمتييذلاتقولافالخبرخآ

ةقدبهطبضةداعإنكميالثيح.لاحلايف
.ةيلاتلاةرملايفتيزلارييغتمتيىتح
عجار،كرحملاتيزرمعماظنطبضةداعإل
.٢١٢/كرحملاتيزرمعماظن

Side Blind Zone Alert)ةقطنملاريذحت
)ةيبناجلاءايمعلا

ةقطنمدعاسمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
هذهحيتت،)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
.هليغشتفاقيإوأماظنلاليغشتةشاشلا
SBZAضرعمتيىتحTىلعطغضا
.)ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمدعاسم(
Vىلعطغضا،ةشاشلاهذهللوصولادنعو
فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(ONنيبرايتخالل
دعاسمماظنليغشتفاقيإدنع.)ليغشتلا
،)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
تامولعمزكرمىلعةلاسرضرعمتيس
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار.قئاسلا
)SBZA(/١٨٦.
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Park Assist)نكرلادعاسم(

نكرلادعاسمماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ىتحTىلعطغضاف،)RPA(يفلخلا
PARKضرعمتي ASSIST)دعاسمماظن
ماظنلاليغشتبةشاشلاهذهحمست.)نكرلا
،ةشاشلاهذهللوصولادنع.هليغشتفاقيإو
OFFوأ)ليغشت(ONنيبرايتخاللطغضا
نكرلادعاسمماظندواعي.)ليغشتلافاقيإ(
ةرملكًايكيتاموتوأليغشتلا)RPA(يفلخلا
ليغشتفاقيإدنع.ةبكرملاليغشتدعب
ليوحتو)RPA(يفلخلانكرلادعاسمماظن
ضرعي،)نكرلا(Pعضولانمةبكرملارايغ
ةلاسرلا)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

PARK ASSIST OFF)النكرلادعاسم
.ماظنلاليغشتفاقيإمتهنأبريكذتك)لمعي

Units)تادحولا(

UNITSضرعمتيىتحTطغضا
ةيناكمإةشاشلاهذهحيتت.)تادحولا(
نيماظنللًاقفوسايقلاتادحونيبرايتخالا
هذهللوصولادنع.يرتملاوأيزيلجنإلا
تادحونيبامرايتخاللVطغضا،ةشاشلا
)يرتملا(METRICنيماظنللًاقفوسايقلا
.)يزيلجنإلا(ENGLISHوأ

تاراطإلاطغض

)TPMS(ماظنبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
ضرعنكميف،تاراطإلاطغضةبقارم
تامولعمزكرميفراطإلكطغض
يفءاوهلاطغضرهظيسو.قئاسلا
لطرلابوأ)kPa(لاكسابوليكلابتاراطإلا
رزىلعطغضا.)psi(ةعبرمةصوبلكل
زكرم)DIC(ضرعيىتحةبكرملاتامولعم
قئاسلاتامولعم

FRONT TIRES kPa (PSI)
LEFT ## RIGHT ##.

ةعبرمةصوبلكللطريمامألاراطإلا(
طغضاو.)##نيمي##راسي)لاكسابوليك(
ىتحىرخأةرمةبكرملاتامولعمرزىلع
قئاسلاتامولعمزكرم)DIC(ضرعي

REAR TIRES kPa (PSI)
LEFT ## RIGHT ##

ةعبرمةصوبلكللطريفلخلاراطإلا(
.)##نيمي##راسي)لاكسابوليك(
طغضضافخناةلاحنعفشكلامتاذإ
ماظنلالبقنمتاراطإلادحأيفءاوهلا
ةشاشلاىلعكمامأرهظتسف،ةدايقلاءانثأ
راطإيفطغضلاصحفبكحصنتةلاسر
ديزملل٢٤٢/تاراطإلاطغضعجار.نيعم
.تامولعملانم

يفةميقلانمًالدبتاطرشترهظاذإ
دقف،تاراطإلايفءاوهلاطغضةشاش
ناكاذإ.كتبكرميفةلكشمكانهنوكت
ءارجإلليكولاعجار،رارمتسابثدحياذه
.ةمدخلا

كرحملاليغشتتاعاس

ضرعمتيىتحTطغضا
ENGINE HOURS)ليغشتتاعاس

ددعلاةشاشلاهذهضرعت.)كرحملا
.كرحملاليغشتتاعاسليلامجإلا

تاراطإلانكامأبفيرعتلاةداعإ

.كتبكرميفةشاشلاهذهرهظتنأبجي
نوكتنأبجي،ةشاشلاهذهىلإلوصولل
تناكاذإ.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملا
ءاوهلاطغضةبقارمماظنبةزهجمكتبكرم
تاراطإلابوانتدعبو،)TPMS(راطإلايف
،راعشتسالازاهجوأراطإلالادبتسادعبوأ
نكامأبماظنلافيرعتةداعإبجيف
،تاراطإلانكامأبفيرعتلاةداعإل.تاراطإلا
.٢٤٣/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
ريودتو٢٤٦/تاراطإلاصحفعجار
.٢٤٧/تاراطإلا
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Change Compass Zone)ةقطنمرييغت
)ةلصوبلا

عجار.ةزيملاهذهبةزهجمكتبكرمنوكتدق
نمةلصوبلاةقطنمرييغتل٨٩/ةلصوبلا
.قئاسلاتامولعمزكرملالخ

Calibrate Compass)ةلصوبلاةرياعم(

نكمي.ةزيملاهذهبةزهجمكتبكرمنوكتدق
٨٩/ةلصوبلاعجار.ًايوديةلصوبلاةرياعم
تامولعمزكرملالخنمةلصوبلاةرياعمل
.قئاسلا

Blank Display)ةغرافةشاش(

.تامولعمةيأةشاشلاهذهضرعتال

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.
قيلعتلايفمكحتلاةمظنأ.
قئاسلاةدعاسمةمظنأ.
ةعرسلاتبثم.
ةبمللالادبتساوةرانإلا.
لسغلا/حسملاةمظنأ.
ذفاونلاوباوبألا.
نامألاةمزحأ.
ةيئاوهلاةداسولاةمظنأماظن.
ةكرحلالقانوكرحملا.
تاراطإلاطغض.
ةيراطبلا.
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كرحملاةقاطلئاسر

كرحملاةوقضيفختمت

ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا

ترهظاذإ.عراستلاىلعةبكرملاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ضرعءانثأةبكرملاةدايقنكمي.ةبكرملا
دحلاضفخنيدقنكلو،ةلاسرلاهذه
رارمتسادنع.ةعرسلاوعراستللىصقألا
لكشباهضرعوأ،ةلاسرلاهذهروهظ
ليكولاىلإةبكرملابهجوتلابجي،رركتم
.نكممتقوبرقأيفةمدخلاءارجإل

ةرايسلاةعرسلئاسر

SPEED LIMITED TO
XXX KM/H (MPH)

يفليم"س/مكXXXىلعةددحمةعرسلا(
)"ةعاسلا

ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهُظت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
.تاراطإلاوأقيلعتلاوةرارحلاوميحشتلا

ىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملا

ةرايسلاصيصخت
تاردقبةدوزمةبكرملاهذهنوكتامبر
ضعبةجمربةيناكمإكلرفوتصيصخت
ةجمربنكميال.لضفمدحاودادعإلتازيملا
يفدحاودادعإلالإصيصختلاتازيم
لضفمدادعإلاهتجمربنكميالوةبكرملا
.نيفلتخملانيقئاسلانمنينثال
ةرفوتمصيصختلاتارايخلكنوكتالدق
ةحاتملاتارايخلاضرعمتيو.كتبكرميف
.قئاسلاتامولعمزكرم)DIC(يفطقف
تازيملةيضارتفالاتادادعإلاطبضمتدقل
نمكتبكرمتجرخامدنعصيصختلا
نماهرييغتمتينأنكمينكلو،عنصملا
.نيحلاكلذذنمةيضارتفالااهتلاح
صيصختلاتاليضفتءاعدتسامتي
.ًايكيتاموتوأ
مدختسا،صيصختلاتاليضفترييغتلو
.يلاتلاءارجإلا

تازيملاتادادعإةمئاقىلإلوخدلا

ةبكرملاعضوعملاعشإلاليغشتبمق.١
.)نكرلا(Pعضولاىلع

،ةيراطبللطرفملادافنتسالايدافتلو
حيباصملاليغشتفاقيإبيصون
.ةيسيئرلا

ةمئاقىلإلوخدللUىلعطغضا.٢
.ةزيملاتادادعإ
،ةرفوتمةمئاقلانكتملاذإ
ةلاسرلاضرعمتي

FEATURE SETTINGS
AVAILABLE IN PARK

ءانثأةرفوتمتازيملاتادادعإ(
دكأت،ةمئاقلاىلإلوخدلالبق.)نكرلا
.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملانأنم

تازيملاتادادعإةمئاقرصانع

ةجمربحيتتيتلاصيصختلاتازيميلياميف
:ةبكرملابتادادعإلا

Display In English)ةيزيلجنإلابضرعلا(

ريغةغلديدحتدنعطقفةزيملاهذهرهظت
رييغتةيناكمإكلةزيملاهذهحيتت.ةيزيلجنإلا
زكرم)DIC(لئاسراهبرهظتيتلاةغللا
.ةيزيلجنإلاىلإاهليوحتوقئاسلاتامولعم

ةلاسرلارهظتىتحUرزىلعطغضا
PRESS V TO DISPLAY

IN ENGLISH
ىلع)ةيزيلجنإلابضرعللVىلعطغضا(
ىلعطغضا.قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
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لكضرعلةدحاوةرمطبضةداعإ/طبضرز
ةغللابقئاسلاتامولعمزكرم)DIC(لئاسر
.ةيزيلجنإلا

ةغللا

اهبرهظتيتلاةغللارايتخاةزيملاهذهحيتت
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسر

ةشاشرهظتىتحUىلعطغضا
LANGUAGE)زكرمةشاشىلع)ةغللا

ةرمVىلعطغضا.قئاسلاتامولعم
.ةزيملاهذهتادادعإىلإلوصوللةدحاو
تادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضامث
:ةيلاتلا

ENGLISH)يضارتفا()ةيزيلجنإلا(:
.ةيزيلجنإلابلئاسرلاعيمجضرعل

Francais)عيمجضرعل:)ةيسنرفلا
.ةيسنرفلابلئاسرلا

Espanol)عيمجضرعل:)ةينابسإلا
.ةينابسإلابلئاسرلا

ARABIC)لئاسرلاعيمجضرعل:)ةيبرعلا
.ةيبرعلاب

No Change)يأثدحينل:)رييغتالب
لظيو.ةزيملاهذهىلعرييغت
.يلاحلادادعإلا

متيامنيبVىلعطغضا،دادعإلاديدحتل
تامولعمزكرمىلعبولطملادادعإلاضرع
درجمبهيبنتتوصردصيفوسو.قئاسلا
.ةغللاديدحت

AUTO DOOR LOCK)باوبألالافقإ
)ًايكيتاموتوأ

باوبألالافقإتقوديدحتةزيملاهذهحيتت
.ًايكيتاموتوأ

ةلاسرلارهظتىتحUرزىلعطغضا
AUTO DOOR LOCK)باوبألالافقإ

تامولعمزكرمةشاشىلع)ًايكيتاموتوأ
ةدحاوةرمVىلعطغضا.قئاسلا
مث.ةزيملاهذهتادادعإىلإلوصولل
تادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضا
:ةيلاتلا

SHIFT OUT OF PARK (default)
:))يضارتفا(نكرلاماظننملوحتلا(
لوحتدنعًايكيتاموتوأباوبألالفقتس
.)نكرلا(Pعضولانمةبكرملا

AT VEHICLE SPEED)ةعرسب
امدنعًايكيتاموتوأباوبألالفقت:)ةبكرملا
لايمأ٨(ةعاس/مك١٣ةبكرملاةعرسزواجتت
.ناوثثالثةدمل)ةعاسلايف

No Change)يأثدحينل:)رييغتالب
لظيو.ةزيملاهذهىلعرييغت
.يلاحلادادعإلا

ءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
زكرمىلعبوغرملادادعإلاضرع
.قئاسلاتامولعم

Auto Door Unlock)باوبألاحتف
)ًايكيتاموتوأ

بجيناكاذإامديدحتةزيملاهذهكلحيتت
امك.المأًايكيتاموتوأبابلاحتفةزيمفاقيإ
تقووباوبألارايتخاةيناكمإاًضيأكلحيتت
.ًايكيتاموتوأاهحتف

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
AUTO DOOR UNLOCK)باوبألاحتف

تامولعمزكرمةشاشىلع)ًايكيتاموتوأ
ةدحاوةرمVىلعطغضا.قئاسلا
مث.ةزيملاهذهتادادعإىلإلوصولل
تادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضا
:ةيلاتلا

OFF)بابيأحتفمتيال:)ءافطإلا
.ًايكيتاموتوأ

DRIVER AT KEY OUT)قئاسلاحاتفم
طقفقئاسلابابحتُفيس:)جراخلابدوجوم
.لاعشإلانمحاتفملاجارخإدنع

DRIVER IN PARK)عضويفقئاسلا
دنعطقفقئاسلابابحتُفيس:)نكرلا
.)نكرلا(Pعضولاىلإةبكرملاكيرحت
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ALL IN PARK (default))عضويفلكلا
دنعباوبألالكحتُفتس:))يضارتفا(نكرلا
.لاعشإلانمحاتفملاجارخإ

ALL IN PARK (default))عضويفلكلا
باوبألاعيمجحتفمتي:))يضارتفا(نكرلا
Pعضوىلإةكرحلالقانكيرحتدنع
.)نكرلا(

No Change)يأثدحينل:)رييغتالب
لظيو.ةزيملاهذهىلعرييغت
.يلاحلادادعإلا

ءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
زكرمىلعبوغرملادادعإلاضرع
.قئاسلاتامولعم

REMOTE DOOR LOCK)باوبألالافقإ
)دعُبنع

عونرايتخاةيناكمإةزيملاهذهكلحيتت
ةبكرملالفقدنعاهاقلتتسيتلاتاظحالملا
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجب
)RKE(.لافقإدنعتاظحالمىقلتتنل
تناكاذإلاسرإلازاهجمادختسابةبكرملا
لوخدلاماظنليغشتعجار.ةحوتفمباوبألا
.٢٥/)RKE(حاتفمنودبدُعبنع

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
REMOTE DOOR LOCK)باوبألالافقإ

تامولعمزكرمةشاشىلع)دُعبنع
ةدحاوةرمVىلعطغضا.قئاسلا

مث.ةزيملاهذهتادادعإىلإلوصولل
تادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضا
:ةيلاتلا

OFF)دنعتاظحالمىقلتتنل:)ءافطإلا
لوخدلالاسرإزاهجيفQرزىلعطغضلا
.حاتفمنودبدُعبنع

Lights Only)ضموت:)طقفحيباصملا
Qرزىلعطغضلادنعةيجراخلاحيباصملا

نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجيف
.حاتفم

Horn Only)توصردصي:)طقفقوبلا
يفQرزىلعةيناثةرمطغضلادنعقوبلا
.حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج

HORN & LIGHTS)حيباصملاوقوبلا(
دنعةيجراخلاحيباصملاضموت:)يضارتفا(
لوخدلالاسرإزاهجيفQرزىلعطغضلا
قوبلاتوصردصيو،حاتفمنودبدُعبنع
يفQرزىلعىرخأةرمطغضلادنع
.قباسلارمألانمٍناوثسمخنوضغ

No Change)يأثدحينل:)رييغتالب
لظيو.ةزيملاهذهىلعرييغت
.يلاحلادادعإلا

ءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
زكرمىلعبوغرملادادعإلاضرع
.قئاسلاتامولعم

REMOTE DOOR UNLOCK)لفقحتف
)دعُبنعباوبألا

عونرايتخاةيناكمإةزيملاهذهكلحيتت
لفقحتفدنعاهاقلتتسيتلاتاظحالملا
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجبةبكرملا
حتفدنعتاظحالمىقلتتنل.)RKE(حاتفم
لوخدلالاسرإزاهجمادختسابةبكرملالفق
عجار.ةحوتفمباوبألاتناكاذإدُعبنع
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٢٥.

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
REMOTE DOOR UNLOCK)حتف

تامولعمزكرمةشاشىلع)دُعبنعباوبألا
ةدحاوةرمVىلعطغضا.قئاسلا
مث.ةزيملاهذهتادادعإىلإلوصولل
تادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضا
:ةيلاتلا

Lights Off)نل:)حيباصملاليغشتفاقيإ
ىلعطغضلادنعةيجراخلاحيباصملاضموت
دُعبنعلوخدلالاسرإزاهجيفKرز
.حاتفمنودب

LIGHTS ON)حيباصملاليغشت(
دنعةيجراخلاحيباصملاضموت:)يضارتفا(
لاسرإزاهجيفKرزىلعطغضلا
.حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
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No Change)يأثدحينل:)رييغتالب
لظيو.ةزيملاهذهىلعرييغت
.يلاحلادادعإلا

ءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
زكرمىلعبوغرملادادعإلاضرع
.قئاسلاتامولعم

DELAY DOOR LOCK)باوبألالفقريخأت(

لفقليجأتديدحتبةزيملاهذهكلحمست
لفقحاتفمبباوبألالفقدنع.المأباوبألا
نإف،اًحوتفمبابلاناكويئابرهكلابابلا
ىتحباوبألالفقرخؤتفوسةزيملاهذه
رخآقالغإمتينأدعبناوثسمخرورم
نأىلإةراشإللتانرثالثعمستس.باب
بجيو.مادختسالاديقرخأتملالافقإلاةزيم
لاعشإلاماظنجراخحاتفملانوكينأ
ليجأتزواجتكنكمي.ةزيملاهذهليغشتل
بابلالفقحاتفمىلعطغضلابًاتقؤملفقلا
ىلعدوجوملاQرزوأنيترميئابرهكلا
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج

RKE٢٩/رخأتملالفقلاعجار.نيترم.

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
DELAY DOOR LOCK)لافقإليجأت

.قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع)باوبألا
ىلإلوصوللةدحاوةرمVىلعطغضا
Uىلعطغضامث.ةزيملاهذهتادادعإ
:ةيلاتلاتادادعإلالالخريرمتلل

OFF)لافقإيأكانهنوكينل:)ءافطإلا
.ةبكرملاباوبألرخأتم

ON)باوبألالفقتنل:)يضارتفا()ليغشت
.بابرخآقالغإدعبناوثسمخرورمىتح

No Change)يأثدحينل:)رييغتالب
لظيو.ةزيملاهذهىلعرييغت
.يلاحلادادعإلا

ءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
زكرمىلعبوغرملادادعإلاضرع
.قئاسلاتامولعم

Exit Lighting)ةءاضإلافاقيإ(

ةءاضإةدمرايتخاةزيملاهذهحيتت
مالظلالولحدنعةيجراخلاحيباصملا
ليوحتدعبةزيملاهذهلمعت.جراخلاب
عضوىلإليغشتلاعضونمحاتفملا
.ءافطإلا

ةلاسرلارهظتىتحUرزىلعطغضا
EXIT LIGHTING)ىلع)ةءاضإلاءاهنإ

ىلعطغضا.قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
Vهذهتادادعإىلإلوصوللةدحاوةرم
لالخريرمتللUىلعطغضامث.ةزيملا
:ةيلاتلاتادادعإلا

OFF)حيباصملاءيضتال:)ءافطإلا
.ةيجراخلا

10 SECONDS دادعإلا(ناوث١٠
حيباصملاةءاضإرمتست:)يضارتفالا
.ناوث١٠ةدملةيجراخلا

1 MINUTE)ةءاضإرمتست:)ةدحاوةقيقد
.ةدحاوةقيقدةدملةيجراخلاحيباصملا

2 Minutes)ةءاضإرمتست:)ناتقيقد
.نيتقيقدةدملةيجراخلاحيباصملا

No Change)يأثدحينل:)رييغتالب
لظيو.ةزيملاهذهىلعرييغت
.يلاحلادادعإلا

ءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
زكرمىلعبوغرملادادعإلاضرع
.قئاسلاتامولعم

Chime Volume)سرجلاتوصىوتسم(

ىوتسمرايتخاةزيملاهذهحيتت
.سرجلاتوص

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
CHIME VOLUME)نينرلاتوصىوتسم(

طغضا.قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع
تادادعإىلإلوصوللةدحاوةرمVىلع
ريرمتللUىلعطغضامث.ةزيملاهذه
:ةيلاتلاتادادعإلالالخ

Normal)سرجلاتوصطبضمتي:)يداع
.يداعلاىوتسملاىلع
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٤

Loud)سرجلاتوصطبضمتي:)عفترم
.عفترملاىوتسملاىلع

No Change)يأثدحينل:)رييغتالب
لظيو.ةزيملاهذهىلعرييغت
.يلاحلادادعإلا
توصىوتسمليضارتفادادعإكانهسيل
رخآدنعتوصلاىوتسمىقبيس.سرجلا
.فورعمدادعإ

ءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
زكرمىلعبوغرملادادعإلاضرع
.قئاسلاتامولعم

Factory Settings)عنصملاتادادعإ(

تازيمعيمجطبضةداعإةزيملاهذهحيتت
.ةيضارتفالاعنصملاتادادعإىلإصيصختلا

ةلاسرلارهظتىتحUىلعطغضا
FACTORY SETTINGS)تادادعإ

تامولعمزكرمةشاشىلع)عنصملا
ةدحاوةرمVىلعطغضا.قئاسلا
مث.ةزيملاهذهتادادعإىلإلوصولل
تادادعإلالالخريرمتللUىلعطغضا
:ةيلاتلا

RESTORE ALL)لكلاةداعتسا(
تازيمطبضةداعإمتت:)يضارتفا(
.ةيضارتفالاعنصملاتادادعإىلإصيصختلا

DO NOT RESTORE)مقتال
ىلإصيصختلاتازيمدوعتال:)ةداعتسالاب
.ةيضارتفالاعنصملاتادادعإ

ءانثأVرزىلعطغضا،دادعإلارايتخال
زكرمىلعبوغرملادادعإلاضرع
.قئاسلاتامولعم

EXIT FEATURE SETTINGS)جورخلا
)ةزيملاتادادعإنم

ةمئاقنمجورخلاةزيملاهذهكلحيتت
.تازيملاتادادعإ

رهظتىتحUرزىلعطغضا
FEATURE SETTINGS

PRESS V TO EXIT

ىلع)جورخللVطغضاةزيملاتادادعإ(
ىلعطغضا.قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
Vةمئاقلانمجورخللةدحاوةرم.

ةرمUرزىلعطغضلانإف،جرختملاذإ
ةمئاقةيادبىلإكبدوعيسىرخأ
.ةزيملاتادادعإ

تازيملاتادادعإةمئاقنمجورخلا

دنعتازيملاتادادعإةمئاقنمجورخلامتي
:يليامميأثودح
.ليغشتلاعضونمةبكرملاجورخ.

Tرزوأ3رزىلعطغضلامتي.
تامولعمزكرمىلعنيدوجوملا
.قئاسلا

تادادعإةمئاقةياهنىلإلوصولا.
.اهنمجورخلاوتازيملا

.رايتخاديدحتنودبةيناث٤٠رورم.
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١١٥ ةرانإلا

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١١٥..................ةيجراخلا
حيباصملاءافطإركذم
١١٦..................ةيجراخلا
يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملاءوضلاو
١١٦...................ةيسيئرلا
١١٦.....ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةدايقلاحيباصم
١١٦.............)DRL(ةيراهنلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١١٧...............يكيتاموتوألا
رطاخملابريذحتلاءاوضأ

١١٨...................ةزامغلا
رييغتوفاطعنالاتاراشإ

١١٨....................راسملا

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١١٩..................تادادعلا
١١٩...............فقسلاءاوضأ
١١٩..............ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٢٠................لوخدلاةرانإ
١٢٠...جورخلا/لوخدلادنعةءاضإلا
١٢٠................جورخلاةرانإ
١٢٠.........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٢١.........ةيراطبلاةقاطةيامح
صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٢١..........ةيجراخلاةءاضإلاب

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

يجراخلاحابصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
ةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأةحوليف
.ةدايقلا
:عضاومعبرأكانه
O:عضولااذهىلإمكحتلاحاتفمردأ
حيباصملاليغشتفاقيإلةزيجوةرتفل
.ىرخأةرماهليغشتوأةيكيتاموتوألاةيسيئرلا

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسح،ًايكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

حيباصمونكرلاحيباصمليغشتل:;
حيباصموتادادعلاةحولحيباصموةرخؤملا
.ماقرألاةحول
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ةرانإلا١١٦

حيباصموةيسيئرلاحيباصملاليغشتل:2
ةحولحيباصموةرخؤملاحيباصمونكرلا
.ماقرألاةحولحيباصموتادادعلا
ءانثأةيسيئرلاحيباصملاليغشتمتاذإ
ةيسيئرلاحيباصملائفطنت،ةبكرملاليغشت
فاقيإنمقئاقد١٠دعبًايكيتاموتوأ
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتمتاذإ.لاعشإلا
حيباصملانإف،ةبكرملاليغشتفاقيإءانثأ
فازنتسانمدحلل.ةئيضملظتةيسيئرلا
.Oعضولاىلإمكحتلاحاتفمردأ،ةيراطبلا
بابحتفمتاذإيريذحتنينرتوصردصي
لاعشإلاحاتفمفاقيإةلاحيفقئاسلا
.ةيسيئرلاحيباصملاليغشتو
ةءاضإلانمةيسيئرلاحيباصملارييغتل
عارذبحسا،ةيلاعلاةءاضإلاىلإةضفخنملا
هررحمث.كتيحانلماكلابفاطعنالاةراشإ
.كلذدعب

ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
توصردصيسف،اًحوتفمباوبألادحأناكاذإ
حيباصملاليغشتمتيامدنعريكذتنينر
جارخإوًايودينكرلاحيباصموأةيسيئرلا
،نينرلافاقيإلو.لاعشإلاماظننمحاتفملا
Oعضولاىلإيسيئرلاحابصملاحاتفمردأ
دعأمث،)يكيتاموتوأ(AUTOعضولاوأ
بابلاقالغإكنكميوأ،ىرخأةرمهليغشت
AUTOعضولايفف.هحتفةداعإو

ةيسيئرلاحيباصملائفطنت،)يكيتاموتوأ(
وأءافطإلاعضوىلإلاعشإلاليوحتدرجمب
حابصملاليجأتةرتفءاهتناىتحةئيضملظت
زكرميفكلذنيكمتمتاذإيسيئرلا
ةرانإ"عجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١١٠/ةرايسلاصيصختتحت"جورخلا

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو
فاطعنالاةراشإعارذبحسا:23
نمةيسيئرلاحيباصملارييغتللماكلابكتيحان
مث.ةيلاعلاةءاضإلاىلإةضفخنملاةءاضإلا
.كلذدعبهررح
ىرخأةرمفاطعنالاةراشإعارذبحسا
ةءاضإرييغتلهررحولماكلابكهاجتاب
ةضفخنملاةءاضإلاىلإةيسيئرلاحيباصملا
.ىرخأةرم

دنعاذهتادادعلاةعومجمحابصمءيضي
.ةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملاةءاضإ

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةبكرمللةراشإءاطعإلةزيملاهذهمدختُست
.رمتنأديرتكنأبكمامأيتلا

اذإوأةيسيئرلاحيباصملاءافطإةلاحيف
بحساف،ةضفخنملاةءاضإلاعضويفتناك
ىلإليدبتللكوحنفاطعنالاةراشإعارذ
.ةظحليأيفةيلاعلاءاوضألا
تاذةيمامألاحيباصملافاقيإلعارذلاررح
.ةيلاعلاةءاضإلا

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

DRLطورشلاققحتدنعوراهنلاءوضيف
:ةيلاتلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
يفمكحتلاحاتفمنوكيامدنع.

AUTOعضويفةيجراخلاحيباصملا
.)يكيتاموتوأ(

Pعضويفةعرسلاليدبتعارذنكيمل.
.)نكرلا(

.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 7/31/18

١١٧ ةرانإلا

DRLةيراهنلاةدايقلاحيباصمنوكتامدنع
حيباصمليغشتمتينل،ليغشتلاديق
حيباصموةيبناجلاديدحتلاحيباصموةرخؤملا
.ىرخألاحيباصملاوتاسايقلاةزهجأةحول
ةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظنلوحتي
)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصمنمًايئاقلت
يفمالظلابسحبةيسيئرلاحيباصملاىلإ
.ةطيحملاقطانملا
ةيراهنلاةدايقلاحيباصمماظنليغشتفاقيإل
)DRL(،حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ
.هررحمثOىلإةيجراخلا

يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظن
ٍفاكلكشبجراخلابمالظلالحيامدنع
عضولايفةيسيئرلاحيباصملاحاتفمنوكيو

AUTO،ةيسيئرلاحيباصملاماظنموقي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبةيكيتاموتوألا
حيباصموةرخؤملاحيباصمىلإةفاضإلاب
حيباصمونكرلاحيباصمويبناجلاضيمولا
ءاوضأنوكتسامك.تاسايقلاةزهجأةحول
.ةتفاخويدارلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإل
حيباصملامكحتحاتفمردأ،ةيكيتاموتوألا
.هررحمث،فاقيإلاعضوىلإةيجراخلا

دوجومةءاضإرعشتسمبةدوزمةرايسلا
ةيطغتبنجت.تادادعلاةعومجمىلعأب
ناكاملكماظنلاءيضيسفالإو؛رعشتسملا
.ليغشتلاديقلاعشإلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا

.قفنيف
ليغشتنيبلاقتنالايفريخأتثدحي
يماظنيفليللاوةيراهنلاةدايقلاحيباصم
ةيسيئرلاحيباصملاوةيراهنلاةدايقلاحيباصم
لفسأةدايقلارثؤتالىتحةيكيتاموتوألا
ةعطاسلاةيولعلاعراشلاءاوضأوأروسجلا
ةدايقلاحيباصمماظنرثأتينل.ماظنلاىلع
ةيسيئرلاحيباصملاماظنوةيراهنلا
رعشتسمفشتكيامدنعىوسةيكيتاموتوألا
نملوطأةدملةءاضإلايفاًّريغتةءاضإلا
.ريخأتلاةرتف
بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاماظنلمعي،ملظم
ةبكرملاةرداغمروف.روفلاىلعًايكيتاموتوأ

ىتحةيناث٣٠يلاوحرمألاقرغتسي،بآرملل
ةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظنريغتي
ناكاذإDRLةيراهنلاةدايقلاحيباصمىلإ
ريخأتلاةرتفءانثأو.ًائيضميجراخلاطيحملا
ةئيضمتادادعلاةعومجمنوكتالدق،هذه
يفمكحتلاحاتفمنأنمدكأت.اهتداعك
عضوميفتاسايقلاةزهجأةحولعوطس
ةءاضإليغشترصنععجار.لماكلاعوطسلا
.١١٩/تادادعلاةحول

ماظنليغشتفاقيإعمةبكرملاريسءاطبإل
رصنعردأ،ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملا
.ليغشتلافاقيإعضوىلإمكحتلا
دعباًضيأةءاضمةيمامألاحيباصملالظتس
ةزيملاهذهنوكتدق.ةبكرملانمجورخلا
/ةرايسلاصيصختعجار.ةجمربللةلباق

١١٠.

نوكت،ةجمربللةلباقةزيملانكتملاذإ
مالظلالحيامدنع.ةيئاقلتجورخلاةءاضإ
ةءاضمةيجراخلاحيباصملالظت،جراخلاب
ليغشتفاقيإلقنمتينأدعبةيناث٣٠ةدمل
.لاعشإلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
عضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت

AUTO)حيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ
حيباصملاو،نكرلاحيباصمو،ةيسيئرلا
ةءاضإلاقتنانمزفلتخي.ىرخألاةيجراخلا
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ةرانإلا١١٨

امدنعو.ةحساملاةعرسىلعًءانبحيباصملا
ئفطنتسف،ليغشتلاديقتاحاسملانوكتال
ليغشترصنعلقنا.حيباصملاهذه
ليطعتل;وأPىلإةيجراخلاحيباصملا
.ةزيملاهذه

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ

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

نمريذحتلاتاضماوليغشتةلاحيف
يففاطعنالاتاراشإلمعتنل،رطخلا
.ةبكرملا

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

G:ةعومجمىلعدوجوممهسضموي
رييغتوأفاطعنالاهاجتايفتادادعلا
.ةراحلا
لماكلابلفسألوأىلعألعارذلاكّرح
.فاطعناىلإةراشإلل
يفمهسلاأدبيىتحهضفخاوأعارذلاعفرا
ضموت.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا
،ًايكيتاموتوأتارمثالثفاطعنالاةراشإ
،اًطشنبحسلا/رطقلاعضوناكاذإو
يفرارمتسالايدؤيس.تارمتسضموتسف
رثكألفاطعنالاةراشإعارذىلعطغضلا
تاراشإلاضيموىلإةدحاوةيناثنم
.ةعفارلاريرحتمتيىتحرارمتساب

دنعهنمأدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت
ملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعي
.ةراشإلاةبملتقرتحاامبر،ةراحلا
قرتحتملاذإ.ةقورحمتابملةيألدبتسا
عجار.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإ
.٢٣٤/ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا

فاطعنالاةراشإليغشتنينر

ةءاضمفاطعنالاةراشإتكرتاذإ
ردصيسف،)ليم٠٫٧٥(مك١.٢نمرثكأل
،ةراشإلانمةضمولكعمنينرتوص
ةلاسرلاقئاسلاتامولعمزكرمضرعيسو

TURN SIGNAL ON)فاطعنالاةراشإ
عارذكّرح،نينرلاوةلاسرلافاقيإل.)لمعت
.فاقيإلاعضوىلإفاطعنالاةراشإ
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١١٩ ةرانإلا

ةيلخادلاةءاضإلا

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع
دومعراسيىلإةزيملاهذهضبقمدجويو
.هيجوتلا

D:يفهردأمث،ةعسوتللضبقملاعفدا
براقعسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
حيباصمتوفخوأعوطسةدايزلةعاسلا
الو.ويدارلاةشاشوتاسايقلاةزهجأةحول
وأةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإالإكلذلمعي
.ةءاضمنكرلاحيباصم

فقسلاءاوضأ
.بابيأحتفدنعفقسلاحيباصمءيضت
.باوبألاعيمجقلغدعباهليغشتفاقيإمتيو
ةزهجأةحولعوطسضبقمعستي
ليغشتل.Dىلعطغضلادنعتاسايقلا
مثDىلعطغضا،ًايوديفقسلاحيباصم
دعباىلإةعاسلابراقعهاجتايفهردأ
اذهيف.هيلإلصينأنكميعضوم
ليغشتلاديقفقسلاحيباصمىقبت،عضوملا
.بابيأقالغإوأحتفمتًءاوس

فقسلاحابصمزواجت

ىلإفقسلاحيباصمءاغلإحاتفميدؤيو
اهليغشتوأفقسلاحيباصمفاقيإرارمتسا
.بابلاحتفدنعًايكيتاموتوأ
Eىلعطغضا:فقسلاحيباصمفاقيإ
فقسلاحيباصمىقبتسولخادلاوحنرزلا
ةرمرزلاىلعطغضا.بابلاحتفدنعةأفطم
ىتحددمتملاعضولاىلإهتداعإلىرخأ
.بابلاحتفدنعفقسلاحيباصمءيضت

ةءارقلاحيباصم
،ةءارقلاحيباصمبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب
حابصملكبناجبدوجوملارزلاىلعطغضا
.هليغشتفاقيإلوأهليغشتل
يفةءارقحيباصماًضيأةبكرملابدجويدق
.حيباصملاطبضنكميال.ىرخأنكامأ
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ةرانإلا١٢٠

ةءاضإلاتازيم

لوخدلاةرانإ
ليغشتمتيس،جراخلابمالظلالحاذإ
حتفدنعةزيجوةرتفلةيجراخلاحيباصملا
.RKEلاسرإلازاهجمادختسابةبكرملا

جورخلا/لوخدلادنعةءاضإلا
دنعةءاضإلاةزيمبةزهجمةبكرملادعت
.جورخلا/لوخدلا
ناكاذإفقسلاحيباصمءيضت
EDOMEرز OFF)ليغشتفاقيإ
دنعوأدتمملاعضولايف)فقسلاحيباصم
نمحاتفملاةلازإدنعوأباوبألادحأحتف
.لاعشإلا

جورخلاةرانإ
ليغشتمتيس،جراخلابمالظلالحاذإ
ليغشتفاقيإدنعةيجراخلاحيباصملا
ةلباقةزيملاهذهنوكتدق.لاعشإلا
.١١٠/ةرايسلاصيصختعجار.ةجمربلل

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

ليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يلياممديدعلا
ةلازإةادأوبابضلاحيباصمويلاعلاءوضلاو
ةحورمويفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلا
ةعفترملاةعرسلاىلعخانملايفمكحتلا
كرحملاديربتحوارمودعاقملاةئفدتو
جراخمنملامحألاوةروطقملالامحأو
.ةقحلملاةقاطلا
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
ىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
.اهتظحالمنودلحارموأتاوطخ
تايوتسملايف،ةردانتالاحيفو
دق،ةيحيحصتلاتاءارجإللةعفترملا
رمألاناكاذإ.تاءارجإلاكلتقئاسلاظحالي
زكرمنمةلاسرضرعمتيدق،كلذك
لثم،)DIC(قئاسلاتامولعم

SERVICE BATTERY
CHARGING SYSTEM

نحشماظنىلعةمدخلاءارجإبمق(
نمف،ةلاسرلاكلتترهظاذإو.)ةيراطبلا
لامحألانمقئاسلاضفخينأنسحتسملا
.نكممدحىصقأىلإةيئابرهكلا
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١٢١ ةرانإلا

ةيراطبلاةقاطةيامح
،فقسلاءاوضأليغشتةزيملاهذهفقوت
١٠ىلعديزتةدملليغشتلاديقتكُرتاذإ
.لاعشإلاليغشتفاقيإمتيامدنعقئاقد
ةقاطدافنتساعنمينأهنأشنماذهو
.ةيراطبلا

ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلا
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإنمًابيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
مث،Oعضوىلعةرانإلاحاتفمردأ،قئاقد
.2وأ;عضوىلإ
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكينأبجي
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٢٢

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١٢٢.....ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
١٢٣............ةقرسلاعنامةزيم
١٢٣...)AM-FMويدار(ةماعةرظن
لغشمبدوزمويدار(ةماعةرظن

١٢٥.........)CD/MP3صارقأ
١٢٦....................ليغشتلا

ويدارلا
١٢٨..............AM-FMويدار
١٢٩............يعاذإلالابقتسالا
تاراشإلادومعيئاوه
١٣٠.....................تباثلا

توصلاتالغشم
١٣٠.....ةجمدملاصارقألالغشم
١٣٥.............ةيفاضإلاةزهجألا

فتاهلا
١٣٩............Bluetoothةينقت

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
ىلعفرعتتيكةيلاتلاتاحفصلاأرقا
.تازيملا

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

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

رصانعوةيزكرملاةعومجملاليغشت
تامولعملاماظنةشاشليغشت
.هيفرتلاو

طبضلاقيرطنعتوصلادادعإبمق.
طبضوةلضفملاتاطحمللقبسملا
.توصلاتاربكمطبضوةمغنلا

ثيحباًمدقمفتاهلاماقرأدادعإبمق.
طغضلاقيرطنعاهبلاصتالانكمي
مادختسابوأدحاوليغشترصنعىلع
تارايسللةبسنلابدحاويتوصرمأ
.ثوتولبةزيمبةدوزملا

.١٥٤/ةيئاقولاةدايقلاعجار

لفقءانثأهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتل
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار،لاعشإلا
)RAP(/١٦٧.
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١٢٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

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

ةقرسلاعنامةزيم
فيرعتلالخنمةقرسلاعنمةيصاخلمعت
يف)VIN(ةبكرملافيرعتمقرنمءزج
ليغشترذعتي.هيفرتلاوتامولعملاماظن
هضرعتةلاحيفهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةفلتخمةبكرمىلإهلقنوأةقرسلل

)AM-FMويدار(ةماعةرظن

ويدار AM-FM

١.4
تامولعملانمديزمراهظإلطغضا.

وأةيلاحلاةطحملاىلع
.يلاحلاراسملا

٢.FAV

تاحفصلالالخريرمتللطغضا.
.ةلضفملا



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 8/1/18

هيفرتلاوتامولعملاماظن١٢٤

٣.MENU

تاحفصلاددعطبضلطغضا.
.ةلضفملا
توصىوتسمدادعإديدحتلطغضا.

.ةعرسلاضيوعت
ليغشتلطغضا.

Auto Page Text Information
)ةيكيتاموتوألاةحفصلاصنتامولعم(
.ليغشتلافاقيإلوأ

٦-١رارزألا.٤
.اهديدحتوةلضفملاتاطحملاظفحل.

٥.EQ

.توصلالداعمطبضلطغضا.

٦.f
ىدملاوريهجلاتادادعإطبضلطغضا.

.نزاوتلاويشالتلاويثالثلاوطسوتملا
.ًايوديويدارلاتاطحمديدحتلردأ.
٧.CAT

.رزلااذهليطعتمت.

تناكاذإ(دعاسملالخدلاسبقم.٨
)كلذبةزهجمةرايسلا
ةيتوصةزهجألصولهمدختسا.

.ةيجراخ
٩.SRCE

ةيفاضإلاةزهجألاربعريرمتللطغضا.
.FMوأAMوأ

١٠.\ FWD

عيرسلاميدقتللرارمتسالاعمطغضا.
.راسملالالخ
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١٢٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن

١١.s REV

عيرسلاعيجرتللرارمتسالاعمطغضا.
.راسملالالخ

١٢.P
تامولعملاماظنليغشتلطغضا.

.هليغشتفاقيإوأهيفرتلاو
.توصلاىوتسمطبضلهردأ.

١٣.¨ SEEK

.ةيلاتلاةطحملانعثحبلل.

١٤.© SEEK

.ةقباسلاةطحملانعثحبلل.

١٥.H
.خيراتلاوةعاسلاطبضلطغضا.

)CD/MP3صارقألغشمبدوزمويدار(ةماعةرظن

صارقألغشمبدوزمويدار CD/MP3

١.4
تامولعملانمديزمراهظإلطغضا.

وأةيلاحلاةطحملاىلع
.يلاحلاراسملا

٢.FAV)ةلضفملا(
تاحفصلالالخريرمتللطغضا.

.ةلضفملا

٣.MENU)ةمئاقلا(
تاحفصلاددعطبضلطغضا.

.ةلضفملا
توصىوتسمدادعإديدحتلطغضا.

.ةعرسلاضيوعت



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 8/1/18

هيفرتلاوتامولعملاماظن١٢٦

ليغشتلطغضا.
Auto Page Text Information

)ةيكيتاموتوألاةحفصلاصنتامولعم(
.ليغشتلافاقيإلوأ

٦-١رارزألا.٤
.اهديدحتوةلضفملاتاطحملاظفحل.
٥.EQ)توصلالداعم(

.توصلالداعمطبضلطغضا.

٦.f
ىدملاوريهجلاتادادعإطبضلطغضا.

.نزاوتلاويشالتلاويثالثلاوطسوتملا
.ًايوديويدارلاتاطحمديدحتلردأ.
٧.CAT

.رزلااذهليطعتمت.

٨.Z EJECT)جارخإ(
يذلاCDصرقجارخإلطغضا.

.هليمحتمت
تناكاذإ(دعاسملالخدلاسبقم.٩

)كلذبةزهجمةرايسلا
ةيتوصةزهجألصولهمدختسا.

.ةيجراخ

١٠.CD/AUX)صرق/يفاضإلخدم
)طوغضم
CDصرقديدحتلالخريرمتللطغضا.

.دعاسملازاهجلاوأ

١١.\ FWD)ميدقت(
عيرسلاميدقتللرارمتسالاعمطغضا.

.راسملالالخ

١٢.s REV)عيجرت(
عيرسلاعيجرتللرارمتسالاعمطغضا.

.راسملالالخ

١٣.P
تامولعملاماظنليغشتلطغضا.

.هليغشتفاقيإوأهيفرتلاو
.توصلاىوتسمطبضلهردأ.

١٤.¨ SEEK)ثحب(
.ةيلاتلاةطحملانعثحبلل.

١٥.© SEEK)ثحب(
.ةقباسلاةطحملانعثحبلل.
١٦.BAND)قاطنلا(

ةحاتملاتاقاطنلالالخريرمتللطغضا.
.AMوأFM2وأFM1تاطحمل

١٧.H
.خيراتلاوةعاسلاطبضلطغضا.

ليغشتلا

ويدارلامادختسا

O:ماظنلاليغشتمتييكهيلعطغضا
.هليغشتفاقيإو
سكعوأةعاسلابراقعهاجتايفردأ
.هضفخلوأتوصلاىوتسمةدايزلاههاجتا
ددرتنيبةشاشلاليدبتلهيلعطغضا:4
ماظنفاقيإدنع.تقولاوويدارلاةطحم
ضرعلرزلااذهىلعطغضا،لاعشإلا
ةيصنتامولعمضرعلطغضا.تقولا
وأ،ةيلاحلاFM-RDSةطحمبقلعتتةيفاضإ
تامولعمرايتخاضرعنكمي.MP3ةينغأ
Songو)ةانقلا(Channelلثمةيفاضإ
.)ةئفلا(CATو)نانفلا(Artistو)ةينغألا(
بيوبتلازاربإلطغضلاةلصاوميغبني
حاتفملارزىلعطغضاوأ،بولطملا
رهظتسو،ضباقملانمٍيأتحتيفيظولا
.ضبقملاكلذلوحتامولعملا
:)SCV(ةعرسلللداعملاتوصلاىوتسم
ىوتسمةزيمبةدوزملاويدارلاةزهجأموقت
طبضب)SCV(ةعرسلللداعملاتوصلا
ضيوعتلًايكيتاموتوأويدارلاتوصىوتسم
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ةعرسريغتعمحايرلاوقيرطلاءاضوض
ىوتسمىقبيثيحب،ةدايقلاءانثأةبكرملا
.ًاتباثتوصلا
لداعملاتوصلاىوتسمةزيمطيشنتل
:ةعرسلل

ىلعويدارلاتوصىوتسمطبضا.١
.بولطملاىوتسملا

)ةمئاقلا(MENUرزلاىلعطغضا.٢
.ويدارلادادعإةمئاقضرعل

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٣
AUTOبيوبتلاةمالعتحت VOLUM
)يكيتاموتوألاتوصلاىوتسم(
تامولعملاماظنةشاشيفةدوجوملا
.هيفرتلاو

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٤
لداعملاتوصلاىوتسم"دادعإتحت
Lowوأ)ءافطإ(OFF("ةعرسلل
وأ)طسوتم(Medوأ)ضفخنم(

High)ىوتسمديدحتل))عفترم
.ويدارلاتوصىوتسميفضيوعتلا
١٠يضمدعبضرعلاةشاشيهتنت
ىلعأدادعإلكحيتي.ًابيرقتٍناوث
ىوتسملربكأضيوعتىلعلوصحلا
ةبكرملاتاعرسدنعويدارلاتوص
.ةيلاعلا

)يثالثلاتوصلا/ريهجلاتوصلا(ةمغنلاطبض

:يثالثلاتوصلاوأريهجلاتوصلاطبضل

متيىتحfضبقملاىلعطغضا.١
وأ)ريهجلاتوصلا(Bassضرع

Treble)يثالثلاتوصلا(.
:ةيلاتلارومألادحأبمق،دادعإلاطبضل.٢

.fضبقملاردأ.

¨ىلعطغضا. SEEK)ثحب(،
©وأ SEEK)ثحب(.

EQ)اذهىلعطغضا:)توصلالداعم
ةدحوريهجلاةلداعمتادادعإرايتخالرزلا
ىقيسوملاعاونألةممصملاتوصلا
)يودي(MANUALديدحتيدؤيس.ةفلتخملا
،يثالثلاتوصلاوأريهجلاتوصلارييغتوأ،
ىلإ)توصلاةلداعم(EQةداعإىلإ
يثالثلاتوصلاوريهجلاتوصلاتادادعإ
.ةيوديلا
ةديرفلا)ةلداعم(EQتادادعإظفحنكمي
.ردصملكبةصاخلا

)يشالت/نزاوت(تاعامسلاطبض

BAL/FADE)طبضل:)يشالتلا/نزاوتلا
:يشالتلاوأنزاوتلا

رهظتىتحfضبقملاىلعطغضا.١
.ةعامسلايفمكحتلابيوبتتامالع

ةعامسلايفمكحتلابيوبتةمالعّزيم.٢
:ةيلاتلارومألادحألعفبةبولطملا

.fضبقملاىلعطغضا.

يفيظولاحاتفملاىلعطغضلا.
.ةبولطملابيوبتلاةمالعتحتجردنملا

:ةيلاتلارومألادحألعفبدادعإلاطبضا.٣

سكعوأهاجتايفfضبقمردأ.
.ةعاسلابراقعهاجتا

¨ىلعطغضا. SEEK)ثحب(
©وأ SEEK)ثحب(.

\ىلعطغضا. FWD)وأ)ميدقتلا
s REV)عيجرتلا(.

