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ىوتحملا

١......................ةمدقم
٧.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٤٧............دناسملاودعاقملا
١٠٠....................نيزختلا
١٠٥....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٤٥.....................ةرانإلا
١٥٥.....هيفرتلاوتامولعملاماظن
٢٠٢.....خانملايفمكحتلاحيتافم
٢١٠............ليغشتلاوةدايقلا
٣٠٢.............ةبكرملابةيانعلا
٣٨١.............ةنايصلاوةمدخلا
٣٩٣...............ةينفلاتانايبلا
٣٩٨............ليمعلاتامولعم

OnStar..................٤٠٥

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألا
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCHEVROLET،
زمروCHEVROLETزمرو،GMCو
Z71وSILVERADOوGMCةنحاش
تامالعيهDENALIوSIERRAو
ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراجت

General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ
.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأ

رفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي
تازيهجتلاببسبكلذو،الوأكتبكرميف
بسحكلذكواهئارشبمقتمليتلاةيرايتخالا
/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلافالتخا
يفةرفوتمنوكتالدقيتلاتاقيبطتلا
أرطتيتلاتارييغتلابسحىلعوأكتقطنم
كلذيفامب،اذهليغشتلاليلدةعابطدعب
وأيسايقلاىوتحملايفتارييغتلا
..يرايتخالا
كتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملانمققحتلل
ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}

يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

84883861
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ةمدقم٢

ريذحت}

يدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلاىلإ

هيبنت
هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
-ىرخأةحفصيفتامولعملا
."ةحفصرظنا"
ةبكرملازومرلودج

نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
نمديزملليلدلااذهيفتازيملارظنا
.تامولعملا

u:ءاوهلافييكتماظن

G:ءاوهلافييكتديربتتيز

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$

ةمدختسملاتانوكملانمصلختلا:9
حيحصلكشب

P:عفترمطغضبهايممادختسابنجت

B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_

H:لاعتشالللباق

يمامألامداصتلاراذنإ:]

R:تارهصملاةلتكءاطغلفقعقوم
ةيئابرهكلا

ةيئابرهكلاتارهصملا:+

j:لافطألانامأماظنISOFIX/LATCH

Q:ةلتكةيطغأبيكرتنمققحت
ةحيحصةروصبةيئابرهكلاتارهصملا

ريسلاةراحرييغتهيبنت:|
ةراحلاةرداغمنمريذحتلا:@

A:ةراحلاىلعظافحلادعاسم
ةيرورملا

لاطعألارشؤمحابصم:*

تيزلاطغض::

X:نكرلادعاسمماظن

مامألابةاشمدوجورشؤم:~

O:ةقاطلا

ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم:7

I:لجسُملاينفلا

دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/

h:يئابرهكقيرحبوشنرطخ

نامألامازحتاريكذت:<
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٣ ةمدقم

I:ةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا
ةيبناجلا

راطإلاطغضةبقارم:7

d:رجلايفمكحتلا/StabiliTrak/ماظن
)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

a:طغضلاتحت

k:ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم
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ةمدقم٤

تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن

هباشمChevroletزارط،GMCضرعمتي
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٥ ةمدقم

ضعبيف(بحسلا/رطقلاعضو.١
/رطقلا/بحسلاعضوعجار.)زرطلا

٢٤٤.

ةكرحلقانيفمكحتلارصنع
عجار.)هرفاوتلاحيف(يكيتاموتوأ
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
.٢٤٥/تالجع

لاحيف(٢٥٣/ةدايقلاعضوبمكحتلا
.)هرفاوت
.٢٠٧/ءاوهلاذفانم.٢

يف(١٣٨/ةيمامألاضرعلاةشاش.٣
.)هرفاوتلاح

اتراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٤
.١٤٩/ةراحلارييغتوفاطعنالا

/ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام
١٠٧.

.١١٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٥

ةكرحلالقانعجار.ةكرحلالقنعارذ.٦
.٢٤٠/يكيتاموتوألا

عضولاعجار.قاطنلاددحمعضو
.٢٤٢/يوديلا

حيباصملاماظنعجار.ءوضلاساسح.٧
.١٤٨/ةيكيتاموتوألاةيمامألا

ةرظنعجار.ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٨
.١٥٦/ةماع

لاحيف(٢٠٢/خانملابمكحتلاةمظنأ.٩
.)هرفاوت

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
.)هرفاوتلاحيف(٢٠٤/خانملاب
٥٤/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١٠

.)هرفاوتلاحيف(
١١.Xلاحيف(نكرلادعاسمحاتفم

نكرللةدعاسملاةمظنأعجار.)هرفاوت
.٢٥٨/فلخللعوجرلاوأ

gمكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٥١/تابثلايفينورتكلإلا

.١٤٩/رطخلانمريذحتلاتاضماو|

تاردحنملالوزنيفمكحتلاحاتفم5
نملوزنلايفمكحتلاعجار.)دجونإ(
.٢٥٢/)HDC(تاعفترملاىلع

نإ(ةقاطلارادصإليفلخلابابلا5
.٢٣/ةعتمألاقودنصبابعجار)دجو
Aذفانمعجار.ددرتم/رشابمرايتحاتفم
.١٠٨/ءابرهكلا

/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا@
.)هرفاوتلاحيف(٢٧٤
ضعبيف(٢٤٤/رطقلا/بحسلاعضو
.)زرطلا
٦٩/بالقنالافاشتكاةزيمليطعترز
.)هرفاوتلاحيف(

)ددرتمرايت(تاقحلملاليغشتسبقم.١٢
ءابرهكلاذفانمعجار.)هرفاوتلاحيف(
/١٠٨.

.١٠٨/ءابرهكلاذفانم.١٣

.١٦٧/USBذفنم.١٤

لاحيف(١١٠/يكلساللانحشلا.١٥
.)هرفاوت
لمارفيفجمدملامكحتلاماظن.١٦

ةزيهجتعجار.)دجونإ(ةروطقملا
.٢٨٨/ةروطقملابحس

عاضوأرظنا.كرحملافاقيإ/ليغشت.١٧
وا٢٣١/)حاتفمالبلوخدلا(لاعشإلا
/)حاتفمبلوخدلا(لاعشإلاعاضوأ

٢٢٩.

/ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم.١٨
١٥٩.

تامولعمزكرميفمكحتلارصانع
تامولعمزكرمعجار.)DIC(قئاسلا
/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرموا١٣٤
)يولعلاىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
/١٣٦.

.١٠٧/قوبلا.١٩

ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.٢٠
.٣٠٤/كرحملا

ريغ(١٠٦/ةدايقلاةلجعطبض.٢١
)ضورعم

.٢٥٤/ةعرسلاتبثم.٢٢

يف(٢٦٩/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)هرفاوتلاح
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ةمدقم٦

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٣
لاطعألارشؤمحابصمعجار.)ضورعم
.١٢٦/)كرحملاصحفءوض(

.٢٤٩/يئابرهكلانكرلالمارف.٢٤

لاحيف(١٥٠/بابضلاحيباصم.٢٥
.)هرفاوت
ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
.١٥٢/تاسايقلا

/نحشلاةقطنملةيجراخلاحيباصملا
١٥١.

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
/١٤٥.

.)هرفاوتلاحيف(١٥٠/ةمهملاةرانإ
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٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
لافقألاوحيتافملا

٨.....)حاتفمبلوخدلا(حيتافملا
٩....)حاتفمالبلوخدلا(حيتافملا

Remote Keyless Entry (RKE)
System)نودبلوخدلاماظن

١٠....................)حاتفم
Remote Keyless Entry (RKE)

System Operation)تايلمع
لوخدلا()حاتفمنودبلوخدلاماظن
١٠.................)حاتفمالب

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)تايلمع

لوخدلا()حاتفمنودبلوخدلاماظن
١٧...................)حاتفمب
١٩....دعبنعةبكرملاليغشتءدب
٢٠...............باوبألالافقأ
٢١.......ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
٢٢................لافقإلارخأت
٢٢........ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
٢٢..........قالغإلانمةيامحلا
٢٣..........لافطألانامألافقأ

باوبألا
٢٣..........ةعتمألاقودنصباب
لعتشتنأنكمييتلاءايشألالقن

٣١................نارينلااهيف
ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
٣١.................ةدعاسملا

ةبكرملانامأ
٣٢................ةبكرملانامأ
٣٢...........ةبكرملاراذنإماظن
٣٣...........هيجوتلادومعلفق
٣٣..........ةكرحلاعنامليغشت

ةيجراخلاايارملا
٣٤..............ةبدحملاايارملا
٣٥...............ةيوديلاايارملا
٣٥........ةروطقملابحسايارم
٣٦.............ةيئابرهكلاةآرملا

٣٧.................ايارملايط
٣٨........نيخستللةلباقلاايارملا
٣٨....ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
٣٨........ةبوجحملاةطقنلاايارم
عضولاىلإةلامإلاايارم
٣٩..................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٣٩....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٣٩....ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٣٩...............ةيكيتاموتوألا
٣٩.........ةيفلخلااريماكلاةآرم
حطسلةيفلخلاةيؤرلاةآرماريماك
٤٢...........ةنحاشلابليمحتلا

ذفاونلا
٤٢.....................ذفاونلا
٤٣...............ةيوديلاذفاونلا
٤٣..............ةيبرهكلاذفاونلا

٤٥...............ةيفلخلاذفاونلا
٤٥..............سمشلاتايقاو

فقسلا
٤٥................فقسلاةحتف
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٨

لافقألاوحيتافملا

)حاتفمبلوخدلا(حيتافملا

ريذحت}

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

ريذحت}

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

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

RUN)ءايشأةيأةفاضإبمقتال.)ليغشت
.لاعشإلاحاتفمبةٰقلعملاةقلحلاىلإىرخأ
ةيناثلاةقلحلاىلإةيفاضإءايشأقيلعتبمق
ىلعةروصقمءايشألاهذهنكتلو،طقف
ةريغصءايشأوأةيساسأحيتافمةعضب
زاهجمجحنعاهمجحديزيالةفيفخو
.RKEلاسرالا
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٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

نمرداصلا)شيوشتلا(لخادتلالطعيدق
ةيكلساللاتاددرتلاىلعفرعتلاتاقاقر
)RFID(ةبكرملاليغشتءدبةيناكمإ
RFIDتاقاقرءاقبإىجرياذل.حاتفملاب
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحاتفملانعةديعب

باوبألالافقأولاعشإللحاتفملامدختُسي
.اًزهجمناكاذإ،تازافقلاقودنصو
،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
سولجلاَيعضوب2و1نيحاتفملاطبرمتي
دعاقملاعجار.2وأ1ةركاذلايف
.٥٢/ةركاذلالالخنمةطوبضملا

)حاتفمالبلوخدلا(حيتافملا

ريذحت}

دوجوعمةبكرملايفلافطألاكرتنإ
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(باصيدقفريطخ،رمأاهلخاد
دقوةريطختاباصإبمهريغوألافطألا
ليغشتبنوموقيدقو.تومللنوضرعتي
ليغشتلارصانعنميأوأةيلآلاةذفانلا
.كرحتتةرايسلانولعجيدقلب،ىرخألا
لاسرإزاهجنوكيامدنعذفاونلالمعت
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
وألافطألاقلعيدقو،ةبكرملالخاد
ال.قلغنتيهوةذفانلاراسميفمهريغ
حاتفمعمةبكرملايفلافطألاكرتت
دُعبنعلوخدلالاسرإزاهجوألاعشإلا
.)RKE(حاتفمنودب

نودبلوخدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رزباًدوزملاسرإلازاهجنوكيسف،حاتفم
.حاتفملاعزنلمدختُسيهبناجىلع
قئاسلابابلجأنمحاتفملااذهمدختُسي
.تازافقلاقودنصو
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بحستال.حاتفملاةلازإلرزلاىلعطغضا
طغضتنأنودجراخلاىلإحاتفملا
.رزلاىلع
حاتفمىلإةجاحلاةلاحيفعزوملاعجار
.يفاضإوأليدب
،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
نمهولخنمدكأتللحاتفملالصنصحفاف
هفيظنتىلعصرحا.هباشاموأخاسوألا
ةفصبفرطلاةقدتسمةادأبوأةاشرفب
.ةيرود
،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
RKEلاسرإزاهجطبرمتي عاضوأب٢و١
دعاقملاعجار.٢وأ١ةركاذلايفسولجلا
.٥٢/ةركاذلالالخنمةطوبضملا

Remote Keyless Entry
(RKE) System)لوخدلاماظن

)حاتفمنودب
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلاماظن
لاسرإلازاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.

.ةبكرملانعًادجًاديعب
تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.

.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ
عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.

اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

Remote Keyless Entry
(RKE) System Operation

)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(
)حاتفمالبلوخدلا(
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
نمضلاسرإلازاهجنوكيامدنعةبكرملا
ليغشت"عجار.)مدق٣(رتم١ةفاسم
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفمنودبلوخدلا
ىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم

رثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
عجار.لاسرإلازاهجءادأىلع

Remote Keyless Entry (RKE)
System)١٠/)حاتفمنودبلوخدلاماظن.

نمًءزجوهيذلاحاتفملامادختسانكمي
دُعبنعحاتفمالبلوخدلالاسرإزاهج
.لافقألاعيمجبصاخلا

بناجيفرزلاىلعطغضلابحاتفملاجرخأ
ةدعاقلانمبرقلابRKEلاسرإلازاهج
بحستال.جراخلاىلإحاتفملابحساو
طغضتنأنودجراخلاىلإحاتفملا
.رزلاىلع
ةجاحبتنكاذإكيدلدمتعملاليكولاعجار
.ديدجلاسرإزاهجىلإ



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

١١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ىلعطغضامث،هكرتاوQىلعطغضا:/
ضموتنأىلإرارمتساب/ىلعروفلا
لقألاىلعوأفاطعنالاتاراشإحيباصم
جراخنمكرحملاروديدق.ناوثعبرأةدمل
.RKEماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملا
.١٩/دعبنعةبكرملاليغشتءدبعجار

Q:بابوباوبألاةفاكلفقلطغضا
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةعتمألاقودنص
فاطعنالاةراشإضموت،نيكمتلاةلاحيف
طغضلادنعًاتوصقوبلاردصيدقوأ/و
لفقلاثودحىلإةراشإللةيناثةرمل
ًاتوصقوبلاردصي،هليغشتمتاذإ.لعفلاب
يفىرخأةرمQىلعطغضلامتيامدنع
تادادعإلاضرعل.ٍناوثثالثنوضغ
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا

Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(
طغضلادنعاًحوتفمقئاسلابابناكاذإ
باوبألاعيمجلفقنيمأتمتيسف،Qىلع
،روفلاىلعقئاسلابابلفقريرحتمتيسو
ضرعل.ةزيملاهذهنيكمتةلاحيف
سملا،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلا
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
بكارلابابناكاذإباوبألاعيمجلفقمتيس
.Qىلعطغضلادنعاًحوتفم

ماظنليعفتىلإيدؤيQىلعطغضلا
.٣٢/ةبكرملاراذنإماظنعجار.راذنإلا
،دُعبنعايارملايطةزيمترفوتاذإ
Qىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤيسف
نيكمتمتاذإايارملايطىلإةدحاوةيناثل
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.كلذ
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو

ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملا

K:بابلفقحتفتيكلةدحاوةرمطغضا
ىرخأةرمطغضلامتاذإو.طقفقئاسلا
حتفنتسف،ناوثثالثنوضغيفKىلع
.يفلخلابابلاوةيقبتملاباوبألاةفاكلافقأ
ىقبتوةيلخادلاحيباصملاءيضتدقو
ليغشتىتحوأةيناث٢٠ةدملةءاضم
.لاعشإلا
ةراشإءاوضأضموت،اهنيكمتمتاذإ
متدقهنأىلإريشتلنيترملفاطعنالا
حيباصملاءيضتدق،اهنيكمتمتاذإ.حتفلا
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.ةيجراخلا
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ

لاسرإزاهجيفKىلعطغضلايدؤي
فاقيإىلإحاتفمالبدعبنعلوخدلاماظن
راذنإماظنعجار.راذنإلاماظنليعفت
.٣٢/ةبكرملا
،دُعبنعايارملايطةزيمترفوتاذإ
Kىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤيسف
.نيكمتلامتاذإايارملاحتفىلإةدحاوةيناثل
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
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يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملا

حتفتىتحKىلعرارمتسالاعمطغضا
ليغشتنيكمتمتاذإ،لماكلكشبذفاونلا
ةرفوتملاتادادعإلاضرعل.دُعبنعةذفانلا
Settingsةنوقيأسملا،ةزيملاهذهل
ماظنلةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا(
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملا
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(

x:بابقالطإلةعرسبنيترمطغضا
.اًزهجمناكاذإ،ةعتمألاقودنص

عضوددحمليغشتءدبلررحوطغضا:7
ردُصيوفاطعنالاتارشؤمضموت.ةبكرملا
.تارمثالثًاتوصقوبلا

نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
ضموت.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
ًاتوصقوبلاردُصيوفاطعنالاةراشإءاوضأ
راذنإلافقوتي.ةيناث٣٠ةدملرركتملكشب
وأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاليوحتدنع

نأبجي.ىرخأةرم7ىلعطغضلادنع
يكلءافطإلاعضويفلاعشإلانوكي
.ئراوطلاراذنإلمعي

حاتفمالبلوخدلاليغشت

ىلإلوصولاحاتفمنودبلوخدلاماظنحيتي
ةجاحلانودةعتمألاقودنصبابوباوبألا
ماظنلاسرإزاهجرزىلعطغضلاىلإ
بجي.RKEحاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
دعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأ
رتم١ةفاسمنمضRKEحاتفمنودب
بابوأهحتفديرتيذلابابلانم)مادقأ٣(
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ.ةعتمألاقودنص
يفرزكانهنوكيسف،ةيصاخلاكلتب
.ةيجراخلاباوبألاضباقم
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأريرحتل
بابنملافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
ماظنليغشتفاقيإنكميامك.قئاسلا
تادادعإلاضرعل.حاتفمنوددعبنعحتفلا
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(

،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
RKEلاسرإزاهجطبرمتي عاضوأب2و1
دعاقملاعجار.2وأ1ةركاذلايفسولجلا
.٥٢/ةركاذلالالخنمةطوبضملا
قئاسلابابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
طغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم)مدق
بابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأترزىلع
بابلفقريرحتىلإيدؤيفوسقئاسلا
لفقلاءاغلإ/لفقرزطغضمتاذإ.قئاسلا
فوسف،ناوثسمخنوضغيفىرخأةرم
بابوباكرلاباوبأعيمجلافقأءاغلإمتي
.ةعتمألاقودنص

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج
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فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
ةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.

.لافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
ىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.

لافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمج

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا

باكرلاباوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
نإف،قئاسلابابضبقمنم)مدق٣(
لافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
ريرحتىلإيدؤيفوسبكارلابابضبقمب
/نيمأترزىلعطغضلا.باوبألالكلفق
لافقأنيمأتىلإيدؤيفوسلافقألاريرحت
:يلياممّيأثدحاذإباوبألاعيمج
لافقألاريرحت/نيمأترزمادختسامت.

.باوبألاعيمجلافقأريرحتل
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا

باوبألاضباقملحاتفمنودبحتفلانيكمت/ليطعت
.ةعتمألاقودنصبابوةيجراخلا

ةزيمنإف،ةبكرملايفاهرفاوتةلاحيف
قودنصبابوةيجراخلاباوبألاضباقمحتف
اهليطعتمتينأنكميحاتفمنودبةعتمألا
.اهنيكمتو
:حاتفمنودبحتفلاليطعت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
لاسرإزاهجىلعKوQىلعرارمتسالا

RKEٍناوثثالثةدملتقولاسفنيف
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.ًابيرقت
ىلإةراشإللكلذوةعرسبتارمعبرأل
ضبقميأمادختسانإ.لوصولاليطعت
قودنصبابحتفوأباوبألاحتفليجراخ
ةراشإحيباصمضيموىلإيدؤيسةعتمألا
كلذو،ةعرسبتارمعبرألفاطعنالا
متاذإ.لوصولاليطعتىلإةراشإلل
ءدبلبقراذنإلاماظنليطعتبمق،ليطعتلا
.ةرايسلاليغشت
:حاتفمنودبحتفلانيكمت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
لاسرإزاهجىلعKوQىلعرارمتسالا

RKEٍناوثثالثةدملتقولاسفنيف
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.ًابيرقت
نيكمتىلإةراشإللكلذوةعرسبنيترمل
.لوصولا

حاتفمنودبلافقألانيمأت

ةبكرملالافقأنيمأتبةزيملاهذهموقتس
اذإ،باوبألاعيمجقلغنمناوثةدعدعب
جارخإمتلقألاىلعوةأفطمةبكرملاتناك
،ةبكرملالخادنمRKEلاسرإةزهجأدحأ
.ةبكرملالخاددحأدوجومدعةلاحيفوأ
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإعملخادتت
لاسرإزاهجدوجوةبكرملافشتكتالطقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخادRKEماظن
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت
RKEماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأ
ماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد

RKEةبقارمنودةبكرملايف.
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
حاتفمنودبلافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا

لفقلاةزيملتقؤمليطعتءارجإنكمي
Kىلعرارمتسالاعمطغضلابحاتفمنودب
ةدملبابحتفعميلخادلابابلاحاتفمىلع
عامسمتيىتحوأ،لقألاىلعناوثعبرأ
نودبلفقلاةيصاخىقبتس.تارافصةثالث
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٤

Qرزىلعطغضلامتيىتحةلطعمحاتفم
ليغشتمتيىتحوأ،يلخادلابابلاىلع
.ةبكرملا
مكحتلازاهجكرتبةبكرملاراذنإ

زاهجنايسنوةرايسلاليغشتفاقيإدنع
)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا(RKEلاسرإ
قالغإدعبتارمثالثًاتوصقوبلاردصيس،
ةرفوتملاتادادعإلاضرعل.باوبألاعيمج
Settingsةنوقيأسملا،ةزيملاهذهل
ماظنلةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا(
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملا
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(
ةبكرملايفدعيملدعُبنعمكحتلازاهجراذنإ

باوبألادحأحتفعملمعتةرايسلاتناكاذإ
ثحبتسف،باوبألاعيمجقالغإمتمث
نعلوخدلاRKEلاسرإزاهجنعةرايسلا
متيملاذإو.لخادلابحاتفمنودبدُعب
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجفاشتكا
زكرمةشاشضرعتسف،RKEحاتفم
رذعتةلاسرلا)DIC(قئاسلاتامولعم
متيمل(دعبنعمكحتلازاهجفاشتكا
ردصيسو)دُعبنعمكحتلازاهجفاشتكا
رمألااذهثدحي.تارمثالثًاتوصقوبلا
اهيفدوقتةرملكيفطقفةدحاوةرم
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.ةرايسلا
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا

تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
حاتفمبلوخدلا

زاهجةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
باوبألالافقأرظنا،ةنحشلاةغرافلاسرإلا
/٢٠.

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب

دعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
يهةبكرملاعمةجمربملا)RKE(حاتفمالب
ةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعتيتلا
ءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوألاسرإلا
نكمي.ليكولاقيرطنعهتجمربوهنعليدب
نأنكميالثيحبةبكرملاةجمربةداعإ
وأةدوقفملالاسرإلاةزهجألمعت
نأةبكرملكلنكمي.ىرخأةرمةقورسملا
لاسرإةزهجأةينامثاهلنوكي
.اهعمةقباطتم

زاهجيفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلا

اذإوأةفيعضلاسرإلازاهجةيراطبتناكاذإ
زكرمضرعي،ةراشإلايفلخادتكانهناك
زاهجفاشتكارذعتقئاسلاتامولعم
حاتفمفاشتكارذعتوأدعبنعمكحتلا
بيجيفحاتفملاعض.دعبنعمكحتلازاهج

رظنا.كتبكرمليغشتأدبامث.ثبلازاهج
امدنع.ليصافتلاىلععالطاللكلاملاليلد
.ةبكرملاليغشتءدبلواحت
:ةبكرملاليغشتءدبل

ةيدرفدعاقمنودلاسرإلازاهجبيج
( ةيلفسةروصقم )
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١٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيدرفدعاقمعملاسرإلازاهجبيج

زاهجقش/بارجيفلاسرإلازاهجعض.١
.لاسرإلا
عضويفةرايسلانوكتامنيح.٢

P)نكر(عضولاوأN)دياحملا(،
ولمارفلاةساودىلعطغضا

ENGINE START/STOP)ليغشت/
.)كرحملافاقيإ
عرسأيفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقو

ةيراطبلالادبتسا

ريذحت}

زاهجببعللاباًدبألافطأللحمستال
يوتحي.دُعبنعحاتفمالبلوخدلالاسرإ
نكمي،ةريغصةيراطبىلعلاسرإلازاهج
نكميامك.قانتخالارطخيفببستتنأ
قورحثودحيفاهعالتباببستينأ
ةباصإيفببستيامم،مسجلابةيلخاد
بلطنمدبال.ةافولاامبروأةميسج
ةلاحيفروفلاىلعةيبطلاةدعاسملا
.ةيراطبعالتبا

ريذحت}

زاهجىلعةيندعملاحطسألاسملتال
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
)RKE(ةديدشلاةرارحللاهضرعتدنع
نوكتنأنكمي.ةيصخشلاةباصإلابنجتل
ةرارحةجرددنعةنخاسحطسألاهذه
ةجرد١٣٨(ةيوئمةجرد٥٩نمىلعأ
.)تياهنرهف

هيبنت
نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

هيبنت
عوننمىرخأباًمئادةيراطبلالدبتسا
ةيراطبلالادبتساىلعبترتيدق.بسانم
دبال.اهراجفنارطخبسانمريغعونب
ةمدختسملاتايراطبلانمصلختلانم
ال.ةيلحملانيناوقلاوتاميلعتللاًقفو
ةيراطبلاعطقوأقحسوأقرحلواحت
ةيراطبلاضيرعتبنجتو،ةمدختسملا
طغضضافخنابمستتنكامأيفدجاوتلل
ةرارحتاجردبوأةدشباهيفءاوهلا
.ةيلاع

هيبنت
لاسرإلازاهجعيمجتةداعإمتتملاذإ
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلل
ىلإلئاوسلابّرستتدقف،حيحصلكشب
ةرئادلابررضلاقحُلتوتيبملالخاد
للخثودحىلإيدؤيساّمم،ةينورتكلإلا
.RKEلاسرإلازاهجيفلطعوأ/و

)عبتي(
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٦

)عبتي(هيبنت
اًمئادعبتا،ررضّيأثودحعنملو،يلاتلاب
زاهجعيمجتةداعإبةصاخلاتاوطخلا
ليلدلااذهيفةدراولاRKEلاسرإلا
RKEلاسرإلازاهجقالغإنامضل
.هحتفباهيفموقتةرملكيفماكحإب

زاهجيفةدوجوملاةيراطبلالدبتسا
ةلاحيفنكُممتقوبرقأيفلاسرإلا
ءاجرلاقئاسلاتامولعمزكرمضرع
.دعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتسا
زاهجيفدوجوملارزلاىلعطغضا.١:ةيراطبلالادبتسال

ةلازإلدُعبنعحاتفمالبلوخدلالاسرإ
جراخلاىلإحاتفملابحستال.حاتفملا
.رزلاىلعطغضتنأنود

يفةعيفرو،ةحطلفمةادألخدأ.٢
علخوهلصفللاسرإلازاهجفصتنم
.يفلخلاءاطغلا

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

.يفلخلاءاطغلاوحنبجوملافرطلا
وأCR2032زارطنمةيراطببلدبتسا
.اهلداعيام

لكشبنوكيليسلاشرفمعضونمدكأت.٦
.تايطوأتاوجفنودبحيحص

لفسأللاسرإلازاهجرزبناجطبضا.٧
فصنلاىلعطغضاوبلصحطسىلع
رابجإللفسألميقتسملكشبرخآلا
.اًعمنيفصنلا
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١٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لاسرإزاهجيفةيناثحاتفملالخدأ.٨
.دُعبنعحاتفمالبلوخدلا

Remote Keyless Entry
(RKE) System Operation

)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(
)حاتفمبلوخدلا(
ىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
نأنكميىرخأفورظكانه
عجار.لاسرإلازاهجءادأىلعرثؤت

Remote Keyless Entry (RKE)
System)١٠/)حاتفمنودبلوخدلاماظن.

ىلعطغضامث،هكرتاوQىلعطغضا:/
ضموتنأىلإرارمتساب/ىلعروفلا
لقألاىلعوأفاطعنالاتاراشإحيباصم
جراخنمكرحملاروديدق.ناوثعبرأةدمل
.RKEماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملا
.١٩/دعبنعةبكرملاليغشتءدبعجار

Q:باوبألاعيمجلفقتيكطغضا.
ةراشإضموتنأنكمي،نيكمتلاةلاحيف
دنعًاتوصقوبلاردصيدقوأ/وفاطعنالا
ثودحىلإةراشإللةيناثةرملطغضلا
قوبلاردصي،هليغشتمتاذإ.لعفلابلفقلا
ىرخأةرمQىلعطغضلامتيامدنعًاتوص
تادادعإلاضرعل.ٍناوثثالثنوضغيف
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(

ماظنليعفتىلإيدؤيQىلعطغضلا
.٣٢/ةبكرملاراذنإماظنعجار.راذنإلا
،دُعبنعايارملايطةزيمترفوتاذإ
Qىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤيسف
نيكمتمتاذإايارملايطىلإةدحاوةيناثل
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.كلذ
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف

")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملا

K:بابلفقحتفتيكلةدحاوةرمطغضا
ىرخأةرمطغضلامتاذإ.طقفقئاسلا
حتفنتسف،ناوثثالثنوضغيفKىلع
ءيضتدقو.ىرخألاباوبألاةفاكلافقأ
٢٠ةدملةءاضمىقبتوةيلخادلاحيباصملا
.لاعشإلاليغشتىتحوأةيناث
ةراشإءاوضأضموت،اهنيكمتمتاذإ
متدقهنأىلإريشتلنيترملفاطعنالا
حيباصملاءيضتدق،اهنيكمتمتاذإ.حتفلا
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.ةيجراخلا
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ

لاسرإزاهجيفKىلعطغضلايدؤي
فاقيإىلإحاتفمالبدعبنعلوخدلاماظن
راذنإماظنعجار.راذنإلاماظنليعفت
.٣٢/ةبكرملا
،دُعبنعايارملايطةزيمترفوتاذإ
Kىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤيسف
.نيكمتلامتاذإايارملاحتفىلإةدحاوةيناثل
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٨

يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملا

ذفاونلاحتفلKىلعرارمتسالاعمطغضا
تادادعإلاضرعل.نيكمتلامتاذإ،دعبنع
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Remote"ددحو Lock, Unlock, Start
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ،لفق(

x:بابحتفلةعرسبنيترمطغضا
.اًزهجمناكاذإ،ةعتمألاقودنص

عضوددحمليغشتءدبلررحوطغضا:7
ردُصيوفاطعنالاتارشؤمضموت.ةبكرملا
.تارمثالثًاتوصقوبلا

نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
ضموت.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
ًاتوصقوبلاردُصيوفاطعنالاةراشإءاوضأ
راذنإلافقوتي.ةيناث٣٠ةدملرركتملكشب
وأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاليوحتدنع
نأبجي.ىرخأةرم7ىلعطغضلادنع
يكلءافطإلاعضويفلاعشإلانوكي
.ئراوطلاراذنإلمعي

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب

دعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
ةبكرملاهذهعمةجمربملا)RKE(حاتفمالب

ةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعتيتلايه
ءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوألاسرإلا
نكمي.ليكولاقيرطنعهتجمربوهنعليدب
لاسرإةزهجأةينامثاهلنوكينأةبكرملكل
نعراسفتساللعزوملاعجار.اهعمةجمربم
.لاسرإلازاهجةجمرب

ةيراطبلالادبتسا

ريذحت}

زاهجببعللاباًدبألافطأللحمستال
يوتحي.دُعبنعحاتفمالبلوخدلالاسرإ
نكمي،ةريغصةيراطبىلعلاسرإلازاهج
نكميامك.قانتخالارطخيفببستتنأ
قورحثودحيفاهعالتباببستينأ
ةباصإيفببستيامم،مسجلابةيلخاد
بلطنمدبال.ةافولاامبروأةميسج
ةلاحيفروفلاىلعةيبطلاةدعاسملا
.ةيراطبعالتبا

هيبنت
نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

هيبنت
عوننمىرخأباًمئادةيراطبلالدبتسا
ةيراطبلالادبتساىلعبترتيدق.بسانم
دبال.اهراجفنارطخبسانمريغعونب
ةمدختسملاتايراطبلانمصلختلانم
ال.ةيلحملانيناوقلاوتاميلعتللاًقفو
ةيراطبلاعطقوأقحسوأقرحلواحت
ةيراطبلاضيرعتبنجتو،ةمدختسملا
طغضضافخنابمستتنكامأيفدجاوتلل
ةرارحتاجردبوأةدشباهيفءاوهلا
.ةيلاع

هيبنت
لاسرإلازاهجعيمجتةداعإمتتملاذإ
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلل
ىلإلئاوسلابّرستتدقف،حيحصلكشب
ةرئادلابررضلاقحُلتوتيبملالخاد
للخثودحىلإيدؤيساّمم،ةينورتكلإلا
.RKEلاسرإلازاهجيفلطعوأ/و

)عبتي(
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١٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

)عبتي(هيبنت
اًمئادعبتا،ررضّيأثودحعنملو،يلاتلاب
زاهجعيمجتةداعإبةصاخلاتاوطخلا
ليلدلااذهيفةدراولاRKEلاسرإلا
RKEلاسرإلازاهجقالغإنامضل
.هحتفباهيفموقتةرملكيفماكحإب

يفةدوجوملاةيراطبلالدبتسا
تقوبرقأيفلاسرإلازاهج
ةلاسرضرعةلاحيفنكُمم

REPLACE BATTERY IN REMOTE
KEYقئاسلاتامولعمزكرميف)DIC(.

:ةيراطبلالادبتسال

زاهجنمهلزأويفلخلاءاطغلالصفا.١
حطسملصنيأمادختسابلاسرإلا
.ةيندعمةلمعيألثمعيفرو

هاجتابلفسأللاهكرحوةيراطبلاطغضا.٢
ةقلحهاجتايفلاسرإلازاهجبيج
ةيندعمةادألمعتستال.حيتافملا
.ةيراطبلاعزنا.٣
نوكيثيحبةديدجلاةيراطبلاعض.٤

لدبتسا.ىلعألاوحنبجوملافرطلا
اموأCR2032زارطنمةيراطبب
.اهلداعي
لكشبنوكيليسلاشرفمعضونمدكأت.٥

.تايطوأتاوجفنودبحيحص
لفسأللاسرإلازاهجرزبناجطبضا.٦

فصنلاىلعطغضاوبلصحطسىلع
رابجإللفسألميقتسملكشبرخآلا
.اًعمنيفصنلا

دعبنعةبكرملاليغشتءدب
،دُعبنعليغشتلاءدبةزيمترفوتاذإ
ليغشتدنعخانملابمكحتلاماظنءيضيسف
ةجردبسحىلعكلذودُعبنعةبكرملا
.جراخلابةرارحلا
لمعتوةيفلخلابابضلاحيباصمءيضتدق
اذإ،ةيوهتلاوةئفدتلاةزيمتاذدعاقملا
دعاقملاةئفدتعجار.ةزيملاهذهترفوت
تادادعإلاضرعل.٥٤/اهتيوهتوةيمامألا
ةنوقيأسملا،ةزيملاهذهلةرفوتملا

Settings)ةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Comfort"ددحو and Convenience
.")ةمءالملاةحارلا(
ةدايقلاةلجعةئفدتةيصاخباهزيهجتمتاذإ
عجار.اًضيأاهليغشتمتيدقف،ةيكيتاموتوألا
.١٠٧/ةئّفدُمةدايقةلجع

تاعمتجملاضعبيفنيناوقلارظحتدق
عجار.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
اهتابلطتمىلععالطاللةيلحملاةمظنألا
.دعبنعةبكرملاليغشتءدبنأشب
ناكاذإدعبنعليغشتلاءدبمدختستال
دفنيدق.دوقولانمةليلقةيمكةبكرملاب
.ةبكرملانمدوقولا
تالاحلايفدُعبنعةبكرملاليغشترذعتي
:ةيلاتلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٠
البلوخدلالاسرإزاهجدوجوةلاحيف.

ناكاذإوأةبكرملايفدُعبنعحاتفم
.لاعشإلاعضويفحاتفملا
.كرحملاءاطغقلغمدع.
يفمكحتلاماظنيفلطعدوجودنع.

.حابصملاةءاضإوتاثاعبنالا
رخآعضويأيفلاعشإلاعضوناكاذإ.

.ليغشتلافاقيإىوس
يفرطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضو
كرحملاليغشتءدبلنيتلواحمءارجإمت.

ءدبلةلواحمءارجإوأ،اًقبسمدُعبنع
.ديدمتةرتفعمدُعبنعليغشتلا
.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

ءدبءانثألمعلانعكرحملافقوتيس
:ةيلاتلاتالاحلايفدُعبنعكرحملاليغشت
كرحملاديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.اًدجةيلاع
.تيزلاطغضضفخنااذإ.
لوخدلاماظنلاسرإزاهجلاجملقيدق
ليغشتءانثأRKEحاتفمنودبدُعبنع
.ةرايسلا
نأنكميىرخأفورظكانه
عجار.لاسرإلازاهجءادأىلعرثؤت

Remote Keyless Entry (RKE)
System)١٠/)حاتفمنودبلوخدلاماظن.

دعبنعليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب

.Qررحمثطغضا.١
ىلعرارمتسالاعمروفلاىلعطغضا.٢

ةراشإحيباصمضيمونيحل/
ناوثعبرأةدملوأفاطعنالا
.لقألاىلع
حيباصمليغشتمتي،ةبكرملاءدبدنع
لمعيدقو،باوبألالفقمتيسو.نكرلا
.خانملابمكحتلاماظن
ةدمللمعلايفكرحملارمتسيسامك
ررك،ةيناث٣٠رورمدعب.ةقيقد١٥
ةقيقد١٥ةدمل٢و١نيتوطخلا
.ةيفاضإ

ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ
.ةبكرملاليغشتل
كرحملانارودنمزديدمت

،ةقيقد١٥كرحملاليغشتةدمديدمتنكمي
متاذإوةقيقد٣٠يلامجإلاعومجملانوكيل
ةقيقد١٥لوأءانثأ٢و١ةوطخلاراركت
دمبلطنكمي.اًرئادكرحملانوكيامدنع
.ليغشتلاءدبدعبةيناث٣٠،ةرتفلا
ءدبلابمايقلابلاعشإلاتارودنيبُحمسي
ءدبلابمايقلاوأىصقأدحكنيترملدعبنع
.ديدمتعمةدحاوةرمل
فاقيإمثةبكرملالاعشإليغشتمزلي
ءدبةزيممادختسانمنكمتتلليغشتلا
.ىرخأًةرمدُعبنعليغشتلا

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

دحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا
ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.

.نكرلاحيباصمئفطنت
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
ىلإمثليغشتلاعضوىلإلاعشإلارِدأ.

.ليغشتلافاقيإعضو

باوبألالافقأ

ريذحت}

.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
،لافطألاةصاخو،باكرللنكميثيح.

اوطقسيوةلوهسبباوبألااوحتفينأ
حتفنكمي.ريستيهوةبكرملانم
كرحتءانثأاهحتفوباوبألالفق
نمطوقسلالامتحانإ.ةرايسلا
ربكأنوكيمادطصاعقواذإةبكرملا
كلذل.باوبألالافقإمدعلاحيف
اودترينأباكرلاةفاكىلعبجي
امك،بسانملالكشلابنامألامازح
.ةبكرملاةدايقءانثأباوبألالفقبجي

ريغةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
مهعسوبنوكينلامبرفةلوفقم
لفطلاضرعتينأنكمي.اهنمجورخلا
نميناعيدقوةطرفمةرارحىلإ

)عبتي(
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٢١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

)عبتي(ريذحت

تومللضرعتيدقوأةميدتسمتاباصإ
ةبكرملالفقا.سمشةبرضببسب
.اهترداغمدنعًامئاد

ىلإةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
امدنعلوفقملاريغبابلانمةبكرملا
نإ.اهفقوتوأةبكرملاةعرسففخت
ىلعدعاسينأنكميباوبألالافقإ
.كلذثودحعنم

حتفوةبكرملالفقلقرطةدعكانه
.اهلافقأ
:جراخلانم
نعلوخدلاماظنلاسرإزاهجمدختسا.

.)RKE(حاتفمالبدُعب
.دجونإ،حاتفمالبلوصولامدختسا.
بابوأقئاسلابابيفحاتفملامدختسا.

.دجونإ،بكارلا
لافقأمدختساف،ةبكرملالخادتنكاذإامأ
ىنستييك.ةيوديلاوأةيئابرهكلاباوبألا
،ةيوديلابابلالافقأمادختساببابلالفق
.يوديلالفقلاضبقمىلعطغضلاكيلعف
لفقحتفلةدحاوةرمبابلاضبقمبحسا
ةرمضبقملابحسا.لخادلانمبابلا
.بابلاحتفلىرخأ
.٣٢/ةبكرملاراذنإماظنعجار

حاتفمالبلوخدلا

نإ،دُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
بابنم)مادقأ٣(رتم١ةفاسمنمض،دجو
وأهحتفدارملابابلاوأةعتمألاقودنص
.حتفللبابلاضبقمىلعرزلاطغضا.هلفق
يف"حاتفمنودبلوصولاليغشت"عجار

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

/)حاتفمالبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا
Remoteوا١٠ Keyless Entry (RKE)

System Operation)ماظنتايلمع
/)حاتفمبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا

١٧.

رحلانارودلاتاذلافقألا

لكشببابلاحاتفملفقةناوطسأةرادإمتت
وأحيحصلاريغحاتفملامادختسادنعرح
عنمت.لماكلابحيحصلاحاتفملالاخدإمدع
حتفمتينأبابلالفقلةقيلطلاةرادإلاةزيم
طبضةداعإل.ةونعلفقلاةناوطسأ
حاتفملالاخدإنمدكأت،لفقلاةناوطسأ
مق.لفقلاةناوطسأيفلماكلابحيحصلا
ةناوطسأنأرعشتىتححاتفملاريودتب
جرخأ.ىرخأةرماهناكميفرقتستلفقلا
حاتفملاردأو،لماكلابهلاخدإدعأوحاتفملا
.ةرايسلالافقأحتفل

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

.ةيئابرهكلاباوبألالافقأةزيمترفوتاذإ

Q:باوبألالفقمتييكلطغضا.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٢

K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.

لافقإلارخأت
ريخأتىلع،ترفوتاذإ،ةيصاخلاهذهلمعت
ناوثسمخرادقمبباوبألالافقألنيمأتلا
.باوبألاعيمجقلغدعب
ةلاحيفطقفرخأتملالفقلاليغشتنكمي
باوبألالافقأنيمأتعنمةزيمليغشتفاقيإ
.ةررحملا

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

وأبابلالفقنيمأتحاتفمباًددجمQطغضا
لافقأنيمأتلRKEلاسرإزاهجبQطغضا
.روفلاىلعباوبألا
ضرعل.ةيصاخلاهذهةجمربنكمي
سملا،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلا
ةحفصلايف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ
ددح.هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا

"Vehicle)تارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم
Power"ددحوةحاتملا Door Locks
.")ةيئابرهكلاباوبألالافقأ(

ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
ةجمربمتي،ةزيملاكلتدوجوةلاحيف
لوحتي،باوبألاقلغنتامدنعثيحبةبكرملا
عارذكرحتيوليغشتلاعضولاىلإلاعشإلا
)نكرلا(Pعضولانمةعرسلارييغت
.باوبألاقلغنتسو
هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(اس/مك١٣ةعرسل
:باوبألالافقأحتفل
بابلالفقنيمأتحاتفمبKطغضا.

.يئابرهكلا
.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
.باوبألليكيتاموتوألالفقلاةجمربنكمي
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Power Door Locks)باوبألالافقأ
.")ةيئابرهكلا

قالغإلانمةيامحلا
ديقليغشتلاحاتفمنوكي،زيهجتلاةلاحيف
حاتفمناكو،تاقحلملاعضويفوأليغشتلا
قئاسلابابوًاطوغضميلآلابابلالفق
لفقحتفنيسوباوبألالكلفقنتس،ًاحوتفم
.طقفقئاسلاباب
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
يفو.)تدجونإ(حاتفمالبلوصولاةفيظو
لخادRKEزاهجدوجوفاشتكاةلاح
لاسرإةزهجأددعليلقتمتيملو،ةبكرملا

RKEبابلفقحتفمتيسف،لخادلاب
قوبلانمتوصردصيسوقئاسلا
.تارمةثالث
ًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
طغضلالالخنمحوتفمقئاسلابابامنيب
لفقنيمأتحاتفمبQىلعرارمتسالاعم
.يئابرهكلابابلا

Open Door Anti-Lockout)قلغعنم
)حوتفملابابلا

ليغشتمتاذإ،ةزيملاكلتدوجوةلاحيف
تناكو،حوتفملابابلاقلغعنمةزيم
مثاًحوتفمقئاسلابابو،ةفقوتمةرايسلا
باوبألاعيمجنيمأتمتيسف،نيمأتلابلطمت
.هلفقحتفمتيسفقئاسلابابءانثتساب
عنمةزيمليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
تادادعإلاضرعل.حوتفملابابلاقلغ
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٢٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنمةحاتملا
>)ةبكرملا(Vehicle>تادادعإلاسملا

Power Door Locks)باوبألالافقأ
.)ةيئابرهكلا

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

نمةيلخادلاةفاحلايفنامألالفقدجوي
:نامألالفقمادختسال.ةيفلخلاباوبألا

عضومىلإًالوصولفسألعارذلاكرح.١
.لفقلا
.بابلاقلغأ.٢
بابلاعمهسفنءارجإلالعفا.٣

.رخآلايفلخلا

لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

طيشنتقيرطنعبابلالفقحتفا.١
حاتفمىلعطغضلابيلخادلاضبقملا
زاهجمادختسابوأيئابرهكلابابلاحتف
نودبدعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإ
.)RKE(حاتفم

.جراخلانمبابلاحتفا.٢
نكمتينل،لافطألانامألفقنيكمتدنع
بابلاحتفنمًانسربكألالافطألاورابكلا
نامألافقأءاغلإبمق.لخادلانميفلخلا
.لخادلانمباوبألاحتفنيكمتللافطألا
:نامألالفقءاغلإل
.جراخلانمبابلاحتفاوبابلالفقحتفا.١
لعفا.لفقلاحتفلىلعألعارذلاكرح.٢

.رخآلابابلاعمهسفنءارجإلا

باوبألا

ةعتمألاقودنصباب

يوديلاةعتمألاقودنصباب

ريذحت}

ةعتمألاقودنصبابقوفسولجلادُعي
ةبكرملاريسدنعىتح،اًدجاًرطخ
دقفينألهسلانمف.ةضفخنمتاعرسب
قودنصبابقوفنوسلاجلاصاخشألا
تاروانملةجيتناوطقسيومهنزاوتةعتمألا
نمطوقسلانعمجنيدقو.ةبكرملا
ةريطختاباصإلضرعتلاةكرحتمةبكرم
قوفسولجلابدحألحمستال.ةافولاوأ
سولجنمدكأت.ةعتمألاقودنصباب
نمودعاقملاىلعةبكرملايفعيمجلا
.حيحصلكشبنامألامازحمادختسا

.ةعتمألاقودنصبابحتفلحاتفملامدختسا
هضبقمنمهعفربةعتمألاقودنصبابحتفا
.لفسألهبذجءانثأ
ةوقبهعفدا،ةعتمألاقودنصبابقالغإل
.هناكميفتبثيىتحىلعألل
هبذجا،ةعتمألاقودنصبابقالغإدعب
هناكميفهرارقتسانمدكأتللفلخلل
.نمآلكشب
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٤

ىلعةرايسلاقودنصباوبأضعبيوتحي
ناكوأةيراطبلالصفمتاذإ.يئابرهكجالزم
قودنصبابحتفنينلف،ًاضفخنماهنحش
ىلإةعتمألاقودنصبابدوعيسو.ةعتمألا
ةيراطبلاليصوتةداعإدعبلمعلا
.اهنحشةداعإو

اًيلآةعتمألابابقودنصبابريرحت

ريذحت}

يفصخشيأدوجومدعنمدكأت
يئابرهكلاةعتمألاقودنصبابقيرط
يديألابظافتحالاو،هقالغإوهحتفءانثأ
ةعتمألاقودنصبابتالصفمنعاًديعب
كريغوأتنأضرعتتدق.مادختسالادنع
قودنصبابراسميفتقلعاذإتاباصإل
بابتالصفموأيئابرهكلاةعتمألا
.ةعتمألاقودنص

هيبنت
دكأت،ةعتمألاقودنصبابفالتإبنجتل
قودنصبابفلخةقطنملانأنم
.هحتفلبقةيلاخةعتمألا

بابحتفنكمي،ةيراطبلاغارفةلاحيف
وأكليكوبلصتا.ًايوديةعتمألاقودنص
.قيرطلابناجىلعةدعاسملا

ةعتمألاقودنصبابحتفوأقلغل،رفوتاذإ
.حاتفملاوأRKEلاسرإلازاهجمدختسا
Remoteعجار Keyless Entry (RKE)

System Operation)ماظنتايلمع
/)حاتفمالبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا

Remoteوا١٠ Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

/)حاتفمبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا
١٧.
Pعضولاىلعةبكرملانوكتنأبجيو
.)نكرلا(
:ةعتمألاقودنصبابحتفل
لاسرإزاهجبةعرسبنيترمxطغضا.

قودنصبابكرحتينأىلإRKEماظن
.ةعتمألا

.ةيزكرملاةموكلايف5ىلعطغضا.

بابضبقمبسمللاقاطنطغضا.
عيمجلافقأريرحتدعبةعتمألاقودنص
بابليولعلاءزجلامدختسا.باوبألا
رمألابلطتاذإاهبحسلةعتمألاقودنص
ماظنبزيهجتلاةلاحيف.ةدعاسملا
بابحتفنكمي،حاتفمنودبلوخدلا
زاهجناكاذإلوفقملاةعتمألاقودنص
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
.)مدق٣(
ةوقبهعفدا،ةعتمألاقودنصبابقالغإل
ةرمهبحسا.هناكميفتبثيىتحىلعألل
.نمآلكشبقلغمهنأنمدكأتللىرخأ
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٢٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

يلآلاةعتمألاقودنصباب

ريذحت}

يفصخشيأدوجومدعنمدكأت
يئابرهكلاةعتمألاقودنصبابقيرط
يديألابظافتحالاو،هقالغإوهحتفءانثأ
ةعتمألاقودنصبابتالصفمنعاًديعب
كريغوأتنأضرعتتدق.مادختسالادنع
قودنصبابراسميفتقلعاذإتاباصإل
بابتالصفموأيئابرهكلاةعتمألا
.ةعتمألاقودنص

هيبنت
دكأت،ةعتمألاقودنصبابفالتإبنجتل
قودنصبابفلخةقطنملانأنم
.هحتفلبقةيلاخةعتمألا

/حتفيةعتمأقودنصبابدوجوةلاحيف
هقلغوأبابلااذهحتفنكميف،ًايلآقلغني
بابحتفليتآلالمعبمق.قرطةدعب
:ةعتمألاقودنص

زاهجبةعرسبنيترمxطغضا.
كرحتينأىلإRKEماظنلاسرإ
عجار.ةعتمألاقودنصباب

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

)حاتفمالبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا
Remoteوا١٠/ Keyless Entry

(RKE) System Operation)تايلمع
لوخدلا()حاتفمنودبلوخدلاماظن
ماظنبزيهجتلاةلاحيف.١٧/)حاتفمب
بابحتفنكمي،حاتفمنودبلوخدلا
زاهجناكاذإلوفقملاةعتمألاقودنص
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
.)مدق٣(

.ةيزكرملاةموكلايف5ىلعطغضا.

بابضبقمبسمللاقاطنطغضا.
عيمجلافقأريرحتدعبةعتمألاقودنص
.باوبألا
:ةعتمألاقودنصبابقالغإليتآلالمعبمق
البلوخدلالاسرإزاهجبxىلعطغضا.

طغضامث،ةدحاوةرمدُعبنعحاتفم
ىلعطغضلايفرارمتسالاعماًعيرس
xةعتمألاقودنصبابقلغنيىتح
قالغنالالبقxريرحتةلاحيف.اًمامت
ةعتمألاقودنصبابحتفنيسف،لماكلا
.ةيناث
ىلعطغضلايفرارمتسالاعمطغضا.

بابقلغنيىتحطسوألاءزجلا5
ريرحتةلاحيف.اًمامتةعتمألاقودنص
قودنصبابللماكلاقالغنالالبق5
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٦

ةعتمألاقودنصبابحتفنيسف،ةعتمألا
قالغنادنعًاتوصسرجردصيس.ةيناث
.اًمامتةعتمألاقودنصباب
ةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضا.

.ةعتمألاقودنصبابضبقمجراخ
حيباصمضموتسوًاتوصسرجردصيس
سرجنكيملاذإ.قالغنالاءانثأةرخؤملا
قودنصبابقلغنينلف،ًالماعريذحتلا
،اذل.ًانكمملازياليلآلاحتفلا.ًايلآةعتمألا
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق
.ةمزاللا
يلآلاةعتمألاقودنصبابليطعتنكمي
يفرركتملايلآلاليغشتلادعبًاتقؤم
،كلذثدحاذإو.ةزيجوةينمزةرتفنوضغ
قودنصبابليغشتناكمإلابلازيالف
.ًايوديةعتمألا
)P(نكرلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
لاحيف.يلآلاةعتمألاقودنصبابليغشتل
عضونمةبكرملابةعرسلالقنعارذكيرحت
،ةيئابرهكلاةفيظولالمعءانثأ)P(نكرلا
ةعتمألاقودنصبابةكرحرمتستفوسف
ةبكرملاةعرسةدايزةلاحيف.ةياهنلاىتح
نأنكميف،ةعتمألاقودنصبابقالغناءانثأ
كرحتيوةعتمألاقودنصبابقالغنافقوتي
قودنصبابنأدكأت.سكاعملاهاجتالايف
.ةدايقلالبقجالزملابًاتبثمواًقلغمةعتمألا

قالغإللعفرلاةزيمليغشت

ةعتمألاقودنصبابلفقىنستييك
عفربمقف،"قالغإللعفرلا"ةزيممادختساب
لماكلاحتفلاعضونمةعتمألاقودنصباب
دعبو.لقألاىلع)ةصوب٤(مس١٠رادقمب
يفةعتمألاقودنصبابأدبيس،كلذ
بابعافتراةلاحيف.ًايئاقلتقالغنالا
نيبةفاسملافصننمرثكأةعتمألاقودنص
.ًايئاقلتذئنيحقلغنينلف،قالغإلاوحتفلا
تابقعلافاشتكا

قئاعةعتمألاقودنصبابةهجاومةلاحيف
دنعبابلافقوتيسف،يلآلاحتفلاةرودءانثأ
ذئنيحنكميف،قئاعلاةلازإدعبو.قئاعلا
ةهجاومةلاحيف.ةعتمألاقودنصبابحتف

ةرودءانثأقئاعةعتمألاقودنصباب
سكعنيوبابلافقوتيسف،يلآلاقالغإلا
.لماكلاحتفلاعضوىتحههاجتا
رثكأةعتمألاقودنصبابةهجاومةلاحيف
ةفيظولاليغشتفاقيإمتيسف،قئاعنم
قلغلابمقف،قئاوعلاةلازإدعبو.ةيلآلا
فانئتسالةعتمألاقودنصبابليوديلا
.يعيبطلايلآلاليغشتلا
يوديلاليغشتلا

نمًايوديةعتمألاقودنصبابقلغنكمي
قودنصبابنوكيامدنعلماكلاحتفلاعضو
يف.ةرمتسمةكرحيفاًعوفرمةعتمألا
نيبةعتمألاقودنصبابةكرحفقوتةلاح
،قلغملافصنعضولاولماكلاحتفلاعضو
"قلغللعفرلا"ةزيمليغشتذئنيحنكميف
ةلاحيف.ًايلآةعتمألاقودنصبابقالغإو
ليغشتلاءانثأسمللاةحولىلعطغضلا
حيتيوةعتمألاقودنصبابفقوتيسف،يلآلا
باببتيبثتبجي.يوديلاليغشتلاةيناكمإ
لصاويسفالإو،فاقيإلادعبةعتمألاقودنص
.حتفلا
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةعتمألاقودنصباب
MultiFlex (Chevrolet)/

MultiPro (GMC)

ريذحت}

يفصخشيأدوجومدعنمدكأت
يئابرهكلاةعتمألاقودنصبابقيرط
يديألابظافتحالاو،هقالغإوهحتفءانثأ
ةعتمألاقودنصبابتالصفمنعاًديعب
كريغوأتنأضرعتتدق.مادختسالادنع
قودنصبابراسميفتقلعاذإتاباصإل
بابتالصفموأيئابرهكلاةعتمألا
.ةعتمألاقودنص

هيبنت
دكأت،ةعتمألاقودنصبابفالتإبنجتل
قودنصبابفلخةقطنملانأنم
.هحتفلبقةيلاخةعتمألا

نوكتنأبجي،ةزيملاهذهبةزهجمتناكاذإ
.)نكر(Pعضولايفةرايسلا

قودنصبابيفةدوجوملاحيتافملاعنمت
ةعتمألاقودنصبابحتفيلخادلاةعتمألا
ةعتمألاقودنصبابنوكيالامدنعيسيئرلا
.اًمامتاًقلغم

:يسيئرلاةعتمألاقودنصبابحتفل

زاهجبةعرسبنيترمxطغضا.
نأىلإRKEماظنلاسرإ
عجار.ةعتمألاقودنصبابكرحتي

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

)حاتفمالبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا
Remoteوا١٠/ Keyless Entry

(RKE) System Operation)تايلمع
لوخدلا()حاتفمنودبلوخدلاماظن
ماظنبزيهجتلاةلاحيف.١٧/)حاتفمب
بابحتفنكمي،حاتفمنودبلوخدلا
زاهجناكاذإلوفقملاةعتمألاقودنص
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
.)مدق٣(
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨

.ةيزكرملاةموكلايف5ىلعطغضا.

بابضبقمبةيلفسلاسمللاةحولطغضا.
عيمجلافقأريرحتدعبةعتمألاقودنص
بابليولعلاءزجلامدختسا.باوبألا
رمألابلطتاذإاهبحسلةعتمألاقودنص
.ةدعاسملا
هعفدا،يسيئرلاةعتمألاقودنصبابقالغإل
هبحسا.هناكميفتبثيىتحىلعأللةوقب
.نمآلكشبقلغمهنأنمدكأتللىرخأةرم

طغضا،يلخادلاةعتمألاقودنصبابحتفل
بابضبقمىلعةيولعلاسمللاةحولىلع
.باوبألاعيمجحتفدعبةعتمألاقودنص
قودنصبابنميولعلاءزجلابحسا
.هحتفلةعتمألا

هيبنت
عميلخادلاةعتمألاقودنصبابحتفتال
اذإيسيئرلاةعتمألاقودنصبابحتف
ةروطقموأةلصوةرككانهتناك
قودنصبابكلذفلتيدقف.ةقفرم
.ةعتمألا

عميلخادلاةعتمألاقودنصبابقالغإل
وأةوقبهعفدا،ةعتمألاقودنصبابقالغإ
ةرمهبحسا.هلفقمتيىتحىلعألهبحسا
.نمآلكشبقلغمهنأنمدكأتللىرخأ
عميلخادلاةعتمألاقودنصبابقالغإل
:ةعتمألاقودنصبابحتف
يسيئرلاةعتمألاقودنصبابكسمأ.

يلخادلاةعتمألاقودنصبابقلغأو
.تابثب
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ثيحبيلخادلاةعتمألاقودنصبابعفرا.

يسيئرلاةعتمألاقودنصبابعمقفاوتي
.تقولاسفنيفاًعمامهقلغأو
ةعتمألاقودنصبابةجردمادختسادنع
نإثيحلمحلانيمأتبجي،لمحللةطحمك
/عئاضبلاةطبرأعجار.كرحتيدقلمحلا

١٠٢.

يلخادلاةعتمألاقودنصبابليطعت/نيكمت
MultiFlex (Chevrolet)/

MultiPro (GMC)

يلخادلاةعتمألاقودنصبابنوكيدق
MultifFex)هيلورفيش(/MultiPro (GMC)

بابحتفعنملليطعت/نيكمتةيصاخباًدوزم
ةلصوبيكرتدنعيلخادلاةعتمألاقودنص
قحلتنأنكميىرخأتادعميأوأرج
.يلخادلاةعتمألاقودنصباببررضلا

:يلخادلاةعتمألاقودنصبابحتفليطعتل
دعبىلعدُعبنعمكحتلاحاتفمنأنمدكأت
مثيفلخلادصملانم)مادقأ٣(دحاورتم
سمللاةحولىلعرارمتسالاعمطغضا
ثالثةدمليفلخلابابلاضبقميفةيولعلا
نأبكهيبنتلةيفلخلاحيباصملاضموتس.ٍناوث
نكمملانملازيال.ةلطعمةيلخادلاةباوبلا
يلخادلاةعتمألاقودنصبابليغشت
،يديلقتلايفلخلابابلالثميجراخلاو
.اهدرفمبةيلخادلاةباوبلاحتفمتينلنكلو
ةعتمألاقودنصبابةفيظونيكمتل
ةحولىلعرارمتسالاعمطغضا،يلخادلا
ٍناوث٣ةدملضبقملايفةيولعلاسمللا
نآلانكمي.ةيفلخلاحيباصملاضموتىتح
لكشبيلخادلاةعتمألاقودنصبابحتف
.يجراخلاةعتمألاقودنصبابنعلصفنم

ةعتمألاقودنصبابةجرد

ريذحت}

نيديلابظفتحا،ةيصخشلاةباصإلابنجتل
ةجردليغشتدنعتالصفملانعاًديعب
.ةعتمألاقودنصباب

ةيسيئرلاةعتمألاقودنصباوبأحتفعم
قودنصبابةجردضفخنكمي،ةيلخادلاو
.ليمحتلاحطسىلإلوصوللةعتمألا

جردلامادختسا

هيبنت
ةعتمألاقودنصبابمادختسادنع
مجك١٧٠لمحلالدعمغلبي،ةجردك
اًصخشنمضتييذلاو،)الطر٣٧٥(
ةجردليمحتيفطارفإلانإ.ةلومحلاو
اًفلتببسينأنكميةعتمألاقودنصباب
.ةعتمألاقودنصبابماظنل

،ةعتمألاقودنصبابةجردضفخل.
طسويفدوجوملارزلاىلعطغضا
عضولاىلإهضافخنانمدكأت.ةجردلا
.لماكلابحوتفملا
اهعفرا،ةعتمألاقودنصبابةجردقالغإل.

نييبناجلانيجالزملاالكنأنمدكأت.تابثب
.نيقشعم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠

اهمادختسادنعةجردلاىلعأةلومحعضتال
.ليمحتةطحمك

دعاسملاضبقملامادختسا

قودنصلاخدإيفدعاسملاضبقملا
:همادختسال.ليمحتلا

لفقيىتحضبقملاىلعىلعألهعفرا.١
.حتفلاعضويف

عارذبحسا،دعاسملاضبقملاةداعإل.٢
عفداوضبقملاةركةياهنهاجتريرحتلا
.قلغُملاعضولاىلإفلخللضبقملا

ةعتمألاقودنصباوبأىلعلامحألاعضو

هيبنت
بابىلعدوعصلاةصنملامحأعضتال
دقف.طقفيلخادلاةعتمألاقودنص
.يلخادلاةعتمألاقودنصبابلفلتثدحي

ةلضفملاةقيرطلا

ةليدبلاةقيرطلا

قودنصبابىلعلمحيأعضودنع
ربعيواستلابنزولاعيزوتبمق،ةعتمألا
قبطنياذهو.ةعتمألاقودنصبابضرع
.ةعتمألاقودنصباوبأعاونأعيمجىلع
.)١(لمحعيزوتةضراعمدختسا.
.)٢(تامدصلايقاوبدوعصلاةصنمتبث.
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

اهيفلعتشتنأنكمييتلاءايشألالقن
نارينلا

ريذحت}

فلتوأ/وةيصخشلاةباصإلابنجتل
نأنكمييتلارصانعلالقندنعةرايسلا
،رجشلاقاروألثم،نارينلااهيفلعتشت
قرولاوأشقلاوأةياقولاشرفوأ
:ةنحاشلابليمحتلاحطسيف،ىوقملا
نمآلكشبءايشألاعضونمدكأت.

