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٢........................ةمدقمىوتحملا
٥....................لدولقام
٢٧.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٥٣..............دناسملاودعاقملا
١٠٦.......................نيزختلا
١١١.....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٦٢........................ةرانإلا
١٧٠......هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٧١......خانملايفمكحتلاحيتافم
١٧٩..............ليغشتلاوةدايقلا
٢٥٠................ةبكرملابةيانعلا
٣٢٣...............ةنايصلاوةمدخلا
٣٣٣.................ةينفلاتانايبلا
٣٣٧..............ليمعلاتامولعم
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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCADILLACزمرو
CADILLACوESCALADEةيراجتتامالع

ةكرشلتامدختامالعوأ/و
General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ

.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأ
يفرفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي
تازيهجتلابسحىلعكلذوالوأكتبكرم
بسحكلذكواهتيرتشايتلاةيرايتخالا
/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلافالتخا
يفةرفوتمنوكتالدقيتلاتاقيبطتلا
أرطتيتلاتارييغتلابسحىلعوأكتقطنم
.اذهكلاملاليلدةعابطدعب
ققحتللكتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملانم

ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}

يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا
نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

تامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفصيف

23476167_ARA
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٣ ةمدقم

ةبكرملازومرلودج

نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
عجار،زمرلااذهلوحتامولعملانمديزملل
.سرهفلا

طبضللةلباقتاساود:0
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

g:ةدايقلاةلجعبةيتوصلامكحتلاحيتافم
لمارفلاماظنريذحتحابصم:$
ليمحتلاماظن:"
I:ةعرسلاتبثم
بقثلللباقريغ:`
ةمدخبلطتيال:^
B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد
O:ةيجراخلاحيباصملا
نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_
دوقولاسايقم:.
ةيئابرهكلاتارهصملا:+
ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم:3

ةيمامألاحيباصملاب
ةئفدتللةلباقةدايقةلجع:)
j:لافطألاتيبثتماظنLATCH

لاطعألارشؤمحابصم:*
تيزلاطغض::
g:ايلآاهيطنكميةيجراخايارم
O:ةقاطلا
دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/
نامألامازحبريكذتلاتاودأ:<
راطإلاطغضةبقارم:7
بحسلا/رْطَقلاعضو:_
d:بحسلايفمكحتلا/StabiliTrak®

a:طغضلاتحت
M:يمامألاجاجزلاليسغلئاس
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ةمدقم٤

2تاظحالم
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٥ لدولقام

لدولقام

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

ةدايقللةيلوأتامولعم
٨..........ةدايقللةيلوأتامولعم
نودبدعُبنعلوخدلاماظن

٨.................)RKE(حاتفم
٩.....دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
٩..................باوبألالافقأ
١٠...................يفلخلابابلا
١٠.........................ذفاونلا
١١...................دعقملاطبض
١٣..................ةركاذلاتازيم
١٤.............يناثلافصلادعاقم
١٤.............ثلاثلافصلادعاقم
ةيمامألادعاقملاةئفدت

١٤......................اهديربتو
١٤..............سأرلادنسمطبض
١٤...................نامألاةمزحأ
١٥..........بكارلاراعشتساماظن
١٥....................ةآرملاطبض
١٦..............ةدايقلاةلجعطبض
ةساودوقناخلاةساودطبض
١٦......................لمارفلا
١٦.................ةيلخادلاةرانإلا
١٧................ةيجراخلاةرانإلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١٧......................يمامألا

١٨............خانملاليغشترصانع
١٩................سورتلاقودنص
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
١٩..................تالجععبرأب

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

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

٢١...............)FAB(ةيمامألا
Lane Keep Assist (LKA))دعاسم

٢٢...........)راسملاىلعءاقبلا
٢٢....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
٢٢................ةيطيحملاةيؤرلا
٢٢....)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
ضراعتملارورملاهيبنتماظن

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

٢٣.......................)نكرلا
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٣................)RAB(فلخلل
٢٣.......تاقحلملاليغشتسباقم
مكحتلليملاعلاماظنلا

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

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

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

تاسايقلاةزهجأةحول

تادادعلاةحول
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٧ لدولقام

.١٧٧/ةيوهتلاتاحتف.١

تناكاذإ(١٣٨/ةيولعلاةشاشلا.٢
.)كلذبةزهجمةرايسلا

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٣
.١٦٦/راسملارييغتوفاطعنالا

.١١٣/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

.١١٤/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٤
/١٦٦.

.١٢١/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٥

قودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.٦
.٢٠٠/يكيتاموتوألاسورتلا

عجار.رطقلا/بحسلاعضورايتخارز
.٢٠٥/رطقلا/بحسلاعضو

تناكاذإ(قاطنلاديدحتعضورارزأ
عضولاعجار.)كلذبةزهجمةبكرملا
.٢٠٣/يوديلا

.يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلارز.٧
يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلاعجار
/٢١٥.

ةبكرملاتناكاذإ(ةساودلاطبضحاتفم
قناخلاةساودعجار.)كلذبةزهجم
ليدعتللناتلباقلالمارفلاةساودو
/١٩٤.

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلا

حيباصملاماظنعجار.ءوضلارعشتسم.٨
.١٦٥/يكيتاموتوألاةيسيئرلا

.١٧٠/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٩

قودنصعجار.تازافقلاقودنصرز.١٠
.١٠٦/تازافقلا

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
تناكاذإ(٢٣٦/)راسملاىلعءاقبلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا
ةمظنأعجار.نكرلادعاسمماظنرز
فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا
/٢٢٦.

يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن.١١
.١٧١/خانملاب

تاسايقلاةزهجأةحوليفنيزختلا
/١٠٦.

ليلدرظنا.ةجمدملاصارقألالغشم.١٢
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشت

١٣.ENGINE START/STOP Button)رز
عضاومعجار.)كرحملافاقيإ/ليغشت
.١٩٤/ليغشتلاحاتفم

.١١٢/ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٤

تامولعمزكرمبليغشتلارصانع
تامولعمزكرمعجار.)DIC(قئاسلا
.١٣٦/(DIC)قئاسلا

.١١٢/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.١٥

.١١٢/ةدايقلاةلجعطبض.١٦

ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.١٧
.٢٥٢/كرحملا

٢١٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.١٨
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(
/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم

.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(٢١٩
اذإ(٢٣١/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك
تناكاذإ(١١٢/ةدايقلاةلجعةئفدت
.)كلذبةزهجمةرايسلا
ماظنليغشتليلدرظنا.فتاهلارز
.هيفرتلاوتامولعملا

اذإ(ةيكيتاموتوألالقنلاةبلعضبقم.١٩
عجار.)كلذبةزهجمةبكرملاتناك
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
.٢٠٦/تالجع
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لدولقام٨

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٠
ددعتمرشؤملاحابصمعجار.)ضورعم
)كرحملاصحفءوض(فئاظولا
/١٢٧.

٢١.Electric Parking Brake)لمارف
تناكاذإ(٢١٠/)يئابرهكلانكرلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢٢
/١٦٢.

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.٢٣
/١٦٧.

ةدايقللةيلوأتامولعم
نعةزجومةماعةحملمسقلااذهمدقي
الوأ-نوكتدقيتلاةمهملاتازيملاضعب
.ةصاخلاكترايسيفةتبثم-نوكت
ىجرُي،ةيليصفتلاتامولعملانمديزمل
اًقحالةدراولاتازيملانمٍلكىلإعوجرلا
.اذهكلاملاليلديف

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجمدختسُي
نعاهلفقءاغلإوباوبألالفقل)RKE(حاتفم
)مدق١٩٧(رتم٦٠ىلإلصتةفاسمنمدعُب
.ةبكرملانعاًديعب

K:طغضا.قئاسلابابلفقءاغلإلطغضا
ٍناوثثالثنوضغيفىرخأةرمKىلع
.ةيقبتملاباوبألالكلفقءاغلإل
Q:باوبألالكلفقلطغضا.
ءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي
.١٥١/ةرايسلاصيصختعجار.لفقلا

b:وأقودنصلاءاطغحتفلنيترمطغضا
ءاطغةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا.هقالغإ
.قودنصلا

c:قودنصلاجاجزحتفلنيترمطغضا.
عضومددحمليغشتءدبلررحمثطغضا:7
فاطعنالاةراشإحيباصمضموت.ةرايسلا
.تارمثالثقوبلاقلطنيو

ثالثنمرثكأل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
.ئراوطلاراذنإطيشنتلناوث

راذنإءاغلإلىرخأةرم7ىلعطغضا
.ئراوطلا
دعُبنعلوخدلاماظنو٢٧/حيتافملاعجار
.٢٨/(RKE)حاتفمنودب



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/23/16

٩ لدولقام

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
.ةبكرملاجراخنمكرحملاليغشتءدبنكمي

ةرايسلاليغشتءدب

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
.فاطعنالا

دعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا
.لوخدلا
حيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع
.نكرلا
ليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي
.دعُبنع

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

رطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.
.ةزامغلا

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.

.٣٣/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار

باوبألالافقأ
:ةبكرملالخادنمباوبألاحتفوألفقل

بابلانيمأتحاتفمبKوأQطغضا.
.يئابرهكلا

باببيوديلانيمأتلارزىلعطغضا.
.باوبألاعيمجلافقأنيمأتلقئاسلا
بكارلاباببنيمأتلارزىلعطغضا
.طقفبابلااذهلفقنيمأتليمامألا

ريرحتلةدحاوةرمبابلاضبقمبحسا.
اًددجمضبقملابحسا.بابلااذهلفق
.هحتفل

جراخنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
لاسرإزاهجبKوأQىلعطغضاةبكرملا
وأ)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
.ةيمامألاباوبألابدوجوملاحاتفملامدختسا
عجار.ءاطغبةدوزمبابلالفقةناوطسأ
ماظنليغشتعجار.٣٤/باوبألالافقأ
.٢٨/(RKE)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

Q:باوبألالفقلطغضا.
K:باوبألالفقءاغلإلطغضا.
.٣٤/باوبألالافقأعجار
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لدولقام١٠

حاتفمنودبلوصولا
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأبجي
)مدق٣(م١قاطنيف)RKE(حاتفمنودب
رزلاىلعطغضلا.هحتفدارملابابلانم
ريرحتىلإيدؤيفوسقئاسلابابضبقمب
رزىلعطغضلامتاذإ.قئاسلابابلفق
،ناوثسمخنوضغيفاًددجمضبقملا
ءاطغوباكرلاباوبألافقأريرحتمتيفوس
يف"حاتفمنودبليغشتلا"عجار.قودنصلا
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت

(RKE)/٢٨.

يفلخلابابلا

Kىلعطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
وأيئابرهكلابابلالفقحاتفمىلعدوجوملا
لاسرإزاهجىلعدوجوملاKىلعطغضا

ريرحتلنيترمحاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
ةحولىلعطغضا.باوبألاعيمجلافقأ
ضبقمنميلفسلابناجلاىلع)1(سمللا
ليغشتعجار.عفرلابمقمثقودنصلاءاطغ
(RKE)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
/٢٨.
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
سمللاةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
اذهيدؤيفوسف.زيفلخلابابلاقالغإدنع
.يفلخلابابلاجالزمريرحتنأىلإ
ىلعأب)2(رزلاطغضا،قودنصلاجاجزحتفل
قودنصلاجاجزقلغأ.ةبكرملاماقرأةحول
هضرعتبنجتلقودنصلاءاطغحتفلبق
.ررضلل

اًيئابرهكيفلخلابابلاليغشت
اذإيولعلالوسنوكلاىلعحاتفملادجتس
قودنصلاءاطغةزيمبةزهجمةبكرملاتناك
يفةرايسلانوكتنأبجيو.يئابرهكلا
.)نكرلا(Pعضولا
نميئابرهكلاةعتمألاقودنصبابعضورتخا
طغضا.3/4وأ)ىصقأ(MAXرايتخالالخ
لاسرإزاهجبوأيولعلالوسنوكلاب8

طغضا)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
bةعرسبنيترم.
ءاطغكرحتءانثأيفلخلابابللرزيأطغضا
يدؤيفوساًددجمطغضلا.هفاقيإلقودنصلا
.هاجتالاسكعىلإ

ءاطغنميلفسلاءزجلابlطغضا،قلغلل
.لفقلاراوجبقودنصلا
،يئابرهكلاقودنصلاءاطغةفيظوليطعتل
ءاطغحاتفمىلع)فاقيإ(OFFرتخا
.٣٧/يفلخلابابلاعجار.قودنصلا

ذفاونلا

عضويفةبكرملانوكتامدنعذفاونلالمعت
ON/RUN)عضويفوأ)ليغشتلا

ACC/ACCESSORY)طيشنتدنعوأ)تاقحلم
)RAP(عجار.ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
.١٩٧/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملاةقاط

وأةذفانلاحتفلهبحساوأحاتفملاطغضا
.اهقالغإ



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/23/16
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ةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيس
لالخرركتملكشبذفاونلاحيتافممادختسا
.ةريصقةدم

دعقملاطبض
روطتملادعقملاطبض
لاعشإلاليغشتمزلي،اهدوجوةلاحيف
.روطتملادعقملاتازيملكمادختسال

روطتملادعقملابمكحتلا

ةزيملاديدحت.١
ىلعأل.٢

فلخلل.٣
لفسأل.٤
مامألل.٥

Featureرزكرح. Select ديدحت"(1)
ىلعدعقملاطبضرصانعضرعل"تازيملا
طغضا.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
ربعريرمتللطغضلابظفتحاوأررحو
.تازيملا

ىلعطبضلاءارجإل)2(ىلعألطغضا.
.ةددحملاةزيملليولعلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)3(فلخللطغضا.
.ةددحملاةزيملليفلخلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)4(لفسألطغضا.
.ةددحملاةزيملليلفسلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)5(مامأللطغضا.
.ةددحملاةزيملليمامألاءزجلا

يساسألادعقملاطبض

:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

قيرطنعهضفخاوأدعقملاعفرا.
مكحتلاحاتفمبيفلخلاءزجلاكيرحت
.لفسألوأىلعأل

.٥٥/يلآلادعقملاطبضعجار
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ةداسولاورهظلالفسأةماعد

روطتملادعقملاطبض

لاعشإلاليغشتمزلي،اهدوجوةلاحيف
.روطتملادعقملاتازيملكمادختسال
ةرايسلاتناكاذإ،رهظلالفسأةماعدطبضل
:كلذبًةزهجم

ىلعطغضلايفرمتساوأررحمثطغضا.
Feature Select)1()ةزيملاديدحت(

يفرهظلالفسأةماعدىلإلوصولل
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

وأ)مامألل()Forward)5طغضا.
Rearward)3()ةماعدطبضل)فلخلل

.فلخللوأمامأللرهظلالفسأ

)4(Downوأ)ىلعأل()Up)2طغضا.
رهظلالفسأةماعدطبضل)لفسأل(
.لفسألوأىلعأل

.٥٦/رهظلالفسأدنسمطبضعجار
ةرايسلاتناكاذإ،ةداسولاةماعدطبضل
:كلذبًةزهجم

ىلعطغضلايفرمتساوأررحمثطغضا.
Feature Select)1()ةزيملاديدحت(

ةشاشيفةداسولاةماعدىلإلوصولل
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

وأ)مامألل()Forward)5طغضا.
Rearward)3()معدطبضل)فلخلل

.جراخللوألخادللةداسولا
.٥٦/رهظلالفسأدنسمطبضعجار

ايلعلافتكلاةماعد
:ترفوتاذإ،ايلعلافتكلاةماعدطبضل

ىلعطغضلايفرمتساوأررحمثطغضا.
Feature Select)1()ةزيملاديدحت(

يفايلعلافتكلاةماعدىلإلوصولل
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

وأ)مامألل()Forward)5طغضا.
Rearward)3()ةماعدطبضل)فلخلل

.فلخللوأمامأللفتكلا
.٥٦/رهظلالفسأدنسمطبضعجار
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دعاقملاروهظةلامإ

ىوتسملابهيبش،يساسألالكشلابنيبم
يولعلا

:دعقملارهظطبضل
ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.

.فلخللهتلامإلفلخللمكحتلا
ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.

.هعفرلمامأللمكحتلا
.٥٧/ةينحنملادعاقملاروهظعجار

كيلدت

لثامملابكارلادعقم،قئاسلادعقم

لاعشإلاليغشتمزلي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.كيلدتلاةزيممادختسال
:اهطبضوكيلدتلاةزيمطيشنتل

تارايخضرعل)1(مكحتلارصنعردأ.١
تامولعملاماظنةشاشبكيلدتلاةزيم
.هيفرتلاو

.كيلدتلاةزيمددح.٢
عونديدحتللفسألوأىلعألطغضا.٣

.كيلدتلا
.٦٠/كيلدتلاعجار

ةركاذلاتازيم

Bو2و1و)طبض(SETرارزألامدختسُت
لاح(قئاسلاباببةدوجوملا)جورخ(
طبضلاعاضوأءاعدتساونيزختل)اهرفوت
ايارملاوقئاسلادعقملةبسنلاباًيوديةركاذلاب
لباقلايبوكسلتلاهيجوتلادومعوةيجراخلا
طبضللةلباقلاتاساودلاواًيئابرهكةلامإلل
.)ترفوتاذإ(كيلدتلاتادادعإو
يئاقلتلاءاعدتسالاةزيمنيكمتمتيدق
يفلهسلاجورخلاءاعدتساوأ/وةركاذلل
يئاقلتءاعدتساءارجإلصيصختلامئاوق
.Bو2و1رزلايفةظوفحملاعضاوملل

ةرايسلاصيصختو٥٨/ةركاذلادعاقمعجار
/١٥١.
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يناثلافصلادعاقم
يناثلافصلارهظدناسمىوطتنأنكمي
ةلامإنكميوأ،ةعتمأللةيفاضإةحاسمقلخل
نمجورخلا/لوخدلاةلوهسلدعاقملابلقو
ينحنترهظلادناسم.ثلاثلافصلادعاقم
.اًضيأفلخلل
.٦٢/يناثلافصلادعاقمعجار

ثلاثلافصلادعاقم
عجار.ثلاثلافصلارهظدناسميطنكمي
.٦٦/ثلاثلافصلادعاقم

ةيمامألادعاقملاةئفدت
اهديربتو

ماظنليغشترصانعنمبرقلابرارزألادجوت
.طسوألالوسنوكلابخانملابمكحتلا
عضويفكرحملانوكينأبجي،ليغشتلل
.ليغشتلا

طقفدعقملارهظةئفدتل+وأIطغضا
.قئاسلاوأبكارلل

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمديربتل}وأCطغضا
.بكارلا
.٦٠/اهديربتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

سأرلادنسمطبض
سأرلادناسمتيبثتمتيىتحةرايسلادقتال
.حيحصلكشباهطبضوباكرلاعيمجل
رييغتبمق،حيرمسولجعضوىلعلوصحلل
عمنكممردقلقأبدعقملارهظةلامإةيواز
سأرلادناسمودعقملاعافتراىلعظافحلا
.حيحصلاهعضوميف
دعقملاطبضو٥٤/سأرلادناسمعجار
.٥٥/يلآلا

نامألاةمزحأ

لوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجرُي
مادختساةيفيكلوحةمهمتامولعمىلع
:حيحصلكشبنامألاةمزحأ
.٦٨/نامألاةمزحأ.
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.

.٦٩/بسانم
.٧٠/رجحلاوفتكلامازح.
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.

.٩٣/)LATCHماظن(
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بكارلاراعشتساماظن

ليغشتباكرلاراعشتساماظنفقويس
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
.باكرلاراعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
.٨٢/باكرلاراعشتساماظنعجار
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمءيضيفوس
ءدبدنعيولعلالوسنوكلايفبكارلل
ةداسولاعضورشؤمعجار.ةبكرملاليغشت
.١٢٦/بكارللةيئاوهلا

ةآرملاطبض
ةيلخادلاايارملا

طبضلا

ىلعلوصحللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضبمق
.ةبكرملافلخةنئاكلاةقطنمللةحضاوةيؤر

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا

رداصلاجهولاليلقتلاًيئاقلتةآرملاميتعتمتي
لمعت.فلخلانمةيسيئرلاحيباصملانم
.ةرايسلاليغشتءدبدنعهذهتوفخلاةزيم

ةيجراخلاايارملا

ةيلآلاايارملا

:ايارملاطبضل
ةآرملاديدحتل)2(وأ)1(ىلعطغضا.١

بناجىلعوأقئاسلابناجىلع
.بكارلا

مكحتلاةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالايفةآرملككيرحتل
.بولطملا

ىرخأةرم)2(وأ)1(ىلعطغضا.٣
.ةآرملاديدحتءاغلإل

.٤٤/ةيئابرهكلاايارملاعجار

اًيئابرهكايارملايط

.لخادللايارملايطل}طغضا.١

ىلإايارملاةداعإلاًددجم}طغضا.٢
.ةدايقلاعضو

ايارملاةئفدت

1ىلعطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةيبناجلاايارملاةئفدتل
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنتحت
.١٧١/خانملاب
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ةدايقلاةلجعطبض

لباقلايبوكسلتلاهيجوتلاةلجعطبضل
:اًيئابرهكةلامإلل
ةدايقلاةلجعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
.فلخللوأمامأللوألفسألوأىلعأل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةساودوقناخلاةساودطبض
لمارفلا
عضومرييغتنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.لمارفلاوقناخلاةساود

كيرحتلحاتفملانميولعلاءزجلاطغضا
طغضا.كمسجىلإبرقأةفاسملتاساودلا
تاساودلاكيرحتلحاتفملانميلفسلاءزجلا
.كنعاًديعب
لمارفلاةساودوقناخلاةساودعجار
.١٩٤/ليدعتللناتلباقلا

،ةركاذلاةفيظوبةزهجمةبكرملانوكتدق
طبضعاضوأءاعدتساوظفححيتتيتلاو
.٥٨/ةركاذلادعاقمعجار.تاساودلا

ةيلخادلاةرانإلا
فقسلاءاوضأ

يولعلالوسنوكلايففقسلاءاوضأدجوت
هذهترفوتاذإ،ةرايسلافقسةمدقميفو
.ةزيملا
ىلعطغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
:يلاتلا

OFF)نإوىتحءاوضألاءافطإل:)ءافطإلا
.حوتفمبابكانهناك
دنعاًيكيتاموتوأحيباصملاءيضت:باب
.بابحتف

ON)ءاوضألكليغشتل:)ليغشتلا
.فقسلا
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ةءارقلاحيباصم

يولعلالوسنوكلايفةءارقلاحيباصمدجوت
هذهترفوتاذإ،ةرايسلافقسةمدقميفو
يفلاعشإلانوكينأمزلي،ليغشتلل.ةزيملا
وأ)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYعضولا

ON/RUN)ةقاطمادختسامتيوأ)ليغشت
.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا

حابصميأراوجبnوأmىلعطغضا
.هليغشتفاقيإلوأهليغشتلةءارق
ةرانإلانعتامولعملانمديزمل
ةحولةءاضإليغشترصنععجار،ةيلخادلا
.١٦٧/تادادعلا

ةيجراخلاةرانإلا

ىلعيجراخلاحابصملايفمكحتلارزدجوي
ةلجعراسيىلإ،تاسايقلاةزهجأةحول
.ةدايقلا
P:ةيسيئرلاحيباصملاءافطإىلإيدؤت
ةرادإيدؤتفوس.ةيراهنلاةدايقلاحيباصمو
ىلإةيسيئرلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم
ليغشتةداعإىلإىرخأةرمفاقيإلاعضو
حيباصموةيكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملا
.ةيراهنلاةدايقلا

ةيجراخلاحيباصملاليغشتل:يكيتاموتوأ
ةءاضإلابسح،اًيكيتاموتوأاهليغشتفاقيإو
.ةيجراخلا
كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:5

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
:عجار
١٦٢/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.
١٦٤/(DRL)ةيراهنلاةدايقلاحيباصم.
يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظن.

/١٦٥

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

جاجزلاتاحساميفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعيمامألا
جاجزلاتاحساميفمكحتلامتي
هيلعدوجوملاعارذلاريودتلالخنميمامألا
zلكشلا FRONT.
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.ةعيرستاحسم:1
w:ةئيطبتاحسم.

3 INT)دادعإلااذهمدختسا:)عطقتم
.™Rainsenseعموأةعطقتملاتاحسملل
zةقلحردأةعطقتملاتاحسملل FRONT
وأةريثكتاحسمىلعلوصحللىلعأل
.تاحسملاددعليلقتللفسأل
،Rainsenseةزيمليغشتل
zطغضا AUTOطيرشردأمثعارذلاىلع

z FRONTطبضلةحساملاعارذىلع
.ةيساسحلا
INTدادعإةدايزلىلعألطيرشلاردأ.

هاجتةيساسحلاةدايزل)عطقتم(
.ةبوطرلا

INTدادعإليلقتللفسألرزلاردأ.
هاجتةيساسحلاليلقتل)عطقتم(
.ةبوطرلا

3عضولانعاًديعبطيرشلاكرح INT
.رطملاراعشتساةزيمةيلاعففاقيإل
جاجزلاتاحسامليغشتفقوأ:فاقيإ
.يمامألا

مث8ىلإهردأ،ةدحاوةحسمءارجإل:8
تّبث،تاحسمةدعءارجإل.هررح
.لوطأةرتفل8ىلعطيرشلا

Lm:ءزجلايفدوجوملاكارحملاعفدا
ىلعلسغلالئاسشرلعارذلانميولعلا
.يمامألاجاجزلا
.١١٣/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار

خانملاليغشترصانع
مكحتلاماظنيفمكحتلارارزأمدختسُت
طبضلسمللابةلماعلاةشاشلاوخانملاب
.ةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلا

خانملابمكحتلاماظنيفمكحتلارارزأ

ةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.١
باكرلاوقئاسلل

ةحورملاليغشترصنع.٢
٣.OFF)ةحورملا(
دعقموقئاسلادعقمديربتوةئفدت.٤

بكارلا
ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.٦
عيقصلاةباذإ.٧
٨.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
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خانملابمكحتلاماظنيفمكحتلارصانع
سمللابةلماعلاةشاشلاب

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١
ةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.٢

باكرلاوقئاسلل
ةحورملاليغشترصنع.٣
٤.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
٥.A/C Mode)ءاوهلافييكت(
رز(خانملابمكحتلاماظنرايتخا.٦

)قيبطتلا
مكحتللسمللابةلماعلاةشاشلا(افلخ.٧

)يفلخلاخانملابمكحتلاماظنيف
ءاوهلاليصوتعضوليغشترصنع.٨

يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنعجار
يفلخلامكحتلاماظنو١٧١/خانملاب
ةرايسلاتناكاذإ(١٧٥/خانملاب
.)كلذبةزهجم

سورتلاقودنص
قاطنلاددحمعضو

لقنعارذيفقاطنلاددحمعضوحاتفمدجوي
.كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةكرحلا

Rangeةزيمليعفتل.١ Selection)ديدحت
ىلإسورتلارييغتعارذكرح،)قاطنلا
رهظيسو.)يوديلاعضولا(Lعضولا
حبصيو.Lعضولاراوجبيلاحلاقاطنلا
لوصولانكممقاطنىلعأوهاذه
نكمييتلاايندلاسورتلالكعمهيلإ
،لاثملاليبسىلعو.اهيلإلوصولا
،)سماخلا(5رايغلارايتخامتيامدنع
5ىلإ)لوألا(1نمتارايغلانإف
.ةحاتمنوكت)سماخلا(

ىلعنيدوجوملا،−/+نيرزلاىلعرقنا.٢
قاطنديدحتل،سورتلارييغتعارذ
ةدايقلافورظلبولطملاتارايغلا
.٢٠٣/يوديلاعضولاعجار.ةيلاحلا

تابثيفمكحتلاماظنمادختسانكمي
مادختساءانثأرطقلا/بحسلاعضووةعرسلا
.قاطنلاددحمعضو
امدنعةحاتمريغتاردحنملاىلعةلمرفلادعت
عضوعجار.اًطشنقاطنلاددحمعضونوكي
.٢٠٥/رطقلا/بحسلا

ماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأبعفدلا
عبرأبعفدلاماظنبةبكرملازيهجتةلاحيف
ىلإكرحملاةوقلقنكنكمي،تالجع
.يفاضإرجىلعلوصحللعبرألاتالجعلا
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ةيكيتاموتوألالقنلاةبلع

دومعراسيىلععقيلقنلاةبلعضبقم
.هيجوتلا
ةفلتخملاةدايقلاتارايخلفصويلياميف
.ةرفوتمنوكتدقيتلا

2 m)مدختسي:)عفترمنيتلجعبعفدلاماظن
دجاوتلاتالاحمظعميفةدايقللدادعإلااذه
.ةعيرسلاقرطلاوعراوشلايف

AUTO)تالجععبرأبيلآلاعفدلاماظن(:
امدنعمادختساللاًيلاثمدادعإلااذهربتعي
حطسبتاراطإلاقاصتلافورظنوكت
.ةريغتمقيرطلا
ىلعنكرللAUTOعضولامادختسابنجت
بحسدوجولظيفرادحنالاديدشردحنم
يفىصحوألحووأديلجدوجولثمءيدر

تالجعلالمعتسAUTOعضولايف.ةيضرألا
قلحزتلانمةبكرملاعنمىلعطقفةيفلخلا
ردحنمىلعنكرلاةلاحيف.نكرلاءانثأ
4مادختسا،رادحنالاديدش mقيشعتل
.اهعيمجةعبرألاتالجعلا

4 m)عفترمتالجععفرأبعفدلاماظن(:
رجةوقىلإةجاحلادنعدادعإلااذهمدختسا
وأةيجلثلاقرطلاىلعةدايقلالثم،ةيفاضإ
جراخةدايقلاتالاحمظعميفوأ،ةيديلجلا
.قرطلا

4 n)ضفخنم-تالجععبرأبعفدلاماظن(:
لكلىوصقلاةقاطلالقنيدادعإلااذهو
يفةدايقلادنع4nماظنرتخا.عبرألاتالجعلا
لتقلستدنعوأديلجوألحووأقيمعلمر
.هنملوزنلاوأعفترم
اذهمدختستال:)دياحملا(Nعضولا
بحسعجار.ةرايسلابحسدنعالإدادعإلا
بحسوأ٣١١/ةيهيفرتضارغألةرايسلا
.٢٤٤/ةروطقم

عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايقعجار
.٢٠٦/تالجع

ةرايسلاتازيم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ويدارلانعتامولعمىلعلوصحلل
.ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتيوهو

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
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J:فاقيإلوأماظنلاليغشتلطغضا
ةعومجميفضيبأنايبرهظي.هليغشت
تابثيفمكحتلاماظنليغشتدنعتادادعلا
.ةعرسلا

+RES)ةعرسدوجوةلاحيف:)+فانئتسا
مكحتلارصنعطغضا،ةركاذلايفةطوبضم
هذهبةدايقلاةعباتملةزيجوةرتفلىلعأل
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطٰشنمةعرسلا
.ةبكرملاةعرس

Set-)لفسألمكحتلارزطغضا:)-طبض
ماظنطيشنتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
،لبقنمًاطٰشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسليلقتلهمدختسا
تابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا:*
نمةطوبضملاةعرسلاوحمنودبةعرسلا
.ةركاذلا
٢١٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنرظنا
٢١٩/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيموأ
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ(

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
يفقئاسلاتامولعمزكرمضرعةدحودجوت
ديدعلاةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجم
.ةبكرملاةمظنأنم

yوأz:كّرحSEL)وأىلعأل)ديدحت
وأيلاتلاديدحتلاىلإلاقتنالللفسأل
.قباسلا
SوأT:قطانمنيبلاقتناللطغضا
Sطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإعوجرلل

SEL:ةمئاقدنبرايتخالوأةمئاقحتفلطغضا.
ميقلاطبضةداعإلرارمتسالاعمطغضا
.ةنيعمتاشاشب
.١٣٦/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار

يمامألامداصتلاراذنإماظن
ىلإ،هرفوتلاح،FCAماظنفدهيدق
جتانلاررضلاليلقتوأبنجتيفةدعاسملا
FCAماظنيطعيو.ةيمامألاتامداصتلانع

فاشتكادنع،Vنوللارضخأاًرشؤم
نوللاىلإرشؤملااذهلوحتي.كمامأةبكرم
ةرايسنمكترايستبرتقااذإينامرهكلا
بارتقالادنع.اًدجةريبكةجردبكمامأىرخأ
ردصي،اًدجةريبكةعرسبكمامأةرايسنم
جاجزلاىلعهيبنتللرمحأاًضيموFCAماظن
وأةعيرستارفاصكلذكردصيويمامألا
.قئاسلادعقميفتاضبن
.٢٣١/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

ةيكيتاموتوألالمارفلا
)FAB(ةيمامألا
نأشبهيبنتللماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
كلذكنوكتسف،)FCA(مامألانممداصتلا
ةزيمىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
فاشتكادنعو.)IBA(يكذلاةلمرفلادعاسم
كرحتتكراسميفكمامأةرايسلماظنلا
،اهبمادطصالاكشوىلعكنأوكهاجتاب
ةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدرفويدقف
بنجتيفدعاسيسرمألااذهو.اًيئاقلتةرايسلا
دنعكلذوهراثآنمليلقتلاوأثداحلاعوقو
.مامألاىلإةدايقلا
(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاعجار
/٢٣٣.
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Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
ىلعLKAدعاسيدق،كلذبةزهجمتناكاذإ
فارحنالادنعكلذوتامداصتعوقوبنجت
كدعاسيدقاًضيأو.امةراحنعدوصقملاريغ
تبرتقااذإقفربةدايقلاةلجعريودتيف
نودةفشتكمةراحةمالعنمةبكرملا
.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختسا
دنعريذحتلابكهيبنتباًضيأموقتدقامك
زواجتدنعكلذو)LDW(ريسةراحةرداغم
وأةدعاسملابماظنلاموقينل.ةراحةمالع
لكشبكهيجوتمتيهنأفشتكااذإهيبنتلا
ةلجعريودتقيرطنعLKAزواجتمتي.طشن
نعفشكللاريماكLKAمدختسي.ةدايقلا
٣٧(ةعاس/مك٦٠ةفاسمنيبةراحللتامالع
ليم١١٢(ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلايفليم
.)ةعاسلايف
و٢٣٦/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار

Lane Keep Assist (LKA))ءاقبلادعاسم
.٢٣٦/)راسملاىلع

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
LCAماظنربتعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ثيحريسلاةراحرييغتبةصاخةدعاسمةليسو
بنجتلنيقئاسلاةدعاسمىلعلمعي
ريسلاةراحرييغتنعةجتانلاتامداصملا
يفةكرحتملاتارايسلاعمثدحتيتلاو
عموأةتيملاةيؤرلا)ةطقنوأ(قاطن

ةعرسبةقطنملاهذهلصتيتلاتارايسلا
يفLCAماظنريذحتنايبءيضي.فلخلانم
ةلاحيفضمويوةينعملاةيجراخلاةآرملا
ةقطنمدعاسم.فاطعنالاةراشإةءاضإ
.LCAماظنيفجمدمةيبناجلاةيؤرلامادعنا

(SBZA)ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
(LCA)ريسلاةراحرييغتهيبنتو٢٣٤/
/٢٣٤.

ةيطيحملاةيؤرلا
ضرعمتيسف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةشاشيفةبكرملالوحةدوجوملادهاشملا
يفةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملاماظن
تاعرسىلعتاروانمءارجإدنعونكرلا
.ةضفخنم
ةدعاسملاةمظنأيف"ةطيحملاةيؤرلا"عجار
.٢٢٦/فلخللعوجرلاوأنكرلل

ةيمامألاةيؤرلااريماك

ثدحيامضرعمتي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ماظنةشاشيفةبكرملامامأةقطنملايف
تايلمعيفةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملا
.ةضفخنملاتاعرسلاىلعتاروانملاونكرلا
ةمظنأيف"ةيمامألاةيؤرلااريماك"عجار
.٢٢٦/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

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

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
تاعطاقتلاهيبنت(RCTAماظنرفوتاذإ
مدختسيهنإف،ةبكرملاب)ةيفلخلاةيرورملا
ماظنةشاشىلعهضرعمتيمهسعماًثلثم
ةرامدوجونأشبريذحتللهيفرتلاوتامولعملا
ةبكرملاراسميفنودجاوتيدقةبكرملافلخ
Rعضولايفةبكرملادوجوءانثأكلذو
فوس،كلذىلإةفاضإلاب.)فلخللعوجرلا(
.قئاسلادعقمضبنيوأ،تارافصقلطنت
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٢٦/فلخلل
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Parking Assist)دعاسم
)نكرلا
مامألابنكرلادعاسممدختسي،هرفوتدنع
مداصملابتارعشتسم)FRPA(فلخلاو
نكرلاىلعةدعاسمللةيفلخلاوةيمامألا
ةبكرملانكرتاروانملالخءايشأيأبنجتو
لقأتاعرسىلعلمعيو.ةضفخنمةعرسب
ضرعيدقو.)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٨نم
اريماكةشاشىلعريذحتثلثمFRPAماظن
ةعومجميفاًينايباًمسروةيفلخلاةيؤرلا
مسجلاوحنةفاسملاديدحتلتادادعلا
ةدعقلطنتدق،كلذىلعًةوالع.دوصرملا
ةلاحيفدعقملايفتازازتهاوأتارافص
.دوصرملامسجلانمديدشلابارتقالا
ريذحتماظنباًضيأةزهجمةبكرملانوكتدق
ماظنوىلعأتاعرسبفلخللعوجرلادنع
.ةيسكعلاةيكيتاموتوألاةلمرفلا
.٢٢٦/قئاسلاةدعاسمةمظنأعجار

دنعةيكيتاموتوألالمارفلا
)RAB(فلخللعوجرلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ليلداذهف)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ممصملاو،)RAB(ماظنبةدوزماهنأىلع
جتانلاررضلاليلقتوأبنجتىلعةدعاسملل
اذإ.فلخللةرايسلاعوجردنعتامداصتلانع
فلخلاىلإعجرتةرايسلانأماظنلافشتكا
ةلمرفلابموقيدقف،ةياغللةريبكةعرسب

بنجتلةرايسلافاقيإلةوقباًيكيتاموتوأ
ةرايسلافلخهفاشتكامتاممسجبمداصتلا
.اهراسمسفنىلعو
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٢٦/فلخلل

تاقحلملاليغشتسباقم
تلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم
رشابمرايت
تاقحلملاليغشتسباقممادختسانكمي
فتاهلثم،ةيئابرهكتادعمليصوتفدهب
.هرخآىلإ،MP3لغشمو،يولخ
ليغشتلسباقمةسمخةرايسلابدجويو
:تاقحلملا
ىلعحادقألالماوحنمبرقلابدحاو.

.طسوألالوسنوكلا
.طسوألالوسنوكلالخاددحاو.
لوسنوكلانميفلخلاءزجلاىلعدحاو.

.يزكرملا
ثلاثلاسولجلافصدعقميفدحاو.

.قئاسلاةهج
ىلعةيفلخلانحشلاةقطنميفدحاو.

.بكارلابناج
ةلاحيفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلاعفرا
.مادختسالامدع

.١١٦/تاقحلملاليغشتسباقمعجار

مكحتلليملاعلاماظنلا
دعبنع

رارزألاهذهنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.يولعلالوسنوكلاةمدقميفدجوتس
ةثالثلحملحيلةليسوماظنلااذهرفوي
متيىصقأدحبدعبنعمكحتلللاسرإةزهجأ
حتفةزهجألثمةزهجأطيشنتلاهمادختسا
ةيلآةزهجأوأنامألاةمظنأوأجارجلاباب
.لزنملايف
دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمربعجار
/١٥٨.
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لدولقام٢٤

فقسلاةحتف

)يقالزنا(SLIDEحاتفم.١
)ةلامإلا(TILTحاتفم.٢

نل،فقسةحتفبةبكرملازيهجتةلاحيف
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنعىوسلمعت
ACC/ACCESSORYيفوأليغشتلاعضو
ةقاطةزيمطيشنتدنعوأ،)تاقحلملا(
ةقاطعجار.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا
.١٩٧/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملا

يقالزناحاتفم

Express-Open/Express-Close)حتفلا
ةحتفحتفل:)عيرسلاقالغإلا/عيرسلا
.)I)1ررحولماكلابطغضا،ةعرسبفقسلا
فاقيإلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا

طغضا،ةعرسبفقسلاةحتفقلغل.ةكرحلا
حاتفملاىلعطغضا.)K)1ررحولماكلاب
.ةكرحلافاقيإلىرخأةرم
ةحتفحتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
.)I)1ىلعرارمتسالاعمطغضا،فقسلا
ةطغضطغضا.ةكرحلافاقيإلحاتفملاررح
.فقسلاةحتفقلغل)K)1ىلعةليوط
.ةكرحلافاقيإلحاتفملاررح

ةلامإلاحاتفم

Vent)قالغإلاعضونم:)ةيوهتلاةحتف،
.فقسلاةحتفةيوهتل)J)2ىلعطغضا
ةحتفةيوهتةحتفقلغل)K)2طغضا
.فقسلا
عفتريفوس،فقسلاةحتفحتفمتيامدنع
عجارتيسامنيب.اًيكيتاموتوأءاوهلافراح
.فقسلاةحتفقالغإدنعءاوهلافراح
اهبحسنكميةلظمباًضيأةدوزمفقسةحتف
حتفبجيو.سمشلاةعشأبجحلمامألاىلإ
.اًيودياهقالغإوةلظملا
ةحتفراسميفقئاعيأدوجوةلاحيف
سكعةزيمنإف،اهقالغناءانثأفقسلا
ةحتففقوُتوقئاعلافشتكتساًيئاقلتهاجتالا
.فقسلا
.٥١/فقسلاةحتفعجار

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
يذلارجلايفمكحتلاماظنبةدوزمةرايسلا
StabiliTrakماظنوتالجعلانارودنمدحي
ةرايسلليهاجتالامكحتلايفدعاسييذلا
ليغشتمتي.ةبعصلاةدايقلافورظلظيف
ةبكرملاءدبدنعاًيكيتاموتوأنيماظنلا
.ةكرحلايفاهعورشو
رزىلعطغضا،رجلايفمكحتلافاقيإل.

gرهظي.هررحمثطسوألافرلانم
يفiرجلاليغشتفاقيإءوض
زكرمةلاسررهظت.تادادعلاةعومجم
عجار.ةبسانملا)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٤٧/ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر

يفمكحتلاماظننمٍلكليغشتفاقيإل.
عمطغضا،StabiliTrakماظنورجلا
gوiءيضتىتحgىلعرارمتسالا
ةلاسرروهظعمتادادعلاةعومجميف
قئاسلاتامولعمزكرميفةبسانم
)DIC(.يفمكحتلاماظنلئاسرعجار
.١٤٧/ةدايقلا

ةرمىرخأةرمهررحوgىلعطغضا.
.نيماظنلاالكليغشتلىرخأ
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٢٥ لدولقام

امدنعاًيئاقلتStabiliTrakماظنليغشتمتي
ليم٣٥(اس/مك٥٦ةبكرملاةعرسزواجتت
رجلايفمكحتلاماظنلظيس.)ةعاسلايف
.اًقلغم
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلا

تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

ءاوهلاطغضضافخنانمريذحتلاءوضموقي
ريبكلانادقفلاةلاحيفهيبنتلابتاراطإلايف
ثدحاذإو.ةرايسلاتاراطإدحأنمطغضلل
مقو،نكممتقوبرقأيففقوتف،كلذ
ىصوملاىوتسملاىلإخفنلاطغضةئياهمب
تامولعمقصلمىلعنيبموهامكهب
ةرايسلاةلومحدودحعجار.راطإلا,ةلومحلا
متيىتحاًئيضمريذحتلاءوضلظيسو.١٩٠/
.تاراطإلايفءاوهلاطغضحيحصت
ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل

اذهنوكيدقو.ةدايقلايفعرشتامدنع
يفءاوهلاطوغضنأىلعاًركبماًرشؤم
جاتحتوضافخنالايفتذخأدقتاراطإلا
.بسانملاطغضللاهتئياهمىلإ
ءاوهلاطغضماظننأىلإةراشإلاردجتو
تاراطإلاةنايصلحملحيالتاراطإلايف
ءاوهلاطوغضىلعظفاح.ةيرهشلاةيداعلا
.تاراطإلايفةحيحصلا
.٢٨٨/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار

دوقولا

هبىصوملازيمتملادوقولا

صاصرلانميلاخلادوقولامادختسايغبني
95ةميقبفنصملاو RONيفىلعأوأ
نميلاخدوقومادختسانكميو.كتبكرم
ةضفخنمةميقبفنصمنيتكوأبدوزمصاصرلا
91دوقوةميقلةلثامم RON،للقيسهنكلو
يفداصتقالاةيلمعوةبكرملاءادأنم
.٢٣٨/دوقولاعجار.دوقولاكالهتسا

كرحملاتيزرمعماظن
تيزرمعكرحملاتيزرمعماظنبسحي
،ةرايسلاكالهتساساسأىلعكرحملا
كرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلاضرعيو
كرحملاتيزرييغتتقونيحيامدنعًابيرق
تيزلارمعماظنطبضةداعإيغبنيال.رتلفلاو
.تيزلارييغتدعبىوس٪١٠٠ىلإ

تيزلارمعماظنطبضةداعإ

زكرمليغشترصانعمادختساب.١
ةلجعنيميىلعقئاسلاتامولعم
تيزلاةيحالصةلاسرلارهظت،ةدايقلا
زكرمعجار.قئاسلاتامولعمزكرمب
امدنع.١٣٦/(DIC)قئاسلاتامولعم
،ةليلقتيزللةيقبتملاةرتفلانوكت
تيزرييغتءاجرلاةلاسرلارهظتس
عجار.ةشاشلاىلعًابيرقكرحملا
.١٤٣/كرحملاتيزلئاسر

رصانعبSELىلعةليوطةطغضطغضا.٢
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمليغشت
رييغتءاجرلاةلاسرلاءاغلإلناوثةدعل
ةرتفطبضةداعإوًابيرقكرحملاتيز
.٪١٠٠ىلعتيزلا
طبضةداعإمدعىلعصرحلابجي
يفأطخلاقيرطنعتيزلارمعةشاش
الهنإثيح.تيزرييغتدعبالإتقويأ
ةرملاىتحةقدباهطبضةداعإنكمي
.تيزلارييغتلةيلاتلا
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لدولقام٢٦

ىلعتيزلارمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:يلاتلاوحنلا

زكرمىلعتيزلاةيحالصضرع.١
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١٣٦/(DIC)قئاسلا

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو
رييغتءاجرلاةلاسرلاضرعمتيملاذإ
هنأىلعليلداذهفًابيرقكرحملاتيز
.ماظنلاطبضةداعإتمتدق

.٢٥٦/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ةيداصتقالاةدايقلا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
.ةدايقلادنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.

.ئداهوحنىلععراستلاب
بنجتو،اًيجيردتلمارفلاىلعطغضا.

.ئجافملافقوتلاتالاح
ةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.

.ةليوطتارتفلؤطابتلا
فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.

مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا
.ةعرسلاتابثيف

ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلا

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

باوبألاوحيتافملا
ذفاونلاو

لافقألاوحيتافملا
٢٧........................حيتافملا
نودبدعُبنعلوخدلاماظن

٢٨.................)RKE(حاتفم
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت

٢٨.................)RKE(حاتفم
٣٣.....دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
٣٤..................باوبألالافقأ
٣٦........ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
٣٦..................رخأتملالفقلا
٣٦.....ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
٣٦.............قالغإلانمةيامحلا
٣٧............لافطألانامألافقأ

باوبألا
٣٧...................يفلخلابابلا
ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
٤١.....................ةدعاسملا

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

٤٣.......................ةرايسلا

ةيجراخلاايارملا
٤٤.................ةبدحملاايارملا
٤٤...............ةيئابرهكلاايارملا
٤٥.....................ايارملايط
٤٥....................ايارملاةئفدت
٤٥..........ةبوجحملاةطقنلاايارم
عضولاىلإةلامإلاايارم
٤٦......................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٤٧....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٤٧..................ةيكيتاموتوألا
٤٧...........ةيفلخلااريماكلاةآرم
٤٨.............لافطألاةيؤرةآرم

ذفاونلا
٤٩.........................ذفاونلا
٤٩...................ةيلآلاذفاونلا
٥٠................سمشلاتايقاو

فقسلا
٥١...................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

ريذحت}
دوجوعمةبكرملايفلافطألاكرتنإ
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(باصيدقفريطخ،رمأاهلخاد
دقوةريطختاباصإبمهريغوألافطألا
ليغشتبنوموقيدقو.تومللنوضرعتي
ليغشتلارصانعنميأوأةيلآلاذفاونلا
.كرحتتةرايسلانولعجيدقلب،ىرخألا
لاسرإزاهجنوكيامدنعذفاونلالمعت
لخاد)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
يفمهريغوألافطألاقلعيدقو،ةبكرملا
كرتتال.قلغنتيهوةذفانلاراسم
لاسرإزاهجعمةرايسلايفلافطألا
.)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨

.قئاسلابابيفحاتفملامادختسامتي

مدختسُيهبناجىلعرزبدوزملاسرإلازاهج
نأنودبحاتفملابحستال.حاتفملاعزنل
.رزلاىلعطغضت
حاتفمىلإةجاحلاةلاحيفعزوملاعجار
.يفاضإوأليدب

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
ىلعتاليدعتوأتارييغتيأءارجإبنجت
.)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
اذهمادختساصيخرتكلذلطبيدقثيح
.زاهجلا
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلاماظن

زاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادجًاديعبلاسرإلا

تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ

عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

دعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفمنودب
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
نمضلاسرإلازاهجنوكيامدنعةبكرملا
لوخدلاليغشت"عجار.)مدق٣(رتم١ةفاسم
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفمنودب
ىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٢٨/(RKE)حاتفمنودب
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

Qطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف:/
رارمتساب/روفلاىلعطغضامث،هكرتاو
ىلعوأفاطعنالاتاراشإضموتنأىلإ
نمكرحملاروديدق.ناوثعبرأةدمللقألا
ماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملاجراخ

RKE.دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار
/٣٣.
Q:باوبألاعيمجلفقتيكطغضا.
،ةبكرملاصيصختقيرطنعاهنيكمتمتاذإ
ةدحاوةرمفاطعنالاةراشإءاوضأضموت
اهنيكمتمتاذإ.لفقلامتدقهنأىلإريشتل
قوبلاردصي،ةبكرملاصيصختقيرطنع
ىرخأةرمQىلعطغضلامتيامدنعاًتوص
صيصختعجار.ٍناوثثالثنوضغيف
.١٥١/ةرايسلا

عمQىلعطغضلاءانثأقئاسلابابحتفدنع
نملوفقمريغبابلافقإمدعةزيمنيكمت
عيمجلفقمتيسف،ةبكرملاصيصختلالخ
ءاغلإمتيسفقئاسلابابءانثتسابباوبألا
.١٥١/ةرايسلاصيصختعجار.هلفق

بكارلابابناكاذإباوبألاعيمجلفقمتيس
.Qىلعطغضلادنعاًحوتفم

ماظنليعفتىلإيدؤيQىلعطغضلا
.٤٢/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلا
طغضا،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ىتحةدحاوةيناثلQىلعرارمتسالاعم
يطلاةزيملمعتنل.ايارملايطعيطتست
صيصختعجار.اهنيكمتدعبالإايارملليلآلا
.١٥١/ةرايسلا

K:بابلفقحتفتيكلةدحاوةرمطغضا
ىلعىرخأةرمطغضلامتاذإ.طقفقئاسلا
Kلافقأحتفنتسف،ناوثثالثنوضغيف
حيباصملاءيضتدقو.ىرخألاباوبألاةفاك
ىتحوأةيناث٢٠ةدملةءاضمىقبتوةيلخادلا
.لاعشإلاليغشت
،ةبكرملاصيصختقيرطنعاهنيكمتمتاذإ
ريشتلنيترمفاطعنالاةراشإءاوضأضموت
ءيضتدق.لفقلاءاغلإمتدقهنأىلإ
قيرطنعاهنيكمتمتاذإةيجراخلاحيباصملا
ةرايسلاصيصختعجار.ةبكرملاصيصخت
/١٥١.

ماظنلاسرإزاهجيفKىلعطغضلايدؤي
ليعفتفاقيإىلإحاتفمالبدعبنعلوخدلا
ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلاماظن
/٤٢.
طغضا،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ىتحةدحاوةيناثلKىلعرارمتسالاعم
يطلاةزيملمعتنل.ايارملادرفعيطتست
صيصختعجار.اهنيكمتدعبالإايارملليلآلا
.١٥١/ةرايسلا

حتفنيحلKىلعرارمتسالاعمطغضا
متيملامذفاونلالمعتنل.لماكلابذفاونلا
عجار.دعُبنعذفاونلاليغشتةزيمنيكمت
.١٥١/ةرايسلاصيصخت

c:قودنصلاجاجزحتفلنيترمطغضا.
b:ءاطغقلغوأحتفلنيترمطغضا

ةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا.قودنصلا
.قودنصلاءاطغ
ديدحتةزيمليغشتءدبلررحوطغضا:7
فاطعنالاتارشؤمضموت.ةبكرملاعضو
.تارمثالثًاتوصقوبلاردصُيو

نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
ضموت.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
اًتوصقوبلاردصُيوفاطعنالاةراشإءاوضأ
راذنإلافقوتي.ةيناث٣٠ةدملرركتملكشب
ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاليوحتدنع

ON/RUN)طغضلادنعوأ)ةرادإ/ليغشت
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠

لاعشإلانوكينأبجي.ىرخأةرم7ىلع
يكل)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFعضولايف
.ئراوطلاراذنإلمعي

حاتفمالبلوخدلاليغشت
ىلإلوصولاحاتفمنودبلوخدلاماظنحيتي
ىلعطغضلانودقودنصلاءاطغوباوبألا
نوكينأبجي.RKEماظنلاسرإزاهجرز
نمضحاتفمالبدعبنعلوخدلالاسرإزاهج
ديرتيذلابابلانع)مادقأ٣(رتم١ةفاسم
،ةيصاخلاكلتبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.هحتف
باوبألاضباقميفرزكانهنوكيسف
.ةيجراخلا
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأريرحتل
بابنملافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
.١٥١/ةرايسلاصيصختعجار.قئاسلا

بابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
قئاسلا

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
رزىلعطغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم
قئاسلابابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأت
اذإ.قئاسلابابلفقريرحتىلإيدؤيفوس
يفىرخأةرملفقلاءاغلإ/لفقرزطغضمت
لافقأءاغلإمتيفوسف،ناوثسمخنوضغ
.ةعتمألاقودنصبابوباكرلاباوبأعيمج

لثاممبكارلابناج،قئاسلابناج

فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
ةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.

.لافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
ىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.

لافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمج

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا

باوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
باكرلا

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
رزىلعطغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم

بكارلابابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأت
.باوبألالكلفقريرحتىلإيدؤيفوس
فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
لافقألاريرحت/نيمأترزمادختسامت.

.باوبألاعيمجلافقأريرحتل
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا

حاتفمنودبلافقألانيمأت

،حاتفمنودبلوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف
لافقأنيمأتبموقتفوسةيصاخلاهذهنإف
عيمجقلغنمناوثةدعدعبةبكرملا
ىلعوةأفطمةبكرملاتناكاذإ،باوبألا
ماظنلاسرإةزهجأدحأجارخإمتلقألا

RKEمدعةلاحيفوأ،ةبكرملالخادنم
.ةبكرملالخاددحأدجاوت
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإعملخادتت
لاسرإزاهجدوجوةبكرملافشتكتالطقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخادRKEماظن
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت
RKEماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأ
ماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد

RKEةبقارمنودةبكرملايف.
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

اهلافقأنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
رظنا،ةبكرملانمجورخلادنعايكيتاموتوأ
نعةبكرملاليغشتولافقألانيمأتوريرحت"
.١٥١/ةرايسلاصيصختتحت"دعُب

لافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا
حاتفمنودب

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

ةبكرملابدعُبنعمكحتلازاهجكرتراذنإ

زاهجنايسنوةبكرملاليغشتفاقيإدنع
اًتوصقوبلاردصيس،اهيفدعبنعمكحتلا
.باوبألاعيمجقالغإدعبتارمثالث
صيصختعجار،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل
.١٥١/ةرايسلا

يكيتاموتوألابابلالفق

ليغشتمتيملوأباوبألادحأحتفمتيملاذإ
لفقحتفنمقئاقدثالثنوضغيفةرايسلا
ةطساوبراذنإلالوعفملاطبإوةرايسلا
لكلفقاًيئاقلتمتيسف،RKEلاسرإزاهج
نكمي.راذنإلاماظنطيشنتةداعإوباوبألا

نماهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشت
عجار.ةرايسلاصيصختيفتادادعإلالالخ
.١٥١/ةرايسلاصيصخت

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف
بابنميفلخلاءزجلابسمللاةحولطغضا
ةبكرملاماقرأةحولىلعأبةعتمألاقودنص
باوبألاعيمجامنيبةعتمألاقودنصبابحتفل
زاهجنوكيامدنعوألافقألاةحوتفم
.)مدق٣(م١قاطنيفلاسرإلا

حاتفمنودبقودنصلاجاجزحتف

حتفلقودنصلاجاجزليجراخلارزلاطغضا
ةررحمباوبألاعيمجامنيبقودنصلاجاجز
م١قاطنيفلاسرإلازاهجولافقألا
.)مدق٣(

حاتفمبلوخدلا

زاهجةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
باوبألالافقأرظنا،ةنحشلاةغرافلاسرإلا
/٣٤.

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب
البدعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
يتلايهةبكرملاعمةجمربملا)RKE(حاتفم
لاسرإلاةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعت
هنعليدبءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوأ
زاهجةجمربدنع.ليكولاقيرطنعهتجمربو
بجيةبكرملاهذهعملدبتسملالاسرإلا
.ىرخألالاسرإلاةزهجأةفاكةجمربًاضيأ
نلفديدجلالاسرإلازاهجةجمربدرجمب

ةقورسملاوأةدوقفملالاسرإلاةزهجألمعت
اهلنوكينأةبكرملكلنكمي.ىرخأةرم
عجرا،اذل.اهعمةجمربملاسرإةزهجأةينامث
ىلعلاسرإلاةزهجأةجمربلكليكوىلإ
.ةبكرملا

ةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلازاهجيف
لاسرإلازاهجةيراطبتناكاذإ
لخادتكانهناكاذإوأةفيعض
تامولعمزكرمضرعي،ةراشإلايف
وأمكحتلازاهجفاشتكارذعتقئاسلا

NO REMOTE KEY WAS
DETECTED PLACE KEY IN

TRANSMITTER POCKET THEN
START YOUR VEHICLE

نعمكحتحاتفميأدوجوفاشتكامتيمل(
مثلاسرإلازاهجفيوجتيفاًحاتفمعض،دعُب
ءدبلواحتامدنع)كتبكرمليغشتءدببمق
حيتافملالئاسرعجار.ةبكرملاليغشت
.١٤٤/لافقألاو

:ةبكرملاليغشتءدبل
ةيزكرملاةفيتكلانيزختةقطنمحتفا.١

.نيزختلاجردو
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

قش/بارجيفلاسرإلازاهجعض.٢
.لاسرإلازاهج

)نكر(Pعضويفةرايسلانوكتامنيح.٣
ىلعطغضا،)دياحملا(Nعضولاوأ
ولمارفلاةساود

ENGINE START/STOP.

يفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأ

ةيراطبلالادبتسا

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

ةلاسرلاروهظةلاحيفةيراطبلالدبتسا
دعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتساءاجرلا
.قئاسلاتامولعمزكرمىلع

زاهجبناجيفرزلاىلعطغضا.١
بحساوةدعاقلانمبرقلابلاسرإلا
.جراخلاىلإحاتفملا

مادختسابلاسرإلازاهجيرطشلصفا.٢
فصتنميفاهلاخدإوةحطسمةادأ
مدختستال.لفسألانملاسرإلازاهج
.حاتفملاقش
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٣
.ةيندعم

تيبملايفةديدجلاةيراطبلالخدأ.٤
بطقلابناجنوكيثيحب،يفلخلا
نمةيراطببلدبتسا.لفسألبجوملا
.اهلداعياموأCR2032زارط

يفلخلاويمامألاتيبملاةاذاحمبمق.٥
زاهجْيرطشىلعقبطأمث
.اًعملاسرإلا

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
ليغشتءدبدنعخانملابمكحتلاماظنلمعيس
ةجردبسحىلعكلذو،دعبنعةرايسلا
.ةيجراخلاةرارحلا
لمعتوةيفلخلابابضلاحيباصمءيضتدق
ترفوتاذإ،ديربتلاوةئفدتلاةزيمتاذدعاقملا
ةيمامألادعاقملاةئفدترظنا.ةزيملاهذه
.١٥١/ةرايسلاصيصختو٦٠/اهديربتو

تاعمتجملاضعبيفنيناوقلارظحتدق
عجار.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نأشباهتابلطتمىلععالطاللةيلحملاةمظنألا
.دعبنعةبكرملاليغشتءدب
ناكاذإدعبنعليغشتلاءدبمدختستال
.دوقولانمةليلقةيمكةبكرملاب
تالاحلايفدعُبنعةبكرملاليغشترذعتي
:ةيلاتلا
.ةبكرملايفدوجوملاسرإلازاهج.

.كرحملاءاطغقلغمدع.

يفمكحتلاماظنيفلطعدوجودنع.
رشؤمحابصمةءاضإوتاثاعبنالا
.لاطعألا
ءدبءانثألمعلانعكرحملافقوتيس
:ةيلاتلاتالاحلايفدعُبنعكرحملاليغشت
ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.اًدجةيلاعكرحملا
.تيزلاطغضضفخنااذإ.
لوخدلاماظنلاسرإلازاهجلاجملقيدق
.ةرايسلاليغشتءانثأحاتفمنودبدعُبنع
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
صيصختوأ٢٨/(RKE)حاتفمنودب
.١٥١/ةرايسلا

ءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب
دعبنعليغشتلا

.Qررحمثطغضا.١
ىلعرارمتسالاعمروفلاىلعطغضا.٢

ةراشإحيباصمضيمونيحل/
ناوثعبرأةدملوأفاطعنالا
.لقألاىلع
حيباصمليغشتمتي،ةبكرملاءدبدنع
لمعيدقو،باوبألالفقمتيسو.نكرلا
.خانملابمكحتلاماظن

ةدمللمعلايفكرحملارمتسيسامك
ةدمل2و1تاوطخلاررك.قئاقد١٠
.ةيفاضإقئاقد١٠

ON/RUN/STARTعضولاىلعلاعشإلاعض
.ةبكرملاليغشتل)ءدب/ريودت/ليغشت(

كرحملانارودنمزديدمت

،قئاقد١٠كرحملاليغشتةدمديدمتنكمي
متاذإوةقيقد٢٠يلامجإلاعومجملانوكيل
قئاقد١٠لوأءانثأ٢و١ةوطخلاراركت
دمبلطنكمي.اًرئادكرحملانوكيامدنع
.ليغشتلاءدبدعبةيناث٣٠،ةرتفلا
نعءدبلابمايقلابلاعشإلاتارودنيبحمسُي
ةرملءدبلابمايقلاوأىصقأدحكنيترملدعب
.ديدمتعمةدحاو
فاقيإمثةبكرملالاعشإليغشتمزلي
ءدبةزيممادختسانمنكمتتلليغشتلا
.ىرخأًةرمدعُبنعليغشتلا

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

ىلإمثليغشتلاعضوىلإلاعشإلارِدأ.
.ليغشتلافاقيإعضو
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

باوبألااوحتفينأ،لافطألا
ةبكرملانماوطقسيوةلوهسب
بابلانوكيامدنع.ريستيهو
.هحتفةضبقلاعيطتستنلفًالفقم
ةبكرملانمطوقسلالامتحانإ
يفربكأنوكيمادطصاعقواذإ
كلذل.باوبألالافقإمدعلاح
اودترينأباكرلاةفاكىلعبجي
امك،بسانملكشبنامألامازح
ةدايقءانثأباوبألالفقبجي
.ةبكرملا

ةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
نوكينلامبرفةلوفقمريغ
نأنكمي.اهنمجورخلامهعسوب
ةطرفمةرارحىلإلفطلاضرعتي
وأةميدتسمتاباصإنميناعيدقو
ةبرضببسبتومللضرعتيدق
دنعًامئادةبكرملالفقا.سمش
.اهترداغم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
لوفقملاريغبابلانمةبكرملاىلإ
وأةبكرملاةعرسففختامدنع
نأنكميباوبألالافقإنإ.اهفقوت
.كلذثودحعنمىلعدعاسي

:ةبكرملالخادنمباوبألالافقأنيمأتل

بابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضا.
.يئابرهكلا

باببيوديلالفقلانيمأترزىلعطغضا.
.باوبألاعيمجلافقأنيمأتلقئاسلا
باببيوديلالفقلانيمأترزىلعطغضا
.طقفبابلااذهلفقنيمأتلبكارلا

:ةبكرملالخادنمباوبألالافقأريرحتل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKطغضا.
.يئابرهكلا

ريرحتلةدحاوةرمبابلاضبقمبحسا.
.هحتفلاًددجمبابلاضبقمبحسا.هلفق

مدختساةبكرملاجراخاًدوجومنوكتامدنع
نودبدعبنعلوخدلاماظنلاسرإزاهج
باوبألايفحاتفملالخدأوأ)RKE(حاتفم
.ءاطغبةدوزملفقلاةناوطسأ.ةيمامألا

حاتفملاةناوطسأىلإلوصولا
)ءاطغلالخدمكيرحت(

:حاتفملاةناوطسأىلإلوصولل
.لماكلابحتفللضبقملابذجا.١
فشكلعلخاولخادللءاطغلاكرح.٢

.حاتفملاةناوطسأ
.هناكمىلإءاطغلاكيرحتدعأ.٣
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لخدم(حاتفملاةناوطسأىلإلوصولا
)ددخُملاءاطغلا
:حاتفملاةناوطسأىلإلوصولل

.حتفلاعضول)١(بابلاضبقمبذجا.١
)٣(ةحتفلايف)٤(حاتفملالخدأ.٢

.جراخللعفراو)٢(ءاطغلالفسأب
مقوفلخلاهاجتاب)٢(ءاطغلاكرح.٣

.كفلاب
.ةناوطسألايف)٤(حاتفملامدختسا.٤

:ددخُملاءاطغلالادبتسال
.حتفلاعضولبابلاضبقمبذجا.١
)٨(ءاطغلارهظب)٧(نيفرطلالخدأ.٢

ةدعاقلاو)٥(ماكحإلارصنعنيب
.)٦(ةيندعملا

ءاطغلاطغضاومامأللءاطغلاكرح.٣
.هناكميفتبثيل

.بابلاضبقمكرتا.٤

حاتفمالبلوخدلا

ناكاذإلافقألاةنمؤمةبكرملاحتفنكمي
٣(م١قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهج
سمللاقاطنوأبابلاضبقمنم)مدق
لوخدلاماظنليغشتعجار.قودنصلاءاطغب
.٢٨/(RKE)حاتفمنودبدعُبنع

رحلانارودلاتاذلافقألا

قيلطلكشببابلالفقةناوطسأةرادإمتت
لاخدإمدعوأئطاخلاحاتفملامادختسادنع
ةرادإلاةزيمعنمت.لماكلابحيحصلاحاتفملا
.ةونعلفقلاحتفمتينأبابلالفقلةقيلطلا
عضوملاىلإهردأ،لفقلاطبضةداعإل
.لماكلابحيحصلاحاتفملالاخدإعميسأرلا
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جتنيملاذإ.ىرخأةرمهلخدأوحاتفملاعلخا
ىلإحاتفملاردأف،لفقلاطبضةداعإكلذنع
رركوةناوطسألايفهتكرحةفاسمفصن
.طبضلاةداعإءارجإ

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
لاسرإزاهجيفKوأQىلعطغضا
ليغشتعجار.حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
(RKE)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
/٢٨.

Q:باوبألالفقمتييكلطغضا.
K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.

رخأتملالفقلا
لافقأنيمأتريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
عيمجقلغدعبناوثسمخرادقمبباوبألا
.باوبألا

بابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
قودنصلاءاطغوأبابكانهامنيبيئابرهكلا
نأحضوتلتارمثالثةرافصردصتس،حوتفم
.ةلاعفلافقألانيمأتريخأتةيصاخ
سمخدعباًيكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسو
حتفديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغنمناوث
تقؤمنإف،ةرتفلاهذهلبقباوبألادحأ
ةفاكقالغإدنعداعُيفوسناوثسمخلا
.ىرخأةرمباوبألا

وأبابلالفقنيمأتحاتفمباًددجمQطغضا
لافقأنيمأتلRKEلاسرإزاهجبQطغضا
.روفلاىلعباوبألا
عجار.ةيصاخلاهذهةجمرباضيأنكمي
.١٥١/ةرايسلاصيصخت

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
ةفاكقالغإدنعاًيكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع،باوبألا
نمةبكرملاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)P(نكرلاعضو

:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكرلا(Pعضولايفةكرحلالقانعض.
يئاقلتلاحتفلاولفقلاةيلمعةجمربرذعتي
.باوبألل

قالغإلانمةيامحلا
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
فاشتكاةلاحيفو.اهلخادبRKEزاهجدوجو
متيملو،ةبكرملالخادRKEزاهجدوجو
،لخادلابRKEلاسرإةزهجأددعليلقت
.قئاسلابابلفقحتفمتيسف
امنيبًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
عمطغضلالالخنمحوتفمقئاسلاباب
بابلالفقنيمأتحاتفمبQىلعرارمتسالا
.يئابرهكلا
ريغبابلانيمأتعنمةزيمليغشتةلاحيف
بابو،ةفقوتمةبكرملاتناكو،نّمؤملا
متيسف،نيمأتلابلطمتمثاًحوتفمقئاسلا
قئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمجنيمأت
عنمةزيمليغشتنكمي.هلفقحتفمتيسف
اهليغشتفاقيإوأنمؤملاريغبابلانيمأت
عجار.ةرايسلاصيصختمئاوقمادختساب
.١٥١/ةرايسلاصيصخت
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٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

باوبألابنامألالافقأليعفتل}طغضا
متيامدنعرشؤملاءوضءيضي.ةيفلخلا
.هطيشنت

لافقأليطعتلىرخأةرم}ىلعطغضا
.لافطألانامأ

باوبألا

يفلخلابابلا

ريذحت}
ىلإمداعلاتازاغبرستتنأنكمي
وأ،قودنصلاءاطغحتفدنعةبكرملا
ءانثأيفلخلابابلا/ةبكرملاقودنص
لالخنمءيشيأرورمدنعوأ،ةدايقلا
بابلا/ةبكرملاقودنصومسجلانيبلفقلا
يوتحت.ةيفلخلاةحتفلاوأيفلخلا
ديسكألوأىلعكرحملاتاثاعبنا
مشوأهتيؤرنكمياليذلا)CO(نوبركلا
وأيعولانادقفببسيدقو.هتحئار
.توملا
ءاطغحتفعمةبكرملاةدايقبجيناكاذإ
بابلا/ةبكرملاقودنصوأقودنصلا
:يفلخلا
.ذفاونلاعيمجقلغأ.
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلاةفيظو

.١٩٩/كرحملامداععجار

هيبنت

وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق
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ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}
اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
قودنصلاءاطغراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقلغوهحتفءانثأقودنصلاءاطغراسم

هيبنت

بابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
يففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألاقودنص
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلاتانوكملا

بجيو.يولعلالوسنوكلايفحاتفملادجوي
.)نكرلا(Pعضولاىلعةبكرملانوكتنأ
:يهعاضوألا
ىصقأىتححتفلا:)MAX(ىصقألادحلا
.عافترا
هطبضنكميلقأعافتراىتححتفلا:٤\٣
عنملمدختسُي.لماكلاحتفلاو٣/٤نيبام
ايلعلاماسجألابماطترالانمقودنصلاءاطغ
ىلعةعوضوملاةلومحلاوأبآرملابابلثم
قودنصلاءاطغحتفنكمي.ةبكرملاحطس
.اًيوديلماكلاب

OFF)حتفلل:)ليغشتلافاقيإ
.طقفيوديلا
عضولارتخا،قودنصلاءاطغقلغوأحتفل

MAX)مث3/4وأ)ىصقأ:

لاسرإزاهجبةعرسبنيترمbطغضا.
قودنصبابكرحتينأىلإRKEماظن
.ةعتمألا

لوسنوكلانم8ىلعطغضا.
قئاسلابابلفقنوكينأبجي.يولعلا
.اًررحم

ىلعةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضا.
قودنصبابضبقمنميلفسلابناجلا
.باوبألاعيمجلفقحتفدعبةعتمألا
اذإلافقألاةنمؤمةبكرملاحتفنكمي

دعُبنعلوخدلاماظنلاسرإزاهجناك
٣(م١قاطنيف)RKE(حاتفمنودب
.سمللاةحولنم)مدق

ةيلفسلاةفاحلايفlىلعطغضا.
جالزملاراوجبقودنصلاءاطغنم
.هقالغإل

قاطنبوأ،قودنصلاءاطغبرزيأطغضا
RKEماظنلاسرإزاهجبbوأ،سمللا
يدؤي.هكرحتءانثأقودنصلاءاطغفاقيإل
قودنصبابرارزأنمرزيأىلعطغضلا
ةعرسبنيترمbىلعطغضلاوأةعتمألا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجىلع
يفةيلمعلاليغشتةداعإىلإ)RKE(حاتفم
ةحولىلعطغضلايدؤيسو.يسكعلاهاجتالا
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٣٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

قودنصبابضبقمىلعةدوجوملاسمللا
يفنكلوةكرحلاليغشتةداعإىلإةعتمألا
.بسحفحتفلاهاجتا

هيبنت

وأحتفيفاًيوديةوقلامادختسايدؤيدق
هكرحتءانثأةعتمألاقودنصبابقالغإ
ةصرفلاكرتا.ةرايسلافلتىلإاًيئابرهك
.ًالوأءاهتنالابةيئابرهكلاةرودلل

يئابرهكلاقودنصلاءاطغةفيظولطعتتدق
،ضافخنالاةديدشةرارحلاتاجرديفاًتقؤم
ةرتفلالخةيئابرهكلاةرودلاراركتدعبوأ
لازيالف،كلذثدحاذإو.تقولانمةزيجو
OFFرتخا.ًايوديءاطغلاليغشتناكمإلاب
.قودنصلاءاطغحاتفمب)فاقيإ(
ةبكرملابةعرسلالقنعارذكيرحتلاحيف
ةفيظولالمعءانثأ)P(نكرلاعضونم
ءاطغةكرحرمتستفوسف،ةيئابرهكلا
ةبكرملاتماقاذإ.ةياهنلاىتحقودنصلا
،قودنصلاءاطغةكرحلامتكالبقعراستلاب
يفكرحتيوأقودنصلاءاطغفقوتيدق
زكرملئاسرنمققحت.يسكعلاهاجتالا
قالغإنمققحتو)DIC(قئاسلاتامولعم
قالطنالالبقهنيمأتوةعتمألاقودنصباب
.ةرايسلاب

ةعتمألاقودنصبابطوقسفاشتكا

يلآلاةعتمألاقودنصبابقالغناةلاحيف
كلذريشيف،ةيئابرهكلاحتفلاةروددعباًيئاقلت
ىلعدئازلانزولاعملعافتيماظنلانأىلإ
للخدوجولامتحاوأةعتمألاقودنصباب
.دئازنزويأنمصلخت.ةماعدلامئاقيف
ةعتمألاقودنصبابقالغنارارمتساةلاحيف
ليكولاىلإعوجرلاىجري،حتفلادعباًيئاقلت
لبقةمدخلاىلعلوصحللكبصاخلا
.يئابرهكلاةعتمألاقودنصبابمادختسا
قودنصبابةكرحعملخادتثودحنإ
عيرسلكشباًيوديهقلغوأيئابرهكلاةعتمألا
ثودحةيلمعهبشيدقاًيلآةحتفدعبةياغلل
ىلإاًضيأكلذيدؤيدق.ةماعدلامئاقبللخ
قودنصبابطوقسفاشتكاةزيمطيشنت
ىتحةعتمألاقودنصبابكرتا.ةعتمألا
هقلغلبقِناوثةدعلرظتناوةيلمعلالمكُي
.اًيودي

قئاوعلافاشتكاتازيم
ةرودءانثأًاقئاعةعتمألاقودنصبابهجاواذإ
بابلاسكعيسف،يئابرهكلاقلغلاوأحتفلا
ةريصقةفاسملكرحتيوًايكيتاموتوأههاجتا
نكمي،قئاعلاةلازإدعب.قئاعلانعاًديعب
قودنصلاءاطغليئابرهكلاليغشتلامادختسا
ةدعقودنصلاءاطغهجاواذإ.ىرخأةرم
متيسف،ةيئابرهكلاةرودلاسفنيفقئاوع
ةلازإدعب.ةيئابرهكلاةفيظولالمعفاقيإ

فوس.اًيوديقودنصلاءاطغقلغأ،قئاوعلا
ةيئابرهكلاليغشتلافئاظوةلصاومكلذحيتي
.ةيداعلا
متيامنيبلافقألاةنمؤمةبكرملاتناكاذإ
ءاطغعنميقئاعدجويو،قودنصلاءاطغقلغ
فوسف،قلغلاةيلمعلامكإنمقودنصلا
ملقودنصلاءاطغنأبهيبنتكقوبلاقلطني
.قلغني
فاوحلاىلعراصحنالاتارعشتسمدجوت
نيبامءيشقلعاذإ.يفلخلابابللةيبناجلا
ىلعطغضوةبكرملاوةعتمألاقودنصباب
بابةكرحسكعنتفوسف،رعشتسملااذه
حتفعضومدنعفقوتيوةعتمألاقودنص
ىلإًاحوتفمقودنصلاءاطغىقبيس.يئزج
.ًايوديقلغُيوأًاددجمهليعفتيرجينأ

3/4عضولاطبض

ءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل
:حتفلا

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

دنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢
طغضلاقيرطنعبولطملاعافترالا
مق.قودنصلاءاطغبرزيأىلع
دنعاًيوديقودنصلاءاطغعضوليدعتب
.ةجاحلا
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lىلعةليوطةطغضطغضا.٣
قودنصبابنميلفسلابناجلاب
ةيجراخلاةيحانلابلفقلاراوجبةعتمألا
ضموتىتحةعتمألاقودنصبابل
.ريفصتوصردصيوفاطعنالاتاراشإ
دقطبضلاعضونأكلذنيبي
.هظفحمت

لقأةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
.ةجمربلللباقلاعافتراللنيعمىندأدحنم
دقف،توصردصيوأحابصمضمويملاذإ
ضفخنمطوبضملاعافترالانأكلذينعي
.ةياغلل

يوديلاليغشتلا
قودنصلاءاطغليغشتل)فاقيإ(OFFرتخا
.اًيودي

هيبنت

ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ

نعاًيوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
يوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرحقيرط
عيرسلاقالغإلانمدحتةزيمىلعماظنلا
.فلتلانمتانوكملاةيامحلكلذواًيودي

نيمأتحاتفمبKطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
زاهجبKطغضاوأيئابرهكلابابلالفق
عيمجلافقأريرحتلنيترمRKEماظنلاسرإ
ىلع)1(سمللاةحولىلعطغضا.باوبألا
،قودنصلاءاطغضبقمنميلفسلابناجلا
.عفرلابمقمث
ماقرأةحولىلعأب)2(رزلاىلعطغضا
وأ،ةعتمألاقودنصبابجاجزحتفلةبكرملا
ماظنلاسرإزاهجبةعرسبنيترمcطغضا

RKE.كرتتالةعتمألاقودنصبابعفردنع
.اًحوتفمهبصاخلاجاجزلا
بابجاجزحتفيفينمزريخأتكانهنوكيس
امنيبهحتفةلواحمةلاحيفةعتمألاقودنص
.ةيفلخلاةحساملاكرحتت

بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
سمللاةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
كلذببستيس.قودنصلاءاطغقالغإءانثأ
.قودنصلاءاطغتيبثتءاغلإيف
لوخدلاماظنلاسرإزاهجنوكينأبجي
٣(م١قاطنيفRKEحاتفمنودبدعُبنع
ريرحتىنستيلةعتمألاقودنصبابنم)مدق
لوخدلاماظنليغشتعجار.اًيكيتاموتوأهلفق
.٢٨/(RKE)حاتفمنودبدعُبنع
متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا

دعُبنعليغشتلا
ةطساوبةعتمألاقودنصبابليغشتنكمي
.يفلخلاتامدصلايقاولفسأمدقلاةكرح
نكيملاذإةعتمألاقودنصبابلمعينل
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهج
.)مدق٣(
بابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
ةعتمألاقودنصبابفاقيإل.ةعتمألاقودنص
حيتافملادحأمدختسا،هكرحتءانثأ
.هبةصاخلا



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/22/16
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لكرلاقاطنلوط

ىلإلكرةكرحبمامأللكمدقكرح،ليغشتلل
مث،يفلخلاتامدصلادصمزكرملفسأ
.فلخللاهبحسا

هيبنت

بابحتفيفةرثانتملاهايملاببستتدق
ماظنلاسرإزاهجلعجا.ةعتمألاقودنص

RKEيففاشتكالاةقطنمنعاًديعب
بابعضوطبضاوأيفلخلامدصملا
دنع)فاقيإ(OFFىلعةعتمألاقودنص
مدصملانمبرقلابلمعلاوأفيظنتلا
ةعتمألاقودنصبابحتفبنجتليفلخلا
.دصقنود

.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.

نلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.
.قودنصلاءاطغليعفتمتي

نأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.
.اًمامتةكرحلانعفقوتي

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

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

ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
ةدعاسملا

ريذحت}
ىرخأءازجأيأوأكيديعضواًمامتبنجت
ةدعاسملاةيلآلاتاجردلانيبكمسجنم
دقف.ةبكرملانيبوةحوتفمنوكتامدنع
.ةريطخةباصإلنيرخآلاوأتنأضرعتت

ريذحت}
ءانثأتاجردلاىلعدوعصلااًمامتبنجت
نيرخآلاوأتنأضرعتتدقف.اهكرحت
.ةريطخةباصإل

عفرلبقةدعاسملاتاجردلاليطعتبمق
.اهلفسأءيشيأعضووأةبكرملا
عنمىلإديلجلانمريثكلامكارتيدؤيدق
نمققحت.ةدعاسملاةيلآلاتاجردلاحاتفنا
يف.ةبكرملانمجورخلالبقجردلاعضوم
ةيلآلاتاجردلاليطعتبمق،كلذثودحةلاح
نيكمتبمقمثديلجلالزأوةدعاسملا
ةروصباهلمعنمدكأتوةدعاسملاتاجردلا
.مادختسالالبقةيداع
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،ءايشألاو،لافطألاو،نيديلاىلعظفاح
ةدعاسملاتاجردلانعةديعبسبالملاو
تاجردلاموقتفوس.اهكرحتءانثأةيئابرهكلا
قئاعدوجوترعشتسااذإاهتكرحسكعب
مث،قئاعلاةلازإبمق.قلغلاوأحتفلاءانثأ
بناجلاسفنىلعبابلاقلغأوحتفا
ملاذإ.ةدعاسملاتاجردلاةكرحلامكتسال
تاجردلالظتفوسف،اًحضاوقئاعلانكي
.ةدايقلاءانثأةدتممةدعاسملا
:تادادعإلارييغتل

.Fسملا.١
.ليغشتلاتاحولزمرسملا.٢
:ةحاتمنوكتسيتلاتارايخلايلياميفو

OFF)تاجردلاليطعت:)ليغشتلافاقيإ
.اهحاتفنامتيالثيحبةدعاسملاةيلآلا

ON)ةيلآلاتاجردلاحاتفنامتيس:)ليغشت
بحسنتسو.بابلاحتفدنعةدعاسملا
دعباًيئاقلتىلعألةدعاسملاةيلآلاتاجردلا
.بابلاقالغنانمِناوثثالث
نوكتامدنعةحوتفمتاجردلاكرتا:عّسوم
.)دياحم(Nوأ)نكرلا(Pعضولايفةبكرملا
.تاجردلافيظنتدنعدادعإلااذهمدختسُيدق

ةبكرملانامأ

ةرايسلانيمأت
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو

ةرايسلابراذنإلاماظن

سايقلاةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
.ماظنلاةلاحىلإيمامألاجاجزلانمبرقلاب
.طٰشنمريغراذنإلاماظن:)Off(أفطم
ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا

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

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١
ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

:ةيلاتلا
.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.

يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.
.بابلالخاد

راذنإلاماظنطشنيس،ةيناث٣٠دعب.٣
ضيمولايفرشؤملاحابصمأدبيو
يفQىلعطغضلايدؤيس.ءطبب
حاتفمنودبلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(ريخأتنمززواجتىلإةيناثةّرمل
راذنإلاماظنطيشنتعمةيناث٣٠هردق
.روفلاىلع

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

قالطنالدادعتسالاةدميهوناوث١٠
.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلا
باوبأدحأحتفمتاذإاًضيأراذنإلاقلطنيس
زيحءاطغوأيفلخلابابلاوأباكرلا
طيشنتفاقيإكلذلبقمتينأنودكرحملا
تاراشإضموتس،راذنإلاقالطنادنع.راذنإلا
ةيناث٣٠ةدملقوبلاتوصقلطنيوفاطعنالا
راذنإلاماظنطيشنتةداعإمتتس.اًبيرقت
.صخرملاريغيلاتلاثدحلاةبقارمل

راذنإلاماظنطيشنتليطعت
راذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإ

لاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
البدعبنعلوخدلاماظنبصاخلا
.RKEحاتفم

مادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.
.حاتفمالبلوخدلاماظن

.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
ةرداغمدعبةبكرملالافقأنيمأتبمق.

.باكرلاعيمج

باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.
وأ،RKEماظنلاسرإزاهجمادختساب
.حاتفمنودبلوخدلاماظن
لطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
ئفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعفنم
.راذنإلا

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

RKEلاسرإزاهجىلعKطغضمتاذإ
ثالثلحيباصملاضموتوًاتوصقوبلاردصأو
لبقنمثدحًاراذنإنأينعياذهف،تارم
.ًالٰعفمراذنإلاماظنناكامدنع
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ
نامألالئاسررظنا.قئاسلاتامولعمزكرم
/١٤٨.

ةكرحلّطعمماظنليغشت
ةرايسلا
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتاًيكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
دنعةكرحلالّطعمماظنليعفتفاقيإمتي
عملخادلاوحنلاعشإلارزىلعطغضلا
.ةبكرملالخادحلاصلاسرإزاهجدوجو

،تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
نودبرثكأوألاسرإزاهجبماظنلاديوزتمتي
ةدحوعمةقفاوتمةزهجألاهذهو،حاتفم
الو.ةبكرملاةكرحلّطعمماظنبمكحتلا
مادختسابىوسةبكرملاليغشتءدبنكمي
اذإ.حيحصلكشبقفاوتملاسرإزاهج
كنكميالامبرف،فلتلللاسرإلازاهجضرعت
.ةبكرملاليغشتءدب
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،اًئيضمنامألا
.ىرخأةرملِواحمثةبكرملافِقوأ.ماظنلا
ريغRKEماظنلاسرإزاهجنأحضتااذإ
وأرخآلاسرإزاهجمادختسالواحف،فلات
زاهجقش/بارجيفلاسرإلازاهجعض
لوسنوكلابنزيختلاقاطنراوجبلاسرإلا
بكارلاوقئاسلايدعقمنيبطسوألا
ةيراطببةبكرملاليغشتءدب”رظنا.يمامألا
ليغشتنمض“لاسرإلازاهجيفةفيعض
(RKE)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
/٢٨.
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مادختسابليغشتلايفكرحملاأدبيملاذإ
زاهجنوكيامدنعوأرخآلالاسرإلازاهج
ةبكرملانإف،قشلا/بارجلايفلاسرإلا
هنكمييذلاكليكوعجار.ةنايصلاىلإةجاحب
نأهنمبلطاو،ةقرسلاعنمماظنةنايص
.ةبكرمللاًديدجلاسرإزاهجكلجمربي
ىرخأةليسوةيأوألاسرإلازاهجكرتتال
ماظنلمعلطبتوأليعفتيغلتنأنكمي
.ةبكرملالخادةقرسلاعنم

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

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

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
لاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلا

ةيئابرهكلاايارملا

:ايارملاطبضل
ةآرملاديدحتل)2(وأ)1(ىلعطغضا.١

.بكارلابناجوأقئاسلابناجىلع
.رشؤملاءوضءيضي

مكحتلاةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
وألفسألوأىلعألةآرملاكيرحتل
.راسيللوأنيميلل

نكميثيحبةيجراخلاةآرملاطبضا.٣
يتلاةقطنملاوةبكرملابناجةيؤر
.اهفلخ

ىرخأةرم)2(وأ)1(ىلعطغضا.٤
ءوضئفطني.ةآرملارايتخاءاغلإل
.رشؤملا
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٤٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيجراخلايكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
ىلعاًيكيتاموتوأةيجراخلاقئاسلاةآرملمعت
نمةمداقلاةيسيئرلاحيباصملاجهوطبض
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذوةبكرملافلخ
.ةرايسلاليغشتءدبدنعةزيملاهذهلمعت
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمعجار
.٤٧/ةيكيتاموتوألا

فاطعنالاةراشإرشؤم
ةراشإبةدوزمنوكتنأةرايسللنكميو
هاجتايفضموتةآرملاىلعفاطعنا
.ةراحلارييغتوأفاطعنالا

ايارملايط
اًيئابرهكايارملايط

.لخادللايارملايطل}طغضا.١

ىلإايارملاعاجرإلاًددجم}طغضا.٢
.ةدايقلاعضو

ةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ
ّيطللةلباقلا

:اذإاًيئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
ًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.

.يطلاءانثأ
.ًةفداصماًيودياهيطءاغلإ/اهيطمت.
.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
توصعمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
ايارملايططبضةداعإءانثأةقطقط
يطةيلمعدعبيعيبطتوصلااذه.اًيئابرهك
.ةيودي

ايارملليئاقلتلايطلا
ليغشتفاقيإءانثأو،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نمQىلعرارمتسالاعمطغضا،لاعشإلا
اًبيرقتةدحاوةيناثةدملRKEلاسرإزاهج
عمطغضا.اًيئاقلتةيجراخلاايارملايطل
RKEلاسرإزاهجنمKىلعرارمتسالا

ليغشتعجار.حتفللاًبيرقتةدحاوةيناثةدمل
(RKE)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
/٢٨.
اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتمتي
عجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١٥١/ةرايسلاصيصخت

ايارملاةئفدت
ةلباقايارمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
:نيخستلل
:)ةيفلخلاةذفانلايفبابضلاليزم(1
.ايارملانخستيكطغضا
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنتحت
.١٧١/خانملاب

ةبوجحملاةطقنلاايارم
ةبدحمةآرمدجوتسف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
اتلكنميجراخلايولعلاءزجلانمضةريغص
يهو.ةيفلخلاةيؤرللنيتيجراخلانيتآرملا
يفعقتدقيتلاءايشألاراهظإعيطتست
.ةبكرمللةبسنلابةبوجحمةقطنم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٦

ةطقنلاةآرممادختسابةدايقلا
ةبوجحملا

يلعفلاةآرملاضرع

ىلعةمداقلاةبكرملانوكتامدنع.١
ةآرملايفةروصلانإف،ةديعبةفاسم
نمةبيرقوةريغصنوكتةسيئرلا
.ةآرمللةيلخادلاةفاحلا

نإف،رثكأةبكرملابرتقتامدنعو.٢
ةسيئرلاةآرملايفةدوجوملاةروصلا
ةفاحلاةيحانكرحتتواهمجحربكي
.ةيجراخلا

ةقطنملاةبكرملالخدتامدنعو.٣
نملوحتتةروصلانإف،ةبوجحملا
ةطقنلاةآرمىلإةيسيئرلاةآرملا
.ةبوجحملا

ةطقنلاةآرميفةروصلارهظتالو.٤
يفةبكرملانوكتامدنعالإةبوجحملا
.ةبوجحملاةقطنملا

ةآرمعمةيجراخلاةآرملامادختسا
ةبوجحملاةطقنلا

نكميثيحبةيسيئرلاةآرملاطبضا.١
ةآرمضرعمتيوةرايسلابناجةيؤر
.قئاوعيأنودةبوجحملاةطقنلا

وأرورملاةكرحلجأنمصحفلادنع.٢
ةآرملايفرظنا،ريسلاةراحرييغتلبق
بكارلا/قئاسلابناجيفةيسيئرلا
كتبكرمفلخرورملاةكرحةظحالمل
ةآرمصحفا.ةرواجملاريسلاةراحيف
ةبكرمنعثحبللةبوجحملاةقطنملا
ةرظنقلأ،مث.ةبوجحملاةقطنملايف

ةدايزلكفتكىوتسمقوفةعيرس
ةراحىلإءطببلاقتنالالبقدكأتلا
.ةرواجملاريسلا

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

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.اًبيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(

.لاعشإلافاقيإمتي.

عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل

صيصختعجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١٥١/ةرايسلا
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٤٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
اًيكيتاموتوأماتعإلابموقتةيفلخلاةيؤرلاةآرم
تابكرملاتافاشكنعجتانلاراهبإلاليلقتل
دنعةزيملاهذهلمعت.فلخلانمةمداقلا
.ةرايسلاليغشتءدب

ةيفلخلااريماكلاةآرم
رظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
فلخةقطنمللاريماكلابةيوازلاضيرع
.ةبكرملا

عفدا.ةشاشلاليغشتلفلخللناسللابحسا
فاقيإدنع.هليغشتفاقيإلمامأللناسللا
.يكيتاموتوألاتوفخلابةآرملاموقت،ليغشتلا
حضاورظنمىلعلوصحللةآرملاطبضا
.ةشاشلافقوتءانثأةبكرملافلخةقطنملل

رهظب)1(رزلاىلعطغضا،عوطسلاطبضل
رعشتسمةيطغتنودةيفلخلاةيؤرلاةآرم
.)2(ءوضلا

نيبعوطسلانارودىلإرزةغضلكيدؤت
.تادادعإةسمخ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٨

ريذحت}
رظنمب)RCM(ةيفلخلااريماكلاةآرمعتمتت
قيرطلاعضاومةيؤرمتيالدق.دودحم
دقتال.ىرخألاماسجألاوتابكرملاو
اريماكلاهذهمادختساباهنكرتوأةبكرملا
يهاممبرقأماسجألارهظتدقف.طقف
وأةيجراخلاايارملاصحفا.لعفلابهيلع
تاراحلارييغتدنعكفتكقوفرظنا
مادختسامدعيدؤيدق.جمدلاوأةيرورملا
وأةافولاوأةباصإلاىلإةبسانملاةيانعلا
.ةبكرملافلت

اريماكةآرمةروصرفوتيتلااريماكلادجوت
ماقرأةحولقوف)RCM(ةيفلخلاةيؤرلا
.)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكراوجب،ةبكرملا

/ةحسامعجار،ةيفلخلااريماكلافيظنتل
.١١٤/يفلخلاجاجزلاةلساغ

اهلحوءاطخألافاشكتسا

رهظتويفلخلاعضولايفناسللاناكاذإ
ليغشتفقوتيوةآرملايفdوءاقرزةشاش
.ةمدخلابلطلليكولاىلإعجراف،ةشاشلا
ةروصبةيفلخلااريماكلاةآرملمعتالدق
:ةلاحيفةحضاوةروصضرعتوأةميلس
وأسمشلانمرداصجهودوجو.

ةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألاحيباصملا
.ماسجألا

دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.
تاسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
.ةمعانةبطرشامقةعطقمادختساب

ةيوازوعضومريغتدقوةبكرملارهظفلت.
.اريماكلابيكرت

لافطألاةيؤرةآرم

ظفحعضومطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ظفحلاعضومطغضا.هررحوسمشلاةراظن
ةآرملانيمأتلةفاسملافصتنملىرخأةرم
.اهعضوميف
مدعةلاحيفىرخأةرمةآرملاطغضا
.اهمادختسا
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٤٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ذفاونلا

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

نيسحتلةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
توصىلإكلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأ
قالغإوأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذ

حتفا،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلا
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفان
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيلآلاذفاونلا

ريذحت}
ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
يفحيتافملاكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
لافطأدوجودنع.لافطأاهيفوةرايسلا
لفقرزمدختسا،يفلخلادعقملايف
عجار.ذفاونللليغشتيأعنملةذفانلا
.٢٧/حيتافملا

عضويفةبكرملانوكتامدنعذفاونلالمعت
ON/RUN)وأ)نارود/ليغشت

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

(RAP)/١٩٧.

هبذجاوأةذفانلاحتفلحاتفملاىلعطغضا
.اهقالغإل
راركتةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيس
.ةبراقتمتارتفىلعذفاونلاحيتافممادختسا

ةذفانلالفق
باكرلاذفاونليغشتعنمتةزيملاهذهو
.قئاسلاناكمنمالإ،ةيفلخلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٠

ذفاونلالافقأطيشنتلZىلعطغضا.
رشؤملاحابصمءيضيفوسو.ةيفلخلا
.ليغشتلاديقةزيملانوكتامدنع

ليطعتلىرخأةرمZىلعطغضا.
.ةيفلخلاذفاونلالافقأ

ةعيرسلاذفاونلاةكرح
لاح،ذفاونللعيرسلاعفرلا/ضفخلاةزيمحيتت
ةجاحلانوداهلفقوأاهحتفةيناكمإ،اهرفاوت
طغضا.ةذفانلاحاتفمىلعطغضلارارمتسال
ىلعألهبحساوأةياهنلاىتحةذفانلاحاتفم
.ليغشتللاًعيرسهررحمثةياهنلاىتح
هسفنحاتفملابحساوأةزيجوةرتفلطغضا
.ةذفانلاةكرحفقول

ةعيرسلاةذفانلايفتابقعلافاشتكا
يفذفاونللعيرسلاعفرلاةكرحسكعمتيس
لاجميفمسجيأدوجوراعشتساةلاح
وأةديدشلاةدوربلاببستتدق.ةذفانلاعفر
لمعتسو.ةذفانلاةكرحسكعيفديلجلا
.قئاعلاةلازإدعبةيعيبطةروصبةذفانلا

قئاوعلافاشتكاةزيمءاغلإ

ريذحت}
،قئاوعلافاشتكاةزيمءاغلإليعفتدنع
دق.ًايكيتاموتوأاهتكرحةذفانلاسكعتنل
ضرعتتدقوتاباصإلكريغوأتنأضرعتت
ءاغلإمدختستنألبق.رارضألةذفانلا
لكنأنمدكأت،قئاوعلافاشتكاةزيم
راسمنعنوديعبضارغألاوصاخشألا
.ةذفانلا

قيرطنعةذفانلاقالغإةلصاومنكمي
يفةذفانلاحاتفمىلعظافحلارارمتسا
لوحيقئاعدوجوةلاحيفيولعلاعضولا
.عيرسلاقلغلانيبواهنيب

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب
يفةجمربلاءارجإيرورضلانمنوكيدق
.اهنحشدافنوأةبكرملاةيراطبلصفةلاح
مق،ةعرسبةذفانلاحتفرذعتةلاحيف
:اهتجمربب
:ةذفانلاةجمربل

.باوبألالكقلغأ.١
عضولايفلاعشإلاحاتفمعض.٢

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا
ON/RUN)ريودت/ليغشت(.

ةروصباهتجمرببولطملاةذفانلاحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقلغأمثةيئزج
ةذفانلاقالغإدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.ةلماكةروصب

حتفنيحلةيلآلاةذفانلاحاتفمطغضا.٤
يفرمتسامثلماكلكشبةذفانلا
.ةزيجوةرتفلطغضلا

سمشلاتايقاو

.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
طسوألالماحلانمسمشلابجاحلصفا
وأ،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتل
ةبغرلادنعبيضقلالوطىلعهديدمتل
.كلذيف
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٥١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

فقسلا

فقسلاةحتف

)يقالزنالا(SLIDEحاتفملا.١
)ةلامإلا(TILTحاتفم.٢

ىوسلمعتال،فقسلاةحتفترفوتاذإ
عضويفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع
ACC/ACCESSORYعضولايفوأليغشتلا
ةزيمطيشنتةلاحيفوأ،)تاقحلملا(
عجار.)RAP(تاقحلملاةقاطبظافتحالا
.١٩٧/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملاةقاط

يقالزنالاحاتفملا

ةحتفحتفل:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
.)I)1ررحولماكلابطغضا،ةعرسبفقسلا
فاقيإلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا
طغضا،ةعرسبفقسلاةحتفقلغل.ةكرحلا
حاتفملاىلعطغضا.)K)1ررحولماكلاب
.ةكرحلافاقيإلىرخأةرم
ةحتفحتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
.)I)1ىلعرارمتسالاعمطغضا،فقسلا
ةطغضطغضا.ةكرحلافاقيإلحاتفملاررح
.فقسلاةحتفقلغل)K)1ىلعةليوط
.ةكرحلافاقيإلحاتفملاررح

ةلامإلاحاتفم

طغضا،قالغإلاعضونم:ةيوهت
طغضا.فقسلاةحتفةيوهتل)J)2ىلع

K)2(فقسلاةحتفةيوهتةحتفقلغل.
ءاوهلاةفراحعفترت،فقسلاةحتفحتفدنع
متيامدنعءاوهلاةفراحدترت.اًيكيتاموتوأ
.فقسلاةحتفقالغإ
ةيقاوىلعاًضيأفقسلاةحتفيوتحت
عنملمامأللاهبذجنكمملانميتلاسمشلا
زجاحلاحتفيغبني.سمشلاةعشأرورم
نوكتامدنعاًيوديهقلغوسمشلانميقاولا
ةقلغُموأةيوهتلاعضويففقسلاةحتف
.اًمامت

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن
سكعماظنبفقسلاةحتفزيهجتمتدقل
دنعىوسهطيشنتمتياليكيتاموتوأهاجتا
مادختساباهقلغوأفقسلاةحتفحتفمتي
امءيشضارتعاةلاحيفو.عيرسلاعضولا
،اًعيرساهقالغإءانثأفقسلاةحتفل
ءيشلاهاجتالاسكعماظنفشتكيسف
ةلاحيف.فقسلاةحتفقلغةيلمعفقوتتسو
رصانعيأوأديلجدوجولاًرظنقلغلاةبوعص
.هاجتالاسكعماظنلاطبإنكمي،ىرخأ
عضولايفهقلغأ،فلخللعوجرلاماظنزواجتل
.حاتفملاريرحتبمق،ةكرحلافاقيإلو.يوديلا

ةحتفةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
ببسينأنكميو.اهراسميفوأفقسلا
دقوأفقسلاةحتفليغشتدنعةلكشمكلذ
ماظندسينأاًضيأنكميامك.اًجيجضببسي
لكشبفقسلاةحتفحتفا.هايملافيرصت
تايافنوأقئاوعيأةلازإبمقويرود
ةقطنموفقسلاةحتفةدادسحسما.ةرثعبتم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٢

ةفيظنشامقةعطقمادختسابفقسلادس
ةلازإبمقتال.ءاملاعمةيرطةجنفسإوأ
.فقسلاةحتفنعمحشلا
فيرصتماظنيفرطقيءاملاتيأراذإ
.يعيبطرمأاذهف،هايملا
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٥٣ دناسملاودعاقملا

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٥٤..................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٥٥..............يلآلادعقملاطبض
٥٦........رهظلالفسأدنسمطبض
٥٧..........ةينحنملادعاقملاروهظ
٥٨..................ةركاذلادعاقم
٦٠........................كيلدتلا
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٦٠......................اهديربتو

ةيفلخلادعاقملا
٦٢...........ةيفلخلادعاقملاةئفدت
٦٢.............يناثلافصلادعاقم
٦٦.............ثلاثلافصلادعاقم

نامألاةمزحأ
٦٨...................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٦٩.......................بسانم
٧٠............رجحلاوفتكلامازح
ةرتفلالخنامألامازحمادختسا

٧٥.......................لمحلا
٧٥.............نامألاماظنصحف
٧٥............نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٧٦..................مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٧٦..........ةيئاوهلاةداسولاماظن
٧٨.....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٧٩.....................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٨٠........................؟خفتنت
ةداسولاكيمحتفيك
٨١.....................؟ةيئاوهلا
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٨١.....................؟ةيئاوهلا
٨٢..........باكرلاراعشتساماظن
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٨٥........................ةيئاوه
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٨٦........................ةيئاوه
٨٦....ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٨٧..............مداصتثداحدعب

لافطألادعاقم
٨٧.............اًنسربكألالافطألا
٨٩........راغصلالافطألاوعّضرلا
٩١............لافطألانامأماظن
نامأماظنعضومتينيأ

٩٢......................لافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٩٣......)LATCHماظن(لافطألل
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

١٠٠..................مداصتثداح

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
١٠١....)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

١٠٣....)يمامألادعقملايفنامألا
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دناسملاودعاقملا٥٤

سأرلادناسم
ةيمامألادعاقملا
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

ريذحت}
سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ضرعتلربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
يكوشلالبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلا
ةدايقبمقتال،اذل.ثداحعوقوةلاحيف
دناسمطبضوبيكرتمتيملامةبكرملا
.مئالملكشبباكرلاةفاكلسأرلا

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا

.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
لواح.هعفرلىلعألسأرلادنسمبحسا
هلفقنمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحت
.هناكميف
رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
،دعقملارهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
كيرحتلواح.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو
ققحتللرزلاريرحتدعبلفسألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنم
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

يناثلافصلادعاقم
ةبكرملليناثلافصلايفدعاقمللدجوي
الةيجراخلادعاقملاعاضوأيفسأرللدناسم
.اهطبضنكمي
يناثلافصلادعقميفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغيفرطلا

ثلاثلافصلادعاقم

فصلادعقملسأرلادنسمضفخنكمي
دعاقملانوكتامدنعلضفأةيؤرةحاتإلثلاثلا
.ةرغاشةيفلخلا
رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
دعقملارهظنميولعلاءزجلايفدوجوملا
.لفسألدنسملاىلعطغضاو
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٥٥ دناسملاودعاقملا

هعضوىلإضفخنملاسأرلادنسمدعأ
.هناكميفتبثينأىلإىرخأةرممئاقلا
دكأتللهبحساودعقملاسأردنسمعفدا
.هلفقنم
لافطأللتيبثتماظنبيكرتبموقتتنكاذإ
دعقمتيبثت"عجارف،ثلاثلافصلادعقميف
طاقنيف"LATCHماظنلمّمصُملالافطألا
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلا

LATCH(/٩٣.

ةيمامألادعاقملا

يلآلادعقملاطبض
روطتملادعقملاطبض

ريذحت}
تلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقمطبض
مدعءانثأالإقئاسلادعقمطبضبمقت
.ةبكرملاكرحت

ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
دعقملاتازيملكلامعتساللاعشإلا
.روطتملا

روطتملادعقملايفمكحتلا

ةزيملاديدحت.١
ىلعأ.٢
فلخلل.٣
لفسأ.٤
مامألل.٥

Featureرزكرح. Select)ةزيملاديدحت(
ىلعدعقملاطبضتايلمعضرعل)1(
طغضا.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
لالخريرمتللطغضلايفرمتساوأررحو
.تازيملا

ىلعطبضلاءارجإل)2(ىلعألطغضا.
.ةددحملاةزيملانميولعلاءزجلا
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دناسملاودعاقملا٥٦

ىلعطبضلاءارجإل)3(فلخللطغضا.
.ةددحملاةزيملانميفلخلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)4(لفسألطغضا.
.ةددحملاةزيملانميلفسلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)5(مامأللطغضا.
.ةددحملاةزيملانميمامألاءزجلا

يساسألادعقملاطبض

:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.
ىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسأللوأ

رهظلالفسأدنسمطبض
دنسملاورهظلالفسأةماعد

يساسألادعقملاطبض

:رهظلالفسأةماعدطبضل
مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.

معدليلقتلفلخللوأةدايزللمامألل
يفيلفسلاويولعلارهظلالفسأ
.هسفنتقولا

مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.
ىلعأنمرهظلالفسأمعدةدايزلىلعأل
.يلفسلارهظلالفسأمعدضفخلو

مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا
يلفسلارهظلالفسأمعدةدايزللفسأل
.يولعلارهظلالفسأمعدليلقتو

روطتملادعقملاطبض

:تدجُونإ،رهظلالفسأةماعدطبضل
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.

Feature Select )ةزيملاديدحت((1)
ىلعرهظلالفسأةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

طبضل)3(فلخللوأ)5(مامأللطغضا.
.فلخللوأمامأللرهظلالفسأدنسم

طبضل)4(لفسألوأ)2(ىلعألطغضا.
.لفسألوأىلعألرهظلالفسأةماعد
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٥٧ دناسملاودعاقملا

:تدجُونإ،دنسملاةماعدطبضل

روطتملادعقملاطبض
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.

Feature Select )ةزيملاديدحت()1)
ةشاشىلعةداسولاةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

طبضل)3(فلخللوأ)5(مامأللطغضا.
.جراخللوألخادللدنسملاةماعد

يولعلافتكلاةماعد
:تدجُونإ،يولعلافتكلاةماعدطبضل

ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.
Feature Select )ةزيملاديدحت((1)

ىلعايلعلافتكلاةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

طبضل)3(فلخللوأ)5(مامأللطغضا.
.فلخللوأمامأللفتكلاةماعد

ةينحنملادعاقملاروهظ

لثاممروطتملادعقملا،يساسألادعقملا

:دعقملارهظةلامإل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

ريذحت}
كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو

)عبتي(
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دناسملاودعاقملا٥٨

)عبتي(ريذحت

اًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
دقف.كمامأنوكيسهنإلب.كمسجل
،مادطصاعوقوةلاحيفمازحلابمدطصت
وأةبقرلايفتاباصإلضرعتتسثيح
.ىرخأتاباصإ
نمو.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
نود،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمث
نأنكميو.كضوحماظعىلعاهزكرت
تاباصإلكضرعتىلإعضولااذهيدؤي
.ةميسجةيلخاد
ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
اًديجسلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايف
.مئالملكشب

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

ةركاذلادعاقم

)جورخ(Bو2و1و،)طبض(SETرارزألا
ءاعدتساونيزختلمدختسُتقئاسلابابب
دعقملةبسنلاباًيوديةركاذلابطبضلاتادادعإ
هيجوتلادومعوةيجراخلاايارملاوقئاسلا
تاساودلاواًيئابرهكةلامإلللباقلايبوكسلتلا
كيلدتلاتادادعإو)ترفوتاذإ(طبضللةلباقلا
.)ترفوتاذإ(

ةركاذلاعاضوأنيزخت

:"2"و"1"رزلاىلإعاضوألاظفحل
ON/RUNىلعلاعشإلانوكينأمزلي.١

ACC/ACCESSORYوأ)ريودت/ليغشت(
.)تاقحلملا(

ةيبناجلاايارملاوقئاسلادعقمطبضا.٢
لباقلايبوكسلتلاهيجوتلادومعو
ةلباقلاتاساودلاو،اًيئابرهكةلامإلل
كيلدتلاتادادعإو)ترفوتاذإ(طبضلل
ةدايقلاعاضوأىلإ)ترفوتاذإ(
.ةبوغرملا

قلطنيفوسو.هكرتاوSETطغضا.٣
.ةرافصتوص

ىلإ"1"ىلعرارمتسالاعماًروفطغضا.٤
.نيترملةرافصتوصعمستنأ

ٍناثقئاسل4–1تاوطخلاررك.٥
."2"مادختساب
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٥٩ دناسملاودعاقملا

جورخلاتازيموجورخلاعضاومظفحل
تاوطخلاررك،)جورخ(Bرزىلإلهسلا
كعضاومظفحلBمادختساب4ىلإ1نم
.ةرايسلانمجورخلل

ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

Bوأ2وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضا
يتلاةركاذلاعاضوأليوديءاعدتساءارجإل
.لبقنماهظفحمت
،1رارزألاررح،ةكرحلاءاعدتساةيلمعفاقيإل
؛ةنزخُملاعاضوألاىلإلوصولالبقBوأ2
رصانعوأ)طبضلا(SETرزىلعطغضاوأ
دعاقملاوأةيئابرهكلاايارملايفمكحتلا
ةلجعليغشترصنعىلعطغضاوأ؛ةيئابرهكلا
وأ؛اًيئابرهكةلامإللةلباقلاةيبوكسولتلاةدايقلا
ةلباقلاةساودلايفمكحتلارصنعىلعطغضا
.طبضلل
دنعكيلدتلاةزيمليغشتفاقيإةلاحيف
متيسف،ةركاذلاعاضوألءاعدتساةيلمعءارجإ
لبقنمةظوفحملاةفاثكلاوعونلاءاعدتسا
ىتحليغشتلافاقيإعضويفلظتسنكلو
ةفيظوليغشترصنعةطساوباهطيشنتبموقت
.كيلدتلا

ءاعدتسا(ًايلآةركاذلاعاضوأءاعدتسا
)ًايلآةركاذلا

ةزيملمعت
Auto (Automatic) Memory Recall

ءارجإىلع)ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا(

نيعضوموأ)1(عضومليكيتاموتوأءاعدتسا
يلاحلاقئاسللاًقبسمنيظوفحم)2(
اذإ(كيلدتلاتادادعإءاعدتساىلإةفاضإلاب
فاقيإعضونملاعشإلارييغتدنع)ترفوت
وأ)ليغشت(ON/RUNعضوىلإليغشتلا

ACC/ACCESSORY)اذإكلذو)تاقحلملا
ةمئاقيفتادادعإلاهذهةجمربتمت
.ةبكرملاصيصخت
يف"ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا"عجار
صيصختناونعتحت"ةمءالملاوةحارلا"
.١٥١/ةرايسلا

ىلعطغضا،ةكرحلاءاعدتساةيلمعفاقيإل
Bايارملايفمكحتلارصانعدحأوأ
طغضاوأ؛ةيئابرهكلادعاقملاوأةيئابرهكلا
ةدايقلاةلجعيفمكحتلارصنعىلع
طغضاوأ؛اًيئابرهكةلامإللةلباقلاةيبوكسلتلا
ةلباقلاةساودلايفمكحتلارصنعىلع
ىلإلاعشإلاحاتفمليوحتيدؤي.طبضلل
ةيلمعفاقيإىلإليغشتلافاقيإعضو
.ءاعدتسالا
ضرعمتيدق،ةرايسلاقئاسرييغتةلاحيف

Driver ID)تارودلوأعم)قئاسلاةيوه
.تارايسلاضعبيفكلذولاعشإ
متاذإ.مقربةزيممريغRKEلاسرإةزهجأ
نكلو2وأ1ىلإةركاذلابدعقملاعضوظفح
،يئاقلتلاءاعدتسالابعضوملااذهمقيمل
زاهجليدبتوأظفحلاعضومرييغتكنكميف
.رخآقئاسعمRKEلاسرإ

لهسلاجورخلاعضوءاعدتسا

عضاومءاعدتسابلهسلاجورخلاةزيمموقت
دنعاًيئاقلتلبقنمةظوفحملاجورخلا
ةزيملاهذهةجمربدنعكلذو،ةبكرملاةرداغم
نيزخت"عجار.ةبكرملاصيصختةمئاقيف
اذهيفاًقباسةروكذملا"ةركاذلاعاضوأ
.١٥١/ةرايسلاصيصختًاضيأعجار.مسقلا

جورخلاعضوءاعدتساةيصاخليعفتمتي
:يلياممّيأثودحدنعايكيتاموتوألهسلا
بابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.ريصقتقولالخقئاسلا
بابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.حوتفمقئاسلا
متاذإ.مقربةزيممريغRKEلاسرإةزهجأ
نكلو2وأ1ىلإةركاذلابدعقملاعضوظفح
،يئاقلتلاءاعدتسالابعضوملااذهمقيمل
زاهجليدبتوأظفحلاعضومرييغتكنكميف
.رخآقئاسعمRKEلاسرإ
رصانعدحأطغضا،ةكرحلاءاعدتسافاقيإل
وأ،ةيئابرهكلاايارملاوأ،ةركاذلايفمكحتلا
مكحتلارصنعطغضاوأ؛يئابرهكلادعقملا
ةلامإلللباقلايبوكسلتلاهيجوتلادومعيف
ةساودلايفمكحتلارصنعطغضاوأ؛اًيئابرهك
.طبضللةلباقلا
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قئاوعلا

قوعيامدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدق
يبوكسلتلاهيجوتلادومعوأقئاسلادعقم
ةلباقلاتاساودلاوأ/واًيئابرهكةلامإلللباقلا
لزأ.ةركاذلانمعضوءاعدتساءانثأطبضلل
:يلياممدحاوءارجإبمقمث.قئاعلا
وأاًيوديظوفحملاعضولاءاعدتسامتاذإ.

رصنعىلعرارمتسالاعمطغضا،اًيئاقلت
دعأ.نيتيناثلبسانملايوديلامكحتلا
طغضلابىرخأةرمءاعدتسالاةلواحم
.مئالملاةركاذلارزىلع

طغضا،جورخلاعضوءاعدتساةلاحيف.
مكحتلارصنعىلعطغضلابرمتساو
اليتلاجورخلاةيصاخبصاخلايوديلا
لواحمث.نيتيناثةدملاهئاعدتسامتي
.ىرخأةرمجورخلاعضوةداعتسا

عضوءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو
ىلعلوصحللليكولاىلإعجراف،ةركاذلا
.ةنايصلا

كيلدتلا

لثامملابكارلادعقم،قئاسلادعقم

ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
.كيلدتلاةزيملامعتساللاعشإلا
:اهطبضوكيلدتلاةزيمطيشنتل

)1(ديدحتلايفمكحتلارصنعردأ.١
ةشاشىلعكيلدتلاتارايخضرعل
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

.كيلدتلاةزيمددح.٢
عونديدحتللفسألوأىلعألطغضا.٣

.كيلدتلا
.ةفاثكلارييغتلفلخللوأمامأللطغضا.٤

عونرخآىلعكيلدتلاةزيمطيشنتل.٥
تادادعإرخآوهمادختسامتكيلدت
،كيلدتلاليغشتفاقيإلوأةفاثك
فاقيإ/ليغشترصنعطغضا
.)2(كيلدتلا

ةيمامألادعاقملاةئفدت
اهديربتو

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

طقفدعقملارهظةئفدتل+وأIطغضا
.قئاسلاوأبكارلل

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمديربتل}وأCطغضا
.بكارلا
نوكت،ةفقوتمةيصاخلاهذهنوكتامدنع
ءاضيبرارزألابدعاقملاديربتوةئفدتزومر
لوحتي،دعاقملادحأةئفدتليغشتدنع.نوللا
دحأديربتليغشتدنع.رمحألانوللزمرلا
.قرزألانوللزمرلالوحتي،دعاقملا

ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
يفدعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضعضولقأل
لقيدقف،ةليوطةدملىوتسمىلعأ
.اًيكيتاموتوأىوتسملا
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق

ليغشتلاءدبدنعدعاقملاديربتوةئفدت
دُعبنعاًيئاقلت

وأةئفدتلَمعتَس،دعبنعليغشتلاءدبلالخ
ةمئاقيفاهنيكمتةلاحيفدعاقملاديربت
اًدرابسقطلانوكيامدنع.ةبكرملاصيصخت
امدنعو؛دعاقملاةئفدتلمعت،جراخلايف
ديربتلمعي،جراخلايفاًراحسقطلانوكي
اذهىلعدعاقملالمعرمتسيس.دعاقملا
.ةبكرمللةيلخادلاةرارحلاةجردبسحبوحنلا
دعاقملاديربتوأةئفدتةزيمرفوتتملاذإ
ليغشتءاغلإمتي،اهنيكمتمتيملوأاًيئاقلت
طغضا.لاعشإلاحاتفمليغشتدنعدعقملا
مادختسالدعاقملاديربتوأةئفدترزىلع
ليغشتءدبدعبدعاقملاديربتوأةئفدت
/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.ةبكرملا

.١٥١/ةرايسلاصيصختو٣٣

ديربتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتال
.دعُبنعليغشتلاءدبلالخدعاقملا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ

اًيئاقلتاهديربتودعاقملاةئفدت
يئاقلتلكشبمتي،لاعشإلاليغشتدنع
اًيئاقلتاهديربتودعاقملاةئفدتةزيمطيشنت
ةرارحلاةجردلددحملاىوتسملابسح
صيصختيفاهنيكمتمتاذإ،ةبكرمللةيلخادلا
.١٥١/ةرايسلاصيصختعجار.ةرايسلا
ىلإرارزألابناجبةرشؤملاءاوضألاريشتو
ةئفدترارزأمدختسا.ليغشتلاىوتسم
ةئفدتةزيمءافطإلجأنماهديربتوأدعاقملا
دعقمناكاذإ.اًيئاقلتاهديربتودعاقملا
طيشنتبةزيملاهذهموقتنلف،اًيلاخبكارلا
.دعقملاكلذ
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ةيفلخلادعاقملا

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}
يفريغتدوجوبروعشلاعطتستملاذإ
دقف،دلجلايفملأبوأةرارحلاتاجرد
.قورحلكضرعتيفدعقملاناخسببستي
دعاقملاةئفدتلفسأدراولاريذحتلاعجار
.٦٠/اهديربتوةيمامألا

.طسوألالوسنوكلاةرخؤميفرارزألادجوت

عضولايفلاعشإلانوكيامدنع
ON/RUN/START)ءدب/نارود/ليغشت(،

دعقملاةداسوةئفدتلLوأMطغضا
ىلعرشؤمرهظي.رسيألاوأنميألايجراخلا
دنعفلخلابخانملابمكحتلاماظنةشاش
.ةيصاخلاهذهليغشت
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
.طبضعضولقأل
ىوتسمىلعأيفدعاقملاةئفدتتناكاذإ
.اًيئاقلتىوتسملالقيدقف،ةليوطةدمل

يناثلافصلادعاقم
ةحاسمريفوتليناثلافصلادعاقميطنكمي
ريسيتلاهبلقودعاقملايطوأةيفاضإةلومح
ثلاثلافصلادعاقمىلإلوخدلا
.اهنمجورخلاو

دعاقملاروهظةلامإ
:دعقملارهظةلامإل

يفرطلابناجلابدوجوملاعارذلاعفرا.١
.دعقملانم

عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
رهظلفقلعارذلاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

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

طغضلاءانثألماكلكشبعارذلاعفرا.١
رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
عفرمتاذإ.يسأرلاعضولاىلإدعقملا
،دعقملاىلعطغضلانودعارذلا
عضولاىلإدعقملاررحتيفوسف
.يوطملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم

يوديلابلقلاويطلاةزيم

ريذحت}
عضويفيناثلافصلادعاقمكرتتال
دعقملاف.كرحتتةبكرملاامنيببولقم
ءانثأكرحتيدقو.نمؤمريغبولقملا
صاخشألاضرعتيدق.ةبكرملاكرحت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فقوتلادنعةباصإللةبكرملالخاد
عاجرإنمدكأت.مداصتلاوأئجافملا
لبقبكارلاسولجعضوىلإدعقملا
هبحساودعقملاعفدا.ةبكرملاةدايق
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

هيبنت

عميفلخدعقميأيطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

دعقملابلقويط

:دعقملابلقويطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا

بناجلايفدوجوملاعارذلاعفرا.٢
ريرحتنكميىتحدعقملانميفرطلا
.دعقملارهظ
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ريفوتلمامأللدعقملارهظىوطيس
.ةحطسمةلومحةيضرأ
لكشبدعقملارهظيطرّذعتاذإ
يمامألادعقملاكيرحتلواحف،حطسم
يفدعقملارهظطبضاوأ/ومامألل
.يسأرعضو

ءزجلاريرحتلىرخأةرمعارذلاعفرا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلا
.مامأللدعقملابلقنيس

دعاقملافصنمدعقملابلقويط
ثلاثلا

ريذحت}
امنيبثلاثلافصلاعضومادختسانإ
يوطموأيوطميناثلافصلانوكي
دنعةباصإثودحيفببستيدق،بولقمو
.مداصتثداحثودحوأئجافملافوقولا
دعقمعضوىلإدعقملاةداعإنمدكأت
نمققحتللهبحساودعقملاعفدا.بكارلا
.هعضوميفهلفق

:هبلقوثلاثلادعاقملافصنمدعقملايطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا

يلفسلايفلخلاءزجلابطيرشلابحسا.٢
دنسمريرحتليناثلافصلادعقمنم
دعقملارهظيطمتيسو.دعقملارهظ
.مامألل

ريرحتلىرخأةرمطيرشلابحسا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس

يكيتاموتوألابلقلاويطلاةزيم

ريذحت}
عضويفيناثلافصلادعاقمكرتتال
دعقملاف.كرحتتةبكرملاامنيببولقم
ءانثأكرحتيدقو.نمؤمريغبولقملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

صاخشألاضرعتيدق.ةبكرملاكرحت
فقوتلادنعةباصإللةبكرملالخاد
عاجرإنمدكأت.مداصتلاوأئجافملا
لبقبكارلاسولجعضوىلإدعقملا
هبحساودعقملاعفدا.ةبكرملاةدايق
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

ريذحت}
سولجءانثأاًيكيتاموتوأدعقملابلقويط
ةباصإيفببستيدق،هيلعصاخشألادحأ
مدعنماًمئاددكأت.سلاجلاصخشلا
لبقدعقملاىلعصاخشأيأسولج
دعقملاريرحتحاتفمىلعطغضلا
.اًيكيتاموتوأ

هيبنت

عميفلخدعقميأيطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

Pعضولايفةكرحلالقاننوكينأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح)نكرلا(

دعقملابلقويط

:دعقملابلقويطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا

قئاسلابناجبةيفلخلاةحوللاحاتفم

دعقملاريرحتحاتفمىلعطغضا.٢
فلخةحوللايفدوجوملااًيكيتاموتوأ
رهظيطمتيس.ةيفلخلاباوبألا
.وتسملكشباًيكيتاموتوأدعقملا

ريرحتلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس
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زيحنميناثلافصلادعقمبلقويط
ليمحتلا

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢

:هبلقوليمحتلازيحنمدعقملايطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
دوجوملا)1(حاتفملاىلعطغضا.٢

يطلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.يناثلافصلادعقمرهظ
رهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
يوطينميألاحاتفملاو،رسيألادعقملا
.نميألادعقملارهظدنسم

ريرحتلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس

دناسميطل)2(حيتافملامادختسانكمي
.ليمحتلازيحنمثلاثلافصلادعاقمرهظ
.٦٦/ثلاثلافصلادعاقمعجار

سولجلاعضوىلإدعقملاةداعإ

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

عضولانمسولجلاعضوىلإدعقملاعاجرإل
:بولقملا

تبثيىتحلفسألدعقملابحسا.١
امدعقملارهظعفرنكميالف.ةيضرألاب
.ةيضرألاباًتبثمدعقملانكيمل

.فلخللهطغضاودعقملارهظعفرا.٢
ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا
.هلفقنم

ةبسنبمسقنملاليوطلادعقمللةبسنلاب.٣
مازحقّلعتمدعنمدكأت،٦٠/٤٠
نيبطسوألاسولجلاعضويفنامألا
.فافتلاللهضرعتمدعنمونيدعقملا

ثلاثلافصلادعاقم
دعقملارهظيط

هيبنت

عميفلخدعقميأيطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

Pعضولايفةكرحلالقاننوكينأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح)نكرلا(
ثلاثلافصلادعاقمرهظدناسميطنكمي
.ليمحتلاةحاسمةدايزل
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يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢

:دعقملارهظيطل
رصانعىلإلوصوللةرخؤملابابحتفا.١

.ثلاثلافصلادعقمبةصاخلاليغشتلا
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.٢

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
.ةياهنلاىتحسأرلادناسمضفخا.٣

دنسمعض.٥٤/سأرلادناسمعجار
عضولايفيناثلافصلادعاقملرهظلا
يناثلافصلادعاقمعجار.ميقتسملا
يفلخلانامألامازحجالزملصفا.٦٢.٤/

ةحتفلايفحاتفممادختسابريغصلا
اًحماسريغصلاميزبإلاىلعةدوجوملا

ةناطبلخادباحسنالابمازحلل
يفريغصلاجالزملانزخ.فقسلا
.فقسلاةناطبيفدوجوملالماحلا

)2(حاتفملاىلعرارمتسالاعمطغضا.٥
يطلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.ثلاثلافصلادعقمرهظ
رهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
يوطينميألاحاتفملاو،رسيألادعقملا
.نميألادعقملارهظدنسم

،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٦
.كلذيفتبغراذإ

يطوأيطل)1(حيتافملامادختسانكمي
.ليمحتلازيحنميناثلافصلادعاقمبلقو
.٦٢/يناثلافصلادعاقمعجار
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ىلإثلاثلافصلادعقمرهظةداعإ
مئاقلاعضولا

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢
عضولاىلإثلاثلافصلادعقمرهظةداعإل
:مئاقلا

حيتافمللوصوللةرخؤملابابحتفا.١
.دعقملابةصاخلامكحتلا

)2(حاتفملاىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
عفرلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.ثلاثلافصلادعقمرهظ
دعقملارهظدنسمعفريرسيألاحاتفملا
دنسمعفرينميألاحاتفملاو،رسيألا
.نميألادعقملارهظ

ريذحت}
ريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
وأديجلكشبدودشملاريغوأةمئالم
ةبولطملاةيامحلارفوينلفوسيوطملا
صخشلاضرعتيدقو.مادطصاعوقودنع
عفردعب.ةميسجةباصإلمازحلليدترملا
نأنماًمئاددكأت،يفلخلارهظلادنسم
ةتبثموديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأ
.ةيوطمريغو

مازحلريغصلاجالزملاليصوتدعأ.٣
الو.ريغصلاميزبإلابطسوألانامألا
.يوتليهعدت

تيبثتنمدكأتللنامألامازحبحسا.٤
.ريغصلاجالزملا

،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٥
.كلذيفتبغراذإ

نامألاةمزحأ
مادختساةيفيكليلدلانممسقلااذهحضوي
ضعبحضويامك.مئالملكشبنامألاةمزحأ
ةمزحأمادختسادنعاهبنجتبجييتلاءايشألا
.نامألا

ريذحت}
يفةبكرمللصخشيأبوكربحمستال
لكشبنامألامازحطبرهيفرذعتيناكم
مللاحيفو،ثداحعوقودنع.مئالم
،نامألاةمزحأباكرلا)دحأ(وأتنأطبرت
امعريثكبأوسأتاباصإلانوكتنأنكميف
تاباصإللضرعتتنأنكمي.اهطبرمتاذإ
ماطترالاقيرطنعةافوللوأةريطخلا
نعوأةبكرملالخادةدوجوملاءايشألاب
،اًضيأ.ةبكرملاجراخىلإكعافدناقيرط
نأنامألامازحطبريملنملكلنكمي
؛ةبكرملايفنيرخآلاباكرلابمطتري
وأةلومحلاةقطنميفبوكرلالكشيو
نأل،ًاغلابًارطخةبكرملاجراخوألخاد
هذهيفنوبكرينيذلاصاخشألا
رثكأاونوكينألمتحملانمقطانملا
عوقوةلاحيفةافولاوأتاباصإللةضرع
باكرللحمستال،اذل.مادطصاثداحيأ
ريغكتبكرميفناكميأىلإلوخدلاب
.نامأةمزحأودعاقمبدوزم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ققحتو،نامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

رصنعكلمعتتارشؤمبةبكرملاهذهتدّوُز
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذت
.١٢٥/نامألامازحتاركذم

نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا

كلذنوكينأنكميو.امءيشكفقوي
ةزهجأةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلا
!نامألاةمزحأوأتاسايقلا
ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
تقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلللوطأ
لكشبنامألامازحطبرمتاماذإكلذو
دادمتسابىوقألاكماظعموقتاذلو؛حيحص
ببسوهاذهو.نامألاةمزحأنمةوقلا
ءادترادنعدرفلاباتنييذلانامألابروعشلا
.نامألاةمزحأ

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ
:لاؤس

ةبكرملايفراشحناللضرعتأسله
يدترأتنكاذإثداحعوقودعب
؟نامأمازح

:عباغء
يفراشحناللضرعتتنأنكمملانم
نامألامازحيدترتتنكأءاوسةبكرملا
يعوللكدقفمدعةصرفنكلو.المأ
ثيحبهدعبوأثداحيأعوقوءانثأ
نمجورخلاونامألامازحكفكنكمي
اًيدترمتنكاذإريثكبربكأنوكتةبكرملا
.نامألامازح

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

:عباغء
ةمظنألانميهةيئاوهلادئاسولا
بناجبلمعتثيح؛طقفةلمكملا
ءاوسو.اهلحملحتالونامألاةمزحأ
،المأةرفوتمةيئاوهلادئاسولاتناكأ
طبرباكرلاةفاكىلعبجيلازيالف
ىصقأىلعلوصحللنامألاةمزحأ
.ةيامح

عيمجيفنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبراًبيرقتقطانملا

دعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانملكشب
صاخشأللصصخممسقلااذه
.طقفنيغلابلا
نأشباهتفرعميغبنيةصاخءايشأدجوت
دجوتامك،لافطألاةمالسونامألاةمزحأ
لافطألاوراغصلالافطأللةفلتخمدعاوق
عجارف،لفطةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلا
لافطألاوعّضرلاوأ٨٧/اًنسربكألالافطألا
ةيامحلدعاوقلاهذهعبتاو.٨٩/راغصلا
.صخشلك
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نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهظُتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

يفمازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.
ىلعهطبرماكحإعمضفخنمعضو
.ًاليلقنيذخفلاسماليثيحب،نيكرولا
ىلإثداحيأيفعضولااذهيدؤيثيح

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

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

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
نامألامازحطبرتمللاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشب
وأرجحلامازحكرتتنأكايإ.

.اًيوتلموأاًيخترمفتكلا
تحتفتكلامازحطبرتنأكايإ.

.كرهظءارووأنيعارذلا
فتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ.

.عارذلادنسمىلع

رجحلاوفتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحهباًيفلخسولجعضومدختستتنكاذإ
نامألامازحنكيملولصفلللباقنامأ
٦٦/ثلاثلافصلادعاقمتحتعجارف،اًتبثم
مازحطبرةداعإلوحتاميلعتىلعلوصحلل
.ريغصلاميزبإلابنامألا
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

ًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١
لكشبسولجلاكنكميثيحب،طبضلل
مايقلاةيفيكىلعفرعتلل.ميقتسم
.سرهفلايف"دعاقملا"عجار،كلذب
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مازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
فافتلابحمستالو.كمسجىلع
.مازحلا
نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
دوعيىتحمازحلاكرتا،اذهثودح
،كلذدعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلق
لكشبكمسجىلعمازحلابحسا
.ًائطبرثكأ
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
متيدقف،هتياهنىتحيمامألابكارلا
يفو.لافطألانامأماظنةزيمقيشعت
ىتحمازحلاكرتا،اذهثودحةلاح
طبرةيلمعأدباولماكلكشبدوعي
.ىرخأةرممازحلا
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يمامألادعقملاعضويفلفطلا
.بكارلاراعشتساماظنىلعيبناجلا
.٨٢/باكرلاراعشتساماظنعجار

اذإ،ةيمامألاسولجلاعاضوألةبسنلاب
جالزملاةحوليفمازحلاطيرشرشحنا
ةلامإبمقف،ميزبإلاىلإلوصولالبق
.طيرشلاريرحتلاهدرفلجالزملاةحول

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
يف.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
لماكلابجالزملاةحوللوخدمدعةلاح
مدختستكنأدكأتف،ميزبإلالخاد
.بسانملاميزبإلا
ققحتللىلعألجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقااذإ

عافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤
عافترالاىلإهكيرحتبمقف،فتكلامازح
طبضةادأ"ةيئزجعجار.كبسانييذلا
اذهيفةدراولا"فتكلامازحعافترا
لوحتاميلعتىلععالطاللمسقلا
ىلعلوصحلاوهمادختساةيفيك
.ةمهملاةمالسلاتامولعم
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مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعألفتكلا
نوكتدق،ثلاثلافصلادعاقملةبسنلاب
نمنامألامازحبحسلةرورضةمث
مازحطبرماكحإلجالزملاةحوللالخ
باكرلاىلعلماكلكشبضوحلا
.اًمجحرغصألا

دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
ةحولكرح،ثلاثلافصلادعاقملةبسنلاب
امدنعنامألامازحطيرشىلعألجالزملا
عضوبجي.مدختسمريغنامألامازحنوكي
.نامألامازحةمقىلعجالزملاةحول
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ئطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا

مازحةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
مازحلانملكضرعتيدقثيح.بابللنامألا
ةوقببابلاقالغإلاحيففلتللةبكرملاو
.نامألامازحىلع

فتكلامازحعافترالّدعم
فتكلامازحعافتراللّدعمبةدوزمةبكرملا
يمامألابكارلاوقئاسلاسولجنكامأيف
.بابللرواجملا
ءزجلانوكيثيحبعافترالاليدعتبمق
الوفتكلاىلعاًدوجوممازحلانميفتكلا
نماًبيرقمازحلانوكينأبجي.هنعلزني
طبضلايدؤيدقف.هلاًسمالمسيلوقنعلا
ليلقتىلإفتكلامازحعافترالمئالملاريغ
.ثداحعوقوةلاحيفنامألامازحةيلعاف
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيكعجار
.٦٩/بسانم
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لدعمكيرحتلريرحتلارزىلعطغضا
.بولطملاعضولاىلإًالوصوعافترالا
عفدلالالخنمىلعأللّدعملاكيرحتنكمي
.فتكلامازحليلدىلعىلعأل
عضولاىلععافترالالدعمطبضدعب
نودلفسأللهكيرحتلواح،بولطملا
هتابثنمققحتللريرحتلارارزأىلعطغضلا
.هناكميف

يكيتاموتوألانامألامازحماكحإماظن
مازحماكحإماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
.يكيتاموتوألانامألا
ةيرارطضالالمارفلاءانثأماظنلاطيشنتمتي
هريرحتمتيمثةئجافملاةدايقلاتاروانموأ/و
.ةيداعلاعاضوأللةدايقلاعاضوأدوعتامدنع

لمعمدعةلاحيفماظنلاطيشنتمتينل
مكحتلا/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
يفمكحتلاعجار.ةيعيبطةروصببحسلايف
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

ماكحإماظنيفةلكشمدوجوةلاحيف.٢١٣
ةلاسررهظتس،يكيتاموتوألانامألامازح
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمىلع
فئاظورثأتتنل.١٤٨/نامألامازحلئاسر
مازحماكحإماظنبىرخألانامألامازح
.يكيتاموتوألانامألا

نامألاةمزحأتادادش
نامأةمزحألتادادشبةبكرملاهذهتدوُز
ةبكرملاةمدقميفنوسلجينيذلاباكرلا
انتردقمدعنممغرلاىلعو.فارطألاىلع
اهنأالإ،نامألاةمزحأتادادشةيؤرىلع
نكميف.نامألاةمزحأةعومجمنمءزجلثمت
طبرماكحإيفدعاستنأتادادشلاهذهل
يأنمةركبملالحارملالالخنامألاةمزحأ
وأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصا
طورشلاءافيتسالاحيفيفلخوأديدش
تادادش.تادادشلاهذهليعفتلةيلوألا
يفدعاستنأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأ
ةيبناجلاتامداصتلايفنامألاةمزحأماكحإ
.ةبكرملابالقناةلاحيفوأ
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف

عجار.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
ثداحدعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
.٧٦/مداصت

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
.هتانوكمفلتىلإنامألامازحىلعسولجلا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ

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

نامألاةمزحأةحارتاهجومرفوتدقو
اًنسربكألالافطأللةيفاضإةحارةيفلخلا
ضعبلوةززعملادعاقملامهومنزواجتنيذلا
ةلدألاهذهبيكرتدنعف.نيغلابلاصاخشألا
هذهةحارلاةلدأدعبُت،فتكلاةمزحأىلع
.سأرلاوةبقرلانعفتكلاةمزحأ
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فصلايفةيفرطلادعاقملاعاضوأ
يناثلا

عاضوألةرايسلايفةحارللتاهجومدجوت
ظفحمتي.يناثلافصلابةيفرطلادعاقملا
شرفلايفكبشمىلعةحارلاتاهجوم
.يفرطلادعقملارهظدنسمراوجبيلخادلا
:بيكرتلل

صاخلانيزختلاكبشمنمليلدلاحزأ.١
رهظراوجبةيلخادلاةنيزلاىلعهب
.يفرطلادعقملا

يتفاحلخدأو،مازحلاقوفليلدلاعض.٢
.ليلدلاتاحتفيفمازحلا

نمومازحلاتافتلامدعنمدكأتو.٣
نرملالبحلانوكينأبجي.هطاسبنا
ليلدلادوجوعممازحلافلخ
.ةمدقملايفيكيتسالبلا

هعضوونامألامازحتيبثتبمق.٤
درويتلاتاميلعتللًاقفوهريرحتو
نأنمدكأت.مسقلااذهيفاهركذ
ىلعدوجوممازحلانميفتكلاءزجلا
نوكينأبجي.هنعلزنيالوفتكلا
سيلوقنعلانماًبيرقمازحلا
.هلاًسمالم

ىلعطغضا،هنيزختوةحارلاليلدةلازإل
جارخإنمنكمتتيكًاعممازحلايتفاح
ليلدلاةحازإبمق.ليلدلانمنامألامازح
.نيزختلاكبشملخاد
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ثلاثلافصلادعاقمعاضوأ

عاضوألليكولاىدلةحارلاتاهجومحاتُتدق
نوكت،اهرفاوتةلاحيف.ثلاثلافصلادعاقم
.تاهجوملاعمةقفرمتاميلعتلا

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

فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
يفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا-
نوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنمعضو
ىلعلماحلانطبنمريدتسملاءزجلالفسأ
.لمحلادادتما
ةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
لكشبنامألامازحلماحلاءادترادنعو.مألا
ضرعتمدعربكأةروصبلمتحملانمف،مئالم
لكلةبسنلابو.ثداحيأيفةباصإللنينجلا
لكلةبسنلابلاحلاوهامك،لماوحلاءاسنلا
لعجبليفكلايساسألارصنعلانإف،صخش
.مئالملكشباهئادتراوهةلاعفنامألاةمزحأ

نامألاماظنصحف
ةمزحأونامألامازحركذملمعنمققحت
تابحاسلاوجالزملاتاحولوميزابألاونامألا
مدعنمققحتللصحفا.ةحيحصةروصب
ةفلاتوأةكوكفمىرخأءازجأيأدوجو
نأاهنأشنميتلاونامألاةمزحأماظنب
ةروصبنامألاةمزحأماظنلمعقوعت
هذهحالصإلكليكوىلإعجراو.ةميلس
وأةيلابلانامألاةمزحألنكميالو.ءازجألا
ةلاحيفكلةمزاللاةيامحلاريفوتةئرتهملا
ريثأتتحتقزمتللضرعتتدقف.ثداحعوقو
دحأفلتوأقزمتةلاحيف.مادطصالاةوق
.روفلاىلعهلدبتسا،نامألاةمزحأ
.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.١٢٥/نامألامازحتاركذمعجار

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٧٥/نامألامازحبةيانعلاعجار

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

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

.اهتنايصونامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي
مازحتانوكمفافجىلعظافحلامزلي
دنع.بئاوشلاوأةبرتألانماهولخونامألا
حطسألاضعبفيظنتنكميةرورضلا
نامألامازحتانوكموةبلصلاةيجراخلا
ةروصبءاملاضعبولدتعمنوباصةطساوب
بئاوشوأرابغمكارتمدعنمققحت.ةفيفخ
ةلاحيفليكولاةعجارمءاجرب.ةيلآلايف
مزليدق.ماظنلايفبئاوشوأةبرتأفاشتكا
ماظنلالمعنامضلءازجألاضعبلادبتسا
.ةءافكب
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نامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

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

نامألاةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
ضرعتلمتحُينكلو.طيسبثداحيأدعب
ءانثأتمدخُتسايتلانامألاةمزحأتاعومجم
ةرايزبمق،اذل.فلتلاوأفعضللثداحيأ
نامألاةمزحأتاعومجمصحفلكيدلليكولا
.اهلادبتساوأ
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
ةداسولادادعتساءوضعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١٢٦/ةيئاوهلا

ةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
.قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

.يجراخلا
قئاسللةيطسوةيمامأةيئاوهةداسو.

.يجراخلايمامألابكارللو
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

.قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
.يجراخلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فصلاويناثلافصلاباكرلوقئاسلل
.قئاسلافلخةرشابمنيسلاجلاثلاثلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فصلاباكرلويجراخلايمامألابكارلل
ةرشابمنيسلاجلاثلاثلافصلاويناثلا
.يجراخلايمامألابكارلافلخ

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

يمامألابكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعو
.يجراخلا
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسوللةبسنلاب
ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
برقألادعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإ
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ
يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
نأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
ةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولا
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأ
الإ،ةخوفنملاةداسولاةوقءارجنمةباصإلل
ةعرسبةيئاوهلادئاسولاةفاكخافتنابجيهنأ
.اهلمعبموقتىتحةريبك
يتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتي
:ةيئاوهلا

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرتملاذإثداحعوقودنعةافولل
.ةيئاوهلادئاسولادوجوعمىتحنامألا
ثيحبةيئاوهلادئاسولاميمصتمتدقف
،نامألاةمزحأعملمعلايفقفاوتت
ميمصتمتيملكلذك.اهنعليدبكسيلو
لكيفخفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولا
ةمزحأنوكت،ثداوحلاضعبيفف.ثداح
عجار.تبثُملاديحولالماعلايهنامألا
؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
/٧٩.

ثداحيألالخنامألامازحلكئادترانإ
كضرعتةصرفليلقتيفكدعاسي
ةبكرملالخادةدوجوملاءايشألابماطترالل
دعتو.ةبكرملاجراخطوقسللكضرعتوأ
بناجب"ةيفاضإتاتبثم"ةيئاوهلادئاسولا
صخشلكىلعبجي،اذل.نامألاةمزحأ
لكشبنامألامازحءادتراةبكرملايف
ةيئاوهةداسورفوتتتناكأءاوس-مئالم
.المأصخشلااذهل

ريذحت}
ةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
،نيعلاةضمغنمعرسألكشبوةديدش
ةداسويأمامأسلجيصخشيأنإف
اهنماًدجةبيرقةفاسمىلعوأةيئاوه
وأةريطخلاتاباصإللضرعتينأنكمي
نودسلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافولل
لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعاد
كئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
كتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو.مامألل
دترا،اذل.ثداحيأءانثأولبقكناكميف
دوجوةلاحيفىتح،نامأمازحًامود
قئاسلاىلعبجيو.ةيئاوهلادئاسولا
ناكمإلاردقفلخللهدعقميفسولجلا
ىلعةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعم
دئاسولاونامألاةمزحألمعت.ةبكرملا
لضفأبيفرطلايمامألابكارللةيئاوهلا
ةديجةيعضويفسولجلاةلاحيفءادأ
باصتنالاعمدعقملايفرهظلادانسإو
ةسمالمودعقملايفميقتسملكشب
.ضرأللنيمدقلا
مونلاوأءاكتالانيسلاجلاىلعيغبنيال
وأطسوألايمامألاعارذلادنسمىلع
ةداسوبةدوزملاتابكرملايفلوسنوكلا
.ةيطسوةيمامأةيئاوه

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا
ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةتبثمةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامود
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٨٧/اًنسربكألالافطألا
.٨٩/راغصلالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجوُي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم
.ةيئاوهلاةداسولا
يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملعُيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
.١٢٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب

بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ
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ىلعةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
قئاسلادعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
يففرطلاىلعسلاجلايمامألابكارلاو
.بابلاىلإبرقألادعاقملاروهظبناج

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
قوففقسلايففارطألاىلعثلاثلاو
.ةيبناجلاذفاونلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

الوةيئاوهلاةداسولاوبكارلانيبمسج
ةرصىلعءيشيأعضووأطبربمقت
ةداسوةيأءاطغىلعوأةدايقلاةلجع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوه
لوسنوكلاودعقملاتاقحلممدختستال
ةيئاوهلاةداسولاخافتناراسمقيعتيتلا
يفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاوأدعاقملا
.ةيطسولا
ةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاةطساوب
ةورعوألبحهيجوتقيرطنعفقسلا
يفو.ةذفانلاةحتفوأبابيأربعدش
راسمةقاعإمتيفوس،كلذبمايقلاةلاح
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
.فقسلاراطإ

ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
؟ةيئاوهلا
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٧٦/ةيئاوهلاةداسولا
دحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختسُتو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
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ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا
ةدوزمةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو
ةداسولاماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمب
توافتتدقو.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلا
صاخلاميمصتلاىلعدامتعالابخافتنالادودح
.ةبكرملاب
يفخافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا
ةطسوتملاةيمامألاهبشوأةيمامألاثداوحلا
لامتحاليلقتيفةدعاسمللةديدشلاوأ
ةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإلضرعتلا
يمامألابكارلاوقئاسلاردصوسأريف
.يجراخلا
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
لب.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعساسألاب
ماطترالامتييذلاءيشلاىلعكلذدمتعي
ءاطبإةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هب
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا
اًتباثءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
.اًعستموأاًقيض،اًنيلوأاًدماج،اًكرحتموأ
خافتناللةيمامألاةيئاوهلادئاسولامّمصُتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ
.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف

دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
دعقملاعضوسجمباًضيأةدوزمةبكرملا
عضوةبقارمنمراعشتسالاماظننكمييذلا
دعقملاعضومرعشتسمرفويو.قئاسلادعقم
خافتناةيلمعطبضلاهمادختسامتيتامولعم
.قئاسللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ةممصم،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ةطسوتملاةيبناجلامداصتلاتالاحيفخفتنتل
ةمدصلاعقومبسحىلعكلذوةفينعلاىلإ
يبناجنمبناجيأضرعتةلاحيفكلذو
مت،كلذىلإةفاضإلاب.مداصتللةبكرملا
ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولاميمصت
نأبراعشتسالاماظنفاشتكادنعخفتنتل
.اهيبناجدحأىلعبالقنالاكشوىلعةبكرملا
ريغةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
وأةيمامأتامداصتعوقودنعخافتناللةممصم
تامداصتوأةبيرقةيمامأتامداصتعوقودنع
.ةيفلخ
ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
ةتبثُملاةيبناجلاتامداصتللةيئاوهلادئاسولا
ةلاحيفخافتناللةممصُمتسيلدعقملايف
تامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودح
تامداصتلاوأبالقنالاوأةبيرقلاةيمامألا

ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلا
دعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
متيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتلةممصم
.اهبمادطصالا
فقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ثداوحعوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلع
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناج
ةفاضإلاب.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُص،كلذىلإ
بالقناءانثأخافتناللهذهفقسلاراطإ
يمامأمداصتعوقوةلاحيفوأةبكرملا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولامّمصُتمل.يوق
مداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلاراطإ
نيتداسولاالكخفتنتفوسو.يفلخلا
دنعفقسلاراطإيفنيتتبثملانيتيئاوهلا
وأ،مادطصاللةبكرملايبناجنميأضرعت
لامتحابرقراعشتسالاماظنعقوتةلاحيف
يفوأاهبناجىلعبالقناللةبكرملاضرعت
.ديدشيمامأمداصتيأ
لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.حالصإلافيلاكتوأةبكرملاب

ةداسولالعجييذلاام
؟خفتنتةيئاوهلا
راعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
نمزاغقالطإيفببستتةيئابرهكةراشإ
ةداسولاخفانلانمرداصلازاغلاألميو.خفانلا
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نمةداسولاعافدنايفببستياممةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغ
نمءازجأاهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاو
.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٧٨/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةداسولاكيمحتفيك
؟ةيئاوهلا
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
رودصوسوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
سولجلاعضاوميفنيسلاجلاباكرلا
.ثلاثلاويناثلاولوألافصلايفةيفرطلا
فقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُصو
ةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمييتلا

جورخللضرعتلارطخليلقتيفةدعاسملل
دنعيئزجوألماكلكشبةبكرملانمةونع
ماظنيأدوجومدعنممغرلاىلع،اهبالقنا
تالاحةفاكثودحنودةلوليحلاهنكمي
.ةبكرملانمةونعجورخلا
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزعُيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
.٧٩/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

خافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلاةداسولا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
ةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملايف
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبك
دق.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولانوكت
فقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاكلذكو
ةرتفليئزجلكشبلقألاىلعخافتناللةلباق
تانوكمضعبلظتدقو.اهخافتنادعبام
.قئاقدةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولاةدحو
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضومىلععالطالل
.٧٨/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

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

ريذحت}
خافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
رابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلاةداسولا
ىدلةيسفنتتالكشمثودحيف
ةباصإلانمخيراتمهلنيذلاصاخشألا
بنجتلو.ىرخأةيسفنتتالكشموأوبرلاب
يفصخشلكىلعبجي،اذهثودح
جورخلاهلرسيتىتماهنمجورخلاةبكرملا
يفتالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
نمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلا
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبةبكرملا
حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ىلعةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ
دعبسفنتلايفتالكشمتهجاواذإ،كلذ
كيلعبجيف،ةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.ةيبطلاةياعرلاىلعلوصحلليعسلا
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،باوبألالافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
تارشؤملغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو
دعبدوقولاماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلا
.يكيتاموتوألكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنا
خفننودكلذكةزيملاطيشنتكنكمي
ةرتفزواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولا
باوبألالفقكنكميو.اًقبسمةددحمةينمز
تاضماووةيلخادلاحيباصملاليغشتفاقيإو
حيتافممادختسابرطاخملانمريذحتلا
.تازيملاهذهبةصاخلامكحتلا

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

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لعفباًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
سلاجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع

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

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
/ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست

.٣٣٧/ثدحلاتانايبتالجسمو٣٣٧

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

باكرلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
صحفءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمروأليغشتلازمرامإرهظيفوسفماظنلا
ةداسولاعضورشؤمعجار.ليغشتلافاقيإ
.١٢٦/بكارللةيئاوهلا

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

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
:ةلاحيفيفرطلايمامألا
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
ماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.

راعشتساماظنوأةيئاوهلادئاسولا
.بكارلا

فاقيإببكارلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
ليغشتلافاقيإرشؤمنإف،يفرطلايمامألا
ةداسولانأبكريكذتلكلذكلظيو،ءيضيس
رشؤمعجار.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلا
.١٢٦/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضو

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
هيفرعشتسيتقويأيفيفرطلايمامألا
سلجيريبكمجحاذاماًصخشنأماظنلا
يمامألابكارلادعقميفحيحصلكشب
.يفرطلا
ليعفتببكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
،ليغشتلارشؤمئضيس،ةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو
.ليغشتلاديق
كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلالائضنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ىلعاًدامتعا،اهليغشتفقويالوأيفرطلا
،اذل.ةيمسجلاهتينبوصخشلاسولجعضو
زواجتةبكرملايفصخشلكىلعبجي
نامألامازحءادترالافطألادعاقمهمجح
ةداسورفوتتتناكأءاوس-مئالملكشب
.المأصخشلااذهلةيئاوه
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ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
يفامأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
يفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظن
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجت
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
١٢٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاحيف
لافطألانامأدعقمل
فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
دوجوماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألا
ةلاحيف.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفط
:ليغشتلارشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرت

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكّلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
ىلإعجراولفطلادعقملةعنصملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
وا١٠١/)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.١٠٣/)يمامألادعقملايفنامألا

نامألامازحدادشلفقنمققحت
فتكلامازحبحسقيرطنعكلذو
نامأماظنبيكرتدنعدادشلانم
نامأماظنناكولىتحلافطألا
.نامألامازحللفقةزيمباًدوزملفطلا
مازحلاحبصيدادشلالفقطبضدنع
جراخهبحسةيناكمإمدععماًمكحم
.دادشلا

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

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
ىلعدمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
لافطألادعقمتيبثتلضفيو.لفطلامجح
عضوبًاقلطممقتالو.يفلخدعقميأيف
يففلخللهجتملالافطألانامأماظن
رشؤمنكيملاذإىتح،يمامألادعقملا
.اًئيضمليغشتلا

فاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكاريألليغشتلا

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



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/24/16

٨٥ دناسملاودعاقملا

ةيلاتلاتاوطخلامدختساف،ةلاحلايههذه
،صخشلااذهنعفشكلابماظنللحامسلل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو
:يفرطلايمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكلّدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

يدومععضويفدعقملارهظعض.٣
.لماكلكشب

عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤
ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
هيلجرطسبودعقملاةداسو
.حيرملكشب

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

نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم

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

ليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع
ماظنلا
ءاقبىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
تاروانمءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلا
ماظندعاسيامم،لمارفلامادختساوةبكرملا
ةلاحىلعةظفاحملايفبكارلاراعشتسا
ةمزحأ"عجار.بكارللةيئاوهلاةداسولا
سرهفلايف"لافطألانامأماظن"و"نامألا
ةيمهألوحةيفاضإتامولعمىلععالطالل
.ةمئالملاتيبثتلاةليسومادختسا
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت

ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٨٦/ةيئاوه
ىلعرثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيك
يأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمءيضُيدق
وأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسج
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيك
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
مسجلاةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانم

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
ةيئاوه
ميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
دجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرمللةمدخلا
نكامأيفةيئاوهلادئاسولاماظننمءازجأ
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لوحتامولعمرفوتتو.ةبكرملالخادةدع
ىدلةيئاوهلادئاسولاماظنوةبكرملاةنايص
.ةمدخلاليلديفوكليكو

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

ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوهدئاسوب
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
ليغشتنودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظن
دئاسولاماظنليغشترثأتينأنكميامك
ةيمامألادعاقملانمءازجأةيأرييغتبةيئاوهلا
صيخشتلاةدحووأنامألاةمزحأوأ

ةدايقلاةلجعوأةيئاوهلادئاسوللراعشتسالاو
دئاسوللتادحويأوأتادادعلاةحولوأ
فراخزةوسكوأفقسلاةناطبوأةيئاوهلا
وأيولعلالوسنوكلاوأمئاعدلا
تارعشتسموأةيمامألاتارعشتسملا
دئاسولاكالسأةكبشوأيبناجلامداصتلا
.ةيئاوهلا
ليلديفوكليكوىدلتامولعمرفوتت
دئاسولاتارعشتسمعقومنأشبةمدخلا
راعشتسالاوصيخشتلاةدحووةيئاوهلا
.ةيئاوهلادئاسولاكالسأةكبشو
ماظنةبكرملانمضتت،كلذىلإةفاضإلاب
ةزهجأماظنلااذهلمشيوبكارللراعشتسا
الدقو.بكارلادعقمنمءزجكراعشتسا
مئالملكشببكارلاراعشتساماظنلمعي
ةيلصألادعقملاةوسكلادبتساةلاحيف
ةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجتوأةيطغأب
زيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنجةكرشنم
لارنجةكرشنمةدمتعمةوسكوأيلخاد
نعةفلتخمةبكرملةممصماهنأالإزروتوم
تبثممسجيألخادتينأنكميو.كتبكرم
وأدعاقملالثم،هالعأوأشامقلفسأ
ةرفوتملاةحارلازيزعتةليسووأةداسو
راعشتساماظنليغشتعم،قاوسألاب
ةداسولاخافتنانوداذهلوحيدقو.بكارلا
وأمئالملكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(
بكارلاراعشتساماظنفاقيإنودلوحي
بكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاليغشت
باكرلاراعشتساماظنعجار.مئالملكشب
/٨٢.

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلارظناف

ةمهملاتامولعملاىلععالطإلل٢٩٥
.ةيفاضإلا
ةقاعإببسبكتبكرمليدعتديرتتنكاذإ
تناكاذإاملوحةلئسأكيدلوكيدل
ةيئاوهلاةداسولاماظنيفرثؤتستاليدعتلا
لوحةلئسأكيدلتناكاذإوأ،ةبكرملاب
ليدعتبةيئاوهلاةداسولاماظنرثأتةيناكمإ
.كليمععجارف،رخآببسيألةبكرملا

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
.١٢٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

هيبنت

مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٧٨/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعبةيئاوهلا

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

ةداسولاماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
.ةيئاوهةداسوةيأخافتناةلاحيفةيئاوهلا
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل
.ةمزاللا
ةداسولازيهجتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ءاضأوأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلا
مدعىلعاذهلديدقف،ةبكرمللكتدايقءانثأ
،اذل.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمع
.روفلاىلعةبكرملاةمدخزكرمةرايزبمق
.١٢٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

لافطألادعاقم

اًنسربكألالافطألا

زواجتنيذلااًنسربكألالافطألاىلعبجي
نامأةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
.ةبكرملا
عمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
دعاقملاهذهنزودودحززعملادعقملا
اًززعماًدعقممدختسا.اهعافتراوةززعملا
زواجتينأىلإنضح-فتكمازحباًدوزم
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلا
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كرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.
ناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردقفلخلل
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟دعقملاةفاحدنع
ةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايفرمتساف
.ززعملادعقملاىلإدعف،الب

دنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
تناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلامازح
اذإ.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
مادختسالواحف،البةباجإلاتناك
اذإ،يفلخلانامألامازحلحيرملاهجوملا
ةمزحأةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناك
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألا
حيرملاهجوملاناكاذإ.٧٠/رجحلاو
رقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتمريغ
دعقمىلإعوجرلابمقف،فتكلاىلع
.معدلا

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

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

:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

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

"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٧٠/رجحلاوفتكلامازحتحت

نوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللاًقفو
لكشبمهسولجنعاًنامأرثكألافطألا
ةبكرملانميفلخلاءزجلايفحيحص
.مهلةصصخملادعاقملابمهمازتلاو
يفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
نيرخآلاصاخشألابماطتراللةبكرملا
نوضرعتيدقوأ،نامألاةمزحألنيدترملا

لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
نامألاةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشب

ريذحت}
ءادترابلفطنمرثكألاًقلطمحمستال
مازحنكمتينلف.هسفننامألامازح
لكشبمادطصالاةوقعيزوتنمنامألا
ةلاحيفلافطألاضرعتيدقو.مئالم
ضعبلامهضعببماطترالاىلإثداحعوقو
،كلذلو.ةميسجتاباصإلمهضرعيامم
مازحلطقفدحاوصخشمادختسابجي
.ةرملكيفنامألا
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ريذحت}
مازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
.هرهظفلخفتكلامازحعضوعمنامألا
ةميسجةباصإللفطلاضرعتينأنكمي
نضاحلا-فتكلامازحلهئادترامدعدنع
تبثيالألمتحملانمثيح،مئالملكشب
.ثداحعوقوةلاحيفلفطلافتكلامازح
،ةريبكةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو
يفةباصإللهضرعتةصرفنمديزيامم
لفطلاضرعتيدقامك.سأرلاوةبقرلا
دق،ذئدنعو.نضاحلامازحلفسأقالزنالل
لكشبنطبلاىلعمازحلاةوقزكترت
تاباصإلكضرعتيفببستيدقامم،لماك
فتكلامازحريرمتبجيو.ةتيمموأةريطخ
،ردصلاربعوفتكلاقوف

راغصلالافطألاوعّضرلا
اذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
نلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلالمشي
مجحورمعوأةعوطقملاةفاسملاريغت
لئاسومادختسالصخشلكةجاحبكارلا
.نامألابةقلعتملادييقتلا

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح
ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف
ءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملالوط

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفق
نكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب
قنعلوحهفافتلاةلاحيفكلذثودح
فتكلامازحلفقةلاحيف.لافطألادحأ
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاو
هذهيفمازحلاكفلةديحولاهقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ًاقلطممهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذلو
ًاقلطمحمستالوةبقارمنودةبكرملايف
.نامألاةمزحأبثبعلابلافطألل

يفنسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
يتلاةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرملك
ىزعُيكلذو.ةمئالملالافطألادعاقماهرفوت
ماظنوةبكرملانامأةمزحأماظننأىلإ
لافطألاءالؤهلامّمَصُيملةيئاوهلااهدئاسو
.عضّرلاوًانسرغصألا
لكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
دقوأنيرخآلاصاخشألابماطتراللمئالم
.ةبكرملانمةونعنوجرخي
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ريذحت}
ءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
نأىلإىزعُياذهو.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
مقتالو.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
فلخللهجتملالافطألادعقمعضوباًقلطم
مق،مثنمو.يفرطلايمامألادعقملايف
يففلخللهجتملالافطألادعقمتيبثتب
دعقمتيبثتلضفُيو.يفلخدعقميأ
دعقميأيفمامأللهجتملالافطألا
دعقمتيبثتةرورضةلاحيفو.يفلخ
يمامألادعقملايفمامأللهجتيلافطأ
بكارلادعقمكيرحتباًمودمق،يفرطلا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا

مدختسُتةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
وألافطألادعاقماًنايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقم

نامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
:لافطألا
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

عضوملايف
بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
ىلعاًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
قفاوتياذهلافطألانامأماظنناكاذإام
.المأاهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعم
عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
نزولادودحدعقملاعمةقفرملالافطألا
.نيعملافطأدعقملةبسنلابعافترالاو
دعاقمنمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو
يوذنملافطألابسانتيتلالافطألا
.ةصاخلاتاجايتحالا
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ريذحت}
ةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
نيمأتيغبني،ثداحعوقولاحيف
لافطأللنامأةمظنأيفعضرلاولافطألا
رمعىتحلافطأللكلذوفلخللةهجاوم
ىصقألادحلامهغولبنيحلوأ،نيتنس
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطلل
.لافطألانامأ

ريذحت}
نسلاريغصلفطيأيكروماظعلازتال
نامأمازحلظيالثيحبًادجةريغص
ىلعضفخنمعضويفداتعملاةبكرملا
نوكينأضرتفياماذهو،نيكرولاماظع
دق،كلذنعًالدبو.نامألامازحهيلع
.لفطلانطبلوحنامألامازحرقتسي
ةوقبمازحلاطغضيدق،ةلاحلاهذهيفو
ةقطنمىلعثداحيأعوقوةلاحيف
.ةيمظعةينبةيأاهيمحتاليتلامسجلا
ضرعتيفهدرفمباذهببستيدقو
دحللو.ةتيمموأةريطختاباصإللفطلا
وأةميسجتاباصإلضرعتلارطخنم
تيبثتبجي،ثداحيألالخةتيمم
دعاقميفًامودنسلاراغصلافطألا
.ةمئالملافطأ

لافطألانامأماظن

فلخللهجتملاعضّرلادعقم

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
ثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلع

مامأللهجتملالافطألادعقم

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح
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ةززعملادعاقملا

مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختسُت
حُلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتممُص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبيفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
ربكألالافطألايفنامألامازحةمئالمىدم
.٨٧/اًنس

يفيفاضإلافطأدعقمتيبثت
ةبكرملا

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

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
دعاقمةمظنأتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
ةمزحأمادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
نمجراخلانضحلامازحءزجوأنضحلا
مادختسالالخنموأ،نضحلا-فتكلامازح
تيبثتلاطاقنعجار.)ةكساملا(LATCHماظن
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
ضرعتيدقو.تامولعملانمديزملل٩٣/
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت
.ةبكرملا
ىلإعجرا،يفاضإلافطأدعقمتيبثتدنع
يتلاولافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
هسفنلافطألادعقمىلعةدوجومنوكتدق

اذهىلإعجراو،امهيلكيفوأبيتكيفوأ
تاذلافطألادعاقمتاميلعتدعتو.ليلدلا
نمةليدبةخسنىلعلصحااذل،ةيمهأ
.اهرفوتمدعةلاحيفةعنصملاةكرشلا
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}
ةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
لفطلاتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
،مثنمو.لافطألادعقميفمئالملكشب
عابتابمئالملكشبلفطلاتيبثتبمق
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
.يفلخلاسولجلاعضوم
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دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
ةيطسوةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
عمىتح.قئاسلادعقمليلخادلابناجلاىلع
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادوجو
عضوميأيفلفطدعقمتيبثتنكمي
.يناثلافصلايفسولج
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يمامألا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقملايفمامأللهجتملافطأدعقم
بكارلادعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو
.يفلخدعقم
ديزملل٨٢/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

سولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
عمةقفرملاتاميلعتلاةساردبمق،يفلخ
هذهعمهقفاوتنمققحتلللافطألادعقم
.ةبكرملا
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
.اهريغنمرثكأةنيعمسولج

لافطألادعقمهيفعضتيذلاناكملابسح
ىلعاًرداقنوكتالدق،لافطألادعقممجحو
وأنامألاةمزحأتاعومجمىلإلوصولا
نيرخآلاباكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثم
مادختسامدعبجي.لافطألادعاقملوأ
لافطألادعقمببستاذإةرواجملادعاقملا
مازحدشعملخادتاذإوألوصولاعنمب
.نامألا
مئالملكشبلافطألادعقمتيبثتنمدكأتو
.هيفلافطألادعقمتيبثتمتيعضوميأيف
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

ةطرشألاوتيبثتلاطاقن
ماظن(لافطأللىلفسلا

LATCH(
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختسُتو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
مت.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
ريسيتل)جالزملا(LATCHماظنميمصت
.لافطألادعقمبيكرت
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يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
نكمي.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمبيكرت
LATCHعمةقفاوتملامامأللةهجتملاو
نامألاةمزحأوأLATCHتاتبثممادختساب
يفنامألاةمزحأمدختستال.ةبكرملايف
سفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملا
وأفلخللهجتملفطدعقمنيمأتلتقولا
.مامأللهجتم
يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختسَت
اذإ.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةبكرملا
ةززعملادعاقملانيمأتبيصويعنصملاناك
عضومتاذإكلذلعفنكمي،LATCHماظنب
نكيملوحيحصلاعضولابززعملادعقملا
مازحلحيحصلاعضوللةقاعإولخادتكانه
.لفطلابصاخلافتكلا-نضحلا
دعقمعمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
دعقمطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
قاحلإمدعبجيو.مئالملكشبلافطألا
طيرشمادختسابًاقلطملافطألادعقم
.طقفرثيتبوتيولعلاتبثملا
نأىلإLATCHتيبثتماظنمادختسانكمي
نيمأتماظنعملفطلليلامجإلانزولاغلبي
مازحمدختسا.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلا

تيبثتماظنمادختسانمًالدبهدحولنامألا
LATCHلفطلليلامجإلانزولاغلبيامدنع

.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلانيمأتماظنعم
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
تيبثتوا١٠١/)يفلخلادعقملايفنامألا
يفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
.١٠٣/)يمامألادعقملا

لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
يتلالفطلانزودودحىلإةراشإللةددحم
.اهعملمعلاLATCHماظنلنكمي
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب
وأةبكرملابسولجلاعضاومةفاكيوتحتال
ةطبرأوتاتبثمىلعلافطألادعاقمةفاك
.ةيولعةطرشأةطبرأوتاتبثمىلعوأةيلفس
نامألامازحمادختسامزليةلاحلاهذهيف
)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاتبثمعم(
ماظنتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقمنيمأتل
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألانامأ
لافطألانامأماظنتيبثتوا١٠١/)يفلخلا
)يمامألادعقملايفنامألامازحعم(
/١٠٣.