تاربكموةمغنلاليغشترصانععيمجطبضل
طغضا،ةعرسبطسوألاعضولاىلإتوصلا
.نيتيناثنمرثكألfضبقملاىلع

يفلخلادعقملابتوصلاليغشتمتاذإ
)RSA(،ليطعتبويدارلاموقيFADE
.ةيفلخلاتاعامسلاتوصمتكو)يشالت(
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ويدارلالئاسر

Calibration Error)ةرياعملايفأطخ(:
يفةبكرملليتوصلاماظنلاةرياعمتمت
Calibrationضرعمتاذإ.عنصملا Error
ةئيهتمدعكلذينعيف،)ةرياعملايفأطخ(
هتداعإبجيوةبكرمللحيحصلكشبويدارلا
.ةمدخلاىلعلوصحللليكولاىلإ

VINوأNO VIN:هذهىدحإرهظتس
TheftLockماظنموقيامدنعلئاسرلا
ليكولاىلإكتبكرمببهذا.ويدارلالفقب
.ةمدخلاىلعلوصحلالجأنمكبصاخلا
راركتةلاحيفكبصاخلاليكولابلصتا
دحأحالصإرذعتوأأطخيأثودح
.ءاطخألا

ويدارلا

AM-FMويدار

)RDS(ويدارلاتانايبماظن

تانايبماظنةزيمباًزهجمويدارلانوكيدق
هذهمادختساحاتيالو.)RDS(ويدارلا
ثبتيتلاFMتاطحميفالإةزيملا
.)RDS(ويدارلاتانايبماظنتامولعم
تامولعملابقتساىلعماظنلااذهدمتعيو
هليغشتمتيالوتاطحملاهذهنمةددحم
ءانثأ.ةحاتمتامولعملاهذهنوكتامدنعالإ
رهظي،FM-RDSةطحمىلعويدارلافيلوت
.اهبةصاخلاءادنلافورحوأةطحملامسا
ىدحإموقتنأةردانتالاحيفثدحيدق
ةحيحصريغتامولعمثببويدارلاتاطحم
ويدارلاصئاصخليغشتيفببستتدق
يفويدارلاةطحمبلصتا.حيحصريغلكشب
.كلذثودحةلاح

ةطحمنعثحبلا

BANDوأSRCE:نيبليدبتللطغضا
FM1وFM2وAM.ضرعمتي

.ددحملارايتخالا
f:سكعوأةعاسلابراقعهاجتايفردأ
.ةطحملاددرتضفخوأةدايزلاههاجتا

© SEEKوأ¨ SEEK:طغضا© SEEK

¨وأةقباسلاةطحملاىلإلاقتنالل SEEK
.كانهءاقبلاوةيلاتلاةطحملاىلإلاقتنالل
ىلعرارمتسالاعمطغضا،تاطحملاحسمل
عامسىتحنيتيناثةدملنيرزلانميأ
،ةطحمىلإويدارلالقتني.ةرفاصتوص
ىلإلقتنيمث،ٍناوثعضبلاهليغشتبموقيو
AM-FMويدارلةبسنلاب.ةيلاتلاةطحملا
،CDتاناوطسألغشمبدوزملاويدارلاو
ويدارلانوكيامءانثأةطحملاددرتضموي
نميأىلعطغضا.حسملاعضويف
.حسملافاقيإلىرخأةرمنيرزلا
تاطحملاحسمونعثحبلابويدارلاموقي
يفةدوجوملاةيوقلاةراشإلاتاذطقف
.ددحملاقاطنلا
لخاداًقبسمةدعملاتاطحملاحسمبمق
عمطغضلابيلاحلاددحملاقاطنلا
ةدملSEEKنيرزلانميأىلعرارمتسالا
ةرفاصتوصعامسنيحلٍناوثعبرأ
ةظوفحمةطحمىلإويدارلالقتني.ةفعاضم
ٍناوثعضبلاهليغشتبموقيو،اًقبسمةدعمو
ىلإلقتنيمث،ةيوقةراشإدوجوةلاحيف
ءانثأةطحملاددرتضموي.ةيلاتلاةطحملا
.حسملاعضويفويدارلادوجو
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ةلضفمةطحمكويدارةطحمنيزخت

ةلضفملاويدارلاتاطحمدادعإبكلىصوي
ىلإفيلوتلابمق.ةبكرملانكرءانثأ
تاطحملامادختسابةلضفملاتاطحملا
حيتافموةلضفملارارزأوطبضلاةقبسم
دوجوةلاحيفةدايقلاةلجعيفمكحتلا
.١٥٤/ةيئاقولاةدايقلاعجار.ةزيملاهذه

FAV:رزبةدوزمةبكرملاتناكاذإFAV،
ىصقأدحكةطحم٣٦ةجمربنكمي
حيتافملامادختسابةلضفمتاطحمك
ددرتبيوبتتامالعلفسأةتسلاةيفيظولا
رزمادختساقيرطنعوويدارلاةطحم
رزلا(ةلضفملاويدارلاتاطحمةحفص

FAV(.ىلعطغضاFAVتسربعلقنتلل
لكلمتشتثيحةلضفملانمتاحفص
لكيفةلضفمتاطحمتسىلعةحفص
تاحفصنمةحفصلكلنكميو.ةحفص
يأىلعيوتحتنأةلضفملاتاطحملا

.FMوAMتاطحمنمةعومجم

يشالتلا/نزاوتلاتادادعإنيزختمتي
عم،اًقباساهطبضمتيتلا،تامغنلاو
.ةلضفملاتاطحملا
:ةلضفمةطحمكةطحمنيزختل

ويدارلاةطحمىلعفيلوتلابمق.١
.ةبولطملا

ةحفصلاضرعلFAVىلعطغضا.٢
.ةطحملانيزختاهيفمتييتلا

حيتافملادحأىلعطغضلايفرمتسا.٣
.ةرفاصقلطنتىتحةتسلاةيفيظولا
حاتفملاكلذىلعطغضلامتيامدنع
ىلإةدوعلامتت،هريرحتمثيفيظولا
.اهطبضمتيتلاةطحملا

لكعمتاوطخلاهذهراركتبمق.٤
متييكويدارةطحمليفيظوحاتفم
.ةلضفمةطحمكاهنيزخت

ةلضفملاتاحفصلاددعدادعإنكمي
ددعدادعإل.MENUرزمادختساب
:ةلضفملاتاحفصلا

ةمئاقضرعلMENUىلعطغضا.١
.ويدارلادادعإ

لفسأيفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
6-1بيوبتلاةمالع FAV.

ةلضفملاتاحفصلامقرددح.٣
ىلعطغضلاقيرطنعبولطملا
ماقرألفسأيفيظولاحاتفملا
.ةضورعملاتاحفصلا

ةمئاقلاكرتاوأFAVىلعطغضا.٤
ىلإعوجرللاهتدميضقنتنأىلإ
يتلاوةيلصألاةيسيئرلاويدارلاةشاش
يفتاددرتلابيوبتتامالعضرعت
ةجمربةيلمعيفءدبللوويدارلاةطحم
ةمقرملاتاحفصلاماقرألتالضفملا
.اهرايتخامتيتلا

يعاذإلالابقتسالا
ءانثأشوشتلاوددرتلالخادتثدحيدق
ضعبسبقمتاذإداتعملاويدارلالابقتسا
يولخلافتاهلانحاوشلثمرصانعلا
ةزهجأوةبكرملابةحارلالئاسوتاقحلمو
.قحلملاةقاطلاذفنميفةيجراخةينورتكلإ

كلذعزنا،شوشتوألخادتدوجوةلاحيف
.قحلملاةقاطلاذفنمنمرصنعلا

AM

نمربكأAMتاطحممظعمىدمنوكي
ىدملاببستيدق.ليللابةصاخFMتاطحم
عمةطحملاتاددرتلخادتتنأيفلوطألا
ىلعلوصحلالجأنمو.ضعبلااهضعب
تاطحممظعمنإف،ويدارلللضفألابقتسا
تايوتسمزيزعتىلعلمعتAMويدار
.ليللاءانثأاهضفختمثراهنلالالخةقاطلا
لخادتتامدنعًاضيأشوشتلاثدحيدقو
طوطخوفصاوعلالثمءايشألاضعب
ثودحدنعو.ويدارلالابقتساعمةقاطلا
ةقبطلايلاعتوصلاضفختنألواح،كلذ
.ويدارلايف

FMويريتس

،توصلضفأبعتمتلاFMويرتساةزيمحيتت
يلاوحلالإFMتاراشإلصتالنكلو

لخادتتنأنكمي.)ًاليم٤٠-١٠(مك٦٥-١٦
،FMتاراشإعملالتلاوأةقهاشلاينابملا
.هتوفخوتوصلايشالتيفببستيامم
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يولخلافتاهلامادختسا

ىلإيولخلافتاهلامادختسايدؤيدق
لخادتلااذهثدحيدق.ويدارلاعملخادتلا
وأةيفتاهتاملاكملابقتساوأءارجإدنع
ليغشتدرجمبوأفتاهلاةيراطبنحشدنع
روهظيفلخادتلااذهببستيدقو.فتاهلا
عامتسالاءانثأشوشتلانمديازتمىوتسم
شوشتلابقتساةلاحيفو.ويدارلاىلإ
سباقعزناف،ويدارلاىلإعامتسالاءانثأ
.هليغشتفاقيإبمقويولخلافتاهلا

تباثلاتاراشإلادومعيئاوه
تاراشإلادومعيئاوهدمصينأنكمي
ةبكرملالسغتايلمعمظعمءانثأتباثلا
تبثمهنأاملاطرارضأيأهبيصتنأنود
،ًاليلقدومعلالاماذإو.ةدعاقلايفماكحإب
لاماذإنكلو.كيديبهتماقتساطبضبمقف
.هلادبتسابجو،ةدشب
دنعةحاسملانميفكيامدوجونمدكأت
.نكرلاتايانبوأبيئآرملالوخد
نمدكأتللرخآلتقونميئاوهلاصحفبمق
ماكحإلاناكاذإ.هتدعاقيفهتيبثتماكحإ
.ديلابهطبرماكحإبمقف،ًابولطم

توصلاتالغشم

ةجمدملاصارقألالغشم

طوغضملاصرقلالغشمبةيانعلا

؛طوغضملاصرقلاىلعقصلميأعضتالو
اذإ.ةطوغضملاصارقألالغشمبقلعيدقف
رتويبمكىلعطوغضملاصرقلاليجستمت
قصلمعضوةرورضلاتضقويصخش
نميولعلاهجولازييمتبرجف،ليصافتلاب
مادختسابلجسُملاطوغضملاصرقلا
.ديدحتملق
تاسدعتافظنممادختسابحصنيال
لامتحاببسبكلذو،ةطوغضملاصارقألا
داومبطوغضملاصرقلاةسدعثولت
ةيلآبةدوجوملاةيلخادلاميحشتلا
.CDلغشم

هيبنت

فلتللCDصارقألغشمضرعتيدق
صرقىلإقصلمةفاضإةلاحيف
صرقنمرثكألاخدإوأ،امطوغضم
يفكلذلةصصخملاةحتفلايفطوغضم
صارقأليغشتةلواحموأ،ةدحاولاةرملا
ءانثأ.ةفلاتوأةشودخمةطوغضم
ال،ةطوغضملاصارقألالغشممادختسا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

يتلاةطوغضملاصارقألاالإمدختست
ةيأاهيلعسيلوةديجةلاحيفنوكت
ًادحاوًاطوغضمًاصرقعضو،تاقصلم
لغشمولخىلعظفاحو،ةرملكيف
نمليمحتلاةحتفوةطوغضملاصارقألا
.ةبيرغضاقنأولئاوسوداومةيأ

لئاسر"رظنا،أطخةلاسرضرعةلاحيف
اذهيفاًقحالةدراولا"CDصارقألغشم
.مسقلا

ةطوغضملاصارقألابةيانعلا

ضفخنتدق،CD-Rصرقليغشتةلاحيف
وأCD-Rصرقلاةدوجلاًعبتتوصلاةدوج
ةدوجوليجستلاةقيرطوCD-RWصرقلا
لماعتلاةقيرطواهليجستمتيتلاىقيسوملا
.CD-RWصرقلاوأCD-Rصرقلاعم
CD-Rصارقأنّزخ.رذحباهعملماعتف
وأةيلصألااهتفلغأيفCD-RWصارقأو
ةعشأنعاًديعبوىرخأةيقاوةفلغأ
لغشمموقي.ةبرتألاوةرشابملاسمشلا
يلفسلاحطسلاحسمبطوغضملاصرقلا
طوغضملاصرقلاحطسناكاذإو.صرقلل
وأًاروسكموأًاخورشمنوكينأكاًفلات
بسانملالكشلابهليغشتمتينلف،ًاشودخم
بناجلاسملتالو.اًقلطمهليغشتمتينلوأ
لماعتلاءانثأطوغضملاصرقلانميلفسلا
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لب.حطسلافالتإىلإكلذيدؤيدقف،هعم
فاوحلانمةطوغضملاصارقألاكسمأ
ةفاحلاوةحتفلاةفاحنموأةيجراخلا
.ةيجراخلا
،اًخستمCDصرقحطسناكاذإو
،ةلاسنلانمًايلاخواًمعاناًشامقمدختساف
يفةمعانوةفيظنشامقةعطقلببمقوأ
ءامبجوزممفيطليعيبطفظنملولحم
حسملاةيلمعأدبتىلعصرحا.هبهفظنو
.ةفاحلاىلإزكرملانم

طوغضمصرقلاخدإ

ثيحبةحتفلايفًايئزجCDصرقلخدأ
لغشملاهبحسيس.ىلعألقصلملانوكي
صرقلاليغشتأدبينأبجيولخادلل
.طوغضملا

طوغضمصرقجارخإ

Z EJECT)مثهيلعطغضا:)جارخإ
صرقلاةلازإبمق.صرقلاجارخإلهررح
ةلاسرروهظدنعطوغضملا

Remove Disc)متتملاذإ.)صرقلاةلازإ
ىرخأةرمهبحسمتيسف،صرقلاةلازإ
.لغشملاىلإٍناوثةدعدعبًايكيتاموتوأ

طوغضمصرقليغشت

ويدارلاوألاعشإلاماظنفاقيإةلاحيف
،لغشملايفطوغضمصرقدوجوءانثأ
ليغشتءدبمتيو.لغشملايفىقبيسهنإف

فقوتيتلاةطقنلانمطوغضملاصرقلا
وألاعشإلاماظنليغشتةداعإدنعاهدنع
ردصمرخآوهصرقلاناكاذإويدارلا
.هديدحتمتيتوص
CDزمررهظي،امطوغضمصرقجاردإدنع
دنعو.ويدارلاةشاشنمنميألابناجلاىلع
.همقرضرعمتي،ديدجراسمليغشتءدب
ليغشتةطوغضملاصارقألالغشمناكمإب
٨غلبتًامجحرغصأةدرفمةطوغضمصارقأ

ةقلحمادختسابكلذو)تاصوب٣(مس
تاذCDصارقأنملكليمحتمتي.ةئياهم
ًامجحرغصألاصارقألاولماكلامجحلا
.ةقيرطلاسفنب

CD/AUX)صرق/يفاضإلخدم
CDّيعضونيبليدبتللطغضا:)طوغضم
دنع)يفاضإ(Auxiliaryو)طوغضمصرق(
ةلاسروCDزمررهظي.ويدارلاىلإعامتسالا
رقتسيامدنعراسملامقروأ/وصرقلانيبت
طغضا.لغشملايفطوغضملاصرقلا
ًايكيتاموتوأماظنلاثحبيسوىرخأةرمهيلع
ةزهجألارظنا،يفاضإلاخدإزاهجنع
لغشمليصوتمتيملاذإ.١٣٥/ةيفاضإلا
ةلاسررهظتسف،لومحميتوص
"No Input Device Found")روثعلارذعت
.)لاخدإزاهجىلع
ةيفاضإةيصنتامولعمضرعلطغضا:4
ترفوتاذإ.ةيلاحلاةينغألابقلعتت
مسالوحتامولعمضرعمتيف،تامولعملا

ةشاشلانميولعلارطسلايفةينغألا
رطسلايفنانفلالوحتامولعمضرعو
متي،تامولعملارفوتمدعدنعو.يلفسلا
NOضرع INFO)تامولعمدجوتال(.

f:ىلعةدوجوملاتاراسملاديدحتلهردأ
.ليغشتلاديقوهيذلاطوغضملاصرقلا

© SEEK)ىلإلاقتناللطغضا:)ثحب
ٍناوث١٠نمرثكأّرماذإيلاحلاراسملاةيادب
.طوغضملاصرقلاليغشتىلع
ّرماذإقباسلاراسملاىلإلاقتناللطغضا
صرقلاليغشتىلعٍناوث١٠نملقأ
.طوغضملا
،تارمةدعطغضاوأ،رارمتسالاعمطغضا
ةدوجوملاتاراسملالالخعيجرتلاةلصاومل
.طوغضملاصرقلاىلع

¨ SEEK)ىلإلاقتناللهيلعطغضا:)ثحب
.يلاتلاراسملا
،تارمةدعطغضاوأ،رارمتسالاعمطغضا
ةدوجوملاتاراسملالالخميدقتلاةلصاومل
.طوغضملاصرقلاىلع

s REV)طغضلايفرمتسا:)عيجرت
ةعرسب)عيجرتلا(يسكعلاليغشتللهيلع
.تاراسملادحألخاد

\ FWD)طغضلايفرمتسا:)ميدقت
دحألخادةعرسبيمامألاليغشتللهيلع
.تاراسملا
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RDM)ىلإعامتساللطغضا:)يئاوشع
بيترتبسيلو،يئاوشعلكشبتاراسملا
،يئاوشعلاليغشتلاةزيمطبضل.يلسلست
:يلياممدحاوبمايقلايغبني
لغشمبدوزملاAM-FMويدارلةبسنلاب

CD/MP3:

)يئاوشع(RDMرزىلعطغضا.١
.يئاوشعلاليغشتلازمررهظيىتح

يفتخيىتحىرخأةرمهيلعطغضاو.٢
ىلعنميئاوشعلاليغشتلازمر
.ةشاشلا

:CD/MP3لغشمبدوزملاويدارللةبسنلاب

دوجوملايفيظولارزلاىلعطغضا.١
RDMبيوبتلاةمالعتحت
ةلاسررهظتىتح)يئاوشع(

Random Current Disc)ليغشتلا
.)يلاحلاصرقلليئاوشعلا

ةرميفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
ليغشتلاليغشتفاقيإلىرخأ
.يئاوشعلا

MP3قيسنتلةمعادلاتافلملا

CD/MP3لغشمبدوزملاويدارلاناكمإب
MP3صرقليغشت CD-Rوأ
.CD-RWصرق

قيسنتلا

ليغشتعيطتستيتلاويدارلاةزهجأناكمإب
wma.وأmp3.تافلمليغشتMP3تافلم
صرقىلعوأCD-Rصرقىلعةلجسملا

CD-RW.مادختسابتافلملاليجستنكمي
يفتبوليك٣٢:ةيلاتلاةتباثلاتبلاتالدعم
تبوليك٥٦،ةيناثلايفتبوليك٤٠،ةيناثلا

وليك٨٠،ةيناثلايفتبوليك٦٤،ةيناثلايف
١١٢،ةيناثلايفتبوليك٩٦،ةيناثلايفتب
،ةيناثلايفتبوليك١٢٨،ةيناثلايفتبوليك

يفتبوليك١٩٢،ةيناثلايفتبوليك١٦٠
تبوليك٢٥٦،ةيناثلايفتبوليك٢٢٤،ةيناثلا

يأوأةيناثلايفتبوليك٣٢٠و،ةيناثلايف
.نيابتمتبلدعم

عضولاصارقأوأةطوغضملاتوصلاصارقأ
طلتخملا

صارقألاليغشتبويدارلاموقينأنكمي
طوغضمصرقتافلمىلعيوتحتيتلا
يفو.MP3تافلموةطوغضمريغةيتوص
،صرقلاىلعنيقيسنتلاالكدوجوةلاح
مث،ًالوأMP3تافلمعيمجويدارلاأرقيس
ريغةيتوصلاطوغضملاصرقلاتافلم
.ةطوغضملا

ةينبوCD-RWوأCD-Rصارقألمعادفلم
تادلجملا

:ويدارلامعدي
.اًدلجم٥٠ىتح.

لخادتادلجمةينامثىلإلصيام.
.ضعبلااهضعب

.ليغشتةمئاق٥٠ىتح.

.اًفلم٢٥٥ىتح.

wpl.وأm3u.دادتماتاذليغشتمئاوق.

wma.وأmp3.تادادتماتاذتافلم.
cda.وأ

رذجلاليلدلا

متي.دلجمكسيئرلاليلدلاةجلاعممتت
مدعدنعسيئرلاليلدلايفتافلملانيزخت
ىلعنيزختلازاهجوأصرقلاءاوتحا
لوصولامتيتلاتافلملارهظت.تادلجم
صرقلليساسألاسرهفلانماهيلإ
F1مسابطوغضملا ROOT.

غرافلادلجملا

ىلعيوتحتاليتلاتادلجملايطختمتي
يلاتلادلجملاىلإلغشملامدقتيو،تافلم
.تافلمىلعيوتحييذلا

ليغشتلابيترت

ةطوغضملاتوصلاتافلمىلإلوصولامتي
:يلاتلابيترتلاب
.)Px(ليغشتلامئاوق.

.سيئرلاليلدلايفةنّزخملاتافلملا.
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ليلدلايفتادلجميفةنزخملاتافلملا.
.سيئرلا

:يلاتلابيترتلابتاراسملاليغشتمتي
يفلوألاراسملانمليغشتلاءدبمتي.

ليغشتلارمتسيوىلوألاليغشتلاةمئاق
يفتاراسملاعيمجيفيلاتتملكشب
راسملاليغشتدنع،ليغشتةمئاقلك
متيس،ةريخألاليغشتلاةمئاقيفريخألا
يفلوألاراسملانمليغشتلافانئتسا
.ىلوألاليغشتلاةمئاق

يفلوألاراسملانمليغشتلاءدبمتي.
لكشبليغشتلارمتسيولوألادلجملا
لكيفتاراسملاعيمجيفيلاتتم
يفريخألاراسملاليغشتدنع.دلجم
ليغشتلافانئتسامتيس،ريخألادلجملا
.لوألادلجملايفلوألاراسملانم

ةيمستلاوتافلملاماظن

ةينغألامساوهضورعملاةينغألامسا
مدعةلاحيف.ID3ةمالعيفدوجوملا
،ID3فيرعتلاةقاطبيفةينغألامسادوجو
دادتمانودفلملامساويدارلاضرعيسف
.راسمللمساك)mp3.لثم(
ديزييتلاتاراسملاءامسأراصتخامتي
الو.تاحفصعبرأوأاًفرح٣٢نعاهلوط
تاملكلانمءازجأةشاشلاضرعت
وأصنلانمةريخألاةحفصلايفةدوجوملا
.فلملامسادادتما

ًاقبسمةجمربملاليغشتلامئاوق

يوتحتيتلاCDصارقأىلإلوصولانكمي
متاًقبسمةجمربمليغشتمئاوقىلع
وأ™WinAmpجماربمادختساباهؤاشنإ

MusicMatch™وأReal Jukebox™
،كلذنممغرلاب؛اهيلإلوصولانكمييتلا
ليغشتلامئاوقريرحتلةردقدجوتال
مئاوقةجلاعممتتو.ويدارلامادختساب
ىلعلمتشتةصاختادلجمكهذهليغشتلا
.ةطوغضمةيتوصٍناغأتافلم
مئاوقUSBـبدوزملاويدارلامعديدق
وأm3u.تافلملاتادادتمااهبيتلاليغشتلا

.plsزاهجىلعةنزخملاوUSB.

مادختسابليغشتلامئاوقرييغتنكمي
ّيتمالعتحتةدوجوملاةيفيظولارارزألا
cوScبيوبتلا T،ضبقموأf،
©رزوأ SEEK)وأ،)ثحب¨ SEEK
صرقليغشتاًضيأنكميامك.)ثحب(

MP3 CD-RوأCD-RWمتنْيذللا
اذإ.تافلمتادلجممادختسانودبامهليجست
صرقوأCD-Rصرقيوتحيناك

CD-RWةمئاق١٥و،دلجم٥٠نمرثكأىلع
،ىصقأدحكاًفلمواًدلجم٥١٢و،ليغشت
لقنتلابموقيولوصولابلغشملاحمسيسف
ىلإلوصولامدععم،ىصقألادحلالالخ
كلذنعديزتيتلارصانعلالك
.ىصقألادحلا

MP3ليغشت

ةيفاضإةيصنتامولعمضرعلطغضا:4
ترفوتاذإ.ةيلاحلاةينغألابقلعتت
مسالوحتامولعمضرعمتيف،تامولعملا
ةشاشلانميولعلارطسلايفةينغألا
رطسلايفنانفلالوحتامولعمضرعو
متي،تامولعملارفوتمدعدنعو.يلفسلا
NOضرع INFO)تامولعمدجوتال(.
f:تافلمديدحتلهردأMP3صرقىلع
CDهليغشتيراجلا.

© SEEK)ىلإلاقتناللطغضا:)ثحب
ىلعٍناوث١٠نمرثكأّرماذإراسملاةيادب
طغضاوأرارمتسابهيلعطغضا.ليغشتلا
ربعفلخلللقنتلاةعباتملتارمةدعهيلع
.تاراسملا

¨ SEEK)ىلإلاقتناللهيلعطغضا:)ثحب
وأرارمتسابهيلعطغضا.يلاتلاراسملا
لقنتلاةعباتملتارمةدعهيلعطغضا
.تاراسملاربعمامألل

s REV)رارمتسابهيلعطغضا:)عيجرت
متي.ةعرسب)عيجرتلا(يسكعلاليغشتلل

متيوضفخنمىوتسمبتوصلاعامس
.فلملاليغشتيفقرغتسملاتقولاضرع
sرزلاررح REV)فانئتسال)عيجرتلا
.ليغشتلا
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\ FWD)رارمتسابهيلعطغضا:)ميدقت
توصلاعامسمتي.ةعرسبيمامألاليغشتلل
تقولاضرعمتيوضفخنمىوتسمب
ررح.فلملاليغشتيفقرغتسملا
\رزلا FWD)فانئتسال)عيرسلاميدقتلا
يفقرغتسملاتقولاضرعمتي.ليغشتلا
.فلملاليغشت

Sc:يفيظولارزلاىلعطغضا
Scبيوبتلاةمالعتحتدوجوملا
دلجملايفلوألاراسملاىلإلاقتنالل
.قباسلا

c T:يفيظولارزلاىلعطغضا
cبيوبتلاةمالعتحتدوجوملا T
دلجملايفلوألاراسملاىلإلاقتنالل
.يلاتلا

RDM)ىلإعامتساللطغضا:)يئاوشع
بيترتبسيلو،يئاوشعلكشبتاراسملا
،يئاوشعلاليغشتلاةزيمطبضل.يلسلست
:يلياممدحاوبمايقلايغبني
:CD/MP3لغشمبدوزملاويدارللةبسنلاب

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.١
RDMبيوبتلاةمالعتحت
ضرعمتيىتح)يئاوشع(

Random Current Disc)ليغشت
.)يلاحلاصرقلليئاوشع

ةرميفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
ليغشتلاليغشتفاقيإلىرخأ
.يئاوشعلا
h:دوجوملايفيظولارزلاىلعطغضا
تافلملاليغشتلhبيوبتلاةمالعتحت
.موبلألاوأنانفلابسحبيترتلاب
تافلملازرفلصرقلاحسمبلغشملاموقي
ID3فيرعتلاةقاطبتامولعمبسح
حسمقرغتسيدق.موبلألاونانفلابةصاخلا
تافلملاددعىلعًءانبقئاقدةدعصرقلا
ليغشتأدبيدق.صرقلاىلعةدوجوملا
يفحسملاةيلمعءارجإءانثأويدارلا
.ةيفلخلا
يفصرقلاأدبي،حسملانمءاهتنالادنع
متي.نانفلابسحبيترتلابتافلملاليغشت
ًايلاحليغشتلاديقوهيذلانانفلاضرع
نأدرجمب.ةشاشلانميناثلارطسلاىلع
لقتني،نانفلااذهيناغأةفاكليغشتمتي
يدجبأبيترتبيلاتلانانفلاىلإلغشملا
.نانفلاكلذتافلمليغشتيفأدبيو
ىلعطغضا،رخآنانفتافلمىلإعامتسالل
نملكلفسأجردنملايفيظولاحاتفملا
نانفلاىلإصرقلالقتني.مهسألايتمالع
يفرمتسا.يدجبأبيترتبقباسلاوأيلاتلا
نييفيظولانيحاتفملانميأىلعطغضلا
متيىتحمهسلاةمالعلفسأنيجردنملا
.بولطملانانفلاضرع

ىلإنانفلابسحليغشتلانمرييغتلل
:موبلألابسحليغشتلا

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.١
Sortةمالعلفسأ By)بسحزرف(.

ةيفيظولارارزألادحأىلعطغضا.٢
)موبلألا(Albumبيوبتلاةمالعلفسأ
.زرفلاةشاشنم

ةمالعتحتيفيظولارزلاىلعطغضا.٣
ىلإةدوعلل)قباسلا(Backبيوبتلا
.يسيئرلاىقيسوملافشكتسمةشاش

نيبيناثلارطسلاىلعموبلألامسارهظي
.يلاحلاموبلألايناغأليغشتأدبيل،نيمهسلا
يفيناغألاعيمجليغشتمتينأدرجمب
موبلألاىلإلغشملالقتني،موبلألاكلذ
CDصرقىلعيدجبألابيترتلابيلاتلا
كلذنمMP3تافلمليغشتيفأدبيو
.موبلألا
،ىقيسوملاحفصتمعضونمجورخلل
جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا
ىلإعوجرلل)فلخلا(Backةمالعلفسأ
.يداعلاMP3ليغشت
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ةطوغضملاصارقألالغشملئاسر

CHECK DISC)يف:)صرقلاصحف
صرقلاجورخوأ/وةلاسرلاهذهروهظةلاح
بابسألادحأىلإكلذعجريدقف،طوغضملا
:ةيلاتلا
ةجرددوعتامدنع.اًدجنخاسهنإ.

نأبجي،يداعلاقاطنلاىلإةرارحلا
.CDصرقلمعي

حبصيامدنع.ًادجةرعوقيرطلاةيضرأ.
لمعينأبجي،اًدهممقيرطلا
.CDصرق

بطروأشودخموأخستمCDصرق.
.بولقموأ

،كلذكرمألاناكاذإ.ةياغللبطرءاوهلا.
.ةلواحملادعأوةعاسوحنرظتناف

صرقلاقرحءانثأةلكشمكانهتناك.
.طوغضملا

لغشميفقصلملاراشحنا.
.CDصارقأ

يأل،حيحصلكشبCDصرقلمعيملاذإ
ةفورعملاCDصارقأدحأبّرجف،ببس
.اهتدوجب

راركتةلاحيفكبصاخلاليكولابلصتا
دحأحالصإرذعتوأأطخيأثودح
ةلاسرضرعيويدارلاناكاذإ.ءاطخألا
نعهغالبإدنعليكوللاهمدقواهبتكاف،أطخ
.ةلكشملا

ةيفاضإلاةزهجألا

يفاضإلالاخدإلاسبقممادختسا

سبقمبةدوزملاويدارلاةزهجأليصوتنكمي
نميألابناجلاىلعدوجوميفاضإلاخدإ
وأiPodلثميجراختوصزاهجبيلفسلا
صارقألالغشموأMP3لغشم
رخآردصمكمادختساللCDةطوغضملا
اًجرخماذهدعيالو.توصلاىلإعامتسالل
تاعامسليصوتبنجتهيلعو؛توصلل
يفاضإلالخدملاسبقميفسأرلا
.يمامألا
زاهجيأدادعإىلعنيقئاسلاعيجشتمتي
Pعضولايفةبكرملانوكتامدنعيفاضإ
١٥٤/ةيئاقولاةدايقلاعجار.)نكر(
لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.قئاسلاهابتناتيتشت
مق،لومحميتوصلغشممادختسال
)ةصوب١/٨(ملم٣٫٥ساقملباكليصوتب
صاخلايمامألايفاضإلالاخدإلاسبقمب
طغضا،زاهجلاليصوتمتيامدنعو.ويدارلاب

ليغشتأدبيلويدارلابCD/AUXرزىلع
توصلاتاربكمربعزاهجلانمتوصلا
.ةبكرملاب
كنكمي،لضفأتوصةدوجىلعلوصحلل
يتوصلازاهجلاتوصىوتسمةدايز
.ىوتسمىلعأىلإلومحملا
زاهجللةقاطلادادمإاًمئادلضفألانم
ةيراطبلالالخنملومحملايتوصلا
.ليغشتلاءانثأهبةصاخلا
O:هاجتاسكعوأهاجتايفهترادإبمق
ىوتسمضفخوأعفرلةعاسلابراقع
رطضتدق.لومحملالغشملايفتوصلا
ىوتسمىلعةيفاضإتاليدعتءارجإىلإ
نكيملاذإلومحملازاهجلانمتوصلا
اًضفخنموأًايلاعتوصلاىوتسم
.ٍفاكلكشب

BAND:ةزيملاهذهدوجوةلاحيف،
ءانثأويدارلاىلإعامتساللهيلعطغضا
رمتسيسو.لومحملايتوصلازاهجلاليغشت
.ليغشتلايفلومحملايتوصلازاهجلا

CD/AUX:ةزيملاهذهدوجوةلاحيف،
ءانثأطوغضمصرقليغشتلطغضا
هيلعطغضا.لومحميتوصزاهجليغشت
ليغشتيفماظنلاأدبيسوىرخأةرم
يذلالومحملايتوصلالغشملانمتوصلا
يتوصلغشمليصوتمتيملاذإ.هليصوتمت
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ةلاسررهظتسف،لومحم
"No Input Device Found"
.)لاخدإزاهجىلعروثعلارذعت(

SRCE:ةزيملاهذهدوجوةلاحيف،
ءانثأويدارلاىلإعامتساللهيلعطغضا
رمتسيسو.لومحملايتوصلازاهجلاليغشت
.ليغشتلايفلومحملايتوصلازاهجلا
ءانثأطوغضمصرقليغشتلطغضا
هيلعطغضا.لومحميتوصزاهجليغشت
ليغشتيفماظنلاأدبيسوىرخأةرم
يذلالومحملايتوصلالغشملانمتوصلا
لغشمليصوتمتيملاذإ.هليصوتمت
ةلاسررهظتسف،لومحميتوص
"No Input Device Found")روثعلارذعت
.)لاخدإزاهجىلع

USBذفنممادختسا

ةدوزملاويدارلاةزهجأمكحتتنأنكمي
iPodوأUSBنيزختزاهجيفUSBذفنمب
عجار.ويدارلاضباقمورارزأمادختساب
صارقألالغشميف"MP3فلمليغشت"
تامولعمىلعلوصحلل١٣٠/ةجمدملا
وأUSBنيزختزاهجليصوتةيفيكلوح

iPodامهبمكحتلاو.

USBزاهجمعد

ذفنمدجوي،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
USBنموهوتاسايقلاةزهجأةحوليف

USBيسايقلارايعملا 2.0.

USBمعدتيتلاةزهجألا

لومحملاUSBصارقأكرحم.

USBلومحملاةتباثلاصارقألاكرحم.

نمهدعباموأسماخلاليجلا.
iPodلايجأ

iPodزاهج. nano

.iPod touch

.iPod classic

USBتاكرحموiPodةزهجألكتسيل
.USBذفنمعمةقفاوتم

iPodزاهجنأنمدكأت،بسانملاليغشتلل
نمةتباثلاجماربلاثدحأىلعيوتحي

Apple.زاهجلةتباثلاجماربلاثيدحتنكميو
iPodتاقيبطتثدحأمادختسابiTunes.

.www.apple.com/itunesرظنا

،iPodزاهجىلعفرعتلايفةدعاسملل
.www.apple.com/supportةرايزءاجرب

USBذفنمبةدوزملاويدارلاةزهجألنكمي
ىلعةنزخملاwma.وmp3.تافلمليغشت
AACتافلمكلذكوUSBنيزختزاهج
.iPodزاهجىلعةنزخملا

تادلجملاةينبوUSBزاهجلمعادفلم

:ويدارلامعدي
.دلجم٧٠٠ىتح.
لخادتادلجمةينامثىلإلصيام.

.ضعبلااهضعب
.فلم٦٥٫٥٣٥ىتح.
ىلإتافلملاوتادلجملاءامسألصت.

.تياب٦٤
wma.وأmp3.تادادتماتاذتافلملا.

.iPodيفةنّزخُملاAACتافلم.

.FAT16.
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.FAT32.

iPodوأUSBنيزختزاهجليصوت

يفمكحتللUSBذفنممادختسانكمي
.USBنيزختزاهجوأiPodزاهج

زاهجلالصو،USBنيزختزاهجليصوتل
.تاسايقلاةزهجأةحولىلعUSBذفنمب
لباكيفرطدحألصو،iPodزاهجليصوتل

USBعميتأييذلاiPodةدعاقلصومب
iPod،ذفنمبرخآلافرطلالّصومثUSB

ريسةلاحيف.تاسايقلاةزهجأةحولىلع
رهظتدق،USBلاصتاليغشتوةبكرملا
"OK to disconnect")عطقىلعقفاوم
رهظيوiPodىلعGMراعشو)لاصتالا

iPodهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع.
ماظنةشاشىلعiPodىقيسومرهظت
.ليغشتلاأدبيوهيفرتلاوتامولعملا
ةبكرملابهليصوتءانثأiPodزاهجنحشمتي
عضويفوأليغشتلاديقلاعشإلاناكاذإ

ACC/ACCESSORY)دنع.)تاقحلم
ليغشتفاقيإمتي،ةبكرملاليغشتفاقيإ
نلوهنحشمتينلوًايئاقلتiPodزاهج
.ةبكرملاةيراطبنمةقاطبحسي
iPodةزهجأنممدقأزارطكيدلناكاذإ
نمهمادختسانكميلازيامف،موعدمريغ
يفاضإلاخدإسبقمبهليصوتلالخ
٣٫٥ساقميرايعمويريتسلباكمادختساب

سبقممادختسا"رظنا.)ةصوب١/٨(ملم
اذهيفهركذدراولا"يفاضإلالاخدإلا
.مسقلا

نيزحتزاهجيفمكحتللويدارلامادختسا
USBزاهجوأiPod

زاهجيفمكحتلاويدارلالالخنمنكمي
رارزأمادختسابiPodزاهجوأUSBنيزخت
ضرعمتينأنكميامك،ويدارلاحيتافمو
ماظنةشاشىلعةينغألاتامولعم
.هيفرتلاوتامولعملا

f:تافلملاديدحتلهردأ.
© SEEK:ةيادبىلإلاقتناللطغضا

ىلعٍناوث١٠نمرثكأّرماذإراسملا
طغضاوأرارمتسابهيلعطغضا.ليغشتلا
ربعفلخلللقنتلاةعباتملتارمةدعهيلع
.تاراسملا

¨ SEEK:ىلإلاقتناللهيلعطغضا
وأرارمتسابهيلعطغضا.يلاتلاراسملا
لقنتلاةعباتملتارمةدعهيلعطغضا
.تاراسملاربعمامألل

s REV:ليغشتللرارمتسابهيلعطغضا
عامسمتي.ةعرسب)عيجرتلا(يسكعلا
sرزلاررح.ضفخنمىوتسمدنعتوصلا

REVتقولاضرعمتي.ليغشتلافانئتسال
.فلملاليغشتيفقرغتسملا

\ FWD:ليغشتللرارمتسابهيلعطغضا
دنعتوصلاعامسمتي.ةعرسبيمامألا
\ررح.ضفخنمىوتسم FWDفانئتسال
يفقرغتسملاتقولاضرعمتي.ليغشتلا
.فلملاليغشت
ةيفاضإتامولعمضرعلهيلعطغضا:4
.ددحملاراسملالوح

زاهجيفمكحتللةيفيظولاحيتافملامادختسا
iPodوأUSBنيزحت

ةسمخلاةيفيظولاحيتافملامادختسامتي
تامولعملاماظنةشاشلفسأةجردنملا
ةجردملافئاظولايفمكحتللهيفرتلاو
.هاندأ
:ةيفيظولاحيتافملامادختسال

وألوألايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.١
ماظنةشاشلفسأجردنملاسماخلا
فئاظولاضرعلهيفرتلاوتامولعملا
حاتفملاىلعطغضاوأ،هاندأةجردملا
تناكاذإةفيظولالفسأيفيظولا
.ًايلاحةضورعم

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.٢
ىلعيوتحتيتلابيوبتلاةمالعلفسأ
.ةفيظولاهذهمادختسالةفيظولا
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j:جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا
ةمالعودبت.ًاتقؤمراسملافاقيإلjلفسأ
.تقؤملافاقيإلامادختسادنعةزراببيوبتلا
يفيظولاحاتفملاىلعىرخأةرمطغضا
.ليغشتلافانئتسالjلفسأجردنملا

يفيظولاحاتفملاىلعطغضا:فلخ
)فلخلا(Backةمالعلفسأجردنملا
زاهجيفةيسيئرلاةشاشلاىلإعوجرلل

iPodزاهجيفرذجلاليلدلاوأ
.USBنيزخت

c:جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا
يلاحلادلجملاتايوتحمضرعلcلفسأ
ضارعتسال.USBصارقأكرحمىلع
:اهديدحتوتافلملا

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.١
.cلفسأ

.تادلجملاةمئاقربعريرمتللfردأ.٢

دلجملاديدحتلfىلعطغضا.٣
نمرثكأكانهناكاذإ.بولطملا
ىتح٢و١نيتوطخلارركف،دلجم
.بولطملادلجملاىلإلصت

ةدوجوملاتافلملاربعريرمتللfردأ.٤
.ددحملادلجملايف

فلملاديدحتلfىلعطغضا.٥
.هليغشتدارملابولطملا

مادختسانكمي،ةريبكمئاوقيفيطختلل
بيترتلابلقنتللةسمخلاةيفيظولاحيتافملا
:يلاتلا
لوألارصنعلا،لوألايفيظولاحاتفملا.

.ةمئاقلايف
ةمئاقلاربع٪١،يناثلايفيظولاحاتفملا.

ىلعطغضلااهيفمتيةرملكيف
.يفيظولاحاتفملا

ةمئاقلاربع٪٥،ثلاثلايفيظولاحاتفملا.
ىلعطغضلااهيفمتيةرملكيف
.يفيظولاحاتفملا

ربع٪١٠،عبارلايفيظولاحاتفملا.
طغضلااهيفمتيةرملكيفةمئاقلا
.يفيظولاحاتفملاىلع

ةياهن،سماخلايفيظولاحاتفملا.
.ةمئاقلا
h:يفيظولاحاتفملاىلعطغضا

هديدحتوفلمضرعلhلفسأجردنملا
ةمئاقماظنمادختسابiPodزاهجيف

iPod.بسحتافلملازرفمتي:
.Playlists)ليغشتلامئاوق(
.Artists)نونانفلا(
.Albums)تاموبلألا(

.Genres)عاونألا(

.Songs)تاينغألا(

.Composers)نونحلملا(
:تافلملاديدحتل

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا.١
.hلفسأ

.مئاوقلاةمئاقربعريرمتللfردأ.٢

ةمئاقلاديدحتلfىلعطغضا.٣
.ةبولطملا

وأتادلجملانيبريرمتللfردأ.٤
ةمئاقلايفةدوجوملاتافلملا
.ةددحملا

فلملاديدحتلfىلعطغضا.٥
.هليغشتدارملابولطملا

مادختسانكمي،ةريبكمئاوقيفيطختلل
بيترتلابلقنتللةسمخلاةيفيظولاحيتافملا
:يلاتلا
لوألارصنعلا،لوألايفيظولاحاتفملا.

.ةمئاقلايف
ةمئاقلاربع٪١،يناثلايفيظولاحاتفملا.

ىلعطغضلااهيفمتيةرملكيف
.يفيظولاحاتفملا
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ةمئاقلاربع٪٥،ثلاثلايفيظولاحاتفملا.
ىلعطغضلااهيفمتيةرملكيف
.يفيظولاحاتفملا

ربع٪١٠،عبارلايفيظولاحاتفملا.
طغضلااهيفمتيةرملكيفةمئاقلا
.يفيظولاحاتفملاىلع

ةياهن،سماخلايفيظولاحاتفملا.
.ةمئاقلا

راركتلاةفيظو

:راركتلامادختسال
جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا
نيبرايتخالل'وأ"لفسأ

Repeat All)و)لكلاراركت
Repeat Track)راسملاراركت(.

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا:"
ودبت.تاراسملاةفاكراركتل"لفسأ
مادختسادنعةضفخنمبيوبتلاةمالع

Repeat All)عضولاوهاذهو.)لكلاراركت
وأUSBنيزختزاهجليصوتدنعيضارتفالا
.ةرملوألiPodزاهج
يفيظولاحاتفملاىلعطغضا:'

.دحاوراسمراركتل'لفسأجردنملا
مادختسادنعةزراببيوبتلاةمالعودبت

Repeat Track)راسملاراركت(.

ليدبتلاةفيظو

:ليدبتلامادختسال

،<لفسأيفيظولارزلاىلعطغضا
نيبليدبتلل=وأ،Cوأ،2وأ

Shuffle Off)وأ،)طلخلافاقيإ
Shuffle All Songs/Shuffle Songs

وأ،)يناغألاطلخ/يناغألالكطلخ(
Shuffle Album)وأ،)موبلألاطلخ
Shuffle Folder)دلجملاطلخ(.

جردنملايفيظولاحاتفملاىلعطغضا:<
وهاذهو.ليدبتلافاقيإل2لفسأ
نيزختزاهجليصوتدنعيضارتفالاعضولا

USBزاهجوأiPodةرملوأل.
يفيظولاحاتفملاىلعطغضا:2

ةفاكليدبتلCوأ=لفسأجردنملا
USBنيزختزاهجىلعةدوجوملايناغألا
.iPodزاهجوأ

C:يفيظولاحاتفملاىلعطغضا
يناغألاةفاكليدبتل<لفسأجردنملا
ىلعيلاحلاموبلألايفةدوجوملا
.iPodزاهج

يفيظولاحاتفملاىلعطغضا:=
يناغألاةفاكليدبتل<لفسأجردنملا
زاهجيفيلاحلادلجملايفةدوجوملا
.USBنيزخت

فتاهلا

Bluetoothةينقت
ةينقتبةدوزملاتارايسللةبسنلاب

Bluetooth،عملعافتلاماظنللنكمي
حيتيامم،ةيويلخلافتاوهلانمديدعلا
:يليام
نيديلارحعضويفتاملاكملاعضو.

.اهيقلتو
وأيويلخلافتاهلانيوانعرتفدةكراشم.

.ةرايسلاعملاصتالاتاهجةمئاق
ةدايقلالبققئاسلاهابتناتتشتنمدحلل
:ةرايسلانكردنعو
.يويلخلافتاهلاتازيمىلعفرعت.