ال.ةنحاشلابليمحتلاحطسلخاد
وأبناوجلانميلدتلاباًدبأاهلحمست
ةنحاشلابليمحتلاحطسنيبعوقولا
.ةنيباكلاو

ةنيباكلانيبءايشأيأاًدبأعضتال.
اهنكمي.ةنحاشلابليمحتلاحطسو
ةنخاسلامداعلاءازجأسمل
.لاعتشالاو

ريذحت}

رداصموررشلارداصمورئاجسلابظفتحا
ةقطنملانعاًديعبىرخألالاعشإلا
ةنحاشلابليمحتلاحطسنيبةعقاولا
ماظنىلعطقستنأنكمي.ةنيباكلاو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دق.رانلالعشتولفسألايفدوقولا
فلتوأ/وةباصإللكريغوأتنأضرعتت
.ةرايسلا

ةدعاسملاةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ

ريذحت}

فلتوأةيصخشلاةباصإلابنجتل
وأةبكرملاىلإلوخدلالبق،تاكلتمملا
ةيلآلاةجردلاديدمتنمدكأت،اهنمجورخلا
ىلعطغضتال.لماكلابةدعاسملا
كرحتءانثأةدعاسملاةيلآلاةجردلا
يأوأكيديعضواًمامتبنجت.ةبكرملا
ةجردلانيبكمسجنمىرخأءازجأ
نيبوةدتممنوكتامدنعةدعاسملاةيلآلا
.ةبكرملا

تاجردلانإف،كلذبزيهجتلاةلاحيف
حتفدنعددمتتفوسةيئابرهكلاةدعاسملا
دعبًايكيتاموتوأىرخأةرماهمضمتيوبابلا
مضمتيفوس.ناوثثالثببابلاقلغ
اذإروفلاىلعةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردلا
عضومنمققحت.كرحتلايفةبكرملاتأدب
.ةبكرملانمجورخلالبقجردلا
لبقةدعاسملاةيلآلاتاجردلاليطعتبمق
.اهلفسأءيشيأعضووأةبكرملاعفر

عنمىلإديلجلانمريثكلامكارتيدؤيدق
ةلاحيف.ةدعاسملاةيلآلاتاجردلاحاتفنا
ةيلآلاتاجردلاليطعتبمق،كلذثودح
نيكمتبمقمثديلجلالزأوةدعاسملا
ةروصباهلمعنمدكأتوةدعاسملاتاجردلا
.مادختسالالبقةيداع
،ءايشألاو،لافطألاو،نيديلاىلعظفاح
ةدعاسملاتاجردلانعةديعبسبالملاو
موقتفوس.اهكرحتءانثأةيئابرهكلا
ترعشتسااذإاهتكرحسكعبتاجردلا
ةلازإبمق.قلغلاوأحتفلاءانثأقئاعدوجو
سفنىلعبابلاقلغأوحتفامث،قئاعلا
.ةدعاسملاتاجردلاةكرحلامكتسالبناجلا
لظتفوسف،اًحضاوقئاعلانكيملاذإ
.ةدايقلاءانثأةدتممةدعاسملاتاجردلا
ةدعاسملايتجرداتلكبحسوأديدمتبمق
تادادعإةمئاقلالخنمفيظنتللةيئابرهكلا
نمةحاتملاتادادعإلاضرعل.ةرايسلا
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاش
>)ةبكرملا(Vehicle>تادادعإلا

Comfort and Convenience)ةحارلا
.)ةمءالملاو
ليطعت/نيكمت

ةدعاسملاتاجردنيكمتنكمي
ةمئاقلالخنماهليطعتوأةيئابرهكلا
ةحاتملاتادادعإلاضرعل.ةرايسلاتادادعإ
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنم
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>)ةبكرملا(Vehicle>تادادعإلا
Comfort and Convenience)ةحارلا

.)ةمءالملاو

ةبكرملانامأ
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
ةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو
.اًمامتةرايسلا

ةبكرملاراذنإماظن

ةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
ىلإيمامألاجاجزلانمبرقلابسايقلا
.ماظنلاةلاح

Off)طٰشنمريغراذنإلاماظن:)ءافطإلا.

ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا
وأبابلا.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
.حوتفمكرحملاءاطغ
.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١
نيتقيرطلاىدحإبةبكرملالفقبمق.٢

:نيتيلاتلا
.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.
.بابلالخاد

أدبيوراذنإلاماظنطشنيس،ةيناث٣٠دعب.٣
.ءطببضيمولايفرشؤملاحابصم
زاهجيفQىلعطغضلايدؤيس
)RKE(حاتفمنودبلوخدلالاسرإ
هردقريخأتنمززواجتىلإةيناثةّرمل
ىلعراذنإلاماظنطيشنتعمةيناث٣٠
.روفلا

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.حاتفملا
ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
قوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسوًاتوص
ليغشتمتيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا

بابلالفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملا
لالخRKEلاسرإزاهجبKىلعطغضلاب

قالطنالدادعتسالاةدميهوناوث١٠
.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلا
باوبأدحأحتفمتاذإاًضيأراذنإلاقلطنيس
متينأنودكرحملازيحءاطغوأباكرلا
قالطنادنع.راذنإلاطيشنتفاقيإكلذلبق
قلطنيوفاطعنالاتاراشإضموتس،راذنإلا
متتس.ًابيرقتةيناث٣٠ةدملقوبلاتوص
ثدحلاةبقارملراذنإلاماظنطيشنتةداعإ
.صخرملاريغيلاتلا

راذنإلاماظنطيشنتليطعت

ءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإراذنإلا
لاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.

البدعبنعلوخدلاماظنبصاخلا
.RKEحاتفم

.ةرايسلاليغشتءدبل.
:أطخلابراذنإلاقالطنابنجتتيكل
ةرداغمدعبةبكرملالافقأنيمأتبمق.

.باكرلاعيمج
زاهجمادختساببابلالفقحتفباًمودمق.

.RKEلاسرإ

لطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
ئفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعفنم
.راذنإلا
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ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

RKEلاسرإزاهجىلعKطغضمتاذإ
ينعياذهف،تارمثالثلًاتوصقوبلاردصأو
ماظنناكامدنعلبقنمثدحًاراذنإنأ
.ًالٰعفمراذنإلا
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ

DIC)قئاسلاتامولعمزكرم(.

هيجوتلادومعلفق
هيجوتلادومعلفقلثمي،ةزهجمتناكاذإ
قالغإبةزيملاهذهموقت.ةقرسعنامزاهج
ةبكرملاليغشتفاقيإدنعهيجوتلادومع
قئاسلابابحتفدنعوأ،قئاسلابابحتفو
دومعحتفي.ةبكرملاليغشتفاقيإمث
.ةبكرملاليغشتدنعهيجوتلا
ليغشتلاجمانربتامولعمزكرمضرعيدق
)DIC(لئاسرلاهذهىدحإ:
هيجوتلادومعلفقةمدخلةلاسرريشت.

ةزيميفةلكشمفاشتكامتدقهنأىلإ
.ةبكرملاةنايصبجيودومعلالفق

لفقمهيجوتلادومعنأبديفتةلاسرريشت.
دومعنكل،لمعيكرحملانأىلإ
نأيعيبطلانم.اًقلغملازيامهيجوتلا
نعليغشتلاءدبءانثأدومعلالفقمتي
طغضلادعبدومعلاحتفبجينكلو،دُعب
ليغشتءدبولمارفلاةساودىلع
ءانثأةلاسريأضرعمتينل.ةبكرملا
.دُعبنعليغشتلاءدب

ليغشتبجيهنأاهدافمةلاسرريشت.
ةرمةبكرملاليغشتبجيوةدايقلاةلجع
ملو،ةديقمدومعلالفقةيلآنأىرخأ
لفقءاغلإنمدومعلالفقزاهجنكمتي
.ةبكرملاليغشتأدبينلو،هيجوتلادومع
هيجوتلاةلجعردأ،كلذثودحةلاحيفو
طبرءاغلإلرخآىلإبناجنمروفلاىلع
ءاغلإىلإكلذدؤيملاذإو.دومعلالفق
ليغشتفقوأف،هيجوتلادومعلفق
نييعتةداعإلقئاسلابابحتفاوةبكرملا
مقوةبكرملاليغشتبمقمث.ماظنلا
ىلإبناجنمةدايقلاةلجعبناجريودتب
ضعبيف.ًابيرقتةيناث١٥ةدملرخآ
ةريبكةوقرمألاقرغتسيدق،تالاحلا
.دومعلاطبرءاغلإل

مق،طبرلانمهيجوتلادومعىلعظافحلل
فاقيإلبقةيمامألاتالجعلابيوصتب
.ةبكرملاليغشت

ةكرحلاعنامليغشت

عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا

هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتًايكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
ريودتدنعيئاقلتلكشبةيلعافلاءاغلإمتيس
عضوىلإءافطإلاعضونملاعشإلا
.ليغشتلا
تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
رثكأوألاسرإزاهجبماظنلاديوزتمتي
ةزهجألاهذهو،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلل
لّطعمماظنبمكحتلاةدحوعمةقفاوتم
ليغشتءدبنكميالو.كتبكرمبةكرح
لاسرإزاهجمادختسابىوسةبكرملا
عمقفاوتملاحاتفمنودبدُعبنعلوخدلا
ضرعتاذإ.حيحصلكشبمكحتلاةدحو
ءدبكنكميالامبرف،فلتلللاسرإلازاهج
.ةبكرملاليغشت
ءيضيدق،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
ليغشتدنعةريصقةرتفلنامألاحابصم
اموكرحملاليغشتأدبيملاذإ.لاعشإلا
دوجوينعياذهف،ًائيضمنامألاحابصملاز
مثلاعشإلافِقوأ.ماظنلايفةلكشم
.ىرخأةرملِواح
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لاعشإلاعاضوأريغتنلةبكرملاتناكاذإ
)ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم
فلتلارهظيملو)ليغشتلافاقيإوأليغشت
نودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهجىلع
لواحوأ.رخآلاسرإزاهجبّرجف،حاتفم
زاهجفيوجتيفلاسرإلازاهجعضو
.يزكرملالوسنوكلايفدوجوملالاسرإلا
Remoteعجار Keyless Entry (RKE)

System Operation)ماظنتايلمع
/)حاتفمالبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا

Remoteوا١٠ Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

/)حاتفمبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا
١٧.
مدعةلاحيفةنايصلاىلإكترايسجاتحتس
زاهجمادختسابلاعشإلاعضورييغت
لاسرإلازاهجعضودنعوأرخآلالاسرإلا
عاضوأرييغتمتياذإ.لاسرإلازاهجبيجيف
لوألالاسرإلازاهجنوكيدقف،لاعشإلا
موقينأهنكمييذلاكليكوعجار.ًابيعم
نأهنمبلطاوةقرسلاعنمماظنةمدخب
البدعبنعلوخدلللاسرإزاهججمربي
.ةبكرمللاًديدجحاتفم

ةكرحلالشماظنقفاوتينأنكمملانم
حاتفمالبدعبنعلوخدلللاسرإةزهجأعم
ةينامثةجمربنكمي.ةلدبتسموأةديدج
ةزهجأةجمربل.ةبكرملاعملاسرإةزهجأ
لاسرإلاةزهجأةجمرب"رظنا،ةيفاضإلاسرإ
يفةدراولا"ةبكرملاعم

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

/)حاتفمالبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا
Remoteوا١٠ Keyless Entry (RKE)

System Operation)ماظنتايلمع
١٧/)حاتفمبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا
نكميرخأزاهجيأوألاسرإلازاهجكرتتال
ماظنلمعليعفتءاغلإيفببستينأ
وأةبكرملالخادةقرسلادضراذنإلا
.هلمعلاطبإ
يفكرحملارمتسااذإ،حاتفمرفوتةلاحيف
هضرعتحاتفملاىلعرهظيالو،ءدبلامدع
حاتفمبليغشتلاءدبلواحف،ررضيأل
عجار.رهصملاصحفمزليدق.رخآلاعشإ
اذإ.٣٣٣/ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ةطساوبءدبلامدعيفكرحملارمتسا
.ةمدخىلإجاتحتةبكرملانإف،رخآلاحاتفملا
حاتفملانوكيدقف،ةبكرملاليغشتأدباذإ
نأنكمملانم.ليكولاعجار.ًابيعملوألا
حيتافملاعمةرايسلاةكرحلطعمقفاوتي
لصيامةجمربنكمي.ةليدبلاوأةديدجلا
حيتافمةجمربل.ةبكرمللحيتافمةينامثىلإ
٨/)حاتفمبلوخدلا(حيتافملاعجار،ةيفاضإ

كرتتال.٩/)حاتفمالبلوخدلا(حيتافملاوا
يغلتنأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملا
دضراذنإلاماظنلمعلطبتوأليعفت
.ةبكرملالخادةقرسلا
ديدجحاتفمىلعلوصحللليكولاعجار
ليغشتيفمدختسييذلاحاتفملللثامم
.ماظنلا

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

ريذحت}

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

ةيسايقايارم

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
عيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلالاجم
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةروطقملابحسايارم

بكارلاوقئاسلاايارمنميولعلاءزجلا
.اًحطسم
بكارلاوقئاسلاايارمنميلفسلاءزجلا
عيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ًابدحم
طبضمتي.قئاسلادعقمنمةيؤرلالاجم
.ًايودييلفسلاءزجلا

ةيوديلاايارملا
طبضنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نمةيوديةيجراخايارمبةدوزملاتابكرملا
نموأ،لفسألوىلعألةآرملاكيرحتلالخ
نمطيسبءزجةيؤرلنيميلاىلإراسيلا
فلخةحضاوةيؤربعتمتلاوةبكرملابناج
.ةبكرملا
ةتبثملاءاوهلافارحناةزهجأمادختسانإ
تاقحلملاوةبكرملاكرحمءاطغىلع
نمدحينأنكميةبدحملاايارمللةيفاضإلا
.ةآرملاءادأ

ةروطقملابحسايارم

ايارملاديدمت

وحنةروطقملابحسايارمديدمتنكمي
لضفأةيؤرىوتسمريفوتلجأنمجراخلا
.ةروطقمبحسدنع

،ةزيملاكلتدوجوةلاحيف:يوديلاديدمتلا
هبحسوماكحإبةآرملاتيبمكاسمإبمقف
وحنًاليلقهتلامإعم،ةدحاوةكرحبفلخلل
.ةبكرملاةرخؤم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦

مقف،يلصألااهعضوىلإةآرملاةداعإل
.سكاعمهاجتايفاهتاذةكرحلاب

كلتدوجوةلاحيف:يئابرهكلاديدمتلا
يئابرهكلاديدمتلارزىلعطغضا،ةزيملا
اًددجمطغضا.لماكلكشبةآرملاديدمتل
.اهمضل
يئابرهكلاديدمتلاايارمطبضةداعإ

:اذإًايئابرهكايارملاديدمتةزيمطبضدعأ
ءانثأًةفداصمتاقوعميأايارملاتهجاو.

.مضلا/ديدمتلا
.ةفداصمًايوديايارملاديدمت/مضمت.
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.

نمثعبنمءاضوضتوصعامسةلاحيف
ثيحًايعيبطنوكيتوصلااذهنإف،ايارملا
ةيلمعدعبةيوديلاتاكساملاةاذاحممتت
.ايارملليوديلامضلا/ديدمتلا
ةدعاسملاةلومحلاايارمحيباصم

ايارمحيباصمنوكت،اهدوجوةلاحيف
ربكأردقريفوتلفلخلاوحنةهجتمةلومحلا
تضتقااذإ،ةبكرملايبناجىلعةءاضإلانم
ةيجراخلاحيباصملاعجار.كلذةجاحلا
.١٥١/نحشلاةقطنمل

مدقتملارجلابةيؤرلاماظنلةيبناجلاتاريماكلا

تاريماكلاعقت،كلذبةزهجمتناكاذإ
يفمدقتملارجلابةيؤرلاماظنلةيبناجلا
ضرعلاماظن"رظنا.ةيجراخلاايارملالفسأ
ةمظنأيفدراولا")ةجرد٣٦٠(يمارونابلا
.٢٥٨/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

ةيئابرهكلاةآرملا

:ةآرملكليدعتل
يفةآرملاراتختل|وأjىلعطغضا.١

ءيضيس.بكارلابناجوأقئاسلابناج
.رشؤملاحابصم

يفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالاىلإةآرملاكيرحتلمكحتلاةحول
.بولطملا
ةيؤرنكميثيحبةيجراخةآرملكلدع.٣

ةحاسملاوةبكرملانمريغصءزج
.اهفلخةدوجوملا
ءاغلإلىرخأةرم|وأjىلعطغضا.٤

.ةآرملاديدحت
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٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

فاطعنالاةراشإرشؤم

ءاوضأىلعةآرملايوتحت،رفوتلاةلاحيف
هاجتايفضموتفاطعنالاةراشإل
.ريسلاةراحرييغتدنعوأفاطعنالا
ةمهملاةءاضإ

ةءاضإةفيظوضرعت،كلذبةزهجمتناكاذإ
ةيجراخلاايارملانمرداصلاءوضلاةمهملا
/ةمهملاةرانإعجار.ةبكرملايبناجىلإ

١٥٠.

ةلحوملاقرطلاحيباصم

قرطلاحيباصمردصت،اهدوجوةلاحيف
ةآرملليلفسلاءزجلانمءوضلاةلحوملا
باوبألفسأةعقاولاقيرطلاةقطنمىلع
لوخدلادنعةءاضإلارظنا.باكرلاوقئاسلا
و١٥٣/
.١٥٣/جورخلانعةءاضإلا

ايارملا،ةركاذلا

عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
لالخنمةطوبضملادعاقملاعجار.ايارملا
.٥٢/ةركاذلا
)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

عجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٧٢/)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

ايارملايط

يوديلايطلاايارم

ترفوتاذإ،اهيطلةبكرملاهاجتابةآرملاعفدا
يكجراخلاوحنةآرملاعفدا.ةزيملاهذه
.يلصألااهعضوىلإاهديعت
بنجتلًايوديلخادلاوحنايارملايطبمق
ليسغةيلمعءارجإدنعفلتلا
.اهليكيتاموتوأ

اًيئابرهكايارملايط

gىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ىرخأةرمطغضا.ًايلآايارملايطل
.يطلاكفل

ّيطللةلباقلاةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ

:اذإًايئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
.يطلاءانثأًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.
.ًايوديايضرعايارملايطءاغلإ/يطمتي.
.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
عمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
.ايئابرهكايارملايططبضةداعإءانثأتوص
.ةيودييطةيلمعدعبيعيبطتوصلااذه

دعُبنعايارملايط

رارمتسالاعمطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةيناثةدملRKEلاسرإزاهجنمQىلع
نعةيجراخلاايارملايطلًابيرقتةدحاو
زاهجنمKىلعرارمتسالاعمطغضا.دُعب
.حتفللًابيرقتةدحاوةيناثةدملRKEلاسرإ
Remoteعجار Keyless Entry (RKE)

System Operation)ماظنتايلمع
/)حاتفمالبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا

Remoteوا١٠ Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

/)حاتفمبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا
١٧.
فاقيإوأةيصاخلاهذهليغشتنكمي
نمةحاتملاتادادعإلاضرعل.اهليغشت
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاش
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٨

>)ةبكرملا(Vehicle>تادادعإلا
Comfort and Convenience)ةحارلا

.)ةمءالملاو

نيخستللةلباقلاايارملا

لمعت،ةزيملاهذهترفوتاذإ:فلخلا1
ىلعةيفلخلاةذفانلانمبابضلاليزمةزيم
.ةيبناجلاايارملاةئفدت

W:ليغشتلطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.اهليغشتفاقيإوأةنخسملاةيجراخلاايارملا
نمض"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"عجار
ماظنوأ٢٠٢/خانملابمكحتلاةمظنأ
.٢٠٤/خانملابيئانثلايكيتاموتوألامكحتلا

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
ًايكيتاموتوأةيجراخلاقئاسلاةآرملمعت
ةمداقلاةيسيئرلاحيباصملاجهوطبضىلع
هذهترفوتاذإكلذوةرايسلافلخنم
ليغشتءدبدنعةزيملاهذهلمعت.ةزيملا
.ةرايسلا

ةبوجحملاةطقنلاايارم
ةآرمدجوتسف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةيولعلاةيوازلانمضةريغصةبدحم
يهو.قئاسللةيجراخلاةآرمللةيجراخلا
يفعقتدقيتلاءايشألاراهظإعيطتست
.ةبكرمللةبسنلابةبوجحمةقطنم

ةبوجحملاةطقنلاةآرممادختسابةدايقلا

يلعفلاةآرملاضرع
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٣٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ىلعةمداقلاةبكرملانوكتامدنع.١
ةآرملايفةروصلانإف،ةديعبةفاسم
ةفاحلانمةبيرقوةريغصنوكتةسيئرلا
.ةآرمللةيلخادلا
ةروصلانإف،رثكأةبكرملابرتقتامدنعو.٢

ربكيةسيئرلاةآرملايفةدوجوملا
.ةيجراخلاةفاحلاةيحانكرحتتواهمجح

ةقطنملاةبكرملالخدتامدنعو.٣
نملوحتتةروصلانإف،ةبوجحملا
ةطقنلاةآرمىلإةيسيئرلاةآرملا
.ةبوجحملا
ةطقنلاةآرميفةروصلارهظتالو.٤

يفةبكرملانوكتامدنعالإةبوجحملا
.ةبوجحملاةقطنملا

ةطقنلاةآرمعمةيجراخلاةآرملامادختسا
ةبوجحملا

ةيؤرنكميثيحبةيسيئرلاةآرملاطبضا.١
ةطقنلاةآرمضرعمتيوةرايسلابناج
.قئاوعيأنودةبوجحملا
وأرورملاةكرحلجأنمصحفلادنع.٢

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

دكأتلاةدايزلكفتكىوتسمقوفةعيرس
ريسلاةراحىلإءطببلاقتنالالبق
.ةرواجملا

يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
ةلامإللةلباقايارمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ليمتسف،ةركاذلاةزيمبدعاقمو،فلخلل
ددحمعضوىلإقئاسلاوأ/وبكارلاةآرم
Rعضولايفةبكرملانوكتامدنعاًقبسم
فيصرلاةيؤرحيتياذهو.)فلخللعوجرلا(
.فيصرلاةاذاحمبنكرلادنع
عضونم)ايارملا(ةآرملاكرحتتدق
:دنعةلامإلا
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاجرخت.

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(
.ةبكرملاليغشتفاقيإ.
عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.

.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلاضرعل
>تادادعإلاسملا،هيفرتلاوتامولعملا

Vehicle)ةبكرملا(<
Comfort and Convenience)ةحارلا

.)ةمءالملاو

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ناسللاىلعطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
هبحساوراهنلالالخمادختسالاءانثأمامألل
ةءاضإلابنجتلليللاءانثأمادختساللفلخلل
ةيسيئرلاحيباصملانمةرداصلاةديدشلا
.كفلختابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
ةآرملادحت،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نعرداصلاءوضلاراهبإنمًايكيتاموتوأ
لمعت.فلخلابتارايسللةيسيئرلاحيباصملا
ليغشتاهيفمتيةرملكيفتوفخلاةزيم
.ةبكرملا

ةيفلخلااريماكلاةآرم
رظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
فلخةقطنمللاريماكلابةيوازلاضيرع
.ةبكرملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٠

عفدا.ةشاشلاليغشتلناسللابحسا
فاقيإدنع.اهليغشتفاقيإلناسللا
توفخلابةآرملاموقت،ليغشتلا
ىلعلوصحللةآرملاطبضا.يكيتاموتوألا
ءانثأةبكرملافلخةقطنمللحضاورظنم
.ةشاشلافقوت

تارايخلالخريرمتللVىلعطغضا
.طبضلا

تادادعإلاطبضلuوtىلعطغضا
.ةآرملاىلعةدوجوملاتارشؤملامادختساب
ٍناوثسمخةدملةيئرمتارشؤملالظتس
تادادعإلالظتسوريخألارزلاطيشنتدعب
.ةظوفحم

:ةحاتملاطبضلاتارايخيلياميفو

عوطسلا.

ريبكتلا.



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

٤١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةلامإلا.

ريذحت}

)RCM(ةيفلخلااريماكلاةآرمعتمتت
عضاومةيؤرمتيالدق.دودحمرظنمب
ال.ىرخألاماسجألاوتابكرملاوقيرطلا
هذهمادختساباهنكرتوأةبكرملادقت
برقأماسجألارهظتدقف.طقفاريماكلا
ايارملاصحفا.لعفلابهيلعيهامم
رييغتدنعكفتكقوفرظناوأةيجراخلا
يدؤيدق.جمدلاوأةيرورملاتاراحلا
ىلإةبسانملاةيانعلامادختسامدع
.ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلا

اهلحوءاطخألافاشكتسا

ةمدخلاىلعلوصحللليكولاىلإعجرا
يف3وءاقرزةشاشروهظةلاحيف
،اًضيأ،مقو.ةشاشلاليغشتفقوأوةآرملا
ةدوعللهيلإراشملاوحنلاىلعناسللاعفدب
.يئاقلتلاميتعتلاعضوىلإ
ةروصبةيفلخلااريماكلاةآرملمعتالدق
:ةلاحيفةحضاوةروصضرعتوأةميلس
وأسمشلانمرداصجهودوجو.

ةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألاحيباصملا
ناسللاعفدا،رمألامزلاذإ.ماسجألا
.ةشاشلاليغشتفاقيإل

دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.
تاسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
.ةمعانةبطرشامقةعطقمادختساب
وأ/وةرايسلایلعاریماکلاتیبثتفلتمت.

.اهتيبثتةیوازوأاريماكلاعضومرییغتمت
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٢

حطسلةيفلخلاةيؤرلاةآرماريماك
ةنحاشلابليمحتلا
توفخلااذهرفوي،ةزهجمتناكاذإ
،هطيشنتدنع،ويديفةروصيكيتاموتوألا
ةقطنمتايوتحمصحفبقئاسللحامسلل
ةاذاحملوأةظحللةنحاشلابليمحتلاحطس
وأةفوقعمةلصوتاذةروطقمليصوتو
.نارودةينيصتاذ

ةآرملالفسأدوجوملارزلاىلعطغضا.
.ضرعلاةدحوطيشنتلةدحاوةرم

ضرعريبكتلةيناثةرمرزلاىلعطغضا.
.اريماكلا
طيشنتءاغلإلةثلاثةرمرزلاىلعطغضا.

.ضرعلاةدحو
عوجرلا(Rعضولايفةرايسلانوكتامدنع
لظتس،رزلاىلعطغضلامتو)فلخلل
موقيىتحليغشتلاديقضرعلاةدحو
نوكتالامدنع.اهطيشنتءاغلإبقئاسلا
،)فلخللعوجرلا(Rعضولايفةرايسلا
.ناوثينامثدعبويديفلاةروصةدميهتنتس

ةدحوزيمتت،ريبكتلاعضويفنوكتامدنع
ىلعقئاسلاةدعاسملتاداشرإبضرعلا
.ةروطقملاليصوتدنعةرايسلاةاذاحم
يقفألاهيجوتلاةيعضوطبضقئاسللنكمي
.يسأرلاو
عمطغضا،يقفألاهيجوتلاةيعضوطبضل
ىتحناوثينامثةدملرزلاىلعرارمتسالا
رزةطغضلكموقت.ضيمولايفأدبي
لالخنمطخلااذهةيعضوريرمتبةقحال
.ةحاتملاتادادعإلاةعومجم
عقوملايفيقفألاهيجوتلانوكينأدرجمب
رزلاىلعرارمتسالاعمطغضا،بولطملا
ةوطخلارركوىرخأٍناوثثالثةدمل
هيجوتلاةجمربلجأنمهالعأةروكذملا
يقفألاعقوملاطبضةداعإل.يسأرلا
،يسأرلاعقوملاطبضدعبتاهيجوتلل
ةدملرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
.ناوثثالث
ىلعةريخألاةطغضلاذنمناوثينامثدعب
.ةركاذلايفتاهيجوتلاعضوملفقمتي،رزلا

ذفاونلا

ريذحت}

وأزجاعريبكوألفطيأًادبأكرتتال
عمةصاخ،ةبكرملالخادفيلأناويح
وأئفادسقطيفةقلغمذفاونلاءاقب
ةرارحلاوضرعتينأنكميثيح.راح
وأةميدتسمتاباصإنماوناعيوةطرفم
.سمشةبرضببسبتومللنوضرعتيدق

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

ةيوديلاذفاونلا
ةكرحلاقفرمردأ،ةزيملاهذهترفوتاذإ
وأذفاونلاعفرلًايوديبابلكىلعدوجوملا
.ًايودياهضفخ

ةيبرهكلاذفاونلا

ريذحت}

ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
يفاًدبأكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
لوخدلالاسرإَزاهجلافطأاهبةبكرم
.حيتافموأ)RKE(حاتفمنودبدُعبنع
،يفلخلادعقملايفلافطأدوجودنع
ليغشتيأعنملةذفانلالفقرزمدختسا
)حاتفمبلوخدلا(حيتافملاعجار.ذفاونلل
.٩/)حاتفمالبلوخدلا(حيتافملاوا٨/

لاعشإلانوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعت
يفوأ،ليغشتلاعضويف

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

٢٣٦.

حتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأةذفانلا
راركتةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

ةذفانلالفق

لثاممنود،ةيئابرهكلايطللةلباقلاايارملاعم

بابةذفانحيتافمفاقيإبةزيملاهذهموقت
عضونملمعلانعيفلخلابكارلا
.قئاسلا

ذفاونلالفقةزيمليغشتل2ىلعطغضا
ليغشتدنعرشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلا
.ةزيملاهذه

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرم2طغضا

ةعرسبذفاونلاكيرحت

حاتفمكاسمإنودبذفاونلاعيمجحتفنكمي
لماكلابلفسألاىلإحاتفملاطغضا.ةذفانلا
.ةعرسبةذفانلاحتفلةعرسبهررحو
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٤

ةذفانلاحاتفمبحسا،ةحاتمتناكاذإ
قالغإلةعرسبهررحولماكلابىلعألل
.ةعرسبةذفانلا
ةزيجوةرتفلةذفانلاحاتفمبحساوأطغضا
ةكرحلاكلتفاقيإلهاجتالاسفنيف
.ةذفانللةعيرسلا

Express Window Down)عيرسلاضفخلا
)ةذفانلل

L:ءزجلابنوكيسرزلااذهدوجوةلاحيف
.طسوألا

عيمجحتفلرارمتسالاعمLىلعطغضا
.تاكرحلاعيمجفاقيإلLررح.ذفاونلا
عيمجقالغإلةيلآلاذفاونلاحيتافممدختسا
.ذفاونلا

اًيئاقلتةذفانلاهاجتاسكعماظن

ذفاونللعيرسلاقالغإلاةكرحسكعمتيس
نمضمسجيأدوجوراعشتساةلاحيف
ةدوربلاببستتدق.ةذفانلاقالغإلاجم
ةذفانلاهاجتاسكعيفديلجلاوأةديدشلا
دعبيعيبطلكشبةذفانلالمعتس.ًايئاقلت
.ةلاحلاريغتوأمسجلاةلازإ

اًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإ

ريذحت}

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

،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
نعًايئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإنكمي
اذإةذفانلاحاتفمكاسمإوبحسقيرط
.قالغإلانماهعنمتفورظكانهتناك

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب

ءارجإبمايقلايرورضلانمنوكيدق
وأةبكرملاةيراطبلصفةلاحيفةجمربلا
ةذفانلاعفررذعتةلاحيف.اهنحشدافن
:عيرسقالغإةذفانلكةجمرببمق،ةعرسب

.باوبألالكقلغأ.١
لاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ىلعوأليغشتلاعضوىلع
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلاًايئزجحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا
طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤

متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت

ةيناكمإحيتتاهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
يفنيكمتلامتاذإ.دُعبنعذفاونلاحتف
رارمتسالاعمطغضا،ةرايسلاصيصخت
.RKEلاسرإزاهجنمKىلع
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Remote Lock, Unlock, Start)لفق،
.")دُعبنعليغشتلاءدب،لفقلاءاغلإ
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٤٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيفلخلاذفاونلا

ةقلزنملاةيئابرهكلاةيفلخلاةذفانلا

ةذفانلالمعت،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نوكيامدنعةقلزنملاةيئابرهكلاةيفلخلا
يفوأ،ليغشتلاعضويفلاعشإلا

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

٢٣٦.
.ةذفانلاحتفلحاتفملاىلعطغضا.
.ةذفانلاقالغإلحاتفملابحسا.
ةيئابرهكلاةيفلخلاةذفانلاليغشتنكميال
.ًايوديةقلزنملا

سمشلاتايقاو

ةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
،ةرفوتمةزيملاهذهتناكاذإ.جهوتلا
طسوألالماحلانمسمشلابجاحلصفا
وأ،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتل
.بيضقلالوطىلعهديدمتل
،سمشلاتايقاويفةئيضمةآرمدجوت
ءاطغلاعفرا.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو
.حتفلل

فقسلا

فقسلاةحتف

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

نوكيامدنعفقسلاةحتفلمعت،ترفوتاذإ
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)يفوأ،)تاقحلم
تاقحلملاةقاطبظافتحالاةزيمطيشنتةلاح
)RAP(.ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعجار
)RAP(/٢٣٦.

يقالزنالاحاتفملا

حتفل:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
ررحولماكلابطغضا،ةعرسبفقسلاةحتف
I)١(.طغضاI)ىرخأةرمهرّرحو)١
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٦

،ةعرسبفقسلاةحتفقلغل.ةكرحلافاقيإل
طغضا.)١(Kررحولماكلابطغضا

K)ةكرحلافاقيإلىرخأةرمهرّرحو)١.
دق:فقسلاةحتفلحيرملافاقيإلاعضو
حيرمفاقيإبةدوزمةبكرملاهذهنوكت
فقوتتس.ةطرفملاحايرلاءاضوضعنمل
يفقيرطلافصتنميفًابيرقتفقسلاةحتف
فقسلاةحتفحتفل.عيرسلاحتفلاءانثأ
هررحو)I)1ىلعطغضا،لماكلاب
.ىرخأةرم
ةحتفحتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
.)١(Iىلعرارمتسالاعمطغضا،فقسلا
ةطغضطغضا.ةكرحلافاقيإل)١(Iررح
.فقسلاةحتفقلغل)١(Kىلعةليوط
.ةكرحلافاقيإل)١(Kررح
ةلامإلاحاتفم

طغضا،قالغإلاعضونم:ةيوهت
طغضا.فقسلاةحتفةيوهتل)٢(Jىلع
K)ةحتفلاقلغل)٢.
ءاوهلاةفراحعفترت،فقسلاةحتفحتفدنع
متيامدنعءاوهلاةفراحدترت.ًايكيتاموتوأ
.فقسلاةحتفقالغإ
ةيقاوىلعاًضيأفقسلاةحتفيوتحت
مامأللاهبذجنكمملانميتلاسمشلا
ةيقاوحتفبجي.سمشلاةعشأرورمعنمل
.ًايودياهقالغإوسمشلا

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن

هاجتاسكعماظنبةدوزمفقسلاةحتفٰنإ
ةحتفليغشتدنعالإهطيشنتمتياليئاقلت
.عيرسلاقالغإلاعضويففقسلا
ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
سكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
حتفو،فقوتلاو،مسجلافشكبهاجتالا
.اليلقفقسلاةحتف
ةيلمعىرخأفورظوأعيقصلاعنماذإ
قالغإقيرطنعةزيملاءاغلإبمق،قالغإلا
فاقيإل.يوديلاعضولايففقسلاةحتف
.)١(Kررح،ةكرحلا

ةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
نأنكميو.اهراسميفوأفقسلاةحتف
فقسلاةحتفليغشتدنعةلكشمكلذببسي
نأاًضيأنكميامك.اًجيجضببسيدقوأ
ةحتفحتفا.هايملافيرصتماظندسي
قئاوعيأةلازإبمقويرودلكشبفقسلا
ةحتفةدادسحسما.ةرثعبتمتايافنوأ

مادختسابفقسلادسةقطنموفقسلا
عمةيرطةجنفسإوأةفيظنشامقةعطق
تاراسمنعمحشلاةلازإبمقتال.ءاملا
.فقسلاةحتف
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٤٧ دناسملاودعاقملا

دناسملاودعاقملا
سأرلادناسم

٤٨................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٤٩................دعقملاطبض
٤٩..............طسوألادعقملا
٥٠........ًايئابرهكدعقملاليدعت
٥٠..........دعاقملاروهظةلامإ
٥١...........رهظلالفسأطبض
لالخنمةطوبضملادعاقملا

٥٢...................ةركاذلا
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٥٤...................اهتيوهتو

ةيفلخلادعاقملا
٥٥..............ةيفلخلادعاقملا
٥٦.........ةيفلخلادعاقملاةئفدت

نامألاةمزحأ
٥٧................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٥٨....................بسانم
٦٠........نضحلا-فتكلامازح
نامألامازحمادختسا

٦٢................لمحلاءانثأ
٦٣...........نامألاماظنصحف
٦٣..........نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٦٣..............مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٦٤.........ةيئاوهلادئاسولاماظن
٦٥....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٦٦..................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٦٧....................؟خفتنت
ةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
٦٧..................؟دييقتلاب
خافتنادعبهارتفوسيذلاام
٦٨...........؟ةيئاوهلاةداسولا
فاشتكاةزيمليطعترز
٦٩...................بالقنالا
٧٠........بكارلاراعشتساماظن
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايص
٧٤....................ةيئاوه
ةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ

٧٤.............ةيئاوهدئاسوب
دئاسولاماظنصحف
٧٥...................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٧٥............ثداحعوقودعب

لافطألادعاقم
٧٦...........ًانسربكألالافطألا
لافطألاوعّضرلا

٧٧................ًانسرغصألا
٧٩..........لافطألادييقتةمظنأ
نامأماظنعضومتينيأ

٨١...................لافطألا

لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا
٨٢...........)LATCHماظن(
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٩٣..............مداصتثداح
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

٩٣........)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

٩٦....)يمامألابكارلادعقميف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

يمامألادعقملايف
٩٩..................)طسوألا
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دناسملاودعاقملا٤٨

سأرلادناسم

ريذحت}

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

ةيمامألادعاقملا

دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا

ىلعطغضا،هضفخوأسأرلادنسمعفرل
دنسمبحساو،سأرلادنسمبناجبرزلا
.رزلاررحمثلفسألهعفداوأىلعألسأرلا
دعبهبحساوسأرلادنسمىلعطغضا
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلاريرحت
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

ةيفلخلاسأرلادناسم

سأردناسمةبكرملابيفلخلادعقمللدجوي
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقريغ
.ةيفرطلا

ةيؤرةحاتإلمامأللسأرلادنسميطنكمي
دعاقملانوكتامدنعفلخلاوحنلضفأ
طغضا،سأرلادنسميطل.ةرغاشةيفلخلا
.سأرلادنسمبناجىلعدوجوملارزلا
،دعقملايفسلاجبكاركانهنوكيامدنع
هعضوىلإسأرلادنسمعاجرإباًمئادمق
دنسمعفدا.هناكميفلفقيىتحمئاقلا
.هلفقنمدكأتللهبحساودعقملاسأر
لافطأللنامأماظنبيكرتبموقتتنكاذإ

تاتبثملاعجارف،يفلخلادعقملايف
ماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٨٢.
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٤٩ دناسملاودعاقملا

طسوألارهظلادنسم

اًزهجمةبكرملابيفلخلادعقملانوكيدق
يذلاطسوألادعقملاعضويفسأردنسمب
.هطبضنكميال
لافطأللنامأماظنبيكرتبموقتتنكاذإ

تاتبثملاعجارف،يفلخلادعقملايف
ماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٨٢.

ةيمامألادعاقملا

دعقملاطبض

ريذحت}

اذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ةدايقءانثأقئاسلادعقمطبضتلواح
الإقئاسلادعقمطبضبمقتال.ةبكرملا
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأ

:ًايوديدعقملاطبضل
ةمدقمدنعدوجوملاضبقملابحسا.١

.دعقملا
بولطملاعضولاىلإدعقملاكرح.٢

.ضبقملاررحو
فلخلاومامأللدعقملاكيرحتلِواح.٣

.هناكميفتبثُمهنأنمدكأتلل
روهظةلامإعجار،دعقملارهظطبضل
.٥٠/دعاقملا
عجار،ترفوتاذإ،رهظلالفسأةمعادطبضل
.٥١/رهظلالفسأطبض

طسوألادعقملا
يمامألادعقملارهظلمعي،هرفوتةلاحيف
/باوكألللماحكوعارذللدنسمكطسوألا
ةلاحيفبكارلاوقئاسللنيزختةقطنم
.طسوألايمامألادعقملامادختسامدع

دعقملارهظبناجىلعطيرشلابحسا
ال.طسوألادعقملارهظيطلطسوألا
عضومكطسوألادعقملارهظمدختست
رهظيطمتيامدنعسولجلل
.لفسألدعقملا
فلخللدعقملارهظعفدا،دعقملارهظعفرل
رهظعفدا.مئاقلاعضولايفلفقيىتح
.هلفقنمققحتللهبحساودعقملا
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دناسملاودعاقملا٥٠

ًايئابرهكدعقملاليدعت

:ًازهجمناكاذإ،ًايئابرهكدعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل
كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.

ىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسأللوأ
روهظةلامإعجار،دعقملارهظطبضل
.٥٠/دعاقملا
لفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٥١/رهظلالفسأطبضعجار،)رهظلا

موقتةيصاخبةزهجمتابكرملاضعب
قئاسلادعقمبةيزازتهاتاضبنطيشنتب
.تامداصتلابنجتىلعقئاسلاةدعاسمل
.٢٥٧/قئاسلاةدعاسمةمظنأعجار

دعاقملاروهظةلامإ

ريذحت}

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

.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمثنمو
نكميو.كضوحماظعىلعاهزكرتنود
كضرعتىلإعضولااذهيدؤينأ
.ةميسجةيلخادتاباصإل

ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
سلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايفاًديج
.مئالملكشب

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

دعاقملاروهظلةيوديلاةلامإلا

ريذحت}

روهظنميألفقمدعةلاحيف
دعقملارهظكرحتينأنكميف،دعاقملا
وأئجافملافقوتلاةلاحيفمامألل
يفاذهببستيدقو.مادطصاعوقو
اذهىلعسلاجلاصخشلاضرعت
عفدبًامودمق،اذل.ةباصإللدعقملا
.اهلفقنمققحتللدعاقملاروهظبحسو
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٥١ دناسملاودعاقملا

:ًايوديدعقملارهظطبضل
.عارذلاعفرا.١

مامأللدعقملارهظيطمتيس
.ًايكيتاموتوأ
فلخلاىلإدعقملارهظكرح،بلقلل.٢

ررحمث،بولطملاعضولاىلإلوصولل
.هناكميفدعقملارهظتيبثتلعارذلا
ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣

.هلفقنم
:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل

طغضلانودلماكلكشبعارذلاعفرا.١
رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
.يسأرلاعضولاىلإدعقملا
ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢

.هلفقنم

دعاقملاروهظلةيئابرهكلاةلامإلا

:هرفوتةلاحيف،ًايئابرهكدعقملارهظةلامإل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

رهظلالفسأطبض

رهظلالفسأليئابرهكلامعدلا

:تدجُونإ،رهظلالفسأدنسمةماعدطبضل
مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.

معدليلقتلفلخللوأةدايزللمامألل
يفيلفسلاويولعلارهظلالفسأ
.هسفنتقولا
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دناسملاودعاقملا٥٢

ةركاذلالالخنمةطوبضملادعاقملا

ةماعةرظن

،ةزهجمتناكاذإ،ةركاذلادعقمةزيمحمست
ةديرفلامهتدايقعاضوأظفحبنيقئاسلل
عاضوأظفح"عجار.كرتشمجورخعضوو
نكمي.مسقلااذهيفاًقحال"دعاقملا
ةطساوبًايوديةظوفحملاعاضوألاءاعدتسا
عاضوأءاعدتسا"عجار،نيقئاسلاعيمج
،مسقلااذهيفاًقحال"ًايوديدعاقملا
نومدختسينيذلانيقئاسللاًضيأنكميو
اهؤاعدتسا٢و١دُعبنعمكحتلايحاتفم
لوخدلاةركاذءاعدتسا"عجار.ًايئاقلت
ةركاذءاعدتسا"وأ"دعقملاىلإيئاقلتلا
اذهيفاًقحال"دعقملانميئاقلتلاجورخلا
مق،يئاقلتلاءاعدتسالانيكمتل.مسقلا
وأ/ودعقملاىلإلوخدلاةركاذليغشتب

نيكمت"عجار.دعقملانمجورخلاةركاذ
اذهيفاًقحال"ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمع
ةركاذلاتاءاعدتساءاغلإمتيدق.مسقلا

عجار.ءاعدتسالاءانثأيفتقويأيف
اًقحال"ةركاذلادعاقمتاءاعدتساءاغلإ"
.مسقلااذهيف

قئاسلامقرديدحت

مقرلالخنميلاحلاقئاسلاةرايسلاددحت
نكمي.٨ىلإ١نمدُعبنعمكحتلاحاتفم
يلاحلادُعبنعمكحتلاحاتفممقرديدحت
زكرمبةصاخلابيحرتلاةلاسرلالخنم
مقرقئاسلاتنأ"،)DIC(قئاسلاتامولعم
xهذهضرعمتي".ةركاذلاتاءاعدتسال
متييتلاىلوألاةليلقلاتارملايفةلاسرلا
حاتفممادختسادنعةرايسلاليغشتاهيف
ةركاذلمعتل.فلتخمدُعبنعمكحتلا
ظفحا،حيحصلكشبدعقملاىلإلوخدلا
قباطملا٢وأ١ةركاذلارزىلععاضوألا
.هذهبيحرتلاةلاسريفقئاسلامقرل
مكحتلاحاتفمتافّرعمديدحتيفةدعاسملل
دُعبنعمكحتحاتفملمحبىصوي،دُعبنع
يليامبمق.ةرايسلالوخددنعطقفدحاو
:بيحرتلاةلاسرضرعمتيملاذإ

نعمكحتلاحيتافموحيتافملالككرح.١
.ةبكرملانعاًديعبدُعب
حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٢

رهظتنأبجي.رخآدُعبنعمكحت
تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسر
قئاسلامقرىلإريشتقئاسلا

دُعبنعمكحتلاحاتفملصصخملا
ةلازإوةبكرملاليغشتفاقيإبمق.رخآلا
رخآلادُعبنعمكحتلاحاتفموحاتفملا
.ةبكرملانم

وأيلوألاحاتفملابةبكرملاليغشتأدبا.٣
رهظتنأبجي.دُعبنعمكحتلاحاتفم
تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسر
حاتفملصصخملاقئاسلامقرقئاسلا
.يلوألادُعبنعمكحتلا

تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسررهظتنأبجي
زاهجلصصخملاقئاسلامقرىلإريشتقئاسلا
.يلوألاRKEلاسرإ

ظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملاةركاذ
:٢و١يفةلضفملاةدايقلاعاضوأظفحل
عضووأليغشتلاعضوىلإةبكرملاردأ.١

ىلعبيحرتةلاسرريشتدق.تاقحلملا
مقرىلإريشتقئاسلاتامولعمزكرم
نعمكحتلاحاتفملصصخملاقئاسلا
مقرديدحت"ناونعلارظنا.يلاحلادُعب
.مسقلااذهيفاًقبسمدراولا"قئاسلا
عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢

.بوغرملاةدايقلا
فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣

.ريفصتوصقلطني
رارمتسالاعمطغضا،SETريرحتدعب.٤

قباطييذلا٢وأ١ةركاذلارزىلع
صاخلادُعبنعمكحتلاحاتفممقر
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٥٣ دناسملاودعاقملا

توصردصيىتحيلاحلاقئاسلاب
ريرحتنيبليوطتقورماذإ.نيهيبنت

SETردصينلف،٢وأ١ىلعطغضلاو
ظفحمدعىلإناريشيناهيبنتتوص
٤و٣نيتوطخلاررك.ةركاذلاعضو
.ىرخأةرمةلواحملل
حاتفمل٤ىلإ١نمتاوطخلاررك.٥

مادختساب٢وأ١رخآلادُعبنعمكحتلا
.رخآلا٢وأ١ةركاذلارز

يفةلضفملاةدايقلاعاضوأظفحبىصوي
.ديحولاقئاسلاتنأتنكاذإ٢و١نملك
يفكرتشملاجورخللدعاقملاعاضوأظفحل
Bلجأنمنيقئاسلاعيمجاهمدختسييتلا
تازيموًايوديدعاقملاعاضوأءاعدتسا
،دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا
،Bمادختساب٤ىلإ١نمتاوطخلاررك
.جورخلارز
اًيوديدعاقملاعاضوأءاعدتسا

Bوأ٢وأ١رزىلعرارمتسالاعمطغضا
عاضوألاءاعدتسال،ءاعدتسالالمتكيىتح
.رزلااذهىلعاًقبسمةظوفحملا
ةيوديلاةركاذلاءاعدتساةكرحءدبمتيدق
عضوىلإاهلامكإوBوأ٢وأ١رارزأل
يفةبكرملاتناكاذإةظوفحملاةركاذلا
.هجراخوأ)نكرلا(Pعضو

ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت
كيرحتىلعدعقملالوخدةركاذلمعت.

ددحملا2وأ1عضوملاىلإقئاسلادعقم
Settingsددح.ةرايسلاليغشتءدبدنع
Settings)تادادعإلا( > Vehicle
Seating>)ةبكرملا( Position)عضوم
Seat>)دعقملا Entry Memory)ةركاذ
OFFوأ)ليغشت(ON>)دعقملالوخد
لوخدلاةركاذءاعدتسا"عجار.)فاقيإ(
هذهيفاًقحال"دعقملاىلإيئاقلتلا
.مسقلا
كيرحتىلعدعقملاجورخةركاذلمعت.

جورخلاعضومىلإقئاسلادعقم
ليغشتفاقيإدنعBرزللضفملا
Settingsددح.بابلاحتفوةرايسلا
Settings)تادادعإلا( > Vehicle
Seating>)ةبكرملا( Position)عضوم
Seat>)دعقملا Exit Memory)ةركاذ
)ليغشت(ONددح>)دعقملانمجورخلا
ةركاذءاعدتسا"عجار.)فاقيإ(OFFوأ
يفاًقحال"دعقملانميئاقلتلاجورخلا
.مسقلاهذه

دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتسا

دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذأدبتس
٢وأ١رزللدعاقملاعاضوأىلإةكرحلاب
٢وأ١دُعبنعمكحتلاحاتفملةلباقملا
:دنعةرايسلاهتفشتكايذلاقئاسلل
.ةبكرملاليغشت.

سفنيفاًقبسمدعاقملاعاضوأظفح.
"دعاقملاعاضوأظفح"عجار.٢وأ١رزلا
.مسقلااذهيفاًقباس

عجار.دعقملاىلإلوخدلاةركاذنيكمت.
"ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت"
.مسقلااذهيفاًقبسم

.)نكرلا(Pعضويفةبكرملا.
دعقملاىلإلوخدلاةركاذءاعدتسارمتسيس
لبق)نكر(Pنمةبكرملاعضولقنمتاذإ
.ظوفحملاةركاذلاعضوىلإلوصولا
ةركاذلادعقمعضوءاعدتسامتيملاذإ
نيكمتنمققحتف،ًايئاقلتظوفحملا
ءاعدتسالاتايلمعنيكمت"عجار.ءاعدتسالا
.مسقلااذهيفاًقبسم"ةيئاقلتلا
عضولاىلإةركاذلادعقمءاعدتسامتاذإ
مكحتلاحاتفممقرقباطتيالدقف،ئطاخلا
عاضوأعم٢وأ١قئاسلابصاخلادُعبنع
برج.اهباهظفحمتيتلاةركاذلارزمقر
ظفحلواحوأرخآلادُعبنعمكحتلاحاتفم
عجار.رخآلا٢وأ١ةركاذلارزىلععاضوألا
اذهيفاًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"
.مسقلا
يئاقلتلالوخدلاةركاذتاءاعدتسارفوتتال
دُعبنعمكحتلاحاتفمماقرألالإدعقملاىلإ
نعمكحتلاحيتافمرفوتنل.٢و١قئاسلل
لوخدلاةركاذتاءاعدتسا٨ىلإ٣نمدُعب
.دعقملاىلإ
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دناسملاودعاقملا٥٤

دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا

ىلإةكرحلابدعقملانمجورخلاةركاذأدبتس
:دنعBرزللدعقملاعضو
قئاسلابابحتفوةبكرملاليغشتفاقيإ.

.ريصقتقولالخاًحوتفمنوكيامدنعوأ
ةركاذلارزيفاًقبسمدعقملاعضوظفح.

B.اًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"عجار
.مسقلااذهيف

عجار.دعقملانمجورخلاةركاذنيكمت.
"ةيئاقلتلاءاعدتسالاتايلمعنيكمت"
.مسقلااذهيفاًقبسم

.)نكرلا(Pعضويفةبكرملا.
دعقملانمجورخلاةركاذءاعدتسارمتسيس
Pعضونمةبكرملاعضولقنمتاذإ
ةركاذلاعضوىلإلوصولالبق)نكرلا(
.ظوفحملا
حاتفمبدعقملانمجورخلاةركاذطبترتال
مدختُسي.قئاسلابصاخلادُعبنعمكحتلا
عيمجلBـلظوفحملادعقملاعضو
.نيقئاسلا
ةركاذلادعاقمتاءاعدتساءاغلإ
:ةركاذللءاعدتسايأءانثأيف.

دعقملايفمكحتلارزىلعطغضا
يئابرهكلا
SETةركاذلارزىلعطغضا
:يوديلاةركاذلاءاعدتساءانثأيف.

Bوأ٢وأ١ةركاذلارزررح
يئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتساءانثأيف.

:دعقملاىلإ
ةبكرملاليغشتفقوأ
٢وأ١وأSETةركاذلارارزأىلعطغضا
Bوأ
يئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتساءانثأيف.

:دعقملانم
٢وأ١وأSETةركاذلارارزأىلعطغضا
Bوأ

قئاوعلا

امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
نمعضوءاعدتساءانثأيفدعقملاقوعي
ءاعدتسالالواحوقئاعلاةلازإبمث.ةركاذلا
مدعرارمتساةلاحيفو.ىرخأةرم
ىلإعجراف،ةركاذلانمعضولاءاعدتسا
.ليكولا

اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}

ةرارحلاةجردّريغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسٰببستيدق،دلجلايفملألاوأ
نمليلقتلل.قورحثودحيفدعقملا
رذحلايخوتبجي،قورحبةباصإلارطخ
دنعةصاخو،دعقملاناخسمادختسادنع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا

طرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
ببسيدقو.دعقملاناخسةرارحعافترا
دعقملاناخسةرارحةجردعافتراطرف
.دعقملابّرضيدقوأقورحب

،ةاّوهملاوةنخسملادعاقملارارزألكشلابنيبم
نخسملادعقملاّيرزبةهيبشلا

تناكاذإ,طسوألافرلاىلعرارزألادجتس
نأبجي،ليغشتلل.ةرفوتمةزيملاهذه
.ًارئادكرحملانوكي
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طقفدعقملارهظةئفدتل+وأIطغضا
.قئاسلاوأبكارلل

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

قئاسلادعقمةيوهتل}وأCىلعطغضا
.بكارلاوأ
رزلاىلعدوجوملارشؤملاحابصمءيضي
.ةزيملاهذهليغشتدنع
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
ةدوجوملاتارشؤملاحيباصم.قالغإلا
طبضلاعاضوأنمةثالثنيبترارزألابناجب
تناكاذإ.طبضعضولقألادحاووىلعألا
لقيدقف،ىلعألاعضولاىلعدعاقملاةئفدت
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبًايئاقلتاهاوتسم
دعُبنعليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت

دعاقملاةئفدتلمعتس،ةرفوتمتناكاذإ
اًدرابوجلاناكاذإدُعبنعءدبلاءانثأًايئاقلت
ًايئاقلتدعاقملاةيوهتلمعتسوجراخلايف
تناكاذإ.جراخلايفاًراحوجلاناكاذإ
ًايئاقلتةدايقلاةلجعةئفدتلمعتس،ةرفوتم
اًدرابوجلاناكاذإدعبنعليغشتلاءدبءانثأ

ةئفدتماظنتارشؤمرهظتدق.جراخلايف
ةلجعةئفدتماظنرشؤمودعاقملاةيوهتو
.ةيلمعلاهذهءانثأيفةدايقلا

ةئفدتودعاقملاةيوهتوةئفدتءاغلإمتيدق
نكمي.ةبكرملاليغشتءدبدنعةدايقلاةلجع
ليغشتدعبًايوديتازيملاهذهديدحت
.ةبكرملا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
دُعبنعليغشتلاءدبليطعتوأنيكمتل
Settingsددح،ةاوهملاوأةأفدُملادعاقملل
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Remote Lock, Unlock, and Start
ءدبو،لفقلاءاغلإو،دُعبنعلفقلا(
>)دُعبنعليغشتلا

Remote Start Auto Heat Seats or
Remote Start Auto Cool Seats)ءدب

وأةئفدتلادعاقملدُعبنعيئاقلتلاليغشتلا
دعاقمللدُعبنعيئاقلتلاليغشتلاءدب
.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(ON>)ةدرابلا
.١٩/دعبنعةبكرملاليغشتءدبعجار

ةيفلخلادعاقملا

ةيفلخلادعاقملا

يفلخلادعقملاركذم

REARةلاسرلارهظت SEAT
REMINDER LOOK IN REAR SEAT

دعقملايفرظنا،يفلخلادعقملاركذم(
ةنيعمفورظيف،ترفوتاذإ)يفلخلا

بكاروأرصنعنايسنلامتحاىلإةراشإلل
ةرداغملبقققحت.يفلخلادعقملايف
.ةرايسلا
دعاقمبابحتفدنعةزيملاهذهطشنت
دعبوأةرايسلاليغشتءانثأيناثلافصلا
ليغشتلبققئاقد١٠ىلإلصتةدمرورم
ليغشتفاقيإدنعهيبنترفوتيس.ةرايسلا
ًةرشابمماسجألاراذنإلافشتكيال.ةرايسلا

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

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Rear Seat Reminder)دعقملاريكذت
.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(ON>)يفلخلا

يفلخلادعقملاةداسويط

دعقملاةداسويبناجدحأيطنكمي
يفاضإناكمحاسفإلىلعأليفلخلا
.تانحشلل
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هيبنت
عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
مق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
ىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفبًامود
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلاعضو
.يفلخدعقم

ةداسوىلعءيشيأدوجومدعنمدكأت
.دعقملا

ءطببدعقملاةداسوبحسادعقملايطل
.ىلعألاوحن
،يداعلاسولجلاعضوىلإدعقملاديعتل
.لفسألاوحنءطببدعقملاةداسوبحسا

ريذحت}

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

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}

يفريغتدوجوبروعشلاعطتستملاذإ
دقف،دلجلايفملأبوأةرارحلاتاجرد
كضرعتيفدعقملاناخسببستي
ةئفدتلفسأدراولاريذحتلاعجار.قورحل
.٥٤/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا

دجتسف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.يزكرملالوسنوكلاةرخؤميفرارزألا
.ًارئادكرحملانوكينأبجي،ليغشتلل

دعقملاةداسوةئفدتلLوأMىلعطغضا
رشؤمرهظي.ىنميلاوأىرسيلاةيفرطلا
دنعخانملابمكحتلاماظنةشاشىلع
.ةيصاخلاهذهليغشت
.ىلعألادادعإلايفةزيملاهذهليغشتمتي
دعقملاريغتي،رزلاىلعةطغضلكعم
،ةيلاتلاةضفخنملاطبضلاةجردىلإأفدملا
ءاوضألاريشت.قالغإلاطبضةجردىلإمث
ريشيو،طبضلاتاجردىلعأىلإثالثلا
اذإ.طبضلاتاجردلقأىلإدحاوءوض
،ىلعألاعضولاىلعدعاقملاةئفدتتناك
يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف

.ةقيقد٣٠
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نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

ريذحت}

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.١٢٣/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا
كلذنوكينأنكميو.امءيشكفقوي
ةزهجأةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلا
!نامألاةمزحأوأتاسايقلا

ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
تقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلللوطأ
اذلو؛ةميلسةروصبهطبرمتاماذإكلذو
نمةوقلاصاصتمابىوقألاكماظعموقت
يذلانامألاببسوهاذهو.نامألاةمزحأ
.نامألاةمزحأهرفوت

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ

:لاؤس
ةبكرملايفراشحناللضرعتأسله
يدترأتنكاذإثداحعوقودعب
؟نامأمازح

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

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

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

عيمجيفًابيرقتنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرقطانملا

لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانم
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٧٦/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفط
مق.٧٧/ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
لافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاوةعجارمب
.ةيلاتلادعاوقلاىلإةفاضإلاب
نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهُظتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.)كلذنكمأنإ(كمامأ
يفمازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.

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

ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمتبجي.
مسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
دشةوقلمحتىلعةريبكةردقبعتمتت

مازحلفقمتيو.ثداوحلاءانثأمازحلا
وأئجافمفقوتثودحةلاحيففتكلا
.مادطصا

ريذحت}

وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا
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ًايخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.ًايوتلموأ

وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

ريذحت}

ةلاحيفنامألامازحرصحنينأنكمي
ىلعكيتسالبلانمراطإلفسأههيجوت
لوحدوجوملاراطإلالثم،دعقملا
وأيفلخلادعقملارهظيطضبقم
لاحيفو.ةيبناجلاةيئاوهلاةداسولا
نامألاةمزحأرفوتالدق،ثداحعوقو
اًمامتبنجت.ةمئالملاةيامحلاةروصحملا
راطإلاعطقلفسأنامألاةمزحأهيجوت
.ةيكيتسالبلا



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

دناسملاودعاقملا٦٠

ريذحت}

وأةرطخةباصإلضّرعتتنأنكمي
فلخفتكلامازحعضوبَتمقاذإةافولل
هّفلبَتمقاذإوأكيقاستحتوأكرهظ
مازحقالغإماكحإنكمي.كقنعلوح
متي.هكفنكميالنكلوهلفقلاحفتكلا
لوطىلعهبحسدنعفتكلامازحلفق
لفقءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملا
لماكلابهعجارتبحامسلادنعفتكلامازح
كلذثودحنكميالنكلو،دادشلالخاد
رطضتدق،كلذل.كلوحهفافتلالاحيف
اًقلاعناكاذإنامألامازحعطقىلإ
.كلوحاًدودشمو

نضحلا-فتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

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

ىلعمازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
.مازحلافافتلابحمستالو.كمسج
نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ثودحةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
حتفلًاليلقدوعيىتحمازحلاكرتا،اذه
بحسا،كلذدعبو.هبصاخلالفقلا
.ًائطبرثكألكشبكمسجىلعمازحلا
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
دييقتةمظنأعجار.لافطألاتيبثتلفق
،كلذعوقوةلاحيفو.٧٩/لافطألا
لماكلكشبدوعيىتحمازحلاكرتا
اذإ.ىرخأةرممازحلاطبرةيلمعأدباو
كرتدعبةقشعملفقلاةزيمتلظ
ىلعنيزختلاعضوىلإدوعيمازحلا

فلخلاىلإدعقملاكيرحتبمقف،دعقملا
لفقريرحتمتيىتحدعقملارهظدعأوأ
.فتكلامازح

ةحوليفمازحلاطيرشرشحنااذإ
مقف،ميزبإلاىلإلوصولالبقجالزملا
ريرحتلاهدرفلجالزملاةحولةلامإب
.طيرشلا
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ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
ققحتللىلعأللجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقا
عافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
عافترالاىلإهكيرحتبمقف،فتكلامازح
طباض"ةعجارمبمقو.كبسانييذلا
اذهيفًاقحال"فتكلامازحعافترا
مادختسالاتاميلعتىلععالطاللمسقلا
.ةمهملانامألاتامولعمىلعلوصحلاو

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٤
.ىلعأللفتكلا

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

فتكلامازحعافترالّدعم

عافتراللّدعمبةدوزمةبكرملانوكتدق
بكارلاوقئاسلانكامأيففتكلامازح
.بابللرواجملايمامألا
ءزجلانوكيثيحبعافترالاليدعتبمق
الوفتكلاىلعاًدوجوممازحلانميفتكلا
نمًابيرقمازحلانوكينأبجي.هنعلزني
طبضلايدؤيدقف.هلاًسمالمسيلوقنعلا
ليلقتىلإفتكلامازحعافترالمئالملاريغ
.ثداحعوقوةلاحيفنامألامازحةيلعاف
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيكعجار
.٥٨/بسانم
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كيرحتلريرحتلارزىلعلفسألطغضا
.بولطملاعضولاىلإًالوصوعافترالالدعم
عضولاىلععافترالالدعمطبضدعب
نودلفسأللهكيرحتلواح،بولطملا
هتابثنمققحتللريرحتلارارزأىلعطغضلا

.هناكميف

نامألامازحتادادش

ةمزحألتادادشبةرايسلاهذهديوزتمت
ةمدقميفنوسلجينيذلاباكرللنامأ
نممغرلاىلعو.فارطألاىلعةرايسلا
ةمزحأتادادشةيؤرىلعانتردقمدع
ةمزحأةعومجمنمءزجاهنأالإ،نامألا
دعاستنأتادادشلاهذهلنكميف.نامألا

لالخنامألاةمزحأطبرماكحإيف
وأيمامأمادطصايأنمةركبملالحارملا
يفيفلخوأديدشوأطسوتميمامأهبش

هذهليعفتلةيلوألاطورشلاءافيتسالاح
اهناكمإبنامألاةمزحأتادادش.تادادشلا
نامألاةمزحأماكحإيفدعاستنأاًضيأ

بالقناةلاحيفوأةيبناجلاتامداصتلايف
.ةبكرملا
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتساعجار
.٦٣/مداصتثداح
ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
فلتىلإنامألامازحىلعسولجلا
.هتانوكم

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

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

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٦٣/نامألامازحبةيانعلاعجار

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

ريذحت}

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

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}

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

.نكممتقوبرقأيف

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

ةيئاوهلادئاسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا
فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.