ةيلفسلاتاتبثملا

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

يولعلاءزجلا)3،4(يولعلاطيرشلاطبري
نمضدقو.ةبكرملابلافطألانامأماظننم
طبرمتيو.ةبكرملايفيولعلاطيرشلاتبثم
نامأماظنب)2(يولعلاطيرشلاطابر
ةبكرملايفيولعلاطيرشلاتبثمبلافطألا
نامأماظننارودوةيمامألاةكرحلانمدحلل
عوقوةلاحيفوأةدايقلاءانثألافطألا
.مداصت
طيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
يأيوتحيسو.)4(جودزمطيرشوأ)3(درفم
طيرشلاتيبثتل)2(درفمطابرىلعامهنم
.تبثملابيولعلا
ةدوزملالافطألادعاقمضعبتممُصدقو
نودبوأعممادختساللةيولعةطرشأب
نيحيف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلا

طبرىرخألالافطألادعاقمضعببلطتت
ةءارقنمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعت

تاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلاةطرشألا

٦٠/٤٠-يناثلافصلا
H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم

.ةيولعلاةطرشألل

يدرفدعقم-يناثلافصلا

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم

.ةيولعلاةطرشألل
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ثلاثلافصلادعقم

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

،ةيلفسلاتاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
،نيقصلمىلعسولجعضوملكيوتحي
دعقملارهظنيبةدوجوملاةّيطلانمبرقلاب
.هتداسوو

ةطرشألاتاتبثمعقومديدحتيفةدعاسملل
دجوييولعلاطيرشلاتبثمزمرنإف،ةيولعلا
ةبسنلابةيولعلاةطرشألاتاتبثمنمبرقلاب
فصلادعاقملةبسنلاب.يناثلافصلادعاقمل
ىلعيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي،ثلاثلا
.ةبالقلاةحوللا

يدرفلا-يناثلافصلادعقم

ٍناثفصدعاقمبةزهجملازرُطللةبسنلاب
يفيولعلاطيرشلاتاتبثمنوكت،ةيولد
دعقملاةداسونميفلخلايلفسلاءزجلا
دكأت.يناثلافصلايفسولجعضوملكل

ىلعةدوجوملاتاتبثملادحأمادختسانم
عضومكمدختسملاوةبكرمللهسفنبناجلا
نامأماظنعضومتيسيذلاوسولجلل
.هيفلافطألا

٦٠/٤٠-يناثلافصلادعقم
ٍناثفصدعاقمبةزهجملازرُطللةبسنلاب
يولعلاطيرشلاتاتبثمنوكت،٦٠/٤٠ةبسنب
دعقملاةداسونميفلخلايلفسلاءزجلايف
دكأت.يناثلافصلايفسولجعضوملكل
ىلعةدوجوملاتاتبثملادحأمادختسانم
عضومكمدختسملاوةبكرمللهسفنبناجلا
نامأماظنعضومتيسيذلاوسولجلل
.هيفلافطألا



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/24/16

٩٧ دناسملاودعاقملا

ثلاثلافصلادعقم

طيرشلاتاتبثمدجوت،ثلاثلافصللةبسنلاب
كرح.دعقملارهظدنسمرهظىلعيولعلا
.تاتبثملاىلإلوصوللفلخللةبالقلاةحوللا
ةدوجوملاتاتبثملادحأمادختسانمدكأت
مدختسملاوةبكرمللهسفنبناجلاىلع
ماظنعضومتيسيذلاوسولجللعضومك
.هيفلافطألانامأ
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت

يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٩٢/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

ماظنلمٰمصُملالافطألادعقمتيبثت
LATCH

ريذحت}
نملافطألادعقمطبرمدعةلاحيف
نوكينلف،تاتبثملابLATCHعونلا
ةيامحلاريفوتلافطألادعقمرودقمب
ضرعتيدقو.حيحصلكشبلفطللةمزاللا
وأةميسجةباصإلثداحيأيفلفطلا
نملافطألادعقمبيكرتبمق،اذل.ةافولا
مادختسابمئالملكشبLATCHعونلا
ةبكرملانامأةمزحأمدختساوأتاتبثملا
تاميلعتلاعابتاعم،لافطألادعقمتيبثتل
تاميلعتلاولافطألادعقمعمةقفرملا
.ليلدلااذهيفةدراولا

ريذحت}
ةريطختاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
رثكأطبريدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأ
يدؤيدقف.دحاوتبثمبلافطأدعقمنم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تبثمبدحاولافطأدعقمنمرثكأطبر
وأطابرلاوأتبثملاكاكفناىلإيدرف
امك.ثداحيأعوقودنعرسكللامهضرعت
نورخآلاصاخشألاوألفطلاضرعتيدق
.ةباصإلل

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

هيبنت

ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
اذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤيدقف
نامألاةمزحأكيرحتبمقف،رمألامزل
نيبواهنيبكاكتحالابنجتلةطوبرملا
لافطألاريسوتبثمماظنةطبرأ
.ضفخنملا
نوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
دعقملايطبمقتال.ًالوغشمدعقملا
مازحطبردوجوةلاحيفغرافلايفلخلا
مازحفلتىلإاذهيدؤيدقف.نامألا
مازحكفبمق،اذل.دعقملاوأنامألا
لبق،نيزختلاعضوىلإهتداعإونامألا
.دعقملايط

ةيطسوةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
عمىتح.قئاسلادعقمليلخادلابناجلاىلع
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادوجو
عضوميأيفلفطدعقمتيبثتنكمي
.يناثلافصلايفسولج
ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
ماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٩٢/لافطألانامأ

دعاقمبيكرتريسيتلماظنلااذهممُصو
ال،ةيلفسلاتاتيبثتلامادختسادنع.لافطألا
ًالدب.ةبكرملابةصاخلانامألاةمزحأمدختست
تاقحلموةرايسلاتاتبثممدختساكلذنم
.ماكحإبدعاقملاتيبثتللافطألادعقم
ةبكرمتبثمًاضيأدعاقملاضعبمدختست
.ماكحإبيولعلاطيرشلاتيبثتلىرخأ

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
نكيملاذإ.اهطبرماكحإوةيلفسلا
تيبثتعضاوملفطلادعقمبكانه
بوغرملاسولجلاعضونأوأةيلفس
نيمأتبمقف،ةيلفستاتبثمهبدجويال
تبثمونامألاةمزحأبلفطلادعقم
ةهجلاتناكاذإيولعلاطيرشلا
.كلذبحصنتلافطألادعاقملةعناصلا
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعجراو
يفةدراولاتاميلعتلاولافطألادعقمل
سولجلاعضاوملةبسنلاب.ليلدلااذه
دنسمناكاذإ،ثلاثلافصلابةيفرطلا
ماظنلحيحصلابيكرتلاقيعيسأرلا
دنسمعلخنكمملانمف،لفطلانامأ

دنسمبيكرتةداعإوكف"عجار.سأرلا
ةطرشألاوتيبثتلاطاقنتحت"سأرلا
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلا
/٩٣.

عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١
.بولطملاسولجلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

دعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ.٢
،يولعلاطيرشلاطبربيصوتلافطألا
تبثمبيولعلاطيرشلاطبربمقف
عجراو.هطبرمكحأو،يولعلاطيرشلا
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإ
:ةيلاتلاتاوطخلاعبتاولافطألا
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١

ةحوللاكرح،ثلاثلافصللةبسنلاب
تاتبثمىلإلوصوللفلخللةبالقلا
.ةيولعلاطيرشلا

يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢
دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا
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الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يجوزطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
تنأوطبضلللباقسأردنسميف
عفركنكميف،ًادرفمًاطبارمدختست
ىلإطبارلاهيجوتوسأرلادنسم
.سأرلادنسممئاوقنيبولفسأ

همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
تنكوتباثسأردنسمىلعيوتحي
هيجوتبمقف،اًيدرفاًطيرشمدختست
وأيلخادلابناجلالوحطيرشلا
.سأرلادنسمنميفرطلا

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
تباثوأطبضلللباقسأردنسميف
،اًجودزماًطبارمدختستتنأو
دنسملوحطبارلاهيجوتكنكميف
.سأرلا

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
لافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
اًبناجهكيرحتلواحوجالزملاراسميف
ديزتالأمزلي.مامألاىلإوفلخلاىلإو
مس٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملا
.ةميلسلابيكرتلاةيلمعل،)ةصوب١(
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سأرلادنسمبيكرتةداعإوكف
.يئزجلكشبمامأللدعقملارهظِوطا.١

ديزملل٦٦/ثلاثلافصلادعاقمعجار
.تامولعملانم

،سأرلادنسمتاماعدبرارزألاطغضا.٢
.جراخللسأرلادنسمبحساو

دعقمليولعلاطيرشلاتبثمررم.٣
.سأرلادنسملفسألفطلا

لخدأ،فلخللاًهجومسأرلادنسمامنيب.٤
تاحتفلايفسأرلادنسمتاماعد
.دعقملارهظدنسمىلعأبةدوجوملا

.لفسألسأرلادنسمعفدا.٥
دكأتللدعقملاسأردنسمكيرحتلواح.٦

.هناكميفهلفقنم
دعألافطألانامأماظنةلازإدنع.٧

مادختسالبقسأرلادنسمبيكرت
.سولجلاعضوم

ريذحت}
سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ضرعتلربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
يكوشلالبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةدايقبمقتال،اذل.ثداحعوقوةلاحيف
دناسمطبضوبيكرتمتيملامةبكرملا
.مئالملكشبباكرلاةفاكلسأرلا

LATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

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

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/24/16

١٠١ دناسملاودعاقملا

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

عم(لافطألانامأماظنتيبثت
دعقملايفنامألامازح
)يفلخلا
سولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
عمةقفرملاتاميلعتلاةساردبمق،يفلخ
هذهعمهقفاوتنمققحتلللافطألادعقم
.ةبكرملا
،LATCHماظنبًادوزملافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
ىلععالطإلل٩٣/)LATCHماظن(لافطألل
ماظنمادختسابلافطألادعقمبيكرتةيفيك

LATCHتيبثتةلاحيفو.بيكرتلاعضومو
مازحمادختسابةبكرملايفلافطألادعقم
طاقنرظناف،ًايولعًاطيرشهمادختساونامأ
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلا

LATCH(/تاتبثمعقاومىلععالطإلل٩٣
.يولعلاطيرشلا
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا

عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
تاميلعتلاعابتانمدكأتو.لافطألادعقم
.لافطألادعقمعمةقفرملا
دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
نمدكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارق
/٩٢.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ةيبناجلاسولجلاعضاوملةبسنلاب
سأرلادنسمناكاذإ،ثلاثلافصلاب
،لفطلادعقملحيحصلابيكرتلاقيعي
عجار.سأرلادنسمعلخنكمملانمف
تحت"سأرلادنسمبيكرتةداعإوكف"
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
.٩٣/)LATCHماظن(لافطألل

ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢
ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
.هلوحوألافطألادعقملوطىلع
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/24/16

دناسملاودعاقملا١٠٢

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
جالزملاةحوللوخدمدعةلاحيف
دكأتللصحفاف،ميزبإلالخادلماكلاب
.بسانملاميزبإلامدختستكنأ
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،لافطألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

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

لفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
مازحلخدأمث،مازحلانمنضحلا
دعقمبيكرتدنعو.كساملايففتكلا
نمنوكيدق،مامأللهجتملافطأ
ىلعطغضللكتبكرمادختساديفملا
طبرماكحإءانثألفسأللافطألادعقم
.مازحلا
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل
يتلاتاميلعتلاعجار.يولعلاطيرشلا
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طاقنرظناولفطلادعقمعميتأت
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلا
.٩٣/)LATCHماظن(

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

نامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
نيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملا
ًاطوبرميولعلاطيرشلاناكاذإو.هبصاخلا
.هلصفبمقف،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأب
عضوملسأرلادنسمعلخمتدقناكاذإ
لبقهبيكرتدعأف،ثلاثلافصلابسولج
ةداعإوكف"عجار.سولجلاعضوممادختسا
تيبثتلاطاقنتحت"سأرلادنسمبيكرت
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
ةداعإلوحتامولعملانمديزمل٩٣/
.حيحصلكشبسأرلادنسمبيكرت

عم(لافطألانامأماظنتيبثت
دعقملايفنامألامازح
)يمامألا
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٩٢/لافطألانامأماظنعضو

ماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلمٰمصُمبكارلاراعشتسا
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ماظنعجار.ةنيعمفورظلظيفيمامألا
ةداسولاعضورشؤمو٨٢/باكرلاراعشتسا
ديزملاىلعلوصحلل١٢٦/بكارللةيئاوهلا
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملانم
.ةمهملا
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
اذهو.يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزعُي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
يفبكارلادعقمناكو،يفرطلايمامألا
.يمامأعضوم
بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ةداسولافاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
نيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقميفمامأللهجتملافطأنامأدعقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٨٢/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم
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دناسملاودعاقملا١٠٤

،اًيولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار
ىلعفرعتلل٩٣/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
تاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةدراولا

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
لافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
وأىلعأللدعقملاكرح.مامأللهجتملا
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملارهظ
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
.لافطألا
بكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
نمف،يفرطلايمامألابكارلل
فاقيإرشؤمءيضينأضرتفملا
عضورشؤمىلعدوجوملاليغشتلا
لظينأوبكارللةيئاوهلاةداسولا
عجار.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
/١٢٦.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
.هلوحوألافطألادعقملوطىلع
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك

،مازحلاطبضلجالزملاةحولةلامإبمق
.ةرورضلادنع

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

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

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

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

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
ةءاضإعملافطألانامأماظنبيكرتمتاذإ
ةلاحيف"ةيئزجعجارف،ليغشتلارشؤم
نامأماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإ
٨٢/باكرلاراعشتساماظنتحت"لافطألا
.تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
نامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
نيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملا
.هبصاخلا
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نيزختلا١٠٦

نيزختلا

نيزختلاتادحو
١٠٦................نيزختلاتادحو
ةزهجأةحوليفنيزختلا

١٠٦.....................تاسايقلا
١٠٦...............تازافقلاقودنص
١٠٧.................حادقألالماوح
١٠٧......ةيسمشلاتاراظنلانزخم
دنسميفنيزختلاعضوم
١٠٧........................عراذلا
١٠٧.........ةيفلخلانيزختلاةريجح
لوسنوكلايفنيزختلا

١٠٨......................يزكرملا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
١٠٨..................عئاضبلاةطبرأ
١٠٨.................ةمءالملاةكبش
١٠٩.................نامألاةعومجم

ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا

١٠٩.............فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
يدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
ثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألاهذه
.ةباصإ

ةزهجأةحوليفنيزختلا
تاسايقلا

ىتحخانملابمكحتلاماظنحولرزسملبمق
ذفنمدجويدق.ًايكيتاموتوأحاتفنالاببابلاأدبي

USBليلدعجار.نيزختلاةقطنميف
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلليغشتلا

ءانثأنيزختلاةقطنمبابقلغىلعظفاح
.ةدايقلا
أدبيىتحخانملابمكحتلاماظنلفسأسملا
.اًيكيتاموتوأقالغإلاببابلا

تازافقلاقودنص

قودنصقلغأ.رزلاىلعطغضا،هحتفل
.اًيوديتازافقلا
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١٠٧ نيزختلا

حادقألالماوح

ىلإلوصولل،هكرتاوءاطغلاىلعطغضا
.حادقألالماوح
عفدا.حادقألالماوحمامأنيزختةفرغدجوت
.اهحتفلمامأللضبقملا

ةيسمشلاتاراظنلانزخم

ىلعدجويةيسمشلاتاراظنلانيزختعضوم
.ةزيملاهذهترفوتاذإ,يولعلالوسنوكلا
هررحوءاطغلاىلعتبثملارزلاطغضا
لفطلاةيؤرلةآرمكانهنوكتدق.لوصولل
عضومررح.سمشلاةراظنظفحعضوميف
هنيمأتلةفاسملافصتنملهعفدامثظفحلا
.هعضوميف

دنسميفنيزختلاعضوم
عراذلا
عارذدنسمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ةدوجوملاةقلحلابحسا،يفلخلادعقملاب
ىلإلوصولللفسأىلإعارذلادنسمىلعأ
.باوكألاتالماح

ةيفلخلانيزختلاةريجح

ةقطنمةيضرأيفنيزختعضومكانه
.لوصوللضبقملاعفرا.ةيفلخلانيزختلا
.ميظنتلاىلعةدعاسمللمسقُمكانه
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نيزختلا١٠٨

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

دجوت.لوصوللعفراوضبقملابحسا
ةقاطلذفنموUSBذفانموةيفاضإسباقم
ةزهجألماحولقنةريجحوتاقحلملا
.لخادلاب
ةيفاضإسباقمدجوتلوسنوكلاةرخؤميف
.نيزختةقطنموةقاطذفنمو
و١١٦/تاقحلملاليغشتسباقمعجار
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلليغشتلاليلد

لخادةدربملاةروصقملاليغشتلطغضا
اذإكلذويزكرملالوسنوكلايفنيزختلا
.ةزيملاهذهترفوت
ظافتحالايفةدربملاةروصقملادعاست
اهنمضرغلاسيلنكلولئاوسلاةدوربب
ظافتحاللحلصتال.ةئفادلالئاوسلاديربت
.اهديمجتبجييتلاداوملاب

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلاةطبرأ

نيزختلازيحيفتيبثتتاورعةعبرأدجوت
عئاضبلامزحلاهمادختسانكمي.يفلخلا
.ةبكرملالخاداهتكرحعنمواهتيبثتو

ةمءالملاةكبش
يفةدوجوملانيزختلاةقطنمةكبشمدختسا
مامألايفةريغصلالامحألانيزختلةرخؤملا
ةكبشلامادختسامدعبجي.ناكمإلاردق
.ةليقثلالامحألانيزختل
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١٠٩ نيزختلا

نامألاةعومجم

يفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنم

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلاىلع

فقسلاةصنمماظن

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

نكمياهنإف،فقسلاةصنمبزيهجتلاةلاحيف
تاكبشلةبسنلاب.ةعتمألاليمحتلاهمادختسا
يوتحتاليتلافقسلاىلعةعتمألاليمحت
ةدمتعمضراوعءارشنكمي،ضراوعىلع
كنكمي.ةيفاضإعطقكزروتوملارنجنم
.تامولعملانمديزملليكوبرقأةعجارم
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نيزختلا١١٠

هيبنت

ديزيفقسلاةصنمىلعةلومحعضونإ
وأ)ًالطر٢٢٠(مغك١٠٠ىلعاهنزو
نيبناجلاىلعوأيفلخلاءزجلايفاهقيلعت
ثيحبةلومحلاعض.ةبكرملابرضيدق
اهطبرنمدكأتوضراوعلاىلعيوتست
.ماكحإب

ءايشألانادقفوأرارضألاثودحبنجتل
نمدكأت،ةدايقلاءانثأةكبشلاىلعةلومحملا
ليمحتنإ.ةكبشلاضراوعيفاهطبرماكحإ
عافترانمديزيفقسلاةكبشقوفعئاضب
ةيلاعلاتاعرسلابنجت.ةبكرملالقثزكرم
ةداحلاتافطعنملاوةئجافملاتاقالطنالاو
الإو،ةئجافملاتاروانملاوةئجافملاةلمرفلاو
.ةبكرملايفمكحتلانادقفكلذنعمجنيدق
قرطىلعةليوطةفاسملدوقتستنكاذإ
فقوأ،ةيلاعتاعرسبدوقتستنكوأةرعو
ءاقبنمدكأتتلرخآلنيحنمةبكرملا
.اهناكميفةلومحلا
ىوصقلاةعسلازواجتتال،ةبكرملاليمحتدنع
ليمحتلالوحتامولعملانمديزمل.ةبكرملل
ةرايسلاةلومحدودحعجار،ةبكرملاةعسو
/١٩٠.

تبثملايزكرملافقوتلاحابصمعقي
.ةيفلخلاةذفانلاجاجزقوف)CHMSL(اًيلاع
حطسىلعءايشألاليمحتنأنمدكأت
حابصملاجمةقاعإىلعلمعيالةبكرملا
.هفالتإوأاًيلاعتبثملايزكرملافقوتلا
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١١١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

رصانعوتادادعلا
ليغشتلا

مكحتلاحيتافم
١١٢..............ةدايقلاةلجعطبض
١١٢.....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
١١٢..............ةدايقلاةلجعةئفدت
١١٢..............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١١٣......................يمامألا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١١٤.......................يفلخلا
١١٥........................ةلصوبلا
١١٦.........................ةعاسلا
١١٦.......تاقحلملاليغشتسباقم
١١٨..............يكلساللانحشلا
١١٩..................رئاجسلاةعالو
١١٩................رئاجسلاضفانم

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

١٢٠...................تارشؤملاو
١٢١.......تاسايقلاةزهجأةعومجم
١٢٣...................ةعرسلادادع
١٢٣.................تافاسملادادع
١٢٣.............ةلحرلاةفاسمدادع
نارودةعرسسايقم
١٢٤......................كرحملا

١٢٤..................دوقولاسايقم
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
١٢٤......................كرحملا
١٢٥...........نامألامازحتاركذم
ةداسولادادعتساءوض
١٢٦......................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
١٢٦.......................بكارلل
١٢٧..............نحشلاماظنءوض
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

١٢٧...............)كرحملاصحف
١٢٩.......لمارفلاماظنريذحتءوض

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٢٩....................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٣٠....................)ةيئابرهكلا
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١٣٠...............)ABS(قالغنالل
١٣٠..........يضايرلاعضولاةءاضإ
١٣١.......رطقلا/بحسلاعضوءوض
لصفيفةدايقلاعضوةءاضإ

١٣١........................ءاتشلا
Lane Keep Assist (LKA))ءوض

١٣١....)راسملاىلعءاقبلادعاسم
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٣١......................ةيمامألا
١٣١......رجلاليغشتفاقيإحابصم
ليغشتفاقيإءوض

StabiliTrak®................١٣٢

/(TCS)رجلايفمكحتلاماظنءوض
StabiliTrak®................١٣٢

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
١٣٢.........كرحملاديربتلولحم
١٣٣...........تاراطإلاطغضءوض
١٣٣........كرحملاتيزطغضءوض
١٣٤.....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٣٤....................نامألاءوض
١٣٤......يلاعلاءوضلاليغشتءوض
١٣٥..........حيباصملاليغشتركذم
تابثيفمكحتلاماظن

١٣٥.......................ةعرسلا
١٣٥....اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

تامولعملاتاشاش
تامولعمزكرم
١٣٦................)DIC(قئاسلا
١٣٨................ةيولعلاةشاشلا

ةبكرملالئاسر
١٤١.................ةرايسلالئاسر
١٤١....اهنحشوةيراطبلادهجلئاسر
١٤١...........لمارفلاماظنلئاسر
١٤٢.................ةلصوبلالئاسر
١٤٢...........ةعرسلاتبثملئاسر
ةقلغنملاريغباوبألالئاسر
١٤٢.........................اًمامت
١٤٣......كرحملاديربتماظنلئاسر
١٤٣............كرحملاتيزلئاسر
١٤٤...........كرحملاةقاطلئاسر
١٤٤............دوقولاماظنلئاسر
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٢

١٤٤.......لافقألاوحيتافملالئاسر
١٤٥................حيباصملالئاسر
نعفشكلاماظنلئاسر
١٤٥......................قئاوعلا
يفمكحتلاماظنلئاسر
١٤٧.......................ةدايقلا
ةداسولاماظنلئاسر
١٤٨......................ةيئاوهلا
١٤٨.............نامألامازحلئاسر
١٤٨..................نامألالئاسر
١٤٩...........ةبكرملاةنايصلئاسر
١٤٩............هيجوتلاماظنلئاسر
١٤٩......ةرايسلاليغشتءدبةلاسر
١٤٩...............تاراطإلالئاسر
١٥٠.........سورتلاقودنصلئاسر
١٥٠...........ةرايسلاركذملئاسر
١٥١...........ةرايسلاةعرسلئاسر
لئاسىوتسملئاسر
١٥١......................ليسغلا
١٥١..................ذفاونلالئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٥١...............ةرايسلاصيصخت

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٥٨.......................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٦٠.......................دعبنع

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

لباقلايبوكسلتلاهيجوتلاةلجعطبضل
:اًيئابرهكةلامإلل
ةدايقلاةلجعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
.فلخللوأمامأللوألفسألوأىلعأل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف

ةدايقلاةلجعةئفدت

وأةدايقلاةلجعةئفدتليغشتلطغضا:)
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،اهليغشتفاقيإ
.ةيصاخلاليغشتدنعرزلاراوجبرشؤمءيضي
أدبتىتحقئاقد٣وحنةدياقلاةلجعقرغتست
.نيخستلا

)هيبنتلاةلآ(قوبلا
ةلجعىلعaىلعطغضا،قوبلاليغشتل
.ةدايقلا
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يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

يمامألاجاجزلاةحسممليغشترصنعدجويو
.فاطعنالاةراشإعارذىلع
جاجزلاتاحسمميفمكحتلامتي
طيرشلاةرادإقيرطنعيمامألا
zدوجوملا FRONTهيلع.

.ةعيرستاحسم:1
w:ةئيطبتاحسم.
3INT)مةزيمتناكاذإ:)عطقتم
ردأ،ةأفطم)Rainsense(رطملارعشتس
zصرقلا FRONTراركتةدايزلىلعألل
راركتليلقتللفسأللوأتاحسملاثودح
رطملارعشتسمةزيمتناكاذإ.اهثودح
)Rainsense(رظنا،ليغشتلاديق

Rainsense™)اًقحال)رطملارعشتسمةزيم
.مسقلااذهيف

OFF)ليغشتفاقيإل:)ليغشتلافاقيإ
.يمامألاجاجزلاتاحسام

ىلإعارذلاردأ،ةدحاوةحسمءارجإل:8
،تاحسمةدعءارجإل.هررحمث8عضولا
.لوطأةرتفل8ىلعطيرشلاىلعطغضا
ةرفشىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
ةرفشلاتناكاذإ.اهمادختسالبقتاحساملا
اهررحف،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتم
لادبتسابجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأ
لادبتساعجار.ةفلاتلاتاحساملاةرفش
.٢٧٠/تاحساملاشير

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
يلخادعطاقلمعي.ةحساملاكرحمىلع
فاقيإىلعكرحملايفةيئابرهكلاةرئادلل
.هديربتنيحلكرحملا

ةحساملافاقيإ

OFFعضولاىلإلاعشإلالوحتاذإ
يفتاحساملانوكتامدنع)ليغشتلافاقيإ(
3وأ1وأwعضولا INT)عطقتم(،
.روفلاىلعفقوتتسف

zكيرحتمتاذإامأ FRONTىلإOFF
١٠لالخوأقئاسلابابحتفمتينألبق
كرحتتوتاحساملاليغشتداعيسف،قئاقد
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإ
فاقيإ(OFFعضولاىلإلاعشإلالوحتاذإو
لمعبتاحساملامايقءانثأ)ليغشتلا
جاجزلالسغةيلمعءارجإلعفبتاحسم

نإف،رطملاساسحلمعلةجيتنوأيمامألا
ىتحلمعلايفرمتستفوستاحساملاكلت
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإلصت

Rainsense™)رطملافشك(
عقيرعشتسمموقي،رطملافشكماظنعم
يمامألاجاجزلليولعلازكرملانمبرقلاب
جاجزلاىلعةطقاستملاءاملاةيمكفشكب
ةحسامددرتةعرسيفمكحتيو،يمامألا
.يمامألاجاجزلا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب

3 INT:ردأz FRONTعارذىلع
ليغشتدنعةيساسحلاطبضلةحساملا
.رطملارعشتسم

نمديزملىلعأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا

INTدادعإليلقتللفسألرزلاردأ.
.ةبوطرلاهاجتلقأةيساسحل)عطقتم(
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3عضولاجراخصرقلاكرح INTفاقيإل
.رطملاراعشتساةيلاعف

z AUTO)وأليغشتلطغضا:)يئاقلت
ليغشتلادنع.رطملاراعشتساةيصاخفاقيإ
zامنيب FRONTةيساسحعاضوأدحأيف
نكميهنإف،رطملاراعشتساةيصاخلحسملا
وأىلعأةيساسحةجردىلعتاحساملاطبض
لمعت،فاقيإلادنع.للبلاهاجتلقأ
نكميوينمزلصافبتاحسامكتاحساملا
.لقأوأىلعأحسمددرتىلعاهطبض

zليغشتةلاحيف AUTOليغشتءانثأ
عضويفلاعشإلاناكاذإوأ،لاعشإلا

ON/RUN)صرقو)ليغشتz FRONT
امنيبةيساسحلاعاضوأدحأىلع
zلمعي AUTOلمعلانعهفقوتءانثأوأ،
راعشتساةيصاخنأحضوتةلاسررهظتدقف
.ةفقوتموأةلغشمتناكرطملا

/ليغشت(ON/RUNىلعلاعشإلاناكاذإ
zو)ريس FRONTعاضوأدحأىلع
zامنيبةيساسحلا AUTOدق،لغشم
بجيتاحساملاصرقنأحضوتةلاسررهظت
ةيصاخةيساسحعاضوأدحأىلعنوكينأ
.ليغشتللرطملاراعشتسا

ةحساملاعارذةعومجمةيامح

عارذكرح،اًيكيتاموتوأةرايسلالسغدنع
.OFFعضولاىلإيمامألاجاجزلاةحسام
جاجزلاتاحسامليطعتكلذىلعبترتي
.رطملاراعشتساةزيمبةدوزملايمامألا
يفلقنلاناكاذإف،رطملافشكماظنعمو
ةعرسبةبكرملاريستو)يعيبط(Nعضو
تاحساملافقوتتفوسف،اًدجةئيطب
.يمامألاجاجزلاةدعاقدنعاًيكيتاموتوأ
يعيبطلاعضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
وأ)يعيبط(Nعضويفلقنلاحبصيالامدنع
.ةبكرملاةعرسدادزت

يمامألاجاجزلالسغماظن

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

L m:زمرهيلعدجوييذلاكارحملاعفدا
نميولعلاءزجلايفيمامألاجاجزلاةلسغم
لسغلالئاسشرل،فاطعنالاةراشإ
رمتستفوسو.تاحساملاطيشنتلو
ريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
.لسغلاتقولىصقألادحلاغولبوأكارحملا
ءارجإمتيدق،كارحملاريرحتمتيامدنع
ةلساغطيشنتةدملاًعبتةيفاضإتاحسم
٢٦٤/لسغلالئاسعجار.يمامألاجاجزلا
نازخءلملوحتامولعمىلعلوصحلل
.يمامألاجاجزلالسغماظنلئاس

يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

جاجزلاةحساميفمكحتلارصنعدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعيفلخلا
عارذلاكّرح،ةيفلخلاتاحسمملاليغشتلو
.ةحسمملاعضول

OFF)ةحسمملافاقيإ:)ليغشتلافاقيإ.
INT)ةحسامليغشتبموقي:)عطقتم

.حسملاتارمنيبلصافعميفلخلاجاجزلا
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ON)ةيفلخلاةحسمملاليغشت:)ليغشتلا.

=REAR)رزلااذهىلعطغضا:)فلخلل
لئاسشرلعارذلاةياهنيفدوجوملا
موقتفوسو.ةيفلخلاةذفانلاىلعليسغلا
اهدعبمث،ةيفلخلاةذفانلاليسغبتاحسمملا
اهتددحيتلاةعرسلاىلإدوعتسوأفقوتتس
عمطغضا،ليسغلاتارودنمديزمل.اًقبسم
.رزلااذهىلعرارمتسالا
اذإةيفلخلاةذفانلاةلسغم/ةحسمملمعتنل
ةيبناجلاذفاونلاوأةيفلخلاةباوبلاتناك
ناكاذإ.اًيئزجةحوتفموأةحوتفمةيفلخلا
ةيفلخلاةيبناجلاذفاونلاوأيفلخلابابلا
،ةيفلخلاتاحسمملاليغشتءانثأةحوتفم
مثنكرلاعضوىلإةحسمملادوعتسف
.فقوتت
ةلاحيف:ةيفلخلااريماكلاةآرمةلساغ
ةياهنبREAR=ىلعطغضا،كلذبزيهجتلا
اريماكلاةآرمىلعلسغلالئاسشرلعارذلا
.٤٧/ةيفلخلااريماكلاةآرمعجار.ةيفلخلا

ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح

كرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
عضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشترصنع

OFFضعبيف.ةيفلخلاةحساملاليطعتل
Nعضويفةكرحلالقانناكاذإ،تارايسلا
،اًدجةئيطبةعرسبةرايسلاريستو)دياحم(
دنعاًيئاقلتةيفلخلاةحساملافقوتتفوسف
.يفلخلاجاجزلاةدعاق
يعيبطلاعضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
وأ)يعيبط(Nعضويفلقنلاحبصيالامدنع
.ةبكرملاةعرسدادزت

Reverse Gear Wipes)لقانحسم
)يسكعةكرح

يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
ةحساملالمعتفوسف،فاقيإلاعضو
امدنعةرمتسمةروصباًيكيتاموتوأةيفلخلا
عوجرلا(Rعضويفسرتلارييغتعارذنوكي
يمامألاجاجزلاةحسامموقتو،)فلخلل
.ةعرسلاةعفترموأةضفخنمحسمتايلمعب
ةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإامأ
يفسورتلارييغتعارذو،فاقيإلاعضويف
ةحسامموقتو،)فلخللعوجرلا(Rعضو
لصاوفتاذحسمتايلمعبيمامألاجاجزلا
ةيفلخلاةحساملاموقتفوسف،ةينمز
.ةينمزلصاوفتاذحسمتايلمعباًيكيتاموتوأ
.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.١٥١/ةرايسلاصيصختعجار

جاجزلالسغماظننازخمادختسامتي
جاجزلاويمامألاجاجزلانمٍلكليمامألا
نازخلايفلئاسلاىوتسمصحفا.يفلخلا
.لمعياللسغلايماظننميأناكاذإ
.٢٦٤/لسغلالئاسعجار

ةلصوبلا
يفةلصوبةشاشىلعةبكرملالمتشتدق
لبقتستو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
نمىرخألاتامولعملاوهيجوتلاةلصوبلا
)GPS(يملاعلاعقاوملاديدحتماظنيئاوه
ةعرستامولعمو®StabiliTrakماظنو
.ةبكرملا
لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق
ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق
.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
اًيكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
.ةيناثةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا
ىلعفرعتلل١٤٢/ةلصوبلالئاسرعجار
.ةلصوبللاهضرعمتينأنكمييتلالئاسرلا



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/22/16

ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٦

ةعاسلا
ماظنيفمكحتلاحيتافممادختسامتي
تادادعإىلإلوصوللهيفرتلاوتامولعملا
عجار.ةمئاقلاماظنربعخيراتلاوتقولا
تامولعملاليلديف"ةيسيئرلاةحفصلا"
ةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحللهيفرتلاو
.مئاوقلاماظنمادختسا

ةعاسلاطبض

تقولا

:تقولاطبضل
Homeنم.١ Page)ةيسيئرلاةحفصلا(،

سملامث،تادادعإلاةشاشلارزسملا
.خيراتلاوتقولا

−وأ+سملامث،تقولاطبضسملا.٢

،قئاقدلاوأتاعاسلاليلقتوأةدايزل
.)ًءاسم(PMوأ)اًحابص(AMرييغتو

وأ١٢تاعاسلاطبضلةعاس12سملا.٣
.ةعاس٢٤

ةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٤
.ةقباسلا

خيراتلا

:خيراتلاطبضل
سملامثتادادعإلاةشاشلارزسملا.١

.خيراتلاوتقولا

−وأ+سملامثخيراتلاطبضسملا.٢

وأمايألاوأروهشلاليلقتوأةدايزل
.تاونسلا

ةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٣
.ةقباسلا

يكيتاموتوألاطبضلا

خيراتلاوتقولاثيدحتمتيس،ليغشتلادنع
.اًيكيتاموتوأ
:يكيتاموتوألاطبضلادادعإل

سملامثتادادعإلاةشاشلارزسملا.١
.خيراتلاوتقولا

.خيراتلاطبضوأتقولاطبضسملا.٢
On-Cellددحمث،يلآدادعإسملا.٣

Network)وأ)ةيولخةكبش-ليغشت
Off-Manual)طبضل)اًيودي-فاقيإ

.اًيوديخيراتلاوتقولا

ةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٤
.ةقباسلا

الدق،يكيتاموتوألاطبضلاليغشتةلاحيف
ةعاسلاىلعضورعملاتقولاثيدحتمتي
تاذةقطنميفةدايقلادنعروفلاىلع
.ديدجتيقوت

ةعاسلاراهظإ
ىلعةيمقرلاةعاسلارهظتس،ليغشتلادنع
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

:ةعاسلاضرعطبضل
سملامثتادادعإلاةشاشلارزسملا.١

.خيراتلاوتقولا
وأفاقيإددحمث،ةعاسلاراهظإسملا.٢

.ليغشت

ةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٣
.ةقباسلا

تاقحلملاليغشتسباقم
تلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم
رشابمرايت
فدهبتاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
فتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإ
.MP3لغشموأ،يويلخلا

ليغشتلسباقمةسمخىلعةبكرملايوتحت
:تاقحلملا
ىلعحادقألالماوحنمبرقلابدحاو.

.طسوألالوسنوكلا
.طسوألالوسنوكلالخاددحاو.
لوسنوكلانميفلخلاءزجلاىلعدحاو.

.طسوألا
ةهجثلاثلافصلادعقميفدحاو.

.قئاسلا
ةهجةيفلخلاليمحتلاةقطنميفدحاو.

.بكارلا
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١١٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةلاحيفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلاعفرا
.مادختسالامدع
تاقحلملاليغشتسباقمليغشتمتي
:يليامك
دوجوملاتاقحلملاليغشتسبقم.

لوسنوكلابحادقألالماوحنمبرقلاب
تاقحلملاةقاطعضويفلمعيطسوألا
نكميسبقملااذه.)RAP(ةزجتحملا
ةقاطوأRAPمادختسابلمعيلهتئيهت
ليغشتسبقمناكاذإ.ةيراطبلا
يفدجاوتلاءانثأاًمدختسمتاقحلملا
كلذببسيدقف،ةيراطبللةقاطلاعضو
RKEماظنلاسرإزاهجنيبًالخادت
عجار.ةبكرملالمعتالدقو،ةبكرملاو
.١٩٤/ليغشتلاحاتفمعضاوم

لخاد،تاقحلملاليغشتسباقم.
لوسنوكلافلخو،طسوألالوسنوكلا
ءانثأيبرهكلارايتلاباهدادمإمتي،طسوألا
عضولايفلاعشإلادوجو

ON/RUN/START)ءدب/ريس/ليغشت
ACC/ACCESSORYوأ)ليغشت
قئاسلابابحتفمتيىتحوأ،)تاقحلم(
ليغشتفاقيإنمقئاقد١٠لالخيف
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار.ةبكرملا

(RAP)/١٩٧.

دعقميفتاقحلملاليغشتسباقم.
ةيفلخلاليمحتلاةقطنمبوثلاثلافصلا
.تاقوألالكيفرايتلابةلصوم

ريذحت}
كرتتال.ةقاطلاباًمئادجراخملاريفوتمتي
سباقملابةلوصومةيئابرهكلاتادعملا
ةبكرملانألةبكرملامادختسامتيالامدنع
يفببستونارينلااهيفلعتشتنأنكمي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
لمعيفاقيإلاعضوىلعةبكرملانأنيح
ةلازإبجي.ةيراطبلافازنتساىلع
الامدنعسباقملانمةيئابرهكلاةزهجألا
ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكت
ىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاةزهجألا
.ريبمأ١٥هردقو

ةيئابرهكلاتاقحلملاضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاليغشتسباقمعمةقفاوتم
ةبكرملاىلعدئازلاليمحتلاىلإكلذيدؤي
كانهتناكاذإ.ةيئابرهكلاتارهصملاوأ
.ليكولاعجارف،ةلكشم
عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
.٢٤٨/ةيفاضإةيئابرهكتادعمعجار.زاهجلا

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتمرايتتلوف
٢٢٠/٢٣٠سبقمبةدوزملاتارايسلايف
ةفنصملاتاقحلملاىوسمدختستالتلوف
.تلوف٢٢٠/٢٣٠رايتعملماعتلل
نكمياذهتاقحلملاليغشتسبقم
مدختستةيئابرهكةزهجأليصوتلهمادختسا

.ىصقأدحكتاو١٥٠
ةرخؤميفتلوف٢٢٠/٢٣٠ةقاطذفنمدجوي
.يزكرملالوسنوكلا
ذفنملاىلعرشؤمحابصمءيضي
حابصملاءيضي.مادختسالاديقهنأحضويل
عضولايفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع

ON/RUN/START)ءدب/ريس/ليغشت
لقأىلإجاتحتةزهجأليصوتعم)ليغشت
فاشتكامتيملو،سبقملابتاو١٥٠نم
.ماظنلايفلطع
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لاعشإلانوكيامنيحرشؤملاءوضءيضيال
)ليغشتفاقيإ/لفق(LOCK/OFFعضولايف
لماكلكشبةزيهجتلاعضومتيملاذإوأ،
.صصخملاذفنملايف
١٥٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
،ةرئادلاطبضةداعإل.رشؤملاحابصمئفطنيو
وأىرخأةرمهليصوتدعأورصنعلالصفا
عضولاىلإعجرامثلاعشإلائفطأ

ON/RUN)ليغشتةداعإمتي.)ريس/ليغشت
تاو١٥٠مدختستةزيهجتليصوتدنعةقاطلا
دوجوفاشتكامتيالوسبقملايفلقأوأ
.ماظنلابأطخ
املتاقحلملاليغشتسبقمميمصتمتيمل
متاذإبسانملكشبلمعيالدقو،يلي
:ليصوت
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

طغاضلابلمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
.ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأو

اًرقتسمةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
مكحتملاةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغلل
رغصلايهانتمرتويبمكقيرطنعاهب
.سمللةرعشتسملاحيباصملاو

.ةيبطلاتازيهجتلا.

يكلساللانحشلا
النحشةزيمبةدوزمةرايسلانوكتدق
عجار.يزكرملالوسنوكلاىلعأيكلس
.١٠٨/يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا
لومحمزاهجنحشباًيكلسالماظنلاموقي
قفاوتنمققحتلل.QiوأPMAعمقفاوتم
ليكولاعجار،ىرخألاةزهجألاوأفتاهلا
.ليصافتلاةفرعمل

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

ON/RUNعضويفةرايسلانوكتنأمزلي
ACC/ACCESSORYوأ)ريودت/ليغشت(
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطوأ)تاقحلملا(
)RAP(.يكلساللانحشلاةزيمريشتالدق
تناكاذإةحيحصةروصبنحشلاةيلمعىلإ
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعضويفةرايسلا

RAP.ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار
(RAP)/١٩٧.

ةيوئمةجرد٢٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
١٤٠(ةيوئمةجرد٦٠ىلإ)تيهنرهف٤-(
٣٢(ةيوئم٠ونحشلاماظنل)تيهنرهف
)تيهنرهف٩٥(ةيوئم٣٥ىلإ)تيهنرهف
.فتاهلل

ريذحت}
حولنمةيندعملاماسجألاعيمجلزأ
.لومحملاكزاهجنحشلبقنحشلا
ةيندعملاتالمعلالثمةيندعملاماسجألا
قرولاكباشموأمتاوخلاوأحيتافملاوأ
نحشلاحولوفتاهلانيبتدجاوتاذإ
يف.ةريبكةروصباهترارحةجردعفترتسف
نحشلاماظنىلعرذعتيةليلقنايحأ
يذلاتقولايفةيندعمداومفاشتكا
فتاهلانيبيندعملامسجلاهيفرشحني
راظتنالاوفتاهلاةلازإبكيلع،نحاشلاو
نمهتلازإلبقيندعملامسجلادربيىتح
.قورحللضرعتتاليككلذونحشلاحول
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:لومحمزاهجنحشل
دق.نحشلاحولنمماسجألالكلزأ.١

دوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبيال
.نحشلاحولىلعماسجأيأ

لومحملازاهجلاعض.٢
ىلعىلعألاىلإههجوو
.نحشلاحوليف@زمر

ماظنةشاشيفVىلع{رهظتس.٣
ىلإاذهريشي.هيفرتلاوتامولعملا
ةحيحصةروصبلومحملازاهجلاعضو
عضوةلاحيف.نحشلالبقتسيهنأو
ضرعمتيملونحشلاحولىلعفتاه
هناكمنمفتاهلاةلازإكنكمي،{
ةدملراظتنالاوةجرد١٨٠ةيوازبهبلقو
فتاهلاةاذاحم/عضولبقناوثثالث
.ىرخأةرمحوللاىلع

رئاجسلاةعالو
ةعالوبةدوزملاتارايسلاصخياميف
يزكرملالوسنوكلايفدجوتيهف،رئاجسلا
بابىلعطغضا.حادقألالماوحنمبرقلاب
.ةعالولامادختساوهحتفللوصولا
ىتحاهيلعطغضا،رئاجسلاةعالومادختسال
،ةزهاجنوكتامدنعو.اهكرتامثةياهنلا
.ًايتاذجراخللىرخأةرمقثبنتس

هيبنت

اهمايقءانثأرئاجسلاةعالوكاسمإيدؤي
رصنعنعاهعجارتمدعىلإنيخستلاب
فلتثدحيدق.نخستامدنعنيخستلا
رصنعوأةعالولابدئازلانيخستلانعمجان
ال.تارهصملادحأرجفنيدقوأ،نيخستلا
.نيخستلاءانثأرئاجسلاةعالوكسمت

رئاجسلاضفانم
حادقألالماحيفرئاجسلاةضفنمدجوت
هذهترفوتاذإكلذو،طسوألالوسنوكلاب
.ةزيملا

هيبنت

ريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
يفلاعتشاللةلباقلارصانعلانمكلذ
رئاجسلانأشنمف،رئاجسلاةضفنم
يدؤتنأنيخدتلاداوموأةلعتشملا
.ةبكرملافلتىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإل
لخادلاعتشاللةلباقرصانعًاقلطمعضتال
.رئاجسلاةضفنم

نماهبحسبجي،رئاجسلاةضفنمةلازإل
نمدكأتللاًددجماهعفدا.حادقألالماوح
.اهتابث
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سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

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



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/22/16

١٢١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

تاسايقلاةزهجأةعومجم

نزاوتملانيوكتلا
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ةداعإلةلباقلاتادادعلاةعومجم
نيوكتلا
.ضورعملاعاطقلالكشريغتيدق

نزاوتملانيوكتلا

قطانمثالثىلعنزاوتملانيوكتلايوتحي
لكفصتنميفةدحاو:ةيلعافتضرع
.سايقم

نّسحملانيوكتلا

ضرعقطانمثالثنّسحملانيوكتلانمضتي
.ةيلعافت

تاهاجتالايسامخمكحتلاحاتفممدختسا
ةدايقلاةلجعنمنميألابناجلابدوجوملاو
ريرمتلاوةفلتخملاضرعلاقطانمنيبلقنتلل
.تاشاشلانمديدعلالالخ
:ةعومجملانيوكترييغتل

Optionsةحفصلانعثحبا.١
قطانملاىدحإيف)تارايخلا(
.عاطقلابةيلعافتلا

ىلإلوخدلل)ديدحت(SELىلعطغضا.٢
.)تارايخلا(Optionsةمئاق

زييمتللفسألريرمتلابمق.٣
Display Layout)ضرعلاطيطخت(.

.هديدحتلSELىلعطغضا،كلذدعبو
ةمئاقلايفطيطختلكليثمتمتي.٤

ةريغصةنياعمةحفصمادختساب
وأىلعألريرمتلابمق.ضرعلاطيطختل
SELىلعطغضا.ديدحتلازييمتللفسأل
.بولطملاةعومجملانيوكتديدحتل

Displayةمئاقلاءاهنإبمق.٥ Layout
طغضلاقيرطنع)ضرعلاطيطخت(
.Sىلع

ةعومجملاتاقيبطتتاشاش
قلعتتتامولعمةعومجملاضرعتنأنكمي
.فتاهلاوتوصلاوةحالملاب

ةحالملا

ضرعمتيسف،طشنقيرطكانهنكيملاذإ
،طشنقيرطكانهناكاذإامأ.ةلصوب
وأقيرطلاليلدءاهنإلSELىلعطغضاف
فاقيإوأةيتوصلاتابلاطملاليغشتل
.اهليغشت

توصلا

طغضا،توصلاقيبطتةحفصضرعءانثأ
AudioةمئاقلاىلإلوخدللSELىلع
نعثحبلابمقتوصلاةمئاقيف.)توصلا(
مقوأ،تالضفملانمددحوأ،ىقيسوملا
.يتوصلاردصملارييغتب

فتاهلا

ىلعطغضا،فتاهلاقيبطتةحفصضرعءانثأ
SELةمئاقلاىلإلوخدللPhone)فتاهلا(.
نكتملاذإ،)فتاهلا(Phoneةمئاقلايف
ضرعكنكميف،ةطشنةيفتاهةملاكمكانه
وأةلضفملانمديدحتلاوأتاملاكملاثدحأ
تناكاذإامأ.لاصتالاتاهجلالخريرمتلا
توصمتككنكميف،ةطشنةملاكمكانه
.ةعامسلاليغشتوأفتاهلا
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عاطقلاتارايخةمئاق
:عاطقلاتارايخةمئاقىلإلوخدلل

يسامخمكحتلاحاتفممدختسا.١
نميألابناجلابدوجوملاوتاهاجتالا
ةحفصىلعروثعللةدايقلاةلجعنم

Options)قطانمدحأيف)تارايخلا
.عاطقلابةيلعافتلاضرعلا

ءزجلاب)ديدحت(SELىلعطغضا.٢
يسامخمكحتلاحاتفمنمطسوألا
Optionsةمئاقىلإلوخدللتاهاجتالا
.)تارايخلا(
Units)ىلعطغضا:)تادحولاSELءانثأ

ةمئاقلاىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsزييمت
Unit)ةدحولا(.تادحورتخاUS)ةيزيلجنإ(

ىلعطغضلاقيرطنع)ةيرتم(metricوأ
SEL)بولطملارصنعلازييمتءانثأ)ديدحت.
رصنعلاراوجبرايتخاةمالعضرعمتيس
.ددحملا
ءانثأSELىلعطغضا:تامولعملاتاحفص
Infoزييمت Pages)تامولعملاتاحفص(
تاشاشيفاهضرعبولطملارصانعلاديدحتل
قئاسلاتامولعمزكرمبةصاخلاتامولعملا
)DIC(.قئاسلاتامولعمزكرمعجار(DIC)
/١٣٦.

هذهريفوتمتي:)HUD(ةيولعلاةشاشلا
ةشاشلاةروصةيوازطبضىنستيلةزيملا
رصانعبSELىلعطغضا.)HUD(ةيولعلا
ريودتةزيمديدحتءانثأةدايقلاةلجعليغشت

.طبضلاعضوىلإلوخدللةيولعلاةشاشلا
ةشاشلاةيوازطبضلzوأyىلعطغضا
ديدحتلTوأSىلعطغضا.)HUD(ةيولعلا

OK)ىلعطغضامث)قفاومSELظفحل
Cancelرايخلاديدحتاًضيأنكمي.دادعإلا
نوكتنأبجي.دادعإلاءاغلإل)ءاغلإلا(
.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملا
)ديدحت(SELطغضا:ةلضفملارزتارايخ
ديدحتلةلضفملارزتارايخزييمتءانثأ

FAV Primary)و)ةيساسأتالضفم
SEEK Primary)كلحيتي.)يساسأثحب

رصانعلطبضءارجإةيناكمإديدحتلااذه
دنع.BوCةدايقلاةلجعيفليغشتلا
FAVديدحت Primary)ةيساسأتالضفم(،
ةلضفملاىلإلاقتناللBوCىلعطغضا
ىلعرارمتسالاعمطغضاوةقباسلاوأةيلاتلا
CوBديدحتدنع.ثحبللSEEK Primary
ثحبللBوCىلعطغضا،)يساسأثحب(
BوCىلعرارمتسالاعمطغضامث
.ةقباسلاوأةيلاتلاةلضفملاىلإلاقتنالل

Display Layout)ضرعلاطيطخت(:
ضرعءانثأ)ديدحت(SELىلعطغضا

Display Layout)رييغتل)ضرعلاطيطخت
تادادعلاةعومجم"عجار.عاطقلانيوكت
يفهالعأةحضوملا"نيوكتلاةداعإلةلباقلا
.مسقلااذه

SELىلعطغضا:ةحوتفملارداصملاجمارب
Openزييمتءانثأ Source Software)جمارب
جماربتامولعمحتفل)ةحوتفملارداصملا
.ةحوتفملارداصملا

ةعرسلادادع
رتموليكلابةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهظُي
ةعاسلايفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايف
.)ةعاس/ليم(
ةعرسلانمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
/مك١٢٠ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلا
.نينرتوصردصيفوس،)ةعاس/ليم٧٥(اس
زكرم)DIC(ةشاشىلعةلاسررهظتامك
ةعرسلئاسرعجار.قئاسلاتامولعم
.١٥١/ةرايسلا

تافاسملادادع
اهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـةبكرملا

ةلحرلاةفاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل
نمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
.١٣٦/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرم
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كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا

دوقولاسايقم

نزاوتملانيوكتلا

،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقولاةيمكىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملا
ىلإريشيدوقولاسايقمراوجبمهسدجوي
ةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناج
.دوقولا

ءيضي،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
ةيمككانهلازيال.ضفخنملادوقولاحابصم
ةداعإبجينكلو،ةيقبتمدوقولانمةليلق
.نكممتقوبرقأيفدوقولابةرايسلاةئبعت
يكلامضعباهنعلأسيرومأةعبرأيلياميف
ىلإًةراشإتالاحلاهذهربتعتال.تابكرملا
:دوقولاسايقميفةلكشمدوجو
ةخضمفاقيإمتي،ةمدخلاةطحميف.

ىلإسايقملاريشينألبقدوقولا
.لماكلاءالتمالا

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

ءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازلفاطعنالا

رشؤمرقتسيلٍناوثةدعرمألاقرغتسي.
،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

نزاوتملانيوكتلا

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

.ةفيثكةيرورم
سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.

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

نامألامازحتاركذم
نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم
مازحطبربقئاسلاريكذتلحابصمدجوي
.تادادعلاةعومجميفنامألا

حابصملااذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
طبربقئاسلاريكذتلسرجتوصردصيامبرو
ةءاضإلاتبثتمث.هبصاخلانامألامازح
هذهلصاوتتامير.مازحلادشمتيىتحءانثأ
مدعيفقئاسلارمتسااذإتارمةدعةرودلا
ةكرحءانثأمازحلاكفبماقوأمازحلادش
.ةرايسلا
لعفلابًاًتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
توصردصيالوحابصملاءيضيالف،ميزبإلاب
.سرجلا

نامألامازحببكارلاريكذتحابصم
نامألامازحطبرببكارلاريكذتحابصمدجوي
.بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمراوجب
.٨٢/باكرلاراعشتساماظنعجار

حابصملااذهضموي،ةرايسلاليغشتءدبدنع
ةمزحأطبربباكرلاريكذتلنينرتوصردصيو
ءانثأةءاضإلاتبثتمث.مهبصاخلانامألا
ةرودلاهذهلصاوتت.مازحلادشمتيىتح
دشمدعيفبكارلارمتسااذإتارمةدع
ةكرحءانثأمازحلاكفبماقوأمازحلا
.ةرايسلا
الف،ميزبإلابًاتبثمبكارلانامأمازحناكاذإ
.حابصملاءيضيالوسرجلاتوصردصي
بكارلانامأمازحبريكذتلاحابصمءيضي
متاماذإسرجتوصردصيدقويمامألا
ةبيقحلثمدعقملاىلعءايشألادحأعضو
وأةلاقبلاةبيقحوأديةبيقحوأقاروأ
.رخآينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمك
،سرجلاوأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل
مازحتبثوأدعقملاىلعنمءيشلالزأ
.ميزبإلابنامألا
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ةداسولادادعتساءوض
ةيئاوهلا
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
نمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
)تارعشتسم(رعشتسمماظنلاصحف
باكرلاراعشتساماظنوةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولاتادحووتادادشلاو
ةدحوومداصتلاراعشتساوكالسألاو
ماظنلوحتامولعملانمديزمل.صيخشتلا
ةداسولاماظنعجار،ةيئاوهلاةداسولا
.٧٦/ةيئاوهلا

ةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوث
ىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضي
.روفلا

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

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
ماظنلئاسرعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٤٨/ةيئاوهلاةداسولا

ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
بكارلل
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٨٢/باكرلاراعشتساماظن
ةلاحرشؤمدجوي.ةمهملانامألاتامولعم
تادادعلاةحوليفبكارللةيئاوهلاةداسولا
.ةيولعلا

ةلاحرشؤمموقي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
يذلازمرلاةفاضإببكارللةيئاوهلاةداسولا
ٍناوثةدعل،ليغشتلافاقيإوليغشتللريشي
،ناوثةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعك
ليغشتلازمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس
عضوبكمالعإلليغشتلافاقيإزمروأ
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلعسلاجلا
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل
يف)ليغشتلافاقيإ(offزمرلاءيضيامدنع
نأينعياذهف،ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظن
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.يجراخلايمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
قلعتتةلكشمكانهنوكتدقف،قالطإلا
مق،اذل.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملاب
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب
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ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
يفامأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
يفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظن
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجت
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
١٢٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

نحشلاماظنءوض

دنعةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشت
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ليغشتءدبدنعئفطنيوهو.لمعيحابصملا
.كرحملا

،ةدايقلاءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
نحشلاماظنبةلكشمكانهنوكتدقف
ىدلاهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلا
اذهةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولا
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملا
نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر
.١٤١/اهنحشوةيراطبلادهجلئاسرعجار

عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج

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

Service Only Mode)طقفةمدخلاعضو(.
.١٩٤/ليغشتلاحاتفمعضاومعجار

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
.ةرايسللررضثودحنودنالوحيسحابصملا

هيبنت

ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
نلامبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشت
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا
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هيبنت

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

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

لطعفاشتكامت:ضمويحابصملاناكاذإ
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤيدق
نمةجراخلاتاثاعبنالانمديزيوتاثاعبنالا
.ةمدخوصيخشتءارجإمزليدق.ةرايسلا
ةرايسلاةعرسنمللق،تايفلتثودحبنجتل
ىلعدوعصلاويوقلاعراستلابنجتو
للقف،ةروطقمبحستتنكاذإ.تاعفترم
.نكميامعرسأبةرورجملاةنحشلارادقم
نعثحباف،ضيمولايفحابصملارمتسااذإ
،ةرايسلاليغشتفقوأ.فقوتللنمآناكم
دعأمث،لقألاىلعٍناوث١٠ةدملرظتناو

،ضمويحابصملالظاذإ.كرحملاليغشت
ليكولاعجارو،ةقباسلاتاميلعتلاعبتاف
.نكممتقوعرسأيفةمدخلاءارجإل
مت:تباثلكشباًئيضمحابصملاناكاذإ
صيخشتءارجإمزليدق.لطعفاشتكا
.ةمدخو
:يلياممققحت
لالخنمدوقولابةبكرملاديوزتةلاحيف.

،ءاطغبدوزملاريغدوقولاعمقئياهم
عجار.ءاهتنالادعبهتلازإىلعصرحاف
دوقوةبلعمادختسابنازخلاءلم"
.٢٣٨/دوقولاةئبعتنمض"ةلومحم
اذإامفاشتكاصيخشتلاماظنلنكمي
،ةبكرملاباًبكرمهكرتمتدقلوحملاناك
نم.ءاوهلايفدوقولارخبتبحمسيامم
عمةدايقلاتالحرنمليلقددعنأش
ءافطإليدؤينألوحملابيكرتمدع
.حابصملا

ةضفخنمةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.
ةضفخنمةءافكبكرحملاليغشتىلإ
هذهلوزتدقو،ةدايقلاةسالسمدعو
ثدحاذإ.كرحملاءامحإدعبلكاشملا
.دوقولاةيعونرييغتبكيلعف،اذه
ىلعاًدحاودوقونازخرمألابلطتيس
ءافطإلبسانملادوقولانملقألا
.٢٣٨/دوقولاعجار.حابصملا

.ليكولاىلإهجوتف،اًئيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب
رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ

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

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ةمدختسمريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلارابتخاءارجإل
يفرثؤتدقةرايسلاىلعةمدخلاءارجإلوأ
ةيئابرهكتادعمعجار.ةرايسلاليغشت
ىلإةجاحلادنعليكولاعجار.٢٤٨/ةيفاضإ
.ةدعاسم
صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
لاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Serviceىلع Only Mode)عضو
.)طقفةمدخلا
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ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.
ثدحاذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايفمكحتلا
ةزهاجةرايسلانوكتنلفرمألااذه
ةدايقءارجإرمألامزلتسيدقوصحفلل
ماظنلانوكينألبقمايأةدعلةينيتور
يفرمألااذهثدحيدق.صحفللاًزهاج
تلوف١٢ةوقبةيراطبلالادبتساةلاح
ءارجإمتاذإوأاهتقاطدافندنعوأاًثيدح
.ةرايسلاىلعاًثيدحةمدخلا

زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا

لمارفلاماظنريذحتءوض
نيترئادنمةبكرملابلمارفلاماظنفلأتي
النيترئادلاىدحإتناكاذإ.نيتيكيلورديه
ةلصاومىرخألاةرئادلاناكمإبف،لمعت
ءادأىلعلوصحلل.ةبكرملافاقيإللمعلا
.نيتلمرفلااتلكلمعتنأبجي،يداعةلمرف
دوجولاذهريشيف،ريذحتلاحابصمءاضأاذإ
ماظنصحفىلعلمعا.لمارفلابةلكشم
.روفلاىلعلمارفلا

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.كرحملاليغشتءدبدنع
اًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلعلمعاف
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتلل
،ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاحاتفمةرادإدنع
دنعكلذكلمارفلاماظنريذحتحابصمءيضي
ملاذإائيضمحابصملالظي.نكرلالمارفدش
يقباذإ.لماكلكشبنكرلالمارفريرحتمتي
،لماكلكشبنكرلالمارفريرحتدعباًئيضم
لمارفيفةلكشمكانهنأكلذينعيف
.ةبكرملا
نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
نكمي.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
نكميوأةساودلاعفدبعصلانمنوكينأ
قرغتسينأنكميو.ضرألانماًريثكوندتنأ
امحابصملاناكاذإ.فقوتلللوطأاًتقوكلذ
ءارجإلةبكرملابحسكنكميف،اًئيضملاز
.٣١٠/ةرايسلابحسعجار.اهيلعةمدخلا

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

Electric Parking
Brake Light

نكرلالمارفحابصم(
)يئابرهكلا

امدنعنكرلالمارفةلاححابصمءيضيامك
ضيمورمتسااذإ.نكرلالمارفقيشعتمتي
ءانثأوأنكرلالمارفريرحتدعبحابصملا
لمارفماظنبةلكشمكانهنإف،ةدايقلا
رهظتدق.رخآماظنيفوأةيئابرهكلانكرلا
تامولعمزكرمةشاشىلعةلاسراًضيأ
لمارفلاماظنلئاسرعجار.)DIC(قئاسلا
/١٤١.

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا
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ةنايص
Electric Parking

Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
)ةيئابرهكلا

اذهف،كلذكلظوحابصملااذهءاضأاذإ
ةبكرملايفامماظنبةلكشمدوجوينعي
.نكرلالمارفماظنةءافكليلقتيفببستت
بجينكلو،ةبكرملاةدايقكناكمإبلازيالو
تقوبرقأيفليكولاىلإاهبباهذلا
Electricعجار.نكمم Parking Brake
ترهظاذإ.٢١٠/)يئابرهكلانكرلالمارف(
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفامةلاسر
.١٤١/لمارفلاماظنلئاسرعجارف

لمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغناللعناملا

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
نوكيثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو
.لاطعألانمريذحتللًازهاج
عرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
فقوأونامأبكلذكنكمأىتمفقوتلاب
ةرمكرحملالّغشاهدنعو.ةبكرملاليغشت
ترمتسااذإ.ماظنلاطبضةداعإلىرخأ
قالغناللةعناملالمارفلاماظنحابصمةءاضإ
ةبكرملاف،ةدايقلاءانثأىرخأةرمءاضأاذإوأ
توصردصيدقامك.ةنايصلاىلإةجاحيف
.مئادلكشبحابصملاءيضيامدنعسرج
قالغناللعناملالمارفلاماظنحابصمناكاذإ
)ABS(ريشيف،ءيضملاديحولاحابصملاوه
لمارفىلعيوتحتةبكرملانأىلإاذه
قالغناللةعناملالمارفلانكلو،ةيداع
.لمعتال

لمارفلاماظنريذحتحابصمنملكءاضأاذإ
ماظنريذحتحابصمو)ABS(قالغناللةعناملا
ةعناملالمارفلانأىلإاذهريشيف،لمارفلا
نأولمعتالةبكرملابةدوجوملاقالغنالل
مق،اذل.ةيداعلالمارفلايفًالطعكانه
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب
و١٢٩/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار
.١٤١/لمارفلاماظنلئاسر

يضايرلاعضولاةءاضإ

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
قيلعتلايفمكحتلاعجار.يضايرلا
.٢١٥/يسيطانغملا
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رطقلا/بحسلاعضوءوض

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

لصفيفةدايقلاعضوةءاضإ
ءاتشلا

/ديلجلاعضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلاعجار.جلثلا
/٢١٥.

Lane Keep Assist (LKA)
ىلعءاقبلادعاسمءوض(
)راسملا

يفرضخألانوللابحابصملااذهءيضيس
.ةدعاسمللLKAرفاوتلاح
ريودتقيرطنعةدعاسمللLKAرفاوتيدق
ةبكرملاتناكلاحيفقفربةدايقلاةلجع
كلذوةفشتكُمةراحةمالعنمبرتقت
.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختساب
.ينامرهكلانوللابLKAحابصمءيضيس
ينامرهكلانوللابحابصملااذهءيضي
ريسةراحةرداغمدنعريذحتللهيبنتكضمويو
متدقةراحلاةمالعنأىلإةراشإللكلذو
.اهزايتجا
Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٣٦/)راسملاىلعءاقبلا

تابكرملانمريذحتلارشؤم
ةيمامألا

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢٣١/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
،يعيبطلكشبلمعيماظنلاناكاذإ
.رشؤملاحابصمئفطنيسف
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فاقيإدنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
نم)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت
/رجلايفمكحتلاماظنرزىلعطغضلالالخ
.هريرحتوStabiliTrakماظن
ليغشتفاقيإحابصموحابصملااذهءيضيو
ليغشتفاقيإمتيامدنعStabiliTrakماظن
.ماظنلااذه
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيف
.اًدودحمتالجعلانارودنوكينل،رجلا
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلا

ليغشتفاقيإءوض
StabiliTrak®

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف

ماظنليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
StabiliTrak.ليغشتفاقيإمتاذإ،اًضيأ

ليغشتفاقيإمتيسف،StabiliTrakماظن
.رخآلاوه)TCS(رجلايفمكحتلاماظن
وStabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو

TCS،يفمكحتلايفماظنلادعاسينلف
يفمكحتلاماظنليغشتبمق،هيلعو.ةبكرملا
حابصمئفطنيسو،StabiliTrakماظنورجلا
.ريذحتلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلا

رجلايفمكحتلاماظنءوض
(TCS)/StabiliTrak®

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
ةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
حابصمئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملا

نإف،ضيمولامدععمءوضلاروهظلاحيف
/)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلاماظن
نألمتحي)TCS(بحسلايفمكحتلاماظن
زكرمةلاسررهظتدق.امهليطعتمتدقنوكي
لئاسرصحفا.)DIC(قئاسلاتامولعم
ةيصاخيأددحتيكلقئاسلاتامولعمزكرم
اذإامواهتفيظويدؤتدعتمل)صئاصخ(
لئاسرعجار.ةنايصللةجاحيفةبكرملاتناك
.١٤٧/ةدايقلايفمكحتلاماظن

نإف،ضيمولاعمءوضلاروهظلاحيف
وأ/و)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلاماظن
نالمعي)TCS(بحسلايفمكحتلاماظن
.ميلسلكشب
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلا

ةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحمةرارح

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
.ةبكرملاليغشت
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ءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ
لمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبطلكشب

هيبنت

لئاسةرارحةجردريذحتحابصمريشي
ةبكرملاةرارحةجردنأىلإكرحملاديربت
يدؤتدق.مزاللانمىلعأتحبصأدق
ديقحابصملااذهدوجوعمةدايقلاةعباتم
يطغيالدقوكرحملافالتإىلإةءاضإلا
عافتراعجار.فلتلااذهةبكرملانامض
ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد
/٢٦٢.

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمءيضي
ةرارحةجردعافترادنعكرحملاديربتلئاس
.كرحملا
،قيرطلابناجىلعفقوت،اذهثدحاذإو
عجار.نكممتقوبرقأيفكرحملافقوأو
ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
/٢٦٢.

تاراطإلاطغضءوض

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

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٤٩/تاراطإلالئاسرعجار.تاراطإلا
تاراطإلاخفناوةصرفبرقأيففقوت
ىلعةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصو
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلم
.٢٨٦/تاراطإلاطغض

ءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع
مئادلكشب

ةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
ةلكشمكانهنوكتدقف،اًئيضملظمثاًبيرقت
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب
)TPMS(.ةلكشملاةجلاعممتتملةلاحيفو،
.لاعشإةرودلكعمحابصملاءيضيفوسف
.٢٨٩/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

كرحملاتيزطغضءوض

هيبنت

تيزلةبسانملاةنايصلاصقنيدؤيدق
ىلعبترتيدق.كرحملافلتىلإكرحملا
كرحملاتيزىوتسمضافخناعمةدايقلا
نامضيطغينلو.اًضيأكرحملافلت
صحفيغبني.تاحالصإلاهذهةبكرملا
.نكممتقوبرقأيفتيزلاىوتسم
ناكاذإنكلو،رمألامزلاذإتيزلافضأ
لازالوليغشتلاقاطنيفتيزلاىوتسم
ةنايصىلإهجوتف،اًضفخنمتيزلاطغض
رييغتلةنايصلالودجًامودعبتا.ةبكرملا
.كرحملاتيز
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ءدببقعةريصقةدملحابصملااذهءيضي
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ينعيف،ةءاضإلايفرمتساوحابصملاءاضأاذإ
لكشبكرحملالالخقفدتيالتيزلانأكلذ
ةبكرملابتيزلاىوتسمنوكيدقف.بسانم
.ماظنلابىرخأةلكشمكانهوأًاضفخنم
.ليكولاعمرمألاعجار

دوقولاضافخناريذحتءوض

سايقمنمبرقلابحابصملااذهعقيو
متيامدنعةزيجوةرتفدعبءيضيو،دوقولا
لمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلاليغشت
.ماظنلا

ضفخنيامدنعاًضيأحابصملااذهءيضيو
اذهفقوتيودوقولانازخيفدوقولاىوتسم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملا
ةنايصىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملا

نامألاءوض

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

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهجعجار
.١٦٤/ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملا

®IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،كلذبزيهجتلاةلاحيف.

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانععجار
/١٦٢.
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حيباصملاليغشتركذم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ليغشترصانععجار.مادختسالاديقةيجراخلا
.١٦٢/ةيجراخلاحيباصملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللاب
،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
ماظننوكيامدنعرضخألانوللاىلإلوحتيو
عضويفواًطوبضمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ليغشتلا
.٢١٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ةعرسلا

دنعضيبألانوللاىلإءوضلااذهلوحتي
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاليغشت
نوكيامدنعو)اًرفوتمناكاذإ،ACC(ةعرسلا
ACCطبضدنعرضخألانولللوحتيو،اًزهاج
ةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار.اًطشنهنوكو
.٢١٩/ةيمؤالتلا

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
ريغباوبألالئاسرعجار.بسانملكشب
.١٤٢/اًمامتةقلغنملا



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/22/16

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٦

تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعمتي
ديدعلاةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجم
.ةبكرملاةمظنأنم

yوأz:كرحSEL)وأىلعأل)ديدحت
وأقباسلاديدحتلاىلإلاقتنالللفسأل
.يلاتلا
SوأT:قطانمنيبلاقتناللطغضا
Sطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعلل

SEL)ديدحتوأةمئاقحتفلطغضا:)ديدحت
ةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاقرصنع
.ةنيعمتاشاشىلعميقلانييعت

زكرميفتامولعملاضرعتارايخ
)DIC(قئاسلاتامولعم

زكرمنمتامولعملاضرعليغشتنكمي
نماهضرعفاقيإوأ)DIC(قئاسلاتامولعم
.)تادادعإلا(Settingsةمئاقلا

ةحفصلاضرعءانثأSELىلعطغضا.١
Settings)ىدحإيف)تادادعإلا

.ةعومجملابةيلعافتلاضرعلاقطانم
Infoىلإريرمتلابمق.٢ Pages)تاحفص

.SELىلعطغضامث،)تامولعملا

لالخلقنتللzوأyىلعطغضا.٣
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

دحأزييمتءانثأSELىلعطغضا.٤
ءاغلإوأرصنعلااذهديدحتلرصانعلا
رهظتس،امرصنعديدحتدنع.هديدحت
.هراوجبرايتخاةمالع

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
رفوتتالدق.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ضعبيفتامولعملاتاشاشضعب
.تابكرملا

يفداصتقالاطسوتمو2ةلحرلاوأ1ةلحرلا
ةلحرلاضرعةشاشرهظت:دوقولاكالهتسا
وأرتموليكلابءاوس،اًيلاحةعوطقملاةفاسملا
.ةلحرلادادعلنييعتةداعإرخآذنم،ليملا
نعةلحرلاةفاسمدادعنييعتةداعإنكمي
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرط
.ةطشنةشاشلانوكت
Averageةشاشلاضرعت Fuel Economy
)دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم(
لكةكلهتسملاتارتلليبيرقتلاطسوتملا

لكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠
ًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغ
مك١٠٠/تارتللاددعنملجسملاددعلاىلع
رصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم(
طقفمقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلا
ةبكرمللاًيلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسم
.ةدايقلافورظريغتبسحريغتيفوسو
Averageنييعتةداعإنكمي Fuel Economy
ةلحرلاةفاسمدادعو)دوقولاداصتقاطسوتم(
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرطنع
.ةطشنةشاشلانوكت
تناكاذإامكلذكضرعت

Active Fuel Management)ةراداإلا
عضويفوًةطشن)دوقوللةطشنلا

V4عضويفوةطشنريغوأV8.عجار
Active Fuel Management®/١٩٩.

Fuel Range)ضرعل:)دوقولاقاطن
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
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اذهف،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
متي.ضفخنمةبكرملابدوقولارادقمنأينعي
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقت
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
.دوقولانازخيفةيقبتملا
داصتقالاضرعت:دوقولليروفلاداصتقالا
١٠٠لكلرتللابدوقولاكالهتسايفيلاحلا
نولاغلكلليملابوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك
طقفمقرلااذهسكعيو.)نولاغ/ليم(
ريغتيوةبكرمللاًيلاحدوقولاداصتقاىوتسم
.ةدايقلافورظريغتبسحرركتملكشب
ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
هذهلطبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةبكرملل
ةعرسلاطسوتمنييعتةداعإنكمي.ةميقلا
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرطنع
.ةطشنةشاشلانوكت

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعSELىلعطغضا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةدملSELىلعطغضا،تقؤملافاقيإل
ةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنعةريصق

تقؤملانييعتةداعإل.ليغشتلاديقتقؤملاو
امدنعSELىلعرارمتسابطغضا،رفصىلإ
.ةطشنةشاشلاهذهنوكت

Turn Arrow)ضرعت:)فاطعنالامهس
.قيرطلاليلدمادختسادنعةيلاتلاةروانملا

Estimated Time to Arrival)تقولا
ىتحردقُملاتقولاراهظإ:)لوصوللردقُملا
.كبةصاخلاةهجولاىلإلوصولا
وحنةفاسملاضرعت:ةهجولاىلإةفاسملا
.قيرطلاليلدمادختسادنعفدهلا

Speed Limit)دحضرعي:)ةعرسلادح
هذهتامولعمضرعمتي.يلاحلاةعرسلا
.قيرطلاتانايبةدعاقنمةشاشلا

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

Speed Warning)طغضا.)ةعرسلاريذحت
فاقيإنكمي.ةميقلاطبضلzوأyىلع
طغضلاقيرطنعةزيملاهذهليغشت
.ةحفصلاهذهضرعءانثأSELىلعرارمتساب
رهظتس،راتخملاةعرسلادحزواجتمتاذإ
.سرجعمةيريذحتةلاسر

Cruise Set Speed)ةنيعملاةعرسلا
ةطوبضملاةعرسلاضرعت:)ةعرسلاتبثمل
ماظنلاوأةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنب
.ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا

ةحاتإمتيالامدنع:ةفاسملاعابتارشؤم
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(،ريذحتلليلاحلاعبتتلاتقوضرعمتي
هذهىلعتقوةميقكةيمامألاتابكرملانم
متي،ACCماظنةحاتإمتيامدنع.ةحفصلا
.ةوجفلادادعإةحفصىلإةشاشلاليدبت
يلاحلاةوجفلادادعإةحفصلاهذهضرعت
.ةيمامألاتابكرملانيبمبناجىلإ

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
.يلاحلاةيراطبلادهج
رمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملاتيزلا

REMAINING OIL LIFE تيزلارمع(99%
نم٪٩٩ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملا
.يلاحلاتيزلارمع
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon)رييغت
.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملاتيز
بجي.١٤٣/كرحملاتيزلئاسرعجار
تيزعجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغت
رمعماظنمايقىلإةفاضإلاب.٢٥٤/كرحملا
ىصوُي،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيز
ةنايصلالودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإب
/٣٢٤.

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
لكشبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبمقتال
تقولافالخبرخآتقويأيفمٰظنمريغ
نكميالثيح.تيزلارييغتهيفمتييذلا
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يفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإ
تيزرمعماظنطبضةداعإل.ةيلاتلاةرملا
ةدعلSELىلعرارمتسابطغضا،كرحملا
Oilةشاشلانوكتامدنعناوث Life)رمع
كرحملاتيزرمعماظنعجار.ةطشن)تيزلا
/٢٥٦.

Oil Pressure)ضرعي:)تيزلاطغض
وأ)kPa(لاكسابوليكلابكرحملاتيزطغض
.)psi(ةعبرملاةصوبلاىلعلطرلاب

ددعلاضرعل:كرحملاليغشتتاعاس
.كرحملاليغشتتاعاسليلامجإلا
ضرعل:ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
سورتلاقودنصلئاسةرارحةجرد
وأ)C°(ةيوئملاةجردلابءاوسيكيتاموتوألا
.)F°(تياهنرهفةجردب

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
تاراطإلاطغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
لكللطر(psiوأ)لاكسابوليك(kPaلاب
متي،اًضفخنمطغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوب
.يلاقتربلانوللابراطإلااذهةميقضرع
و٢٨٨/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
.٢٨٩/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

Blank Page)مدعحيتت:)ةغرافةحفص
ضرعقطانميفتامولعمةيأضرع
.ةعومجملاتامولعم

ةيولعلاةشاشلا

ريذحت}
ةديدشةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
لاجميفةياغللةعفترموأعوطسلا
تقولانمديزملاقرغتستدقف،كتيؤر
اذإاهتيؤريفبغرتيتلاءايشألاةيؤرل
نأنمدكأت.جراخلاباًملظموجلاناك
عضوميفوةمتعمةيولعلاةشاشلاةروص
.كتيؤرلاجميفضفخنم

ةيولعةشاشبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
)HUD(،تامولعملاضعبضرعمتيهنإف
جاجزلاىلعةبكرملاليغشتبةقلعتملا
ةسدعلالخنمةروصلاضرعمتي.يمامألا
ةزهجأةحولىلعأبةدوجوملاةيولعلاةشاشلا
ةهجتمةروصكتامولعملارهظت.تاسايقلا
.ةرايسلاةمدقموحن

هيبنت

ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

تاغلبةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
ةعرسلادادعةءارقميقضرعنكمي.ةددعتم
ةيزيلجنإلاتادحولابىرخألاةيمقرلاميقلاو
.ةيرتملاوأ
امنيبويدارلاربعةغللارايتخارييغتنكمي
لالخنمسايقلاتادحورييغتنكمي
/ةرايسلاصيصختعجار.تادادعلاةعومجم

يف"ةعومجملاتادادعإةمئاق"و١٥١
.١٢١/تاسايقلاةزهجأةعومجم

يمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع
ةبكرملل

تامولعمضعبةيولعلاةشاشلاضرعتدق
ةصاخلاةيلاتلاتاهيبنتلاوألئاسرلاوةبكرملا
:ةبكرملاب
.Speed)ةعرسلا(
كرحملانارودةعرسسايقم.
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توصلا.