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

ةيلمعوليغشتلارصانعضرعتسا.
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشت

يويلخلافتاهلانارتقايفعرشا،اًضيأ.
ريشنو.ةرايسلاعم)ةيويلخلافتاوهلا(
عيمجعمماظنلالمعيالدقهنأىلإ
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"نارتقالا"ةيئزجعجار.ةيويلخلافتاوهلا
ىلعلوصحللمسقلااذهيفةدراولا
.تامولعملانمديزم

ةيناكمإبدوزميويلخلافتاهلاناكاذإ.
مادختساىلعفرعتف،يتوصلالاصتالا
نيوانعلارتفدىلإلوصوللةزيملاهذه
ةيئزجعجار.لاصتالاتاهجةمئاقوأ
مسقلااذهيفةدراولا"توصلاريرمت"
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

فتاوهلاماقرأنيزخت"ةيئزجعجار.
مسقلااذهيفةدراولا"اهفذحو
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

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

فتاهمادختساBluetoothماظنلنكمي
ةيصاخعمBluetoothةينقتبدوزميولخ
ةيفتاهتاملاكمءارجإلنيديلارحثدحتلا

امدنعماظنلامادختسانكمي.اهلابقتساو
عضويفوأليغشتلاديقلاعشإلانوكي

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.
ىلإثوتولبلاماظنىدملصينأنكميو

فتاوهلاعيمجمعدتالو.)مدق٣٠(م٩٫١
عمفتاوهلاعيمجلمعتالوفئاظولالك
.ةبكرملايفجمدملاBluetoothماظن

توصلاىلعفرعتلا

فرعتلاةيصاخBluetoothماظنمدختسي
لاصتاللةيتوصلارماوألاريسفتلتوصلاىلع
.ءامسألاتاقاطبوفتاوهلاماقرأب
لُق،ةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
فرعتلاةمئاقيفنوكتامدنع"تاميلعت"
.توصلاىلع
ءاضوضلاتايوتسمضفخا:ءاضوضلا
ماظنلانكمتيالدق.دحىندأىلإةيلخادلا
تناكاذإةيتوصلارماوألاىلعفرعتلانم
.ةيفلخءاضوضكانه
نأدعبةريصقةمغنقلطنت:ثدحتلاتقو
ًارمأرظتنيهنأىلإريشتماظنلابيجتسي
.ثدحتمثةمغنلاقلطنتىتحرظتنا،ًايتوص
ئداهتوصبوحوضوبملكت:ثدحتلاةيفيك
.يعيبطو

يتوصلاماظنلا

يفجمدملاBluetoothماظنمادختسادنع
ماظنلاتاربكمربعتوصلايتأي،ةبكرملا
ماظنلازواجتيوةبكرملابةيمامألايتوصلا
يفمكحتلاضبقممدختسا.يتوصلا
ىدحإءانثأيتوصلاماظنلاتوصىوتسم
يقبي.توصلاىوتسمرييغتلتاملاكملا
نمةركاذلايفطوبضملاتوصلاىوتسم
تاملاكملاعنملو.ةقحاللاتاملاكملالجأ
توصللىوتسمىندأمادختسامتي،ةتئافلا

ةجردبتوصلاىوتسمضفخةلاحيف
.ةريبك

ثوتولبماظنيفمكحتلاحيتافم

هيجوتلاةلجعيفةدوجوملارارزألامدختسا
يفجمدملاBluetoothماظنليغشتل
ةدايقلاةلجعليغشترصانععجار.ةبكرملا
/٨٧.

b / g:تاملاكملاىلعدرللطغضا
ءدبلوماظنلاتامولعمىلعديكأتللوةدراولا
.مالكلاىلعفرعتلاةزيمليغشت

c/x:وأاهضفروأةملاكمءاهنإلطغضا
.امةيلمعءاغلإ

نارتقالا

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

نارتقالاتامولعم

ليغشتهنكميفتاهيأنارتقانكميال.
ثوتولبةينقتبدوزموMP3تافلم
يفMP3لغشموفتاهكةبكرملاب
.هسفنتقولا

ةسمخىلإلصيامنارتقانكمي.
.ثوتولبماظنبةيولخفتاوه

كرحتدنعنارتقالاةيلمعليطعتمتي.
.ةبكرملا

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

نرتقميويلخفتاهالإليصوتنكميال.
ةرملايفثوتولبماظنبطقفدحاو
.ةدحاولا

ةيويلخفتاوهةدعكانهتناكاذإ.
،ماظنلاقاطننمضعقتةنرتقم
يويلخفتاهلوأبماظنلالصتيسف
ةيلمعهبتمتيذلابيترتلابحاتمنرتقم
عمليصوتلل.ةرملوأماظنلابنارتقالا

ةيئزجعجار،فلتخمنرتقمفتاه
دراولا"فلتخمفتاهعمليصوتلا"
.مسقلااذهيفاًقحال

فتاهلانارتقا

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

نكميو،")ثوتولبلا(Bluetooth"لُق.٢
.رمألااذهيطخت

بيجتسيثيح،")نارقإلا(Pair"لُق.٣
فيرعتمقروتاميلعتلارادصإبماظنلا
ةعبرأنمنّوكم)PIN(يصخش
فيرعتلازمرمادختسامتيو.ماقرأ
.٥مقرةوطخلايفيصخشلا

فتاهلاىلعنارقإلاةيلمعأدبا.٤
لوصحلل.هنارقإدوتيذلايويلخلا
،ةيلمعلاهذهنأشبتاميلعتىلع
نمرداصلامدختسملاليلدعجار
.يولخلافتاهللةعنصملاةكرشلا

ىمسملازاهجلانعثحبا.٥
“Your Vehicle”)يف)كتبكرم
.يويلخلافتاهلاىلعةرهاظلاةمئاقلا
فتاهلاىلعرهظتيتلاتاداشرإلاعبتا
فيرعتلامقرلاخدإليويلخلا
ةوطخلايفدراولا)PIN(يصخشلا
يصخشلافيرعتلامقرلاخدإدعب.٣
مساريفوتبماظنلاكبلاطيس،حاجنب
متيسو.نرتقملايويلخلافتاهلل

ىلإةراشإللمسالااذهمادختسا
ةلصتملاوةنرتقملافتاوهلا
ةرابعبماظنلادري.ةرايسلاب

"<phone name> has been
successfully paired"

نأدعب)حاجنبفتاهلامسانارقإمت(
.نارقإلاةيلمعلامتكامتي

نارقإل٥ىلإ١نمتاوطخلاررك.٦
.فتاوهلانمديزملا

ةلصتملاوةنرتقملافتاوهلاعيمجدرس

فتاوهلاعيمجبةمئاقدرسماظنلنكميو
فتاهكانهناكاذإ.هبةنرتقملاةيويلخلا
دريسف،ةرايسلاباًضيألصتمنرتقميويلخ
is"ةلاسربماظنلا connected")لصتم(
.فتاهلاكلذمسادعب

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

.")ثوتولبلا(Bluetooth"لق.٢
."ةمئاقلا"لق.٣

نرتقمفتاهفذح

ريغهفذحديرتيذلافتاهلامساناكاذإ
فتاوهلالكدرس"ةيئزجعجارف،فورعم
."ةلصتملاوةنرتقملا

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل
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.")ثوتولبلا(Bluetooth"لق.٢
نعماظنلارسفتسيسو،"فذح"لُق.٣

.هفذحدوتيذلافتاهلا
.هفذحديرتيذلافتاهلامسالُق.٤

فلتخمفتاهبلاصتالا

ماظنموقي،فلتخميويلخفتاهبلاصتالل
Bluetoothيويلخلافتاهلانعثحبلاب

عيمجنارقإمتيذلابيترتلابيلاتلاحاتملا
ىلعًءانب.هبةحاتملاةيويلخلافتاوهلا
دق،هبلاصتالاديرتيذلايويلخلافتاهلا
.تارمةدعرمألااذهمادختساىلإرطضت

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

.")ثوتولبلا(Bluetooth"لق.٢
Change"لق.٣ phone)رييغت

.")فتاهلا
،رخآفتاهىلعروثعلامتاذإ.

درلانوكيسف
"<Phone name> is now

connected"
.)نآلالصتم)فتاهلامسا((
ملاذإًالصتميلصألافتاهلاىقبيس.

.رخآفتاهىلعروثعلامتي

اهفذحوفتاوهلاماقرأنيزخت

٣٠ىتحنيزختماظنللنكمي
يفةيمساتاقاطبكفتاهمقر

Hands-Free Directory)يذلاليلدلا
.)نيديلارحماظنبلمعي
ماقرأفذحلةيلاتلارماوألامدختُستو
.اهنيزختوفتاوهلا
مقرنيزختىلعرمألااذهلمعي:نّزَخ
ماقرألانمةعومجموأ،فتاه
.مساةقاطبك
رمألااذهحيتي:رخآلاولتاًدحاومقّرلانّزخ
قيرطنعمساةقاطبكفتاهلامقرنيزخت
.مقربمقر،ماقرألالاخدإ
تاقاطبفذحلرمألااذهمدختُسي:فذحا
.ةيدرفءامسأ
رمألااذهفذحي:ءامسألاعيَمجفِذْحا
ليلدلايفةنزخملاءامسألاتاقاطبعيمج
.تاملاكم

)نيزخت("Store"رمألامادختسا

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

."نّزَخ"لق.٢

ماقرألاةعومجموأفتاهلامقرلُق.٣
نودبةدحاوةعفداهنيزختديرتيتلا
اهمدقييتلاتاداشرإلاعبتامث،فقوت
.مقرلااذهلمساةقاطبظفحلماظنلا

Digit"رمألامادختسا Store")مقرنيزخت(

،بولطمريغمقرىلعماظنلافرعتاذإ
.مقررخآحسملتقويأيف"ُْحمإ"لقف
،ماظنلااهيلعفّرعتيتلاماقرألالكعامسل
.تقويأيف"دََكأت"لُق

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

."رخآلاولتاًدحاومقّرلانّزخ"لق.٢
،ةدحىلعهنيزختديرتمقرلكلُق.٣

دعب.ةرملكيفطقفدحاويأ
راركتماظنلاديعيس،مقرلكلاخدإ
دعب.ةمغنباًعوبتمهعمسيذلامقرلا
عبتامث،نّزَخلُق،ريخألامقرلالاخدإ
ظفحلماظنلااهمدقييتلاتاداشرإلا
.مقرلااذهلمساةقاطب

)فذحلا("Delete"رمألامادختسا

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

."فذحا"لق.٢
.اهفذحديرتيذلامسالاةقاطبلُق.٣
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Delete"رمألامادختسا All Name Tags"
)ءامسألاتاقاطبعيمجفذح(

تاقاطبلكرمألااذهفذحي
يفةنزخملاءامسألا

Hands-Free Calling Directory)ليلد
.)نيديلارحماظنبلمعييذلالاصتالا
:ءامسألاتاقاطبعيمجفذحل

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

."ءامسألاعيَمجفِذْحا"لق.٢

ةنزخملاماقرألادرس

ماقرألالكدرسبدرسلارمأموقيس
.ةنزخملاءامسألاتاقاطبو

)درس("List"رمألامادختسا

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

."ليلٰدلا"لق.٢
."تاملاكم"لق.٣
."ةمئاقلا"لق.٤

ةملاكمءارجإ

رماوألامادختسابتاملاكملاءارجإنكمي
.ةيلاتلا

رمألامادختسانكمي:ةملاكموألاصتا
لكشب"لاصتا"وأ"مقربًامقرلاصتابلط"
وأفتاهمقربلاصتالابلطللدابتلللباق
.ةنرخمةيمساةقاطب
اذهحيتي:رخآلاولتاًدحاوماقرألالخدأ
لاخدإقيرطنعفتاهلامقربلطرمألا
.مقربًامقر،ماقرألا

Re-dial)مدختُسي:)لاصتالابلطةداعإ
يفمدختسممقررخآبلطلرمألااذه
.يويلخلافتاهلا

"بلط"وأ"لاصتا"رمأمادختسا

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

”.ةملاكم“وأ”لاصتا“قطنا.٢
لقوأفقوتنودبلماكلابمقرلالق.٣

.مسالاةقاطب
توصعامسمتيسف،لاصتالادرجمب
.توصلاتاعامسربعهبلصتملاصخشلا

ئراوطلابلاصتالا

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
ةرابعبماظنلادريس.نيتيناثةدمل
"Ready")ةعوبتم،)زهاج
.ةمغنتوصب

”.ةملاكم“وأ”لاصتا“قطنا.٢

.]ئراوطلامقر[لق.٣
”.ةملاكم“وأ”لاصتا“قطنا.٤
توصعامسمتيسف،لاصتالادرجمب
.توصلاتاعامسربعهبلصتملاصخشلا

Digit"رمألامادختسا Dial")لاصتالابلط
)ةدحىلعمقرلكلاخدإب

ىلعمقرلكلاخدإبلاصتالابلطرمأحيتي
لاخدإقيرطنعفتاهلامقربلطةدح
،مقرلكلاخدإدعب.مقربمقر،ماقرألا
هعمسيذلامقرلاراركتماظنلاديعيس
.ةمغنباًعوبتم
،بولطمريغمقرىلعماظنلافرعتاذإ
.مقررخآحسملتقويأيف"ُْحمإ"لقف
،ماظنلااهيلعفّرعتيتلاماقرألالكعامسل
.تقويأيف"دََكأت"لُق

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

."رخآلاولتاًدحاوماقرألالخدأ"لق.٢
يأ،ةدحىلعهبلطديرتمقرلكلُق.٣

لاخدإدعب.ةرملكيفطقفدحاو
مقرلاراركتماظنلاديعيس،مقرلك
لاخدإدعب.ةمغنباًعوبتمهعمسيذلا
.لاصتالُق،ريخألامقرلا
توصعامسمتيسف،لاصتالادرجمب
.توصلاتاعامسربعهبلصتملاصخشلا
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"لاصتالاةداعإ"رمألامادختسا

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

"Re-dial"لق،ةمغنلاعامسدعب.٢
.)لاصتالابلطةداعإ(
توصعامسمتيسف،لاصتالادرجمب
.توصلاتاعامسربعهبلصتملاصخشلا

ةملاكملابقتسا

توصمتكمتي،ةدراوةملاكملابقتسادنع
يفنينرةمغنعامسمتيويتوصلاماظنلا
.ةبكرملا

bىلعطغضا. / gةملاكملاىلعدرلل.

cىلعطغضا. /xلهاجتل
.ةملاكملا

راظتنالاديقتاملاكملاعضو

تاملاكملاراظتناةمدخنوكتنأبجي
اهنيكمتعم،يويلخلافتاهلاىلعةموعدم
.ةيكلساللاةمدخلالقانلبِقنم

bىلعطغضا. / gةملاكمىلعدرلل
ىرخأةملاكمكانهنوكتامدنعةدراو
ةيلصألاةملاكملاعضومتيثيح.ةطشن
.راظتنالاديق

bىلعطغضا. / gعوجرللىرخأةرم
.ةيلصًألاةملاكملاىلإ

يأبمقتال،ةدراولاةملاكملالهاجتل.
.ءارجإ

cىلعطغضا. /xةملاكملالصفل
ةدوجوملاةملاكملاىلإلوحتلاوةيلاحلا
.راظتنالاديق

فارطألايثالثلاصتالا

يثالثلاصتالاةمدخنوكتنأبجي
عم،يويلخلافتاهلاىلعةموعدمفارطألا
.ةيكلساللاةمدخلالقانلبِقنماهنيكمت

bىلعطغضا.١ gامدنع
.ةملاكميرجت

."ةيعامجةَملاكُم"لق.٢
رمأوألاصتالابلطرمأمدختسا.٣

فرطمقربلاصتالابلطللاصتالا
.هبلاصتالاديرتثلاث

ىلعطغضا،ةملاكملاليصوتدرجمب.٤
b / gعمنيلصتملاعيمجطبرل

.ضعبلامهضعب

ةملاكمءاهنإ

cىلعطغضا /xةملاكملاءاهنإل.

ةملاكميفتوصلامتك

ةبكرملالخادتاوصألاعيمجمتكنكمي
عيطتسيالثيحبتاملاكملاىدحإءانثأ
يفرخآلافرطلاوهيذلاصخشلا
.اهعمسينأةملاكملا

gىلعطغضا،ةملاكمتوصمتكل. / b
."لاصتالامتكا"لقمث،

bىلعطغضا،توصلامتكءاغلإل. / g
Un-mute"لُقمث، call")متكءاغلإ
.)ةملاكملاتوص

ةملاكمليوحت

Bluetoothماظننيبتوصلاليوحتنكمي
.يويلخلافتاهلاو
يويلخلافتاهلانارتقYمتينأبجي
نوكينألبقBluetoothماظنبهليصوتو
دق.تاملاكملاىدحإليوحتنكمملانم
ىلإلصيامليصوتلاةيلمعقرغتست
عضوىلإلاعشإلاةرادإدعبنيتقيقد
.ليغشتلا

ىلإBluetoothماظنلالخنمتوصلالقن
يولخلافتاهلا

يفتوصاهبيتلاتاملاكملاىدحإءانثأ
:ةبكرملا

bىلعطغضا.١ / g.
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١٤٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن

."ةملاكُملالقنا"لق.٢

لالخنمBluetoothماظنىلإتوصلالقن
يولخلافتاهلا

ىلعتوصلاماظنعمةملاكمءارجإءانثأ
bىلعطغضا،يويلخلافتاهلا / g،
لوحتيملاذإ.ةرايسلاىلإتوصلالوحتيل
ليوحتةزيممدختساف،ةرايسلاىلإتوصلا
ليلدعجار.يويلخلافتاهلاىلعنمتوصلا
ةعنصملاةكرشلانمرداصلامدختسملا
نمديزمىلعلوصحلليويلخلافتاهلل
.تامولعملا

توصلاربعلوصولاةيصاخ
Voice Pass-Thru

Voiceةيصاخحيتت Pass-Thru)ريرمت
فرعتلاةزيمرماوأىلإلوصولا)توصلا
ليلدعجار.يويلخلافتاهلايفتوصلاىلع
ةعنصملاةكرشلانمرداصلامدختسملا
فتاهلاناكاذإامةفرعمليويلخلافتاهلل
.ةيصاخلاهذهمعدييويلخلا
فتاهلاىلعةنزخملاءامسألاىلإلوصولل
:يويلخلا

bىلعرارمتسالاعمطغضا.١ / g
.نيتيناثةدمل

نكميو،")ثوتولبلا(Bluetooth"لُق.٢
.رمألااذهيطخت

،")توصلا(Voice"لُق.٣
ةرابعبماظنلادريسو

"OK, accessing
<phone name>"

مسا(ىلإلوصولاٍراج،ًانسح(
.))فتاهلا

فتاهلايفةيداعلارماوألالئاسرلقنتتس
ليغشتتاميلعتبسحاهتروديفيويلخلا
.فتاهلا

جودزمددعتملاددرتلاتامغن
)DTMF(تامغنلا

ماقرألالسرينأBluetoothماظنعيطتسي
ءانثأءامسأتاقاطبكةنزخملاماقرألاو
مادختساكنكمي.تاملاكملاىدحإءارجإ
متييفتاهماظنبلاصتالادنعةزيملاهذه
اًضيأنكميامك.مئاوقلامادختسابهليغشت
.اهمادختسالتاباسحلاماقرأنيزخت

ىدحإءارجإءانثأمساةقاطبوأمقرلاسرإ
تاملاكملا

bىلعطغضا.١ / g.ماظنلادريسو
ةعوبتم،)زهاج("Ready"ةملكب
.ةمغنتوصب

."لاصتا"لق.٢
دارملامسالاةقاطبوأمقرلالُق.٣

.اهلاسرإ

ماظنلانمتامولعملاحسم

ماظننمتامولعملافذحمتيملام
Bluetoothمتيسف،ةبكرملايفجمدملا

كلذلمتشيو.دويقيأنوداهبظافتحالا
يفةظوفحملاءامسألاتاقاطبعيمجىلع
،فتاهلانارتقاتامولعموفتاهلاليلد
ةقيرطبةقلعتملاتامولعملاىلعلوصحللو
قباسلامسقلاعجار،تامولعملاهذهفذح
ةقباسلاماسقألاو"نرتقمفتاهفذح"
.ءامسألاتاقاطبفذحبةقلعتملا

ىرخأتامولعم

Bluetoothةكرشكلتمت SIG, Inc..ةمالع
يأعضخيوBluetoothتاراعشوةملك
ةطساوبتامالعلاهذهلثملمادختسا
Generalةكرش Motorsيأو.صيخرتلل
دوعتىرخأةيراجتءامسأوأةيراجتتامالع
.اهيكلامىلإ
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٤٦

خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلامظن
١٤٦.........خانملابمكحتلاةمظنأ
١٤٨..........يفلخلاةئفدتلاماظن
يفلخلامكحتلاماظن

١٤٩....................خانملاب

ءاوهلاذفانم
١٥١...............ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٥٢......................ةمدخ

خانملايفمكحتلامظن

خانملابمكحتلاةمظنأ

.ماظنلااذهلالخنماهتيوهتواهديربتوةبكرملاةئفدتيفمكحتلانكمي

ءاوهفييكتبةزهجملاريغتارايسلا

ةحورملايفمكحتلا.١
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٢
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٣
ةعاسلابراقعهاجتايفضبقملاردأ:9

ةدايزلةعاسلابراقعهاجتاسكعوأ
.اهليلقتوأةحورملاةعرس
.ماظنلافاقيإ:9

ردأ:ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم
سكعوأةعاسلابراقعهاجتايفضبقملا
ةرارحلاةجردةدايزلةعاسلابراقعهاجتا
.ةرايسلالخاداهليلقتوأ
ردأ:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
سكعوأةعاسلابراقعهاجتايفضبقملا
قفدتعضورييغتلةعاسلابراقعهاجتا
.يلاحلاءاوهلا
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١٤٧ خانملايفمكحتلاحيتافم

H:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا
ةزهجأةحولنيبءاوهلاميسقتمتي:(
ضعبهيجوتعم،ةيضرألاجراخموتاسايقلا
.يمامألاجاجزلاهاجتايفءاوهلا

،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:6
يمامألاجاجزلاوحنءاوهلاضعبهّجويامنيب
.ةيبناجلاذفاونلاو
ةذفانلافيظنتىلععضولااذهلمعي:-
ءاوهلاهيجوتمتي.ةبوطرلاوأبابضلانم
.عيقصلاةلازإجراخموةيضرألاىلإيجراخلا
ىلعلوصحللةرارحلاةجردضبقمطبض
ليغشتنكمي.ةدوربرثكأوأًائفدرثكأءاوه
ةلازإلدادعإلااذهيفءاوهلافييكتطغاض
.ءاوهلانمةبوطرلا

نميمامألاجاجزلاعضولااذهفظني:1
هيجوتمتي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
هيجوتمتيامنيب،يمامألاجاجزلاىلإءاوهلا
ذفاونلاوةيضرألاجراخمىلإءاوهلاضعب
ءاوهلافييكتطغاضليغشتنكمي.ةيبناجلا

.ءاوهلانمةبوطرلاةلازإلدادعإلااذهيف
ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتال،مثنمو
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو

ءاوهفييكتبةزهجملاتارايسلا

ةحورملايفمكحتلا.١
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٢
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٣
ترفوتاذإ(يفلخلابابضلاليزم.٤

)ةزيملاهذه
بيرستلةراحلامايألايفذفاونلاحتفا
مث،ةبكرملالخادزجتحملانخاسلاءاوهلا
ليلقتىلعاذهدعاسي.كلذدعباهقلغأ
لمعيوةبكرملادربتىتحبولطملاتقولا
.رثكأةءافكبماظنلا
نمةبوطرلاةلازإوءاوهلاديربتل:#
.ةرايسلا

V:لكشبةرايسلالخادءاوهلاديربتل
ءاوهلاريودتةداعإقيرطنع،عرسأ
.لخادلابدوجوملا

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

بابضلاةلازإلةادأبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
مادختسامتي،يفلخلاجاجزلاىلعنم
.بابضلااذهةلازإلةئفدتةكبش
وأليغشتلرزلااذهىلعطغضا:1

ىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشتفاقيإ
حابصمءيضياهدنعو.يفلخلاجاجزلا
ىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملارشؤملا
.يجراخلاعضولاليغشت
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٤٨

ىوسبابضلاةلازإةادألمعتال
.ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
لاحيفلمعلانعبابضلاليزمفقوتي
ىلعهعضووألاعشإلاليغشتفاقيإ

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.
ةبكرملاتناكاذإ:نيخستللةلباقلاايارملا
نإف،نيخستللةلباقةيجراخايارمبةزهجم
عيقصلاوأبابضلاليزتيكلنخستايارملا
رزىلعطغضلادنعكلذواهحطسىلعنم
.٣٥/ايارملاةئفدتعجار.1
ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتال،مثنمو
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو

هيبنت

داحمسجيأوأةداحةرفشمدختستال
ال.لخادلانميفلخلاجاجزلافيظنتل
ةادأةكبشطوطخىلعءيشيأقصلت
دقف.فلخلابةدوجوملابابضلاةلازإ
بابضلاةلازإةادأفالتإىلإاذهيدؤي
ةبكرملانامضيطغينلو.ةيفلخلا
.حيلصتلافيلاكت

يفلخلاةئفدتلاماظن
ماظنحيتي،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذ
ءاوهلاةيمكطبضةيناكمإيفلخلاةئفدتلا
،ةرايسلانميفلخلاءزجلاىلإقفدتملا
هذهلمعت.ةيمامألادعاقملاةقطنمنم
خانملايفيسيئرلامكحتلاماظنعمةزيملا
.ةرايسلايفدوجوملا

AUX:نمماظنلااذهيفمكحتلانكمي
حيتافملاةحوليفةدوجوملاةركبلالالخ
.يتوصلاماظنلالفسأتاسايقلاةزهجأب

لفسألوأىلعأللةركبلاةرادإبمق:9
متييذلاءاوهلارادقمليلقتوأةدايزل
سولجلاةقطنمىلإهلاسرإوهنيخست
.ةيفلخلا

Q:مظعملاسرإىلععضولااذهلمعي
.ةيفلخلاسولجلاةقطنمىلإةرارحلارادقم
c:فصنلاسرإىلععضولااذهلمعي
.ةيفلخلاسولجلاةقطنمىلإةرارحلارادقم
R:لقألاسرإىلععضولااذهلمعي
سولجلاةقطنمىلإةرارحلانمرادقم
.ةيفلخلا

ماظنليغشتفاقيإىلعاذهلمعي:9
.يفلخلاةئفدتلا
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١٤٩ خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملابيفلخلامكحتلاماظن
يفلخةئفدتماظنبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةجرديفمكحتلانكميف،ءاوهفييكتو
ءاوهلاليصوتوةحورملاةعرسوةرارحلا
ةحولدجوت.طقفةيفلخلادعاقملاباكرىلإ
لوسنوكلايفيمامألاخانملايفمكحتلا
.يمامألابكارلاوقئاسلانيبيولعلا

يمامألاخانملايفمكحتلاةحول

ةحورملايفمكحتلا.١
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٢

ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٣
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٠

ةجردنييعتلهذهمكحتلاةحولمدختسا
وأءاوهلاقفدتهاجتاطبضا.ةلصفنمةرارح
باكربةصاخلاةحورملاةعرسطبضا
.يمامألادعقملا
عضويفةحورملاضبقمنوكيامدنع

AUX،يفمكحتلاةحولمادختسانكمي
يفخانملاتادادعإطبضليفلخلاخانملا
.ةيفلخلاسولجلاةقطنم

يفلخلاخانملايفمكحتلاةحول

ةحورملايفمكحتلا.١
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٢
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٣
يفمكحتةحولبةزهجملاتارايسللةبسنلاب
ءزجلايفةدوجوميهف،يفلخلاخانملا
يفيمامألابكارلاوقئاسلافلخيولعلا
طبضل.يناثلايمامألافصلامامأفصتنملا
يفلخلاخانملابمكحتلاةحولتادادعإ
بجي،ةيفلخلادعاقملاباكردحأةطساوب
مكحتلاةحولةحورمضبقمنوكينأ
نكمي.AUXعضولاىلعيمامألاخانملاب
عضووةحورملاةعرسطبضكلذدعب
.ةرارحلاةجردوءاوهلاليصوت

AUX:دوجوملاةحورملاضبقمطبضبمق
عضولاىلعيمامألاخانملابمكحتلاةحولب

AUXةيفلخلادعاقملاباكرلنكميىتح
سولجلاةقطنميفمكحتلاةحولمادختسا
ةحولليطعتىلعاذهلمعي.ةيفلخلا
ةحوللاىلإمكحتلاةداعإل.ةيمامألامكحتلا
ةحورملاضبقمعضورييغتبمق،ةيمامألا
.AUXنعاًديعب

.ماظنلافاقيإ:9
يفةحورملايفمكحتلاضبقمردأ:9

هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
ةعرسضفخوأةدايزلةعاسلابراقع
.ةيفلخلاسولجلاةقطنميفةحورملا
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١٥١ خانملايفمكحتلاحيتافم

ردأ:ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم
هاجتايفةحورملايفمكحتلاضبقم
براقعهاجتاسكعوأةعاسلابراقع
يفةرارحلاةجردضفخوأةدايزلةعاسلا
.ةيفلخلاسولجلاةقطنم
دوجوملاءاوهلافييكتماظنليغشتبجي
كلذو،خانملابةيسيئرلامكحتلاةحولىلع
ءزجلاىلإدرابلاءاوهلاهيجوتنكميىتح
اذهنكيملاذإو.ةرايسلانميفلخلا
ةرارحلاةجردلظتسف،ليغشتلاديقماظنلا
ةرارحةجرديهةرايسلليفلخلاءزجلاب
.ةنيباكلا
يفردأ:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلةعاسلابراقع
.ةيفلخلاسولجلاةقطنميف

:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل
H:ةيولعلاجراخملاوحنءاوهلاهيجوتمتي،
جراخموحنءاوهلاضعبهيجوتمتيامنيب
.ةيضرألا

.ةيضرألاجراخمىلإءاوهلاهيجوتمتي:2
ةقطنملايفءيشيأدوجومدعنمدكأت
ىتحةيمامألادعاقملالفسأةدوجوملا
.ةءافكبةرايسلالخادءاوهلاريودتنكمي
مادختساةيفيكلوحتامولعملانمديزمل
عجار،خانملايفيسيئرلامكحتلاماظن
ىلعلوصحلل.١٤٦/خانملابمكحتلاةمظنأ
ةيوهتلاتاحتفعجار،ةيوهتلالوحتامولعم
/١٥١.

ءاوهلاذفانم

ةيوهتلاتاحتف
نمبرقلابةدوجوملاجراخملامدختسا
اهيبناجوتاسايقلاةزهجأةحولفصتنم
.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتل

ةيلمعحئاصن

رجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.
جاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادميف
ءاوهلاقفدتقوعتدقيتلاو،يمامألا
.ةبكرملالخاد

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
ءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
ءادأىلعًابلسرثؤينأنكميكرحملا
.ماظنلا

كرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.
صاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلانيسحتل
.ةبكرملاىلإةلخادلاةبوطرلا

لفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
تاقوعملانمةيمامألادعاقملا
لخادءاوهلاريودتيفةدعاسملل
.ةيلاعفرثكأةقيرطبةبكرملا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٢

ةنايصلا

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

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٥٤..............ةتتشملاةدايقلا
١٥٤..............ةيئاقولاةدايقلا
١٥٤.............ةرايسلابمكحتلا
١٥٤.....................ةلمرفلا
١٥٥.....................ةدايقلا
١٥٥...قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٥٦...............مكحتلانادقف
١٥٦.....ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٥٧......ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٥٨......ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٥٩............ةرايسلاتقلعاذإ
١٥٩.........ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٦٣......ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٦٣........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٦٥..........كرحملاليغشتءدب
١٦٦..........عيرسلاؤطابتلاماظن
تاقحلملاةقاط
١٦٧..........)RAP(ةزجتحملا
١٦٧........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٦٨.........نكرلاعضونملقنلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٦٩..................لاعتشالل

كرحملاتاثاعبنا
١٦٩...............كرحملامداع
١٧٠.....اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
سورتلاقودنص
١٧٠...............يكيتاموتوألا
١٧٣...............يوديلاعضولا
١٧٤..........رطقلا/بحسلاعضو

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

١٧٤...........)ABS(قالغنالل
١٧٥................نكرلالمارف
١٧٦.............لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن

١٧٦..........)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٧٦........تابثلايفينورتكلإلا

ةعرسلاتبثم
تابثيفمكحتلاماظن

١٧٨...................ةعرسلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
١٨١.......قئاسلاةدعاسمةمظنأ
ةيؤرلااريماك
١٨٢............)RVC(ةيفلخلا

Park Assist)دعاسم
١٨٣....................)نكرلا

١٨٤....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ءايمعلاةقطنملاهيبنت

١٨٦...........)SBZA(ةيبناجلا
ةرداغمدنعريذحتلا

١٨٨.................ريسةراح

دوقولا
١٨٩.............ايلعلاةئفلادوقو
١٨٩...........هبىصوملادوقولا
١٨٩.....همادختساعونمملادوقولا
١٩٠........دوقوللةفاضملاداوملا
١٩٠.................دوقولاةئبعت
١٩١.....ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةروطقمبحس
ةماعتامولعم
١٩٢..............بحسلانأشب
تاداشرإوةدايقلاقرط
١٩٢....................رطقلا
١٩٧..............ةروطقمبحس
٢٠٠......ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

٢٠٣..........)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٠٤.......ةيفاضإةيئابرهكتادعم
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٤

ةدايقلاتامولعم

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

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
تامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
ةزهجألانمهريغوأفتاهلاىلع
.ةينورتكلإلا

عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا

،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.
ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا

ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلالبق

ءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
.لافطألاب

وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثتةليسو

،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
قيرطلانعكينيعفرصببستيدق
عوقويفةرركتمةفصبوأةليوطةرتفل
اذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤيثداح
.ةدايقلايفزيكرتلاكيلع

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنمسقرظنا
ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملانم
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،لقنتلاماظنو
فتاهنارقإةيفيككلذيفامب،كلذب
.همادختساولومحم

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

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكومهتافرصتعقوت.ءاطخألا
.اهلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
لماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسمللةمهم
.ةدايقلاءانثأ

ةلمرفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
طغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
يف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساودىلع
تقووهكلذليلعفلاءارجإلانأنيح
.ةباجتسالا
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١٥٥ ليغشتلاوةدايقلا

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

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

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

ةدايقلا

دوقملابيكيلورديهلامكحتلا

يكيلورديهلامكحتلاماظنبةدوزمةبكرملا
لئاسرظنا.ةنايصلابلطتيدقو.دوقملاب
.٢٢٢/ةدضعملاةوقلابهيجوتلا

يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسملدقفثدحاذإ
،ماظنلالطعتلوأكرحملافقوتببسب
دقنكلةبكرملاهيجوتناكمإلابلظيسف
تناكاذإليكولاعجار.ربكأاًدهجكلذبلطتي
.ةلكشمكانه

هيبنت

،اهتياهنىتحةدايقلاةلجعةرادإةلاحيف
١٥نعديزتةدملعضولااذهىلعاهكرتو
هيجوتلاماظنيففلتثدحيدقف،ةيناث
.يلآلاهيجوتلادعاسمفعضيدقويلآلا

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن

.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.

.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.

لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.
.ىنحنملا

،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.
قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادزمث
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا

نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.
نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
)ABS(ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت.

قيرطلانمةرايسلادادرتسا

ةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
بناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلعنم
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأقيرطلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٦

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،ًايلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،ًابيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا

ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلاىلع

مكحتلانادقف

قالزنالا

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

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
دقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالاةوق

دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا

بولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
قيرطنعتاقالزنالامظعمبنجتبيئاقو
فورظللًاقفوةلوقعملاةيانعلاذاختا

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

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
قالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك
.ىرخأةرم

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

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

يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

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

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
ةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
طغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعبوأ
لمعتىتحلمارفلاةساودىلعةفخب
.يعيبطلالكشلاب
ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملاءاملا

)عبتي(
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١٥٧ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

كرمغينأنكمي،كلذثودحلاحيفو
لهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأءاملا
دنعًادجًارذحنكوةطرشلاتاريذحت
.قفدتملاءاملاربعةدايقلا

ءاملاقوفقالزنالا

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

ناكاذإةعرسلائطبتنأيه
.ًاللبمقيرطلا

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن

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

جاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.
.ةديجةلاحيفيمامألا

ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.
.يمامألاجاجزلا

ةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.
.يجراخلاراطإللبسانمقمعتاذ
.٢٤٠/تاراطإرظنا

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.

.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
ديدشولزانقيرطىلعلمارفلا
.رادحنالا

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

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
روبعمدعوضرعلابفارحنالامدع
.طسوألاطخلا

؛تاعفترملاممقىلعةدايقلاءانثأهبتنا.
ريستيتلاةراحلايفقئاعدجويدقف
ةلطعتمةرايس،لاثملاليبسىلع(اهب
.)مطحتثداحوأ
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ةصاخلاقيرطلاتاتفالىلإهبتنا.
قرطوأ،ةطقاستمروخصةقطنم(
قطانموأ،ةليوطتاردحنموأ،ةفطعنم
ذاختابمقو)رورملاعونمموأرورملا
.ةبسانملاتاءارجإلا

ءاتشلالصفيفةدايقلا

جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

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

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل

.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.
عراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
لوحتالجعلانارودىلإيدؤي
تالجعلادقفتيلاتلابو،اهروحم
.ضرألاباهكسامت

.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.١٧٦/تابثلايفينورتكلإلا

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

١٧٤.

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

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيجلثلافصاوعلافورظ

ةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ملامةبكرملايفىقبإ.ةدعاسملابلطل
ىلعلوصحلل.ةبيرقةدعاسمكانهنكت
:ةبكرملايفدرفلكنيمأتوةدعاسملا
ريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

.رطخلانم
ىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.

.ةيجراخلاايارملا

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

دنعدوجوملاًةصاخو،ةرايسلا
.مداعلابوبنأ

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
بناجىلعًابيرقت)نيتصوب(
ثيحبحايرللهجاوملاريغةرايسلا
ددجتملاءاوهلالخدينأنكمي
.ةرايسلالخادىلإ

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
اهتحتوأمكحتلاةحول
.لماكلكشب

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

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

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

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

اهجارخإلةبكرملاحيجرت

ءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
فقوأ.ةيمامألاتالجعلابةطيحملاةقطنملا
ًابايإوًاباهذلقتنا.بحسماظنيأليغشت
سورتدحأو)فلخللعوجرلا(Rعضولانيب
ميودتعم،ةضفخنملاةيمامألاةكرحلا

لقانلكآتعنملو.نكممردقلقأبتالجعلا
نعتالجعلافقوتتىتحرظتنا،ةكرحلا
.تاعرسلاليدبتلبقاهروحملوحنارودلا
،ليدبتلاءانثأدوقولاةساودنعكمدقعفرا
دنعدوقولاةساودىلعًاليلقطغضاو
تالجعلاناروددنع.ةكرحلالقانقيشعت
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطبب
ةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو
كلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررُحتنأنكمي
تالواحملاضعبدعبةبكرملاجارخإىلع
ةبكرملاتناكاذإ.اهبحسىلإجاتحتدقف
/ةرايسلابحسعجارف،بحسلاىلإجاتحت

٢٦٦.

ةرايسلاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلُطي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
يفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
دقةبكرملاىلعناقصلمدجوي.عنصملا
،هلمحلتُممصيذلانزولاناحضوي
تاراطإلاتامولعمقصلمامهو
.تاراطإلا/دامتعالاقصلموةلومحلاو
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ريذحت}
لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
ةمظنألالطعتيفكلذببستي
امم.ةبكرملاةجلاعمبولسأرييغتو
ىلعةرطيسلادقفىلإيدؤيدق
يدؤتدق.مداصتعوقووةبكرملا
ةفاسملاةدايزىلإةلومحلاةدايز
تاراطإلافلتوفقوتللةمزاللا
.ةرايسلارمعريصقتو

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
)1(باكرللةصصخُملادعاقملاددع
ةبكرملاباعيتسانزولىصقألادحلاو
.لطرلاومارغوليكلاب)2(
تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب

تاراطإلانعتامولعملانمديزمل
طغضو٢٤٠/تاراطإعجار،خفنلاو
.٢٤٢/تاراطإلا

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

-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight of

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

ةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا

قئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلاباكرلاو
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قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
وأمغكXXXنمباكرلاو

XXXلطر.
حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤

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

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

).ًالطر٦٥٠
بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥

ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.٤ةوطخلا

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

ىلععالطالل١٩٧/ةروطقمبحسعجار
ةروطقملابحسنعةمهمتامولعم
ةصاخحئاصنوبحسلاةمالسدعاوقو
.ةروطقملابحسب

١لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=لوألا

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

٣١٧=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
)لطر٧٠٠(مغك

٢لاثم

A.لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=يناثلا

B.مغك٦٨@باكرلانزوحرطا
مغك١٣٦=٥×)ًالطر١٥٠(
)لطر٧٥٠(

C.مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو
)لطر٢٥٠(
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٣لاثم

ىلعةبكرملاةعسلنزوىصقأغلبي.١
مغك٤٥٣=٣لاثملاليبس
)لطر١٠٠٠(

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

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر٠(

راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمعجار
ةددحمتامولعمىلععالطاللكتبكرمب
نكامأوكتبكرمةعسنزونع
عمجملانزولاديزيالأبجي.سولجلا
نزونعةلومحلاوباكرلاوقئاسلل
.كتبكرمبةعسلا

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلمدجوي
ةيفلخلاةفاحلاىلعةبكرملابصاخلا
ضرعتدقةقاطبلا.قئاسلابابنم
طغضوةيلصألاةبكرملاتاراطإمجح
نزولاىلعلوصحللبولطملاخفنلا
ىلعقلطيو.ةبكرملاةلومحليلامجإلا
ةبكرملليلكلانزولاةبسناذه
)GVWR(.نزولاريدقتلمشي
عيمجوةبكرملانزوةبكرملليلامجإلا
.ةلومحلاودوقولاوباكرلا
/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
اهبحومسملاىوصقلانازوألاراطإلا
يتلاو،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
روحملليلكلانزولاةبسناهيلعقلُطي

)GAWR(.ةيلعفلالامحألاةفرعمل
جاتحت،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
بلطونزوةطحمىلإباهذلاىلإ
ليكولاعيطتسيو.كتبكرمنزو
عيزوتىلعصرحا.كلذيفكتدعاسم
طخيبناجىلعيواستلابلمحلا
.ةبكرملافصتنم

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملانارودلا
ةقطنميفءايشألاعض.

نألواح.ةبكرملابةلومحلا
.يواستلابلمحلاعزوت

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

لخادءيشيألقندنع.
ىلعصرحلابجي،ةبكرملا
.ناكمإلاردقهطبر

ملاذإًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإجاتحتنكت

ةيفاضإلاتادعملا

دقف،ةلازإللةلباقرصانعلمحدنع
ددعىلعدحعضويرورضلانمنوكي
ىلعصرحا.ةبكرملالخادصاخشألا
تادعملاءارشلبقةبكرملانزو
.اهبيكرتوةديدجلا

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
٥٥(ةعاس/مك٨٨ةعرسزواجتتال.

٨٠٥لوأللقأوأ)ةعاسلايفًاليم
.)ليم٥٠٠(مك

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

٣٢٢لوألئجافملافقوتلابنجت.
يفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(مك
لمارفلاليتنوكيالءانثألاهذه
يدؤتدقو.دعبهنييلتمتدقديدجلا
ليتلاِىلبىلإةئجافملاتافقوتلا
ىلإةجاحلاوناوألالبقديدجلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

داشرإعبتا.لقأةرتفدعبهلادبتسا
ليتتيرتشااملكاذهنييلتلا
.لمارف

ةرتفءانثأةروطقمبحستال.
/ةروطقمبحسعجار.نييلتلا

ةبكرملاةردقىلعفّرعتلل١٩٧
نمديزموةروطقمبحسىلع
.تامولعملا

ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.ًايجيردتلمحلاوكرحملا

ليغشتلاحاتفمعضاوم
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ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ.0
تاقحلملا.1
2.ON/RUN)ليغشت(
3.START)ليغشتلاءدب(
.عاضوأةعبرألاعشإلاحاتفمل
نأبجي،)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
ليغشتلاعضويفلاعشإلاحاتفمنوكي
)ON/RUN(،ةساودىلعطغضلاعم
.لمارفلا
:)ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(0
امك.ةرايسلافاقيإىلإعضولااذهيدؤي
لقانو،لاعشإلالفقىلعلمعيهنأ
دومعناكاذإ،هيجوتلادومعو،ةكرحلا
.ةبكرملايفاًرفوتملفقبدوزملاهيجوتلا

:ةرايسلاليغشتفاقيإل
.ةرايسلاكرحتمدعنمققحت.١
.)نكر(Pعضولاىلإلّدب.٢
ةساودىلعطغضلايفرمتسا.٣

رظنا.نكرلالمارفطبضامث،لمارفلا
.١٧٥/نكرلالمارف

دومعهاجتابلماكلابحاتفملاعفدا.٤
عضوىلعحاتفملاردأمث،)1(هيجوتلا

LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.
.حاتفملالزأ.٥
.لمارفلاةساودريرحتبمق.٦
ةلازإنكميناكاذإكبصاخلاليكولارظنا
.رخآعضويأيفحاتفملا
)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاطةزيمىقبت
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن
)RAP(/١٦٧.

قئاسلابابحتفدنعريذحتتوصردصيس
.لاعشإلايفحاتفملاو
،لفقبدوزمهيجوتدومعبزيهجتلامتاذإ
ةيمامألاتالجعلابهيجوتلاطبترينأنكمي
دقامم،زكرملاباهليغشتفاقيإمتيتلا
LOCK/OFFجراخحاتفملاريودتعنمي
ةلجعكرحف،كلذثدحاذإ.)ءافطإ/لفق(
ريودتءانثأراسيلاىلإنيميلانمةدايقلا

ACC/ACCESSORYىلإحاتفملا
جاتحتسف،كلذحجنيملاذإ.)تاقحلم(
.ةمدخللةرايسلا

ريذحت}
اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
ةلاحيفةرايسلائفطأ،ةدايقلاءانثأ
.طقفئراوطلا

ةبكرملاةدايقرذعتاذإ،ئراوطلاةلاحيف
ءانثأاهفاقيإبجيوقيرطلابناجىلإ
:ةدايقلا

دومعهاجتابلماكلابحاتفملاعفدا.١
عضوىلعحاتفملاردأمث،هيجوتلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(
ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.٢

لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
ةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا

Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٣
ءانثأاذهبمايقلانكمي.)دياحملا(
ةلمرفلايفرمتسا.ةبكرملاكرحت
.نمآناكمىلإةرايسلاهيجوتبمقو
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.ًامامتةبكرملافقوأ.٤
ةلاحيف)نكرلا(Pعضولاىلإلقتنا.٥

سورتلاقودنصمادختسا
Neutralعضولاوأ،يكيتاموتوألا
قودنصمادختساةلاحيف)دياحم(
.يوديلاسورتلا

ةساودىلعطغضلايفرمتسا.٦
رظنا.نكرلالمارفطبضامث،لمارفلا
.١٧٥/نكرلالمارف

دومعهاجتابلماكلابحاتفملاعفدا.٧
عضوىلعلاعشإلاردأمث،هيجوتلا

LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.
.حاتفملالزأ.٨
.لمارفلاةساودريرحتبمق.٩

هيبنت

ىلعصرحاو،بسانملاحاتفملامدختسا
لماكلابهعفدوأةياهنلاىتحهلاخدإ
،ةرايسلاءافطإءانثأهيجوتلادومعهاجتاب
.كيديبالإهكرحتالو

لثمتازيمعضولااذهحيتي:)تاقحلملا(1
فاقيإءانثأهيفرتلاوتامولعملاماظنلمع
ناكاذإ،هيجوتلادومعحتفيهنأامك.ةرايسلا
يفاًرفوتملفقبدوزملاهيجوتلادومع
ةجاحلادنععضولااذهمدختسا.ةبكرملا
ةقاطرظنا.اهبحسوأةبكرملاعفدىلإ
.١٦٧/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا

حاتفملاعفدا،)ليغشت(ON/RUNعضونم
ردأمث،هيجوتلادومعهاجتابلماكلاب
ACC/ACCESSORYعضوىلعحاتفملا
.)تاقحلم(
يفحاتفملاكرتمتاذإ

ACC/ACCESSORY)عم)تاقحلم
اهتقاطةيراطبلادفنتستدقف،كرحملافاقيإ
.ةرايسلاأدبتالدقو
قئاسلابابحتفدنعريذحتتوصردصيس
.لاعشإلايفحاتفملاو
2)ON/RUN()مادختسانكمي:)ليغشت
ةيئابرهكلاتاقحلملاليغشتلعضولااذه
تادادعلاةعومجمتاريذحتضعبضرعو
مادختسااًضيأنكمي.تارشؤملاحيباصمو
ققحتلاوصيخشتلاوةمدخللعضولااذه
رشؤمحابصملحيحصلاليغشتلانم
صحفضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألا
عضولااذهيفحاتفملاىقبي.تاثاعبنالا
ةكرحلالقاننوكي.كرحملانارودءانثأ
.عضولااذهيفًاحوتفماضيأ

)ليغشت(ON/RUNيفحاتفملاكرتمتاذإ
ةيراطبلادفنتستدقف،كرحملافاقيإعم
.ةرايسلاأدبتالدقواهتقاط
3)START()عضووهاذه:)ليغشتلاءدب
ليغشتأدبيامدنعو.كرحملاليغشتءدب
لاعشإلادوعي.حاتفملاريرحتبمق،كرحملا
.ةدايقلل)ليغشت(ON/RUNعضولاىلإ

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

هيبنت

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

،اهتياهنىتحةدايقلاةلجعةرادإةلاحيف
ليغشتءدبءانثأعضولااذهىلعاهكرتو
ماظنيففلتثدحيدقف،ةبكرملا
فعضيدقويكيلورديهلايلآلاهيجوتلا
.يلآلاهيجوتلادعاسم

هيبنت

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

ليغشتلاءدبتاءارجإ

ردأ،نيزنبلاةساودنعمدقلاعفرعم.١
ءدب(STARTىلإلاعشإلاحاتفم
ليغشتأدبيامدنعو،)ليغشتلا
ضفخنتفوس.حاتفملاكرتا،كرحملا
ال.كرحملانيخستعمؤطابتلاةعرس
ءدبدعبكرحملاةعرسةدايزبمقت
نخسيلتيزلاعد.ةرشابمليغشتلا
.ةكرحتملاءازجألاةفاكميحشتبمقو

ضافخناريذحتحابصمةءاضإدنع
ةلاسرلاروهظودوقولاىوتسم

FUEL LEVEL LOW)ىوتسم
تامولعمزكرميف)ضفخنمدوقولا
نارودلاماظنليطعتمتي،قئاسلا
بنجتلرتويبمكلاهيفمكحتييذلا
.ةبكرملاتانوكمللمتحملافلتلا
حاتفمبظفتحا،اذهثدحيامدنعو
ءدب(STARTعضويفلاعشإلا
.كرحملانارودةعباتمل)ليغشتلا

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
عضوىلإلاعشإلاةداعإقيرطنع

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

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
درابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(اًدج
هرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
لواح.مزاللانمرثكألكشبنيزنبلاب
لفسألدوقولاةساودىلعطغضتنأ
عضولااذهيفاهتيبثتولماكلكشب

STARTعضوىلعحاتفملاتيبثتعم
رظتنا.ةيناث١٥ةدمل)ليغشتلاءدب(
لكنيبلقألاىلعةيناث١٥ةدمل
.نارودلاروتومدربيىتحةلواحم
ريرحتبمق،كرحملاليغشتءدبدنعو
أدبيناكاذإ.دوقولاةساودوحاتفملا
مثةريصقةدملةبكرملاليغشت
سفنراركتبمقف،ىرخأةرمفقوتت
نيزنبلاةلازإىلعكلذدعاسي.ءارجإلا
ةدايزبمقتال.كرحملانمدئازلا
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرس
لقانطبضاوكرحملالغش.ةرشابم
متيوتيزلانخسيىتحقفربةكرحلا
.ةكرحتملاءازجألاعيمجتييزت

عيرسلاؤطابتلاماظن
هذهرفوتت،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ليغشتمتي.ةعرسلاتبثمعمطقفةزيملا
رارزأمادختسابيوديلاعيرسلاؤطابتلاحاتفم
رسيألابناجلايفةدوجوملاةعرسلاتبثم
.ةدايقلاةلجعل
ةعرسةدايزلماظنلااذهمادختسانكميو
:ةيلاتلاطورشلاتققحتىتمكرحملاؤطابت
.نكرلالمارفقيشعتمت.
.لمارفلاةساودىلعطغضلامتيمل.
ةكرحعضويفةبكرملانوكتالأبجي.