فلخةرشابمسلاجلابكارلاوقئاسلل
قئاسلا
فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.

سلاجلابكارلاويفرطلايمامألابكارلل
يفرطلايمامألابكارلافلخةرشابم
ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع

ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
AIRBAGةدايقلاةلجعفصتنميف

بكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعوقئاسلل
.يجراخلايمامألا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

وأدعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإبرقألادعقملابناج
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ

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

ريذحت}

ةافوللوأةميسجتاباصإلضرعتتدق
يدترتنكتملاذإمداصتثداحيأيف
دوجوةلاحيفىتح-نامألامازح
دئاسولاتُّممصدقو.ةيئاوهلادئاسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةمزحأعمبنجىلإًابنجلمعللةيئاوهلا
ملكلذك.اهلحملحتالاهنأالإ،نامألا
خفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولاميمصتمتي
،ثداوحلاضعبيفف.ثداحلكيف
ديحولالماعلايهنامألاةمزحأنوكت
خفتنتنأيغبنيىتمعجار.تبثُملا
.٦٦/؟ةيئاوهلاةداسولا

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

ريذحت}

ةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
،نيعلاةضمغنمعرسألكشبوةديدش
ةداسويأمامأسلجيصخشيأنإف
اهنماًدجةبيرقةفاسمىلعوأةيئاوه
وأةريطخلاتاباصإللضرعتينأنكمي
نودسلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافولل

)عبتي(
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٦٥ دناسملاودعاقملا

)عبتي(ريذحت

لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعاد
كئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
كتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو.مامألل
دترا،اذل.ثداحيأءانثأولبقكناكميف
دوجوةلاحيفىتح،نامأمازحًامود
قئاسلاىلعبجيو.ةيئاوهلادئاسولا
ناكمإلاردقفلخللهدعقميفسولجلا
ةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعم
نامألاةمزحألمعت.ةبكرملاىلع
يمامألابكارللةيئاوهلادئاسولاو
سولجلاةلاحيفءادألضفأبيفرطلا

يفرهظلادانسإوةديجةيعضويف
يفميقتسملكشبباصتنالاعمدعقملا
.ضرأللنيمدقلاةسمالمودعقملا

ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا

ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيفةتبثم

ريذحت}

لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامودمق
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٧٦/ًانسربكألالافطألا
.٧٧/ًانسرغصألالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجُوي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم

.ةيئاوهلاةداسولا
يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملُعيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

١٢٤.

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب
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بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
دعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
ىلعسلاجلايمامألابكارلاوقئاسلا
برقألادعاقملاروهظبناجيففرطلا
.بابلاىلإ

هباشم،قيرفةنيباكلقئاسلابناجنمرهظم
ةجودزملاةنيباكلايفبكارلابناجنمرهظملل

ةيداعلاو .

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
ذفاونلاقوففقسلايففارطألاىلع
.ةيبناجلا

ريذحت}

بكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
ةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلاةداسولاو
مسجلاعفدتدقوأمئالملكشبةيئاوهلا

يفببستياممبكارلااذههاجتايف
،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

راسميفقئاعيأدوجومدعبجي
ال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
ةداسولاوبكارلانيبمسجيأعضت
ءيشيأعضووأطبربمقتالوةيئاوهلا
ءاطغىلعوأةدايقلاةلجعةرصىلع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوهةداسوةيأ

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

؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٦٤/ةيئاوهلادئاسولا

ةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملادحلا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختُستو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا
ةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو
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ماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمبةدوزم
.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلاةداسولا
ىلعدامتعالابخافتنالادودحتوافتتدقو
.ةبكرملابصاخلاميمصتلا
خافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا

ةديدشلاىلإةيمامألاثداوحلايف
ضرعتلالامتحاليلقتيفةدعاسملل
سأريفةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإل
.يجراخلايمامألابكارلاوقئاسلاردصو
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
لب.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعساسألاب
ماطترالامتييذلاءيشلاىلعكلذدمتعي
ءاطبإةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هب
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا
ءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
وأاًقيض،ًانيلوأاًدماج،ًاكرحتموأًاتباث
.اًعستم
خافتناللةيمامألاةيئاوهلادئاسولاُّممصتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ

.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف
دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا

ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
يفاًضيأةيئاوهلادئاسولاهذهخفتنتدق
ىلإةطسوتملاةيمامألاتامدصلاضعب
تامداصتللةيئاوهلادئاسولا.ةديدشلا
ةممصُمتسيلدعقملايفةتبثُملاةيبناجلا
وأبالقنالاثودحةلاحيفخافتنالل
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلاتامداصتلا
دعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
متيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتلةممصم
.اهبمادطصالا
فقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
عوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلع
ىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوح
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداح
دئاسولاهذهخفتنتدق،كلذىلإةفاضإلاب
وأبالقنالاءانثأفقسلاىلعةتبثملاةيئاوهلا

مل.ديدشلايمامألامادطصالاةلاحيف
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاُّممصت
.يفلخلامداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلا
نيتتبثملانيتيئاوهلانيتداسولاالكخفتنتدق
يبناجنميأضرعتدنعفقسلاراطإيف
ماظنعقوتةلاحيفوأ،مادطصاللةبكرملا
ةبكرملاضرعتلامتحابرقراعشتسالا
مداصتيأيفوأاهبناجىلعبالقنالل
.ديدشيمامأ

لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.اهحالصإفيلاكتوأةبكرملاب

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

؟دييقتلابةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
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يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُّممصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
سوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
عضاوميفنيسلاجلاباكرلارودصو
.يناثلاولوألانيفصلايفةيفرطلاسولجلا
فقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتُممصو
ةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمييتلا
جورخللضرعتلارطخليلقتيفةدعاسملل
دنعيئزجوألماكلكشبةبكرملانمةونع
يأدوجومدعنممغرلاىلع،اهبالقنا
ةفاكثودحنودةلوليحلاهنكميماظن
.ةبكرملانمةونعجورخلاتالاح
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزُعيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

٦٦.
الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

ةداسولاخافتنادعبهارتفوسيذلاام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا

ةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملايف
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبك
دق.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاحتفتال
ىلعتقولاضعبلةيئزجةروصبالإفقسلا
ضعبلظتدقو.اهخافتنانممغرلا
ةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولاةدحوتانوكم
دئاسولاعضومىلععالطالل.قئاقد
/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلا

٦٥.
يتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
الاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاسكسمالت
ضعبجرخيدقو.اهتسمالمنودلوحت
يفةدوجوملاتاحتفلانمرابغلاوناخدلا
خافتناعنميالو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولا
هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
صاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملانم

ريذحت}

خافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
رابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلاةداسولا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ
يفتالكشمتهجاواذإ،كلذىلع
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبسفنتلا
ىلعلوصحلليعسلاكيلعبجيف
.ةيبطلاةياعرلا

لافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
لغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو،باوبألا
ماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلاتارشؤم
لكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنادعبدوقولا
كلذكةزيملاطيشنتكنكمي.يكيتاموتوأ
زواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولاخفننود
فاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمزةرتف
،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلاليغشت
ليغشتلاعضوىلإدوقولاماظندوعي
ليغشتفاقيإوباوبألالفقنكميو؛يداعلا
ليغشتفاقيإنكميامكةيلخادلاحيباصملا
مادختسابةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ
ضرعتاذإ.تازيملاهذهيفمكحتلارصانع
ثداحيففلتللةمظنألاهذهنميأ
كلذدعبهتفيظويدؤيالدقف،مداصت
.داتعملاك
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ريذحت}

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

ةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
عوقودعبكرحملاليغشتءدبةداعإ
.مادطصا

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
اًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولالعفب
.فرطلاىلعسلاجلا
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

ةداسولاخافتنادعبو.طقفةدحاو
ءازجألاضعبلةجاحبنوكتس،ةيئاوهلا
ملاذإو.ةيئاوهلادئاسولاماظنلةديدجلا
نلف،ةديدجلاءازجألاهذهىلعلصحت
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولاماظنكلرفوي
.رخآمادطصايأيفكتيامحلةمزاللا
تادحوىلعديدجلاماظنلالمتشيسو

ىلعهلامتشالمتُحيامك،ةيئاوهلادئاسولا
ةبكرملاةمدخليلديطغيو.ىرخأءازجأ
.ىرخألاءازجألالادبتسالةجاحلا
صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.

ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
٤٠٢/ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
.٤٠٣/ثدحلاتانايبتالجسمو

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

بالقنالافاشتكاةزيمليطعترز
قرطلاجراخةفينعلاةدايقلاةطشنأضعب
لالتلايفةدايقلاوروخصلاقلستلثم
ةروصبةبكرملاكرحتيفببستتدقةيلمرلا
ىرخأفورظىلعاًدامتعاو.ةريطخ
هذهيفةبكرملاةدايقربتعت،ةدايقلل
دئاسولاخافتنايفًاببسةريطخلافورظلا
ةصاخلافقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلا
ىلعًايلعفةبكرملانكتملولىتحبالقنالاب
نكمي،كلذبةزهجمتناكاذإ.بالقنالاكشو
بالقنالافاشتكاةزيمليطعترزمادختسا
ًاتقؤمبالقنالافاشتكاماظنليغشتفاقيإل
ةيئاوهلادئاسولاخافتنايفببستيدقيذلا

مازحتادادشوفقسلاراطإيفةتبثملا
كشوىلعةبكرملانوكتامدنعنامألا
.اهبناجىلعبالقنالا

ليطعترزنوكيس،كلذبةزهجمتناكاذإ
يفطسوألاقاسلاىلعبالقنالافاشتكا
.ثلاثلاوأيناثلاوألوألاعضوملا

ريذحت}

بالقنالافاشتكاةزيمليطعترزلمعي
ةيئاوهلادئاسولاخافتناليطعتىلع
ةمزحأتادادشوفقسلاراطإيفةتبثملا
.ةبكرملابالقناةلاحيفنامألا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

وأةديدشلاةباصإللضرعتلاكنكمي
مدععمةبكرملابالقناةلاحيفتوملا
وأفقسلايفةيئاوهلادئاسولاخافتنا
عجار.نامألاةمزحأتادادشليطعت
.٦٤/ةيئاوهلادئاسولاماظن

نيكمتمتي،ةرملوألةبكرملاليغشتدنع
ةمزحأتادادشويفةيئاوهلادئاسولاعيمج
فاشتكاماظنليغشتفاقيإل.نامألا
ةيئاوهلادئاسولاخفتنتالثيحبًايوديبالقنالا
تادادشلمعتالوفقسلاراطإيفةتبثملا
:ةبكرملابالقناءانثأنامألاةمزحأ

.ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.١
ليطعترزىلعرارمتسالاعمطغضا.٢

توصعامسنيحلبالقنالافاشتكا
ماظنةلاحرشؤمءيضيس.ةرافص
يولعلالوسنوكلايفبالقنالافاشتكا
ماظنليغشتفاقيإدنعًائيضملظيسو
ةلاحرشؤمعجار.بالقنالافاشتكا
.١٢٥/بالقنالافاشتكاماظن

فاشتكاماظنليغشتفاقيإةلاحيف
ةتبثملاةيئاوهلادئاسولاخفتنتنلف،بالقنالا

ةمزحأتادادشلمعتنلوفقسلاراطإيف
.ةبكرملابالقناةلاحيفكلذكنامألا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولالظتسو
ةضرُعنامألاةمزحأتادادشوفقسلا
ةيمامألاتامداصتلايفليغشتلاوخافتنالل

لظتسامك،ةفينعلاىلإةطسوتملاةيبناجلاو
تامداصتلايفلمعتنامألاةمزحأتادادش
.ةفينعلاىلإةطسوتملاةيفلخلا
،ىرخأةرمبالقنالافاشتكاماظنليغشتل
عمطغضاوألاعشإلاليغشتفقوأ
فاشتكاماظنليطعترزىلعرارمتسالا
ليغشتدنع.ةرافصعامسنيحلبالقنالا
ئفطنيسىرخأًةرمبالقنالافاشتكاماظن
دوجوملابالقنالافاشتكاماظنةلاحرشؤم
ةلاحرشؤمعجار.يولعلالوسنوكلايف
.١٢٥/بالقنالافاشتكاماظن

ريذحت}

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ليبسىلع.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
ةيئاوهلادئاسولاخفتنتنأنكمي،لاثملا
ةلاحيفىتحفقسلاراطإيفةتبثملا
.بالقنالافاشتكاماظنليغشتفاقيإ

نأىلإريشييذلاحابصملالظاذإ
،ًائيضمةزهاجةيئاوهلاةداسولا
.روفلاىلعةنايصللةبكرملابحطصاف
بالقنالافاشتكاماظنةلاحرشؤمعجار
نمديزملاىلعلوصحلل١٢٥/
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا
.ةمهملا

بكارلاراعشتساماظن

بالقنالافاشتكاةزيمليطعتعم

بالقنالافاشتكاةزيمليطعتنود

صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا
ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
ءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمرامإرهظيفوسفماظنلاصحف
عجار.ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
.١٢٥/بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
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ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
راعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
.بكارلا
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
تاساسحلاميمصتمتدقو.نامألامازحو
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكلل

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

ريذحت}

دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
اذهو.بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
نمنمآماظنيأدجويالف،بكارلل
نأعيطتسيدحأالهنإثيح؛لطعتلا
يفةيئاوهلاةداسولاخافتنامدعنمضي
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظ
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو.نكمم
بجي.يفلخلادعقملايفلافطألا
لقنلىرخأةبكرممادختساةاعارم
ريغيفلخلادعقملانوكيامدنعلافطألا
.اًرفوتم

يفلخدعقمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
،فلخللهجتملالفطلادعقمبعوتسي
هجتملالفطلادعقمبيكرتمدعيغبنيف
فاقيإمتاذإىتحةبكرملايففلخلل
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
:ةلاحيفيفرطلايمامألا
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
ماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.

راعشتساماظنوأةيئاوهلادئاسولا
.بكارلا
فاقيإببكارلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
فاقيإرشؤمنإف،يفرطلايمامألا
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نأبكريكذتلكلذكلظيو،ءيضيسليغشتلا
عجار.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلاةداسولا
.١٢٥/بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم

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

ريذحت}

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجتيف
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٢٤
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب

نامأدعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألا

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإل
ماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألابكارلل
.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفطدوجو
رشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرتةلاحيف
:ليغشتلا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تّاكلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةعنصملاةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
دعاقمتيبثتىلإعجراولفطلادعقمل
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٩٩/)طسوألايمامألا
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
وا٩٣/)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٩٦/)يمامألابكارلادعقميف
لفقمنامألامازحتبثمنأنمدکأت
نملماكلابجرخیلفتکلامازحبحسب
،لافطألانامأماظنبيكرتدنعتبثملا
اًدوزملافطألانامأماظنناکاذإیتح
لفقطبضدنع.نامألامازحللفقب
نكلمازحلاطبرماكحإنكمي،كساملا
.كساملاجراخهبحسنكميال

ةداعإدعبًائيضمليغشتلارشؤملظاذإ.٥
ليغشتةداعإولفطلادعقمبيكرت
دعبو.ةبكرملاليغشتفقوأف،ةبكرملا
ةبكرملابدعقملارهظةلامإبمق،كلذ
تناكنإ،دعقملاةداسوطبضوًاليلق
رهظعفدمدعنمدكأتلل،طبضللةلباق
يفلفطلادعقمةبكرملابدعقملا
.دعقملاةداسو
دعقمراشحنامدعنمكلذكدكأتو
.ةبكرملابسأرلادنسملفسألفطلا
دنسمطبضبمق،اذهثودحةلاحيفو
.٤٨/سأرلادناسمعجار.سأرلا
.ةبكرملاليغشتدعأ.٦
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ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
دمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
ةمظنأتيبثتلضفيو.لفطلامجحىلع
.يفلخلادعقملايفلافطألادعاقمنامأ
لقنلىرخأةبكرممادختساةاعارمبجي
ريغيفلخلادعقملانوكيامدنعلافطألا
نامأماظنعضوبًاقلطممقتالو.اًرفوتم
،يمامألادعقملايففلخللهجتملالافطألا
.ًائيضمليغشتلارشؤمنكيملاذإىتح

يألليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكار

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،ًائيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي

قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف
مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيم
نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
:يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكلّدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا
يدومععضويفدعقملارهظعض.٣

.لماكلكشب
عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤

ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
هيلجرطسبودعقملاةداسو
.حيرملكشب
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ.٥

لفققيشعتمتيسف،هتياهنىتحبكارلا
نودبببسيدقاماذهو.لافطألاتيبثت
بكارلاراعشتساماظنموقينأدصق
ضعبلةيئاوهلاةداسولالمعفاقيإب
اذإ.نيغلابلامجحبمهنممباكرلا
مازحلاطبركفكنكمي،رمألااذهثدح
ةرممازحلاطبرمثلماكلابهتداعإو
جراخلاىلإمازحلابحسنودىرخأ
.ةياهنلاىتح

نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم

ريذحت}

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

يف،يمامألايفرطلابكارلادعقميف
ليغشتفاقيإرشؤمةءاضإةلاح
.بكارللةيئاوهلاةداسولا

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع

ىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
ءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلاءاقب
امم،لمارفلامادختساوةبكرملاتاروانم
يفبكارلاراعشتساماظندعاسي
ةيئاوهلاةداسولاةلاحىلعةظفاحملا
نامأماظن"و"نامألاةمزحأ"عجار.بكارلل
تامولعملانمديزملسرهفلايف"لافطألا
دعقملحيحصلامادختسالاةيمهألوح
.لفطلا
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داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت
ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
رظنا.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطالل٧٤/ةيئاوه
رثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيكىلع
عضوةلاحيفليغشتلارشؤمءُيضيدق
ديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسجيأ
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيكوأ
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
ةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانممسجلا

ريذحت}

دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

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

ريذحت}

ءانثأةخفتنمةيئاوهلاةداسولالظتدق
١٠ىلإلصتةدملةمئالملاريغةمدخلا
لصفوةبكرملاليغشتفاقيإدعبٍناوث
تنكاذإةباصإللضرعتتدقو.ةيراطبلا
.اهخافتنادنعةيئاوهةداسوةيأنمًابيرق
نمف.نوللاءارفصتالصوملابنجت،اذل
ماظننمًاءزجنوكتنألمتحملا
عابتانمدكأت،كلذلو.ةيئاوهلادئاسولا
كلذكدكأتو،ةمئالملاةنايصلاتاءارجإ
لامعأبموقييذلاصخشلانأنم
لهؤمصخشوهكلةنايصلا
.كلذبمايقلل

ةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ
ةيئاوهدئاسوب
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأةيمامألاةهجاولاوأ
نودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
ةيئاوهلاتاداسولاماظنليغشت
.مئالملكشب
ةداسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
ءازجألانمءزجيأرييغتباَضيأةيئاوهلا
وأحالصإلاتايلمعكلذيفامب،ةيلاتلا
:حيحصلاريغلادبتسالا
كلذيفامب،ةيئاوهلاةداسولاماظن.

ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا
كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
ةيئاوهلاةداسولا
وأةطايخلاكلذيفامب،ةيمامألادعاقملا.

تاباحسلاوأتاقبطلا
نامألاةمزحأ.
وأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع.

وأفقسلاةوسكوأيولعلالوسنوكلا
دومعلاةفرخزةوسك

كلذيفامب،ةيلخادلابابلاتادادس.
توصلاتاربكم
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كلذكوهعملماعتتيذلاليكولاىدلرفاوتي
لوحتامولعمكبصاخلاةمدخلاليلدب
ةزهجأوةيئاوهلاةداسولاتادحوعضوم
صيخشتلاوراعشتسالاةدحووراعشتسالا
ىلإةفاضإلابةيئاوهلاةداسولاكالسأو
.ةبسانملالادبتسالاتاءارجإ
ماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يمامألابكارلاعضوملبكارلاراعشتسا
تارعشتسمىلعلمتشييذلاو،يجراخلا
لمعيالدقو.بكارلادعقمنمءزجدعت
يفمئالملكشببكارلاراعشتساماظن
ةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتساةلاح
نمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجتوأ
زيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنجةكرش
لارنجةكرشنمةدمتعمةوسكوأيلخاد
نعةفلتخمةبكرملةممصماهنأالإزروتوم
شرفلفسأتبثممسجيأ.كتبكرم
ةئفدتةزيهجتلثم،هالعأوأشامقلا
ةحارلازيزعتلةداسووأةزيهجت،دعقملل

دق،قاوسألابةرفوتملاتاقحلملانمض
ماظنليغشتىلعشيوشتلايفببستت
خافتنانوداذهلوحيدقو.بكارلاراعشتسا
لكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولا
راعشتساماظنفاقيإنودلوحيوأمئالم
ةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاليغشتبكارلا
راعشتساماظنعجار.مئالملكشببكارلل
.٧٠/بكارلا

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
ةممصملاتالجعلاوتاراطإلارظناف
ىلععالطإلل٣٥٣/ةفلتخمماجحأب
.ةيفاضإلاةمهملاتامولعملا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
كيدلتناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
تاداسولاماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأ
عجار،رخآببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلا
.هعملماعتتيذلاليكولا

ةيئاوهلادئاسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

١٢٤.

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

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٦٥/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا
ثداحعوقودعب

ريذحت}

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

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

لافطألادعاقم

ًانسربكألالافطألا

زواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
ةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
عضوةيفيكىلإعوجرلاىجري.ةبكرملانامأ
.٥٨/بسانملكشبدعقملانامأةمزحأ

عمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
دعاقملاهذهنزودودحززعملادعقملا
اًززعماًدعقممدختسا.اهعافتراوةززعملا
زواجتينأىلإنضح-فتكمازحباًدوزم
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلا
كرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.

ناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردقفلخلل
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟دعقملاةفاحدنع
ةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايفرمتساف
.ززعملادعقملاىلإدعف،الب
دنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.

تناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلامازح
اذإو.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
دعقملاىلإدعنذإ،البةباجإلاتناك
.ززعملا
لفسأىلإنضحلامازحطقسيله.

سماليثيحب،نيكرولاىلعدمتعيو
رمتساف،معنبةباجإلاتناكاذإ؟نيذخفلا

دعف،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايف
.ززعملادعقملاىلإ
مازحطبرىلعةظفاحملانكميله.

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

:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

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

نوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللاًقفو
لكشبمهسولجنعًانامأرثكألافطألا

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

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

ريذحت}

نامألامازحءادترالفطيألحمستال
وأنيعارذلالفسأفتكلاقوفرمييذلا
لفطلاضرعتينأنكمي.رهظلافلخ
مازحلهئادترامدعدنعةميسجةباصإل
نمثيح.مئالملكشبنضاحلا-فتكلا
يفلفطلافتكلامازحتبثيالألمتحملا
لفطلاكرحتيدقو.ثداحعوقوةلاح
ةصرفنمديزيامم،ةريبكةروصبمامألل
امك.سأرلاوةبقرلايفةباصإللهضرعت
مازحلفسأقالزنالللفطلاضرعتيدق
مازحلاةوقزكترتدق،ذئدنعو.نضاحلا
ببستيدقامم.لماكلكشبنطبلاىلع
.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف
فتكلاقوففتكلامازحريرمتبجيو
.ردصلاربعو

ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
لافطألاعيمجوعضّرلالمشياذهو
وأةعوطقملاةفاسملاريغتنلف.نيرخآلا
صخشلكةجاحبكارلامجحورمع
.نامألابةقلعتملادييقتلالئاسومادختسال

ريذحت}

ةرطخةباصإللافطألاضّرعتينأنكمي
فتكلامازحعضوباوماقاذإةافوللوأ
اذإوأمهيقاستحتوأمهرهظفلخ
ماكحإنكمي.مهقنعلوحهّفلباوماق
النكلوهلفقلاحفتكلامازحقالغإ
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكمي
.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

حامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإمتيو
النكلو،دادشلالخادلماكلابهعجارتب
لوحهفافتلالاحيفكلذثودحنكمي
مهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذل.لفطلا
حمستالوةبقارمنودةبكرملايفاًقلطم
نامألاةمزحأطبربلافطأللاًقلطم
.اهبثبعلابوأئطاخلكشب

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

ريذحت}

ءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
نأىلإىزُعياذهو.ةبكرملايفبوكرلا
نزولاليقثحبصيسلفطوأعيضريأ
رذعتيثيحبمادطصالاةوقلعفبةياغلل
ليبسىلع.ثداحلاءانثأهبكاسمإلا
ةبكرملاوثداحعوقوةلاحيف،لاثملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريست
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلا
١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(مغك
ريغصلفطوأعيضريأتيبثتبجي،اذل
.مئالملافطأنامأدعقميف

ريذحت}

لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
الو.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
هجتملالافطألادعقمعضوباًقلطممقت
.يفرطلايمامألادعقملايففلخلل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

هجتملالافطألادعقمتيبثتبمق،مثنمو
لضُفيو.يفلخدعقميأيففلخلل
يفمامأللهجتملالافطألادعقمتيبثت
تيبثتةرورضةلاحيفو.يفلخدعقميأ
دعقملايفمامأللهجتيلافطأدعقم
دعقمكيرحتباًمودمق،يفرطلايمامألا
ىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا
.نكممدح

مدختُستةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
لافطألادعاقمًانايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقموأ
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:لافطألانامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

عضوملايف
بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
اًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
اذهلافطألانامأماظنناكاذإامىلع
اهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعمقفاوتي
.المأ
عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
عمهريفوتمتييذلاتاميلعتلاليلديفدري
نزولابةقلعتملادويقلالافطألانامأماظن
صاخلالفطلانامأماظنبةصاخلالوطلاو
نمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو.اذه
لافطألابسانتيتلالافطألانامأةمظنأ
.ةصاخلاتاجايتحالايوذنم

ريذحت}

سأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
يغبني،ثداحعوقولاحيفةباصإلل
نامأةمظنأيفعضرلاولافطألانيمأت
لافطأللكلذوفلخللةهجاوملافطألل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دحلامهغولبنيحلوأ،نيتنسرمعىتح
مادختسالددحملانزولاولوطللىصقألا
.لافطألانامأةمظنأ

ريذحت}

ريغصلفطيأيكروماظعلازتال
مازحلظيالثيحباًدجةريغصنسلا
ىلعضفخنمعضويفةبكرملانامأ
نأضرتفياماذهو،نيكرولاماظع
،كلذنعًالدبو.نامألامازحهيلعنوكي
نطبلوحنامألامازحرقتسيدق
طغضيدق،ةلاحلاهذهيفو.لفطلا
ثداحيأعوقوةلاحيفةوقبمازحلا
ةيأاهيمحتاليتلامسجلاةقطنمىلع
يفهدرفمباذهببستيدقو.ةيمظعةينب
.ةتيمموأةريطختاباصإللفطلاضرعت
تاباصإلضرعتلارطخنمدحللو
بجي،ثداحيألالخةتيمموأةميسج
يفاًمودنسلاراغصلافطألاتيبثت
.مهلمئالمنامأدعقم

لافطألادييقتةمظنأ

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
يأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلعثداح
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مامأللهجتملالافطألانامأماظن

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح

ةززعملادعاقملا

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

ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

ريذحت}

وأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
تيبثتمدعةلاحيفثداحيأيفةتيمم
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألادعقم
لكشبلافطألادعقمتيبثتبمق،اذل
نامألامازحمادختسابةبكرملايفمئالم
لافطألاريسوتبثمماظنوأةبكرملاب
ةقفرملاتاميلعتلاعابتاعم،ضفخنملا
يفةدراولاتاميلعتلاولافطألادعقمعم
.ليلدلااذه

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
مادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
جراخلانضحلامازحءزجوأنضحلاةمزحأ
لالخنموأ،نضحلا-فتكلامازحنم
عجار.)ةكساملا(LATCHماظنمادختسا
ماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا

LATCH(/دقو.تامولعملانمديزملل٨٢
يفثداحيأيفديدهتلللافطألاضرعتي
مئالملكشبلافطألادعقمتيبثتمدعةلاح
.ةبكرملايف
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،يفاضإلافطأنامأماظنطبضنيمأتدنع
:يليامعجار

ماظنىلعةمدقملاتاميلعتلاتاقصلم.١
لافطألانامأ
نامأماظنعممدقملاتاميلعتلاليلد.٢

لافطألا
ةبكرملاكلامليلد.٣
،ةيمهأتاذلافطألادعاقمتاميلعتدعتو
ةكرشلانمةليدبةخسنىلعلصحااذل
.اهرفوتمدعةلاحيفةعنصملا
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}

وأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
تيبثتمدعةلاحيفثداحيأيفةتيمم
.لافطألادعقميفمئالملكشبلفطلا
مئالملكشبلفطلاتيبثتبمق،مثنمو
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتاب
.لافطألا

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

ريذحت}

دعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
وأةميسجةباصإلفلخللهجتملافطأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولا
رهظنأىلإىزُعياذهو.يمامألابكارلل
نوكيدقفلخللهجتملالافطألادعقم
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرق
يذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجتملافطأدعقميفسلجي
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
ناكويمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميأيفبكارلادعقم
راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
نمماظنيأملسيالف،يمامألا
مدعنامضهنكمينمدجويالو.لاطعألا
ضعبلظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنا
ةلاحيفىتح،ةداتعملاريغفورظلا
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
يفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
يفمامأللهجتملافطأدعقمتيبثتةلاح
دعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألادعقملا

)عبتي(



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

دناسملاودعاقملا٨٢

)عبتي(ريذحت

دحىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٧٠/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

ريذحت}

يفلافطألادعقميفسلاجلالفطلا
ضرعتيدقطسولايمامألادعقملا
تخفتنااذإةافولاوأةريطختاباصإل
عضوباًقلطممقتال.ةيئاوهلاةداسولا
يمامألادعقملايفلافطألادعقم
دعقمتيبثتاًمئادلضفيو.طسوألا
.يفلخدعقميأيفلافطألا

دعقملايفلافطألادعاقممدختستال
.طسوألايمامألا
يفلخدعقمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
،فلخللهجتملالفطلادعقمبعوتسي
هجتملالفطلادعقمبيكرتمدعيغبنيف
فاقيإمتاذإىتحةبكرملايففلخلل
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت

نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
ةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
لافطألانامأماظنعمةقفرملاتاميلعتلا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنمققحتلل
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
تيبثتبمقتال.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
عضاومنميأيفلافطألانامأماظن
نكميالثيحةيفلخلادعاقملابسولجلا
.ماكحإبهتيبثت
نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش
ماظنمامأدوجوملادعقملاليدعتبجي
تيبثتلانامضلبكرملالافطألانامأ
تاميلعتلاليلدلاًقفوكلذو،بسانملا
.لافطألانامأماظنبصاخلا
نمدكأت،لافطألانامأماظنبيكرتدنع
هتيبثتوهعمةدراولاتاميلعتلاعابتا
.حيحصلكش

لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرُعي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا
)LATCHماظن(
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختُستو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
مُمصو.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
.لافطألادعقمبيكرتريسيتلماظنلااذه
يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمنكمي
LATCHعمةقفاوتملامامأللةهجتملاو
نامألاةمزحأوأLATCHتاتبثممادختساب
يفنامألاةمزحأدختستال.ةبكرملايف
سفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملا
هجتملافطأنامأماظننيمأتلتقولا
.مامأللهجتموأفلخلل
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يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختَست
.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةرايسلا
دعاقملانيمأتبيصويعنصملاناكاذإ
كلذلعفنكمي،LATCHماظنبةززعملا
حيحصلاعضولابززعملادعقملاعضومتاذإ
عضوللةقاعإولخادتكانهنكيملو
صاخلافتكلا-نضحلامازحلحيحصلا
.لفطلاب
عمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلادعقم
.بيتكلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
مدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
مادختسابًاقلطملافطألانامأماظنتيبثت
.طقفيولعلاتبثملاطيرش

نامأةلامحبلافطألانامأماظنلةبسنلاب
لصيثيح،مامأللةهجاومطاقن٥نم
ىلإنامألاماظنولفطللعٰمجملانزولا

طاقنامإمدختسا،)الطر٦٥(مجك٢٩٫٥
لبحتيبثتةطقنعمةيلفسلاجالزملاتيبثت
طيرشلاتيبثتعمنامألامازحوأ،يولع
لفطللعٰمجملانزولانوكيامدنع.يولعلا
)الطر٦٥(مجك٢٩٫٥نمربكأنامألاماظنو
تيبثتةطقنعمنامألامازحمدختسا،
.طقفيولعلالبحلا
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لافطألانامأةمظنأطبرلاهبىصوملاقرطل
لفطللعمجُملانزولانامألاماظنعون

لافطألانامأماظن+
Xعمةنيبملاةدمتعملاطبرلاقرطىوسمدختستال

LATCH–تاتبثملا
طقفةيلفسلا

طاقن–LATCHطقفنامألامازح
ةطقنوةيلفسلاتيبثتلا
يولعلاطيرشلاتيبثت

ةطقنونامألامازح
يولعلاطيرشلاتيبثت

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثتعجار
وا٩٩/)طسوألايمامألادعقملايف
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
وا٩٣/)يفلخلادعقملا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٩٦/)يمامألابكارلادعقم
لافطألانامأماظنىلعتاقصلمعضومت
ىصقأب٢٠١٤سرامدعباهعينصتمتيتلا
اهلالخنمنكمييتلاو،لافطأللنزو
نامأماظنتيبثتلLATCHماظنمادختسا
.لافطألا

لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب
يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
هذهيف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
عم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلا
نيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاثبثم
دعاقمتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقم
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٩٩/)طسوألايمامألا

يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
وا٩٣/)يفلخلادعقملا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٩٦/)يمامألابكارلادعقم
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ةيلفسلاتاتبثملا

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

يولعلاطيرشلاتبثم

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

لافطألانامأةمظنأضعبتُممصدقو
وأعممادختساللةيولعةطرشأبةدوزملا
يف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلانودب
ىرخألالافطألادعاقمضعببلطتتنيح
نمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلاطبر
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعتةءارق

ةطرشألاتاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلا

طقفيدرفلادعقملا-ةيداعلاةنيباكلا
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صصخملايمامألادعقملا-ةيداعلاةنيباكلا
باكرةثالثل

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل
يفلافطألانامأةمظنأبيكرتبمقتال
دعاقمتيبثتعجار.طسوألايمامألادعقملا
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٩٩/)طسوألايمامألا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
وا٩٣/)يفلخلادعقملا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
نمديزملل٩٦/)يمامألابكارلادعقم
.تامولعملا

مقاطلاةنيباكوةجودزملاةنيباكلابيفلخلادعقملا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

ةيلفسلاتاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
ةنيباكوأةجودزملاةنيباكلازرطيف
دوزمسولجعضوملكيوتحي،مقاطلا
نمبرقلابنيقصلمىلعةيلفستاتبثمب
.هتداسوودعقملارهظنيبةدوجوملاّةيطلا

زومردجوت،ةيداعلاةنيباكلازرُطلةبسنلاب
ديدحتيفكتدعاسمليولعلاطيرشلاتبثم
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعوم
يفلافطألانامأةمظنأبيكرتبمقتال
لافطألادعاقمتيبثتعجار.طسوألادعقملا
يمامألادعقملايفنامألامازحعم(
وا٩٩/)طسوألا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
وا٩٣/)يفلخلادعقملا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
نمديزملل٩٦/)يمامألابكارلادعقم
.تامولعملا
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ةيداعلاةنيباكلا

نئابكبةدوزملاتابكرملازرُطلةبسنلاب
دجوتيولعلاطيرشلاتاتبثمنإف،ةيداع
ةيفلخلاةحوللايفةدوجوملاةيطغألاىلع
دعقملافلخوأبكارلا)دعاقم(دعقمفلخ
فلختبثممادختسانمدكأت.طسوألا
بيكرتعضوميفةرشابمسولجلاعضوم
.لفطلادعقم

ةقلحلاوقئاسلليبناجلاتبثملا
( مقاطلاةنيباكوةجودزملاةنيباكلا )

ةقلحلاوطسوألاتبثملا
( مقاطلاةنيباكوةجودزملاةنيباكلا )

بكارللةيبناجلاةقلحلا
( مقاطلاةنيباكوةجودزملاةنيباكلا )

ةنيباكوةجودزملاةنيباكلازرطلةبسنلاب
نميولعلاطيرشلاهيجوتمتي،مقاطلا
طيرشلاتاتبثمىلإ)٢(تاقلحلالالخ
تبثملامادختسانمدكأت.)١(يولعلا
يفةرشابمسولجلاعضوملحيحصلا
.لفطلادعقمبيكرتعضوم
بيكرتبموقتلهاندأتاميلعتلاةءارقنمدكأت
اًمدختسمبسانملكشبلافطألانامأماظن
.تاتبثملاوتاقلحلاهذه
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
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تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٨١/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

ماظنلجأنممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCH

ريذحت}

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

ريذحت}

يفدحاولفطدعقمنمرثكأطبرتال
طيرشلاتاتبثمادعاميف،تبثملك
باكوركتاليدوميفطسوألايولعلا
)Crew Cab(.نمرثكأطبريدؤيدقف
ىلإيدرفتبثمبدحاولافطأدعقم
امهضرعتوأطابرلاوأتبثملاكاكفنا
دقامك.ثداحيأعوقودنعرسكلل
نورخآلاصاخشألاوألفطلاضرعتي
ضرعتلارطخنمدحللو.ةباصإلل
يألالخةتيمموأةميسجتاباصإل
طقفدحاولافطأدعقمطبربمق،ثداح
.تبثملكب

ريذحت}

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

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

نوكيامدنعدعقملاةداسويطبنجت
دعقملايطبمقتال.ًالوغشمدعقملا
مازحطبرةلاحيفغرافلايفلخلا
مازحفلتىلإاذهيدؤيدقف.نامألا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
مازحكفبمق،اذل.دعقملاوأنامألا
لبق،نيزختلاعضوىلإهتداعإونامألا

.دعقملايط

ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
عضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٨١/لافطألانامأماظن
ةيداعلانئابكلاتاليدوم

يفلخدعقمبةدوزملاريغزرطلايف.١
لافطألانامأةمظنأبيكرتمزلي
دعقملاعضوميفمامأللةهجاوملا
نامأمازحهبرفوتملانميألايمامألا
دعاقمتيبثتعجار.يولعطيرشتبثمو
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٩٩/)طسوألايمامألا
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
وا٩٣/)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٩٦/)يمامألابكارلادعقميف
نامأماظنلةعنصملاةكرشلاتصوأاذإ
،يولعلاطيرشلاليصوتبلافطألا
هلوطىلعيولعلاطيرشلاطبضاف
ىلإعجراو.تبثملابهتيبثتبمقولماكلا
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعت
:ةيلاتلاتاوطخلاعبتاولافطألا
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.١.١

يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.١.٢
دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا

هبهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
لباقسأردنسموأسأردنسم
كلذلاًقفوهطبضاف،ليدعتلل
تنكاذإ.بسانملابيكرتلابحامسلل
مقف،اًجودزماًطيرشمدختست
سأرلادنسملوحطيرشلاهيجوتب
.سأرلادنسمتاماعدوأ
ًاتبثملافطألانامأماظنناكاذإ
نمدكأتف،طسوألادعقملاراوجب
عملخادتياليولعلالبحلانأ
دعقملاعضولفتكلاماض/مازحل
،كلذكرمألاناكاذإو.طسوألا
بسانمرخآدعقمعضونعثحباف
.لافطألانامأماظنتيبثتل

هبهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
لباقسأردنسموأسأردنسم
كلذلاًقفوهطبضاف،ليدعتلل
تنكاذإ.بسانملابيكرتلابحامسلل
هيجوتبمقف،ًايدرفاًطيرشمدختست
وأسأرلادنسمنيبطيرشلا
.سأرلادنسمتاماعد

رثيتبوتفاطخقالغإنمققحت.٢
هنيمأتولماكلابلافطألانامأماظنل
.رثيتبوتتبثميف

يفلافطألانامأماظننيمأتبمق.٣
نميألايمامألاسولجلاعضوم
تيبثتعجار.نامألامازحمادختساب
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقم
وا٩٩/)طسوألايمامألادعقملا
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
وا٩٣/)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٩٦/)يمامألابكارلادعقميف
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،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٤
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
يفلافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
ىلإوًابناجهكيرحتلواحومازحلاراسم
ديزتالأمزلي.مامألاىلإوفلخلا
١(مس٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملا
.ةميلسلابيكرتلاةيلمعءانثأ)ةصوب

مقاطلاةنيباكوةجودزملاةنيباكلازرُط

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ماظنناكاذإو.اهطبرماكحإوةيلفسلا
ةيلفسةطبرأبزهجمريغلافطألانامأ
البولطملاسولجلاعضومناكوأ
ماظنتيبثتبمقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتي
يولعلاطيرشلامادختسابلافطألانامأ
تاميلعتىلإعجرا.نامألامازحو
لافطألادعاقملةّعنصملاةكرشلا
.ليلدلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو
عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١

.بولطملاسولجلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

هجتتيتلالافطألانامأماظنلةبسنلاب.٢
يولعلاطيرشلاقافرإبمق،مامألل
كترايستناكاذإ،يولعلاطيرشلاتبثمب
ماظنتاداشرإعبتا.تبثملااذهبةزهجم
نزودودحفصومتيولافطألانامأ
ةيادبيفةرايسلايفLATCHتبثم
:ةيلاتلاتاوطخلاو،مسقلااذه

قئاسلابناجليفلخلاعضولا

قئاسلابناجليفلخلاعضولا

يفيولعلاطيرشلاىلإلوصولل.٢.١
:يفلخلاقئاسلابناجعضو
يبناجلاسأرلادنسملزأ.٢.١.١

.طسوألارهظلادنسموقئاسلل
ةلازإوأسأرلادنسم"رظنا
اميف"هبيكرتةداعإورهظلادنسم
.مسقلااذهيفدعب
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،ةرملوألمادختساللةبسنلاب.٢.١.٢
صلختويطاطملاطيرشلالزأ
طيرشلاةقلحنمهنم
.)٢(يولعلا

)٣(يولعلاطيرشلاريرمتبمق.٢.١.٣
.)٢(ةقلحلالالخنم

بناجب)٣(يولعلاطيرشلاطبرا.٢.١.٤
يولعلاطيرشلليندعملاتبثملا
.)١(قئاسللطسوألا

بوتفاطخقالغإنمققحت.٢.١.٥
لافطألانامأماظنلرثيت
تبثميفهنيمأتولماكلاب
.رثيتبوت

بكارلابناجليفلخلاعضولا

بكارلابناجليفلخلاعضولا

يفيولعلاطيرشلاىلإلوصولل.٢.٢
:يفلخلابكارلابناجعضو

يبناجلاسأرلادنسملزأ.٢.٢.١
.طسوألارهظلادنسموبكارلل
ةلازإوأسأرلادنسم"رظنا
اميف"هبيكرتةداعإورهظلادنسم
.مسقلااذهيفدعب

)٣(يولعلاطيرشلاريرمتبمق.٢.٢.٢
.)٢(ةقلحلالالخنم

بناجب)٣(يولعلاطيرشلاطبرا.٢.٢.٣
يولعلاطيرشلليندعملاتبثملا
.)١(بكارللطسوألا

بوتفاطخقالغإنمققحت.٢.٢.٤
لافطألانامأماظنلرثيت
تبثميفهنيمأتولماكلاب
.رثيتبوت

يفلخلاطسوألاعضولا
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يفلخلاطسوألاعضولا

يفيولعلاطيرشلاىلإلوصولل.٢.٣
:زكرملاعضو
يبناجلاسأرلادنسملزأ.٢.٣.١

.طسوألارهظلادنسموقئاسلل
ةلازإوأسأرلادنسم"رظنا
اميف"هبيكرتةداعإورهظلادنسم
.مسقلااذهيفدعب

)١(يولعلاطيرشلاريرمتبمق.٢.٣.٢
.)٢(ىطسولاةقلحلالالخنم

بناجب)١(يولعلاطيرشلاطبرا.٢.٣.٣
يولعلاطيرشلليندعملاتبثملا
.)٣(قئاسلل

بوتفاطخقالغإنمققحت.٢.٣.٤
لافطألانامأماظنلرثيت
تبثميفهنيمأتولماكلاب
.رثيتبوت

اًقفويولعلاطيرشلاطبرمكحأ.٣
نامأماظنلةعنصملاةهجلاتاداشرإل
.لافطألا
دقماكحإبيولعلاطيرشلادشدنع
ًايعيبطرمألاكلذنوكي.ةقلحلاينحنت
.ةبكرملافالتإىلإيدؤيالو
يفًابكرملافطألانامأماظنناكاذإ
قافرإنكميف،نييجراخلانيعضوملا
تبثملاباًعمنييولعلانيطيرشلا
ةيولعلاطئارشلاقافرإنكمي.طسوألا
عضاوملكيفلافطألانامأماظنب
تقولايفةثالثلاةيفلخلادعاقملا
تاداشرإعابتاقيرطنعكلذو،هسفن
.هالعأراسملا
،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٤

.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
يفلافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
ىلإوًابناجهكيرحتلواحوجالزملاراسم
ديزتالأمزلي.مامألاىلإوفلخلا
١(مس٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملا
.ةميلسلابيكرتلاةيلمعءانثأ)ةصوب

ةداعإورهظلادنسمةلازإوأسأرلادنسم
هبيكرت

يفةيفرطلاسأرلادناسمةلازإنكمي
اذإيزكرملارهظلادنسموأيناثلافصلا
ماظنلحيحصلابيكرتلاةيلمعقوعتتناك
.لافطألانامأ
دنسموأيناثلافصلابسأرلادناسمةلازإل
:يزكرملارهظلا

دنسميعارذيفنيرزلاالكطغضا.١
،دحاوتقويفرهظلادنسموأسأرلا
رهظلادنسموأسأرلادنسمبحساو
.جراخلل
دنسموأسأرلادناسمنيزختبمق.٢

.نمآناكميفرهظلا
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بيكرتدعألافطألانامأماظنةلازإدنع.٣
لبقرهظلادنسموأسأرلادنسم
.سولجلاعضوممادختسا

ريذحت}

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

:رهظلادنسموأسأرلادنسمبيكرتةداعإل

دنسموأسأرلادنسميعارذلخدأ.١
ىلعأنيتدوجوملانيتحتفلالخادرهظلا
تاحتفلاريشتنأمزلي.دعقملارهظ
ةهجىلإنيعارذلاىلعةدوجوملا
.ةرايسلابقئاسلا
دنسموأسأرلادنسمعفدا.٢

.لفسألرهظلا
وأدعقملاسأردنسمكيرحتلواح.٣

.هناكميفهلفقنمدكأتللرهظلادنسم

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}

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

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يفلخلادعقملايف
نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
ةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
لافطألانامأماظنعمةقفرملاتاميلعتلا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنمققحتلل
ماظنبًادوزملافطألانامأماظنناكاذإ

LATCH،ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملارظناف
عالطالل٨٢/)LATCHماظن(لافطألل
لافطألانامأماظنبيكرتةيفيكىلع
.بيكرتلاعضوموLATCHماظنمادختساب
يفلافطألانامأماظنتيبثتةلاحيفو
همادختساونامأمازحمادختسابةبكرملا
ةطرشألاوتاتبثملارظناف،ًايولعًاطيرش
٨٢/)LATCHماظن(لافطأللةيلفسلا
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعقاومىلععالطالل
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
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تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
دكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارقنم
/٨١.

ةجودزملاةنيباكلا
رهظلادنسموأسأرلادنسمةلازإبمق.١

هجتملالافطألانامأماظنبيكرتلبق
دعاقملليجراخلاعضوملايفمامألل
ةلازإوأسأرلادنسم"رظنا.ةيفلخلا
تحت"هبيكرتةداعإوسأرلادنسم
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا
.٨٢/)LATCHماظن(

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ىلعةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
دكأت.هلوحوألافطألانامأماظنلوط
ردقةرشابمهجومدعقملامازحنأنم
ضباقمىلعقلاعريغهنأوناكمإلا

حضوتسو.يكيتسالبلاراطإلاوأدعاقملا
مايقلاةيفيكلافطألادعقمتاميلعتكل
.ةيلمعلاهذهب

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

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل
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لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نمنوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
ىلعطغضللكتبكرمادختساديفملا
طبرماكحإءانثألفسألللافطألادعقم
.مازحلا
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٦و٥نيتوطخلارركف،كساملالفق

هجتتيتلالافطألانامأماظنةبسنلاب.٧
يولعلاطيرشلاقافرإبمق،مامألل
عجار.)ةقلحلا(يولعلاطيرشلاتبثمب
درسمتي،لافطألانامأماظنتاداشرإ
ةرايسلايفLATCHتبثمنزودودح
ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملايف
.٨٢/)LATCHماظن(لافطألل
،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٨

عفدا.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
تاهاجتايفلافطألادعقمبحساو
.هتيبثتنمققحتللةفلتخم

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
طيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرميولعلا
وأسأرلادنسمبيكرتدعأ.هلصفبمقف
.دعقملاعضوممادختسالبقرهظلادنسم

رهظلادنسموأسأرلادنسمةلازإ"رظنا
ةطرشألاوتاتبثملانمض"هبيكرتةداعإو
نم٨٢/)LATCHماظن(لافطأللةيلفسلا
دنسمبيكرتنعةيفاضإتامولعملجأ
.بسانملكشبرهظلا

مقاطللةنيباكبةدوزملاتابكرملا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢

ىلعةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
دكأت.هلوحوألافطألانامأماظنلوط
ردقةرشابمهجومدعقملامازحنأنم
ضباقمىلعقلاعريغهنأوناكمإلا
حضوتسو.يكيتسالبلاراطإلاوأدعاقملا
مايقلاةيفيكلافطألادعقمتاميلعتكل
.ةيلمعلاهذهب

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا
نمرشابمسمالتكانهنوكيالأبجي
.طغضلارزبلافطألانامأماظن

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٤
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل
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لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نمنوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
ىلعطغضللكتبكرمادختساديفملا
طبرماكحإءانثألفسألللافطألادعقم
.مازحلا
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل

تاتبثملاعجار.يولعلاطيرشلا
ماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو

LATCH(/تامولعملانمديزمل٨٢
.يولعلاطيرشلاتاتبثممادختسانع

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
عفدا.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
تاهاجتايفلافطألادعقمبحساو
.هتيبثتنمققحتللةفلتخم

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
طيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرميولعلا
.هلصفبمقف
اذإ،ةيفرطلاةيفلخلادعاقملاعضاوميف
ةروصبلافطألانامأماظنبيكرترذعت

،هناكميفسأرلادنسمدوجوعمةحيحص
عجار.اهتقوسأرلادنسمةلازإنكميف
ةلازإيفةدعاسمىلعلوصحللليكولا
دعبدنسملاىلعظافحلاعمسأرلادنسم
نامأماظنةلازإدنع.نمآناكميفهتلازإ
لبقسأرلادنسمبيكرتدعألافطألا
تاميلعتلجأنم.سولجلاعضوممادختسا
وأسأرلادنسمةلازإ"رظنا،بيكرتلاةداعإ
تاتبثملاتحت"هبيكرتةداعإورهظلادنسم
ماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٨٢.

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يمامألابكارلادعقميف
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٨١/لافطألانامأماظنعضو
ماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلٰممصُمبكارلاراعشتسا
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ماظنعجار.ةنيعمفورظلظيفيمامألا
ةداسولاةلاحرشؤمو٧٠/بكارلاراعشتسا
ديزملاىلعلوصحلل١٢٥/بكارللةيئاوهلا
تامولعمكلذيفامب،تامولعملانم
.ةمهملانامألا
فلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلايف
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيف،اًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

ريذحت}

دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
دعقمرهظنأىلإىزُعياذهو.يفرطلا

)عبتي(
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٩٧ دناسملاودعاقملا

)عبتي(ريذحت

ًابيرقنوكيدقفلخللهجتملالافطألا
.ةخوفنملاةيئاوهلاةداسولانمةياغلل
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدقو
ةميسجةباصإلمامأللهجاوملافطأنامأ
ةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
،يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو
بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
فورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
فاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملاريغ
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ
مامأللهجتملافطأنامأدعقمنيمأتب
،يفرطلايمامألابكارلادعقميف
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف
دعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيفلافطألا
ديزملل٧٠/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

يفلخدعقمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
،فلخللهجتملالفطلادعقمبعوتسي
هجتملالفطلادعقمبيكرتمدعيغبنيف
فاقيإمتاذإىتحةبكرملايففلخلل
.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
اًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملاعجار،ًايولع
فرعتلل٨٢/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاومىلع
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
عبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
لافطألادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
:ةيلاتلاتاميلعتلاو

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
هجتملالافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
رهظوأىلعأللدعقملاكرح.مامألل
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملا
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
صولخكانهنوكينأبجي.لافطألا
نامأماظنوعفدلارزنيبعبصإلل
.لافطألا

بكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
نأضرتفملانمف،يفرطلايمامألا
دوجوملاليغشتلافاقيإرشؤمءيضي
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمىلع
ليغشتءدبدنعًائيضملظينأوبكارلل
ةداسولاةلاحرشؤمعجار.ةبكرملا
.١٢٥/بكارللةيئاوهلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملابنامألامازحبنضحلاوفتكلا
دكأت.هلوحوأنامألامازحلوطىلع
لكشبهجومدعقملامازحنأنم
ىلعقلاعريغهنأوناكمإلاردقرشابم
.يكيتسالبلاراطإلاوأدعاقملاضباقم
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

دناسملاودعاقملا٩٨

ةرورضلادنعجالزملاةحولةلامإبمق
.مازحلاطبضل

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل

لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
.كساملايففتكلامازح
عبصإللصولخكانهنوكينأبجي
يف.لافطألانامأماظنوعفدلارزنيب
طغضلارزنيبصولخدوجومدعةلاح
كرح،لافطألانامأماظنوميزبإلاىلع
بيكرتلاتاوطخرركوىلعألدعقملا
ماظنبيكرتبمق،كلذفالخبو.ةقباسلا
.يفلخلادعقملايفلافطألانامأ
،مامأللهجتملافطأدعقمبيكرتدنعو
كتبكرمادختساديفملانمنوكيدق
لفسألللافطألادعقمىلعطغضلل
.مازحلاطبرماكحإءانثأ
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٩٩ دناسملاودعاقملا

كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٦و٥نيتوطخلارركف،كساملالفق

يفلخدعقمبةدوزمةرايسلانكتملاذإ.٧
نامأماظنلةعنصملاةهجلاتناكو
تيبثتطيرشمادختسابحصنتلافطألا
تبثملاطبركنكميف،رثيتبوتيولع
عجار.يولعلاتبثملافاطخبيولعلا
لفطلادعقمعميتأتيتلاتاميلعتلا
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملاو
.٨٢/)LATCHماظن(

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٨
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
يفلافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
ًابناجهكيرحتلواحونامألامازحراسم
ةلاحيف.مامألاىلإوفلخلاىلإو
ضرتفي،اًديجلافطألانامأماظنتيبثت
.)ةصوب١(مس٢٫٥نمرثكألكرحتيالأ

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
يف"ناونعلارظناف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاح
راعشتساماظنلفسأدراولا"لافطألانامأ
.٧٠/بكارلا

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
طيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرميولعلا
.هلصفبمقف

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)طسوألايمامألادعقملايف

ريذحت}

يفلافطألادعقميفسلاجلالفطلا
ضرعتيدقطسولايمامألادعقملا
تخفتنااذإةافولاوأةريطختاباصإل
عضوباًقلطممقتال.ةيئاوهلاةداسولا
يمامألادعقملايفلافطألادعقم
دعقمتيبثتاًمئادلضفيو.طسوألا
.يفلخدعقميأيفلافطألا

دعقملايفلافطألادعاقممدختستال
.طسوألايمامألا
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نيزختلا١٠٠

نيزختلا
نيزختلاتادحو

١٠٠..............نيزختلاتادحو
١٠٠............تازافقلاقودنص
١٠٠...............حادقألالماوح
١٠١...دعقملاتحتنيزختلاةريجح
١٠١..............يفلخلانيزختلا
١٠١.....يزكرملالوسنوكلانيزخت
١٠٢.....يضرألالوسنوكلانزخم

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
١٠٢...............عئاضبلاةطبرأ

١٠٤..............نامألاةعومجم

نيزختلاتادحو

ريذحت}

يفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
ثودحلاحيف.نيزختلاتاريجح
حتفىلإءايشألاهذهيدؤتدق،مداصت
.ةباصإثودحوءاطغلا

تازافقلاقودنص

يولعلاتازافقلاقودنصىلإلوصولل
.ضبقملانمىلعأللبحسا
،يلفسلاتازافقلاقودنصىلإلوصولل
.ضبقملانمبحساوحاتفملابلفقلاحتفا

حادقألالماوح

مامألا

عارذلادنسميفحادقألماحرفوتيدق
.طسوألايمامألادعقملالوسنوكب

ةيفلخلا

لفسألليفلخلادعقملاعارذدنسمبحسا
تناكاذإكلذو،حادقألالماوحىلإلوصولل
.ةرفوتمةزيملاهذه
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١٠١ نيزختلا

دعقملاتحتنيزختلاةريجح

بكارلادعقمتحتنيزختكانهنوكيدق
ليوطلادعقملاىلعىلعألعفرا.يفلخلا
ةيضرألاهاجتليوطلادعقملاعفدا.لوصولل
.قالغإلل

يفلخلانيزختلا

.يفلخلادعقملايفنيزختكانهنوكيدق
.لوصوللةورعلابحسا
بجي.هقالغإلنيزختلابابىلعطغضا
نامأماظنبيكرتلبقنيزختلابابقالغإ
.لافطألا

يزكرملالوسنوكلانيزخت

ليوطلادعقملا

رهظبناجىلعدوجوملاطيرشلابحسا
ةحاسمىلإلوصوللطسوألادعقملا
رهظمدختستال.حادقألالماوحونيزختلا
يطدنعسولجعضومكطسوألادعقملا
.لفسألدعقملارهظ
فلخللدعقملارهظعفدا،دعقملارهظعفرل
رهظعفدا.مئاقلاعضولايفلفقيىتح
.هلفقنمققحتللهبحساودعقملا
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نيزختلا١٠٢

ليوطلادعقملا

ناكاذإاًحوتفمهكرتاوجالزملاىلعطغضا
.نزخملاباًدوزم

دحاوصخشلدعقم

.حتفللعفراوجالزملاطغضا

يضرألالوسنوكلانزخم

يمامألادعقملانزخمبزيهجتلاةلاحيف
حاتفمةطساوبلفقلاريرحتبمق،طسوألا
نمهحتفاو،جالزملاىلعطغضاو،لاعشإلا
.عفرلالالخ

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلاةطبرأ

دشةورع١٢ددعبةزهجمةبكرملاهذه
.ةتبثمةلومح

هيبنت
ةلاحيفةنحاشلاةيضرأطئاوحراهنتس
.طباورلاىلعةلومحلاةدايز

لخاداًعقوم١٢نميأمادختسانكمي
لمحللىصقألادحلاغلبي.ةنحاشلاريرس
)لطر٥٠٠(مجك٢٢٧نكرلكل
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١٠٣ نيزختلا

ةيفاضإدشتاورع

ةيفاضإتاقحلمطبرطاقن

ةعستلاتاحتفلانميأمادختسانكمي
.طبرللةنحاشلاةيضرألخاد
٢٥٠(مغك١١٣وهةلومحللىصقألادحلا
.ةقلحلكل)لطر

هيبنت
ةلاحيفةنحاشلاةيضرأطئاوحراهنتس
.طباورلاىلعةلومحلاةدايز

:بيكرتلل
متيىتحطبرلاطيرشةقلحلخدأ.١

.ةنحاشلاةيضرأطئاحلخاداهباعيتسا
ماكحإلةعاسلاهاجتابطبرلاةقلحردأ.٢

نيحلطبارلاريودتبعصيس.اهطبر
يفبيكرتلاةطقنهاجتابةلصولاكرحت
.ةلصولاهجوم

ال.ًالوأديلابةوقبةلصولاطبرمكحأ.٣
.تاودأيأمدختست

:كفلل
لالخنملماكلابطبرلاةقلحلزأ.١

عمةعاسلابراقعسكعاهترادإ
طئاحسكعةماعدلاحولىلعظافحلا
.ةنحاشلاةيضرأ

طئاحنعاًديعبةماعدلاحولبحسا.٢
.ةرقنتوصعامسنيحلةنحاشلاةيضرأ
يفةلصولالفقىلعليلداذه
.هجوملاباهعضوم

ةيضرأطئاحهاجتابةماعدلاحولعفدا.٣
ةلماصلةيلمعلاهذهحيتت.ةنحاشلا
.نارودلابةلصولا
ةلصولاهجوموةماعدلاحوللزأ.٤

ةيضرأطئاحنمةلصولاةلوماصو
.لماكلابةنحاشلا
حوللالخطبرلاةقلحبيكرتدعأ.٥

ةداعإلةلصولاةلوماصلخادةماعدلا
.ىرخأةرممادختسالا
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نيزختلا١٠٤

نامألاةعومجم

اهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنميف

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ريذحت}

ةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ددحملاينمزلاجمانربلايفقيرحلا
صحفا.اهلةعنصملاةهجلاةطساوب
:ًايرود
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

.قيرحلاةيافطةيحالصءاهتنامدع.
لْبقنمقيرحلاةيافطمادختسامتاذإ
يفةلكشميأدوجوةلاحيفوأ
ةدحاومادختساواهليدبتبكيلعفاهليغشت
.دلبللةيلاحلاتابلطتملايبلتةديدج
دقةبسانملاةنايصلاتاءارجإلامهإنإ
اذإةافولاىلإلصتتاباصإثودحليدؤي
.ديجلكشبقيرحلاةيافطلمعتمل
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١٠٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ليغشتلارصانعوتادادعلا
مكحتلاحيتافم

١٠٦...........ةدايقلاةلجعطبض
١٠٧............ةئّفدُمةدايقةلجع
١٠٧......................قوبلا
/يمامألاجاجزلاةحسام
١٠٧..................ةحساملا
١٠٨.....................ةلصوبلا
١٠٨.....................ةعاسلا
١٠٨...............ءابرهكلاذفانم
١١٠...........يكلساللانحشلا
١١٢...............رئاجسلاةعالو
١١٢.............رئاجسلاضفانم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاحيباصم

١١٢................تارشؤملاو
١١٣.....تاسايقلاةزهجأةعومجم
١١٩................ةعرسلادادع
١١٩..............تافاسملادادع
١١٩.........ةلحرلاتافاسمدادع
ةعرسسايقم
١٢٠.............كرحملانارود
١٢٠...............دوقولاسايقم
١٢١....كرحملاتيزطغضسايقم
لولحمةرارحةجردسايقم
١٢٢..............كرحملاديربت
١٢٣............رتيمتلوفلاسايقم
١٢٣........نامألامازحبتاريكذتلا

ةداسولادادعتساحابصم
١٢٤...................ةيئاوهلا
فاشتكاماظنةلاحرشؤم
١٢٥...................بالقنالا
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
١٢٥....................بكارلل
١٢٦..........نحشلاماظنحابصم
ءوض(لاطعألارشؤمحابصم

١٢٦............)كرحملاصحف
١٢٨....لمارفلاماظنريذحتحابصم

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٢٨.................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake

Light)نكرلالمارفحابصم
١٢٩.................)ةيئابرهكلا
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصم
١٢٩...........)ABS(قالغنالل
١٢٩.........يعابرلاعفدلاحابصم
طوبهلايفمكحتلاحابصم

١٣٠...................لتلانم
ةرداغمنمريذحتلاحابصم
١٣٠.............)LDW(ةراحلا
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٣٠...................ةيمامألا
١٣٠.....رجلاليغشتفاقيإحابصم
رجلايفمكحتلاماظنحابصم
)TCS(/يفينورتكلإلامكحتلاماظن
١٣٠.....................تابثلا

مكحتلاماظنفاقيإحابصم
١٣١....)ESC(تابثلابينورتكلإلا
ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم

١٣١........كرحملاديربتلولحم
عضوبمكحتلاحابصم
١٣٢...................قئاسلا
١٣٢........تاراطإلاطغضحابصم
كرحملاتيزطغضحابصم
)Denali١٣٢.............)طقف
١٣٣....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٣٣................نامألاحابصم
ءوضلاليغشتحابصم
١٣٣....................يلاعلا
بابضلاحابصمءوض
١٣٤...................يمامألا
ليغشتبريكذتلاةادأ

١٣٤..................حيباصملا
١٣٤..........ةعرسلاتبثمحابصم
ةقلغملاباوبألاحابصم

١٣٤.....................ًايئزج

تامولعملاتاشاش
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٣٤...........)ةدعاقلاىوتسم(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
١٣٦...................)يولعلا
١٣٨........ةيمامألاضرعلاةشاش

ةبكرملالئاسر
١٤١...............ةبكرملالئاسر
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١٤٢.........كرحملاةقاطلئاسر
١٤٢.........ةبكرملاةعرسلئاسر

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٤٢...................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٤٤...................دعبنع

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل
.لفسأللعارذلابحسا.١
.لفسأللوأىلعأللةدايقلاةلجعكّرح.٢
ةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٣

.اهناكميفةدايقلا

ريصقتلاوأليوطتلاوةلامإللةلباقلاةدايقلاةلجع

تناكاذإ،اهلوطوأةدايقلاةلجعةلامإطبضل
:ةرفوتمةزيملاهذه
.لفسأللعارذلابحسا.١
.لفسأللوأىلعأللةدايقلاةلجعكّرح.٢
برقلابةدايقلاةلجععفداوأبحسا.٣

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤

.اهناكميفةدايقلا
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال
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ةئّفدُمةدايقةلجع

،ليغشتلافاقيإلوأليغشتللطغضا:)
راوجبحابصمءيضي.ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةيصاخلاليغشتدنعرزلا
ىتحقئاقد٣وحنةدايقلاةلجعقرغتست
.نيخستلاأدبت
ةدايقلاةلجعةئفدتلدعُبنعليغشتلا

ليغشتلاءدبةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيسف،دُعبنع
كلذكودُعبنعليغشتلاءدبءانثأًايئاقلت
يفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدتماظن
ىلعرشؤملاحابصملاءيضيالدق.جراخلا
.ةدايقلاةلجعةئفدت
.٥٤/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

قوبلا

ةلجعىلعaىلعطغضا،قوبلاليغشتل
.ةدايقلا

ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام

جاجزلاةحسممليغشترصنعدجويو
.فاطعنالاةراشإعارذىلعيمامألا
يمامألاجاجزلاتاحسمميفمكحتلامتي
.هيلعNدوجوملاطيرشلاةرادإقيرطنع
وأ،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
N،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف
.ةحساملاةعرسديدحتلصرقلاردأ

HI)لمعلهمدختسا:)عفترم
.ةعيرستاحسم

LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

راركتلدعمةدايزلىلعألصرقلاردأ:3
.اهليلقتللفسألوأةعطقتملاتاحسملا

OFF)ليغشتفاقيإلهمدختسا:)ءافطإلا
.تاحساملا

1x:ردأ،يدرفلاحسمللNصرقلا
،ةددعتمتاحسمءارجإل.قفربلفسأل
.لفسألاوحنصرقلاءاقبىلعظفاح

L:ىلعطغضاLمكحتلاةحولىلع
لئاسشرليمامألاجاجزلاةحساميف
لئاسلاةلاسغيمامألاجاجزلاىلعلسغلا
رمتستفوسو.تاحساملاليعفتو
وأLريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
متيامدنع.لسغلاتقولىصقألادحلاغولب
ةيفاضإتاحسامءارجإمتيدق،Lريرحت
.يمامألاجاجزلاةلساغطيشنتةدملاًعبت
لوصحلل٣١٨/لسغلاماظنلئاسعجار
ماظنلئاسنازخءلملوحتامولعمىلع
.يمامألاجاجزلالسغ
ةرفشىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
ةرفشلاتناكاذإ.اهمادختسالبقتاحساملا
اهررحف،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتم
لادبتسابجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأ
ةرفشلادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلا
.٣٢٥/تاحساملا

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
.ةحساملاكرحمىلع
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ريذحت}

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

ريذحت}

جلثلاةلازإباًمئادُمق،ةبكرملاةدايقلبق
جاجزلاوكّرحملاءاطغنعديلجلاو
فقسلاوجاجزلاةلساغتاهوفويمامألا
عيمجكلذيفامب،ةبكرملاةرخؤمو
يدؤيدقثيح.ذفاونلاوحيباصملا
جولثلامكارتنعةجتانلاةيؤرلاضافخنا
.مداصتثودحىلإديلجلاو

Wipe Parking)نكرلاحسم(

عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيف
يفتاحساملانوكتامدنعليغشتلافاقيإ
تاحساملافقوتتس3وأHIوأLOعضولا
.روفلاىلع
جاجزلاةحسامبمكحتلارصنعناكاذإ
ىلإكلذدعبهكيرحتمتوONيفيمامألا

OFFلالخوأقئاسلابابحتفمتينألبق
تاحساملاليغشتداعيسف،قئاقد١٠
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإكرحتتو

عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيفو
ةيلمعبتاحساملامايقءانثأليغشتلافاقيإ
رمتستسف،هلسغدعبيمامألاجاجزلاحسم
ةدعاقىلإلصتىتحلمعلايفتاحساملا
.يمامألاجاجزلا

ةلصوبلا
يفةلصوبةشاشىلعةبكرملالمتشتدق
لبقتستو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
نمىرخألاتامولعملاوهيجوتلاةلصوبلا
يملاعلاعقاوملاديدحتماظنيئاوه
)GPS(يفينورتكلإلامكحتلاماظنو
.ةبكرملاةعرستامولعموتابثلا
لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق
ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق
.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
ًايكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
ةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا
.ةيناث

ةعاسلا
ماظنمادختسابخيراتلاوتقولاطبضبمق
"خيراتلا/تقولا"عجار.هيفرتلاوتامولعملا
.١٩٢/تادادعإلاناونعلاتحت

ءابرهكلاذفانم
تاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
لثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإفدهب
.كلذريغو،MP3لغشمو،يويلخلافتاهلا
تاقحلمليغشتسبقمىلعةبكرملايوتحت
سبقموخانملابمكحتلاماظنتحتدحاو
يفلخلاءزجلاىلعدحاوتاقحلمليغشت
ةزهجمتناكاذإ،طسوألالوسنوكلانم
دعقملانميفلخلاءزجلاىلعوأ،كلذب
.كلذبةزهجمتناكاذإ،ليوطلا
يفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلاعفرا
.مادختسالامدعةلاح

ريذحت}

كرتتال.ةقاطلاباًمئادجراخملاريفوتمتي
سباقملابةلوصومةيئابرهكلاتادعملا
ةبكرملانألةبكرملامادختسامتيالامدنع
يفببستونارينلااهيفلعتشتنأنكمي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت
ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
فاقيإلاعضوىلعةبكرملانأنيح
ةلازإبجي.ةيراطبلافازنتساىلعلمعي

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
الامدنعسباقملانمةيئابرهكلاةزهجألا
ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكت
ىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاةزهجألا
.ريبمأ١٥هردقو

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

٣٠٠.