فتاهلا.

ةحالملا.

تامداصتلانمهيبنتلا.

ةعرسلاتبثم.

.Lane Departure)ةراحلاةرداغم(

.Low Fuel)دوقولاضافخنا(
ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
عجار.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا
.١٤١/ةرايسلالئاسر

نوكتالدقةضورعملاتامولعملاضعب
هذهبةزهجمنكتملاذإكتبكرميفةحاتم
.تازيملا

ىلعةيولعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسي
:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل

.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
طبضلةيلاتلاتادادعإلامدختسا.٣

.ةيولعلاةشاشلا
لجأنمعفراوألفسأللطغضا:$
يف)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروصلعج
ةيولعلاةشاشلاةروصطبضنكمي.طسولا
.نيبناجللسيلو،طقفلفسألوىلعأل

لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!
.ةشاشلاضرعرييغتليدؤتسةطغض
D:حيتفتلطغضلايفرمتساوعفرا

ميتعتلرارمتسالاعمطغضا.ةشاشلا
قالغإلرارمتسالاعمطغضا.ةشاشلا
.ةشاشلا
عطستوةيولعلاةشاشلاةروصمتعُتفوس
امك.ةيجراخلاةرانإلاضيوعتلاًيكيتاموتوأ
عوطسيفمكحتلاحاتفمطبضنكمي
.ةجاحلابسحةيولعلاةشاشلا
اًتقؤمةيولعلاةشاشلاةروصءيضتنأنكمي
ىلعسمشلاءوضعضوموةيوازلاًعبت
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.ةيولعلاةشاشلا
ىلإةبطقتسملاةيسمشلاتاراظنلايدؤتدق
.ةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرةبوعص

)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودترايخ

ةيوازطبضىنستيلةزيملاهذهريفوتمتي
.)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروص

ةلجعليغشترصانعبSELىلعطغضا
ضرعلاةشاشريودتزييمتءانثأةدايقلا
yىلعطغضا.طبضلاعضولاخدإلةيسأرلا
ةيسأرلاضرعلاةشاشةيوازطبضلzوأ
)HUD(.ىلعطغضاSوأTزييمتلOK
.دادعإلاظفحلSELىلعطغضامث)قفاوم(
)ءاغلإلا(CANCELرايخلاديدحتاًضيأنكمي
يفةبكرملانوكتنأبجي.دادعإلاءاغلإل
ةزهجأةعومجمعجار.)نكرلا(Pعضولا
.١٢١/تاسايقلا

ةلجعليغشترصانعبSELىلعطغضا
ضرعلاةشاشريودتزييمتءانثأةدايقلا
yىلعطغضا.طبضلاعضولاخدإلةيسأرلا
ةيسأرلاضرعلاةشاشةيوازطبضلzوأ
)HUD(.ىلعطغضاSوأTزييمتلOK
.دادعإلاظفحلSELىلعطغضامث)قفاوم(
)ءاغلإلا(CANCELرايخلاديدحتاًضيأنكمي
يفةبكرملانوكتنأبجي.دادعإلاءاغلإل
ةزهجأةعومجمعجار.)نكرلا(Pعضولا
.١٢١/تاسايقلا

ةيولعلاةشاشلارظانم

ةشاشلايفةحاتمرظانمةعبرأكانه
وألئاسروةبكرملاتامولعمضعب.ةيولعلا
.رظنميأيفاهضرعنكميةبكرملاتاهيبنت
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ةءارقةشاشلاهذهضرعت:ةعرسلاضرع
)ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب(ةعرسلادادع
يمؤالتلاماظنلاوةعرسلادودحرشؤمو
نمريذحتلاوةعرسلاتابثيفمكحتلل
تابكرملانمريذحتلارشؤموةراحلاةرداغم
طقفتامولعملاضعبرهظت.ةيمامألا
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع

ةشاشضرعمتي:فتاهلا/توصلاضرع
متي.فتاهلا/توصلاتامولعمعمةعرسلا
طئاسولاعونوةيلاحلاويدارلاةطحمضرع
.ةدراولاتاملاكملاو

اًعيرسضرعتةيولعلاةشاشلارظانمعيمج
رصانعقئاسلامدختسيامدنعةيتوصةمولعم
طبضعاضوأطبضلةدايقلاةلجعليغشت
.تادادعلاةعومجميفةضورعملاتوصلا
يفرهظتيتلاةدراولاةيفتاهلاتاملاكملا
رظنميأيفاًضيأرهظت،تادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

ةعرسلاكلذضرعي:ةحالملاضرع
.ةوطخبةوطخةقيقدلاةحالملاتامولعمو
هاجتانوكيامدنعةلصوبلاهاجتاضرعمتي
.طشنريغةحالملا
يفةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
رظنميأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

ةعرسلادادعةءارقضرعمتي:ءادألاضرع
ةقيقدلايفكرحملاتارودددعةءارقو
لقانرشؤموسورتلاقودنصعاضوأو
.ةعرسلا

ةيولعلاةشاشلابةيانعلا
يأةلازإللخادلانميمامألاجاجزلافظن
حوضووأةدحنمللقتدقتاقبطوأخاسوأ
.ةيولعلاةشاشلاةروص
ليدنمبةيولعلاةشاشلاةسدعفيظنتبمق
مث،قفربةسدعلاحسما.جاجزفظنمومعان
.اهففج

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا
:نمققحت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.

ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.
.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا

عافتراىلعةطوبضمHUDةروص.
.بسانم

.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.

.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

،ةحيحصريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف
.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
.٢٧١/يمامألاجاجزلالادبتساعجار
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ةبكرملالئاسر

ةرايسلالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
.ةلكشمحيحصتلنيعمءارجإذاختاةرورض
ولتةدحاوةددعتملئاسرضرعمتيدقو
.ىرخألا
لخدتبلطتتاليتلالئاسرلامالتسانكميو
امأ.SELىلعطغضلاباهحسمويروف
نكميالف،يروفلخدتبلطتتيتلالئاسرلا
.بولطملاءارجإلابمايقلامتيىتحاهحسم
،لئاسرلاعيمجعمةيدجبلماعتلابجي
.ةلكشملاجلاعيالةلاسرلاحسمنأملعاو
رهظتدقيتلالئاسرلاضعبلضرعيلياميف
.ةبكرملاتايوتحمبسح

اهنحشوةيراطبلادهجلئاسر
لّعفمةيراطبلاريفوتماظن
ةبكرملافاشتكادنعةلاسرلاهذهرهظت
.لوقعملادحلانعةيراطبلادهجضافخنا
ليلقتيفةيراطبلاةقاطرفومماظنأدبي
نكمييتلاواهليغشتيراجلافئاظولا
،فئاظولاليطعتدنعو.ةبكرملاباهتظحالم
ليغشتفقوأ.ةلاسرلاهذهضرعمتي
ةيراطبللحامسللةيرورضلاريغتاقحلملا
.نحشلاةداعإب

ةضفخنمةيراطبلا
ةيراطبلادهجنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.٢٦٦/ةيراطبلاعجار.اًضفخنم

SERVICE BATTERY
CHARGING SYSTEM

)ةمدخلاةيراطبنحشماظن(
لطعكانهنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ىلإةبكرملابهّجوت.ةيراطبلانحشماظنيف
.ةنايصلاءارجإلليكولا

لقنلاعضوليغشت
يفةبكرملانوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
تازيملاضعبليطعتمتيدق.لقنلاعضو
يفامب،عضولااذهيفةبكرملادوجوءانثأ
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاةيصاخكلذ
)RKE(راذنإماظنودعبنعليغشتلاو
ةنايصلازكرمىلإكتبكرمببهذا.ةبكرملا
.لقنلاعضوليغشتفاقيإل

لمارفلاماظنلئاسر
ضفخنمحباكملاتيزىوتسم
ىوتسمنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
لمارفلاتيزعجار.اًضفخنملمارفلالئاس
/٢٦٥.

حباكملاةنوخسيفطرف
ةرارحدادزتامدنعةلاسرلاهذهضرعمتي
ىلعةدايقلادنعكلذةيؤرمتتدق.لمارفلا
.لقألاةعرسلالقانىلإلقتنا.لالتلا

حباكمريرحتلحباكملاىلعطغضا
فقوتلا
لمارفريرحتةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةساودلامعتسانودةيئابرهكلانكرلا
Electricعجار.لمارفلا Parking Brake
.٢١٠/)يئابرهكلانكرلالمارف(

RELEASE PARKING BRAKE)ررح
)نكرلالمارف
ماظنليغشتمتاماذإاًضيأاهضرعمتيدقو
.ةبكرملاكرحتءانثأةيئابرهكلانكرلالمارف
Electricعجار Parking Brake)لمارف
.٢١٠/)يئابرهكلانكرلا

SERVICE BRAKE ASSIST)ةمدخ
)نكرلادعاسم
يفةلكشمكانهنوكيامدنعاهضرعمتيدقو
عمستدق.دعاسملالمارفلازيزعتماظن
رعشتدقولمارفلازيزعتدعاسمكرحم
يعيبطءيشاذهو.دوقولاةساودقفخب
ىلإةبكرملابهّجوت.فورظلاكلتتحت
.ةنايصلاءارجإلليكولا
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SERVICE PARKING BRAKE)ةمدخ
)نكرلالمارف
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ليكولاىلإةبكرملابهّجوت.نكرلالمارفيف
.ةنايصلاءارجإل

ةلصوبلالئاسر
دقفةلاحيفةغرافةلصوبلاةشاشحبصت
ديدحتماظنعماًتقؤملاصتالاةرايسلا
.)GPS(يملاعلاعقاوملا

ةعرسلاتبثملئاسر
ةعرسبيكيمانيدلاريسلاماظنطبض
XXXىلعةتباث

ماظنلانييعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار
/٢١٩.

يكيمانيدلاةعرسلابمكحتلاماظن
اتقؤمرفوتمريغ
طيشنتةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(جاتحيال.اًتقؤمرفوتمريغنوكيامدنع
.ةنايصللACCماظن

:ةيلاتلاتالاحلايفكلذرهظيدق
ىلعظافحلابجي.فيظنريغرادارلا.

نيطلانمةيلاخرادارلاتارعشتسم
مق.لحولاوديلجلاوجولثلاو،ةبرتألاو
نميفلخلاوأيمامألاءزجلافيظنتب
تامولعملانمديزمل.لماكلابةبكرملا
ةيجراخلاةيانعلاعجار،ةفاظنلالوح
/٣١٥.

ىلعةريزغلاجولثلاوأراطمألارثؤت.
ىلعوأرادارلابءايشألافشكةيناكمإ
.اريماكلاءادأ

XXXىلإةعرسلاتيبثتمت

ةعرسنييعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظنعجار.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.٢١٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلا

ةساودايئاقلتحباكملاليعفترذعت
ةطوغضمدوقولا
ماظنلانوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.دوقولاةساودىلعطغضيقئاسلاواًطشن
ACCماظنموقينل،اذهثدحيامدنع
يفمكحتلاةزيمعجار.ةبكرملافاقيإب
.٢١٩/ةيمؤالتلاةعرسلا

يفيفيكتلامكحتلاماظنةنايص
ةتباثةعرسبريسلا
ماظنلاجايتحادنعةلاسرلاهذهرهظت
)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.ليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ةنايصلل

لبقPنكرلاعضولةكرحلالقانلدب
ةبكرملانمجورخلا
يمؤالتلاماظنلاناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
تيبثتلاًقشعمةعرسلاتابثيفمكحتلل
لواحيقئاسلاامنيب،فقوتلالالخةبكرملا
Pعضولاىلإلقنا.ةبكرملانمجورخلا
.ةبكرملانمجورخلالبق)نكرلا(

ةقلغنملاريغباوبألالئاسر
اًمامت
حوتفمبابلا
ىلعحوتفمبابلازمرضرعمتيفوسو
.لباقملابابللقئاسلاتامولعمزكرمةشاش
،)نكر(Pعضوىلإةبكرملاليدبتمتاماذإ
DOORةلاسرضرعمتيفوسف OPEN
ةلاسرضرعمتيدق.اًضيأ)حوتفمبابلا(

DOOR OPEN)تأدباذإ)حوتفمبابلا
.ماكحإببابلاقلغأ.كرحتلايفةبكرملا
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حوتفمكرحملاءاطغ
راوجىلإةلاسرلاهذهضرعمتيفوسو
ءاطغلانوكيامدنعحوتفمءاطغلازمر
قلغأ.راذنإلاسرجقلطنيدقو.اًحوتفم
.ماكحإبءاطغلا

حوتفمةرايسلاقودنص
زمرراوجىلإةلاسرلاهذهضرعمتيفوس
قلغأ.اًحوتفمةبكرملاقودنصنوكيامدنع
.ماكحإبةبكرملاةبيقح

كرحملاديربتماظنلئاسر
عافتراببسبءاوهلاةلابقتلوحت
كرحملاةرارح
ديربتلئاسحبصيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةرارحةجردنمةنوخسرثكأكرحملا
ةرارحةجردسايقمعجار.ةداتعملاليغشتلا
ًاديزميدافتلو.١٢٤/كرحملاديربتلئاس
فقوتي،نخاسلاكرحملاىلعلمحلانم
دنعو.ًايكيتاموتوأءاوهلافييكتطغاضليغشت
ىلإديربتلالولحمةرارحةجردةدوع
ءاوهلافييكتطغاضلمعي،داتعملاىوتسملا
.ةبكرملاةدايقةلصاومكنكميف.ىرخأةرم

عجارف،روهظلايفةلاسرلاهذهترمتسااذإ
نكممتقوبرقأيفماظنلاحالصإلليكولا
.كرحملافلتيدافتل

ةعرسلاضّفخ-ًادجنخاسكرحملا
نعةدئازلاةنوخسلادنعةلاسرلاهذهرهظت
عدوفقوت.كرحملاديربتلئاسلمزاللا
لئاسةرارحةجردسايقمعجار.دربتةبكرملا
.١٢٤/كرحملاديربت

رطقلا/بحسلاعضومدختسا،بحسلادنع
.سورتلاقودنصوأكرحملافلتبنجتل
.٢٠٥/رطقلا/بحسلاعضوعجار

ENGINE OVERHEATED
STOP ENGINE

فقوأ،كرحمللةطرفمةنوخس(
)كرحملا
اذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ةرارحةجردىلإكرحملاديربتماظنلصو
ليغشتفقوأوفقوت.هليغشتدنعةنمآريغ
ثودحبنجتلنامأبكلذكنكمأىتمةبكرملا
امدنعةلاسرلاهذهيفتخت.ةديدشتايفلت
ةرارحةجردىلإلصيوكرحملادربي
.ةنمآلاليغشتلا

كرحملاتيزلئاسر
يفكرحملاتيزرييغتءاجرلا
ةصرفبرقأ
كرحملاتيزجاتحيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
نمدكأت،كرحملاتيزرييغتدنع.رييغتىلإ
رمعماظنعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإ
تامولعمزكرمو٢٥٦/كرحملاتيز
٢٥٤/كرحملاتيزو١٣٦/(DIC)قئاسلا
.٣٢٤/ةنايصلالودجو

لمعيكرحملاقبانخاسكرحملاتيز
فوقولاعضويف
كرحملاتيزضرعتدنعةلاسرلاهذهرهظت
.دربتةبكرملاعدوفقوت.ةدئازلاةنوخسلل

تيزةفاضإضفخنمكرحملاتيز
كرحملل
ةلاسرلاهذهرهظت،تابكرملاضعبيفو
كرحملايفتيزلاىوتسمحبصيامدنع
لبقتيزلاىوتسمصحفا.ةياغللاًضفخنم
اذإ.هبىصوملاىوتسملاىلإلصيلةئبعتلا
ةلاسرلاهذهتلظواًضفخنمتيزلانكيمل
ءارجإلليكولاىلإةبكرملابهّجوتف،ةئيضم
.٢٥٤/كرحملاتيزعجار.ةنايصلا
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OIL PRESSURE LOW -
STOP ENGINE

فقوأ-ضفخنمتيزلاطغض(
)كرحملا
ضافخناةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
يفةبكرملافقوأ.تيزلاطغضتايوتسم
ىتحاهلغشتالونامأبونكممتقوبرقأ
.تيزلاطغضضافخناببسحيحصتمتي
بهذاو،نكممتقوعرسأيفتيزلاصحفا
.ليكوبرقأىدلةنايصلاءارجإلةبكرملاب

كرحملاةقاطلئاسر
كرحملاةوقضيفختمت
ءابرهكلقتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابكرحملا
اذإ.عراستلاىلعةبكرملاةردقيفكرحملا
،ءادألاضفخنيملنكلوةلاسرلاهذهترهظ
ءادألاضفخنيدقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف
ةدايقنكمي.ةبكرملاةدايقلةمداقلاةرملايف
هذهضرعءانثأةضفخنمةعرسبةبكرملا
ىصقألادحلاضفخنيدقنكلو،ةلاسرلا
هذهروهظرارمتسادنع.ةعرسلاوعراستلل
هجوتلابجي،رركتملكشباهضرعوأ،ةلاسرلا
يفةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو.برقأ

دوقولاماظنلئاسر
ضفخنمدوقولا
ىوتسمضافخنادنعةلاسرلاهذهرهظت
برقأيفدوقولابدوزت.ةبكرملابدوقولا
.نكممتقو

لافقألاوحيتافملالئاسر
دعبنعمكحتلازاهجفاشتكارذعت
مثصصخملاناكملايفحاتفملاعض
ةرايسلالغش
ليغشتءدبةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
زاهجفاشتكامتيمللاحيفةبكرملا
امبرو.حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
عجار.ةفيعضلاسرإلازاهجةيراطبنوكت
ةيراطبضافخناعمةبكرملاليغشتءدب"
لوخدلاماظنليغشتنمض"لاسرإلازاهج
.٢٨/(RKE)حاتفمنودبدعُبنع

دعبنعمكحتلازاهجفاشتكارذعت
زاهجةيراطبنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةبكرملاليغشتءدب"عجار.ةفيعضلاسرإلا
نمض"لاسرإلازاهجةيراطبضافخناعم
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت

(RKE)/٢٨.

طغضامكحتلازاهجفاشتكارذعت
كرحملاليغشتللمارفلا
فاقيإةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
ملRKEماظنلاسرإزاهجوةبكرملاليغشت
ليغشتلاةداعإبحمسُي.فاشتكاللًالباقدعي
سمخةدملRKEماظنلاسرإزاهجنود
رزمثلمارفلاةساودىلعطغضا.قئاقد
.ةرايسلاليغشتةداعإلكرحملافاقيإ/ءدب

NUMBER OF KEYS PROGRAMMED
)ةجمربملاحيتافملاددع(
ةديدجحيتافمةجمربدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةبكرملل

ةبكرملابدعبنعمكحتلازاهجكرتمت
لازيالوةبكرملاكرتدنعةلاسرلاهذهرهظت
.اهلخادحاتفمنودلوخدلالاسرإزاهج

مكحتلازاهجةيراطبلادبتساءاجرلا
دعبنع
لادبتساىلإةجاحلادنعةلاسرلاهذهرهظت
نعباوبألاحتفماظنلاسرإزاهجةيراطب
.(RKE)حاتفمالبدعُب
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حيباصملالئاسر
AUTOMATIC LIGHT
CONTROL ON/OFF

يكيتاموتوألاليغشتلاحاتفم(
)ليغشتلافاقيإ/ليغشتةرانإلل
نوكيامدنعاًضيأةلاسرلاهذهضرعمتيو
ةيعضويفةيجراخلاحيباصملاطبضماظن

AUTO)فاقيإوأحيباصملاليغشتمتو)يلآ
ةيسيئرلاحيباصملاماظنعجار.اهليغشت
.١٦٥/يكيتاموتوألا

XXX TURN INDICATOR FAILURE
)XXXهاجتالارشؤميفلطع(

،لمعتالنارودلاتاراشإىدحإنوكتامدنع
رهظتيكلةلاسرلاهذهضرعتفوس
عجار.رييعتلاىلإجاتحييذلاحابصملا
.٢٧٢/ةليدبتابملو٢٧١/ةبمللالادبتسا

لمعيفاطعنالارشؤم
ةراشإكرتدنعةلاسرلاهذهرهظت
فاقيإبمق.ليغشتةلاحيففاطعنالا
.فاطعنالاةراشإليغشت

نعفشكلاماظنلئاسر
قئاوعلا

24 GHz RADARS OFF)فقوتمت
)زترهاجيج٢٤رادارلاةزهجأ
قطانميفةدايقلاءانثأةلاسرلاهذهرهظت
الدق.رادارلاىلعرثؤياماهبنوكيدقةنيعم
مكحتلليمؤالتلاماظنلانملكاًضيألمعي
نمهيبنتلاو)ACC(ةعرسلاتابثيف
ةلمرفلاماظنو)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
الكتبكرمنإف،اذلو.)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلا
.ةنايصىلإجاتحت

FORWARD COLLISION
SYSTEM OFF

مداصتلانمريذحتلاماظنفقوتمت(
)يمامألا
ليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
عجار.)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلالمارفلا
.٢٣٣/(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا

FORWARD COLLISION
SYSTEM REDUCED

مداصتلانمريذحتلاماظنحبكمت(
)يمامألا
ةلمرفلاماظننييعتدنعةلاسرلاهذهرهظت
"Alert"دادعإلاىلإ)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلا
مظعمليطعتبدادعإلااذهموقي.)هيبنت(
ةيكيتاموتوألالمارفلاعجار.FABفئاظو
.٢٣٣/(FAB)ةيمامألا

FORWARD COLLISION
SYSTEM UNAVAILABLE

يمامألامداصتلانمريذحتلاماظن(
)رفاوتمريغ
ةلمرفلاماظننوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ضعبلرفاوتمريغ)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلا
رهظتدق.ةنايصللFABماظنجاتحيال.تقولا
:ةيلاتلاتالاحلايفةلاسرلاهذه
جاجزلاوأةرايسلاةمدقمةفاظنمدع.

نكامألاهذهةفاظنىلعظفاح.يمامألا
وأديلجوألحووأةبرتأيأنماهولخو
لوحتامولعملانمديزمل.اهريغ
.٣١٥/ةيجراخلاةيانعلاعجار،ةفاظنلا

ءادأىلعةريزغلاجولثلاوأراطمألارثؤت.
.ماسجألافشك
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كانهتناكاذإةلاسرلاهذهًاضيأرهظتامبر
يفمكحتلا(StabiliTrakماظنيفةلكشم
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار.)تابثلا
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلا

يمامألامداصتلاهيبنتفاقيإ
هيبنتلاليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
.)FCA(ةيمامألاتامداصتلانم

ءاجرلا،ةبوجحمةيمامألااريماكلا
يمامألاجاجزلافيظنت
لحل.اريماكلابجحدنعةلاسرلاهذهرهظت
،يمامألاجاجزلافيظنتبمق،ةلكشملاهذه
نل.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخدوجوملاءزجلا
)LKA(راسملايفءاقبلادعاسمليغشتمتي
ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاماظنو
)LDW(.نمهيبنتلاماظنلمعيالدق
لمعيالدقوأ)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
.ديجلكشب

LANE CHANGE ALERT OFF)مت
ةراحرييغتنمهيبنتلاماظنفقوت
)ريسلا
فقوأدققئاسلانأىلإةلاسرلاهذهريشت
ةيؤرلامادعناةقطنمدعاسميماظنليغشت
.)LCA(ةراحلارييغتهيبنتو)SBZA(ةيبناجلا

LANE KEEPING ASSIST
UNAVAILABLE

ةراحلاىلعظافحلادعاسمماظن(
)رفاوتمريغةيرورملا
دعاسمرفاوتمدعدنعةلاسرلاهذهضرعُت
دنعريذحتلاماظنو)LKA(راسملايفءاقبلا
ال.ةتقؤمةرتفل)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةنايصللLKAماظنجاتحي
.اريماكلارظحلةجيتنةلاسرلاهذهرهظت
يمامألاجاجزلانميجراخلاءزجلافظن
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخ

REAR AUTO BRAKE/PARK
ASSIST OFF

/نكرلادعاسمماظنفقوتمت(
)ةيفلخلاةيئاقلتلالمارفلا
ماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةلاحكانهنوكتامدنعوأنكرلادعاسم
.ماظنلاليطعتيفببستتةتقؤم

ويفلخلايكيتاموتوألاحبكملا
نارفوتمريغنكرلادعاسم
تازيمطيشنتةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظنيفةدوجوملافلخللعوجرلاونكرلا
تازيملاهذهنوكتامدنعقئاسلاةدعاسم
.ةنايصللماظنلاجاتحيال.اًتقؤمةرفوتمريغ

:ةيلاتلاتالاحلايفكلذرهظيدق
ىلعظافحلابجي.فيظنريغرادارلا.

نيطلانمةيلاخرادارلاتارعشتسم
مق.لحولاوديلجلاوجولثلاو،ةبرتألاو
نميفلخلاوأيمامألاءزجلافيظنتب
تامولعملانمديزمل.لماكلابةبكرملا
ةيجراخلاةيانعلاعجار،ةفاظنلالوح
/٣١٥.

ىلعةريزغلاجولثلاوأراطمألارثؤت.
ىلعوأرادارلابءايشألافشكةيناكمإ
.اريماكلاءادأ

.٢٢٦/قئاسلاةدعاسمةمظنأعجار

SERVICE FORWARD
COLLISION SYSTEM

يمامألامداصتلانمريذحتلاماظن(
)ةنايصللةجاحب
ةبكرملاببهذاف،ةلاسرلاهذهضرعمتاذإ
لمعيالدق.ماظنلاحالصإلةنايصلازكرمىلإ
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(يمامألامداصتلانمهيبنتلاماظنو
)FCA(ةيمامألاةيئاقلتلاةلمرفلاماظنوأ/و
)FAB(.متيىتحةمظنألاهذهمدختستال
.ةبكرملاحالصإ
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SERVICE DRIVER ASSIST SYSTEM
ةجاحبقئاسلادعاسمماظن(
)ةنايصلل
ةبكرملاببهذاف،ةلاسرلاهذهضرعمتاذإ
.ماظنلاحالصإلةنايصلازكرمىلإ
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلالمعيالدق
تامداصتلانمهيبنتلاوأ/و)ACC(ةعرسلا
ةيمامألاةيئاقلتلاةلمرفلاوأ/و)FCA(ةيمامألا
)FAB(عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنألاو
ةراحلاىلعظافحلادعاسمماظنوأ/وفلخلل
ةمظنألاهذهمدختستال.)LKA(ةيرورملا
.ةبكرملاحالصإمتيىتح

SERVICE FRONT CAMERA
)ةنايصللةجاحبةيمامألااريماكلا(
ةدايقدعبةلاسرلاهذهضرعرمتسااذإ
ىلإةجاحبةبكرملانأينعياذهف،ةرمتسم
ىلعظافحلادعاسمتازيممدختستال.ةنايص
ةرداغمدنعريذحتلاو)LKA(ةيرورملاةراحلا
ةيمامألاةيئاقلتلالمارفلاو)LDW(ريسةراح
)FAB(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاو
)FCA(.ليكولاىلإةبكرملابهّجوت.

SERVICE PARK ASSIST)ماظن
)ةنايصللةجاحبنكرلادعاسم
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظنلااذهمدختستال.نكرلادعاسمماظنب
ليكولاةرايزبمق،اذل.نكرلايفكتدعاسمل
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل

SERVICE REAR AUTO BRAKE
AND PARK ASSIST

لمارفلاونكرلادعاسمماظن(
)ةنايصللةجاحبةيفلخلاةيئاقلتلا
ةلكشمدوجوةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
ماظنيففلخللعوجرلاونكرلايتزيمب
ماظنلااذهمدختستال.قئاسلاةدعاسم
عوجرلاوأةبكرملانكريفةدعاسملل
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.فلخلل
.ةمزاللاةنايصلا

SERVICE SIDE
DETECTION SYSTEM

)ةنايصللةجاحببناوجلافشكماظن(
ةدايقدعبةلاسرلاهذهضرعرمتسااذإ
ىلإةجاحبةبكرملانأينعياذهف،ةرمتسم
مادعناةقطنمدعاسمتازيملمعتنل.ةنايص
ةراحلارييغتدعاسمو)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلا
)LCA(نمةمداقلاتابكرملانمريذحتلاو
.ليكولاىلإةبكرملابهّجوت.)RCTA(فلخلا

SIDE DETECTION SYSTEM
UNAVAILABLE

)رفاوتمريغبناوجلافشكماظن(
دعاسمتازيملطعتىلإةلاسرلاهذهريشت
هيبنتو)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
تابكرملانمريذحتلاو)LCA(ةراحلارييغت
امدوجولاًرظن)RCTA(فلخلانمةمداقلا
فاشتكانماهعنميوراعشتسالاةادأبجحي

ةيؤرلامادعناةقطنميفةدوجوملاتابكرملا
ةقطنميفريستاهسفنةبكرملانأوأ
ثيح،لاثملاليبسىلعءارحصلاك،ةحوتفم
نأنكمي.ليغشتللةيفاكتانايبدجوتال
وأديدشلارطملاببسبةلاسرلاهذهرهظت
الكتبكرمنإف،اذلو.قيرطلاذاذرببسب
ليسغ"عجار،فيظنتلل.ةنايصىلإجاتحت
.٣١٥/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملا

يفمكحتلاماظنلئاسر
ةدايقلا

SERVICE LEVELING SYSTEM
)عافترالاطبضماظنةمدخ(
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
يفلخلاعافترالاىوتسمطبضيف
عافترالاىوتسمطبضعجار.ًايكيتاموتوأ
ءارجإلليكولاىلإهجوتف.٢١٦/اًيكيتاموتوأ
.ةبكرمللةنايصلا

SERVICE STABILITRAK)ةمدخ
STABILITRAK(

ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
/رجلايفمكحتلاعجار.StabiliTrakماظنب
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
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SERVICE SUSPENSION SYSTEM
)قيلعتلاماظنةمدخ(
ماظنبةلكشمدوجودنعةلاسرلاهذهرهظت
عجار.يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلا
.٢١٥/يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلا
.ةبكرمللةنايصلاءارجإلليكولاىلإهجوتف

SERVICE TRACTION CONTROL
)رجلايفمكحتلاماظنةمدخ(
ماظنبةلكشمدوجودنعةلاسرلاهذهرهظت
يفمكحتلاعجار.)TCS(بحسلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا
/٢١٣.

يضايرلاعضولاليغشت
عضولانوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
قيلعتلايفمكحتلاعجار.ًالغشميضايرلا
.٢١٥/يسيطانغملا

ليغشتةلحرلاعضو
ةلوجلاعضونوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
قيلعتلايفمكحتلاعجار.ًالغشم
.٢١٥/يسيطانغملا

ىلعةبكرملاتيبثتماظنفاقيإ
قيرطلاحطس
ماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
يفمكحتلاعجار.)TCS(رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا
/٢١٣.

ىلعةبكرملاتيبثتماظنليغشت
قيرطلاحطس
مكحتلاماظنليغشتدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظن/رجلايفمكحتلاعجار.رجلايف
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسر
SERVICE AIRBAG)ةمدخبمق

)ةيئاوهلاةداسولا
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةرايزبمق،اذل.ةيئاوهلاةداسولاماظنب
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

نامألامازحلئاسر
ريغيئاقلتلانامألامازحدشماظن
رفوتم
ماكحإماظنحبصيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
زيهجتلاةلاحيف،يكيتاموتوألانامألامازح
اذهيفببسلانوكيدق.رفوتمريغ،هب
يفةلاسرلاترمتسااذإ.تقؤمفرظ
.ليكولاةعجارمبكيلعف،روهظلا

SERVICE AUTOMATIC SEATBELT
TIGHTENING SYSTEM

نامألامازحطبرماكحإماظنةنايص(
)اًيئاقلت
ةبكرملاببهذاف،ةلاسرلاهذهضرعمتاذإ
ماكحإلاماظنحالصإلليكولاىلإ
ةلاحيف،نامألامازحليكيتاموتوألا
.كلذبزيهجتلا

نامألالئاسر
ةقرسةلواحمطبضمت
ثبعةلاحفاشتكادنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةبكرملايف
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ةبكرملاةنايصلئاسر
SERVICE VEHICLE SOON)يغبني

)تقوبرقأيفةبكرملاةنايص
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ةبكرملايف
.ةنايصلاءارجإل

هيجوتلاماظنلئاسر
ءانثأسرتحاضفخنمهيجوتلادعاسم
ةدايقلا
ةلكشمثودحدنعةلاسرلاهذهرهظتدق
روهظدنع.يئابرهكلايلآلاهيجوتلاماظنب
هيجوتلايفربكأاًدهجلذبتدق،ةلاسرلاهذه
ةبكرملالازتالو.داتعملانمربكأةروصب
يفكدوجوءانثأرذحىلعنك.ةدايقللةنمآ
هذهترمتسااذإ.ةدعاسملاضافخناعضو
ةروصبترهظوأروهظلايفةلاسرلا
ليكولاىلإةرايسلابحطصاف،ةرركتم
.١٨١/ةدايقلاعجار.اهيلعةمدخلاءارجإل

)SERVICE POWER STEERING(
ةمدخللهيجوتلاةلجع
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
اذإ.يئابرهكلاةدضعملاةوقلابهيجوتلايف
ضافخناةظحالمعمةلاسرلاهذهترهظ

دقفوأةدايقلاةلجعبهيجوتلاءادأيف
ةدايقلاعجار.ليكولاعجارف،هيجوتلاةدعاسم
/١٨١.

ةرايسلاليغشتءدبةلاسر
ليغشتءدبلحباكملاىلعطغضا
ةبكرملا
ءدبةلواحمدنعةلاسرلاهذهضرعمتي
ىلعلوألاطغضلانودةبكرملاليغشت
.لمارفلاةساود

SERVICE KEYLESS
START SYSTEM

)حاتفمنودبليغشتلاماظنةمدخ(
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ىلإةبكرملابهّجوت.ليغشتلاءدبرزماظنب
.ةنايصلاءارجإلليكولا

تاراطإلالئاسر
SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM

)تاراطإلاةبقارمماظنةمدخ(
يفلطعكانهناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
عجار.)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارمماظن
.٢٨٩/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

تاراطإلاتاساسحىلعفرعتلاطيشنت
ىلعماظنلافرعتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
طغضةبقارمليغشتعجار.ةديدجتاراطإ
.٢٨٩/تاراطإلا

TIRE PRESSURE LOW
ADD AIR TO TIRE

ءاوهلافضأ،ضفخنمراطإلاطغض(
)راطإلاىلإ
طغضلاضافخنادنعةلاسرلاهذهضرعمتي
.رثكأوأدحاوراطإيف
LEFTةلاسرلاهذهضرعتامك FRONT
RIGHTوأ)يمامأرسيأ( FRONT)نميأ
LEFTوأ)يمامأ REAR)وأ)يفلخرسيأ

RIGHT REAR)ىلإةراشإلل)يفلخنميأ
.ضفخنملاطغضلايذراطإلاعضوم
ضافخنابصاخلاريذحتلاحابصمءيضيامك
تاراطإلاطغضءوضعجار.تاراطإلاطغض
/١٣٣.

طغضنأشبريذحتةلاسرترهظاذإ
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفتاراطإلا
راطإلاخفناو.نكممتقوبرقأيففقوتف
راطإلاطغضلداعيىتحءاوهلابهديوزتب
تامولعمقصلم"ىلعةحضوملاميقلا
و٢٨٤/تاراطإعجار."راطإلاوةلومحلا
طغضو١٩٠/ةرايسلاةلومحدودح
.٢٨٦/تاراطإلا
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طغضلوحةلاسرنمرثكأرهظتدق
زكرمضرعي.دحاوتقويفتاراطإلا
.تاراطإلاطغضميق)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٣٦/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار

سورتلاقودنصلئاسر
يعابرلاعفدلافاقيإ
عبرأبعفدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ءارجإدنعرهظتةلاسرلاهذهف،تالجع
فورظببسبماظنلااذهلتقؤمليطعت
عضويفةبكرملالمعتس.ةطرفملاةنوخسلا
هذهضرعدنعتالجعلايئانثعفدلاماظن
عبرأبعفدلاماظندربيامدنعو.ةلاسرلا
ليغشتأدبيوةاسرلاهذهيفتختس،تالجع
.ىرخأةرمماظنلااذه

رييغتلاديقيعابرلاعفدلا
ماظنمادختساءانثأةلاسرلاهذهرهظت
.تالجععبرأبعفدلا

ةددعتمحباكملاةزيمفاقيإ
تايوتسملا
ةلمرفلاليطعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
/بحسلاعضورزةطساوبتاردحنملاىلع
عجار.سورتلارييغتعارذةياهنيفرطقلا
قودنصو٢٠٥/رطقلا/بحسلاعضو
مكحتلاماظنو٢٠٠/يكيتاموتوألاسورتلا
.٢١٧/ةعرسلاتابثيف

ةددعتمحباكملاةزيمليغشت
تايوتسملا
ةلمرفلانيكمتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
/بحسلاعضورزةطساوبتاردحنملاىلع
عجار.سورتلارييغتعارذةياهنيفرطقلا
قودنصو٢٠٥/رطقلا/بحسلاعضو
مكحتلاماظنو٢٠٠/يكيتاموتوألاسورتلا
.٢١٧/ةعرسلاتابثيف

ةددعتمحباكملاةزيم
ةطشنتايوتسملا
ةلمرفلاطيشنتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ردحنمنملوزنلاءانثأتاردحنملاىلع
ةرملايفطقفةلاسرلاهذهرهظتفوس
يفةزيملاهذهطيشنتاهيفمتييتلاىلوألا
/رطقلا/بحسلاعضوعجار.لاعشإلاةرود

٢٠٠/يكيتاموتوألاسورتلاقودنصو٢٠٥
.٢١٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو

SERVICE 4WD)يعابرلاعفدلاماظن
)ةنايصللةجاحب
رهظتف،يعابرعفدتاذةبكرملاتناكاذإ
يفةلكشمثودحلاحيفةلاسرلاهذه
هذهترهظاذإ.يعابرلاعفدلاماظن
نكممتقوبرقأيففقوتف،ةلاسرلا
الاملةبكرملائفطأ.ةبكرملاليغشتفقوأو
ليغشتدعأمث،ةدحاوةقيقدنعلقي
ىلعرهظتيتلاةلاسرلاصحفاوةبكرملا
ترمتسااذإ.قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

ءانثأروهظلاتدواعوأروهظلايفةلاسرلا
عفدلاماظنةنايصبجيف،ةدايقلاءدب
.ليكولاعمرمألاعجار.يعابرلا

ليدبتلارذعت
لقانعارذنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
متو)يوديلاعضولا(Lعضولايفةكرحلا
ىلعحاتمريغةكرحلالقانلقاطنديدحت
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلا

كرحملاعضةكرحلالقانةرارحعافترا
نوكسلاعضويف
اذإنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ةبكرملايفسورتلاقودنصلئاسحبصأ
لقنةرارحةجردعافتراعمةدايقلا.اًنخاس
فقوأ.ةبكرمللاًررضببستنأنكميةكرحلا
حامسللؤطابتلاعضويفاهكرتاوةبكرملا
ةلاسرلاهذهيفتخت.دربينأةكرحلالقنل
ةرارحةجردلصتامدنعنينرلافقوتيو
.نمآىوتسمىلإلئاسلا
رطقلا/بحسلاعضومدختسا،بحسلادنع
.سورتلاقودنصوأكرحملافلتبنجتل
.٢٠٥/رطقلا/بحسلاعضوعجار

ةرايسلاركذملئاسر
رذحبقسديلجدجاوتنكمم
فورظكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةيديلج
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ةرايسلاةعرسلئاسر
VEHICLE OVERSPEED)ةعرس

)ةدئازةرايسلا
ةعرسزواجتتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.)ةعاس/ًاليم٧٥(ةعاس/مك١٢٠ةبكرملا

ليسغلالئاسىوتسملئاسر
مقضفخنمليسغلالئاسىوتسم
لئاسلاديوزتب
ىوتسمنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظتدق
لئاسنازخألما.اًضفخنملسغلالئاس
.نكممتقوبرقأيفيمامألاجاجزلالسغ
٢٥٣/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
لئاسنازخعقومىلعفرعتلالجأنم
لئاسعجار،كلذك.يمامألاجاجزلالسغ
.٢٦٤/لسغلا

ذفاونلالئاسر
OPEN, THEN CLOSE DRIVER/

PASSENGER WINDOW
مثبكارلا/قئاسلاةذفانحتفا(
)اهقلغأ
ةجمربةداعإبجيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةبكرملاةيراطبنحشغيرفتةلاحيف.ةذفانلا
ةذفانلكةجمربىلإجاتحتدق،اهلصفوأ
.ةذفانللعيرسلاعفرلاةزيملمعتىتحةيمامأ
.٤٩/ةيلآلاذفاونلاعجار

يصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملاىلع

ةرايسلاصيصخت
يتوصلاماظنلاليغشترصانعمدختسا
يصخشلاعباطلاءافضإمئاوقىلإلوصولل
.ةبكرملاتازيمصيصختلجأنم
.صيصختللةحاتملاتازيملاعيمجيلياميف
بسحىلعكلذو،تازيملاضعبرفوتتالدق
.ةبكرملا

توصلاماظنليغشترصانع

ضرعلةبولطملاةزيملاىلعطغضا.١
.ةرفوتملاتارايخلابةمئاق

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلطغضا.٢

oطغضا.٣ BACKةهجاولاةحولىلع
ةمئاقلاىلإةدوعلل0ةشاشلارزوأ
.اهنمجورخلاوأةقباسلا

ددح،تادادعإلاةمئاقلاىلإلوصولل
ةشاشىلعةيسيئرلاةحفصلانمتادادعإلا
.هيفرتلاوتامولعملا
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صيصختلامئاوق

:ةيلاتلامئاوقلارصانعةمئاقرفوتتدق
خيراتلاوتقولا.
.Language)ةغللا(
نكرلاةمدخعضو.
ويدار.
ةرايس.
ثوتولب.
Appleقيبطت. CarPlay

Androidقيبطت. Auto

ثدحتملاتوص.

ضرعلاةشاش.

ةيفلخلااريماكلا.

عنصملاتادادعإةداعتسا.

جمانربتامولعم.
لكلةيليصفتتامولعملضرعيلياميف
:ةمئاق

خيراتلاوتقولا
ةعاسلاعجار.اًيوديخيراتلاوتقولاطبض
/١١٦.

Language)ةغللا(
.ةرفوتملاتاغللانمددحمث،ةغللاددح

.ماظنلايفةراتخملاةغللارهظتس

)تدجونإ(نكرلاةمدخعضو
تامولعملاماظنفقوىلإاذهيدؤيس
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذدحي
.)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةرايسلاب
:مداخلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

.ديكأتلاةشاشىلإلاقتناللقفاومددح.٢
ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣

.ماقرأ
حتفوأماظنلالفقللفقلاكفوألفقددح
ةمئاقلاىلإةدوعللةدوعطغضا.لفقلا
.ةقباسلا

ويدار
ضرعمتيدقوويدارلاةمئاقضرعلطغضا
:يليام
تالضفملاةرادإ.
.Number of Favorites Pages)ددع

)ةلضفملاتاحفصلا
سمللةيتوصةراشإ.
ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض.

.Maximum Start Up Volume)دحلا
ءدبدنعتوصلاىوتسملىصقألا
)ليغشتلا

توصلاىوتسم.

تالضفملاةرادإ
عجار.ةلضفملاتاحفصلاريرحتباذهحمسي
نمض"تادادعإلا"يف"ةلضفملاةرادإ"
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف"ويدارلا"

Number of Favorites Pages)ددع
)ةلضفملاتاحفصلا
ةلضفملاتاحفصلاددعنييعتلطغضا
.اهضرعبولطملا
موقيسويئاقلتددحوأبولطملامقرلاددح
ددعطبضباًيئاقلتهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةضورعملاةلضفملاتاحفصلا

سمللةيتوصةراشإ
ةيتوصلاةباجتسالاةزيمليغشتباذهحمسيس
.هليغشتفاقيإوأسملل
.ليغشتوأفاقيإددح

ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض
توصلاىوتسمطبضىلعةزيملاهذهلمعت
.ةطيحملاءاضوضلاوةبكرملاةعرسلاًقفو
ضفخنمـطسوتموأضفخنموأفاقيإددح
.عفترموأعفترمـطسوتموأطسوتموأ
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ليغشتلادنعىصقألاتوصلادح
ىوتسمىصقأنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
ىوتسمناكوةبكرملاتأدباذإ.ءدبللتوص
هطبضمتيسف،ىوتسملااذهنمربكأتوصلا
توصىوتسمىصقأنييعتل.ىوتسملااذهل
.هليلقتوأهتدايزل-وأ+طغضا،ءدبلل

توصلاىوتسم
ىوتسمنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
ءدبدنعاهليغشتمتييتلاةيتوصلاتافلملا
.هليغشتفاقيإوماظنلاليغشت
ىوتسمةدايزل-وأ+طغضامث،ليغشتددح
.هليلقتوأتوصلا

ةبكرملا
:يليامضرعمتيدقو،ددح
وجلاوءاوهلاةدوج.
.Collision/Detection Systems)ةمظنأ

)مداصتلانمريذحتلا/دصرلا
ةحارلاتادادعإ.
ةءاضإ.
يئابرهكلابابلالفق.
دعبنعليغشتو,حتف,لفق.

وجلاوءاوهلاةدوج
:يليامضرعمتيدقو،ددح
.Auto Fan Max Speed)ةعرسلا

)ةحورمللةيئاقلتلاىوصقلا
ًايكيتاموتوأدعاقملاديربت.
ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدت.
ةيئاقلتلابابضلاةلازإ.

Auto Fan Max Speed)ةعرسلا
)ةحورمللةيئاقلتلاىوصقلا
ةعرسلانييعتةزيملاهذهلالخنمنكمي
.ةيكيتاموتوألاةحورمللىوصقلا
.عفترموأطسوتموأضفخنمددح

ًايكيتاموتوأدعاقملاديربت
اًيئاقلتلمعتساهنإفةزيملاهذهنيكمتدنع
ىوتسملاىلإدعاقملاةيوهتطيشنتىلع
.ةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوببولطملا
.٦٠/اهديربتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار
.ليغشتوأفاقيإددح

ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدت
لمعتس،ليغشتلاديقةبكرملانوكتامدنع
ةئفدتةزيمطيشنتباًيئاقلتةزيملاهذه
بسحببولطملاىوتسملاىلإدعاقملا
عجار.ةبكرملابةيلخادلاةرارحلاتاجرد
دعاقملاةئفدتلفسأ"اًيئاقلتدعاقملاةئفدت"
.٦٠/اهديربتوةيمامألا

.ليغشتوأفاقيإددح

ةيئاقلتلابابضلاةلازإ
ةزيملمعت،)ليغشت(Onىلعطبضلادنع
امدنعًايئاقلتذفاونلانعبابضلاةلازإ
رطخدوجوخانملابمكحتلاماظنفشتكي
،ةيجراخلاةرارحلاةجردعقاونمةبوطرلا
ةبوطرلاو،يمامألاجاجزلاةرارحةجردو
جاجزلاوحنءاوهلاهيجوتمتيس.ةيلخادلا
.يمامألا
.ليغشتوأفاقيإددح

Collision/Detection Systems
)مداصتلانمريذحتلا/دصرلاةمظنأ(
Collision/Detectionةمئاقددح Systems
متيدقو)مداصتلانمريذحتلا/دصرلاةمظنأ(
:يليامضرع
ريذحتلاعون.
يمامأمداصتنمريذحت.
.Go Notifier)قالطنالاهبنم(
ةرايسلانكردعاسم.
.Lane Change Assist)رييغتدعاسم

)ريسلاةراح
فلخلايفريسلاةلاحهيبنت.
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ريذحتلاعون
تاهيبنتنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
زازتهاليغشتلوأاًتوصردصتلمداصتلا
تاهيبنتلكيفدادعإلااذهرثؤي.دعاقملا
مداصتنمريذحتكلذيفامبتامداصتلا
دعاسمو،ةراحلاةرداغمنمريذحتلاو،يمامأ
قئاسلاةدعاسمةمظنأعجار.ةرايسلانكر
/٢٢٦.

.دعقملابةصاخريذحتةراشإوأتاريفصتددح

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

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

.ريذحتوأةلمرفوريذحتوأفاقيإددح

Go Notifier)قالطنالاهبنم(
نأبريكذتلاىلعةزيملاهذهلمعت

Adaptive Cruise Control)يمؤالتلاماظنلا
امدنعهليغشتمتي)ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ةبكرمفلخلماكلكشبةبكرملافقوتت
.ةبكرملاهذهتكرحتمث،ةفقوتمىرخأ
.ليغشتوأفاقيإددح

ةرايسلانكردعاسم
ليغشتاذهحيتي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةمظنأعجار.اهليغشتفاقيإوأةزيملا
.٢٢٦/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

عمةلغشموأليغشتوأفاقيإددح
.بحسدومع

Lane Change Assist)رييغتدعاسم
)ريسلاةراح
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
(SBZA)ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
/٢٣٤.

.ليغشتوأفاقيإددح

فلخلايفريسلاةلاحهيبنت
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٢٦/فلخلل

.ليغشتوأفاقيإددح

ةحارلاتادادعإ
ضرعمتيدقوةحارلاتادادعإةمئاقددح
:يليام
ةركاذلليئاقلتءاعدتسا.
لهسلاجورخلاتارايخ.
ةمغنلاتوصىوتسم.
لفسأللةيفلخلاةآرملاهجوت.

ايارملليئاقلتيط.

عوجرلادنعيئاقلتحسم.

ةركاذلليئاقلتءاعدتسا
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
.فاقيإوأليغشتددح

لهسلاجورخلاتارايخ
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
.فاقيإوأليغشتددح

ةمغنلاتوصىوتسم
.سرجلاتوصىوتسمديدحتاذهحيتي
.توصلاىوتسمطبضل-وأ+ىلعطغضا

لفسأللةيفلخلاةآرملاهجوت
ةلامإمتتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
ىلإيمامألابكارلاوأ/وقئاسلايتآرم
Rىلإةبكرملاعضورييغتمتيامدنعلفسألا
برقلابضرألاةيؤرنيسحتل)فلخللعوجرلا(
.ةيفلخلاتالجعلانم
وأبكارلاوقئاسلاـلغشموأفاقيإددح
.بكارلاـلغشموأقئاسلاـلغشم
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ايارملليئاقلتيط
ةيؤرلاايارمدرفوأيطمتي،ليغشتلادنع
طغضلادنعاًيكيتاموتوأةيبناجلاةيفلخلا
RKEماظنلاسرإزاهجرزىلعرارمتساب Q
.Kوأ

.ليغشتوأفاقيإددح

عوجرلادنعيئاقلتحسم
جاجزلاةحسامطشنتس،ليغشتلادنع
ىلإسورتلاليوحتدنعاًيئاقلتيفلخلا
.)فلخللعوجرلا(Rعضولا
.ليغشتوأفاقيإددح

ةءاضإ
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةرايسلاناكمليئوضديدحت.
جورخللةءاضإ.
ةيئاقلتةيلاعةءاضإ.

ةرايسلاناكمليئوضديدحت
حيباصملالعجىلعةزيملاهذهلمعت
Kىلعطغضلادنعضموتةيجراخلا
لوخدلا(RKEلاسرإلازاهجىلعدوجوملا
.ةبكرملاعقومديدحتل)دعُبنعحاتفمنود
.ليغشتوأفاقيإددح

جورخللةءاضإ
حيباصملارارمتساةرتفديدحتاذهحيتي
يفةبكرملاةرداغمدنعةئيضمةيجراخلا
.ملظمناكم
120وأةيناث60وأةيناث30وأفاقيإددح
.ةيناث

ةيئاقلتةيلاعةءاضإ
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
رصانعيف"IntelliBeamماظن"عجار
.١٦٢/ةيجراخلاحيباصملاليغشت

،تابكرملاضعبيف.فاقيإوأليغشتددح
ةيساسحوأةيداعةيساسحوأفاقيإددح
.ةضفخنم

يئابرهكلابابلالفق
:يليامضرعمتيدقو،ددح
حوتفمبابلافقإمدع.
يئاقلتباوبألفق.
رخأتمباوبألافقإ.

حوتفمبابلافقإمدع
نودةزيملاهذهلوحتس،ليغشتلادنع
،ةبكرملاءافطإدنعقئاسلابابلفقنيمأت
بلطمتيو،اًحوتفمقئاسلابابنوكيامدنعو
عيمجلافقأنيمأتمتيفوس.لفقلانيمأت
نمؤمريغطقفقئاسلابابلظيسوباوبألا
.٣٦/قالغإلانمةيامحلاعجار.لفقلا

لافقإةمئاقلارفوتتس،فاقيإديدحتدنع
.رخأتمباوبأ
.فاقيإوأليغشتددح

يئاقلتباوبألفق
عيمجلفقمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
ىلإةبكرملالوحتدنعاًيكيتاموتوأباوبألا
باوبألانيمأتءاغلإمتيس.)نكرلا(Pعضولا
Pعضولاىلإةبكرملالوحتدنعاًيكيتاموتوأ
.)نكرلا(
.ليغشتوأفاقيإددح

رخأتمباوبألافقإ
لفقريخأتمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
ليغشتحاتفمطغضا،ريخأتلازواجتل.باوبألا
.بابلاىلعدوجوملابابلالفق
.ليغشتوأفاقيإددح

دعبنعليغشتو,حتف,لفق
:يليامضرعمتيدقو،ددح
دعبنعباوبأحتفلةيئوضةراشإ.
باوبألالافقإزاهجةراشإ.
دعبنعباوبألاحتف.
.Relock Remotely Unlocked Doors

)دعُبنعةحوتفملاباوبألاقلغةداعإ(
دعبنعمكحتزاهجبدعقمديربت.
دعبنعمكحتزاهجبدعقمةئفدت.
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دعبنعذفاونلابمكحتزاهج.

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن.

حاتفمنودبباوبألافقإماظن.

ةبكرملايفحاتفملانايسنهيبنت.

دعبنعباوبأحتفلةيئوضةراشإ
حيباصملاضموت،ةزيملاهذهليغشتدنع
زاهجمادختسابةبكرملاحتفدنعةيجراخلا
البدعُبنعباوبألاحتفماظنلاسرإ
.)RKE(حاتفم

.ةفشاكلاحيباصملاوأفاقيإددح

باوبألالافقإزاهجةراشإ
دنعةرداصلاةراشإلاعونديدحتاذهحيتي
ماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملالفق
.)RKE(حاتفمالبدعُبنعباوبألاحتف

ءاوضألاوأقوبلاوءاوضألاوأفاقيإددح
.طقفقوبلاوأطقف

دعبنعباوبألاحتف
دنعاهحتفمتيسباوبألايأديدحتاذهحيتي
حتفماظنلاسرإزاهجيفKىلعطغضلا
.)RKE(حاتفمالبدعُبنعباوبألا

.قئاسلابابوأباوبألاةفاكددح

Relock Remotely Unlocked Doors
)دعُبنعةحوتفملاباوبألاقلغةداعإ(
باوبألالكلفقةداعإبةزيملاهذهموقت
مدعةلاحيفةرايسلاراذنإطيشنتةداعإو
يفةرايسلاليغشتمدعوأباوبألاحتف
لافقألاحتفنمةددحمةينمزةرتفنوضغ
لاسرإزاهجةطساوبراذنإلاماظنليطعتو

RKE.يكيتاموتوألالفقلاةداعإ"عجار
دعُبنعلوخدلاماظنليغشتيف"باوبألل
.٢٨/(RKE)حاتفمنودب
.ليغشتوأفاقيإددح

دعبنعمكحتزاهجبدعقمديربت
متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاديربتليغشت
.ةراحلامايألايفدعُبنعليغشتلا
.ليغشتوأفاقيإددح

دعبنعمكحتزاهجبدعقمةئفدت
متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةئفدتليغشت
.ةدرابلامايألايفدعُبنعليغشتلا
.ليغشتوأفاقيإددح

دعبنعذفاونلابمكحتزاهج

يفKىلعطغضلادنعذفاونلاحتفاذهحيتي
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج

RKE.دعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٢٨/(RKE)حاتفمنودب

.ليغشتوأفاقيإددح

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن
حتفمتيسيتلاباوبألاديدحتباذهحمسي
بابىلعدوجوملارزلامادختسادنعاهلفق
.ةبكرملالفقحتفلقئاسلا
Driverوأباوبألاةفاكددح Door Only
.)طقفقئاسلاباب(

حاتفمنودبباوبألالافقإماظن
،اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتنكمي
دنعلعفلادرديدحتلاهمادختسانكميوأ
قئاسلابابىلعدوجوملارزلامادختسا
لوخدلاماظنليغشتعجار.ةبكرملالفقل
.٢٨/(RKE)حاتفمنودبدعُبنع
وأقوبتوصعملغشموأفاقيإددح
.ليغشت

ةبكرملايفحاتفملانايسنهيبنت
زاهجكرتدنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
.ةبكرملالخادRKEلاسرإ
.ليغشتوأفاقيإددح

ثوتولب
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ديدجزاهجنارقإ.
ةزهجألاةرادإ.
ةيتوصلاتامغنلا.
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يتوصلاديربلاماقرأ.

ديدجزاهجنارقإ
عجار.ديدجزاهجنارتقالجأنمددح
ليغشتلارصانع(ثوتولب"تحت"نارقإلا"
ماظنليلديف")هيفرتلاوتامولعملاماظنب
.هيفرتلاوتامولعملا

ةزهجألاةرادإ
فتاهلصفلوأ،رخآفتاهردصملصولددح
.فتاهفذحلوأ

ةيتوصلاتامغنلا
ال.نٰيعملافتاهللنينرلاةمغنرييغتلطغضا
.ةمغنلارييغتلجأنمفتاهلالصومزلي

يتوصلاديربلاماقرأ
لكليتوصلاديربلامقرةزيملاهذهضرعت
،يتوصلاديربلامقررييغتل.ةلصتملافتاوهلا
مقرلابتكا.EDITرزطغضاوأليدعتددح
.SAVEرزلاطغضاوأظفحددحمث،ديدجلا

Appleقيبطت CarPlay™

:يليامضرعمتيدقو،ددح
Appleقيبطت. CarPlay

Appleةزهجأةرادإ. CarPlay

Appleقيبطت CarPlay

ماظنبAppleةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملا

.)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offددح

Appleةزهجأةرادإ CarPlay

نوكينأبجي.Appleةزهجأةرادإلددح
Apple CarPlayىلإلوصوللليغشتلاديق

.ةزيملاهذه

Androidقيبطت Auto

:يليامضرعمتيدقو،ددح
Androidقيبطت. Auto

Androidةزهجأةرادإ. Auto

Androidقيبطت Auto

Androidةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملاماظنب

.)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offددح

Androidةزهجأةرادإ Auto

نوكينأبي.Androidةزهجأةرادإلددح
Android Autoىلإلوصوللليغشتلاديق

.ةزيملاهذه

)تدجونإ(ثدحتملاتوص
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةقثلادح.
ةراشإلالوط.
ثدحتملاتوصةعرس.

ةقثلادح
ماظنةيساسحةجردطبضةيصاخلاهذهحيتت
.توصلاىلعفرعتلا
.ةليوطوأريصقددح

ةراشإلالوط
.يتوصلارمألالوطةزيملاهذهطبضت
.ةليوطوأريصقددح

ثدحتملاتوصةعرس
ةعجارلاةيذغتلاةعرسةزيملاهذهطبضت
.ةيتوصلا
.عيرسوأطسوتموأةئيطبددح

ضرعلاةشاش
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ميمصت.
بارتقالاراعشتسا.
ةشاشلاةرياعم.
ضرعلاةشاشءافطإ.

ميمصت
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشرييغتلددح
وأةفاحوأيسيئرعراشوأرصاعمددح
.ةعرسلا
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بارتقالاراعشتسا
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
On-Mapوأليغشتوأفاقيإددح Only
.)طقفةطيرخلاىلع(

ةشاشلاةرياعم
.رماوألاعبتامث،سمللاةشاشةرياعملددح

ضرعلاةشاشءافطإ
ناكميأىلعطغضا.ةشاشلاءافطإلددح
ةحولىلعرزيأوأةشاشلاةقطنميف
.ةشاشلاليغشتلجأنمةشاشلا

ةيفلخلااريماكلا
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةدعاسملاطوطخ.
ةرايسلانكرةدعاسمتاراشإ.

ةدعاسملاطوطخ
ةمظنأرظنا.ليغشتلاوأءافطإللددح
.٢٢٦/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

ةرايسلانكرةدعاسمتاراشإ
ةمظنأرظنا.ليغشتلاوأءافطإللددح
.٢٢٦/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

عنصملاتادادعإةداعتسا
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةبكرملاتادادعإةداعتسا.
ةصاخلاتانايبلاةفاكةلازإ.
ويدارلاتادادعإةداعتسا.

ةبكرملاتادادعإةداعتسا
.ةبكرملاتادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي
.ءاغلإوأةداعتساددح

ةصاخلاتانايبلاةفاكةلازإ
تامولعملالكحسمديدحتباذهحمسي
.ةبكرملانمةصاخلا
.ءاغلإوأفذحددح

ويدارلاتادادعإةداعتسا
.ويدارلاتادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي
.ءاغلإوأةداعتساددح

جمانربتامولعم
صاخلايلاحلاجمانربلاتامولعمضرعلددح
.هيفرتلاوتامولعملاماظنب

لماشلامكحتلاماظن
دعبنع

لماشلامكحتلاماظنةجمرب
دعبنع

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

ةلواحملبقةياهنلاىتحتاداشرإلاأرقا
دق.دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
ةدعاسمىلعلوصحلالضفألانمنوكي
.ةجمربلاةيلمعءانثأكعمرخآصخش
لومحملايلصألالاسرإلازاهجبظفتحا
ىلإةفاضإلابىرخأتابكرميفهمادختسال
وحمىلعصرحا.ةيلبقتسملاةجمربلا
عجار.ةبكرملاعيبدنعةجمربلاتادادعإ
"دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلارارزأحسم"
.مسقلااذهيفًاقحال
نكربمق،بآرملابابحتفزاهجةجمربل
لابقتسازاهجةاذاحمبجراخلايفةبكرملا
نمققحت.ةرشابمهمامأوبآرملابابحتف
نمبرقلابصاخشأوأتابقعيأدوجومدع
.بآرملاباب
زاهجلةديدجةيراطبريفوتىلعصرحا
ةعرسوةلوهسلكلذولومحملالاسرإلا
.ويدارلاتابذبذةراشإلاسرإ

مكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
دعبنع
عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣

ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
دقةحومسملاةدملازواجتةلاحيفو،تقولل
.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنيعتي
:ةزهجأةثالثىلإلصيامةجمربلو

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

رارمتسالاعمطغضا،هسفنتقولايف.٢
لاسرإلازاهجرزنملكىلع
يملاعلاماظنلارارزأدحأولومحملا
اهمادختسابولطملادعبنعمكحتلل
كعبصأعفرتال.بآرملابابليغشتل
رشؤملاءوضلوحتنيحلنيرزلانع
ضيمولاىلإءيطبلاضيمولانم
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.عيرسلا
تاباوبلاحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلالادبتسابآرملاباوبأو
ضعبةجمرب"يفروكذملاءارجإلاب
يفًاقحالحضوملا"تاباوبلايلغشم
.مسقلااذه

ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملاًصيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
كرحتاذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

اذهفرزلاىلعطغضلادنعبآرملاباب
دجويال.ةجمربلاةيلمعحاجنىلعليلد
.٦ىلإ٤نمتاوطخلامامتإلعاد
ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.

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

ملوتباثلاءوضلاىلإريغتمثنيتيناث
ةجمربلالصاوفبآرملابابكرحتي
.٦ىتح٤تاوطخلانم
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يكذلارزلاوأملعتلارز

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

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

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

عمطغضاف،بآرملابابحابصم
ةثلاثةرمهسفنرزلاىلعرارمتسالا
.هررحمثنيتيناثةدمل

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
.نآلابآرملابابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نيرخآلانيرزلاةجمربلةيلمعلاررك

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

لماشلامكحتلاماظنليغشت
دعبنع
مكحتلليملاعلاماظنلامادختسا
دعبنع
يفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
ثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألاىلعفصنو
.ةراشإلا

يملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنعمكحتلل
ةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيبدنع
:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
يفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
يلاوحرمألااذهقرغتسيدق.ضيمولا

.ناوث١٠
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢
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ماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلليملاعلا
:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل

ال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١
.رزلانعكعبصإعفرت

دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢
ىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث٢٠
يملاعلاماظنلاةجمرب"يف١ةوطخلا
"دعبنعمكحتلل
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ةرانإلا١٦٢

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٦٢.....................ةيجراخلا
حيباصملاءافطإركذم
١٦٤.....................ةيجراخلا
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملا
١٦٤......................ةيسيئرلا
١٦٤.......ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةدايقلاحيباصم
١٦٤...............)DRL(ةيراهنلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٦٥..................يكيتاموتوألا
رطاخملابريذحتلاءاوضأ

١٦٦.......................ةزامغلا
رييغتوفاطعنالاتاراشإ

١٦٦.......................راسملا
١٦٦..............فاطعنالاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١٦٧.....................تادادعلا
١٦٧..................فقسلاءاوضأ
١٦٧.................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٦٨...................لوخدلاةرانإ
١٦٨...................جورخلاةرانإ
١٦٨...........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٦٩...........ةيراطبلاةقاطةيامح

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
ةيجراخلا

يجراخلاحابصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
ةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأةحوليف
.ةدايقلا
:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ
P:ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاءافطإل
مكحتلاحاتفمةرادإ.ةيراهنلاةدايقلاحيباصمو
ةرمءافطإلاعضوىلإةيمامألاحيباصملايف
حيباصملاليغشتةداعإىلإيدؤيىرخأ
.راهنلاحيباصموأةيكيتاموتوألاةيمامألا

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسح،اًيكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا
كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
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حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2
.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
ءانثأةيسيئرلاحيباصملاليغشتمتيامدنع
ةيسيئرلاحيباصملائفطنت،ةبكرملاليغشت
فاقيإنمقئاقد١٠دعباًيكيتاموتوأ
ةيمامألاحيباصملاليغشتمتيامدنع.لاعشإلا
حيباصملالظتفوس،ةبكرملافاقيإءانثأ
ءافطإلانمقئاقد١٠لبقةءاضمةيمامألا
ردأ.ةيراطبلانحشدافنعنملاًيكيتاموتوأ
ىلإيسيئرلاحابصملايفمكحتلاحاتفم
ليغشتلاعضوىلإهدعأمثفاقيإلاعضو
١٠ةدملةءاضمةيمامألاحيباصملالظتيك
.ةيفاضإقئاقد

®IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

ةعومجميفاذهbحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظننيكمتدنعتادادعلا

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

ةراشإعارذامنيب،IntelliBeamماظنةحاتإل
حاتفمردأ،دياحملاعضولايففاطعنالا
AUTOىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا

ءوضلاليغشتحابصمرهظيس.)يكيتاموتوأ(
امدنعتادادعلاةعومجميفقرزألايلاعلا
.يلاعلاءوضلاحيباصملمعت

IntelliBeamماظنبةدايقلا

الإةيلاعلاحيباصملاطيشنتبماظنلاموقيال
ةعاس/مك٤٠زواجتتةعرسبةدايقلادنع
.)ةعاس/ليم٢٥(
جاجزلافصتنمنمبرقلابرعشتسمكانه
.ماظنلايفايكيتاموتوأمكحتييمامألا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب
،ليغشتلاديقةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملالظت
ثودحىتح،يكيتاموتوألامكحتلاتحت
:ةيلاتلاتالاحلاىدحإ
ةيسيئرلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا

/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.
.)ةعاس/ليم١٢(ةعاس

مامأللهكيرحتمتفاطعنالاةراشإعارذ.
يراجوأيلاعلاءوضلاعضووحن
حيباصملاضيموةيصاخمادختسا
ءوضلانيبرييغتلازاهجعجار.ةيسيئرلا
حيباصمللضفخنملاءوضلاويلاعلا
حيباصملاضيموو١٦٤/ةيسيئرلا
.١٦٤/ةيسيئرلا

نمIntelliBeamماظنليطعتمتي.
ءوض/يلاعلاءوضلارييغتةيصاخلالخ
اذإو.ةيسيئرلاحيباصملاضيمووأريسلا
رييغتةيصاخليعفتبجيهنإف،كلذثدح
لالخنيترمريسلاءوض/يلاعلاءوضلا
ماظنليعفتةداعإلناوثسمخ

IntelliBeam.يفحابصملاءيضيس
ماظننأنيبيلتادادعلاةعومجم

IntelliBeamعجار.هليعفتةداعإمت
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
و١٦٤/ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملا
.١٦٤/ةيسيئرلاحيباصملاضيمو

ملاذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ىرخأةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسي
:يليامميأببسب
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

ملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشكمتي

،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و
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ةبكرملاحيباصمنعفشكلانكميال.
وأناخدلاوأمداعلاةفاثكببسبىرخألا
وأقيرطلاذاذروأجلثلاوأبابضلا
قئاوعلانمكلذريغوأ،بابضلا
.اًوجةلومحملا

وأ،هعدصتوأ،كترايسجاجزةفاظنمدع.
نمدحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجم

ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.
لعجيفببستيامم،ىلعألعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا

ةريثكقرطىلعةبكرملاةدايقمتي.
.لالتلاةريثكوأجيراعتلا

حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
توصردصيسف،اًحوتفمباوبألادحأناكاذإ
حيباصملاليغشتمتيامدنعريكذتنينر
لاعشإلاواًيودينكرلاحيباصموأةيسيئرلا
يفمكحتلاحاتفمردأ،نينرلافاقيإلو.أفطم
وأ)فاقيإ(offعضولاىلإيجراخلاحابصملا
هليغشتدعأمث،)يكيتاموتوأ(AUTOعضولا
ةداعإوبابلاقالغإكنكميوأ،ىرخأةرم
،)يكيتاموتوأ(AUTOعضولايف.هحتف

فاقيإدرجمبةيسيئرلاحيباصملائفطنت
ةرتفءاهتناىتحةئيضملظتوألاعشإلا
كلذنيكمتمتاذإ(يسيئرلاحابصملاريخأت
ةرانإ"عجار.)قئاسلاتامولعمزكرميف
.١٥١/ةرايسلاصيصختتحت"جورخلا

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملاءوضلاو
ةيسيئرلا
ةحولهاجتابفاطعنالاةراشإعارذعفدا
نمةيسيئرلاحيباصملارييغتلتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاىلإةضفخنملاةءاضإلا
مثكوحنفاطعنالاةراشإعارذبحسا
ةضفخنمةيمامألاحيباصملاىلإةدوعللهررح
.ةءاضإلا

ديقةيلاعلاةيمامألاحيباصملانوكتامدنع
اذهرشؤملاءوضنوكيسف،ليغشتلا
ديقتاسايقلاةزهجأةحوليفدوجوملا
.اًضيأليغشتلا

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
حيباصملامادختساةزيملاهذهكلحيتت
قئاسلةراشإءاطعإلةءاضإلاةيلاعةيمامألا
اذإىتحلمعتيهو.هيطختديرتكمامأ
عضولايفةيمامألاحيباصملاتناك
.يكيتاموتوألا
مثكوحنفاطعنالاةراشإعارذبحسا
.اهمادختسالهررح
عضولايفةيمامألاحيباصملاتناكاذإ
ةءاضإلاىلعاهطبضمتوأيكيتاموتوألا
ةيمامألاحيباصملاليغشتمتيسف،ةضفخنملا
نأكنأاملاطةءاضملظتسو.ةءاضإلاةيلاع
ةءاضإلارشؤمءيضي.كوحنبوحسمعارذلا
ررح.تادادعلاةعومجميفدوجوملاةيلاعلا
.يداعلاليغشتلاىلإعوجرللعارذلا

)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
ققحتدنعراهنلاحيباصمماظنليغشتمتي
:ةيلاتلاطورشلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضو
.)نكرلا(Pعضويفسيلةكرحلالقان.
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
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ديقراهنلاحيباصمماظننوكيامدنع
نل.طقفراهنلاحيباصمءيضت،ليغشتلا
ديدحتحيباصموةرخؤملاحيباصمءيضت
تاسايقلاةزهجأةحولءاوضأوناكرألا
.ىرخألاحيباصملاو
حيباصملاماظنلوحتي،مالظلاأدبيامدنعو
ىلإراهنلاحيباصمنمةيكيتاموتوألاةيمامألا
.ةيمامألاحيباصملا
حاتفمردأ،راهنلاحيباصمليغشتفاقيإل
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.هررحمثفاقيإلا

ةيسيئرلاحيباصملاماظن
يكيتاموتوألا
،ةيفاكةجردبجراخلابمالظلالحيامدنع
ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاماظنموقي
،يداعلاعوطسلابةيمامألاحيباصملاليغشتب
حيباصموةرخؤملاحيباصمىلإةفاضإلاب
ةحولءاوضأونكرلاحيباصموبناوجلاديدحت
ويدارلاءاوضأنوكتسامك.تاسايقلاةزهجأ
.ةتفاخ
ةيمامألاحيباصملاماظنليغشتفاقيإل
حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ،ةيكيتاموتوألا
.هررحمثPىلإةيجراخلا

ىلعأبدوجومةءاضإرعشتسمبةدوزمةبكرملا
ماظنيفمكحتيتاسايقلاةزهجأةحول
مقتال.ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملا
حيباصملاءيضتدقفالإو،رعشتسملاةيطغتب
.اهيلإةجاحلامدعمغرةيسيئرلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وجوأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيمامألا
رمأاذهو.قفنوأةفيثكلامويغلابدبلم
.يعيبط
حيباصمليغشتنيبلاقتنالايفريخأتثدحي
ةيمامألاحيباصملاماظنيفليللاوراهنلا
لفسأةدايقلارثؤتالىتحةيكيتاموتوألا
ةعطاسلاةيولعلاعراشلاءاوضأوأروسجلا
ةيمامألاحيباصملاماظنرثأتيال.ماظنلاىلع
رعشتسمفشتكيامدنعالإةيكيتاموتوألا
نملوطأةدملةءاضإلايفاًرّيغتةءاضإلا
.ريخأتلاةرتف

بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيمامألاحيباصملاماظنلمعيس،ملظم
ةبكرملاةرداغمروف.روفلاىلعةيكيتاموتوألا
اًبيرقتةدحاوةقيقدرمألاقرغتسي،بآرملل
ةيمامألاحيباصملاماظنريغتيىتح
يجراخلاطيحملاناكاذإةيكيتاموتوألا
ةرتفءانثأو.ةيفاكةجردبةءاضإلاعطاس
تادادعلاةعومجمنوكتالدق،هذهريخأتلا
مكحتلاحاتفمنأنمدكأت.اهتداعكةئيضم
عضوميفتاسايقلاةزهجأةحولعوطسيف
ةءاضإليغشترصنععجار.لماكلاعوطسلا
.١٦٧/تادادعلاةحول

ماظنليغشتفاقيإعمةبكرملاريسءاطبإل
حاتفمردأ،ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملا
.فاقيإلاعضوىلإمكحتلا
دعباًضيأةءاضمةيمامألاحيباصملالظتس
.ةبكرملانمكجورخ
ةيداعلاةيمامألاحيباصملاماظنليغشتنكمي
.موزللادنع

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

رطاخملابريذحتلاءاوضأ
ةزامغلا

حيباصمضيموفاقيإوليغشتلطغضا:|
طغضا.ةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاةراشإ
.تاضامولاليغشتفاقيإلىرخأةرمهيلع
،رطخلانمريذحتلاتاضماوليغشتةلاحيف
.ةبكرملايففاطعنالاتاراشإلمعتنل

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

تادادعلاةعومجمىلعدوجوممهسضموي
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتايف
وأىلعأللفاطعنالاةراشإعارذكرح
.فاطعنالاىلإةراشإللاًمامتلفسألل
ةدحاوةيناثنملقألهضفخاوأعارذلاعفرا
ىلإةراشإللضيمولايفمهسلاأدبيىتح
لعجىلإيدؤيهرودباذه.ةراحلارييغت
.تارمثالثاًيئاقلتضموتفاطعنالاةراشإ
عضوناكاذإتارمتسضموتفوسو
يفرارمتسالايدؤيس.اًطشنبحسلا/رطقلا
نمرثكألفاطعنالاةراشإعارذىلعطغضلا
رارمتسابتاراشإلاضيموىلإةدحاوةيناث
.عارذلاريرحتمتيىتح
دنعهنمأدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت

ملوأةعرسبضيمولايفمهسألاتأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعت
.ةراشإلاةبملقرتحتنأنكمملانمف،ةراحلا
ملاذإ.اهلدبتساةقرتحمةبملةيأتدجونإ
عجار.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإقرتحت
.٢٧٣/ةيئابرهكلاتارهصملا

فاطعنالاةراشإليغشتنينر

نمرثكألةءاضمفاطعنالاةراشإتكرُتاذإ
سرجتوصردصيسف،)ًاليم٠٫٧٥(مك١٫٢
.فاطعنالاةراشإاهردصتةضمولكيف
TURNةلاسررهظتفوسو SIGNAL ON
زكرميفاًضيأ)فاطعنالاةراشإليغشت(
ةلاسرلافاقيإل.)DIC(قئاسلاتامولعم
ىلإفاطعنالاةراشإعارذكرح،نينرلاو
.فاقيإلاعضو

فاطعنالاحيباصم
حيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
لمعتحيباصملاهذهنإف،فاطعنالا
:يليامملكثودحدنعاًيكيتاموتوأ
ضفخنملاءوضلاحيباصمليغشت.

.ةيسيئرلا
ةلجعوأفاطعنالاتاراشإليعفت.

.ةددحمةيوازىلعةدايقلا
.ةددحملاةعرسلانملقأةبكرملاةعرس.
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١٦٧ ةرانإلا

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
تادادعلا

ةحولءاوضأعوطسيفةزيملاهذهمكحتت
حاتفمراوجبةدوجوموتاسايقلاةزهجأ
.يجراخلاحابصملايفمكحتلا

D:ةدايزللفسألوأىلعألةركبلاكرح
.اهميتعتوأحيباصملاعوطس
ضرعلاتادحوعوطسةجردطبضمتي
موقيس.ةطيحملاةءاضإلابسحبايكيتاموتوأ
تادادعلاةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
تاشاشطبضهيلعمتيسىوتسملقأطبضب
.اًيئاقلتضرعلا

فقسلاءاوضأ

يولعلالوسنوكلايففقسلاءاوضأدجوت
.ةرفوتمتناكاذإفقسلاةيلحو
ىلعطغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
:يلاتلا

OFF)يفىتح،حيباصملاءافطإ:)ءافطإلا
.باوبألادحأحتفةلاح
حتفدنعاًيكيتاموتوأحيباصملاءيضت:باب
.باوبألادحأ

ON)ءاوضأعيمجليغشت:)ليغشتلا
.فقسلا

ةءارقلاحيباصم

لوسنوكلايفةءارقلاحيباصمدجوت
.ةرفوتمتناكاذإفقسلاةيلحويولعلا
ىلعلاعشإلانوكينأمزلي،ليغشتلل

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا
ON/RUN)ةقاطمادختسامتيوأ)ليغشت

.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا
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ةرانإلا١٦٨

ةءارقحابصملكراوجبnوأmطغضا
.هليغشتفاقيإلوأهليغشتل

ةءاضإلاتازيم
لوخدلاةرانإ
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
قطانملايفوأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلا
دنعكلذوةفيعضاهيفةءاضإلانوكتيتلا
لوخدلالاسرإزاهجنمKىلعطغضلا
دحأحتفدنع.)RKE(حاتفمنودبدعبنع
دنعةيلخادلاحيباصملاءيضت،باوبألا
ليغشترصانعيفDOORعضومادختسا
متيةيناث٣٠يلاوحدعب.فقسلاءاوضأ
نكمي.ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإ
رييغتقيرطنعاًيوديلوخدلاةرانإليطعت
فاقيإ(OFFعضولاجراخىلإلاعشإلاعضو
RKEرزىلعطغضلابوأ،)ليغشتلا Qيف
نودبدعُبنعلوخدلاماظنلاسرإزاهج
.حاتفم
ديدحتءاوضأ"رظنا.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٥١/ةرايسلاصيصختتحت"ةبكرملا

جورخلاةرانإ
ةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
ةءاضإلاتاذقطانملايفوأ،ليللاءانثأ
دعبقئاسلابابحتفمتيامدنع،ةدودحملا
ةيجراخلاحيباصملالظت.لاعشإلافاقيإ
مث،ةنيعمةينمزةدملةءاضمةيلخادلاو
.اًيئاقلتئفطنت

حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
صيصختعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٥١/ةرايسلا

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
طبضبموقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ةلاطإوءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلا
.ةيراطبلارمع
ةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
ةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفطةروصب
،ةيراطبلانحشةلاحعافترادنعو.ىرخأ
طارفإلاعنملةفيفطةروصبةيتلوفلاضفخنت
وأةيتلوفلاسايقمضرعيدق.نحشلايف
قئاسلاتامولعمزكرميفةيتلوفلاةشاش
)DIC(،ةيتلوفلا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يفف.يعيبطرمأاذهو.ناصقنلابوأةدايزلاب
.هيبنتضرعمتيس،ةلكشمدوجوةلاح
ةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
ةعفترمةيبرهكلالامحألاتناكاذإؤطابتلا
كلذو.تابكرملاعيمجىلعكلذقبطنيو.ًادج
دلوم(دلوملانارودمدعببسبنوكيدق
ؤطابتلاةعرسيفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلا
ةيئابرهكلالامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإل
.ًادجةعفترملا
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١٦٩ ةرانإلا

ديدعلاليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ءوضلاوةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يليامم
بابضلاةلازإةادأوبابضلاحيباصمويلاعلا
يفمكحتلاةحورمويفلخلاجاجزلاىلعنم
دعاقملاةئفدتوةعفترملاةعرسلاىلعخانملا
ةروطقملالامحأوكرحملاديربتحوارمو
.ةقحلملاةقاطلاجراخمنملامحألاو
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
وأتاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
يف،ةردانتالاحيفو.اهتظحالمنودلحارم
،ةيحيحصتلاتاءارجإللةعفترملاتايوتسملا
دق،ٍذئدنع.تاءارجإلاكلتقئاسلاظحاليدق
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرضرعمتي
لامحألانمقئاسلاللقينأبىصويو
دهجلئاسرعجار.ناكمإلاردقةيئابرهكلا
.١٤١/اهنحشوةيراطبلا

ةيراطبلاةقاطةيامح
فقسلاحيباصمليغشتفقوتةزيملاهذه
ديزتةدملليغشتلاديقتكرُتاذإ،ةءارقلاو
ليغشتفاقيإمتيامدنعقئاقد١٠ىلع
فازنتساعنمينأهنأشنماذهو.لاعشإلا
.ةيراطبلاةقاط
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٧٠

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١٧٠......ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ويدارلانعتامولعمىلعلوصحلل
.ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتيوهو
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١٧١ خانملايفمكحتلاحيتافم

يفمكحتلاحيتافم
خانملا

خانملايفمكحتلامظن
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

١٧١.......................خانملاب
١٧٥....خانملابيفلخلامكحتلاماظن

ءاوهلاذفانم
١٧٧..................ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٧٨....باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف

خانملايفمكحتلامظن

يجوزلامكحتلاماظن
خانملابيكيتاموتوألا
ةشاشلاوخانملابمكحتلاماظنرارزأمدختست
،ديربتلاو،ةئفدتلاطبضلسمللابةلماعلا
.ةيوهتلاو

خانملابمكحتلاماظنرارزأ

ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.١
قئاسلاوبكارلانملك

ةحورملايفمكحتلا.٢
٣.OFF)ةحورملا()فاقيإ(
دعقموقئاسلادعقمديربتوةئفدت.٤

بكارلا

ءاوهلاريودتةداعإ.٥
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٦

يفلخلا
عيقصلاةلازإ.٧
٨.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(

سمللابةلماعلاةشاشلابليغشتلارصانع
فييكتلل

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١
ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٢

قئاسلاوبكارلانملك
ةحورملايفمكحتلا.٣
٤.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
٥.A/C Mode)ءاوهلافييكت(
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٧٢

رز(خانملابمكحتلاماظنرايتخا.٦
)قيبطتلا

ماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا(افلخ.٧
)يفلخلاخانملابمكحتلا

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٨

مكحتلاماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا
خانملاب

،ءاوهلاليصوتعضوو،ةحورملاتادادعإ
قئاسللةرارحلاتاجردو،ءاوهلافييكتو
نماهيفمكحتلانكميSYNCو،بكارلاو
يف)فييكت(CLIMATEىلعطغضلالالخ
هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
ةشاشلابقيبطتلاةناخيففييكتلارزوأ
رايتخالاءارجإنكميمثنمو.سمللابةلماعلا
.ةضورعملاخانملابمكحتلاماظنةحفصيف
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتليلدرظنا

خانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةحفص

خانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةحفصرهظت
.ةحوللابفييكتلارارزأطبضدنعةزيجوةرتفل
ةحفصيفءاوهلاليصوتعضوطبضنكمي
.خانملابمكحتلاماظنلةلاحلا

يكيتاموتوألاليغشتلا

ةحورملاةعرسيفاًيكيتاموتوأماظنلامكحتي
ريودتةداعإوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتو
اهديربتوأةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلا
.اهيفبغرتيتلاةرارحلاةجردىلإلوصولل
AUTOرهظيوأرشؤملاحابصمءيضيامدنع
،سمللابةلماعلاةشاشلاىلع)يكيتاموتوأ(
لكشبلمعيماظنلانأينعياذهف
عضوطبضةلاحيف.لماكيكيتاموتوأ
ئفطني،ًايوديةحورملاعضووأءاوهلاليصوت
ضرعتويكيتاموتوألاليغشتلارشؤم

فاقيإنكمي.ةراتخملاتادادعإلاةشاشلا
لصفنملكشبيكيتاموتوألاليغشتلا
.فييكتلاتادادعإل
:يكيتاموتوألاليغشتلل

.AUTOىلعطغضا.١

ماظنلاكرتاو.ةرارحلاةجردنييعت.٢
،كلذدعبو.رقتسيىتحفاكتقول
ةجاحلابسحةرارحلاةجردطبضا
.ةمئالملضفأىلعلوصحلل

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
اًيكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
ةداعإحابصمءيضينلو.راحلاسقطلاءانثأ
ريودتةداعإرايتخال@ىلعطغضا.ريودتلا
ءاوهلارايتخالىرخأةرمهيلعطغضاو،ءاوهلا
.يجراخلا
ىلإةيزيلجنإلاسايقلاتادحورييغتنكمي
ةعومجملالخنمةيرتملاتادحولا
ةزهجأةحولتادادعإةمئاق"عجار.تادادعلا
تاسايقلاةزهجأةعومجميف"تاسايقلا
/١٢١.