.دوقولاةساودىلعطغضلابجيالو
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:عيرسلاؤطابتلايفمكحتلل
طغضا،عيرسلاؤطابتلاماظننيكمتل.

cruiseرزلاىلع control on/off
تابثيفمكحتلاماظنفاقيإ/ليغشت(
حابصمنأنمدكأتو،هررحو)ةعرسلا
.ءاضمحاتفملارشؤم

)طبض(-SETحاتفملاىلعطغضا.
تيبثتمتيس.هررحمث،ةعرسلاتبثم
يفةفل١٢٠٠ىلعكرحملاةعرس
.ًابيرقتةقيقدلا

،اًطشنعيرسلاؤطابتلانوكيامدنعو
ةلاسرلاقئاسلاتامولعمزكرمضرعي

FAST IDLE ON)عيرسؤطابتليغشت(.
ىلإةيلاتلاتاءارجإلانمءارجإيأيدؤيس
:عيرسلاؤطابتلاليغشتفاقيإ
.لمارفلاةساودىلعطغضلا.
تابثيفمكحتلاماظنءاغلإرزديدحت.

.ةعرسلا
.نكرلالمارفريرحت.
سورتلاقودنصرييغتعارذكيرحت.

.)دياحم(Nوأ)نكرلا(Pعضولاجراخ
مكحتلاماظنفاقيإ/ليغشترزديدحت.

ديقنوكيامدنعةعرسلاتابثيف
.اهلبقليغشتلا

مكحتلاماظنطبضحاتفمىلعطغضلا.
.ىرخأةرم-SETةعرسلاتابثيف

نمرثكألةعرسلاةساودىلعطغضلا.
.لفسألةفاسملاعبر

عضولاىلإلاعشإلاحاتفمريودت.
LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.

)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
ةدملةبكرملاهذهتاقحلممادختسانكمي
فاقيإدعبقئاقد١٠ىلإلصت
:كرحملاليغشت
يتوصلاماظنلا.
ةبكرملاتناكاذإ(ةيئابرهكلاذفاونلا.

)كلذبةزهجم
نوكيامدنعتازيملاهذهلمعتفوس
ON/RUNعضولايفليغشتلاحاتفم
عضولاوأ)نارود/ليغشت(

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.
عضولانمحاتفملاليوحتدرجمبو

ON/RUN)عضولاىلإ)نارود/ليغشت
LOCK/OFF)رمتسيسف،)ءافطإ/لفق

ذفاونلاوويدارلانملكىلإةقاطلانايرس
حتفمتيىتحوأقئاقد١٠ةدملةيئابرهكلا
.قئاسلاباب

نكرلاعضوىلإلقنلا
ةساودىلعطغضلايفرمتسا.١

.نكرلالمارفقّشعمث،لمارفلا

)نكر(Pعضوىلإرايغلاعارذكّرح.٢
كوحنرايغلاعارذبحسلالخنم
.ةياهنلاىتحىلعألهكيرحتو

هاجتاب،لخادلللاعشإلاحاتفمعفدا.٣
.لاعشإلائفطأمثهيجوتلادومع

ناكاذإو.هبظفتحاوحاتفملاجرخأ.٤
حاتفمذخأعمةبكرملاكرتكناكمإب
نوكتنأبجيذئدنعف،كعملاعشإلا
.)نكر(Pعضوىلعةطوبضمةبكرملا

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا

ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةبكرملا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
ىلإرايغلاعارذكيرحتوديلالمارف
عضوىلإلقنلارظنا.)نكر(Pعضولا
ةرايسلامدختستتنكاذإ.١٦٧/نكرلا
ةدايقلاقرطعجارف،ةروطقمبحسيف
.١٩٢/رطقلاتاداشرإو

امنيبةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
ىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملانوكي
عم)نكر(Pعضويفةبكرملانوكتنأ
عارذكيرحتدعب.اًديجنكرلالمارفقيشعت
عمطغضا،)نكر(Parkعضوىلإرايغلا
مث.ةيداعلالمارفلاةساودىلعرارمتسالا
نمرايغلاعارذكيرحتكناكمإبناكاذإرظنا
اذإو.ًالوأكوحنهبحسنود)نكرلا(Pعضو
عارذنأىلعكلذلديسف،كلذكنكمأ
Pعضويفلماكلابًالفقمنكيملرايغلا
.)نكرلا(

نارودلامزعلفق

لقانكيرحتمدععمعفترمىلعنكرلادنع
،ةحيحصةروصب)نكر(Pعضوىلإةكرحلا
ةطاقسىلعةدشبةبكرملانزوطغضيدق
جارخإبعصيدقو.ةكرحلالقانيفنكرلا
فرُعيو.)نكرلا(Pعضونمرايغلاعارذ
مزعلفقعنملو.نارودلامزعلفقباذه
ىلإلقتنامث،نكرلالمارفقّشع،نارودلا
ةرداغملبقةحيحصةروصب)نكر(Pعضو
عجار،كلذةيفيكةفرعملو.قئاسلادعقم
.١٦٧/نكرلاعضوىلإلقنلا

عارذجرخأ،ةدايقللاًزهاجنوكتامدنع
ريرحتلبق)نكرلا(Pعضونمرايغلا
.نكرلالمارف
ىلإرطضتدقف،نارودلامزعلفقمتاذإ
ىرخأةبكرمةطساوبًاليلقةبكرملاعفدبلط
طغضلاضعبفيفختلعفترملاىلعأهاجتاب
اهنيحو.ةكرحلالقانيفنكرلاةطاقسنع
نمرايغلاعارذجارخإنمنكمتتنأيغبني
.)نكرلا(Pعضو

نكرلاعضونملقنلا
رايغلفقيفمكحتللماظنبةدوزمةبكرملا
كيلعمزلي.يكيتاموتوألاةكرحلالقان
نمنكمتتنألبقلماكلابلمارفلاقيشعت
نوكيامدنع)نكرلا(Pعضونمليوحتلا
قودنصرظنا.ليغشتلاديقلاعشإلا
.١٧٠/يكيتاموتوألاسورتلا

رييغتلفقيفمكحتلاماظنميمصتمت
:يليامبمايقلالجأنمسورتلا
ناكاذإالإلاعشإلاحاتفمةلازإعنم.

Pعضولايفسورتلارييغتعارذ
.)نكرلا(

عضونمرايغلاعارذجارخإعنم.
P)ديقلاعشإلانكيملام،)نكرلا
ةساودىلعطغضلاعمليغشتلا
.ةيداعلالمارفلا

سورتلارييغتلفقيفمكحتلاماظنلمعي
اهيفنوكتيتلاتالاحلاءانثتساباًمئاد
دهجلاةضفخنموأةنوحشمريغةيراطبلا
.)تلوف٩نملقأ(يئابرهكلا
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار.ةيراطبلل
.تامولعملانمديزملل٢٦٣/ىرخأ
:يليامعبتا،)نكرلا(Pعضونمجورخلل

.لمارفلاةساودىلعطغضا.١
.لاعشإلاليغشتبمق.٢
عضولاىلإرايغلاعارذكرح.٣

.بولطملا
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رايغلاعارذجارخإنماهنيحنكمتتملاذإو
:)نكرلا(Pعضونم

.رايغلاعارذىلعطغضلاففخف.١
ةساودىلعرارمتسابطغضلاعم.٢

ىلإسورتلارييغتعارذكّرح،لمارفلا
.ةياهنلاىتح)نكرلا(Pعضو

عضولاىلإرايغلاعارذكرح.٣
.بولطملا

كيلعف،سورتلارييغتةلكشمترمتسااذإو
.ةبكرملاىلعةمدخلاءارجإب

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
تحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
فاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملاندب
وأرجشلاقرووأقاروألاىلعةبكرملا
ةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلابشعلا
.قارتحالل

كرحملاتاثاعبنا

كرحملامداع

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

وأفاقيإلابئارم(ةيوهتلاةفيعض
يذلاقيمعلاديلجلاوأقافنألا
تحتءاوهلاقفدتقيعينأنكمي
.)مداعلاريساوموأةبكرملاندب

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفمداعلاماظنليدعتمت.
لكشبهحالصإوأهفلتوأةرايسلا
.مئالمريغ

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
نوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
ةقطنميفليغشتلاعضويفكرحملا
اليتلاينابملاوأبآرملالثمةقلغم
.ددجتمةيوهتاهيفدجوت
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اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضُفي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلقنلاعجار.كرحتتنلةرايسلا
.١٦٩/كرحملامداعو١٦٧/نكرلا

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.١٩٢/رطقلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
ةعومجميفرايغلاعضورشؤمدجوي
.تادادعلا
عارذلةفلتخملاعاضوألانمديدعلادجوت
.رايغلا

لفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزجعجار
.١٧٣/يوديلاعضولا

P)قيشعتيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
لضفألاعضولاوهو.ةيفلخلاتالجعلا
الهنألكرحملاليغشتءدبدنعمادختسالل
نكرلادنع.ةلوهسبةبكرملاكيرحتنكمي
،ةبكرملالمحلقثعمةصاخ،عفترمىلع
نمجورخللبولطملادهجلاةدايزظحالتدق
"نارودلامزعلفق"عجار.)نكرلا(Pعضو
.١٦٧/نكرلاعضوىلإلقنلاتحت

ريذحت}
ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةبكرملا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
ىلإرايغلاعارذكيرحتوديلالمارف
عضوىلإلقنلاعجار.)نكر(Pعضولا
تاداشرإوةدايقلاقرطو١٦٧/نكرلا
.١٩٢/رطقلا

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.

هيبنت

)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابتمقاذإ
نأنكميفمامأللةبكرملاريسءانثأ
نلو.ةكرحلالقانفلتيفكلذببستي

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
الإ)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابمقت
.ةبكرملافقوتدعب

نماهجارخإلًابايإوًاباهذةبكرملاةحجرأل
لقانفالتإنودلامرلاوأجلثلاوأديلجلا
.١٥٩/ةرايسلاتقلعاذإعجار،ةكرحلا

N)نوكيالعضولااذهيف:)دياحم
ليغشتلاةداعإلو.تالجعلابًاطبترمكرحملا
عضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحتءانثأ
N)عضومادختسانكميامك.طقف)دياحملا
N)ةبكرملابحسءانثأ)دياحم.

ريذحت}
رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
دقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ال.ءايشألاوأصاخشألامدصتوةرطيسلا
ليغشتءانثأةدايقرايغىلإلقتنت
.ةيلاعةعرسىلعكرحملا

هيبنت

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

هيبنت

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

D:رفويوهو.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
تنكاذإ.دوقولليداصتقاكالهتسالضفأ
:تنكو،رورمللرثكأةقاطىلإجاتحت
/مك٥٥نملقأةعرسبةدايقلاعم.

طغضا،)ةعاس/ًاليم٣٥(ًابيرقتةعاس
.ةفاسملافصتنملنيزنبلاةساودىلع

٣٥(ةعاس/مك٥٥ةعرسىلعريستس.
ةساودىلعطغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم
.لفسأللماكلكشبدوقولا
ةعرسضفخنت،كلذبمايقلالالخنم
دوزتويلاتلارايغلاىلإةبكرملا
.ربكأةقاطب

دنع)ةدايقلا(Dعضولامادختسانكميو
وأليقثلمحليمحتوأ،ةروطقمبحس
لقانليدبتديرتدق.تاردحنملاىلعةدايقلا
ليدبتمتيتناكاذإىندأرايغىلإةكرحلا
.ةديدعتارمةكرحلالقان
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
.قالزنإلاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
/مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"عجار

١٥٦.

يتلاوتارايغلاةنزاومةزيمبةدوزمةبكرملا
ىلعةكرحلالقانتارايغطبضىلعلمعت
لاقتنالاةعرسليلقتلةيلاحلاةدايقلافورظ
ةنزاومةزيمو.ىندألاوىلعألارايغلاىلإ
ليدبتلالبق،ديدحتلةممصمهذهتارايغلا
ىلعكرحملاةردقىدم،ىلعأرايغىلإ
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ليلحتلالخنمةبكرملاةعرسىلعظافحلا
قناخلاعضووةبكرملاةعرسلثمءايشأ
ةنزاومةزيمتررقاذإ.ةبكرملالمحو
ةعرسىلعظافحلانكميالهنأتارايغلا
ةكرحلالقانلقتنيالف،ةيلاحلاةبكرملا
يلاحلارايغلاىلعتبثيهنكلو،ىلعألارايغلل
ودبيدق،تالاحلاضعبيف.كلذنمًالدب
ةكرحلالقاننكلو،رايغلايفاًريخأتكلذ
.يعيبطلكشبلمعي
ةيفيكتمكحتحيتافمةكرحلالقانمدختسي
ةيفيكتلامكحتلاحيتافمنراقت.تارايغلل
ليدبتلاتاريغتمنيبرارمتسابتارايغلل
ةيلاثملاليدبتلاعاضوأىلإةيسيئرلا
لقانرتويبمكيفةنزخملاواًقبسمةجمربملا
تاليدعتةكرحلالقانيرجيو.ةكرحلا
ةيفيكلاًعبتةبكرملاءادأنيسحتلةرمتسم
لمحلاعملاحلاوهامك،ةبكرملامادختسا
لالخ.ةرارحلاةجردريغتدنعوأليقثلا
دق،هذهتارايغللةيفيكتلامكحتلاةيلمع
ةكرحلالقانددحيذإاًفلتخمليدبتلاودبي
.تادادعإلالضفأ
ةبكرمللسورتلارييغتةدوجنوكتالدقو
يفمكحتلاةيلمعنأببسبةيلاثمةديدجلا
لضفأددحتملامبرةيمؤالتلاسورتلا
امك.صاخفرظلوأهنيعبسرتلتادادعإلا
عمسورتلارييغتةدوجنسحتتفوس
.ةدايقلارارمتسا

،اًدجةضفخنمةرارحلاتاجردنوكتامدنع
،رخأتيدقسورتلاقودنصرايغلقننإف
نخسيىتحًاتابثرثكأرييغتتايلمعرفويامم
رثكأليدبتلاتايلمعنوكتدق.كرحملا
نألبقةكرحلالقانمادختسادنعاًحوضو
تارايغلايفقرفلااذهو.كرحملانخسي
.يعيبطرمأ

M:قاطنرايتخاقئاسللعضولااذهحيتي
اذإ.ةيلاحلاةدايقلافورظلمئالملاتارايغلا
عجارف،ةزيملاهذهبةدوزمةرايسلاتناك
عضولالفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزج
.١٧٣/يوديلا

نودبةبكرملاةعرسعضولااذهللُقي:1
همادختساكنكميو.لمارفلامادختسا
عرستثيحةيسيئرلا/ةديدشلاتاردحنملل
دنع.ديدشلارادحنالاىوتسمببسبةبكرملا
ىندأرفويهنإف،)لوألا(1رايغلاىلإليدبتلا
رمتسيوةيلاحلاقيرطلاةعرسلبسانمرايغ
ىتحةبكرملائطبتاملكرايغلاضفخيف
.)لوألا(1رايغلاىلإةياهنلايفلقتني
سرتلايفسورتلاقودنصقيشعتنكميو
وأقاطنلاددحمعضومادختساب)لوألا(1
عضو"ةيئزجعجار.سورتلارييغتعارذ
.١٧٣/يوديلاعضولالفسأ"قاطنلاددحم

هيبنت

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

يعيبطلاعضولابتاردحنملاىلعةلمرفلا

ليغشتءدبدنععضولااذهنيكمتمتي
ددحمعضويفهليعفتمتيالنكلو،ةبكرملا
ىلعظافحلايفدعاسيهنإ.قاطنلا
نملوزنلادنعةدارملاةرايسلاتاعرس
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملاىلع
يف.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
حاتفمةرودلكلماظنلاطشنيىلوألاةرملا
.لاعشإ
عضولابتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
لاعشإلاةرودنمضاهليعفتوأيعيبطلا
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلاحاتفملاب
.ٍناوثثالثةدملرطقلا/بحسلارز
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ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
/رطقلا/بحسلاعضوعجار،تاردحنملا

/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو١٧٤
١٧٨.

يوديلاعضولا

قاطنلارايتخاعضو

عضو"دعاسي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
لقانيفمكحتلاىلع"قاطنلارايتخا
لوزنلاءانثأةبكرملاةعرسوةبكرملابةكرحلا
قيرطنعةرطاقرجوأعفترمىلع
يذلاتارايغلاقاطنرايتخابكلحامسلا
.هيفبغرت

:ةزيملاهذهمادختسال
عضولا(Mىلإرايغلاعارذكرح.١

.)يوديلا
يفنيدوجوملا-/+ّيرزىلعطغضا.٢

قاطنديدحتلسورتلارييغتعارذ
ةدايقلافورظلةبولطملاتارايغلا
.ةيلاحلا

متيس،)يوديلاعضولا(Mديدحتمتيامدنع
متيوىندأةعرسسرتىلإةكرحلالقانلقن
قئاسلاتامولعمزكرميفٍمقرضرع
)DIC(راوجبMيلاحلاسرتلاىلإريشي.
.همادختسانكميرايغىلعأوهمقرلااذهو
لقتنتنأنكمي،كلذنممغرلاىلعو
ىندألاتارايغلاىلإًايكيتاموتوأةبكرملا
ينعيو.ةدايقلافورظقفوطبضلالالخ
كلذنمىندألاتارايغلاعيمجنأاذه
،)سماخلا(5رايغلارايتخادنع.ةحاتممقرلا
1تارايغلانيبًايكيتاموتوأةبكرملالقتنت
نكميالنكلو،)سماخلا(5ىتحو)لوألا(
متيىتح)سداسلا(6رايغلامادختسا
رايغلاعارذبدوجوملا-/+رزمادختسا
.سرتلاليدبتل

دنعةحاتمريغتاردحنملاةلمرفنوكتو
عضورظنا.قاطنلارايتخاعضوطيشنت
.١٧٤/رطقلا/بحسلا

نكمي،قاطنلارايتخاعضومادختساءانثأ
/بحسلاعضووةعرسلاتبثممادختسا
.رطقلا

هيبنت

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

طمنطبضىلعرطقلا/بحسلاعضولمعي
امم،رايغلاريودتليلقتلةكرحلالقانليدبت
يفمكحتلاوءادألانيسحتىلعلمعي
بحسدنعةكرحلالقانديربتوةبكرملا
.اهرطقوأةليقثلالامحألا
فاقيإوبحسلا/رطقلاعضوليغشتكنكمي
رزلاىلعطغضلاقيرطنعهليغشت
ةحولىلعةدايقلاةلجعنيميىلعدوجوملا
/رطقلاعضونوكيامدنع.تاسايقلاةزهجأ
يفحابصمءيضي،ليغشتلاديقبحسلا
.تاسايقلاةزهجأةحولةعومجم

.١٠١/رطقلا/بحسلاعضوءوضرظنا

"رطقلا/بحسلاعضو"ةيئزج،اًضيأعجار
.٢٠٠/ةروطقملابحسةزيهجتلفسأ

تاردحنملاىلعةلمرفلاورطقلا/بحسلاعضو

عضوبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتيال
/بحسلاعضوديدحتدنعالإرطقلا/بحسلا
عضويفةرايسلادوجومدععم،رطقلا
/بحسلاعضو"ةيئزجعجار.قاطنلاددحم
عضولاكلذكو،اًقباسةروكذملا"رطقلا
ىلعةلمرفلادعاست.١٧٣/يوديلا
يفرطقلا/بحسلاعضوبتاردحنملا
دنعةدارملاةرايسلاتاعرسىلعظافحلا
مادختسابتاردحنملاىلعنملوزنلا
ءاطبإضرغبسورتلاقودنصوكرحملا
.ةرايسلاةعرس
عضوبتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
ةرودنمضاهليعفتوأرطقلا/بحسلا
عمطغضا،ةيلاحلاحاتفملابلاعشإلا
ةدملبحسلا/رطقلارزىلعرارمتسالا
.ٍناوثثالث
.٢٠٠/ةروطقملابحسةزيهجترظنا

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
سورتلاقودنصعجار،تاردحنملا
تابثيفمكحتلاماظنو١٧٠/يكيتاموتوألا
.١٧٨/ةعرسلا

لمارفلا

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

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

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

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

ىلعطغضاطقف.ةلمرفلاخضبمقتال
لمارفلاماظنكرتاوماكحإبلمارفلاةساود
توصعمستدق.لمعيقالغناللةعناملا

رعشتوABSماظنكرحموأةخضمليغشت
اًرمأدعياذهو.لمارفلاةساوديفضبنب
.ًايعيبط

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

قالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
يفو.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلاب
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلضفأنمىتحرثكأهيجوتلا

نكرلالمارف

رارمتسابطغضا،نكرلالمارفقيشعتل
طغضامث،ةيداعلالمارفلاةساودىلع
.نكرلالمارفةساودىلع

،ليغشتلاديقلاعشإلاماظنناكاذإ
.لمارفلاماظنريذحتحابصمءيضيسف
ةساودىلعطغضا،نكرلالمارفريرحتل
بحسا.لفسألاىلإةيداعلالمارفلا
ةساودقوفًةرشابمدوجوملا،ضبقملا
لمارفزمرلمحتيتلاو،نكرلالمارف
.نكرلالمارفريرحتل،نكرلا
متيامدنعليغشتلاديقلاعشإلاناكاذإ
حابصمئفطنيفوسف،نكرلالمارفريرحت
.لمارفلاماظنبصاخلاريذحتلا

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

نكرلاىلإرطضتسوةروطقمرجتتنكاذإ
تاداشرإوةدايقلاقرطرظناف،عفترمىلع
.١٩٢/رطقلا
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لمارفلاةدعاسم
اًصيصخةممصُملمارفلادعاسمةزيم
وأةبكرملافاقيإىلعقئاسلاةدعاسمل
ةدايقلافورظيفاهتعرسنمليلقتلا
ةدحولاةزيملاهذهمدختست.ةئراطلا
كيلورديهلالمارفيفمكحتللةيسايقلا
لمارفلاماظنليمكتلجأنمتابثلاماظنل
قئاسلااهيفنوكييتلافورظلايفيوقلا
ةساودىلعةوقبوةعرسبطغضلابماقدق
ءاطبإلوأةعرسبفقوتلاًالواحملمارفلا
يفمكحتللةيسايقلاةدحولاموقت.ةبكرملا
طغضةدايزبتابثلاماظنلكيلورديهلالمارف
متيىتحةبكرمللنارودلكيفلمارفلا
.قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنت
ةساوديفةطيسبلاةكرحلاوأةبذبذلاربتعت
بجيوًايداعاًرمأتقولاكلذيفلمارفلا
ةساودلامعتسايفرارمتسالاقئاسلاىلع
.ةدايقلاعضويضتقيامبسحلمارفلا
ًايكيتاموتوأ"لمارفلادعاسم"ةزيمموقتسو
وألمارفلاةساودريرحتدنعقيشعتلاكفب
.ةعرسبلمارفلاةساودىلعطغضلاليلقت

ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا
موقت،ةزيملاهذهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
دنعجرحدتلانمةبكرملاعنمبةزيملاهذه
ىلإلدتعمعفترمىلعكرحتلاةلواحم
متيامدنعولقنلاةيلمعءانثأ.رادحنالاديدش
ىلعطغضلامتيولمارفلاةساودريرحت
ةدعاسملاماظنمدختسي،دوقولاةساود
طغض)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلاءدبل
كلذوناوثعضبلةتباثةبكرملاءاقبإلةلمرفلا
دعبوألقنلااذهدعب.عفترملارادحنابسح
ريرحتمتي،دوقولاةساودىلعطغضلا
طقفHSAماظنطيشنتمتي.ًايئاقلتلمارفلا
طيشنتمتينل.قئاسلابابقالغإدنع

HSAدنعمامألاىلإةدايقسرتيف
دنع)عوجر(Rيفوأ،طباهردحنمةهجاوم
لمارفلاةساودريرحتمتاذإ.عفترمدوعص
،HSAطيشنتءانثأاهقيبطتةداعإتمتمث
ىسقأيهلمارفلاةساودنأبرعشتدق
.ةساودلاكّرحتةفاسمناصقنعم

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا

ماظنلاليغشت

رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(ماظنوStabiliTrak/مكحتلا
مكحتللماظن،)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
ةمظنألاهذهدعاست.تابثلايفينورتكلإلا
دعاستوتالجعلانارودنمدحلاىلع
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلا
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
وأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدقاهنأ
TCSماظنمدختسي،اذهثدحيامدنع
اهناكميفرودتيتلاتالجعلاىلعلمارفلا
نارودنمدحللكرحملاةقاطنمللقيو
.اهناكميفتالجعلا
مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةرايسلا
مدختسيو.لعفلابهيفريستيذلاهاجتالاو
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
يئاقتنالكشبةلمرفلاطغض"ESC"تابثلا
ةرايسلاتالجعلمارفنميأىلع
ةرايسلاىلعظافحلايفقئاسلاةدعاسمل
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ماظنليغشتمتي.حيحصلااهراسميف
اًضيأ)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
رظنا.ةبكرملاليغشتءدبدنعًايكيتاموتوأ
.٢٠٣/)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا

تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
وأرجلايفمكحتلاماظنءدبوةعرسلا

StabiliTrak/ESCينورتكلإلامكحتلاماظن
يفتالجعلانارودنمدحلابتابثلايف
يفمكحتلاماظنلصفذئدنعمتي،اهناكم
يفمكحتلاماظنلغتشيدق.ةعرسلاتابث
حمستامدنعىرخأةرمةعرسلاتابث
.كلذبقيرطلافورظ
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
لحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلاوأ

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٥٩
.مسقلااذهيفاًقحال

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
دحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

.اهناكميفتالجعلانارودنم
/StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

لمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
.نيماظنلادحأ

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

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث

.كرحملاليغشتبأدبا.٣

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

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
)TCS(.ليغشتطخضرعتيدقو
.فلتللةبكرملا
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طغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
يفةبسانملاةلاسرلاضرعمتيس.gررحو
ليغشتلو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
gىلعطغضا،ىرخأةرمTCSيماظن
.هررحمث
تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ئفطنينلف،gطغضدنعاهناكميف
نارودلانعتالجعلافقوتتىتحماظنلا
.اهناكميف
TCSيماظنليغشتفاقيإل
رارمتسالاعمطغضا،StabiliTrak/ESCو
ماظنفقوتحابصمءيضيىتحgىلع

StabiliTrak/ESCgةءاضإلايفرمتسيو
.ريرحتلابمقمث،تادادعلاةعومجميف
زكرميفةبسانملاةلاسرلاضرعمتيف
.قئاسلاتامولعم

TCSرجلايفمكحتلاماظنليغشتل
طغضا،ىرخأةرمStabiliTrak/ESCو
StabiliTrak/ESCحابصمأفطني.gررحو

OFF gتادادعلاةعومجميف.

StabiliTrak/ESCماظنليغشتمتيس
/مك٣٢ةبكرملاةعرستزواجتاذإًايئاقلت
ماظنىقبيس.)ةعاسلايفًاليم٢٠(ةعاس

TCSطغضمتيىتحأفطمgريودتمتيوأ
عضوىلإمثءافطإلاعضوىلإلاعشإلا
.ليغشتلا
حجرأتيفمكحتلاةزيمىلعةبكرملايوتحت
ةدعاسملاماظنةزيمو)TSC(ةروطقملا
عجار.)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلاءدبل
٢٠٣/)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنوأ
.١٧٦/)HSA(تاعفترملا

ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا
/٢٠٦.

ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ةعرسلاتبثمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسىلعظافحلانكمي
يفرارمتسالانودبرثكأوأ)ةعاس/ليم
الامك.دوقولاةساودىلعكمدقعضو
نملقأتاعرسىلعةعرسلاتبثملمعي

.)ةعاس/ًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠

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

وأ)رجلايفمكحتلا(TCSماظنأدباذإ
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
ةلجعلانارودنمدحلايف)ESC(تابثلا
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مكحتلاماظنمادختسادنعاهروحملوح
ليغشتءاغلإمتيفوسف،ةعرسلاتابثيف
رظنا.ًايئاقلتةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
فورظتناكاذإامأ.١٧٦/تابثلايف
ةرمهلنمآلامادختسالابكلحمستقيرطلا
مكحتلاماظنليغشتةداعإكنكميف،ىرخأ
.ىرخأةرمةعرسلاتابثيف
ماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا

Iيفمكحتلاماظنليغشتلطغضا:٠
رشؤملاءيضي.هفاقيإوأةعرسلاتابث
ليغشتدنعتادادعلاةعومجميفضيبألا
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

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

SET-)طبضلةريصقةهربلطغضا:)طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
صاقنإلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس
نودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:٠]
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاحسم

ةعرسلاتبثمطبض

مدعدنعIرزليغشتةلاحيف
−SETرزىلعطغضلامتيامبر،مادختسالا
عضوليغشتيفببستياموهوRES+وأ
.ًابولطمكلذنوكيالامدنعةعرسلاتابث
مدعءانثأIرزلاقالغإىلعظفاح
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا
:ةعرسلاطبضل

تبثمماظنليغشتلIطغضا.١
.ةعرسلا

ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢
.بولطملاىوتسملا

.هررحمث−SETىلعطغضا.٣

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
تابثيفمكحتلاماظنرشؤمنوللوحتي
ىلإتادادعلاةعومجميفدوجوملاةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنطبضدعبرضخألا
رظنا.ةبولطملاةعرسلاىلعةعرسلا

.٩٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،]ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
اس/مك٤٠ةبكرملاةعرسغلبتنأدرجمب
ةزيجوةرتفلطغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(
ةبكرملاعاجرإهنأشنماذهو.RES+ىلع
.اًقبسمةددحمةعرسىلإ

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
،RES+ىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةعرسلاغولبمتيىتح
.هررحمث

،ليلقرادقمبةبكرملاةعرسةدايزل.
،ةطغضلكعم.RES+ىلعطغضا
ةعاس/مك١رادقمبةبكرملاةعرسدادزت
ةعاس/ليم١وأ)يرتملاماظنلاةشاش(
.)يزيلجنإلاماظنلاةشاش(
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ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
زكرمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
طبترتو.١٠٤/)DIC(قئاسلاتامولعم
ةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارمةميق
.ةضورعملاسايقلا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
ىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

،ليلقرادقمبةبكرملاةعرسصاقنإل.
عم.–SETىلعةريصقةرتفلطغضا
ةبكرملاةعرسصقنت،ةطغضلك
ماظنلاةشاش(ةعاس/مك١رادقمب
ماظنلاةشاش(ةعاس/ليم١وأ)يرتملا
.)يزيلجنإلا
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
زكرمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
طبترتو.١٠٤/)DIC(قئاسلاتامولعم
ةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارمةميق
.ةضورعملاسايقلا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

ةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ىلعنمكمدقعفرتامدنعو.ةبكرملا
ىلإعوجرللةبكرملائطبتفوسف،ةساودلا
دنع.درطملاريسللطبضلاةقبسمةعرسلا
ليلقبريرحتلادعبوأةعرسلاةساودطغض
يدؤي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإل
طبضىلإةزيجوةرتفل–SETرزطغض
ةعرسلاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرمللةيلاحلا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

يفمكحتلاماظنلمعةءافكىدمفقوتيو
ةعرسىلعتاعفترملاىلعةعرسلاتابث
.تاعفترملارادحناكلذكواهتلومحوةبكرملا
دق،رادحنالاةديدشتاعفترملادوعصدنع
ظافحللدوقولاةساودىلعطغضلامزلي
ىلعنملوزنلادنع.ةبكرملاةعرسىلع
تاردحنملاىلعةلمرفلادعاست،امردحنم
ىلعظافحلايفةعرسلاتيبثتماظنب
.ةددحملاقئاسلاةعرس

ماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتي
،ةرايسلاليغشتءدبدنعةعرسلاتيبثت
تابثيفمكحتلاماظننوكينأطرشب
ىلعظافحلايفدعاسيهنإ.اًطشنةعرسلا
ىلعنملوزنلادنعةددحملاقئاسلاةعرس
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
فوس،لمارفلاةساودىلعطغضلامتاذإ
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفني

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.]ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

تابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.
.Iىلعطغضا،ةعرسلا

ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأIرزلاىلعطغضلاب
.ةبكرملاليغشت
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قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}
.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
ريسلاوكتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
تاهيبنتىرتوأعمستالدقف.نمآلكشب
ببستيدقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأ
ةدايقلادنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدع
فلتوأةافولاوأتاباصإلاعوقويف
.١٥٤/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملا

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
وأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلايبكار
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
تاعرسعيمجلظيفلمعت.

.ةدايقلا
يفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلابنجتل
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيؤرلافورظلظيفلمعت.
.ئيسلاسقطلاوأةئيسلا

ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.
ديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولاوأ

رعشتسمةيطغتءانثألمعت.
تاقصلملالثمءايشأبفاشتكالا
.ةيندعمتاحولوأسيطانغملاوأ

لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.
مدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصباهحالصإ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

عومسمهيبنت

هبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
قالطإلالخنمقئاوعدوجولقئاسلا
نينرلاتوصىوتسمرييغتل.ةرافص
.١١٠/ةرايسلاصيصختعجار،يريذحتلا

فيظنت

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

ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.

ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.
يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا

يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.

مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.
ةيفلخلاةيؤرلاايارم

ءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.
ةيجراخلاايارملانميلفسلا

ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.

ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.
ةرايسلا

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
اريماكماظنميمصتمت،هبزيهجتلاةلاحيف
دنعقئاسلاةدعاسملةيفلخلاةيؤرلا
رظنمضرعلالخنمفلخللعوجرلا
.ةبكرملافلخةعقاولاةقطنملا

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

Rعضوىلإليدبتلاوةبكرملاليغشتدنع
ىلعويديفلاةروصرهظت،)فلخللعوجر(
ةروصيفتختو.ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
عضونمةبكرملالقندعبويديفلا
R)عوجر(.

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكعقوم

.ماقرألاةحولراوجباريماكلادجوت

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
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اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
يفلخلاتامدصلاصتممبناوج.٢

برقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
ةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظتامم
نميألبرقألاماسجألارهظتالوةدودحم
.هتحتوأمدصملايبناج

لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
حيحصلا

ةيفلخلاةيؤرلااريماكماظنلمعيالدق
يفةحضاوةروصضرعيالوأميلسلكشب
:ةيلاتلاتالاحلا
.ًاملظموجلاناكاذإ.
حيباصملاةعشأوأسمشلاناعمل.

.اريماكلاةسدعيفًةرشابمةيمامألا
يأوأنيطلاوأديلجلاوأجلثلامكارت.

فظن.اريماكلاةسدعىلعرخآءيش
اهحسمامثءاملاباهفطشاوةسدعلا
.ةمعانشامقةعطقب

ةبكرملانميفلخلاءزجلاضرعت.
اريماكلاعضومرييغتنكمي.ثداحل
اريماكلارثأتتدقوأاهبيكرتةيوازو
اريماكلاصحفىلعصرحا.اهسفن
.ليكولادنعاهبيكرتةيوازواهعضومو

اهحالصإوءاطخألافاشكتسا

ترهظو)عوجر(Rيفةبكرملاتناكاذإ
تأفطنامثةآرملايفءاقرزةشاش
لجأنمكبصاخلاليكولاعجارف،ةشاشلا
.ةمدخلا

Park Assist)نكرلادعاسم(
،)RPA(يفلخلانكرلادعاسمماظنلنكمي
يفةرفاوتملاتاساسحلامادختسا،دجونإ
يفةدعاسملليفلخلاتامدصلاصام
ماسجألابمادطصالابنجتونكرلاةيلمع
.)عوجر(Rعضوىلعطبضلاءانثأ

ريذحت}
لافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوأ
،مدصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
وأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
ماظنلااذهرفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلا
/مك٨نمىلعأتاعرسىلعةدايقلادنع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةباصإلايدافتل.)ةعاسلايفلايمأ٥(اس
دوجويفىتح،ةبكرملافلتوأةافولاوأ
ىلعاًمئادصرحا،نكرلادعاسمماظن
ةبكرملابةطيحملاةقطنملانمققحتلا
عوجرلالبقايارملاعيمجيفرظنلاو
.فلخلل

ماظنلالمعيفيك

)RPA(يفلخلانكرلادعاسمماظنطشني
Rىلإرايغلاعارذكيرحتدنعًايئاقلت
ةدرفمةمغنردصتو.)فلخللعوجرلا(
.لمعيماظنلانأىلإةراشإلل
ال)RPA(يفلخلانكرلادعاسمنأباًملع
ةعاس/مك٨نعلقتتاعرسدنعالإلمعي
.)ةعاس/لايمأ٥(
تاراشإبقئاعدوجوىلإةراشإلامتت
تاراشإلانيبتقولارصقي.ةعومسمةيتوص
متي.قئاعلانمةبكرملاتبرتقااملكةيتوصلا

ةفاسملانوكتامدنعةيتوصتاراشإعامس
.)ةصوب١٢(مس٣٠نملقأ
اهعافترانوكينأبجي،ماسجألافاشتكالو

لفسأولقألاىلع)تاصوب١٠(مس٢٥
نوكتنأبجيو.يفلخلابابلاىوتسم
نم)مادقأ٨(رتم٢٫٥قاطننمضماسجألا
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لقتنأنكميو.يفلخلاتامدصلاصام
راحلاسقطلافورظلالخةفاسملاهذه
.بطرلاوأ

هفاقيإوماظنلاليغشت

زكرملالخنمماظنلاليطعتنكمي
دعاسم"عجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف"نكرلا

١٠٤.

نكرلادعاسمماظنلةيضارتفإلاتادادعالا
ليغشتلاعضويفنوكت)RPA(يفلخلا
.ةبكرملاليغشتاهيفمتيةرملكيف
بحسءانثأRPAماظنلمعفقوأ
.ةروطقم

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

تامولعمزكرميفةيلاتلالئاسرلارهظتدق
:قئاسلا

SERVICE PARK ASSIST)ةنايصبجي
،ةلاسرلاهذهترهظاذإ:)نكرلادعاسم
.اهحالصإلليكوللةبكرملابهجوتف

PARK ASSIST OFF)النكرلادعاسم
لطعاذإةلاسرلاهذهرهظت:)لمعي
نعةبكرملاةعرستدازوأماظنلاقئاسلا
عضويف)ةعاس/لايمأ٥(ةعاس/مك٨
R)عوجر(.

PARK ASST BLOCKED
SEE OWNERS MANUAL

ليلدعجار،نكرلادعاسمرظحمت(
تالاحلايفةلاسرلاهذهرهظتدق:)كالملا
:ةيلاتلا
صرحا.ةفيظنريغتارعشتسملانوكت.

يفلخلاتامدصلاصامفيظنتىلع
جلثلاوديلجلاوخاسوألاونيطلانم
ةلاسرلالوزتالدق.عيقصلاولحولاو
لماكلابجلثلاوأعيقصلابوذينأىلإ
.رعشتسملالخادو

تناكوأ،ةبكرملابةروطقمليصوتمت.
بابلانمىلدتيمسجوأةجاردكانه
وأةيلاحلاةدايقلاةرودءانثأيفلخلا
نكرلادعاسمماظندوعي.ةقباسلا
يعيبطلاليغشتلاىلإ)RPA(يفلخلا
قرغتسيدق.مسجلاةلازإنمدكأتلادعب
.ةدايقتارودةدعكلذ

.ةبكرملايفطوبرمرجبيضقدجوي.
ىرخأفورظبماظنلاءادأرثأتينأنكمي
وأةيئاوهلاةقرطملاهببستيذلازازتهالالثم
تانحاشلايفءاوهلالمارفطغض
.ًادجةريبكلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
مداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
بنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،)يمامألا
يفتامداصتيأنعجتانلاررضلاليلقتوأ

ريستةبكرمنمبارتقالادنع.ةيمامألاةهجلا
FCAماظنموقي،ةريبكةعرسبكمامأ
رادصإب)يمامألامادطصالانمريذحتلا(
يمامألاجاجزلاىلعهيبنتللرمحأضيمو
امك.ةعيرستارفاصرادصإىلإةفاضإلاب
مادطصالانمريذحتلا(FCAماظنلمعي
يرصبهيبنتةءاضإىلعكلذك)يمامألا
ةبكرمنمبارتقالادنعنوللاينامرهك
.اًدجةريبكةجردبىرخأ
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)مدق١٩٧(رتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
/مك٤٠نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
.)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس

ريذحت}
تامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
الوريذحتماظنىوس)FCA(ةيمامألا
بارتقالادنع.لمارفلاقيشعتبموقي
وأءطببريستةرايسنمةريبكةعرسب
فلخريسلادنعوأكمامأةفقوتمةرايس
رفوينل،اًدجبيرقوحنىلعامةرايس
تقولانأشباًريذحتFCAماظنكل
.مداصتلابنجتنمكنكمييذلايفاكلا
ىلعريذحتيأكلرفويالدقهنأامك
كلذككرذحيالFCAماظنو.قالطإلا
تامالعوأتاناويحوأةاشمدوجونأشب

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ريغوأءانبلاليماربوأروسجوأراوسأوأ
نوكتنأيغبني،اذلو.ءايشألانمكلذ
قّشعتوتاءارجإةيأذاختالاًدعتسم
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.كسفنبلمارفلا

١٥٤.

نمريذحتلا(FCAماظنءاغلإنكمي
فرلاىلع]رزلاب)يمامألامادطصالا
.طسوألا

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا

يأوأةاشملاةطساوبًايئزجةبوجحم

FCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأماسجأ
نوكتىتحمامألايفةرايسيأفاشتكا
.ةدايقلاةراحيفلماكلاب

ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
فشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
دادسناثدحاذإاًقبسمةبكرمدوجو
ديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلارعشتسمل
.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأجلثلاوأ
يفةبكرمدوجواًضيأفشتكيالدقو
اهبوأحايرلااهببهتيتلاقرطلا
نأنكمييتلافورظلايفوأ،تاعفترم
وأرطملاوأبابضلالثمةيؤرلانمللقت
حيباصملافيظنتمدعةلاحيفوأديلجلا
ةلاحيفوأيمامألاجاجزلاوأةيسيئرلا
ىلعظفاح.ةديجةروصباهتنايصمدع
ةيسيئرلاحيباصملاويمامألاجاجزلا
يمامألامداصتلاراذنإماظنتارعشتسمو
.ةديجةلاحيفوةفيظن

تامداصتلانمهيبنتلا

ةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
ماظننايبضمويس،اهفاشتكامتىرخأ

FCAكلذك.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا،
ةيلاعوةعيرستارفاصنامثددعردصيس
هيبنتثودحدنع.ةمدقملانمةمغنلا
لمارفلاماظنزهجتيدق،اذهمداصتلا
دقاممةعيرسةروصبقئاسلاةلمرفل
لصاو.لدتعموريصقئطابتيفببستي
.ةجاحلادنعلمارفلاةساودىلعطغضلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتيدق
.مداصتلاهيبنتثودحدنع

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا
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نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانماًدجًابيرقتنكاذإينامرهكلا
.كمامأيتلا

هيبنتلاتيقوتديدحت

فرلايفمداصتلانمريذحتلارزدجوي
تيقوتطبضل]ىلعطغضا.طسوألا
mediumوأ)ديعب(farىلعهيبنتلا
offىلعوأ)بيرق(nearوأ)طسوتم(
رزلاىلعطغضلانيبي.)ليغشتلافاقيإ(
زكرمىلعيلاحلامكحتلادادعإلوألا
يدؤيفوسو.)DIC(قئاسلاتامولعم
رييغتىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلا
ددحملادادعإلالظيفوسو.دادعإلااذه
يفرثؤيفوسو،هرييغتمتيىتحوهامك
Collisionيتزيمنمٍلك Alert)نمهيبنتلا
Tailgatingو)تامداصتلا Alert)هيبنتلا
امك.)فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلا
هيبنتلايماظننمٍلكتيقوتفلتخيفوس
ةعرستدازاملكف.ةبكرملاةعرسىلعًءانب
،اذه.هيبنتلاثودحتيقوتدَُعب،ةبكرملا
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو
تيقوتديدحتدنعرابتعالانيعبةيوجلا
عيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتيالدقف.هيبنتلا
.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا

ةيرورضريغتاهيبنت

ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
يفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
يتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملاتاراحلا
هذهدعتو.لالظلاوأتابكرمبتسيل
اهعمةبكرملاجاتحتالو،ةيعيبطتاهيبنتلا
.اهيلعةمدخلاءارجإل

ماظنلافيظنت

تامداصتلانمهيبنتلاماظننأادباذإ
دقف،ميلسلكشبلمعيال)FCA(ةيمامألا
ةهجلافيظنتلالخنمةلكشملالحمتي
رعشتسممامأيمامألاجاجزللةيجراخلا
.اريماكلا

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونعةرابع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسملريسلا
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملا
ريذحتةشاشئيضتس.ةيبناجلاةيؤرلا

SBZAةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ةراشإتناكاذإضموتسوةلباقملا
.ليغشتلاديقفاطعنالا

ريذحت}
ةيؤرلامادعناةقطنمدعاسملمعيال
نأشبقئاسلاهيبنتىلع)SBZA(ةيبناجلا
جراخنماًعيرسبرتقتيتلاتابكرملا
ةاشملاوأةيبناجلاةيؤرلامادعناقطانم
الدقو.تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأ
ةراحلارييغتنأشبتاهيبنتكانهنوكي
ببستيدقو.ةنيعمةدايقفورظلظيف
رييغتدنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدع
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةراحلا
،تاراحللرييغتءارجإلبق.ةبكرملافلت
ةرظنِقلأو،ايارملانماًمئادققحت
تاراشإمدختساو،كفتكقوفنمةعيرس
.فاطعنالا
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SBZAماظنيففاشتكالاقطانم

ءايمعلاةقطنملاريذحترعشتسميطغي
ةراحًابيرقتيواستةقطنم)SBZA(ةيبناجلا
راتمأ٣٫٥وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإ
وهضرألانعةقطنملاعافتراو.)اًمدق١١(
.)مدق٦(رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيبام
ًابيرقتةبكرملاطسويفةقطنملاهذهأدبت
.)مدق٢٦(م٨ءاروللدتمتو

ماظنلالمعيفيك

ةيبناجلاايارملايفSBZAزمرءيضي
ةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكيامدنع
ةقطنملالخادةيلاتلاريسلاةراحيف
نوكيدقهنأىلإريشياذه.ةيبناجلاءايمعلا
رييغتءارجإلبق.نمآريغتارمملارييغت

ةشاشنماًمئادققحت،ريسلاةراحل
SBZA،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو،

.فاطعنالاتاراشإمدختساو

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نالمعتفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
نيتآرملاىلعSBZAضرعاتشاش
نأىلعةلالدللةريصقةرتفلنيتيجراخلا
دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.لمعيماظنلا
ةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
اذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلعضرعلا
ءايمعلاةقطنملايفامةبكرمفاشتكامت
يفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ.كلت
ةبكرملاهنميتأتيذلاهسفنهاجتالا
ريذحتكةشاشلاهذهضموتسف،ةفشتكملا
.ريسلاتاراحرييغتبموقتاليكليفاضإ
زكرملالخنمSBZAماظنليطعتنكمي
زكرمرظنا.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٠٤/)DIC(قئاسلاتامولعم

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

رورملادنعSBZAتاشاشءيضتالدق
تارايسلاعموأ،ةرايسراوجبةعرسب
قطانم.ةروطقمرجدنعوأةفقوتملا
نمدتمتيتلاSBZAماظنيففاشتكالا
رجدنعربكأةفاسملدتمتالةبكرملابناج
ريسلاتاراحرييغتدنعاًرذحنك.ةروطقم
SBZAماظنموقيدق.ةروطقمرجءانثأ
لثم،ةبكرملابةقحلملاءايشألاىلإهيبنتلاب
بناجلانمدتميءيشوأةجاردوأةروطقم
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.ةبكرملانمرخآلا
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
.ةمدخلالامعأ
قئاسلاهيبنتبSBZAماظنموقيالدق
ءايمعلاةقطنملايفتابكرمدوجوب
قرطلافورظيفاصوصخو،ةيبناجلا
لمعيدق.ةنايصللماظنلاجاتحيال.ةلتبملا
نابضقو،قيرطلاتامالعببسبماظنلا
،راجشألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
ريغىرخألاماسجألاو،تاريجشلاو
ىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو.ةكرحتملا
لامعأىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشت
.ةمدخلا
تناكاذإSBZAماظنلمعيالدق
ىنميلاةيوازلايفSBZAماظنتارعشتسم
لحولابةاطغميفلخلامدصمللىرسيلاوأ
بئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوأ
.ةيوقةريطمفصاوعكانهتناكاذإوأ
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
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/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
ماظنلارفوتمدعةلاسرترهظاذإ.٢٦٨
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع
ناكرألاهاجتايفةبكرملايبناجفيظنتدعب
ليكولاعجارف،ةبكرملانمةيفلخلا
.كبصاخلا
امنيبSBZAضرعتاشاشئضتملاذإ
ناكوءايمعلاةقطنملايفتابكرمكانه
ةجاحيفماظنلانوكيدقف،افيظنماظنلا
ليكولاىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإ
.كبصاخلا

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
ةراحةرداغمريذحتدعاسيدق،هرفوتدنع
ةرداغمببسبتامداصتلابنجتيفريسلا
ردصيدق.دوصقمريغلكشبريسلاةراح
ريسلاةراحنمةبكرملاجورخءانثأريذحت
هاجتايففاطعنالاةراشإمادختسانودب
نمريذحتلا(LDWمدختسي.جورخلا
اريماكلارعشتسم)ريسلاةراحةرداغم
أدبتتاعرسيفتاراحلاتامالعفاشتكال
.)ةعاسلايفليم٣٥(اس/مك٥٦نم

ريذحت}
نمريذحتلا(LDWماظنمكحتيال
نإ.ةبكرملايف)ريسلاةراحةرداغم
ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاماظن
)LDW(الدق:
.مداصتيأيدافتلًايفاكًاتقورفوي.
يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.