هيبنت
ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

رايتتلوف٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتم

رايتليغشتيسبقمىلعةبكرملايوتحت
.كلذبةزهجمتناكاذإ،بوانتم

رايتلاحاتفموةنيباكلالخادةقاطلاليغشتسبقم
بوانتملارايتلا/رمتسملا

ةنحاشلاريرسةقاطليغشتسبقم

متي،ليغشتلاديقلاعشإلانوكيامدنع
ىلعطغضلادعبسباقمللةقاطلادادمإ
ريشي.بوانتملارايتلا/رمتسملارايتلاحاتفم
/رمتسملارايتلاحاتفمبرضخأرشؤمحابصم
رايتلاليغشتنوكيامدنعبوانتملارايتلا
نكمي.اًطشنبوانتملارايتلا/رمتسملا
ةدعملاعمدحاوليغشتسبقممادختسا
دحبطاو٤٠٠كلهتستيتلاةيئابرهكلا
،نيمدختسمنيسبقملاالكناكاذإ.ىصقأ
دكأت.نيسبقملانيبطاو٤٠٠مساقتمتيس
زواجتتالةلصتملاةزهجألاعيمجنأنم

.طاو٤٠٠
ةقاطلاليغشتسبقمليغشتفاقيإنكمي
رايتلا/رمتسملارايتلاحاتفمىلعطغضلاب
ليغشتسبقمليغشتنكمي.بوانتملا
.ٍناوث١٠دعبىرخأةرمةقاطلا
ةنيباكلالخادةقاطلاليغشتسبقمعقي
.خانملابمكحتلاماظنتحت
يفةنحاشلاريرسةقاطليغشتسبقمعقي
.ةنحاشلاريرسفلخ
سبقملابدوجوملارشؤملاحابصمئيضي
فاشتكامتيالوسبقمللةقاطلاريفوتدنع
سباقملالمعتنل.ماظنلايفللخيأ
فاقيإعضويفلاعشإلانوكيامدنع
رايتلاحاتفمىلعطغضلامتيملو،ليغشتلا
سباقلاليصوتمتيملوأبوانتملا/رمتسملا
.سبقملابلماكلاب
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٤٠٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
.رشؤملاحابصمئفطنيو
ءاطغبةقاطليغشتسبقممدختستال
.فلاتوأدوقفم
املتاقحلملاليغشتسبقمميمصتمتيمل
متاذإبسانملكشبلمعيالدقو،يلي
:ليصوت
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

طغاضلابلمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأو

اًرقتسمةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
مكحتملاةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغلل
رغصلايهانتمرتويبمكقيرطنعاهب
سمللةرعشتسملاحيباصملاو

ةيبطلاتازيهجتلا.

يكلساللانحشلا
نوكتف،ةنّكمموةزهجمةرايسلاتناكاذإ
لوسنوكلاىلعيكلسالنحشبةدوزم
ماظنلالمعي.حادقألالماوحمامأيزكرملا
فتاهًايكلسالنحشيوزترهوليك١٤٥ةردقب
ةقاطجرخ.Qiعمقفاوتمدحاويكذ
٣ىلإلصيلدعمبنحشلاعيطتسيماظنلا
يكذلافتاهلاتابلطتملاًقفو)تاو١٥(ريبمأ
.قفاوتملا

ريذحت}

يكلساللانحشلاةيلمعرثؤتنأنكمي
ّةيأوأبلقلاتابرضمّظنملمعىلع
دحأمدختستتنكاذإ.ىرخأةيبطةزهجأ
بيبطلاةراشتسابحصنيف،ةزهجألاهذه
نحشلاماظنمادختسالبقجلاعملا
.يكلساللا

،ليغشتلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
وأ،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكتنأبجي
)RAP(ةزيمريشتالدق.طيشنتةلاحيف
نحشلاىلإحيحصلكشبيكلساللانحشلا
يفوأRAPعضويفةرايسلانوكتامدنع
امدنعوأثوتولبلاربعةيفتاهةملاكمءانثأ
لثم(فتاهلاضرعنوكي

Apple CarPlay / Android Auto(اًطشن.
/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعجار

٢٣٦.

ةيوئمةجرد٤٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
ةيوئمةجرد٨٥ىلإ)تياهنرهفةجرد٤٠-(
٠ونحشلاماظنل)تياهنرهفةجرد١٨٥(
٣٥ىلإ)تياهنرهفةجرد٣٢(ةيوئمةجرد
دق.فتاهلل)تياهنرهفةجرد٩٥(ةيوئمةجرد
ةشاشىلعنحشلافقوتهيبنتضرعمتي
نحاشلاناكاذإ،هيفرتلاوتامولعملا
ةجردجراخيكذلافتاهلاوأيكلساللا

فانئتسامتيس.ةيداعلاليغشتلاةرارح
ةرارحةجردىلإلوصولادنعًايئاقلتنحشلا
.ةيداعلاليغشتلا

ريذحت}

نحاشلانمةبيرغلاماسجألاعيمجلزأ
.قفاوتملايكذلاكفتاهنحشلبق
ةيندعملاتالمعلالثم،ةبيرغلاماسجألا
قرولاكباشموأمتاوخلاوأحيتافملاوأ
فتاهلانيبتدجاوتاذإ،تاقاطبلاوأ
ةجردعفترتدق،نحاشلاولومحملا
.ريبكلكشباهترارح
ىلعاهيفرذعتييتلاةردانلانايحألايف
يفبيرغمسجفاشتكانحشلاماظن
نيبمسجلااذههيفرشحنييذلاتقولا
فتاهلاةلازإبُمق،نحاشلاويكذلافتاهلا
بيرغلامسجلادربيىتحرظتناويكذلا
اليككلذونحاشلانمهتلازإلبق
.قورحللضرعتت



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

١١١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

:قفاوتميكذفتاهنحشل
ىلعرداقيكذلافتاهلانأنمدكأت.١

.يكلساللانحشلا
الدق.نحشلاحولنمماسجألالكلزأ.٢

يأدوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبي
يكذلافتاهلانيبةبيرغماسجأ
.نحاشلاو

يكذلالومحملافتاهلازاهجعض.٣
نميفلخلاءزجلاىلعىلعأللهَهْجوو
.نحاشلا
ماكحإنمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
يفاًمامتهتزكرمويكذلافتاهلاتيبثت
.هتحتءيشيأدوجونودلماحلا

كيمسلايكذلافتاهلابارجعنميدقف
.نحشلاءادأنمللقيوأنحاشلالمع
هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

ةشاشىلعءارضخ]رهظتس.٤
ةنوقيأبناجبهيفرتلاوتامولعملا
فاشتكامتهنأىلإاذهريشي.فتاهلا
.يكذلافتاهلا
ىلعيكذلافتاهلاعضومتاذإ.٥

ىلإلوحتيوأ]ئفطنيونحاشلا
يكذلافتاهلاةلازإبمقف،رفصألانوللا
فتاهلاردأ.ةحوللانمءايشأيأو
ٍناوثعضبرظتناوةجرد١٨٠يكذلا
ةحوللاىلعهتاذاحم/هعضولبق
.ىرخأةرم

ىلعيكذلافتاهلاعضومتاذإ.٦
،رمحألانوللاىلإ]لوحتيونحاشلا
وأ/ونحاشلاةرارحةجردنوكتو
ةلازإبمق.اًدجةعفترميكذلافتاهلا
نحاشلانمءايشأيأويكذلافتاهلا
.ماظنلاديربتلجأنم

.نحشلاءانثأانخاسيكذلافتاهلاحبصيدق
ةرارحلاتاجرديف.ًايعيبطاًرمأدعياذهو
.نحشلاةعرسلقتدق،ةنخاسلا
جماربلانأشبتارارقإ

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

حوتفملاردصملاصيخارتعجار.هاندأ
اذهدعبةجَرْدُميهامك(اهيلإراشملا
دونبىلععالطالالجأنم)راعشإلا
.اهمادختساطورشو

OSSراعشإلاتامولعم

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

opensource@lge.com.ضرعلااذه
يذلاخيراتلانمتاونس)٣(ثالثلحلاص
.َجتنملاهيفتيرتشا
Freescale-WCTةبتكم

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

.ةظوفحمقوقحلا
يفمادختسالاوعيزوتلاةداعإبحمسي
نودبوأعم،ةيئانثلاوةيردصملاجذامنلا
:ةيلاتلاطورشلاءافيتساةطيرش،ليدعت



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٢

دوكعيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١
رشنلاوعبطلاقوقحراعشإبردصملا
هذهطورشلاةمئاقو،هالعأروكذملا
.يلاتلاةيلوؤسملاءالخإو

يئانثلكشلايفعيزوتلاةداعإدنع.٢
عبطلاقوقحراعشإرشنةداعإبجي
،هذهطورشلاةمئاقو،هالعأرشنلاو
/وقئاثولايفيلاتلاةيلوؤسملاءالخإو
عمةمٰدقملاداوملانماهريغوأ
.عيزوتلا
قوقحبحاصمسامادختسازوجيال.٣

نيمهاسملاءامسأوأرشنلاوعبطلا
نمةقتشملاتاجتنملاجيورتوأدييأتل
نذإىلعلوصحلانودجمانربلااذه
.دٰدحموَقبسميباتك

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

كلذيفامب(ررضلاوأةمراصلاةيلوؤسملا
لاحيأبأشنتيتلا)كلذريغوألامهإلا
،جمانربلااذهمادختسانملاوحألانم
لثمثودحةيناكمإنعغالبإلامتولىتح
.ررضلااذه

رئاجسلاةعالو
،رئاجسةعالوبةبكرملازيهجتةلاحيف
لفسأطسوألالوسنوكلاىلعاهدجتس
ةعالومادختسال.خانملابمكحتلارصانع
مثةياهنلاىتحاهيلعطغضا،رئاجسلا
،مادختساللةزهاجنوكتامدنع.اهكرتا
.اهناكمنمةعالولاجرخت

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

رئاجسلاضفانم
،ةبكرملايفليوطدعقمدوجوةلاحيف
يفةدوجومنوكتسرئاجسلاةضفنمنإف
.خانملابمكحتلاماظنلفسأطسوألافرلا

ةضفنموةيدرفدعاقمدوجوةلاحيف
لخاداهعضونكميف،ةلازإللةلباقرئاجس
.لوسنوكلابحادقألالماوح

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

باوكألماحنمرئاجسلاةضفنمةلازإل
اًديعبرئاجسلاةضفنمبحسا،لوسنوكلا
نمدكأتللاًددجماهعفدا.باوكألالماحنع
.اهتابث

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
حالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتساوأ
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا
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١١٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
اهنوكىلإريشتلكرحملاليغشتءدبدنع
ريذحتلاحيباصمءيضتامدنع.ليغشتلاديق
ريشيامدنعوأ،ةدايقلاءانثأكلذكلظتو
،ةلكشمدوجولامتحاىلإسيياقملادحأ
دق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلاعجارف
ًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنانوكي
.ًاريطخولبًافلكمًارمأ

تاسايقلاةزهجأةعومجم

يساسألاىوتسملانمعاطق

١٢٠/كرحملانارودةعرسسايقم.١
١٢١/كرحملاتيزطغضسايقم.٢
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم.٣

١٢٢/كرحملا
١٢٠/دوقولاسايقم.٤
١٢٣/رتيمتلوفلاسايقم.٥
١١٩/ةعرسلادادع.٦

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.٧
وا١٣٤/)ةدعاقلاىوتسم(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
١٣٦/)يولعلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٤

ىطسولاةقبطللهيلورفيشةعومجم

١٢٠/كرحملانارودةعرسسايقم.١
١٢١/كرحملاتيزطغضسايقم.٢
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم.٣

١٢٢/كرحملا
١٢٠/دوقولاسايقم.٤
١٢٣/رتيمتلوفلاسايقم.٥
١١٩/ةعرسلادادع.٦

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.٧
وا١٣٤/)ةدعاقلاىوتسم(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
١٣٦/)يولعلا
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١١٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةعومجم GMC ىطسولاةقبطلل

١٢٠/كرحملانارودةعرسسايقم.١
١٢١/كرحملاتيزطغضسايقم.٢
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم.٣

١٢٢/كرحملا
١٢٠/دوقولاسايقم.٤
١٢٣/رتيمتلوفلاسايقم.٥
١١٩/ةعرسلادادع.٦

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.٧
وا١٣٤/)ةدعاقلاىوتسم(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
١٣٦/)يولعلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٦

يولعلاىوتسمللهيلورفيشةعومجم

١٢٠/كرحملانارودةعرسسايقم.١
١٢١/كرحملاتيزطغضسايقم.٢
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم.٣

١٢٢/كرحملا
١٢٠/دوقولاسايقم.٤
١٢٣/رتيمتلوفلاسايقم.٥
١١٩/ةعرسلادادع.٦

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.٧
وا١٣٤/)ةدعاقلاىوتسم(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
١٣٦/)يولعلا
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١١٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةعومجم GMC يولعلاىوتسملل

١٢٠/كرحملانارودةعرسسايقم.١
١٢١/كرحملاتيزطغضسايقم.٢
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم.٣

١٢٢/كرحملا
١٢٠/دوقولاسايقم.٤
١٢٣/رتيمتلوفلاسايقم.٥
١١٩/ةعرسلادادع.٦

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.٧
وا١٣٤/)ةدعاقلاىوتسم(
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
١٣٦/)يولعلا

ىوتسملاوىطسولاةقبطلا(ةعومجملاةمئاق
)يولعلا

طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٨

ةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
رصانعلانيبامريرمتلاوحتفللةدايقلا
.ضرعلاتاشاشوةفلتخملا

ةعومجمىلإلوصوللTوأSىلعطغضا
نيبامريرمتللةركبلامدختسا.تاقيبطتلا
ةركبلاىلعطغضا.ةرفوتملاتازيملاةمئاق
ةرفوتمتاقيبطتلالكنوكتنل.اهديدحتل
.تابكرملالكىلع
.HOME)ةيسيئرلاةحفصلا(
ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.

.ةددحملاقئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
ىوتسملا(قئاسلاتامولعمزكرم"عجار
.سرهفلايف")ىلعألا
توصلا.
ةحالملا.
فتاهلا.

تارايخلا.
Home)ةيسيئرلاةحفصلا(

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

Speed Sign"ضرعل:"ةعرسلاةمالع
ةدعاقنميتأتيتلا،تامالعلاتامولعم
دوجوملاةحالملاماظنيفقيرطلاتانايب
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلايف
ةشاشيفةعرسلادودحتامالعفلتختدق
ىلعةيلعفلاةعرسلانعكترايسبضرعلا
ةحالملاةطيرخرادصإلاًقفوقيرطلا
.ةيلاحلا
.يلاحلاتقولاضرعي:تقولا

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

توصلا

ريرمتللةركبلامدختسا،توصلاةمئاقيف
وأىقيسومللحفصتلاوأتارايخلاربع
ردصمرييغتوأتالضفملانمديدحتلا
مق،ةيسيئرلاضرعلاةشاشيف.توصلا
ىلإلاقتنالاوأةطحملارييغتلريرمتلاب
.قباسلاوأيلاتلاراسملا
ةحالملا

قيرطكانهناكاذإ،ةحالملاةمئاقيف
مدعةلاحيف.ةلصوبضرعمتيسف،طشن
ةركبىلعطغضا،طشنراسمدوجو
وأراسملاهيجوتفانئتساوأءاغلإلليغشتلا
وأيتوصلاهيجوتلاتوصمتكءاغلإوأمتك
"تاراسملاثدحأ"Recentsىلإلوصولا
."تالضفملا"Favoritesوأ
فتاهلا

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

رصانعلانيبامريرمتللةركبلامدختسا
.)تارايخلا(Optionsةمئاقيفةدوجوملا
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١١٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةلاحيف:)HUD(ةيولعلاةشاشلا
ةروصةيوازطبضةزيملاهذهحيتت،اهرفاوت

HUD"دحةمالعرييغتو"ةيولعلاةشاشلا
.اهليغشتفاقيإوأةعرسلا
ةركبلاىلعطغضا:ةيولعلاةشاشلاريودت
عضوىلإلوخدللريودتلاطبضزييمتءانثأ

Adjust"ةيوازطبضلريرمتلابمق."طبضلا
طغضا.)ةيولعلاةشاشلا(HUDضرع
الدق.هظفحودادعإلاديكأتلةركبلاىلع
Pعضولايفىوسةزيملاهذهرفاوتت
.)نكرلا(
ءانثأةركبلاىلعطغضا:ةعرسلادحطمن
ةمالعطمنرييغتلةعرسلادحطمنزييمت
.ةعرسلا

Units)ةركبلاىلعطغضا:)تادحولا
ىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsضرعءانثأ
تادحولارتخا.)تادحولا(Unitsةمئاقلا
ىلعطغضلاقيرطنعةيرتملاوأةيكيرمألا
متيس.بولطملارصنعلازييمتءانثأةركبلا
.ددحملارصنعلاراوجبةددحمةمالعضرع
ىلعطغضا:تامولعملاةحفصتارايخ
Infoضرعءانثأةركبلا Page Options
ديدحتولخدإل)تامولعملاةحفصتارايخ(
قيبطتيفاهضرعمتيسيتلارصانعلا
ةددحمةمالعضرعمتيس.تامولعملا
.ددحملارصنعلاراوجب

Home)ىلعطغضا:)ةيسيئرلاةحفصلا
نل.اهضرعلةحاتملارصانعلاديدحتلةركبلا
عيمجىلعةرفوتمرصانعلاعيمجنوكت
"ةعرسلادادع"Speedometer:تابكرملا
Speedو Sign"و"ةعرسلاةمالعTime
Fuelو"تقولا" Range"دوقولاقاطن".
ىلعطغضا:)يولعلاىوتسملا(ةشاشلا
ددح.ضرعلاةمئاقىلإلوخدللةركبلا
ةمالعوأةلصوبلاليغشتفاقيإوأليغشتل
.ةعرسلا

Speed Warning)حيتت:)ةعرسلاريذحت
Speedةشاشلا Warning)ةعرسلاريذحت(
.اهزواجتديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل
Speedطبضل Warning)ةعرسلاريذحت(،
ريذحتضرعءانثأةركبلاىلعطغضا
ةمئاقلانمةركبلاىلعطغضاوأ،ةعرسلا
طبضلررم.ةعرسلاةميقطبضلةيسيئرلا
.ةعرسلاطبضلةركبلاىلعطغضا.ةميقلا
ليغشتفاقيإ،ةعرسلاطبضدرجمب،نكمي
ليغشتلاةركبىلعطغضلابةزيملاهذه
دحزواجتمتاذإ.ةحفصلاهذهضرعءانثأ
ةيريذحتةلاسررهظتس،راتخملاةعرسلا
.سرجعم
ءانثأةركبلاىلعطغضا:جمانربلاتامولعم
Softwareديدحت Information)تامولعم
حوتفمجمانربلاتامولعمضرعل)جمانربلا
.ردصملا

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

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

تافاسملادادع
يتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
وألايمألابامإـةبكرملااهتعطق
.تارتموليكلا

ةلحرلاتافاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل
نمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٣٤/)ةدعاقلا
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٣٦/)يولعلاىوتسملاوطسوتملا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٠

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا

دوقولاسايقم

ةرايسلوهضورعملاسايقملا Chevrolet نم
يساسألاوطسوتملاىوتسملاامأ،ىلعألاىوتسملا

ناهباشتم

ةرايسلوهضورعملاسايقملا GMC نم
يساسألاوطسوتملاىوتسملاامأ،ىلعألاىوتسملا

ناهباشتم

،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
يبيرقتلارادقملاىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملادوقولل
ىلإريشيدوقولاسايقمراوجبمهسدجوي
ةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناج
.دوقولا

،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
لازيال.ضفخنملادوقولاحابصمءيضي
نكلو،ةيقبتمدوقولانمةليلقةيمككانه
برقأيفدوقولابةرايسلاةئبعتةداعإبجي
.نكممتقو
:دوقولاسايقملنكمي
نملقأوأليلقبربكأةيمكذخأينأ.

ليبسىلع.هيلإريُشيامءلملدوقولا
ءالتماىلإسايقملاريشيدق،لاثملا
يفقرغتسيهنكلو،فصنلاىلإنازخلا
وأنازخلاةردقفصننمرثكأعقاولا
.ئلتمييكلاهنملقأ
وأةيوازلفاطعنالاءانثأيفًاليلقكرحتي.

.ةلمرفلاوأةعرسلاةدايز
رشؤمرقتسيلٍناوثةدعقرغتسي.

،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ
ىلإاهنميأريشتالوةيعيبطفورظهذه
.دوقولاسايقميفةلكشمدوجو
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١٢١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

كرحملاتيزطغضسايقم

ةرايسلوهضورعملاسايقملا Chevrolet نم
يساسألاوطسوتملاىوتسملاامأ،ىلعألاىوتسملا

ناهباشتم

ةرايسلوهضورعملاسايقملا GMC نم
يساسألاوطسوتملاىوتسملاامأ،ىلعألاىوتسملا

ناهباشتم

ىلإكرحملاتيزطغضسايقمريشي
لطرلابوأ)kPa(لاكسابوليكلابطغضلا
دنع)psi(ةعبرملاةصوبلاىلع
.كرحملاليغشت
ةعرسبسحتيزلاطغضفلتخيدق
ةجردوةيجراخلاةرارحلاةجردوكرحملا
.تيزلاةجوزلودربملالئاسةرارح
تيزطغضفلتخيس،زرطلاضعبيف
تاجايتحالاًقفوتيزلاةخضميفكرحملا
ريغتلةعرسبتيزلاطغضريغتيدق.كرحملا
اًرمأدعياذهو.ةلومحلاوأكرحملاةعرس
وأتيزلاطغضريذحتءوضراشأاذإ.ًايعيبط
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرترهظ

)DIC(جراختيزلاطغضنأنمريذحتلل
كرحملاصحفاف،ليغشتلليداعلاقاطنلا
.نكميامعرسأب
.٣٠٧/كرحملاتيزعجار

هيبنت
تيزلةبسانملاةنايصلاصقنيدؤيدق
ىلعبترتيدق.كرحملافلتىلإكرحملا
كرحملاتيزىوتسمضافخناعمةدايقلا
نامضيطغينلو.اًضيأكرحملافلت
صحفيغبني.تاحالصإلاهذهةبكرملا
.نكممتقوبرقأيفتيزلاىوتسم
ناكاذإنكلو،رمألامزلاذإتيزلافضأ
لازالوليغشتلاقاطنيفتيزلاىوتسم
ةنايصىلإهجوتف،اًضفخنمتيزلاطغض
رييغتلةنايصلالودجًامودعبتا.ةبكرملا
.كرحملاتيز
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٢

ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
كرحملا

ةرايسلوهضورعملاسايقملا Chevrolet نم
يساسألاوطسوتملاىوتسملاامأ،ىلعألاىوتسملا

ناهباشتم

ةرايسلوهضورعملاسايقملا GMC نم
يساسألاوطسوتملاىوتسملاامأ،ىلعألاىوتسملا

ناهباشتم

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

.ةفيثكةيرورم

سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.
.ئفادلا
.تاعفترملادوعصلةدايقلا.
.ليقثلمحرجوأةروطقمبحس.
.ةءارقلابلقتتنأيعيبطلانم
ةقطنمىلإسايقملارشؤملصواذإ
يفتاتسومرتلازمروأةللظملاريذحتلا
رثكألكلذكعضولارمتساو،سايقملاةياهن
كرحملاديربتلئاسنأملعاف،ةيناث٣٠نم
.ةنوخسلاطرفمحبصأدق
طرفمحبصأدقكرحملاديربتلئاسناكاذإ
فقوأوقيرطلابناجبفقف،ةنوخسلا
هيفنكميتقوبرقأيفةبكرملا
.كلذبمايقلا
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٣١٥/ةطرفم
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١٢٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

رتيمتلوفلاسايقم

ةرايسلوهضورعملاسايقملا Chevrolet نم
يساسألاوطسوتملاىوتسملاامأ،ىلعألاىوتسملا

ناهباشتم

ةرايسلوهضورعملاسايقملا GMC نم
يساسألاوطسوتملاىوتسملاامأ،ىلعألاىوتسملا

ناهباشتم

،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
.ةيراطبلادهجىلعسايقملااذهلدي
سايقملااذهنيبي،كرحملاليغشتءانثأ
سايقملالوحتيدقامبر.نحشلاماظنةلاح
وأىندأةءارقىلإىلعأةءارقنم
تناكاذإ.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.سكعلا
،يداعلاليغشتلاقاطنجراخلمعتةبكرملا
عجار.نحشلاماظنحابصمءيضيسف
نكميو.١٢٦/نحشلاماظنحابصم
ةءارقاًضيأيطعينأرتيمتلوفلاسايقمل
كالهتسايفداصتقالاعضوليغشتدنعلقأ
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.دوقولا

ليغشتلاقاطنجراختاءارقلارهظتامبر
تاقحلملانمريبكددعليغشتدنعيداعلا
يفكرحملاكرتعمةبكرملايفةيئابرهكلا
ةلاحلاهذهدعتو.ةليوطةرتفلؤطابتلاةلاح
سيلنحشلاماظننأىلإاًرظنةيعيبط
كرحملاوةلماكلاةقاطلاريفوتىلعاًرداق
ةعرسةدايزمتتامنيبو.ؤطابتلاةلاحيف
نمةلاحلاهذهححصتنأيغبني،كرحملا
ىلعألاكرحملاتاعرسنألاًرظناهسفن
.ةلماكلاةقاطلاءاشنإبنحشلاماظنلحمست
يفةريصقةرتفلالإةبكرملاةدايقنكميال
ليغشتلاقاطنجراختاءارقروهظةلاح
،ةبكرملاةدايقبجيناكاذإو.يداعلا
ويدارلالثم،تاقحلملاةفاكفاقيإيغبنيف
.ءاوهلافييكتزاهجو
يداعلاليغشتلاقاطنجراختاءارقلاريشت
ماظنلايفةلمتحمةلكشمدوجوىلإ
عرسأبكترايسةنايصلهجوت.يئابرهكلا
.نكميام

نامألامازحبتاريكذتلا

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٤

اذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
قئاسلاريكذتلسرجتوصردصيوحابصملا
.هبصاخلانامألامازحطبرب
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث
اذإتارمةدعةرودلاهذهلصاوتتامير
ماقوأمازحلادشمدعيفقئاسلارمتسا
.ةرايسلاةكرحءانثأمازحلاكفب
،ميزبإلابًاتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
ردصينلوحابصملاضموينلف
.سرجلاتوص

نامألامازحبيمامألابكارلاريكذتحابصم

بكارلاريكذتحابصمةرايسلابدجويامبر
رشؤمراوجبنامألامازحطبربيمامألا
ماظنعجار.بكارللةيئاوهلاةداسولاعضو
.٧٠/بكارلاراعشتسا

اذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
باكرلاريكذتلسرجتوصردصيوحابصملا
.مهبصاخلانامألامازحطبرب
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث
طبريملاذإتارمةدعةرودلاهذهرمتست
متلاحيفوأنامألامازحيمامألابكارلا
.ةبكرملاكرحتءانثأهكف
ًاتبثميمامألابكارلانامأمازحناكاذإ
ردصينلوحابصملاضموينلف،ميزبإلاب
.سرجلاتوص
يمامألابكارلاريكذتحابصمضمويدق
توصردصيدقامكنامألامازحطبرب
دعقملاىلعامءيشعضومتاذإسرجلا
ةبيقحوأديةبيقحوأقاروأةبيقحلثم
ينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمكوأةلاقبلا
وأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل.رخآ
وأدعقملاىلعنمءيشلالزأ،سرجلا
.ميزبإلابنامألامازحتبث

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
يفعقي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
ماظنلاصحفنمضتي.تادادعلاةعومجم
ةيئاوهلاةداسولا)تارعشتسم(رعشتسم
تادحووتادادشلاوباكرلاراعشتساماظنو
راعشتساوكالسألاوةيئاوهلاةداسولا
نمديزمل.صيخشتلاةدحوومداصتلا
،ةيئاوهلاةداسولاماظنلوحتامولعملا
.٦٤/ةيئاوهلادئاسولاماظنعجار

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوثةدعل
هحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضيملاذإ
.روفلاىلع

ريذحت}

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

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم
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بالقنالافاشتكاماظنةلاحرشؤم

ماظنليطعترزبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
تازيهجتلاةعومجميفبالقنالافاشتكا
ةلاحرشؤمبةدوزمكلذكيهف،ىطسولا
لوسنوكلايفبالقنالافاشتكاماظن
.يولعلا
ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتدنع
كلذكءيضيو(بالقنالافاشتكاماظن
ةدعل)بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
عجار.ماظنللصحفةيلمعنمعونكناوث
.١٢٥/بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
ةلاحرشؤمئفطني،ىرخأناوثةدعدعبمث
نيكمتىلعليلدكبالقنالافاشتكاماظن
.بالقنالافاشتكاماظن
بالقنالافاشتكاماظنليغشتفاقيإدنع
بالقنالافاشتكاليطعترزمادختسابًايودي
ئيضيسف،ىطسولاتازيهجتلاةعومجميف
لظيوبالقنالافاشتكاماظنةلاحرشؤم
بالقنالافاشتكاماظننأبريكذتللًائيضم
فقوتي.ًايلاحليغشتلافاقيإعضويف
ليغشتةداعإدنعةءاضإلانعرشؤملا

رزعجار.ىرخأةرمبالقنالافاشتكاماظن
٦٩/بالقنالافاشتكاةزيمليطعت
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

ريذحت}

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ليبسىلع.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
ةيئاوهلادئاسولاخفتنتنأنكمي،لاثملا
ةلاحيفىتحفقسلاراطإيفةتبثملا
.بالقنالافاشتكاماظنليغشتفاقيإ

ةزهاجةيئاوهلاةداسولاحابصمرمتسااذإ
ةمدخلاءارجإلةبكرملابحطصاف،ًائيضم
ةزيمليطعترزعجار.روفلاىلع
ىلعلوصحلل٦٩/بالقنالافاشتكا
كلذيفامب،تامولعملانمديزملا
.ةمهملانامألاتامولعم

بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٧٠/بكارلاراعشتساماظن
لوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألاتامولعم
ةيئاوهلاةداسولاةلاحلرشؤمىلعيولعلا
.بكارلل

بالقنالافاشتكاةزيمليطعتعم

بالقنالافاشتكاةزيمليطعتنودب

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاعضوب
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل
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)ليغشتلافاقيإ(OFFزمرلاءيضيامدنع
،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤميف
ماقدقبكارلاراعشتساماظننأينعياذهف
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
.يجراخلايمامألابكارلل
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
قلعتتةلكشمكانهنوكتدقف،قالطإلا
،اذل.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملاب
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق
.ةمزاللا

ريذحت}

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
امأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
ةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظنيف
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجتيف
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٢٤
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب

نحشلاماظنحابصم

ةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشتدنع
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ءدبدنعئفطنيوهو.لمعيحابصملا
.كرحملاليغشت
ءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
ماظنبةلكشمكانهنوكتدقف،ةدايقلا
اهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلانحشلا
ةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولاىدل
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملااذه
نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر
عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج
.ةبكرملافاقيإلنمآناكمنعثحبا

صحفءوض(لاطعألارشؤمحابصم
)كرحملا
صيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
اذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتللعباتلا
،كرحملاليغشتءانثأحابصملااذهءاضأ
مزلتسيدقولطعفاشتكاىلعليلداذهف
نأبجي.ةرايسلاىلعةمدخءارجإرمألا
ءانثألمعيهنأىلعةلالدللحابصملاءيضي
ءانثأوليغشتلاعضوىلعلاعشإلادوجو
لاعشإلاعاضوأعجار.كرحملاليغشتمدع
وا٢٣١/)حاتفمالبلوخدلا(
.٢٢٩/)حاتفمبلوخدلا(لاعشإلاعاضوأ

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأىلإ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
ررضثودحنودنالوحيسحابصملا
.ةرايسلل
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هيبنت
ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
امبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنل
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
نامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا
.ةبكرملا

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

Emissions Inspection/
Maintenance

عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٣٠٣/تاليدعتلاوتاقحلملا

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

ىلعصرحاف،ءاطغنودبعمقلائياهم
نازخلاءلم"عجار.ءاهتنالادعبهتلازإ
لفسأ"ةلومحمدوقوةبلعمادختساب
وا٢٧٦/)زارطلارايتخا(نازخلاءلم
ةيساشلاةنيباكتاذزرطلا(نازخلاءلم
ماظنلنكمي.٢٧٨/)قودنصنودبو
دقلوحملاناكاذإامفاشتكاصيخشتلا
رخبتبحمسيامم،ةبكرملابًابكرمهكرتمت

ليلقددعنأشنم.ءاوهلايفدوقولا
بيكرتمدععمةدايقلاتالحرنم
.حابصملاءافطإليدؤينألوحملا
ةضفخنمةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.

ةضفخنمةءافكبكرحملاليغشتىلإ
هذهلوزتدقو،ةدايقلاةسالسمدعو
ثدحاذإ.كرحملاءامحإدعبلكاشملا
بلطتيس.دوقولاةيعونرييغتبكيلعف،اذه
نملقألاىلعاًدحاودوقونازخرمألا
عجار.حابصملاءافطإلبسانملادوقولا
.٢٧٥/هبىصوملادوقولا

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

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

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
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نمققحتلارابتخاءارجإلةمدختسم
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالا
عجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
عجار.٣٠٠/ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا
.ةدعاسمىلإةجاحلادنعليكولا
ةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيفصحفلا
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
ىلعلاعشإلاناكاذإحابصملاءيضيال.

اًفقوتمكرحملانوكءانثأليغشتلاعضو
.لمعلانع

ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.
ثدحاذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايفمكحتلا
ةزهاجةرايسلانوكتنلفرمألااذه
ةدايقءارجإرمألامزلتسيدقوصحفلل
ماظنلانوكينألبقمايأةدعلةينيتور
يفرمألااذهثدحيدق.صحفللاًزهاج
تلوف١٢ةوقبةيراطبلالادبتساةلاح
ءارجإمتاذإوأاهتقاطدافندنعوأًاثيدح
.ةرايسلاىلعًاثيدحةمدخلا
نمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
زايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالازايتجا
.رابتخالا

لمارفلاماظنريذحتحابصم

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةرايسلا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
ينعياذهفًائيضميقبوحابصملاءاضأاذإ
صحفىلعلمعا.لمارفلابةلكشمدوجو
اذهءيضيدق.روفلاىلعلمارفلاماظن
.اًضفخنملمارفلالئاسناكاذإءوضلا
.٣٢٠/لمارفلاتيزعجار

نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
دقف.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
دقوألمارفلاةساودعفدبعصلانمنوكي
نأنكميو.ةيضرألانماًريثكتبرتقانوكت
ناكاذإ.فقوتلللوطأًاتقوكلذقرغتسي
بحسكنكميف،ًائيضملازامحابصملا
لقنعجار.اهيلعةمدخلاءارجإلةبكرملا
.٣٦٩/ةلطعمةبكرم

ريذحت}

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

Electric Parking Brake
Light)نكرلالمارفحابصم

)يئابرهكلا

لمارفمادختساءانثأحابصملااذهئيضي
ريرحتدعبحابصملاضيمورمتسااذإ.نكرلا
كانهنإف،ةدايقلاءانثأوأنكرلالمارف
دق.يئابرهكلانكرلالمارفماظنبةلكشم
زكرمةشاشىلعةلاسراًضيأرهظت
.)DIC(قئاسلاتامولعم
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يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

Electricةنايص Parking
Brake Light)لمارفحابصم

)ةيئابرهكلانكرلا

ةريصقةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
.ةلكشمدوجوةلاح
،ةدايقلاءانثأرهظوأءوضلااذهرمتسااذإ
ةيئابرهكلانكرلالمارفيفةلكشمكانهف
)EPB(.يفليكولاىلإةرايسلابهجوت
لمارفىلإةفاضإلاب.نكممتقوبرقأ
نامألافئاظوءادأروهدتيدقف،نكرلا
نكرلالمارفنمديفتستيتلاىرخألا
ةلاسراًضيأرهظتدق.)EPB(ةيئابرهكلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلع
.٢٤٩/يئابرهكلانكرلالمارفعجار

ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصم
)ABS(قالغنالل

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
ماظنريذحتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ةرمءاضأاذإوأقالغناللةعناملالمارفلا
ىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلاءانثأىرخأ
امدنعسرجتوصردصيدقامك.ةنايصلا
.ًائيضمحابصملالظي
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
ديحولاحابصملاوه)ABS(قالغنالل
يوتحتةبكرملانأىلإاذهريشيف،ءيضملا
ةعناملالمارفلانكلو،ةيداعلمارفىلع
.لمعتالقالغنالل
ماظنريذحتحابصمنماًلكةءاضإةلاحيف
حابصمو)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
لمارفلاماظنف،لمارفلاماظنريذحت

يفةلكشمدجوتولمعيالقالغناللةعناملا
ليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلالمارفلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل
.١٢٨/لمارفلاماظنريذحتحابصمعجار

يعابرلاعفدلاحابصم

ىرخألاعاضوألاهيبش،ضورعميئاقلتلاعضولا

عبرأبعفدلاماظنضرعي،ةزهجمتناكاذإ
ضرعيس.ةبكرملاهيفيذلاعضولاتالجع
AUTOو4HIو2WD:عضولكءوضلا
Nو4LOW؛)لقنلاقيدانصعيمج(
.)طقفةعرسلايئانثلقنلاقودنص(
ةكرحكانهنوكتامدنعءوضلاضمويس
نوكيس،ةكرحلالامتكادرجمب.مدقتلاديق
.ًاتباثءوضلا
دقف،ينامرهكلانوللاىلإءوضلالوحتاذإ
عبرأبعفدلاماظنعملطعكانهنوكي
.ليكولاعمرمألاعجار.تالجع
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايقعجار
.٢٤٥/تالجع
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٠

لتلانمطوبهلايفمكحتلاحابصم

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

ةرداغمنمريذحتلاحابصم
)LDW(ةراحلا

ماظنناكاذإرضخألانوللابحابصملانوكي
LDWلمعللاًزهاجوًالغشم.

رفصألانوللاىلإحابصملااذهريغتي
دقةراحلاةمالعنأىلإةراشإللضمويو
فاطعناةراشإمادختسانوداهزايتجامت
.هاجتالااذهيف
.٢٧٤/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار

ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢٦٩/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
دنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
متلاحيفو.رجلايفمكحتلاماظنفاقيإ
تابثلايفينورتكلإلاّمكحتلاليغشتفاقيإ
)ESC(،ماظنليغشتفاقيإاًضيأمتيس
فاقيإوليغشتل.)TCS(ّرجلايفّمكحتلا
عجار،ESCماظنوTCSماظنليغشت
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

.٢٥١/تابثلايف

ّمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
قالزنانمّدحلامتينلف،)TCS(ّرجلايف
كلذناكاذإّالإعراستلاءانثأتالجعلا
ةعومجمةيامحيفةدعاسمللًايرورض
ةدايقلاطبضاف.ررضّيأنمةكرحلا
.كلذلًاقبط

/)TCS(رجلايفمكحتلاماظنحابصم
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
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١٣١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
،ضمويالهنكلوًءاضمحابصملاناكاذإ
ESCماظنامبروTCSماظننأينعياذهف
الدقولماكلكشبناطشناسيلاًضيأ
ّمكحتلاىلعظافحلايفنامهاسي
اذإ.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف.ةبكرملاب
يفليكولاعجار،ةلاحلاهذهترمتسا
زكرمةلاسررهظتدق.نكممتقوعرسأ
.)DIC(قئاسلاتامولعم

/وTCSماظنطيشنتءانثأحابصملاضموي
.ESCماظنوأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٥١/تابثلايفينورتكلإلا

ةعومجم(ةروطقملاحجرأتيفمكحتلاحابصم
)يولعلاىوتسملا

رصنعنوكيامدنعحابصملاضمويس
عجار.اًطشنةروطقملاحجرأتيفمكحتلا
.٢٩٨/)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا

ينورتكلإلامكحتلاماظنفاقيإحابصم
)ESC(تابثلاب

ليغشتدنعةزيجوةرتفلءوضلااذهءيضي
ملاذإو.لمعيءوضلانأراهظإلةبكرملا
نوكيثيحبهحالصإىلعلمعافئضي
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاج
ليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
،اًضيأ.تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
مكحتلاماظنليغشتفاقيإمتاذإ
ليغشتفاقيإمتيسف،تابثلايفينورتكلإلا
.رخآلاوه)TCS(رجلايفمكحتلاماظن
عجار،ESCماظنليغشتفاقيإوليغشتل
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

.٢٥١/تابثلايف

ّمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
ماظنو)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
هذهمهاستنلف،)TCS(ّرجلايفّمكحتلا
طبضاف.ةبكرملاءادأيفّمكحتلايفمُظنلا
.كلذلًاقبطةدايقلا

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
.ةبكرملاليغشت
ةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملاحابصم

هيبنت
لئاسةرارحةجردريذحتحابصمريشي
ةرارحةجردنأىلإكرحملاديربت
دق.مزاللانمىلعأتحبصأدقةبكرملا
اذهدوجوعمةدايقلاةعباتميدؤت
كرحملافالتإىلإةءاضإلاديقحابصملا
.فلتلااذهةبكرملانامضيطغيالدقو
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٣١٥/ةطرفمةروصب

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمءيضي
ةجردعافترادنعكرحملاديربتلئاس
.كرحملاةرارح
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٢

كرتاوقيرطلابناجبفقوتف،اذهثدحاذإ
عافتراعجار.ؤطابتلاعضويفكرحملا
/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد

٣١٥.

قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم

.ديلجلاعضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي

قرطلاعضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.ةرعولا

عضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.رجلا/بحسلا

تاراطإلاطغضحابصم

ءاوهلاطغضةبقارمماظنبةزهجمتناكاذإ
اذهءيضيف،)TPMS(تاراطإلايف
ليغشتءدبدنعةزيجوةرتفلحابصملا
لوحتامولعملاعيمجمدقتو.ةرايسلا
طغضسايقزاهجكلذكوتاراطإلاطغض
.تاراطإلاةرارحو
مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

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

مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

ةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
كانهنوكتدقف،ًائيضملظمثًابيرقت
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبةلكشم
متتملةلاحيفو.)TPMS(تاراطإلا
حابصملاءيضيفوسف،ةلكشملاةجلاعم
عجار.ةرايسلاليغشتاهيفمتيةرملكيف
.٣٤٥/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

كرحملاتيزطغضحابصم
)Denaliطقف(

هيبنت
ضافخناعمةبكرملاةدايقيدؤتدق
كرحملافلتىلإكرحملاتيزطغض
.تاحالصإلاةبكرملانامضيطغينلو
تيزطغضحابصمةءاضإةلاحيف
:ةدايقلاءانثأيفكرحملا

فقوأونمآناكميففقوت.١
.كرحملاليغشت

تيزعجار.تيزلاىوتسمصحفا.٢
.٣٠٧/كرحملا

تيزلاىوتسمناكاذإتيزلافضأ.٣
.يداعلاليغشتلاقاطننملقأ

)عبتي(
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١٣٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

)عبتي(هيبنت
حابصملظاذإ.ةبكرملاليغشتدعأ.٤

نمرثكألًءاضمكرحملاتيزطغض
ال.ةبكرملاليغشتفقوأف،ٍناوث١٠
ةرايزبمق،اذل.ةبكرملاليغشتديعت
ةنايصلاىلعلوصحللليكولا
.ةمزاللا

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ليغشتفاقيإدنع.كرحملاليغشتءدبدنع
نأبجي،ليغشتلاديقةبكرملاوكرحملا
نميأيفثدحيملاذإ.ًءاضمءوضلالظي
.كليكوبلصتاف،نيتلاحلا
ليغشتءانثأًءاضملظوحابصملاءاضأاذإ
.ًابسانمتيزلاطغضنوكيالدقف،كرحملا
نوكتدقوأاًضفخنمتيزلاىوتسمنوكيدق
فقوأ.تيزلاماظنيفىرخأةلكشمكانه
ًانمآكلذنوكيامدنعكرحملاليغشت
.كليكوبلصتاو

دوقولاضافخناريذحتءوض

برقلابدوقولاضافخناريذحتءوضئضي
متيامدنعةزيجوةرتفلدوقولاسايقمنم
لمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلاليغشت
.ماظنلا
رشؤمبرتقيامدنعاًضيأئضيهنأامك
اذهفقوتيو.ذافنلانمدوقولاسايقم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملا
ىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملاةنايص

نامألاحابصم

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

٣٣.

يلاعلاءوضلاليغشتحابصم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ريغمعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ةيمامألاحيباصملابضفخنملا/يلاعلاءوضلا
/١٤٧.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٤

IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

/ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٤٥.

يمامألابابضلاحابصمءوض

،بابضحيباصمبةدوزملاتابكرملاةلاحيف
حيباصمليغشتدنعحابصملااذهءيضي
.بابضلا
حيباصمليغشتفاقيإدنعءوضلايفتخيو
.١٥٠/بابضلاحيباصمعجار.بابضلا

حيباصملاليغشتبريكذتلاةادأ

حيباصملامادختسادنعحابصملااذهءيضي
حيباصمنوكتامدنعءانثتساب،ةيجراخلا
.طيشنتلاعضويف)DRL(ةيراهنلاةدايقلا
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافمعجار
/١٤٥.

ةعرسلاتبثمحابصم

ماظنبةزهجملاتابكرملاىلإةبسنلاب
حابصمءيضي،ةعرسلاتابثيفمكحتلا
دنعضيبألانوللابةعرسلاتابثيفمكحتلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت
ىلإلوحتيو،دادعتسالاعضويفنوكيو
يفمكحتلاماظننوكيامدنعرضخألانوللا
.ليغشتلاعضويفواًطوبضمةعرسلاتابث

تبثمليغشتفاقيإدنعءوضلائفطني
.٢٥٤/ةعرسلاتبثمعجار.ةعرسلا

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
.بسانملكشب

تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)ةدعاقلاىوتسم(
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
هذهحضوتو.تادادعلاةعومجمطسويف
.ةبكرملاةمظنأنمريثكلاةلاحتاشاشلا
دادعطبضةداعإبيضقمادختسامتي
تادادعلاةعومجميفةلحرلاةفاسم
تامولعمزكرمةمئاقرصانعىلإلوخدلل
.)DIC(قئاسلا
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١٣٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

DICةمئاقرصانع

ةلحرلاةفاسمدادعطبضةداعإبيضقردأ
:ةيلاتلاةمئاقلارصانعلالخريرمتلل
يمقرلاةعرسلادادع.
١/٢ةلحر.
.Fuel Range)دوقولاقاطن(
تاراطإلاطغض.
.Remaining Oil Life)تيزلارمع

)يقبتملا
ءاوهلارتلفرمع.
لمارفلاةناطبرمع.
يمقرلاةعرسلادادع

كرحتةعرسىدمةعرسلادادعضرعي
km/hةعاسلايفرتموليكلابامإةبكرملا
mphةعاسلايفليملابوأ)ةعاس/مك(
دادعطبضةداعإنكميال.)ةعاس/ليم(
.ةعرسلا
كالهتسايفداصتقالاطسوتمو،٢وأ١ةلحرلا
دوقولا

ةلحرلاتافاسمدادعطبضةداعإبيضقردأ
TRIPةشاشروهظنيحل TRIPوأ1 2
ةعوطقملاةفاسملاضرعمتي.)ةلحرلا(
لايمألابوأ)km(تارتموليكلابامإةيلاحلا
)mi(طبضةداعإاهيفتمتةرمرخآذنم
كالهتساطسوتمكلذكوةلحرلاةفاسمدادع
ةفاسمدادعطبضةداعإنكمي.دوقولا

طغضلابدوقولاكالهتساطسوتموةلحرلا
دادعطبضةداعإعارذىلعرارمتسالاعم
.ةلحرلاةفاسم

Fuel Range)دوقولاقاطن(

يتلاةيبيرقتلاةفاسملاةشاشلاضرعت
ىلإةجاحلانودةبكرملاةدايقاهيفنكمي
دوقولاىدمريدقتمتي.دوقولاباهديوزت
يفةبكرملاداصتقاطسوتمساسأىلع
ثيدحلاخيراتلاىدمىلعدوقولاكالهتسا
نازخيفةيقبتملادوقولاةيمكوةدايقلل
.دوقولاىدمطبضةداعإنكميال.دوقولا

تاراطإلاطغض

ةلحرلاةفاسمدادعطبضةداعإبيضقردأ
طوغضلاضرعتةبكرمروهظنيحل
ضرعمتي.ةعبرألاتاراطإللةبراقتملا
وأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلاطغض
psi)ةعبرمةصوبلكللطر(.
٣٤٤/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
.٣٤٥/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتو

Remaining Oil Life)يقبتملاتيزلارمع(

ةفاسمدادعطبضةداعإبيضقردأ
ةشاشروهظنيحلةلحرلا

REMAINING OIL LIFE)رمع
ريدقتضرعمتي.)يقبتملاتيزلا
.يقبتملاتيزللديفملارمعلل

REMAINING OIL LIFE نأينعي99%
ةيقابيلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩ةبسن
.مادختسالل
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
ةفاضإلاب.٣٠٧/كرحملاتيزعجار.نكمم
ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
.ةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٣٨٢/ةنايصلالودجعجار

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
Oilةشاشطبضةداعإبمقتال.ًايئاقلت Life
تقولافالخبرخآتقويأيف)تيزلارمع(
الثيح.لاحلايفتيزلارييغتهيفمتييذلا
رييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإنكمي
ماظنطبضةداعإل.ةيلاتلاةرملايفتيزلا
تيزرمعماظنعجار،كرحملاتيزرمع
.٣٠٩/كرحملا

ءاوهلارتلفرمع

ةلحرلاةفاسمدادعطبضةداعإبيضقردأ
AIRةشاشروهظنيحل FILTER LIFE
رمعللاًريدقتاذهضرعي.)ءاوهلارتلفرمع(
ةلاحوكرحملاءاوهرتلفمادختساليقبتملا
ينعي%٩٥كرحملاءاوهرتلفرمع.ماظنلا
لازاليلاحلاءاوهلارتلفرمعنم%٩٥نأ
رمعىلعًءانبلئاسرلاضرعمتيس.ًايقبتم
.ماظنلاةلاحوكرحملاءاوهرتلف
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٦

ةلاسرلاروهظدنع
REPLACE AT NEXT OIL CHANGE

،)ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمعيفهلدبتسا(
ةرتفيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسايغبني
ةلاسرلاروهظدنع.ةيلاتلاتيزلارييغت

REPLACE SOON)بجي،)الاحلادبتسا
برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.نكممتقو
دعبءاوهلارتلفرمعةشاشطبضةداعإمزلي
،طبضلاةداعإل.كرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.٣١٠/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنرظنا

لمارفلاةناطبرمع

يقبتملايريدقتلارمعلاكلذضرعي
متيس.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاتاناطبل
ةناطبلكآتىلعاًءانبلئاسرلاضرع
ضرعنييعتدعأ.ماظنلاةلاحولمارفلا
تاناطبلادبتسادعبلمارفلاةناطبرمع
/لمارفلاةناطبرمعماظنعجار.لمارفلا

٣١٩.

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
)يولعلا
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشضرعمتي
قيبطتيفتادادعلاةعومجمطسويف
تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار.تامولعملا
ريثكلاةلاحتاشاشلاهذهحضوتو.١١٣/
.ةبكرملاةمظنأنم

SوأT:نيبًانيميوأاًراسيلاقتناللطغضا
.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلاقطانم
.اهديدحتلةركبلاىلعطغضا

yوأz:وأىلعألريرمتللةركبلامدختسا
ةركبلاىلعطغضا.ةمئاقلايفلفسأل
.اهديدحتل

تامولعملاةحفصتارايخ

DICنمتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
اهضرعفاقيإوأ)قئاسلاتامولعمزكرم(
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلانم

قيبطتىلإريرمتللTىلعطغضا.١
Options)تارايخلا(.