OFF)رزطغضا:)ةحورملا()فاقيإOFF
نملظي.ةحورملافاقيإوأليغشتمتييك
ليصوتعضووةحورملايفمكحتلانكمملا
.ةفقوتمةحورملاامنيبءاوهلا
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١٧٣ خانملايفمكحتلاحيتافم

w /x)ةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم
طبضنكمي:)قئاسلاوبكارلانملكىدل
ةبسنلابلصفنموحنىلعةرارحلاةجرد
وأعفرلطغضا.يمامألابكارلاوقئاسلل
رارمتسالاعمطغضا.ةرارحلاةجردضفخ
.ةعرسبةرارحلاةجردليلقتوأةدايزل
قئاسللةرارحلاتاجردطبضاًضيأنكمي
رصانعىلعطغضلالالخنمبكارلاو
.سمللابةلماعلاةشاشلابليغشتلا

SYNC)طغضا:)ةنمازتمةرارحةجرد
SYNCلكطبرلسمللابةلماعلاةشاشلاب

طبضا.قئاسلاتادادعإبفييكتلاتادادعإ
قئاسلاةهجةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم
طبضدنع.ةطبترملاةرارحلاةجردرييغتل
متيامدنعSYNCرزلارهظي،بكارلاتادادعإ
.ةرارحلاتاجردطبرءاغلإ

Rear)ةزهجمةرايسلاتناكاذإ()افلخ
سمللابةلماعلاةشاشلابرزلاطغضا:)كلذب
ةحفصحتفليمامألاخانملابمكحتلاماظنل
نكميذئدنع.يفلخلاخانملابمكحتلاماظن
يفلخلاخانملابمكحتلاماظنتادادعإطبض
.نييمامألاباكرلاةقطنمنم

يوديلاليغشتلا

z9y)طغضا:)ةحورملايفمكحتلا
رصنعسملبمقوأةحورملايفمكحتلارارزأ
وأةدايزلسمللابةلماعلاةشاشلايفمكحتلا
رارمتسالاعمطغضا.ةحورملاةعرسليلقت
ةشاشلايفمكحتلارصنعوأرارزألاىلع

وحنىلعةعرسلاطبضلسمللابةلماعلا
طغضلا.ةحورملاةعرستادادعإرهظت.عرسأ
يفيكيتاموتوألامكحتلايغليرزيأىلع
ةحورملايفمكحتلانكميمثنموةحورملا
ىلإةدوعللAUTOىلعطغضا.ايودي
ليغشتفاقيإل.يكيتاموتوألاليغشتلا
طغضا،خانملايفمكحتلاماظنوةحورملا
متيس.خانملابمكحتلاةهجاوةحولبOFFىلع
عيمجيفلوخدلانمءاوهلاقفدتبجح
.عيقصلاةلازإعضوءانثتساب،ليصوتلاعاضوأ
ةيئاقلتلاىوصقلاةعرسلاطبضنكمي
وأةطسوتموأةضفخنمعضولاىلإةحورملل
ةيئاقلتلاىوصقلاةعرسلاطبضل.ةيلاع
لفسأ"ءاوهلاةدوجوخانملا"عجار،ةحورملل
.١٥١/ةرايسلاصيصخت

ضرعدنع:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
ليصوتعضوىلعطغضا،فييكتلاتامولعم
سمللابةلماعلاةشاشلاببوغرملاءاوهلا
عضورزءيضي.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتل
رزيأىلعطغضلا.راتخملاءاوهلاليصوت
مكحتلايغليءاوهلاليصوترارزأنم
مثنموءاوهلاليصوتيفيكيتاموتوألا
.ايوديءاوهلاقفدتهاجتايفمكحتلانكمي
ليغشتلاىلإةدوعللAUTOىلعطغضا
.يكيتاموتوألا
:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل
Y)ةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل:)ةيوهت
.تاسايقلاةزهجأ

ءاوهلاميسقتل:)ءاوهلاخضميسقت(\
جراخموتاسايقلاةزهجأةحولجراخمنيب
.ةيضرألا
جراخمىلإءاوهلاهيجوتمتي:)ةيضرألا(]

.ةيضرألا
ىلععضولااذهلمعي:)بابضلاةلازإ(-
متي.ةبوطرلاوأبابضلانمذفاونلافيظنت
جراخمويمامألاجاجزلاىلإءاوهلاهيجوت
.ةيضرألا
عضولااذهفظني:)عيقصلاةلازإ(0

عيقصلاوأبابضلانميمامألاجاجزلا
جاجزلاىلإءاوهلاهيجوتمتي.عرسأةقيرطب
/ليغشتلامتييك0رزلاطغضا.يمامألا
ءاوهلاليصوتعضورييغت.ليغشتلافاقيإ
.عيقصلاةلازإفاقيإىلإاضيأيدؤي

A/C Mode)رصنعطغضا:)ءاوهلافييكت
)ءاوهلافييكت(ACعضويفمكحتلا
فاقيإوأليغشتلسمللابةلماعلاةشاشلاب
ليغشتفاقيإةلاحيفو.ءاوهلافييكت
ةيجراخلاةرارحلاةجردضافخناوأةحورملا
فيكملمعينلف،دمجتلاةجردنودامىلإ
.ءاوهلا
ىلإةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
ءاوهلافيكمليغشتويكيتاموتوألاليغشتلا
.ةجاحلابسح
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٧٤

ةءاضإدنع:اًيكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإ
ءاوهلاريودتةداعإمتي،AUTOرشؤمحابصم
ديربتيفةدعاسمللةجاحلابسحاًيكيتاموتوأ
.اًعيرسلخادلانمةبكرملا
ىلعخانملايفمكحتلاماظنيوتحيدقو
دنع.ءاوهلاثولتفاشتكالرعشتسم
دق،ايكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإمادختسا
طبضلو.ءاوهلاةدوجيفمكحتلاماظنلمعي
خانملا"رظنا،ءاوهلاةدوجرعشتسمةيساسح
ةرايسلاصيصختتحت"ءاوهلاةدوجو
/١٥١.

ليدبتللطغضا:)ءاوهلاريودتةداعإ(@
وأةبكرملالخادءاوهلاريودتةداعإنيب
حابصمءيضي.جراخلانمءاوهبحس
ريودتةداعإعضوليعفتدنعرزلابرشؤملا
لخادءاوهلاديربتىلعكلذدعاسي.ءاوهلا
ءاوهلالوخدليلقتوةعرسبةرايسلا
.جراخلانمةبحتسملاريغحئاورلاو
ءاوهلاريودتةداعإيغليرزلاىلعطغضلا
)يكيتاموتوأ(AUTOطغضا.ةيكيتاموتوألا
متيو،يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل
بسحايكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإليغشت
.ةجاحلا
يفايوديءاوهلاريودتةداعإعضورفوتيالو
.بابضلاةلازإوأعيقصلاةلازإعضو

Auto Defog)بابضلاةلازإ
يفمكحتلاماظنمدختسي:)يكيتاموتوألا
ةبوطرلليئاقلتلافاشتكاللاًرعشتسمخانملا
ةبوطرفاشتكادنعو.ةبكرملالخادةيلاعلا
يفمكحتلاماظنموقينأنكمي،ةيلاع
،يجراخلاءاوهلادادمإلاًقفوطبضلابخانملا
ىلإرثكأءاوههيجوتو،ءاوهلافيكمليغشتو
فاشتكامدعةلاحيفو.يمامألاجاجزلا
لمتحمنّوكتيأخانملايفمكحتلاماظن
يفمكحتلاماظندوعي،ذفاونلاىلعبابضلل
/فاقيإلو.يداعلاليغشتلاعضوىلإخانملا
Autoليغشت Defog)بابضلاةلازإ
"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا،)يكيتاموتوألا
.١٥١/ةرايسلاصيصختتحت

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا
:)ةيفلخلاةذفانلايفبابضلاليزم(=
فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
.يجراخلاعضولا
يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
عضولاىلعلاعشإلانوكيامدنعطقفلمعت

ON/RUN.نمبابضلاةلازإةادأفقوتت
ىلعلاعشإلاناكاذإيفلخلاجاجزلاىلع
.LOCK/OFFوأACC/ACCESSORYعضولا

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
ليغشتلاعضوىلعاهطبضنكمي
بابضلاةلازإعضورايتخادنع.يكيتاموتوألا
ةادألمعت،يفلخلاجاجزلانماًيكيتاموتوأ
اًيكيتاموتوأةيفلخلاذفاونلانمبابضلاةلازإ
درابسقطيفةبكرملاليغشتءدبدنع
ليغشتلو.ةئفادةبكرملاحبصتامدنعئفطنتو
جاجزلانماًيكيتاموتوأبابضلاةلازإفاقيإوأ
تحت"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا،يفلخلا
.١٥١/ةرايسلاصيصخت

ةيفلخلاةيؤرلاايارمةئفدتةيصاخلمعت
نمبابضلاةلازإةادأليغشتدنعةيجراخلا
ةلازإىلعدعاستيهويفلخلاجاجزلاىلع
.ايارملاحطسىلعنمعيقصلاوأبابضلا

هيبنت

ىرخأةدامةيأوأعيقصلاةلازإلواحتال
يمامألاجاجزللةيلخادلاحطسألاىلعنم
وأةقالحةرفشمادختسابيفلخلاجاجزلاو
ةكبشبكلذرضيدقف.ىرخأةداحةادأةيأ
،ةيفلخلاةذفانلاىلعنمبابضلاليزم
طاقتلاىلعويدارلاةردقيفرثؤيو
يطغينلو.حوضوبةيعاذإلاتاطحملا
.حيلصتلافيلاكتةرايسلانامض

:بكارلادعقموقئاسلادعقمديربتوةئفدت
رهظدنسمةئفدتل+وأIىلعطغضا
.طقفبكارلاوأقئاسلادعقم
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دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمديربتل}وأCطغضا
.بكارلا
ةيئاقلتلاديربتلاوةئفدتلاةزيماًضيأرفوتتو
تامولعملانمديزمىلعلوصحلل،دعاقملل
اهديربتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجاراهنأشب
/٦٠.

:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
ليغشتدنعخانملابمكحتلاماظنلمعيدق
تادادعإلاماظنلامدختسيو.دعُبنعةرايسلا
نمةبكرملاديربتوأةئفدتلقئاسللةقباسلا
ءانثأيفلخلابابضلاليزملمعيدق.لخادلا
سقطلاةدوربلاًقفودعُبنعليغشتلاءدب
ةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
ديربتوأةئفدتةيصاخىلعةبكرملاتوتحااذإ
ءدبءانثأةيصاخلالمعتدقف،دعاقملا
ةرايسلاليغشتءدبعجار.دعُبنعليغشتلا
ةيمامألادعاقملاةئفدتو٣٣/دعُبنع
.٦٠/اهديربتو

رعشتسملا

ةزهجأةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
ىلع،يمامألاجاجزلانمبرقلاب،تاسايقلا
.سمشلاةرارحدصر
تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختسَي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلاعيزوتعضووريودتلاةداعإوةحورملا
.ةنكممةحارلضفأىلعلوصحلل
يفيئاقلتلامكحتلاماظنلمعيالدقو
ةيطغتتمتاذإمئالملكشبخانملا
.رعشتسملا

خانملابيفلخلامكحتلاماظن
ءزجلاخانمبمكحتلاماظنبزيهجتلاةلاحيف
رارزأةطساوبتادادعإلاطبضنكمي،يفلخلا
ةشاشلاويفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاماظن
ماظنةشاشىلعةدوجوملاسمللابةلماعلا
.هيفرتلاوتامولعملا

يفلخلاخانملابمكحتلاماظنرارزأ

ةيفلخلادعاقملاةئفدت.١
٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٣
ةحورملايفمكحتلا.٤

٥.O)فاقيإ/ليغشت(
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٦
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مكحتلاماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا
يفلخلاخانملاب

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١
خانملاماظنةرارحةجرديفمكحتلا.٢

يفلخلا
ةحورملايفمكحتلا.٣
٤.SYNC)ةنمازتمةرارحتاجرد(

٥.REAR O)فاقيإ/ليغشت(

٦.Rear AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٧.Front)ماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا

)يمامألاخانملابمكحتلا
فلخلانممكحتلاعنم.٨
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٩

ماظنلسمللاةشاشبRearسملا:فلخلا
ماظنةحفصحتفليمامألاخانملابمكحتلا
طبضنكميذئدنع.يفلخلاخانملابمكحتلا
نميفلخلاخانملابمكحتلاماظنتادادعإ
.نييمامألاباكرلاةقطنم
O:طغضاOوأREAR Oوأليغشتل
.يفلخلاخانملابمكحتلاماظنليغشتفاقيإ
يفيفلخلاخانملابمكحتلاماظنناكاذإ
REARمادختسابليغشتلافاقيإعضو O
Oرزلاطغضبجيهنإف،سمللاةشاشب
ءاوهلاليصوتعضووأةرارحلاةجردرارزأو
خانملابمكحتلاماظنلةيفلخلاةحوللاب
ةداعإلناوثسمخنوضغيفيفلخلا
.هليغشت

SYNC)سملا:)ةنمازمSYNCةشاشلاب
ماظنةرارحةجردطبرلسمللابةلماعلا
ةرارحةجردبيفلخلاءزجلاخانمبمكحتلا
.يمامألاءزجلاخانمبمكحتلاماظنبقئاسلا
ةجردرزىلعطغضا.SYNCرزلاءيضيس
ءاغلإلنيترمAUTOوأMODEوأةرارحلا
دعقملةطوبضملاةرارحلاةجردنيبطبرلا
.ةيفلخلادعاقملاةرارحةجردوقئاسلا
.SYNCرزلائفطنيو

سملا:فلخلانممكحتلاعنم
Rear Control Lockoutةلماعلاةشاشلاب

ماظنيفمكحتلاليطعتوأنيكمتلسمللاب
ةشاشلانميفلخلاءزجلاخانمبمكحتلا
ءزجلاخانمبمكحتلاماظنلسمللابةلماعلا

نمخانملايفمكحتلاليطعتدنع.يمامألا
ماظنةحولنمهطبضنكميالهنإففلخلا
.يفلخلاخانملابمكحتلا

يكيتاموتوألاليغشتلا

Rear AUTO:ليغشتلامتييكسملا/
يفايكيتاموتوأمكحتلامتي.ليغشتلافاقيإ
رهظي.ةحورملاةعرسوءاوهلاليصوت
يف.ضرعلاةشاشب)يئاقلت(AUTOرشؤملا
يفمكحتلارارزأوأعضولاطبضةلاح
ليغشتلايغليكلذنإف،اًيوديةحورملا
.يكيتاموتوألا

يوديلاليغشتلا

A«/ªAª:ىلعطغضاوأسملا
ىلعةدوجوملاةحورملابمكحتلارصانع
ةهجاولاةحولوأسمللابةلماعلاةشاشلا
يدؤيو.ءاوهلاقفدتليلقتوأةدايزلةيفلخلا
ىلإماظنلافقوتءانثأ»Aىلعطغضلا
ليصوتعضولظيو.ىرخأةرمهليغشت
.هلقباسلادادعإلايفءاوهلا

w /x:عمطغضاوأاًعيرسطغضا
ةجرديفمكحتلارارزأىلعرارمتسالا
ةلماعلاةشاشلاسملبمقوأةرارحلا
باكرللةرارحلاةجردطبضلسمللاب
xطغضاوأفدأءاوهلwطغضا.نييفلخلا
.دربأءاوهل
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Y/\/Y:بوغرملاعضولاسملا
MODEرزلاوأسمللابةلماعلاةشاشلاب
قفدتهاجتارييغتلةيفلخلاةهجاولاةحولب
.ةيفلخلاسولجلاةقطنميفءاوهلا
MوأL:ىلعطغضاMوأLةئفدتل
نميألاوأرسيألايجراخلادعقملاةداسو
ةيفلخلادعاقملاةئفدتعجار.دعقملارهظو
/٦٢.

ءاوهلاذفانم
ةيوهتلاتاحتف
فصتنملايفطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتف
.سايقلاةزهجأةحولبناجىلعو

يقالزنالارزلا.١
ةريغصةلجع.٢
قفدتهاجتارييغتل)1(ةيقالزنالارارزألاكرح
.ءاوهلا
نمابيرقةدوجوملا)2(تاركبلامدختسا
.ءاوهلاقفدتقالغإوأحتفلةيوهتلاتاحتف

ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
ءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملالخاد

،درابلاسقطلايفةبكرملخدتامدنع.
ىلعأليولعلاةحورملارزىلعطغضا
ثيح.ةدايقلالبقةحورمللىوتسم
بحسلاتاونقءالخإىلعكلذدعاسي
نّوكتةصرفللقيو،ةبوطرلاوجلثلانم
نميلخادلابناجلاىلعبابضلا
.ذفاونلا

دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
يفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
تادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار
.ةبكرملليجراخلالكيهلل
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ةنايصلا

باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
تاجّيهملاوعلطلارابغوةبرتألارتلفلاللقي
ءاوهلانمءاوهلااهلمحييتلاىرخألا
.ةبكرملالخادىلإبوحسملايجراخلا
ةنايصلانمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو
/ةنايصلالودجعجار.ةينيتورلاةلودجملا

يغبنييذلارتلفلاعونىلعفرعتللو.٣٢٤
ةنايصللةليدبلارايغلاعطقرظنا،همادختسا
/٣٣١.

علخا،تازافقلاقودنصحتفلبق.١
.)نيضورعمريغ(نييلفسلانييغربلا

علخاولماكلابتازافقلاقودنصحتفا.٢
.نييولعلانييغربلا

علخاويئابرهكلاسباقلالصفا.٣
.لماكلابتازافقلاقودنص

.ةمدخلابابلنيتبثملانيتكساملاررح.٤
.ميدقلاحشرملالزأوةنايصلابابحتفا

.ديدجلاءاوهلارتلفبّكر.٥
تيبثتبمقوةمدخلابابقلغأ.٦

.نيتكساملا
بيكرتةداعإلسكعلابتاوطخلاذّفن.٧

.تازافقلاقودنص
ةدعاسمللةجاحبتنكاذإكليكورشتسا
.ةيفاضإلا
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١٧٩ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٨٠.................ةتتشملاةدايقلا
١٨٠.................ةيئاقولاةدايقلا
١٨١................ةرايسلابمكحتلا
١٨١........................ةلمرفلا
١٨١.........................ةدايقلا
١٨٢....قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٨٢..................مكحتلانادقف
١٨٣............قرطلاجراخةدايقلا
١٨٧......ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٨٧.......ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٨٨........ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٨٩...............ةرايسلاتقلعاذإ
١٩٠............ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٩٣........ةديدجلاةرايسلاضيورت
لمارفلاةساودوقناخلاةساود
١٩٤.............ليدعتللناتلباقلا
١٩٤..........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٩٦............كرحملاليغشتءدب
تاقحلملاةقاط
١٩٧.............)RAP(ةزجتحملا
١٩٧..........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٩٨..........نكرلاعضونملقنلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٩٩.....................لاعتشالل

Active Fuel
Management®..............١٩٩

١٩٩...................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
١٩٩..................كرحملامداع
٢٠٠......اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
٢٠٠....يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
٢٠٣..................يوديلاعضولا
٢٠٥............رطقلا/بحسلاعضو

ةدايقلاةمظنأ
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٢٠٦..................تالجععبرأب

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

٢٠٩...............)ABS(قالغنالل
٢١٠...................نكرلالمارف

Electric Parking Brake)لمارف
٢١٠.............)يئابرهكلانكرلا
٢١٢...............لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن

٢١٢............)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢١٣.........تابثلايفينورتكلإلا
٢١٤............ةدايقلاعضوبمكحتلا

قيلعتلايفمكحتلا
٢١٥..................يسيطانغملا
٢١٦............يفلخلاروحملالفق
عافترالاىوتسمطبض
٢١٦....................اًيكيتاموتوأ

ةعرسلاتبثم
تابثيفمكحتلاماظن

٢١٧.......................ةعرسلا
ةعرسلايفمكحتلاةزيم
٢١٩......................ةيمؤالتلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢٢٦.........قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٢٦.......................فلخلل
٢٣٠........ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢٣١.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٣٣...............)FAB(ةيمامألا
ءايمعلاةقطنملاهيبنت

٢٣٤..............)SBZA(ةيبناجلا
٢٣٤....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
٢٣٦....ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا

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

دوقولا
٢٣٨.........................دوقولا
٢٣٨..........دوقوللةفاضملاداوملا
٢٣٨....................دوقولاةئبعت
٢٤٠.......ةلومحمدوقوةيواحةئبعت
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٠

ةروطقمبحس
٢٤١....بحسلانأشبةماعتامولعم
تاداشرإوةدايقلاقرط
٢٤١........................رطقلا
٢٤٤.................ةروطقمبحس
٢٤٦........ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

٢٤٨.............)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٤٨.........ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ةدايقلاتامولعم

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

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا

عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا

،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.
ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا

ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلالبق

ءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
.لافطألاب

وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثتةليسو

،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
ثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
كيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤي
.ةدايقلايفزيكرتلا

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ماظنوأماظنلااذهلوحتامولعملانم
امب،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةحالملا
لومحمفتاهنارقإةيفيككلذيف
.همادختساو

ةيئاقولاةدايقلا
سيلامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصقُي
بولسأبةدايقلايفىلوألاةوطخلاو."عقوتم
ةمزحأرظنا.نامألامازحءادترايهيئاقو
.٦٨/نامألا
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نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.
نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكومهتافرصتعقوت.ءاطخألا
.اهلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل
.ةدايقلا

ةلمرفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
نيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساود
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلاءارجإلانأ
ةثالثوهقئاسلاةباجتساتقوطسوتمو
كرحتت،ةدملاهذهيف.اًبيرقتةيناثلاعابرأ
)ةعاس/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠اهتعرسةبكرم
دقةفاسميهو،)اًمدق٦٦(اًرتم٢٠ةفاسم
.ئراوطلاتالاحيفةريبكنوكت

نأشبرابتعالايفاهعضويغبنيةديفمحئاصن
:ةلمرفلا
كتبكرمنيبةيفاكةفاسمىلعظفاح.

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

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

ةدايقلا
دوقملابيئابرهكلامكحتلا
هيجوتلاماظنىلعةبكرملاهذهيوتحت
هيجوتلالئاسىلعيوتحتالاهنكل.يئابرهكلا
.ةيرودلاةنايصلاىلإةجاحال.يئابرهكلا
يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
ةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلابلطعةجيتن
.دهجلانمديزملاكلذبلطتيدقنكلو
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

،ةليوطةرتفلهيجوتلادعاسممادختسامتاذإ
.يئابرهكلاهيجوتلادعاسمءادأصقنيدق
لوصولانيحلةدايقلاةلجعريودتةلاحيف
عضولااذهيفاهفاقيإواهترودةياهنىلإ
ةدعاسمليلقتمتيامبر،ةليوطةينمزةدمل
.يئابرهكلاهيجوتلا
ةدعاسمليداعلامادختساللةدوعلاضرتفي
.ماظنلادربينأدعبيئابرهكلاهيجوتلا
نمضةبكرملاهيجوتبةصاخلالئاسرلارظنا
ليكولاعجار.١٤٩/هيجوتلاماظنلئاسر
.ةلكشمكانهتناكاذإ

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا
،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.

قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادزمث
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا
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ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
)ABS(ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت.

قيرطلانمةرايسلادادرتسا

نمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
قيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلع
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأ

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،اًيلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،اًبيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا

ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلاىلع

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

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
دقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالاةوق

دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا

يئاقوبولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
ذاختاقيرطنعتاقالزنالامظعمبنجتب
نعو،ةيلاحلافورظللًاقفوةلوقعملاةيانعلا
هذهيفةليوطتافاسملةدايقلامدعقيرط
ثدحتنأنكميامًامئادنكل.فورظلا
.تاقالزنا

عبتاف،قالزنالايفةبكرملاتأدباذإ
:ةيلاتلاتاحارتقالا
،دوقولاةساودنعجيردتلابكمدقعفرا.

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك

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

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

يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت
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قرطلاجراخةدايقلا
عبرأبعفدلاماظنتابكرممادختسانكمي
متتالأبجي.قرطلاجراخةدايقللتالجع
عفدلاماظنبةزهجملاريغتابكرملاةدايق
ةزهجملاريغتابكرملاوتالجععبرأب
وأ)AT(تاقرطلالكلريسلاماظنتاراطإب
)OOR(قرطلاجراخةدايقلاماظنتاراطإب
ٍوتسمحطسىلعالإ،ةرعولاقرطلاىلع
لوحلاصتالاتامولعمنمديزمل.كسامتمو
نامضلاعجار،تادعمللةيلصألاتاراطإلا
."كلاملادعاسمتامولعم"ليلدودودحملا
قرطلالضفأدحأةعرسلايفمكحتلاربتعي
.قرطلاجراخةحجانلاةدايقلل

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

قرطلاجراخةدايقلالبق
ةنايصلالامعأعيمجءارجإىلعصرحا.

.ةمزاللاةمدخلاو
ءلمو،دوقولابةبكرملاةئبعتبجي.

خفنلاطغضصحفو،لئاوسلاتايوتسم
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاعيمجيف
.دجُونإ،يطايتحالا

تامولعملاعيمجةءارقىلعصرحا.
عبرأبعفدلاماظنتابكرمبةقلعتملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتالجع

ةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلايغبني.
.قرطلاجراخةدايقلاىلعقبطنتيتلا

اذإيضرألاصولخلانمديزملاىلعلوصحلل
ّدصمةلازإيرورضلانمنوكيدق،رمألامزل
.ةيمامألاةهجاوللىلفسلاءاوهلا

هيبنت

ةليوطتارتفلةبكرملاليغشتيدؤيدق
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمبيكرتنودب
كرحملاىلإءاوهلاقفدتىلإةيمامألا
ةداعإبمقكلذل.بسانمريغلكشب
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمليصوت
.قرطلاجراخةدايقلادعبةيمامألا

جراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت
قرطلا

ريذحت}
ةيضرأىلعةّتبثملاريغةلومحلاف.

ءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
ضرأىلعةدايقلادنعةبكرملا
ءايشألاكبيصتدقو.ةرعو
.باكرلابيصتوأةرياطتملا
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف
.ماكحإب

ةقطنميفةلومحلابظفتحا.
مامألايفنوكتنأىلعةلومحلا
نأيغبني.ناكمإلاردقةضفخنمو
،ةيضرألاىلعءايشألالقثأنوكت
.يفلخلاروحملامامأ

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

لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
/ةرايسلاتقلعاذإعجار،ةبكرملاليمحت

.٢٨٤/تاراطإو١٨٩
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ةئيبلايفريثأتلافواخم
بوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.

قطانملاو،ةكسامتملاقرطلاو
جراخةماعللةيهيفرتلاةدايقللةصصخملا
دعاوقلاعيمجعابتاكلذكو،قرطلا
.ةنلعملاةيميظنتلا

وأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.
الأاًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأروهزلا
.ةيربلاةايحلابثبعت

لباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.
ةلباقحوطسىلعنكرلارظنا.لاعتشالل
.١٩٩/لاعتشالل

تاعفترملاىلعةدايقلا
اًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
ةبكرملاعيطتستالامواملاًمهفواًديدس
.هبمايقلا

ريذحت}
ةديدشيهتاعفترملانمديدعلانإ
.ةبكرمةيأاهزواجتتنأنكميالورادحنالا
نأتاعفترملاىلعاًدوعصةدايقللنكميو
ةدايقلاامأ.ةبكرملالطعتيفببستت
ببستدقفتاعفترملاىلعنمًالوزن
ببستتنأنكمي،كلذكو.ةرطيسلانادقف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ةبكرملابالقنايفتاعفترملاربعةدايقلا
نمو.ةافوللوأةغلابةباصإلضرعتتدقو
.تاعفترملاىلعةبكرملادقتال،مث

مييقتبجي،تاعفترملادحأىلعةدايقلالبق
دقيتلاقئاوعلاورجلاورادحنالاةدش
،كمامأنمقيرطلاةيؤرترذعتاذإ.اههجاوت
لبقعفترملاىلعلجرتوةبكرملانمجرخاف
.ةدايقلاةعباتم
:تاعفترملاىلعةدايقلادنع
ةلجعبكسمأوةضفخنمةعرسىلعدُق.

.اًديجةدايقلا
.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.
ًالوزنوأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملادُق.

.نكمأنإ،ةميقتسمةروصبهلفسأل
ةمقنمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.

.عفترملا
ءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.

اًحوضورثكأةبكرملالعجلراهنلا
.ىرخألاتابكرملل

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

فلخلاىلإوأمامألاىلإريستنأكايإ.
قودنصوعفترملالفسأىلإلوزنلادنع
Nعضولايفلقنلاةبلعوأسورتلا
ةجردعفترتنأنكميثيح.)دياحم(
بترتياممةطرفمةروصبلمارفلاةرارح
.ةرطيسلادقفهيلع

ريذحت}
لقنةبلعىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
ببستينأنكمي،نيتعرستاذيكيتاموتأ
ىلإ)دياحم(Nعضولاىلإلقنلاةبلعلقن
قودنصناكاذإىتحكتبكرمبالقنا
عجرياذهو.)نكرلا(Pعضويفسورتلا
ةبلعيف)دياحم(Nعضولالهاجتىلإ
وأتنأضرعتتدقو.لقنلاةيلمعللقنلا
كرتةلاحيف.ةباصإللرخآصخش
لقناو،نكرلالمارفطبضا،ةبكرملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

.)نكرلا(Pعضولاىلإسورتلاقودنص
ءانثتسابعضويأىلإلقنلاةبلعلقنا
.)دياحم(Nعضولا

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

ريذحت}
لمارفلاىلعفنعبطغضلاببستيدق
ةنوخسةدايزيفعفترمطوبهءانثأ
ببسينأنكميو.اهريثأتيشالتولمارفلا
وأتنأكضيرعتعم،ةرطيسلادقفكلذ
ىلعطغضا.ةافوللوأتاباصإللكريغ
،عفترمطوبهءانثأقفربلمارفلا
يفمكحتللةضفخنمةعرسمدختساو
.ةبكرملاةعرس

:عفترمىلعةبكرملاتلطعتلاحيف
فاقيإللمارفلاىلعطغضلابمق.١

نكرلالمارفقيشعتمث،ةبكرملا
.كلذدعب

دعأمث)نكرلا(Pعضولاىلإلوحت.٢
.كرحملاليغشت
دحأىلعاًدوعصدوقتتنكاذإ.

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

ةيفاكةروصباًردحنمعفترملاناك
هنأينعيكلذف،ةبكرملاكرحمفاقيإل
بالقنايفببستللةيفاكةروصبردحنم
.ةبكرملا
،عفترملاةمقىلإلوصولارذعتاذإ.

.ةرشابمعفترملالفسأوحنعجارتف
دنععفترملالفسأىلإلزنتنأكايإ.

اًمدختسم)دياحملا(Nعضولاقيشعت
.بسحفلمارفلا
فلخلاىلإةبكرملاجرحدتتنأنكمي
.ةرطيسلادقفهيلعبترتياممةعرسب
دحأىلعنمًالوزندوقتتنكاذإ.

لوحتف،ةبكرملاتلطعتمثتاعفترملا
لمارفريرحتبمقو،لقأةعرسىلإ
ًالوزنةميقتسمةروصبدُقو،نكرلا
.لفسأىلإ

دعبةبكرملاليغشتةداعإترذعتاذإ.٣
لمارفىلعطغضلابمقف،اهلطعت
،)نكرلا(Pعضولاىلإلوحتلاو،نكرلا
.ةبكرملاليغشتفاقيإو

.ةدعاسملابلطاوةبكرملارداغ.٣.١
هيفريستيذلاقيرطلانعدعتبا.٣.٢

.لفسألتجرحدتلاحيفةبكرملا
ةبكرملابيدؤتيتلاتافطعنملابنجت.

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

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

نمةرهاظلاريغقئاوعلاديزتدق.
قوفءطولادنع.ردحنملاليمةروطخ
تطقساذإوأ،عفترملادوعصدنعةرخص
ضفخنموأدودخأيفةبكرملاتالجع
ةبكرملاليمتدقف،هيلعنملوزنلادنع
.ربكأةجردب
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دحأىلعةدايقلايرورضلانمناكاذإ.
،قالزنالايفةبكرملاتأدبو،تاردحنملا
يفكلذدعاسينأضرتفي.لوزنلابمقف
عنموميقتسمطخيفةبكرملاهيجوت
.يبناجلاقالزنالا

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

وألامرلاوأنيطلايفةدايقلا
جلثلاوأديلجلا
يفةدايقلادنعةضفخنمةعرسمدختسا
بجوت،قمعأنيطلاناكاملكف–نيطلا
ةبكرملاىلعظافحلابجي.ةعرسلاضفخ
.اهزرغبنجتلةكرحتم
لامرلايف.لامرلاىلعريسلادنعرجلاريغتي
وأئطاوشلاىلعلاحلاوهامك،ةوخرلا
زرغللةضرعتاراطإلانوكت،ةيلمرلانابثكلا
عراستلاوهيجوتلاىلعاذهرثؤيو.لامرلايف
بنجتوةضفخنمةعرسبدُق.لمارفلاو
.ةئجافملاتاروانملاوةداحلاتافاطعنالا

؛فيثكلاديلجلاوجولثلاىلعرجلاليلقتمتي
مق،اذلو.ةرطيسلادقفلهسلانمهنإثيح
جولثلاىلعةدايقلادنعةبكرملاةعرسضفخب
.فيثكلاديلجلاو

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

هايملايفةدايقلا

ريذحت}
هايملالالخةدايقلانوكتنأنكمي
هايملافرجتدقف.اًريطخاًرمأةعفدنملا
دقو،هايملايفطقستلةبكرملاةقيمعلا
هايملاتناكاذإو.باكرلاوتنأقرغت
ضرألالخلختنأنكميف،بسحفةلحض
نكمي،انهو.كتبكرمتاراطإتحتنم
لالخدُقتال.ةبكرملاجرحدتتو،رجلادقف
.ةعفدنملاهايملا

هيبنت

تناكاذإةدكارلاهايملاربعةبكرملادقتال
عوزجةيطغتلةيافكلاهيفامبةقيمع
دق.مداعلابوبنأوأاهرواحموأتالجعلا
ءازجأوروحملاةقيمعلاهايملافلتُت
.ىرخألاةبكرملا

،قمعلاةغلابةدكارلاهايملانكتملاذإ
تاعرسلايف.ءطبباهلالخةدايقلاكنكميف
فقوتتنأنكمملانموءاملارثانتت،ىلعألا
هنأركذت،هايملالالخةدايقلادنع.ةبكرملا
.ةلمرفلاةفاسمدادزتدق،لمارفلالالتبادنع
اذهيفاًقحال"ةللبمقرطىلعةدايقلا"عجار
.مسقلا

ةرعولاقرطلايفةدايقلادعب
لكيهبقلعدقنوكيماطحوأةمجأةيأعزنا
ءاطغلفسأوأهيساشلاوأيلفسلاةبكرملا
ىلإتامكارتلاهذهلوحتتدقف.كرحملا
.قيرحعالدنابرطخ
بلطا،لامرلاوأنيطلايفليغشتلادعب
ببستتدقف.اهصحفولمارفلاتاناطبفيظنت
ةقبطبلمارفلاءاستكايفداوملاهذه
صحفا.مظتنمريغلكشباهلمعوأةلوقصم
تالجعلاوقيلعتلاوهيجوتلاولكيهلاةينب
مدعنمدكأتللمداعلاماظنوتاراطإلاو
ماظنودوقولاطوطخصحفاو،تايفلتدوجو
.برستيأدوجومدعنمدكأتللديربتلا
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تامدخنمديزملاءارجإلةرورضكانه
ةنايصلالودجعجار.ةرركتملاةنايصلا
/٣٢٤.

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
يفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
يلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلا
.عراستلاوفقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلا
يفأطبأةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا
بنجتوةدايقلافورظنمعاونألاهذه
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلا
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
وأةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
ةفخبطغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعب
لكشلابلمعتىتحلمارفلاةساودىلع
.يعيبطلا
ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ءاملاربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
يفو.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ءاملاكرمغينأنكمي،كلذثودحلاح
تاريذحتلهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأ
ربعةدايقلادنعًادجًارذحنكوةطرشلا
.قفدتملاءاملا

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

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

جاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.
.ةديجةلاحيفيمامألا

ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.
.يمامألاجاجزلا

تاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.
رظنا.يجراخلاراطإللبسانمقمع
.٢٨٤/تاراطإ

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.

.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
.رادحنالاديدشولزانقيرطىلعلمارفلا

ريذحت}
لتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
حاتفمطبضعموأ)دياحم(Nعضولاىلع
نكمي.ليغشتلافاقيإعضوىلعلاعشإلا
لمارفلانيخستىلإاذهيدؤينأ
ليغشتىلعًامئادصرحا.هيجوتلانادقفو
دحأىلعةبكرملاقيشعتوكرحملا
.ةبسانملاسورتلا

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
مدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
طخلاروبعمدعوضرعلابفارحنالا
.طسوألا

دجويدقف؛تاعفترملاممقىلعهبتنا.
ةلطعتمةرايس(ةراحلايفقئاع
.)ثداحوأ

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

ءاتشلالصفيفةدايقلا
جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا
تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
ءانثأرذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
دنعلتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلا
أدبيامدنع)تيهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرد
ةدايقلابنجت.لوطهلايفيديلجلارطملا
راطمألالوطهدنعوألتبملاديلجلاىلع
.قرطلاةجلاعممتتىتحةيديلجلا

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.
)ABS(يفةرايسلاتابثنيسحتىلع
طغضلابجينكلو،ةيوقلاتافقوتلا

هيلعوهاممعرسأةروصبلمارفلاىلع
ماظنرظنا.ةفاجلاقرطلاىلعلاحلا
.٢٠٩/(ABS)قالغناللعناملالمارفلا

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

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيجلثلافصاوعلافورظ
ةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
نكتملامةبكرملايفَقبإ.ةدعاسملابلطل
ىلعلوصحلل.ةبيرقةدعاسمكانه
:ةبكرملايفدرفلكنيمأتوةدعاسملا
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
ىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.

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

دنعدوجوملاًةصاخو،ةرايسلا
.مداعلابوبنأ

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
ةرايسلابناجىلعاًبيرقت)نيتصوب(
نأنكميثيحبحايرللهجاوملاريغ
لخادىلإددجتملاءاوهلالخدي
.ةرايسلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول

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

مداععجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٩٩/كرحملا

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

ةرايسلاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
رظنا.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
اذهيفاًقحال"اهريرحتلةبكرملاةحجرأ"
.مسقلا
اًبلاغ)TCS(رجلايفمكحتلاماظنلنكمي
رظنا.ةقلاعةبكرمريرحتيفةدعاسملا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
ريرحتنمنكمتتملاذإ.٢١٣/تابثلايف
رجلايفمكحتلاماظنمادختسابةبكرملا
)TCS(،ةبكرملاةحجرأ"عجارف
.اًقحال"اهريرحتل

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

لسالسمادختسانعتامولعملانمديزمل
تاراطإلالسالسعجار،ةبكرملايفراطإلا
/٢٩٦.

قئاعنماهجارخإلةبكرملاةحجرأ
ةقطنملاءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
تابكرملةبسنلاب.ةيمامألاتالجعلابةطيحملا
عفدلاعضوىلإليدبتلابمق،يعابرلاعفدلا
ماظنليغشتفاقيإبمق.عفترملايعابرلا
اًبايإواًباهذلقتنا.)TCS(رجلايفمكحتلا
سورتدحأو)فلخللعوجرلا(Rعضولانيب
ردقلقأبتالجعلاميودتعم،ةيمامألاةكرحلا
ىتحرظتنا،ةكرحلالقانلكآتعنملو.نكمم
اهروحملوحنارودلانعتالجعلافقوتت
تالجعلاناروددنع.تاعرسلاليدبتلبق
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطبب
ةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو
كلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررحُتنأنكمي
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دقفتالواحملاضعبدعبةبكرملاجارخإىلع
ةرايسلابحسرظنا.اهبحسىلإجاتحت
/٣١٠.

ةرايسلاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلطُي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
.عنصملايفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
ناحضويدقةبكرملاىلعناقصلمدجوي
قصلمامهو،هلمحلتممُصيذلانزولا
قصلموةلومحلاوتاراطإلاتامولعم
.تاراطإلا/دامتعالا

ريذحت}
لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
ببستينأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
رييغتوةمظنألالطعتيفكلذ
يدؤيدقامم.ةبكرملاةجلاعمبولسأ
ةبكرملاىلعةرطيسلادقفىلإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةلومحلاةدايزيدؤتدق.مداصتعوقوو
فقوتللةمزاللاةفاسملاةدايزىلإ
.ةرايسلارمعريصقتوتاراطإلافلتو

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم

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

تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
ديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملانم
تاراطإلاطغضو٢٨٤/تاراطإعجار
/٢٨٦.

ةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
دقو.ةبكرملاتاراطإ/دامتعاقصلميف
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقتكلحضوت
)GVWR(روحملليلامجإلانزولاريدقتو
)GAWR(يمامألاروحمللةبسنلاب
/دامتعالاقصلم"عجار.يفلخلاو
.مسقلااذهيفًاقحال"تاراطإلا
-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight of

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

ةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا

قئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلاباكرلاو
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قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
وأمغكXXXنمباكرلاو

XXXلطر.
حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤

.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
ناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
لطر١٤٠٠يواسي"XXX"رادقملا
١٥٠نزوبباكرةسمخكانهو
حبصيذئدنع،ةبكرملايفًالطر
لمحةعسوةحاتملاةلومحلارادقم
٧٥٠-١٤٠٠(ًالطر٦٥٠بئاقحلا
).ًالطر٦٥٠=)١٥٠×٥(

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

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

ىلععالطالل٢٤٤/ةروطقمبحسعجار
دعاوقوةروطقملابحسنعةمهمتامولعم
بحسبةصاخحئاصنوبحسلاةمالس
.ةروطقملا

١لاثم
ةبسنلابةبكرملاةعسلنزوىصقأغلبي.١

)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=١لاثملل
١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢

)لطر٣٠٠(مغك١٣٦=٢×)ًالطر
٣١٧=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣

)لطر٧٠٠(مغك

٢لاثم
لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١

)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=يناثلا
١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢

)لطر٧٥٠(مغك١٣٦=٥×)ًالطر
مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣

)لطر٢٥٠(
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٣لاثم
ىلعةبكرملاةعسلنزوىصقأغلبي.١

مغك٤٥٣=٣لاثملاليبس
)لطر١٠٠٠(

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

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
تامولعمىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
نكامأوةبكرملاةعسنزونعةددحم
عمجملانزولاديزينأبجيال.دعاقملا
نزونعةلومحلاوباكرلاوقئاسلل
.ةبكرملاةعس

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

قصلملاىلعلاثم

صاخلاتاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم
.ىطسولاBةماعدلايفتبثمةبكرملاب
ةبكرملاتاراطإمجحقصلملارهظي
اهبىصوملاطغضلاتايوتسموةيلصألا
دحلاىلعلوصحللتاراطإلاخفنل
يلكلانزولانمحومسملاىصقألا
نزولاةبسناذهىلعقلطيو.ةبكرملل
ريدقتلمشي.)GVWR(ةبكرملليلكلا
ةبكرملانزوةبكرملليلامجإلانزولا
.ةلومحلاودوقولاوباكرلاعيمجو
/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
اهبحومسملاىوصقلانازوألاراطإلا
يتلاو،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
روحملليلكلانزولاةبسناهيلعقلطُي

)GAWR(.ةيقيقحلالامحألاةفرعمل
كنكمي،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
عيطتسيو.نزوةطحميفةرايسلانزو
ىلعصرحا.كلذيفكتدعاسمليكولا
طخيبناجىلعيواستلابلمحلاعيزوت
.ةبكرملافصتنم
تانوكملاوأءازجألانامضلالمشيال
.دئازلالمحلاببسبلطعتتيتلا
ديدحتىلعةقاطبلاكدعاستفوس
نأنكمييتلاةتبثملاتادعملاوةلومحلا
.ةبكرملااهلمحتت
لقثأقيلعتتانوكممادختساريغيالدق
تاريدقتنملمحتلانمديزملاقيقحتل
يفةدعاسملاكليكونمبلطا.نزولا
حيحصلاليمحتلاتامولعمريفوت
.ةبكرملل

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملانارودلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.
لمحلاعزوتنألواح.ةبكرملاب
.يواستلاب

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

لخادءيشيألقندنع.
ىلعصرحلابجي،ةبكرملا
.ناكمإلاردقهطبر

ملاذإًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإجاتحتنكت

قلعتتةمهمليمحتتامولعماًضيأكانه
اذهيفةرعولاقرطلاىلعةدايقلاب
ةدايقلادنعةبكرملاليمحت"عجار.ليلدلا
قرطلاجراخةدايقلاتحت"قرطلاجراخ
/١٨٣.

ةيفاضإلاتادعملا
ددعنأشبتايدودحمكانهنوكتدق
بوكرمهلنكمييذلاصاخشألا
ةلازإللةلباقرصانعلمحءانثأةرايسلا
لبقةبكرملانزوىلعصرحا.ةكرحلاو
.اهبيكرتوةديدجلاتادعملاءارش

هيبنت

تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

يلامجإلانزولاريدقتزواجتتالأركذت
وأيمامألاروحملل)GAWR(روحملل
.يفلخلا

ىوتسملايفيئاقلتلامكحتلا
اًيكيتاموتوأعافترالاىوتسمطبضرظنا
/٢١٦.

عيزوتطبرةلصومادختسامتاماذإ
تادصملابحامسلابىصوُيهنإف،نزولا
لبقةبكرملاءاوتسايلاتلابو،خافتنالاب
تحت"تاقلحلا"عجار.عافترالاطبض
.٢٤٦/ةروطقملابحسةزيهجت

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
ةعاس/مك٨٨ةعرسزواجتتال.

لوأللقأوأ)ةعاسلايفًاليم٥٥(
.)ليم٥٠٠(مك٨٠٥

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

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

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

داشرإعبتا.لقأةرتفدعبهلادبتسا
ليتتيرتشااملكاذهنييلتلا
.لمارف

ةرتفءانثأةروطقمبحستال.
/ةروطقمبحسعجار.نييلتلا

ةبكرملاةردقىلعفّرعتلل٢٤٤
نمديزموةروطقمبحسىلع
.تامولعملا

ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.اًيجيردتلمحلاوكرحملا

ةساودوقناخلاةساود
ليدعتللناتلباقلالمارفلا
رييغتنكمي،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
.لمارفلاتاساودوقناخلامامصلاعضوم
نوكتامدنعالإتاساودلاطبضنكميال
.)نكر(Pعضوىلعةرايسلا

كيرحتلحاتفملانميولعلاءزجلاطغضا
طغضا.كمسجلبرقأعضولتاساودلا
تاساودلاكيرحتلحاتفملانميلفسلاءزجلا
.كنعاًديعب
لمارفلاةساودىلعطغضا،ةدايقلاءدبلبق
.طبضلاةمءالمنمدكأتلللماكلكشب
حيتتةركاذةفيظوبةدوزمةبكرملانوكتدق
رظنا.اهتداعتساوتاساودلاتادادعإظفح
.٥٨/ةركاذلادعاقم

ليغشتلاحاتفمعضاوم

حاتفمنودبلوخدلاماظنبةدوزملاتابكرملا
.نارودلاءدبليطاغضنارزاهب
نيبلقنتلامتيفوسفرزلاىلعطغضلادنع
)تاقحلملا(ACC/ACCESSORY،عاضوأةثالث
)ءدب/نارود/ليغشت(ON/RUN/STARTو
Stoppingو the Engine/OFF)فاقيإ
.)ليغشتلافاقيإ/كرحملا
ةبكرملالخادلاسرإلازاهجنوكينأبجي
ءدبرزناكاذإ.ماظنلاليغشتمتييك
امبرف،لمعيالطغضلابلماعلاليغشتلا
ويداريئاوهةراشإنمةبيرقةبكرملانوكت
البلوخدلاماظنعملخادتلاببسُيامميوق
دعُبنعلوخدلاماظنليغشترظنا.حاتفم
.٢٨/(RKE)حاتفمنودب
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نأبجي،)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
عضولايفةبكرملانوكت

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا
ON/RUN)ةساودىلعطغضلاعم)ليغشت

.لمارفلا
Stopping the Engine/LOCK/OFF

)ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(
فقوتدنع:)رشؤمحيباصمدجوتال(
رزلاىلعطغضا،ةبكرملا

ENGINE START/STOP)ليغشتءدب/
ليغشتفاقيإلةدحاوةرم)كرحملافاقيإ
.كرحملا
فوس،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
لظتفوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتي
رظنا.ةطشن)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاط
.١٩٧/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملاةقاط

،)P(نكرلاعضويفةبكرملانكتملاذإو
عضولاىلإلاعشإلادوعيفوس

ACC/ACCESSORY)ضرعمتيو)تاقحلم
Pنكرلاعضولةكرحلالقانليدبتةلاسرلا
تامولعمزكرميف)نكرلاعضوىلإلقنا(
سورتلاقودنصلئاسررظنا.)DIC(قئاسلا
نكرلاعضوىلإةبكرملالاقتنادنعو.١٥٠/
)P(،عضوىلإلاعشإلاماظنلقتنيفوس

OFF)ليغشتلافاقيإ(.
.ةبكرملاكرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
يئابرهكلادعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح
دئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلل
.ةيئاوهلا

هيجوتلادومعلفقةزيمىلعةبكرملالمتشت
فاقيإدنعلفقلاطيشنتمتيو.يئابرهكلا
.يمامألابابلاحتفدنعوأةبكرملاليغشت
وألفقلاعفددنعتوصعامسمتيامبر
هيجوتلادومعلفقريرحتنكميال.هريرحت
نعاًديعبةهجتمتالجعلانوكتامدنع
ليغشتءدبرذعتيدق،اذهثدحاذإ.زكرملا
ىلإراسيلانمهيجوتلاةلجعكرح.ةبكرملا
يف.ةبكرملاليغشتءدبةلواحمءانثأنيميلا
ةبكرملانإف،ءارجإلااذهىودجمدعةلاح
.ةنايصىلإةجاحبنوكت
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

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

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

عضولاىلإلقتنا،اًمامتةبكرملافقوأ.٣
P)ىلإلاعشإلاحاتفمردأو،)نكر
يف.)ليغشتلافاقيإ(OFFعضولا
ةكرحلقانبةدوزملاتابكرملا
رايغلاعارذنوكينأبجي،يكيتاموتوأ

حاتفمكيرحتل)نكرلا(Pعضويف
فاقيإ(OFFعضوىلإلاعشإلا
.)ليغشتلا

لمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٤
.٢١٠/نكرلا

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

،ةبكرملافاقيإنكمملاريغنمناكاذإ
طغضاف،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو
ENGINEرزلاىلع START/STOP)ءدب/
نملوطأةدمل)كرحملاليغشتفاقيإ
.ناوثسمخلالخنيترمطغضاوأ،نيتيناث

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

ACC/ACCESSORY)قحلملا(.
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عضولانملاعشإلالقتنيفوس
ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملاOFF

بنجتلقئاقدسمخدعب)ليغشتلافاقيإ(
.ةيراطبلافاعضإ

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
صاخعضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
ليغشتفاقيإعم.ليغشتلاءدبوةدايقلاب
تمقاذإ،لمارفلاةساودطبرو،لاعشإلا
متيفوسفةدحاوةرملرزلاىلعطغضلاب
ON/RUN/STARTىلعلاعشإلاماظنطبض
ريرحتبمق،نارودلاأدبينأدرجمبو.)ليغشت(
أدبيىتحكرحملانارودرمتسيفوس.رزلا
/كرحملاليغشتءدبرظنا.كرحملاليغشت

ىلعاًطوبضملاعشإلالظيسذئدعب.١٩٦
.)ليغشت(ON/RUNعضولا

طقفةمدخلاعضو

صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
رشؤمحابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
صحفضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألا
مدعوةبكرملاليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالا
طغضلانإف،لمارفلاةساودىلعطغضلا
ناوث٥ىلعديزتةدملرزلاىلعرارمتساب
ةمدخلاعضويفةبكرملاعضوىلإيدؤي
توصلاوتادادعلاةمظنألمعتهيفو.طقف
،)ليغشت(ON/RUNعضويفامكاًمامت
ءدبنكميالف.ةبكرملاةدايقنكميالنكلو
.طقفةمدخلاعضويفكرحملاليغشت
ليغشتفاقيإلىرخأةرمرزلاىلعطغضا
.ةبكرملا

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

هيبنت

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

هيبنت

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

ليغشتلاءدبتاءارجإ
بجي،حاتفمنودبلوخدلاماظنعم.١

RKEماظنلاسرإزاهجنوكينأ
طغضا.ةبكرملالخاد

ENGINE START/STOPطغضلاءانثأ
نارودءدبدنع.لمارفلاةساودىلع
.رزلاررح،كرحملا
عمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانيخست
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
سيلRKEماظنلاسرإزاهجناكاذإ
وأ،شيوشتكانهناكوأ،ةبكرملايف
موقيفوس،ةفيعضRKEماظنةيراطب
.ةلاسرضرعبقئاسلاتامولعمزكرم
.١٤٤/لافقألاوحيتافملالئاسررظنا

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
عضوىلإلاعشإلاةداعإقيرطنع

START)نارودلاءاهتنادعب)ليغشتلاءدب
ىلإكلذيدؤينأنكمي،ةرشابم
هفلتونارودلاروتوملةدئازلاةنوخسلا
ةيناث١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلاذافنتساو
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلع
.نارودلاروتوم

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(
هرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
لواح.مزاللانمرثكألكشبنيزنبلاب
لفسألدوقولاةساودىلعطغضتنأ
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عمعضولااذهيفاهتبثتوةياهنلاىتح
ENGINEطغض START/STOPةدمل
١٥ةدملرظتنا.ىصقأدحكةيناث١٥
ىتحةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث
ليغشتءدبدنعو.نارودلاروتومدربي
ةساودو،رزلاريرحتبمق،كرحملا
ةبكرملاليغشتأدبيناكاذإ.دوقولا
مقف،ىرخأةرمفقوتتمثةريصقةدمل
ىلعكلذدعاسي.ءارجإلاسفنراركتب
مقتال.كرحملانمدئازلانيزنبلاةلازإ
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرسةدايزب
لقانطبضاوكرحملالغش.ةرشابم
متيوتيزلانخسيىتحقفربةكرحلا
.ةكرحتملاءازجألاعيمجتييزت

تاقحلملاةقاط
)RAP(ةزجتحملا
ةبكرملابةيلاتلاتاقحلملامادختسانكمي
ليغشتفاقيإدعبقئاقد١٠ىلإلصتةدمل
:كرحملا
يتوصلاماظنلا.
ةيئابرهكلاذفاونلا.
)دجونإ(OnStarماظن.
)ةدوزمتناكاذإ(ةبكرملافقسةحتف.
سباقم.ةيفاضإلاةقاطلاجراخم.

ةلغشمىطسولادعاقملاولوسنوكلا
.)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاطب

يفلاعشإلانوكيامدنعتازيملاهذهلمعت
وأ)نارود/ليغشت(ON/RUNعضو

ACC/ACCESSORY)كيرحتدنعو.)تاقحلم
/ليغشت(ON/RUNعضونملاعشإلا
،)ءافطإ/لفق(LOCK/OFFىلإ)نارود
ةدملفقسلاةحتفوذفاونلالمعرمتسيو
.بابيأحتفمتيىتحقئاقد١٠ىلإلصت
قئاقد١٠ىلإلصتةدملويدارلالمعرمتسي
.قئاسلابابحتفمتيىتحوأ

نكرلاعضوىلإلقنلا

ريذحت}
نمجورخلاناكمبةروطخلانمنوكيدق
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبقةبكرملا
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
اذإو.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
نكميفليغشتلاعضويفكرحملاتكرت
نأنكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأ
نامضلو.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ىلعتناكاذإىتح،ةبكرملاكرحتمدع
.ةيلاتلاتاوطخلاعبتا،ًامامتةيوتسمضرأ
لمعتلقنةبلعبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
Nعضولايفتالجععبرأبعفدلاماظنب
Nعضولايفلقنلاةبلعتناكو،)دياحملا(
،ةكرحلاةرحةبكرملانوكتسف،)دياحم(
يفسورتلارييغتعارذناكاذإىتح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لقنلاةبلعنأنمدكأت.)نكرلا(Pعضولا
تنكاذإ.ريودتلارايغىلعةطوبضم
،ةروطقمبحسيفةبكرملامدختست
رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطعجار
/٢٤١.

ةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
.نكرلالمارفقّشعمث،لمارفلا
.٢١٠/نكرلالمارفرظنا

)نكر(Pعضوىلإرايغلاعارذكّرح.٢
كوحنرايغلاعارذبحسلالخنم
.ةياهنلاىتحىلعألهكيرحتو

ةدايقرايغىلعلقنلاةبلعنأنمدكأت.٣
Nعضولايفتسيلو-نيعم
.)دياحملا(

LOCK/OFFعضوىلعلاعشإلاطبضا.٤
.)ءافطإ/لفق(
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٨

كرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلاديق

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف.ليغشتلا
عضوىلعًاطوبضمرايغلاعارذنكيملاذإ
P)ديلالمارفطبضعملماكلكشب)نكر
.ماكحإب
كرحملانوكيامنيبةبكرملاتكرتاذإو
دقونخسينأنكميف،ليغشتلاعضويف
ضرعتتنأنكميو.قيرحلايفببستي
ةبكرملاكرتتال.ةباصإللنورخآلاوأتنأ
الإليغشتلاعضويفكرحملانوكيامنيب
.كلذلتررطضااذإ

عمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملاكرت
عم)نكرلا(Pعضويفةبكرملانوكت
ةرداغملبقاًديجنكرلالمارفقيشعت
Pعضولاىلإرايغلاعارذلقندعبو.ةبكرملا
ةيداعلالمارفلاةساودىلعطغضاف،)نكرلا(
كيرحتكناكمإبناكاذإرظنامث.لفسأل
هبحسنود)نكرلا(Pعضونمرايغلاعارذ
كلذلديسف،كلذكنكمأاذإو.ًالوأكوحن
لماكلابًالفقمنكيملرايغلاعارذنأىلع
.)نكرلا(Pعضويف

نارودلامزعلفق
لقانكيرحتمدععمعفترمىلعنكرلادنع
،ةحيحصةروصب)نكرلا(Pعضوىلإةكرحلا
ةطاقسىلعةدشبةبكرملانزوطغضيدق
كيلعبعصيدقو.ةكرحلالقانيفنكرلا
Pعضولاجراخىلإرايغلاعارذبذج
.نارودلامزعلفقباذهفرعُيو.)نكرلا(
لمارفقّشع،نارودلامزعلفقعنملو
ةروصب)نكر(Pعضوىلإلقتنامث،نكرلا
ةفرعملو.قئاسلادعقمةرداغملبقةحيحص
نكرلاعضوىلإلقنلاعجار،كلذةيفيك
/١٩٧.

رايغلاعارذجرخأ،ةدايقللاًزهاجنوكتامدنع
.نكرلالمارفريرحتلبق)نكرلا(Pعضونم
ىلإرطضتدقف،نارودلامزعلفقمتاذإ
ىرخأةبكرمةطساوبًاليلقةبكرملاعفدبلط
طغضلاضعبفيفختلعفترملاىلعأهاجتاب
اهنيحو.ةكرحلالقانيفنكرلاةطاقسنع
نمرايغلاعارذجارخإنمنكمتتنأيغبني
.)نكرلا(Pعضو

نكرلاعضونملقنلا
ريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملاهذه
عنملممصُمرايغلالفقريرحت.رايغلالفق
ملام،)نكرلا(Pعضونمرايغلاعارذجارخإ
/ليغشت(ON/RUNعضويفلاعشإلانكي
لمارفلاةساودىلعطغضلاعم)نارود
.ةيداعلا

ءانثتسابًامئادرايغلالفقريرحتماظنلمعي
ريغةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلا
لقأ(يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشم
.)تلوف٩نم
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبةدعاسمبليغشتلارظنا.ةيراطبلل
.٣٠٧/ىرخأ

:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
.لمارفلاةساودىلعطغضا.١
.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٢
رايغلاعارذجارخإنماهنيحنكمتتملاذإو
:)نكرلا(Pعضونم

.رايغلاعارذىلعطغضلاففخف.١
ةساودىلعرارمتسابطغضلاعم.٢

ىلإسورتلارييغتعارذكّرح،لمارفلا
.ةياهنلاىتح)نكرلا(Pعضو

.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٣
ةنايصبلطاف،تارايغلاةلكشمترمتسااذإو
.ًالجاعةبكرملا
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ةلباقحوطسىلعنكرلا
لاعتشالل

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
ةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملا
بشعلاوأرجشلاقرووأقاروألاىلع
.قارتحاللةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلا

Active Fuel Management®

عيمجىلعكرحملاليغشتماظنلااذهحيتيو
فورظلاًعبتكلذو،اهفصنىلعوأهتناوطسأ
.ةدايقلا
لثم،لقأةقاطلةجاحكانهنوكتامدنع
عضوماظنلالغشيس،ةتباثةعرسىلعريسلا
ةبكرمللحمسيامم،تاناوطسالافصن
.دوقولاكالهتسايفلضفأداصتقاقيقحتب
عراستلالثم،ربكأةقاطىلإةجاحلالاحيف
،رحقيرطىلعريسلاوأ،زواجتلا،تابثلانم
.تاناوطسالاعيمجلمعىلعماظنلايقبيس

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةرايسلافاقيإمدعلضفُي
نارودءانثأةرايسلاةرداغمدنع.كرحملا
نمدكأتللةحيحصلاتاوطخلاعبتا،كرحملا
ناكميفاهفوقونمدكأتللواهكرحتمدع
نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.ةبسانمةيوهتب
.١٩٩/كرحملامداعو١٩٧/

عم)نكر(Pعضولاىلعةرايسلاكرتدنع
لوخدلالاسرإزاهجدوجووكرحملاريودت
،ةرايسلاجراخ)RKE(حاتفمالبدعُبنع
.ةدحاوةعاسرورمدعبكرحملافقوتيسف
عم)نكر(Pعضولاىلعةرايسلاكرتدنع
)RKE(لاسرإزاهجدوجووكرحملاريودت
ةدملاًرئادكرحملالظيسف،لخادلاب
فقوتيسةيناثلاةعاسلاةياهنيفو.نيتعاس
.ةرايسلاليغشت
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت

كرحملاتاثاعبنا

كرحملامداع

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

قافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
نأنكمييذلاقيمعلاديلجلاوأ
ندبتحتءاوهلاقفدتقيعي
.)مداعلاريساوموأةبكرملا

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

ةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.
.مئالمريغلكشبهحالصإوأهفلتوأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
كرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
لثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضويف
ةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملاوأبآرملا
.ددجتم

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضفُي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلقنلاعجار.كرحتتنلةرايسلا
.١٩٩/كرحملامداعو١٩٧/نكرلا

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.٢٤١/رطقلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
رشؤمكانه،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
.تادادعلاةعومجميفرايغلاعضولينورتكلإ
ىلإلاعشإلاريودتدنعةشاشلاهذهءيضت
.)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولا
عارذلةفلتخملاعاضوألانمديدعلادجوت
.رايغلا

لفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزجعجار
.٢٠٣/يوديلاعضولا

P)قيشعتيفعضولااذهمدختسُي:)نكر
لضفألاعضولاوهو.ةيفلخلاتالجعلا
الهنألكرحملاليغشتءدبدنعمادختسالل
نكرلادنع.ةلوهسبةبكرملاكيرحتنكمي
دق،ةبكرملالمحلقثعمةصاخ،عفترمىلع
نمجورخللبولطملادهجلاةدايزظحالت
"نارودلامزعلفق"عجار.)نكرلا(Pعضو
.١٩٧/نكرلاعضوىلإلقنلاتحت
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ريذحت}
ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
ديلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
.)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتو
و١٩٧/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.٢٤١/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ريذحت}
عفدلاماظنبلمعتكتبكرمتناكاذإ
-بالقناللةضرعمنوكتفوسف،يعابرلا
Pعضولايفرايغلاعارذناكاذإىتح
عضولايفلقنلاةبلعتناكاذإ-)نكرلا(
N)قودنصنأىلعصرحا،كلذل.)دياحم
عفدلاعضووأ،ةدايقلاعضويفسورتلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ضفخنملايعابرلاعفدلاوأيلاعلايئانثلا
يفسيلو-ضفخنملايعابرلاعفدلاوأ
عضوىلإلقنلارظنا.)دياحملا(Nعضولا
.١٩٧/نكرلا

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.

هيبنت

)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابتمقاذإ
ببستينأنكميفمامأللةبكرملاريسءانثأ
يطغينلو.ةكرحلالقانفلتيفكلذ
مقتال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
دعبالإ)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلاب
.ةبكرملافقوت

نماهجارخإلاًبايإواًباهذةبكرملاةحجرأل
لقانفالتإنودلامرلاوأجلثلاوأديلجلا
.١٨٩/ةرايسلاتقلعاذإعجار،ةكرحلا

N)كرحملانوكيالعضولااذهيف:)دياحم
ءانثأليغشتلاةداعإلو.تالجعلابًاطبترم
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
Nعضومادختسانكميامك.طقف)دياحملا(
.ةبكرملابحسءانثأ)دياحم(

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

هيبنت

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

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

ىلعطغضا،)ةعاس/ًاليم٣٥(اًبيرقت
.ةفاسملافصتنملنيزنبلاةساود
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٣٥(ةعاس/مك٥٥ةعرسىلعريستس.
ةساودىلعطغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم
.لفسأللماكلكشبدوقولا
ةعرسضفخنت،كلذبمايقلالالخنم
دوزتويلاتلارايغلاىلإةبكرملا
.ربكأةقاطب

عضولاو)ةدايق(Dعضومادختسانكمي
Tow/Hawl)بحسءانثأ)بحس/رطق

ةدايقلاوأ،ليقثلمحليمحتوأ،ةروطقم
يفةدايقلاوأ،ةردحنملاتاعفترملاىلع
ىلإةكرحلالقانليوحتبمقف.ةرعوقيرط
ةروصبةكرحلالقانكيرحتدنعىندألارايغلا
.ةرركتم
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
عجار.قالزنإلاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.١٨٢/مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"

يتلاوتارايغلاةنزاومةزيمبةدوزمةبكرملا
ىلعةكرحلالقانتارايغطبضىلعلمعت
لاقتنالاةعرسليلقتلةيلاحلاةدايقلافورظ
ةنزاومةزيمو.ىندألاوىلعألارايغلاىلإ
ليدبتلالبق،ديدحتلةممصمهذهتارايغلا
ىلعكرحملاةردقىدم،ىلعأرايغىلإ
ليلحتلالخنمةبكرملاةعرسىلعظافحلا
قناخلاعضووةبكرملاةعرسلثمءايشأ
ةنزاومةزيمتررقاذإ.ةبكرملالمحو
ةعرسىلعظافحلانكميالهنأتارايغلا
رايغللةكرحلالقانلقتنيالف،ةيلاحلاةبكرملا
ًالدبيلاحلارايغلاىلعتبثيهنكلو،ىلعألا

كلذودبيدق،تالاحلاضعبيف.كلذنم
لمعيةكرحلالقاننكلو،رايغلايفاًريخأت
.يعيبطلكشب
ةيفيكتمكحتحيتافمةكرحلالقانمدختسي
ةيفيكتلامكحتلاحيتافمنراقت.تارايغلل
ليدبتلاتاريغتمنيبرارمتسابتارايغلل
ةجمربملاةيلاثملاليدبتلاعاضوأىلإةيسيئرلا
.ةكرحلالقانرتويبمكيفةنزخملاواًقبسم
ةرمتسمتاليدعتةكرحلالقانيرجيو
مادختساةيفيكلاًعبتةبكرملاءادأنيسحتل
وأليقثلالمحلاعملاحلاوهامك،ةبكرملا
مكحتلاةيلمعلالخ.ةرارحلاةجردريغتدنع
ليدبتلاودبيدق،هذهتارايغللةيفيكتلا
لضفأةكرحلالقانددحيذإاًفلتخم
.تادادعإلا
،اًدجةضفخنمةرارحلاتاجردنوكتامدنع
امم،رخأتيدقسورتلاقودنصرايغلقننإف
نخسيىتحاًتابثرثكأرييغتتايلمعرفوي
رثكأليدبتلاتايلمعنوكتدق.كرحملا
نألبقةكرحلالقانمادختسادنعاًحوضو
تارايغلايفقرفلااذهو.كرحملانخسي
.يعيبطرمأ
L)ديدحتةيناكمإعضولااذهحيتي:)يودي
ةدايقلافورظلمئالملاتارايغلاقاطن
عجارف،كلذبةدوزمةرايسلاتناكاذإ.ةيلاحلا
عضولالفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزج
.٢٠٣/يوديلا

هيبنت

اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
ىلإطقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلت
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
لوحتالجعلاريودتبمقتالفةبكرملا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهروحم
تيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكميفةبكرملا

عضولابتاردحنملاىلعةلمرفلا
يعيبطلا
ليغشتءدبدنععضولااذهنيكمتمتي
ددحمعضويفهليعفتمتيالنكلو،ةبكرملا
تاعرسىلعظافحلايفدعاسيهنإ.قاطنلا
ىلعنملوزنلادنعةدارملاةرايسلا
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
دنعو.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
ماظنلاقيشعتاهيفمتييتلاىلوألاةرملا
يفةلاسرضرعمتيس،لاعشإةرودلكدنع
لئاسررظنا.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٥٠/سورتلاقودنص
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عضولابتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
لاعشإلاةرودنمضاهليعفتوأيعيبطلا
رزىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلا
متيامدنع.ٍناوثسمخةدملرطقلا/بحسلا
رهظتو.بولطملاعضولارييغتمتي،رزلاريرحت
رظنا.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسر
.١٥٠/سورتلاقودنصلئاسر

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
٢٠٥/رطقلا/بحسلاعضوعجار،تاردحنملا
.٢١٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو

)Kickdown(ئجافملاعراستلاعضو

ةيفاضإةيلفسةقيشعتدوقولاةساودحيتت
ئجافملاعراستلاةزيملالوصوطغضلادعب
)kickdown(.

ىلعيفاضإطغضةزيملاهذهبلطتت
.لمعتيكلابيرقتاهتياهنىتحةساودلا

يوديلاعضولا
قاطنلارايتخاعضو

عضو"دعاسي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةكرحلالقانيفمكحتلاىلع"قاطنلارايتخا
ىلعلوزنلاءانثأةبكرملاةعرسوةبكرملاب
كلحامسلاقيرطنعةرطاقرجوأعفترم
.هيفبغرتيذلاتارايغلاقاطنرايتخاب

:ةزيملاهذهمادختسال
عضولا(Lىلإسورتلارييغتعارذكرح.١

.)يوديلا
صقانلا/دئازلاّيرزىلعرقنا.٢

سورتلارييغتعارذيفنيدوجوملا
ةبولطملاتارايغلاقاطنديدحتل
طغضا،وأ.ةيلاحلاةدايقلافورظل
صقان/دئازرارزألاىلعرارمتساب
حاتملاىندألاوأىلعألاقاطنلاديدحتل
.ةيلاحلاةرايسلاةعرسل

Dعضولانمسورتلارييغتعارذكيرحتدنع
متي،)يوديلاعضولا(Lعصولاىلإ)ةدايق(
قاطنىلإريشيLفرحراوجبمقرضرع
.يلاحلاةكرحلالقان
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يذلاىلعألاسرتلاوهمقرلااذهنوكي
يفليغشتلاءانثأةكرحلالقانهبلمعيس
تارايغلاعيمجدعت.)يوديلاعضولا(Lعضولا
ريغتتامدنع.ةحاتممقرلااذهنمىندألا
قودنصريغتينأنكمي،ةدايقلافورظ
ىلع.لقألاتارايغلاىلإاًيئاقلتسورتلا
،)سماخلا(5رايغلارايتخادنع،لاثملاليبس
نيباًيكيتاموتوأسورتلاقودنصلقتني
،)سماخلا(5ىتحو)لوألا(1تارايغلا
)سداسلا(6رايغلامادختسانكميالنكلو
دوجوملاصقانلا/دئازلارزمادختساىتح
.قاطنلاليدبتللقنلاعارذب
لمعتيتلاتاكرحملاتاذتابكرملايف
نمسورتلارييغتعارذلقندنع،نيزنبلاب
دق،)يوديلاعضولا(Lىلإ)ةدايقلا(Dعضولا
لمعييذلاسرتلاددحيو.ةعرسلاضفخمتي
رييغتعارذلقنمتيامدنعةكرحلالقانهب
Lىلإ)ةدايقلا(Dعضولانمسورتلا
ضفخمتيسناكاذإام)يوديلاعضولا(
.يلاتلاططخملاعجار.ةعرسلا

رييغتلالبققيشعتلا
)ةدايق(Dعضولانم
)يوديلاعضولا(Lىلإ

-اسلاةنماثلا
ةعبا

-داسلا
سد

-ماخلا
لوألايناثلاثلاثلاعبارلاسم

نمرييغتلادعبقاطنلا
Lىلإ)ةدايق(Dعضولا
عضو-)يوديلاعضولا(
قشعمريغرجلا/رطقلا

L6L6L5L4L3L3L2L1

نمرييغتلادعبقاطنلا
Lىلإ)ةدايق(Dعضولا
عضو-)يوديلاعضولا(
قشعمرجلا/رطقلا

L6L5L4L3L3L3L2L1

دنعةحاتمريغتاردحنملاةلمرفنوكتو
عضورظنا.قاطنلارايتخاعضوطيشنت
.٢٠٥/رطقلا/بحسلا

نكمي،قاطنلارايتخاعضومادختساءانثأ
/بحسلاعضووةعرسلاتبثممادختسا
.رطقلا

هيبنت

اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
ىلإطقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلت
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

لوحتالجعلاريودتبمقتالفةبكرملا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهروحم
تيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكميفةبكرملا

ضفخنملارجلاعضو
ةعرسيفضفخنملارجلاعضودعاسي
دوجوةلاحيف،ةقلزنملاقرطلايفةبكرملا
عضويفةبكرملادوجوءانثأو.ًالثمجولث
رايتخاعضومادختسابL2رتخا،فاقيإلا
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نارودلامزعنمدحيساذهو.قاطنلا
عنمىلعدعاسيامم،تالجعلاىلإلصاولا
.نارودلانمتاراطإلا

رطقلا/بحسلاعضو

طمنطبضىلعرطقلا/بحسلاعضولمعي
.لقنلاريودتليلقتلسورتلاقودنصلوحت
يفمكحتلاىوتسموءادألانسحياذهو
نيبلقنلاةيلمعنيسحتىلعلمعيوةرايسلا
ًالوزنةدايقلاءانثأكرحملاديربتوسورتلا
وأبحسلاءانثأوألابجلاوأتاعفترملانم
.ةليقثةلومحرطق

.رايغلاعارذةياهندنعرايتخالاحاتفمرزدجوي
رطقلا/بحسلاعضوليغشتلرزلاىلعطغضا
/رطقلاعضونوكيامدنع.هليغشتفاقيإلوأ
ةعومجميفحابصمءيضي،اًنكممبحسلا
.تاسايقلاةزهجأةحول
و١٣١/رطقلا/بحسلاعضوءوضعجار
.١٨٧/ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا

"رطقلا/بحسلاعضو"ةيئزج،اًضيأعجار
.٢١٤/ةدايقلاعضوبمكحتلالفسأ

ىلعةلمرفلاورطقلا/بحسلاعضو
تاردحنملا
عضوبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتيال
/بحسلاعضوديدحتدنعالإرطقلا/بحسلا
ددحمعضويفةرايسلادوجومدععم،رطقلا
"رطقلا/بحسلاعضو"ةيئزجعجار.قاطنلا
/يوديلاعضولاكلذكو،اًقباسةروكذملا

عضوبتاردحنملاىلعةلمرفلادعاست.٢٠٣
تاعرسىلعظافحلايفرطقلا/بحسلا
ىلعنملوزنلادنعةدارملاةرايسلا
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا

ةلمرفلاورطقلا/بحسلاليعفتوأليطعتل
،ةيلاحلالاعشإلاةرودنمضتاردحنملاىلع
رطقلا/بحسلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
متي،رزلاريرحتمتيامدنع.ٍناوثسمخةدمل
ةلاسرضرعمتيسو.بولطملاعضولارييغت
لئاسررظنا.قئاسلاتامولعمزكرميف
.١٥٠/سورتلاقودنص

.٢٤٦/ةروطقملابحسةزيهجترظنا

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
سورتلاقودنصعجار،تاردحنملا
تابثيفمكحتلاماظنو٢٠٠/يكيتاموتوألا
.٢١٧/ةعرسلا
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ةدايقلاةمظنأ

ماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأبعفدلا
تارايسيفنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
روحملاقيشعتتالجععبرأبعفدلاماظن
.بحسلاةوقنمديزمليمامألا

هيبنت

قرطلاىلعةليوطتارتفلةبكرملادقتال
ماظنمادختسابةفاجلاوةفيظنلاةدهمملا
4يعابرلاعفدلا m4و n)ناكاذإ
يففورظلاهذهببستتدق.)اًرفوتم
يفةكرحلالقنماظنلركبملالكآتلا
.ةرايسلا

وأ4HIيففاجوفيظنفيصرىلعةدايقلا
4LOببستدق:

.هيجوتلاماظنيفتابذبذبروعشلا.

.تاراطإلالكآتةعرس.

لقنلاةبلعيفسورتلارييغتةبوعص.
.اهتوصعافتراو

ريذحت}
Nعضوىلإلقنلاةبلعليدبتيدؤيدق
نإوىتحةبكرملابلقنتنأىلإ)دياحم(
.)نكرلا(Pعضويفةكرحلالقانناك
ةباصإلرخآصخشوأتنأضرعتتدقو
نكرلالمارفقيشعتىلعصرحا.ةغلاب
Nعضوىلإلقنلاةبلعليدبتلبق
.٢١٠/نكرلالمارفعجار.)دياحملا(

هيبنت

ةليوطةرتفلةيلاعةعرسبةدايقلايدؤتدق
4عضويف nتايفلتثادحإىلإ
.اهرمعليلقتوأبحسلاةعومجمب

٤نيبرييغتلادنعةعقرفوقيشعتءاضوض n
٤نيبو mنموأN)نارودعم)دياحملا
.اًيعيبطاًرمأربتعيكرحملا

٤ىلإرييغتلا nليغشتفاقيإىلإيدؤيس
ماظنوبحسلايفمكحتلاماظن

StabiliTrak®.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ةيكيتاموتوألالقنلاةبلع

،لقنلاقودنصضبقممدختسا،رفوتاذإ
عفدلاماظنمادختسالةدايقلاةلجعراوجب
.هنمجورخللوأتالجععبرأب
ئفطنتمثلغتشتلءاوضألالكضموتسو
عضوىلإلاعشإلالقنمتيامدنعتاظحلل

ON/RUN)ىقبيسيذلاءوضلا.)ليغشتلا
قودنصلقنةلاحىلإريشيسًالغتشم
.سورتلا
الحاتفملاىلعرشؤملاةمالعتناكاذإ
ينعيكلذنأحجرملانمفءوضلاعمقباطتت
يفلاعشإلاناكامدنعحاتفملالقنمتهنأ
.ءافطإلاعضو
ىلعرشؤملاةمالعفصيفمظتنتنأبجي
بلطبمايقلالبقرشؤملاءوضعمحاتفملا
قودنصحاتفمريودتبمقلقنلابلطل.لقنلا
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ضمويس.بوغرملاديدجلاعضوملاىلإلقنلا
ذيفنتلاديقوهلقنلانأينعياذهوءوضلا
عضولاءيضي،لقنلالامتكادنعو.اًيلاح
لامكإلقنلاقودنصعطتسيملاذإ.ديدجلا
دادعإلاىلإىرخأةرمدوعيس،لقنبلط
.هراتخامتيذلاريخألا
:يهتادادعإلا
N)ةلاحيفالإمدختسُيال:)دياحم
بحسعجار.ةرايسلابحسلرارطضالا
بحسوأ٣١١/ةيهيفرتضارغألةرايسلا
.٣١٠/ةرايسلا

٢ m)يفةدايقلل:)عفترملايئانثلاعفدلا
روحملا.ةعيرسلاقرطلاوعراوشلامظعم
لضفأدادعإلااذهرفوي.قشعمريغيمامألا
.دوقوللريفوت

AUTO)يكيتاموتوألايعابرلاعفدلا(:
ىلعبحسلافورظفالتخادنعمادختسالل
عضولايفةبكرملاةدايقدنع.قيرطلاحطس

AUTO،ةقاطو،يمامألاروحملاقيشعتمتي
ةيفلخلاوةيمامألاتالجعلاىلإلوحُتةبكرملا
اذهرفوي.ةدايقلافورظبسحاًيكيتاموتوأ
دوقولاكالهتسايفلقأاًداصتقادادعإلا
٢عضوبًةنراقم m.