ةيؤرلاوأسقطلافورظ
رمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
وأيمامألاجاجزلاخاستانع
وألحولابةيسيئرلاحيباصملا
يفتناكاذإوأديلجلاباهتيطغت
ةلاحيفوأةديجريغةلاح
يفرشابملكشبسمشلاعوطس
.اريماكلاةهجاوم

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

ةراحةرداغمنمريذحتلاماظنناكاذإ
ىلعقيرطلاتامالعطقففشتكيريسلا
طقفكرذحيسف،قيرطلانمدحاوبناج
بناجلاىلعريسلاةراحةرداغمنم
هبتنا.ريسلاةراحةمالعهيففشتكايذلا
عضولاىلعظفاحوقيرطلاىلإاًمئاد

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

الإو،ريسلاةراحلخادةبكرمللمئالملا
وأتاباصإعقتوأةبكرمللفلتثدحيدقف
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاح
اريماكلاتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
مادختسابنجت.ةديجةلاحيفوةفيظن

LDW)ةراحةرداغمنمريذحتلاماظن
.ةئيسلاسقطلافورظيف)ريسلا

ماظنلالمعيفيك

دنعريذحتلاماظناريماكسجمدجوي
جاجزلاىلع)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرملباقميمامألا
ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاماظنليغشتل
ةريجحلاىلع@طغضا،هليغشتفاقيإو
امدنعمكحتلارشؤمءيضيامك.ةيزكرملا
ةراحةرداغمدنعريذحتلاماظنليغشتمتي
.)LDW(ريس

نمريذحتلا(LDWماظنليغشتدنع
نوللاب@نوكت)ريسلاةراحةرداغم
هتيزوهجوماظنلاةحاتإىلعةلالدللرضخألا
تزواجتاذإ.ريسلاةراحةرداغمنمريذحتلل
نودةدوصرملاريسلاةراحةبكرملا
لوحتيفوسف،فاطعنالاتاراشإمادختسا
ينامرهكلانوللاىلإ@رشؤملااذه
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ثالثردصتس،كلذىلإًةفاضإ.ضمويو
بسحىلعراسيلاوأنيميلاةهجتارفاص
.ةلكشملاعضومريسلاةراحعقوم

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

ةراحىلعفرعتلانمماظنلانكمتيالدق
:ةيلاتلافورظلالظيفريسلا
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
مغرلاىلعاًديجLDWماظنلمعيملاذإ
كيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضونم
دعاسيامبرفيمامألاجاجزلافيظنتب
.رمألااذه
تامالعببسبLDWتاهيبنتثدحتدق
يفتاعدصتلاوألالظلاوأنارطقلا
ةتقؤمتامالعدوجوببسبوأقيرطلا
يفىرخأبويعيأببسبوأتاراحلل
ىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو.قيرطلا
لامعأىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشت
LDWماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلا
.فورظلاهذهترمتسااذإ

دوقولا

ايلعلاةئفلادوقو
نيزنبمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
TOP"ايلعةئفنم TIER"خاسوأللليزم
ليلقتواًفيظنكرحملاىلعظافحلل
ةبكرملاءادأىلعظافحلاوهببساورلا
TOPراعشنعثحبا.لثمألا TIERوأ
www.toptiergas.comعقوملارظنا
نيزنبلايقوسمبةمئاقىلعلوصحلل
ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملا
"TOP TIER"حومسملالودلاو
.اهبهمادختساب

هبىصوملادوقولا
لجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملاةنايصلا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
91نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
يف.عومسمجيجضتوصعُمسيدقفالإو
مادختسادنعديدشطبختوصعامسةلاح
نأكلذينعي،ىلعأوأنور٩١ةجردبنيزنب
.ةنايصىلإجاتحيكرحملا

همادختساعونمملادوقولا

هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
نمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

وألاليثيملاوألوناثيملا
يدؤتدق.نيلينألاوأنيسوريفلا
ثودحىلإدوقولانمعاونألاهذه
دوقولاماظنءازجأيفلكآت
ءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاوةيكيتسالبلا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
دوقولايفداصتقالاتاردق
ىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
زافحلالماعلارمعليلقت
.تاثاعبنالل

دوقوللةفاضملاداوملا
ليزملانيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوألل TIERكتبكرمل.
اهبميقتيتلاةلودلابرفاوتيالناكاذإ
ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملانيزنبلا
"TOP TIER"،نيزنبلافضأ

ACDelco Fuel System
Treatment Plus-Gasoline

كترايسبنيزنبلادوقونازخىلإ
ريسوأتيزللرييغتةيلمعلكدنع
،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠ةفاسم
نيزنبدعاسيس.الوأثدحيامهيأ

TOP TIERنيزنبلاوخاسوأللليزملا
ACDelco Fuel System

Treatment Plus-Gasoline
يلاخكترايسكرحمدوقوىلعظافحلايف
يف.يلاثملكشبلمعلاوبساورلانم
نيزنبىلعلوصحلانمكنكمتمدعةلاح

ACDelco Fuel System Treatment
Plus - Gasoline،

نأشبهعملماعتتيذلاليكولارشتسا
لارنجةكرشنمةدمتعملاةفاضملاداوملا
.اهبميقتيتلاةلودلايفزروتوم

دوقولاةئبعت

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
كلتاباصإثودحبنجتلو.

تاميلعتلاعيمجأرقا،نيرخآللو
دوقولاخضةطحمىلعةبوتكملا
.اهعبتاو

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

نودبدوقولاةخضمكرتتال.
.ةبقارم

ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.
.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ

ىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.
.دوقولاخضءانثأ

،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمستالو

ةعرسبدوقولارياطتينأنكمي.
دوقولاءاطغناكاذإاًدجةريبك
اذهثدحينأنكمي.اًحوتفم
،ًابيرقتًائلتممنازخلاناكاذإرثانتلا
يفهثودحةيلامتحادادزتو
دوقولاءاطغحتفا.راحلاسقطلا
يأعامسفقوتنمققحتوءطبب
.اًمامتءاطغلاكُفمث،ريفصتوص
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دوقولابابفلخدوقولاةحتفءاطغدجوي
.ةرايسلايفقئاسلابناجيفيلصفملا
سكعهريودتبمق،دوقولاءاطغكفل
.ةعاسلابراقع
يفدوقولاءاطغّقلع،دوقولابديوزتلاءانثأ
.دوقولاباببدوجوملافاطخلا

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.دوقولاباكسنا.

.قئارحثودحةيلامتحا.

عضبلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
ةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعبناوث
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ةهوفلا
ةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
.٢٦٨/ةيجراخلا

هريودتبمق،دوقولاءاطغبيكرتةداعإدنع
توصردُصيىتحةعاسلابراقعهاجتايف
ءاطغلابيكرتنمدكأت.هناكميفهرارقتسا
لكشبتبثمريغءاطغلاناكاذإ.ًامامت
.لاطعألارشؤمحابصمءيضيدقف،بسانم
.٩٨/فئاظولاددعتمرشؤملاحابصمرظنا

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
قلغألب.ةهوفلاجارخإبمقتال،دوقولاب
وأةخضملاقالغإلالخنمدوقولاقفدت
ةقطنملاكرتامث.ةطحملالماعغالبإ
.لاحلايف

هيبنت

دكأتف،ديدجدوقوءاطغىلإتجتحااذإ
حيحصلاءاطغلاعونىلعلوصحلانم
حيحصلاريغدوقولاءاطغف.ليكولانم
يدؤيدقوميلسلكشبهبيكرتمتيالدق
فلتولاطعألارشؤمحابصمةءاضإىلإ
رظنا.تاثاعبنالاماظنودوقولانازخ
.٩٨/فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
ءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
نكميثيح.ًاقلطمةبكرملايفاهدوجو
ىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفتيدؤينأ
قورحبباصتدقو.دوقولاراخبلاعتشا
ثدحاذإفلتللةبكرملاضرعتتوةديدش
:نيرخآلاوتنأكتباصإبنجتل.كلذ
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
)عبتي(



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 8/1/18

ليغشتلاوةدايقلا١٩٢

)عبتي(ريذحت

لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.
وأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
ىلعوأبأكيبلاةرايسقودنص
.ضرألاريغرخآحطسيأ

ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.
ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
اذهىلعظافحلابجي.ةهوفلا
.ءلملالمتكيىتحسمالتلا

.دوقولاخضءانثأنخدتال.

ةزهجألامادختسابنجت.
.ةينورتكلإلا

ةروطقمبحس

بحسلانأشبةماعتامولعم
متيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
يذلاليكولابلصتا.ةبكرمللاهميمصت
لوصحللةروطقملاليكووأهعملماعتت
رجلةرايسلادادعإيفةدعاسملاىلع
لبقًالماكمسقلاةءارقيغبنيو.ةروطقم
.ةروطقملابحس
/ةرايسلابحسرظنا،ةلطعمةروطقمرجل

لثمىرخأةرايسفلخةرايسلارجل.٢٦٦
ةرايسلابحسرظنا،لقنتملالزنملاةبرع
.٢٦٦/ةيهيفرتضارغأل

رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ريذحت}
دنعكترايسىلعةرطيسلادقفتدقف
مادختسامتيملاذإةروطقملابحس
ةدايقمتتملوأةحيحصلاتادعملا
،لاثملاليبسىلع.حيحصلكشبةرايسلا
لمارفوأاًدجةليقثةروطقملاتناكاذإ
الدق،ةلومحللةبسانمريغةروطقملا
دقو.عقوتموهامكةبكرملافقوتت
نيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةرايسلاضرعتتدقو.ةغلابتاباصإل
ةرايسلانامضيطغينلوفلتللكلذك
بحستال.كلذنعةجتانلاتاحالصإلا
تاوطخلاةفاكعابتامتاذإالإةروطقملا
نمبلطا.مسقلااذهيفةحضوملا
ةصاخلاتامولعملاوةروشملاليكولا
.ةبكرملامادختسابةروطقمبحسب

ةروطقمدوجوعمةدايقلا

لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا

مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو
حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا
حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
دعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
ةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو.نامألا
بحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا.باكرلا
.ةروطقم



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 8/1/18

١٩٣ ليغشتلاوةدايقلا

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
نيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
هذهفلتخت.اهعابتاوتاروطقملا
.ىرخأىلإةيالونمتابلطتملا

ايارممادختساةلودلانيناوقبلطتتدق.
ملاذإىتح.ةدتمملاةيبناجلاةيؤرلا
ةيؤرلاايارمتيبثتبجي،كلذمزلي
كتيؤرتناكاذإةدتمملاةيبناجلا
.بحسلاءانثأةديقموأةدودحم

لوألالخةروطقميأبحسبنجت.
مادختسانم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠

وأروحملاوأكرحملافلتعنملةبكرملا
.ىرخألاءازجألا

لبقتيزللرييغتلوأءارجإبحصني.
.ةليقثبحسةيلمعءارجإ

نم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوألالخو.
ةعرسزواجتبنجت،ةروطقملابحس
ءدبلاو،)ةعاس/ًاليم٥٠(ةعاس/مك٨٠
ىلعطغضلابليغشتلاتايلمعيف
.ةجردىصقألقناخلا

يفءايشألابحستابكرمللنكميو.
عضوبىصوي.)ةدايق(Dعضولا
رظنا.ةليقثلاتاروطقمللرْطقلا/بحسلا
ناكاذإ.١٧٤/رطقلا/بحسلاعضو
لقانيفىندأسرتىلإضافخنالا

رايتخانكمي،رركتمركشبثدحيةكرحلا
.يوديلاعضولامادختسابلقأسرت
.١٧٣/يوديلاعضولاعجار

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
دنعةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت

:ةروطقمبحس
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا.

)ACC(ةعرسلا

ةعرسلاتابثيفمكحتللقئافلاماظنلا.

)LKA(راسملايفءاقبلادعاسم.

نكرلادعاسمماظن.

)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن.

عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا.
)RAB(فلخلل

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
وأةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
بحسدنعهيبنتلاعضوىلإاهليوحت
:ةروطقم
ةيكيتاموتوألالمارفلاماظن.

)FAB(ةيمامألا

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم.

ةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاماظن.
)FPB(مامألاب

ةراحرييغتهبنمبةرايسلازيهجتةلاحيف
دصرلاقطانمدتمتال،)LCA(ريسلا
نمدتمتيتلاLCAماظنيفةدوجوملا
رجدنعربكأةفاسمىلإةرايسلابناج
ريسلاتاراحرييغتدنعاًرذحنك.ةروطقم
.ةروطقمرجءانثأ
تاعطاقتلاهبنمبةرايسلازيهجتةلاحيف
دنعرذحلاخوت،)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
نألةروطقمبحسءانثأفلخللعوجرلا
RCTAهيبنتبةصاخلادصرلاقطانم
فلخللرثكأعجرتنلةرايسلافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيف

ريذحت}
ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
دنع،)CO(نوبركلاديسكألوألعفب

:ةروطقملابحس
بابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.

وأقودنصلاءاطغوأيفلخلا
.ةيفلخلاةذفانلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
اهتحتوأمكحتلاةحول
.لماكلكشب

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

مكحتلاماظنطبضاًضيأمزلي.
الإحمسيالدادعإىلعخانملاب
رظنا.يجراخلاءاوهلالوخدب
يف"خانملابمكحتلاةمظنأ"
.سرهفلا

ديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.١٦٩/كرحملامداععجار،نوبركلا

عمجلايدؤي.ةربخلاةروطقمبحسبلطتي
لوطلاةدايزىلإةروطقملاوةرايسلانيب
دنعهسفنوهبواجتلاىوتسمنوكيالالو
ىلعداتعتفوسو.بسحفةرايسلاةدايق
نعامهتلمرفةيفيككلذكوامهعملماعتلا
يوتسمقيرطحطسىلعةدايقلاقيرط
.ةماعلاقرطلاىلعةدايقلالبق
عيمجوةروطقملالكيهمييقتيغبني
ىلعاهتردقثيحنملمارفلاوتاراطإلا
يدؤينأنكمي.ةدوصقملاعئاضبلالمح
ىلإةبسانملاريغةروطقملاةزهجأمادختسا
وأةعقوتمريغةقيرطبةعومجملاليغشت
عيمجصحفةدايقلالبقمزليو.ةنمآريغ
ةروطقملاتالصووتاقلحلاءازجأ
ةيئابرهكلاتالصولاونامألالسالسو
ةزيهجترظنا.ايارملاوتاراطإلاوحيباصملاو
تناكاذإو.٢٠٠/ةروطقملابحس
أدباف،ةيئابرهكلمارفبةدوزمةروطقملا

مكحتلاعارذمدختسامثةعومجملاليغشت
نمققحتللًايوديةروطقملالمارفيف
تقونمققحتو.ةروطقملالمارفلمع
ةلومحلانامأنم،ةلحرلاءانثأ،رخآل
حيباصملاعيمجلمعنموةروطقملاو
.ةروطقملاحباكمو

رارقتسالايفمكحتلاماظنعمبحسلا

ماظنتوصعامسمتيدق،بحسلاءانثأ
ةكرحعمماظنلالعافتي.تابثلايفمكحتلا
ثدحتيتلاوةروطقملانعةجتانلاةرايسلا
رمأاذهو.فاطعنالاءانثأيساسألكشب
.ةليقثلاتاروطقملابحسءانثأيعيبط

عبتتلاةفاسم

لقألاىلعكمامأيتلاةرايسلانعدعتبا
تنكيتلاةفاسملافعضغلبتةفاسمب
.ةروطقمنودبةرايسلاةدايقءانثأاهدعتبت
بنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح
.ةئجافملاتافاطعنالاوةديدشلاةلمرفلا

رورملا

بحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
ةرايسلاةعومجمةعرسدادزتنل.ةروطقم
ةعرسلاةدايزةجردسفنبةروطقملاو
نوكتسواهدرفمبةرايسلانوكتامدنع
مزلياذلو.اهدحوةرايسلانمريثكبلوطأ
ةراملاةرايسلافلخربكأةفاسمبداعتبالا

مق.ةيرورملاةراحلاىلإعوجرلالبق
ريسلابنجت.ةيوتسملاقرطلاىلعريسلاب
.كلذنكمأنإتاعفترملاىلع

فلخللعوجرلا

ةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
ىلإةروطقملاكيرحتل.نيديلاىدحإب
كيرحتل.راسيلاىلإديلاهذهكرح،راسيلا
ىلإديلاهذهكرح،نيميلاىلإةروطقملا
فلخللعوجرلاىلعًامودصرحا.نيميلا
كهجويلصاخشألادحأبنعتساوءطبب
.نكمأنإ

فاطعنالا

هيبنت

بحسدنععسوألكشبوءطببفطعنا
يدؤتدقف.كترايسفلتعنملةروطقمةيأ
ةسمالمىلإةداحلاتافاطعنالا
.ةرايسللةروطقملا

بحسدنعداتعملانمعسوألكشبفطعنا
قوفةروطقملارمتالثيحب،ةروطقميأ
ىلعدعصتوأقيرطللةيبارتلافاوحلا
مدطصتوأقيرطلاةفاحىلعيتلازجاوحلا
ءايشألاوأراجشألاوأقرطلاتاراشإب
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١٩٥ ليغشتلاوةدايقلا

هاجتاةراشإليغشتنمدكأت.ىرخألا
وأةرايسلاهيجوتبنجت.اًقبسمكفاطعنا
.ئجافملكشبةلمرفلا

تاردحنملاىلعةدايقلا

ىندأسرتىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلاءدبلبق
دق،لقأسرتلةكرحلالقانلقنمتيملاذإف
ىلإيدؤيامملمارفلاةرارحةجرددادزت
.ةلمرفلاةءافكليلقت
عضولايفءايشألابحسةبكرمللنكميو
D)ىندأرايغىلإةكرحلالقانلوح.)ةدايق
يفًاريثكلوحتيةكرحلالقانناكاذإ
ةديدشقطانملاوأ/وةليقثلالامحألا
.رادحنالا
يلغيس،ىلعأتاعافتراىلعبحسلادنع
لقأةرارحةجرددنعكرحملاديربتلئاس
.ةضفخنمتاعافتراىلعبحسلادنعهنع
بحسلاروفكرحملاليغشتفاقيإمتاذإ
دقف،ةداحتاردحنمنملاععافتراىلع
تامالعلةهباشمتامالعةبكرملايطعت
ثودحبنجتلو.كرحمللطرفملاةنوخسلا
نوكينألضفيو،لمعيكرحملاكرتا،كلذ
ةكرحلالقانلعجعم،ةيوتسمضرأىلع
لبققئاقدعضبةدمل)نكرلا(Pعضولايف
طرفريذحترهظاذإ.كرحملاليغشتفاقيإ
ةرارحةجردعافتراعجارف،ةنوخسلا
.٢٢١/ةطرفمةروصبكرحملا

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}
،ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
ةروطقملاوكترايسفاقيإباًمئادمق
.كلذنكمأامثيحٍوتسمحطسىلع

دحأىلعكتروطقموكترايسنكردنع
:تاعفترملا

النكل،لمارفلاةساودىلعطغضا.١
ردأ.نآلا)نكر(Pعضوىلإلدبت
ةلاحيففيصرلاةفاحىلإتالجعلا
هاجتاىلإوألتلالفسألهاجتالا
.لتلاىلعألهاجتالاةلاحيفرورملا

تادناسعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجعلفسأ

يفةلجعلاتادناسنوكتامدنع.٣
لمارفلاةساودريرحتبمق،اهناكم
باعيتسابتادناسللحامسللًايجيردت
.ةروطقملاةلومح

ةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤
نكرلالمارفمدختسامث.لمارفلا
.)نكرلا(Pعضوىلإلّدبو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.
.سورتلادحأىلإلقنا.
.نكرلاةلمرفريرحتو.
.نكرلاةلمرفرّرح.٢
نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٣

.تادناسلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٤

اهبظفتحيوتادناسلا

براقدادرتساوقالطإ

ءاملايفةروطقملابعوجرلا

ريذحت}
نمنوجرخيباكرلاعيمجلعجا.

ءزجلاىلإعجارتلالبقةبكرملا
ضفخا.ةصنملانمردحنملا
بكارلاوقئاسللةيبناجلاذفاونلا
اذه.ةصنملاىلععجارتلالبق
ةلاحلايفبورهللةليسورفويس
ةرايسلاقالزنالةلمتحملاريغ
.ءاملايف

)عبتي(
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٦

)عبتي(ريذحت

،اًقلزبراقلاقالطإحطسناكاذإ.
ةرايسلايفلظيقئاسلالعجاف
ءانثألمارفلاةساودمادختساعم
نوكينأنكمي.براقلاقالطإ
صاخلكشباًقلزبراقلاقالطإ
دقنوكيثيحدملاضافخنادنع
عافترادنعةصنملانمءزجرمغنا
ةصنملاىلإعجارتتال.دملا
اًدكأتمنكتملاذإبراقلاقالطإل
ظافحلاىلعةرايسلاةردقنم
.رجلاةوقىلع

صخشناكاذإةرايسلاكرحتال.
نوكتدق.ةروطقملاراسميفام
ءاملاتحتةروطقملاءازجأضعب
نيذلاصاخشأللةيئرمريغو
.براقلاقالطإيفنودعاسي

ةروطقملاىلإةلصاولاكالسألالصفبمق
فلتعنملءاملايفةروطقملابعوجرلالبق
.ةروطقملاىلعةدوجوملاةيئابرهكلارئاودلا
ةروطقملاىلإةلصاولاكالسألاليصوتدعأ
ناكاذإ.ءاملانمةروطقملاةلازإدعب
لمعتنأنكميةيئابرهكلمارفةروطقملل
لصومكرتدعاسيدق،ةروطقملارمغءانثأ
يفًالوصومقفرملايئابرهكلاةروطقملا
ءانثأةروطقملالمارفةفيظوىلعظافحل
.براقلاةصنمىلعدجاوتلا

:ءاملايفةروطقملابعوجرلل
ىتحبراقلاةصنملفسألءطببعجرا.١

نمدعبأسيلنكلو،براقلاوفطي
.مزاللا

ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
Pعضوىلإلدبتالنكل،لمارفلا
.نآلا)نكر(

تادناسعضوامصخشنمبلطا.٣
.ةبكرمللةيمامألاتالجعلاتحت

ًايجيردتلمارفلاةساودريرحتبمق.٤
ةلومحصاصتمابتادناسللحامسلل
.ةروطقملا

ةساودىلعىرخأةرمطغضا.٥
نكرلالمارفمدختسامث.لمارفلا
متاذإ.)نكرلا(Pعضوىلإلّدبو
مق،يوديسورتقودنصباهزيهجت
عارذكيرحتوكرحملاليغشتفاقيإب
.)لوأ(١سرتلاىلإليوحتلا

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٦

ءاملانمةروطقملابحس

:ءاملانمءطببةروطقملابحسل
ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.١

.لمارفلا
ليوحتلابمقوكرحملاليغشتءدبا.٢

.امسرتىلإ

.نكرلاةلمرفريرحتو.٣
.نكرلاةلمرفرّرح.٤
نعتاراطإلادعتبتىتحءطببكرحت.٥

.تادناسلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٦

.اهبظفتحيوتادناسلا
.ءاملانمءطببةروطقملابحسا.٧

هيبنت

نارودلايفةرايسلاتاراطإتأدباذإ
مقف،ءاملاوحنقلزنتةبكرملاتأدبو
مقودوقولاةساودنعكمدقةلازإب
ةدعاسملابلطا.لمارفلاةساودقيبطتب
.ةصنملاىلعألةبكرملابحسيف

ةروطقمبحسدنعةنايصلا

دنعرثكأةمدخلاىلإةرايسلاجاتحت
عجرا.تاروطقملابحسيفاهمادختسا
ىلعلوصحللهعملماعتتيذلاليكولاىلإ
.ةدعاسملاوتامولعملانمديزم
ليماوصلاعيمجنأنميرودلكشبققحت
ةلصوىلعةدوجوملاةبلولملاريماسملاو
.ةمكُحمةروطقملابحس
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١٩٧ ليغشتلاوةدايقلا

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت

تقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلاءانثأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترارظنا
.٢٢١/ةطرفم

ةروطقمبحس
عجار،لزيدكرحمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.Duramaxكرحملليليمكتلاقحلملا

هيبنت

ريغلكشبةروطقملابحسقحُليدق
يفببستيوةرايسلابررضلاحيحص

نامضاهيطغيالةفلكُمتاحالصإ
لكشبةروطقملابحسلو.ةرايسلا

اذهتاهيجوتوتاداشرإعبتا،حيحص
ىلعلوصحللليكولاعجارومسقلا
ةروطقمبحسلوحةمهملاتامولعملا
.ةرايسلاب

لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا

مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو
حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا

حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
دعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
ةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو.نامألا
بحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا.باكرلا
.ةروطقم

ةروطقملانزو

ريذحت}
ةصاخلابحسلاةردقزواجتاًمامتبنجت
.كترايسب

تاجردوعافترالاوةعرسلاونزولاةبقارم
داعبأوةيجراخلاةرارحلاةجردوقيرطلا
ةرايسلامادختساىدموةروطقملاةمدقم
ةمهمتامولعماهلك،ةروطقمبحسل
.نامألاقيقحتل

ةروطقمبحسلجأنمنزولاتاريدقت

نوكينأيغبني،امةروطقمبحسدنع
ةرايسلاتايوتحموةرايسللكرتشملانزولا
نملقأةروطقملاتايوتحموةروطقملاو
امب،ةرايسللىوصقلانزولاتاريدقتعيمج
:كلذيف
.GCWR:يلامجإلانزولاريدقت

كرتشملا
.GVWR:ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت

ةروطقمللىصقألانزولاريدقت.

.GAWR-RR:نزويلامجإريدقت
يفلخ-روحملا

ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت.
تحت"نزولاعيزوتةلصوليدعت"رظنا
اميفديدحتل٢٠٠/ةروطقملابحسةزيهجت
لوصحللةبولطمنِزاوملانابضقتناكاذإ
.ةروطقملانزوريدقتلىصقألادحلاىلع
مسقلالفسأ"ةمدخلالمارف"ناونعلارظنا
امديدحتل٢٠٠/ةروطقملابحسةزيهجت
نزوىلعًءانبةبولطملمارفلاتناكاذإ
.ةروطقملا
زواجتمدعنمدكأتللةديحولاةقيرطلاو
نزووهتاريدقتلاهذهنميألنزولا

،اًعمةروطقملاوبحسلاةرايسةعومجم
ةفرعمو،ةلحربمايقللاهتلومحلماكبيهو
.رصانعلاهذهنملكلةيدرفلانازوألا

ريذحت}
نيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتتدقف
تناكاذإةافولاوأةريطختاباصإل
لمارفتناكوأةياغللةليقثةروطقملا
دقو.لمحللةبسانمريغةروطقملا
نامضيطغينلوفلتللةرايسلاضرعتت
.كلذنعةجتانلاتاحالصإلاةرايسلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةلاحيفىوسةروطقملابحسبنجت
اذهيفةحضوملاتاوطخلاةفاكعابتا
لماعتتيذلاليكولانمبلطا.مسقلا
ةصاخلاتامولعملاوةروشملاهعم
.ةروطقمبحسب

)GCWR(كرتشملايلامجإلانزولاريدقت

)GCWR(كرتشملايلامجإلانزولاريدقت
ةرايسللهبحومسملايلامجإلانزولاوه
كلذيفامبلماكلابةلمحملاةروطقملاو
.تاقحلموتادعموعئاضبوباكرودوقويأ
كرتشملايلامجإلانزولاريدقتزواجتبنجت
)GCWR(كترايسل.
ةروطقملاوةبكرملانزونأنمدكأتلل

)يلامجإلانزولالدعم(GCWRنمض
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا،ةبكرملل
نمعٰمجملانزولايلامجإديكأتاًضيأنكمي
نازيمىلعةروطقملاوةنحاشلانزولالخ
ةروطقملاوةنحاشلاليمحتبجي.ماع
.عئاضبلاوباكرلابةلحرلل

)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت

ليمحتلاةعسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ةلومحدودحرظنا،ةرايسللىوصقلا
نزولاريدقتباسحدنع.١٥٩/ةرايسلا
ةروطقملاو)GVWR(ةرايسلليلامجإلا
ةروطقملاناسلنزوجاردإبجي،اهبةقفرم
.ةرايسلاهلمحتيذلانزولانمءزجك

ةروطقملانزولىصقألادحلا

نزولىصقألادحلاريدقتباسحمتي
يفطقفقئاسلادوجوضارتفابةروطقملا
تادعمةفاكبةدوزماهنأوبحسلاةبكرم
تادعملانزوحرطبجي.ةبولطملابحسلا
يفةلومحلاوباكرلاوةيرايتخالاةيفاضإلا
نزولىصقألادحلانمبحسلاةبكرم
.ةروطقملا

ديدحتلهعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا
زارطىلإاًدانتساةروطقملانزورادقم
.اهتارايخوةبكرملا
هذهبرفوتملاتامدصلاصامُممصيمل
.ةروطقمبحسلةبكرملا

ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت

وهةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت
يذلاةروطقملاناسللهبحومسملانزولا
بحسةطقنمادختسابهمعدةرايسللنكمي
نزولاليلقتمزليدق.ةيديلقتةروطقم
ريدقتقاطننمضءاقبللةروطقملللماشلا
رارمتساعمةروطقملاناسللنزوىصقأ
حيحصلالمحلانزاوتىلعظافحلا
.ةروطقملل
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ناسللىصقألانزولازواجتبنجت
.)لطر١٫٠٠٠(مجك٤٥٤ةروطقملا
نزولايفةروطقملاناسلنزومهاسي
نزولانمضتي.)GVW(ةبكرملليلامجإلا
غرافلانزولا)GVW(ةبكرملليلامجإلا
تادعملاوةلومحلاوباكرلايأ،كتبكرمل
تارايخلمعت.ةروطقملاناسلنزوو
ىلعتادعملاوعئاضبلاوباكرلاوةرايسلا
ناسللهبحومسملاىصقألانزولاليلقت
اًضيأللقيامم،هلمحةرايسللنكمييذلاو
.ةروطقمللهبحومسملاىصقألانزولانم
هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا
.كلذنأشبةدعاسملاوأرطقلاتامولعم

ةروطقملاةلومحنزاوت

حيحصلاةلومحلانزاوتىلعظافحلابجي
لثمي.ةروطقملاتابثنامضلةروطقملل
يسيئرلاببسلاةلومحللحيحصريغنزاوتلا
.ةروطقملاحجرأتيف

)1(ةروطقملاناسلنزولثمينأيغبني
.)2(ةلمحملاةروطقملانزونم%١٥–١٠
لثم،ةددحملاتاروطقملاعاونأضعب
.قاطنلااذهجراخعقتبراوقلاتاروطقم
ةفرعملةروطقملاكلامليلداًمئادعجار
لكلهبحصُنييذلاةروطقملاناسلنزو
تالومحلازواجتاًمامتبنجت.ةروطقم
بحسلاةطقنوكتبكرملىوصقلا
.ةروطقملاو
ةروطقملانزوبمق،ةروطقملاليمحتدعب
مقمثةروطقملاناسلمثلصفنملكشب
ةلومحنزاوتلةيوئملاةبسنلاباسحب
نازوألاتناكاذإامةيؤرلةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسلبسانماهعيزوتو
لقننكميدقف،ةياغللاًعفترمةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسىلإعئاضبلاضعب

اًضفخنموأةياغللاًعفترمةروطقملاناسل
ضعببيترتةداعإنكميدقف،ةياغلل
.ةروطقملالخادعئاضبلا
نزولهبحومسمدحىصقأزواجتبنجت
ديدمتةلصورصقأمدختسا.كترايسناسل
بحسلاةلصوةركعضولةرفاوتمرطقلل
كلذدعاسيسو.كترايسىلإبرقألكشب
ىلعةروطقملاناسلنزوريثأتليلقتيف
.يفلخلاروحملاوةروطقملابحسةلصو
يفةلومحلالماحمادختساةلاحيف
عضيلماحرتخا،ةروطقملاةلصولبقتسم
.ةبكرملانمنكممعضومبرقأيفلمحلا
كلذًانمضتم،يلامجإلانزولانأدكأت
ناسللانزوفصننعديزيال،لماحلا
مغك٢٢٧وأةبكرمللهبحومسملا
.لقأامهيأ،)لطر٥٠٠(

يفلخلاروحملانزويلامجإريدقت
)GAWR-RR(

يذلايلامجإلانزولاGAWR-RRلثمي
ال.ةرايسلليفلخلاروحملاهمعدينأنكمي
بحسلاةبكرمعم،GAWR-RRدحزواجتت
مايقللامهتلومحلماكبامهوةروطقملاو
.ةروطقملاناسلنزوكلذيفامب،ةلحرب
ال،نزولاعيزوتةلصومدختستتنكاذإ
نابضقعضولبقGAWR-RRزواجتت
.ةيكربنزلانزولاعيزوت



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 8/1/18

ليغشتلاوةدايقلا٢٠٠

هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا
.كلذنأشبةدعاسملاوأرطقلاتامولعم

ةروطقملابحسةزيهجت

تاقلحلا

ةحيحصلابحسلاتادعماًمئادمدختسا
حايرلارثؤتنأنكمي.كترايسلةبسانملا
ةراملاةريبكلاتانحاشلاوةسكاعملا
ةلصووةروطقملاىلعةرعولاقرطلاو
ةبسانملابحسلاتادعمدعاست.بحسلا
يفمكحتلاىلعظافحلايفكترايسل
رجنكمي.ةروطقملا-ةرايسلاةعومجم

ةلصومادختسابتاروطقملانمديدعلا
ةتبثمةنراقىلعيوتحتيتلاونزولالمح
يفةتبثمبحسةقلحوأةلصولاةركيف
بلطتتدقو.يسأرزاكتراروحمفاطخ

نزولاعيزوتةلصوىرخألاتاروطقملا
نزوعيزوتلةضبانًانابضقمدختستيتلاو
كترايسرواحمنيبةروطقملاناسل
ناسلنزو"ةيئزجلاعجار.كتروطقمو
بحسمسقلالفسأةدراولا"ةروطقملا
عاونأعمنزولادودحل١٩٧/ةروطقم
.ةفلتخملارجلاتالصو
وأراجيإلاتالصوتيبثتاًمامتبنجت
ىوسمدختستال.دصملاعوننمتالصولا
لصوتاليتلاراطإلاىلعةتبثملاتالصولا
.دصملاب
يفمكحتلاتاودأمادختسابحصُنياذل
يئاصخأرشتسا.ةروطقمةيأعمليامتلا
وأليامتلايفمكحتلاتاودأنأشبرطق
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتوتايصوتعجار
.ةروطقملل

نزولالمحتالصوونزولاعيزوتتالصو

عمةديفمنزولاعيزوتةلصونوكتدق
.تاروطقملاضعب

ةبكرملانميمامألاءزجلا.١
ضرألاولكيهلانيبةفاسملا.٢

سايقبمق،نزولاعيزوتةلصومادختسادنع
لبق)2(يمامألادصملاعافتراةفاسم
ةيكربنزلانابضقلاطبضا.ةروطقملاليصوت
يمامألادصملاعافتراةفاسمنوكتىتح
ليصوتلبقعافترالاسفنبيه)2(
يمامألادصملاعافتراللقتال.ةروطقملا
.)2(ةيلوألاةفاسملانع

تاراطإ

مادختساءانثأةروطقمةيأبحسبنجت.
.ةرايسلايفجمدملايطايتحالاراطإلا
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بسانملكشبتاراطإلاخفنيغبني.
.ةروطقملابحسءانثألامحألامعدل
ىلعلوصحلل٢٤٠/تاراطإرظنا
تاراطإلاخفنبةقلعتملاتامولعملا
.حيحصلكشب

نامألالسالس

ةرايسلانيبلسالسلاليصوتباًمئادمق
ةصنميفةدوجوملاتاحتفلابوةروطقملاو
ةكرشلارفوتدق.ةروطقملارجةلصو
ةروطقملاوأطبرلاةلصولةعنصملا
.نامألالسالسلوحتاداشرإ
ناسللفسأنمنامألالسالسررم
كاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
كرتا،اًمود.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلاب
نكميثيحبيفكيامبةيخترمةلصولا
لسالسكرتتال.ةعومجملابفاطعنالا
.ضرألاىلعرُجتنامألا

ةروطقملالمارف

ديزييتلاةلمُحملاتاروطقملازيهجتيغبني
ةمظنأب)لطر١٫٥٠٠(مجك٦٧٥نعاهنزو
ىصويو.روحملكللمارفبولمارف
عمةقفاوتمةروطقملللمارفةزهجأب
ريياعمللةيدنكلاةيعمجلاتابلطتم

(CSA)CAN3-D313،اهلداعياموأ.
ةيلحملاةمظنألاوةلودلاةمظنأبلطتتدق
لمارفماظنةروطقمللنوكينأاًضيأ
.ةنيعمةبتعقوفةلٰمحمتناكاذإاهبصاخ

.ىرخأىلإةيالونمتابلطتملاهذهفلتخت
لمارفبةصاخلاتاميلعتلاةءارقبمق
اهبيكرتنمضتىتحاهعابتاوةروطقملا
بنجت.ةحيحصةقيرطباهتنايصواهطبضو
لمارفلاماظنقوفقرطلاةلواحماًمامت
الدق،كلذبتمقاذإف.كترايسليكيلورديهلا
قالغنإللةعناملالمارفنملكلمعي
يدؤيدقامم،ةروطقملالمارفوةرايسلاب
.مداصتثودحىلإ

ةروطقملاكالسأةمزح

ةروطقملابةيسيئرلاكالسألاةمزح

ةروطقملصومبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
ةمزحطبرمتي،يفلخلاتامدصلاصاميف
كالسأةعبسبةدوزملاةروطقملاكالسأ
كالسألاةعومجمبلطتت.ةبكرملاراطإب
.ليكولاىدلرفوتمةروطقملصومبيكرت
عمكالسأةعبسباًريدتسمًالصوممدختسا
تافصاوميبلتةرفشمةحطسمفارطأ

SAE J2863لضفأيئابرهكليصوتل.
ةيعابسلاكالسألاةمزحلصوميوتحيو
:ةيلاتلاةروطقملارئاودىلع
*راسيفاطعنالا/فقوتلاةراشإ:رفصأ.
/فقوتلاةراشإ:نكادرضخأ.

*نيميفاطعنالا
**نكرلاحيباصم/ةرخؤملاحيباصم:ينب.
**عوجرلاحيباصم:حتافرضخأ.

ةيراطبلانحش:دوسأ/رمحأ.

يضرأ:ضيبأ.

ةيئابرهكةروطقملمارف:نكادقرزأ.
)cutaway(زارطةبكرملاتناكاذإ*
مساقتمتيسف،ةروطقملاتالصوبةدوزمو
تاراشإنملكنيبريبمأ١٥ةقاطبرهصم
تاراشإوىرسيلافقوتلا/فاطعنالا
عمو.ةروطقمللىنميلافقوتلا/فاطعنالا
زارطلةءاضإلالصومديوزتمتيس،كلذ
)cutaway(لكلريبمأ١٠ةقاطبرهصمب
.ةراشإ
)cutaway(زارطةبكرملاتناكاذإ**
مساقتمتيسف،ةروطقملاتالصوبةدوزمو
حيباصمنملكنيبريبمأ١٥ةقاطبرهصم
لصوملنكرلاحيباصموةروطقملانكر
،اًضيأ.)cutaway(زارطةيفلخلاةءاضإلا
حيباصملريبمأ١٠ةقاطبرهصممساقتمتيس
ةيطايتحالاحيباصملاوةيطايتحالاةروطقملا
.)cutaway(زارطةيفلخلاةءاضإلالصومل

ةنيتملاةروطقملاكالسأةمزحةعومجم

بيكرتمتي،ةبكرملايفةرفوتمتناكاذإ
دوزملصومبةروطقملاكالسأةمزح
.ةروطقملاةلصوىلعريماسمةعبسب
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ةلمرف/راسيفاطعنا.١
يفلخلاءزجلاحيباصم.٢
عوجرلاحيباصم.٣
ةيراطبلاةيذغت.٤
ةلمرف/نيميفاطعنا.٥
ةيئابرهكلالمارفلا.٦
يضرأ.٧

ةيئابرهكلالمارفلابمكحتلاكالسأتادادمإ

مكحتةدحوبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
رفاوتيناكو،ةروطقملالمارفلةجمدم
بيكرتبجيف،ةيئابرهكلمارفةروطقملاب
ىلعةروطقملالمارفيفمكحتزاهج

يفمكحتلازاهجبيكرتيغبني.ةبكرملا
هعملماعتتيذلاليكولاةطساوبلمارفلا
.دمتعمةمدخزكرموأ
تادادمإديوزتمتي،اهرفاوتةلاحيف
يئابرهكلامكحتلارصنعبةصاخلاكالسألا
عيبلادعبامقوسيفةروطقملالمارفل
.ةروطقملاكالسأةمزحنمءزجكةبكرملل
:ةيلاتلاتارادلاىلعةمزحلايوتحتو
ةيئابرهكةروطقملمارف:نكادقرزأ.
ةيراطبلاةيذغتكلس:دوسأ/رمحأ.
لمارفلاقيبطتةراشإ:حتافقرزأ.
يضرأ:دوسأ.
ةوسكلالفسأةئتانريغكالسأةعبرأدجوت
نمنوكيدق.لمارفلاةساودمامأةيضرألا
تلوف١٢ةقاططبرلينفدوجويرورضلا
.كرحملاةريجحرهاصمقودنصب
مكحتلارصنعلجأنمكلاملاليلدعجار
دعبامقوسلةيئابرهكلاةروطقملالمارفب
رصنعلكالسألانولزيمرتديدحتلعيبلا
دق.ةيئابرهكلاةروطقملالمارفبمكحتلا
رصنعىلعةدوجوملاكالسألاناولأفلتخت
ىلعةدوجوملاكلتنعلمارفلابمكحتلا
.ةرايسلا

ةروطقملاحيباصم

حيباصمعيمجلمعنماًمئاددكأت
يرودلكشبوةلحرلكةيادبيفةروطقملا
.ةليوطلاتالحرلايف

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ

تاراشإءيضت،حيحصلكشباهليصوتدنع
ةرايسلاٰنأىلإةراشإللةروطقملافاطعنا
دنع.فقوتتوأريسلاةراحريُغتوأفطعنت

مهسألاءيضتس،ةروطقمةيأبحس
يفىتحتادادعلاةعومجمىلعةدوجوملا
حيحصلكشبةروطقملاليصوتمدعةلاح
.تابمللاقارتحاوأ

رطقلا/بحسلاعضو

رجدنعطقفرطقلا/بحسلاةزيمدعاست
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم
لوخدلاةيفيكلوحتاميلعتىلعلوصحلل
عضوعجار،رْطقلا/بحسلاعضوىلإ
.١٧٤/رطقلا/بحسلا

نوكيلرطقلا/بحسلاعضوميمصتمتدقو
ةبكرملانزونوكيامدنعةيلاعفرثكأ
نمةئملاب٧٥نعلقيالاًعمةروطقملاو
ةروطقملاوةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
)GCWR(.ةروطقمللنزو"ةيئزجلاعجار"
.١٩٧/ةروطقمبحسلفسأةدراولا
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٢٠٣ ليغشتلاوةدايقلا

دنعاًدجاًديفمرطقلا/بحسلاعضونوكي
ةريبكةلومحلمحوأةليقثةروطقمبحس
:ةليقثوأ
ةطسبنملاسيراضتلاىلع.
مثفقوتلابةزيمملارورملاةكرحِيف.

نيرركتملاريسلا
ةمحدزملانكرلانكامأيف.
رطقلا/بحسلاعضويفةبكرملاليغشت
الامدنعوأةفيفخةلومحلانوكتامدنع
ال،كلذعمو؛ررضيأبحسلامدعببسي
صئاصخكلذنعجتنيدقوكلذبىصوي
لقانوكرحملابقلعتياميفةئيسةدايق
كالهتسايفداصتقالاليلقتوةكرحلا
.دوقولا

)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
ماظن/StabiliTrakـبةدوزملاتابكرملا
نوكت)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ةروطقملاحجرأتيفمكحتلاةزيمبةزهجم
)TSC(.ةروطقملاحجرأتميمصتمتيمل
ءانثأةروطقملبناجىلإبناجنمكرحتتل
ةروطقمرطقتةبكرملاتناكاذإ.بحسلا
متيف،ديزيحجرأتلانأTSCماظنفشتكاو
ىلعيئاقتنالكشبةبكرملالمارفقيبطت
ليلقتىلعةدعاسمللكلذو،راطإلك
تناكاذإ.ةروطقمللطرفملاحجرأتلا
لمارفيفمكحتلاماظنبةزهجمةبكرملا
تناكو،)ITBC(نمضملاةروطقملا

لمارفماظنىلعيوتحتةروطقملا
ماظنموقيدقف،ةيئابرهك

StabiliTrak/ESCلمارفقيبطتباًضيأ
.ةروطقملا

ضمويسف،TSCنيكمتةلاحيف
/رجلايفمكحتلاماظنريذحتحابصم

StabiliTrak/ESCتادادعلاةعومجمىلع.
ةلازإقيرطنعةرايسلاةعرسضفخ
رمتسااذإ.دوقولاةساودنعًايجيردتكمدق
StabiliTrak/ESCنإف،ةروطقملاحجرأت
ةدعاسمللكرحملامزعنمللقينأنكمي
متاذإTSCلمعينل.ةرايسلاءاطبإىلع
رظنا.StabiliTrak/ESCليغشتفاقيإ
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.١٧٦/تابثلايف

ريذحت}
ىلإةروطقملاحجرأتيدؤينأنكمي
وأةريطختاباصإثودحوأمداصت
ةزهجمةرايسلاتناكاذإىتح،ةافولا
.TSCـب

ليلقتبمق،حجرأتلابةروطقملاتأدباذإ
كمدقةلازإقيرطنعةرايسلاةعرس
مقمث.دوقولاةساودنعًايجيردت
صحفلقيرطلابناجبفقوتلاب
يفةدعاسمللةبكرملاوةروطقملا
كلذيفامب،ةلمتحملابابسألاحيحصت
،ةلومحلابةلقثموأةمئالمريغةروطقم
ةلصوةئيهتوأ،ةٰتبثمريغعئاضبوأ
ةبكرملاتاراطإوأ،ةمئالمريغةروطقملا
ريغلكشبةخوفنملاةروطقملاوأ
عجار.ةحيحصلاريغتاراطإلاوأبسانم
فرعتلل٢٠٠/ةروطقملابحسةزيهجت
ةروطقملاتالدعمدادعإتايصوتىلع
.ةدقعلاو

ةروطقملاتاراطإ

)ST(ةروطقملابةصاخلاتاراطإلافلتخت
تُممصدقف.تارايسلاتاراطإنع
ةدوزمتاروطقملابةصاخلاتاراطإلا
حجرأتلاعنميفةدعاسمللةدودشمبناوجب
نأنكمي.ةليقثلالامحألالمحمعدو
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٤

تناكاذإامديدحتنمتازيملاهذهبعُصت
كلذوةضفخنمةروطقملاتاراطإطوغض
.طقفيرصبلاصحفلاىلعًءانب
تاراطإطوغضعيمجنماًمئادققحت
نوكتامدنعةلحرلكلبقةروطقملا
طغضضافخنالثمي.ةدرابتاراطإلا
يفيسيئرلاببسلاةروطقملاتاراطإ
.اهراجفنا
.تقولارورمبةروطقملاتاراطإروهدتت
ةروطقملاراطإليبناجلارادجلاحضويس
ديدعلايصوي.راطإلاعينصتةنسوعوبسأ
لادبتسابتاروطقملاتاراطإيعنصمنم
.تاونستسنعاهرمعديزييتلاتاراطإلا
راجفنالرخآًايسيئرًاببسدئازلاليمحتلالثمي
ليمحتاًمامتبنجت.تاروطقملاتاراطإ
همعدييذلانزولانمرثكأنزوبكتروطقم
ىلعلمحلاريدقتدجوي.تاراطإلاميمصت
.ةروطقملاراطإليبناجلارادجلا
ىصقألاةعرسلالدعمىلعاًمئادفرعت
.ةدايقلايفءدبلالبقةروطقملاتاراطإل
ةعرسلدعمنمريثكبلقأكلذنوكيدقف
ةعرسلالدعمدجويدق.ةرايسلاتاراطإ
ملاذإ.ةروطقملاراطإليبناجلارادجلاىلع
لدعموكيسف،ةعرسلالدعمضرعمتي
وهةروطقملاتاراطإليضارتفالاةعرسلا

.)ةعاسلايفليم٦٥(س/مك١٠٥

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
)DLC(ةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحفتارابتخالو
/فئاظولاددعتمرشؤملاحابصمرظنا

طبارلصومبهليصوتمتيزاهجيأ.٩٨
لوطسألاعبتتزاهجلثم-)DLC(تانايبلا
تايكولسعبتتوأعيبلادعبهؤارشمت
.ةرايسلاةمظنأعملخادتيدق-قئاسلا
ليغشتيفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو
لثم.مداصتعوقوىلإيدؤيامكةرايسلا
ىلإلوصولانمنكمتتدقةزهجألاهذه
ةمظنأيفةظوفحملاتامولعملا
.ةرايسلا

هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحملبق
ةدوزملاةرايسلاةنايصعجار،ةبكرملا
ةرايسللتادعمةفاضإو٦٣/ةيئاوهدئاسوب
.٦٤/ةيئاوهدئاسوبةدوزملا
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٢٠٥ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢٠٦..............ةماعتامولعم
٢٠٦....ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٠٧....كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢٠٨...............كرحملاءاطغ
ىلعةماعةرظن

٢٠٩............كرحملاةريجح
٢١٠................كرحملاتيز
٢١٢.......كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢١٣...............يكيتاموتوألا
٢١٦....كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢١٧.................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٢١...................ةطرفم
٢٢٢.........كرحملاديربتةحورم
ةوقلابهيجوتلالئاس
٢٢٢..................ةدضعملا
٢٢٣................لسغلالئاس
٢٢٤....................لمارفلا
٢٢٤................لمارفلاتيز
٢٢٥....................ةيراطبلا
٢٢٦..............يفلخلاروحملا
٢٢٧.....ةكرحلائدابحاتفمصحف

لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
سورتلاقودنص
٢٢٧...............يكيتاموتوألا
صاخلاسورتلاقودنصلفقصحف
٢٢٧..................لاعشإلاب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
٢٢٨...................)نكرلا(
٢٢٨......تاحساملاشيرلادبتسا
٢٢٨.......يمامألاجاجزلالادبتسا
٢٢٩........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٣٠.......ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٣٠...............ةبمللالادبتسا
٢٣٠.............نيجولاهلاتابمل
يمامألافاطعنالاةراشإحابصم

حابصموبناجلاددحمحابصمو
٢٣٠.....................نكرلا
٢٣١.............ةرخؤملاحيباصم
يلاعلاطسوألافوقولاحابصم
)CHMSL(................٢٣٢
٢٣٢.........ماقرألاةحولحيباصم

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلالمحةدايز
٢٣٣.................يئابرهكلا
ةرادلاتاعطاقورهاصملا

٢٣٤.................ةيئابرهكلا

رهاصمقودنص
٢٣٤............كرحملاةريجح
تارهصمةعومجم
٢٣٨..........يضرألالوسنوكلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٤٠.....................تاراطإ
٢٤١....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٢٤١...............ءاتشلاتاراطإ
٢٤٢..............تاراطإلاطغض
طغضةبقارمماظن
٢٤٣..................تاراطإلا
طغضةبقارمليغشت
٢٤٤..................تاراطإلا
٢٤٦.............تاراطإلاصحف
٢٤٧..............تاراطإلاريودت
تاراطإلاتقونيحيىتم

٢٤٨....................ةديدج
٢٤٨.........ةديدجتاراطإءارش
تالجعلاوتاراطإلا

٢٥٠.............مجحلاةفلتخم
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٥٠..................تاراطإلا
٢٥٠..............تالجعلالالحإ
٢٥١............تاراطإلالسالس
نمءاوهلادافنةلاحيف
٢٥٢....................راطإلا
٢٥٣...............تاراطإلارييغت
ةيطايتحالاةلجعلا

٢٦٢...............مجحلاةلماك
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ةبكرملابةيانعلا٢٠٦

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
ةدعاسمبليغشتلا

٢٦٣..............ىرخأةيراطب

ةبكرملابحس
٢٦٦...............ةرايسلابحس
ضارغألةرايسلابحس
٢٦٦....................ةيهيفرت

رهظملابةيانعلا
٢٦٨.............ةيجراخلاةيانعلا
٢٧٢....لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٢٧٥............لجرألاتاحسمم

ةماعتامولعم
عطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
ىلعلصحتس.كليكوةرايزىجُري،رايغلا
عتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأرايغعطق
.نيدمتعمونيبردمدارفألبقنمةمدخلاب

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا

قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
رايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعمريغ
اهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيفامب
يرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحوىلع
رثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورشاهيلع
ءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلايف
.ةفلاتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٦٤/ةيئاوهدئاسوب
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٢٠٧ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
عبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
ليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمود
صاخلاةنايصلاليلدعجارو،كلاملا
.ةمدخلامعأيأذيفنتلبقةبكرملاب

ةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
ةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا،كسفنب
ةيفاكتامولعمدجتسثيح.بسانملا
،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإىلعكدعاست
رفوتملاليلدلايفتامولعملاهذهدجتنلو
.كيدينيب
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٦٣/
.كسفنب
ليغشتءدبةزيمبةزهُجمةرايسلاتناكاذإ
لبقكرحملاءاطغحتفا،دُعبنعكرحملا
ليغشتءدبعنملةمدخلامعأيأءارجإ
عجار.أطخلاقيرطنعدُعبنعةبكرملا
.٨/دُعبنعةرايسلاليغشتءدب

تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا
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كرحملاءاطغ
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

اذههيلعدوجوملاضبقملابحسا.١
بابلاراطإمامأدوجوموهو.زمرلا
نمبرقلابقئاسلابناجبصاخلا
ةبكرملانميمامألاءزجلاىلإلقتنا.٢.ةيضرألا

ةبكرملاكرحمريرحتءاطغعفراو
ءاطغفصتنملفسأدوجوملا،يوناثلا
.ةبكرملاكرحم

ررحو،ةبكرملاكرحمءاطغعفرا.٣
،هزاجتحاةادأنمءاطغلادومع
.ءاطغلابةحتفلايفهعضو

ءاطغتحتحابصمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ًائيضملظيوًايكيتاموتوأءيضيسف،كرحملا
.ءاطغلاقالغإمتيىتح
نمدكأت،ةبكرملاكرحمءاطغقالغإلبق
دعبمث.ةئبعتلاتاحتفةيطغأعيمجماكحإ
فيفختلةبكرملاكرحمءاطغعفراكلذ
ةلازإبجتامك.ءاطغلادومعىلعطغضلا
كرحمءاطغبةحتفلانمءاطغلادومع
،كلذدعب.هزاجتحاةادأىلإهتداعإوةبكرملا
هقلغأولفسألةبكرملاكرحمءاطغبحسا
.ماكحإب
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كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
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.٢٢٥/ةيراطبلا.١

ماظنعجارريتايدارلاطغضءاطغ.٢
.٢١٧/ديربتلا

.كرحملاديربتلئاسبظافتحالانازخ.٣
.٢١٧/ديربتلاماظنعجار

سورتلاقودنصلئاساصع.٤
ىوتسمصحف"عجار.يكيتاموتوألا
سورتلاقودنصلئاسنمض"لئاسلا
.٢١٣/يكيتاموتوألا

ىتم"عجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٥
تيزنمض"كرحملاتيزفيضت
.٢١٠/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٦
نمض"كرحملاتيزصحف"عجار
.٢١٠/كرحملاتيز

نكميال(كرحملاديربتةحورم.٧
.٢١٧/ديربتلاماظنعجار.)اهتيؤر

.٢١٦/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٨

لئاسعجار.ززعملاهيجوتلالئاس.٩
.٢٢٢/ةدضعملاةوقلابهيجوتلا

/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١٠
٢٣٤.