تاحفصرايتخالzوأyىلعطغضا.٢
.ةركبلاىلعطغضاوتامولعملا

ةمئاقلالخلقنتللzوأyررم.٣
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاش

دحأزييمتءانثأةركبلاىلعطغضا.٤
ءاغلإوأرصنعلااذهديدحتلرصانعلا
.هديدحت
وأاًضيأتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
ةحفصتارايخلالخنمهليغشتفاقيإ
.قئاسلاتامولعمزكرمةحفصبتامولعملا

تامولعملاتاحفص

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمةحفص
)DIC(.كتبكرملةبسنلاباهضعبرفوتتالدق.
يضارتفالكشبرصانعلاضعبلغتشتالدق
قيبطتلالخنماهليغشتنكمينكل

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

Info Page Options"ةحفصتارايخ
تاحفصةداعتسانكمي،"تامولعملا
ةيضارتفالاعنصملاتادادعإىلإتامولعملا
رصانعبKىلعرارمتسالاعمطغضلاب
ةركبلاوىرسيلاةدايقلاةلجعليغشت
ةدايقلاةلجعليغشترصانعىلعةدوجوملا
.تقولاسفنيفىنميلا
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Speed)ةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
دادعرهظي.)ةعاس/ليم(ةعاسلايفليملا
ةحفصلاهذهىلعةبكرملايفتافاسملا
طغضا،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.كلذك
ضرعديدحتوةمئاقلاحتفلةركبلاىلع
.ةعرسللىصقألادحلاتامالع
ةشاشيفةعرسلادودحتامالعفلتختدق
ىلعةيلعفلاةعرسلانعكترايسبضرعلا
ةحالملاةطيرخرادصإلاًقفوقيرطلا
.ةيلاحلا
يفداصتقالاطسوتمو،٢ةلحرلاوأ١ةلحرلا
ةفاسملاضرعمتي:دوقولاكالهتسا
،ليملاوأرتموليكلابءاوس،ًايلاحةعوطقملا
.ةلحرلاةفاسمدادعلطبضةداعإرخآذنم
يبيرقتلاطسوتملاضرعلاتادحوضرعت
لايمأللوأ)رتل/مك(رتللكلتارتموليكلل
اذهباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغلكل
رخآذنمةلجسملاةميقلاساسأىلعمقرلا
ةمئاقلارصنعطبضةداعإاهيفتمتةرم
ىوتسمطقفمقرلااذهسكعيو.اذه
ةبكرمللًايلاحيبيرقتلادوقولاداصتقا
.ةدايقلافورظريغتبسحريغتيفوسو
هذهطيشنتءانثأةركبلاىلعطغضا
ةلحرلاةفاسمدادعطبضةداعإلةشاشلا
.دوقولاداصتقاطسوتمو

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

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
هذهنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا
ةشاشلاهذهرهظتفوسو.ةطشنةشاشلا
نييعتةداعإرخآذنميضقنملاتقولاةيمك
طغضا،تقؤملاليغشتفاقيإل.تقؤملل
هذهنوكتامدنعةزيجوةرتفلةركبلاىلع
.ليغشتلاديقتقؤملاوةطشنةشاشلا
هذهنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا
.تقؤملانييعتةداعإلةطشنةشاشلا
تيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

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

.يلاحلاتيزلارمعنم٪٩٩
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon
ىلع)لجاعلكشبكرحملاتيزرييغت(
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ةشاشلا
ةفاضإلاب.٣٠٧/كرحملاتيزعجار.نكمم

ةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
.ةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلارمع
.٣٨٢/ةنايصلالودجعجار

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
طبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
Oilةشاشطبضةداعإبمقتال.ًايئاقلت Life
تقولافالخبرخآتقويأيف)تيزلارمع(
الثيح.لاحلايفتيزلارييغتهيفمتييذلا
رييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإنكمي
ماظنطبضةداعإل.ةيلاتلاةرملايفتيزلا
ءانثأةركبلاىلعطغضا،كرحملاتيزرمع
Oilةشاشطيشنت Life)عجار.)تيزلارمع
.٣٠٩/كرحملاتيزرمعماظن

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
طغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
وأ)لاكسابوليك(kPaلابتاراطإلا

psi)ناكاذإ.)ةعبرمةصوبلكللطر
اذهةميقضرعمتي،اًضفخنمطغضلا
ةبقارمماظنعجار.يلاقتربلانوللابراطإلا
ةبقارمليغشتو٣٤٤/تاراطإلاطغض
.٣٤٥/تاراطإلاطغض

رمعللاًريدقتضرعي:ءاوهلارتلفرمع
كرحملاءاوهرتلفمادختساليقبتملا
%٩٥كرحملاءاوهرتلفرمع.ماظنلاةلاحو
ءاوهلارتلفرمعنم%٩٥نأينعي
لئاسرلاضرعمتيس.ًايقبتملازاليلاحلا
ةلاحوكرحملاءاوهرتلفرمعىلعًءانب
ةلاسرلاروهظدنع.ماظنلا

REPLACE AT NEXT OIL CHANGE
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٨

،)ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمعيفهلدبتسا(
ةرتفيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسايغبني
ةلاسرلاروهظدنع.ةيلاتلاتيزلارييغت

REPLACE SOON)بجي،)الاحلادبتسا
برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.نكممتقو
دعبءاوهلارتلفرمعةشاشطبضةداعإمزلي
،طبضلاةداعإل.كرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.٣١٠/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنرظنا

رمعلاكلذضرعي:لمارفلاةناطبرمع
ةيمامألالمارفلاتاناطبليقبتملايريدقتلا
ىلعاًءانبلئاسرلاضرعمتيس.ةيفلخلاو
دعأ.ماظنلاةلاحولمارفلاةناطبلكآت
دعبلمارفلاةناطبرمعضرعنييعت
رمعماظنعجار.لمارفلاتاناطبلادبتسا
.٣١٩/لمارفلاةناطب

ضرعل:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم
ىلعدوقولاكالهتسايفداصتقالضفأو
مسرضرعتكلذكوةددحملاةفاسملارادم
داصتقالاضرعيطيرشلكشىلعينايب
.دوقولاكالهتسايفيروفلا
.ةددحملاةفاسملارييغتلةركبلاىلعطغضا
ءانثأةركبلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةميقطبضةداعإلةشاشلاهذهطيشنت
طسوتمودوقولاكالهتسايفداصتقالضفأ
طبضةداعإكلذكنكمي.دوقولاداصتقا
طبضةداعإديدحتقيرطنعةشاشلاهذه
.ةمئاقلانم

:)تاعاسلاددع(كرحملالمعتاعاس
ليغشتتاعاسليلامجإلاددعلاضرعل
تاعاسكلذكةشاشلاهذهضرعت.كرحملا
.ةبكرملافقوتءانثأكرحملانارود
ضرعل:ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
سورتلاقودنصلئاسةرارحةجرد
وأ(C°)ةيوئملاةجردلابءاوسيكيتاموتوألا
.(F°)تياهنرهفةجردب

ةدوزملاتابكرملايف:ةروطقملالمارف
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنب
لمارفةشاشرهظت،)ITBC(ةجمدملا
تامولعمزكرميفةروطقملا
.)DIC(قئاسلا

TRAILERةشاشنيبت GAIN)ةردق
اذه.ةروطقملاةردقدادعإ)ةروطقملا
امإ١٠٫٠ىلإ٠٫٠نمهليدعتنكميدادعإلا
.ةلصفنموأةلصتمةروطقمب
TRAILERةشاشنيبت OUTPUT
ءابرهكلاتاجرخم)ةروطقملاتاجرخم(
ليصوتهيفمتيتقويأيفةروطقملل
ضرعمتي.ةيئابرهكلمارفبةروطقم
.يطيرشينايبمسرةئيهىلعتاجرخملا
جْرخلاةشاشيفةطقنمطوطخرهظتدق
.ةروطقملالصومتيملاذإ
ليملاتامولعمضرعي:قيرطلانعاًديعب
،قيرطلاىلعتالجعلاةيوازو،ءافكنالاو
.)4WD(تالجععبرأبعفدلاماظنةلاحو

Follow Distance)اذإ:)ةيلاتلاةفاسملا
ضرعمتي،ةزيملاهذهبةزهجمةبكرملاتناك
يتلاةبكرملابقاٰحللمزاللايلاحلانمزلا
.ةحفصلاهذهىلعةينمزةميقككمامأ
ةلاحيف،ضرعت:قئاسلاةدعاسم
ىلعظافحلادعاسمنعتامولعم،اهرفاوت
هيبنتماظنو)LKA(ةيرورملاةراحلا
.)FCA(يمامألامادطصالا

ريرمتلابمق:تامولعملاةحفصتارايخ
ىلعرهظتيتلاتامولعملاتاحفصرايتخال
ىلعطغضاو.قئاسلاتامولعمزكرم
.اهديدحتءاغلإوأاهديدحتلةركبلا

Blank Page)متيال:)ةغرافةحفص
.تامولعمضرع

ةيمامألاضرعلاةشاش

ريذحت}

ةديدشةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
لاجميفةياغللةعفترموأعوطسلا
تقولانمديزملاقرغتستدقف،كتيؤر
اذإاهتيؤريفبغرتيتلاءايشألاةيؤرل
نأنمدكأت.جراخلاباًملظموجلاناك
يفوةمتعمةيولعلاةشاشلاةروص
.كتيؤرلاجميفضفخنمعضوم
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متي،)HUD(ةيولعةشاشبزيهجتلاةلاحيف
ليغشتلوحتامولعملاضعبضرع
ضرعمتي.يمامألاجاجزلاىلعةبكرملا
ةيولعلاةشاشلاةسدعلالخنمةروصلا
.تاسايقلاةزهجأةحولىلعأبةدوجوملا
ةمدقموحنةهجتمةروصكتامولعملارهظت
.ةرايسلا

هيبنت
ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

ةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
ةءارقميقضرعنكمي.ةددعتمتاغلب
ىرخألاةيمقرلاميقلاوةعرسلادادع
.ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
امنيبويدارلاربعةغللارايتخارييغتنكمي
لالخنمسايقلاتادحورييغتنكمي
١٩٢/تادادعإلاعجار.تادادعلاةعومجم
ةزهجأةعومجمنمض"تارايخلا"و
.١١٣/تاسايقلا

يمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع

ضرعتدق،ةبكرملازيهجتةيفيكىلعًءانب
HUD)تامولعمضعب)ةيولعلاةشاشلا

:تاهيبنتلاوأةبكرملالئاسروةيلاتلاةبكرملا
.Speed)ةعرسلا(
توصلا.
فتاهلا.
ةحالملا.
قئاسلاةدعاسمتازيم.
ةبكرملالئاسر.
ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا

ةيولعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسيىلع
:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل

.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
ةشاشلاطبضلةيلاتلاتادادعإلامدختسا.٣

.ةيولعلا

لعجلجأنمبحساوأطغضا:$
.طسولايف)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروص
ىلعألةيولعلاةشاشلاةروصطبضنكمي
.نيبناجللسيلو،طقفلفسألو

لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!
.ةشاشلاضرعرييغتليدؤتسةطغض

D:حيتفتلطغضلايفرمتساوبحسا
ميتعتلرارمتسالاعمطغضا.ةشاشلا
دنعلفسألطغضلايفرمتسا.ةشاشلا
.ليغشتلافاقيإيفةبغرلا
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عطستوةيولعلاةشاشلاةروصمتُعتفوس
.ةيجراخلاةرانإلاضيوعتلًايكيتاموتوأ
.ةجاحلابسحطبضللDمدختسا
ةيولعلاةشاشلاةروصءيضتنأنكمي
سمشلاءوضعضوموةيوازلاًعبتًاتقؤم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةيولعلاةشاشلاىلع
ىلإةبطقتسملاةيسمشلاتاراظنلايدؤتدق
.ةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرةبوعص
)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودترايخ

ةزيملاهذهحيتت،اهرفاوتةلاحيف
)تارايخلا(Optionsةمئاقيفةدوجوملا
ةروصةيوازطبضتادادعلاةعومجمب

HUD"رييغتو"ةيولعلاةشاشلا
Speed Limit Sign)وأ)ةعرسلادحةمالع

.اهليغشتفاقيإ
ريودتلاطبضزييمتءانثأةركبلاىلعطغضا
مق."طبضلا"Adjustعضوىلإلوخدلل
ةشاشلا(HUDضرعةيوازطبضلريرمتلاب
دادعإلاديكأتلةركبلاىلعطغضا.)ةيولعلا
يفىوسةزيملاهذهرفاوتتالدق.هظفحو
.)نكرلا(Pعضولا

ةعرسلادحطمنطبض

دحطمنرييغتنكمي،رفاوتلاةلاحيف
ةمالعوأةعرسلادحطيرشىلإةعرسلا
)تارايخلا(Optionsةمئاقنمةعرسلادح

ةركبلاىلعطغضا.تادادعلاةعومجميف
طمنرييغتلةعرسلادحطمنزييمتءانثأ
.هليغشتفاقيإوأةعرسلاةمالع
ةيولعلاةشاشلارظانم

ةشاشلايفةحاتمرظانمةعبرأكانه
وألئاسروةبكرملاتامولعمضعب.ةيولعلا
.رظنميأيفاهضرعنكميةبكرملاتاهيبنت

ةءارقضرعيعضولااذه:ةعرسلاضرع
،ةيرتملاوةيزيلجنإلاتادحولابةعرسلادادع
طقفتامولعملاضعبرهظت.ةعرسلادحو
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع

اذهضرعي:ةطشنلانامألاضرعةقيرط
بناجىلإةعرسلاضرعةقيرطعضولا
ىلعقئاسلاةدعاسمليطيطختلامسرلا
قئاسلاةدعاسمتاموسررهظت.راسيلا
،مامألايفةبكرملاو،ةصاخلاةبكرملا
ةراحةلاحتامولعمو،ةوجفلاديدحتو
ةدعاسمتاموسرىلإةفاضإلاب.ريسلا
ةاشملاتارشؤمضرعمتيس،قئاسلا
.ةروطقملاحجرأتتارشؤمو
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ةقيرطضرعيعضولااذه:ةحالملاضرع
يفةبكرملارشؤمبناجىلإةعرسلاضرع
ةرداغمريذحتبةصاخلاتارشؤملاو؛مامألا
،ةروطقملاحجرأتو،ةيرورملاةراحلا
تامولعمضرُعت.ةاشملاتاراشتساو
قيرطلاءانثأةفاطعنابةفاطعناةحالملا
امدنعةلصوبلاهاجتاضرعمتي.طشنلا
.طشنريغةحالملاهاجتانوكي
ةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
يأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجميف
.ةيولعلاةشاشلارظانمنمرظنم

عضولااذه:ةرعولاقرطلاضرعةقيرط
بناجىلإةعرسلاضرعةقيرطضرعي
مامألايفةبكرملابةصاخلاتارشؤملا
حجرأتو،ةيرورملاةراحلاةرداغمريذحتو
تالجععبرأبعفدلاماظنةلاحو،ةروطقملا
تامولعمضرُعتامك.ةاشملاتاراشتساو
ةيوازورادحنالاةيوازلثمةرعولاقرطلا
.ليامتلاةيوازوهيجوتلا

ةيولعلاةشاشلابةيانعلا

يأةلازإللخادلانميمامألاجاجزلافظن
وأةدحنمللقتدقتاقبطوأخاسوأ
.ةيولعلاةشاشلاةروصحوضو
ليدنمبةيولعلاةشاشلاةسدعفيظنتبمق
،قفربةسدعلاحسما.جاجزفظنمومعان
.اهففجمث

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا

:نمققحت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.
ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.

.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا
عافتراىلعةطوبضمةيولعلاةشاشلا.

.بسانم
.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.
.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

ريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف،ةحيحص

.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
.٣٢٦/يمامألاجاجزلالادبتساعجار

ةبكرملالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريُشت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
حيحصتلتاءارجإلاضعبذاختاةرورض
لئاسرلانمديدعلارهظتدقو.ةلكشم
.ةعباتتمةروصب
اليتلالئاسرلاىلععالطالاديكأتنكمي
طغضلاباهحسموةيروفتاءارجإبلطتت
يتلالئاسرلاحسمنكميال.ةركبلاىلع
كلتذيفنتدعبالإةيروفتاءارجإبلطتت
.تاءارجإلا
لمحمىلعلئاسرلاعيمجذاختايغبنيو
ىلعلمعيالةلاسرلاحسمنإثيح؛دجلا
.ةلكشملاحيحصت
عجار،)ةمدخ(SERVICEةلاسرترهظاذإ
.كليكو
ضرعي.لئاسرلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا
:ةيلاتلاعيضاوملالوحلئاسرماظنلا
ةمدخلئاسر.
لئاوسلاتايوتسم.
ةبكرملانامأ.
لمارفلا.
ةدايقلا.
قيلعتلايفمكحتلاةمظنأ.
قئاسلاةدعاسمةمظنأ.
ةعرسلاتبثم.
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ةبمللالادبتساوةرانإلا.
لسغلا/حسملاةمظنأ.
ذفاونلاوباوبألا.
نامألاةمزحأ.
ةيئاوهلاةداسولاةمظنأماظن.
ةكرحلالقانوكرحملا.
تاراطإلاطغض.
ةيراطبلا.

كرحملاةقاطلئاسر

كرحملاةوقضيفختمت

ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا

ترهظاذإ.عراستلاىلعةرايسلاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دق.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ةدايقنكمي.ةنيعمفورظيفةبكرملا
دقنكلو،ةلاسرلاهذهضرعءانثأةبكرملا
.ةعرسلاوعراستللىصقألادحلاضفخني
اهضرعوأ،ةلاسرلاهذهروهظرارمتسادنع
ىلإةبكرملابهجوتلابجي،رركتملكشب
برقأيفةمدخلاءارجإلليكولا
.نكممتقو
ليغشتفورظلظيفعفدلاليطعتمتيس
دعبةبكرملاليغشتةداعإلواح.ةنيعم
.ةيناث٣٠ةدمبلاعشإلاليغشتفاقيإ

ةبكرملاةعرسلئاسر

يفليم(ةعاس/مكXXXىلإةعرسلاددحت
)ةعاسلا

ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهُظت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
قئاسلا،قيلعتلا،ةلمرفلا،ةرارحلا،ميحشتلا

.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملانسيف

دعبنعلماشلامكحتلاماظن

دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمرب

يولعلالوسنوكلايفرارزألاهذهدجوت
.ةبكرملايفاهرفوتلاح

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

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

عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣
ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
ةحومسملاةدملازواجتلاحيفو،تقولل
ةفاكأرقا.ةيادبلانمءارجإلاةداعإّنيعتيس
يملاعلاماظنلاةجمربلبقتاميلعتلاهذه
لضفألانمنوكيدقو.دعبنعمكحتلل
كعمرخآصخشةدعاسمىلعلوصحلا
.ةجمربلاةيلمعءانثأ

لومحملالاسرإلازاهجفرطكسمأ.١
مس٨-٣ةفاسمىلعهفرطنوكيثيحب
يملاعلاماظنلارارزأنم)تاصوب٣-١(
ءوضىلإرظنلاعم،دعبنعمكحتلل
لاسرإلازاهجريفوتمتي.رشؤملا
ةعنصملاةهجلالالخنملومحملا
.بآرملابابحتفزاهجلبقتسمل

يملاعلاماظنلارارزأدحأررحوطغضا.٢
.هتجمربمتتلةثالثلادعبنعمكحتلل
زاهجرزىلعرارمتسالاعمطغضا
رزررحتال.ديلابلومحملالاسرإلا
ريغتيىتحديلابلومحملالاسرإلازاهج
ىلإءيطبضيمونمرشؤملاءوض
ررحمث.رمتسمءوضوأعيرسضيمو
.ديلابلومحملالاسرإلازاهج

تاباوبحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلاءاغلإتاجارجلا
تاراشإ"يفروكذملاءارجإلامادختساو
"تاباوبلاليغشتةزهجأضعبلويدارلا
.مسقلااذهيفًاقحالحضوملا
ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملًاثيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
اذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

ىلعطغضلادنعبآرملابابكرحت
ةيلمعحاجنىلعليلداذهفرزلا
تاوطخلامامتإلعاددجويال.ةجمربلا
.٦ىلإ٤نم

ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.
طغضلامزليدقفبآرملابابكرحتي
ةرملايف.ىرخأةرمرزلاىلع
رزلاىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيناثلا
سمخةدملًاثيدحهتجمربتمتيذلا
اذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.ناوث
ىلعطغضلادنعبآرملابابكرحت
ةيلمعحاجنىلعليلداذهفرزلا
تاوطخلامامتإلعاددجويال.ةجمربلا
.٦ىلإ٤نم

يفرمتساف،جارجلابابكرحتيملاذإ.
.٦-٤تاوطخلاةجمرب

يكذلارزلاوأملعتلارز

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

وأ)فّرعت("Learn"رزىلعطغضا.٥
"Smart")مامتإمزلي.هررحمث)يكذلا
نمةيناث٣٠نوضغيف٦ةوطخلا
.رزلااذهىلعطغضلا
عمةوقبطغضاوةبكرملاىلإعجرا.٦

يملاعلاماظنلارزىلعرارمتسالا
مثنيتيناثةدملبردملادعبنعمكحتلل
/راظتنالا/طغضلا"لسلستررك.هررح
ةيلمعلامكإلتارمثالثىتح"ريرحتلا
.بيردتلا

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
بآرملابابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نييّقبتملانيّرزلاةجمربلةيلمعلارّرك.نآلا
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صوصخبةدعاسميقلتوأراسفتسالل
www.homelink.com/gmعجار،ةجمربلا
،3515-355-800-1مقرىلعلصتاوأ
جراخنمةدراولاتاملاكمللةبسنلابو
،وكيرتروبوأادنكوأةدحتملاتايالولا
تاملاكملاموسراهيلعقبطنتفوسف
طخلاىلعًءانبفلتختدقيتلاةيلودلا
.لاوجلافتاهلاوأيضرألا

تاباوبلاليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ

نيناوقوةباوبلايلغشمضعببلطي
تقولايهتنينأةيدنكلاةيكلساللاتاددرتلا
وألاسرإلاةزهجأتاراشإلصصخملا
نمٍناوثةدعدعبتاراشإلاهذهعطقنت
ةيفاكريغةدملاهذهنوكتدقو.ثبلا
دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاطقتليل
.ةجمربلاءانثأةراشإلا
يلياممدختساف،ةجمربلاةيلمعحلفتملاذإ
ماظنلاةجمرب"يف٢مقرةوطخلانمًالدب
:"دعبنعمكحتلليملاعلا
ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
ىلعطغضلاعمدعبنعمكحتلليملاعلا
لكهريرحتولومحملالاسرإلازاهجرز
ماظنلاةطساوبةراشإلالوبقنيحلنيتيناث
ءوضضمويس.دعبنعمكحتلليملاعلا
دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلارشؤم
ضيموىلإلوحتيمث،ةيادبلايفءطبب

٣ةوطخلاعبات.رمتسمتباثءوضوأعيرس
يملاعلاماظنلاةجمرب"ناونعنمض
.لامكإلل"دعبنعمكحتلل

دعبنعلماشلامكحتلاماظنليغشت

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامادختسا

يفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
ثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألاىلعفصنو
.ةراشإلا

مكحتلليملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنع

ةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيبدنع
:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
يفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
يلاوحرمألااذهقرغتسيدق.ضيمولا

.ناوث١٠
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢

يملاعلاماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلل

:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل
ال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١

.رزلانعكعبصإعفرت

٢٠دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢
ىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث
يملاعلاماظنلاةجمرب"يف١ةوطخلا
"دعبنعمكحتلل
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١٤٥ ةرانإلا

ةرانإلا
ةيجراخلاةءاضإلا

حيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٤٥..................ةيجراخلا
حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ

١٤٧..................ةيجراخلا
ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
١٤٧..........ةيمامألاحيباصملاب
١٤٧..............يطختلاضيمو
ليغشتلاحيباصم
١٤٨.............)DRL(يراهنلا
ةيمامألاحيباصملاماظن

١٤٨...............ةيكيتاموتوألا
١٤٩....رطخلانمريذحتلاتاضماو
رييغتوفاطعنالااتراشإ

١٤٩....................ةراحلا
١٥٠..............بابضلاحيباصم
١٥٠.................ةمهملاةرانإ
١٥٠.......دعاسملافقسلاحابصم
ةيجراخلاحيباصملا

١٥١............نحشلاةقطنمل

ةيلخادلاةءاضإلا
ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
١٥٢..................تاسايقلا
١٥٢...............فقسلاءاوضأ
١٥٢..............ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٥٣..........لوخدلادنعةءاضإلا
١٥٣..........جورخلانعةءاضإلا
١٥٣.........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٥٤.........ةيراطبلاةقاطةيامح
صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٥٤..........ةيجراخلاةءاضإلاب

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم

يجراخلاحابصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
ةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأةحوليف
.ةدايقلا

O:ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاءافطإل
مكحتلاحاتفمردأ.ةيراهنلاةدايقلاحيباصمو
ىرخأةرمOىلإةيمامألاحيباصملايف
ةيمامألاحيباصملاليغشتةداعإل
ةدايقلاحيباصموأةيكيتاموتوألا
.)DRL(ةيراهنلا

AUTO)حيباصملالِغشي:)يكيتاموتوألا
،نكرلاحيباصمو،ًايكيتاموتوأةيسيئرلا
ةحولحيباصمو،ةرخؤملاحيباصمو
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ةرانإلا١٤٦

ةلاحيف(فقسلاديدحتحيباصمو،تادادعلا
ةيبناجلاةمالعلاحيباصمو،)كلذبزيهجتلا
ماقرأةحولحيباصموةيفلخلا/ةيمامألا
.ةبكرملا

كلذيفامبنكرلاحيباصملغشي:;
ةيمامألاحيباصملاءانثتساب،حيباصملاعيمج
.ةزهجمتناكاذإ،بابضلاحيباصمو

ًابنجةيسيئرلاحيباصملاليغشتبموقي:2
ةحولحيباصمو،نكرلاحيباصمعمبنجىلإ
حيباصموةرخؤملاحيباصمو،تادادعلا
،)كلذبزيهجتلاةلاحيف(فقسلاديدحت
ةيفلخلا/ةيمامألاةيبناجلاةمالعلاحيباصمو
.ةبكرملاماقرأةحولحيباصمو
ءانثأةيمامألاحيباصملاليغشتمتيامدنع
ةيمامألاحيباصملائفطنت،ةبكرملاليغشت
فاقيإنمقئاقد١٠دعبًايكيتاموتوأ
حيباصملاليغشتمتيامدنع.لاعشإلا
لظتفوس،ةبكرملافاقيإءانثأةيسيئرلا
قئاقد١٠ةدملةءاضمةيسيئرلاحيباصملا
مكحتلاحاتفمردأ.ةيراطبلانحشدافنعنمل
مثفاقيإلاعضوىلإيسيئرلاحابصملايف
حيباصملالظتيكليغشتلاعضوىلإهدعأ
.ةيفاضإقئاقد١٠ةدملةءاضمةيسيئرلا
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكينأبجي
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ

K:ليغشتبموقي،ةزهجمتناكاذإ
ةرانإعجار.لمعلاةقطنمةرانإحيباصم
.١٥٠/ةمهملا

IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

ةعومجميفbحابصملاءيضي
ماظننيكمتمتيامدنعتادادعلا

IntelliBeam.

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

bطغضا،IntelliBeamماظننيكمتل
لحيامدنعفاطعنالاةراشإعارذىلع
يفمكحتلارصنعنوكيوجراخلابمالظلا
AUTOعضولاىلعيجراخلاحابصملا
.2وأ
IntelliBeamماظنبةدايقلا

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

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا
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١٤٧ ةرانإلا
ةعاس/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.

.)ةعاس/ليم١٢(
ةطساوبIntelliBeamماظنليطعتمتي.

.فاطعنالاةراشإعارذيفدوجوملارزلا
bىلعطغضا،كلذثودحةلاحيف
نوكيامدنعفاطعنالاةراشإعارذب
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم
ماظنطيشنتل2وأAUTOعضولا

IntelliBeam.ةعومجمحابصمءيضيس
ماظنطيشنتةداعإىلإةراشإللتادادعلا

IntelliBeam.

اذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسيمل
:يليامميأببسبىرخأ
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

متيملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشك

،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و

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

نمدحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجم

ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.
لعجيفببستيامم،ىلعأللعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا
وأةجرعتملاقرطلاىلعةدايقلا.

.تاعفترملا
حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ
ةيجراخلا
حيباصملاليغشتدنعريكذتنينرردصيس
ةلاحيفًايودينكرلاحيباصموأةيسيئرلا
دحأناكو،فاقيإلاديقةرايسلاتناك
فقوأ،نينرلاليطعتل.اًحوتفمباوبألا
.حيباصملاليغشت

ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
ةيمامألاحيباصملاب
ةحولهاجتابفاطعنالاةراشإعارذعفدا
نمةيسيئرلاحيباصملارييغتلتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاىلإةضفخنملاةءاضإلا
فاطعنالاةراشإعارذبحساوأعفدا
عاعشلاتاذةيسيئرلاحيباصملاةءاضإل
.ضفخنملا

ديقةيلاعلاةيمامألاحيباصملانوكتامدنع
اذهرشؤملاءوضنوكيسف،ليغشتلا
ديقتاسايقلاةزهجأةحوليفدوجوملا
.اًضيأليغشتلا

يطختلاضيمو
حيباصملامادختساةزيملاهذهكلحيتت
ةراشإءاطعإلةءاضإلاةيلاعةيمامألا
ىتحلمعتيهو.هيطختديرتكمامأقئاسل
عضولايفةيمامألاحيباصملاتناكاذإ
.يكيتاموتوألا
مثكوحنفاطعنالاةراشإعارذبحسا
.اهمادختسالهررح
عضولايفةيمامألاحيباصملاتناكاذإ
ةءاضإلاىلعاهطبضمتوأيكيتاموتوألا
ةيمامألاحيباصملاليغشتمتيسف،ةضفخنملا
حيباصملاعونبسحبو.ةءاضإلاةيلاع
ةريصقةرتفدعبئفطنتامإيهف،ةيسيئرلا
ءاقبىلعاًظفاحمَتمدامةلعتشمىقبتوأ
ةءاضإلارشؤمءيضي.كوحناًهجومعارذلا
.تادادعلاةعومجميفدوجوملاةيلاعلا
.يداعلاليغشتلاىلإعوجرللعارذلاررح
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ةرانإلا١٤٨

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

.AUTOعضو
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
ديقراهنلاحيباصمماظننوكيامدنع
نل.طقفراهنلاحيباصمءيضت،ليغشتلا
ديدحتحيباصموةرخؤملاحيباصمءيضت
تاسايقلاةزهجأةحولءاوضأوناكرألا
.ىرخألاحيباصملاو
حيباصملاماظنلوحتي،مالظلاأدبيامدنعو
ىلإراهنلاحيباصمنمةيكيتاموتوألاةيمامألا
.ةيمامألاحيباصملا
ةيراهنلاةدايقلاحيباصمماظنليغشتفاقيإل
)DRL(،حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ
.هريرحتبمقمثOىلإةيجراخلا

ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاماظن
حيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
)يئاقلت(AUTOعضولاىلعةيجراخلا
ءيضت،ةيفاكةجردبجراخلابملظموجلاو
.ًايئاقلتةيسيئرلاحيباصملا

ةحولىلعأبةءاضإرعشتسمدجوي
الإو،رعشتسملاةيطغتبمقتال.تادادعلا
مدعدنعةيسيئرلاحيباصملاءيضتس
.اهيلإةجاحلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا

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

يفتاسايقلاةزهجأةحولةرانإيفمكحتلا
مكحتلاحاتفمعجار.لماكلاعوطسلاعضوم
.١٥٢/تاسايقلاةزهجأةحولةءاضإيف

لكشباًعطاسطيحملاناكملانوكيامدنع
دقوأةيسيئرلاحيباصملائفطنتس،فاك
ةدايقلاحيباصمعضوىلإلقتنت
.)DRL(ةيراهنلا

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
عضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت

AUTO)حيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ
حيباصملاو،نكرلاحيباصمو،ةيسيئرلا
ةءاضإلاقتنانمزفلتخي.ىرخألاةيجراخلا
امدنعو.ةحساملاةعرسىلعًءانبحيباصملا
ئفطنتسف،ليغشتلاديقتاحاسملانوكتال
ليغشترصنعلقنا.حيباصملاهذه
ليطعتل;وأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.ةزيملاهذه
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١٤٩ ةرانإلا

رطخلانمريذحتلاتاضماو

حيباصملعجلرزلااذهىلعطغضا:|
ضموتةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاتاراشإ
ةرمهيلعطغضا.ضيمولانعفقوتتو
.تاضامولاليغشتفاقيإلىرخأ

نمريذحتلاتاضماوليغشتةلاحيف
يففاطعنالاتاراشإلمعتنل،رطخلا
.ةبكرملا

ةراحلارييغتوفاطعنالااتراشإ

ةعومجمىلعدوجوممهسضموي
رييغتوأفاطعنالاهاجتايفتادادعلا
.ةراحلا
وأىلعأللفاطعنالاةراشإعارذكرح
.فاطعنالاىلإةراشإللاًمامتلفسألل
ةيناثنملقألًايئزجهضفخاوأعارذلاعفرا
ضيمولايفمهسلاأدبيىتحةدحاو
يدؤيهرودباذه.ةراحلارييغتىلإةراشإلل
ًايئاقلتضموتفاطعنالاةراشإلعجىلإ
اذإتارمتسضموتفوسو.تارمثالث
يدؤيس.اًطشنبحسلا/رطقلاعضوناك
ةراشإعارذىلعطغضلايفرارمتسالا
ضيموىلإةدحاوةيناثنمرثكألفاطعنالا
.عارذلاريرحتمتيىتحرارمتسابتاراشإلا
دنعهنمأدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت

ملوأةعرسبضيمولايفمهسألاتأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعت
ةبملقرتحتنأنكمملانمف،ةراحلا
فاطعناتاراشإبةدوزمتناكاذإ.ةراشإلا
.ليكولاعجار،LEDحابصم
ملاذإ.اهلدبتساةقرتحمةبملةيأتدجونإ
.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإقرتحت
.٣٣٣/ةرئادلاعطاوقوتارهصملاعجار

فاطعنالاةراشإليغشتنينر

نمرثكألةءاضمفاطعنالاةراشإتكُرتاذإ
سرجتوصردصيسف،)ًاليم٠٫٧٥(مك١٫٢
.فاطعنالاةراشإاهردصتةضمولكيف
جماربتامولعمزكرميفةلاسررهظتدق
/ةبكرملالئاسرعجار.)DIC(ليغشتلا

عارذكرح،نينرلاوةلاسرلافاقيإل.١٤١
.فاقيإلاعضوىلإفاطعنالاةراشإ
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ةرانإلا١٥٠

بابضلاحيباصم

يفمكحتلاحاتفمدجوي،اًزهجمناكاذإ
مكحتلاحاتفمنمبرقلاببابضلاحابصم
دومعراسيىلإيجراخلاحابصملايف
.هيجوتلا
يكلليغشتلاديقةرايسلانوكتنأبجي
.بابضلاحيباصملمعت

وأبابضلاحيباصمليغشتلطغضا:#
دحأءيضيفوسو.اهليغشتفاقيإل
.تادادعلاةعومجميفحيباصملا
ءيضت،بابضلاحيباصمليغشتمتيامدنع
.ًايئاقلتنكرلاحيباصم

ىلعةيمامألاحيباصملاليوحتمتيامدنع
بابضلاحيباصمئفطنت،ةيلاعلاةءاضإلا
ءيضت،ةيلاعلاةءاضإلافاقيإدنعو.اًضيأ
.ىرخأةرمبابضلاحيباصم
ليغشتقطانملاضعبنيناوقبلطتت
.بابضلاحيباصمعمةيمامألاحيباصملا

ةمهملاةرانإ

ةرانإحيباصمضرعت،اهرفوتةلاحيف
نعاًديعبةيجراخلاايارملانمءوضلالمعلا
.ةبكرملا
ىلعطغضا،ةفقوتمةبكرملانوكتامنيب
Kةيلاتلاتارايخلادحأديدحتل:

ةءاضمىنميلاوىرسيلالمعلاحيباصم.

ءاضمرسيألالمعلاحابصم.

ءاضمنميألالمعلاحابصم.

ةأفطمىنميلاوىرسيلالمعلاحيباصم.
ئفطنتسف،نكرلاعضومةبكرملاترداغاذإ
.روفلاىلعحيباصملا
حيباصملالظتسف،ةبكرملاتفقوتاذإ
.ًابيرقتقئاقد١٠ةدملةءاضم
ةرانإحيباصمنميأةءاضإةلاحيف
٥دعبرزلاىلعطغضلامتيملاذإف،لمعلا
ةرمهيلعطغضلايدؤيسف،ًابيرقتيناوث
ةرانإحيباصمةفاكليغشتفاقيإىلإةيناث
.لمعلا

دعاسملافقسلاحابصم
نإف،ةزيملاهذهبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
وأليكوللةيكلسريبادتنمضتيرزلااذه
فقسلاحابصمتيبثتلدمتعملاةمدخلازكرم
.دعاسملا



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

١٥١ ةرانإلا

ئراوطلاحابصمبيكرتةيفيكنعتامولعمل
عجار،فقسلاىلعتبثملا

www.gmupfitter.comليكولابلصتاوأ.
نوكتدقف،ةبكرملايفرزلااذهرفوتاذإ
عجار.ديلجلاةحازإزيهجتةعومجمبًةدوزم
.٣٠٠/ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

نحشلاةقطنملةيجراخلاحيباصملا

يفءوضلانماًديزمةلومحلاحيباصمرفوي
بناوجىلعوأ،ةبكرمللةلومحلاةقطنم
ليغشتمتيامك.ةجاحلادنعةبكرملا
،ظفحلاقودنصلخادةدوجوملاحيباصملا
ةلصوو،ةعتمألاقودنصبابضبقميفو
،ةلومحلاةقطنمايارمحيباصموأ/وطبرلا
.ةزهجمتناكاذإ
Rوأ)نكرلا(Pعضولايفةبكرملاتناكاذإ
حاتفملمعيسف،)دياحم(Nوأ)عوجرلا(
لالخحيباصملالقنتىلعةلومحلاحابصم
:ةطغضلكعمةيلاتلاتالاحلا
ىلوألاةطغضلا

تيبثتلايلاعطسوألاةلمرفلاءوض‐
)CHMSL(/ةلومحلاةصنمءاوضأ-
ليغشت

ليغشت–ةلومحلاايارمءاوضأ‐
–)دجونإ(ةلومحلاحاتفمرشؤم-‐

ليغشت
ةطغضلانمٍناوث٥نوضغيف(:ةيلاتلاةطغضلا-
)رزلاىلعةقباسلا

يفيولعلافقوتلاحابصمءاوضأ‐
–ةلومحلاةصنم/)CHMSL(فصتنملا
ليغشت

ليغشتفاقيإ–ةلومحلاايارمءاوضأ‐
–)دجونإ(ةلومحلاحاتفمرشؤم-‐

ليغشت
ةيلاتلاةطغضلا

يفيولعلافقوتلاحابصمءاوضأ‐
–ةلومحلاةصنم/)CHMSL(فصتنملا
ليغشتفاقيإ

ليغشتفاقيإ–ةلومحلاايارمءاوضأ‐
فاقيإ–)دجونإ(ةلومحلاحاتفمرشؤم‐

ليغشت
ةيموكحلانيناوقلاةفاكىلعفٰرعت
ةلومحلاحابصمىلعقبطنتىتلاةيلحملاو
.اهمرتحاو
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ةرانإلا١٥٢

ةيلخادلاةءاضإلا

ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
تاسايقلا

عيمجعوطسطبضىلعةزيملاهذهلمعت
حاتفمدجوي.ةءاضملامكحتلارصانع
تاسايقلاةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلا
.ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمراوجب

D:ىلعطغضاD−وأحيباصملاميتعتل
+Dحيباصملاةءاضإل.
نوكتامدنعوأليللايفةزيملاهذهلمعت
يفنكرلاحيباصموأةيسيئرلاحيباصملا
.ليغشتلاعضو

فقسلاءاوضأ

يففقسلاءاوضأيفمكحتلاحيتافمدجوت
.يولعلالوسنوكلا

Kبابيأحتفدنعفقسلاءاوضأءيضتس
وأدُعبنعلفقلاءاغلإىلعطغضلادنعوأ
.ةبكرملاليغشتفاقيإدنع
:ةيلاتلارارزألاىلعطغضا،ليغشتلل

j OFF:فقسلاءاوضأفاقيإلطغضا.
يفرزلايفرشؤملاحابصمليغشتمتي
.فقسلاءاوضأزواجتطيشنتةلاح
jطغضا OFFءاغلإلىرخأةرم
ئفطنيسوةزيملاهذهطيشنت
.رشؤملاحابصم

+ON/OFF:ءاوضأليغشتلطغضا
.ًايوديليغشتلافاقيإوأفقسلا

ةءارقلاحيباصم
لوسنوكلاىلعةءارقلاحيباصمدجوت
ءيضت.ةيفلخلادعاقملاقوفويولعلا
دنعوأKبابيأحتفدنعفقسلاءاوضأ
دنعوأدُعبنعلفقلاءاغلإىلعطغضلا
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
ةيمامألاةءارقلاحيباصم

يفةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
.يولعلالوسنوكلا

لجأنمحيباصملاتاسدعىلعطغضا
.ةيمامألاةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشت
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١٥٣ ةرانإلا

ةيفلخلاةءارقلاحيباصم

دعاقملاقوفةيفلخلاةءارقلاحيباصمدجوت
.ةيفلخلا

لجأنمحيباصملاةسدعىلعطغضا
.ةبيرقلاةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشت

ةءاضإلاتازيم

لوخدلادنعةءاضإلا
ىلعطغضلادنعةيلخادلاحيباصملاءيضت
حتفدنعوأدُعبنعمكحتلاحاتفميفKّرز
يفّمكحتلانوكيامك،باوبألانمّيأ
.بابلاعضويفةبقلاحابصم
دنعةيجراخلاحيباصملاضعباًضيأءيضت
نعمكحتلاحاتفميفKّرزىلعطغضلا
ءيضتنل.باوبألانمّيأحتفدنعوأدُعب

ةرتفلىوسضفخنملاعاعشلاحيباصم
قطانملايفوأليللالالخطقفةزيجو
.ةتفاخلاةءاضإلاثيح
دعبًايجيردتحيباصملاعيمجئفطنتس
.ةيناث٣٠يلاوح
نعًايوديلوخدلاةءاضإليطعتنكمي
ىلعطغضلاوأباوبألاعيمجقالغإقيرط
ءدبدنعوأدُعبنعمكحتلاحاتفميفQّرز
.ةبكرملاليغشت
ةحفصلايف.ةزيملاهذهرييغتنكمي
ددح،هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
T)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ Vehicle
T)ةبكرملا( Vehicle Locator Lights
.)ةبكرملاعقومددحمءاوضأ(

جورخلانعةءاضإلا
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
فاقيإدعبقئاسلابابحتفدنعةيلخادلا
.ةبكرملاليغشت
ةءاضمةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملالظت
.ًايئاقلتئفطنتمث،ةنيعمةينمزةدمل
.ةبكرملافاقيإدنعةيلخادلاءاوضألالمعت
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا

ةحفصلايف.ةزيملاهذهرييغتنكمي
ددح،هيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
T)تادادعإلا(Settingsةنوقيأ Vehicle
T)ةبكرملا( Exit Lighting)جورخلاةرانإ(.

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
موقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلاطبضب
.ةيراطبلارمعةلاطإو
ةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
ةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفطةروصب
،ةيراطبلانحشةلاحعافترادنعو.ىرخأ
عنملةفيفطةروصبةيتلوفلاضفخنت
سايقمضرعيدق.نحشلايفطارفإلا
زكرميفةيتلوفلاةشاشوأةيتلوفلا
هذهترفوتاذإ،)DIC(قئاسلاتامولعم
اذهو.ناصقنلابوأةدايزلابةيتلوفلا،ةزيملا
متيس،ةلكشمدوجوةلاحيفف.يعيبطرمأ
.هيبنتضرع
ةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
ةعفترمةيبرهكلالامحألاتناكاذإؤطابتلا
.تابكرملاعيمجىلعكلذقبطنيو.ًادج
دلوملانارودمدعببسبنوكيدقكلذو
ةعرسيفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلادلوم(
لامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإلؤطابتلا
.ًادجةعفترملاةيئابرهكلا
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ةرانإلا١٥٤

ليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يلياممديدعلا
ةلازإةادأوبابضلاحيباصمويلاعلاءوضلاو
ةحورمويفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلا
ةعفترملاةعرسلاىلعخانملايفمكحتلا
كرحملاديربتحوارمودعاقملاةئفدتو
جراخمنملامحألاوةروطقملالامحأو
.ةقحلملاةقاطلا
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
تاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
تالاحيفو.اهتظحالمنودلحارموأ
تاءارجإللةعفترملاتايوتسملايف،ةردان
كلتقئاسلاظحاليدق،ةيحيحصتلا
يفةلاسرضرعمتيدق،ٍذئدنع.تاءارجإلا
للقينأبىصويوقئاسلاتامولعمزكرم
.ناكمإلاردقةيئابرهكلالامحألانمقئاسلا

ةيراطبلاةقاطةيامح
نمةيراطبلاةيامحىلعةزيملاهذهدعاست
ةفاطللاءاوضأتكُرتاذإ،اهتقاطفازنتسا
قيرطبةءاضمةءارقلاحيباصموأةيلخادلا
هذهنمحابصميأكرتةلاحيف.أطخلا
ئفطنيهنإف،ليغشتلاديقحيباصملا

ناكاذإ،قئاقد١٠رورمدعبًايكيتاموتوأ
حيباصملاءيضتس.فاقيإلاديقلاعشإلا
:يليامميأثدحيىتحديدجنمًةيناث
.لاعشإلاليغشتمتي.
.اهحتفةداعإمثنموباوبألاقالغإمتي.

ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلا
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،ةبكرملاليغشتفاقيإنمًابيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
مث،Oعضوىلعةرانإلاحاتفمردأ،قئاقد
.2وأ;عضوىلإ
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
وأليغشتلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
.تاقحلملاعضويف
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١٥٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةمدقم

١٥٥.....................ةمدقم
١٥٦..................ةماعةرظن
ةلجعيفمكحتلاحيتافم
١٥٩....................ةدايقلا
١٦٠.............ماظنلامادختسا
١٦٣..............جماربلاتاثيدحت

ويدارلا
١٦٣..............AM-FMويدار
توصلاثبويدار
١٦٤............)DAB(يمقرلا
١٦٦....)RDS(ويدارلاتانايبماظن
١٦٦..............ويدارلالابقتسا
تاراشإلادومعيئاوه
١٦٦.....................تباثلا
١٦٧.......تاقاطنلاددعتميئاوهلا

توصلاتالغشم
ريغطئاسولاةزهجأبنجت
١٦٧..................ةقوثوملا
١٦٧.................USBذفنم
١٦٨............يفاضإلاسبقملا
١٦٨................ثوتولبتوص

ةحالملا
١٦٩........ةحالملاماظنمادختسا
١٧٢....................طئارخلا
١٧٣................ةحالملازومر

١٧٤.....................ةهجولا
عقاوملاديدحتماظن
١٧٩............)GPS(يملاعلا
١٧٩..........ةرايسلاعقومديدحت
هيجوتعمثدحتيتلالكاشملا

١٨٠....................راسملا
ةجاحيفماظنلاناكاذإ

١٨٠....................ةمدخلل
١٨٠.......ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ةدعاقةيطغتتاحيضوت
١٨٠...................تانايبلا

توصلاىلعفرعتلا
١٨١..........توصلاىلعفرعتلا

فتاهلا
١٨٦.....)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
١٨٧...................)فتاهلا

Apple CarPlayو
Android Auto...........١٩٠

تادادعإلا
١٩٢...................تادادعإلا

صيخرتلاتايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا

١٩٦..................صيخرتلا

ةمدقم
ىلعفرعتتيكةيلاتلاتاحفصلاأرقا
.تازيملا

ريذحت}

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

هيفرتلاوتامولعملاماظنزيهجتمتدقو
ىلعةدعاسملاىلإفدهتةجمدمتازيمب
ليطعتقيرطنعهابتنالاتيتشتليلقت
هذهرهظتدق.ةدايقلاءانثأتازيملاضعب
.اهرفوتمدعةلاحيفتهابنولبتازيملا
ماظنتازيمنمريثكلااًضيأرفوتت
ةعومجملالخنمهيفرتلاوتامولعملا
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوتادادعلا
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:ةرايسلاةدايقلبق
يفمكحتلارصانعوليغشتلاىلعفٰرعت.

ةلجعليغشترصانعوىطسولاةدحولا
تامولعملاماظنضرعةدحووةدايقلا
.هيفرتلاو

طبضلاقيرطنعتوصلادادعإبمق.
ةمغنلاطبضوةلضفملاتاطحمللقبسملا
.توصلاتاربكمطبضو

ثيحباًمدقمفتاهلاماقرأدادعإبمق.
ىلعطغضلابةلوهسباهؤاعدتسانكمي
رمأمادختسابوأدحاوليغشترصنع
.دحاويتوص

.٢١١/ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتعجار

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

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

ةماعةرظن
هيفرتلاوتامولعملاماظن
رصانعوهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشمادختسابهيفرتلاوتامولعملاماظنيفمكحتلامتي
ىلعفرعتلاةزيموةدايقلاةلجعليغشترصانعوىطسولاةدحولاىلعةدوجوملاليغشتلا
.توصلا

ىلعأىوتسمويدار

١.O)ةقاط(
.ليغشتللطغضا.
ماظنلاتوصمتكءاغلإل/متكلطغضا.

.ليغشتلاءانثأ

ةشاشضرعلرارمتسالاعمطغضا.
ةشاشضرعرايخوأليغشتلافاقيإ
.ليغشتلافاقيإ
ىوتسمضفخلوأةدايزلهردأ.

.توصلا
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٢.7
ىلإلاقتناللررحمثطغضا:ويدارلا.

عمطغضا.ةقباسلاةانقلاوأةطحملا
ةطحملانععيرسلاثحبللرارمتسالا
.يوقلالاسرإلاتاذةيلاتلاةانقلاوأ
.١٦٣/AM-FMويدارعجار

.USB/Bluetooth:نعثحبللطغضا
.قباسلاوأيلاحلاراسملاةيادب
عيرسلاعيجرتللرارمتسالاعمطغضا
ةعرسىلإةدوعللررح.راسملالالخ
وأ١٦٧/USBذفنمعجار.ليغشتلا
.١٦٨/ثوتولبتوص

٣.{
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتناللطغضا.

يفاًقحال«ةيسيئرلاةحفصلا»عجار
.مسقلااذه

قيبطتنمجورخللطغضا.
Android AutoوأApple CarPlay.

قيبطتىلإىرخأةرملوخدلل
Android Autoوأ

Apple CarPlay،عمطغضا
Appleعجار.رارمتسالا CarPlay
Androidو Auto/١٩٠.

٤.6
ىلإلاقتناللررحمثطغضا:ويدارلا.

عمطغضا.ةيلاتلاةانقلاوأةطحملا
ةطحملانععيرسلاثحبللرارمتسالا
.يوقلالاسرإلاتاذةيلاتلاةانقلاوأ
.USB/Bluetooth:نعثحبللطغضا

رارمتسالاعمطغضا.يلاتلاراسملا
ررح.راسملالالخعيرسلاميدقتلل
عجار.ليغشتلاةعرسىلإةدوعلل
/ثوتولبتوصوأ١٦٧/USBذفنم

١٦٨.

٥.o BACK
ضرعلاةشاشىلإعوجرللطغضا.

.ةمئاقلايفةقباسلا
٦.V

دنع،ةزيملاليلظتلريودتلابمق.
ةزيملاطيشنتلطغضا.ءاضتقالا
.ةللظملا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٨

)ةيسيئرلاةحفصلا(}.١
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلاقتناللطغضا.

يفاًقحال«ةيسيئرلاةحفصلا»عجار
.مسقلااذه

قيبطتنمجورخللطغضا.
Android AutoوأApple CarPlay.

قيبطتىلإىرخأةرملوخدلل
Android AutoوأApple CarPlay،

عجار.رارمتسالاعمطغضا
Apple CarPlayوAndroid Auto/

١٩٠.

٢.7
ىلإلاقتناللررحمثطغضا:ويدارلا.

عمطغضا.ةقباسلاةانقلاوأةطحملا
ةطحملانععيرسلاثحبللرارمتسالا
.يوقلالاسرإلاتاذةيلاتلاةانقلاوأ
.١٦٣/AM-FMويدارعجار

.USB/Bluetooth:نعثحبللطغضا
.قباسلاوأيلاحلاراسملاةيادب
عيرسلاعيجرتللرارمتسالاعمطغضا
ةعرسىلإةدوعللررح.راسملالالخ
وأ١٦٧/USBذفنمعجار.ليغشتلا
.١٦٨/ثوتولبتوص
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٣.O)ةقاط(
.ليغشتللطغضا.
ماظنلاتوصمتكءاغلإل/متكلطغضا.

.ليغشتلاءانثأ
ةشاشضرعلرارمتسالاعمطغضا.

ةشاشضرعرايخوأليغشتلافاقيإ
.ليغشتلافاقيإ
ىوتسمضفخلوأةدايزلهردأ.

.توصلا

٤.6
ىلإلاقتناللررحمثطغضا:ويدارلا.

عمطغضا.ةيلاتلاةانقلاوأةطحملا
ةطحملانععيرسلاثحبللرارمتسالا
.يوقلالاسرإلاتاذةيلاتلاةانقلاوأ
.USB/Bluetooth:نعثحبللطغضا

رارمتسالاعمطغضا.يلاتلاراسملا
ررح.راسملالالخعيرسلاميدقتلل
عجار.ليغشتلاةعرسىلإةدوعلل
/ثوتولبتوصوأ١٦٧/USBذفنم

١٦٨.

٥.v

ةشاشىلإلوصوللريرحتلاعمطغضا.
.ةدراوةملاكمىلعدرلاوأفتاهلا

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

Home Page)يه)ةيسيئرلاةحفصلا
زومرىلإهيفلوصولانكمييذلاناكملا
ضعبليطعتمتي.ةرايسلاتاقيبطت
.ةرايسلاكرحتءانثأتاقيبطتلا
ةشاشلاربعراسيلاوأنيميلاةهجحسما
.زومرلاتاحفصىلإلوصولل
ةيسيئرلاةحفصلازومرةرادإ

يفزمريأرارمتسالاعمسملا.١
Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(

.ليدعتلاعضوىلإلوخدلل
هبحساوزمرلاىلعطغضلالصاو.٢

.بولطملاعقوملل
ناكملايفزمرلاتالفإلكعبصإكرتا.٣

.بولطملا
بحسا،ىرخأةحفصىلإقيبطتلالقنل.٤

ةحفصلاهاجتابةشاشلاةفاحىلإزمرلا
.ةبولطملا
يفهكرتامثقيبطتلابحسلصاو.٥

.بولطملاناكملا

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

ةرايسةروصلابحضوم Chevrolet، تارايس
GMC ةهباشم

ضعبطبضنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةدايقلاةلجعنمتوصلاليغشترصانع

g:ةدراوةملاكمىلعدرللطغضا
.توصلاىلعفرعتلاةفيظوليغشتءدبوأ
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقتعجار
وا١٨٧/)فتاهلا
.١٨٦/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت

c:ءاهنإوأةدراوةملاكمضفرلطغضا
ماظنتوصمتكلطغضا.ةيلاحةملاكم
توصلامتكءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفثدحتتالنوكتامدنع
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٠

ىوتسموتالضفملاليغشترصانعدجوت
.ةدايقلاةلجعةرخؤميفتوصلا

رداصمنمردصمليغشتدنع:ةلضفملا.١
ةيلاتلاةلضفملاديدحتلطغضا،ويدارلا
عامسءانثأ.ويدارلاثبنمةقباسلاوأ
ديدحتلطغضا،طئاسولاةزهجأدحأ
.قباسلاوأيلاتلاراسملا
ىوتسمةدايزلطغضا:توصلاىوتسم.٢

.هضفخوأتوصلا

ماظنلامادختسا

توصلا

ردصمةحفصضرعلتوصلازمرسملا
رداصملاةلثمألمشتدق.طشنلاتوصلا
AUXوUSBوFMوAMةحاتملا
.ثوتولبلاو

فتاهلا

ةيسيئرلاةحفصلاضرعلفتاهلازمرسملا
نارقإلا(ثوتولبةينقتعجار.فتاهلل
وا١٨٧/)فتاهلامادختساو
.١٨٦/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت

لاوجتلا

ضرعلاًرفاوتمناكاذإلاوجتلازمرسملا
ةحالملاماظنمادختساعجار.لقنتلاةطيرخ
/١٦٩.

نومدختسملا

ليجستل)نومدختسملا(Usersزمرسملا
ديدجيفيرعتفلمءاشنإوألوخدلا
ىلعرهظتيتلاتاميلعتلاعبتاومدختسملل
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةشاشلا
نيمدختسمتافلمةعبرأىصقأدحبحومسم
مزليدق.ةرايسلابدحاوتقويفةطشن
نمنكمتتلةمئاقلانمفيرعتفلمةلازإ
ىلإلوخدلاليجستوأديدجفلمءاشنإ
لوخدلاليجستنكميو.مئاقيفيرعتفلم
يف،هتلازإتمتيذلايفيرعتلافلملاىلإ
.قحالتقو

تادادعإلا

ةمئاقضرعلتادادعإلازمرسملا
.١٩٢/تادادعإلاعجار.تادادعإلا

Apple CarPlay

Appleزمرسملا CarPlayطيشنتل
Apple CarPlay)ليصوتدعب)رفوتاذإ

Appleعجار.موعدمزاهج CarPlay
Androidو Auto/١٩٠.

Android Auto

Androidزمرسملا Autoطيشنتل
Android Auto)ليصوتدعب)رفوتاذإ

Appleعجار.موعدمزاهج CarPlay
Androidو Auto/١٩٠.

تاقيبطتلا

يفمادختساللاهليزنتنكميتاقيبطترفوتت
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةرايسلا
ةيسيئرلاةحفصلايفتاقيبطتلازمرسملا
.ءدبلل
لخادتاقيبطتمادختساوليزنتلابلطتي
نكميو،تنرتنإلابلاصتارفوتةرايسلا
نعتانايبةطخلالخنمكلذقيقحت
4Gيافياوليصوتةطقنقيرط LTE
نعوأترفوتاذإ،ةرايسلابةنمضملا
.قفاوتملومحمزاهجليصوتةطقنقيرط
نكمي،ةلومحملاةزهجألامظعمىلعو
لالخنميافياولاصتالاةطقنليعفت
تحتزاهجلاتادادعإةمئاق

Mobile Network Sharing)ةكراشم
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Personal،)ةلومحمةكبش Hotspot
Mobile،)ةيصخشلاصتاةطقن( Hotspot
.كلذهباشاموأ،)ةلومحملاصتاةطقن(
فلتخيلاصتالاةيناكمإوتاقيبطتلارفوت
قبطنت.عقوملاوفورظلاوةرايسلافالتخاب
تازيملا.تانايبلامادختساططخةفيرعت
نمديزمىلعلوصحلل.رييغتللةضرع
.كليكوعجار،تامولعملا

اريماك

،ةزيملاهذهترفوتاذإ،اريماكلازمرسملا
ةمظنأعجار.اريماكلاقيبطتىلإلوصولل
.٢٥٨/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

تاراصتخالاطيرش

لفسأنمبرقلابتاراصتخالاطيرشدجوي
.ىصقأدحبتاقيبطتةعبرأرهظت.ةشاشلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشتازيم

تامولعملاماظنةشاشتازيمضرعمتي
تناكاذإ.رفوتتامدنعةشاشلاىلعهيفرتلاو
نوكتنأنكميف،ةحاتمريغةزيمكانه
ىدحإسملدنع.تفاخيدامرنولبةزيمم
.اهزييمتمتيسف،تازيملا

ةيكرحلاةباجتسالا

ثدحتتاضبننعةرابعةيكرحلاةباجتسالا
ىلعتارايخلاوأزومرلادحأسملدنع
رصانعدحأىلعطغضلادنعوأةشاشلا
.ىطسولاةدحولايفمكحتلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنعملعافتلابيلاسأ

يفمكحتللةيلاتلاعبصألاتاكرحمدختسا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
رقنا/سملا

طيشنتلوأرايخوأزمرديدحتلرقنا/سملا
.ةطيرخلالخادعقوملارييغتلوأقيبطت

رارمتسالاعمسملا

رارمتسالاعمسمللابولسأمادختسانكمي
تاقيبطتلادحأكيرحتلوأىرخأةكرحءدبل
.هفذحلوأ
بحسلا

تاقيبطتلالقنلبحسلابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلاريبكتلوأةيسيئرلاةحفصلاىلع
بجي،حاجنبرصانعلادحأبحسنمنكمتتل
هكيرحتورصنعلاىلعطغضلارارمتسا
نكمي.ديدجلاعقوملاىلإةشاشلالالخ



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٢

وألفسأللوأىلعأللهاجتايأيفكيرحتلا
هذهرفوتتال.راسيلاىلإوأنيميلاىلإ
.اهكرحتمدعوةرايسلافقوتءانثأالإةزيملا
ةزكو

رصانعلالقنلةزكولابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلايفوأةمئاقلايفةريصقةفاسمل
ىلإهلقندارملارصنعلاىلعطغضا،زكولل
.هناكمىلإهكرحوديدجلاعقوملا
عيرسلاكيرحتلاوأعفدلا

لكشلابةحضوملاةكرحلاهذهمادختسامتي
وأةطيرخلاريبكتلوأةمئاقلالالخلقنتلل
لمعنكميو.ةحفصلاضرعةقيرطرييغتل
ىلععباصألادحأعضوقيرطنعرمألااذه
وألفسأوىلعألةعرسبهكيرحتمثةشاشلا
.اًراسيوًانيمي

ةعسوتلا

وأةطيرخلاريبكتلةعسوتلامادختسامتي
نمالكعض.بيولاةحفصوأروصلاضعب
امهكرحمثةشاشلاىلعماهبإلاوةبابسلا
.جراخلل

ريغصتلا

وأةطيرخلاريغصتلقييضتلامادختسامتي
نمالكعض.بيولاةحفصوأروصلاضعب
امهكرحمثةشاشلاىلعماهبإلاوةبابسلا
.اًعملخادلل

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةديدشحطسألاتاذتارايسللةبسنلاب
،ةرايسلابةزهجملاتاشاشلاوأناعمللا
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمدختسا
حطسلاحسملبقو.حطسألاهذهحسمل
بجي،ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقب
يتلاخاسوألاةلازإلةمعانةاشرفمادختسا
فّظنمث.حطسلاكلذشدختنأنكمي
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمادختساب
مدختستال.قفربحسملاقيرطنع
.ذفاونلابةصاخلاتابيذملاوأتافظنملا
نمشامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو
مادختسابكلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألا
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ضييبتلاداوممدختستال.نوباصلانمليلق
اهكرتاواًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأ
.ىرخأةرماهمادختسالبقءاوهلايففجت

جماربلاتاثيدحت

ريثألاربعجماربلاثيدحت

"تاثيدحتلا"ةيئزجعجار،ةزهجمتناكاذإ
ليصافتلاةفرعمل١٩٢/تادادعإلالفسأ
.جماربلاتاثيدحتبةقلعتملا

ويدارلا

AM-FMويدار

ويدارلاليغشت

توصلازمرسملا،ةيسيئرلاةحفصلانم
رتخا.طشنلاتوصلاردصمةحفصضرعل
ةهجةمدختسمرداصمةثالثثدحأنم
ضرعلgسملاوأةشاشلاىلعراسيلا
ةلثمألمشتدق.ةحاتملارداصملابةمئاق
يف(DABوFMوAMةرفاوتملارداصملا
AUXوUSBويطئاسوو)هزيهجتهلاح
.ثوتولبو)هزيهجتةلاحيف(

هيفرتلاوتامولعملاماظنتوصةمئاق

ردصملةيسيئرلاتاحفصلانميأنم
:يليامضرعل]سملا،توصلا

ىوتسمطبضلسملا:توصلالداعم
وأطسوتملاددرتلاقاطنوأريهجلاتوصلا
)رفوتاذإ(،مسجموأيثالثلانينطلا
ماظنةشاشيفتارايخلامادختساب
.هيفرتلاوتامولعملا
مادختسابطبضللسملا:نزاوت/توفخ
تامولعملاماظنةشاشىلعمكحتلارصانع
ةمالعىلعبحسلا/رقنلابوأهيفرتلاو
.ةشاشلابعطاقتلا

ةطحمنعثحبلا

ةطحمنعثحبلا

ىلعطغضا،DABوأFMوأAMرايخنم
نعثحبللىطسولاةدحولاىلع7وأ6
.ةقباسلاوأةيلاتلاىوقألاةطحملا
تاطحملاحفصت

وأتاطحملاعيمجدرسلYسملا
لفسألاوأىلعألللقنت.ةحاتملاتاونقلا
.ةمئاقلاريرمتلالخنمتاطحملالكلالخ

عامتسالايفبغرتيتلاةطحملاسملا
يفةطحملاظفحلHسملا.اهيلإ
.ةلضفملا
تاطحملاةمئاقثيدحتسملا،ترفوتاذإ
.كتقطنميفةطشنلاتاطحملاثيدحتل
ةرشابملاةفلاوملا

Direct"ىلإلوصولاكنكمي Tune
Zسمللالخنم")ةرشابملاةفلاوملا(
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
ربعلقتنا.ةيمقرلاحيتافملاةحولراهظإل
ةدوجوملامهسألامادختسابتاددرتلاعيمج
ةشاشنمنميألابناجلاىلع

Direct Tune)لخدأ.)ةرشابملاةفلاوملا
ةحولمادختسابةطحميأىلعًةرشابم
ضرعت،ةديدجةطحملاخدإدنع.حيتافملا
.نميألابناجلابةطحملانعتامولعملا
لكعمتامولعملاهذهثيدحتمتيفوس
ظفحلHسملا.حيحصديدجددرت
.ةلضفملايفةطحملا
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يتلاتالاخدإلاحيتافملاةحولللظتفوس
ًايئاقلتعضتفوسوحيحصددرتيفمهاست
.ددرتلامقرقاطننمضةيرشعةمالع
لكيفدحاومقرفذحل)X(ةمالعسملا
فذحل)X(ةمالعرارمتسالاعمسملا.ةرم
.ماقرألاعيمج
DABوأFMوأAMةطحمةفلاوممتيس
النكلوديدجلاددرتلاىلعًايئاقلتةحلاص
Directةشاشقالغإمتي Tune)ةفلاوملا
نم)عوجر(Backزمرسملا.)ةرشابملا
zسملاوأهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.ةرشابملاةفلاوملانمجورخلل
بناجلابةدوجوملاةفلاوملامهسأموقتس
Directةشاشنمنميألا Tune)ةفلاوملا
وأتاطحملاةمئاقةفلاومب)ةرشابملا
ةانقوأةطحملدعمبلماكلابتاونقلا
عمسمللا.ةسمللكلةرملكةدحاو
.ةعرسبتاطحملالالخمدقتللراظتنالا

FMتائف

سملا،FMةشاشنم،رفوتلاةلاحيف
Browseةمئاقنميولعلاءزجلابتائفلا
يوتحت.تائفلاةمئاقىلإلوصولل)حفصتلا(
تاطحمبةطبترملاءامسألاىلعةمئاقلا

FM.ةمئاقضرعلةئفمساسملا
نمةطحمسمليدؤي.ةئفلاكلتتاطحمب
ىلعويدارلاةفلاومىلإةمئاقلا
.ةطحملاهذه

طبضلاةقبسمويدارلاتاطحمنيزخت

.ةشاشلاىلعأةقطنميفتالضفملارهظت
AMوأFM:ىلعرارمتسالاعمطغضا

ةيلاحلاةطحملانيزختلقبسمدادعإ
رصانعلادحأسملا.ةلضفمةطحمك
ةطحمءاعدتسالةظوفحملاةلضفملا
.ةلضفم

قيرطنعتالضفملاظفحاًضيأنكميو
يدؤيس.تاطحملامئاوقدحأيفHسمل
متهنأىلإةراشإللةطحملازييمتىلإكلذ
.ةلضفمةطحمكاهظفح
يضارتفالكشبيئاقلتطبضءارجإمتي
الكلذنكلو،ةضورعملاتالضفملاددعل
يفيوديطبضءارجإةيناكمإنمعنمي
)ماظنلا(Systemبيوبتةمالعبتادادعإلا
تالضفم"ددعنييعتمثتالضفملانم
Settingsنمطبضلاكلذكنكمي."توصلا
Appsبيوبتةمالعيف)تادادعإلا(
نييعتمث)توصلا(Audioنم)تاقيبطتلا(
."توصلاتالضفم"ددع

)DAB(يمقرلاتوصلاثبويدار
يتوصلاثبلاويدارنإف،هزيهجتمتاذإ
رفوييمقرثبماظنوه)DAB(يمقرلا
صرقلاىوتسمىلعتوصةدوج
تامولعممعدىلإةفاضإلابطوغضملا
ةطحملامسالثم(ةيعاذإلاجماربلاةطحم
تامولعملاةشاشىلع)ةينغألاونانفلاو
لقت،AM/FMسكعىلع.ةيهيفرتلا
ءانثأيفلخادتلابDABةراشإرثأتةيلامتحا
ليلقتنكمي،كلذعمو.يداعلاليغشتلا
ةراشإلابجحمتاذإDABلابقتساةدوج
تناكاذإ.ينابملاوأةيعيبطلاقئاوعلاببسب
ريغ)يمقرلايتوصلاثبلا(DABةراشإ
.اًمامتعطقنيلابقتسالانإف،ةحضاو
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ويدارلاليغشت

توصلاةنوقيأسملا،ةيسيئرلاةشاشلانم
توصلاردصملنآلاليغشتلاةشاشضرعل
ليبسىلع(DABردصمرزسملا.طشنلا
.ردصملارييغتل)AM،FM،DAB،لاثملا

ةطحمنعثحبلا

ةطحمنعثحبلا

وأعوجرلارزسملا،DABةشاشنم
وأةقباسلاةيوقلاةطحملانعثحبللمامألا
.ةيلاتلا
فيلوت

هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلعYسملا
مقرلخدأ.فيلوتلاةشاشىلإلوخدلل
حيتافملاةحولمادختسابDABةطحم
.)5A،لاثملاليبسىلع(ةيمقرلاةيدجبألا

.ةلضفملايفةطحملاظفحلHسملا
موقيس،ةحلاصDABةطحملاخدإدعب
ةديدجلاةطحملاةفلاومبًايئاقلتويدارلا
نمًالدبو.فيلوتلاةشاشقلغيالنكلو
يفDABةطحموأGoرزسملا،كلذ
قالغإمتيس.ةطحملاليغشتءدبلةمئاقلا
ةشاشىلإةدوعلاوفيلوتلاةحفص
.نآلاليغشتلا

نآلاDABليغشتةشاش

نمضتتدق،DABةطحمىلعفيلوتلاءانثأ
لثمةلصتاذتامولعمضرعلاةشاش
قلعتتةيصنتامولعموةطحملاةيمست
ريفوتمتي.ةطحملاراعشوةينغألاونانفلاب
الدقوDABثبلبقنمتامولعملاهذه
عامتسالاةقطنميفاًمئادةحاتمنوكت
.كبةصاخلا

ةلضفملايفDABويدارلاتاطحمنيزخت

ةظوفحملاةلضفملاتاطحملارهظتس
.نآلاليغشتلاةشاشلفسأ
عمطغضلابDABتالضفمنيزختنكمي
ءانثأيفلضفملاذفنملاىلعرارمتسالا
.ةطحملاكلتىلإعامتسالا

DABطبر

كبصاخلاويدارلامعديدقف،زيهجتلامتاذإ
.FMـبDABطبروDABـبDABطبر

يئاقلتلاليدبتلاDABـبDABطبرمعدي
ىلإنآلااهليغشتمتييتلاDABةطحمل
ثدحي.ىوتحملاسفنبىرخأDABةطحم
DABةطحملابقتسافعضةلاحيفاذه
لابقتسانكميونآلااهليغشتمتييتلا
ىوتحملاسفنبDABةطحم
.لضفألابقتساو

يئاقلتلاليدبتلاFMـبDABطبرمعدي
ىلإنآلااهليغشتمتييتلاDABةطحمل
سفنبFMقاطنىلعىرخأةطحم
فعضةلاحيفاذهثدحي.ىوتحملا
نآلااهليغشتمتييتلاDABةطحملابقتسا
سفنبةليدبFMةطحملابقتسانكميو
.لضفألابقتساوىوتحملا
تادادعإليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.تادادعإلاةمئاقيفDABطبر

DABتامالعإ

لثمتاهنإف،DABتانالعإبزيهجتلامتاذإ
بسحةددحملاثبلاتانالعإنمةعومجم

ئراوطلاتالاحورابخألاةلثمألالمشت.ةئفلا
.كلذىلإامولاملاوةضايرلاوسقطلاو
ةبوغرملاتانالعإلاعاونأديدحتنكمي
نالعإةشاشلالخنممدختسملاةطساوب

DAB.الوئراوطلاتانالعإنيكمتاًمئادمتي
.اهليطعتنكمي
نعًايئاقلتةددحملاتانالعإلامالتسامتيس
ويدارلارفويس.اهرفوتدنع،ويدارلاقيرط
أدبيساًقلعمًانالعإنأبكمالعإلةقثبنمةذفان
ىلإعامتسالارايتخاكنكمي.بعللايف
.هضفروأنالعإلا
ةمئاقيفDABنالعإتادادعإةرادإنكمي
.توصلاتادادعإ
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)RDS(ويدارلاتانايبماظن
RDSتامولعملابقتساىلعRDSدمتعيو
هليغشتمتيالوويدارلاتاطحمنمةددحم
نم.ةحاتمتامولعملاهذهنوكتامدنعالإ
تامولعمويدارلاةطحمثبتنأنكمملا
.حيحصريغلكشبويدارلالمعيفببستت
ةصاخRDSتازيمربتعت،كلذىلإةفاضإلاب
ىوتحمنأينعياذه.عيبلادلبوةقطنمب

RDSةقطنميفاًحاتمنوكيالدقددحملا
هيفلغشتيذلادلبلايفوأعامتسالا
.ةرايسلا
،اهليغشتفاقيإوأRDSتازيمليغشتل
Apps>)تادادعإلا(Settingsددح
>RDS>)توصلا(Audio>)تاقيبطتلا(
.)فاقيإ(OFFوأ)ليغشت(ONددح
ةقطنميفيعاذإلاثبلاتاهجمعدتدق
ةيلاتلاRDSتازيمكبةصاخلاعامتسالا
:ةقطنملاوةيساسألا
ةيساسألاRDSتازيم
ويدارلاةطحملاصتالئاسرضرع.
ويدارلاتاطحمنملئاسرلاضرع.
دنع(ويدارلاةطحمةئفتامولعمريفوت.