رفوتاذإ،AUTOعضولامادختسابنجت
بحسدوجوعملئامردحنمىلعنكرلل
وألحولاوأديلجلادوجوببسبءيدر
تالجعلالمعتسAUTOعضويف.ىصحلا
عنموةبكرملابكاسمإلاىلعطقفةيفلخلا

ىلعنكرلاةلاحيف.نكرلاءانثأاهقالزنا
تالجعلاقيشعتل٤mمدختسا،لئامردحنم
.عبرألا

٤ m)اذهمدختسا:)عفترملايعابرلاعفدلا
،بحسلاةوقنمديزملةجاحلادنععضوملا
وألامرلاوأديلجلايفةرايسلادوقتنأك
.ديلجلاةحازإدنعوأدهممريغقيرطيف

٤ n)اذهلمعي:)ضفخنملايعابرلاعفدلا
يمامألاروحملاقيشعتىلعاًضيأدادعإلا
٤رتخا.نارودلامزعنمديزملاريفوتو nدنع
لامرلايفوةدهممريغقرطيفةدايقلا
وأفيثكلاديلجلاوأفيثكلالحولاوأةفيثكلا
.اهنملوزنلاوأتاعفترملاقلستءانثأ

٤ىلإرييغتلا nليغشتفاقيإىلإيدؤيس
ماظنوبحسلايفمكحتلاماظن

StabiliTrak.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

٤عضولاىلإلوحتلا mعضولاوأAUTO
)يئاقلت(

٤عضولاىلإضبقملاردأ mوأAUTOيف
٤نمءانثتسابةعرسيأ n.حابصمضموي
دنعاًئيضملظيسولوحتلاءانثأرشؤملا
.لقنلاةيلمعمامتإ

٢ىلإلاقتنالا m

٢عضولاىلإضبقملاردأ mةعرسيأيف
٤نمءانثتساب n.ءانثأرشؤملاحابصمضموي
ةيلمعمامتإدنعاًئيضملظيسولوحتلا
.لقنلا

٤ىلإلاقتنالا n

٤عضولاقيشعتدنع n،ديزتالأىلعصرحا
يفليم٤٥(اس/مك٧٢نعةبكرملاةعرس
.)ةعاسلا
:لقنلل

عضويفلاعشإلانوكينأبجي.١
ON/RUN)نأبجيو)نارود/ليغشت

ةعرسبكرحتتوأةفقوتمةبكرملانوكت
)ةعاس/ليم٣(اس/مك٥نملقأ
نم.)دياحم(Nعضويفةكرحلالقانو
ةعرسيفةبكرملاكرحتتنألضفألا
ىلإ١(اس/مك٣٫٢ىلإ١٫٦نيبحوارتت
.)ةعاسلايفليم٢

٤عضولاىلإضبقملاردأ.٢ n.رظتنا
٤عضولارشؤمءوضفقوتيىتح n
قودنصليوحتلبقضيمولانع
.سرتلاىلإسورتلا
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هيبنت

لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

وأ/وسرتلايفسورتلاقودنصناكاذإ
٣(اس/مك٥نمربكأةعرسبكرحتتتنك
رشؤمحابصمضمويسف،)ةعاسلايفليم
٤عضولا nةيلمعلمتكتنلوةيناث٣٠ةدمل
ةبلعلوحتتسةيناث٣٠رورمدعب.لقنلا
٤عضولاىلإلقنلا m.ىلإضبقملاردأ
٤عضولا mريستامدنعو.رشؤملاةدهاشمل
٣(ةعاس/مك٥نملقأةعرسبةبكرملا
N(عضويفةكرحلالقانو)ةعاس/لايمأ
.ىرخأةرمليدبتلالواح،)دياحم

٤عضولانملاقتنالا n
:لقنلل

وأةفقوتمةرايسلانوكتنأمزلي.١
يفليم٣(اس/مك٥نملقأةعرسب
يفسورتلاقودنصدوجوعم)ةعاسلا
يفلاعشإلانوكو)دياحم(Nعضولا
نم.)ريودت/ليغشت(ON/RUNعضو
ةعرسيفةبكرملاكرحتتنألضفألا
ىلإ١(اس/مك٣٫٢ىلإ١٫٦نيبحوارتت
.)ةعاسلايفليم٢

٤عضولاىلإضبقملاردأ.٢ mوأAUTO

٢وأ m.رشؤمءوضفقوتيىتحرظتنا
٤عضولا mوأAUTO٢وأ mنع
سورتلاقودنصليوحتلبقضيمولا
.سرتلاىلإ

هيبنت

لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

وأ/وسرتلايفسورتلاقودنصناكاذإ
٣(اس/مك٥نمربكأةعرسبكرحتتتنك
رشؤمحابصمضمويسف،)ةعاسلايفليم
٤عضولا mوأAUTO٢وأ mةيناث٣٠ةدمل
ةبكرملاريستامدنعو.لقنلاةيلمعلمتكتنلو
)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس/مك٥نملقأةعرسب
لواح،)دياحمN(عضويفةكرحلالقانو
.ىرخأةرمليدبتلا

)دياحم(Nعضوىلإلاقتنالا

:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل
.ٍوتسمحطسىلعةرايسلانكرا.١
طغضاو،نكرلالمارفمدختسا.٢

رظنا.لمارفلاةساودىلعرارمتساب
.٢١٠/نكرلالمارف

لاعشإلاحاتفمطبضاوأةبكرملالّغش.٣
.)نارود/ليغشت(ON/RUNعضوىلع

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.٤

٢عضولاىلإلقنلاةبلعلقنا.٥ m.

هاجتايفلقنلاةبلعضبقمردأ.٦
)دياحم(Nعضوىلإةعاسلابراقع
عضولااذهيفرمتساو،فقوتيىتح
يف"دياحم"عضوءوضأدبيىتح
ىلعٍناوث١٠كلذقرغتسيس.ضيمولا
ىلإءطببضبقملارّرحمث.لقألا
Nعضوحابصمءيضي.4nعضولا
لقنلاةبلعليدبتلامتكادنع)دياحم(
.عضولااذهىلإ

دوجونمققحت،كرحملانارودءانثأ.٧
نع)دياحم(Nعضولايفلقنلاةبلع
ىلإسورتلاقودنصليوحتقيرط
.)ةدايق(Dعضولامث)عوجر(Rعضولا
ةيلمعءانثأةرايسلاكرحتتالأيغبني
.سورتلاقودنصرييغت

لاعشإلاعضو،كرحملاليغشتفقوأ.٨
ACC/ACCESSORYعضولاىلع
.)تاقحلملا(

Pعضويفةكرحلالقانرايغعارذعض.٩
ضارغألةرايسلابحسرظنا.)نكرلا(
.٣١١/ةيهيفرت

LOCK/OFFعضوىلعلاعشإلاطبضا.١٠
.)ءافطإ/لفق(
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)دياحم(Nعضونمجورخلا

:)دياحم(Nعضولانمجورخلل
مدختساو،نكرلالمارفمدختسا.١

.لمارفلاةساود
عضولاىلإلاعشإلاةرادإبمق.٢

ON/RUN)فاقيإعم)ريودت/ليغشت
.كرحملاليغشت

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.٣
دادعإلاىلإلقنلاةبلعضبقمردأ.٤

.بولطملا
رياغمعضوىلإلقنلاةبلعليدبتدعب
حابصمئفطني،)دياحم(Nعضولل
.)دياحم(Nعضولا

.نكرلاةلمرفريرحتو.٥
ىلإةكرحلالقانلّدبو،كرحملالّغش.٦

.دارملاسرتلا

لمارفلا

عناملالمارفلاماظن
)ABS(قالغنالل
ةعناملالمارفلاماظنبةبكرملاهذهديوزتمت
ينورتكلإلمارفماظنوهو،)ABS(قالغنالل
.ةلمرفلادنعقالزنالاعنمىلعدعاسيمدقتم
ABSماظنأدبي،ةكرحلابةبكرملاأدبتامدنع
ًايظحلًاجيجضعمستدق.هسفنصحفب
اذهءارجإءانثأةقطقطتوصوأروتوملل
ةساودنأًاضيأظحالتامبرو،رابتخالا
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.ًاليلقكرحتتلمارفلا

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

ناكوبطرقيرطىلعنامأبدوقتتنكاذإ
لمارفلاىلعطغضلايرورضلانم
قئاوعلابنجتلةلمرفلايفرارمتسالاو
راعشتسابرتويبمكلاماظنموقي،ةئجافملا
تالجعلاىدحإتناكاذإو.تالجعلاءاطبإ

فوسف،نارودلانعفقوتلاكشوىلع
لمارفلللصفنملاليغشتلابرتويبمكلاموقي
.ةلجعلكىلع
قالغناللةعناملالمارفلاماظنريغُينأنكمُي
بسحةلجعلكلةبسنلابلمارفلاطغضنم
موقينأنكمياممعرسألكشبو،ةرورضلا
ىلعكدعاسينأنكمي.قئاسيأهب
.ةديدشلاةلمرفلاعمقئاعلالوحفافتلالا
يفرتويبمكلارمتسي،لمارفلاطبردنعو
ةلجعلاةعرسصوصخبتاثيدحتلالابقتسا
.كلذلًاقفوةلمرفلاطغضيفمكحتيو
قالغناللةعناملالمارفلاماظنريغُيال:ركذت
ةساودىلعمدقلاعضولبولطملاتقولانم
.فقوتلاةفاسمنمًامئادللقُيالولمارفلا
ريستيتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ
يفاكلاتقولاكانهنوكينلفكمامأ
ةبكرملاهذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
كرتىلعًامئادصرحإ.ةأجفتفقوتوأ
ماظنعمىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسم
.قالغناللةعناملالمارفلا

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

ةساودىلعطغضاطقف.ةلمرفلاخضبمقتال
ةعناملالمارفلاماظنكرتاوماكحإبلمارفلا
ليغشتتوصعمستدق.لمعيقالغنالل
ضبنبرعشتوABSماظنكرحموأةخضم
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لمارفلاةساوديف
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ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
يفو.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلاب
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلضفأنمىتحرثكأهيجوتلا

نكرلالمارف

طغضلاقيرطنعنكرلالمارفطبضا
مث،ةيداعلالمارفلاةساودىلعرارمتساب
.نكرلالمارفةساودىلعطغضلا
،ليغشتلاديقلاعشإلاماظنناكاذإ
رظنا.لمارفلاماظنريذحتحابصمءيضيسف
.١٢٩/لمارفلاماظنريذحتءوض

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ىلعرارمتسابطغضا،نكرلالمارفريرحتل
تاظحللطغضامث،ةيداعلالمارفلاةساود
ريرحتبرعشتىتحنكرلالمارفةساودىلع
لمارفةساودنعءطببكمدقعفرا.ةساودلا
ءدبدنعنكرلالمارفريرحتمتيملاذإ.نكرلا
تامولعمزكرمنمةلاسررهظتسف،ةدايقلا
نأبريذحتللاًتوصسرجلاردصيوقئاسلا
.لمعتلازتالنكرلالمارف
نكرلاىلإرطضتسوةروطقمرجتتنكاذإ
تاداشرإوةدايقلاقرطرظناف،عفترمىلع
.٢٤١/رطقلا

Electric Parking Brake
)يئابرهكلانكرلالمارف(

ةيئابرهكلانكرلالمارفبزيهجتلاةلاحيف
)EPB(،ةدايقلاةلجعراسيىلعرزلادجوي
ليغشترصانعلفسأ،تادادعلاةحولب
ةيئابرهكلاديلالمارفو.ةيجراخلاحيباصملا
طبضعمىتح،طيشنتللةلباقنوكتامًامئاد
عنملو.ليغشتلافاقيإعضوىلعلاعشإلا
لمارفتارودراركتبنجت،ةيراطبلافازنتسا
نوكيالامدنع)EPB(ةيئابرهكلانكرلا
.ليغشتلاديقكرحملا
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لمارفعضوحابصمىلعماظنلايوتحي
يريذحتحابصمورمحأنولبنكرلا
عجار.نكرلالمارفبصاخرفصأ

Electric Parking Brake Light)حابصم
ةنايصو١٢٩/)يئابرهكلانكرلالمارف

Electric Parking Brake Light)حابصم
كانه.١٣٠/)ةيئابرهكلانكرلالمارف
زكرميفنكرلالمارفبقلعتتىرخألئاسر
ماظنلئاسررظنا.)DIC(قئاسلاتامولعم
ةيئابرهكلاةقاطلاتناكاذإ.١٤١/لمارفلا
ديلالمارفطبركنكمينلفةيفاكريغ
.اهريرحتوأةيئابرهكلا
حابصمنمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
قيشعتنمدكأتللرمحألانكرلالمارفةلاح
.نكرلالمارف

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمعفرا.٢

)EPB(ةظحلل.
رمحألانكرلالمارفةلاححابصمضمويس
ةيئابرهكلاديلالمارفطبردنعتابثبيضيمث
)EPB(ةلاحةبملناكاذإو.لماكلكشب
،رمتسملكشبرمحأنولبضموتديلالمارف
ًايئزجةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارفنوكت
لمارفيفةلكشمكانهنوكتدقوأ،طقف
يفةلاسرضرعمتيفوسو.ةيئابرهكلاديلا
لمارفررح.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

نماهطبرلواحو)EPB(ةيئابرهكلاديلا
اذإوأ،حابصملاةءاضإمدعةلاحيف.ديدج
ةمدخبمايقلاكيلعف،ضيمولايفرمتسا
ةلاحيفةبكرملاةدايقرذحاو.ةبكرملا
نكرلالمارفعضوحابصمضيمو
رظنا.ليكولاعمرمألاعجار.رمحأنولب

Electric Parking Brake Light)حابصم
.١٢٩/)يئابرهكلانكرلالمارف

صاخلارفصألايريذحتلاحابصملالعتشااذإ
ديلالمارفحاتفمعفرا،نكرلالمارفب
.ًاعوفرمهئاقبإيفرمتساو)EPB(ةيئابرهكلا
ةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
نولبنكرلالمارفعضوحابصمءيضيىتح
ريذحتلاحابصمناكاذإ.رمتسملكشبرمحأ
عجارف،اًئيضمنكرلالمارفبصاخلارفصألا
.ليكولاعمرمألا
دنع)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
لاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملاكرحت
ىلعظافحلامتاذإ.ىلعأللحاتفملاعفرةرتف
فقوتتىتحىلعأللًاعوفرمحاتفملاءاقب
ةيئابرهكلاديلالمارفلظتفوسفةبكرملا
.ةطوبرم
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
،يعيبطرمأاذهو.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلليرودلاصحفلالجأنمثدحيو
.ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلميلسلا
بجي،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإ

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

عضولايفلاعشإلاعض.١
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم
ON/RUN/START)ةرادإ/ليغشت

.)كرحملا
.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمطغضا.٣

)EPB(ةظحلللفسألل.
امدنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
.رمحألانكرلالمارفعضوحابصمئفطني
صاخلارفصألايريذحتلاحابصملالعتشااذإ
ةيئابرهكلاديلالمارفررح،نكرلالمارفب
ديلالمارفحاتفمىلعلفسأللهطغضب
رمتسا.لفسأللهطغضيفرمتساوةيئابرهكلا
ىتحةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيف
اذإ.رمحألانكرلالمارفعضوحابصمئفطني
ةلواحمدعبًالعتشمنيحابصملادحأيقب
.كليكوعجارفريرحتلا

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا
ةيئابرهكلا
ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
امدنععيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا
بحسوأ،عفترمىلعفقوتلالاحيف
رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطرظنا،ةروطقم
/٢٤١.

لمارفلاةدعاسم
اًصيصخةممصُملمارفلادعاسمةزيم
وأةبكرملافاقيإىلعقئاسلاةدعاسمل
ةدايقلافورظيفاهتعرسنمليلقتلا
ةدحولاةزيملاهذهمدختست.ةئراطلا
كيلورديهلالمارفيفمكحتللةيسايقلا
لمارفلاماظنليمكتلجأنمتابثلاماظنل
قئاسلااهيفنوكييتلافورظلايفيوقلا
ةساودىلعةوقبوةعرسبطغضلابماقدق
ءاطبإلوأةعرسبفقوتلاًالواحملمارفلا

يفمكحتللةيسايقلاةدحولاموقت.ةبكرملا
طغضةدايزبتابثلاماظنلكيلورديهلالمارف
متيىتحةبكرمللنارودلكيفلمارفلا
.قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنت
وألمارفلاةساودلةطيسبلاةبذبذلاربتعُتو
اًيداعاًرمأتقولااذهيفةساودلاةكرح
طغضلايفرارمتسالاقئاسلاىلعبجيو
فقومهيضتقياملاًقفولمارفلاةساودىلع
دعاسمةزيملصفمتيفوس.ةدايقلا
وألمارفلاةساودريرحتدنعًايئاقلتلمارفلا
.ةعرسبلمارفلاةساودطغضضافخنا

ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملاىلع
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنةزيملنكمي
ةدعاسملا،اهرفوتلاح،)HSA(تاعفترملا
تممصدقو.ردحنمىلعةبكرملافاقيإيف
ىلإًءاوس،ةبكرملاكرحتعنملةزيملاهذه
.ردحنمىلعاهتدايقءانثأ،فلخلاوأمامألا
اًمامتاهتيبثتوةبكرملافاقيإبموقتنأدعب
ةدعاسملاماظنطيشنتمتيس،ردحنمىلع
.اًيئاقلت)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلادنع
ةساودلكريرحتنيبةيلاقتنالاةرتفلالالخ
ىلعقالطناللعراستلايفءدبلاولمارفلا
ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنظفتحي،ردحنم

ةدملةلمرفلاطغضب)HSA(تاعفترملاىلع
متيو.اهجرحدتمدعنامضلناتيناثاهاصقأ
ةساودىلعطغضلادنعاًيئاقلتلمارفلاريرحت
متيالنكلو.نيتيناثنوضغيفدوقولا
قيشعتعضويفةبكرملاتناكاذإهطيشنت
وأردحنملالفسألةهجتمتناكوةدايقلل
يفوردحنملاىلعألةهجتمةبكرملاتناك
طيشنتمتينل.)فلخللعوجرلا(Rعضو
تاعفترملاىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
)HSA(ةبكرمةدايقلثم،تالاحلاضعبيف
اهرادحناةبسن(ةريغصتاعفترمىلعةلمحم
.ةروطقمبحسءانثأوأ)٪٥نملقأ
تطغضمثلمارفلاةساودريرحتبتمقاذإ
،طشنHSAماظنامنيبىرخأةرماهيلع
ةساودبيجذومنلكشبرعشتفوسف
ةفاسمرصقعماًتابثرثكألكشبلمارفلا
.ةساودلاىلعطغضلا
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ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
ماظنلاليغشت
رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(وStabiliTrak®،مكحتلاماظن
ةمظنألاهذهدعاست.تابثلايفينورتكلإلا
دعاستوتالجعلانارودنمدحلاىلع
ًاصوصخو،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلا
.ةقلزلاقرطلاىلع
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
اهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
امدنع.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدق
ىلعلمارفلاTCSماظنمدختسي،اذهثدحي
نمللقيواهناكميفرودتيتلاتالجعلا
يفتالجعلانارودنمدحللكرحملاةقاط
.اهناكم
راعشتسادنعStabiliTrakماظنليعفتمتي
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةبكرملا
.لعفلابةبكرملاهيفريستيذلاهاجتالاو
ةلمرفلاطغضStabiliTrakماظنمدختسيو
تالجعلمارفنميأىلعيئاقتنالكشب
ىلعظافحلاىلعقئاسلاةدعاسملةبكرملا
ليغشتمتي.حيحصلااهراسميفةبكرملا
اًضيأ)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلاماظن
رظنا.ةبكرملاليغشتءدبدنعاًيكيتاموتوأ
.٢٤٨/(TSC)ةروطقملاحنرتيفمكحتلا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
StabiliTrakوأرجلايفمكحتلاماظنءدبو
متي،اهناكميفتالجعلانارودنمدحلاب
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفذئدنع
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلغتشيدق
فورظحمستامدنعىرخأةرم
.كلذبقيرطلا
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
وألحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلا

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٨٩
.مسقلااذهيفاًقحال
)ةرفوتمتناكاذإ(لقنلاةبلعنوكتامدنع
متي،ضفخنملاتالجععبرأبعفدلاعضويف
رهظتو،اًيكيتاموتوأتابثلاماظنليطعت
متيو،قئاسلاتامولعمزكرميفgةلاسرلا
مكحتلايماظننملكليطعتاًيكيتاموتوأ
.ةلاحلاهذهيفStabiliTrakورجلايف

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

.اهناكميفتالجعلانارود
.StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
.نيماظنلا

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

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣
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يقبوdلعتشااذإ.ةبكرملاةدايقبمق
يفاضإتقولةبكرملاجاتحتدق،ًالعتشم
ىلعةلاحلاترمتسااذإ.ةلكشملاصيخشتل
.كليكوعجار،هيلعيهام

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

)TCS(رجلايفمكحتلاماظنرزدجوي
.ةيزكرملاةريجحلايفStabiliTrakو

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
.)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
.فلتللةبكرملاليغشتطخضرعتيدقو

ررحوطغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
g.ءوضرهظيTraction Off)أفطمرجلا(
iضرعمتيف.تادادعلاةعومجميف
.قئاسلاتامولعمزكرميفةبسانملاةلاسرلا

/ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسرعجار
طغضا،ىرخأةرمTCSماظنليغشتل.١٤٧
iأفطمرجلاءوضئفطنيس.gررحو
.تادادعلاةعومجميفضورعملا
تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ماظنلائفطنينلف،gطغضدنعاهناكميف
يفنارودلانعتالجعلافقوتتىتح
.اهناكم
،StabiliTrakوTCSماظنليغشتفاقيإل
ءيضيىتحgىلعرارمتسالاعمطغضا
ماظنفقوتحابصموiرجلافقوتحابصم

StabiliTrak gيفةءاضإلايفنارمتسيو
متيف.ريرحتلابمقمث،تادادعلاةعومجم
تامولعمزكرميفةبسانملاةلاسرلاضرع
يفمكحتلاماظنلئاسرعجار.قئاسلا
.١٤٧/ةدايقلا

ةرمStabiliTrakوTCSماظنليغشتل
iرجلاءوضئفطني.gررحوطغضا،ىرخأ
ةعومجميفgأفطمStabiliTrakءوضو
.تادادعلا
اًيكيتاموتوأStabiliTrakماظنلمعيفوس
ةعاس/مك٥٦ةبكرملاةعرسزواجتتامدنع
يفمكحتلالظيس.)ةعاسلايفًاليم٣٥(
.أفطمرجلا

حجرأتيفمكحتلاةزيمىلعةبكرملايوتحت
ءدبلةدعاسملاماظنةزيمو)TSC(ةروطقملا
مكحتلاعجار.)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلا
ماظنوأ٢٤٨/(TSC)ةروطقملاحنرتيف
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا

(HSA)/٢١٢.

ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا
/٢٥١.

ةدايقلاعضوبمكحتلا
ساسحإةفاضإةدايقلاعضوبمكحتلالواحي
وأ،ةحاررثكأةلحرميدقتوأ،يضاير
سيراضتوأسقطلافورظيفةدعاسملا
رييغتبماظنلااذهموقي.ةفلتخملاضرألا
ةعونتملاةيعرفلاةمظنألاجماربتادادعإ
ةراتخملاةمزحلابسحبو.تقولاسفنب
قيلعتلاوددحملاعضولاوةرفوتملاايازملاو
رييغتبموقيةرادإلاةلسلسوهيجوتلاو
ةبوغرملاصئاصخلاقيقحتلتادادعإلا
ةرايسلاتناكاذإ.ددحملاعضوللةبسنلاب
Magneticماظنبةزهجم Ride Control
يدؤيسف،)يسيطانغملابوكرلايفمكحتلا(
طبضىلإةفلتخملاةدايقلاعاضوأديدحت
ةدايقلاءادأنيسحتلجأنمةرايسلاةدايق
.ددحملاعضولاوقيرطلافورظبسح
:ةدايقلاعضوبمكحتللعاضوأةعبرأرفاوتت
.رجلا/رطقلا،جلث/ديلج،يضاير،يحايس
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/رطقلا(TOW/HAULحاتفمىلعطغضا
ءاغلإوأرجلا/رطقلاعضوطيشنتل)رجلا
.هطيشنت
ىلعدوجوملاMODEحاتفمىلعطغضا
يحايسلاعضولاديدحتلطسوألالوسنوكلا
طغضلايدؤيسو.جلثلا/ديلجلاوأيضايرلاوأ
عاضوأعيمجبمسرضرعىلإحاتفملاىلع
.يلاتلاعضولاىلإرييغتلاوةحاتملاةدايقلا
Sportو)يحايسلا(Tourاعضوودبيفوس
.ةسلسلاقرطلاىلعنيهباشتم)يضايرلا(
.ةدايقلافورظتريغتاذإًاديدجًادادعإرتخا

يحايسلاعضولا
ىلعوةنيدملايفةيداعلاةدايقللهمدختسا
ةسِلسةدايقلجأنمةعيرسلاقرطلا
.ةلهسو
يأرهظتنل،بولطملارايخلاديدحتدنعو
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةراشإ

يضايرلاعضولا
وأقيرطلافورظتناكاذإهمدختسا
نكميةباجتسابلطتتةيصخشلاتاليضفتلا
.ربكألكشباهبمكحتلا
متيس.ةقدرثكأمكحتميدقتلهيجوتلاريغتيس
ةدايقلايفيسيطانغملامكحتلاماظنرييغت
.تافطعنملادنعءادألانيسحتل
Sportعضورشؤمرهظي،هديدحتدنع
.قئاسلاتامولعمزكرميف)يضاير(

ديلجلا/جلثلاعضو
تابثلانمديزمىلإةجاحلادنعهمدختسا
.ةقِلزقرطىلعةدايقلادنع
يدايتعالكشبىلعأرايغىلإةبكرملاريغُتس
عراستلاطبضمتيس.ةبكرملاكرحتتامدنع
.ةسالسرثكأليغشتريفوتيفةدعاسملل
ديلجلا/جلثلاعضورشؤمرهظي،هديدحتدنع
.قئاسلاتامولعمزكرميف

رطقلا/بحسلاعضو
دنعقئاسلادعاستةزيميهرطقلا/بحسلا
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرج
٢٠٥/رطقلا/بحسلاعضو.رظنا
رثكأنوكيلرطقلا/رجلاعضوميمصتمتدقو
ةروطقملاوةبكرملانزونوكيامدنعةيلاعف
نزولاريدقتنمةئملاب٧٥نعلقيالاًعم
نزو"عجار.)GCWR(عمجملايلامجإلا
.٢٤٤/ةروطقمبحسلفسأ"ةروطقملا

لظيفاًدجاًديفمرطقلا/رجلاعضونوكيو
:ةيلاتلافورظلا
وأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

.ةردحنملاقطانملالالخةليقث
وأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

.فقوتلاةريثكرورمةكرحيفةليقث

وأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.
ةمحدزملاراظتنالاتاحاسيفةليقث
نسحألكشبمكحتلارمألابلطتيثيح
.ةضفخنمةعرسبةبكرملاريسيف

رطقلا/بحسلاعضويفةرايسلاليغشتنإ
الةروطقمنودبوأةفيفخةلومحرجدنع
تسيل،كلذعمو.قالطإلاىلعاًررضببسي
رطقلا/بحسلارايتخانمةدئافةيأكانه
جتنيدقلب.ةلومحنودبةبكرملانوكتامدنع
-ةلومحرجمدعدنع-رايتخالااذهنع
ًالضف،ةدايقلاوكرحملايفةجعزمتامس
حصنُي،اذل.دوقولاكالهتساةدايزنع
رجدنعطقفرطقلا/بحسلاةزيممادختساب
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم
رشؤمضرعمتيس،رايخلااذهديدحتدنع
.تادادعلاةعومجميفرطقلا/رجلا

قيلعتلايفمكحتلا
يسيطانغملا
يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلابقاري
.قيلعتلاماظن
ةلجعةيوازو،قيرطلافورظىلعءانبو
طبضلابماظنلاموقي،ةبكرملاةعرسوةدايقلا
ةدايقلاريفوتعممكحتلضفأريفوتليئاقلتلا
)يحايسلا(Tourاعضوودبيفوس.ةسلسلا
قرطلاىلعنيهباشتم)يضايرلا(Sportو
.ةسلسلا
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يفةيداعلاةدايقلامادختسا:يحايس
اذهرفوي.عيرسلاقيرطلاىلعوةنيدملا
.ةحيرُموةسلسةدايقدادعإلا
فورظتناكاذإهمدختسا:يضاير8
بلطتتةيصخشلاتاليضفتلاوأقيرطلا
ةجرددادعإلااذهرفوي.مكحتلانمديزملا
فورظلةباجتسالاوأ"ساسحإلا"نملضفأ
.قيرطلا
ىلإةجاحلادنعهمدختسا:جلث/ديلج6
.ةقِلزقرطىلعةدايقلادنعتابثلانمديزم

عضولاىلعةبكرملانوكتداتعملايف
عضوويضايرلاعضولامادختسامتي.يحايس
رزىلعطغضلامتيامدنعاًعمجلثلا/ديلجلا
ىلعةدايقلايفيسيطانغملامكحتلاعضو
ديدحتلرزلاىلعطغضا.طسوألالوسنوكلا
.بولطملاعضولا
ةرتفل)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعي
ليغشتءدبدنعةينعملاةلاسرلاةزيجو
رظنا.ديدجعضورايتخادنعوأةبكرملا
.١٤٧/ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر

يفلخلاروحملالفق
روحملالفقةزيمبةدوزملاتابكرمللنكمي
ىلعربكأبحسةوقيطعُتنأيفلخلا
.ىصحلاوألمرلاوأجلثلاوأنيطلاوأديلجلا
يفيداعلاروحملالثمةزيملاهذهلمعتو
رجلانوكيامدنعنكلو،تقولامظعم
ىصقأةيفلخلاةلجعللحيتتيهف،اًضفخنم
.ةبكرملاكيرحتلرجلانمردق

عافترالاىوتسمطبض
اًيكيتاموتوأ
يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلاماظنيتأي
طبضيذيفلخلاقيلعتلاماظننمءزجك
.ًايكيتاموتوأعافترالاىوتسم
ةبكرملاىوتسميفمكحتلانمعونلااذه
لضفأقيلعتعضومنمضيوًامامتيئاقلت
باكرلافورظيفلضفأمكحتكلذكو
لصوميئاوهطغاض.ةفلتخملاةلومحلاو
ضفخوعفربموقيفوسةيفلخلاتادصملاب
ىلعظافحللةبكرملانميفلخلاءزجلا
ماظنلاطيشنتمتي.ةبكرملليلاثملاعافترالا
/ليغشت(ON/RUNىلإلاعشإلاةرادإدنع
طبضبًايئاقلتماظنلاموقيفوسو)نارود
مداعماظنلاثعبيدق.ةبكرملاعافترا
رشعىتح)ةبكرمللضفخنملاعافترالا(
توصعمستدق.لاعشِإلاءافطإدعبقئاقد
.عافترالاطبضمتيامدنعلمعيءاوهلاطغاض
،نزولاعيزوتطبرةلصومادختسامتاماذإ
،خافتنالابتادصملابحامسلابىصوُيهنإف
.طبرلاةلصوطبضلبقةبكرملاعفرتكلذبو
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ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

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

نكميةعرسلاتبثمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسىلعظافحلا
عضويفرارمتسالانودبرثكأوأ)ةعاس
تبثملمعيالامك.دوقولاةساودىلعكمدق
ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرسىلعةعرسلا
.)ةعاس/ًاليم٢٥(
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاماظنأدباذإ
نارودنمدحلايفتابثلايفينورتكلإلا
ماظنمادختسادنعاهروحملوحةلجعلا
ريرحتمتيفوسف،ةعرسلاتابثيفمكحتلا

رظنا.ًايئاقلتةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
مادطصاراذنإثودحدنع.٢١٣/تابثلايف
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتي
امأ.٢٣١/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار
كلحمستقيرطلافورظتناكاذإ
كنكميف،ىرخأةرمهلنمآلامادختسالاب
.ىرخأةرمةعرسلاتبثمليغشتةداعإ
مكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيف

J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

+RES:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةزيجوةرتفلليغشتلارصنعطغضا،ةركاذلا
عمطغضاوأةعرسلاهذهةعباتملىلعأل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالا
،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا

SET-)لفسألمكحتلارصنعطغضا:)طبض
ماظنطيشنتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسليلقتلهمدختسا
حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأ+RESيفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأJقالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا
:ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث−SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
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ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضدنع
ماظنلرضخأرشؤمرهظي،ةبوغرملاةعرسلا
تادادعلاةعومجمبةعرسلاتابثيفمكحتلا
تامولعمزكرمبةعرسلاطبضةلاسررهظتو
،)HUD(ةيولعلاةشاشلايفو)DIC(قئاسلا
.ةدوجومتناكاذإ

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

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

طغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
دوعتف.ىلعألRES+رزىلعةزيجوةرتفل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملا

ةعرسلاتبثمطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرسىلع

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
ىلإىلعألRES+ىلعرارمتسابطغضا.

ةعرسلاىتحةبكرملاعراستتنأ
.هكرتامث،ةبوغرملا

طغضا،ةريغصميقبةبكرملاةعرسةدايزل.
عم.ىلعألةزيجوةرتفلRES+رزىلع
يلاوحةبكرملاةعرسدادزت،ةطغضلك

.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١٫٦

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١٢١/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

ةعرسلاتبثمطبضءانثأةعرسلاضفخ
ةددحُمةعرسىلع

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
،لفسأل−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملالقألاةعرسلاغولبمتيىتح
.هررحمث

،ةريغصميقبةبكرملاةعرسضفخل.
ةزيجوةرتفل−SETرزىلعطغضا
ةعرسلقت،ةطغضلكعم.لفسأل
١(ةعاس/مك١٫٦يلاوحةبكرملا
.)ةعاس/ليم

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١٢١/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

تبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت
ةعرسلا

.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
فوسف،ةساودلاىلعنمكمدقعفرتامدنعو
ةقبسمةعرسلاىلإعوجرللةبكرملائطبت
.درطملاريسللطبضلا

ريرحتلادعبوأعراستلاةساودطغضدنع
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإلليلقب
ةرتفل−SETليغشتلارصنعطغضيدؤي
تابثيفمكحتلاماظنطبضىلإةزيجو
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلاىلعةعرسلا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

يفمكحتلاماظنلمعةءافكىدمفقوتيو
اهتلومحوةبكرملاةعرسىلعةعرسلاتابث
دوعصدنع.تاعفترملارادحناكلذكو
طغضلامزليدق،رادحنالاةديدشتاعفترملا
ةعرسىلعظافحللدوقولاةساودىلع
،امردحنمىلعنملوزنلادنع.ةبكرملا
تيبثتماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلادعاست
قئاسلاةعرسىلعظافحلايفةعرسلا
.ةددحملا
ماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتي
،ةرايسلاليغشتءدبدنعةعرسلاتيبثت
تابثيفمكحتلاماظننوكينأطرشب
عضويفاهليعفتمتيالو.اًطشنةعرسلا
ىلعظافحلايفدعاسيهنإ.قاطنلاددحم
ىلعنملوزنلادنعةددحملاقئاسلاةعرس
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
يفمكحتللتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
لاعشإلاةرودلاهليعفتوةعرسلاتابث
/رجلارزىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلا
نمةلاسررهظت.ٍناوثسمخةدملرطقلا
لئاسررظنا.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٥٠/سورتلاقودنص
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ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
سورتلاقودنصعجار،تاردحنملا
رطقلا/بحسلاعضوو،٢٠٠/يكيتاموتوألا
/٢٠٥.

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

تابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.
.Jىلعطغضا،ةعرسلا

ةعرسلاةركاذحسم

مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

ةعرسلايفمكحتلاةزيم
ةيمؤالتلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلابزيهجتلاةلاحيف
رايتخاىنستيلحاتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف
تابثيفمكحتلاماظنبةطوبضملاةعرسلا
مسقلااذهأرقا.ةقحاللاةوجفلاوةعرسلا
مدختسي.ماظنلااذهمادختسالبقهلمكأب
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(فشكلرادارتارعشتسمواريماك

نعةرابعةقحاللاةوجفلا.ىرخألاتابكرملا
نيب)ةفاسملاوأ(ةقحاللاةينمزلاةرتفلا
ىلعةرشابمكمامأةدوصرمةبكرموكتبكرم
.هاجتالاسفنيفكرحتتريسلاطخسفن
يفةبكرميأدوجوفاشتكامدعةلاحيف
مكحتلليمؤالتلاماظنلالمعي،كريسطخ
مكحتلاماظنلثم)ACC(ةعرسلاتابثيف
.مظتنملاةعرسلاتابثيف
طخيفةبكرميأدوجودصرةلاحيفامأ
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاناكمإبف،كريس
وأةبكرملاةعرسةدايز)ACC(ةعرسلاتابث
ىلعظافحللةبسانمةلمرفبمايقلاو،اهضفخ
ةزيمريرحتلو.ةددحملاةقحاللاةوجفلا
.لمارفلاقّشع،ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا
رجلايفمكحتلاماظنطيشنتةلاحيف
)TCS(تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظنوأ
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاو
)ACC(ماظنليطعتمتيدق،ليغشتلاديق

ACCماظن/رجلايفمكحتلارظنا.اًيئاقلت
امدنعو.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ACCماظنمادختسابقيرطلافورظحمست
ةداعإنكميهنإف،نمآلكشبىرخأةرم
.ACCماظنليغشت

ماظنفاقيإةلاحيفACCماظنلمعينل
مكحتلاماظنوأ)TCS(رجلايفمكحتلا
.StabiliTrakرجلايفينورتكلإلا

ريذحت}
مايقلاىلعةدودحمةردقهلACCماظن
يفاكلاتقولارفوتيالدقوةلمرفلاب
مادطصالابنجتلةبكرملاةعرسضفخل
ثدحيدقو.كمامأريستىرخأةبكرمب
تابكرملافقوتتوأئطبتامدنعكلذ
رظنا.كريسةراحىلإلخدتوأ،ةأجف
.مسقلااذهيف"قئاسلاهيبنت"اضيأ
ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةيئاقولاةدايقلارظنا.لمارفلاليغشتو
/١٨٠.

ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ
:ةيلاتلاتالاحلايفACCماظنمدختستال
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
وأجولثلابةاطغمتارعشتسملا
الدقف.تاخاستالاوأديلجلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

.كمامأريستةبكرمماظنلافشتكي
نميمامألاءزجلاىلعظفاح
.افيظنلماكلابةبكرملا

بابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.
وأرطملاوألاثملاليبسىلع
ACCءادأنوكي،ديلجلالوطه
.فورظلاهذهلظيفاًدودحم

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا

J:هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا.
ةعومجميفضيبألانوللرشؤملالوحتي
.ACCماظنليغشتدنعتادادعلا

+RES:ةرتفلىلعألمكحتلارصنعطغضا
وأةطوبضملاةقباسلاةعرسلاةعباتملةزيجو
ناكاذإ.عراستللىلعألرارمتسابطغضا
ةدايزلهمدختسا،لعفلابًاطشنمACCماظن
.ةبكرملاةعرس

SET-)مكحتلارصنعىلعطغضا:)طبض
ليعفتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفللفسأل
ًاًطشنمACCماظنناكاذإ.ACCماظن
.ةبكرملاةعرسليلقتلهمدختساف،لعفلاب
حسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا
وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]

)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١٢١/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض
ةعرسلا

،مادختسالامدعدنعJليغشتةلاحيف
ماظنلاىلإلاقتنالاوهيلعطغضلامتيدقف
الامدنعةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا

Jقالغإىلعظفاح.اًبولطمكلذنوكي
تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدعءانثأ
.ةعرسلا
يههذه.ماظنللةبوغرملاةعرسلارتخا
تابكرمدصرمدعةلاحيفةبكرملاةعرس
.اهريسراسميف
نملقأةعرسطبضبموقينلACCماظن

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

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث–SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
ىلعكمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلا
.ددحملالصافلانملقأةفاسم
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تادادعلاةعومجمبACCرشؤمرهظي
ماظننوكيامدنع.)HUD(ةيولعلاةشاشلاو

ACCرضخألانوللابرشؤملاءيضيس،ًالاعف.
رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبوغرملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
RES+طغضا،اددجمACCماظنمادختسال
دوعتف.ةدايقلاةلجعبةزيجوةرتفلىلعأل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملا

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرس

:يليامميأذيفنتبمق
ىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.

.لفسأل–SETطغضا.ىلعألاةعرسلا
.دوقولاةساودومكحتلارصنعكرتا
ميظنتلابنآلاةبكرملاموقتفوس
.ىلعألاةعرسلاىلعظافحلل
ماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع

ACCزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب
زكرميفريذحتةلاسررهظت.هتفيظو

ةشاشلايفو)DIC(قئاسلاتامولعم
تبثملئاسررظنا.)HUD(ةيولعلا
.١٤٢/ةعرسلا

،ىلعألRES+ىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةعرسلاةشاشلاىلعرهظتىتح
.هررحمث،ةبوغرملاةطوبضملا

ةرتفلطغضا،ةريغصميقبةعرسلاةدايزل.
لكعمو.ىلعألRES+رزىلعةزيجو
/مك1رادقمبةبكرملاةعرسديزت،ةطغض
.)س/ليم1(س

طغضا،ربكأميقبةبكرملاةعرسةدايزلو.
RES+ىلعرارمتسالاعمةزيجوةرتفل
ةعرسديزت،ةطغضلكعمو.ىلعأل
.)س/ليم٥(س/مك٥رادقمبةبكرملا

نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
،ددحملالصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
لوصولاىتحةبكرملاةعرسدادزتفوسف
.ةطوبضملاةعرسلاىلإ

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُمةعرس

:يليامميأذيفنتبمق
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

مثلفسأل–SETطغضا.ةبوغرملالقألا
ةبكرملاموقتفوس.دوقولاةساودكرتا
ىلعظافحللميظنتلابنآلا
.لقألاةعرسلا

–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.
لقألاةعرسلاغولبمتيىتح،لفسأل
.هررحمث،ةبوغرملا

طغضا،ةريغصميقبةعرسلاضفخلو.
عمو.لفسأل−SETرزىلعةزيجوةرتفل
1رادقمبةبكرملاةعرسديزت،ةطغضلك
.)س/ليم1(س/مك

طغضا،ربكأميقبةبكرملاةعرسضفخلو.
−SETىلعرارمتسالاعمةزيجوةرتفل
ةعرسلقت،ةطغضلكعمو.لفسأل
.)س/ليم٥(س/مك٥رادقمبةبكرملا

ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا

يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب]طغضا
ةثالثربعةوجفلارزلقنتةطغضلك.ةقحاللا
.ةريبكوأ،ةطسوتم،ةديعب:طبضعاضوأ
لصافلادادعإضرعىلإطغضلايدؤي
تامولعمزكرميفةزيجوةرتفليلاحلا
متيس.ةيولعلاةشاشلاو)DIC(قئاسلا
متيىتحيلاحلالصافلادادعإىلعظافحلا
.هرييغت
ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
،)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ةعرسبسحىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف
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عجارتتس،ةبكرملاةعرستدازاملك.ةبكرملا
.اهمامأةدوصرملاةبكرملانعاديعبكتبكرم
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو،اذه
ةوجفلارايتخادنعرابتعالانيعبةيوجلا
تاوجفلاةعومجمبسانتتالدقف.ةقحاللا
فلتخمونيقئاسلاعيمجعمرايتخاللةلباقلا
.ةدايقلافورظ
ةوجفلاطبضعضوليكيتاموتوألارييغتلا
هيبنتلاتيقوتةيساسحةجردرييغتىلعلمعي
ةيصاخلةبسنلاب)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(
ماظنرظنا.)FCA(يمامألامداصتلاهيبنت
.٢٣١/يمامألامداصتلاراذنإ

قئاسلاهيبنت

رمألامزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
ماظنرودقمبسيلنوكيامدنعقئاسلالخدت

ACCبارتقالادنعٍفاكلكشبحبكلاءارجإ
.كمامأيتلاةبكرملانمةياغللةريبكةعرسب
زمرضمويس،فرظلااذهلثمثودحدنع
)HUD(ةيولعلاةشاشلاىلعمداصتلاهيبنت
ةينامثقلطنتنأامإ.يمامألاجاجزلاب
هيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملانمتارافص

رظنا.نيبناجلاالكنمتارمسمخةمالسلا
صيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"
.١٥١/ةرايسلا

.١٨٠/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةبكرمرشؤم
.ةيولعلاةشاشلاوتادادعلا
ةبكرمدصرمتاذإىوسرشؤملااذهرهظيال
سفنيفكرحتتوكريسطخسفنىلع
.هاجتالا
ماظنبيجتسينلف،رشؤملااذهرهظيملاذإ

ACCيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلابموقيوأ
.كمامأريست
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيوايكيتاموتوأ
ةوجفللاقبطكمامأيتلاةبكرملافلخ
ةبكرملاةعرسلقتوأدادزت.ةراتخملاةقحاللا
نلاهنكلو،كمامأريستيتلاةبكرملابسحب
لمعتنأنكميو.ةطوبضملاةعرسلازواجتت
.رمألامزلاذإ،ةدودحمةلمرفقيشعتىلع
ءاوضأءيضت،ةلاعفةلمرفلانوكتامدنعو

عامسوأةلمرفلابروعشلانوكيدق.لمارفلا
موقيامدنعلاحلاوهامعافلتخماهتوص
اًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتبقئاسلا
.اًيعيبط

ةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا
ريبكلكشب

ريذحت}
ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ىلإبيجتسيوأفشتكيالدق)ةعرسلا
ئطببةكرحتملاوأةفقوتملاتارايسلا
موقيالدق،لاثملاليبسىلع.كمامأ
ملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلا
دقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأفشتكي
مستتيتلارورملاةكرحءانثأكلذثدحي
رهظتامدنعوأريسلاءدبوفقوتلاةرثكب
ةراحرييغتببسبكمامأةأجفةبكرم
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريس
ماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت

ACC.ءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالاف
يأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلا
.لمارفلاليغشتوءارجإ
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ايكيتاموتوأACCماظنريرحت

جاتحيفوسوايكيتاموتوأACCماظنررحتي
ءاطبإلهسفنبلمارفلاليغشتىلإقئاسلا
:امدنعكلذوةبكرملاةعرس
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.
يفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.

ينورتكلإلامكحتلاماظنوأ)TCS(رجلا
.تابثلايف

وأةيرورمثادحأيأفاشتكامتيال.
.ىرخأماسجأ

.ماظنلايفلطعدوجو.
حبصيامدنعرهظينللاعفلاACCماظنزمر
.لاعفريغACCماظن

ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةقحالةوجفىلعACCماظنظفاحيفوس
ءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملافلخ
ةبكرملاهذهفلخفقوتلاىتحكتبكرم
.ةدوصرملا
فنأتسيملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
رشؤمضمويفوسف،هلمعACCماظن
يكلريكذتلانمعونكمامألايفةبكرم
لبقكمامأةيرورملاةلاحلانمققحتت
دعقمزتهيفوس،كلذىلإةفاضإلاب.ةعباتملا
وأ،نيبناجلاالكنمتارمثالثةمالسلاهيبنت
و"هيبنتلاعون"رظنا.تارافصثالثقلطنتس
عنم/دصرلاةمظنأ"يف"قالطنالابغالبإلا"
.١٥١/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا

طغضا،كمامأيتلاةبكرملادعتبتامدنع
+RESماظنلمعفانئتسالدوقولاةساودوأ

رثكألتفقوتاذإو.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
اًحوتفمقئاسلابابناكاذإوأنيتقيقدنم
موقيس،اًكوكفمقئاسلادعقمنامأمازحو
نكرلالمارفليغشتباًيكيتاموتوأACCماظن
فوس.ةبكرملاتيبثتل)EPB(ةيئابرهكلا
لمارفرظنا.EPBلمارفةلاححابصمءيضي
ACCماظنلمعفانئتسال.٢١٠/نكرلا
،)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتو
.عراستلاةساودىلعطغضا
تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
ةرايسلالئاسررظنا.ةبكرملاةرداغملبق
/١٤١.

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

ريذحت}
Pعضولاىلعاهطبضنودةبكرملاةرداغم
ةبكرملاكرتتال.اريطخنوكيدق)نكرلا(
لالخنمفقوتلاءانثأةتبثمنوكتامنيب
)نكرلا(Pعضولاامئادطبضا.ACCماظن
.ةبكرملاةرداغملبقلاعشإلائفطأو

ACCماظنزواجت

ليعفتءانثأعراستلاةساودمادختسادنع
يفريذحتةلاسررهظتفوس،ACCماظن
نأحيضوتل)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
لئاسررظنا.ثدحتنلةيكيتاموتوألاةلمرفلا
ACCماظنفنأتسيفوس.١٤١/ةرايسلا
ةساودىلعطغضلامدعةلاحيفهلمع
.دوقولا

ريذحت}
ةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
ىلعةزكترمكمدقتناكاذإايكيتاموتوأ
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.دوقولاةساود
.كمامأةدوجومةبكرمب
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قيرطلاىلعتاينحنملا

ريذحت}
ACCماظنفشتكيال،تاينحنملايف
ةراحسفنيفكمامأريستيتلاةبكرملا
ىتحكتبكرمعراستبأجافُتدقو.كريس
دنعاصوصخوةطوبضملاةعرسلللوصولا
دنعوألعفلابةدوجومةبكرمفلخريسلا
نأنكميامك.جورخلاتارمميفلوخدلا
مدطصتوأةبكرملاىلعةرطيسلادقفت
ةدايقلاءانثأACCماظنمدختستال.ءيشب
نك.جورخلاوألوخدلاتارمميف
دنعلمارفلامادختسالامئادادعتسم
.ةرورضلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا

يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقيوكمامأ
رهظينلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملا
.مامألايفةبكرمرشؤم

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
قّشعتو،كتراحيفريستالةبكرمدوجونع
.لمارفلا
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه
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ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

نأىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
ذئدنعو.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكت
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدق

تاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
بحسدنعوتاضفخنملاوتاعفترملا
ةروطقم

ىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
ماظنف.ةروطقمبحسدنعوأتاردحنملا

ACCكمامأريستيتلاةبكرملافشتكينل
ىلعةدايقلادنعريسلاةراحسفنيف
ىلإابلاغقئاسلاجاتحيفوسو.تاردحنملا
ىلعةلمرفلابمايقلاوةمهملايلوت
.ةروطقمبحسدنعاصوصخو،تاردحنملا
.ACCماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت

:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم

مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

راعشتسالاماظنفيظنت

مامأيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
يفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلاةآرم
وأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملاةمدقم
هذهو.لحولاوأتاخاستالاوأديلجلا
يكلةفيظننوكتنأىلإجاتحتقطانملا
.ميلسلكشبACCماظنلمعي
ةيئزجعجار،فيظنتلاتاداشرإىلععالطالل
ةيجراخلاةيانعلالفسأ"ةرايسلاليسغ"
/٣١٥.

ةلاحيفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
لالخوأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطه
.قيرطلاشر
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قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

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

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
وأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلايبكار
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
تاعرسعيمجلظيفلمعت.

.ةدايقلا
يفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلابنجتل
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيؤرلافورظلظيفلمعت.
.ئيسلاسقطلاوأةئيسلا

ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.
وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا

رعشتسمةيطغتءانثألمعت.
وأتاقصلملالثمءايشأبفاشتكالا
.ةيندعمتاحولوأسيطانغملا

لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.
مدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصباهحالصإ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص

قئاسلاهبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
.ةرافصقالطإلالخنمقئاوعدوجول
رظنا،ريذحتلاةرافصتوصةدشرييغتلو
ةرايسلاصيصختتحت"ةمءالملاوةحارلا"
/١٥١.

،ةمالسلاهيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
الدبهيبنتكقئاسلاسولجةداسوزتهتدقف
ةمظنأ"رظنا،كلذرييغتل.ةرافصلاقالطإنم
ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
/١٥١.

وأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخللعوجرلا
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
نكرلادعاسمماظنو)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
يمامألانكرلادعاسمماظنو)RPA(يفلخلا
)FPA(ةيؤرلااريماكوةيطيحملاةيؤرلاو
عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنوةيمامألا
)RAB(هيبنتوفلخللعوجرلاريذحتماظنو
قئاسلا)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
.ماسجألابمادطصالابنجتوأنكرلايف
نعةبكرملابةطيحملاةقطنملاامئادصحفت
.فلخللعوجرلاوأنكرلا

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

،)عوجر(Rعضولاىلإةرايسلالقندنع
ةعقاولاةقطنمللةروصRVCاريماكضرعت
تامولعملاماظنةشاشيفةرايسلافلخ
دنعةقباسلاةشاشلاضرعمتي.هيفرتلاو
رخأتدعب)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغت
،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصق
ىلعةدوجوملارارزألانمرزيأىلعطغضا
ليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةدايزبمقوأ،)نكرلا(Pعضولاىلإةعرسلا
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٥(س/مك٨ىلإلصتىتحةبكرملاةعرس
ةيفلخلاةيؤرلااريماكدجوت.)ةعاسلايفليم
.ةرايسلاماقرأةحولقوف

ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١

ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
يبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأمدصملا
مسجلاناكمراهظإليريذحتثلثمرهظيدق
يفلخلانكرلادعاسمماظنهفشتكايذلا
)RPA(.يلاقتربلانمثلثملااذهنولريغتيو
بارتقالامتاملكهمجحدادزيورمحألاىلإ
.دوصرملامسجلانم

ةيطيحملاةيؤرلا

ةروصضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاترفوتاذإ
ىلإةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنملل
ةشاشيفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرع
اريماكلادجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظن
راعشلانمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألا
لفسأةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألا
دجوتامكةيجراخلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك
.ةرايسلا

ريذحت}
ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
يط.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
دعاسينلعضوملاجراخةيبناجلاايارملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةروصبطيحملادهشملاضرعيف
ةطيحملاةقطنملاامئادصحفت.ةحيحص
.فلخللعوجرلاوأنكرلانعةبكرملاب

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
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ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةيمامألاةيؤرلااريماك

دهشمضرعمتي،رايخلااذهرفوتاذإ
ةشاشيفةبكرملامامأةدوجوملاةقطنملا
دهشملاضرعمتي.هيفرتلاوتامولعملاماظن
يأىلإ)عوجرلا(Rعضونملوحتلادعب
CAMERAسملدنعوأ،يمامأسرت
تامولعملاماظنةشاشىلع)اريماكلا(
مامألاىلإةبكرملاكرحتءانثأو،هيفرتلاو
اذإ.)س/ليم٥(س/مك٨نملقأةعرسب
ةيمامألااريماكلانإف،ةزيملاهذهترفوت
يألنكرلادعاسمماظنفاشتكادنعلمعت
.)ةصوب١٢(مس٣٠ةفاسمىلعمسج

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

Parking Assist)نكرلادعاسم(

يفلخلاويمامألانكرلادعاسممادختساب
/مك٨نملقأةعرسبةرايسلاكرحتتامدنع
فشتكتدق)ةعاسلايفليم٥(اس
ماسجألامدصملايفةدوجوملاتارعشتسملا
يف)مدق٤(رتم١٫٢ىلإاهلوطلصييتلا
يفةرايسلافلخ)مدق٨(رتم٢٫٥ومامألا
ضرألاحطسنم)ةصوب١٠(مس٢٥قاطن
لقتنأنكميو.مدصملاىوتسملفسأو
فورظلالخهذهفاشتكالاتافاسم
تارعشتسملا.بطرلاوأراحلاسقطلا
ببستتدقوماسجألافشتكتنلةبوجحملا
ةفاظنىلعظفاح.ةئطاختافاشتكايف

،تاخاستالاو،لحولانمتارعشتسملا
فظنو؛جلثلالحوو،ديلجلاو،جلثلاو
تاجرديفةرايسلالسغدعبتارعشتسملا
.دمجتلاةرارح

ريذحت}
وألافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،مدصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
ةدايقلادنعماظنلااذهرفاوتيالو.اهنع
لايمأ٥(اس/مك٨نمىلعأتاعرسىلع
وأةافولاوأةباصإلايدافتل.)ةعاسلايف
دعاسمماظندوجويفىتح،ةبكرملافلت
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،نكرلا
يفرظنلاوةبكرملابةطيحملاةقطنملا
وأمامأللكرحتلالبقايارملاعيمج
.فلخللعوجرلا
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نوكتدقيتلانكرلادعاسمماظنةشاش
ةطرشأاهبتادادعلاةعومجمبةدوجوم
تامولعمو"مسجلاوحنةفاسملا"حضوت
نكرلادعاسمماظنلمسجلاعقوملوح
،مسجلابرتقيامدنعو.يفلخلاويمامألا
نوللوحتيوةطرشألانمديزملاءيضي
مثيلاقتربلاىلإرفصألانمةطرشألا
.رمحألا
،فلخلايفةرملوألمسجفاشتكادنع
دعقمزتهيوأ،فلخلانمةدحاوةرافصردصت
نوكيامدنع.نيبناجلانمنيترمنامألاهيبنت
فلخ)مدق٢(رتم٠٫٦<(اًدجاًبيرقمسجلا
،)ةبكرملامامأ)مدق١(رتم٠٫٣<وأ،ةبكرملا
فلخلاوأمامألانمةلصاوتمتارافصقلطنت
هيبنتدعقمزتهيوأ،مسجلاعقومبسحب
تامغنلا.نيبناجلانمتارمسمخنامألا
نمىلعأيمامألانكرلادعاسمنعةرداصلا
.يفلخلانكرلادعاسميفاهتاليثم

لمارفلاوفلخللعوجرلاريذحت
ةيسكعلاةيكيتاموتوألا

يمؤالتلاماظنلابةدوزملاتابكرملابرفاوتي
ماظن)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ةلمرفلاماظنوفلخللعوجرلادنعريذحتلا
ريذحتعيطتسي.)RAB(ةيسكعلاةيكيتاموتوألا
نمريذحتلا،ماظنلانمءزجك،فلخللعوجرلا
تاعرسبفلخللعوجرلادنعةيفلخلاماسجألا
.)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٨نمربكأ

فوسفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظن
دنعفلخلانمةدحاوةرمةرافصقلطي
هيبنتدعقمزتهيوأ،ةرملوألمسجفاشتكا
فشتكيامدنع.نيبناجلاالكنمنيترمنامألا
،ثودحلاكشوىلعمداصتكانهنأماظنلا
رعشتوأ،فلخلانمةرافصلاتوصعمست
نمنامألاهيبنتدعقميفتازازتهاسمخب
ليغشتاضيأكانهنوكيدقو.نيبناجلاالك
.لمارفللداحوعيرس

ريذحت}
عمفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظنلمعي
/ليم٥(ةعاس/مك٨نمربكألاتاعرسلا
وألافطألاماظنلافشتكيال.)ةعاس
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،مدصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
عوجرلالثم،فقاوملاضعبيف.اهنع
كانهنوكيالدق،ةيلاعتاعرسبفلخلل
ليغشتماظنلاعيطتسييكل،فاكتقو
يدافتل.داحوعيرسلكشبةبكرملالمارف
ىتح،ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلا
عوجرلادنعريذحتلاماظندوجويف
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،فلخلل
يفرظنلاوةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلالبقايارملاعيمج

،)عوجر(Rفلخللعوجرلاسرتمادختسادنع
عجرتةرايسلانأماظنلافاشتكاةلاحيف
مادطصالابنجتلواًدجةريبكةعرسبفلخلل
يفوكترايسفلخاهفاشتكامتةرايسب
اًيئاقلتماظنلامدختسيدقف،كراسمسفن
مادصلابنجتييكةرايسلافقولةيوقةلمرف
.هنعجتانلارثألاللقيوأ

ريذحت}
عاونأبنجتعيطتستالدقRABةيصاخ
رظتنتال.ةيفلخلاتامداصتلانمةديدع
اذه.ةيكيتاموتوألاةلمرفلالمعتنأىلإ
ةلمرفلحملحيلممصمريغماظنلا
Rعضولايفطقفلمعيوهوقئاسلا
فلخاممسجفاشتكادنع)عوجرلا(
وأةلمرفلابموقيالدقو.ةرشابمةبكرملا
بنجتلبسانملاتقولايففاقيإلا
دصردنعةلمرفلابموقينل.مداصتلا
تاعرسبةبكرملاكرحتتامنيبماسجأ
ماظنلافشتكيال.ةياغللةضفخنم
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوألافطألا
،مدصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
ةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
فلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل.اهنعاًدج
صرحا،RABةزيمدوجوعمىتح،ةبكرملا
ةطيحملاةقطنملانمققحتلاىلعاًمئاد
.فلخللعوجرلاءانثأولبقةبكرملاب
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فقوتدعبلمارفلاةساودىلعطغضلانإ
ةلمرفلاماظنريرحتىلإيدؤيفوسةبكرملا
طغضلامتيملاذإو.ةيفلخلاةيكيتاموتوألا
دقف،فقوتلادعباًروفلمارفلاةساودىلع
امدنع.ةينورتكلإلافوقولالمارفطبضمتي
دوقولاةساودىلعطغضا،انمآعضولانوكي
ةلمرفلازواجتلتقويأيفةوقب
.ةيفلخلاةيكيتاموتوألا

ريذحت}
ةلمرفلااهيفلمعتتالاحكانهنوكيدق
ريغوأعقوتمريغلكشبةيكيتاموتوألا
طغضتنأامإف،كلذثدحاذإ.بوغرم
ىلعةوقبطغضتوألمارفلاةساودىلع
ماظننملمارفلاريرحتلدوقولاةساود

RAB.نمققحت،لمارفلاريرحتلبق
ةقطنملانمققحتوRVCةشاش
يأدوجومدعنامضلةبكرملابةطيحملا
.ةطيحمماسجأ

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

سرتلامادختسادنع،كلذبزيهجتلاةلاحيف
R)رورملاةكرحهيبنتماظنضرعي)يفلخ
ريذحتلاثلثم)RCTA(فلخللعوجرلادنع
ماظنةشاشىلعمهسباًبوحصمرمحألا
راسيلاوأنيميللهجتيهيفرتلاوتامولعملا
هاجتالانمةمداقلارورملاةكرحنمريذحتلل

ماظنلااذهفشتكي.مهسلابهيلإراشملا
)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلاماسجألا
فاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأراسينم
نمتارافصثالثقلطنتنأامإف،مسج
دعقمبتازازتهاثالثوأراسيلاوأنيميلا
ىلع،راسيلاوأنيميلاىلعنامألاهيبنت
.ةدوصرملاةبكرملاهاجتابسح
بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAرثكأعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخلل

صئاصخلافاقيإوأليغشت

طسوألالوسنوكلابXرزىلعطغضا
نكرلادعاسمماظنفاقيإوأليغشتل
رورملاةكرحهيبنتماظنويفلخلاويمامألا
ةلمرفلاةيصاخوفلخللعوجرلادنع
دنعريذحتلاماظنوةيسكعلاةيكيتاموتوألا
ءيضي.تقولاسفنيففلخللعوجرلا
نوكتامدنعرزلابناجبرشؤملاحابصم
نوكتامدنعئفطنيوةلغشمصاصخلا
.لمعلانعةفقوتمصئاصخلا

يمامألانكرلادعاسمليغشتفاقيإنكمي
مادختسابامهليغشتوأامهليغشتوأيفلخلاو
عجار.ةبكرملاصيصختربعرطقبيضق
.١٥١/ةرايسلاصيصختيف"نكرلادعاسم"
ربعنكرلادعاسمليغشتفاقيإةلاحيف
دعاسمرزليطعتمتيس،ةبكرملاصيصخت
،ىرخأةرمنكرلادعاسمليغشتل.نكرلا
صيخشتةمئاقيف)ليغشت(Onددح
بيضقعمليغشتلادادعإحيتي.ةبكرملا
لكشبنكرلادعاسمليغشتةيناكمإبحسلا
ةدقعبريغصرصنعقافرإعمحيحص
.ةروطقملا
ةلمرفلاونكرلادعاسمماظنليغشتفقوأ
.ةروطقمبحسدنعةيسكعلاةيكيتاموتوألا
يف(هيجوتلاطوطخوRPAزومرليغشتل
ةيرورملاتاعطاقتلاهبنموأ)زرطلاضعب
اريماكلا"عجار،ليغشتلافاقيإلوأةيفلخلا
.١٥١/ةرايسلاصيصختيف"ةيفلخلا

ليغشتفاقيإنكميتارايسلاضعبيف
/مداصتلاةمظنأ"لالخRCTAدادعإ
١٥١/ةرايسلاصيصختنم"فاشتكالا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةبكرملاةدايقدنع
)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمهيبنتو
ماظنوأ/و،)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتو
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هذهنإف،)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلاةلمرفلا
ليلقتلاوأمداصتلابنجتىلعدعاستةمظنألا
.هرارضأنم

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

FCAينامرهكيرصبهيبنتةءاضإىلعكلذك
ةجردبىرخأةبكرمنمبارتقالادنعنوللا
.اًدجةريبك
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
لمعيو)مدق١٩٧(رتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
٢٥(ةعاس/مك٤٠نمىلعألاتاعرسلاعم
ماظنلابةزهجمةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم
،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
تافاسمىلعتابكرمفاشتكاعيطتسيهنإف
عملمعلاوابيرقت)مدق٣٦٠(رتم١١٠غلبت
يفمكحتلاةزيمرظنا.تاعرسلاعيمج
.٢١٩/ةيمؤالتلاةعرسلا

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

FCAيذلايفاكلاتقولانأشباًريذحت
الدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
ماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأكلرفوي

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

رصنعةطساوبFCAماظنليطعتنكمي
تناكاذإوأةدايقلاةلجعيفFCAليغشت
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةدوزمكتبكرم
صيصختلالخنم)ACC(ةعرسلاتابث
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلا
.١٥١/ةرايسلاصيصختتحت

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
ماسجأيأوأةاشملاةطساوباًيئزجةبوجحم
يأفاشتكاFCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأ
يفلماكلابنوكتىتحمامألايفةرايس
.ةدايقلاةراح

ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
دوجوفشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
رعشتسملدادسناثدحاذإاًقبسمةبكرم
جلثلاوأديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلا
الدقو.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

يتلاقرطلايفةبكرمدوجواًضيأفشتكي
يفوأ،تاعفترماهبوأحايرلااهببهت
ةيؤرلانمللقتنأنكمييتلافورظلا
يفوأديلجلاوأرطملاوأبابضلالثم
وأةيسيئرلاحيباصملافيظنتمدعةلاح
اهتنايصمدعةلاحيفوأيمامألاجاجزلا
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةديجةروصب
ماظنتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
يفوةفيظنيمامألامداصتلاراذنإ
.ةديجةلاح

تامداصتلانمهيبنتلا

ىرخأةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
FCAماظننايبضمويس،اهفاشتكامت
قلطنتنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
زتهيسوأ،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامث
الكنمتارمسمخةمالسلاهيبنتدعقم
دق،اذهمداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلا
ةروصبقئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتي
ريصقئطابتيفببستيدقاممةعيرس

لمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
يفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنع
.مداصتلاهيبنتثودحدنعةعرسلاتابث

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
وأ)ديعب(FarىلعFCAتيقوتطبضل]

Medium)طسوتم(وأNear)يفوأ،)بيرق
رزلاطغض.)فاقيإ(Offىلعتابكرملاضعب
زكرمبيلاحلادادعإلانيبيةرملوأل
يفاضإلاطغضلا.)DIC(قئاسلاتامولعم
.دادعإلارييغتىلإيدؤيفوسرزلاىلع
وهامكددحملاطبضلاعضولظيفوسو
صئاصخيفرثؤيفوسو،هرييغتمتيىتح
عبتتبصاخلاهيبنتلاوتامداصتلانمهيبنتلا
فلتخيفوسامك.فلخلانمتابكرملا
ةعرسىلعًءانبهيبنتلايماظننمٍلكتيقوت
دُعَب،ةبكرملاةعرستدازاملكف.ةبكرملا
عضويغبنيو،اذه.هيبنتلاثودحتيقوت
نيعبةيوجلالاوحألاوةيرورملاةكرحلا
الدقف.هيبنتلاتيقوتديدحتدنعرابتعالا
نيقئاسلاعيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتي
.ةدايقلافورظفلتخمو
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلإاًيئاقلتيدؤيFCAيفتيقوتلادادعإ
ACCةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإرييغت
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(Farىلع

Near)بيرق(.

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

ماظنلافيظنت
فيظنتف،اًديجFCAماظنلمعيملاذإ
رعشتسممامأجراخلانميمامألاجاجزلا
ةآرمفلخيمامألاجاجزلاىلعاريماكلا
ةبكرملاةمدقمفيظنتكلذكو،ةيفلخلاةيؤرلا
حيباصملاورادارلارعشتسمدجويثيح
.ةلكشملالحىلإيدؤيدق،ةيسيئرلا
ةيئزجعجار،فيظنتلاتاداشرإىلععالطالل
ةيجراخلاةيانعلالفسأ"ةرايسلاليسغ"
/٣١٥.

ةلاحيفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
لالخوأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطه
.قيرطلاشر

ةيكيتاموتوألالمارفلا
)FAB(ةيمامألا
نمهيبنتلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
كلذكيهف،)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
دعاسمىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
ماظنلافاشتكادنع.)IBA(يكذةلمرف
يفريستوكراسميفكمامأةرايسل
كشوىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالا
ريفوتماظنللنكميف،كترايسبمادطصالا
اذهو.ةرايسلافاقيإلاًيئاقلتةلمرفلاوأمعد

ىلعوأمادصلابنجتىلعدعاسيسرمألا
ةدايقلادنعمداصتلاراثآنمليلقتلالقألا
ةلمرفمتيدق،فقوملابسحىلع.مامألل
نأنكمي.قفربوأةوقباًيئاقلتةرايسلا
ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاهذهثدحت
كلذرهظيو.امةبكرمفاشتكاةلاحيفطقف
مامألايفةبكرمرشؤمةءاضإلالخنم
مداصتلاراذنإماظنرظنا.FCAماظنبصاخلا
.٢٣١/يمامألا

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(ةعاس
ماظنلابةدوزملاتابكرملايفوأ)ةعاس/اليم
٤قوفةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
فاشتكاهنكميو.)ةعاس/ليم٢(ةعاس/مك
)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسمىتحتارايسلا
.اًبيرقت

ريذحت}
مداصتللدادعتساةيصاخFABماظنربتعي
بنجتلممصمريغوهوئراوطلاةلاحيف
يفFABماظنىلعدمتعتال.مداصتلا
مدختسينلماظنلااذهف.ةرايسلاةلمرف
،هيلعممصملاةعرسلاقاطنجراخةلمرفلا
متييتلاتارايسللالإبيجتسيالو
.طقفاهفاشتكا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

:FABماظنىلعرذعتي

يفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.
ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلاةلاح

يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
ةاشملاةطساوباًيئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةرايسلاةلمرفبFABماظنموقيدق
.لمتحممداصتبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
مادختسابFABماظنموقي،كلذثدحاذإ
ظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
طغضاوأEFBلمارفررح.ةفقوتمةرايسلاب
.ةعرسلاةساودىلعةوقب
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ريذحت}
طغضلاباًيئاقلتFABماظنموقينأنكمي
يتلافقاوملايفةرايسلالمارفىلع
دقف.اهببوغرمريغوةعقوتمريغنوكت
تامالعو،كمامأةفطعنمةبكرملبيجتست
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
.ةكرحتملاريغىرخألاماسجألاو،قيرطلا
ةساودىلعةوقبطغضا،FABزواجتل
.اًنمآكلذناكاذإ،ةعرسلا

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

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

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

لالخنمIBAوFABنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختتادادعإ
ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
/١٥١.

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأFABمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
ماظنلالغش.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإوأهيبنتلل

ACCةرطاقبحسدنعليغشتلافاقيإل.

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةرابع)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ريسلاةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونع

بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسمل
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملا
دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.ةيبناجلاةيؤرلا
ضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
فاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلع
تناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملايفامةبكرم
ةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالاةراشإ
ةشاشضموتفوس،بناجلاسفنىلع
رييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلا
نمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلاةراح
ةءارقىجرُيف،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنم
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
LCAريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب
ةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا
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ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
.ةنيعمةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
وأتاباصإلاعوقويفةراحلارييغتدنع
رييغتءارجإلبق.ةبكرملافلتوأةافولا
ِقلأو،ايارملانماًمئادققحت،تاراحلل
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحاًبيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
مادعناةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(
ةبكرملاطسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلا
ريذحتمتي.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقت
يفلخدتيتلاتابكرملانماًضيأنيقئاسلا
ىلإلصتةفاسملفلخلانمةقطنملاهذه
.ةبكرملافلخ)مدق٢٣٠(م٧٠يلاوح

ماظنلالمعيفيك
امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
رييغتنوكيدقهنأىلإريشياذه.فلخلا
،ريسلاةراحرييغتلبق.نمآريغتارمملا
،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئادققحت
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالاتاراشإ

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةريصقةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
نوكتامدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدلل
،مامأللكرحتلاسورتدحأىلعةرايسلا
وأىنميلاةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت
يفةكرحتمةرايسفاشتكامتاذإىرسيلا
مادعناةقطنميفةرواجملاةراحلاةقطنم
.فلخلانمةعرسباهيلإلخدتوأكلتةيؤرلا
هاجتالايفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ
،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأتيذلاهسفن
يكليفاضإريذحتكةشاشلاهذهضموتسف
.ريسلاتاراحرييغتبموقتال
لالخنمLCAهيبنتليطعتنكمي
رايخمادختسابةرايسلاصيصخت

Side Blind Zone Alert)ةقطنملاهيبنت
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.)ةيبناجلاءايمعلا
اذإ.١٥١/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا
اهدنع،قئاسلالبِقنمLCAماظنفاقيإمت
.ايارملايفLCAماظنتانايبءيضتال

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
عيرسقيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
بناجبىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسم
.)زجاوح،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملا
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ةعرسبرورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
وأةفقوتملاتارايسلاعموأ،ةرايسراوجب
ماظنيفدصرلاقطانم.ةروطقمرجدنع

LCAدتمتالةبكرملابناجنمدتمتيتلا
دنعاًرذحنك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسمل
دق.ةروطقمرجءانثأريسلاتاراحرييغت
ةقحلملاءايشألاىلإهيبنتلابLCAماظنموقي
ءيشوأةجاردوأةروطقملثم،ةبكرملاب
ءايشألا.ةبكرملانمرخآلابناجلانمدتمي
.تابكرملافاشتكاىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملا
؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحتالف
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تارعشتسمتناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىرسيلاوأىنميلاةيوازلايفLCAماظن
خاسوألاوألحولابةاطغميفلخلامدصملل
تناكاذإوأبئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأ
ىلععالطالل.ةيوقةريطمفصاوعكانه
ليسغ"عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإ
اذإ.٣١٥/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملا
systemةلاسرتناك unavailable)ماظنلا

زكرمةشاشىلعةضورعملازتال)حاتمريغ
يبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلاتامولعم
نمةيفلخلاناكرألاهاجتايفةبكرملا
.ليكولابلصتاف،ةبكرملا
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
وأةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتابكرم
ماظنلاناكوفلخلانمةعرسباهيلإةمداق
ءارجإىلإةجاحيفماظنلانوكيدقف،اًفيظن
.كبصاخلاليكولاىلإةبكرملاذخ.هلةنايص

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
ةراحةرداغمريذحتدعاسيدق،هرفوتدنع
ةرداغمببسبتامداصتلابنجتيفريسلا
موقتدقف.دوصقمريغلكشبريسلاةراح
ةبكرملاتزواجتاذإريذحتتوصرادصإب
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًرظن.ةراحلاةرداغمهاجتايففاطعنالا
دعاسمماظننمءزجدعيماظنلااذهنأل
ةءارقىجرُيف،)LKA(راسملايفءاقبلا
.ةزيملاهذهمادختسالبقLKAلصف

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
ةلجعريودتيفدعاسيدقف.دوصقمريغ
زواجتنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا

ةرداغمدنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
نل.ةراحةمالعزواجتدنع)LDW(ريسةراح
رادصإوأيفةدعاسملابLKAماظنموقي
طيشنتفشتكااذإLDWـبصاخهيبنت
ريودتقيرطنعLKAزواجت.كيدلهيجوتلا
فشكللاريماكLKAمدختسي.ةدايقلاةلجع
٣٧(ةعاس/مك٦٠ةفاسمنيبةراحةمالعنع
ليم١١٢(ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلايفليم
.)ةعاسلايف

ريذحت}
يفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
يفةرقتسمةبكرملالعجيالدق.ةبكرملا
دنعريذحتلاهيبنترادصإبموقيوأةراحلا
متنإوىتح،)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةراحةمالعفاشتكا
LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

ةرداغمبنجتلجأنمهيجوتلل
.مداصتعوقووأامةراح

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ةيؤرلاوأسقطلافورظ
نعرمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
حيباصملاوأيمامألاجاجزلاخاستا
ديلجلاباهتيطغتوألحولابةيسيئرلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

وأةديجريغةلاحيفتناكاذإوأ
لكشبسمشلاعوطسةلاحيف
.اريماكلاةهجاوميفرشابم

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةراحةمالعهيففشُتكايذلابناجلاىلع
LDWوLKAيماظنناكنإوىتح.ريسلا
يفمكحتلابموقتنأكيلعبجي،نالمعي
ظفاحوقيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملا
ةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولاىلع
عقتوأةبكرمللفلتثدحيدقفالإو،ريسلا
جاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاحوأتاباصإ
تارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا
بنجت.ةديجةلاحيفوةفيظناريماكلا
سقطلافورظيفLKAمادختسا
.ةئيسلا

ريذحت}
دنعLKAمادختساببستينأنكمي
ةقلزنملاقرطلايفوأةروطقمبحس
مثنموةبكرملايفمكحتلانادقفيف
.ماظنلاليغشتفاقيإ.مداصتعوقو

ماظنلالمعيفيك
جاجزلاىلعLKAماظناريماكسجمدجوي
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرملباقميمامألا
،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
.طسوألالوسنوكلاىلعAطغضا

رضخألانوللابAءيضيس،هليغشتدنع
.LDWهيبنترادصإوةدعاسمللLKAرفاوتاذإ
قفربةدايقلاةلجعريودتيفدعاسيدقف
اذإينامرهكلانوللابAضرعكلذكو
ةراحةمالعزواجتنمةبكرملاتبرتقا
يففاطعنالاةراشإمادختسانودةفشتكُم
هيبنترادصإباًضيأموقيدقف.هاجتالااذه
ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاماظنبصاخ
)LDW(ةءاضإقيرطنعAنوللاب
ىلعةوالع.ةراحةمالعزواجتدنعينامرهكلا
زتهيسوأ،تارافصثالثكانهنوكيس،كلذ
وأنيميلاةهجتارمثالثقئاسلادعقم
ةراحةرداغمهاجتابسحىلع،راسيلا
.ريسلا

.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
قئاسلاهيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
.نينرتوصوهيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلا
.جورخللةدايقلاةلجعكرح

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
.نيتراحلا

نممغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
فيظنتبكيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضو
.رمألااذهدعاسيامبرفيمامألاجاجزلا
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
ماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأ

LKAفورظلاهذهترمتسااذإ.
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دوقولا
ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا
ةجردبصاصرلانميلاخلانيزنبلامدختسا
نكمي.ىلعأوأنور٩٥ةنلعمنيتكوأ
تاذصاصرلانميلاخلادوقولامادختسا
٩١ناتكوألاةجرد RONنكلو،ىلعأوأ
عم،لقيدقدوقولايفداصتقالاوعراستلا
،كلذثودحةلاحيف.جيجضعامسةيلامتحا
٩٥ناتكوأةجردبدوقومدختسا RONيف
ضرعتينأنكميالإو،نكممتقوبرقأ
طبختوصعامسةلاحيف.فلتللكرحملا
نميلاخلادوقولامادختسادنعديدش
٩٥ةجردلاتاذصاصرلا RON،كلذينعيف
.ةنايصلاىلإجاتحيكرحملانأ

هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
وألوناثيملانمةيمكيأبدوقويأ.

هذهيدؤتدق.نيلينألاوألاليثيملا
لكآتثودحىلإدوقولانمعاونألا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

وأةيندعملادوقولاماظنءازجأيف
ةيكيتسالبلاءازجأللفلت
.ةيطاطملاو

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
ضفخودوقولايفداصتقالاتاردق
رمعليلقتىلإيدؤيدقوءادألا
.تاثاعبناللزافحلالماعلا

دوقوللةفاضملاداوملا
ةفظنمتافاضإىلعنيزنبلايوتحينأبجي
نمدوقولاماظنوكرحملاعنمىلعدعاست
فيظنتحمسيس.تابسرتلاببسبفلتلا
دوقولالوخدتامامصودوقولاتانقاح
لكشبلمعلابتاثاعبنالايفمكحتلاماظنل
ىلعيوتحتالنيزنبلاعاونأضعب.ديج
ظافحللةفظنملاتافاضإلانمةيفاكتايمك
لوخدتامامصودوقولانقحتادحوىلع
يفصقنلااذهنعضيوعتللو.ةفيظندوقولا

بيرقلاعزوملاةراشتساىجري،فيظنتلا
ةجلاعملاةفاضملاةداملاةفرعملكنم
فضأ.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعُملا
عمدوقولانازخيفةفاضملاةداملاهذه
١٥٠٠٠لكوأكرحملاتيزرييغتةيلمعلك
.ًالوأثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(مك

دوقولاةئبعت

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
كلتاباصإثودحبنجتلو.

تاميلعتلاعيمجأرقا،نيرخآللو
دوقولاخضةطحمىلعةبوتكملا
.اهعبتاو

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.

ءانثأيولخلافتاهلامدختستال.
.دوقولابدوزتلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ىرخأةرمةرايسلاىلإلخدتال.
.دوقولاخضءانثأ

،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمستالو

متاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةعرسبدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
اذهثدحينأنكمي.ةياغللةريبك
،ًابيرقتًائلتممنازخلاناكاذإرثانتلا
سقطلايفهثودحةيلامتحادادزتو
دوقولاةئبعتسدسملخدأ.راحلا
يأعامسفقوتنمققحتوءطبب
خضيفءدبلالبقريفصتوص
.دوقولا

دوقولانيبمبدجوي.دوقولاءاطغةهجددح
ءاطغهبدوجوملاةبكرملابناجحضويمهس
لفقءانثأدوقولاةحتفبابلفقمتي.دوقولا
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةبكرملاباوبأ
حتفلRKEلاسرإزاهجنمKطغضا
ةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل.لفقلا
.اهررحمثبابلافصتنمنمةيفلخلا
نودبدوقوةئبعتماظنبةزهجمةبكرملا
بجي.دوقوةدادساهبدجويالثيح،ةدادس
هتيبثتوامامتدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
.دوقولاخضيفءدبلالبق

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.
.قئارحثودحةيلامتحا.

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

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
قلغألب.ةهوفلاجارخإبمقتال،دوقولاب
وأةخضملاقالغإلالخنمدوقولاقفدت
يفةقطنملاكرتامث.ةطحملالماعغالبإ
.لاحلا



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/23/16

ليغشتلاوةدايقلا٢٤٠

ةلومحمدوقوةوبعنمدوقولاةئبعت

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةوبعنماهتئبعتةداعإ

ىطغملاريغعمقلائياهمناكمددح.١
.ةبكرملالخادنم

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}
ئياهممادختسانودةئبعتلاةداعإةلواحم
فالتإودوقولاضيفيفببستتدقعمُقلا
دقو.ةدادسنودبدوقولاةئبعتماظن
ضرعتتدقوقيرحبوشنيفكلذببستي
فلتتدقوقارتحاللنيرخآلاوأتنأ
.ةبكرملا

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
هدوجوءانثألومحمدوقوءاعوةئبعتنإ
ةرخبأدعاصتيفببستيدقةرايسلايف
نعامإلعتشتنأنكمييتلادوقولا
نمكلذريغوأةنكاسلاءابرهكلاقيرط
وأتنأضرعتتنأنكميو.لئاسولا
نكميو،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلا
اًمئادكيلع،هيلعو.ةرايسلافلتتنأ
:يليامب
.ةدمتعمدوقوتايواحمادختسا.
وأةرايسلانمتايواحلاةلازإ.