.ةيسيئرلاةلمرفلاةناوطسأنازخ.١١
.٢٢٤/لمارفلاتيزعجار

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١٢
نمض"لسغلالئاسةفاضإ"عجار
.٢٢٣/لسغلالئاس

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
فيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملاتيز

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢١٢.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف

،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠لك
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا

ةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
فرعتلل٢٠٩/كرحملاةريجحىلعةماع
.عقوملاىلع

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،ًانخاسكرحملابتيزلا
وأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسمللاًزافق

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
.تيزلاىوتسمنمققحت
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةيوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقدعفترت
.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدوربءانثأ
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصعلزأ
.اهيلعىوتسملا
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نمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.
فاقيإمزليف،كرحملاليغشتفاقيإ
ىلعةقيقد١٥ةدملكرحملاليغشت
٣٠ةدملوأًائفادكرحملاناكاذإلقألا
بحسا.ًائفادكرحملانكيملاذإةقيقد
كرحملاتيزىوتسمسايقاصع
ةعطقوأليدنمباهحسمامثجراخلل
اهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظنشامق
ىلإاهعفددعب.ىرخأةرملماكلاب
عمىرخأًةرماهعزنكنكمي،ةياهنلا
لفسأللاصعلافرطبظافتحالا
.تيزلاىوتسمنمققحتلاو

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه

ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٢٨٨/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
عقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدمقوف
ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف)حيحصلاليغشتلاقاطننيبت
وأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأبكرحملا
ينفىلإأجلاوةرايسلاةدايقنمللق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحمةنايص

/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
ةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل٢٠٩
.كرحملاتيز
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
تيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأًةرم

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٢٨٤/اهبىصوملا

تافصاوملا

لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملاتويز
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
عقوملاعجار.dexos1دامتعالاراعشب

www.gmdexos.com.

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال
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ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 5W-30.

بجي:ةدرابةرارحتاجرديفليغشتلا
SAEتيزمادختسا 0W-30قطانملايف
ةرارحلاةجردضفخنتثيح،ةدوربلاةديدش
ةجرد٢٠−(ةيوئمةجرد٢٩−امىلإ
يفةجوزللانمةجردلاهذهف.)تياهنرهف
يفكرحملاليغشتءدبنملهستستيزلا
رايتخادنع.ًادجةضفخنملاةرارحلاتاجرد
اًمودحصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيز
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاب
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا

كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
ام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألاقيقحتل
اهبحصُنييتلاتويزلامادختساىوسكيلع
.dexos1تابلطتميفوتستيتلاو

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
بنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم

ةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلاضيرعت
كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوط
مادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
عطقوسبالملالسغا.نيديللديجفظنم
وأكرحمتيزىلعيوتحتيتلاشامقلا
تاريذحتعجار.ةبسانمةقيرطباهنمصلخت
تيزلاتاجتنممادختساصوصخبعنصملا
.اهنمصلختلاةيفيكو
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
صرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
هبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإىلع
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألاىلإ

كرحملاتيزرمعماظن

كرحملاتيزرييغتبجيىتم

رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
ةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
كرحملاتارودددعلمشتلماوعلانم
لايمألاددعوكرحملاةرارحةجردو
ةفاسملافلتختدقثيح.ةعوطقملا
ًابلاطماهيفنوكتةرملكيفةعوطقملا
بسحىلعكلذو،كرحملاتيزرييغتب
ماظننييعتةداعإبجيو.ةدايقلافورظ

كلذو،تيزللرييغتةيلمعلكدعبتيزلارمع
لمعلايفهرارمتسانامضل
.ةحيحصةروصب
تيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
ىلإريشياذهفضافخنالايفأدبدق
ةلاسررهظت.تيزلارييغتةرورض

CHANGE ENGINE OIL SOON)رييغت
تيزلارييغتبجي.)تقوعرسأبكرحملاتيز
مك١٠٠٠ةفاسملالخنكممتقوعرسأب
رهظتالأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(
ىلإريشتتيزلارمعماظننمةلاسر
ةنسىلإلصتةدملتيزلارييغتةرورض
فورظلايفةدايقلاةلاحيفكلذوةلماك
ةرمرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ةيلاثملا
ةداعإبجيامكلقألاىلعًايونسةدحاو
ىدلرفوتي.رييغتلاةيلمعدعبماظنلانييعت
لامعأىلعنوبردمصاخشأليكولا
طبضنوديعيولمعلااذهنودؤيسةمدخلا
تيزلاصحفتنأمهملانمهنأامك.ماظنلا
تيزلافيرصتتارتفبسحماظتناب
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاو
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف
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كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
.كرحملاتيزرييغتاهيف
يفكرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإل
:زُرّطلامظعم

OILضرع.١ LIFE REMAINING
زكرميف)يقبتملاتيزلارمع(
زكرمعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٠٤/)DIC(قئاسلاتامولعم

زكرمبVىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
رمع"نوكيامدنعقئاسلاتامولعم
تيزلارمعريغتيس.اًطشن"تيزلا
.٪١٠٠ىلإ
تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك
OILضرع.١ LIFE REMAINING

زكرميف)يقبتملاتيزلارمع(
زكرمعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٠٤/)DIC(قئاسلاتامولعم

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
سمخلالختارمثالثاهررحو
تضرعةشاشلاترهظأاذإ.ٍناوث

ةداعإحاجنىلعليلداذهف،٪١٠٠
.ماظنلانييعت

ةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
CHANGE ENGINE OIL SOON)رييغت

ليغشتءدبدنع)تقوعرسأبكرحملاتيز
ةداعإمتيملهنأىلعليلداذهف،ةبكرملا
.ءارجإلادعأ.كرحملاتيزرمعماظننييعت

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

سورتلاقودنصلئاسلدبتستوصحفتىتم
ةيكيتاموتوألا

لقانلئاسىوتسمصحفةداعبجيال
وهلئاسلانادقفلديحولاببسلاو.ةكرحلا
طرفوأسورتلاقودنصيفبيرستثودح
يفكشلادنع.سورتلاقودنصءامحإ
صحفلاتاءارجإعبتا،ريغصبيرستدوجو
نكلو.لئاسلاىوتسمصحفتيكيلاتلا
نمنوكيدقفريبكبيرستدوجولاحيف
ءالكولادحأىلإةبكرملابحسيرورضلا
.ةبكرملاةدايقيفرارمتسالالبقاهحيلصتو
تارتفلارادمىلعرتلفلاولئاسلاريغ
٢٧٧/ةنايصلالودجيفةروكذملاةينمزلا
قودنصلئاسمادختسانمدكأتلاعم
داومولئاوسلايفروكذملاسورتلا
.٢٨٤/اهبىصوملاميحشتلا

ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفةيفيك
يكيتاموتوألا

ةيلمعلاهذهمستتنأنكميهنألاًرظن
اذهمتينأنسحتسملانمف،ةبوعصلاب
ةبقارمهنكمييذلاو،كليكوىدلصحفلا
عفتري.سورتلاقودنصةرارحةجرد
ةدايزعمسورتلاقودنصلئاسىوتسم
قدأىلعلوصحللو.هترارحةجرديف
سايقنمدبال،لئاسلاىوتسملصحف
.سورتلاقودنصةرارحةجرد
،لئاسلاىوتسمصحفتررقلاحيف
،انهةدراولاتاميلعتلاعيمجعابتانمدكأتف
ىلعةئطاخةءارقىلعالإلصحتنلالإو
.سايقلااصع

هيبنت

ببستدقهناصقنوألئاسلاةدايزنإ
ينعتدقو.سورتلاقودنصيفًارارضأ
ليسيوتيزلاضعبجرخيامبرهنأةدايزلا
ماظنءازجأوأراحلاكرحملاءازجأىلع
امأ.قيرحبوشنببستوراحلامداعلا
قودنصءامحإطرفببسيدقفناصقنلا
ةءارقىلعلصحتنأنمدكأت.سورتلا
.سورتلاقودنصلئاسصحفدنعةقيقد
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فاقيإءانثألقألاىلعةقيقد٣٠رظتنا
ىوتسمنمققحتلالبق،كرحملاليغشت
تمتدقناكاذإسورتلاقودنصلئاس
:ةبكرملاةدايق
ىدعتتامدنع،ةراحلاءاوجألايف.

ةيوئم٣٢ةيجراخلاةرارحلاتاجرد
.)تياهنرهف٩٠(

.ريبكلكشبةبكرملاليمحتمتي.

يفةليوطةرتفلةيلاعةعرسبةدايقلا.
.ةراحلاءاوجألا

.ةراحلاءاوجألايف،محدزمرورميف.

.ةروطقمبحسدنع.
نكمي،فورظلاهذهلظيفةدايقلادعب
نأيغبنيو.نخاسلاىلعصحفلاءارجإ
ةجردحوارتتثيحب،ًانخاسلئاسلانوكي
ةيوئم٩٣ىلإةيوئم٧١نمهترارح
.)تياهنرهف٢٠٠ىلإتياهنرهف١٦٠(
دعبدرابلاىلعلئاسلاصحفءارجإنكميو
رثكأوأتاعاسنامثةدملةبكرملانوكس
كلذمادختسامتينكلو،كرحملافاقيإعم
ليغشتلاديقكرحملاكرتا.طقفعجرمك
اذإقئاقدسمخةدملقيشعتنودب
°١٥نيبامةيجراخلاةرارحلاةجردتحوارت
ىلإتياهنرهف°٦٠(ةيوئم°٣٢ىلإةيوئم

لئاسلاىوتسمضفخنااذإ.)تياهنرهف°٩٠
نمدبالف،درابلاىلعصحفلااذهلالخ
لبقًانخاسوأًائفادلئاسلانوكنمققحتلا

ةيجراخلاةرارحلاةجردتناكاذإ.هتفاضإ
وأ)تياهنرهف٦٠(ةيوئم١٥نمةدوربرثكأ
،)تياهنرهف٩٠(ةيوئم٣٢نمةنوخسرثكأ
.درابلاىلعصحفءارجإنكميف
ىلعلئاسلاىوتسمصحفءارجإنكمي
يفةرايسلاةدايققيرطنعكلذو،ئفادلا
ةرارحةجردوةفيفخليمحتفورظلظ
٢٧ىلإةيوئم١٠نيباميفحوارتتةيجراخ
يغبنيو.)تياهنرهف٨٠تياهنرهف٥٠(ةيوئم
٢٤نعلقتالةفاسملةبكرملاةدايقمتتنأ
ىلعصحفلاةيلمعءارجإلبق)ًاليم١٥(مك
لئاسلاصحفةيلمعكيطعتسثيح.ئفادلا
ةقدرثكأةءارقئفادلاوأنخاسلاىلع
.درابلاىلعهصحفنعلئاسلاىوتسمل
يئاوهدربمبةبكرملازيهجتمتهنألاًرظن
ةجردلصتالدقف،ةيلاعةءافكيذتيزلل
ىوتسملاىلإسورتلاقودنصلئاسةرارح
ةيلمعلةمزاللاةرارحلاةجردنمبولطملا
يفنخاسلاىلعلئاسلاىوتسمصحف
ليمحتلاتاذةيداعلاةدايقلافورظلظ
.ةبكرمللفيفخلا

لئاسلاىوتسمصحف

:ةبكرملازيهجتبمق
عد.يوتسمعضوميفةبكرملانكرا.١

.روديكرحملا
عارذعض،نكرلالمارفقيشعتعم.٢

.)نكرلا(Pعضولايفسورتلارييغت

،لمارفلاةساودىلعكمدقعض.٣
لكوحنسورتلارييغتعارذكرحو
ةدملهئاقبإعمسورتلانمسرت
دنع.سرتلكيفًابيرقتناوثثالث
عارذلاكّرح،Mةمالعىلإلوصولا
عض،مث.M3ىلإM1نمددحملا
Pعضولايفسورتلارييغتعارذ
.)نكرلا(

ةدملقيشعتنودبروديكرحملاكرتا.٤
.رثكأوأنيتقيقد

عبتا،كرحملاءافطإنودبو،اهدعب
.ةيلاتلاتاوطخلا

برقلابسورتلاقودنصسايقاصعدجوت
متتفوسو،كرحملاةفرغزكرمنم
.نيبملامسرلاىلعاهتيمست
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

.ناكملالوحتامولعملانمديزمل٢٠٩
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درابلاىدملا.١
ئفادلاىدملا.٢
نخاسلاىدملا.٣
بحساوىلعألاوحنضبقملاعفدا.١

شامقةعطقباهحسماوسايقلااصع
.ةيقروةفشنموأةفيظن

لالخنمسايقلااصعبيكرتدعأ.٢
رظتناو،ةياهنلاىتحاهناكميفاهعفد
جراخلاوحناهبحسامثٍناوث٣ةدمل
.ىرخأةرم

أرقاوسايقلااصعيبناجصحفا.٣
نوكينأبجيو.ىندألاىوتسملا
)1(درابلاىدملايفلئاسلاىوتسم
ةجردو،درابلاىلعصحفلاءارجإدنع
ةيوئم°٢٧نمسورتلاقودنصةرارح
°٩٠تياهنرهف°٨٠(ةيوئم°٣٢ىلإ
)1(درابلاىدملانيبوأ،)تياهنرهف
صحفلاءارجإل)3(نخاسلاىدملاو
نمةرارحلاةجردو،)2(ئفادلاىلع
°١٢٢(ةيوئم°٦٠ىلإةيوئم°٥٠
يفوأ،)تياهنرهف°١٤٠ىلإتياهنرهف
ةمالعدنع)3(نخاسلاىدملا

ىلعصحفلاءارجإلعطاقتلا
°٧١نمةرارحةجردعم،نخاسلا
تياهنرهف°١٦٠(ةيوئم°٩٣ىلإةيوئم
هاجتانمدكأت.)تياهنرهف°٢٠٠ىلإ
رارمتسابلفسألسايقلااصع
.ةقيقدةءارقىلعلوصحلل

قاطنلانمضلئاسلاىوتسمناكاذإ.٤
ىلإسايقلااصععفدا،لوبقملا
ضبقملاعفدامث،ةياهنلاىتحاهناكم
اصعلالفقتيكللفسألاوحن
.اهناكميف

يكيتاموتوألاةكرحلالقانلئاسةفاضاةيفيك

ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
قودنصلئاسعونديدحتل٢٨٤/اهب
.همادختسابولطملاسورتلا

ئفادلاىدملا.١
نخاسلاىدملا.٢

بوبنألفسألئاسلافضأ،عمقلامادختساب
ققحتلادعبسورتلاقودنصسايقاصع
وأئفادلاىلعسورتلاقودنصلئاسنم

ىلعصحفلامدختُسيالو.بسحفنخاسلا
اذإ.الإسيلةراشإلاليبسىلعالإدرابلا
امفضأف،اًضفخنملئاسلاىوتسمناك
عفرلبسحفبسانملالئاسلانميفكي
وأ)1(ئفادلاىدملافصتنمىلإىوتسملا
ةجردىلعاًدامتعا،)2(نخاسلاىدملا
.ةقباسلاةدايقلافورظو،ةطيحملاةرارحلا
صحفةيفيك"ةيئزجىلإعوجرلاكنكمي
يتلا،"يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس
لوصحلل،مسقلااذهنمًاقباساهركذدرو
ىلإلوصوللةدايقلالوحتاميلعتىلع
.نخاسلاوأئفادلاسورتلاقودنصلئاس
ةداع،لئاسلانمريثكلاكلذكلهتسينلو
نمرثكأألمتال.)تنياب١(رتل٠٫٥نملقأ
.مزاللا

هيبنت

سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
رضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
امىلعنامضلايرسيالدقو،ةبكرملاب
لقانلئاساًمئادمدختسا.فلتنمجتني
عجار.حيحصلايكيتاموتوألاةكرحلا
/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

٢٨٤.
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ىوتسمصحفدعأ،لئاسلاةفاضإدعب.
ةيفيك"يفحضوموهامكلئاسلا
سورتلاقودنصلئاسصحف
اذهيفاًقبسمةدراولا"يكيتاموتوألا
.مسقلا

لئاسلاىوتسمىلعلوصحلامتيامدنع.
اهناكمىلإسايقلااصععفدا،حيحصلا
لفسأللضبقملاهّجومث؛ةياهنلاىتح
.اهناكميفسايقلااصعنيمأتل

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
ىلعءاوهلاحشرم/رتلفلاةعومجمدجوت
ىلعكرحملاةريجحنميمامألاءزجلا
ةماعةرظنعجار.ةبكرملابقئاسلابناج
.٢٠٩/كرحملاةريجحىلع

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٢٧٧/ةنايصلا

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك

ديقهكرتوأكرحملاليغشتءدببنجت
.اًحوتفمكرحملاءاوهرتلفتيبموليغشتلا
ىلعصرحا،كرحملاءاوهرتلفةلازإلبق
هلةرواجملاتانوكملاوهعضوناكمفيظنت
ءاوهرتلفلزأ.بئاوشوأةبرتأيأنم
ءاوهرتلفكرحوةفخبقرطا.كرحملا
هفيظنتل)ةبكرملانعاًديعب(قفربكرحملا

ءاوهرتلفصحفا.خاسوألاورابغلانم
،هبفلتيأدوجومدعنمققحتللكرحملا
فيظنتبنجت.فلتللهضرعتلاحهلدبتسا
هتانوكمنميأوأكرحملاءاوهرتلف
.طوغضملاءاوهلاوأءاملامادختساب

زاجتحالاكباشم.١

تيبملاةدعاق.٢
ةبلعلاءاطغ.٣

:هلادبتساورتلفلاصحفل
يبناجىلع)1(رصحلايكبشمحتفا.١

تيبملاةدعاقىلعو)3(تيبملاءاطغ
.جراخللءاطغلابحساو)2(

.تيبملاةدعاقءاوهلاحشرم/رتلفلزأ.٢
ىصقأبخاسوألافيظنتىلعصرحا
.نكممردق

حشرم/رتلفبرستةعنامحطسفظن.٣
.تيبملاةدعاقوءاوهلا

نعكرحملاءاوهحشرم/رتلفبكر.٤
ىلعدوجوملامهسلاةاذاحمقيرط
حشرم/رتلففرطءاطغبناوجدحأ
ءزجلاىلعدوجوملامهسلاعمءاوهلا
.تيبملاةدعاقنميولعلا

ةاذاحمقيرطنعتيبملاءاطغبكر.٥
عمءاطغلاىلعدوجوملامهسلا
يولعلاءزجلاىلعدوجوملامهسلا
طبروتيبثتمكحأوتيبملاةدعاقنم
.رصحلاكباشم

يتمديدحتل٢٧٧/ةنايصلالودجعجار
.كرحملاءاوهحشرم/رتلفلادبتسابجي

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببُسينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
ًابهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف
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هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

رتييدارلاطغضءاطغ.١
ديربتلالئاسبظافتحالانازخ.٢

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٣

ريذحت}
تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
نيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةحورمةيأنعتاودألاوسبالملاو
كرحمءاطغتحتةدوجومةيئابرهك
.ةبكرملا

ريذحت}
،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغوأ
ال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاسنوكت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقت
لئاسلكبرستينأنكمي.برست
ثودحيفكلذببستينأنكمي.ديربتلا
.كقرحينأنكميوكرحملايفقيرح
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإبمق

كرحملاديربتلولحم

ديربتلولحمبألُميةبكرملايفديربتلاماظن
ديربتلالولحمنإ.DEX-COOLتاكرحملا
وأتاونس٥ةدملةبكرملايفىقبيلممصم
امهيأ،)ليم١٥٠٠٠٠(مك٢٤٠٠٠٠ةفاسم
.ًالوأثدحي
ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٢١/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنلنكلو
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
نورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
.قورحلل
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ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.جيزملااذهمادختسادنعو،
.رخآءيشيأةفاضإىلإةجاحبنوكتنل
:يليامبجيزملااذهزيمتي
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
.ةيجراخلاةرارحلا

١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
ةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
.كرحملاةرارح

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضرُعينل.

ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
.ةبسانملاكرحملا

هيبنت

نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
،GMW3420زروتوملارنجرايعم
يأنإ.برشللحلاصلايقنلاءاملاو

ماظنبررضلاقحُلينأنكميرخآءيش
رارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملاديربت
.ةبكرملانامضاهلمشينل

نعكرحملاديربتلئاسنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
نيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملايراجم
تامدخزكرملبقنمديربتلالولحمرييغت
ةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدلدمتعم
ديربتلالولحمنمصلختلابةقلعتملا
ةيامحىلعكلذكدعاسيس.لمعتسملا
.كتحصةيامحوةئيبلا

ديربتلالولحمصحف

ٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحفدنع
لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
.ديربتلالولحمبظافتحالانازخيفديربتلا
نازخلخادديربتلالولحمناكاذإو
يأبمقتالف،يلغيديربتلالولحمبظافتحالا

لولحمةيؤرنكمأاذإامأ.دربيىتحءيش
دنعلولحملاىوتسمنكيملنكلو،ديربتلا
كنكميف،اهقوفوأاهيلإراشملاةمالعلا
ةحلاصلاةفيظنلاهايملانمجيزمةفاضإ
رادقمبDEX-COOLديربتلولحموبرشلل

كيلعنكلو،ظافتحالانازخيف٥٠/٥٠
نألبقديربتلاماظنةدوربنمدكأتلا
.كلذلعفت

ديربتلالولحمبظافتحالانازخءاطغيوتحي
.زمرلااذهىلع

نوكينأنيعتي،اًدرابكرحملانوكيامدنع
ةمالعدنعديربتلالئاسىوتسم

COLD FILL)امأ.اهقوفوأ)ةدرابلاةئبعتلا
دوجولمتحيف،كلذكعضولانكيملاذإ
.ديربتلاماظنيفبرست
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ديربتلالولحمىوتسمناكلاحيف
لولحمنمرادقمةفاضإبمق،اًضفخنم
ىلعلوصحللليكولةبكرملاذخوأديربتلا
.تامدخلا

ظافتحالانازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحمب

ريذحت}
ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
وللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
هيفامبةنخاسكرحملاءازجأتناك
.ةيافكلا

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنلنكلو
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
نورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
.قورحلل

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

هيبنت

ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

لولحمةفاضإىلإةجاحكانهتناكاذإ
ديربتلالولحمجيزمةفاضإبجيف،ديربتلا

DEX-COOLلولحمبظافتحالانازخيف
.ديربتلا

ظافتحالانازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحمب

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو
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لولحمةفاضإلةجاحلاتعدلاحيف
ةرشابمبسانملاجيزملاةفاضإبمق،ديربتلا
ماظنةدوربنمدكأتنكلو،رتييدارلاىلإ
.كلذلعفلبقديربتلا

دعب،دربملاطغضءاطغةلازإبمق.١
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
ردأ.كلذكيولعلادربملاموطرخو
هاجتاسكعءطببطغضلاءاطغ
.ةرملوألفقوتيىتحةعاسلابراقع
ةرادإءانثألفسألطغضتالنكلو
.طغضلاءاطغ
ىتحرظتنافسيسهتوصتعمساذإ
كلذينعيثيح.توصلافقوتي
ضعبكانهلازيالهنأتوصلا
.يقبتملاطغضلا

عم،طغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
لزأمث.هترادإءانثألفسألنآلاهعفد
.طغضلاءاطغ

،ريتايدارلاىلإبسانملاجيزملافضأ.٣
.ةئبعتلاقنعةدعاقىلإلوصولاىتح
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار
نمديزمل٢٨٤/اهبىصوملا
ديربتلالئاسجيزملوحتامولعملا
.بسانملا

لئاسبظافتحالانازخءاطغلزأ.٤
ةمالعىتحءلملابمقودیربتلا

COLD FILL)ةدرابلاةئبعتلا(.
نازخىلعءاطغلابيكرتةداعإبمق.٥

مدععم،ديربتلالئاسبظافتحالا
.دربملاطغضءاطغبيكرت

ديقهعدو،كرحملاليغشتأدبا.٦
يفاًعافترارعشتستىتحليغشتلا
.يولعلادربملاموطرخةرارحةجرد
ةحورمنمسارتحالابكيلعو
.كرحملاديربت

ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع.٧
حبصأاذإ.نازخلالخادديربتلالئاس
ةفاضإبجيف،اًضافخنارثكأىوتسملا
لالخنم،بسانملاجيزملانمديزملا
ىلإىوتسملالصيىتحةئبعتلاقنع
.ةئبعتلاقنعةدعاق

يأيف.هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٨
لئاسأدباذإءارجإلااذهلالختقو
،ةئبعتلاقنعنمقفدتلايفديربتلا
ءاطغتيبثتةداعإاهنيحبجيف
.طغضلا

هيبنت

،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
دقوديربتلالولحملنادقفثدحيدق
صرحا،اذلو.فلتللكرحملاضرعتي
ًامكحمطغضلاءاطغنوكينأىلع
.ةحيحصةروصب
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ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم

هيبنت

دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

ةنوخسنمريذحتللرشؤمةبكرملابتبثم
.ةطرفملاكرحملا
ديربتلئاسةرارحةجردلسايقمدجوي
عجار.تاودألاةعومجمىلعكرحملا
/كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقم

٩٥.
كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطاف،ريذحتلااذهروهظدنع
.كلذنمًالدبروفلاىلعةمدخلا
،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
ىلعفقتةبكرملانأنمدكأتف
.ٍوتسمٍحطس

تناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب
اذإف.المألمعتكرحملاديربتحوارم
يغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملاضرعت
الةحورملاتناكاذإو.ةحورملالمعتنأ
بلطاوكرحملاليغشتلصاوتالف،لمعت
.كتبكرملةمدخلا
ةعرسديزتتناكاذإاممققحتتنأيغبني
ةفعاضممتتامدنعكرحملاديربتةحورم
ةساودعفدقيرطنعؤطابتلاةعرس
رمألانكيملاذإو.لفسأىلإةعرسلا
ءارجإىلإاهدنعةبكرملاجاتحتسف،كلذك
.كرحملائفطأ.اهيلعةنايصلا

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلاناكاذإ

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلانكيملاذإ

ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأةيؤر
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

.ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

.رورملا
ةدايقلا"عجار.ةروطقملةبكرملابحس.

/ةروطقمبحستحت"تاجردىلع
١٩٧.

مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
كيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليامءارجإب

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

حتفا.ةحورمةعرسىلعأوةرارح
.ةرورضلابسحذفاونلا

،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو)دياحم(
.دياحملانارودلا



Chevrolet/GMC Express/Savana Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-
12470538) - 2019 - CRC - 7/31/18

ةبكرملابةيانعلا٢٢٢

لئاسةرارحسايقمنكيمللاحيفو
ةرارحلاةقطنمىلإريشيكرحملاديربت
ةجردعافترانمريذحترهظيملوأةطرفملا
كنكمي.ةبكرملاةدايقنكمياهنيحف،ةرارحلا
.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايقةلصاوم
كتبكرمنيبةنمآةفاسمىلعظفاح
ريذحتلارهظيملاذإ.كمامأيتلاةبكرملاو
ةيداعةقيرطبةدايقلالصاوف،اددجم
ءلملاثيحنمديربتلاماظنصحفاو
.نيحيحصلاءادألاو
،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
رظتنامث،فقو،قيرطلانعىحنتف
.روفلاىلعةبكرملاب
دعاصتىلعلدتةمالعيأكانهنكتملاذإ
ديزتىتحدوقولاةساودطغضاف،راخبلا
نارودلاةعرسفعضوحنبكرحملاةعرس
ثالثنعلقتالةدملةيداعلادياحملا
فاقيإيغبنيو.ةنوكرمةبكرملاامنيب،قئاقد
ريذحتلارمتسالاحيف،دربيىتحكرحملا
.روهظلايف
كرحمءاطغعفرمدعتررقلاحيفو
ىلعةمدخلاىلعلوصحلايغبنيف،ةبكرملا
.روفلا

كرحملاديربتةحورم
تاذكرحمديربتةحورمبةزهجمةبكرملا
رودت،ضباقلاقيشعتدنعو.ضباق
نمديزملاريفوتلعرسألكشبةحورملا
مظعملظيف.كرحملاديربتلءاوهلا
لكشبةحورملارودت،ةيمويلاةدايقلافورظ
.لماكلكشباًقشعمضباقلانوكيالوأطبأ
يفداصتقالانيسحتىلإكلذيدؤيس
.ةحورملاجيجضنمللقيودوقولاكالهتسا
وأ/و،ةبكرملاىلعليقثلمحدوجولظيف
تاجردعافتراوأ/و،ةروطقمبحسءانثأ
نارودةعرسديزت،جراخلايفةرارحلا
وحنىلعضباقلاقيشعتمتاملكةحورملا
ىوتسميفةدايزعمستامبركلذل،ربكأ
اًرمأاذهدعيو.ةحورملاجيجضتوص
أطخهنأىلعًائطخمهُفيالأيغبنيو،ًايعيبط
تالاقتناءارجإوأسورتلاقودنصيف
ماظنلمعمدعدرجمالإوهامف.ةيفاضإ
ةعرسأطابتتفوسو.حيحصلكشبديربتلا
ريغيفاضإلاديربتلانوكيامدنعةحورملا
.هقيشعتنمضباقلاررحتيويرورض
دنعةحورملاجيجضعمستنأاًضيأنكميو
لوزيفوسهنكلو.كرحملاليغشتءدب
هقيشعتنمةحورملاضباقررحتيامدنع
.ًايئزج

ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس

يفيئابرهكلاهيجوتلالئاسنازخدجوي
نمقئاسلابناجىلإ،كرحملاةفرغ
ةريجحىلعةماعةرظنعجار.ةبكرملا
.نازخلاناكمىلعفرعتلل٢٠٩/كرحملا

يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفمتيىتم

يرودلكشبموقتنأيرورضلانمسيل
تنكاذإالإيئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفب
اذإوأماظنلايفبيرستدوجوبكشت

ريشي.يداعريغجيجضتوصتعمس
دوجوىلإماظنلايفلئاسللدقفثودح
ماظنلاصحفبجييلاتلابو.ةلكشم
.هحالصإو

يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفمتيفيك

:يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفل
كرتاوءافطنإلاعضوىلإحاتفملاردأ.١

.دربتتكرحملاةفرغ
.نازخلليولعلاءزجلاوءاطغلاحسما.٢
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سايقلااصعحسماوءاطغلاحتفا.٣
.ةفيظنشامقةعطقب

.ًاديجهطبراوءاطغلاعض.٤
ىلإرظنأوًةيناثًةرمءاطغلالزأ.٥

.سايقلااصعىلعلئاسلاىوتسم
ةمالعدنعىوتسملانوكينأبجي

COLD FILL)كنكمي.)ةدرابلاةئبعتلا
لعجلطقفيفكتلئاسلانمةيمكةفاضإ
كلذو،ةبولطملاةمالعلاىلإلصيلئاسلا
.ةرورضلادنع
نازخصحفوكايإ،لمارفلاتيزثولتعنمل
ةناوطسأءاطغوهتئبعتوأيئابرهكلاهيجوتلا
.تبثمريغةيسيئرلالمارفلا

همادختسانكمياذام

هيبنت

رضيدقحيحصريغلئاسلامعتسانإ
امىلعنامضلايرسيالدقوةبكرملاب
ًالئاسًامئادلمعتسا.تايفلتنمجتني

داومولئاوسلايفهيلعًاصوصنمًاحيحص
.٢٨٤/اهبىصوملاميحشتلا

عجار،همدختستيذلالئاسلاعونديدحتل
.٢٨٤/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
نأنكمي.بسانملالئاسلاًامئادمدختسا
بسانملالئاسلامادختسامدعببسي
.لافقألاوميطارخلافالتإعم،ًابرست

لسغلالئاس

همادختسانكمياذام

لئاسةفاضإىلإةبكرملاجاتحتامدنع
نمدكأتةبكرملاىلإيمامألاجاجزلاليسغ
ةِجتنملاةكرشللمادختسالاتاميلعتلكتءارق
ةبكرملامدختستستنكاذإ.مادختسالالبق
امىلإةرارحلااهيفضفخنتةقطنميف
رفويًالئاسمدختسافدمجتلاةجردنود
.دمجتلادضةيفاكلاةيامحلا

ليسغلالئاسةفاضإ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار

.نازخلاناكمىلعفرعتلل٢٠٩

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
اذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
تارفشكاكتحاىلإرمألا
.اهتابثمدعوأتاحساملا

كرحملاديربتلولحممدختستال.
ليسغل)ديمجتللةمواقمةدام(
ىلإاذهيدؤيدق.يمامألاجاجزلا
ليسغماظنيففلتثادحإ
.ءالطلايفويمامألاجاجزلا

ليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
نأنكميثيح.مادختساللدعُملا
لولحملاديمجتيفءاملاببستي
لئاسنازخيففلتثادحإو
ىرخألاءازجألايفوليسغلا
.ليسغلاماظنل

،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةكرشلاتاميلعتعابتابجي
.ءاملاةفاضإصوصخبةّعنصملا

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
امم،دمجتثدحاذإلئاسلاددمتل
ناكاذإنازخلافلتىلإيدؤيدق
.هرخآىلإًائلتمم
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لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردُصتةجمدُم
متيدق.هرييغتةرورضولمارفلاةناطبلكآت

دقوأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامس
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظي
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}
لمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
يفديجلكشبلمعتنللمارفلانأ
عوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرقتقو
لكآتريذحتتوصعامسدنع.مادطصا
ىلعةمدخلاءارجإبجي،لمارفلا
.ةبكرملا

هيبنت

ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطبلكآت
.لمارفلاحالصإلةظهاب

وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
رمألااذهربتعيالو.ةفخباهيلعطغضلا
.لمارفلايفلطعثودحىلعًارشؤم
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتُعت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاّضبنتيدافتل
نعًاثحبلمارفلاةناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآتيأ
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٢٨٨/تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلا

يفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي
.ةرملك

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا

رايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
الدقو.لمارفلاماظنلةدمتعموةديدج
مدعةلاحيفديجلكشبلمارفلالمعت
لوصحلانكميالدقو.تاداشرإلاهذهعابتا
لمارفلانمعقوتملالثمألاءادألاىلع

ةلاحيفكلذوريبكلكشبجئاتنلافلتختو
وأةحيحصلاريغلمارفلارايغعطقبيكرت
.حيحصريغلكشببيكرتلاةلاحيف

لمارفلاتيز

لئاسبةيسيئرلاةلمرفلاةناوطسأنازخألُمي
DOTلمارفلا ىلعةماعةرظنعجار.3

.نازخلاعقومديدحتل٢٠٩/كرحملاةريجح
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
برستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
لمارفلالمعتنل،لئاسلايف
.ةديجةروصب

نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
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نلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
لحيفلئاسلاةفاضإةيلمعدعاست
فيضأاذإ.برستثودحةلاحيفةلكشملا
نوكتسفتاناطبلالكآتةلاحيفتيزلا
دنعتيزلانممزاللانمربكأةيمككانه
ةفاضإكنكمي.ةديدجلاتاناطبلابيكرت
طقفكلذوةرورضلابسحهتلازإوأتيزلا
ماظنىلعلمعلاناكاماذإةلاحيف
.ةيكيلورديهلالمارفلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
تنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنموأ
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاريذحت
.١٠٠/لمارفلا

.تقولارورمبءاملالمارفلالئاسصتمي
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٢٧٧/ةنايصلالودج

لمارفلالئاسصحف

ىلإرظنلالالخنملمارفلالئاسصحفا
ىلعةماعةرظنعجار.لمارفلالئاسنازخ
.٢٠٩/كرحملاةريجح

ةمالعلاقوفلئاسلاىوتسمنوكينأبجي
MIN)كلذكنكيملاذإ.)ىندألادحلا،

ةفرعملةيكيلورديهلالمارفلاماظنصحفا
.بيرستكانهناكاذإام
لمارفلاماظنىلعلمعلاءاهنإدعب
قوفىوتسملانأنمدكأت،ةيكيلورديهلا
قوفسيلنكلو)ىندألادحلا(MINةمالعلا
.)ىصقألادحلا(MAXةمالع

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٢٨٤.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
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ىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
دنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمستةقاطب
عجار.ةديدجةيراطبءارشىلإةجاحلا
٢٠٩/كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
.ةيراطبلاناكمىلعفرعتلل

ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم

.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخُدتال
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
تاراظنمادختسابكينيعةيامحبمق
.ةيقاو

.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا

ريذحت}
نأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
لباقزاغىلعيوتحتامككقرحي
ةباصإللضرعتتنأنكمي.راجفنالل
.صرحبلماعتلامدعةلاحيفةديدشلا

برقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلانم

،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
تانوكمىلعاهبةصاخلاتاقحلملاو
ةباصإلاببستنأنكمييتلاو،صاصرلا
.باجنإلاىلعةردقلافعضوناطرسلاب
.ةيراطبلاعملماعتلادعبكيديلسغا

ةبكرملانكر

ةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
يكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألالباكلا
.ةيراطبلاةنحشىلعظفاحت

لباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
كنكميوأةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
trickleمادختسا charger)ضيضننحاش(
.ةيراطبلل

يفلخلاروحملا

ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

ددعديدحتل٢٧٧/ةنايصلالودجعجار
.ميحشتلاتيزصحفتارم

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك

فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا
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ىلإمم١٥نيباميفحيحصلاىوتسملاعقيو
ءزجلاىندأ)ةصوب١٫٥٧ىلإ٠٫٥٩(مم٤٠
يفكيامفضأ.ةئبعتلاةحتفنميلفسلا
ىوتسملاىلإلوصولللئاسلانمطقف
.بسانملا

همادختسانكمياذام

ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٢٨٤/اهب
.همادختسابولطملا

ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
كرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأباصتدقو.ًةأجفةبكرملا
.ةبكرملاكرحتلةجيتنىذألابكعم

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم

.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢
ىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
لاحلايفكرحملاءافطإلدادعتسا
.هليغشتروف

لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

ريذحت}
كرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأباصتدقو.ًةأجفةبكرملا
.ةبكرملاكرحتلةجيتنىذألابكعم

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملانكربجي

ىلعنك.نكرلالمارفمدختسا.٢
ةيداعلالمارفلامادختسالدادعتسا
يفةبكرملاتأدباذإلاحلايف
.كرحتلا

ردأ،ًائفطنمكرحملانوكيامدنع.٣
ONعضولاىلعلاعشإلاحاتفم
ليغشتبمقتالنكلو)ليغشت(
لمارفلاىلعطغضلانودب.كرحملا
لقنعارذكيرحتلواح،ةيداعلا
نود)نكر(Pعضولانمسورتلا
اذإ.مزاللانمرثكأةوقبهيلعطغضلا
هعضونملقتناوعارذلاكرحت
بلطلليكولابلاصتالابجيف،يلاحلا
.ةمدخلا

صاخلاسورتلاقودنصلفقصحف
لاعشإلاب
لمارفنييعتدنعو،ةبكرملانكرءانثأ
ىلإلاعشإلاحاتفمريدتنألواح،نكرلا
عارذعاضوأنمعضولكيفءافطإلاعضو
.سورتلالقن
عضوىلإلاعشإلالوحتينأبجي.