)اهرفوت
ةقطنملابةصاخلاRDSتازيم
)TP(ةكرحجمانربتاهيبنتمعد.
)AF(ليدبلاددرتلاليدبتمعد.

ةقطنملاليدبتمعد.

ويدارلالابقتسا
سباقمنمةينورتكلإةزهجأيألصفنكمي
شيوشتدوجوةلاحيفتاقحلملاليغشت
.ويدارلاىلع

FM

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

AM

نمربكأAMتاطحممظعمىدمنوكي
ىدملاببستيدق.ليللابةصاخFMتاطحم
عمةطحملاتاددرتلخادتتنأيفلوطألا
ًاضيأشوشتلاثدحيدقو.ضعبلااهضعب
فصاوعلالثمءايشألاضعبلخادتتامدنع
دنعو.ويدارلالابقتساعمةقاطلاطوطخو
يلاعتوصلاضفختنألواح،كلذثودح
.ويدارلايفةقبطلا

)DAB(يمقرلايتوصلاثبلا

يتوصلاثبلا(DABنإف،هرفاوتلاحيف
ريشييملاعثبماظننعةرابع)يمقرلا
ويدارلاجمانربمسابسحتاطحملاىلإ

ةراشإجتنت.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
DAB)توصىوتسم)يمقرلايتوصلاثبلا

.ةبيرقلاتاددرتلانملخادتلابرثأتتالوًاتباث
يتوصلاثبلا(DABلابقتساةدوجنسحتت
لالخنمسكعنتةراشإلاتناكاذإ)يمقرلا
ةراشإتناكاذإ.ينابملاوأةيعيبطلاقئاوعلا

DAB)ةحضاوريغ)يمقرلايتوصلاثبلا،
.اًمامتعطقنيلابقتسالانإف

لومحملافتاهلامادختسا

ةملاكمءارجإللومحملافتاهلامادختسا
درجموأنحشلاوأاهلابقتساوأةيفتاه
لخادتثودحيفرثؤيدقفتاهلاليغشت
وأفتاهلالصفا.ويدارلاىلعشيوشتو
.شيوشتلااذهثودحدنعهليغشتفقوأ

تباثلاتاراشإلادومعيئاوه
عمبسانتيتباثلاتاراشإلادومعيئاوه
ناكاملاطتابكرملالسغتاطحممظعم
،ًاليلقيئاوهلالاماذإو.نمآلكشباتبثم
اذإنكلو.كيديبهتماقتساطبضبمقف
.هلادبتسابمقف،ةدشبجاجوعإللضرعت
ماكحإبتبثميئاوهلانأرخآلنيحنمدكأت
،هطبرماكحإةرورضةلاحيف.ةدعاقلايف
.شودخللءالطلاضرعتاليكلهبتناف
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تاقاطنلاددعتميئاوهلا
ددعتمفقسلايئاوهمادختسانكمي
ةمظنأوةحالملاوويدارللتاقاطنلا
تارايخلاىلعاًدامتعا،ىرخألاتالاصتالا
ظفاح،حضاولابقتسانامضل.ةزهجملا
جلثلالثم،قئاوعلانمًايلاخيئاوهلاىلع
،فقسةحتفاهبةرايسلاتناكاذإ.ديلجلاو
ًالمحماهفقسناكوأ،ةحوتفمتناكو
.لابقتسالارثأتيدقف،عئاضبلاب

توصلاتالغشم

ةقوثوملاريغطئاسولاةزهجأبنجت
USBلثمطئاسولاةزهجأمادختسادنع
.ردصملاةاعارمبجيلومحملاةزهجأو
دقةقوثوملاريغطئاسولاةزهجأنإثيح
ماظنلاليغشتىلعرثؤتتافلمىلعيوتحت
.اهبنجتبجيوهئادأوأ

USBذفنم
USBيذفنمبةبكرملاهذهزيهجتمتدقل
ذفانملاهذه.طسوألالوسنوكلايف
.نحشلاولاصتالل
يفطقفنحشللUSBاذفنماًضيأكانه
.يزكرملالوسنوكلانميفلخلابناجلا

هيبنت
لكعزنا،ةرايسلابفلتثودحبنجتل
نعةقحلمتالباكيألصفاوتاقحلملا
تالباك.اهمادختسامدعةلاحيفةرايسلا
عمةرايسلابةلصتمةكورتملاتاقحلملا
دق،زاهجبرخآلافرطلانماهليصوتمدع
رصقثودحىلإيدؤتوأفلتللضرعتت
ةسمالمةلاحيفةيئابرهكلاةرئادلايف
رداصموألئاوسيأعمرحلافرطلا
ليغشتسبقملثمىرخأةقاط
.تاقحلملا

USBزاهجنمليغشتلا

ةعسلاريبكUSBنيزختزاهجليصوتنكمي
.USBذفنمب

USBلغشم MP3ةزهجأوUSB

USBتالغشمقفاوتتنأبجي MP3
ةئفتافصاومعمّةلصوملاUSBةزهجأو
USB(ةعسلاةريبكUSBنيزخت MSC(.

:USBزاهجليغشتل

.USBليصوت.١

Mediaسملا.٢ Center)زكرم
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشب)طئاسولا
MediaةشاشنمUSBسملا.٣ apps

.)طئاسولاتاقيبطت(

ردصمليغشتدنعيلياممدختسا
USBطشن:

r:يلاحلاطئاسولاردصمليغشتلسملا.

j:طئاسولاردصمليغشتفاقيإلسملا
.ًاتقؤميلاحلا

g:
وأيلاحلاراسملاةيادبنعثحبللطغضا.

.قباسلا
.ليغشتللعيرسلاعيجرتللرارمتسابطغضا.

متي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولاضرع

d:
.يلاتلاراسملانعثحبللطغضا.
.ليغشتللعيرسلاميدقتللرارمتسابطغضا.

متي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولاضرع

Shuffle)زمرسملا:)يئاوشعلاليغشتلا
بيترتبةيتوصلاتافلملاليغشتلليدبتلا
.يئاوشع
USBحفصتةمئاق

ىلفسلاوايلعلامئاوقلانيبناكميأسملا
ماظنةشاشىلعحفصترايخسملاوأ
حفصتةمئاقضرعلهيفرتلاوتامولعملا
نمبرقلابةيلاتلاتارايخلاضرعمتيسو
:ةشاشلانميلفسلاءزجلا
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:ليغشتلامئاوق

ةنزخملاىقيسوممئاوقضرعلسملا.١
.USBىلع

ةمئاقضرعلىقيسوممئاوقسملا.٢
مئاوقيفةيتوصلاتافلملاعيمجب
.كلتىقيسوم

ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣
.ليغشتلا

يهةموعدملاليغشتلامئاوقتادادتما
m3uوplsوwpl.

:نونانف

ةنزخملانونانفةمئاقضرعلسملا.١
.USBىلع

عيمجبةمئاقضرعلنانفمساسملا.٢
.نانفتاموبلأ
وأيناغألالكسملا،ةينغأديدحتل.٣

نمةينغأددحمثموبلأيأسملا
.ةمئاقلا

:تاموبلأ

.USBىلعتاموبلأضرعلسملا.١

عيمجبةمئاقضرعلموبلأسِملا.٢
.موبلأيفةيتوصلاتافلملا
ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣

.ليغشتلا

:يناغأ

يناغألكبةمئاقضرعلسملا.١
.USBىلعةدوجوملا

.ةمئاقلانمةينغأسملا،ليغشتلاءدبل.٢

يفاضإلاسبقملا
لخدسبقمبةدوزمةبكرملانوكتدق
ةيفاضإلاتوصلارداصملمشت.يفاضإ
:يليامةلمتحملا
لومحملارتويبمكلا.
ىقيسوملالغشم.
مقتال.يتوصجرخمسيلسبقملااذه
لاخدإلاسبقميفسأرلاتاعامسلاخدإب
امدنعيفاضإلازاهجلادادعإبجي.يفاضإلا
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلانوكت
زاهجلانم)ةصوب١/٨(ملم٣٫٥لباكلصو
دنع.دعاسملالاخدإلاسبقمبدعاسملا
توصلاليغشتماظنللنكمي،زاهجليصوت
.ةرايسلابتوصلاتاربكمربعزاهجلانم
،لعفلابلصتميفاضإزاهجدوجوةلاحيف
،ًايلاحطشنرخآردصمدوجوعمنكلو
AUXسملامث)ديزملا(Moreسملاف
.ردصملاطيشنتل
)يئاوشعليغشت(Shuffleنملكرفوتيال
.AUXردصمةمئاقيف)حفصت(Browseو

ثوتولبتوص
زاهجنمةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
نارقإلا(ثوتولبةينقتعجار.نرتقمثوتولب
وا١٨٧/)فتاهلامادختساو
لوصحلل١٨٦/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
.ةزهجألانارقإلةدعاسمىلع
رايتخاوتوصلاىوتسميفمكحتلانكمي
مكحترصانعمادختسابيتوصلافلملا
لالخنموأهيفرتلاوتامولعملاماظن
ديدحتةلاحيف.ًةرشابملومحملازاهجلا
ققحت،يتوصىوتسمرفوتمدععمثوتولب
ماظنيفيتوصلاىوتسملادادعإنم
.هيفرتلاوتامولعملا
قيرطنعةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
ةريخألارداصملاةمئاقنمثوتولبسمل
قيرطنعوأةشاشلانمىرسيلاةهجلاب
زاهجسملمث)ديزملا(Moreرايخسمل
.ثوتولب
:ثوتولبربعىقيسوملاليغشتل

ةيلمعبمقمث،زاهجلاةقاطليغشتبمق.١
.هليصوتلنارقإلا
)توصلا(Audioسملا،نارتقالادعب.٢

ثوتولبسملامثةيسيئرلاةحفصلانم
راسيةريخألارداصملاةمئاقنم
.ةشاشلا
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ثوتولبتوصةمئاق

تامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١٦٣/AM-FMويداريف"هيفرتلاو

ثوتولبةزهجأةرادإ

:ةيسيئرلاةحفصلانم
.توصلاسملا.١
.ةزهجأفذحوأةفاضإلةزهجألاسملا.٢
نمويدارلانكمتيالدق،ثوتولبسملدنع
لصتملازاهجلاىلعتوصلالغشمليغشت
ةرايسلانوكتامدنع.ليغشتلاءدبل
ءدبللومحملازاهجلامدختسا،ةفقوتم
.ليغشتلا
يفةفلتخمةروصبتوصلاليغشتمتي
،ردصمكثوتولبديدحتدنع.ةزهجألامظعم
ىلعتقؤمفقوتةلاسرويدارلاضرعيدق
وأزاهجلاليغشتىلعطغضا.ةشاشلا
.ليغشتلاءدبلةبكرملاةشاشىلعpسملا
ةموعدمتناكاذإحفصتلاةفيظورفوتتس
طئاسولاىوتحمنوكينل.ثوتولبزاهجنم
.MyMediaردصمعضونماًءزجاذه

لاسرإةزيممعدتةيكذلافتاوهلاضعب
ىلعاهضرعلثوتولبتوصتامولعم
ىلإتامولعملاهذهلصتامدنع.ويدارلا
رفوتتلهةفرعملاهنمققحتيهنإف،ويدارلا

.اهضرعيمثنموضرعللهلباقتامولعم
ثوتولبتازيمنعتامولعملانمديزمل
.ليكولاعجار،ةموعدملا

ةحالملا

ةحالملاماظنمادختسا
مقف،ةزيملابةزهجمةرايسلاتناكاذإ
سملقيرطنعةحالملاقيبطتليغشتب
Homeيف)ةحالملا(Navزمر Page
زومرةعومجميفوأ)ةيسيئرلاةحفصلا(
ءزجلانمبرقلابةدوجوملاراصتخالا
تامولعملاماظنةشاشنميلفسلا
.هيفرتلاو
ةرملوأل)ةحالملا(Navقيبطتليغشتدنع
مادختسابلطتي.جتنملايفةلوجرفوتتس
نايبوطورشلاودونبلانمققحتلاةزيملا
تافلمدحأرفاوتلاحيف.ةيصوصخلا
حصُنيهنإف،هيلإلوخدلاليجستوفيرعتلا
.اهديكأتوةيؤبنتلاةحالملانيكمتبكلذك
)ةرفوتمتناكاذإ(ةيؤبنتلاةحالملا

ةلاحيف،ةيؤبنتلاةحالملاةزيمموقتس
تاليضفتلاىلعفرعتلاب،اهنيكمتواهرفاوت
اهبتدجاوتيتلانكامألاظفحلالخنم
عقاوملامادختسامتيو.لبقنمةرايسلا
تاراسملاصيصختلةحالملالجسو
.جئاتنلاو

Predictiveةزيمضرعتدق Navigation
:لثمرصانع)ةيؤبنتلاةحالملا(
عراوشلاىلعًءانبةصصخملاتاراسملا.

.ةلضفملا
لضفأرفوتيتلاثحبلاجئاتنرهظت.

.ةمئاقلاىلعأةقباطم
.يؤبنتلارورملا.
.ةيلحملاةطيرخلاىوتحمثيدحت.
وأةيؤبنتلاةحالملانيكمتكلذكنكمي
سملقيرطنعقحالتقويفاهليطعت
A)يفدجاوتلاءانثأ.)تارايخOptions
مث)تادادعإلا(Settingsسملا،)تارايخلا(

Map and Navigation Settings
مث)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(

Predictive Navigation)ةيؤبنتلاةحالملا(.
ةحالملاةطيرخضرع

متيس،ىلوألاةرمللةحالملاقيبطتحتفدعب
ضرعيفاًمئادةحالملاقيبطتحتف
يلاحلاعقوملاضرعوةلماكلاةطيرخلا
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طيرشرهظيس،ةرايسلافقوتدنع.ةرايسلل
قلغأ.ةحالملاةطيرخضرعىلعأثحبلا
.zسملقيرطنعثحبلاطيرشًايودي
)ثحب({زمرلحيس،ةرايسلاكرحتءانثأ
ضرعمجحريبكتلثحبلاطيرشلحم
.ةلماكلاةطيرخلا

Destination Card Preferences
)ةهجولاةقاطبتاليضفت(

دادعإبمق،)ةحالملا(Navقيبطتنم
ةحالملانيكمتللمعلاولزنملانيوانع
لزنملانيوانعدادعإل.ةدحاوةسملب
SettingsددحوAسملا،لمعلاو
مث،)تادادعإلا(

Map and Navigation Settings
مث،)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(

Destination Card Preferences
نوكينأيغبني.)ةهجولاةقاطبتاليضفت(
Showرايخلا My Places on Map)راهظإ
ديق)ةطيرخلاىلعيبةصاخلانكامألا
ناونعددح.يضارتفالكشبليغشتلا
.هظفحاوهبتكامثلمعلاوأ/لزنملا

ماظنيفلوخدلاليجستمتيملاذإ
،ةصصخملاتافلملادحأةطساوبةرايسلا
ًةروصيلاحلاعقوملازمرمدختسيسف
تافلملادحأىلإلوخدلاليجستدعب.ًةماع
عميلاحلاعقوملازمررهظيس،ةصصخملا
/ةحالملازومرعجار.صصخملازمرلا

١٧٣.

ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ

ضرعلةطيرخلاضرعيفAسملا
:يليامضرعمتيدقو.تارايخلا
يئانثوىلعألهاجتالابداعبألايثالث.

ةهجداعبألايئانثوىلعألهاجتالابداعبألا
لامشلا
.Show on Map)ةطيرخلاىلعضرع(
ةحالملاعمرفوتت(ةيرورملاثادحألا.

)تنرتنإلابةلصتملا
تادادعإلا.
)راسملاديدحتلاحيف(ةهجولاليدعت.

ديدحتلاحيف(راسملايفبنجت.
)راسملا
ضرعل)تادادعإلا(Settingsسملا
ضرعمتيدقو.ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ
:يليام
.Destination Card Preferences

)ةهجولاةقاطبتاليضفت(
طئارخلاعجارم.
راسملاتاليضفت.
ةحالملايفيتوصلامكحتلا.
رورملاتاليضفت.
هيبنتلاتاليضفت.
دوقولاةجردتاليضفت.
لجسلاةرادإ.
ناونعلاعجار:ةيؤبنتلاةحالملا.

"Predictive Navigation)ةحالملا
روكذملا)هرفاوتلاحيف(")ةيؤبنتلا
.مسقلااذهيفاًقباس

لوح.

ءزجلايفzسملا،ةمئاقيأنمجورخلل
ضرعةذفانىلإعوجرلليولعلانميألا
.ةيسيئرلاةطيرخلا
دادعإلبقتاليضفتلاطبضنمققحت
.طشنلاهيجوتلاءدبوةهجولا
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Map Preferences)ةطيرخلاتاليضفت(

ةطيرخلاةزيمةئيهتنيبرايتخاللسملا
:ةيساسألا
ةطيرخلاناولأ
.Auto)عاضوألارییغتلسملا-)يئاقلت

.ةءاضإلافورظیلعًءانبًایئاقلت
)ةءاضإ(راهن.
)مالظ(ليل.
دادعإلا(داعبألاةثالثدودحتامالع
سملا:)ليغشتلاعضوىلعيضارتفالا
،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإوأليغشتلا
ةيثالثدودحلاتامالععيمجماظنلاضرعي
ىوتسمبسحىلعةطيرخلاىلعداعبألا
.ريبكتلا
ىلعيضارتفالادادعإلا(داعبألاةيثالثنابم
وأليغشتلاسملا:)ليغشتلافاقيإعضو
ضرعي،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإ
داعبألاةيثالثنابملالاكشأعيمجماظنلا
.ريبكتلاىوتسمبسحىلعةطيرخلاىلع
ال(داعبألايثالثعضويفسيراضتلاضرع
،اهرفاوتةلاحيف:)يضارتفالكشبلمعت
دنع.ليغشتلافاقيإوأليغشتسملا
يضارألاتامولعمماظنلاضرعي،ليغشتلا
.داعبألايثالثضرعيفةطيرخلاىلع
عضوىلعيضارتفالادادعإلا(يئاقلتريبكت
فاقيإوأليغشتلاسملا:)ليغشتلا
ماظنلالمعي،ليغشتلادنع.ليغشتلا

دنعريبكتلاىوتسمطبضىلعًايكيتاموتوأ
دعبو.تافطعنملادحأنمةرايسلابارتقا
ريبكتلاىوتسمماظنلاديعي،فاطعنالاءاهتنا
اذإ.يلصألاطبضلاىوتسمىلعىرخأةرم
دوجوعمفطعنمنمبرتقتةرايسلاتناك
ريبكتلاىوتسملظيسف،بيرقرخآفطعنم
.نيفطعنملازواجتمتيىتحلمعييئاقلتلا

Route Preferences)راسملاتاليضفت(

.راسملاتاليضفتىلإلوصوللسملا
:يهتارايخلا
.Preferred Route)لضفملاراسملا(-

:تاراسمللنيفلتخمنيرايخنيبنمرتخا
.ةئيبلاقيدصوأعرسألا

تقوبراسملانوكيسعرسألارايخلا‐
.لقألاةدايقلا

رثكألاراسملانوكيسةئيبلاقيدص‐
.دوقوللاًريفوت

.Avoid on Current Route)يفبنجت
تازيمنمًايأرتخا-)يلاحلاراسملا
اذهىلعريسلاءانثأاهبنجتلقيرطلا
:راسملا

ةعيرسلاقرطلا‐
ةدهمملاريغقرطلا‐
تارّابعلا‐
يعامجلالقنلاتاراح‐
ةيرورملاموسرلاتاذقرطلا‐
قافنألا‐

لودلادودح‐
ةحالملايفيتوصلامكحتلا

مكحتلادادعإةشاشىلإلوصوللسملا
.يتوصلا
.Navigation Volume-)توصىوتسم

سملا،توصلاىوتسمطبضل-)ةحالملا
عامسدنع."لفسألوىلعأل"نيمهسلا
كنكمي،يتوصلاهيجوتلارماوأتوص
ةركبلامادختسابتوصلاىوتسمطبض
مكحتلاحاتفموأىطسولاةدحولاىلع
.ةدايقلاةلجعبتوصلاىوتسميف

ءانثأةحالملليتوصلاهيجوتلاىوتسم.
:يهةحاتملاتارايخلا.ةملاكمءارجإ

)يضارتفالكشبددحم(لماكهيجوت‐
طقفتوص‐
‐None)دجويال(

Traffic Events)ةلاحيف")رورملاثادحأ
"اهرفاوت

ةدوجوملاثادحألابةمئاقةزيملاهذهرفوت
سملا.قيرطلانمبرقلابوأراسملاىلع
AددحمثTraffic Events)ثادحألا
ةلصتمةحالمةمدخرفوتمزلي.)ةيرورملا
.تنرتنإلاب
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)ترفوتاذإ(رورملاتاليضفت

Mapيفدجاوتلاءانثأ View)ضرع
SettingsمثAسملا،)ةطيرخلا
مث)تادادعإلا(

Map and Navigation Settings
ىلإلوصولل)ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ(

Traffic Preferences)رورملاتاليضفت(.
Showةزيمرفوت Traffic on Map)ضرع
اهليغشتدنع)ةطيرخلاىلعةيرورملاةلاحلا
رورملاةكرحقفدتنعةماعةحمل
رفوتت.ةرفشلاةفلتخمناولأمادختساب
:راسملاباسحةداعإءانثأةيلاتلاتارايخلا
-لضفأراسمىلإًايئاقلتراسملاباسح.

يفراسملاباسحًايئاقلتماظنلاديعي
ةيرورمةلكشمدوجوفاشتكالاح
.كمامأ
راسملاباسحةداعإلبقلاؤس.

دوجوماظنلافشتكااذإ-)يضارتفالا(
ةلاسررهظتسف،كمامأةيرورمةلكشم
ةداعإرتخا.ةلكشملاهذهليصافتبةقثبنم
.هيبنتلاءاغلإوأراسملاباسح

.Never Search for Better Route)ال
موقينل-)لضفأراسمنعاًدبأثحبت
نأىلإلضفأراسمنعثحبلابماظنلا
.هالعأةروكذملاتارايخلادحأديدحتمتي

هيبنتلاتاليضفت

تاعومجمليغشتفاقيإوأليغشتبمق
ةطشنلاهيجوتلاضرعتايلمعءانثأهيبنتلا
رفاوتتدق.ءاوسدحىلعةطشنلاريغو
:ةيلاتلاتاهيبنتلا
.Road Safety Alerts)نامأتاهيبنت

قطانمضرعلسملا-)قيرطلا
.ةدراولاسرادملا
ةيرورملااريماكلاتاهيبنت.
لجسلاةرادإ

Manageسملا History)لجسلاةرادإ(
:لجسلاتارايخىلإلوصولل
حسمل\سملا-ةريخألاتاهجولاحسم.

.ةريخألاتاهجولا
حسمل\سملا-ثحبلالجسحسم.

.ثحبلالجس
لوح

:لثم،جمانربلاتامولعمضرعلسملا
Telenavماكحأوطورش.
Telenavةيصوصخنايب.
ةحالملارادصإ.

طئارخلا
تانايبةدعاقرفوتةحالملاقيبطتبلطتي
ىلعةظوفحميهو.لمعييكةطيرخلا
تامولعملاماظنبةلصتمSDةقاطب

تانايبةدعاقرفوتتملاذإ.هيفرتلاو
ىلإةراشإللأطخةلاسررهظتسف،ةطيرخلا
.SDةقاطبدوجومدع

SDةقاطبلئاسر

.ةزيممةدحاوةرايسعمSDةقاطبلمعت
ققحتلاريرمتبSDةقاطبحمستنأمزلي
.ةنيعمةرايسلاهمادختسالبقةلاصألانم
حاتفمىلعيوتحتSDةقاطبتناكاذإ
دكأتف،طقفةءارقلاعضوىلعهطبضنكمي
عضويفسيلويولععضويفهنأنم
.طقفةءارقلا
ةلمتحملالئاسرلاوأطخلاتاهويرانيس
:يلياملمشت
،ةئيهتلادعب":ةرملوألSDةقاطبةئيهت.

ةقاطبلاهذهمادختساطقفنكمي
".ةرايسلاهذهيفةحالملل
:ةحيحصةروصبلمعتالSDةقاطب.

.ةحيحصةروصبلمعتالSDةقاطب"
".)أطخلازمر(
.ةلاسرلاهذهترهظاذإليكولاعجار

ماظنلاعمةنرتقمريغهذهSDةقاطب.
حلصتالهذهSDةقاطب":يلاحلا
ليلدعجار.ةرايسلاهذهيفةحالملل
لضفتوأليصافتلانمديزملكلاملا
".)أطخلازمر(.ليكولاةرايزب
ةلازإمت":ذفنملانمSDةقاطبةلازإمت.

".)أطخلازمر(.SDةقاطب
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اذإ.ةحتفلايفSDةقاطبنأنمدكأت
زمرىقلتتتلزامواهلاخدإواهتلازإتمت
.ليكولاعجارف،أطخ

دعبةلصاوملل)ديكأت(Confirmسملا
سملا،ىرخألالئاسرلل.ةئيهتلاأطخةلاسر

OK)ةيسيئرلاةحفصلاىلإعوجرلل)قفاوم.

ةحالملازومر
رهظتدقيتلااًعويشرثكألازومرلايلياميفو
.ةحالملاقيبطتيف

ةرايسلليلاحلاعقوملاىلإاذهريشي
.ةطيرخلاىلعهاجتالاو

عضوءانثأةرايسلليلاحلاعقوملازمراذه
يفيرعتفلمءاشنإدعب.طشنلاريغهيجوتلا
زمرصيصختنكمي،مدختسملل
.يلاحلاعقوملا

ةرايسلليلاحلاعقوملاىلإزمرلااذهريشي
.ةطيرخلاىلعهاجتالاو

.ةيئاهنلاةهجولاعقومةهجولاسوبدددحي
وأةهجولاناونعضرعلسوبدلاسملا
.تالضفملاةمئاقنمهتلازإوأهتفاضإل
سملقيرطنعتامولعملاءافخإكنكمي
دعبيفتخيسكلذك.ىرخأةرمسوبدلا
ءارجإيأذاختامدعةلاحيفهتلهمءاضقنا
.كفرطنم

نعةرابع)POI(ةيكذلامامتهالانكامأ
نكرلابةصاخكمامتهاىلعذوحتستنكامأ
.اهرفاوتةلاحيفكلذودوقولاتاطحمو

ىوتسمنعةماعةحملمدقتلاطيرشرفوي
ةكرحيأرهظيدقوراسملاىلعمدقتلا
ىلع.قيرطلالوطىلعثداوحوةيرورم
ىلعأةرايسلازمركرحتي،راسملارادم
.طيرشلا
ضرعوةطيرخلاقاطنريبكتلزمرلاسملا
عوجرللىرخأةرمسملا.لماكلابراسملا
.قباسلاضرعلاىلإ
قيرطنعةدايقلاتيقوتضرعنكمي
.)ETA(لوصوللردقملاتقولاسمل

Current Location)يلاحلاعقوملا(

ةسلجليعفتمدعوةرايسلانكرءانثأ
يفمدختسملازمرعضومتي،ةحالم
زاربإعم،ةطيرخلاضرعفصتنم
.يلاحلاعقوملا
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ةهجولا
ةفلتخمرداصمنمةهجولاتاهيجوتلابقتسا

رداصمنماهلقنوأتاهجولالابقتسانكمي
.راسملاهيجوتلةحالملاقيبطتىلإةفلتخم
هذهضعبلمشتدق،اهرفاوتلاحيف
:رداصملا
.ثحبلاجئاتننمةحالملا.
.لاصتالاتاهجةمئاقنمناونع.
لاسرإهنكمييكذلافتاهلاىلعقيبطت.

.ةرايسلاىلإتاهجو

تايثادحإلا

امم،ىصقأدحبةيعجرمطاقنةسمخفضأ
.راسملالوطىلعةيفاضإتاهجوربتعي
:ةيعجرمةطقنوأديدجفقوتناكمةفاضإل

.{سملا،طشنلاهيجوتلانم.١
One-Boxمادختسابةهجولانعثحبا.٢

زومروأيتوصلاثحبلاوأ
Quick Category)ةعيرسلاةئفلا(.

وأراسملالوطىلعثحبلاجئاتنرتخا.٣
.ةهجولانمبرقلابوأراوجلاب

مثةبولطملاةيعجرملاةطقنلارتخا.٤
Addسملا to Trip)ىلإةفاضإ
ةهجولانمًالدباهمدختساوأ)ةلحرلا
سملقيرطنعةيلاحلا

New Destination)ةديدجةهجو(.
.ةيعجرملاطاقنللراسملاتارايخرفوتتال

ةيعجرمةطقنىلإلوصولا

ضرعيس،ةيعجرمةطقننمبارتقالادنع
Destinationماظنلا Arrival view)ضرع
ةهجولاىلإةعباتملل.)ةهجولاىلإلوصولا
Driveةلاسرسملاةيلاتلا to)ىلإةدايق(
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
وأةيعجرملاةطقنلاةرايسلاتزواجتاذإ
كديعيسف،يلاحلاراسملانعتجرخ
.ةيعجرملاةطقنلاهذهىلإًايئاقلتماظنلا

Driveزمررهظيس،هسفنتقولايف to
ةيعجرملاةطقنلاناونععم)ىلإةدايق(
ةيعجرملاةطقنلازواجتنكميثيحبةيلاتلا
ةطقنلاىلإهيجوتلاةلصاوموةيلاحلا
.ةيلاتلاةهجولاوأةيعجرملا
ةيعجرمةطقنليدعت

هيجوتلاءانثأةيعجرمطاقنةفاضإدنع
ىدحإفذحةيناكمإماظنلاحيتيس،طشنلا
ةطقنليدعتل.بيترتلارييغتوأتافقوتلا
:ةيعجرم

.Aسملا.١
Editسملا.٢ Destination)ليدعت

.)ةهجولا
قيرطنعةهجولابيترتليدعتبمق.

متينأىلإرارمتسالاعممهسلاسمل
ةطقنلالقنلبحسا.اهزييمت
.ةمئاقلالفسأوأىلعألةيعجرملا

نعةيعجرملاةطقنلافذحنكمي.
ةقثبنمةلاسررهظت.Yسملقيرط
.ةيعجرملاةطقنلاةلازإةيلمعديكأتل
ماظنلاليزيس،بلطلاديكأتدعب
zسملا.تاهجولاةمئاقنمناونعلا
نكمتيثيحبنميألايولعلانكرلانم
.راسملاباسحةداعإنمماظنلا
دحاوناونعىوسكانهنكيملاذإ

ماظنلالطعيسف،تاهجولاةمئاقيف
حيتينلو.فذحلاولقنلايتفيظو
.ةيئاهنلاةهجولافذحةيناكمإماظنلا

ةطيرخلاتامولعم

ىلعةطيرخلاتانايبةدعاقلمتشت
تامولعملجأنمقرطلاةكبشصئاصخ
ىلعصئاصخلاكلتلمتشت.ةطيرخلا
نيوانعو،عراوشلاءامسألثمتامولعم
لمتشت.اهريغوفاطعنالادويقو،عراوشلا
قرطلاعيمجىلعةيليصفتلاةقطنملا
قرطلاوةمدخلاقرطو،ىربكلاةعيرسلا
ىلعةيليصفتلاقطانملالمتشت.ةينكسلا
معاطملا:لثم)POI(مامتهالاطاقن
ماسقأوتايفشتسملاوكونبلاوتاراطملاو
بذجنكامأونيزنبلاتاطحموةطرشلا
.ةيخيراتلاراثآلاوحايسلا
الدقف،ةطشنةمدخةطخرفوتتملاذإ
تانايبىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحت
تاحيحصتلاىلعوأءاشنإلاةثيدحقطانملل
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ةحالملاماظنلمعي.جاتنإلادعبتلمتكايتلا
قطانميفلماكلاراسملاداشرإريفوتىلع
.ةيليصفتلاةطيرخلا

ريغصتلاوريبكتلاىوتسميفمكحتلا

ريبكتلاىوتسميفمكحتلاةشاشرهظت
قرطلا.ةطيرخلاضرعيفريغصتلاو
:يهريغصتلاوأريبكتللةليلقلا
ىلعريغصتلاوأريبكتلل-وأ+سملا.

.ةطيرخلا
كعباصأدحأبةجودزمةطغضطغضا.

ريغصتللنيعبصإبةدحاوةطغضوأريبكتلل
.ةطيرخلاىلع

ريغصتللماهبإلاوةبابسلاعبصإمدختسا.
ضعبلاامهضعبىلإامهبيرقتلالخنم
داعبإقيرطنعريبكتلاكنكميمث
ىلعضعبلاامهضعبنعنيعبصإلا
.ةطيرخلا

ةطيرخلاسايقموةطيرخلاتاءاميإ

ماظنةشاشىلعةيلاتلاتاءاميإلامدختسا
ةطيرخلاسايقمطبضلهيفرتلاوتامولعملا
.ضرعلاتارايخو
.هريغصتوأضرعلاريبكتلكعباصأكرح.
.ةطيرخلالكشرييغت.
نمرييغتلاوةلامإللنيعبصإمدختسا.

.داعبألايثالثىلإداعبألايئانثضرعلا
يئانثعضولاىلإةداعإللىلعأللمأ
.داعبألا

.ةطيرخلاريودت.
.١٦٠/ماظنلامادختساعجار

توصلامتك

توصمتكنكمي،طشنلاهيجوتلاءانثأ
قيبطتمادختساءانثأةيتوصلارماوألا
دوجوملاتوصلاربكمزمرسملا.ةحالملا
.يولعلاطيرشلانمنميألابناجلاىلع
توصلاربكمىلعةلئامةمالعرهظتس
.هيجوتلاتوصمتكىلإةراشإلل

طشنلاهيجوتلاضرع

ةحالملاةسلجنوكتوامٍةهجورايتخادنع
هيجوتلاضرعةحالملاماظنأدبي،ةطشن
.)AGV(طشنلا

ةطيرخلاهيجوت

ىلإلوصوللةطيرخلاىلعAسملا
ةطيرخلاهيجوت.ةطيرخلاهاجتاتادادعإ
يثالثعضوىلعيضارتفالكشبطوبضم
.ىلعألهاجتالاعمداعبألا
:يهةحاتملاتادادعإلا
ىلعأللهاجتالاعمداعبألايثالث.

عمداعبألاةيثالثةطيرخ:)يضارتفا(
،عضولااذهيف.ىلعألةرايسلاهجوت
ىلعأللاًمودريشيعقوملازمرلظيس
.زمرلالوحةطيرخلارودتسو

ةطيرخ:ىلعأللهاجتالاعمداعبألايئانث.
يف.ىلعألةرايسلاهجوتعمداعبألاةيئانث
ريشيعقوملازمرلظيس،عضولااذه
لوحةطيرخلارودتسوىلعأللاًمود
.زمرلا
:ىلعأللامشلاهاجتاعمداعبألايئانث.

هاجتاريفوتعمداعبألاةيئانثةطيرخ
،عضولااذهيف.ىلعألابلامشلا
بسحىلعيلاحلاعقوملازمرلوحتيس
.اًراسيوأًانيميةرايسلافاطعنا
متي.ةطيرخلاةيعونرييغتلزمرلاسملا
.كلذلاًقفوةمالعلاوزمرلاثيدحت
ةطيرخلاضرعريبكتىوتسمبسحىلع
دق،ىلعألهاجتالاعمداعبألاةيثالثوأةيئانث
ىلإليدبتلابًايكيتاموتوأماظنلاموقي
هاجتاعمداعبألايئانثضرعلا
.ىلعأللامشلا
،طشنلاهيجوتلاضرعيفدجاوتلاءانثأ
رظنميفهلمكأبراسملاضرعنكمي

2D North Up)هاجتابداعبألايئانث
ةكرحطيرشسملقيرطنع)لامشلا
طبضلاةداعإوةطيرخلاريغصتمتي.رورملا
راسملاضرعدنع.لماكلابراسملاضرعل
،لامشلاهاجتابداعبألايئانثرظنميف
يف)زكرمتلاةداعإ(Recenterزمررهظيس
Recenterزمرامإسملا.ةشاشلافصتنم
رورملاةكرحطيرشوأ)زكرمتلاةداعإ(
،قباسلاضرعلاعضوىلإةدوعلل

2D)داعبألايئانث(3وأD)داعبألايثالث(.
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ةراحلاهيجوت

ةروانمللةراحلاتامولعمةطيرخلاضرعتس
.ةحاتمتناكاذإةيلاتلا

عطاقتلاضرع

عيرسلاقيرطلايفةرايسلاتناكاذإ
ةروصرهظتسف،جراخملادحأنمبرتقتو
اهبمزتلتنأبجييتلاةراحلاضرعت
.ةيلاتلاةروانملامامتإلةرايسلا

عيرسلافاطعنالاضرع

هيليامٍفطعنمنمةرايسلابرتقتامدنع
ةمئاقضرعمتي،رخآفطعنمروفلاىلع
فطعنملارشؤملفسأعيرسلافطعنملا
نالعإللةيتوصًةبلاطمعمستس.يساسألا
.عيرسلافطعنملانع
يئاقلتلاريبكتلا

متيس،تاروانملاىدحإنمبارتقالادنع
زمرضرعلةطيرخلاريبكتًايكيتاموتوأ
حضوأةيؤرريفوتلةيلاتلاةروانملاوةرايسلا

دوعيس،ةروانملاءاهتنادعبو.ةروانملل
ىوتسمىلعقباسلاعضولاىلإماظنلا
ةطيرخلاىلعAسملا.هسفنريبكتلا
تاليضفتسملامث،تادادعإلاىلإلوصولل
نكمي.يئاقلتلاريبكتلاىلإلوصوللةطيرخلا
.اهليطعتوأةزيملاهذهنيكمت

تاهاجتالا

مساراوجبدوجوملاةمئاقلارايخسملا
Directionsضرعليلاتلافطعنملاعراش
.)تاهاجتالا(
)تاهاجتالا(Directionsضرعت
يلاحلاعقوملانمتاهاجتالاوتافطعنملا
.ةيئاهنلاةهجولاىلإ
تاهاجتالاريرحت

نع)تاهاجتالا(Directionsريرحتنكمي
ةعسوتىلإيدؤيامم،yرايتخاقيرط
عضوىلإلوخدلاوةشاشلاءلملةمئاقلا

Edit)عضويفدجاوتلاءانثأ.)ريرحتلا
بوغرمريغءزجيأةلازإنكمي،ليدعتلا
راوجبYسملقيرطنعراسملانمهيف
ةلازإديكأتلةقثبنمةلاسررهظت.ءزجلااذه
.ءزجلااذه
رشؤملحي،راسملانمءزجةلازإدنع
ءانثأىرخألاءازجألاعيمجلحمطاشنلا
ءاهتنالادعبو.ديدجلاراسملاباسحةداعإ
ءازجألاعضومتي،باسحلاةداعإنم
.طاشنلارشؤمنمًالدبراسمللةديدجلا

ةعيرسلاقرطلانمجراخمةمئاق

رهظي.)جورخلا(ExitةمئاقحتفلCسملا
يلاحلاعراشلامساراوجبزمرلااذه
الإزمرلارهظيال.ةشاشلالفسأنمبرقلاب
.ةددحملاجراخملايذعيرسلاقيرطلايف
جراخملاتاذقرطلاىلعرفسلاءانثأ
.جراخملابةمئاقرفوتتدق،ةصصخملا
جرخملامقر)جورخلا(Exitةمئاقضرعت
عضومنمجرخملاىلإةيقبتملاةفاسملاو
يتلاةحارللفقوتلاقطانمويلاحلاةبكرملا
دوقولاتاطحملثم،ةحاتمنوكتدق
.تيبملانكامأومعاطملاويهاقملاو
Nextةمئاق Maneuver)ةمداقلاةروانملا(

Activeعضونوكيامدنع Guidance
ضرعمتي،ليغشتلاديق)طشنلاهيجوتلا(

Next Maneuver Turn Arrow)مهس
Streetو)ةيلاتلافاطعنالاةروانم Name
Maneuverو)عراشلامسا( Distance
يف)ةيلاتلاةروانملاىتحةفاسملا(
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Next Maneuver)ىلعأ)ةيلاتلاةروانملا
ضرعمتي.ةطيرخلاىلعةبكارتملاةشاشلا

ETA)و)لوصوللردقملاتقولا
Distance to Destination)ةفاسملا

Trafficو)ةهجولاىلإةيقبتملا Indicator
ىلعةحوليف)ةيرورملاةكرحلارشؤم(
.ةشاشلانيمي
ةحالملابةيلاتلافاطعنالاةروانمهيبنت

دنعحوتفمريغةحالملاقيبطتناكاذإ
رهظيس،ةبيرقةروانمنأشبهيجوتءاطعإ
ضرعىلإلاقتناللهيبنتلاسملا.هيبنتككلذ
داعبتسالzسملاوأيساسألاةحالملا
.هيبنتلا
يتوصلاهيجوتلاررك

.ةيلاتلاهيجوتلاةروانمىلإزمرلااذهريشي
.ةقوطنمهيجوتتاميلعترخآراركتلهسملا
)رفوتاذإ(عئاقولاهيبنت

دوجوماظنلافشتكااذإطشنلاهيجوتلاءانثأ
يأدوجومدععمكمامأيرورمثداح
ماظنلالغشيسف،كلذنملضفأراسم

Quickضرعيوةمغن Notice)راعشإلا
ةدحاوةرمرمألااذهرهظيسو.)عيرسلا
.يرورمثداحلكل
)اهرفاوتةلاحيف(عئاقولاريراقت

تانايبعمةيرورملاثداوحلاريراقتزومر
لكءانثأةطيرخلاىلعرهظترورملاقفدت
.طشنلاريغوطشنلاهيجوتلانم
راسملاءاهنإ

نميألاءزجلاىلعأ)ءاغلإ(Cancelسملا
هيجوتلاىلإعوجرلاوطشنلاهيجوتلاءاهنإل
لبقطشنلاهيجوتلاءاغلإدنع.طشنلاريغ
قثبنمرايخرهظيس،ةهجولاىلإلوصولا
.ةلحرلاةلصاومل
ةلحرلاةلصاوم

نعاهئاغلإةلاحيفةلحرلاةلصاومنكمي
ةلصاوم"قثبنملارايخلاسملقيرط
."ةلحرلا
امإ،ةهجولاىلإتلصوكنأماظنللنيبتاذإو
زواجتدنعوألوصولاضرعروهظدنع
."ةلحرلاةلصاوم"رايخرهظينلف،ةهجولا

ةلضفملا

تاهجةحالملاتاليضفتلمشتنأنكمي
يتلامامتهالانكامأوأنيوانعلاوألاصتالا
ىلعةلضفملازمرلالخنماهظفحمت
.ةطيرخلليليصفتلاضرعلا

تالضفملاىلإلوصولا

ةمئاقضرعا،ةحالملاقيبطتنم
طيرشنمHسملقيرطنعتالضفملا
.ةحالمللةطيرخلاضرعىلعأنمثحبلا
مث{سملاف،اًقلغمثحبلاطيرشناكاذإ
.Hددح
تالضفملاظفح

تاقيبطتةدعنمتالضفملاةفاضإنكمي
ظفحلتالضفملازمرسملا.ماظنلل
.تالضفملايفىوتحملا
ةحالملاتالضفمةيمستةداعإ

نم)تادادعإلا(Settingsزمرسملا.١
ةمالعسملامثةيسيئرلاةحفصلا
.)ماظنلا(Systemبيوبتلا
رايخىلإلوخدللتالضفملاسملا.٢

.تالضفملاةرادإ
لوصوللةظوفحمةحالمةلضفمسملا.٣

ليدعتلازمرسملا.ليدعتلازمرىلإ
.تالضفملاةيمستةداعإل

ةلضفملاظفحل)ظفح(Saveسملا.٤
.اهتيمستةداعإدعب

ةريخألا

تاهجولاةمئاقىلإلوخدللHسملا
.ةريخألا
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عقوملازكرمتةداعإزمر

يفعقوملازكرمتةداعإمهسسملا
طبضةداعإلةطيرخلاضرعفصتنم
.يلاحلاعقوملاىلعةطيرخلا
نكررخآعقوم

متعقومرخآنعربعينكررخآعقوم
اذهرهظي.هيفةرايسلاكرحمليغشتفاقيإ
ةمئاقنملوألافصلايفعقوملا
ىلإنكررخآعقومسمليدؤي."ةريخألا"
وأناونعلاظفحلامإناونعلاليصافتضرع
رخآعقومفذحنكمي.هيلإةرايسلاةدايقل
.ليدعتلاةشاشىلإلوخدلاقيرطنعنكر
دعبرهظينل،نكررخآعقومفذحدعبو
فاقيإمتيملام"ةريخألا"ةمئاقيفكلذ
.ناكملااذهيفىرخأةرمةرايسلا

POIزومرضرع

سملا،هذهمامتهالانكامأتائفةدهاشمل
Options)سملامث،)تارايخلا

Show on Map)ةطيرخلاىلعضرع(.
زومرلانمتائفةينامثديدحتنكمي
.ىصقأدحب

)اهرفاوتلاحيف(ةطيرخلاىلعةيكذلاPOIزومر

لثمةيكذلامامتهالانكامأزومررهظتدق
بسحنكرلاقطانمودوقولاتاطحم
قئاسلاثحبكولسوعقوملاوتقولا
.ةبكرملاةلاحوةدايقلافورظو
حتفلةيكذلامامتهالانكامأزومردحأسملا
:اهبةصاخلاليصافتلا
POIةمهملاةطقنلامسا:ىرسيلاةهجلا.

.اهناونعو
E:نميألابناجلا. + ETE)تقولا

.)هيجوتللردقملا
ةيكذلادوقولاتاطحمزومر

دوقولاتاطحمبدوقولاراعسأضرعمتي
دوقولاىوتسمضافخنادنعةبيرقلا
.ةرايسلاب

يكذلانكرلازومر

ناكسلابةظتكمةهجوىلإلوصولادنع
،نكرلاةيلمعةبوعصماظنلافاشتكاو
نكرللتاطحمبرقأضرعماظنلالواحيس
.ترفوتاذإةرجألانعتامولعمعم
ناكم"POIليصافتمادختسابةلكشمنعغالبإلا
)اهرفاوتةلاحيف("مامتهالا

نعغالبإلانكمي،POIليصافتةحفصنم
وأتانايبلاةقدمدعةلاحيفةلكشميأ

ةلكشمنعغالبإلاسملا.ناونعلاةحص
ىلإلوخدللةشاشلالفسأنمبرقلاب
دحأسملا.ةلكشملاةيعونديدحتةحفص
نماًقبسمةددحملالكاشملاتافينصت
.)لاسرإ(Sendسملامثديدحتلاةحفص
.اهليلحتلتامولعملاماظنلالسريس
ثحبلا

ماظنةشاشيف)ثحب(Searchسملا
.ثحبلاةشاشحتفلهيفرتلاوتامولعملا
ثحبلالقحيفلاخدإعبرمدجوي
زمروةعيرسلاتائفللزومرتاراصتخاو
تالضفمللزمروةريخألاثحبلاتايلمعل
.حيتافمةحولو
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يئاقلتلالامكإلا

لقحعبرميفناكملامسانماًءزجلخدأ
ةزيملواحتس.ثحبلاةشاشىلعلاخدإلا
اًدانتساكلذوةهجولامامتإيئاقلتلالامكإلا
حرتقملارصنعلاسملا.هتباتكمتامىلإ
.ثحبلاءارجإل
دعقملايفبكاردجاوتمدععمكرحتلاءانثأثحبلا
يمامألا

ءارجإبحمستنلهذهثحبلاةشاش
ةحولمادختسابصوصنلاخدإوأتارييغت
ًةجيتنو.ةرايسلاكرحتةلاحيفحيتافملا
تائفللفوفصةثالثةشاشلاضرعت،كلذل
ىلإثحبلاعبرمسمليدؤي.اًعويشرثكألا
.مالكلاىلعفرعتلاةزيمطيشنت
دعقملايفبكاردجاوتعمكرحتلاءانثأثحبلا
يمامألا

دعقملايفبكاردجاوتماظنلافشتكااذإ
دعقمنملكمازحطبرعميمامألا
سملنإفنييمامألابكارلادعقموقئاسلا
بكارللحيتتهيبنتةلاسرضرعيسثحبلازمر
.ةفقوتمةرايسلانأكوةهجونعثحبلا

Connected Navigation)ةحالملا
)ةلصتملا

Connected Navigation)ةحالملا
تاناكمإحيتتكارتشاةمدخيه)ةلصتملا
تايناكمإلالثم،ةحالملاماظنلخادةنيعم
هيجوتلا/ثحبلاورورملاةكرحبةقلعتملا

ماظنلارهُظيس.ةيؤبنتلاةحالملاويكذلا
بلطيسوكارتشالاءاهتنادنعاًهيبنت
.ةطخلاديدجت

)GPS(يملاعلاعقاوملاديدحتماظن
عقومديدحتمتي،ةزيملارفوتةلاحيف
ةيعانصلارامقألاتاراشإمادختسابةبكرملا
.ةطيرخلاتانايبوةفلتخملاةبكرملاتاراشإو
ىرخأتالخادتثدحتدق،نايحألاضعبيف
عقوملاديدحتىلعةحالملاماظنةردقعم
ةيعانصلارامقألاةلاحلثم،ةرايسللقيقدلا
وأ/وةرايسلاةلاحوقيرطلانيوكتو
.ىرخأفورظ
ديدحتليملاعلاماظنلانيبي،عقاوملاديدحتل
مادختسابةرايسلليلاحلاعضولاعقاوملا
ةيعانصلارامقألانمةلسرملاتاراشإلا
الامدنع.عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلل
،ةيعانصلارامقألانمتاراشإةبكرملاىقلتت
.ةلاحلاطيرشىلعزومرلادحأرهظي
ثدحتدقوأماظنلااذهرفاوتيالدق
:اًحيحصيليامميأناكاذإتالخادت
وأراجشألاوأةليوطلاينابملاةقاعإ.

.تاراشإللقافنألاوأةريبكلاتانحاشلا
رامقأللنيسحتوأحالصإلامعأءارجإ.

.ةيعانصلا

يفتامولعملانمديزمىلعلوصحللو
)GPS(ةحالملاماظنلمعمدعةلاح
عمثدحتيتلالكاشملارظنا،مئالملكشب
و١٨٠/راسملاهيجوت
.١٨٠/ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ

ةرايسلاعقومديدحت
ةرايسلاعقومنوكيدق،نايحألاضعبيف
رثكأوأدحاوببسبقيقدريغةطيرخلاىلع
:ةيلاتلابابسألانم
.قيرطلاريغت.
حطسأتاذقرطىلعةرايسلاكرحت.

.ديلجلاوأىصحلاوألامرلاكةقلز
قرطوأةجرعتمقرطىلعةبكرملاريست.

.ةليوطاهنكلوةميقتسم
ةبكرموأليوطىنبمنمةرايسلابارتقا.

.ةريبك
ةيزاومةيحطسلاعراوشلانوكتنأ.

.رحقيرطل
وأةلماحةبكرمقيرطنعةبكرملالقن.

.ةرابع
لكشبيلاحلاعقوملاةرياعمطبض.

.حيحصريغ
.ةيلاعةعرسبةرايسلاريس.
وأ،ةرمنمرثكأةرايسلاتاهاجتاريغت.

نكرةحاسيفةراّودةلواطىلعاهكرحت
.تارايسلا
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نمةبكرمللرركتملاجورخلاوأ/ولوخدلا.

نموأبآرمنموأ،تابكرملانكرةحاس
.فقساهلةحاس

عقاوملاديدحتماظنةراشإلابقتسامدع.
.)GPS(يملاعلا
.ةبكرملافقسىلعلماحبيكرت.
.ةرايسلايفتاراطإلالسالسبيكرتمت.
.يلبللاهضرعتوأتاراطإلالادبتسا.
.بسانمريغتاراطإلايفءاوهلاطغض.
ثيدحتدعبةرملوألةحالملامادختسا.

.ةطيرخلاتانايب
١٢ةقاطبلمعتيتلاةيراطبلالصف.

.مايأةدعلتلوف
ثيح،ةمحدزمقرطىلعةرايسلاةدايق.

فاقيإوةئيطبتاعرسبةدايقلامتت
.رركتملكشباهليغشتءدبوةرايسلا

راسملاهيجوتعمثدحتيتلالكاشملا
لظيفراسمللبسانمريغهيجوتثدحيدق
:ةيلاتلافورظلانمرثكأوأفرظ
.روكذملاقيرطلاىلعفاطعنالامتيمل.
مادختسادنعراسملاهيجوترفاوتمدع.

يلاتلافاطعناللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.راسيلاوأنيميلاةهج

مادختسادنعراسملارييغتةيناكمإمدع.
.راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
فاطعنالادنعراسمللهيجوتدوجومدع.

.عطاقتدنع

نمنكامألابةصاخلاعمجلاءامسأديدرت.
.رخآلنيح

ليغشتلليوطتقوقارغتساةيناكمإ.
ءانثأراسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.ةيلاعةعرسبةدايقلا
راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإمايق.

ةنيعملاةيثادحإلاىلإدئاعراسمضرعب
تاهجولاىدحإىلإهاجتالادنعكلذو
.ةنيعمةيثادحإربعرورملانود

يأببسبةرايسيألوخدراسملاعنم.
يأوأمسوملاوأتقولابسحنوناق
.هبلومعمرخآنوناق

.تاراسملاضعبنعثحبلاةيناكمإمدع.

ةددحملاةهجولاىلإراسملاروهظمدع.
تريغتاذإوأ،ةديدجقرطكانهتناكاذإ
متيملاذإوأ،ةريخألاةنوآلايفقرطلا
.ةطيرخلاتانايبيفقرطلاضعبدرس
.١٧٢/طئارخلاعجار

فقوأ،ةطيرخلاىلعةرايسلاعقومطبضل
سمخةدملكرحملاليغشتعمةرايسلا
.ةرايسلاعقومثيدحتمتيىتح،قئاقد
نمآناكميفةرايسلانكرىلعصرحا
ديعبوءامسلانيبواهنيبتابقعهبدجويالو
.مجحلاةريبكتاقاعإيأنع

ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ
،ةنايصىلإجاتحيةحالملاماظنناكاذإ
.ليكولاعجارف

ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ثدحأةبكرملايفةطيرخلاتانايبلثمت
.ةبكرملاعينصتمتامدنعةحاتملاتامولعملا
،يرودلكشبةطيرخلاتانايبثيدحتمتي
دقةطيرخلاتامولعمنوكتنأةطيرش
ةمدخماظنىلعةرايسلالمتشتنأوتريغت
.ةلصيذ
ةقلعتملاليصافتىلعلوصحللكليكوعجار
اهئارشوةليدبوأةديدجSDةقاطببلطب
.رييغتللةضرعتازيملا.اهتيبثتو
ةحالملاماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
تازيمحيتتكارتشاةمدخيهو،لصتملا
رورملاةكرحلثم،ةحالملاماظنلةنيعم
،ةيؤبنتلاةحالملاوةحالملا/يكذلاثحبلاو
تانايبثدحأليزنتبماظنلاموقيسف
.ةباحسلانمةطيرخلا

تانايبلاةدعاقةيطغتتاحيضوت
ىوتسمبقلعتياميفةيطغتلاتالاجمفلتخت
ةقطنمةيأةطيرخنعةحاتملاليصافتلا
تايوتسمبقطانملاضعبزيمتتثيح.ةنيعم
ثدحاذإو.اهريغنعليصافتلانمربكأ
.ماظنلايفةلكشمدوجوينعيالهنإف،اذه
ديزملاحاتتدق،ةطيرخلاتانايبثيدحتدنعو
قبسيتلاقطانملالوحليصافتلانم
تاثيدحتعجار.ةدودحمليصافتاهلتناكو
.١٨٠/ةطيرخلاتانايب
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توصلاىلعفرعتلا
ليغشتلاتوصلاىلعفرعتلاةزيمحيتت
تاقيبطتلنيديلامادختسانودبرحلا
نكمي.لومحملازاهجلاوتوصلاوةحالملا
gىلعطغضلابةزيملاهذهليغشتءدب
ماظنةشاشبgسملوأةدايقلاةلجعيف
قيبطتمادختسابهيفرتلاوتامولعملا
.ةحالملا
هذهنمضتازيملالكتسيلف،كلذعمو
.ةيتوصلارماوألاةطساوبةرفوتمقطانملا
يتلاةدقعملاماهملاطقف،ماعلكشب
يهاهمامتإلةيوديتالعافتةدعبلطتت
.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتتيتلا
رثكأبلطتتيتلاماهملا،لاثملاليبسىلع
وأةينغأديدحتلثمنيتسملوأةسملنم
يتلايه،طئاسوزاهجنمليغشتللنانف
ماهملاامأ.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتت
رييغتوأتوصلاىوتسمطبضلثم،ىرخألا
لهسييتلاةيتوصلاتازيملاوأويدارلاةجوم
،نيرايخوأرايخسمللالخنماهبمايقلا
رماوألالالخنمرفوتتالبلاغلايفف
.ةيتوصلا
رماوألابظفلتللةلهسةقيرطكانه،اًمومع
.ماهملامامتإلجأنم
لثمةدحاوةعفدرمألاقطنلواح
،ةنيدم،عراش،مقر<ناونعلاىلإتاهيجوت"
ةعفدةهجولاخدإرمألرخآلاثم".>دلب

يفمامتهاناكمىلإتاهيجوت"وهةدحاو
لواحفرماوألاهذهحلفتملاذإ".>قدنف<
ثحبلا"وأ"مامتهاناكمىلإينذخ"لوق
نمديزمبماظنلاكرواحيسو"ناونعنع
.ةيحيضوتلاةلئسألا

توصلاىلعفرعتلاةيصاخمادختسا

ةئيهتروفتوصلاىلعفرعتلاةزيمرفوتت
دق.لاعشإلاليغشتدنعأدبياذهو.ماظنلا
.تاظحلةدعديهمتلاقرغتسي

ةلجعليغشترصانعنمgىلعطغضا.١
.توصلاىلعفرعتلاةزيمءدبلةدايقلا
ليغشتويتوصلاماظنلاتوصمتكمتي.٢

.ماظنلاةطساوبةيتوصلاتابلاطملا
يفةحضوملارماوألادحأحوضوبلق.٣

.مسقلااذه
ىلعفرعتلاماظنرمأريسفتنكمي
gىلعطغضلابهليغشتءانثأتوصلا
.ىرخأةرم
هجوملاناكاذإ،لاثملاليبسىلع
،ءاهتناللةياغللاليوطًاتقوقرغتسيس
لامكتسالراظتنالانودرمألاقطنل
.ةيناثgىلعطغضاوهجوملا
،توصلاىلعفرعتلاةزيمليغشتدرجمب
تامولعملاماظنةشاشنملكضرعت
تاديدحتلاتادادعلاةعومجموهيفرتلاو
هذهليغشتنكمي.يرصبلاراوحلاىوتحمو

يفاهليغشتفاقيإوأتاشاشلا
Tutorial Mode)يحيضوتلاضرعلاعضو(

.١٩٢/تادادعإلانمض

:يتوصلاهجومللعاضوأةثالثرفوتت
هذهرفوت:يرابخإلايظفللاهجوملا.