ليمحتقودنصوأةرايسلاقودنص
.ةئبعتلالبقبأكيبلاتارايس

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ضرألاىلعةيواحلاعضو.

ةئبعتةحتفلخادةهوفلاعضو.
اهئاقبإو،دوقولاخضلبقةيواحلا
لامتكاىتحةئبعتلاةحتفبةلصتم
.ةيلمعلا

نم٪٩٥نمرثكأبنازخلاألمتال.
.ددمتللًالاجمكرتتلةلماكلاهتعس

وأباقثلاناديعلعشتوأنخدتال.
.دوقولاةئبعتدنعتاعالولامدختست

ةلومحملافتاوهلامادختسابنجت.
.ىرخألاةيئابرهكلاةزهجألاوأ



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/23/16

٢٤١ ليغشتلاوةدايقلا

ةروطقمبحس

بحسلانأشبةماعتامولعم
متيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
ليكووأليكولابلصتا.ةبكرمللاهميمصت
دادعإيفةدعاسملاىلعلوصحللةروطقملا
ةءارقيغبنيو.ةروطقمبحسلةبكرملا
.ةروطقملابحسلبقًالماكمسقلا
ةرايسبحسلوحتامولعمىلعلوصحلل
.٣١٠/ةرايسلابحسعجار،ةلّطعم
ةرايسلابحسلوحتامولعمىلعلوصحلل
،لقنتملزنمةبرعلثم-ىرخأةرايسفلخ
.٣١١/ةيهيفرتضارغألةرايسلابحسعجار

رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط
ةروطقمدوجوعمةدايقلا
:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
نيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
.تاروطقملا

لمارفبةدوزمةروطقملانوكتنأبجي.
ةروطقملا.دوصقملامادختساللةبسانم
مجك٩٠٠نمرثكأنزتيتلاةلٰمحملا
ةدوزمنوكتنأبجي)لطر٢٠٠٠(
لمعتثيح،اهبصاخلمارفماظنب
ىصويو.رواحملالكىلعهيفلمارفلا

عمةقفاوتمةروطقملللمارفةزهجأب
ريياعمللةيدنكلاةيعمجلاتابلطتم

(CSA) CAN3-D313،اهلداعياموأ.
مك٨٠٠لوألالخةروطقمبحسمدع.

روحملاوأكرحملافلتعنمل)ليم٥٠٠(
.ىرخأءازجأوأ

نم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوأءانثأو.
٨٠ةعرسزواجتمدع،ةروطقملابحس
ءدبلامدعو،)ةعاس/ًاليم٥٠(ةعاس/مك
ىلعطغضلابليغشتلاتايلمعيف
.ةجردىصقألقناخلا

يفءايشألابحستابكرمللنكميو.
ىلإةكرحلالقانلوح.)ةدايق(Dعضولا
لوحتيةكرحلالقانناكاذإىندأرايغ
قطانملاوأ/وةليقثلالامحألايفًاريثك
.رادحنالاةديدش

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلامدختستال.
.ةروطقمبحسةلاحيفةعرسلاتابث

ءانثأنكرلادعاسمليغشتفاقيإبمق.
.بحسلا

لمارفلاماظننوكينأيغبني.
”Off“ىلعاًطوبضمةيمامألاةيكيتاموتوألا
رظنا.بحسلاةيلمعءانثأ)فاقيإ(
(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
/٢١.

ريذحت}
تازاغعمجتتدق،ةروطقمبحسامدنع
ةبكرملانميفلخلاءزجلايفمداعلا
ةريجحوأقودنصلاءاطغناكاذإلخدتو
.ةحوتفمةيفلخلاةذفانلاوأةعتمألا
:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
بابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.

وأقودنصلاءاطغوأيفلخلا
.ةيفلخلاةذفانلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول

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

ديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.١٩٩/كرحملامداععجار،نوبركلا

نمنيعمردقىلإجاتحيةروطقمبحسنإ
نأكرابتعايفعضيلاتلابو.ةربخلا
الولوطأتتاباهدوقتيتلاةعومجملا
ىلعصرحاف.ةبكرملاكهسفنردقلاببيجتست
يفةلمرفلاومكحتلابيلاسأةفرعم
.ةحوتفملاقرطلاىلعةدايقلالبقةروطقملا
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لمارفلاوتاراطإلاولكيهلانوكينأبجي
.ةلومحلالقنلةبسانمةروطقملابةصاخلا
ةروطقملاةزهجأمادختسايدؤينأنكمي
ةقيرطبةعومجملاليغشتىلإةبسانملاريغ
.ةنمآريغوأةعقوتمريغ
تاقلحلاءازجأعيمجصحفا،ةدايقلالبقو
نامألالسالسوةروطقملاتالصوو
تاراطإلاوحيباصملاوةيئابرهكلاتالصولاو
مكحتلابيلاسأةفرعمىلعصرحا.ايارملاو
تناكاذإ.ةروطقملاوةبكرملايفةلمرفلاو
أدباف،ةيئابرهكلمارفبةدوزمةروطقملا
مكحتلاعارذمدختسامثةعومجملاليغشت
لمعنمدكأتللاًيوديةروطقملالمارفيف
.لمارفلا
نأنمدكأتللرخآلنآنمققحت،ريسلاءانثأ
لمارفةيأوحيباصملانأوتباثلمحلا
.لمعتتلازامةروطقملاب

عبتتلاةفاسم
لقألاىلعكمامأيتلاةبكرملانعدعتبا
تنكيتلاةفاسملافعضغلبتةفاسمب
.ةروطقمنودبةبكرملاةدايقءانثأاهدعتبت
ةلمرفلابنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح
.ةئجافملاتافاطعنالاوةديدشلا

رورملا
بحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
،هسفنردقلابةعومجملاعراستتنل.ةروطقم
يرورضلانماذل،بولطملاتقولاديزيسلب
عوجرلالبقاًيبسنةريبكةفاسملريستنأ
.ةبكرمزواجتدعباهسفنةراحلاىلإ

فلخللعوجرلا
ةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
،راسيلاىلإةروطقملاكيرحتل.نيديلاىدحإب
كيرحتلو.راسيلاىلإديلاهذهكرح
.نيميلاىلإكديكّرح،نيميلاىلإةروطقملا
ءطببفلخللعوجرلاىلعًامودصرحا
.نكمأنإكهجويلصاخشألادحأبنعتساو

فاطعنالا

هيبنت

ءانثأةديدشلاتافاطعنالايدؤتنأنكمي
ةروطقملاةسمالمىلإةروطقملابحس
بنجت.فلتللةبكرملاضرعتتدقو.ةبكرملل
بحسءانثأةديدشلاتافاطعنالا
.ةروطقملا

لعجا،ةروطقمبحسءانثأفاطعنالادنع
.داتعملانمربكأةحاسمىلعفاطعنالا
مادطصابنجتوهكلذىلإيعادلاو
وأةفوصرملاريغقيرطلابناوجبةروطقملا
وأقيرطلاتامالعوأفيصرلافاوح
تاروانملابنجت.ىرخألاماسجألاوأراجشألا
تاراشإلاِطعأ.ةئجافملاوأةعيرسلا
.ًامدقمةحيحصلا
فاطعنالاتاراشإتابملتقرتحااذإ
ةعومجميفمهسألالظتسف،ةروطقملاب
دنعضيمولايفةرمتسمتادادعلا
تابملصحفيرورضلانمكلذل.فاطعنالا
الاهنأدكأتللرخآلتقونمةروطقملا
.لمعتتلاز

تاردحنملاىلعةدايقلا
ىندأرايغىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
اذإ.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلاءدبلبق
،ىندأرايغىلإةكرحلالقانليدبتمتيمل
.يعيبطلكشبلمعتالولمارفلانخستدقف
Dعضولايفءايشألابحستابكرمللنكميو
اذإىندأرايغىلإةكرحلالقانلوح.)ةدايق(
لامحألايفًاريثكلوحتيةكرحلالقانناك
.رادحنالاةديدشقطانملاوأ/وةليقثلا
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رطقلا/بحسلاعضومدختسا،بحسلادنع
قودنصوأكرحملاضرعتنودةلوليحلل
رطقلا/بحسلاعضورظنا.ررضللسورتلا
/٢٠٥.

تاردحنمنملاععافتراىلعبحسلادنع
لولحميلغيس:يليامةاعارمبكيلع،ةداح
امملقأةرارحةجرددنعكرحملاديربت
فاقيإمتاذإ.ةيداعلاتاعافترالايفثدحي
عافتراىلعبحسلاروفكرحملاليغشت
يطعتامبرف،ةداحتاردحنمنملاع
ةنوخسلاتامالعلةهباشمتامالعةبكرملا
كرتا،اذهثودحبنجتل.كرحمللطرفملا
نوكينألضفيو،نكرلاءانثألمعيكرحملا
ةكرحلالقانلعجعم،ةيوتسمضرأىلع
لبققئاقدعضبةدمل)نكرلا(Pعضولايف
طرفريذحترهظاذإ.كرحملاليغشتفاقيإ
كرحملاةرارحةجردعافتراعجارف،ةنوخسلا
.٢٦٢/ةطرفمةروصب

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}
عملتلاىلعةبكرملانكرنوكيدق
ثيح.رطخردصماهبةروطقملاليصوت
ةبكرملاأدبتدقف،أطخثدحاذإهنإ
ضرعتيدقو.كرحتلايفةروطقملاو
ةبكرملاضرعتتوةباصإللصاخشألا
نكرىلعًامودصرحا.فلتللةروطقملاو
ىتمٍوتسمحطسىلعةروطقملاوةبكرملا
.كلذنكمأ

:لتىلعةروطقملاوةبكرملانكرةلاحيف
النكل،لمارفلاةساودىلعطغضا.١

ردأ.نآلا)نكر(Pعضوىلإلدبت
ةلاحيففيصرلاةفاحىلإتالجعلا
هاجتاىلإوألتلالفسألهاجتالا
.لتلاىلعألهاجتالاةلاحيفرورملا

زجاوحعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجعلفسأ

لمارفلارّرح،تالجعلازجاوحعضودنع.٣
.لمحلازجاوحلاصتمتىتحةيداعلا

.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤
ىلإلّدبونكرلالمارفمدختسامث
.)نكرلا(Pعضو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا
.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
.سورتلادحأىلإلقنا.٣
.نكرلاةلمرفريرحتو.٤
.نكرلاةلمرفرّرح.٥
نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٦

.زجاوحلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٧

.اهبظفتحيوزجاوحلا
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ةروطقمبحسدنعةنايصلا
بحسدنعرثكأةنايصىلإةبكرملاجاتحت
كانه.٣٢٤/ةنايصلالودجرظنا.ةروطقم
،ةروطقملالمعيفةصاخةيمهأتاذءايشأ
تيزويكيتاموتوألاةكرحلالقانلئاسيهو
رويسلاوروحملاميحشتتويزوكرحملا
ديفملانمو.لمارفلاماظنوديربتلاماظنو
.اهءانثأوةلحرلالبقءايشألاهذهصحف
ةفاكنأنمدكأتلليرودلكشبققحت
.طبرلاةمكحماهريماسموةقلحلاليماوص

ةروطقمبحس
عجار.ةبكرملانييلتءانثأةروطقمبحستال
.١٩٣/ةديدجلاةرايسلاضيورت

رحليغشتلا"عجار،ةروطقمبحسلبق
.٣٧/يفلخلابابلايف"نيديلا

ريذحت}
بحسدنعةرطيسلاقئاسلادقفيدق
تادعملامادختسامتيملاذإةروطقملا
لكشبةبكرملاةدايقمتتملوأةحيحصلا
تناكاذإ،لاثملاليبسىلع.حيحص
ةروطقملالمارفوأاًدجةليقثةروطقملا
ةبكرملافقوتتالدق،ةلومحللةبسانمريغ
قئاسلاضرعتيدقو.عقوتموهامك

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فلتتدقامك.ةريطختاباصإلباكرلاو
ةبكرملانامضيطغينلو؛ةبكرملا
بحستال.كلذنعةجتانلاتاحالصإلا
تاوطخلاةفاكعابتامتاذإالإةروطقملا
نمبلطا.مسقلااذهيفةحضوملا
ةصاخلاتامولعملاوةروشملاليكولا
.ةبكرملامادختسابةروطقمبحسب

هيبنت

دقحيحصريغلكشبةروطقمبحسف
يفببستيوةبكرملاباًررضقحلي
.ةبكرملانامضاهيطغيالةفلكمتاحالصإ
حئاصنعبتا،حيحصلكشبةروطقمبحسل
ىلعلوصحللليكولاعجارومسقلااذه
ةروطقمبحسلوحةمهمتامولعم
.ةبكرملاب

نزو"رظنا،رْطَقلاىلعةبكرملاةردقديدحتل
.اًقحال"ةروطقملا
لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا
مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو

حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا
حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
.نامألادعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
.باكرلاةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو
.ةروطقمبحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا

ةروطقملانزو
ةعرسلاو،نزولاةبقارمنمآلارْطَقلابلطتي
ةجردو،قيرطلارادحناةجردوعافترالاو
مادختساراركتىدمو،ةيجراخلاةرارحلا
نيعبذخألابجيو.ةروطقملابحسلةبكرملا
رادقمو،ةبكرملايفةصاختادعمةيأرابتعالا
.هلمحةبكرملاعيطتستيذلاناسللانزو
ةدراولا"ةروطقملاناسلنزو"ةيئزجعجار
نمديزمىلعلوصحللمسقلااذهيفاًقحال
.تامولعملا
ىلع)TWR(ةروطقملانزوريدقتبسحيو
سيللمحتبحسلاةبكرمنأضارتفا
رطقلاتادعمعيمجلبطقفقئاسلا
ةيفاضإلاتادعملانزوحرطبجي.ةبولطملا
ةبكرميفةلومحلاوباكرلاوةيرايتخالا
.)TWR(ةروطقملانزوريدقتنمبحسلا

حئاصنوأرطقلاتامولعمليكولانمبلطا
.كلذنأشب
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ةروطقملاناسلنزو
دعُيهنألاًدجمهمةروطقمةيألناسللالمح
نزولانمضتي.ةبكرملانزونماًءزج
ةبكرملانزو)GVWR(ةرايسلليلامجإلا
نيذلاصاخشألاواهيفةلومحةيأوةغرافلا
ناسلنزوىلإةفاضإةبكرملانوبكريس
تادعملاوةبكرملاتارايخ.ةروطقملا
نزورادقمللقتةبكرملاةلومحوباكرلاو
امك،هلمحةبكرملاعيطتستيذلاناسللا
ةبكرمللنكمييتلاةروطقملانزونمللقي
١٩٠/ةرايسلاةلومحدودحعجار.اهبحس
دحلالوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.ةبكرملاةلومحةعسلىصقألا

ناسللنزوىصقأطبرلاةلصوعون
مجك١٢٤لومحملانزولا

ناسلنزولهبحومسمدحىصقأزواجتتال
طبرلاةلصولدادتمارصقأرتخا.ةبكرملا
برقأنوكتنأطبرلاةلصوةركلحيتييذلاو
ىلعدعاسياذهو.ةبكرملاىلإنكميام
ىلعةروطقملاناسلنزوريثأتليلقت
.يفلخلاروحملا
ةردقلاًعبتاًدودحمرطقلالدعمنوكيدق
نأنكميال.ناسللانزولمحىلعةرايسلا
يفيسيئرلارامسملاوأناسللانزوببستي
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقتلةبكرملازواجت
)GVWR(روحملليلامجإلانزولاريدقتوأ
نزولايلامجإ"عجار.)RGAWR(يفلخلا
.يلياميف"ةبكرملاتاراطإىلع
مثةروطقملانز،ةروطقملاليمحتدعب
تناكاذإامةفرعمل،ةدحىلعلك،ناسللا
نكميف،ةحيحصنكتملاذإ.ةحيحصنازوألا
رصانعلاضعبلقنقيرطنعتاليدعتءارجإ
.ةروطقملايفةدوجوملا
يفةلومحلالماحمادختساةلاحيف
عضيلماحرتخا،ةروطقملاةدقعلبقتسم
.ةبكرملانمنكممعضومبرقأيفلمحلا
ال،لماحلااًنمضتم،يلامجإلانزولانأدكأت
هبحومسملاناسللانزوفصننعديزي
.لقأامهيأ،)لطر٥٠٠(مغك٢٢٧وأةبكرملل

ةبكرملاتاراطإىلعنزولايلامجإ
ثيحبةخوفنمةبكرملاتاراطإنأدكأت
قصلمىلعنيبملاءاوهلاطغضيزاوي
بناجيفيفلخلابابلاىلعةداهشلا
.١٩٠/ةرايسلاةلومحدودحعجاروأقئاسلا
يلامجإلانزولادحزواجتمدعنمدكأت
روحملليلامجإلانزولاريدقتوأةرايسلل
ةبكرمنوكلاحيف،ةبكرملليفلخلا
امهتلومحلماكبامهوةروطقملاوبحسلا
ناسلنزوكلذيفامب،ةلحربمايقلل
.ةروطقملا

رطقلاةعومجمنزو
ةبكرمةعومجمزواجتتالأمهملانمو
-نزولاتاريدقتنماًيأةروطقملاوبحسلا
وأ،)GCWR(عمجملايلامجإلانزولاريدقت
ريدقتوأ،)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولا
،)RGAWR(يفلخلاروحملليلامجإلانزولا
.ناسللانزووأ،ةروطقملانزوريدقتوأ
زواجتيالنزولانأدكأتللةديحولاةقيرطلاو
ةعومجمنزووهتاريدقتلاهذهنماًيأ
لماكبيهو،اًعمةروطقملاوبحسلاةبكرم
نازوألاةفرعمو،ةلحربمايقللاهتلومح
.رصانعلاهذهنملكلةيدرفلا
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ةروطقملابحسةزيهجت
تاقلحلا
ىلعةحيحصلاطبرلاتالصوتادعمدعاست
بحسنكمي.ةعومجملابمكحتلاىلعظافحلا
ةطسوتملاوةريغصلاتاروطقملامظعم
زيمتتيتلاونزولالمحلةلصومادختساب
ةركببلصتمتابكرملاطبرزاهجدوجوب
ةريبكلاتاروطقملابلطتتدقو.طبرلاةلصو
اًنابضقمدختستيتلاونزولاعيزوتةلصو
نيبةروطقملاناسلنزوعيزوتلةضبان
نزو"عجار.ةروطقملاوةبكرملايروحم
/ةروطقمبحسنمض"ةروطقملاناسل

تالصوعاونأيفنزولادودحمييقتل٢٤٤
.ةفلتخملاطبرلا
يفمكحتلاتاودأمادختسابحصنُياذل
يئاصخأرشتسا.ةروطقمةيأعمليامتلا
وأليامتلايفمكحتلاتاودأنأشبرطق
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتوتايصوتعجار
.ةروطقملل

نزولاعيزوتةلصوطبض

ةبكرملانميمامألاءزجلا.١
ضرألاولكيهلانيبةفاسملا.٢

طبضيغبني،نزولاعيزوتةلصومادختسادنع
)2(ةفاسملانوكتثيحبةضبانلانابضقلا
ةبكرمبةروطقملاليصوتدعباهسفنيه
.طبرلاةلصوطبضوبحسلا

نامألالسالس
نيبلسالسلاليصوتىلعًامودصرحا
نمنامألالسالسررم.ةروطقملاوةبكرملا
نمناسللاعنملةروطقملاناسللفسأ
دق.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلابكاكتحالا
وأطبرلاةلصولةعنصملاةكرشلارفوت
اذإ.نامألالسالسلوحتاداشرإةروطقملا
ىلإلصياهبحسيراجلاةروطقملانزوناك

نمةدوزمتناكو)لطر٥٠٠٠(مغک٢٢٧١
نكميف،دوعصةجرديذمدصمبعنصملا
ليصوتلاطاقنبنامألسالسليصوت
نامألالسالسليصوتيغبنيف،الإو،مدصملاب
.ةروطقملاةلصوةحوليفةدوجوملابوقثلاب
ثيحبيفكيامبةيخترمةلصولاكرتا،اًمود
لسالسكرتتال.ةعومجملابفاطعنالانكمي
.ضرألاىلعرجُتنامألا

ةروطقملالمارف
نمرثكأاهنزوغلبييتلاةلٰمحملاةروطقملا

نوكتنأبجي)لطر٢٠٠٠(مجك٩٠٠
لمعتثيح،اهبصاخلمارفماظنبةدوزم
ىصويو.رواحملالكىلعهيفلمارفلا
عمةقفاوتمةروطقملللمارفةزهجأب
ريياعمللةيدنكلاةيعمجلاتابلطتم

(CSA) CAN3-D313،اهلداعياموأ.
ةيلحملاةمظنألاوةلودلاةمظنأبلطتتدق
صاخلمارفماظنةروطقمللنوكينأاًضيأ
.ةنيعمةبتعقوفةلٰمحمتناكاذإاهب
لمارفبةصاخلاتاميلعتلاةءارقنمدكأت
اهبيكرتنمضتىتحاهعابتاوةروطقملا
.ةحيحصةقيرطباهتنايصواهطبضو
ماظنبةدوزمةبكرملانألاًرظنو

StabiliTrak،لمارفليصوتنكميال
.يكيلورديهلاةبكرملاماظنبةروطقملا
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ةروطقملاكالسأةمزح
يفبكرمباطقألايعابسةروطقملالصوم
يفلصوملااذهليصوتنكمي.مدصملا
ةقاشلاةمدخللماعلاةروطقملالصوم
.ليكولالالخنمكلذوباطقألايعابس
رئاودىلعةيعابسلاكالسألاةمزحيوتحتو
:ةيلاتلاةروطقملا
ىرسيلافاطعنالا/فقوتلاةراشإ:رفصأ.
/فقوتلاةراشإ:يجسفنب/رضخأ.

ىنميلافاطعنالا
يفلخلاءزجلاحيباصم:ينب.
يضرأ:ضيبأ.
ةيطايتحالاحيباصملا:حتافرضخأ.
ةيراطبلانحش:رضخأ/رمحأ.
ةروطقملالمارف:نكادقرزأ.
جراخ(ةديعبةيراطبنحشيفةدعاسملل
رطقلا/بحسلاعضورزىلعطغضا،)ةبكرملا
تناكاذإ.رايغلاعارذةياهنيفدوجوملا
،بحسلا/رطقلاعضولاًدجةفيفخةروطقملا
نحشيفةدعاسمللةيسيئرلاحيباصملالشف
.ةيراطبلا

لمارفلابمكحتلاكالسأتادادمإ
ةيئابرهكلا
ةبكرملاعمهذهكالسألاتادادمإيتأتو
هذهو.ةروطقملاكالسأةمزحنمءزجك
يفمكحتلاةدحولةصصخمتادادمإلا
.ةيئابرهكلالمارفلا
وأليكولاةطساوبةمزحلابيكرتيغبني
.دمتعمةمدخزكرم

رطقلا/بحسلاعضو

عارذةياهنيفرزلااذهىلعطغضلايدؤيس
رطقلا/بحسلاعضوليغشتىلإرايغلا
.هفاقيإو

يفدوجوملااذهرشؤملاحابصمءيضي
/بحسلاعضونوكيامدنعتادادعلاةعومجم
.ليغشتلاديقرطقلا
دنعقئاسلادعاستةزيميهرطقلا/بحسلا
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرج
.٢٠٥/رطقلا/بحسلاعضورظنا

نوكتلرطقلا/بحسلاةزيمميمصتمتدقو
ةبكرملانزونوكيامدنعةيلاعفرثكأ
نمةئملاب٧٥نعلقيالاًعمةروطقملاو
ةروطقملاوةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
)GCWR(.نمض"ةروطقملانزو"عجار
رطقلا/بحسلاعضو.٢٤٤/ةروطقمبحس
:ةيلاتلاةدايقلافورظلظيفاًدجديفم
وأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

.ةردحنملاقطانملالالخةليقث
وأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

.فقوتلاةريثكرورمةكرحيفةليقث
وأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

ةمحدزملاراظتنالاتاحاسيفةليقث
نسحألكشبمكحتلارمألابلطتيثيح
.ةضفخنمةعرسبةبكرملاريسيف
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رطقلا/بحسلاعضويفةرايسلاليغشتنإ
الةروطقمنودبوأةفيفخةلومحرجدنع
تسيل،كلذعمو.قالطإلاىلعاًررضببسي
رطقلا/بحسلارايتخانمةدئافةيأكانه
جتنيدقلب.ةلومحنودبةبكرملانوكتامدنع
-ةلومحرجمدعدنع-رايتخالااذهنع
ًالضف،ةدايقلاوكرحملايفةجعزمتامس
حصنُي،اذل.دوقولاكالهتساةدايزنع
رجدنعطقفرطقلا/بحسلاةزيممادختساب
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم

حنرتيفمكحتلا
)TSC(ةروطقملا
StabiliTrakماظنتاذتابكرملانمضتت
مل.)TSC(ةروطقملاحجرأتيفمكحتلاةزيم
نمكرحتتلةروطقملاحجرأتميمصتمتي
اذإ.اهرطقمتيةروطقملبناجىلإبناج
ماظنفشتكاوةروطقمرطقتةبكرملاتناك

TSCلمارفقيبطتمتيف،ديزيحجرأتلانأ
كلذو،راطإلكىلعيئاقتنالكشبةبكرملا
طرفملاحجرأتلاليلقتىلعةدعاسملل
.ةروطقملل
حابصمضمويسف،TSCنيكمتةلاحيف
/رجلايفمكحتلاماظنريذحت

StabiliTrakبجي.تادادعلاةعومجمىلع
حجرأترمتسااذإ.ةبكرملاةعرسليلقت
ليلقتStabiliTrakماظنلنكميف،ةروطقملا

ةعرسليلقتىلعةدعاسمللكرحملامزع
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا.ةبكرملا
.٢١٣/تابثلايفينورتكلإلا

ريذحت}
ماظنبةزهجمةبكرملاتناكنإوىتح

TSC،ىلإةروطقملاحجرأتيدؤيدقف
ةلاحيف.ةبكرملامداصتومكحتلانادقف
ءاطبإبمق،ةروطقملاحجرأتفاشتكا
نمققحت.ةنمآةعرسىلإةعرسلا
يفةدعاسمللةبكرملاوةروطقملا
نمضتيدق.ةحيحصلاةلمتحملابابسألا
حيحصريغلكشبةلمحملاةروطقملااذه
ريغةلومحلاوأ،دئازلكشبةلمحموأ
ةدقعلحيحصريغنيوكتوأةديقملا
ةروطقملةدئازلاةعرسلاوأةروطقملا
ةبكرملاوأةروطقملاتاراطإوأةبكرملا
ةزيهجتعجار.حيحصلكشبةخوفنملاريغ
ىلعفرعتلل٢٤٦/ةروطقملابحس
.ةدقعلاوةروطقملاتالدعمدادعإتايصوت

ىلعةيلصألاريغتاقحلملاةفاضإرثؤتدق
تاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملاءادأ
.٢٥١/ةرايسلا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
تارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
حابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحف
صحفءوض(فئاظولاددعتمرشؤملا
هليصوتمتيزاهجيأ.١٢٧/)كرحملا
زاهجلثم-)DLC(تانايبلاطبارلصومب
عبتتوأعيبلادعبهؤارشمتلوطسألاعبتت
ةمظنأعملخادتيدق-قئاسلاتايكولس
يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلا
عوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
نمنكمتتدقةزهجألاهذهلثم.مداصت
يفةظوفحملاتامولعملاىلإلوصولا
.ةرايسلاةمظنأ

هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا
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٢٤٩ ليغشتلاوةدايقلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار،ةبكرملا
ةرايسللتادعمةفاضإو٨٥/ةيئاوه
.٨٦/ةيئاوهدئاسوبةدوزملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٠

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢٥١.................ةماعتامولعم
٢٥١.....ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٥٢....كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢٥٢..................كرحملاءاطغ
ةريجحىلعةماعةرظن

٢٥٣......................كرحملا
٢٥٤...................كرحملاتيز
٢٥٦.........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٥٧..................يكيتاموتوألا
٢٥٧....كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٥٩....................ديربتلاماظن
٢٥٩............كرحملاديربتلئاس
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٦٢.......................ةطرفم
٢٦٣...........كرحملاديربتةحورم
٢٦٤..................لسغلالئاس
٢٦٤........................لمارفلا
٢٦٥...................لمارفلاتيز
٢٦٦........................ةيراطبلا
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٢٦٧..................تالجععبرأب
٢٦٧.................يمامألاروحملا
٢٦٨.................يفلخلاروحملا
٢٦٩......ةكرحلائدابحاتفمصحف

لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
سورتلاقودنص
٢٦٩..................يكيتاموتوألا
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف

٢٦٩......................)نكرلا(
٢٧٠.......تاحساملاشيرلادبتسا
٢٧٠................جاجزلالادبتسا
٢٧١........يمامألاجاجزلالادبتسا

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٧١.........ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٧١.................ةبمللالادبتسا
ةيئانثلاتامامصلاةرانإ

٢٧١......................ةيئوضلا
٢٧٢............ماقرألاةحولحيباصم
٢٧٢....................ةليدبتابمل

يئابرهكلاماظنلا
٢٧٢....يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
٢٧٣...........ةيئابرهكلاتارهصملا
ةريجحرهاصمقودنص
٢٧٣......................كرحملا
ةحولرهاصمقودنص
٢٧٨..............)راسي(تادادعلا
ةحولرهاصمقودنص
٢٨١..............)نيمي(تادادعلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٢٨٣.......................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٨٤........................تاراطإ
٢٨٥.....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٢٨٥.................ءاتشلاتاراطإ
عطقملاتاذتاراطإلا

٢٨٦....................ضفخنملا
٢٨٦......قرطلالكلحلصتتاراطإ
٢٨٦.................تاراطإلاطغض
ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض

٢٨٧.................ةيلاعتاعرس
٢٨٨....تاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضةبقارمليغشت

٢٨٩.....................تاراطإلا
٢٩١................تاراطإلاصحف
٢٩٢.................تاراطإلاريودت
تاراطإلاتقونيحيىتم

٢٩٣........................ةديدج
٢٩٣............ةديدجتاراطإءارش
ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا

٢٩٥.......................مجحلا
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٩٥.....................تاراطإلا
٢٩٦.................تالجعلالالحإ
٢٩٦..............تاراطإلالسالس
نمءاوهلادافنةلاحيف
٢٩٧........................راطإلا
٢٩٨.................تاراطإلارييغت
ةلماكةيطايتحالاةلجعلا

٣٠٦.......................مجحلا
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٢٥١ ةبكرملابةيانعلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
ةدعاسمبليغشتلا

٣٠٧.................ىرخأةيراطب

ةبكرملابحس
٣١٠..................ةرايسلابحس
ضارغألةرايسلابحس
٣١١.......................ةيهيفرت

رهظملابةيانعلا
٣١٥................ةيجراخلاةيانعلا
٣١٩.....لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٣٢٢...............لجرألاتاحسمم

ةماعتامولعم

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجرُي
لبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردمدارفأ

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا

قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
ريغرايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
امب،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعم
ىلعاهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيف
اهيلعيرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحو
يفرثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورش
.ةفلاتلاءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٨٦/ةيئاوهدئاسوب
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٢

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
اًمودعبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلا
لبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةمدخلامعأيأذيفنت

،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا
ىلعكدعاستةيفاكتامولعمدجتسثيح
هذهدجتنلو،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإ
.كيدينيبرفوتملاليلدلايفتامولعملا
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٨٥/
.كسفنب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

اذههيلعدوجوملاضبقملابحسا.١
ةلجعلفسأةرايسلالخاد.زمرلا
.هيجوتلا

نعثحباوةبكرملاةمدقمىلإلقتنا.٢
.كرحملاءاطغريرحتلةيوناثلاةعفارلا
ةفاحلالفسأضبقملااذهدجوي
نمبرقلابكرحملاءاطغنمةيمامألا
نيميلاىلإضبقملاعفدا.زكرملا
.كرحملاءاطغتقولاسفنيفعفراو

نمدكأت،ةبكرملاكرحمءاطغقالغإلبق
ءاطغلزنأمث.تاوشحلاةيطغأعيمجماكحإ
ةفاسمىلإلماكلاحتفلاعضونمكرحملا

،قالغإلاعضونم)تاصوب٦(مس١٥
نمكرحملاءاطغطسوعفدامث،فقوتو
ءاطغقلغتيكلةتباثةحجرأتمةكرحبمامألا
.لماكلكشبكرحملا
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٢٥٣ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٤

ليغشتلاعجار.)+(بجوملافرطلا.١
.٣٠٧/ىرخأةيراطبةدعاسمب

.٢٦٦/ةيراطبلا.٢

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٣
.٢٥٩/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

.٢٥٧/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٤

عجار.ديعبلا)–(بلاسلافرطلاعضوم.٥
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
/٣٠٧.

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.٦
.٢٥٩/ديربتلاماظنعجار

ىتم"عجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٧
تيزنمض"كرحملاتيزفيضت
.٢٥٤/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٨
تيزنمض"كرحملاتيزصحف"عجار
.٢٥٤/كرحملا

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٩
نمض"لسغلالئاسةفاضإ"عجار
.٢٦٤/لسغلالئاس

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١٠
.٢٦٥/لمارفلا

.٢٧٣/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١١

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢٥٦.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف
تيزةلاسرلارهظت،كلذبزيهجتلاةلاحيف
امدنعكرحمللتيزفضأضفخنمكرحملا
.ةياغللاًضفخنمكرحملاتيزىوتسمحبصي
صحفا.١٤٣/كرحملاتيزلئاسرعجار
ىوتسملاىتحءلملالبقتيزلاىوتسم
تلظواًضفخنمتيزلانكيملاذإ.هبىصوملا
.ليكولاعجارف،ةرهاظةلاسرلاهذه

لك،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠

تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
ىلعفرعتلل٢٥٣/كرحملاةريجحىلع
.عقوملا

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،اًنخاسكرحملابتيزلا
اًزافقوأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسملل

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
.تيزلاىوتسمنمققحت
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةىوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
عفترت.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ءانثأىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقد
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٢٥٥ ةبكرملابةيانعلا

لزأ.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدورب
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصع
.اهيلعىوتسملا

نمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.
فاقيإمزليف،كرحملاليغشتفاقيإ
ىلعةقيقد١٥ةدملكرحملاليغشت
٣٠ةدملوأاًئفادكرحملاناكاذإلقألا
بحسا.اًئفادكرحملانكيملاذإةقيقد
جراخللكرحملاتيزىوتسمسايقاصع
شامقةعطقوأليدنمباهحسمامث
لماكلاباهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظن
،ةياهنلاىلإاهعفددعب.ىرخأةرم
ظافتحالاعمىرخأًةرماهعزنكنكمي
نمققحتلاولفسأللاصعلافرطب
.تيزلاىوتسم

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا

)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣٣٤/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
تيزلاىوتسمنأتدجواذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ،ليغشتلاىدمقوفعقي
ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف،حيحصلاليغشتلاىدمنيبت
غرفتنأكيلعبجي.رارضأبكرحملا
ةدايقنمّدحتنأوأضئافلاتيزلا
فرتحمةنايصينفىلإأجلتوةرايسلا
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإل

٢٥٣/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل

لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
ًةرمتيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأ

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا
لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣٣٠/اهبىصوملا

تافصاوملا

يتلاكرحملاتويزىوسمدختستال
كرحملاتويز.™dexos1تابلطتميفوتست
يفوتستاهنألGMةطساوبةدمتعملا
راعشبةزيممنوكتdexos1تابلطتم
.dexos1دامتعالا

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال
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ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 0W-20.

حصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاباًمود
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا

تيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ
كرحملا
قيقحتل.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
كيلعام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألا
يتلاواهبحصنُييتلاتويزلامادختساىوس
.dexos1تابلطتميفوتست

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام
داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
ضيرعتبنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
.ةليوطةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلا
ءاملابكرافظأوكترشبفيظنتىلعصرحا
.نيديللديجفظنممادختسابوأنوباصلاو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا

ةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
صوصخبعنصملاتاريذحتعجار.ةبسانم
.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلاتاجتنممادختسا
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
ىلعصرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
ىلإهبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإ
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألا

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرييغتبجيىتم
رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
نمةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
ةجردوكرحملاتارودددعلمشتلماوعلا
ثيح.ةعوطقملالايمألاددعوكرحملاةرارح
ةرملكيفةعوطقملاةفاسملافلتختدق
ىلعكلذو،تيزلارييغتبًابلاطماهيفنوكت
نييعتةداعإبجيو.ةدايقلافورظبسح
،تيزللرييغتةيلمعلكدعبتيزلارمعماظن
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو
.ةحيحص

يفأدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
رييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالا
تيزرييغتءاجرلاةلاسررهظت.تيزلا
/كرحملاتيزلئاسرعجار.ًابيرقكرحملا

نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي.١٤٣
.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسملالخ
رمعماظننمةلاسررهظتالأنكمملانم
ةدملتيزلارييغتةرورضىلإريشتتيزلا
ةدايقلاةلاحيفكلذوةلماكةنسىلإلصت
تيزرييغتبجي.ةيلاثملافورظلايف
،لقألاىلعًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملا
ةيلمعدعبماظنلانييعتةداعإبجيامك
نوبردمصاخشأليكولاىدلرفوتي.رييغتلا
لمعلااذهنودؤيسةمدخلالامعأىلع
نأمهملانمهنأامك.ماظنلاطبضنوديعيو
فيرصتتارتفبسحماظتنابتيزلاصحفت
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاوتيزلا
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف
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تيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
:ماظنلانييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف

تامولعمزكرممكحترصانعمادختساب.١
رهظت،ةدايقلاةلجعنيميىلعقئاسلا
تامولعمزكرمبتيزلاةيحالصةلاسرلا
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.قئاسلا

(DIC)/ةرتفلانوكتامدنع.١٣٦
ةلاسرلارهظتس،ةليلقتيزللةيقبتملا
يفًابيرقكرحملاتيزرييغتءاجرلا
تيزلئاسرعجار.ضرعلاةدحو
.١٤٣/كرحملا

رصانعبSELىلعةليوطةطغضطغضا.٢
ةدعلقئاسلاتامولعمزكرممكحت
تيزرييغتءاجرلاةلاسرلاءاغلإلناوث
تيزلاةرتفطبضةداعإوًابيرقكرحملا
.٪١٠٠ىلع
رمعةشاشنييعتدعتالأىلعصرحا
رخآتقويأيفدصقريغنعتيزلا
ةداعإرذعتيثيح.تيزلارييغتدعبالإ
يفتيزلارييغتدعبالإةقدبهنييعت
.ةيلاتلاةرملا

تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك

زكرميفتيزلاةيحالصضرع.١
زكرمعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٣٦/(DIC)قئاسلاتامولعم

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو
تيزرييغتءاجرلاةلاسرلارهظتملاذإ
متدقهنأينعياذهف،ًابيرقكرحملا
.ماظنلانييعتةداعإ

ةلاسرلايفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
"Change Engine Oil Soon")رييغتبجي
.)ًاعيرسكرحملاتيز
ةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف

CHANGE ENGINE OIL SOON)بجي
ليغشتءدبدنع)ًالجاعكرحملاتيزرييغت
رمعةدمماظننييعتةداعإمتيال،ةبكرملا
.ءارجإلادعأ.كرحملاتيز

سورتلاقودنصلئاس
يكيتاموتوألا
قودنصلئاسلدبتستوصحفتىتم
ةيكيتاموتوألاسورتلا
لقانلئاسىوتسمصحفةداعبجيال
وهلئاسلانادقفلديحولاببسلاو.ةكرحلا
طرفوأسورتلاقودنصيفبيرستثودح
ريغةبكرملاهذه.سورتلاقودنصءامحإ

لقنزاهجلئاسىوتسمسايقاصعبةدوزم
لئاسصحفلةصاختاءارجإكانه.ةكرحلا
هذهيفهرييغتوةكرحلالقنزاهج
ءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.تابكرملا
لصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي،اًدقعم
تامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلاليكولاب
.ةيفاضإ

هيبنت

سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
،ةبكرملابرضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
نمجتنيامىلعنامضلايرسيالدقو
قودنصلئاسًامئادلمعتسا.فلت
يفهيلعصوصنملاةيكيتاموتوألاسورتلا
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
/٣٣٠.

ةنايصلاتارتفيفحشرملاولئاسلالدبتسا
.٣٢٤/ةنايصلالودجيفةجردملاةلودجملا
سورتلاقودنصلئاسلامعتسانمدكأت
ميحشتلاداومولئاوسلايفةروكذملا
.٣٣٠/اهبىصوملا

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٥٣/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاءاوهرتلف/يقنمناكمىلعفرعتلل
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/يقنمنمققحتلابجيىتم
كرحملاءاوهرتلف
رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٣٢٤/ةنايصلا

/يقنمنمققحتلامتيفيك
كرحملاءاوهرتلف
ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
.بئاوشوأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
ءاوهحشرمكّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ
ةلازإل)ةرايسلانعاًديعب(قفربكرحملا
اًثحبكرحملاءاوهحشرمصحفا.هنمةبرتألا
هضرعتلاحهلادبتسابمقو،تايفلتيأنع
وأكرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.فلتلل
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأ
.طوغضملا

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل
:هلادبتسال

يغارب.١
يئابرهكلصوم.٢
ءاوهلابوبنأتيبثتكبشم.٣
.ءاوهلارتلف/يقنمةعومجمناكمددح.١

كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
/٢٥٣.

ريرحتةطساوبجرخملابوبنألصفا.٢
.)3(ءاوهلابوبنأتيبثتكبشم

ةعطقو)2(يئابرهكلالصوملالصفا.٣
.ءاطغلانملصوملا

ةدوجوملا)1(ةعبرألايغاربلاكفبمق.٤
.ءاطغلاعفراوةبلعلاءاطغةمقىلع

نمكرحملاءاوهرتلف/يقنمعزنا.٥
خاسوألافيظنتىلعصرحا.ةبلعلا
.نكممردقىصقأب

يفبرستلاعناومحوطسفظن.٦
.ةبلعلاوكرحملاءاوهرتلف/يقنم

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٧
.هلدبتسا

بيكرتةداعإل4-2تاوطخلاسكعا.٨
.رتلفلاءاطغتيبم

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببسُينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
رصتقتالثيح.قورحللنيرخآلاضرعت
ءاوهلافيظنتىلعءاوهلافظنمةفيظو
يفررشلاءاوتحايفدعاسيهنإلب،طقف
يخوتبجي.كرحملانمهجورخةلاح
يغبنيالامك،كرحملاحالصإدنعرذحلا
رتلف/يقنمدوجومدعةلاحيفةدايقلا
.ءاوهلا
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هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

ديربتلالولحمعافدنانازخ.١
لولحمعافدنانازخطغضءاطغ.٢

ديربتلا

كرحملاديربتةحورم.٣

ريذحت}
نأةيئابرهكلاكرحملاديربتةحورملنكمي
نوكيالامدنعىتحنارودلايفأدبت
،ررضلابنجتلو.ليغشتلاديقكرحملا
،سبالملاو،يديألانملكءاقبإبجي
ديربتلةحورميأنعاًديعبتاودألاو
.كرحملا

ريذحت}
ناخسلاميطارخنوكتنأنكمي
ًةنخاس،ىرخألاكرحملاءازجأو،رتايدارلاو
.ءازجألاهذهنميأسملبنجت.ًادج
.اهتسملاذإقارتحالابباصتدقثيح
ثودحةلاحيفكرحملاليغشتبنجت
دقكرحملاليغشتةلاحيفو.برست
دقاذهو.لماكلابديربتلالولحمدقفت
كلذكو،كرحملاقارتحاىلإهرودبيدؤي
مق،اذلو.قارتحالابكتباصإىلإيدؤيدق
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإب

هيبنت

لولحممادختساببسينأنكمي
فالتإيف®DEX-COOLفالخبديربت
زكرمبررضلاقاحلإوأ،هناوألبقكرحملا
ىلإةفاضإلاب.رتايدارلالكآتوأ،ناخسلا
رييغتلةجاحكانهنوكتنأنكمي،كلذ
نل.لجاعلكشبكرحملاديربتلئاس
تاحالصإةيأىلعةبكرملانامضيرسي
مادختساىلعًامئادصرحا.اهبمايقلامت
نميلاخلا(DEX-COOLديربتلالولحم
.ةبكرملايف)تاكيلسلا

كرحملاديربتلئاس
ديربتلئاسبألمُيةبكرملايفديربتلاماظن
لولحمنإ.®DEX-COOLعوننمتاكرحملا
٥ةدملةبكرملايفىقبيلممصمديربتلا
مك٢٤٠٠٠٠ةفاسموأتاونس
.ًالوأثدحيامهيأ،)ليم١٥٠٠٠٠(
ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٦٢/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل
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همادختسانكمياذام

ريذحت}
لئاسيأوأطقفيداعءامةفاضإنإ
.ًارطخببسيدقديربتلاماظنىلإرخآ
نأنكميىرخألالئاوسلاويداعلاءاملا
.بسانملاديربتلالولحمجيزملبقيلغت
ريذحتلاماظننأىلإةراشإلاردجتو
طوبضمةبكرملابديربتلالئاسبصاخلا
ديربتلالئاسمادختساعمبسانتتةروصب
نأنكمملانمفهيلعًءانبو.بسانملا
دنعةديدشلاةنوخسللكرحملاضرعتي
ريغجيزملاوأيداعلاءاملامادختسا
ةلاسركمامأرهظتنلنكلو،ميلسلا
نكميامك.ةطرفملاةرارحلانمريذحتلا
ضرعتتوكرحملايفنارينلابشنتنأ
مدختسا.قورحللنورخآلاوتنأ
ةحلاصلاةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسن
.DEX-COOLديربتلالولحموبرشلل

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.نل،جيزملااذهمادختسادنعو
زيمتي.رخآءيشيأةفاضإىلإةجاحبنوكت
:يليامبجيزملااذه
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
.ةيجراخلا

١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
ةرارحةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
.كرحملا

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضرعُينل.

ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
.ةبسانملاكرحملا

هيبنت

ريغديربتلالئاسطيلخمادختسامتاذإ
ةبسانمريغتافاضإوأتاطبثموأ،بسانم
دادزتنأنكميف،ةرايسلابديربتلاماظنيف
هضرعياممةدشبكرحملاةرارحةجرد
رثكأهايمدوجوببسينأنكمي.فلتلل
ديربتءازجأدّمجتجيزملايفيغبنيامم
نامضيطغينلو.اهعدصتوكرحملا
الإمدختستال.تاحالصإلاهذهةبكرملا
ماظنلاًبسانمكرحمديربتلئاسجيزم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ديربتلا
.٣٣٠/اهبىصوملا

لمعتسملاكرحملاديربتلئاسءاقلإبنجت
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
رييغتنيعتي.هايملارداصميفوأتاعولابلا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل

.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف
ةفرغيفديربتلالئاسعافدنانازخدجوي
عجار.ةبكرملانمبكارلابناجىلإكرحملا
.٢٥٣/كرحملاةريجحىلعةماعةرظن

دنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحف
لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك
ىتحءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
نكلو،ديربتلالولحمةيؤرنكمأاذإامأ.دربي
ةمالعدنعلولحملاىوتسمنكيمل

FULL COLDجيزمةفاضإكنكميف،اهقوفوأ
لولحموبرشللةحلاصلاةفيظنلاهايملانم
نازخيف٥٠/٥٠رادقمبDEX-COOLديربت
ماظنةدوربنمدكأتلاكيلعنكلو،عافدنالا
.كلذلعفتنألبقديربتلا
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وأدنعديربتلالولحمىوتسمنوكينأبجي
FULLةمالعلاقوف COLD.نكيملاذإامأ
يفبيرستدوجولمتحيف،كلذكعضولا
.ديربتلاماظن

ىلإديربتلالئاسةفاضإةيفيك
صاخلاديربتلالئاسقفدتجيرهص
نيزنبلاتاكرحمب

ريذحت}
تبكساذإقورحلضرعتتنأنكمي
كرحملاءازجأىلعديربتلالولحم
ىلعديربتلالولحميوتحيثيح؛ةنخاسلا
يفقرتحتفوسو،لوكيلجنيليثإلاةدام

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

امبةنخاسكرحملاءازجأتناكوللاح
ديربتلالولحمبكستال،اذلو.ةيافكلاهيف
.نخاسكرحمىلع

هيبنت

ةئبعتدنعصاخءارجإمادختسابجي
نكميو.ةبكرملاهذهيفديربتلالولحم
يفءارجإلااذهعابتامدعببستينأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
.غلابلافلتللضرعتيدقامكةطرفم

ريذحت}
ةقِرحُملالئاوسلاوراخبلارجفنينأنكمي
ماظنةرارحةجردعافترانعةجتانلا
قورحلابكتباصإىلإكلذيدؤيوديربتلا
نوكيامدنعءاطغلاحتفبنجت.ةريطخلا
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
رظتنا.عافدنالانازخىلعتبثملاطغضلا
نازخطغضءاطغوديربتلاماظندربيىتح
.عفدلا

يفديربتلالئاسةيؤرنمنكمتتملاذإو
:هتفاضإيغبنيف،عافدنالانازخ

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
براقعسكعقفربطغضلاءاطغحتفا
تعمساذإ.ةلماكةروديلاوحبةعاسلا
فقوتيىتحرظتنافسيسهتوص
الهنأتوصلاكلذينعيثيح.توصلا
.يقبتملاطغضلاضعبكانهلازي

قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتتنأىلإ

ديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣
ةمالعلاىتحبسانملاجيزملاب

FULL COLD.

ىلعتبثملاطغضلاءاطغجارخإعم.٤
ليغشتبمق،ديربتلالئاسقفدتجيرهص
ريشيىتحروديهكرتاوكرحملا
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
اًبيرقتةيوئم٩٠°ىلإكرحملا
.)تياهنرهف°١٩٥(
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ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
جيزملانمديزملافضأ،لقأىوتسملا
لولحمعافدنانازخىلإبسانملا
ةمالعلاىلإىوتسملالصيىتحديربتلا

FULL COLD.

هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥
.هطبرمكحأو

ديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦
لئاسدربينأدعبوكرحملافاقيإدعب
ءلمءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلا
.6ىتحو1ةوطخلانمديربتلالولحم

هيبنت

،ماكحإبطغضلاءاطغتيبثتمتيملاذإ
دقوديربتلالولحملنادقفثدحيدقامبرف
ىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملاضرعتي
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكينأ
.ةحيحص

كرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفمةروصب

هيبنت

دوجونودكرحملاليغشتيدؤيدق
بوشنوأررضثودحىلإديربتلئاس
ىلعةبكرملانامضيرسينل.قيرح
.ةبكرملارارضأ

نمريذحتللتارشؤمةدعةبكرملابتبثم
.ةطرفملاكرحملاةنوخس
ىلعديربتلالئاسةرارحةجردلسايقمدجوي
سايقمعجار.ةبكرملابتادادعلاةعومجم
.١٢٤/كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

لئاسرلاكانه،كلذىلإةفاضإلاب
ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE

،)كرحملافقوأ،ةياغللنخاسكرحملا(
ENGINE OVERHEATED IDLE ENGINE

متو،)كرحملاأطبأ،ةياغللنخاسكرحملا(
زكرميفكرحملاةوقضيفخت
ماظنلئاسرعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
كرحملاةقاطلئاسرو١٤٣/كرحملاديربت
/١٤٤.

كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا

دكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأنم
ديربتحوارمتناكاذإامةفرعملققحت
كرحملاضرعتاذإف.المألمعتكرحملا
.حوارملالمعتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسلل
لصاوتالف،لمعتالحوارملاتناكاذإو
.كتبكرملةمدخلابلطاوكرحملاليغشت

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلاناكاذإ

ريذحت}
كرحملانعجتانلاراخبلاببستينأنكمي
قورحبكتباصإيفةطرفملاةرارحلايذ
ءاطغحتفدرجمبتمقولىتح،ةغلاب
داعتبالاىلعصرحافاذلو.ةبكرملاكرحم
عامسوأراخبروهظةلاحيفكرحملانع
ىوسكيلعامو.هنمجرخيراخبتوص
ةبكرملانععيمجلاداعبإوهليغشتفاقيإ
ىتحراظتنالايغبنيو.كرحملادربيىتح
ديربتلالولحموأراخبللرثأيأءافتخا
.ةبكرملاكرحمءاطغحتفلبق
ةجردعافتراءانثأةدايقلاتلصاواذإامأ
،ةطرفمةروصبةبكرملاكرحمةرارح
لئاوسلايفنارينلالعتشتنأنكميف
تنأكضرعتببسيامم.هلخادبةدوجوملا
كرحملافقوأ.ةريطخقورحلنيرخآلاو
نمجرخاو،ةطرفملاةرارحللضرعتاذإ
.دربيىتحةبكرملا
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ةفرغنمًاجراخراخبلانكيملاذإ
كرحملا
ةلاسرلا

ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE
وأ)كرحملافقوأ،ةياغللنخاسكرحملا(

ENGINE OVERHEATED IDLE ENGINE
،)كرحملاأطبأ،ةياغللنخاسكرحملا(
ريشتدق،ضفخنمديربتلئاسىوتسمبناجب
.ةريطخةلكشمىلإ
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأ
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

.ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

.رورملا
بحسرظنا؛ةروطقملةبكرملابحس.

.٢٤٤/ةروطقم

ةلاسرلاترهظاذإ
ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE

وأ)كرحملافقوأ،ةياغللنخاسكرحملا(
ENGINE OVERHEATED IDLE ENGINE

نودب)كرحملاأطبأ،ةياغللنخاسكرحملا(
امبّرجف،ةرخبألاعافدناىلعلدتةمالعيأ
:كلذوحنوأةقيقدةدمليلي

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح

،كلذبمايقللاًنمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو،)دياحم(
.دياحملانارودلا

ديربتلئاسةرارحسايقمنكيمللاحيفو
ةطرفملاةرارحلاةقطنمىلإريشيكرحملا
،ةرارحلاةجردعافترانمريذحترهظيملوأ
ةلصاومكنكمي.ةبكرملاةدايقنكمياهنيحف
ظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايق
يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةنمآةفاسمىلع
لصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأ
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلا
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم
ىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
ىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلانع
.روفلا
دعاصتىلعلدتةمالعيأكانهنكتملاذإ
ةعوفدمديربتةحورمبةزهجمةبكرملاوراخبلا
ديزتىتحدوقولاةساودطغضاف،كرحملاب
نارودلاةعرسفعضوحنبكرحملاةعرس

سمخنعلقتالةدملةيداعلادياحملا
اذهرمتسااذإ.ةنوكرمةبكرملاامنيب،قئاقد
جارخإوكرحملافاقيإبجيف،ريذحتلا
.دربيىتحةبكرملانمعيمجلا
،راخبلادوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
،قئاقدسمخةدملكرحملاليطعتبمقف
فاقيإيغبنيو.ةبكرملابراظتنالاءانثأ
ريذحتلارمتسالاحيف،دربيىتحكرحملا
.روهظلايف

كرحملاديربتةحورم
ديربتحوارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةعرسبرودتاهعامسنكميف،ةيئابرهك
دق.ةيمويلاةدايقلامظعملظيفةضفخنم
كانهنكتملاذإلمعلانعحوارملافقوتت
ىلعليقثلمحدوجولظيف.ديربتللةجاح
ةجردعافتراوأ/وةروطقمبحسوةبكرملا
ماظنليغشتءانثأوأ،ةيجراخلاةرارحلا
اهلمعحوارملالوحتنأنكمي،ءاوهلافييكت
ةدايزعمستامبركلذلةيلاعلاةعرسلاىلإ
رمألااذه.ةحورملاجيجضتوصىوتسميف
لمعيديربتلاماظننأىلإريشيويعيبط
ةعرسلاىلإحوارملادوعت.ديجلكشب
ريغيفاضإلاديربتلانوكيامدنعةضفخنملا
.يرورض
دعبرودتدقةيئابرهكلاكرحملاديربتحوارم
بلطتيالويداعرمأاذهو.كرحملافاقيإ
.ةمدخءارجإ
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لسغلالئاس
همادختسانكمياذام
جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتلكتءارقنمدكأت،يمامألا
لبقةجِتنملاةكرشلانممادختسالا
ةيامحىلعيوتحيًالئاسلمعتسا.مادختسالا
طبهتدقيتلانكامألايفدمجتلانمةيفاك
.دمجتلاةجردنودامىلإةرارحلاةجرداهيف

ليسغلالئاسةفاضإ
يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفدجوي
ليسغلالئاسصقنلوحةلاسرةبكرملا
.ًاضفخنملئاسلاىوتسمنوكيامدنعرهظتو
لكةيادبدنعةيناث١٥ةدملةلاسرلارهظت
ىوتسمةلاسرلارهظتامدنع.لاعشإةرود
،لئاسلاديوزتبمقضفخنمليسغلالئاس
ىلإليسغلالئاسةفاضإلةجاحكانهنإف
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٢٥٣/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
رمألااذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
وأتاحساملاتارفشكاكتحاىلإ
.اهتابثمدع

كرحملاديربتلولحممدختستال.
ليسغل)ديمجتللةمواقمةدام(
ىلإاذهيدؤيدق.يمامألاجاجزلا
ليسغماظنيففلتثادحإ
.ءالطلايفويمامألاجاجزلا

ليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
نأنكميثيح.مادختساللدعُملا
لولحملاديمجتيفءاملاببستي
لئاسنازخيففلتثادحإو
ىرخألاءازجألايفوليسغلا
.ليسغلاماظنل

،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةكرشلاتاميلعتعابتابجي
.ءاملاةفاضإصوصخبةعّنصملا

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
امم،دمجتثدحاذإلئاسلاددمتل
ناكاذإنازخلافلتىلإيدؤيدق
.هرخآىلإًائلتمم

لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردصُتةجمدُم
متيدق.هرييغتةرورضولمارفلاةناطبلكآت
دقوأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامس
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظي
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
تقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرق
،لمارفلالكآتريذحتتوصعامسدنع
.ةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبجي

هيبنت

ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطبلكآت
.لمارفلاحالصإلةظهاب
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وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
رمألااذهربتعيالو.ةفخباهيلعطغضلا
.لمارفلايفلطعثودحىلعًارشؤم
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتعُت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاضّبنتيدافتل
يأنعًاثحبلمارفلاةناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآت
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣٣٤/تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلا

يفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي
.ةرملك

ةساوداهعطقتيتلاةفاسملا
لمارفلا
ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا
ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
هذهعابتامدعةلاحيفديجلكشبلمارفلا
ءادألاىلعلوصحلانكميالدقو.تاداشرإلا
جئاتنلافلتختولمارفلانمعقوتملالثمألا

رايغعطقبيكرتةلاحيفكلذوريبكلكشب
بيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلاريغلمارفلا
.حيحصريغلكشب

لمارفلاتيز

لئاسبةيسيئرلاةلمرفلاةناوطسأنازخألمُي
DOTلمارفلا ىلعةماعةرظنعجار.3
.نازخلاعقومديدحتل٢٥٣/كرحملاةريجح
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

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

نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب

دعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
يفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإةيلمع
ةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برستثودحةلاح
نمربكأةيمككانهنوكتسفتاناطبلالكآت
تاناطبلابيكرتدنعتيزلانممزاللا
بسحهتلازإوأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلا
ناكاماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
وأتنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنم
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاريذحت
.١٢٩/لمارفلا

.تقولارورمبءاملالمارفلالئاسصتمي
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣٢٤/ةنايصلالودج
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لمارفلالئاسصحف
ىلإرظنلالالخنملمارفلالئاسصحفا
ىلعةماعةرظنعجار.لمارفلالئاسنازخ
.٢٥٣/كرحملاةريجح

ةمالعلاقوفلئاسلاىوتسمنوكينأبجي
MIN)كلذكنكيملاذإ.)ىندألادحلا،

امةفرعملةيكيلورديهلالمارفلاماظنصحفا
.بيرستكانهناكاذإ
لمارفلاماظنىلعلمعلاءاهنإدعب
قوفىوتسملانأنمدكأت،ةيكيلورديهلا
قوفسيلنكلو)ىندألادحلا(MINةمالعلا
.)ىصقألادحلا(MAXةمالع

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٣٣٠.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا

ةقاطبىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمست
ةماعةرظنعجار.ةديدجةيراطبءارشىلإ
ىلعفرعتلل٢٥٣/كرحملاةريجحىلع
.ةيراطبلاناكم

ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم
.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخدُتال
مق،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
.ةيقاوتاراظنمادختسابكينيعةيامحب

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

.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

ماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأبعفدلا
لقنلاقودنص
عبرأبعفدلاماظنبةزهجمةرايسلانكتملاذإ
تيزصحفتايلمعنمدكأتف،تالجع
.مسقلااذهيفةروكذملاميحشتلا

ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

لدعمديدحتل٣٢٤/ةنايصلالودجعجار
.ميحشتلاتيزصحف

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك

فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا

ةئبعتلاةدادس.١

غيرفتلاةدادس.٢
ةحتفعاقنمىندألئاسلاىوتسمناكاذإ
قودنصيفةدوجوملا)1(ةئبعتلاةدادس
تيزنمليلقلاةفاضإمزلتسف،لقنلا
ميحشتلاتيزنمةيفاكةيمكفضأ.ميحشتلا
ةدادسةحتفلفسأىلإىوتسملاعفرل
ةروصبةدادسلاقالغإبنجت.)1(ةئبعتلا
.اهيفغلابم

همادختسانكمياذام

ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣٣٠/اهب
.همادختسابولطملا

يمامألاروحملا
ميحشتلاداومرييغتوصحفدعوم

يرودلكشبموقتنأيرورضلانمسيل
تنكاذإالإيمامألاروحملالئاسصحفب
توصتعمساذإوأبيرستدوجوبكشت
نأنكميلئاسلانادقف.يداعريغجيجض
ةلكشملاهذهصحفا.امٍةلكشمىلإريشي
.اهحالصإىلعلمعاو

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك

فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا
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ةئبعتلاةدادس.١
غيرفتلاةدادس.٢

ةيلضافتلاسورتلاةعومجمنوكتامدنع.
يفكيامبميحشتلاتيزفضأ،ةدراب
ىلإ)ةصوب٠(ملم٠نمىوتسملاعفرل

ةدادسةحتفلفسأ)ةصوب١/٨(ملم٣٫٢
.)1(ةئبعتلا

ةيلضافتلاسورتلاةعومجمنوكتامدنع.
،)ةئفاد(warmليغشتلاةرارحةجرديف
عفرليفكيامبميحشتلاتيزفضأ
ةدادسةحتفعاقىلإىوتسملا
.)1(ةئبعتلا

همادختسانكمياذام

ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣٣٠/اهب
.همادختسابولطملا

يفلخلاروحملا
ميحشتلاتيزصحفمتيىتم
روحملالئاسنمققحتلايرورضلانمسيل
دوجويفهبتشيملامةيرودةروصبيفلخلا
نادقف.يداعريغجيجضعامسوأبرست
.امٍةلكشمىلإريشينأنكميلئاسلا
.اهحالصإىلعلمعاوةلكشملاهذهصحفا
نمرادقمبروحملاةعومجمعيمجةئبعتمتي
اهؤلممتيالنكلو.ةكرحلاديلوتءانثألئاسلا
صحفدنع.نيعمىوتسمىلإلوصولل
نأنكمي،روحميأىلعلئاسلاىوتسم
ةجيتنتاءارقلايفنيابتكانهنوكي
دحلانيبعنصملايفةئبعتلاتافالتخال
،اًضيأو.لئاسلارادقملىصقألادحلاوىندألا
صحفلبقوتللةبكرملاةدايقتمتاذإ
نملقألئاسلاودبيدقف،لئاسلاىوتسم
لوطىلعلئاسلاكرحتلاًرظنداتعملا
ىلإىرخأةرمهفيرصتمدعوروحملابيبانأ
ةءارقلانإف،كلذلو.تيزلاضوحةقطنم
ةدايقنمقئاقدسمخدعبترهظيتلا
لئاسلانمىندأىوتسمتاذودبتسةبكرملا
ةبكرملانوكسءانثأترهظيتلاةءارقلانع
نوكتنأبجي.نيتعاسوأةعاسةدمل
حطسىلعةدنتسميفلخلاروحملاةعومجم
ةءارقىلعلوصحللجرعتمريغووتسم
.ةحيحص

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك
فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا

ىلإملم١٫٠نمبسانملاىوتسملاحوارتي
عاقلفسأ)ةصوب٠٫٧ىلإ٠٫٠٤(ملم١٩٫٠

.يفلخلاروحملاىلعةدوجوملا،ةئبعتلاةحتف
ىلإلوصولللئاسلانمطقفيفكيامفضأ
.بسانملاىوتسملا

همادختسانكمياذام
ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣٣٠/اهب
.همادختسابولطملا
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ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم

.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢
ىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
لاحلايفكرحملاءافطإلدادعتسا
.هليغشتروف

لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

لفقيفمكحتلاةفيظوصحف
سورتلاقودنصلقن
يكيتاموتوألا

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملانكربجي

ىلعنك.نكرلالمارفمدختسا.٢
يفةيداعلالمارفلامادختسالدادعتسا
.كرحتلايفةبكرملاتأدباذإلاحلا

حاتفمردأ،ًائفطنمكرحملانوكيامدنع.٣
)ليغشت(ONعضولاىلعلاعشإلا
نودب.كرحملاليغشتبمقتالنكلو
لواح،ةيداعلالمارفلاىلعطغضلا
Pعضولانمسورتلالقنعارذكيرحت
نمرثكأةوقبهيلعطغضلانود)نكر(
نملقتناوعارذلاكرحتاذإ.مزاللا
ليكولابلاصتالابجيف،يلاحلاهعضو
.ةمدخلابلطل

ةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(Pعضولا

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
نمدكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ًابسحتةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجو
مادختسالدادعتساىلعنك.اهكرحتل
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلا
.كرحتلايفةبكرملا

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٠

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
عطقعجارنيبسانملاسايقلاوعونلاةفرعمل
.٣٣١/ةنايصللةليدبلارايغلا

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا
:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال

ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١
.يمامألاجاجزلانع

ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
يعارذلاصتاناكموهوةحساملا
.ةحاسملا

بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣
جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
يففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
يفهلتاحساملاعارذةسمالملاح
نل.ةحساملاةرفشدوجومدعلظ
رارضأةيأىلعةبكرملانامضيرسي
ةحساملاعارذعدتال.اهلضرعتت
.يمامألاجاجزلاسملي

شيرلادبتسال3-1تاوطخلاسكعا.٥
.تاحساملا

ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا
:ةيفلخلاةحسمملاةرفشلادبتسال

عضويفةيفلخلاةحساملانوكتامدنع.١
لوصوللعفرلاجاجزحتفبمق،ءافطإلا
.ةيفلخلاةحساملاةرفش/عارذىلإ
جاجزلاةحسامةرفشتيبثتنكميال
نيعتيكلذل،يدومعلاعضولابيفلخلا
نعًاديعباهبحسدنعةطيحلاذاختا
.ةبكرملا

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

ةديدجلاةرفشلاةعومجمطغضا.٣
ىتحةحساملاعارذفاطخيفماكحإب
.ماكحإباهعضوميفريرحتلاعارذتبثت

ةحساملاعارذةعومجمةداعإبمق.٤
ىلعدانتسالاعضوىلإةرفشلاو
.جاجزلا

جاجزلالادبتسا
جاجزلالادبتسايرورضلانمنوكيامدنع
عجار،يمامألايبناجلاجاجزلاوأيمامألا
.حيحصلالادبتسالاجاجزديدحتلكليكو
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٢٧١ ةبكرملابةيانعلا

يمامألاجاجزلالادبتسا
HUDماظن

يف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
جاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعدلاح
اًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي،يمامألا
نمضةيساسألاتامولعملاضرعماظنل
ةروصزيمتتسالإوHUDقئاسلاةيؤرلاجم
.زيكرتلامادعنابHUDماظنلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
امدنعويمامألاجاجزلالادبتسالةجاحلادنع
ةيمامأاريماكرعشتسمبةدوزمةرايسلانوكت
جاجزلابيكرتمزليف،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
ةصاخلاGMتافصاوملاًقفوديدجلايمامألا
يفو.ةديجةروصبلمعتيكةمظنألاهذهب
ثدحيدق،تاميلعتلاهذهةاعارممدعلاح
هذهنملئاسررهظتوأ/وعقوتمريغكولس
نعفشكلاماظنلئاسرعجار.ةمظنألا
.١٤٥/قئاوعلا

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسم
فلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
حيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتن
طبضلةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملا

ةبمللالادبتسا
ةلاحيفبسانملاتابمللاعونىلعفرعتلل
.٢٧٢/ةليدبتابملعجار،لادبتسالا

ريغتابمللارييغتلءارجإيأذاختالاحيف
لاصتالاىجرُي،مسقلااذهيفروكذم
.ليكولاب

ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالعزوملابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
ةيئانثلاتامامصلاصختةءاضإةعومجم
.ةيئوضلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٢

ماقرألاةحولحيباصم

هباشموهو،بكارلابناجيفلكشلا
قئاسلابناجيفلكشلل

ةبمللاذخأم.١

ةبمللا.٢
حيباصملاةعومجم.٣
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

هاجتاب)3(حيباصملاةعومجمعفدا.١
.ةرايسلازكرم

لفسألحابصملاةعومجمبحسا.٢
.اهتلازإل

هاجتاسكع)1(ةبمللاسبقمرِدأ.٣
ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.)3(حابصملا

ىلإ)1(سبقملانم)2(ةبمللابحسا.٤
.ميقتسمٍلكشبجراخلا

ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللاعفدا.٥
هاجتايفاهردأوميقتسمٍلكشب
لخادبيكرتلامتييكلةعاسلابراقع
.حابصملاةعومجم

اهتداعإلحابصملاةعومجمىلعطغضا.٦
يفناسللالفقمتيىتحاهعضومىلإ
.هناكم

ةليدبتابمل
ةبمللامقريجراخحابصم

W5Wصيخرتلاةحولحيباصم LL

،انهاهركذمتيمليتلاتابمللالادبتسال
.ليكولابلاصتالاىجرُي

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
اهيمحتيكلتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
.يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلانم
تازيهجتلاةيامحىلعاضيأرهاصملالمعت
.ةبكرملايفةيئابرهكلا
ًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطم
قيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
تارهصملادحألادبتسالجايتحالاو
تارهصملاضعبكانهف،ةيئابرهكلا
قودنصلايفتارهصمللطاقلموةيطايتحالا
نكمي.تادادعلاةحولرهاصملرسيألا
.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصمةراعتسا
جاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملاىدحإرتخا
يفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختساىلإ
.نكممتقوعرسأ

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك
ةءاضإيفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
دقتالاحلاضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملا
حيباصملاتالباكصحفا.حيباصملالمعتال
لكشبتأفطناوتءاضأاذإًاروفةيسيئرلا
.كلذكتيقبوتأفطنااذإوأيئاقلت
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٢٧٣ ةبكرملابةيانعلا

يمامألاجاجزلاتاحسام
ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
حالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذه

ةيئابرهكلاتارهصملا
نمةلماكلامكحتلارئاودلةيامحلاريفوتمتي
اذه.تارهصملامادختسابةريصقلارئودلا
قيرحثودحةيناكمإنمريبكلكشبللقي
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسب
لخادرفصألابنولملاقاطنلاىلإرظنا
ةيلخادلاةيضفلاةعومجملاتناكاذإ.رهصملا
دكأت.رهصملارييغتبجيف،ةبئاذوأةروسكم
رخآمادختساوفلاتلارهصملالادبتسانم
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطمًاديدج
نمقباطمرهصمبًاتقؤمةناعتسالانكمي
يفرخآناكميأنمكلذوريبمألاةوقثيح
عرسأبرهصملالدبتسا.رهصملاداسفةلاح
.نكميام

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
يفكرحملاةفرغتارهصمةعومجمدجوت
.ةبكرملابقئاسلاةهج،كرحملاةفرغ

ةعومجمىلإلوصوللءاطغلاعفرا
.تارهصملا

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
صرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلع

تارهصمةعومجمبتارهصمللطاقلمدجوي
.اًراسيسايقلاةزهجأةحول
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٢٧٥ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالارصنعلا
دوعصلاتاجرد1

ةيئابرهكلا
لمارفلاماظنةخضم2

)ABS(قالغناللةعناملا

BECيلخاد3 LT1

يلآلابكارلانامأمازح4
قيلعتلاةيوستطغاض5
يفينورتكلإلامكحتلا6

ماظنللقنلاقودنص
تالجعلاعيمجبعفدلا

7-

8-

9-

ةيئابرهكلانكرلالمارف10
11-

12-

BECيلخاد13 LT2

BECاًفلخ14 1

مادختسالارصنعلا
15-

16-

نامأمازح17
يلآلاقئاسلا

18-

19-

20-

يئابرهكلافلملا21
ALCمداعلل

يفمكحتلاةدحو23
ةجمدملالكيهلا

تقولايفطيبثتلا24
يلعفلا

ةخضمءابرهكةدحو25
دوقولا

يفمظنملامكحتلا/–26
ةيراطبلاةيتلوف

27-

2تبثملا28

مادختسالارصنعلا
لحرم2تبثم29
ةحاّسملا30
31TIM

32-

33-

فلخللعوجرلاحيباصم34
لمارفلاماظنمامص35

)ABS(قالغناللةعناملا

ةروطقملالمارف36
لحرم3تبثم37
38-

ةروطقملافقوتحابصم39
ةراشإحابصم/نميألا
فاطعنالا

ةروطقملافقوتحابصم40
ةراشإحابصم/رسيألا
فاطعنالا

ةروطقملانكرحيباصم41
نميألانكرلاحيباصم42
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٦

مادختسالارصنعلا
رسيألانكرلاحيباصم43
3تبثملا44

عافترالاىوتسمطبض45
/ليغشت/ًايكيتاموتوأ
ريودت

46-

4تبثملا47

لحرم4تبثم48
فلخللعوجرلاحيباصم49
50-

نكرلاحابصملحرم51
52-

53-

54-

55-

56-

57-

مادختسالارصنعلا
58-

ةيبوروأةروطقم59
فيكميفمكحتلارصنع60

ءاوهلا
61-

62-

1تبثملا63

64-

65-

66-

ةروطقملاةيراطب67
68-

4و3مقرRCتبثم69

4و3مقرVBATتبثم70

71-

لحرم1تبثم72
73-

مادختسالارصنعلا
مكحتلاةدحولاعشإ74

كرحملايف
لاعشإلايطايتحا75

عونتملا
،سورتلاقودنص76

لاعشإلا
2و1مقرRCتبثم٧٧

٢و١مقرVBATتبثم٧٨
٧٩-

80-

81-

82-

RC/ةيبوروأةروطقم٨٣

ريودتلا/ليغشتلالّحرم٨٤
يقفرملا

٨٥-

٨٦-

كرحملا٨٧
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٢٧٧ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالارصنعلا
يدرف-Aنقاح٨٨
يجوز-Bنقاح٨٩
O2رعشتسم٩٠ B

قناخلايفمكحتلا91
يفمكحتلاةدحولحرم٩٢

كرحملا
قوبلا٩٣
بابضلاحيباصم٩٤
يلاعلاءوضلاحيباصم95

ةيسيئرلا
٩٦-

97-

٩٨-

99-

O2رعشتسم١٠٠ A

كرحملابمكحتلاةدحو١٠١

مادختسالارصنعلا
يفمكحتلاةدحو١٠٢

مكحتلاةدحو/كرحملا
سورتلاقودنصيف

ةيلخادلاةئفدتلازاهج١٠٣
يفاضإلا

ئدابلا١٠٤
105-

106-

يئاوهلاقلاغلا١٠٧
108-

ةطرشلاتبثم١٠٩
١١٠-

111-

ئدابلالحرم١١٢
113-

يمامألاجاجزلاحسام١١٤

مادختسالارصنعلا
ةيفلخلاةذفانلالساغ١١٥
ىرسيلاديربتلاةحورم١١٦
ةيسيئرلادوقولاةخضم117
118-

119-

ةيسيئرلادوقولاةخضم120
يسيئرلاحابصملا١٢١

HIDنميألا

يسيئرلاحابصملا١٢٢
HIDرسيألا

ىنميلاديربتلاةحورم١٢٣
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٨

ةحولرهاصمقودنص
)راسي(تادادعلا

تارهصمةعومجمىلإلوصولابابدجوي
ةحولةفاحىلعاًراسيسايقلاةزهجأةحول
.قئاسلاةهجسايقلاةزهجأ
ةعومجمىلإلوصوللءاطغلابحسا
.تارهصملا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالارصنعلا
1-

مادختسالارصنعلا
2-

3-
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٢٧٩ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالارصنعلا
1تاقحلملاليغشتسبقم4

ةزجتحملاتاقحلملاةقاط5
6APO/BATT

ةباوبحتفلماعلازاهجلا7
ةيفلخلاةيؤرلاةآرم/بآرملا
ةيلخادلا

8SEO/تاقحلملاةقاط
ةزجتحملا

9-

3مسجلايفمكحتلاةدحو10

5مسجلايفمكحتلاةدحو11

رصانعلةيفلخلاةءاضإلا12
ةدايقلاةلجعليغشت

13-

14-

15-

مادختسالارصنعلا
يقطنملالاعشإلاساسح16

لصفنملا
ويديفلاةجلاعمةدحو17
ةسكاعلاةذفانلاةدحو18
1مسجلايفمكحتلاةدحو19

ةلاحيف(ةيمامألاةداسولا20
)كلذبزيهجتلا

21-

22-

23-

24HVAC/لاعشإ
لاعشإ/تادادعلاةعومجم25

صيخشتلاةدحو
لاعشإ/ةيراعشتسالا

لفق/SEO/دومعلاةلامإ26
SEO/1دومعلاةلامإ

مادختسالارصنعلا
ةدحو/تانايبلاطبارلصوم27

قئاسلادعقم
مادختسانودبلوخدلا28

نودبليغشتلاءدب/حيتافملا
/حيتافملامادختسا
HVACةيراطب

تايوتحملاةقرسعنام29
30-

31-

32-

33SEO/عافترالاىوتسمطبض
اًيكيتاموتوأ

ةساودلا/نكرلانيكمت34
يف(اًيئابرهكطبضللةلباقلا
)اهرفوتةلاح

35-
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٠

مادختسالارصنعلا
RC/تاعونتم36

ةدايقلاةلجعةئفدت37
يف(2هيجوتلادومعلفق38

)كلذبزيهجتلاةلاح
تادادعلاةعومجمةيراطب39
40-

41-

ةلاحيف(ةيبوروأةروطقم42
)كلذبزيهجتلا

ىرسيلاباوبألا43
صاخلايئابرهكلادعقملا44

قئاسلاب
45-

مادختسالارصنعلا
ةئفدتوأديربتوأةيوهت46

تناكاذإ(نميألادعقملا
)ةرفوتم

ةئفدتوأديربتوأةيوهت47
تناكاذإ(رسيألادعقملا
)ةرفوتم

48-

49-

2تاقحلملاليغشتسبقم50

51-

تاقحلملاةقاطلّحرم52
ةزجتحملا

مادختسالارصنعلا
ريودتلا/ليغشتلالّحرم53

يقفرملا
54-

55-

56-



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/23/16

٢٨١ ةبكرملابةيانعلا

ةحولرهاصمقودنص
)نيمي(تادادعلا

تارهصمةعومجمىلإلوصولابابدجوي
ةحولةفاحىلعاًنيميسايقلاةزهجأةحول
.بكارلاةهجسايقلاةزهجأ
ةعومجمىلإلوصوللءاطغلابحسا
.تارهصملا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالارصنعلا
1-

مادختسالارصنعلا
2-

3-
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٢

مادختسالارصنعلا
4تاقحلملاليغشتسبقم4

5-

6-

7-

تازافقلاقودنص8
9-

10-

11-

ةدايقلاةلجعليغشترصانع12
8مسجلايفمكحتلاةدحو13

14-

15-

16-

17-

18-

4مسجلايفمكحتلاةدحو19

يفلخلادعقملايفهيفرتلا20
فقسلاةحتف21
22-

23-

مادختسالارصنعلا
24-

25-

/هيفرتلاوتامولعملاماظن26
ةيئاوهلاةداسولا

/RFةذفانلاحاتفم/–27
رطملارعشتسم

USB/قئاوعلافاشتكا28

ويدارلا29
30-

31-

32-

33-

34-

35-

B2تادعمللصاخلارايخلا36

تادعملابصاخلارايخلا37
2مسجلايفمكحتلاةدحو38

ددرتملارايتلالوحم39
40-

41-

42-

مادختسالارصنعلا
43-

نميألابابلاةذفانكرحم44
يمامألاخافنملا45
6مسجلايفمكحتلاةدحو46

7مسجلايفمكحتلاةدحو47

توصلاربكم48
نميألايمامألادعقملا49
3تاقحلملاليغشتسبقم50

51-

تاقحلملاةقاطلّحرم52
ةزجتحملا

53-

54-

55-

56-
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٢٨٣ ةبكرملابةيانعلا

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

فلخةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
نمرسيألابناجلايفلوصولاةحول
.ةريجحلا
لاخدإلالخنمجراخللةحوللابحسا
.ةيفلخلاةفاحلابلوصولاةحتفيفعبصألا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالارصنعلا
نمبابضلاليزملحرم1

ةيفلخلاةذفانلا
يفرسيألادعقملاةئفدت2

يناثلافصلادعقم
يفنميألادعقملاةئفدت3

يناثلافصلادعقم
ةنخسملاايارملا4
ةرخؤملاباب5
جاجزلارسك6
جاجزلاعفر7
قودنصبابةدحوقطنم8

ةعتمألا
ةيفلخلاةحساملا9
ةيوهتلاوةئفدتلاخافنم10

يفلخلاءاوهلافييكتو
يناثلافصلادعقم11
ةعتمألاقودنصبابةدحو12
ثلاثلافصلادعقم13
يفاضإلاةقاطلاجرخم14

يفلخلا
يفلخلابابضلاليزم15
ةرخؤملاباب16
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٤

مادختسالارصنعلا
جاجزلاعفر17
يف(يفلخلابابضلاحابصم18

)كلذبزيهجتلاةلاح
يف(يفلخلابابضلاحابصم19

)كلذبزيهجتلاةلاح
ةنخسملاايارملا20

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
نمديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ةكرشلاىلإعوجرلاكنكميتامولعملا
.تاراطإللةعنصملا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.١٩٠/ةرايسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
رثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
ببستيدقو.مزاللانم
كلذنعجتانلامادطصالا
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
مظتنملكشبتاراطإلاعيمج
طغضلاىلعلصحتيكل
ىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
تاراطإلاطغضصحفبجيهنأ
.ةدرابتاراطإلانوكتامدنع

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
راجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
،ئجافممداصتثودحلاحيف
مطترتامدنعثدحياملثم
.قيرطلايفةرفحةيأبةبكرملا
تاراطإلاطغضىلعظفاح
طغضلاىوبسمدنعًامئاد
.هبىصوملا

)عبتي(
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٢٨٥ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

ةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
تناكاذإ.ًاثداحببستدق
ةئرتهمتاراطإلاحطسأ
.اهلدبتساف

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
زكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
جلثلاكةقلزلاحوطسلاىلع
دق.اهريغوديلجلاونيطلاو
راجفناىلإدئازلاريودتلايدؤي
.تاراطإلا

ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٢٨٧/ةيلاعتاعرس
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
زمردجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
بناوجىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاوم
قفاوتتلةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.زروتوملارنجةكرشتاراطإءادأريياعمعم
تادعملاتاراطإىلعفرعتلانكميو
ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفاًبسانمءادأمساوملالكلحلصت
اهنكل،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
ءادألاوأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدق
قرطىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثم
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغم
.٢٨٥/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا

ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٩٣/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
نأىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
رمعنمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلا
تاراطإىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلا
يتلاتارييغتلاصوصخباًرذحنك،ءاتشلا
.لمارفلاوةبكرملايفمكحتلاىلعأرطت
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا

نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةفنصملاةعرسلاتاذ.
ةعرسلدعمتاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ
دحلازواجتتالأاًمودكيلعيغبنيف،لقأ
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألا
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٦

ضفخنملاعطقملاتاذتاراطإلا
سادمتاذتاراطإبةدوزمةبكرملا
ةيحايستاراطإكةفنصمضفخنم
ال.قرطلاىلعمادختساللةممصمو
تاذةضفخنملاتالجعلاةدايقبحصنن
ريغقرطلايفةضيرعلاحطسألا
/قرطلاجراخةدايقلاعجار.ةيماظنلا

.تامولعملانمديزمل.١٨٣

هيبنت

رثكأبناجلاةريصقتاراطإلانوكتو
وأقيرطلارطاخمببسبفلتللةضرع
نمرثكأةروصبفيصرلاةفاحبماطترالا
امك.ةيسايقلابناوجلاتاذتاراطإلا
تالجعلاوأ/وتاراطإلاضرعتتنأنكمي
قيرطلارطاخملضرعتلادنعفلتلل
دنعوأ،ةببدملاةداحلاءايشألاوأ،رفحلاك
يطغيالو.فيصرلاةفاحباهماطترا
،هيلعو.تايفلتلانمعونلااذهنامضلا
طغضدنعتاراطإلاةعومجمءاقبإيغبنيف
،ناكمإلاردق،يشاحتوبسانمخفن
اهريغو،رفحلاوفيصرلاةفاحبماطترالا
.قيرطلارطاخمنم

قرطلالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةزهجمنوكتدقةبكرملاهذه
اًديجًءادأحنمتتاراطإلاهذه.قرطلالكل
سقطلافورظو،قرطلاحطسأمظعمىلع
عجار.ةرعولايضارألاىلعةدايقلادنعو
.١٨٣/قرطلاجراخةدايقلا

تاراطإلاهذهبريسلاطيرشسادملكآتيدق
يفعض.ىرخألاتاراطإلانمعرسألكشب
ىلعتاراطإلاعضاومليدبتةرورضرابتعالا
دنع)ليم٧٥٠٠(مك١٢٠٠٠نملقأتارتف
صحفلالخداتعمريغلكآتدوجوةظحالم
.٢٩١/تاراطإلاصحفعجار.تاراطإلا

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

هيبنت

ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
اًئيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفاًيفاك

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

راطإلاىلعدئازلالمحلا.
دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
.راطإلاراجفناىلإنايدؤي

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

.قيرطلارطاخمءاّرج

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
ةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملاىلع
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعمو
ىصوملاطغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
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٢٨٧ ةبكرملابةيانعلا

ءاوهلاطغضلىندألادحلاوههب
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملا
.ةبكرملل
نأشبةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
اهبعوتستنأنكمييتلاةلومحلاىدم
قصلمىلعلاثمىلإةفاضإلاب،كتبكرم
دودحعجار،راطإلاوليمحتلاتامولعم
ىدمرثؤيو.١٩٠/ةرايسلاةلومح
ةحارلاواهيفمكحتلاىلعةبكرملاليمحت
اهليمحتمتيالأبجيامك.اهبوكرءانثأ
.اهلصصخموهاممربكأاًنزو

صحفلامتيىتم
وأةدحاوةرمتاراطإلاصحفبكيلع
.رهشلكرثكأ
ناكاذإ،يطايتحالاراطإلاصحفسنتال
ةلجعلاعجار.ةبكرملاباًدوجوم
ديزملل٣٠٦/مجحلاةلماكةيطايتحالا
.تامولعملانم

صحفلامتيفيك
ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
تاراطإلابخفنلاطغضنمققحت.راطإلل

متتملهنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنع
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايق
مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا
.)ليم١(
مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
سايقزاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
ةءارقىلعلوصحللمامصلاىلعراطإلا
خفنطغضقفاوتاذإف.طغضلاسايقل
،هبىصوملاطغضلاعمدرابلاراطإلا
ةلومحلاتامولعمقصلمىلعدوجوملاو
نمديزملةجاحدجوتالف،راطإلاو
،اًضفخنمخفنلاطغضناكاذإ.ةئياهملا
ىلإلوصولانيحلءاوهلافضأف
ناكاذإ.هبىصوملاطغضلاىوتسم
قاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلاطغض
غيرفتلراطإلامامصزكرميفةيندعملا
.ءاوهلاضعب
راطإلايفءاوهلاطغضصحفا،اهدعبو
.سايقلازاهجمادختساب
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
عنملوةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
ةيطغأىوسمدختستال.برستلا
ةطساوبتارايسللةممصملاتامامصلا

GM.تارعشتسمضرعتتدقTPMS
تاحالصإنمضلخدتنلوفلتلل
.ةلاحلاهذهيفنامضلا

ليغشتلادنعتاراطإلاطغض
ةيلاعتاعرسىلع

ريذحت}
وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت

،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
راجفنايفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
رطخلكضرعيامبركلذو.راطإللئجافم
وأكعرصمهنعجتنيدقامم،مداصتلا
تاراطإلاضعببلطتتو.نيرخآلاعرصم
طغضلاًطبضةيلاعلاةعرسللةفنصملا
نوكتامدنع.ةعرسلايلاعليغشتللخفنلا
ةمئالمقيرطلافورظوةعرسلادودح
يغبنيف،ةيلاعتاعرسبةرايسلاةدايقل
ليغشتللفنصمراطإلانأنمدكأتلا
ةوالع،ةزاتممةلاحيفو،ةعرسلايلاع
حيحصخفنطغضىلعاًطوبضمهنوكىلع
ةلومحىلعاًسايقدرابوهوراطإلل
.ةرايسلا
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ةعاس/مك١٦٠تاعرسبةبكرملاةدايقدنع
خفنطغضطبضا،ىلعأوأ)ةعاس/ليم١٠٠(
ىصوملاطغضلانمىلعأةدرابلاتاراطإلا
راطإلاتامولعمقصلمىلعحضوملاوهب
لطر٣(لاكسابوليك٢٠رادقمبةلومحلاو
ىلإتاراطإلادعأ.)ةعبرملاةصوبلاىلع
امدنعدرابلاراطإللهبىصوملاخفنلاطغض
عجار.ةيلاعلاةعرسلابةدايقلانميهتنت
طغضو١٩٠/ةرايسلاةلومحدودح
.٢٨٦/تاراطإلا

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
طغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجمةينقت
تاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلايفءاوهلا
تاراطإيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
راطإلايفءاوهلاطغضتاءارقثبوكتبكرم
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
ًادرابنوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
نمهبىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضمو

ةتفالىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبق
يفو(.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملا
نعةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاح
قصلموأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلا
طغضديدحتكيلعبجيف،راطإلاخفنطغض
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلا
كتبكرمديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
راطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب
)TPMS(ضافخنارشؤمةءاضإبموقيو
ءاوهلاطغضىوتسميندتدنعراطإلاطغض
ىلإراطإنمرثكأيفوأتاراطإلادحأيف
.ةريبكةروصبخفنلالدعمنودام
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجرُيو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
قتاعىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
يفءاوهلاطغضىلعظافحلايفقئاسلا

يدؤيملولىتح،ةحيحصةروصبراطإلا
رشؤمةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنا
.راطإلاطغضضافخنا
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤمبرشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
فشتكيامدنعف.راطإلاطغضضافخنا
رشؤمضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
رمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
نأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذ
.ًامئاقلازامللخلا
نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
ىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغض
ماظنلابللخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلا
وأتاراطإلللالحإلمعاهنم،ةدعبابسأل
دقاممةبكرملابةليدبتالجعوأىرخأبيكرت
لمعلانمراطإلاطغضةبقارمماظنعنمي
رشؤمصحفًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشب
لالحإلمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظن
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأل
تاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
ةلصاومبماظنللحمستةليدبلاتالجعلاو
.حيحصلكشبلمعلا
٢٨٩/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل
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تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
ىلعتاسجملاكلتلمعتثيح.نييطايتحالا
لاسرإوتاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارم
ةدحولراطإلايفءاوهلاطغضتاءارق
.ةبكرملايفةدوجوملابقتسا

يفءاوهلاطغضضافخنافاشتكادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.١٩٠/ةرايسلاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
متيىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعت
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
ليغشتنعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٣٦/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرم

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنع
دقراطإلايفءاوهلاطغضنأىلعاًركبم
ًالوصوةدايزىلإجاتحيوضافخنالايفذخأ
.بسانملاطغضلاىلإ
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
امدنعتاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ىلعةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكت
ناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
.١٩٠/ةرايسلاةلومحدودحعجار،هتيبثت
.٢٨٦/تاراطإلاطغضكلذكعجار

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
ينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإنع
ريودتو٢٩١/تاراطإلاصحفعجار
.٢٨٤/تاراطإو٢٩٢/تاراطإلا

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
،كلذثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
هذهيفيرسيالةبكرملانامضنإف
مدختساًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلا
لارنجنمدمتعملابرستلاعنامطقف
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوم
.كتبكرميفنمضتملا

طغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصموتاراطإلا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
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)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ
راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.

راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
ةلاسريفتختولاطعألاحابصمئفطني
لادبتسادعبقئاسلاتامولعمزكرم
ةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلاراطإ
ةقباطمةيلمع"عجار.حاجنبتاسجملا
.ةيلاتلا"ةرارحلاتاجردرعشتسم

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعب
رعشتسمةقباطمةيلمع"عجار.حاجنب
.ةيلاتلا"ةرارحلاتاجرد

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم

تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٢٩٣/ةديدجتاراطإءارش

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا

لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجيو
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يف.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلاطغض
طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا

تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
دعبتاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
راطإنمًالدبيطايتحالاراطإلامادختسا
ماظنسجمىلعيوتحييذلاقيرطلا
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
.ةيلاتلالاعشإلاةروديفقئاسلاتامولعم
/تاراطإلاعضاومعمتاسجملاةقباطممتت
ةداعإةادأمادختسابكلذو،تالجعلا
طغضةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالا
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلا
ةهجيمامألاراطإلاوقئاسلاةهجيمامألا
راطإلاوبكارلاةهجيفلخلاراطإلاوبكارلا
لوصحللكليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلا
.مالعتسالاةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلع
عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
اًتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
ىلعةبكرملاةقاطعضوطبضا.٢

ON/RUN/START)أدب/ريودت/ليغشت(.
.١٩٤/ليغشتلاحاتفمعضاومعجار
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طغضتامولعمراهظإةيصاخنأدكأت.٣
ليغشتنكمي.ةلغشمتاراطإلا
زكرمبةضورعملاتامولعملافاقيإو
ةمئاقلالخنمقئاسلاتامولعم
تامولعمزكرمعجار.تادادعإلا
.١٣٦/(DIC)قئاسلا

تامولعمزكرمليغشترصنعمدختسا.٤
ىلعتاهاجتالايسامخ)DIC(قئاسلا
ريرمتللةدايقلاةلجعنمنميألابناجلا
تحتتاراطإلاطغضةشاشىلإ
زكرمعجار.DICتامولعمةحفص
.١٣٦/(DIC)قئاسلاتامولعم

يفSELىلعةليوطةطغضطغضا.٥
يسامخمكحتلارصنعفصتنم
.قئاسلاتامولعمزكرمبتاهاجتالا
ةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
يفلازاملابقتسالازاهجنأىلإ
ةلاسرلارهظتو،فرعتلاةداعإعضو
تاساسحىلعفرعتلاطيشنت
تامولعمزكرمةشاشىلعتاراطإلا
.)DIC(قئاسلا

بناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦
.قئاسلا

لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧
.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلابناج
سجمطيشنتلرزلاىلعطغضامث
ردصي.تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هنأىلعدكؤيلقوبلانمريرصتوص
عمسجملافيرعتزمرةقباطمتمت
.ةلجعلاوراطإلاعضو

بناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.ةعباسلاةوطخلايف

بناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.٧ةوطخلايف

بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠
.٧ةوطخلايفءارجإلارركو،قئاسلا
نأىلإريشيلنيترمًاتوصقوبلاردصي
راطإلاعمقفاوتمسجملافيرعتزمر
فقوتتو،قئاسلابناجيفيفلخلا
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
طيشنتةلاسرلايفتخت.تاراطإلاطغض
نمتاراطإلاتاساسحىلعفرعتلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

ENGINEىلعطغضا.١١ START/STOP
ليغشتفاقيإل)كرحملافاقيإ/ءدب(
.لاعشإلا

ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢
نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمىلع

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
اًيرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/23/16

ةبكرملابةيانعلا٢٩٢

تاراطإلاريودت
تاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
لودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلايف
.٣٢٤/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا
،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
تقوعرسأبتاراطإلاعضاوملّدب
تاراطإلاخفنطغضنأنمدكأتونكمم
تاراطإدوجومدعنمققحتوبسانم
ريغلكآتلارمتسااذإ.ةفلاتتالجعوأ
ةاذاحمصحفاف،ليدبتلادعبيداعلا
تقونيحيىتمعجار.تالجعلا
لالحإو٢٩٣/ةديدجتاراطإلا
.٢٩٦/تالجعلا

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
بوانتلايفيطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيب
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٩٠/ةرايسلاةلومحدودحو٢٨٦/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
/٢٨٩.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٣٣٤/تافصاوملاوتاعسلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

لماحممحشنمةقيقرةقبطعض
دعبةلجعلاةخيطبزكرمىلعتالجعلا
نيببوانتلاءارجإدعبوأاهلادبتسا
لكشتوألكآتلاعنملكلذو،تاراطإلا
بيكرتحطسىلعمحشلاعضتال.أدصلا
.اهيغاربوأةلجعلاتالومصوأةلجعلا
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تاراطإلاتقونيحيىتم
ةديدج
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسوةرارحلاتاجردوةنايصلالثم
.قيرطلافورظوةبكرملاةلومحوةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
وأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
تانحاشلاتاراطإضعب.سادملانملقأ
ءارتهاتارشؤمىلعيوتحتالدقةيراجتلا
و٢٩١/تاراطإلاصحفعجار.سادملا
.تامولعملانمديزمل٢٩٢/تاراطإلاريودت

ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
ةرارحلاتاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
نم،خفنلاطغضةنايصوليمحتلافورظو
،اذل.مداقتلاثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأش
امب،تاراطإلالادبتسابزروتوملارنجيصوت
ةرايسلاتناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيف
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجم
خيراتةفرعمنكمي.سادملالكآتنعرظنلا
ةدوجومماقرأةعبرأرخآنمراطإلاعينصت
ةرازوبصاخلاDOTراطإلاديدحتمقريف
دحاوبناجىلعكوبسموهو،)TIN(لقنلا
نيمقرلوألثميو.راطإلابناوجنم
ىلإنيمقررخآريشيامنيب،)52-01(عوبسألا
نمثلاثلاعوبسألاىدلنوكيس،ًالثمف.ماعلا
ماقرأةعبرأنمنّوكمخيرات٢٠١٠ماعلا
.0310وهولقنلاةرازوهتددح

ةبكرملانكر
ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانماًيلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو

ءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
يدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقب
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإ
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةبكرملاةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
ءادأريياعمتافصاومماظنفينصتيبلتل
TPC(تاراطإلا Spec(لارنجنم
لادبتسالةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوم
ةدشبزروتوملارنجيصوت،تاراطإلا
فينصتاهلتاراطإءارشب

TPC Specهسفن.
تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
يتلاةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
امب،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤت
ةدايقلاو،لمارفلاماظنءادأكلذيف
،رجلايفمكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاو
مقردجوي.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو
ةكرشبةصاخلاتاراطإلاءادأتافصاوم
راطإلابناجىلعاًروفحمزروتوملارنج
ناكاذإ.راطإلامجحتامولعمنمابيرق
مادختسالابحمسيحطسباًممصمراطإلا
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مقرنوكيسف،لوصفلاعيمجيف
MSيفرحباًعوبتمراطإلاءادأتافصاوم
.ديلجلاونيطلاراصتخاامهو
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
٢٩٢/تاراطإلاريودتعجار.اًبيرقت
لوحتامولعملانمديزملاةفرعمل
عمو.تاراطإلانيببسانملابوانتلا
لادبتسايرورضلانمناكاذإ،كلذ
،ةلكآتملاتاراطإللةدحاوروحمةعومجم
ىلعةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف
.يفلخلاروحملا

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

ريذحت}
ةعرسلانعديزتةعرسباًدبأدقتال
ةعرسلادحنعرظنلاضغب،ةفنصملا
ةيلاعتاعرسبةبكرملاةدايقدنع.ينوناقلا
نمةليوطتارتفلوأ/ورركتملكشب
تاراطإلا/ةبكرملاليكوعجار،نمزلا
تاراطإللبسانملاعونلاةفرعمل
سقطلاوةدايقلافورظلاهمادختسال
.ةنيعملا

ريذحت}
نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
عاونأوأةيراجتتامالعوأماجحأ
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأمجحلامدختسا.ةبكرملابرخآ
تاراطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.عبرألاتالجعلاىلعحيحصلا
راطإبةدوزمةبكرملاهذهنوكتدق
نعفلتخمساقمنميطايتحا
يفاهبيكرتمتيتلا(قيرطلاتاراطإ
نوكتامدنع.)ةبكرملايفساسألا
ىلعيوتحتاهنإف،ةديدجةبكرملا
رطقساقمنمةلجعويطايتحاراطإ
تاراطإيفوهامكهباشتميلامجإ
نمسأبالكلذل،قيرطلاتالجعو
دقيطايتحالاراطإلانألو.اهبةدايقلا
هذهعممادختساللهريوطتمت
ةقيرطىلعرثؤينلهنإف،ةبكرملا
.ةبكرملاةدايق

ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ققشتةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
ةدععطقدعبتالجعلافارطأفاوح
راطإلارجفنيدق.ةدايقلانملايمأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ببستتيلاتلابوةأجفةلجعلافلتتو
عونلامدختسا.مداصتثودحيف
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلا
يفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا
.كتبكرم

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
كلذو،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلا
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلاب
اًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلاتاذ
دنعءاتشلاراطإلىوصقلاةعرسلاةردق
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا
تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك
ةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ةقيقدريغتاريذحتتاراطإلاطغض
بيكرتمتاذإتاراطإلاطغضضافخنال

ءادأتافصاومعمةقفاوتمريغتاراطإ
TPCتاراطإ Spec.ةبقارمماظنعجار
.٢٨٨/تاراطإلاطغض

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
ةلومحدودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
عقومىلعفرعتلل،١٩٠/ةرايسلا
نمديزمىلعلوصحلاوقصلملا
راطإلاتامولعمقصلملوحتامولعملا
.ةلومحلاو

ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
مجحلا
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
دقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتي
،ةكرحلاكسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
ةفاضإلاب.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو
ةمظنأبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإ
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإ
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
وأ،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلا
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}
الدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقت
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

و٢٩٣/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٥١/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
تاراطإلا
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
تظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
تناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآت
.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملا
ىلع،نيميلاوأراسيلاةهجفيفخلابحسلا
حطستاعونتوأ/وقيرطلاةمقبسح
اًرمأدعُيرفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٦

ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.اًيداع
نوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرط
.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاوتاراطإلا
تايلمعلاىلعفرعتللليكولارشتسا
.ةبسانملاةيصيخشتلا

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
مقف،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
تالجعلاضعبحالصإنكميو.اهلادبتساب
اذإكليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظ
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
ةقيرطلاباهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذ
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمرّيغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةلصافلاةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةلصافلاةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيب
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيب

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
اهمادختسامتفيكةفرعمنكميالثيح
دقف.اهبةدايقلاتمتيتلاةفاسملامكوأ
دنعف.مداصتثودحببستوةأجفلطعتت
تادعمةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسا
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدج

تاراطإلالسالس

ريذحت}
دجوتالثيحتاراطإلالسالسمدختستال
ببستتنأنكميو.ةيفاكةلصافةفاسم
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلالسالس
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ةقطنملاببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ
يفتاراطإلالسالسلعفبتفلتيتلا
مدختسا.مداصتثودحومكحتلانادقف
تصوأاذإطقفرجلاةزهجأنمرخآاًعون
ةعومجمعمهمادختسابةعنصملاةكرشلا
.قيرطلافورظوةبكرملاتاراطإمجح

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

.ةعنصملاةكرشلاكلتتاميلعتعبتا
طبضدعأوءطببدُق،ةبكرملافالتإيدافتل
.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأوأرجلازاهج
ةزهجأمادختسامتاذإ.تالجعلاردُتال
.ةيفلخلاتاراطإلاىلعاهبكرف،رجلا

نمءاوهلادافنةلاحيف
راطإلا
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
،راطإلانمءاوهللبيرستكانهناكاذإ
نكلو.ءيطببيرستنوكينأحجرملانمف
ضعبهذهف،تقويأيفراطإلارجفنااذإ
نيعتياموعقوتموهاملوححئاصنلا
:هلعفكيلع
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا

دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
نعاًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلا

ريذحت}
ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
دعبراطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
وأءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلا
ًاثداحببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثم
اذإراطإلاخفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخ
طغضلاىوتسموهبةبكرملاتدقدقتنك
عد.بوقثهبوأ،بولطملانملقأهلخادب
دمتعملاتاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
بوقثملاراطإلالادبتساوأحيلصتبموقي
.نكممتقوعرسأب

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
اذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
اهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناك
راطإلارييغتدنعمادختساللطقفةممصم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،ىرخأضارغألاهمادختسامتاذإو.غرافلا
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتدقف
ىلعنمةبكرملاتقلزنااذإةافولا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلا
مادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغتدنع

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٦٦/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
.راطإلارييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
:ةبكرملاكرحتعنمىلعةدعاسملل

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

Pعضولايفلقنلاعارذعض.٢
.)نكرلا(

عفدلاماظنتاذتابكرمللةبسنلاب.٣
عضوبةدوزملاوتالجععبرأب
نمدكأت،)دياحم(Nلقنلاقودنص
سرتعضويفلقنلاقودنصنأ
Nعضولايفسيل—ةدايقلا
.)دياحملا(

دعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٤
.ةبكرملاعفرءانثأهليغشت
.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٥
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٦

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

مادختساةيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.راطإلالادبتساوةعفارلا

تاراطإلارييغت
رحليغشتلا"عجار،غرافلاراطإلارييغتلبق
.٣٧/يفلخلابابلاناونعتحت"نيديلا

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن
ءاوهلانمغرافراطإرييغتلةمزاللاةزيهجتلا
ةهج،ةبكرملانميفلخلاءزجلايفةنزخم
.ةوسكلاةحوليفبابفلخ،قئاسلا

ةعفارلاةضبق.١
تالجعلازجاوحتيبثتلةحنجمةلومص.٢
تاودألاةبيقحتيبثتلةحنجمةلوماص.٣

روباخدجتس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةبيقحبةنمؤمةبيقحيفبحسلاةقلح
.تاودألا
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.ةوسكلاةحولبابحتفلبحسا.١
ةهجثلاثلافصلايطىلإجاتحتدق
ةحولبابىلإلوصوللقئاسلا
.ةوسكلا

ىلإلوصوللةيتوصلاةوشحلاعفرا.٢
.تاودألاوةعفارلا

ةبيقحلةتبثملاةحنجملاةلوماصلاردأ.٣
ةعاسلابراقعسكع)3(تاودألا
.اهكفل
ةمدقموحنتاودألاةبيقحبحسا
نميفلخلاءزجلاعفراوةبكرملا
.جارخإللىلعألةبيقحلا

هاجتاسكع)1(ةعفارلاضبقمردأ.٤
زجاوحوةعفارلاريرحتلةعاسلابراقع
.ةفيتكلانمتالجعلا

زجاوحتيبثتلةحنجملاةلوماصلاردأ.٥
براقعهاجتاسكع)2(تالجعلا
ةادأوتالجعلازجاوحكفلةعاسلا
.تالجعلازجاوحزاجتحا

:ةيلاتلاتاودألامدختسا

ةعفارلا.١
ةلجعلازجاوح.٢
ةعفارلاضبقم.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥

عجار،يطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
:ةيلاتلاتاميلعتلاوتاموسرلا

عفرلاةعومجم.١
عفرلادومع.٢
عفرلادومعىلإلوصولاءاطغ/ةحتف.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥
يطايتحالاراطإلالفق.٦
ليوطتلاةادألعفرلافرط.٧
عفرلادومعىلإلوصولابقث.٨
هجتممامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.٩

)لفسألاوحن
ةلجعلا/راطإلازجاح.١٠
عفرلالباك.١١
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عفرلادومعىلإ)3(لوصولابابحتفا.١
لفقىلإلوصوللمدصملايفدوجوملا
.)6(يطايتحالاراطإلا

ردأ،ةطوشنأللءاطغدوجوةلاحيف
ةعاسلابراقعهاجتاسكعكباشملا
لبقهتلازإللفسأللءاطغلابحسامث
.عفرلادومعلوخدبابةلازإ

،)6(يطايتحالاراطإلالفقةلازإل.٢
زاهجلخاددوجوملاحاتفملالِخدأ
براقعهاجتابهردأودعبنعمكحتلا
ميقتسملكشبهبحسامث،ةعاسلا
.جراخلل

ضبقمليوطتيتلصوعيمجتبمق.٣
امك)5(ةلجعلاةعفارو)4(ةعفارلا
.حضوموه

ةلصوبةصاخلاةحتفلافرطلخدأ.٤
ةدوجوملابقثلالالخنم)7(ليوطتلا
لوصولابقث()8(يفلخلادصملايف
.)ةعفارلادومعىلإ
)7(ةلصوللعفرلافرطنأنمدكأت
فرطلامدختسا.عفرلادومعبلصتم
راطإلالازنإلةلصوللعلضملا
.يطايتحالا

براقعهاجتاسكعةلجعلاحاتفمردأ.٥
ىلإيطايتحالاراطإلالازنإلةعاسلا
ةلجعلاحاتفملتفيفرمتسا.ضرألا
يطايتحالاراطإلابحسكنكميىتح
.ةبكرملالفسأنم
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ةلجعلاطبرحاتفمفاطخمدختسا.٦
يكبرقأةفاسملعفرلالباكبحسل
راطإلاىلإلوصولايفكدعاسي
.يطايتحالا

ضعبعمةبكرملاوحنراطإلاةلامإبمق.٧
نمنكمتتيكلباكلايفءاخترالا
مق.ةلجعلا/راطإلازجاحىلإلوصولا
لباكلاواهبحساوزاجتحالاةادأةلامإب
.ةلجعلافصتنمربعكربنزلاو
رامسملانعزاجتحالاةادألصفدرجمب
زاجتحالاةادأةلامإبمق،يليلدلا
ةلجعلافصتنملالخنماهبحساو
.جالزملاولبكلالوطب

راطإلابرقيطايتحالاراطإلاعض.٨
.بوقثملا

راطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ
يطايتحالا

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
/راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار

.تامولعملانمديزملل٢٩٧

يزكرمءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٢
عضوبمقف،ةلجعلاتاتبثميطغي
يفدوجوملاليمزإلابتوحنملافرطلا
يفةدوجوملاةحتفلايفةلجعلاحاتفم
.جراخللقفربءاطغلالصفاو،ةلجعلا

تالومصكفلةلجعلاحاتفممدختسا.٣
هاجتاسكعبةلجعلاحاتفمردأ.ةلجعلا
.ةلجعلاتالومصكفتلةعاسلابراقع
.دعبتالجعلاتالومصعزنتال

ماعرظنم(عفرلاعقاوم )

.راطإلاىلعةيمامألاعفرلاةطقندجوت.٤
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نيميلاةهجلثم،اًمامأراسيلاةهجحضوم
اًمامأ

راطإلانمءاوهلاغارفةلاحيف
نمغرفملاراطإلاناكاذإ:يمامألا
،ةبكرملابيمامألاراطإلاوهءاوهلا
ةلصووةعفارلاضبقممادختساف
طبرا.ةعفارلاضبقمليوطتلةدحاو
ضبقمليوطتةلصوبةلجعلاحاتفم
.ةعفارلابةعفارلاضبقملصو.ةعفارلا
دوجوملاراطإلاىلعةعفارلاطبضا
ثيحءاوهلانمغرفملاراطإلافلخ
حاتفمردأ.راطإلاحئارشقباطتت
عفرلةعاسلابراقعهاجتابةلجعلا
ضرألانعاًديعبةبكرملاعفرا.ةبكرملا
ةحاسمكرتتثيحبةيفاكةفاسمب
يطايتحالاراطإلاعفرنكميىتحةيفاك
.ضرألانع

يفلخلاعضولا

راطإلانمءاوهلاغارفةلاحيف
نمغرفملاراطإلاناكاذإ:يفلخلا
،ةبكرملابيفلخلاراطإلاوهءاوهلا
اتلكو)2(ةعفارلاضبقممدختساف
.)3(ةعفارلاضبقمبليوطتلايتلصو
ليوطتتالصوب)4(ةلجعلاحاتفمطبرا
ضبقملصو.)3(ةعفارلاضبقم
مدختسا.)1(ةعفارلاب)2(ةعفارلا
روحملادنعةرفوتملا)5(عفرلاةناطب
هاجتاب)4(ةلجعلاحاتفمردأ.يفلخلا
عفرا.ةبكرملاعفرلةعاسلابراقع
ةيفاكةفاسمبضرألانعاًديعبةبكرملا
نكميىتحةيفاكةحاسمكرتتثيحب
.ضرألانعيطايتحالاراطإلاعفر

ريذحت}
نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
.ةافوللضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةطساوبةعوفرمةبكرمتحتلزنتال
.طقفةعفارلا

ريذحت}
حيحصريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
اهلعجيوأةبكرمللفلتثادحإهنأشنم
ةباصإلابنجتيفةدعاسملل.طقست
تيبثتنمدكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلا
عفرلبقحيحصلاناكملايفةعفارلا
.ةبكرملا
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.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٥
.ءاوهلانمغرفملاراطإلاكف.٦

ىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.٧
،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلاريماسم
.ةيطايتحالاةلجعلاو

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

ثيحباهناكمىلإةلجعلاليماوصدعأ.٨
ليماوصلانميرئادلافرطلانوكي
راطإلاتيبثتدعبةلجعلاهاجتاب
.يطايتحالا

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

ةلجعلاتالومصنمةلومصلكدش.٩
دشلةلجعلاحاتفممدختسامث.ديلاب
ىلعةلجعلاتبثتىتحتالومصلا
.اهروحم

براقعهاجتاسكعبةلجعلاحاتفمردأ.١٠
ةعفارلاضفخا.ةبكرملالزنتلةعاسلا
.امامت

عطاقتمعباتتبماكحإبتالومصلادش.١١
حاتفملتفلالخنمنيبموهامك
.ةعاسلابراقعهاجتابةلجعلا
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ريذحت}
ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةكرشلابةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ةيفاضإلاليماوصلامادختسادنعةعنصملا
تافصاوملاوتاعسلاعجار.ةلجعلالفقل
ليماوصمزعتافصاومةفرعمل٣٣٤/
.ةيلصألاةلجعلا

هيبنت

ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
عجار.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
ىلعفرعتلل٣٣٤/تافصاوملاوتاعسلا
.ةلجعلاةلوماصنارودمزعتافصاوم

دعأنييداعلاراطإلاوةلجعلابيكرتةداعإدنع
ةلاحيف،اًضيأيزكرملاءاطغلابيكرت
ةدوجوملاةورعلاةاذاحمبمق.كلذبزيهجتلا
ةحتفلاعمفصتنملايفدوجوملاءاطغلايف
الإءاطغلالخديال.ةلجعلايفةدوجوملا
،ةلجعلاىلعءاطغلاعض.دحاوهاجتاب
.هناكميفرقتسيىتحهيلعطغضاو

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
وأ،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
باكرلاةروصقملخادىرخألاتادعملا
ثودحيفةبكرملالخادةدوجوملا
،مداصتلاوأئجافملافقوتلادنع.تاباصإ
طبرلاةمكحمريغتادعملامطترتدق
ضارغألاكلتةفاكنيزختبجي.باكرلاب
.بسانملاناكملايف

هيبنت

بوقثمراطإبموينمولأةلجعنيزختنإ
قاسنوكعمةليوطةرتفلكتبكرمتحت
بيصيدقىلعألاوحنًاهجومراطإلامامص
ةلجعلانيزختبًامئادمق.رارضأبةلجعلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

وحنًاهجتمراطإلامامصقاسءاقبإعم
يفراطإلا/ةلجعلاحيلصتبمقو،لفسألا
.نكممتقوعرسأ

هيبنت

كانهنكيملاذإراطإلاةعفارررضتتدق
لوصحلل.اهمادختسادنعلباكلاىلعدش
ةلجعلابيكرتبجي،بولطملادشلاىلع
ةعومجموقيرطلاةلجعوةيطايتحالا
لجأنمراطإلاةعفارىلعةلجعلا
.اهمادختسا

يفةبكرملاةرخؤملفسأراطإلانيزختبمق
ىلإعوجرلاىجري.يطايتحالاراطإلالماح
:ةيلاتلاتاموسرلاوتاميلعتلا
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عفرلاةعومجم.١
عفرلادومع.٢
عفرلادومعىلإلوصولاءاطغ/ةحتف.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥
يطايتحالاراطإلالفق.٦
ليوطتلاةادألعفرلافرط.٧
عفرلادومعىلإلوصولابقث.٨
هجتممامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.٩

)لفسألاوحن
ةلجعلا/راطإلازجاح.١٠
عفرلالباك.١١

ةرخؤميفضرألاىلع)9(راطإلاعض.١
ًاهجتممامصلاقاسنوكعمةبكرملا
.فلخلاوحنولفسألاوحن

لصفا.ةبكرملاهاجتابراطإلاةلامإبمق.٢
رامسملانمةلجعلا/راطإلازجاح
زكرمربعرامسملابحسا.يليلدلا
نملفسألزجاحلاةلامإبمق.ةلجعلا
فصتنميفةدوجوملاةحتفلالالخ
.ةلجعلا
ديجلكشبتبثمزجاحلانأنمدكأت
.ةلجعلليلفسلابناجلاربع

ضبقمليوطتيتلصوعيمجتبمق.٣
.)5(ةلجعلاةعفارو)4(ةعفارلا

ةلصوبةصاخلاةحتفلافرطلخدأ.٤
ةدوجوملابقثلالالخنم)7(ليوطتلا
لوصولابقث()8(يفلخلادصملايف
.)ةعفارلادومعىلإ

نمدكأت.ىلعألاوحنًاليلقراطإلاعفرا.٥
.ةلجعلاةحتفيفتبثمزجاحلانأ

لفسأبناجلاوحنًايلكراطإلاعفرا.٦
ةلجعلاحاتفملتفلالخنمةبكرملا
عمستىتحةعاسلابراقعهاجتاب
.نيترمتوفيهبرعشتوأنيتقطتوص
.لباكلاطبريفطارفإلازوجيال
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لكشبنزخمراطإلانأنمدكأت.٧
.راطإلالتفامثبحساوعفدا.بسانم
حاتفممدختسا،راطإلاكرحتاذإ
.لباكلادشتلةلجعلا

.يطايتحالاراطإلالفقبيكرتدعأ.٨
دومعىلإلوصولاءاطغبيكرتدعأ.٩

.ةعفارلا
بيكرتدعأ،ةزيملاهذهترفوتاذإ
هاجتابكباشملاردأوةطوشنألاءاطغ
.ةعاسلابراقع

:تاودألانيزختةقيرط
،ةلجعلاحاتفم(تاودألاعضودعأ.١

ليوطتتالصوو،ةعفارلاضبقمو
.تاودألاةبيقحيف)ةعفارلاضبقم

اًعمةعفارلاوةلجعلازجاوحعمجا.٢
.ةحنجملاةلومصلاب

تالجعلازجاوحوةعفارلاعضوطبضا.٣
قوفقئاسلابناجةوسكةحوليف
.تالجعلاتيبم

هاجتايفةعفارلاضبقمةرادإبمق.٤
ةعفارلاتيبثتمتيىتحةعاسلابراقع
نمدكأت.تيبثتلادنسميفماكحإب
ةدعاقيفةدوجوملابوقثلاطبض
يفدوجوملارامسملالخادةعفارلا
.تيبثتلادنسم

ةبيقحتيبثتلزاجتحادنسممدختسا.٥
ةرادإبمقو،رامسملايفتاودألا
براقعهاجتايفةحنجملاةلوماصلا
.اهتيبثتلةعاسلا

.ةوسكلاةحولبابقلغأ.٦

ةلماكةيطايتحالاةلجعلا
مجحلا
يطايتحاراطإبةزهجمةبكرملاهذهتناكاذإ
اًمامتءاوهلابأبعمناكولماكلامجحلاب
نمغرفينأنكمملانمف،اًديدجناكامدنع
طغضصحفبجياذل.تقولارورمبءاوهلا
٢٨٦/تاراطإلاطغضعجار.ماظتنابءاوهلا
ةفرعمل.١٩٠/ةرايسلاةلومحدودحو
وأبيكرتوأةلازإةيفيكبةقلعتملاتاميلعتلا
تاراطإلارييغتعجار،يطايتحاراطإنيزخت
/٢٩٨.

هيبنت

عبرأبعفدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ساقمبيطايتحاراطإبيكرتمتوتالجع
عبرأبعفدلاماظنبةدايقلابنجتف،فلتخم
وأ/وغرفملاراطإلاحالصإمتيىتحتالجع
يطغيالوةبكرملافلتتامبرف.هلادبتسا
ماظنمدختستال.حالصإلاتايلمعنامضلا
راطإبيكرتمتاذإاًدبأتالجععبرأبعفدلا
.ةبكرملايففلتخمساقمبيطايتحا
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نميطايتحاراطإبةدوزمةبكرملانوكتدق
متيتلاقيرطلاتاراطإنعفلتخمساقم
متدقل.ةبكرملايفساسألايفاهبيكرت
ىلعمادختسالليطايتحالاراطإلااذهريوطت
.هبةدايقلانمسأبالكلذل،ةبكرملاهذه
تالجعلايعابرعفدبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
فلتخمسايقبيطايتحاراطإبيكرتمتو
يئانثعفدبةبكرملاةدايقبمقف،ةبكرملاىلع
.طقفتالجعلا
،ةبكرملايفيطايتحالاراطإلابيكرتدعب
نأنمدكأتللنكممتقوبرقأيففقوت
.حيحصلكشبخوفنميطايتحالاراطإلا
فلاتلاقيرطلاراطإلادبتساوأحالصإبلطا
يفىرخأةرمهبيكرتوءاوهلانمغرفملاوأ
نوكيثيحبنكممتقوبرقأيفةبكرملا
ةجاحلاةلاحيفاًرفوتميطايتحالاراطإلا
.ىرخأةرمهيلإ
تاسايقنمتالجعلاوتاراطإلانيبجزمتال
راطإلابظفتحا.بسانتنلاهنألةفلتخم
ةبكرملاتناكاذإ.ًاعمهتلجعويطايتحالا
تاراطإعمبسانتياليطايتحاراطإبةدوزم
سايقلاثيحنمةيلصألاقيرطلاتالجعو
يفيطايتحالاراطإلالمشتالف،عونلاو
.تاراطإلانيبليدبتلا

ةلصوبليغشتلاءدب
ةيراطبلا

ةدعاسمبليغشتلا
ىرخأةيراطب
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٦٦/ةيراطبلاعجار

،)اهتايراطبوأ(ةبكرملاةيراطبغارفلاحيف
ضعبوىرخأةبكرممادختسايفبغرتامبر
ءدبليجراخردصمنمليصوتلاتالبك
تاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملاليغشت
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقللةيلاتلا

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

ضعبكلببستنأنكمملا
.قورحلا

نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأنكمملا

ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإلفاك

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت

نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع
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تايراطببةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٢
ةيراطبلامادختسالمعيسف،ةيئانث
نمدحلاىلعةكرحلائدابىلإبرقألا
ىلإاذهدجويو.ةيئابرهكلاةمواقملا
نميفلخلاءزجلايفباكرلابناج
.كرحملاةريجح

ةيافكلاهيفامبةبيرقتابكرملالعجا.٣
نكلو،تالبكلاليصوتعيطتستىتح
.اهضعبسمالتالتابكرملانأنمدكأت
امهضعبلنيتبكرملاسمالتلاحيفو
يضرألاصتاثدحينأنكميف،ضعبلا
ءدبعيطتستالامبر.بوغرمريغ
ضيرأتلاببستيامبرو،كتبكرمليغشت
.ةيئابرهكلاةمظنألافالتإيفئيسلا
،تابكرملاقالزنالامتحابنجتل
نملكيفماكحإبديلاةلمرفمدختسا
ءدبيفنيتمدختسملانيترايسلا
طبضا.يجراخردصمنمليغشتلا
Pعضولاىلعيئاقلتلاةكرحلالقان
ىلعيوديلاةكرحلالقانوأ)نكرلا(
لمارفمادختسالبقيدايحلاعضولا
ماظنتاذتابكرمللةبسنلاب.نكرلا
عضوبةدوزملاو،تالجععبرأبعفدلا
نأنمدكأت،)دياحم(Nلقنلاقودنص
ةدايقلاسرتعضويفلقنلاقودنص
.)دياحم(Nسيل—

هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

يفلاعشإلاةادأليغشتفاقيإبمق.٤
لصفبمق.نيترايسلانملك
ةلصتملاوةيرورضلاريغتاقحلملا
فاقيإبمق.تاقحلملاليغشتسباقمب
اليتلاحيباصملالكوويدارلاليغشت
يدافتىلعكلذدعاسيس.اهيلإجاتحت
ةدوجوملاةقاطلاظفحوررشلاثادحإ
ظفاحينأنكمملانمو.تايراطبلايف
!ويدارلاىلع

ةبكرملايفكرحملاءاطغحتفا.٥
بجوملافرطلاعضومددحوىرخألا
.ةبكرملاكلتيف)-(بلاسلاو)+(
ءاطغتحت)+(بجوملافرطلادجويو
ةيراطبلاةيراسىلعرمحأيكيتسالب
فرطلانعءاطغلافشكل.ةبجوملا
يكيتسالبلاءاطغلاحتفا،)+(بجوملا
.رمحألا

كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
ناكمنعتامولعملانمديزملل٢٥٣/
فرطلاو)+(بجوملاديعبلافرطلا
.)−(بلاسلاديعبلا

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ريثكلاةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانم
يفةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوت
يتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانم
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
.اروفةيبطلاةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب
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ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

ةيخترمريغليصوتلاتالبكنأنمدكأت.٦
يأدوجوةلاحيف.لزعاهبدجويوأ
يفكلذببستينأنكمي،كلذنم
كلذببستينأنكميو.ةمدصثودح
.نيترايسلافالتإيف
دجوت،تالبكلاليصوتبكمايقلبق
بجوتييتلاةيساسألارومألاضعب
فرطلاليصوتمتيس.اهتفرعمكيلع
وأ)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
اذإ)+(ةديعبلاةبجوملاةيفرطلاةياهنلا
متيس.ةبكرملايفةدحاوكانهتناك
ءزجلاب،)-(بلاسلافرطلاليصوت
وأكرحملانمنوهدملاريغليقثلا
اذإ)-(ةديعبلاةبلاسلاةيفرطلاةياهنلا
.ةبكرملايفةدحاوكانهتناك
)+(بجوملافرطلاليصوتبمقتال
ببستتالىتح)-(بلاسلافرطلاىلإ
يدؤينأنكمملانمرصقثادحإيف
ءازجألاامبروةيراطبلافالتإىلإ
لبكلاليصوتبمقتالو.كلذكىرخألا
)-(ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاب)-(بلاسلا

كلذنألةنحشلاةغرافةيراطبلايف
يفببستينأنكمملانم
.ررشثادحإ

)+(بجوملارمحألالباكلاليصوتبمق.٧
تاذةبكرملايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلاةيراطبلا

ىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال.٨
هليصوتبمق.ةيندعمفارطأيأو
يف)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلاب
ةياهنلامدختسا.ةميلسلاةيراطبلا
ةلاحيفةديعبلا)+(ةبجوملاةيفرطلا
.ةبكرملايفةدحاودوجو

)-(بلاسلادوسألالباكلاليصوتبمق.٩
.ةميلسلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلاب
ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلامدختسا
يفةدحاودوجوةلاحيف)-(ةديعبلا
.ةبكرملا
ىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال
ىلإلاقتنالامتيىتحءيشيأو
.ىرخألاةوطخلا

لباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.١٠
يندعملاكساملاىلإ)−(بلاسلا
،نانرملادنسيوكرحملايفطوبرملا
ةغرافةيراطبلاتاذةبكرملايف
.ةنحشلا

ةطساوبةبكرملاليغشتبنآلامق.١١
كرحملاةرادإبمقوةميلسلاةيراطبلا
.ةرتفل
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اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٢
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

هيبنت

اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
تالبكةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
نأنمدكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلا
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلا
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ليصوتلالبكةلازإ

تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت

ةبكرملابحس

ةرايسلابحس

هيبنت

ةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
يرسينل.رارضأثودحيفةلطعم
.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
يفهقيلعتوأءيشيأطبربنجت
ةبسانمةمزحأمدختسا.قيلعتلاتانوكم
.ةرايسلاتيبثتلتاراطإلالوح

ةحطسمتارايسةلقانىلعةرايسلابحسا
متاذإ.تالجعللةعفاربحسةنحاشوأ
،تالجعللةعفاربحسةنحاشمادختسا
قيرطلاعمةدايقلاتالجعسمالتتالأبجيف
ةّيلدمادختسابجي.ةرايسلابحسءانثأ
.ضرألانعةدايقلاتالجعلكعفرلتالجع
ةكرشوأهعملماعتتيذلاعزوملارشتسا
ىلإةجاحلادنعةصصختمبحستامدخ
.ةلطعملاةبكرملابحس
ةرايسيأبحسلبحسلاةقلحمدختسا
بحسلاةقلحمادختسازوجيال.ةلطعم
.قيرطلاجراختفرحناةبكرمعاجرإل

هيبنت

بحسلانيعللميلسلاريغمادختسالا
يخوت.ةرايسلاررضلاببسينأنكمي
فلتعنملةضفخنملاتاعرسلاورذحلا
.ةرايسلا

يذلاوةيلفسلاةكبشلابدوجوملاءاطغلالزأ
ريودتلالخنمبحسلاةقلحعضوميطغي
.يغربلا
ىلإاهعضوميفبحسلاةقلحبيكرتبمق
ةقلحكفدنع.ةكرحلانعفقوتتنأ
.ءاطغلابيكرتدعأ،بحسلا
بابسألىرخأةبكرمفلخةبكرملابحسل
لزنمةبرعفلخةبكرمبحسلثم،ةيهيفرت
بابسألةبكرملابحس"عجار،لقنتم
.مسقلااذهيف"ةيهيفرت
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ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
بحسينعيةيهيفرتبابسألةبكرملابحس
ةبكرملثم،ىرخأةبكرمفلخةبكرملا
نماًعويشرثكألاناعونلا.لقنتملالزنملا
امهةيهيفرتبابسألةبكرملابحسعاونأ
قروزلابحس.ةيلدلابحسوقروزلابحس
ىلععبرألااهتالجعىلعةبكرملابحسوه
ىلعةرايسلابحسوهةيلدلابحس.ضرألا
ىلعنيتعوفرمنيتلجعوضرألاىلعنيتلجع
.ةيلدلابفرعيزاهج
عجار.بحسلاةادأعنصمتاداشرإعبتا
نمديزملبحسلاصصختموأليكولا
.تادعملابةقلعتملاتايصوتلاوتاميلعتلا

هيبنت

ةكبشمامأتبثمسرتمادختسايدؤي
دقوءاوهلاقفدتةقاعإىلإةرايسلاةيوهت
نلو.سورتلاقودنصفلتيفببستي
.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
مدختستال،عردمادختسالرارطضالادنع
ةبكرمىلعهبيكرتمتييذلاعردلاىوس
.بحسلا

قروزلابحس

يئانثلاعفدلاتابكرم

هيبنت

يئانثلاعفدلاماظنبةرايسلابحسمتاذإ
دقفضرألاىلععبرألاتالجعلاعضوعم
ةعومجمتانوكمفالتإىلإكلذيدؤي
هذهةبكرملانامضيطغينلو.بحسلا
.تاحالصإلا

عميئانثلاعفدلاتابكرمبحسمدعيغبني
.ضرألاىلععبرألاتالجعلاةفاكءاقب

يعابرلاعفدلاتابكرم

تالجععبرأبعفدلاماظنتابكرمعمطقف
عملقنيقودنصبةدوزملاوقروزلابحسل
عفدلاماظنو)دياحملا(Nعضولادوجو
4)ضفخنملايعابرلا n ).

ريذحت}
تاذةبكرميفلقنلاقودنصليوحتنإ
دق)يدايحلا(Nعضولاىلإيعابرعفد
قودنصناكنإوىتحةبكرملاريسببسي
نأنكميو.)نكرلا(Pعضولايفسورتلا
مدختسا.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
لقنلاقودنصليوحتلبقنكرلالمارف
.)دياحملا(Nعضولاىلإ
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:قروزرطقل
اهبحسةبولطملاةبكرملاهيجوتبمق.١

عم،اهبحستسيتلاةرايسلافلخ
اهفوقوومامأللاهتمدقمعضوةاعارم
.ةيوتسمضرأىلع

متيسيتلاةبكرملاطبرنيمأتنمدكأت.٢
.ةبحاسلاةبكرملاباهبحس

ليغشتأدبامثنكرلالمارفمدختسا.٣
.كرحملا
نكرلمارفبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ليغشتنكميال،)EPB(ةيئابرهك
ةكرحعنامعضوبجيونكرلالمارف
.تاراطإلل

Nعضولايفلقنلاقودنصعض.٤
عضولاىلإليوحتلا"رظنا.)يدايحلا(
N)لمعتةرايسةدايقيف")دياحم
ققحت.٢٠٦/تالجععبرأبعفدلاماظن
Nعضولايفةرايسلادوجونم
قودنصليوحتقيرطنع)دياحملا(
)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإسورتلا
.)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالامث
لقنءانثأةبكرملاكرحتتالأيغبني
.سورتلا

Dعضوىلإةكرحلالقانلقنا.٥
.كرحملائفطأ.)ةدايقلا(

هيبنت

ةيراطبلالباكليصوتيفقافخإلا
يدؤيدقفارطألاعمهتسمالموأبلاسلا
.ةرايسلافلتىلإ

نمبلاسلاةيراطبلالباكلصفا.٦
ةلوماصلاطبرمكحأوةيراطبلا
ةيراطبلاةماعدةيطغتبمق.رامسملاو
ةلصومريغةدامةطساوبةبلاسلا
فرطلاعمسمالتيأبنجتلءابرهكلل
.ةيراطبللبلاسلا

Pعضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٧
.)نكرلا(

هيبنت

ضرعتتدقف،ًالفقمهيجوتلادومعناكاذإ
.فلتللةرايسلا

مدعنمدكأتللهيجوتلاةلجعكرح.٨
.هيجوتلادومعلفق

،لمارفلاةساودىلعكمدقعضوعم.٩
.نكرلالمارفريرحتبمق

لوخدماظنبةدوزملاتابكرملايف.١٠
ماظنلاسرإزاهجكرتا،حاتفمنودب

RKEباوبألالفقبمقو،ةبكرملاجراخ

تناكولامكةرايسلاحتفا.اًيودي
كلذو،ةغرافRKEلاسرإزاهجةيراطب
ةحتفيفهعضووحاتفملامادختساب
.بابلالفق

ةبوحسملاةرايسلالصف

:ةبوحسملاةرايسلالصفلبق
.ٍوتسمحطسىلعةرايسلانكرا.١
قودنصلقنامث،نكرلالمارفطبضا.٢

.)نكرلا(Pىلإسورتلا
.ةيراطبلاليصوتبمق.٣
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٤
عضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٥

ON/RUN)نود)نارود/ليغشت
رايتخاعارذلوح.كرحملاليغشت
Nفالخبرخآعضوىلإسورتلا
ىلإليوحتلا"عجار.2mىلإ)دياحم(
تحت")دياحم(Nفالخبرخآعضو
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايقناونع
يفليكولاعجار.٢٠٦/تالجععبرأب
نمسورتلاقودنصلقنرذعتةلاح
.)دياحملا(Nعضولا

نع2mيفةرايسلادوجونمققحت.٦
ليوحتمثكرحملاليغشتقيرط
)عوجر(Rعضولاىلإسورتلاقودنص
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.)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالامث
لقنءانثأةبكرملاكرحتتنأيغبني
.سورتلا

Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقنا.٧
.لاعشإلاليغشتفقوأمث)نكر(

رجلاةبرعىلإةبكرملاتيبثتبمق.٨
.مكحملكشب

.نكرلاةلمرفريرحتو.٩
.ةدوقفمةقبسمتادادعإيأطبضدعأ.١٠

ةيجراخلاةرارحلاةجردةشاشنوكت
ةيوئمةجرد٠ىلعاًيضارتفاةطوبضم
داعيسنكلو)تياهنرهفةجرد٣٢(
.يداعلامادختسالاىلإاهطبض

يمامألابحسلا-ةجوردلابحس
)ضرأللةسمالمريغةيمامألاتالجعلا(

هيبنت

عميئانثعفدتاذةبكرمبحسمتاذإ
دقفضرألاىلعةيفلخلاتالجعلاءاقب
نلو.رارضألسورتلاقودنصضرعتي
ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
اهتالجعءاقبعمةبكرملاًادبأبحست
.ضرألاىلعةيفلخلا

هيبنت

عبرأبعفدلاماظنتاذةبكرملابحسنإ
ىلععبرألاتالجعلادوجوءانثأتالجع
طقفنيتلجعدوجوءانثأىتحوأ،ضرألا
فالتإىلإيدؤي،ضرألاىلعاهتالجعنم
ةيأبحستال.بحسلاةعومجمتانوكم
عبرأبعفدلاماظنتابكرمنمةبكرم
اهتالجعنميأدوجوءانثأتالجع
.ضرألاىلع

دوجوعمةبكرملاهذهبحسمتيالأبجي
.ضرألاىلعةيفلخلاتالجعلا
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ةبكرملابةيانعلا٣١٤

يفلخلابحسلا–ةجوردلابحس
)ضرألانعةعوفرمةيفلخلاتالجعلا(
تالجععبرأبعفدلاتابكرم–

هيبنت

عبرأبعفدلاماظنتاذةبكرملابحسنإ
ىلععبرألاتالجعلادوجوءانثأتالجع
طقفنيتلجعدوجوءانثأىتحوأ،ضرألا
فالتإىلإيدؤي،ضرألاىلعاهتالجعنم
ةيأبحستال.بحسلاةعومجمتانوكم
عبرأبعفدلاماظنتابكرمنمةبكرم
اهتالجعنميأدوجوءانثأتالجع
.ضرألاىلع

دوجوعمةرايسلاهذهبحسمتيالأبجي
.ضرألاىلعتالجعيأ

يفلخلابحسلا–ةجوردلابحس
)ضرألانعةعوفرمةيفلخلاتالجعلا(
نيتلجعبعفدلاتابكرم–

:ةيلدلامادختسابفلخلانمةرايسلارطقل
اهبحسديرتيتلاةبكرملابةيلدلاطبرا.١

.ةيلدلاعنصمتاميلعتلاقفو

.ةجوردلاىلعةيفلخلاتالجعلابدعصا.٢
نكرلالمارفعجار.نكرلالمارفتبث.٣

/٢١٠.

Pعضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٤
.)نكرلا(

تاميلعتًاعبتمةجوردلابةبكرملاتبث.٥
.ةعنصملاةهجلا

ةممصمةبسانمتيبثتةليسومدختسا.٦
تالجعلالفقنمضتيكبحسلل
.ميقتسمعضويفةيمامألا

LOCK/OFFعضوىلعلاعشإلاطبضا.٧
.)ءافطإ/لفق(
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٣١٥ ةبكرملابةيانعلا

رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا
لافقأ
مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣٣٠/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ
لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت

لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلتُتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
نكمي.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلا
ةفاكعبتا.هعبتتيذلاليكولانم
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلا
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
ميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنميأنم

هيبنت

طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
مادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب١٢(
نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلاتالآ

ةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك٨٢٧٤
فالتإيفببستينأنكمملانم)ةعبرم
.تاقصلملاوتاناهدلاةلازإوأ

هيبنت

نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
تاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلا
دقيتلاةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق
.ةرايسلالسغةزهجأقيعتوأررضتت

هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

ماعلالكشلابةيانعلا
تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع
اًيوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
ءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعبيف
تاجتنمىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلا
.ةدمتعملافيظنتلا
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ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ريغءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
يفرمألااذهببستينأنكميثيحعماللا
.تايفلتثودح

هيبنت

داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
يفببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
عيملتلاداوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإ
تاناهدلًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغ
يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلا
.ةبكرملا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم

ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزللةممصملا

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموينمولألانمةعونصمةرايسلاىلع
لجأنم.أدصياليذلابلصلاوأموركلا
تاميلعتًامئادعبتا،ررضيأثودحيدافت
:ةيلاتلافيظنتلا
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت

دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
ىلعةرداقةيولقداومىلعوأةيلاع
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإ
.ةعماللا

زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعتبسح

ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو
ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
"ةبكرملاليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
.ةيوقتافظنم

.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.
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٣١٧ ةبكرملابةيانعلا

يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت

حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
.ةبكرملانامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت

هيبنت

تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطلّكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم
،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا
فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا

نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
دعبةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
وأيمامألاجاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغ
يمامألاجاجزلالسغا.لدتعمفيظنتلئاس
،تارشحلا.تارفشلافيظنتدنعاديج
داوممكارتو،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو
يفببستتنأنكمملانمعيمشتلا/ليسغلا
.ةحساملاثيولت
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
حلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبك
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاو

رطملاوحيرلاةطرشأ
ىلعايئابرهكةلزاعلانوكيليسلاموحشعض
مودتاهلعجلسقطلانمةيامحلاةطرشأ
،لزعلاماكحإىلعدعاستو،لوطأةدمل
قيلزتبمق.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنمتو
ةنسلايفةدحاوةرمرطملاوحيرلاةطرشأ
دقفاجلاوراحلاسقطلا.لقألاىلع
تامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلاراركتمزلتسي
حطسألاىلعطاطملانعةجتانلاءادوسلا
شامقةعطقباهحسمقيرطنعةيلطملا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةفيظن
.٣٣٠/اهبىصوملا

تاراطإ
تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت

يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ةبكرملاىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
ناهدلافالتإيفببستينأنكمملانم
ءالطةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/و
ىلعنمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلا
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألا

وأموينوملألا-تانوكملاوتالجعلا
موركلا
ءاملاعمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
دعب.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاو
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلا
نكمي.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعب

هيبنت

ىرخألاءازجألاوتالجعلافلتتامبر
ةبكرملالسغمتيملاذإموركلابةيلطملا
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايقدعب
ديرولكوأمويسلاكلاوأمويسنغاملا
ىلعتاديرولكلامادختسامتيو.مويدوصلا
جولثلادوجولثمةنيعمبابسألقرطلا
ةيلطملاءازجألااًمئادلسغا.ةبرتألاو
كلتلاهضرعتدعبءاملاونوباصلابموركلاب
.داوملا
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هيبنت

ليلاحممدختستال،حطسلافالتإبنجتل
ةببسملقصداوموأةاشرفوأفيظنت
نوباصليلاحموأةيئايميكداوموألكآتلل
ىلعلمتشتفيظنتليلاحموأةيوق
ىلعةلمتشملاتالجعلاىلعضامحأ
مدختسا.موينوملألاوأموركلاحاولأ
الكلذكو.طقفةدمتعملافيظنتلاليلاحم
ىلعيوتحتيتلاةبكرملااًقلطمدقت
ةيلطموأموينوملألانمةعونصمتالجع
ةيلآلاتارايسلاةلسغملخادموركلاب
تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
ثدحيدقف.نوكيلسلاديبركىلعةيوتحملا
تايلمعةبكرملانامضيطغينلو،فلت
.حالصإلا

لمارفلاماظن
ميطارخلاواًيرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
لكآتلانعاًثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
صحفا.حطسلافورظيفتانارودلاو
نعاًثحبسادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطب
ءازجألكصحفا.تاعدصتوألكآتيأ
.ىرخألالمارفلا

قيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم
هيساشلاو
هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللاًيرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.اًيونسلقألاىلع
هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
اًثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع
لقألاىلع،1500ةئفنمتابكرملاةبسنلاب
رخآلاتيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف
.ةيجراخلاطبرلابيضقفارطأقيلزتكنكمي
نمتابكرملايفمكحتلاعارذةركتالصو
.ةنايصلجاتحتال1500ةئف

هيبنت

/هيجوتللطاقنيألقيلزتءارجإمدعمزلي
١٢-ةرارحلاةجردنكتملامقيلعتلا
الإو,ىلعأوأ)تياهنرهف١٠(ةيوئمةجرد
.فلتثدحيدقف

لكيهلاتانوكمميحشت
،لافقألاتاناوطسأعيمجقيلزتبمق
ءاطغتالصفمو،كرحملاءاطغتالصفمو
يذالوفلادوقولاءاطغلصفمو،قودنصلا
ملام،ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردتالصفمو
موحشعضوظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملانكت
سقطلانمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلا
ةدملاهيلعةفيظنشامقةعطقمادختساب
عنميو،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأ
.ريرصلارودصوأقاصتلالا

يلفسلاءزجلاةنايص
،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلاًيداعءاممدختسا
قطانملافيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
ةقلاعلاتافلخملاونيطلااهبعمجتيدقيتلا
ةدعاسمتابتعبزيهجتلاةلاحيف.ىرخألا
لسغلامدختسامثاهدمبمق،ةيئابرهك
تالصولاعيمجفيظنتليلاعلاطغضلاب
.تاوجفلاو
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا
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٣١٩ ةبكرملابةيانعلا

ةيندعملاحاولألافلت
حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
نمةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلا

ناهدلافلت
ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
ةعباتلاحالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكولل

ةيواميكلاتاناهدلاعقب
ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ةمظتنمريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
لكشلابةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلع
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ماعلا

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
.روفلاىلعةبرتأةيألزأو.ماظتنابةبكرملل
ببستتدقةنكادلاةشمقألاوأدئارجلاقاروأ
..ةرايسلابةيلخادلاءازجألاثيولتيف
ةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
ةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلعنم
،ًالدتعمنوباصلولحماًمدختسم.تادادعلا
مسلبنعةجتانلاخاسوألاروفلاىلعلزأ
تادراطوأسمشلانمةياقولاميركوديلا
،ةيلخادلاحطسألاعيمجىلعنمتارشحلا
.مئادفلتكلذنعجتنيدقفالإو
اًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
شامقىلعتافظنملاعض.مئادفلتثودح
تافظنملاشربمقتال.ًةرشابمفيظنتلا
مق.ليغشترصانعوأحيتافميأىلعًةرشابم
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإب
تاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
.اًديجاهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملاةمالسلا
حتفا،ةرايسلابةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ
ةيوهتلاىلعلصحتلذفاونلاوباوبألا
.ةبسانملا

ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
قرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا
:ةيلاتلا
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
.ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

.طرفمطغضبوأةدشبحطسيأكحتال.

ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
.موحشلاةلازإداومعمقابطألاليسغل
مدختسا،ةلئاسلاتافظنملاىلإةبسنلاب
١(تارتل٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوح
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج
رثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ليلاحممدختستال.خاسوألاباذتجاو
.ٍواكوأيوقنوباصىلعلمتشت

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت

يلخادلاجاجزلا
ًاللبُماًيربواًيندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
مادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما.هايملاب
،ةرورضلادنع.ةفيظنوةفاجشامقةعطق
فيظنتلادعباًيراجتجاجزفظنممدختسا
.طقفءاملاب
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٠

هيبنت

دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ
لوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغ
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلافّظن

ةيلطملابلاوقلا
.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

شامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانمةيلاخ

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا
فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
،ةيئاوهلاةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
لبق.ةيضرألاةداجسىلعطقفهمدختساف
نمكنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلا
:ةبرتألا
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب

ربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكممردق
.ةيئابرهكلاةسنكملا

:فيظنتلل
فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١

يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
ىصوي.ةدرابلاادوصلاوأءاملا
ةجسنألايذشامقلامادختساب
ىلإربولالاقتنانودةلوليحللةقيقدلا
.جيسنلاوأداجسلا

قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةشامقفل.فصتنملاهاجتابقفرب
لكشبفيظنتلاةقطنمقوففيظنتلا
خاسوألاقاصتلانودةلوليحللرركتم
.ةجسنألاب

قفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
ىلإةبرتألالاقتنافقوتينأىلإ
.فيظنتلاشامق

،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.يداعلاءاملاوأةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا
ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال

ناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملااتشاشو
ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
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٣٢١ ةبكرملابةيانعلا

شامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
كلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألانم
داوممدختستال.نوباصلانمليلقمادختساب
اًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأضييبتلا
اهمادختسالبقءاوهلايففجتاهكرتاو
.ىرخأةرم

هيبنت

طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

،لينيفلاو،دلجلاو،تادادعلاةحول
،ىرخألاةيكيتسالبلاحطسألاو
ناعمللاةليلقءالطلاحطسأو
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاو
يعيبطلكشب
ةلازإلءاملابًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا
.ةتباثلاريغخاسوألانمصلختلاوةبرتألا
اًشامقمدختسا،لماشلافيظنتلانمديزمل
نوباصلولحمبًاللبممعانوقيقدجيسناذ
.لدتعم

هيبنت

،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
حطسألانعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
حسما.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلا
حطسألاهذهىلعنمةطرفملاةبوطرلا
.ةيعيبطةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعب
وأ،راخبلاوأ،ةرارحلامادختسابنجت
يتلاتافظنملامدختستال.عقبلاتاليزم
يتلاتاجتنملاوأنوكيلسلاىلعلمتشت
نكمي.عمشلاىلإاهتبيكرتيفدنتست
داوملاكلتىلعلمتشتيتلاتافظنملل
وأدلجلالكشورهظمرييغتةبيذملا
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلا
.اهمادختساب

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلا

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
هفشنف،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

شامقةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلع
نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبم
ةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسانع

ظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلاتامدخ
دحأوئفادءامبليسغلاةيلمعِرجأ
رولكمادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملا
اهكرتاو،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلا
.اًمامتفجت

نامألاةمزحأبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
عمةضيَبمفيظنتداوميألمعتستال
رمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألاةمزحأ
ةلاحيفو.مازحلافعضىلإيدؤيدق
نامألاةمزحأنكمتتالدق،ثداحعوقو
طقفمدختسا.ةمئالملاةيامحلاريفوتنم
يفئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنت
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٢

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
دكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجسنأ

تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
:ةبسانمةقيرطب
تادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.

اذإو.كترايسبسانيلكشبةيلصألا
،ةيضرألاديجاجسلادبتسارمألابلطت
ةدمتعملاةيضرألاديجاجسءارشبىصوُي
تيبثتمتيالدق.زروتوملارنجنم
ىرخألاعاونألانمةيضرألاديجاجس
ةقيرطبزروتوملارنجديجاجسفالخب
اًموددكأت.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحص
عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأ
.تاساودلا

نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا

ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناجيف

ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.
.قئاسلا

قوفةيضرأةداجسعضتال.
.ىرخأةداجس

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف
ةيضرألاةداجسنميفلخلاءزجلابحسا
.هتلازإبمقوكساملالفقءاغلإل

كسامةحتفنيطبتةطساوبتيبثتلادعأ
مقوةحسمملاكسامقوفةيضرألاةداجس
.اهناكميفاهتيبثتب
يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت
.اهناكم
قيعتالةيضرألاةداجسنأنمدكأت
.تاساودلا
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٣٢٣ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٣٢٣.................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣٢٤..................ةنايصلالودج

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا

٣٢٩......ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ

عطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملارايغلا
ميحشتلاداومولئاوسلا

٣٣٠..................اهبىصوملا
٣٣١......ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣٣٢.................ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلاًبسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
دوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
ناكملاوهليكولانإف،نيبردملانيينفلا
رييغتلثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألا
رصانعصحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلا
لمارفلاوتاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاو

هيبنت

يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
اهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
ةنايصلاتارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامض
ىلعةنياعملاوصحفلاتايلمعءارجإو
داومولئاوسلامادختساوةبكرملا
ةمهمتاءارجإاهبىصوملاميحشتلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحلل

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةديجلاةنايصلادعاست.ليم
ديشرتوةديجةلاحيفاهيلعظافحلا
نمتازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتسا
.ةبكرملا
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلاةمدخلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٩٠/ةرايسلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٢٤

حطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
ةدايقلادودحةاعارمعمريسللةبسانم
.ةينوناقلا

دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
/٢٣٨.

ةمدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةيداعلاةنايصلالودج
فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرمللةبولطمةقاشلا
رورملاةفيثكندملايفاًبلاغمدختسُت.

.راحلاسقطلايف
قطانملاوتاردحنملاىلعاًبلاغمدختسُت.

.ةيلبجلا
.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.
ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختسُت.

.ةعرسلا
ةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختسُت.

.علسلاليصوتتامدخلوأ

تامدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةقاشلافورظلاةمدخلودج

ريذحت}
ةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
تاباصإعوقويفببستيدقواًريطخ
اذإالإةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطخ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوت
بلطاف،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونم
ةمدخلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
.٢٥٢/كسفنب

ةنايصلالودج
موقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملااهب

دوقولابدوزتلادنع
تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.

.٢٥٤/كرحملا

رهشلكةرم
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٢٨٦/تاراطإلاطغض

عجار.لكآتلانعاًثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٩١/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٦٤/لسغلالئاسعجار.يمامألا

كرحملاتيزرييغت
روهظدنعحشرملاوكرحملاتيزرييغتبمق
وأًابيرقكرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلا
،ةنسلكوأليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠رورمدعب
لضفأيفةدايقلاةلاحيف.برقأامهيأ
كرحملاتيزرمعماظنريشيالدق،فورظ
.ماعىلإلصياملةبكرملاةمدخلةجاحلاىلإ
لقألاىلعرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي
رمعماظننييعتةداعإبجيوماعلايفةرم
ليكولاىدلبردملاينفلاعيطتسي.تيزلا
ماظنطبضةداعإةلاحيف.لمعلااذهذيفنت
ءارجإكيلع،دصقنودكرحملاتيزرمع
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٣٢٥ ةنايصلاوةمدخلا

/مك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرمللةنايصلا
طبضدعأ.ةمدخةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠

.تيزلارييغتدنعكرحملاتيزرمعماظن
.٢٥٦/كرحملاتيزرمعماظنعجار

تامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكةبولطملا
كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٢٩٢/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢٥٤/كرحملا
.٢٥٦/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥٩/كرحملاديربتلئاسعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٦٤/لسغلالئاسعجار.يمامألا

يمامألاجاجزلاةحسامشيرصحفا.
وأقوقشلاوألكآتلانعاًثحبكرصبب
ةيجراخلاةيانعلاعجار.ةبيرغلاماسجألا
ةلكآتملاةحساملاشيرلدبتسا.٣١٥/
شيرلادبتساعجار.ةفلاتلاوأ
.٢٧٠/تاحساملا

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٨٦/تاراطإلاطغض

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٢٩١/تاراطإلا

تابرستنعاًثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا

عجار.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
.٢٥٧/كرحملاءاوهفظنم/حشرم

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٣١٥/ةيجراخلا

هيجوتلاماظنتانوكمكرصببصحفا.
ءازجألانعاًثحبهيساشلاوقيلعتلاو
ةدوقفملاوأطبرلاةمكحمريغوأةفلاتلا
ةيجراخلاةيانعلاعجار.لكآتلاتامالعوأ
/٣١٥.

هيجوتلاوقيلعتلاتانوكمقيلزتبكيلع.
تيزرييغتةيلمعلكيفةرملقألاىلع
.)محشتالصورفوتةلاحيف(.ىرخأ

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٧٥/نامألاماظنصحفعجار

نعاًثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلاوأفلتلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعاًثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٣١٥/ةيجراخلاةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٦٩/ةكرحلائدابحاتفم

لقنلالفقيفمكحتلاةفيظوصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
.٢٦٩/يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
.٢٦٩/)نكرلا(

فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل

نعاًثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.
نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
دنعليكولاعجار.حتفلاعضويفتابثلا
.ةمدخلاىلإةجاحلا

،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٥١/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ

راطإلاحاتفملفقليغشتنمققحت.
.ةجاحلابسحهميحشتبمقو،يطايتحالا
.٢٩٨/تاراطإلارييغتعجار
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ةنايصلاوةمدخلا٣٢٦

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةيداعلا-ةددحملااهديعاوميف
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صحفا.ةبولطملاةمدخلاءارجإوتاراطإلانيببوانتلا
تيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاوكرحملاتيزىوتسم
.ةرورضلادنعرتلفلاوكرحملا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)1(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @

)2(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)3(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

عبرأبعفدلاماظنعمترفوتاذإلقنلاةبلعلئاسرييغتبمق
)4(.تالجع @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا @

)5(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)6(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)7(.لمارفلالئاسلادبتسا
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٣٢٧ ةنايصلاوةمدخلا

ةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
-ةددحملااهديعاوميفةيفاضإلا
ةيداعلا

رييغتمزلي.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)1(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)2(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
دنع.برقأامهيأ،ماوعأةعبرألكوأ)3(
دنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيفةدايقلا
دنعكلذنمرثكأوأتيزرييغتةرملك
.ةجاحلا
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال)4(
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نكمي.يمامألا/يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتينأ
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملا

عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)5(
.٢٥٩/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)6(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)7(
.٢٦٥/لمارفلاتيزعجار.تاونس
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ةنايصلاوةمدخلا٣٢٨

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوميف
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ل

٢١
٦٠

٠٠
ك

/م
١٣

٥٠
٠٠
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ل

٢٢
٨٠

٠٠
ك

/م
١٤

٢٥
٠٠
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ل

٢٤
٠٠

٠٠
ك

/م
١٥

٠٠
٠٠
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ل

صحفا.ةبولطملاةمدخلاءارجإوتاراطإلانيببوانتلا
تيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاوكرحملاتيزىوتسم
.ةرورضلادنعرتلفلاوكرحملا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)1(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @

)2(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)3(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

.رتلفلاويكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسرييغتبمق @ @ @

عبرأبعفدلاماظنعمترفوتاذإلقنلاةبلعلئاسرييغتبمق
)4(.تالجع @ @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا @

)5(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)6(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)7(.لمارفلالئاسلادبتسا

ةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
-ةددحملااهديعاوميفةيفاضإلا
ةقاشلا

رييغتمزلي.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)1(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ

ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)2(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
دنع.برقأامهيأ،ماوعأةعبرألكوأ)3(
دنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيفةدايقلا
دنعكلذنمرثكأوأتيزرييغتةرملك
.ةجاحلا
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٣٢٩ ةنايصلاوةمدخلا

ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال)4(
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نكمي.يمامألا/يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتينأ
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملا
عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)5(
.٢٥٩/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)6(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)7(
.٢٦٥/لمارفلاتيزعجار.تاونس

يفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلاتامادختسالا

ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ
ةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
برقأتارتفىلع
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

:يليامكلذيفامب،يراجتلامادختسالا
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا
تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐

ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختسُتةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا
،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐

تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
.ةعاسلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ

ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

ةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
لقأوأمك٦غلبتتالحرعطقل
رمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ىتمبقارملاحضويسف،كرحملاتيز
.حشرملالادبتساوتيزلارييغتيغبني
ءيضيدق،ةيساقلافورظلالظيف
٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠عطقلبقبقارملا
دوجوملارابغلابقارملافشتكيال.ليم
يفةدايقلاةلاحيفكلذلو،تيزلايف
تيزلارييغتمزليدق،ةبرتمةقطنم
نمبرقأتارتفىلعحشرملالادبتساو

.ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠
تابكرمعيمجىلإةبسنلاب:ةظحالم
روحمتيزرييغتكيلع-يفلخلاعفدلا
١٩٠٠٠/مك٣٠٠٠٠لكةدايقلاةعومجم
ضارغألةبكرملامادختساةلاحيفليم
.بحسلا
ةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
نمنوكيدق،هالعأةروكذملاةيساقلا
لاعشإلاتاعمشلادبتسايرورضلا
ةدعاسملانمديزمل.برقأتارتفىلع
ةمئالملاةمدخلاتارتفديدحتيف
لارنجليكوبلاصتالاىجرُي،كتبكرمل
.دمتعملازروتوم
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ةنايصلاوةمدخلا٣٣٠

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.ليكولانمتافصاوملاوأةعطقلامقروأمسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا
DEXRON®-HPيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان (GM19300536رايغلاةعطقمقر(.

ميحشتتيزوأ)12377985زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(لكيهلاميحشتتيزلكيهلاميحشت
NLGIتابلطتمعمقفاوتي .GC-LBوأLBةئفلا،#2

ديربتلالئاسطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL®.٢٥٩/كرحملاديربتلئاسعجار.

عونمادختسابحصنُي.ةبسانملاSAEةجوزلةجردب™dexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1 Synthetic Blend.٢٥٤/كرحملاتيزعجار.

عيمجبعفدلاماظن(يمامألاروحملا
)طقفتالجعلا

SAEرواحملليعانطصالاميحشتلاتيز 75W-90)زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر
88900401(.

DOTةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن .)19299818زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(3

ءاطغتالصفموحاتفملالفقتاناوطسأ
بابلالكيهتالصفمريماسموكرحملا
طاقنلاوطبرلاوةعتمألاقودنصبابتالصفمو

ةعتمألاقودنصبابضبقملةيروحملا
دوقولابابةلصفمويجراخلا

زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاس
12346241(.

SAEرواحملليعانطصالاميحشتلاتيزيفلخلاروحملا 75W-85)زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر
19300457(.

.DEXRON®-VIيكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلئاسلقنلاةبلع
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٣٣١ ةنايصلاوةمدخلا

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا
محشوأ)3634770زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Weatherstripميحشتلالئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت

.)12345579زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(لزاعلانوكيلسلا

،Teflonعمةيقيلختلاموحشلاسقطلالماوعلزعطئارشريرص Superlube)نمرايغلاةعطقمقرGM 12371287(.

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

22845992A3181Cكرحملاءاوهرتلف/يقنم

19330000PF63Eتيزلارتلف

23281440CF188رابغلاحشرم

114–1262244141لاعشإلاتاعمش

تاحساملاتارفش
-22756331)ةصوب٢١٫٧(مس٥٥ـقئاسلابناج

-22756331)ةصوب٢١٫٧(مس٥٥–بكارلابناج

-22956295)ةصوب١٣٫٠(مس٣٣—اًفلخ
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ةنايصلاوةمدخلا٣٣٢

ةنايصلاتالجس
.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا

دادعةءارقخيراتلا
تيرجأيتلاتامدخلاةنايصلامتخةمدخلابماقةفاسملا
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٣٣٣ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٣٣٣......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣٣٣......ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٣٣٤...........تافصاوملاوتاعسلا
٣٣٦........كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت
مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك

VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٣٣٤/تافصاوملاوتاعسلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
قودنصلخادةدوجوملاةقاطبلاهذهيوتحت
:ةيلاتلاتامولعملاىلعتازافقلا
.)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

.زارطلابةصاخلاتامالعلا.

.ءالطلاتامولعم.

.ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.
.ةبكرملانمةقاطبلاهذهةلازإبنجت
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ةينفلاتانايبلا٣٣٤

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا
نمديزملل٣٣٠/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا
.تامولعملا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
لئاسبءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

عجرا.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإ

تراوك١٧٫٤رتل١٦٫٥ديربتلاماظن
تراوك٨٫٠رتل٧٫٦رتلفعمكرحملاتيز
دوقولانازخ
نولاغ٢٦٫٠رتل٩٨٫٤يداع
نولاغ٣١٫٥رتل١١٩٫٢ةعّسوم1500ةلسلس
تراوك١٫٦رتل١٫٥لقنلاةبلعلئاس
مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع
نمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسم
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٣٣٥ ةينفلاتانايبلا

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا
6.2L V8Jةعرسبتاووليك٣١٣

ةقيقدلايفةفل٥٦٠٠
٥٦٠٠ةعرسباًناصح٤٢٠(

)ةقيقدلايفةفل

٦٢٤Yةفل٤١٠٠دنع
لطر٤٦٠(ةقيقدلايف
يفةفل٤١٠٠دنعمدق

)ةقيقدلا

–٠٫٠٣٧(ملم١٫١٠–٠٫٩٥
)ةصوب٠٫٠٤٣

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمةعرسىلعأ

ةعاسلايفًاليم١١٢ةعاس/مك1500١٨٠ةلسلس



ةبكرمللكلاملاليلد Cadillac Escalade (GMNA- 2017-)10293077-طسوألاقرشلا-بيرعت -
CRC - 8/22/16

ةينفلاتانايبلا٣٣٦

كرحملاعفدريسهيجوت
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٣٣٧ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٣٣٧..................ةيصوصخلاو
٣٣٧.........ثدحلاتانايبتالجسم
٣٣٨......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةرايسلاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
ىلع.اهتدايقةيفيكوةرايسلاءادأبةصاخلا
تادحوةرايسلامدختست،لاثملاليبس
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمك
تالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
ثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولاراشتنا
،ماظنلااذهبةدوزمةرايسلاتناكاذإو،مداصت
ةدعاسملقالغناللةعناملالمارفلاريفوت
موقتدق.ةرايسلايفمكحتلاىلعقئاسلا
ينفةدعاسملتانايبنيزختبتادحولاهذه
ضعبموقتدق.ةبكرملاةمدخىلعليكولا
ةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأتادحولا
لاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتبكمايق
.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسالدعم
ظافتحالااًضيأتادحولاهذهلنكمي
ويدارلاتاطحملثم،ةيصخشلاتاليضفتلاب
تادادعإودعاقملاعاضوأوطبضلاةقبسم
.ةرارحلاةجرد

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
مهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
ثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيك
خافتنالثم،مداصتلاهبشياموأمداصت
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
هذهيفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملا
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
يفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
متيالو.يداعريغمداصتثداحعوقولاح
لظيفEDRةطساوبتانايبيأليجست
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يأليجستمتيالامكةيداعلاةدايقلافورظ
رمعلاوعونلاومسالالثم(ةيصخشتانايب
ضعبموقتدق،نكل.)ثداحلاعقومو
جمدب،نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،فارطألا
ةيصخشلافيرعتلاتانايبعمEDRتانايب
ءانثأينيتورلكشباهيلعلوصحلامتييتلا
.مداصتلاثداحيفقيقحتلا
مزلي،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
ةبكرملللوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوت
ناكمإب،ةبكرملاعّنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأ
نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،ىرخأفارطأ
ةءارقبمايقلا،ةصاخلاتادعملاكلتمتيتلاو
لوصولاةيناكمإاهلترفاوتاذإتامولعملا
.EDRوأةبكرملاىلإ

عالطالاب)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
فارطأعماهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلع
كلامةقفاومىلعلوصحلادعب:الإىرخأ
دعبفةرجأتسمةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلا
ةباجتساكوأرجأتسملاةقفاومىلعلوصحلا
ةهجةيأوأةطرشلانميمسربلطل
ةكرشعافدنمءزجكوأههباشمةيموكح
.نوناقلاددحُيامكوأ)GM(زروتوملارنج
موقتيتلاتانايبلامادختساًاضيأنكمي
وأاهعمجب)GM(زروتوملارنجةكرش
ةصاخلاثحبلاتابلطتمبءافيإللاهمالتسا
ةحاتإمتتدقوأ)GM(زروتوملارنجةكرشب
امدنع،ثحبلاضارغألنيرخآللتانايبلاهذه
تانايبلاطابترامدعوةجاحلاحيضوتمتي
.ددحمةبكرمكلامبوأةددحمةبكرمب

هيفرتلاوتامولعملاماظن
نيزختىلإةحالملاماظنمادختسايدؤيدق
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنليلدعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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