لقنعارذنوكيامدنعطقفءافطإلا
.)نكرلا(Pعضولايفسورتلا

طقفلاعشإلاحاتفمجرخينأيغبني.
.لاعشإلاءافطإمتيامدنع

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا
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Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
دكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجونم
دادعتساىلعنك.اهكرحتلًابسحت
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسال
.كرحتلايفةبكرملاتأدب

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاورسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
.٢٧٧/ةنايصلالودجعجار

متيوةفلتخمعاونأبلادبتسالاتارفشرفوتت
ىلعلوصحلل.ةفلتخمقرطباهعزن
،نيبسانملالوطلاوعونلالوحتامولعم
.٢٨٥/ةنايصللةليدبلارايغلاعطقعجار

هيبنت

يففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
لظيفهلةحساملاعارذةسمالملاح
يرسينل.ةحساملاةشيردوجومدع
ضرعتترارضأةيأىلعةبكرملانامض
جاجزلاسمليةحساملاعارذعدتال.اهل
.يمامألا

جاجزلانعًاديعبجاجزلاةحسامعفرا.١
.يمامألا

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

تابثبديدجلالصنلاةعومجمطغضا.٣
عارذتبثتىتحةحساملاعارذىلع
.ماكحإباهعضوميفريرحتلا

يمامألاجاجزلالادبتسا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصُني،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
لمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
ُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألاهذه
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٢٢٩ ةبكرملابةيانعلا

عجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ،ًالئاسر
بسانملالادبتساللكبصاخلاليكولا
.يمامألاجاجزلل

زاغلا)تاماعد(ةماعد
زاغلا)تاماعد(ةماعدبةزهجمةرايسلا
ءاطغماظنحتفوعفريفةدعاسملل
يفةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
.لماكلاحتفلاعضو

ريذحت}
ظفاحتيتلازاغلاتاماعدتطقساذإ
قودنصو،كرحمءاطغحتفىلع
نأنكمي،ةرخؤملابابوأ/و،ةعتمألا
.ةريطختاباصإبنورخآلاوأتنأباصت
ىلعلوصحللكليكوىلإةبكرملاذخ
رصبلابصحفا.روفلاىلعةمدخلا
دوجونأشبّيرودلكشبوزاغلاتاماعد
نماهريغوأ،قوقشلاوأ،ىلبلاتامالع
ءاطغنأنمدكأتللصحفا.رارضألا
ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
تلشفاذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفم
/كرحملاءاطغكاسمإيفتاماعدلا
مقتال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص
.ةنايصللةرايسلابحطصامث.ليغشتلاب

هيبنت

يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٢٧٧/ةنايصلالودجعجار

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٠

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
حيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
نمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسمةيسيئرلا
.طبضلا
ىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
بيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتنفلت
ةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلاحيباصملا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملاطبضل

ةبمللالادبتسا
دنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
اذهيفةروكذمريغةبمليألرييغتءارجإ
.ليكولابلصتا،مسقلا

هيبنت

ةجهوتملاحيباصملالادبتسابنجت
دعبامتايلمعلةليدبلاLEDحيباصمب
فلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.عيبلا
.ةبكرملليئابرهكلاماظنلا

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}
زاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تعقواماذإرجفنتنأنكميوطوغضم
ضرعتتنأنكميو.شدخللتضرعتوأ
ىلعصرحا.ةباصإللنورخآلاوأتنأ
ةوبعىلعةدوجوملاتاداشرإلاةءارق
.اهعابتاوةبمللا

يمامألافاطعنالاةراشإحابصم
نكرلاحابصموبناجلاددحمحابصمو

فاطعنالاةراشإونكرلاحابصم.١
يمامألا

يمامألابناجلاددحمحابصم.٢
يمامألافاطعنالاةراشإحابصملادبتسال
حابصموأ/وبناجلاددحمحابصموأ/و
:نكرلا
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٢٣١ ةبكرملابةيانعلا

كبشملاحتفتلةريغصةادأمدختسا.١
نعحابصملاىلعدوجوملايجراخلا
ةعومجمبحسولخادللهعفدقيرط
.مامألاىلإحيباصملا

.ةكبشلانمحابصملالزأ.٢
براقعهاجتاسكعةبمللاسبقمردأ.٣

نمهتلازإلةرودعبررادقمبةعاسلا
.حيباصملاةعومجم

قيرطنعسبقملانمةبمللالزأ.٤
.ًةرشابمجراخللاهبحس

.ةبمللالدبتسا.٥
براقعهاجتايفةبمللاسبقمردأ.٦

ةعومجميفهبيكرتةداعإلةعاسلا
.حيباصملا

يفحيباصملاةعومجمبيكرتدعأ.٧
يجراخلاكبشملارقتسيىتحةكبشلا
.هناكميف

ةرخؤملاحيباصم
ةراشإحابصم/يفلخحابصملادبتسال
:يطايتحالاحابصملاةبملوأفاطعنالا

ةيلخادلاليماوصلانمنيتنثالزأ.١
.ةيفلخلاحيباصملاةعومجمل

لفسأ)3(ةثلاثلاةلوماصلادجوت.٢
.حابصملاىلعأ)2(ةيحوللاةعطقلا
مث.حوللنيتيلخادلانيتلوماصلالزأ
ةلازإلفلخللًاليلق)2(حوللابحسا
)2(حوللافلبمقاهدعب.ريماسملا
ىلإلوصوللةيافكلاهيفامباًديعب
.)1(ةيجراخلاطغضلاريماسم

)1(طغضلاريماسملصفبةيانعبمق.٣
.حوللاةلماحنم

بناجلانم)3(ةثلاثلاةلوماصلالزأ.٤
.حابصملانميولعلايجراخلا

نمةيفلخلاحيباصملاةعومجملزأ.٥
.ةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٢

ةراشإحابصم/يفلخلاحابصملالزأ.٦
حابصملاةبملسبقموأ)1(فاطعنالا
هترادإقيرطنع)2(يطايتحالا
عبررادقمبةعاسلابراقعسكع
ةعومجمنمجراخللهبحسوةرود
.حيباصملا

جراخللاهبحسقيرطنعةبمللالزأ.٧
.ًةرشابم

.سبقملالخادةديدجلاةبمللاعفدا.٨
قيرطنعةبمللاسبقمبيكرتدعأ.٩

يفةعاسلابراقعهاجتايفهترادإ
.حيباصملاةعومجم

بيكرتةداعإل٥-١تاوطخلاسكعا.١٠
.حوللاوةيفلخلاحيباصملاةعومجم

يلاعلاطسوألافوقولاحابصم
)CHMSL(
يلاعلاطسوألافوقولاحابصمدجوي
)CHMSL(طسويفةيفلخلاباوبألاىلعأ
.ةبكرملا
:ةبمللادبتسال

ةعومجمنعيغاربلانمنينثالزأ.١
.يلاعلاطسوألافوقولاحابصم

طسوألافوقولاحابصمةعومجملزأ.٢
.يلاعلا

براقعهاجتاسكعةبمللاسبقمردأ.٣
نمهتلازإلةرودعبررادقمبةعاسلا
.حيباصملاةعومجم

نمًةرشابمةميدقلاةبمللابحسا.٤
ىلإةديدجلاةبمللاعفداو،سبقملا
.سبقملالخاد

براقعهاجتايفةبمللاسبقمردأ.٥
يفهتيبثتلةرودعبررادقمبةعاسلا
.حيباصملاةعومجم

طسوألافوقولاحابصمبيكرتدعأ.٦
.نييغربلاويلاعلا

طسوألافوقولاحابصمدستنأرذحا
تاودألاليمحتمتيامدنعهفلتتوأيلاعلا
.ةبكرملاحطسىلع

ماقرألاةحولحيباصم

ةبمللاذخأم.١
صيخرتلاةحولتابملةعومجم.٢
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٢٣٣ ةبكرملابةيانعلا

يغارب.٣
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال
ةعومجمتبثتيتلا)3(يغاربلالزأ.١

.)2(صيخرتلاةحولتابمل
هاجتاسكعب)1(ةبمللاسبقمردأ.٢

جراخةبمللابحساوةعاسلابراقع
.سبقملاةعومجم

.ةديدجلاةبمللابكر.٣
بيكرتةداعإل٢-١نيتوطخلاسكعا.٤

.صيخرتلاةحولتابملةعومجم

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
كلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
دئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادللعطاوق
.يئابرهكلاماظنلاىلع
ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
عطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
نيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإوةرئادلا
يعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلاةدوع
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحلوأ
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
.ةبكرملايفةقاطلاةزهجأةيامحىلع
ًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطم
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك

يفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
ضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملاةءاضإ
صحفا.حيباصملالمعتالدقتالاحلا
تءاضأاذإًاروفةيسيئرلاحيباصملاتالباك
تأفطنااذإوأيئاقلتلكشبتأفطناو
.كلذكتيقبو

يمامألاجاجزلاتاحسام

ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
نمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذهحالصإ
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٤

ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
ثودحةيناكمإنمريبكلكشبللقياذه
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرح
لخادرفصألابنولملاقاطنلاىلإرظنا
ةيضفلاةعومجملاتناكاذإ.رهصملا
رييغتبجيف،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلا
فلاتلارهصملالادبتسانمدكأت.رهصملا
مجحلايفهلًاقباطمًاديدجرخآمادختساو
.فينصتلاو

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
ةريجحيفتارهصملاةعومجمدجوت
.ةبكرملاقئاسبناجىلإكرحملا

Upfitterىوتحمبةدوزملاتابكرملا

www.gmupfitter.comعقومعجار
تاديروتوتاسرامملالضفأىلعفرعتلل
.تابيكرتلا

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلعصرحا
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٢٣٥ ةبكرملابةيانعلا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
لمارفلاماظنروتوم١

قالغناللةعناملا
قالغناعنمماظنةدحو٢

)ABS(لمارفلا

فقوتحابصم٣
/نميألاةروطقملا
ةراشإحابصم
فاطعنالا

٤-

٥-

ماظنبمكحتلاةدحو٦
لاعشإلا/دوقولا

يفمكحتلاةدحو٧
٥مسجلا

يفمكحتلاةدحو٨
٧مسجلا

يفمكحتلاةدحو٩
٤مسجلا

مادختسالاتارهصملا
تادادعلاةعومجم١٠
ةروطقملاكالسأماظن١١
١٢-

ةيؤرلااريماكةدحو١٣
ةيلخادلاةيفلخلا

جاجزلالسغماظن١٤
يمامألا

قوبلا١٦
ةكرحلالقنزاهج١٧
١٨A/C

مكحتلاةدحوةيراطب١٩
كرحملايف

فقوتلاحابصم/عطاقلا٢٠
ةراشإحابصم/رسيألا
فاطعنالا

فقوتحابصم٢١
/رسيألاةروطقملا
ةراشإحابصم
فاطعنالا

مادختسالاتارهصملا
فقوتلاحابصم/عطاقلا٢٢

ةراشإحابصم/نميألا
فاطعنالا

٢٣-

دوقولاةخضم٢٤
يفاضإلالخدملاجرخم٢٥

ةقاطلل
يفمكحتلاةدحو٢٦

٣مسجلا
صاخلارايخلا٢٧

تادعملاب
ةيئاوهلادئاسولا٢٨
ةدايقلاةلجعرعشتسم٢٩
يفمكحتلاةدحو٣٠

لاعشالا/كرحملا
مكحتلاةدحولاعشإ٣١

سورتلاقودنصيف
مكحتلاةدحوةيراطب٣٢

١سورتلاقودنصيف
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٦

مادختسالاتارهصملا
دعاسمةدحو٣٣

يفلخلانكرلا
٣٤-

٣٥-

مكحتلاةدحوةيراطب٣٦
دوقولاماظنب

لقانيفمكحتلا٤١
ةقاطةدحو٢ةكرحلا
ةيراطبلا

ةروطقملاكالسأماظن٤٢
٤٣-

زاهجليبلوللافلملا٤٤
ليغشتلاءدب

مكحتلاةدحو٤٥
ةرادإلاةلسلس/كرحملاب

/بوانتملارايتلالوحم٤٦
رمتسملارايتلا

٤٧-

مادختسالاتارهصملا
ةءاضإلاحابصم٥١

ةهجيسيئرلاةعفترملا
راسيلا

ةءاضإلاحابصم٥٢
ةهجيسيئرلاةعفترملا
نيميلا

يسيئرلاحابصملا٥٣
ءوضلل
رسيألاضفخنملا

يسيئرلاحابصملا٥٤
ءوضلل
نميألاضفخنملا

تاحسام٥٥
ةبلعلاسيفنتفلم٥٦
يفمكحتلاةدحو٥٨

٢مسجلا
يفمكحتلاةدحو٥٩

١مسجلا

مادختسالاتارهصملا
يبلوللافلملا٦١

كرحملاتيزل
O2رعشتسم٦٢ ٢
٦٣-

/قفدتملاءاوهلاةيمك٦٤
ةبلعلاةيوهتةحتف

نقاوحلا/لاعشإلا٦٥
يدرف–

٢راهنلاحيباصم٦٦
١راهنلاحيباصم٦٧
فقوتلاحيباصم٦٨

ةدعاسملا
ةيجراخلاةقاطلا٦٩

ةروطقملل
٧٠Upfitterحيباصم

فقوتلا
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مادختسالاتارهصملا
رعشتسم/دوقولاناخس٧١

Flexدوقو

يفمكحتلاةدحو٧٢
٦مسجلا

طبارلصوم/ةعالو٧٣
تانايب

يمامألاخافنملا٧٤
مكحتلاةدحولزيد٧٥

كرحملايف
٧٦-

O2رعشتسم٧٧ ١
مكحتلاةدحو٧٨

ةرادإلاةلسلس/كرحملاب
نقاوحلا/لاعشإلا٧٩

يجوز–

مادختسالاتالحرملا
ليغشتءدب/ليغشت١٥
٣٧-

دوقولاةخضم٣٨
)ريودتعارذ(كنرك٣٩
ءاوهلافيكمطغاض٤٠

A/C

٤٨-

ةقاطلادلوم٤٩
٥٠-

٥٧-

٦٠-

ةيفاضإلاةيئابرهكلاتارهصملاةعومجم

ةعومجمنمبرقلابنوكملااذهدجوي
كرحملاةرُجحيفةيئابرهكلاتارهصملا

مادختسالاتارهصملا
MR-1Upfitter 1

MR-2Upfitter 2

MR-3Upfitterمكحتلا
ةقاطلاب

مادختسالاتالحرملا
MR Rel 1Upfitter 1

MR Rel 2Upfitter 2
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ةريبكلاةيئابرهكلاتارهصملاةكسام

تارهصملا
ةيئابرهكلا

مادختسالا

ةكرحلائدابروتوم١

يضرألالوسنوكلاتارهصمةعومجم

.قئاسلادعقملفسأيضرألالوسنوكلاتارهصمةعومجمدجت
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تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو
مادختسالاةريغصتارهصم

F1-

F2ةدايقلاةلجعرعشتسم
F3ةيفاضإلانكرلاحيباصم
F4ةيمامألانكرلاحيباصم
F5ةروطقملانكرحيباصم
F6Upfitter/نكرلاحيباصم
F7نكرلاحابصم

نميألايفلخلا
F8نكرلاحابصم

رسيألايفلخلا
F9ةيفلخلاةآرملاحاتفم

Upfitter/ةيجراخلا
قالغإ-حتفبمكحتلا
اريماكلاةدحو/بابلا
ةيمامألا

F10بكارلاراعشتساةدحو
ةداسولا/ةينورتكلإلا
ةيئاوهلا

F11–/ماظنOnstar

مادختسالاةريغصتارهصم
F12زاغV6ةيراطبECM

F13HVAC 2

F14HVAC 1

F15-

F16Upfitter 1

F17ةلباقلاةيجراخلاايارملا
نيخستلل

F18نمبابضلاليزم
ةيفلخلاةذفانلا

F19ةلصوبلا
F20ويدار/سرجلا/ويدارلا

يعانطصارمق
SiriusXM

F21نعيفيظولاكرحملا
ةبقارمزاهج/دُعب
يفءاوهلاطغض
تاراطإلا

F22لاعشإلاحاتفم/
لاعشإلارعشتسم
عطقتملايقطنملا

F23تادادعلاةعومجم

مادختسالاةريغصتارهصم
F24-

F25مكحترصنعHVAC

F26عوجرحيباصم
ةيفاضإلا/ةروطقملا

F27فلخللعوجرلاحيباصم
F28Upfitter حيباصم/2

ةءارقلا
F29يفلخلاخافنملا
F30Upfitterءاوضأ

ةفاطللا
F31يمامألابابلالفق
F32يفلخلابابلالفق
F33ةلومحلابابحتف
F34باكرلابابحتف
F35يفلخلاباكرلابابحتف
F36قئاسلابابلفق
F37-

F38-
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مادختسالاتالحرملا
K1ليغشت
K2-

K3نكرلاحيباصم
K4Upfitter 2

K5نمبابضلاليزم
ةيفلخلاةذفانلا

K6تاقحلملاةقاط
ةزجتحملا

مادختسالاةرئادلاعطاوق
CB1ةيلآلادعاقملا
CB2ةيلآلاذفاونلا

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
ديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانم
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
وأراجفناعقينأنكميو
عجار.فينعمداصتثداح
.١٥٩/ةرايسلاةلومحدودح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
رثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
ببستيدقو.مزاللانم
كلذنعجتانلامادطصالا
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
مظتنملكشبتاراطإلاعيمج
طغضلاىلعلصحتيكل
ىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
طغضصحفبجيهنأ
تاراطإلانوكتامدنعتاراطإلا
.ةدراب

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
نمرثكأةروصبةخوفنملا
وأبقثللاهضرعتوأمزاللا
ثودحلاحيفراجفنالا
ثدحياملثم،ئجافممداصت
ةيأبةبكرملامطترتامدنع
ىلعظفاح.قيرطلايفةرفح
دنعًامئادتاراطإلاطغض
.هبىصوملاطغضلاىوبسم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
تناكاذإ.ًاثداحببستدق
ةئرتهمتاراطإلاحطسأ
.اهلدبتساف

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
زكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
ليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
ةقلزلاحوطسلاىلع)ةعاسلاب
.اهريغوديلجلاونيطلاوجلثلاك
ىلإدئازلاريودتلايدؤيدق
.تاراطإلاراجفنا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
دجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
ىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاومزمر
ةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإبناوج
ةكرشتاراطإءادأريياعمعمقفاوتتل
تاراطإىلعفرعتلانكميو.زروتوملارنج
مساوملالكلحلصتيتلاةيلصألاتادعملا
TPCزمرنمنيريخألانيفرحلاةطساوب
."MS"امهو،اذه

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفًابسانمءادأمساوملالكلحلصت
،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
وأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدقاهنكل
ىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثمءادألا
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط
.٢٤١/ءاتشلاتاراطإ

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ

ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٤٨/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
ىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
نمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلانأ
ىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلارمع
صوصخباًرذحنك،ءاتشلاتاراطإ
يفمكحتلاىلعأرطتيتلاتارييغتلا
.لمارفلاوةبكرملا
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا

نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةعرسلاتاذ
تاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ.ةفنصملا
الأاًمودكيلعيغبنيف،لقأةعرسلدعم
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألادحلازواجتت
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تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

ريذحت}
ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
ًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفًايفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
.راطإلاراجفناىلإنايدؤي

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.فيعضلاكسامتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.
.قيرطلارطاخمءاّرج

راطإلاتامولعمقصلمحضوي
تادعملاتاراطإةبكرملاىلعةلومحلاو
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعموةيلصألا
طغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
طغضلىندألادحلاوههبىصوملا
لمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
.ةبكرمللىوصقلا
نأشبةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
اهبعوتستنأنكمييتلاةلومحلاىدم
قصلمىلعلاثمىلإةفاضإلاب،كتبكرم
دودحعجار،راطإلاوليمحتلاتامولعم
ىدمرثؤيو.١٥٩/ةرايسلاةلومح
اهيفمكحتلاىلعةبكرملاليمحت
متيالأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاو
.اهلصصخموهاممربكأًانزواهليمحت

صحفلامتيىتم

رثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
.رهشلك
اذإ،يطايتحالاراطإلاصحفسنتال
ةلجعلاعجار.ةبكرملاباًدوجومناك
ديزملل٢٦٢/مجحلاةلماكةيطايتحالا
.تامولعملانم

صحفلامتيفيك

ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
خفنلاطغضنمققحت.راطإلل
اذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ةدملةبكرملاةدايقمتتملهنأينعي
رثكأةفاسملوألقألاىلعتاعاسثالث
.)ليم١(مك١٫٦نم
قاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
زاهجبةوقبطغضامث.راطإلامامص
لوصحللمامصلاىلعراطإلاسايق
قفاوتاذإف.طغضلاسايقلةءارقىلع
طغضلاعمدرابلاراطإلاخفنطغض
قصلمىلعدوجوملاو،هبىصوملا
دجوتالف،راطإلاوةلومحلاتامولعم
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طغضناكاذإ.ةئياهملانمديزملةجاح
نيحلءاوهلافضأف،اًضفخنمخفنلا
ىصوملاطغضلاىوتسمىلإلوصولا
،اًعفترمخفنلاطغضناكاذإ.هب
زكرميفةيندعملاقاسلاىلعطغضاف
.ءاوهلاضعبغيرفتلراطإلامامص
يفءاوهلاطغضصحفا،اهدعبو
.سايقلازاهجمادختسابراطإلا
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
عنملوةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
ةيطغأىوسمدختستال.برستلا
ةطساوبتارايسللةممصملاتامامصلا

GM.تارعشتسمضرعتتدقTPMS
تاحالصإنمضلخدتنلوفلتلل
.ةلاحلاهذهيفنامضلا

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
)TPMS(صحفلويدارلاتاسجمةينقت
ثيح.راطإلايفءاوهلاطغضتايوتسم
طغضةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعت
تاءارقثبوكتبكرمتاراطإيفءاوهلا
لابقتساةدحولراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملايفةدوجوم
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
نوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
ىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضموًادراب
ىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبقنمهب
.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملاةتفال
ةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاحيفو(
وأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلانع
كيلعبجيف،راطإلاخفنطغضقصلم
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلاطغضديدحت
ديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبكتبكرم
رشؤمةءاضإبموقيو)TPMS(راطإلا
ىوتسميندتدنعراطإلاطغضضافخنا
رثكأيفوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغض
ةروصبخفنلالدعمنودامىلإراطإنم
.ةريبك
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم

ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجُريو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
ىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
طغضىلعظافحلايفقئاسلاقتاع
ولىتح،ةحيحصةروصبراطإلايفءاوهلا
ةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنايدؤيمل
.راطإلاطغضضافخنارشؤم
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
امدنعف.راطإلاطغضضافخنارشؤمب
ضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلافشتكي
ةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنارشؤم
فوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاو
ةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذرمتسي
.ًامئاقلازامللخلانأاملاط
،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلانإف
اهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
للخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلاىلع
لالحإلمعاهنم،ةدعبابسألماظنلاب
ةليدبتالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلل
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملاب
يغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا
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طغضةبقارمماظنرشؤمصحفًامئاد
وأتاراطإلادحأللالحإلمعدعبراطإلا
اذهنأنمدكأتللكتبكرمبرثكأوأتالجعلا
حمستةليدبلاتالجعلاوتاراطإلاوألالحإلا
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنلل
٢٤٤/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
تارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

TPMSيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
يفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإوتاراطإلا
يفةدوجوملابقتساةدحولتاراطإلا
.ةبكرملا

يفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.١٥٩/ةرايسلاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
ىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتي
زكرمرارزأىلعةبكرملاءاوتحاةلاحيف
ضرعنكميهنإف،قئاسلاتامولعم
نمديزملل.تاراطإلاطغضتايوتسم
زكرمليغشتنعليصافتلاوتامولعملا
عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٠٤/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا
نوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
يفءاوهلاطغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز

مجحراطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمنيبي
خفنلاطغضوةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةدرابنوكتامدنعتاراطإللحيحصلا
قصلمىلعةلثمألادحأىلععالطالل
،هتيبثتناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعم
عجار.١٥٩/ةرايسلاةلومحدودحعجار
.٢٤٢/تاراطإلاطغضكلذك

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
لضفت.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
ريودتو٢٤٦/تاراطإلاصحفىلإعوجرلاب
.٢٤٠/تاراطإو٢٤٧/تاراطإلا

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
ثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
يفيرسيالةبكرملانامضنإف،كلذ
ًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلاهذه
نمدمتعملابرستلاعنامطقفمدختسا
كليكوقيرطنعرفوتملازروتوملارنج
.كتبكرميفنمضتملاوأ
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تاراطإلاطغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصمو

تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ
راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.

راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرميفريذحتلاةلاسريفتخت
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
قيرطلاراطإلادبتسادعبلاطعألا
.حاجنبرعشتسملاةقباطمةيلمعءارجإو
ةقباطمةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت
"تاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت

لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعب
ةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت.حاجنب
طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطم
اذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلا
.مسقلا

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
ةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
لكشبلمعلانمتاراطإلاطغض
/ةديدجتاراطإءارشعجار.ميلس

٢٤٨.

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا

لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجي
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يف.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلا

طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
تاراطإلاطغضةبقارمماظنرعشتسم
)TPMS(يطايتحالاراطإلامادختسادعب
ىلعيوتحييذلاقيرطلاراطإنمًالدب
.تاراطإلاطغضةبقارمماظنرعشتسم
يفتختولاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
ةروديفقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
عمتاسجملاةقباطممتت.ةيلاتلالاعشإلا
مادختسابكلذو،تالجعلا/تاراطإلاعضاوم
ةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالاةداعإةادأ
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلاطغض
ةهجيمامألاراطإلاو،قئاسلاةهجيمامألا
،بكارلاةهجيفلخلاراطإلاو،بكارلا
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كليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلاراطإلاو
ةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلعلوصحلل
.مالعتسالا
عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
ًاتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
ليغشتءدبنودبلاعشإلاليغشتبمق.٢

.ةبكرملا

زاهجلKوQّيرزىلعطغضا.٣
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
)RKE(برقياملهسفنتقولايف
قوبلاردصياهدعب.ٍناوثسمخنم
زاهجنأىلإةراشإللنيترماًريفن
ةداعإعضويفلازاملابقتسالا
ةلاسرلارهظتو،فرعتلا

TIRE LEARNING ACTIVE
ىلع)تاراطإلاّملعتةيلمعطاشن(
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

ماظنبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
)RKE(حيتافمنودبدُعبنعلوخدلا
زكرمتامولعمرزىلعطغضاف،

)DIC(ةبكرملابقئاسلاتامولعم
ةلاسرلارهظتىتح

PRESS V TO RELEARN
TIRE POSITIONS

.)تاراطإلاعضاومّملعتلطغضا(
نيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
املابقتسالازاهجنأىلإةراشإلل
،فرعتلاةداعإعضويفلاز
ةلاسرلارهظتو

TIRE LEARNING ACTIVE
ىلع)تاراطإلاّملعتةيلمعطاشن(
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

بناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٤
.قئاسلا

لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٥
قاسنمبرقلابراطإلابناج
طيشنتلرزلاىلعطغضامث.مامصلا
.تاراطإلاطغضةبقارمماظنسجم
دكؤيلقوبلانمريرصتوصردصي
فيرعتزمرةقباطمتمتهنأىلع
.ةلجعلاوراطإلاعضوعمسجملا

بناجليمامألاراطإلاىلإلقتن.٦
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.ةسماخلاةوطخلايف

بناجليفلخلاراطإلاىلإلقتن.٧
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.ةسماخلاةوطخلايف

بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.٨
.٥ةوطخلايفءارجإلارركو،قئاسلا
ريشيلنيترمًاتوصقوبلاردصي
سجملافيرعتزمرنأىلإ
بناجيفيفلخلاراطإلاعمقفاوتم
ةقباطمةيلمعفقوتتو،قئاسلا
طغضةبقارمماظنتاسجم
ةلاسرلايفتخت.تاراطإلا

TIRE LEARNING ACTIVE
نم)تاراطإلاّملعتةيلمعطاشن(
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

.ةبكرملاليغشتفاقيإبمق.٩
ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٠

نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
تامولعموراطإلاقصلمىلع
.ليمحتلا

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
ًايرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
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٢٤٧ ةبكرملابةيانعلا

راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.
.راطإلاطاطملالخنم

قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.
بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
اهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوموأ

تاراطإلاريودت
تاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
لودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلايف
.٢٧٧/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا

ريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
عرسأبتاراطإلاعضاوملّدب،يداع
خفنطغضنأنمدكأتونكممتقو
مدعنمققحتوبسانمتاراطإلا
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجو
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا
ىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
٢٤٨/ةديدجتاراطإلاتقونيحي
.٢٥٠/تالجعلالالحإو

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
بوانتلايفيطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيب

ىلعةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٥٩/ةرايسلاةلومحدودحو٢٤٢/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٢٤٤.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٢٨٨/تافصاوملاوتاعسلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
ليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
ةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتفدعب
.ثداحعوقويفببستتواهناكمنم
أدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال
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لماحممحشنمةقيقرةقبطعض
دعبةلجعلاةخيطبزكرمىلعتالجعلا
نيببوانتلاءارجإدعبوأاهلادبتسا
لكشتوألكآتلاعنملكلذو،تاراطإلا
حطسىلعمحشلاعضتال.أدصلا
وأةلجعلاتالومصوأةلجعلابيكرت
.اهيغارب

ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسوةرارحلاتاجردوةنايصلالثم
.قيرطلافورظوةبكرملاةلومحوةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
تاراطإضعب.سادملانملقأوأ
ىلعيوتحتالدقةيراجتلاتانحاشلا
صحفعجار.سادملاءارتهاتارشؤم
٢٤٧/تاراطإلاريودتو٢٤٦/تاراطإلا
.تامولعملانمديزمل
ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
تاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
طغضةنايصوليمحتلافورظوةرارحلا
ثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأشنم،خفنلا
لادبتسابزروتوملارنجيصوت،اذل.مداقتلا
اذإيطايتحالاراطإلاكلذيفامب،تاراطإلا
تسرورمدعب،هبةزهجمةرايسلاتناك
.سادملالكآتنعرظنلاضغب،تاونس
خيراتمدختسا،راطإرمعىلعفرعتلل
ماقرأةعبرأرخآلثمييذلاراطإلاعينصت
)TIN(راطإلافيرعتمقرDOTنم
.راطإلارادجنمدحاوبناجىلعبوبصملا
امنيب،)52-01(عوبسألانيمقرلوألثميو
نوكيس،ًالثمف.ماعلاىلإنيمقررخآريشي
خيرات٢٠١٠ماعلانمثلاثلاعوبسألاىدل
لقنلاةرازوهتددحماقرأةعبرأنمنّوكم
.0310وهو

ةبكرملانكر

ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانمًايلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
دقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقبءوشن
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإيدؤي
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
تافصاومماظنفينصتيبلتلةبكرملا
TPC(تاراطإلاءادأريياعم Spec(نم
ةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوملارنج
لارنجيصوت،تاراطإلالادبتسال
فينصتاهلتاراطإءارشبةدشبزروتوم

TPC Specهسفن.
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تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
ةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤتيتلا
،لمارفلاماظنءادأكلذيفامب
مكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاوةدايقلاو
.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو،رجلايف
تاراطإلاءادأتافصاوممقردجوي
اًروفحمزروتوملارنجةكرشبةصاخلا
تامولعمنمابيرقراطإلابناجىلع
اًممصمراطإلاناكاذإ.راطإلامجح
عيمجيفمادختسالابحمسيحطسب
ءادأتافصاوممقرنوكيسف،لوصفلا
امهوMSيفرحباًعوبتمراطإلا
.ديلجلاونيطلاراصتخا
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
٢٤٧/تاراطإلاريودتعجار.ًابيرقت
لوحتامولعملانمديزملاةفرعمل

عمو.تاراطإلانيببسانملابوانتلا
لادبتسايرورضلانمناكاذإ،كلذ
تاراطإللةدحاوروحمةعومجم

ةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف،ةلكآتملا
.يفلخلاروحملاىلع

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

ريذحت}
ةعرسلانعديزتةعرسباًدبأدقتال
ةعرسلادحنعرظنلاضغب،ةفنصملا
تاعرسبةبكرملاةدايقدنع.ينوناقلا
ةليوطتارتفلوأ/ورركتملكشبةيلاع
تاراطإلا/ةبكرملاليكوعجار،نمزلانم
تاراطإللبسانملاعونلاةفرعمل
سقطلاوةدايقلافورظلاهمادختسال
.ةنيعملا

ريذحت}
نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
عاونأوأةيراجتتامالعوأماجحأ
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
وأمجحلامدختسا.ةبكرملابرخآ
تاراطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.عبرألاتالجعلاىلعحيحصلا

ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
دعبتالجعلافارطأفاوحققشت
دق.ةدايقلانملايمأةدععطق
ةأجفةلجعلافلتتوراطإلارجفني
.مداصتثودحيفببستتيلاتلابو
يعاعشلاعونلامدختسا
)radial-ply(تاراطإلالكايهنم
.كتبكرميفةتبثملاتالجعلاعم

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
كلذو،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلا
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)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلاب
اًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلاتاذ
ءاتشلاراطإلىوصقلاةعرسلاةردق
تاذءاتشلاتاراطإمادختسادنع
.ضفخنملاةعرسلافينصت
تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك
ةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ةقيقدريغتاريذحتتاراطإلاطغض
بيكرتمتاذإتاراطإلاطغضضافخنال
ءادأتافصاومعمةقفاوتمريغتاراطإ
TPCتاراطإ Spec.ماظنعجار
.٢٤٣/تاراطإلاطغضةبقارم

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
دودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
ىلعفرعتلل،١٥٩/ةرايسلاةلومح
نمديزمىلعلوصحلاوقصلملاعقوم
تامولعمقصلملوحتامولعملا
.ةلومحلاوراطإلا

مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتيدقف
كسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو،ةكرحلا
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإةفاضإلاب
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإةمظنأب
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلاوأ
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}
دقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقتال
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٢٤٨/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٠٦/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملاو

تاراطإلاةنزاوموتالجعلاةاذاحم
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
اذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
وأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآتتظحال
لكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملاتناكاذإ
وأراسيلاةهجفيفخلابحسلا.تفلم
وأ/وقيرطلاةمقبسحىلع،نيميلا
بابقلالثمىرخألاقيرطلاحطستاعونت
ةبكرملاتزتهااذإو.ًايداعاًرمأدُعيرفحلاو
نمف،وتسمقيرطىلعةدايقلاءانثأ
تالجعلاوتاراطإلانوكتنأنكمملا
ليكولارشتسا.ةنزاومةداعإىلإةجاحب
.ةبسانملاةيصيخشتلاتايلمعلاىلعفرعتلل

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
ضعبحالصإنكميو.اهلادبتسابمقف
رشتسا.موينمولألانمةعونصملاتالجعلا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظاذإكليكوب
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
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ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
اهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذةقيرطلاب
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمّريغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيبةلصافلا
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيبةلصافلا

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
اًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
متفيكةفرعمنكميالثيح.اًريطخ
تمتيتلاةفاسملامكوأاهمادختسا
ببستوةأجفلطعتتدقف.اهبةدايقلا
،تالجعلالادبتسادنعف.مداصتثودح
نمةيلصأةديدجتادعمةلجعمدختسا
.زروتوملارنج

تاراطإلالسالس

ريذحت}
تاراطإلالسالسببستتنأنكميو
ةفاسملاةاعارمنودةمدختسملا
وأ،لمارفلافلتيفةحيحصلاةلصافلا
ةبكرملاءازجأوأقيلعتلاماظنتانوكم
فلتتيتلاءازجألاببستتدقو.ىرخألا
كنادقفيفتاراطإلالسالسببسب
كضرعتوةبكرملاىلعةرطيسلا
.مداصتلاةجيتنةباصإللنيرخآلاو
فلتثودحبنجتيفةدعاسملل
وأزاهجلاطبضدعأو،ءطببدُق،ةبكرملاب
مقتال.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأ
تاميلعتعبتا.ةبكرملاتاراطإريودتب
.ةعنصملاةكرشلا

هيبنت

ناكامثيحتاراطإلالسالسمدختسا
رارطضالاةلاحيفو،ًاينوناقكلذ
ساقملاتاذلسالسلامدختسا.بسحف
امك.ةبكرملابةصاخلاتاراطإللبسانملا
روحملاتاراطإىلعاهتيبثتيغبني

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

ىلعلسالسمدختستالأركذتو.يفلخلا
اهطبربمق.يمامألاروحملاتاراطإ
تيبثتعمنكممردقربكأبماكحإب
ةعباتمكيلعو.نمآلكشبفارطألا
ةكرشلاتاميلعتعابتاوءطببةدايقلا
ماكحإدعأوفقوت.ةلسلسللةعنصملا
.ةبكرمللةسمالمتناكاذإلسالسلاطبر
كنكمي،سمالتلااذهرارمتساةلاحيف
.فقوتيىتحةبكرملاةعرسنمليلقتلا
نارودوأ،ةدئازلاةعرسلارضتثيح
اهيلعلسالسلاتيبثتعمتالجعلا
.كتبكرمب

ماجحألاتاذCutawayزُرُطلةبسنلاب
LT245/75R16وأLT225/75R16

Lowتالباكمادختسابجي،تاراطإلل
Profile Z-ChainوأSAE Class S.

تاذةلومحلاوأباكرلازرُطلةبسنلاب
وأLT225/75R16سايقبتاراطإ

LT245/75R16،تالباكمادختسابجي
Low Profile Z-Chain.حصنيالو

SAEلسالسمادختساب Class S.

راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٢٤٠/تاراطإعجار
نوكينأحجرملانمف،راطإلانمءاوهلل
يفراطإلارجفنااذإنكلو.ءيطببيرست
وهاملوححئاصنلاضعبهذهف،تقويأ
:هلعفكيلعنيعتياموعقوتم
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
اًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلانع

ريذحت}
ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
راطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
ءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلادعب
ببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثموأ
خفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخًاثداح
هبةبكرملاتدقدقتنكاذإراطإلا
نملقأهلخادبطغضلاىوتسمو
زكرموأكليكوعد.بوقثهبوأ،بولطملا
وأحيلصتبموقيدمتعملاتاراطإلاةمدخ
عرسأببوقثملاراطإلالادبتسا
.نكممتقو

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناكاذإ
رييغتدنعمادختساللطقفةممصماهناف
اهمادختسامتاذإو.غرافلاراطإلا
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغأل
تقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا

)عبتي(
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٢٥٣ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

كانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنمةبكرملا
ةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفار
.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختساللطقف

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١١٨/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
رييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
كرحتعنمىلعةدعاسملل.راطإلا
:ةبكرملا

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةكرحلالقنزاهجلعجا.٢
Pعضولايفيكيتاموتوألا
لقنزاهجلعجاوأ،)نكرلا(
1عضولايفيوديلاةكرحلا
.)عوجر(Rوأ)لوألا(

دعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٣
.ةبكرملاعفرءانثأهليغشت
.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٤
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٥

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

راطإلاحالصإهيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.هرييغتوأ

تاراطإلارييغت

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

ةبرعوأنحشلاةبرعلةبولطملاتاودألا
ةيوازلايفبكارلابناجيفيهباكرلا
.ةبكرمللةيفلخلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٤

جراخنمهلزأوِتبثملاحانجلايغربلزأ
.تيبثتلادانس
سولجلبيترتلالجأنمةبولطملاتاودألا

ةيفلخلاةيضرألاىلعةتبثميهبكار١٥
.بكارلابناجيفةبكرملل

جراخهلزأوِتبثملاحانجلايغربكفبمق
.تاودألاىلإلوصوللتيبثتلادانس
اهمادختساىلإجاتحتسيتلاتاودألانمضتت
:يليام

ةعفارلا.١

ةعفارلاعارذضبقم.٢

)تالصو(ةلصو.٣

ةلجعلاحاتفم.٤

ةعفارلاضبقم.٥

لكيهلايفًاتبثميطايتحالاراطإلادجت
.ةبكرملانميفلخلايلفسلا
ةلصولاوةعفارلاعارذضبقممدختسا
راطإلاعزنلةلجعلاحاتفمو)تالصولا(
.لكيهلالفسأبكرملايطايتحالا
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٢٥٥ ةبكرملابةيانعلا

:ةبكرملانميطايتحالاراطإلاضفخل

يطايتحالاراطإلا.١
ةلجعلا/راطإلازجاح.٢

عفرلالباك.٣
عفرلاةعومجم.٤

عفرلادومع.٥
ةعفارلاعارذضبقم.٦

)تالصولا(ةلصولاو

ةلجعلاحاتفم.٧

ضبقمىلع)7(ةلجعلاحاتفمبكر.١
.)6()تالصولا(ةلصولاوةعفارلاعارذ

.بكارلابناجبيفلخلابابلاحتفا.٢
ضبقمليليمزألافرطلالخدأ.٣

ةحتفلالالخنمةيوازبةعفارلا
يفلخلاةيضرألاحوليفةدوجوملا
.دصملاقوف
دومعبضبقملاطابترانمدكأت
علضملافرطلامدختسيو.ةعفارلا
راطإلالازنإلةعفارلاعارذضبقمل
.يطايتحالا

براقعهاجتاسكعةلجعلاحاتفمردأ.٤
ىلإيطايتحالاراطإلالازنإلةعاسلا
ةلجعلاحاتفملتفيفرمتسا.ضرألا
يطايتحالاراطإلابحسكنكميىتح
.ةبكرملالفسأنم

تحتنميطايتحالاراطإلابحسا.٥
.ةبكرملا

عمةبكرملاوحنراطإلاةلامإبمق.٦
نكمتتيكلباكلايفءاخترالاضعب
.ةلجعلا/راطإلازجاحىلإلوصولانم

زكرمربعهبحساوزجاحلاةلامإبمق
.ضبانلاولباكلاعمةيوسةلجعلا
اهنمءاهتنالامتيتلاةبكرمللةبسنلاب
تامولعملاعجارف،لكيهوةروصقمب
ةكرشلا/ةتبثملاةكرشلانمةدراولا
.ةبكرملامسجلةدروملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٦

لماكاًراطإيطايتحالاراطإلاربتعي
ةتبثملاتاراطإلانمهريغلثم،مجحلا
.ةبكرملايف

راطإلابرقيطايتحالاراطإلاعض.٧
.بوقثملا

.بكارلابناجبيفلخلابابلاقلغأ.٨

يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ

ةيكيتسالبةيطغأبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
لالخنماهئاخرإبمقف،تالجعلاليماوصل
هاجتاسكعيفتالجعلاحاتفمةرادإ
ةيطغأميمصتمتدقو.ةعاسلابراقع
ءاطغلايفىقبتثيحبةلجعلاليماوص
.يزكرملاءاطغلاةلازإكيلع.يزكرملا
يزكرمءاطغبةدوزمةلجعلاتناكاذإو
حاتفمليليمزألافرطلاعضف،سلمأ
،ةلجعلاىلعةدوجوملاةحتفلايفتالجعلا
.قفربهعلخامث

ةعفارلا.١

ةعفارلاعارذضبقم.٢

)تالصو(ةلصو.٣

ةلجعلاحاتفم.٤

ةعفارلاضبقم.٥

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار
/٢٥٢.

مادختسابتالجعلاليماوصّكفمث.٢
ةلازإبمقتال.تالجعلاحاتفم
.نآلاليماوصلا

:تاودألاوةعفارلابيكرتبمق.٣
بيكرتبمق:ةغرافلاةيمامألاةلجعلا
)5(ةعفارلاضبقمعم)1(ةعفارلا
حاتفمو)3(نيتلصووأةلصوو
.)4(ةلجعلا
بيكرتبمق:ةغرافلاةيفلخلاةلجعلا
)5(ةعفارلاضبقمعم)1(ةعفارلا
.)4(ةلجعلاحاتفمو)3(نيتلصوو

يمامألاعضولا
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٢٥٧ ةبكرملابةيانعلا

يمامألاعضولا

يفلخلاعضولا

ىلعةيمامألاعفرلاةطقندجوت.٤
.راطإلا

ىلعةيمامألاعفرلاةطقندجوت
ةيفلخلاعفرلاةطقندجوتامنيب.راطإلا
.يفلخلاروحملاىلع

ريذحت}
رمأاهعفرءانثأةبكرملالفسألوزنلانإ
ىلعنمةبكرملاتقلزنااذإ.ريطخ
ةريطخةباصإباصتنأنكمي،ةعفارلا
ةبكرمتحتلزنتال.ةافوللضرعتتوأ
.طقفةعفارلاةطساوبةعوفرم

ريذحت}
ريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
وأةبكرمللفلتثادحإهنأشنمحيحص
بنجتيفةدعاسملل.طقستاهلعجي
دكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلاةباصإلا
حيحصلاناكملايفةعفارلاتيبثتنم
.ةبكرملاعفرلبق

براقعهاجتابةلجعلاحاتفمردأ.٥
ةبكرملاعفرا.ةبكرملاعفرلةعاسلا
ثيحبةيفاكةفاسمبضرألانعاًديعب
بيكرتنكميىتحةيفاكةحاسمكرتت
.يطايتحالاراطإلا

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٦
حطسنعغرافلاراطإلاعلخا.٧

.بيكرتلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
ليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
ةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتفدعب
.ثداحعوقويفببستتواهناكمنم
أدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٨

)عبتي(ريذحت

؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

ىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.٨
،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلاريماسم
.ةيطايتحالاةلجعلاو

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

نوكيثيحبةلجعلاليماوصدعأ.٩
ةهجاومليماوصلانميرئادلافرطلا
ةلجعةلوماصلكتبثت.ةلجعلل
ةلجعلاتيبثتمتينأىلإًايوديماكحإب
.زكرملاب

هاجتاسكعبةعفارلاضبقمردأ.١٠
ضفخا.ةبكرملالزنتلةعاسلابراقع
.امامتةعفارلا

ريذحت}
اليتلاتالجعلاليماوصلمعتنأنكمي
اذإو.ةككفمةروصبماكحإباهطبرمتي
ىلعةدوجوملاليماوصلالكعلخمت
نعةلجعلالصفنتنأنكميف،ةلجعلا
نأبجي.ثداحعوقوًةببسم،ةبكرملا
ةمكحمةلجعلاليماوصعيمجنوكت
دعاوقلاعابتابجيو.حيحصلكشبطبرلا
.كلذنمدكأتللمسقلااذهيف

ريذحت}
يفتالجعلاريماسمرسكنتنأنكمي
ريماسمعيمجترسكتاذإو.اهفلتةلاح
نمةلجعلالصفنتنأنكميف،ةلجعلا
يف.ثداحعوقويفببستتواهناكم
دحألاصفناببسبرامسميأفلتةلاح
يقابباصتنأنكميف،تالجعلا
ءارجإكو.ىرخألايهفلتلابريماسملا
ةتبثملاريماسملاعيمجلدبتسا،يئاقو
ريماسملاتاحتفتحبصأاذإ.ةلجعلاىلع
نأةلجعللنكميف،ربكأةلجعلايف
بجي،هيلعو.ليغشتلاءانثألصفنت
تاحتفتحبصأاذإةلجعيألادبتسا

)عبتي(
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٢٥٩ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

يأبفلتلابتبيصأاذإوأربكأاهريماسم
صحفيغبنيامك.لاكشألانملكش
كلتاههجوتيتلاتالجعلاورواحملا
قحليدقيذلافلتلانعفشكللرواحملا
رارضأبهيجوتلاةحولباصتامبر.اهب
بجوتسياممتالجعلالاصفناببسب
ظافحلالجأنم،هلمكأبروحملالادبتسا
دنع.تالجعللميلسلازكرملاةيعضوىلع
ليماوصوأرواحملاوأريماسملالادبتسا
مادختسانمدكأتف،تالجعلاوأتالجعلا
.GMنمةيلصألاتادعملا

ريذحت}
ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ليماوصلامادختسادنعةعنصملاةكرشلاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تاعسلاعجار.ةلجعلالفقلةيفاضإلا
تافصاومةفرعمل٢٨٨/تافصاوملاو
.ةيلصألاةلجعلاليماوصمزع

هيبنت

ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
٢٨٨/تافصاوملاوتاعسلاعجار
نارودمزعتافصاومىلعفرعتلل
.ةلجعلاةلوماص

طبرماكحإلتالجعلاحاتفممدختسا.١١
تالجعلاحاتفمردأو.ةدشبليماوصلا
يفوةعاسلابراقعهاجتايف
.نيبموهامك،عطاقتملسلست

زكرملاءاطغوأةلجعلاءاطغدعأ.١٢
ةكيتسالبلاتالجعلاليماوصةيطغأو
زجاوحةيألزأ.ىرخأةرماهناكمىلإ
.تالجعلل
ىدملينفلاصحفلاىلعصرحا
تالجعلاليماوصعيمجطبرماكحإ
عطقدعبنارودمزعحاتفممادختساب
عطقدعبمث،)ليم١٠٠(مك١٦٠لوأ
دعب)ليم١٠٠٠(مك١٦٠٠ةفاسم
ةرملكدعبةمدخلاهذهررك.كلذ
ءارجإوأتاراطإلادحأةلازإاهيفمتي
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تاعسلاعجار.هيلعةمدخلا
نمديزملل٢٨٨/تافصاوملاو
.تامولعملا

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
ةروصقملخادىرخألاتادعملاوأ
يفةبكرملالخادةدوجوملاباكرلا
وأئجافملافقوتلادنع.تاباصإثودح
ةمكحمريغتادعملامطترتدق،مداصتلا
كلتةفاكنيزختبجي.باكرلابطبرلا
.بسانملاناكملايفضارغألا

ريذحت}
نيزختتاميلعتعابتايفلشفلايدؤيدق
ةباصإثودحىلإةيانعبهذهتاراطإلا
طقساذإتاكلتمملايففلتوأةيصخش
نمدكأت.راطإلاىخترااذإوأعفرلالبك
لبقَمكحملكشبنزخمراطإلانأ
.ةدايقلا

هيبنت

كانهنكيملاذإراطإلاةعفارررضتتدق
لوصحلل.اهمادختسادنعلباكلاىلعدش
ةلجعلابيكرتبجي،بولطملادشلاىلع
ةعومجموقيرطلاةلجعوةيطايتحالا
لجأنمراطإلاةعفارىلعةلجعلا
.اهمادختسا

ريذحت}
يطايتحالاراطإلايخترينأنكمي
يفببستيوحيحصريغلكشبنزخملا
ةيصخشلاةباصإلابنجتل.مداصتةثداح
نيزختباًمئادمق،تاكلتمملافلتوأ
ةرايسلانوكتامدنعيطايتحالاراطإلا
.ٍوتسمحطسىلعةفقوتم

ةبكرملاةرخؤملفسأراطإلانيزختبمق
.يطايتحالاراطإلالماحيف

يطايتحالاراطإلا.١
ةلجعلا/راطإلازجاح.٢

عفرلالباك.٣
عفرلاةعومجم.٤

عفرلادومع.٥
ةعفارلاعارذضبقم.٦

)تالصولا(ةلصولاو

ةلجعلاحاتفم.٧

ةرخؤميفضرألاىلعراطإلاعض.١
ًاهجتممامصلاقاسنوكعمةبكرملا
.فلخلاوحنولفسألاوحن
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زكرمربعضبانلاولباكلابحسا.٢
ةزجاحلاةحيفصلاةلامإبمق.ةلجعلا
.ةلجعلازكرمربعلفسألاوحن
ديجلكشبتبثمزجاحلانأنمدكأت
.ةلجعلليلفسلابناجلاربع

ضبقمىلع)7(ةلجعلاحاتفمبكر.٣
.)6()تالصولا(ةلصولاوةعفارلاعارذ

.بكارلابناجبيفلخلابابلاحتفا.٤

هيبنت

يأوأيئاوهحاتفممادختسابىصويال
لماعتلادنعةقاطلابلمعتىرخأتاودأ
فلتىلإيدؤتدقاهنألعفرلاةيلآعم
ةمٰدقملاتاودألاطقفمدختسا.ماظنلا
.عفرلاةيلآعمكل

ضبقمليليمزألافرطلالخدأ.٥
ةحتفلالالخنمةيوازبةعفارلا
يفلخلاةيضرألاحوليفةدوجوملا
دومعيفوتامدصلاصامقوف
.عفارلا
حاتفمليليمزإلافرطلالمعتستال
.ةلجعلا

نمدكأت.ىلعألاوحنًاليلقراطإلاعفرا.٦
.ةلجعلاةحتفيفتبثمزجاحلانأ

لفسأبناجلاوحنًايلكراطإلاعفرا.٧
ةلجعلاحاتفملتفلالخنمةبكرملا
عمستىتحةعاسلابراقعهاجتاب
توفيهبرعشتوأنيتقطتوص
رثكألباكلادشتنأكنكميال.نيترم
.مزاللانم

لكشبنزخمراطإلانأنمدكأت.٨
لتفامث)1(بحساوعفدا.بسانم
مدختسا،راطإلاكرحتاذإ.راطإلا)2(
.لباكلادشتلةلجعلاحاتفم
ينعياذهفنيتقطتوصعامسدنع
.هناكميفتبثدقراطإلانأ
دنعماكحإلاصحفلءارجإلااذهررك
ةيطايتحالاتاراطإلاطغضصحف
وأةلودجملاةنايصلاتامولعملاًقفو
تاراطإلاةجلاعمهيفمتيتقويأيف
تانوكملاةمدخببسبةيطايتحالا
.ىرخألا

حيحصلكشبةنزخم
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حيحصريغلكشبةنزخم

ناكملاىلإعفرلاتادعمدعأ.٩
ةداعإورصانعلانيمأتبمقو.حيحصلا
.هناكمىلإةعفارلاءاطغ

مجحلاةلماكةيطايتحالاةلجعلا
راطإبةزهجمةبكرملاهذهتناكاذإ
ءاوهلابأبعمناكولماكلامجحلابيطايتحا
نأنكمملانمف،اًديدجناكامدنعاًمامت
بجياذل.تقولارورمبءاوهلانمغرفي
طغضعجار.ماظتنابءاوهلاطغضصحف
/ةرايسلاةلومحدودحو٢٤٢/تاراطإلا

ةيفيكبةقلعتملاتاميلعتلاةفرعمل.١٥٩
،يطايتحاراطإنيزختوأبيكرتوأةلازإ
.٢٥٣/تاراطإلارييغتعجار

،ةبكرملايفيطايتحالاراطإلابيكرتدعب
نأنمدكأتللنكممتقوبرقأيففقوت
.حيحصلكشبخوفنميطايتحالاراطإلا
لكشبلمعييكلممصميطايتحالاراطإلا
/مك١١٢ىلإلصتةعرسبريسلادنعديج
طغضطبضعم)ةعاس/ليم٧٠(ةعاس
كنكميثيحب،هبىصوموهاملاًقفوراطإلا
.نامأبكتلحرءاهنإ
فلاتلاقيرطلاراطإلادبتساوأحالصإبلطا
ةبكرملايفىرخأةرمءاوهلانمغرفملاوأ
راطإلانوكيثيحب،نكممتقوبرقأيف
هيلإةجاحلاةلاحيفاًرفوتميطايتحالا
.ىرخأةرم

تاسايقنمتالجعلاوتاراطإلانيبجزمتال
بيكرتىلعصرحا.بسانتنلاهنألةفلتخم
.هلةصصخملاةلجعلابيطايتحالاراطإلا
يطايتحاراطإبةدوزمةبكرملاهذهتناكاذإ
قيرطلاتالجعوتاراطإعمبسانتيال
لمشتالف،عونلاوسايقلاثيحنمةيلصألا
.تاراطإلانيبليدبتلايفيطايتحالاراطإلا
سايقبيطايتحاراطإبزيهجتلاةلاحيف
كلذدجتسف،تقؤملامادختسالللماك
زوجيال.راطإلليبناجلارادجلاىلعاًحضوم
ةعرسبيطايتحالاراطإلامادختسابةدايقلا
يفليم٧٠(ةعاس/مك١١٢نعديزت
يفليم٥٥(ةعاس/مك٨٨وأ،)ةعاسلا
ءاوهلاطغضب،ةروطقمرجءانثأ)ةعاسلا
قيرطلاراطإلادبتساوحالصإبمق.حيحصلا
راطإلانيزختبمقو،نكممتقوبرقأيف
.قحاللامادختسالليطايتحالا
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ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٢٥/ةيراطبلاعجار

بغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
تالبكضعبوىرخأةبكرممادختسايف
ليغشتءدبليجراخردصمنمليصوتلا
ةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملا
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقلل

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

ضعبكلببستنأنكمملا
.قورحلا

نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأنكمملا

ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإلفاك

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت

نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

نأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
تلوف١٢دهجبةيراطببةزهجمنوكت
.يبلسضيرأتماظنبةدوزمو

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

ةيافكلاهيفامبةبيرقتابكرملالعجا.٢
نكلو،تالبكلاليصوتعيطتستىتح
سمالتالتابكرملانأنمدكأت
نكمملانم،كلذثودحدنعف.اهضعب
ريغيضرأليصوتيفكلذببستينأ

ءدبعيطتستالامبر.هيفبوغرم
ضيرأتلاببستيامبرو،كتبكرمليغشت
.ةيئابرهكلاةمظنألافالتإيفئيسلا
،تابكرملاقالزنالامتحابنجتل
لكيفماكحإبديلاةلمرفمدختسا
ءدبيفنيتمدختسملانيترايسلانم
طبضا.يجراخردصمنمليغشتلا
Pعضولاىلعيئاقلتلاةكرحلالقان
ىلعيوديلاةكرحلالقانوأ)نكر(
مادختسالبققيشعتاللاعضو
.ديلاةلمرف

هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

يفلاعشإلاةادأليغشتفاقيإبمق.٣
تاقحلملالصفا.نيترايسلانملك
ةعالويفةلصوملاةيرورضلاريغ
.ةيفاضإلاةقاطلاجراخموأرئاجسلا
تابمللاوويدارلاليغشتفاقيإبمق
ىلعكلذدعاسيس.اهيلإجاتحتاليتلا
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ةقاطلاظفحوررشلاثادحإيدافت
نمو.تايراطبلايفةدوجوملا
!ويدارلاىلعظفاحينأنكمملا

ىلعروثعلاوكرحملاةيطغأحتفبمق.٤
ةبلاسلاو)+(ةبجوملافارطألانكامأ
.ىرخألاةبكرملل)-(
لماحمدختسا،ةصاخلاكتبرعيفو
فرطكغوبصملاريغويدارلايئاوه
.ديعب)-(بلاس

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانمريثكلا
ةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوتيف
ضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانميتلا
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
ةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب
.اروفةيبطلا

ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

ريغليصوتلاتالبكنأنمدكأت.٥
ةلاحيف.لزعاهبدجويوأةيخترم
ببستينأنكمي،كلذنميأدوجو
نأنكميو.ةمدصثودحيفكلذ
.نيترايسلافالتإيفكلذببستي
دجوت،تالبكلاليصوتبكمايقلبق
بجوتييتلاةيساسألارومألاضعب
فرطلاليصوتمتيس.اهتفرعمكيلع
وأ)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
)+(ةديعبلاةبجوملاةيفرطلاةياهنلا
.ةبكرملايفةدحاوكانهتناكاذإ
،)-(بلاسلافرطلاليصوتمتيس
وأغوبصملاريغيندعملاءزجلاب
ناكاذإديعبلا)-(بلاسلافرطلا
كتبرعيفو.ةبكرملايفدحاوكانه
ويدارلايئاوهلماحمدختسا،ةصاخلا
.ديعب)-(بلاسفرطكغوبصملاريغ
)+(بجوملافرطلاليصوتبمقتال
ببستتالىتح)-(بلاسلافرطلاىلإ
يدؤينأنكمملانمرصقثادحإيف
ءازجألاامبروةيراطبلافالتإىلإ

لبكلاليصوتبمقتالو.كلذكىرخألا
)-(ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاب)-(بلاسلا
كلذنألةنحشلاةغرافةيراطبلايف
يفببستينأنكمملانم
.ررشثادحإ

)+(بجوملارمحألالبكلاليصوتبمق.٦
يف)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلاب
ةياهنلامدختسا.ةغرافلاةيراطبلا
ةلاحيفةديعبلا)+(ةبجوملاةيفرطلا
ثدحتال.ةبكرملايفةدحاودوجو
يأوىرخألاةياهنلانيبسمالت
ةياهنلابهليصوتبمق.ةيندعمفارطأ
ةيراطبلايف)+(ةبجوملاةيفرطلا
ةيفرطلاةياهنلامدختسا.ةميلسلا
دوجوةلاحيفةديعبلا)+(ةبجوملا
.ةبكرملايفةدحاو
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دوسألالباكلاليصوتبنآلامق.٧
يف)-(بلاسلافرطلاب)-(بلاسلا
ةياهنلامدختسا.ةميلسلاةيراطبلا
ةلاحيف)-(ةديعبلاةبلاسلاةيفرطلا
.ةبكرملايفةدحاودوجو
ىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال
ىلإلاقتنالامتيىتحءيشيأو
نمىرخألاةياهنلا.ىرخألاةوطخلا
اهليصوتمتيال)-(بلاسلالبكلا
اهليصوتمتيثيح.ةغرافلاةيراطبلاب
نمنوهدملاريغليقثلاءزجلاب
ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاوأكرحملا
اهبدوجوملاةبكرملايف)-(ةديعبلا
كتبرعيفو.ةغرافلاةيراطبلا
ويدارلايئاوهلماحمدختسا،ةصاخلا
.ديعب)-(بلاسفرطكغوبصملاريغ

)-(بلاسلارخآلافرطلاليصوتبمق.٨
رخآلافرطلاعقومبلباكلانم
ةيراطبلاتاذةبكرملايف)-(بلاسلا
،ةصاخلاكتبرعيفو.ةغرافلا
ريغويدارلايئاوهلماحمدختسا
.ديعب)-(بلاسفرطكغوبصملا

هيبنت

ويدارلايئاوهلماحةبكرملامدختستس
لزأ.ديعب)-(بلاسفرطكيلطملاريغ
لباكتيبثتلبقيروحملايئاوهلالباك
.تباثلايئاوهلالماحبيبلسلاليصوتلا
يبلسلالباكلاكبشمسمالتبنجت
قافخإلانأملعاو.ءاوهلافييكتكالسأل
قحلينأنكميكلذنمٍيأبمايقلايف
نامضيطغينلو.ةبكرملابررضلا
.تاحالصإلاهذهةبكرملا

ةطساوبةبكرملاليغشتبنآلامق.٩
ةرادإبمقوةميلسلاةيراطبلا
.ةرتفلكرحملا

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٠
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

هيبنت

اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
ةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبك
وأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألاسمالت

ليصوتلالبكةلازإ

تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٦

ةبكرملابحس

ةرايسلابحس

هيبنت

ةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
يرسينل.رارضأثودحيفةلطعم
بنجت.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
تانوكميفهقيلعتوأءيشيأطبر
لوحةبسانمةمزحأمدختسا.قيلعتلا
يأبحسبنجت.ةرايسلاتيبثتلتاراطإلا
.ةبكرملاليمحتءانثألفقمراطإ/ةلجع
دوزملاعونلانمةعفارمادختسابنجت
يدؤيدقثيح.ةبكرملارجلعفرلبحب
.ةبكرملافلتىلإكلذ

مادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
ةبكرملالقنلةحطسمبحسةنحاش
يفةدعاسمللتارمملامدختسا.ةلطعُملا
عفرمزلي.رمألامزلاذإ،عافترالاةيوازليلقت
نعةبوحسملاةرايسلايفةدئاقلاتالجعلا
بحستامدخةكرشبلصتا.ضرألا
ةبكرملابحسىلإةجاحلادنعةصصختم
.ةلطعملا

ةيمامألاطبرلاطاقن

بجيةددحمليصوتطاقنبةدوزمةرايسلا
ةرايسىلعأةرايسلابحسيفاهمادختسا
.ةحطسمةيضرأىلعكلذوةحطسملالقنلا
بحسلهذهليصوتلاطاقنمدختستال
.لامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
رطقينعيةيهيفرتبابسألةبكرملارطق
بحسلثمىرخأةبكرمفلخةبكرملا
ناعونلا.لقنتملزنمةبكرمفلخةبكرملا
ةبكرملابحسعاونأنماعويشرثكألا
بحسوقروزلابحسامهةيهيفرتبابسأل
ةبكرملابحسوهقروزلابحس.ةيلدلا
بحس.ضرألاىلععبرألااهتالجعىلع

ىلعنيتلجعىلعةبكرملابحسوهةيلدلا
ةعوفرمتالجعلايقابنوكتامنيبضرألا
.ةيلدلابفرعيزاهجىلع
يفاهعضولةماهلارومألاضعبانهدجوت
:ةيهيفرتبابسألةبكرملابحسلبقرابتعالا
ىلع،ةبكرملابحسلبق،فرعت.

ىلعقبطنتيتلاةيلحملانيناوقلا
فلتختدقف.ةيهيفرتلاتابكرملابحس
.ةقطنملابسحنيناوقلاهذه

؟بحسلاةبكرملبحسلاةردقيهام.
ةكرشلاتايصوتةءارقنمدكأت
قلعتياميفةبكرمللةعنصملا
.بحسلاةيلمعب

دجوت؟اهعطقمتيسيتلاةفاسملاام.
تارتفلاوتافاسملاىلعدويقلاضعب
اهلالخموقتنأعيطتستيتلاةينمزلا
.بحسلاب

بحسلاتادعممادختسامتيسله.
صصختموأليكولاعجار؟ةميلسلا
تايصوتلاوتاميلعتلانمديزملبحسلا
.تادعملابةقلعتملا

؟اهبحسمتييكلةزهاجةبكرملاله.
ةلحربمايقللةبكرملادادعإلثمامامت
.اهبحسلةبكرملاريضحتنمدكأت،ةليوط
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٢٦٧ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

ةكبشمامأتبثمسرتمادختسايدؤي
ءاوهلاقفدتةقاعإىلإةرايسلاةيوهت
.سورتلاقودنصفلتيفببستيدقو
هذهةبكرملانامضيطغينلو
مادختسالرارطضالادنع.تاحالصإلا
متييذلاعردلاىوسمدختستال،عرد
.بحسلاةبكرمىلعهبيكرت

قروزلابحس

هيبنت

عمةبكرملابحسببستينأنكمملانم
يف،ضرألاىلععبرألااهتالجعلعج
نلو.بحسلاةعومجمتانوكمفالتإ
ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
عبرألااهتالجعىلعةبكرملابحست
.ضرألاىلع

تالجععبرألاوةبكرملابحسمتيالأبجي
.ضرألاىلع

ةجوردلابحس

ريغةيفلخلاتالجعلا(يفلخلابحسلا
)ضرأللةسمالم

:فلخلانمةرايسلارطقل
اهبحسديرتيتلاةبكرملابةيلدلاطبرا.١

.ةيلدلاعنصمتاميلعتلاقفو
ىلعةيفلخلاتالجعلابدعصا.٢

.ةجوردلا
نكرلالمارفعجار.نكرلالمارفتبث.٣

/١٧٥.

عضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٤
P)نكرلا(.

تاميلعتًاعبتمةجوردلابةبكرملاتبث.٥
.ةعنصملاةهجلا

ةممصمةبسانمتيبثتةليسومدختسا.٦
تالجعلالفقنمضتيكبحسلل
.ميقتسمعضويفةيمامألا

.لاعشإلاليغشتفقوأ.٧
ةبكرمليغشتءدبمتينلناكاذإ
وأعيباسأةتسةدملاهتدايقوأبحسلا
فرطلانمةيراطبلالباكلزأف،رثكأ
عنملةيراطبلل)يدعبلا(بلاسلا
.بحسلاةيلمعءانثأةيراطبلافازنتسا
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٨

رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا

لافقأ

مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٢٨٤/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ

لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت

لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلُتتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
فيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلانكمي
عبتا.هعبتتيذلاليكولانمةدمتعملا
اميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلاةفاك
،تاجتنمللحيحصلامادختسالابقلعتي

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

صلختلاوةيرورضلاةمالسلاتاريذحتو
ةيانعلاتاجتنمنميأنمميلسلكشب
.ةبكرملاب

هيبنت

طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
١٢(مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
تالآمادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب
٨٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
)ةعبرمةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك
ةلازإوأفالتإيفببستينأنكمملانم
.تاقصلملاوتاناهدلا

هيبنت

نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
ءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
تناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلاتاحسام
ةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق.ةرفوتم
لسغةزهجأقيعتوأررضتتدقيتلا
.ةرايسلا
هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

ماعلالكشلابةيانعلا

تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع
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٢٦٩ ةبكرملابةيانعلا

عمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
نماياقبةلازإلنايحألاضعبيفًايودي
ىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلاءالط
.ةدمتعملافيظنتلاتاجتنم
ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
رمألااذهببستينأنكميثيحعماللاريغ
.تايفلتثودحيف

هيبنت

داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
ببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
داوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإيف
ًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغعيملتلا
ةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاتاناهدل
.ةبكرملايفةفافشلا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم

ةممصملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزلل

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
نمةعونصمةرايسلاىلعةدجاوتملا
اليذلابلصلاوأموركلاوأموينمولألا
عبتا،ررضيأثودحيدافتلجأنم.أدصي
:ةيلاتلافيظنتلاتاميلعتًامئاد
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت

دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
ىلعةرداقةيولقداومىلعوأةيلاع
ةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإ
.ةعماللاةيجراخلا

زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعتبسح

ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو

ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
ليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ةبكرملا
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
.ةيوقتافظنم

.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٠

يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبناببسب

هيبنت

حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
نامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت
.ةبكرملا

هيبنت

تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطّلكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم

،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأيمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا

فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا

نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
ةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
جاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغدعب
لسغا.لدتعمفيظنتلئاسوأيمامألا
.تارفشلافيظنتدنعاديجيمامألاجاجزلا
،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا
نكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيفببستتنأ
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
لامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبكردقل
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاوحلملاو

رطملاوحيرلاةطرشأ

نمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلالماوع
قاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلعدعاستو
حيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلارودصوأ
.لقألاىلعةنسلايفةدحاوةرمرطملاو
راركتمزلتسيدقفاجلاوراحلاسقطلا
ءادوسلاتامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلا
ةيلطملاحطسألاىلعطاطملانعةجتانلا
.ةفيظنشامقةعطقباهحسمقيرطنع
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٢٨٤.

تاراطإ

تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت

يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
فالتإيفببستينأنكمملانمةبكرملا
ةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/وناهدلا
نمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالط
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلع

طونجلاوتالجعلا

عمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاوءاملا
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلادعب
.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعبنكمي

هيبنت

ةعونصملاطونجلاتالجعلاضرعتتدق
دعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلانم
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايق
.مويسلاكلاديرولكوأمويسنغاملاديرولك
طونجلاوتالجعلاهذهمادختسامتيو
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.جولثلاوةبرتألا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت
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٢٧١ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
داوملاوأنوباصلامادختسابنجت
ةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلاةيئايميكلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملاوأ
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةرايسلاةدايقبنجت.زروتوم
ًايلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن

ميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
نعًاثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
.حطسلافورظيفتانارودلاولكآتلا
سادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطبصحفا
لكصحفا.تاعدصتوألكآتيأنعًاثحب
.ىرخألالمارفلاءازجأ

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللًايرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.ًايونسلقألاىلع
هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
ًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع
مكحتلاعارذلةيوركلاتالصولاقيلزتبمق
عمةرموةرملقألاىلعيلفسلاويولعلا
.كرحملاتيزرييغتلك
طبرلابيضقلةيوركلاتالصولاقيلزتبمق
نزاوتلاعارذليروحملادومعلالماحمو
نامتبعارذسبقمونزاوتلاعارذسبقمو
رييغتلكعمةرموةرملقألاىلع
.كرحملاتيزل

هيبنت

/هيجوتللطاقنيألقيلزتءارجإمدعمزلي
١٢-ةرارحلاةجردنكتملامقيلعتلا
الإو,ىلعأوأ)تياهنرهف١٠(ةيوئمةجرد
.فلتثدحيدقف

لكيهلاتانوكمميحشت

حيتافملالافقأتاناوطسألكقيلزتبمق
بابتالصفموكرحملاءاطغتالصفمو
نكتملامدوقولابابةلصفموةرخؤملا
موحشعضوظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملا
سقطلانمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلا
ةدملاهيلعةفيظنشامقةعطقمادختساب
عنميو،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأ
.ريرصلارودصوأقاصتلالا

يلفسلاءزجلاةنايص

،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
تاتفلاوخاسوألافطشلًايداعءاممدختسا
.ةبكرملامسجليلفسلالكيهلابقلاعلا
ليسغماظنوأليكولاموقينأنكميو
متتملاذإو.كلذبتارايسلليلفسلاءزجلا
.لكآتلاوأدصلااهيلعرهظيدقف،اهتلازإ
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٢

ةيندعملاحاولألافلت

حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
ةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلانم

ناهدلافلت

ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
حالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكوللةعباتلا

ةيواميكلاتاناهدلاعقب

ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
ةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلعةمظتنم
اذهنمقباسءزجيف"ماعلالكشلاب
.مسقلا

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
.روفلاىلعةبرتأةيألزأو.ماظتنابةبكرملل
ببستتدقةنكادلاةشمقألاوأدئارجلاقاروأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألاثيولتيف
ةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
قوقشلاوضباقملاىلعنمةبرتألا
لولحماًمدختسم.تادادعلاةعومجمب
خاسوألاروفلاىلعلزأ،ًالدتعمنوباص
نمةياقولاميركوديلامسلبنعةجتانلا
ىلعنمتارشحلاتادراطوأسمشلا
نعجتنيدقفالإو،ةيلخادلاحطسألاعيمج
.مئادفلتكلذ
اًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
ىلعتافظنملالكعض.مئادفلتثودح
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاشامق
رصانعوأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشت
تاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
اهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملاةمالسلا
،ةرايسلابةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ.اًديج
ةيوهتلاىلعلصحتلذفاونلاوباوبألاحتفا
.ةبسانملا

ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
قرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا
:ةيلاتلا
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
.ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

وأةدشبحطسيأكحتال.
.طرفمطغضب

ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
.موحشلاةلازإداومعمقابطألاليسغل
مدختسا،ةلئاسلاتافظنملاىلإةبسنلاب
١(تارتل٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوح
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج
رثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ليلاحممدختستال.خاسوألاباذتجاو
.ٍواكوأيوقنوباصىلعلمتشت

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت
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٢٧٣ ةبكرملابةيانعلا

يلخادلاجاجزلا

ًاللبُمًايربوًايندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
مادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما.هايملاب
،ةرورضلادنع.ةفيظنوةفاجشامقةعطق
فيظنتلادعبًايراجتجاجزفظنممدختسا
.طقفءاملاب

هيبنت

دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ

قفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
ضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغلوح
نوباصوءامبعقبلافّظن.رارضألل
.طقفلدتعم

ةيلطملابلاوقلا

.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

ةعطقوأةجنفسإمادختساباهفظن
ليلقبةللبموربولانمةيلاخشامق
.ءاملانم

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا

فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
ةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
ةداجسىلعطقفهمدختساف،ةيئاوهلا
ردقربكأةلازإبمق،فيظنتلالبق.ةيضرألا
:ةبرتألانمكنكمي
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب

ربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكممردق
.ةيئابرهكلاةسنكملا

:فيظنتلل

فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١
يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا

قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةشامقفل.فصتنملاهاجتابقفرب
لكشبفيظنتلاةقطنمقوففيظنتلا
خاسوألاقاصتلانودةلوليحللرركتم
.ةجسنألاب

قفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
ىلإةبرتألالاقتنافقوتينأىلإ
.فيظنتلاشامق

،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
ًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقفاًعوبتم

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا
ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٤

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
ةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
،ةدحىلعةقيقدلافايلألانمشامقلا
ال.نوباصلانمليلقمادختسابكلذو
.ةجسنأمّعنموأضييبتلاداوممدختست
لبقءاوهلايففجتاهكرتاواًمامتاهفطشاو
.ىرخأةرماهمادختسا

هيبنت

طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

حطسألاولينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ةليلقءالطلاحطسأوىرخألاةيكيتسالبلا
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاوناعمللا
يعيبطلكشب

ءاملابًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا
ريغخاسوألانمصلختلاوةبرتألاةلازإل
مدختسا،لماشلافيظنتلانمديزمل.ةتباثلا
لولحمبًاللبممعانوقيقدجيسناذاًشامق
.لدتعمنوباص

هيبنت

،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
نعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلاحطسألا
هذهىلعنمةطرفملاةبوطرلاحسما
ةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعبحطسألا
وأ،ةرارحلامادختسابنجت.ةيعيبط
مدختستال.عقبلاتاليزموأ،راخبلا
وأنوكيلسلاىلعلمتشتيتلاتافظنملا
ىلإاهتبيكرتيفدنتستيتلاتاجتنملا
لمتشتيتلاتافظنمللنكمي.عمشلا
رهظمرييغتةبيذملاداوملاكلتىلع
مثنمو،معانلاشرفلاوأدلجلالكشو
.اهمادختسابىصويال

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلاربع

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
مادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف
نوباصلولحمبةللبمشامقةعطق
نلةبكرملانامضنأملعاو.لدتعم
مادختسانعةمجانلاتايفلتلايطغي
.وجلاتارطعم

تامدخظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلا

ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو
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٢٧٥ ةبكرملابةيانعلا

نامألاةمزحأبةيانعلا

.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
قيعتالةيضرألاةداجسنأدكأت
.تاساودلا

تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
.ةبسانمةقيرطب
لجرألاتاحسممميمصتمتدقل.

.كتبكرمبسانيلكشبةيلصألاتادعملل
ديجاجسلادبتسارمألابلطتاذإو
ةيضرألاديجاجسءارشبىصُوي،ةيضرألا
متيالدق.زروتوملارنجنمةدمتعملا
عاونألانمةيضرألاديجاجستيبثت
زروتوملارنجديجاجسفالخبىرخألا
.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحصةقيرطب
لخادتتالةيضرألاديجاجسنأاًموددكأت
.تاساودلاعم

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا

ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناجيف

ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.
.قئاسلا

قوفةيضرأةداجسعضتال.
.ىرخأةداجس
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ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٢٧٦..............ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٢٧٧...............ةنايصلالودج

ةصاخلاتامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
٢٨١.....ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ

ةيفاضإلاةيانعلاوةنايصلاتايلمع
٢٨١....ناتيفاضإلاةيانعلاوةنايصلا

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٢٨٤...............اهبىصوملا
٢٨٥.....ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٢٨٦..............ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلًابسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
اًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
وهليكولانإف،نيبردملانيينفلادوجول
لثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألاناكملا
صحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلارييغت
تاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلارصانع
.ةحساملاشيروتايراطبلاولمارفلاو

هيبنت

يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
الدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
تارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامضاهيطغي
صحفلاتايلمعءارجإوةنايصلا
مادختساوةبكرملاىلعةنياعملاو
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
يفةبكرملاىلعظافحللةمهمتاءارجإ
.ةديجةلاح

اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
نامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ
.ةبكرملا

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةديجلاةنايصلادعاست.ليم
ديشرتوةديجةلاحيفاهيلعظافحلا
نمتازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتسا
.ةبكرملا
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،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٥٩/ةرايسلا

حطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
ةدايقلادودحةاعارمعمريسللةبسانم
.ةينوناقلا

عجار.هبىصوملادوقولامدختست.
.١٨٩/هبىصوملادوقولا

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةيداعلاةمدخلا-ةيفاضإلا
ةبولطمةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل
رورملاةفيثكندملايفًابلاغمدختُست.

.راحلاسقطلايف

تاردحنملاىلعًابلاغمدختُست.
.ةيلبجلاقطانملاو

ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختُست.
.ةعرسلا

ةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختُست.
.علسلاليصوتتامدخلوأ

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلا

ريذحت}
لامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
عوقويفببستيدقواًريطخةنايصلا
ةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطختاباصإ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوتاذإالإ
،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
بردمينفريفوتكليكونمبلطاف
ءارجإعجار.ةنايصلالامعأبمايقلل
.٢٠٧/كسفنبةمدخلالامعأ

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

دوقولابدوزتلادنع

عجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.
.٢١٠/كرحملاتيز

رهشلكةرم

امب،تاراطإلاخفنطوغضنمققحت.
طغضعجار.يطايتحالاراطإلاكلذيف
.٢٤٢/تاراطإلا

عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٤٦/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٢٣/لسغلالئاسعجار.يمامألا

ةنسلك

جاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا.
تاحساملاشيرلادبتساعجار.يمامألا
/٢٢٨.
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تاونسسمخلك

.لمارفلالئاسلادبتسا.

كرحملاتيزرييغت

ةلاسرلاروهظدنع
CHANGE ENGINE OIL SOON)رييغت

رييغتبلطا،)لجاعلكشبكرحملاتيز
عطقلبقحشرملالادبتساوكرحملاتيز

ةدايقلاةلاحيف.ةيفاضإليم٦٠٠/مك١٠٠٠
رمعماظنريشيالدق،فورظلضفأيف
املةبكرملاةمدخلةجاحلاىلإكرحملاتيز
كرحملاتيزرييغتبجي.ماعىلإلصي
بجيوماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاو
عيطتسي.تيزلارمعماظننييعتةداعإ
.لمعلااذهذيفنتليكولاىدلبردملاينفلا

تيزرمعماظنطبضةداعإةلاحيف
ةنايصلاءارجإكيلع،دصقنودكرحملا
ليم٣٠٠٠/مك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرملل
رمعماظنطبضدعأ.ةمدخةيلمعرخآنم
ماظنعجار.تيزلارييغتدنعكرحملاتيز
.٢١٢/كرحملاتيزرمع

عٰسوملامادختسالاو)PTO(ةردقلاذخأم
ءاطبإلاعضول

PTOتادعمعمةبكرملامادختسادنع
بلطتتةقيرطباهمادختساوأ)ةردقلاذخأم(
رابتعامتي،ءاطبإلاعضويفًاليوطًاتقو

.)ًاليم33(مك53ةباثمبمادختسالاةعاس
١٠٤/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمرظنا
.تاعاسلادادعنم

عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس

لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
عجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأنكمي
.كليكو

لكةبولطملاتامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠

كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٢٤٧/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
عجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢١٠/كرحملاتيز
.٢١٢/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢١٧/ديربتلاماظنعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٢٣/لسغلالئاسعجار.يمامألا

امب،تاراطإلاخفنطوغضنمققحت.
طغضعجار.يطايتحالاراطإلاكلذيف
.٢٤٢/تاراطإلا

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٢٤٦/تاراطإلا

تابرستنعًاثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا

٦لكوأ.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
فظنم/حشرمعجار.برقأامهيأ،رهشأ
.٢١٦/كرحملاءاوه

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٢٦٨/ةيجراخلا

هيجوتلاماظنتانوكمًايرصبصحفا.
مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
وأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
وأةيطاطملاتاسدملايفتاقزمتلا
وأةدوقفملاوأةيخترملاءازجألا
لقألاىلعةدحاوةرملكآتلاتامالع
.٢٦٨/ةيجراخلاةيانعلاعجار.ماعلك

ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.
تاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
تابيرستدوجومدعوطبرلاتايلمعو
.كلذريغوكاكتحإوقوقشو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألاًايرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
/واهنمميحشتلاداومبرستوأ/وطرفم
وأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ
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ةلصوءاختراوأبوبنألاتاعدصت
وأةماعلاةلصولاوأةتباثلاةعرسلا
ءاختراوأاهنادقفوأتاسدملاققشت
ءاختراوأاهنادقفوأسادملاكباشم
وأطرفملكشبيزكرملالمحملا
دوجوواهنادقفوأتبثتلاتاودأءاخترا
.روحملابرستةعنامنمتابرست

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٥٣/نامألاماظنصحفعجار

نعًاثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلاوأفلتلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٢٦٨/ةيجراخلاةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٢٧/ةكرحلائدابحاتفم

لقنلالفقيفمكحتلاةفيظوصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
.٢٢٧/يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

ريودتءانثأةكرحلالقانلفقصحفا.
لفقصحفعجار.لاعشإلاحاتفم
/لاعشإلابصاخلاسورتلاقودنص

٢٢٧.

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
.٢٢٨/)نكرلا(

نعفشكللدوقولاةساودصحفا.
.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأفلتلا
.رمألامزلاذإاهلدبتسا

تاقحلملاوريودتلارويسصحفا.
فيكمطغاض،يئابرهكلاهيجوتلا(
صحفا.)ددرتملارايتلادلوم،ءاوهلا
ىلعحضوموهامكلوطلاوةلاحلا
.لوطلاتارشؤم

نعًاثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.
نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةردقلاتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا
ةمدخبمق،ةضفخنمحتفلاةلصاومىلع
)تاماعد(ةماعدعجار.زاغلاةماعد
.٢٢٩/زاغلا

دكأتللًايرصبيطايتحالاراطإلاصحفا.
.ةرايسلالفسأماكحإبنٰزخمهنأنم
اذإ.راطإلاريودتلواحو،بحساو،عفدا
ماكحإبمق،يطايتحالاراطإلاكرحت
نأنمققحت.ةرورضلابسحهتيبثت
ةلجعلاةكسامةحولطغضضبان
تاراطإلارييغتعجار.لماكلابطوغضم
/٢٥٣.

ةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا

ليم١٢٥٠٠/مك٢٠٠٠٠لك

١٢لكوأ.كرحملاءاوهحشرملدبتسا.
ةئيبيفةدايقلادنع.برقأامهيأ،اًرهش
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتم
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت

ليم٤٣٥٠٠/مك٧٠٠٠٠لك

دوقولاطوطخعيمجًايرصبصحفا.
نمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهطبر
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

ليم٧٥٫٠٠٠/مك١٢٠٠٠٠لك

عفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا.
.لكيهلاوأ/وكرحملاءاطغ

ليم٩٤٠٠٠/مك١٥٠٠٠٠لك

صحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.
.لاعشإلاتاعمشكالسأ

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢١٧/ديربتلاماظنعجار.برقأ

وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو
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عفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا.
.لكيهلاوأ/وكرحملاءاطغ

ىلعةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتف
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

كلذيفامب،يراجتلامادختسالا
:يليام
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا

تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختُستةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا

،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
.ةعاسلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ

ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

ةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
ليم٦/٣غلبتةريصقتالحرعطقل
.لقأوأ
رمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ىتمبقارملاحضويسف،كرحملاتيز
.حشرملالادبتساوتيزلارييغتيغبني
ءيضيدق،ةيساقلافورظلالظيف
٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠عطقلبقبقارملا
دوجوملارابغلابقارملافشتكيال.ليم
يفةدايقلاةلاحيفكلذلو،تيزلايف
تيزلارييغتمزليدق،ةبرتمةقطنم
نمبرقأتارتفىلعحشرملالادبتساو

.ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠
تابكرمعيمجىلإةبسنلاب:ةظحالم
روحمتيزرييغتكيلع-يفلخلاعفدلا

١٩٠٠٠/مك٣٠٠٠٠لكةدايقلاةعومجم
ةبكرملامادختساةلاحيفليم
.بحسلاضارغأل
ةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
نمنوكيدق،هالعأةروكذملاةيساقلا
لاعشإلاتاعمشلادبتسايرورضلا
ةدعاسملانمديزمل.برقأتارتفىلع
ةمئالملاةمدخلاتارتفديدحتيف
لارنجليكوبلاصتالاىجُري،كتبكرمل
.دمتعملازروتوم

فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلا

ليم٣٨٠٠٠/مك٦٠٠٠٠لك

دوقولاطوطخعيمجًايرصبصحفا.
نمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهطبر
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.
ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ٣لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

ليم٤٥٠٠٠/مك٧٢٠٠٠لك

يكيتاموتوألاةكرحلالقانلئاسرييغت.
)قاشلامادختسالاةلاحيف(رتلفلاو
ةفاثكلاطسوداقتيتلاتابكرملل
سقطلايفةنيدملابةديدشلاةيرورملا
،لابجلاوألالتلاسيراضتيفوأ،راحلا
،ةرركتمةقيرطبةروطقمرطقدنعوأ
ةرايسوأةرجأةرايسكمدختستيتلاوأ
عجار.لزانمللليصوتةمدخوأةطرش
/يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

٢١٣.
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ليم٥١٠٠٠/مك٨٠٠٠٠لك

صحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.
.لاعشإلاتاعمشكالسأ

ليم١٥٠٠٠٠/مك٢٤٠٠٠٠لك

كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.
امهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٢١٧/ديربتلاماظنعجار.برقأ

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا

ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ
يراجتلامادختسالاتابكرمىلإةبسنلاب.

تانوكمميحشتبمق:طقفقاشلا
.تيزللرييغتةيلمعلكعمهيساشلا

نملكيهلالسغةمدخءارجإبلطا.
يف"هيساشلاةنايص"رظنا.لفسألا
.٢٦٨/ةيجراخلاةيانعلا

ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيفاضإلا

ناتيفاضإلاةيانعلاوةنايصلا
ةيانعلاكدعاستدقومهمرامثتساكتبكرم
يفةفلكمتاحالصإيدافتىلعاهبةديجلا
دق،ةبكرملاءادأىلعظافحلل.لبقتسملا
.ةيفاضإةنايصتامدخءارجإمزلي
-تامدخلاهذهذيفنتليكولايلوتبيصونو
رثكألامهليكولاىدلنوبردملانوينفلاف
ءارجإاًضيأليكولاعيطتسيو.ةبكرملابةيارد
طاقنلاددعتمصحفلالخنملماشريدقت
.ةبكرملابةيانعلاتارتفىلإكداشرإل
تامدخلاحيضوتىلإةيلاتلاةمئاقلافدهت
.ةمدخلاءارجإبلطتتدقيتلاتالاحلاو

ةيراطبلا

ريفوتىلعتلوف١٢ةوقبةيراطبلالمعت
كرحملاليغشتءدبلةمزاللاةقاطلا
.ةيفاضإةيئابرهكتاقحلمةيأليغشتو
ليغشتءدبلشفولاطعألايدافتل.

ءاوتحاىلعاًمئادصرحا،ةبكرملا
.ىوصقلاريودتلاةقاطىلعةيراطبلا

ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
ةيراطبلارابتخالصيخشتتادعمب
.تالباكلاوتالصولالكآتمدعنامضو
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رويسلا

اهنعردصاذإرويسلالادبتسامزليدق.
تامالعاهيلعترهظوأريفصتوص
.قزمتلاوأققشتلا

لوصولانيبٰردملاليكولايينفلنكمي.
صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاىلإ
وأطبضلاتايلمعءارجإورويسلا
.ةرورضلادنعاهبىصوملالادبتسالا

لمارفلا

رمأيهوةبكرملافاقيإىلعلمارفلالمعت
.ةنمآلاةدايقلليرورض
رودصلمارفلالكآتتامالعنمضتتدق.

وأريفصوأريرصوأةقسقستوص
.ةبكرملافاقيإةبوعص

ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاب
ةيلاعرايغلاعطقبةيصوتلاولمارفلا
.ةبكرمللاًصيصخةممصملاةدوجلا

لئاوسلا

مادختساولئاوسلاتايوتسمطبضلمعي
ةمظنأةيامحىلعةدمتعملالئاوسلا
داومولئاوسلارظنا.اهتانوكموةبكرملا
ىلعفرعتلل٢٨٤/اهبىصوملاميحشتلا
.زروتوملارنجىدلةدمتعملالئاوسلا

كرحملاتيزتايوتسمصحفيغبني.
لكدنعيمامألاجاجزلالسغلئاسو
.دوقولاةئبعتاهيفمتيةرم

تادادعلاةعومجمحيباصمءيضتدق.
تايوتسمضافخناىلإةراشإلل
.اهتئبعتىلإةجاحلاولئاوسلا

ميطارخلا

يغبنيولئاوسلالقنىلعميطارخلالمعت
دوجومدعنامضلةمظتنمةفصباهصحف
صحفلالالخنم.اهبتابرستوأتاققشت
صحفليكولاعيطتسي،طاقنلاددعتم
ةجاحلاةلاحيفحصنلاءادسإوميطارخلا
.اهلادبتساىلإ

حيباصملا

ةيسيئرلاحيباصملالمعتنأمهملانم
ةروصبلمارفلاحيباصموةرخؤملاحيباصمو
نورخآلاكاريوةيؤرلانمنكمتتىتحةديج
.قيرطلاىلع
حيباصملاةجاحتامالعنمضتتو.

اهتءاضإتوفخةيانعلاىلإةيسيئرلا
فلتلاوأقوقشلاروهظوةءاضإلامدعو
لمارفلاحيباصمصحفبجيو.اهب
دنعاهتءاضإنامضلةيرودةفصب
.ةلمرفلا

،طاقنلاددعتمصحفلالالخنم.
حيباصملاصحفليكولاعيطتسي
.اهبتالكشمةيأةظحالمو

تاماعدلاوتامدصلاتاصتمم

ىلعتاماعدلاوتامدصلاتاصتممدعاست
.ةسالسرثكأةدايققيقحت
زازتهااهلكآتتامالعنمضتتنأنكمي.

ءانثأحجرأتلا/دادترالاوأةدايقلاةلجع
ءانثألوطأةفاسمعطقوأةلمرفلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةلمرفلا
.ةيواستم

،طاقنلاددعتمصحفلانمءزجكو.
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسي
تاماعدلاوتامدصلاتاصتممصحف
لشفوأبرستلاتامالعنعًاثحبًايرصب
كداشرإمهنكميو،فلتلاوألزعلاداوم
.ةمدخلاءارجإتقوبقلعتياميف

تاراطإلا

اهتنزاومواهنيببوانتلاوتاراطإلاخفنبجي
ءانتعالادعاسيدقو.ةحيحصلاةقيرطلاب
دقامك،دوقولاولاملاريفوتيفتاراطإلاب
.تاراطإلافلترطخنمللقي
لادبتساىلإةجاحلاتامالعنمضتت.

نمرثكأوأثالثروهظتاراطإلا
؛راطإلاسادملكآتلةحضاولاتامالعلا
لالخةجسنألاوأكالسألاروهظ
عطقلاوأقوقشلاروهظوأ؛طاطملا

روهظوأ؛نيبناجلاوأسادملايف
.راطإلاىلعقزمتلاوأخافتنالا
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ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
تاراطإلابةيصوتلاوكلذصحف
ريفوتليكولاعيطتسيكلذكو.ةبسانملا
تالجعلا/تاراطإلاةنزاومتامدخ
عيمجبةسالسبةبكرملاليغشتنامضل
ةعباتلاتاراطإلاليكولاعيبي.تاعرسلا
رفويوةريهشلاةيراجتلاتامالعلل
.اهلةمدخلاتاءارجإ

ةبكرملابةيانعلا

ليكولاىدلةبكرملابةيانعلاتاجتنمرفوتت
ودبتةبكرملالعجيفةدعاسمللكلذو
ةيفيكلوحتامولعملل.ةديدجاهنأكاًمئاد
،جراخلاولخادلانمةبكرملاةيامحوفيظنت
٢٧٢/لخادلانمةرايسلابةيانعلارظنا
.٢٦٨/ةيجراخلاةيانعلاو

تالجعلااياوزطبض

نامضليرورضرمأتالجعلااياوزطبضنإ
قيقحتولكآتلانمتاراطإللةيامحلضفأ
.ءادألضفأ
طبضىلإةجاحلاتامالعنمضتتو.

ةسالسمدعوأبحسلاتالجعلااياوز
تاراطإلالكآتوأةبكرملايفمكحتلا
.ةداتعمريغةروصب

ةمزاللاتادعملاليكولاىدلرفوتتو.
.تالجعلااياوزلحيحصلاطبضلانامضل

يمامألاجاجزلا

لضفأوقئاللارهظملاوةمالسلانامضل
اًفيظنيمامألاجاجزلاىلعظفاح،ةيؤر
.اًفافشو
شودخلافلتلاتامالعنمضتت.

.اياظشلاراسكناوقوقشلاو

ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
ليدبلابةيصوتلاويمامألاجاجزلاصحف
.ةجاحلادنعبسانملا

تاحساملاتارفش

اهيلعظافحلاوةحساملاشيرفيظنتبجي
.ةحضاوةيؤرريفوتلةديجةلاحيف
طوطخلاروهظلكآتلاتامالعنمضتت.

جاجزلايفةلوسغملاريغقطانملاو
.هقزمتوأطاطملالكآتويمامألا

ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
دنعاهلادبتساوةحساملاشيرصحف
.ةجاحلا
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اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.ليكولانمتافصاوملاوأةعطقلامقروأمسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

تيزوأ)12377985زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(لكيهلاميحشتتيزنكرلالمارفلباكتاهجومولكيهلاقيلزت
NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشت .GC-LBوأLBةئفلا،#2

ديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL.٢١٧/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصُني.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1٢١٠/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

DOTعونةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن 3.

تالصفموحاتفملالفقتاناوطسأ
كرحملاءاطغ

زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاس
12346241(.

زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(زروتوملارنجنمززعملاهيجوتلالئاسيئابرهكلاهيجوتلاماظن
19329450(.

SAEرواحملليعانطصالاميحشتلاتيزيفلخلاروحملا 75W-85)زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر
19300457(.

.كليكوعجار.سقطلالماوعلزعطئارشتتيزتلئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت

،Teflonعمةيقيلختلاموحشلاسقطلالماوعلزعطئارشريرص Superlube)نمرايغلاةعطقمقرGM 12371287(.
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ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

NLGIتابلطتمعمتالجعلالماحمميحشتبسانتيةرصلاىلإةلجعلانمميحشتلا GC-LBةئفلاوأGCةئفلانم،#2

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاءاوهرتلف/يقنم
6.0L V8 Engine)رتل٦كرحمV8(84000015A3221C

كرحملاتيزرتلف
6.0L V8 Engine)رتل٦كرحمV8(19303975PF48E

لاعشإلاتاعمش

6.0L V8 Engine)رتل٦كرحمV8(1268007241-110

-15214346)ةصوب٢٢(مس٥٦٫٠-ةحساملاتارفش
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ةنايصلاتالجس
ةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأب

تيرجأيتلاتامدخلاةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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٢٨٧ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٢٨٧....)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٢٨٧....ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٢٨٨.........تافصاوملاوتاعسلا
٢٩٠.......كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت

مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي

تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٢٨٨/تافصاوملاوتاعسلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
ةيفلخلاةفاحلاىلعقصلمكانهنوكيدق
يوتحيبكارلابناجنميمامألابابلانم
:ةيلاتلاتامولعملاىلع
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

زارطلابةصاخلاتامالعلا.

ءالطلاتامولعم.

ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.
زمردجوي،قصلمدوجومدعةلاحيف
ةفاحلاىلعةداهشلاقصلمىلعيطيرش
حسمللقئاسلابناجبيمامألابابللةيفلخلا
.تامولعملاهذهسفننعًاثحب
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ةينفلاتانايبلا٢٨٨

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا
.٢٨٤/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
ءاوهلافييكتماظننحشلبولطملارادقملاوعونلاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

ءاطغلفسأديربتلاطيسوةقاطبرظنا،ديربتلاطيسوب
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإعجرا.كرحملا

.تامولعملا
6.0L-ةيفلخةرارحنودبديربتماظن V8تراوك١٣٫٨رتل١٣٫١

6.0L-ةيفلخةرارحبديربتماظن V8تراوك١٧٫٠رتل١٦٫١

تراوك٦٫٠رتل٥٫٧رتلفعمكرحملاتيز

دوقولانازخ

نولاغ٣٣٫٠رتل١٢٤٫٩*)يسايقنازخ()Cutaway(زارط

نولاج٥٧٫٠رتل٢١٥٫٧*)يرايتخانازخ(ءاطغ

نولاغ٣١٫٠رتل١١٧٫٣بكارلاوةلومحلا

طقف)ةصوب١٧٧(ملم٤٤٩٦ساقمةلجعةدعاقوأ)ةصوب١٥٩(ملم٤٠٣٩ساقمةلجعةدعاق*

6L90زارطتابكرملل)رتلفلالادبتساونازخلاةلازإ(سورتلاقودنصلئاس
تسلاتاعرسلاتاذ

تراوك٦٫٣تارتل٦٫٠
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٢٨٩ ةينفلاتانايبلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع

ىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسمنم

كرحملاتافصاوم

لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا
6.0L V8Gةعرسبتاووليك٢٥٤

ةقيقدلايفةفل٥٤٠٠
ةيناصحةردق٣٤١(
يفةفل٥٤٠٠ةعرسب

)ةقيقدلا

٥٠٦Y٤٢٠٠ةعرسب
٣٧٣(ةقيقدلايفةفل
٤٢٠٠ةعرسبمدقلطر

)ةقيقدلايفةفل

)ةصوب٠٫٠٤٠(ملم١٫٠٢

ةبكرمللةعرسىلعأ

يزيلجنإيرتمكرحملا
6.0L V8ةعاس/ليم٩٨ةعاس/مك١٥٨
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ةينفلاتانايبلا٢٩٠

كرحملاعفدريسهيجوت
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٢٩١ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٢٩١...............ةيصوصخلاو
٢٩١........ثدحلاتانايبتالجسم

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست
ةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
ىلع.اهتدايقةيفيكوةرايسلاءادأبةصاخلا
تادحوةرايسلامدختست،لاثملاليبس
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمك
تالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
ثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولاراشتنا
اذهبةدوزمةرايسلاتناكاذإو،مداصت
قالغناللةعناملالمارفلاريفوت،ماظنلا
.ةرايسلايفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسمل
تانايبنيزختبتادحولاهذهموقتدق
.ةبكرملاةمدخىلعليكولاينفةدعاسمل
تانايبنيزختباًضيأتادحولاضعبموقتدق
ىلع،ةرايسلاليغشتبكمايقةيفيكلوح
وأدوقولاكالهتسالدعملاثملاليبس
اًضيأتادحولاهذهلنكمي.ةعرسلالدعم
لثم،ةيصخشلاتاليضفتلابظافتحالا
عاضوأوطبضلاةقبسمويدارلاتاطحم
.ةرارحلاةجردتادادعإودعاقملا

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDR
ىلعدعاستستانايبليجستبمايقلايف

ةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيكمهف
لثم،مداصتلاهبشياموأمداصتثودح
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولاخافتنا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
يفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملاهذه
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
قئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألابكارلاو
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
ةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي

الو.يداعريغمداصتثداحعوقولاحيف
يفEDRةطساوبتانايبيأليجستمتي
متيالامكةيداعلاةدايقلافورظلظ
مسالالثم(ةيصخشتانايبيأليجست
دق،نكل.)ثداحلاعقومورمعلاوعونلاو
قيبطتتاطلسلثم،فارطألاضعبموقت
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ليمعلاتامولعم٢٩٢

تانايبعمEDRتانايبجمدب،نوناقلا
اهيلعلوصحلامتييتلاةيصخشلافيرعتلا
ثداحيفقيقحتلاءانثأينيتورلكشب
.مداصتلا
،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
لوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوتمزلي
ّعنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأةبكرملل
تاطلسلثم،ىرخأفارطأناكمإب،ةبكرملا
تادعملاكلتمتيتلاونوناقلاقيبطت
اذإتامولعملاةءارقبمايقلا،ةصاخلا
ةبكرملاىلإلوصولاةيناكمإاهلترفاوت
.EDRوأ

)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
اهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلععالطالاب
ىلعلوصحلادعب:الإىرخأفارطأعم
ةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلاكلامةقفاوم
ةقفاومىلعلوصحلادعبفةرجأتسم
نميمسربلطلةباجتساكوأرجأتسملا
وأههباشمةيموكحةهجةيأوأةطرشلا
)GM(زروتوملارنجةكرشعافدنمءزجك
مادختساًاضيأنكمي.نوناقلاددُحيامكوأ
زروتوملارنجةكرشموقتيتلاتانايبلا
)GM(تابلطتمبءافيإللاهمالتساوأاهعمجب
)GM(زروتوملارنجةكرشبةصاخلاثحبلا
نيرخآللتانايبلاهذهةحاتإمتتدقوأ
ةجاحلاحيضوتمتيامدنع،ثحبلاضارغأل
وأةددحمةبكرمبتانايبلاطابترامدعو
.ددحمةبكرمكلامب
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