نماًديزمتاهجوملانمةيعونلا
تاءارجإلاصوصخبتامولعملا
.ةموعدملا
نمةيعونلاهذه:ةريصقتاهجوم.

امنأشبةطيسبتاميلعترفوتتاهجوملا
.هلوقكنكمي

هذه:ةيكيتاموتوألاةيرابخإلاتاهجوملا.
لوأءانثألمعتتاهجوملانمةيعونلا
ًايئاقلتلوحتتمث،ةليلقلاثيدحلاتاسلج
ضعبباستكادعبريصقلاهجوملاىلإ
.ماظنلامادختسالالختاربخلا
ماظنموقي،رمأيأبظفلتلامدعةلاحيف
هجومقطنبتوصلاىلعفرعتلا
.ةدعاسملا
هيفرتلاوتامولعملاماظنتاشاشوةيتوصلارماوألا

توصلاىلعفرعتلاةسلجنوكتامدنع
ىلعاهلةمئالمتارايخرهظتدق،ةطشن
نعًايوديرايتخالاءارجإنكميو.تاشاشلا
مقرقطنلالخنموأرايخلاسملقيرط
لعافتلابحمسيو.هديدحتبولطملارايخلا
امك.توصلاىلعفرعتلاةسلجيفيوديلا
فرعتلاةسلجلالخلعافتلامامتإنكمي
رماوألامادختسابلماكلابتوصلاىلع
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رماوألاضعبءارجإنكميامنيبةيتوصلا
يأءارجإةلاحيف.ةمهملاريصقتلةيوديلا
ليغشتلارصانعدحأمادختسابديدحت
توصلاىلعفرعتلاراوحمتيسف،ةيوديلا
نماهبمتيسناكيتلااهسفنةقيرطلاب
درجمبو.ةيتوصلارماوألامادختسالالخ
،ةسلجلاءاهنإدرجمبوأةمهمللماظنلامامتإ
.توصلاىلعفرعتلاراوحعبرمفقوتي
،يوديلالخدتلانمةيعونلاهذهةلثمأنمو
ماقرأةمئاقلتالاخدإلادحأسملمتي
ًابوحصممقرلاقطننمًالدبةضورعم
.بولطملالاخدإلاب

توصلاىلعفرعتلاةيصاخءاغلإ
ءاهنإل"جورخ"وأ"ءاغلإ"لقوأسملا.

ضرعلوتوصلاىلعفرعتلاةسلج
فرعتلاةزيمءدباهنممتيتلاةشاشلا
.توصلاىلع

ليغشتلارصانعنمiىلعطغضا.
ىلعفرعتلاةسلجءاهنإلةدايقلاةلجعب
ءدباهنممتيتلاةشاشلاضرعوتوصلا
.توصلاىلعفرعتلاةزيمليغشت

ةيعيبطلاةغللارماوأ

ةيعيبطلاةغللارماوأتاغللامظعممعدتال
،تاغللاهذهلبسنلاب.ةلمجلكشيف
ةلثمألالثمةرشابمرماوأمدختسا
.ةشاشلاىلعةضورعملا

رماوألالوقةقيرطلوحةديفمتاحيملت

مهفتوصلاىلعفرعتلاةزيملنكمي
يفةيئاقلتةروصبتردصيتلارماوألا
يتلاةرشابملارماوألامهفوأ،ةلمجلاةغيص
.ةمهملاوقيبطتلامسابقطنت
:جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
وأرمألاقطنلبقةبلاطملاىلإعمتسا.

.بلطلاىلعدرلا
ةعرسبسيل،ةيعيبطةروصبرمألاقطنا.

.مزاللانمربكأئطببالوةريبك
تاملكةيأنودةرشابملارماوألامادختسا.

لوقلاكنكمي،لاثملاليبسىلع.ةيفاضإ
وأ"لمعلايف>لداعدمحمب<لاصتالا"
فلملاوأنانفلامساباًعوبتم"ليغشت"
ةطحممقرباًعوبتم"طبض"وأ،يتوصلا
.ويدارلا
دحاورمأبةحالملاتاهجوديدحتنكمي.

ةلثمألانم.ةيسيئرلاتاملكلامادختساب
ىلإتاهاجتاىلعلوصحلاديرأ":ةليلقلا
ىلعروثعلاديرأ""ناونعلا

Place of Interest)وأ)مامتهالاناكم
)POI("لاصتالاةهجىلعروثعلاوأ".
نماًديزمبلطيوماظنلابيجتسيس
مامتهالاطاقنلةبسنلاب.ليصافتلا
لاثم،ةئفلامساقطنا،ىرخألا
"Restaurants)زكارم"وأ")معاطملا
."تايفشتسم"وأ"قوست

يلاحلادلبلاجراخةهجوىلإةحالملا.
وهلوألارمألا.دحاورمأنمرثكأبلطتت
ناونعلالثمةحالملاناكمبماظنلارابخإ
ةهجوأةمهملاةطقنلاوأعطاقتلاوأ
،عطاقتلاوأناونعلاديدحتدنعو.لاصتالا
،"دلبلارييغت"قطنوهيناثلارمألانوكي
لبقدلبلاقطناماظنلاةباجتسادرجمبو
.عطاقتلاوأ/وناونعلاةيقبركذ
لق،ةمهملاةطقنلانعلاؤسلاةلاحيف
."دلبلارييغت"لقمث"عقوملارييغت"
اًحوضورثكأنوكتةرشابملارماوألاف
رمألاىلعلاثمو.ماظنلااهمهفيو
”.>number<)ـبلاصتا(Call“رشابملا
يفةرشابملارماوألاهذهلةلثمأضرعتو
ةسلجنوكتامدنعتاشاشلامظعم
وأ"فتاهلا"قطندنع.ةطشنتوصلا
"Phone Commands)فتاهلارماوأ("،
ةملاكمءارجإيفبغرتكنأماظنلامهفي
نيحلةلئسألاضعبكيلعضرعيوةيفتاه
ءارجإلةيفاكليصافتىلعلوصحلا
.ةملاكملا

عملومحملافتاهلامقرظفحةلاحيف
رمألانمضتينأبجيف،ناكمومسا
ليبسىلع،ناكملاومسالانمًالكرشابملا
يف>name<)ـبلاصتا(Call"لاثملا
."لمعلا
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تارايخيفتوصلاىلعفرعتلامادختسا
مئاوقلا

هجوملاكنمبلطيس،ةمئاقضرعدنع
نمرايخيأديدحتوأرايخيأديكأتيتوصلا
.ةمئاقلاهذه
رفوتتدقف،ةمئاقىلعةشاشلايوتحتامدنع
لمعت.ةضورعمريغنوكتاهنكلوتارايخ
توصلاىلعفرعتلاةشاشيفةمئاقلا
ةشاشيأيفةمئاقيألةلثاممةروصب
كيرحتوأريرمتلامادختسانكميو.ىرخأ
تالاخدإلاضرعيفةدعاسمللعبصألا
.ةمئاقلانمىرخألا
ةمئاقللًايوديحفصتلاوأريرمتلايدؤي
فرعتلاةسلجءانثأةشاشلاىلعةدوجوملا
يلاحلاثدحلاقيلعتىلإتوصلاىلع
يتوصلارمألاليغشتوتوصلاىلعفرعتلل
Backزمرسملوأًايوديديدحتلاىجري"
تامولعملاماظنةشاشىلع)عوجر(
".ىرخأةرمةلواحمللهيفرتلاو
يوديديدحتءارجإنودبةقيقد١٥ترماذإ
ءاهتناحضوتةلاسررهظتوةسلجلايهتنتسف
ىرخأةرمضرعلادوعي.ةددحملاةلهملا
فرعتلاةزيمليغشتءدبيتلاةشاشلاىلإ
.اهنمتوصلاىلع

"عوجر"رمألا

ىلععوجرلازمرسملاوأ"Back"لق
لاقتناللهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ةقباسلاةشاشلاىلإ

قطنلادنع،توصلاىلعفرعتلاعضويف
مث،ةيادبلاةشاشىتح"عوجر"ةملكب
متيسف،ىرخأةرم"عوجر"ةملكبقطنلا
.توصلاىلعفرعتلاةسلجءاغلإ
تاميلعتلا

ىلعفرعتللةشاشيأيف"تاميلعتلا"لُق
ةدعاسملاهجومليغشتمتيسوتوصلا
.ةشاشلاهذهل

هجومليغشتءانثأgسمليدؤيس
مايقلايدؤي.هجوملافاقيإىلإةدعاسملا
ةدعاسملاهجومفاقيإىلإءارجإلااذهب
.يتوصرمأمادختسانكميثيحب

ويدارللتوصلاىلعفرعتلا

سملءانثأتوصلارداصمحفصتدنع
توصلاىلعفرعتلارماوأرفوتتس،توصلا
يف(DABوFMوAMتاجومنملكل
.)اهرفاوتةلاح
AMىلإةجوملاليدبتل:”AMىلإليدبتلا"
.AMويدارةطحمرخآطبضو

FMىلإةجوملاليدبتل:”FMىلإليدبتلا"
.FMويدارةطحمرخآطبضو

ىلإةجوملاليدبتل:”DABىلإليدبتلا"
DABويدارةطحمرخآطبضوDAB.

“Tune to)ـلةفلاوم(>AM frequency<
AM”:متيذلاويدارلاةطحمىلإةفلاوملل
nine“لثم(رمألايفاهددرتديدحت fifty
.)”)نوسمخوةعست(
“Tune to)ددرت<)ـلةفلاومFM<FM”:
ديدحتمتيذلاويدارلاةطحمىلإطبضلل
.)١٠١٫٩لثم(رمألايفاهددرت

"Tune to)ةطحممسا<)ـلةفلاومDAB<
DAB":ويدارلاةطحممسانعثحبا.

MyMediaلجأنمتوصلاىلعفرعتلا

لجأنمةحاتملاتوصلاىلعفرعتلارماوأ
:يهMyMedia]حفصت[
“Play Artist)عبرمءدب:”)نانفليغشت
.ددحمٍدؤممسالاخدإلراوح
“Play Artist)مسا<)نانفليغشت
.ددحمنانفليغشتءدب:”>يدؤملا
“Play Album)عبرمءدب:”)موبلأليغشت
.موبلألامسالاخدإلراوح
“Play Album)مسا<)موبلأليغشت
.ددحمموبلأليغشتءدب:”>موبلألا
“Play Song)عبرمءدب:”)ةينغأليغشت
.ةينغألامسالاخدإلراوح
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“Play Song)مسا<)ةينغأليغشت
،ددحميتوصفلمليغشتءدب:”>ةينغألا
.اًرفوتمناكاذإ
“Play Genre)عبرمءدب:”)عونليغشت
.ددحمعونلاخدإلراوح
“Play Genre)مسا<)عونليغشت
.ددحمعونليغشتءدب:”>عونلا
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(”:
ةمئاقمسالاخدإلراوحعبرمءدب
.ةددحمليغشت
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(
ةمئاقليغشتءدب:”>ليغشتلاةمئاقمسا<
.ةددحمليغشت
ليغشت:”>زاهجلامسا<ليغشت“
.مسالابفرعمددحمزاهجنمىقيسوملا
ديدحتدنعضورعملامسالاوهزاهجلامسا
.يتوصردصمكزاهجلا
“Play Chapter)ءدب:”)لصفليغشت
.ددحممسالاخدإلراوحعبرم
“Play Chapter)مسا<)لصفليغشت
.ددحملصفليغشتءدب:”>لصفلا
“Play Audiobook)باتكليغشت
باتكلاخدإلراوحعبرمءدب:”)يتوص
.ددحميتوص

“Play Audiobook)يتوصباتكليغشت(
ليغشتءدب:”>يتوصلافنصملامسا<
.ددحميتوصباتك
لاخدإلراوحعبرمءدب:"ةقلحلاليغشت"
.ددحممسا
"Play Episode)لسلسمةقلحليغشت(
.ددحمثدحليغشتءدب:">ةقلحلامسا<
“Play Podcast)ءدب:”)تساكدوبليغشت
.ددحمتساكدوبلاخدإلراوحعبرم
"Play Podcast)مسا<)تساكدوبليغشت
.ددحمتساكدوبليغشتءدب:">تساكدوب
“My Media)راوحعبرمءدب:”)يطئاسو
.بولطملاطئاسولاىوتحملاخدإل
طئاسولاىوتحمنمربكأتايمكةجلاعم

ىوتحمنمةريبكرايمكراضحإعقوتملانم
نمنوكيدق.ةرايسلايفطئاسولا
ىوتحمنمةريبكتايمكةجلاعميرورضلا
ةجلاعمنعفلتختةروصبطئاسولا
دحيدقو.طئاسولانمةريغصلاتايمكلا
نمتوصلاىلعفرعتلاتارايخنمماظنلا
رماوألابتافلملاديدحتبحامسلامدعلالخ
ددعزواجتاذإىوتسمىلعأيفةيتوصلا
.هبحومسملاىصقألادحلاتافلملا
دودحببسبةيتوصلارماوألايفتارييغتلا
:يهطئاسولاىوتحم

ةيدرفلاتافلملاكلذيفامبتافلملا.
لثمطئاسولاعاونأعيمجلىرخألا
ةيتوصلابتكلالوصفوةيتوصلاتافلملا
.ويديفلاوتساكدوبلاتاقلحو

كلذيفامبتاموبلألاةيعونتادلجم.
.ةيتوصلابتكلاوتاموبلألالثماًعاونأ
ددعزواجتمدعةلاحيفدويقةيأدجوتال
ناكاذإو.١٢٠٠٠ددعللتاموبلألاوتافلملا
نيبحوارتيماظنلابةلصتملاتافلملاددع

ىلإلوصولانكميالف،٢٤٠٠٠و١٢٠٠٠
ليغشت"لثمدحاورمأبًةرشابمىوتحملا
.">ةينغألامسا<
Play"رمألانأيفديقلانمكيو Song
مث؛ًالوأهرادصإمتينأبجي")ةينغأليغشت(
.ةينغألامساةفرعمماظنلابلطيكلذدعب
بولطملاةينغألامساقطنوهدرلانوكيو
.اهليغشت
.موبلألاىوتحمنأشبةهباشمدويقدجوت
نكلو،موبلأ١٢٠٠٠نمرثكأدوجولاحيف
نكميالف،موبلأ٢٤٠٠٠زواجتيالددعلا
رمألالخنمةرشابمىوتحملاىلإلوصولا
بجي".>موبلألامسا<ليغشت"لثمدحاو
Play"رمألاقطنًالوأ Album)ليغشت
ديدحتبماظنلاكبلاطيسكلذدعبمث")موبلأ
مساقطنوهدرلانوكيو.موبلألامسا
.هليغشتبولطملاموبلألا
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١٨٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن

فلم٢٤٠٠٠تافلملاددعزواجتدرجمب
ىلإلوصوللمعدكانهنوكينلف،ًابيرقت
رماوألالالخًةرشابمةيتوصلاتافلملا
لوصولاناكمإلابلظيسنكلو.ةيتوصلا
مادختسالالخنمطئاسولاىوتحمىلإ
.عاونألاونينانفلاوليغشتلامئاوقلرماوأ
مئاوقللوصولارماوأمادختسارظحمتيو
ددعزواجتدعبعاونألاونينانفلاوليغشتلا
.١٢٠٠٠ددعلطئاسولانمعونلااذه

متيةرملوأيفتاقيلعتماظنلارفويس
نمناكاذإتوصلاىلعفرعتلاءدباهيف
مدعمتدقدويقلاهذهنمًايأنأحضاولا
.زاهجلاةئيهتةيلمعلالخاهبمازتلالا
دحىلإتوصلاىلعفرعتلاءادأردحنيس
دنعلماوعلانمديدعلابسحىلعام
.اهيلعفرعتللتانايبلانمريبكرادقمةفاضإ
ةيلمعلمعتدقف،كلذكرمألاناكاذإ
مئاوقلالخنميناغألاىلإلوصولا
.لضفألكشبنانفلامساوأليغشتلا

)ترفوتاذإ(توصلاىلعفرعتلاةزيم

تامولعملاخدإلراوحعبرمءدب:”ةحالملا“
.ةددحمةهجو
لاخدإلراوحعبرمءدب:"رماوألاةحالملا"
.ةددحمةهجوتامولعم

ناونعلاخدإلراوحعبرمءدب:”ناونعلا“
لماكلاناونعلالمشيامم،ةددحمةهجول
عراشلامساولزنملامقرنمنوكتييذلا
.ةلودلاوةنيدملاو
“Place of Interest)مامتهالاناكم(”:
مامتهاناكمةئفلاخدإلراوحعبرمءدب
.يسيئريراجتمساوأةهجولل
روثعلامتينل.حوضوبمسالاقطنمزلي
ةطشنأللةريصقلاءامسألاوأباقلألاىلع
ريغةيراجتلاةطشنألاصوصخب.ةيراجتلا
،ةئفلابسحاهديدحتبجياهنإف،ةروهشملا
تابجولامعاطمةئفتحتًالثمجردنتنأك
.كونبلاوأقدانفلاوأةعيرسلا
“Navigate to Contact)ةهجىلإلاقتنا
ةهجمسالاخدإلراوحعبرمءدب:”)لاصتا
.ةهجوكلاصتا
.قيرطلاهيجوتءاهنإل:”ةحالملاغلإ“
ىلإراسمءاشنإ:"لزنملاىلإينبحطصا"
.لزنمللظوفحمعقوم

فتاهللتوصلاىلعفرعتلا

ءارجإ:”>لاصتالاةهجمسا<لاصتا“
يوتحيدق.ةظوفحملاصتاةهجىلإةملاكم
عقوملاظفحمتناكاذإعقوملاىلعرمألا
.مقرلاعملاصتالاةهجل

"،لزنملايف>لاصتالاةهجمسا<لاصتا“
ىلعوأ"لاوجلاىلع"وأ"لمعلايف"وأ
لاصتاةهجلةملاكمءدب:."ىرخأ"
لمعلايفوألزنملايفعقوملوةظوفحم
.رخآفتاهىلعوألاوجلازاهجىلعوأ
ءدب:">لومحملافتاهلامقر"<لاصتا"
نوكميولخفتاهمقرىلإةملاكمءارجإ
ماقرأوأماقرأ١٠وأماقرأةعبسنم
.ماقرأةثالثنمةنوكملائراوطلا
نارقإلاةيلمعءدب:"فتاهلانارتقا"
رهظتيتلاتاميلعتلاعبتا.ثوتولبمادختساب
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
متمقررخآلةملاكمءدب:"لاصتالاةداعإ"
.هبلاصتالا
“Switch Phone)ديدحت:”)فتاهليدبت
تاملاكملللصتمرخآلومحمفتاه
.ةرداصلا
راوحعبرمءدب:”ةيتوصلاحيتافملاةحول“
.ةيلودلاماقرألالثمةصاخماقرألاخدإل
ةيمقرتاعومجميفماقرألالاخدإنكمي
ماظنلاةطساوبةعومجملكقطنراركتمتي
ةعومجميأةحصمدعلاحيفو.ديكأتلل
فذحل"فذح"رمألامادختسانكمي،ةيمقر
.ةحيحصةروصباهلاخدإوةعومجمرخآ
رمألامدختسا،ةلماكماقرألالاخدإدعبو
.مقرلابلاصتالاءدبل"لاصتا"
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٨٦

Phone Assistant Voice
Recognition)دعاسمتوصىلعفرعتلا

)فتاهلا

ليغشترصانعبgىلعرارمتسالاعمطغضا
Googleفتاهدعاسمريرمتلةدايقلاةلجع
.هليغشتءدبوSiriوأ
ًالصتمناكءاوس،ضفخنملاويدارللةبسنلاب
ةزيمنوكت،فتاهلاطاقسإوأثوتولبةينقتب
امإيهةحاتملاةديحولايتوصلافّرعتلا

Siri)وأ)نوفيآGoogle Assistant
.)ديوردنألا("لجوجدعاسم"

فتاهلا

)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
عملماعتلاىلعرداقلاماظنللنكمي
ةزهجألانمديدعلاعملعافتلاثوتولب
:يليامبحامسللكلذو،ةلومحملا
نيديلارحعضويفتاملاكملاعضو.

.اهيقلتو
ةمئاقوأزاهجلانيوانعرتفدةكراشم.

.ةبكرملاعملاصتالاتاهج
ةدايقلالبققئاسلاهابتناتتشتنمدحلل
:ةرايسلانكردنعو
.لومحملازاهجلاتازيمىلعفرعت.

مئاوقوفتاهلاليلدميظنتىلعلمعاو
فذحو،ةحضاوةروصبلاصتالاتاهج

اماًردانيتلاتالاخدإلاوأاهنمرركملا
عيرسلابلطلاةزيمةجمرببمق.مدختست
ناكاذإ،تاراصتخالانماهريغوأ
.ًانكممكلذ

ليغشتةيلمعوليغشتلارصانعضرعتسا.
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
لومحملازاهجلانارتقايفعرشا،اًضيأ.

لمعيالدقهنأىلإريشنو.ةبكرملاعم
عجار.ةلومحملاةزهجألاعيمجعمماظنلا
.مسقلااذهيفدعباميف"نارقإلا"مسق
نمثوتولبماظنبةدوزملاتابكرملانكمتت
ةينقتبةدوزملاةلومحملاةزهجألامادختسا
ءارجإلنيديلارحثدحتلاةيصاخعمثوتولب
مادختسامتيو.اهلابقتساوةيفتاهتاملاكم
فرعتلاةزيموهيفرتلاوتامولعملاماظن
نكميو.ماظنلايفمكحتللتوصلاىلع
وألاعشإلاليغشتءانثأماظنلامادختسا
لصيدقو.تاقحلملاعضويفهدوجو
٣٠(اًرتم٩.١ىلإثوتولبلاماظنقاطن
ةلومحملاةزهجألاعيمجمعدتالو.)اًمدق
ةزهجألاعيمجليغشتمتيالوفئاظولالك
ىجري.Bluetoothماظنعمةلومحملا
تامولعملانمديزملليكولاىلإعوجرلا
.ةقفاوتملاةلومحملاةزهجألانأشب

ليغشتلارصانع

ىلعةدوجوملاليغشتلارصانعمدختسا
ليغشتلةدايقلاةلجعوىطسولاةدحولا
.ثوتولبماظن

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

g:ءدبوةدراوةملاكمىلعدرللطغضا
كزاهجيفتوصلاىلعفرعتلاةزيم
.ثوتولبربعلصتملالومحملا

i:وأاهضفروأةملاكمءاهنإلطغضا
ماظنتوصمتكلطغضا.امٍةيلمعءاغلإ
توصلامتكءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفثدحتتالنوكتامدنع
هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشترصانع

لقنتلاةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحلل
ليغشترصانعمادختسابةمئاقلاماظننيب
ةرظنةيئزجعجار،هيفرتلاوتامولعملاماظن
.١٥٦/ةماع

يتوصلاماظنلا

ةينقتعملومحمزاهجماظنمادختسادنع
ماظنلاتاربكمربعتوصلاردصي،ثوتولب
ماظنلازواجتيوةرايسلابةيمامألايتوصلا
ءانثأتوصلاىوتسمطبضنكمي.يتوصلا
قيرطنعلومحملازاهجلابةملاكمءارجإ
ةلجعيفليغشتلارصانعىلعطغضلا
توصلاىوتسميفمكحتلارصنعوأةدايقلا
ىوتسميقبي.ىطسولاةدحولاىلع
لجأنمةركاذلايفطوبضملاتوصلا
ىوتسمضفخرذعتي.ةقحاللاتاملاكملا
.نيعمىوتسمنمىندأتوصلا
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مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
)فتاهلا

نارتقالا

دّوزملومحمزاهجنارتقامتينأبجي
متيمث،ًالوأثوتولبماظنبثوتولبةيصاخب
نكمملانمحبصينألبقةبكرملابهليصوت
هدعأيذلامدختسملاليلدعجار.همادختسا
فئاظونأشبلومحملازاهجلاعنصم

Bluetoothزاهجلانارقإلبق.
نارتقالاتامولعم
،ةلومحمةزهجأليصوتمدعةلاحيف.

يففتاهللةيسيئرلاةحفصلاضرعتس
رايخهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

Connect Phone)فتاهلاليصوت(.
ىرخأةقيرط.ليصوتللرايخلااذهسملا
بيوبتةمالعسمليهليصوتلل

Phones)يولعلاءزجلايف)فتاوهلا
سملمثةشاشلانمنميألا

Add Phone)فتاهةفاضإ(.
ةينقتبدوزميكذفتاهيأنارقإنكمي.

لغشمويكذفتاهكةرايسلابتوصلا
.هسفنتقولايفةيتوصتافلم

ىصقأدحكةزهجأةرشعنارقإنكمي.
.ثوتولبماظنب
كرحتدنعنارتقالاةيلمعليطعتمتي.

.ةبكرملا

ةرملاهذيفنتالإنارتقالاةيلمعبلطتتال.
تامولعمفذحمتيملام،ةدحاو
،يويلخلافتاهلاتارييغتبةصاخلانارتقالا
.ماظنلانم،هسفنيويلخلافتاهلاوأ
لومحمفتاهنمرثكأدوجوةلاحيف.

،ماظنلالابقتساقاطنيفنرتقم
لومحملافتاهلابماظنلالصتيسف
ىلعهدادعإطوبضملا

First to Connect)نيلصتملالوأ(.
لومحمفتاهيأطبضمدعةلاحيفو
First،دادعإلااذهب to Connect)لوأ
فتاهرخآبطابترالامتيسف)نيلصتملا
فتاهعمطابترالل.همادختسامتلومحم
ةيئزجعجار،رخآنرتقملومحم

اًقحالةدراولا"فلتخمفتاهعمطابترالا"
.مسقلااذهيف

فتاهلانارتقا

فتاهلايفثوتولبنيكمتنمققحت.١
.زاهجلانارقإةيلمعءدبلبقلومحملا
ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.٢

جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
ماظنةشاشىلعأفتاوهلاسملا.٣

رايخكلذكدجوي.هيفرتلاوتامولعملا
Connect Phones)فتاوهلاليصوت(

ةرابعيهوفتاهلاةشاشفصتنميف
.فتاهلاةمئاقىلإراصتخانع

.فتاهةفاضإسملا.٤

ىلعرهظييذلاةرايسلامساددح.٥
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.لومحملافتاهللثوتولبتادادعإةمئاق

فتاهلاىلعةدراولاتاميلعتلاعبتا.٦
ةتسنمنوكملازمرلاديكأتللومحملا
ماظنةشاشىلعرهظييذلاوماقرأ
Pairسملامثهيفرتلاوتامولعملا
فتاهلايفزمرلارارقإمزلي.)نارقإ(
تامولعملاماظنةشاشولومحملا
.نارقإلاةيلمعحجنتيكهيفرتلاو

فتاهلامادختسابنارتقالاةيلمعأدبا.٧
.ةرايسلابهنارتقامتيسيذلايويلخلا
نمرداصلامدختسملاليلدىلإعجرا
يويلخلافتاهللةعنصملاةكرشلا
كلتنأشبتامولعملاىلعلوصحلل
،لومحملافتاهلانارقإدرجمب.ةيلمعلا
ةمالعلاتحترهظيس

Connected)لصتم(.
كفتاهىلعةرايسلامسارهظيملاذإ.٨

ءدبلىرخأقرطةدعدجوتف،يولخلا
:نارتقالاةيلمع

مثلومحملافتاهلاليغشتفقوأ.
.ىرخأةرمهلغش

نمفتاوهلامئاوقةيادبىلإعجرا.
مثهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.نارقإلاةيلمعءارجإدعأ
نكلولومحملافتاهلاطبضدعأ.

ةوطخلاهذهىلإءوجللاكنكمي
.ريخألحك
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٨٨

لوبقبلومحملافتاهلاكبلاطاذإ.٩
،فتاهلارتفدليزنتبحامسلاوألاصتالا
دق."حامسلاواًمودلوبقلا"رايخسملا
لبقتملاذإفتاهلارتفدرفوتيال
.ةلاسرلا
نارتقال٨ىلإ١نمتاوطخلاررك.١٠

.ةلومحملافتاوهلانمديزملا
نيلصتملالوأنمةنرتقملافتاوهلا

ةنرتقمةددعتمةيولخفتاوهدجوتتناكاذإ
فتاهلابماظنلالصتي،ماظنلاقاطننمض
هبلاصتاللهنييعتمتيذلانرتقملايولخلا
ىلعنرتقملومحمفتاهنيكمتل.ًالوأ
:نيلصتملالوأفتاهدادعإ

.لومحملافتاهلاليغشتنمققحت.١
سملامث،)تادادعإلا(Settingsسملا.٢

System)ماظنلا(.
ىلإلوخدلل)فتاوهلا(Phonesسملا.٣

فتاوهلالكوةنرتقملافتاوهلالك
.ةلومحملاةزهجألاوةلصتملاةلومحملا
ملقلاةنوقيأوأتامولعملاةنوقيأسملا.٤

ةمئاقحتفللومحملافتاهلانيمي
.لومحملافتاهلاتادادعإ
Firstرايخلاسملا.٥ to Connect

اذهلدادعإلانيكمتل،)ًالوأهبلاصتالا(
.زاهجلا

وأةزهجألاوةلومحملافتاوهلاةفاضإنكمي
ةمئاقرهظت.اهلصفوأاهليصوتوأاهتلازإ
ةرادإوأةفاضإلبلطءارجإدنعةيعرف
.ةزهجألاوةلومحملافتاوهلا
يوناثفتاه

يوناثفتاهكلومحملافتاهلانيكمتنكمي
مسانيميتامولعملازمرسملقيرطنع
ةمئاقحتفلنرتقملالومحملافتاهلا
دحأنيكمتةلاحيف.فتاهلاتادادعإ
هنكمي،يوناثفتاهكةلومحملافتاوهلا
رخآلومحمزاهجعمدحاونآيفليصوتلا
فصومتيساذهبو.ثوتولبقيرطنعلصتم
تاملاكملاردصمهنأىلعيوناثلافتاهلا
هنكميلومحملازاهجلانأىنعمب.ةدراولا
رتفدرفوتينل.تاملاكملالابقتساطقف
عضورذعتيسامكيوناثلافتاهلانيوانع
نيديلارحعضويفةرداصلاتاملاكملا
.لومحملافتاهلااذهمادختساب
ءانثأيوناثلافتاهلاسملا،ةجاحلادنع
نيبليدبتللفتاوهلاةمئاقيفدجاوتلا
ةيلمعلاهذه.ةدراولاوةرداصلاتاملاكملا
تاهجنمةرداصتاملاكمءارجإلهست
.ةريخألاةمئاقولاصتالا

ةلصتملاوةنرتقملافتاوهلاعيمجدرس

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢

لصتمفتاهلصف

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.فتاوهلاسملا.٢
ملقلاةنوقيأوأتامولعملاةنوقيأسملا.٣

وألصتملالومحملافتاهلاراوجب
ةشاشضرعللومحملازاهجلا
.زاهجلاوألومحملافتاهلاتامولعم

.)لصف(Disconnectسملا.٤
نرتقمفتاهفذح

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢
ملقلاةنوقيأوأتامولعملاةنوقيأسملا.٣

ضرعللصتملالومحملافتاهلاراوجب
وألومحملافتاهلاتامولعمةشاش
.زاهجلا
Forgetسملا.٤ Device)نايسن

.)زاهجلا
فلتخمفتاهعمطابترالا

نوكينأبجي،فلتخملومحمفتاهبطبرلل
ماظنبًانرتقموةرايسلايفديدجلافتاهلا
.ثوتولب

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
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١٨٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن

.فتاوهلاسملا.٢
دارُملاديدجلايولخلافتاهلاسملا.٣

ريغفتاوهلاةمئاقنمهبلاصتالا
نمةنرتقملافتاوهلا"عجار.ةلصتملا
اًقباس"يوناثلافتاهلا"و"نيلصتملالوأ

.مسقلااذهيف

رحملكتوأفتاهلاةعامسعضوىلإليوحتلا

:نيديلارحعضووةعامسلانيبليدبتلل
عضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.

فتاهلاةعامسرايخلاسملا،نيديلارح
.فتاهلاةعامسعضوىلإليوحتلل
لمعيالواًحاتمتوصلامتكزمرنوكينل
.اًطشنفتاهلاةعامسعضونوكيامدنع

عضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.
فتاهلاةعامسرايخلاسملا،ةعامسلا
.نيديلارحعضوىلإليوحتلل

لاصتالاتاهجقيرطنعةملاكمءارجإ
تاملاكملاثدحأو

ثوتولبماظنلالختاملاكملاءارجإنكمي
نملاصتاتاهجتامولعممادختساب
عيمجيفةيصخشلاةلاوجلافتاوهلا
فرعت.فتاهلارتفدةزيممعدتيتلافتاوهلا
.ليغشتلاولومحملافتاهلاتادادعإىلع
معديلاوجلافتاهلانأنمدكأت
.ةزيملاهذه
ىلإلوصولالاصتالاتاهجةمئاقلنكمي
.لومحملافتاهلايفنزخملافتاهلاليلد

ىلإلوصولاتاملاكمرخآةمئاقلنكميو
كفتاهنمتاملاكملاثدحأةمئاق
.لومحملا
تاهجةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل
:لاصتالا

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.لاصتالاتاهجسملا.٢
لاصتالاتاهجةمئاقيفثحبلانكمي.٣

نمي-أسملا.لوألافرحلامادختساب
ريرمتللهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ءامسألاةمئاقلالخ
.هبلاصتاللمسالاسملا
بوغرملالاصتالاةهجمقرسملا.٤

.هبلاصتالل
رخآةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل
:تاملاكم

.ةيسيئرلاةحفصلاىلعفتاهلاسملا.١
.تاملاكمرخآسملا.٢
يونتيذلامقرلاوأمسالاسملا.٣

.هبلاصتالا

ماقرألاةحولمادختسابةملاكمءارجإ

:ماقرألابلاصتالالالخنمةملاكمءارجإل
.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
مقرلخدأمثحيتافملاةحولسملا.٢

.فتاهلا

تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.٣
.مقرلابلاصتالاءدبلهيفرتلاو

ةحولمادختسابلاصتالاتاهجيفثحبلا
ةيمقرلاحيتافملا

ةحولمادختسابلاصتالاتاهجيفثحبلل
:ةيمقرلاحيتافملا

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
ماقرألخدأوحيتافملاةحولسملا.٢

تاهجءامسأوأةيئزجلايولخلافتاهلا
ةدوجوملاماقرألامادختسابلاصتالا
.ثحبللحيتافملاةحولىلع
نمىنميلاةهجلاىلعجئاتنلارهظتس
جئاتنلادحأسملا.ةشاشلا
.ةملاكمءارجإل

اهضفروأةملاكملوبق

توصمتكمتي،ةدراوةملاكملابقتسادنع
ةمغنعامسمتيوهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةبكرملايفنينر
ةملاكملوبق

:ةملاكملوبقلناتقيرطكانه
ةلجعليغشترصانعنمgطغضا.

.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبةباجإسملا.
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ةملاكمضفر

:ةملاكمضفرلناتقيرطكانه
ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.

.ةدايقلا
تامولعملاةشاشبلهاجتسملا.

.هيفرتلاو

راظتنالاديقتاملاكملاعضو

تاملاكملاعضوةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيفراظتنالاديق
يكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتييك

ةملاكملوبق

)ليدبت(Switchسملامث،درللgطغضا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشنم
ةملاكمضفر

Ignoreسملامث،ضفرللiطغضا
تامولعملاماظنةشاشنم)لهاجت(
.هيفرتلاو
)طقفتاملاكملاراظتناةمدخ(تاملاكملانيبليدبتلا

Phoneسملا،تاملاكملانيبليدبتلل
Homeيف)فتاهلا( Page)ةحفصلا
Call"ضرعل)ةيسيئرلا View")ضرع
،ةملاكملاضرعيفنوكتامدنع.)ةملاكملا
ديقةملاكمللةملاكملاتامولعمسملا
.تاملاكملارييغتلراظتنالا

فارطألايثالثلاصتالا

ةيثالثتاملاكملاةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيففارطألا
يكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتييك
ءارجإءانثأهاجتالاةيثالثةملاكمءدبل
:ةيلاحةملاكم

ةفاضإسملا،"ةملاكملاضرع"يف.١
.ىرخأةملاكمةفاضإلةملاكم

رايتخالاقيرطنعةيناثلاةملاكملاأدبا.٢
وألاصتالاتاهجوأتاملاكمرخآنم
.حيتافملاةحول

،ةطشنةيناثلاةملاكملانوكتامدنع.٣
اًعمتاملاكملاعضولجمدلازمرسملا

.رمتؤمةملاكميف

ةملاكمءاهنإ
ةلجعليغشترصانعنمiطغضا.

.ةدايقلا
تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.

هذهءاهنإلةملاكميأراوجب،هيفرتلاو
.طقفةملاكملا

جودزمددعتملاددرتلاتامغن
)DTMF(تامغنلا

ةرايسلايفجمدملاثوتولبماظنلنكمي
مادختسامتيو.ةملاكملاءانثأماقرألالاسرإ
هليغشتمتييفتاهماظنبلاصتالادنعكلذ
حيتافملاةحولمدختسا.مئاوقلامادختساب
.مقرلالاخدإلةيمقرلا

Apple CarPlay
Androidو Auto
عاتمتسالاكنكميفةزيملاهذهترفوتاذإ
Androidتاناكمإب Autoوأ/و

Apple CarPlayيكذفتاهلالخنم
لوحتيس،امهرفاوتةلاحيف.قفاوتم
Androidنازمرلا AutoوApple CarPlay
يفناولألاىلإتهابلانوللانم

Home Page)ةشاشل)ةيسيئرلاةحفصلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
Androidمادختسال Autoوأ/و

Apple CarPlay:

يكلسلافتاهلاطاقسإلةبسنلاب

Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ
Googleرجتمنميكذلاكفتاه Play.
مادختساليرورضقيبطتيأدجويال

Apple CarPlay.

ماظنمدختسييذلاكفتاهليصوتبمق.٢
فتاهوأAndroidليغشتلا

Apple iPhoneلباكقيرطنعUSB
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يفهلاخدإمثفتاهلاعمدراولايلصألا
لضفأىلعلوصحلل.USBتانايبذفنم
لباكمادختسابةدشبىصوي،ءادأ

USBزاهجللعنصملايفرفوتملا،
ريبكلكآتدعبهلادبتسابجييذلاو
الدقو.لاصتالاةدوجىلعظافحلل
تاهجنمةعونصملاتالباكلالمعت
ءارشدعباهتيرتشايتلاوأةيجراخ
.زاهجلا
طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٣

Apple CarPlayوأAndroid Auto،
ماظننملكىلعطورشلاودونبلالبقا
.فتاهلاوهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا.٤
Androidزمرءيضيس Autoوأ

Apple CarPlayةيسيئرلاةحفصلاىلع
يذلايكذلافتاهلابسحىلعكلذو
Androidلمعيدق.همدختست Autoوأ/و

Apple CarPlayلاصتاعمًايئاقلتUSB.
زمرلاسملاف،كلذثدحيملاذإو

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

ىلإعوجرلليزكرملافرلانم}طغضا
.ةيسيئرلاةحفصلا

)رفوتاذإ(يكلساللافتاهلاضرعل

نأنمققحتف،كتقطنملاًرفوتمناكاذإ
ةرايزلالخنمًايكلسالقفاوتمكفتاه
Androidمعدةحفص Autoوأ

Apple CarPlay.

Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ
Googleرجتمنميكذلاكفتاه Play.
مادختساليرورضقيبطتيأدجويال

Apple CarPlay.

ناتقيرطكانه،ةرملوأللاصتالل.٢
:يكلساللاضرعلادادعإل
مدختسييذلاكفتاهليصوتبمق.

فتاهوأAndroidليغشتلاماظن
Apple iPhoneلباكقيرطنع

USBمثفتاهلاعمدراولايلصألا
.USBتانايبذفنميفهلاخدإ
ىصوي،ءادألضفأىلعلوصحلل
رفوتملاUSBلباكمادختسابةدشب
بجييذلاو،زاهجللعنصملايف
ىلعظافحللريبكلكآتدعبهلادبتسا
تالباكلالمعتالدقو.لاصتالاةدوج
يتلاوأةيجراختاهجنمةعونصملا
.زاهجلاءارشدعباهتيرتشا
عجار.ثوتولبلاربعفتاهلاليصوت.

مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
وا١٨٧/)فتاهلا
.١٨٦/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت

فتاهلاىلعيكلساللاليغشتنمدكأت.٣
.يكلساللاضرعلالمعيىتح

طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٤
Apple CarPlayوأAndroid Auto،

ماظننملكىلعطورشلاودونبلالبقا
.فتاهلاوهيفرتلاوتامولعملا
.فتاهلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا.٥
Androidزمرءيضيس Autoوأ

Apple CarPlayةيسيئرلاةحفصلاىلع
يذلايكذلافتاهلابسحىلعكلذو
Androidلمعيدق.همدختست Autoوأ/و

Apple CarPlayيكلساللاصتاعمًايئاقلت.
زمرلاسملاف،كلذثدحيملاذإو

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

Wirelessهجاويدق Carplayوأ/و
Wireless Android Autoًايضرعاًعاطقنا

.يجراخلاWi-Fiلخادتببسبةمدخلايف
:فتاوهلليكلساللاضرعلالصفل

نم)تادادعإلا(Settingsددح.١
Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(.

)فتاوهلا(Phonesرتخا.٢
فتاهلابناجبملقلاةنوقيأوأ4سملا.٣

.لصفلل
Appleليغشتفقوأ.٤ CarPlayوأ

Android Auto.
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ىلإعوجرلليزكرملافرلانم}طغضا
.ةيسيئرلاةحفصلا
نمديزمل.رييغتللةضرعتازيملا
Androidدادعإةيفيكنعتامولعملا Auto
Appleو CarPlayىجُري،زاهجلايف
.ليكولاىلإعوجرلا
Androidرفوتي AutoةطساوبGoogle
ةيصوصخلاةسايسواهدونبلعضاخوهو
Appleرفوتي.اهبةصاخلا CarPlay
اهدونبلعضاخوهوAppleةطساوب
قبطنت.اهبةصاخلاةيصوصخلاةسايسو
لوصولل.تانايبلامادختساططخةفيرعت
Androidمعدىلإ Autoاذإامةفرعمو
عجار،اًقفاوتمكفتاهناك

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

Apple CarPlayناكاذإامةفرعمو
عجار،اًقفاوتمكفتاه

www.apple.com/ios/carplay/.زوجي
قيلعتوأرييغتGoogleوأAppleةكرشل
Android.تقويأيفرفوتلا Auto
GoogleوGoogleوAndroidو Play
ةيراجتتامالعيهتامالعلانماهريغو
Googleةكرشلةعبات Inc..كلذكو

Apple CarPlayةعباتةيراجتةمالعيه
Appleةكرشل Inc..

نمجورخللطسوألافرلانم}طغضا
Android AutoوأApple CarPlay.

Androidىلإىرخأةرملوخدلل Autoوأ
Apple CarPlay،رارمتسالاعمطغضا

.طسوألافرلانم}ىلع

Appleليطعتنكمي CarPlayو
Android Autoتامولعملاماظننم

Homeسملا،اذهبمايقلل.هيفرتلاو
Settingsمث)ةيسيئرلاةحفصلا(
Appsبيوبتةمالعسملامث)تادادعإلا(
رايخمدختسا.ةشاشلاىلعأ)تاقيبطتلا(

On/Off)فاقيإل)ليغشتلافاقيإ/ليغشت
Appleليغشت CarPlayوأ

Android Auto.

تادادعإلا
عقاومنمتادادعإلاضعبةرادإنكمي

Owner Center)ءاشنإدنع)كلاملازكرم
كالتماةلاحيفاهليدعتنكميامك،باسحلا
ىلإلوصولاقحنيرخآنيمدختسم
اذهيدؤيدقو.باسحءاشنإوأةرايسلا
تامولعملاماظننامأيفتارييغتىلإ
ضعبلقنمتيدق.هتيفيظويفوأهيفرتلاو
.ترفوتاذإ،ةديدجلاةرايسلاىلإتادادعإلا
.كليكوعجار،تاميلعتىلعلوصحلل

ةيصوصخلانايبومدختسملادونبعجار
،ضرعلل.ةمهمليصافتىلعلوصحلل
نم)تادادعإلا(Settingsزمرسملا
تامولعملاماظنةشاشلةيسيئرلاةحفصلا
.هيفرتلاو
عبرأىلإتادادعإلاةمئاقبيترتمتيدق
سملقيرطنعةبولطملاةئفلاددح.تائف

System)ماظنلا(وأApps)وأ)تاقيبطتلا
Vehicle)وأ)ةرايسلا

Personal)يصخش(.
:صيصختلامئاوقىلإلوصولل

ةيسيئرلاةحفصلايفتادادعإلاسملا.١
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشب

ةمئاقضرعلةبولطملاةئفلاسملا.٢
.ةحاتملاتارايخلاب

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣
ماظنةشاشنمتارايخلاسملا.٤

وأةزيملاليطعتلهيفرتلاوتامولعملا
.اهنيكمت

ىوتسمىلعأىلإلاقتناللzسملا.٥
.تادادعإلاةمئاقلل

"ماظنلا"

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
خيراتلا/تقولا

.ةعاسلاطبضبحمسي
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)Language(ةغللا

ةشاشيفةمدختسملاضرعلاةغلطبضي
مادختساكلذكمتيدقو.هيفرتلاوتامولعملا
توصلاىلعفرعتلاةزيملةددحملاةغللا
.ةيتوصلاتاقيلعتلاو
فتاوهلا

زاهجوأرخآلومحمفتاهبلاصتالابحمسي
فذحوألصفلوأ،فلتخمطئاسو
.امهنميأ

Wi-Fiتاكبش

.ةحاتملاوةلصتملاWi-Fiتاكبشضرعي
4Gتانايبةمزحرفوتتملاذإ LTEةطشن

ماظنليصوتنكميسف،ةرايسلايف
ةيجراخيافياوةكبشبهيفرتلاوتامولعملا
ةطقنوألومحمزاهجةكبشلثمةرفشم
تامدخمادختسالكلذوةيلزنمليصوت
.تنرتنإلا
Wi-Fiلاصتاةطقن

.ةفلتخملاWi-Fiتازيمطبضبحمسي
ةيصوصخلا

تامولعملاةيصوصختادادعإليدعتبحمسي
.هيفرتلاو
ضرعلا

.هيفرتلاوتامولعملاةشاشطبضبحمسي

تاوصألا

تامولعملاماظنتاوصأطبضبحمسي
.هيفرتلاو
"توصلا"

توصلاىلعفرعتلاتازيمطبضبحمسي
.هيفرتلاوتامولعملل
تالضفملا

ماظنلةلضفملاتادادعإلاطبضبحمسي
.هيفرتلاوتامولعملا
تاثيدحتلا

ليزنتةبكرمللنكمي،كلذرفاوتةلاحيف
لاصتاربعاهتيبثتوةددحملاجماربلاتاثيدحت
ضعبليزنتبماظنلاكبلاطيس.يكلسال
ققحتللرايخاًضيأدجوي.اهتيبثتوتاثيدحتلا
.ًايوديتاثيدحتلانم
سملا،تاثيدحتدوجونمًايوديققحتلل

Settings)يف)تادادعإلاHome Page
بيوبتلاةمالعددحو)ةيسيئرلاةحفصلا(

System)مسقىلإلقتنا.)ماظنلا
Vehicle Software)تابكرملاجمارب(

عبتا.)تاثيدحتلا(Updatesسملاو
دق.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتابلاطملا
تاثيدحتلانمققحتلاتاوطخفلتخت
.ةبكرملابسحاهتيبثتواهليزنتو

ءانثأيعيبطلكشبةبكرملامادختسانكمي
دق،ليزنتلالامتكادرجمب.جمانربلاليزنت
ثيدحتلاتيبثتلوبقبةبلاطمكانهنوكت
ةرملايفوأةيلاتلالاعشإلاةروددنع
عضولاىلإةبكرملالقناهيفمتييتلاةيلاتلا
P)متيس،تاثيدحتلامظعملةبسنلاب.)نكرلا
ءانثأاهتدايقنكمينلوةبكرملاليطعت
لئاسرميلستبماظنلاموقيس.تيبثتلاةيلمع
تايلمعءانثأأطخلاوأحاجنلاىلإريُشت
.اهدعبوتيبثتلاوليزنتلا
ربعةبكرملاجماربتاثيدحتليزنتبلطتي
نكمييذلاو،تنرتنإلابلاصتالاريثألا
ةكبشبلاصتالالالخنمهيلإلوصولا

4G LTEتناكاذإ،ةبكرملايفةجمدملا
ريفوتمتي،رمألامزلاذإ.ةطشنوةرفاوتم
.يجراخفرطلبقنمتانايبلاططخ
ياولاصتاةطقنمادختسانكمي،ًايرايتخا
ةزهجألالاصتاةطقنلثمةنمآياف
لاصتالاةطقنوأةقفاوتملاةلومحملا
متيدق.ةماعلالاصتالاةطقنوأةيلزنملا
.اهبلومعملاتانايبلاتالدعمقيبطت
ةطقنبهيفرتلاوتامولعملاماظنليصوتل
لاصتاةطقنوأةنمآلومحمفتاهلاصتا
سملا،ةماعلاصتاةطقنوأةيلزنم

Settings)يف)تادادعإلاHome Page
بيوبتلاةمالعددحو)ةيسيئرلاةحفصلا(

System)ياوتاكبشبةعوبتم،)ماظنلا
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عبتاوةبسانملايافياوةكبشددح.ياف
دق.ةشاشلاىلعرهظتيتلاتابلاطملا
.ليزنتلاتاعرسفلتخت
،ةقفاوتملاةلومحملاةزهجألامظعمىلعو
نميافياولاصتالاةطقنليعفتنكمي
لفسأ)تادادعإلا(Settingsةمئاقلالخ

Mobile Network Sharing)ةكراشم
Personal،)ةلومحمةكبش Hotspot
Mobile،)ةيصخشلاصتاةطقن( Hotspot
.كلذهباشاموأ،)ةلومحملاصتاةطقن(
ريثألاربعجماربلاتاثيدحترفاوتىدمفلتخي
ةضرعتازيملا.ةلودلاوةبكرملابسح
هذهلوحتامولعملانمديزمل.رييغتلل
.كليكوعجار،ةزيملا
تاليضفتلا

وأليطعتبهيفرتلاوتامولعملاماظنلحمسي
.ةيفلخلايفةديدجلاتاثيدحتلاليزنتنيكمت
ةذبن

تامولعملاماظنجمانربتامولعمضرعي
.هيفرتلاو
ًايلاحةلاَعفلاتاقيبطتلا

لمعتيتلاتاقيبطتلابةلماكةمئاقضرعي
.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفًايلاح
عنصملاتادادعإىلإةدوعلا

ماظنتادادعإطبضةداعإبحمسي
.ةبكرملايفهيفرتلاوتامولعملا

تاقيبطتلا

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
Android Auto

لومحمزاهجعمةرشابملعافتلابحمسي
عجار.هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع

Apple CarPlayوAndroid Auto/١٩٠.

Apple CarPlay

ًةرشابملعافتلاةيناكمإةزيملاهذهكلحيتت
ماظنةشاشىلعلومحملاكزاهجعم
Appleعجار.هيفرتلاوتامولعملا CarPlay
Androidو Auto/١٩٠.

تاقيبطتلا

.تامولعملاوقيبطتلاتادادعإرهظي
توصلا

.ةفلتخملاتوصلاتادادعإطبضي
خانملا

.ةفلتخملاخانملاتادادعإطبضي
ةحالملا

.ةفلتخملاةحالملاتادادعإطبضي
.١٦٩/ةحالملاماظنمادختساعجار

فتاهلا

.ةفلتخملافتاهلاتادادعإطبضي

ةرايسلا

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
يفلخلادعقملاريكذت

بابلاحتفدنعةلاسروةرافصرودصبحمسي
.ةرايسلاليغشتءانثأوألبقيفلخلا
ءاوهلاةدوجوخانملا

.ةفلتخملاخانملاتادادعإطبضي
مداصتلا/فشكلاةمظنأ

قئاسلاةدعاسمماظنتادادعإطبضي
.ةفلتخملا
ةمءالملاوةحارلا

.ةفلتخملاةمءالملاوةحارلاتادادعإطبضي
ةرانإلا

.ةفلتخملاةرانإلاتادادعإطبضي
ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ

.ةفلتخملابابلالفقتادادعإطبضي
دعُبنعليغشتلاوحتفلاولفقلا

.ةفلتخملادُعبنعلفقلاتادادعإطبضي
بوكرلاعافترا

.ةفلتخملابوكرلاعافتراتادادعإطبضي
ةاقرملا

.ةفلتخملامدقلاةحولتادادعإطبضت
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سولجلاعضو

.ةفلتخملادعقملاتادادعإطبضي
قيلعتلا

.ةفلتخملاقيلعتلاتادادعإطبضي
Trailering

.ةفلتخملااريماكلاتادادعإطبضي
نكرلاةمدخعضو

تامولعملاماظنلفقباذهموقيسو
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذّدحي
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلاب
:نكرلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

ةشاشىلإلاقتنالل"Enter"ددح.٢
.ديكأتلا
ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣

.ماقرأ
ماظنلانيمأتل"نيمأتءاغلإ"وألفقسملا
ىلإةدوعللBackسملا.هنيمأتءاغلإوأ
.ةقباسلاةمئاقلا

"يصخش"

تادادعإلاطبضةمئاقلاهذهكلحيتت
اذإكلذو،مدختسملافيرعتفلملةفلتخملا
"نومدختسملا"عجار.ةزيملاهذهترفوت
نمديزمل١٦٠/ماظنلامادختسايف
.مدختسملافلمدادعإنعتامولعملا
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
مسالا

رهظييذلامدختسملامساليدعتلسملا
.ةرايسلايف

ةرايسلاباسحتامولعم

ةرايسلاباسحتامولعمضرعلسملا
.باسحلارورمةملكرييغتو
ملمدختسمباسح"ةقثبنمةلاسررهظتس
ةيلمعنمءاهتنالانيحل"هنمققحتلامتي
ىلعباسحلاتامولعمنمققحتلا
ينورتكلإلاديربلاباسحنمققحت.تنرتنإلا
ديربلاليعفتلكبصاخلالجسملا
.ققحتلاةيلمعلامكإلينورتكلإلا

فيرعتلافلمةروص

فلملاةروصرييغتوأرايتخالسملا
.يفيرعتلا
فيرعتلاتافلمتافّرعم

يذلافرعملاىلعةرايسلافرعتتلسملا
.هترتخا

حاتفموأ/و١ةرايسلاحاتفمسملا
.٢ةرايسلا

نعمكحتلاحاتفمةقرسوأنادقفةلاحيف
.ليكولاعجار،دُعب

Security

قيرطنعيفيرعتلاكفلمنيمأتلسملا
.PINزمر

.)معن(Yesوأ)ال(Noسملا
ةرايسلامسا

.ةرايسلامساليدعتلسملا
ةرايسلاباسح

ةرايسلاباسحتامولعمضرعلسملا
.باسحلارورمةملكرييغتو
فيرعتلافلمفذح

.ةرايسلانميفيرعتلافلملاةلازإلسملا
Cancelوأ)ةلازإ(Removeسملا
.)ءاغلإ(
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تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
صيخرتلا

Madeةرابعبدصقي for iPod)ةزهجألعنُص
iPhone(تاقحلملاميمصتمتدقهنأ

ةزهجأباًصيصخلاصتاللةينورتكلإلا
iPhone،روطملانماهدامتعامتهنأو

ةكرش.Appleةكرشلءادألاريياعمةيبلتل
Appleزاهجلااذهليغشتنعةلوؤسمريغ

.ةيميظنتلاريياعملاوةمالسلاريياعملهتيبلتوأ
عمقحلملااذهمادختسانأةظحالمىجري

iPhoneيكلساللاءادألاىلعرثؤيدق.
iPhoneةكرشلةكولممةيراجتتامالعيه

Apple Inc.،ةدحتملاتايالولايفةلجسم
.ىرخأنادلبو

ماظنوTouchSenseايجولونكت
TouchSense 1000 Seriesنمصيخرتب

Immersion Corporation.ماظن
TouchSense ® وأنوناقبيمحم1000

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولانيناوقنمرثكأ
يلاتلاناونعلاىلعكلذوعارتخالاةءاربل

www.immersion.com/
patent-marking.html

ىرخألاعارتخالاتاءاربىلإةفاضإلاب
.ةقلعملا

Bose

Bose AudioPilotو
Bose Centerpoint Surroundامه

ةكرشحلاصلنيتلجسمنيتيراجتنيتمالع
Bose Corporationةدحتملاتايالولايف

.ىرخألانادلبلاو
ثوتولبةينقت

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

java

ةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيهافاج
Oracleنيعباتلاءاكرشلاوأ/و.

MPEG4-AVC (H.264)

ةعومجمصيخرتبجومبيمحمجتنملااذه
يصخشلامادختساللAVCعارتخاةءارب
كلذوكلهتسملاةطساوبيراجتلاريغو
عمقفاوتيامبويديفلازيمرت)١(ضرغب
كف)٢(وأ/و)"AVCويديف"(AVCرايعم
ةطساوبهزيمرتمتيذلاAVCويديفزيمرت
ريغويصخشطاشنلظيفكلهتسم
درومنمهيلعلوصحلامتوأ/ويراجت
متيال.AVCويديفريفوتلصّخرمويديفلل
ةينمضوأةحيرصةروصبصيخرتيأحنم
لوصحلانكمي.رخآمادختسايأنأشب
نمتامولعملانمديزمىلع

MPEG LA، L.L.Cعقوملاعجار
HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

VC-1

ةعومجمصيخرتبجومبيمحمجتنملااذه
يصخشلامادختساللVC-1عارتخاةءارب
كلذوكلهتسملاةطساوبيراجتلاريغو
عمقفاوتيامبويديفلازيمرت)١(ضرغب
كف)٢(وأ/و)"VC-1ويديف"(VC-1رايعم
ةطساوبهزيمرتمتيذلاVC-1ويديفزيمرت
ريغويصخشطاشنلظيفكلهتسم
درومنمهيلعلوصحلامتوأ/ويراجت
متيال.VC-1ويديفريفوتلصّخرمويديفلل
ةينمضوأةحيرصةروصبصيخرتيأحنم
لوصحلانكمي.رخآمادختسايأنأشب
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نمتامولعملانمديزمىلع
MPEG LA، L.L.Cعقوملاعجار

HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

MPEG4-يرصب

ةليسويأبجتنملااذهمادختسارظحي
الإيرصبلاMPEG-4سايقمعمىشامتت
طاشنلاضرغبومدختسمقيرطنع
.يراجتلاريغويصخشلا

MP3

يف٣ةقبطلانمتوصلازيمرتةينقت
MPEGةطساوبةصخرمFraunhofer IIS

.Thomsonو

WMV/WMA

ةكرشلةكولممةينقتىلعجتنملااذهيوتحي
نمصيخرتبجومبوتفوسوركيم

Microsoft Licensing، GP.يأرظحيو
اذهجراخةينقتلاهذهلعيزوتوأمادختسا
نمصيخرتىلعلوصحلانودبجتنملا
وأ/وتفوسوركيمةكرش

Microsoft Licensing، GP.

يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا

يئاهنلامدختسملاطورش

ةطيرخلاتانايبلSDةقاطبريفوتمتي
يلخادلايصخشلاكمادختسال)"تانايبلا"(
ةيمحميهو.اهعيبةداعإلسيلوطقف
طورشللعضختو،فيلأتلاورشنلاقوقحب

)هذه"يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا"(
كلذكو،اهيلعَتقفاويتلاوةيلاتلاماكحألاو
HEREةكرش North America، LLC
)"HERE"(اهيصّخرمو)كلذيفامب
.ىرخأةهجنم)مهيدرومومهيصّخرم
ادنكقطانمبةصاخلاتانايبلانمضتت
ةقفاومذخأدعباهذخأمتتامولعم
:لاثملاليبسىلع،ةيدنكلاتاطلسلا

© Her Majesty the Queen in Right of
Canada)ادنكةكلمةلالجلاةبحاصلثمم(،

© Queen's Printer for Ontario)راد
،)ويراتنوأةموكحبةصاخلارشنلا

© Canada Post Corporation)ةسسؤم
.®GeoBaseو،)ادنكيفديربلا

اًصيخرتHEREةكرشلمحت
ةمدخلاةلاكونميرصحريغ
ةدحتملاتايالولايفةيديربلا
)United States Postal Service®(رشنل
.اهعيبو®ZIP+4تامولعم
٢٠١٣ماعلرشنلاوعبطلاقوقح©
ةيديربلاةمدخلاةلاكولةظوفحم
ةدحتملاتايالولايف
)United States Postal Service(.متيال
ةقفاوملاوأاهبمكحتلاوأراعسألاءاشنإ
يفةيديربلاةمدخلاةلاكولبِقنماهيلع
ةيراجتلاتامالعلاربتعتو.ةدحتملاتايالولا
ةمدخلاةلاكو:ةلاكولاكلتلًاكلمتاليجستلاو
،USPSو،ةدحتملاتايالولايفةيديربلا
.ZIP+4و

ماكحألاوطورشلا

ىلعقفاوتكنإ:طقفيصخشلامادختسالل
ةيصخشضارغألتانايبلاهذهمادختسا
سيلو،اهبكلصيخرتلامتًةيلكةيراجتريغو
ضارغألوأ،تامدخميدقتبتكملجأنم
ضارغألانمكلذريغوأةينمزلاةكراشملا
يفهيلعصوصنموهامءانثتساب.ةلثامملا
مدعىلعقفاوتكنإف،ةقيثولاهذه
وأ،تانايبلاهذهنمءزجيأخاسنتسا
وأ،هكفوأ،هكيكفتوأ،هليدعتوأ،هخسن
هذهلقنكلزوجيالامك.هتسدنهسكع
،لاكشألانملكشيأباهعيزوتوأتانايبلا
هبحمستيذلاردقلابالإ،ضرغيألو
تانايبلالقنكلزوجيامك.ةيمازلإلانيناوقلا
مئادساسأىلعاهلةعباتلاداوملاعيمجو
دعبوخسنيأبكظافتحامدعةطيرش
ةيقافتاطورشىلعيقلتملاةقفاوم
.كيدينيبيتلايئاهنلامدختسملاصيخرت
ةددعتمتاعومجملاةيكلملقنزوجيال
ىلعةلماكةعومجمكاهعيبوأصارقألا
ةعومجمكاًضيأوكلهريفوتمتيذلاوحنلا
.ةيعرف
تادييقتلا

هجوىلعكلاًصخرمناكاذإالإ،زوجيال
رصحنودوHEREةكرشلبِقنمديدحتلا
تانايبلاهذهمادختسا)أ(،ةقباسلاةرقفلا
ةتبثمتاقيبطتوأمُظنوأتاجتنميأعم
عم،اهعمةقالعاهلوأاهبةلصتموأةبكرملاب
تاقيبطتلاوأمُظنلاوأتاجتنملاكلتةردق
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ديدحتوأةبكرملابةحالملاءارجإىلع
تايلمعءارجإوأاهنمةلسارملاوأاهعقوم
عالطضالاوأيقيقحلاتقولابراسملاهيجوت
نمكلذهباشاموألوطسألاةرادإماظنب
دوجوعمكلذبمايقلا)ب(وأ،تاءارجإ
،رصحلااللاثملاليبسىلع،عمةقالع
ةريغصلارتويبمكلاةزهجأوةلاوجلافتاوهلا
تادِعاسملاوءاعدتسالاةزهجأوةلومحملاو
قلُطيامكوأةيصخشلاةيمقرلا
.)PDA(اهيلع

ريذحت

ىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحتدق
اًرظنةلماكريغوأةقيقدريغتامولعم
ببسبوأةريغتملافورظللوأتقولارورمل
عمجةعيبطو،مَدختسملاردصملاةعيبط
دقيذلارمألا،ةلماشلاةيفارغجلاتانايبلا
.ةحيحصريغجئاتنىلإيدؤي
تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ

تنأو،"يهامك"تانايبلاهذهريفوتمتي
كتيلوؤسمىلعاهمادختساىلعقفاوت
تاكرشلاوHEREرفوتالو.ةصاخلا
ةصخرملاتاكرشلاو(اهلبِقنمةصخرملا
يأ)اهودروموتاكرشلاكلتلبِقنم
ءاوس،عونيأنممعازموأتانامض
وأنوناقلامادختسابأشنت،ًاينمضوأةحارص
اللاثملاليبسىلعنمضتيامب،هفالخ
وألامكلاوأةدوجلاوأىوتحملا،رصحلا
ضرغلةمءالملاوأةيقوثوملاوأةءافكلا

جئاتنلاوأمادختسالاوأةدئافلاوأنيعم
فقوتمدعوأ،تامولعملاهذهنعةمجانلا
.ءاطخألانمامهولخوأمداخلاوأتانايبلا
تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ

"هذهاهتلاحب"تانايبلاةدعاقريفوتمتي
دقيتلابويعلالكلمشيساسأىلع"و
تاكرشلاو(HARMANيلختو"اهنمضتت
اهتيلوئسم)اهودرومواهلبِقنمةصخرملا
ءاوس،ىرخألاتانامضلالكنعةحارص
ليبسىلعكلذلمشيو،ةحارصوأًاينمض
مدعلةينمضلاتانامضلا:رصحلااللاثملا
ةدوجلاو،قيوستللةيلباقلاو،يدعتلا
،ةيعرشلاقوقحلاو،ةقدلاو،ةيضرُملا
لثمتالامك.نيعمضرغلةمئالملاو
وأًةباتكةررحملاوأةيهفشلاحئاصنلا
وأ(HARMANلبِقنمةمدقملاتامولعملا
وأاهلبقنمةصخرملاتاكرشلانميأ
)نييجراخلانيدوزملاوأاهيفظوموأاهئالمع
نميأىلعدامتعالابًالوخمتسلو،ًانامض
اذهدُعي.تامولعملاوأتاراعشإلاهذه
اًطرشتانامضلانعةيلوؤسمللءالخإلا
.ةيقافتالاهذهيفًايساسأ
ةيلوؤسملاءالخإ

اهوصخرموHEREةكرشلمحتتال
)اهيدرومواهلبِقنمةصخرملاتاكرشلاو(
وأبلطيأبقلعتياميفكهاجتةيلوؤسملا
ةعيبطنعرظنلاضغب،ىوعدوأةبلاطم
دقامم،ىوعدلاوأةبلاطملاوأبلطلاببس
وأتاباصإوأرئاسخةيأقاحلإبيعدي

يتلاو،ةرشابمريغوأتناكةرشابم،رارضأ
وأتانايبلاهذهمادختسانعأشنتدق
حابرألايفرئاسخةيأدوجونعوأ؛اهتزايح
ةيأوأتارخدملاوأدوقعلاوأتاداريإلاوأ
رارضألاكلتتناكءاوس،ىرخأرارضأ
وأةصاخوأةيضرع،ةرشابمريغوأةرشابم
وأتانايبلاهذهلكمادختسانعأشنتةيعبت
للخيأنعوأ،اهمادختساىلعكتردقمدع
،طورشلاوأماكحألاهذهلقرخوأاهيف
دقعلايفةمربملاتاءارجإلادحأيفءاوس
ساسأىلعةمئاقلاوأأطخلابةدراولاوأ
HEREةكرشراطخإمتولىتح،نامضلا
هذهلثمعوقولامتحالاهيصخرموأ
لودلاضعبنأىلإريشنو.رارضألا
ضعببحمستالنادلبلاوميلاقألاو
دقامم،ةيلوؤسملابةصاخلاتاءانثتسالا
دراولاءانثتسالاقابطنامدعكلذىلعبترتي
.كيلعهالعأ
تارداصلاىلعةباقرلا

نم-ءزجيأريدصتمدعىلعقفاوتكنإ
يأوأكيلإةمدقملاتانايبلانم-ناكميأ
ريدصتلانيناوقبجومبالإاهنمرشابمجتنم
صيخارتلاعيمجعمو،هحئاولوهدعاوقو
لمجم.كلذبجومبةبولطملاتاقفاوملاو
ماكحألاوطورشلاهذهلكشت:ةيقافتالا
HEREةكرشنيباميفقافتالالمجم

كلذيفامب،اهوصخرمكلذيفلخديو(
قلعتياميف،كنيبو)مهودرومومهوصّخرم
يفواهلحملحتو،هلحمروكذملاعوضوملاب
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ةيهفشلاوأةبوتكملاتاقافتالاعيمجاهلمجم
اذهبقلعتياميفاننيباميفاًقبسمةمربملا
.عوضوملا
يراسلانوناقلا

هالعأةدراولاماكحألاوطورشلاعضخت
)أ(ذافنإنود،"يونيلإ"ةيالونيناوقل
ةيقافتال)ب(وأ،اهبنيناوقلاماكحأضراعتل
يلودلاعيبلادوقعبةصاخلاةدحتملاممألا
.حيرصلكشباهداعبتسامتييتلاو،عئاضبلل
ةيئاضقلاةطلسللعوضخلاىلعقفاوتكنإ
تابلاطملاعيمج/يأنع"يونيلإ"ةيالول
تانايبلانعةئشانلاتاءارجإلاوتاعزانملاو
.اهبقلعتياميفوأكيلإةمدقملا
نويئاهنلانويموكحلانومدختسملا

ًةباين/لبِقنمتانايبلاىلعلوصحلامتاذإ
ةهجيأوأةدحتملاتايالولاةموكحنع
كلتلةلثاممقوقحءاروىعستىرخأ
تايالولاةموكحلبِقنمةدوهعملابلاطملا
تانايبلاهذهدعتسف،اهقبطتوأةدحتملا
اذهفيرعتىرجامك"يراجترصنع"ةباثمب
48ةرقفلايفحلطصملا C.F.R.)ماظن
امك،2.101)("FAR")يداحتالاتايرتشملا
صيخرتةيقافتالاًقفواهبصيخرتلامتي
عضوتنأبجيو،هذهيئاهنلامدختسملا
ةٰملسملاتانايبلانمةخسنلكىلعةمالع
اهمتخو،ةزهجملاتانايبلانماهريغوأ
راعشإ"قيرطنع،ءاضتقالابسح
اًقفواهعملماعتلاعم،يلاتلا"مادختسالا
:راعشإلااذهل

مادختسالاراعشإ
)دروملا/ةّعنصملاةكرشلا(لواقملا
:مسالا

HERE North America، LLC
)دروملا/ةّعنصملاةكرشلا(لواقملا
:ناونعلا

425 West Randolph Street،
Chicago، IL 60606.

ىلعيراجتدنبةباثمبتانايبلاهذهربتعت
ماظننم٢٫١٠١ةرقفلايفددحملاوحنلا
عضختيهو،)FAR(يداحتالاتايرتشملا
متيتلايئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتال
.تانايبلاهذهريفوتاهاضتقمب

© 2014 HERE North America, LLC.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج

وأ،دِقاعتملافظوملاضفرةلاحيف
لوؤسميأوأ،ةيلارديفلاةيموكحلاةلاكولا
،انهةمدقملاةمالعلامادختساليلارديف
راطخإمهركذقبساممٍيأىلعبجيف

HEREيأىلعلوصحلليعسلالبق
.تانايبلاهذهيفةليدبوأةيفاضإقوقح

Unicode

©رشنلاوعبطلاقوقح 1991-2010
Unicode, Inc..قوقحلاعيمج

طورشبجومبعيزوتلامتي.ةظوفحم
يفةدراولامادختسالا

https://www.unicode.org/
copyright.html.

Free Type Project

قوقحلجمانربلااذهءازجأعضخت
ةصاخلا٢٠١٠©رشنلاوعبطلا
FreeTypeعورشمب
)https://www.freetype.org(.عيمج
.ةظوفحمقوقحلا
ردصملاحوتفمجمانرب

صوصخبتامولعملانمديزمضرعمتي
تامولعملاماظنةشاشيفOSSصيخارت
.هيفرتلاو
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QNX

نمضجمانربلااذهنمءازجألخدت
،٢٠١١-٢٠٠٨©ةكرشلرشنلاوعبطلاقوقح

QNX Software Systems.عيمج
.ةظوفحمقوقحلا
يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا-جءزجلا

،٢٠١١ماعل©رشنلاوعبطلاقوقح
Software Systems GmbH & Co. KG.

.ةظوفحمقوقحلاعيمج
هتيرتشايذلاجتنملايوتحي
جمانربىلع)"جتنملا"(

(Runtime Configuration
No. 505962; "Software")

عنصمنعًةباينوأةطساوبهعيزوتمتييذلا
نمصيخرتبجومب)"ّعنصملا"جتنملا

Software Systems Co. ("QSSC").الو
نمضجمانربلامادختساىوسكلقحي
.ةيلاتلاصيخرتلادونبعمقفاوتيامبوجتنملا
كحنمت،صيخرتلااذهطورشودونببجومب
يرصحريغاًدودحماًصيخرتQSSCةكرش
جمانربلااذهمادختساللقنلللباقريغو
.ّعنصملانمدوصقملاضرغلابجتنملانمض
فالخىلعّعنصملاوأنوناقلاصنيملام
ةدحاوةخسنبظافتحالاكنكمي،كلذ
.جمانربلانمءزجكجمانربللةيطايتحا
عيمجبنوصخرملاوQSSCةكرشظفتحت
يفًةحارصةحونمملاريغC31+قوقحلا
قوقحلالكبظفتحتامك،ةقيثولاهذه

،جمانربلاخسنعيمجبتامامتهالاوباقلألاو
ملامو.ةيركفلاةيكلملاقوقحكلذيفامب
قحيالهنإف،كلذفالخىلعنوناقلاصني
كفوألقنوأعيزوتوأجاتنإةداعإكل
وأكفلىرخأةلواحميأوأمدهوأعيمجت
لامعأءاشنإوأليدعتوأةسدنهسكع
)١(ىلعقفاوتتنأ.جمانربلانمةيقاقتشا
تاراعشإليدبتوأةيطغتوأةلازإمدع
ةدوجوملاتامالعلاوأتاقصلملاوةيكلملا

نامضبمزتلتكلذكو،هيلعوأجمانربلايف
يفدوجومراعشإيألمحتخسنلاعيمجنأ
وأجتنملاريدصتمدع)٢(و؛ةيلصألاةخسنلا
ريدصتلاةيامحنيناوقفلاخيامبجمانربلا
.ةيراسلا
،يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
نوعباتلانوصخرملاوQSSCةكرشرفوت
وأتانامضيأنودب"وهامك"جمانربلااهل
مأةحيرصتناكأٌءاوسعونيأنمطورش
اللاثملاليبسىلعكلذيفامب،ةينمض
مدعوةيكلمللطورشوأتانامضيأ،رصحلا
ةمءالملاوأيراجتلاعيبلاةيناكمإوأكاهتنالا
تاديروتوأتانامضيأ.نيعمضرغل
هلةعباتةهجيأوأعنصملانمةمدقم
متي،ةيقافتالاهذهيفدروامنعفلتخت
ةكرشعبتتالوةيدرفةروصباهميدقت

QSSC،وأاهلةعباتةكرشيأوأ
يأةيلوؤسملمحتتتنأو.نيصخرملا
جمانربللكمادختسابةطبترمةرطاخم
.ةيقافتالاهذهبجومب

يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
ال،)دمعتملالامهإلادنعلاحلاوهامك(
اهلةعباتةكرشيأوأQSSCةكرشعضخت
كتهجنمينوناقءاعدايألصخرميأوأ
ررضببسبءاوس،لاوحألانملاحيأب
)لامهإلاكلذيفامب(نوناقلاهيلعبقاعي
ببسبكلذفالخوأدقاعتلاببسبرارضأوأ
وأةصاخ،ةرشابمريغوأةرشابمتايفلتيأ
نعجتانمادختسايألةعباتىتحوأةيضرع
ىلعةردقلامدعلعجاروأصيخرتلااذه
ىلعكلذيفامب(جتنملااذهمادختسا
نعةجتانلاتايفلتلا،رصحلااللاثملاليبس
لمعلايففقوتيأوأةكرشلاةعمسدقف
تايفلتيأوألطعوأجتنمللقافخإوأ
راطخإمتولىتح،)راطخأوأىرخأةيراجت
وأاهلةعباتةكرشيأوأQSSCةكرش
.تايفلتلاهذهصوصخبةصخرم

WMA

ةنيعمقوقحبجومبيمحمجتنملااذه
.Microsoftةكرشلةعباتةيركفلاةيكلملل
اهعيزوتوأةينقتلاهذهمادختسارظحيو
ىلعلوصحلانودجتنملااذهجراخ
.Microsoftنمصيخرت

يفامبجمانربلانعتامولعملانمديزمل
جماربللصيخرتطورشوأدونبيأكلذ
)ةرفوتملارداصملازومرو(ردصملاةحوتفم
رشنلاوعبطلاقوقحتامسىلإةفاضإلاب
Runtimeىلعةيراسلا Configuration
ّعنصملابلاصتالاءاجرب،هالعأاهيلإراشملا
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٢٠١ هيفرتلاوتامولعملاماظن

ناونعلاىلعQSSCةكرشبلاصتالاوأ
175 Terence Matthews Crescent،

Kanata، Ontario، Canada K2M 1W8
(licensing@qnx.com).

Linotype

Helveticaةعباتةيراجتةمالعنعةرابع
Linotypeةكرشل Corp..يفةلجسم
ةيراجتلاتامالعلاوعارتخالاتاءارببتكم
نوكتدقوةيكيرمألاةدحتملاتايالولايف
مساتحتىرخأقطانميفكلذكةلجسم

Linotype Corpصخرملامسابوأ
Linotype GmbH.

ةيراجتةمالعلكلةيصنةروصبمادختسالا
:يلاتلاكةلجسم
يفةيراجتلاةمالعلاتافصاومتابلطتم
نكميةلجسملاةيراجتلاةمالعلا
عقوملاىلعاهتفرعم

https://www.linotype.com/
2061-19414/trademarks.html.

مدختسملاراعشإ

ةروكذملاتاكرشلابةصاخلاتامالعلانإ
ةطشنأعقاومحيضوتلجتنملااذهيف
هذهيكلاملةكولممتامالعيهةيراجت
هذهمادختسانمضتيالو.تاكرشلا
وأةلافكيأجتنملااذهيفتامالعلا
.تاكرشلاهذهبناجنمقيدصتوأةقفاوم



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

خانملايفمكحتلاحيتافم٢٠٢

خانملايفمكحتلاحيتافم
خانملايفمكحتلامظن
٢٠٢.........خانملابمكحتلاةمظنأ
يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن

٢٠٤....................خانملاب

ءاوهلاذفانم
٢٠٧.................ءاوهلاذفانم

ةنايصلا
٢٠٨....باكرلاةروصقمءاوهرتلف
٢٠٩.....................ةمدخلا

خانملايفمكحتلامظن

خانملابمكحتلاةمظنأ

.ماظنلااذهلالخنماهتيوهتواهديربتوةبكرملاةئفدتيفمكحتلانكمي

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

)دجونإ(ةيفلخلاذفاونلابابضليزم.٧
)تدجونإ(ةنخسملاايارملاو

يفةحورملايفمكحتلاضبقمردأ:9
هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
ةعرسضفخوأةدايزلةعاسلابراقع
هاجتايفاًمامتضبقملاردأ.ةحورملا
.ةحورملاليغشتفاقيإلةعاسلابراقع
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٢٠٣ خانملايفمكحتلاحيتافم

TEMP:ةجرديفمكحتلاحاتفمردأ
سكعوأةعاسلابراقعهاجتايفةرارحلا
ةجردضفخوأعفرلةعاسلابراقعهاجتا
.ةبكرملالخادةرارحلا
:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم
رييغتل]وأYوأوأzىلعطغضا
يأديدحتنكمي.ءاوهلاقفدتهاجتا

ءيضي.مكحترصانعةثالثنمةعومجم
.ددحملاعضولارزيفرشؤمحابصم
.يليامماًدحاورتخا،يلاحلاعضولارييغتل
:رشؤملاحابصمئيضيس

z:يمامألاجاجزلاىلإءاوهلاهيجوتمتي،
جراخمو،يجراخلاءاوهلافييكتجرخمو
.ةيبناجلاةذفانلا

Y:فييكتجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.ءاوهلا

،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]
جاجزلاجراخموحنءاوهلاضعبهيجوتعم
ذفاونلاويجراخلاءاوهلافييكتويمامألا
.ةيبناجلا

ىلإءاوهلاهيجوتمتي:ىصقألادحلا0
ةعرسبةحورملالمعتويمامألاجاجزلا
ةعرسقوفلعفلابنكتملاذإىلعأ
ىلععضولااذهلمعي.ةطسوتملاةحورملا
حسميوددحملاقباسلاعضولاءاغلإ
يمامألاجاجزلاىلعنمعيقصلاوأبابضلا
مكحتلارزىلعطغضلادنع.ربكأةعرسب
عضولادادعإىلإماظنلادوعي،ىرخأةرم
اهتعرسىلإةحورملاةعرسدوعتوقباسلا

.عضولااذهيف
يأفيظنتبمق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
ةلازإلبقيمامألاجاجزلانمديلجوأجلث
.عيقصلا

.ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا:@
ءاوهلاريودتمتي.يئوضرشؤمءيضيس
.لخادلانمةبكرمللعيرسلاديربتلاضرغب
ءاوهلالوخدليلقتلهمادختسانكميامك
.ةبكرملاىلإحئاورلانمهريغويجراخلا
ةليوطتارتفلريودتلاةداعإمادختسابنجت
.ةبطرلاوأةدرابلافورظلايفتقولانم
فورظلايفريودتلاةداعإمادختسانإ
ىلإيدؤينأنكميةبطرلاوأةدرابلا
.بابضثودح

فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا

متينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف
فييكتحابصملظيس.ءاوهلافييكتليغشت
ةرارحلاةجردتناكولىتحًءاضمءاوهلا
.ضافخنالاةديدشجراخلاب

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

طغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ:فلخلا1
بابضلاةلازإةادأليغشتفاقيإوأليغشتل
ءيضياهدنعو.ةيفلخلاذفاونلاىلعنم
ريشييكلرزلاىلعدوجوملارشؤملاحابصم
.يجراخلاعضولاليغشتىلإ
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادألمعت
نكمي.كرحملاليغشتدنعطقفيفلخلا
قيرطنعبابضلاليزمليغشتفاقيإ
عضويفهعضووأةبكرملاليغشتفاقيإ
.تاقحلملا
،ةأفدمةيجراخايارمبةزهجمتناكاذإ
فاقيإوأاهليغشتلfىلعطغضاف
.٣٨/نيخستللةلباقلاايارملاعجار.اهليغشت
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خانملايفمكحتلاحيتافم٢٠٤

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

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
خانملاب
اهديربتوةبكرملاةئفدتيفمكحتلانكمي
.ماظنلااذهلالخنماهتيوهتو

ىلعألاىوتسملاضرع

ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.١
قئاسلاوبكارلانملك

عيقصلاةلازإلىصقألادحلا.٢
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٣
٤.A/C)ءاوهلافييكت(
٥.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
ءاوهلاريودتةداعإ.٦
ةقاطلارز.٧
ةحورملايفمكحتلا.٨
)دجونإ(ةيفلخلاذفاونلابابضليزم.٩

)تدجونإ(ةنخسملاايارملاو
١٠.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(

خانملابمكحتلاةشاش
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٢٠٥ خانملايفمكحتلاحيتافم

نملكىدلةرارحلاةجردتادادعإ.١
قئاسلاوبكارلا
ةحورملايفمكحتلا.٢
ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٣

قئاسلاوبكارلانملك
٤.Sync)ةنمازتمةرارحةجرد(
ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٦
٧.Auto)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٨.A/C)ءاوهلافييكت(
)ةقاطلا(ليغشتفاقيإ/ليغشت.٩
عضووةحورملاتادادعإيفمكحتلانكمي
ةرارحلاةجردوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوت
نمSyncوبكارلاوقئاسلانماًلكىدل
ةحفصلايفCLIMATEسمللالخ
رزوأهيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا

climate)ةشاشبقيبطتلاةحوليف)خانملا
ءارجإنكميمثنمو.خانملابمكحتلا
خانملابمكحتلاماظنةحفصيفرايتخالا
.ةضورعملا

خانملابمكحتلاةلاحةشاش

لکشبخانملايفمکحتلاةلاحةشاشرھظت
خانملايفمکحتلارصانعطبضدنعزجوم
.طسوألالوسنوكلابةدوجوملا
يكيتاموتوألاليغشتلا

ةعرسيفًايكيتاموتوأماظنلامكحتي
ءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتوةحورملا
ةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلاريودتةداعإو
يتلاةرارحلاةجردىلإلوصوللاهديربتوأ
.اهيفبغرت
عيمجلمعت،AUTOرزلاةءاضإدنع
اًضيأنكمي.ًايكيتاموتوأةعبرألافئاظولا
متيوًايوديةدحىلعةفيظولكنييعت
رارمتسامتيسو.ددحملادادعإلاضرع

متيمليتلافئاظولايفًايكيتاموتوأمكحتلا
رشؤملانكيملاذإىتح،ًايودياهنييعت

AUTOًائيضم.
:يكيتاموتوألاليغشتلل

.AUTOىلعطغضا.١

ماظنلاكرتاو.ةرارحلاةجردنييعت.٢
ةجردطبضا.رقتسيىتحفاكتقول
ىلعلوصحللةجاحلابسحةرارحلا
.ةمءالملضفأ

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
ريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
.راحلاسقطلاءانثأًايكيتاموتوأ
مكحتلادنعريودتلاةداعإءوضلعتشينل
ليغشتلا"تحت@رظنا.ًايكيتاموتوأهب
.ليصافتلانمديزمةفرعمل"يوديلا

يوديلاليغشتلا

يفةحورملايفمكحتلاضبقمردأ:9
هاجتاسكعوأةعاسلابراقعهاجتا
ةعرسضفخوأةدايزلةعاسلابراقع
ليغشتفاقيإلضبقملاطغضا.ةحورملا
،ليغشتلافاقيإعضوديدحتدنع.ةحورملا
ذفانملانمءاوهلانمةريغصةيمكجرختدق
طغضلاةلاحيف.ةبكرملاةعرسبسح
،ضباقميأريودتدنعوأ،رارزأيأىلع
لمعيوخانملابمكحتلاماظنليغشتمتيس
.يلاحلادادعإللاًقفو
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خانملايفمكحتلاحيتافم٢٠٦

ليغشتلاىلإةدوعللAUTOىلعطغضا
.يكيتاموتوألا
نملكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلا
ةجردطبضنكمي:قئاسلاوبكارلا
ىلإةبسنلابلصفنموحنىلعةرارحلا
.بكارلاوقئاسلا
وأةعاسلابراقعهاجتايفحاتفملارِدأ
ىدلةرارحلاةجرددادعإعفرلاهسكع
ضعبيف.هضفخوأبكارلاوأقئاسلا
ةيبناجلاةرارحلاةجردةشاشضرعت،زرطلا
دنعةرارحلاةجرددادعإقئاسلاوأبكارلل
.اهضفخوأاهعفر

SYNC)ةجرددادعإطبرلطغضا:)ةنمازم
بناجدادعإةمءالملبكارلابناجةرارح
.SYNCرشؤمحابصمءيضيس.قئاسلا
ئفطنيس،بكارلادادعإطبضمتيامدنع
.SYNCرشؤملاحابصم

طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
قفدتهاجتارييغتل]وأYوأzىلع
ةثالثنمةعومجميأديدحتنكمي.ءاوهلا
رزيفرشؤمحابصمءيضي.مكحترصانع
.ددحملاعضولا
ليغشتلاءاغلإىلإعضولارييغتيدؤيو
عضولاىلإماظنلالاقتناويكيتاموتوألا
ىلإةدوعللAUTOىلعطغضا.يوديلا
.يكيتاموتوألاليغشتلا

:يليامماًدحاورتخا،يلاحلاعضولارييغتل

z:يمامألاجاجزلاىلإءاوهلاهيجوتمتي،
جراخمو،يجراخلاءاوهلافييكتجرخمو
.ةيبناجلاةذفانلا

Y:فييكتجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.ءاوهلا

،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]
جاجزلاجراخموحنءاوهلاضعبهيجوتعم
ذفاونلاويجراخلاءاوهلافييكتويمامألا
.ةيبناجلا

ىلإءاوهلاهيجوتمتي:ىصقألادحلا0
ةعرسبةحورملالمعتويمامألاجاجزلا
ةعرسقوفلعفلابنكتملاذإىلعأ
ىلععضولااذهلمعي.ةطسوتملاةحورملا
حسميوددحملاقباسلاعضولاءاغلإ
يمامألاجاجزلاىلعنمعيقصلاوأبابضلا
مكحتلارزىلعطغضلادنع.ربكأةعرسب
عضولادادعإىلإماظنلادوعي،ىرخأةرم
اهتعرسىلإةحورملاةعرسدوعتوقباسلا

.عضولااذهيف
يأفيظنتبمق،جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
ةلازإلبقيمامألاجاجزلانمديلجوأجلث
.عيقصلا

.ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا:@
ءاوهلاريودتمتي.يئوضرشؤمءيضيس
.لخادلانمةبكرمللعيرسلاديربتلاضرغب
ءاوهلالوخدليلقتلهمادختسانكميامك
.ةبكرملاىلإحئاورلانمهريغويجراخلا
ةليوطتارتفلريودتلاةداعإمادختسابنجت
.ةبطرلاوأةدرابلافورظلايفتقولانم
فورظلايفريودتلاةداعإمادختسانإ
ىلإيدؤينأنكميةبطرلاوأةدرابلا
.بابضثودح
فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا

متينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف
فييكتحابصملظيس.ءاوهلافييكتليغشت
ةرارحلاةجردتناكولىتحًءاضمءاوهلا
.ضافخنالاةديدشجراخلاب

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

طغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ:فلخلا1
بابضلاةلازإةادأليغشتفاقيإوأليغشتل
ءيضياهدنعو.ةيفلخلاذفاونلاىلعنم
ريشييكلرزلاىلعدوجوملارشؤملاحابصم
.يجراخلاعضولاليغشتىلإ
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادألمعت
نكمي.كرحملاليغشتدنعطقفيفلخلا
قيرطنعبابضلاليزمليغشتفاقيإ
عضويفهعضووأةبكرملاليغشتفاقيإ
.تاقحلملا
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٢٠٧ خانملايفمكحتلاحيتافم

،ةأفدمةيجراخايارمبةزهجمتناكاذإ
فاقيإوأاهليغشتلfىلعطغضاف
.٣٨/نيخستللةلباقلاايارملاعجار.اهليغشت

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

:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
دق،دُعبنعليغشتلاةيناكمإرفوتةلاحيف
متيامدنعخانملايفمكحتلاماظنلمعي
ةزهجمتناكاذإ.دُعبنعةبكرملاليغشت
ةلجعةئفدتوأةاوهموأةأفدمدعاقمب
ءدبءانثأتازيملاهذهرهظتدقف،ةدايقلا
ةبكرملاليغشتءدبعجار.دُعبنعليغشتلا
و١٩/دعبنع
و٥٤/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
.١٠٧/ةئّفدُمةدايقةلجع

تاسجملا

ةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
جاجزلانمبرقلاب،تاسايقلاةزهجأ
.سمشلاةرارحدصرىلع،يمامألا
تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختَسي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلاعيزوتعضووريودتلاةداعإوةحورملا
.ةنكممةحارلضفأىلعلوصحلل
لمعيالامبرفالإو،رعشتسملاةيطغتبنجت
.اًديجخانملايفمكحتلاماظن
قحاللاخفنلاةزيم

،ةنيعمفورظلظيف،ةزهجمتناكاذإ
متيدقوأليغشتلاديقةحورملالظتدقف
فاقيإدعبتارمةدعاهفاقيإواهليغشت
اًرمأدعياذهو.اهلفقوةبكرملاليغشت
.ًايعيبط

ءاوهلاذفانم
ذفانمىلعةقلزنملاضباقملامدختسا
قفدتهاجتارييغتلةيبناجلاوةيزكرملاءاوهلا
.ءاوهلا
ىلعئفادلاءاوهلاقفدبءاوهلاذفانمموقت
ةلاحيف.درابلاسقطلايفةيبناجلاذفاونلا
،ةيضرألانمبابضلاوأعيقصلاةلازإديدحت
نمءاوهلانمريغصرادقمهيجوتمتيس
.ةذفانلانمبرقلابةدوجوملاذفانملا
،ةيمامألاءاوهلافييكتةيوهتتاحتفقالغإل
عضولاىلإةقلزنملاضباقملالقنا
.لفسأللماكلا
،ةيفلخلاءاوهلافييكتةيوهتتاحتفقالغإل
لماكلاعضولاىلإةقلزنملاضباقملالقنا
.يلخادلا
ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
لخادءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملا
كرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.

صاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلانيسحتل
.ةبكرملاىلإةلخادلاةبوطرلا
دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.

يفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف
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خانملايفمكحتلاحيتافم٢٠٨
نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.

كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
تادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار
.ةبكرملليجراخلالكيهلل
.ةيوهتلاتاحتفذفانمبةزهجأةيألخدتال.

يفببستيدقوءاوهلاقفدتاذهقوعيس
.ةيوهتلاتاحتفلفلتثودح

ةنايصلا

باكرلاةروصقمءاوهرتلف
تاّجيهملاوعلطلارابغوةبرتألارتلفلاللقي
ءاوهلانمءاوهلااهلمحييتلاىرخألا
.ةبكرملالخادىلإبوحسملايجراخلا
ةنايصلانمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو
/ةنايصلالودجعجار.ةينيتورلاةلودجملا

يغبنييذلارتلفلاعونىلعفرعتللو.٣٨٢
.٣٩٠/رايغلاعطقرظنا،همادختسا

يلفسلاتازافقلاقودنصبابحتفا.١
.لماكلكشب

راسيلاوحندمخملاعارذىلعطغضا.٢
.تازافقلاقودنصريرحتىتح

قودنصبابيبناجىلعطغضا.٣
بابلاريودتبمقولخادلاىلإتازافقلا
.هتلازإللفسأل
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٢٠٩ خانملايفمكحتلاحيتافم

نمراسيلاىلعدوجوملاعارذلابحسا.٤
.بابلالزأمثاًراسيهكّرحورتلفلاباب
.ميدقلاءاوهلارتلفلزأ
.ديدجلاءاوهلارتلفبّكر.٥
.رتلفلابابتيبثتدعأ.٦
بيكرتةداعإلسكعلابتاوطخلاذّفن.٧

.تازافقلاقودنص
ةدعاسمللةجاحبتنكاذإكليكورشتسا
.ةيفاضإلا

ةمدخلا
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
مدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظنةنايص
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدُعي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٣٨٢/ةنايصلالودجعجار
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٠

ليغشتلاوةدايقلا
ةدايقلاتامولعم
يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا

٢١١............دوقولاكالهتسا
٢١١.....ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
٢١٢..............ةيئاقولاةدايقلا
٢١٢...........ةبكرملايفمكحتلا
٢١٢....................لمارفلا
٢١٢.....................هيجوتلا
٢١٤.......قيرطلاجراخدادرتسالا
٢١٤................ةرطيسلادقف
٢١٤..........قرطلاجراخةدايقلا
٢١٩.......ةللبمقرطىلعةدايقلا
٢١٩........ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
٢٢٠............ءاتشلايفةدايقلا
٢٢١............ةبكرملاتقلعاذإ
٢٢٢.........ةبكرملاةلومحدودح
مييختلاتادعمليمحتتامولعم
٢٢٧.................تانحاشلاب

ليغشتلاوةيادبلا
٢٢٨......ةديدجلاةرايسلاضيورت
لوخدلا(لاعشإلاعاضوأ

٢٢٩...................)حاتفمب
البلوخدلا(لاعشإلاعاضوأ

٢٣١....................)حاتفم
٢٣٣..........كرحملاليغشتءدب

كرحملاناخس
)Silverado(..............٢٣٤

٢٣٥......)Sierra(كرحملاناخس
تاقحلملاةقاط
٢٣٦...........)RAP(ةنزتخملا
٢٣٦......نكرلاعضوىلإلاقتنالا
٢٣٨....نكرلاعضونمرايغلالقن
ةلباقحوطسىلعنكرلا

٢٣٨..................لاعتشالل
٢٣٨................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
٢٣٩.............كرحملاتاثاعبنا
٢٣٩....اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
٢٤٠.....يكيتاموتوألاةكرحلالقان
٢٤٢...............يوديلاعضولا
٢٤٤..........رطقلا/بحسلاعضو

ةدايقلاةمظنأ
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٢٤٥...............تالجععبرأب

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

٢٤٨...........)ABS(قالغنالل
٢٤٩.......يئابرهكلانكرلالمارف
٢٥٠..............لمارفلادعاسم
ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن

٢٥٠..........)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٥١........تابثلايفينورتكلإلا
ىلعنملوزنلايفمكحتلا

٢٥٢.........)HDC(تاعفترملا
٢٥٣.........ةدايقلاعضوبمكحتلا
٢٥٤..........يفلخلاروحملالفق

ةعرسلاتبثم
٢٥٤................ةعرسلاتبثم

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢٥٧.......قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٥٨....................فلخلل
ةيؤرلااريماك
٢٥٨............)RVC(ةيفلخلا
٢٥٩........ةيطيحملاةيؤرلاماظن

Park Assist)دعاسم
٢٦٧....................)نكرلا
ضراعتملارورملاهيبنتماظن

٢٦٨...........)RCTA(يفلخلا
٢٦٩......ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢٦٩....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ئراوطلالمارف
٢٧١............)AEB(ةيئاقلتلا
ءايمعلاةقطنملاريذحت
٢٧٢...........)SBZA(ةيبناجلا
ةراحرييغتهيبنت

٢٧٢..............)LCA(ريسلا
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٢١١ ليغشتلاوةدايقلا

ةرداغمدنعريذحتلا
٢٧٤.................ريسةراح

دوقولا
٢٧٥.............ايلعلاةئفلادوقو
٢٧٥...........هبىصوملادوقولا
٢٧٦.....همادختساعونمملادوقولا
٢٧٦..............دوقولاتافاضإ
٢٧٦....)زارطلارايتخا(نازخلاءلم
ةنيباكتاذزرطلا(نازخلاءلم
٢٧٨....)قودنصنودبوةيساشلا
٢٧٩....ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ةروطقمبحس
٢٧٩....بحسلانعةماعتامولعم
تاداشرإوةدايقلاقرط
٢٨٠....................رطقلا
٢٨٤..............ةروطقمبحس
٢٨٨......ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

٢٩٨..........)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٣٠٠....ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا
ىلإبأكيبلاقودنصليوحت
٣٠١............لكيهلاةروصقم

ةدايقلاتامولعم

يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا
دوقولاكالهتسا
ةفاسملاىلعةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ضعبيلياميف.اهعطقلدوقولايفكييتلا
كالهتسالضفأقيقحتلةدايقلاحئاصن
:دوقوللنكمميداصتقا
ةجردىلعخانملابمكحتلارصانعطبضا.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
مدعدنعاهليغشتفقوأوأ،كرحملا
.اهيلإةجاحلا
عراستلابمقوعيرسلاليغشتلاءدببنجت.

.ةسالسب
بنجتويجيردتلكشبلمارفلامدختسا.

.ةئجافملاتافقوتلا
.ةليوطتارتفلكرحملاؤطابتبناجت.
سقطلاوقيرطلافورظتناكاذإ.

تابثيفمكحتلاماظنمدختساف،ةمئالم
.ةعرسلا
ةعرسلادودحعابتاىلعًامئادصرحإ.

ةعرسىلعةدايقلابمقوأاهنعنلعُملا
.كلذيضتقتفورظلاتناكاذإأطبأ
لكشلابةبكرملاتاراطإخفنىلعصرحإ.

.بسانملا
ةلحريفتالحرلانمديدعلاجمدبمق.

.ةدحاو

لمحتىرخأبةبكرملاتاراطإلدبتسا.
كوبسملاTPCتافصاوممقرسفن
.ساقملانمبرقلابراطإلابناجىلع

.اهبىصوملاةيرودلاةنايصلاعبتا.

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

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا
عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.

.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٢
،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.

ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا
ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.

.ةبكرملابفقوتلالبق
.لافطألابءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.

.ةبسانمتيبثتةليسو
،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.

فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}

قيرطلانعكينيعفرصببستيدق
عوقويفةرركتمةفصبوأةليوطةرتفل
اذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤيثداح
.ةدايقلايفزيكرتلاكيلع

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنمسقرظنا
ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملانم
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،لقنتلاماظنو
فتاهنارقإةيفيككلذيفامب،كلذب
.همادختساولومحم

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

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكوهلعفنكميامعقوت.ءاطخألا
.هلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا
.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةبكرملايفمكحتلا
لماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسمللةمهم
.ةدايقلاءانثأ

لمارفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
طغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
يف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساودىلع
تقووهكلذليلعفلاءارجإلانأنيح
.ةباجتسالا

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

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

.رورملا
وألمعلانعكرحملافقوتةلاحيف
لمارفلادقفيدق،لمارفلابلطعثودح
ديزملالذبمزليس.ةقاطلابةززعملاةلمرفلا
قرغتستدقف.ةبكرملافاقيإلدهجلانم
.فقوتلللوطأًاتقو

هيجوتلا

هيبنت
ةدايقلابنجت،هيجوتلاماظنفالتإبنجتل
تابكرملافصزجاوحوأةفصرألاقوف
٣نمرثكأتاعرسبةلثامملاءايشألاوأ
خوت.)ةعاسلايفليم١(ةعاس/مك
لثمىرخأءايشأقوفةدايقلادنعرذحلا

)عبتي(
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٢١٣ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(هيبنت
فلتلا.ةعرسلاتابطموتاراحلالصاوف
نوكيالةبكرملامادختساءوسنعجتانلا
.ةبكرملانامضبالومشم

ةلسلس(دوقملابيكيلورديهلامكحتلا
٢٥٠٠/٣٥٠٠(

ةمظتنملاتانيباكلاعيمج-٢٥٠٠/٣٥٠٠ةلسلسلا(
ءازجألاعممقاطلاةنيباك/ةجودزملاةنيباكلاو
)ةدعاقلابةيلخادلا

.ةنايصلايئابرهكلاهيجوتلاماظنبلطتيدق
.٣١٧/ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاسرظنا

يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
لاطعأدوجووأكرحملافقوتببسب
دقنكلوةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلاب
عمرمألاعجار.دهجلانمديزملاكلذبلطتي
.ليكولا
ةنيباك/ةجودزملاةنيباكلا-٢٥٠٠/٣٥٠٠ةلسلسلا(
)ايلعلاةيلخادلاءازجألامقاطلا

يئابرهكهيجوتماظنىلعةبكرملايوتحت
.ةبكرملاهيجوتلبولطملادهجلارادقمعوني
.لقألاتاعرسلادنعلقأهيجوتدهجبلطتي
هيجوتلادهجدادزي،ىلعألاتاعرسلادنع
ىلعهيجوتلاةلجعماظنلادعاسي.بولطملا
.ةضفخنملاتاعرسلادنعزكرمللةدوعلا
Tow/Haulعضورزىلعطغضلالمعي
فورظلهيجوتلادهجطبضىلع)رج/بحس(
/رطقلا/بحسلاعضويفةحضوملاةدايقلا

٢٤٤.

.ةنايصلايئابرهكلاهيجوتلاماظنبلطتيدق
.٣١٧/ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاسرظنا

يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
لاطعأدوجووأكرحملافقوتببسب
دقنكلوةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلاب
عمرمألاعجار.دهجلانمديزملاكلذبلطتي
.ليكولا

ريذحت}

تلزامتنأودوقولاةساودىلعطغضتال
سفنيفلمارفلاةساودىلعاًطغاض
هيجوتلامظنيففلتثدحيدق.تقولا
يدؤيدقاممةززعملالمارفلاوززعملا
ىلإلصيدقو،ءادألاضافخناىلإ
ةدعاسموهيجوتلانادقفنمضتيو
.لمارفلا

هيبنت
عضوىلعةدايقلاةلجعتيبثتبمقتال
ةيناث١٥نملوطأةدمللماكلانارودلا
يفتارودلاددعلعفترملدعمدنعوأ/و
فالتإيفكلذببستينأنكمي.ةقيقدلا
ىلإةفاضإلاب،ززعملاهيجوتلاماظن
.ززعملاهيجوتلاةدعاسمنادقفةيناكمإ

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا
مث،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.

قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادز
.ميقتسملا
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ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا
ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.

دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا
قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.

)ABS(ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت.

قيرطلاجراخدادرتسالا

ةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
بناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلعنم
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأقيرطلا

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،ًايلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،ًابيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا
ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣

.قيرطلاىلع

ةرطيسلادقف

قالزنالا

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

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
ةوقدقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالا
دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.

تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا
بولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
قيرطنعتاقالزنالامظعمبنجتبيئاقو
فورظللًاقفوةلوقعملاةيانعلاذاختا
تافاسملةدايقلامدعقيرطنعو،ةيلاحلا
امًامئادنكل.فورظلاهذهيفةليوط
.تاقالزناثدحتنأنكمي

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
ةلمرفلاوأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.

ضفخكلذيفامب،ةئجافمةروصب
ىلإرايغلالقنلالخنمةبكرملاةعرس
يأببستتنأنكمي.ىندألاسرتلا
.تاراطإلاقالزنايفةئجافمتاريغت
يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

قرطلاجراخةدايقلا
عبرأبعفدلاماظنتابكرممادختسانكمي
متتالأبجي.قرطلاجراخةدايقللتالجع
عفدلاماظنبةزهجملاريغتابكرملاةدايق
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ةزهجملاريغتابكرملاوتالجععبرأب
وأ)AT(تاقرطلالكلريسلاماظنتاراطإب
)OOR(قرطلاجراخةدايقلاماظنتاراطإب
ٍوتسمحطسىلعالإ،ةرعولاقرطلاىلع
ةصاخلالاصتالاتامولعمل.كسامتمو
ليلدعجار،يسايقلازيهجتلاتاراطإب
.ةنايصلا
قرطلالضفأدحأةعرسلايفمكحتلاربتعي
.قرطلاجراخةحجانلاةدايقلل

ريذحت}

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

قرطلاجراخةدايقلالبق
ةنايصلالامعأعيمجءارجإىلعصرحا.

.ةمزاللاةمدخلاو
ءلمو،دوقولابةبكرملاةئبعتبجي.

خفنلاطغضصحفو،لئاوسلاتايوتسم
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاعيمجيف
.دجُونإ،يطايتحالا

تامولعملاعيمجةءارقىلعصرحا.
عبرأبعفدلاماظنتابكرمبةقلعتملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتالجع

مسجتحتءاوهتافراحيأةلازإبمق.
.كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةبكرملا
ةدايقلادعبءاوهلاتافراحقافرإدعأ
.قرطلاجراخ

يتلاةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلايغبني.
.قرطلاجراخةدايقلاىلعقبطنت
يضرألاصولخلانمديزملاىلعلوصحلل
ةلازإيرورضلانمنوكيدق،رمألامزلاذإ
متاذإ،ةيمامألاةهجاوللىلفسلاءاوهلاّدصم
نودبةدايقلا،نكلو.كلذبةبكرملازيهجت
.دوقولاةيداصتقاللقتيمامأرليوبسا

هيبنت
ةليوطتارتفلةبكرملاليغشتيدؤيدق
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمبيكرتنودب
كرحملاىلإءاوهلاقفدتىلإةيمامألا
ةداعإبمقكلذل.بسانمريغلكشب
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمليصوت
.قرطلاجراخةدايقلادعبةيمامألا

قرطلاجراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت

ريذحت}
ةيضرأىلعّةتبثملاريغةلومحلاف.

ءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
ضرأىلعةدايقلادنعةبكرملا
ءايشألاكبيصتدقو.ةرعو
.باكرلابيصتوأةرياطتملا
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف
.ماكحإب

ةقطنميفةلومحلابظفتحا.
مامألايفنوكتنأىلعةلومحلا
نأيغبني.ناكمإلاردقةضفخنمو
،ةيضرألاىلعءايشألالقثأنوكت
.يفلخلاروحملامامأ

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

لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
ةبكرملاةلومحدودحعجار،ةبكرملاليمحت
.٣٤١/تاراطإو٢٢٢/
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ةئيبلايفريثأتلافواخم
بوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.

قطانملاو،ةكسامتملاقرطلاو
جراخةماعللةيهيفرتلاةدايقللةصصخملا
دعاوقلاعيمجعابتاكلذكو،قرطلا
.ةنلعملاةيميظنتلا
وأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.

الأاًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأروهزلا
.ةيربلاةايحلابثبعت
لباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.

ةلباقحوطسىلعنكرلارظنا.لاعتشالل
.٢٣٨/لاعتشالل

تاعفترملاىلعةدايقلا

اًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
ةبكرملاعيطتستالامواملًامهفواًديدس
.هبمايقلا

ريذحت}

ةديدشيهتاعفترملانمديدعلانإ
ةيأاهزواجتتنأنكميالورادحنالا
ىلعاًدوعصةدايقللنكميو.ةبكرم
.ةبكرملالطعتيفببستتنأتاعفترملا
دقفتاعفترملاىلعنمًالوزنةدايقلاامأ
نأنكمي،كلذكو.ةرطيسلانادقفببست
بالقنايفتاعفترملاربعةدايقلاببستت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأةغلابةباصإلضرعتتدقو.ةبكرملا
ىلعةبكرملادقتال،مثنمو.ةافولل
.تاعفترملا

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

:تاعفترملاىلعةدايقلادنع
ةلجعبكسمأوةضفخنمةعرسىلعدُق.

.اًديجةدايقلا
.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.
ًالوزنوأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملادُق.

.نكمأنإ،ةميقتسمةروصبهلفسأل
ةمقنمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.

.عفترملا

ريذحت}

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

ءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.
اًحوضورثكأةبكرملالعجلراهنلا
.ىرخألاتابكرملل
ىلإةبكرملابيدؤتيتلاتافطعنملابنجت.

ةدايقلايقلت.عفترملاىلعنمجرحدتلا
تالجعلاىلعنزولانمديزمبردحنمربع
ببستيدقامم،عفترملالفسألةهجاوملا
وأعفترملالفسأوحنةبكرملاقالزنايف
.اهبالقنا
عاقبلاوأتتفملاىصحلاببستيدق.

قالزنايفلتبملابشعلاىتحوأةينيطلا
وحنمثنمو،بناوجلاهاجتابتاراطإلا
لكشبةرايسلاتقلزنااذإ.عفترملالفسأ
امبروامءيشبمدطصتدقف،يبناج
.بلقنت
نمةرهاظلاريغقئاوعلاديزتدق.

قوفءطولادنع.ردحنملاليمةروطخ
تطقساذإوأ،عفترملادوعصدنعةرخص
ضفخنموأدودخأيفةبكرملاتالجع
ةبكرملاليمتدقف،هيلعنملوزنلادنع
.ربكأةجردب
دحأىلعةدايقلايرورضلانمناكاذإ.

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

قودنصوعفترملالفسأىلإلوزنلادنع
Nعضولايفلقنلاةبلعوأسورتلا
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ةجردعفترتنأنكميثيح.)دياحم(
بترتياممةطرفمةروصبلمارفلاةرارح
.ةرطيسلادقفهيلع

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

ريذحت}

لقنةبلعىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
ببستينأنكمي،نيتعرستاذيكيتاموتأ
)دياحم(Nعضولاىلإلقنلاةبلعلقن
قودنصناكاذإىتحكتبكرمبالقناىلإ
عجرياذهو.)نكرلا(Pعضويفسورتلا
ةبلعيف)دياحم(Nعضولالهاجتىلإ
وأتنأضرعتتدقو.لقنلاةيلمعللقنلا
كرتةلاحيف.ةباصإللرخآصخش
لقناو،نكرلالمارفطبضا،ةبكرملا
.)نكرلا(Pعضولاىلإسورتلاقودنص
ءانثتسابعضويأىلإلقنلاةبلعلقنا
.)دياحم(Nعضولا

ريذحت}

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

متي،لمارفلاءادأفعضفاشتكاةلاحيف
تامولعمزكرميفةيريذحتةلاسرضرع
لمارفلاةساودمادختساطبضا.قئاسلا
لقأةكرحلقانسرتىلإليدبتلابمقو
.ةلمرفلاليلقتل
لمارفلاءادأفعضةلاحرارمتساةلاحيف
ةيريذحتلئاسرضرعمتي،داحلكشب
.قئاسلاتامولعمزكرميفةيفاضإ
،لمارفلاماظنليريذحتلاحابصملاءيضيس
حابصمرظنا.ةبكرملاةعرسديدحتمتيدقو
.١٢٨/لمارفلاماظنريذحت

:عفترمىلعةبكرملاتلطعتلاحيف

فاقيإللمارفلاىلعطغضلابمق.١
نكرلالمارفقيشعتمث،ةبكرملا
.كلذدعب

دعأمث)نكرلا(Pعضولاىلإلوحت.٢
.كرحملاليغشت
دحأىلعاًدوعصدوقتتنكاذإ.

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

اذإ.ةبكرملابةرادتسالالواحتنأكايإ.
ةيفاكةروصباًردحنمعفترملاناك
هنأينعيكلذف،ةبكرملاكرحمفاقيإل
يفببستللةيفاكةروصبردحنم
.ةبكرملابالقنا
،عفترملاةمقىلإلوصولارذعتاذإ.

.ةرشابمعفترملالفسأوحنعجارتف
دنععفترملالفسأىلإلزنتنأكايإ.

اًمدختسم)دياحملا(Nعضولاقيشعت
جرحدتتنأنكمي.بسحفلمارفلا
بترتياممةعرسبفلخلاىلإةبكرملا
.ةرطيسلادقفهيلع

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

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

.لفسألتجرحدتلاحيفةبكرملا

ريذحت}

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

جلثلاوأديلجلاوألامرلاوأنيطلايفةدايقلا

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

؛فيثكلاديلجلاوجولثلاىلعرجلاليلقتمتي
مق،اذلو.ةرطيسلادقفلهسلانمهنإثيح
ىلعةدايقلادنعةبكرملاةعرسضفخب
.فيثكلاديلجلاوجولثلا

ريذحت}

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

هايملايفةدايقلا

ريذحت}

هايملالالخةدايقلانوكتنأنكمي
هايملافرجتدقف.اًريطخاًرمأةعفدنملا
دقو،هايملايفطقستلةبكرملاةقيمعلا
هايملاتناكاذإو.باكرلاوتنأقرغت

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

هيبنت
تناكاذإةدكارلاهايملاربعةبكرملادقتال
عوزجةيطغتلةيافكلاهيفامبةقيمع
دق.مداعلابوبنأوأاهرواحموأتالجعلا
ءازجأوروحملاةقيمعلاهايملافلُتت
.ىرخألاةبكرملا

،قمعلاةغلابةدكارلاهايملانكتملاذإ
تاعرسلايف.ئطبباهلالخةدايقلاكنكميف
ببسيوكرحملاىلإءاملالخديدقربكألا
ةلاحيفلطعلاثدحيدق.لطعثودح
لاعشإلافقوتال.ءاملابمداعلابوبنأرمغ
نمنكمتتنلف.ءاملايفةدايقلاءانثأ
مداعلابوبنأناكاذإكرحملاليغشت
،هايملالالخةدايقلادنع.ءاملاباًرومغم
دادزتدق،لمارفلالالتبادنعهنأركذت
قرطىلعةدايقلا"عجار.ةلمرفلاةفاسم
.مسقلااذهيفاًقحال"ةللبم

ةرعولاقرطلايفةدايقلادعب

قلعدقنوكيماطحوأةمجأةيأعزنا
لفسأوأهيساشلاوأيلفسلاةبكرملالكيهب
تامكارتلاهذهلوحتتدقف.كرحملاءاطغ
ةفراحبيكرتدعأ.قيرحعالدنابرطخىلإ
زجاحلاوةبكرملليلفسلاءزجلاءاوه
.هتلازإةلاحيفيئاوهلا
بلطا،لامرلاوأنيطلايفليغشتلادعب
دقف.اهصحفولمارفلاتاناطبفيظنت
لمارفلاءاستكايفداوملاهذهببستت
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.مظتنمريغلكشباهلمعوأةلوقصمةقبطب
هيجوتلاوريودتلاةلسلسولكيهلاةينبصحفا
ماظنوتاراطإلاوتالجعلاوقيلعتلاو
،تايفلتدوجومدعنمدكأتللمداعلا
دكأتللديربتلاماظنودوقولاطوطخصحفاو
.برستيأدوجومدعنم
تامدخنمديزملاءارجإلةرورضكانه
/ةنايصلالودجعجار.ةرركتملاةنايصلا

٣٨٢.

ةللبمقرطىلعةدايقلا
ةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
ةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلايف
فقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلايلاتلابو
ةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا.عراستلاو
ةدايقلافورظنمعاونألاهذهيفأطبأ
وأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلابنجتو
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلاهايملا

ريذحت}

عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ءاملاقوفقالزنالا

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

ناكاذإةعرسلائطبتنأيه
.ًاللبمقيرطلا

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن

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

.ةديجةلاحيفيمامألا
ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.

.يمامألاجاجزلا
تاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.

رظنا.يجراخلاراطإللبسانمقمع
.٣٤١/تاراطإ
.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لئاوسلاتايوتسمعيمجنمققحت.

.ديربتلاماظنوتاراطإلاولمارفلاو
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع
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ريذحت}

ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
ديدشولزانقيرطىلعلمارفلا
.رادحنالا

ريذحت}

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

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
مدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
طخلاروبعمدعوضرعلابفارحنالا
.طسوألا
؛تاعفترملاممقىلعةدايقلاءانثأهبتنا.

اهبريستيتلاةراحلايفقئاعدجويدقف
وأةلطعتمةرايس،لاثملاليبسىلع(
.)مطحتثداح

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

ءاتشلايفةدايقلا

جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

هيبنت
قاحلإّبنجتةيغبوةدايقلابءدبلالبق
ُمق،لمارفلاتانّوكموتالجعلابررضلا
لخادنمديلجلاوجلثلاةلازإباًمئاد
.ةبكرملاتحتوتالجعلا

تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
رذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
لتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلاءانثأ
)تياهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرددنع
.لوطهلايفيديلجلارطملاأدبيامدنع
دنعوألتبملاديلجلاىلعةدايقلابنجت
ةجلاعممتتىتحةيديلجلاراطمألالوطه
.قرطلا
:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٥١/تابثلايفينورتكلإلا
قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.

)ABS(يفةرايسلاتابثنيسحتىلع
ىلعطغضلابجينكلو،ةيوقلاتافقوتلا
لاحلاهيلعوهاممعرسأةروصبلمارفلا
لمارفلاماظنرظنا.ةفاجلاقرطلاىلع
.٢٤٨/)ABS(قالغناللعناملا
يتلاةرايسلانيبوكنيبربكأةفاسمكرتا.

نمةقلزنملاقطانمللهبتناو،كمامأ
ةيجلثلاعقبلانوكتتنأنكمي.قيرطلا
قطانملايفةيلاخلاقرطلاىلعىتح
حطسلظينأنكميامك.ةللظملا
ىتحجولثلابىطغُمرسجلاوأىنحنملا
بنجت.ةيلاخةطيحملاقرطلاحبصتامدنع
ءانثأةلمرفلاوةئجافملاهيجوتلاتاروانم
.جولثلاىلعريسلا
.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

درابلاسقطلاعضو

دق،اًدجةضفخنملاةرارحلاتاجرديف
زكرميفدرابلاسقطلاةلاسررهظت
ةعرسلمعتدق.)DIC(قئاسلاتامولعم
ةعرسوةكرحلالقانطامنأوكرحملا
نيكمتلفلتخملكشبةروصقملاةحورم
كنكمي.عرسألكشبنيخستلانمةبكرملا
يفًايوديةروصقملاةحورمةعرسزواجت
.درابلاسقطلاعضو
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ةيجلثلافصاوعلافورظ

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

.ةيجراخلاايارملا

ريذحت}

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

دنعدوجوملاًةصاخو،ةرايسلا
.مداعلابوبنأ

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
بناجىلعًابيرقت)نيتصوب(
ثيحبحايرللهجاوملاريغةرايسلا
ىلإددجتملاءاوهلالخدينأنكمي
.ةرايسلالخاد

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
ىلعخانملابمكحتلاماظنطبضا.

،ةرايسلالخادءاوهلاريودتدادعإ
ىلعأىلعةحورملاةعرسطبضاو
مكحتلاةمظنأ"عجار.اهلدادعإ
".خانملاب
عجار،COنعتامولعملانمديزمل
.٢٣٩/كرحملاتاثاعبنا

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

ةبكرملاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
رظنا.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
اذهيفاًقحال"اهريرحتلةبكرملاةحجرأ"
.مسقلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاماظنلنكمي
يفةدعاسملاًابلاغتابثلايفينورتكلإلا
/رجلايفمكحتلارظنا.ةقلاعةبكرمريرحت
.٢٥١/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
مادختسابةبكرملاريرحتنمنكمتتملاذإ

TC/ESC،ةبكرملاةحجرأ"عجارف
.اًقحال"اهريرحتل

ريذحت}

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

لسالسمادختسانعتامولعملانمديزمل
/راطإلالسالسعجار،ةبكرملايفراطإلا

٣٥٥.
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٢

قئاعنماهجارخإلةبكرملاةحجرأ

هيبنت
عضوىلعةدايقلاةلجعتيبثتبمقتال
ةيناث١٥نملوطأةدمللماكلانارودلا
يفتارودلاددعلعفترملدعمدنعوأ/و
فالتإيفكلذببستينأنكمي.ةقيقدلا
ىلإةفاضإلاب،ززعملاهيجوتلاماظن
.ززعملاهيجوتلاةدعاسمنادقفةيناكمإ

ءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
مث.ةيمامألاتالجعلابةطيحملاةقطنملا
.ةرشابممامألاىلإتالجعلاهيجوتنمدكأت
ليدبتلابمق،يعابرلاعفدلاتابكرملةبسنلاب
مق.عفترملايعابرلاعفدلاعضوىلإ
رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإب
)TCS(.عضولانيبًابايإوًاباهذلقتناR
ةكرحلاسورتدحأو)فلخللعوجرلا(
ردقلقأبتالجعلاميودتعم،ةيمامألا
ىتحرظتنا،ةكرحلالقانلكآتعنملو.نكمم
اهروحملوحنارودلانعتالجعلافقوتت
تالجعلاناروددنع.تاعرسلاليدبتلبق
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطبب
ةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو
كلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررُحتنأنكمي
تالواحملاضعبدعبةبكرملاجارخإىلع
ةبكرملقنرظنا.اهبحسىلإجاتحتدقف
تافاطخمادختسانكمي.٣٦٩/ةلطعم
.تدجونإ،بحسلا

بحسلاتافاطخ

ريذحت}

بناجلانمبحسلاتافاطخبحستال
باصتوتافاطخلارسكنتدقف؛اًقلطم
تافاطخمادختسادنع.نورخآلاوتنأ
بحسىلعاًمئادصرحا،بحسلا
.يمامألاءزجلانمةرايسلا

هيبنت
رطقلاًقلطمبحسلاتافاطخمدختستال
فلتللةرايسلاضرعتتدق.ىرخأةبكرم
تاحالصإلاةرايسلانامضيطغينلو
.كلذنعةجتانلا

يفبحسللتافاطخدجوت،ةزهجمتناكاذإ
اذإتافاطخلاهذهمدختسا.ةبكرملاةمدقم
ةجاحبتناكوقيرطلاجراخةبكرملاتقلع
ةعباتمنمنكمتتىتحامناكمنمبحسلل
.ةدايقلا

ةبكرملاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلُطي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
يفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
دقةبكرملاىلعناقصلمدجوي.عنصملا
؛هلمحلتُممصيذلانزولاناحضوي
تاراطإلاتامولعمقصلمامهو
.تاراطإلا/دامتعالاقصلموةلومحلاو

ريذحت}

لامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
ةبكرملليلكلانزولاةبسننمربكأ
)GVWR(،ةبسنلىصقألادحلاوأ
)GAWR(روحملليلكلانزولا
نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
ةمظنألالطعتيفكلذببستي
امم.ةبكرملاةجلاعمبولسأرييغتو
ىلعةرطيسلادقفىلإيدؤيدق

)عبتي(
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٢٢٣ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

يدؤتدق.مداصتعوقووةبكرملا
فقوتلاءادأليلقتىلإةلومحلاةدايز
.ةبكرملارمعريصقتوتاراطإلافلتو

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
)١(باكرللةصصخُملادعاقملاددع
ةبكرملاباعيتسانزولىصقألادحلاو
.لطرلاومارغوليكلاب)٢(

تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
تاراطإلانعتامولعملانمديزمل
و٣٤١/تاراطإعجار،خفنلاو
.٣٤٣/تاراطإلاطغض

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

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight

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

ةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا

باكرلاوقئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلا
قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣

وأمغكXXXنمباكرلاو
XXXلطر.

حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤
.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
رادقملاناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
"XXX"كانهولطر١٤٠٠يواسي
يفًالطر١٥٠نزوبباكرةسمخ
ةلومحلارادقمحبصيذئدنع،ةبكرملا
٦٥٠بئاقحلالمحةعسوةحاتملا
=)١٥٠×٥(٧٥٠-١٤٠٠(ًالطر

).ًالطر٦٥٠
بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥

ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.٤ةوطخلا
يفمدختُستسكترايستناكاذإ.٦

ةفاضإمتيفوس،ةروطقمبحس
ىلإةروطقملاهلمحتيذلالمحلا
ليلدلااذهىلإعجرا.ةرايسلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٤

ةلومحلانمكلذللُقيفيكديدحتل
ةحاتملابئاقحلالمحةعسو
".كتبكرمل

عالطالل٢٨٤/ةروطقمبحسعجار
بحسنعةمهمتامولعمىلع
بحسلاةمالسدعاوقوةروطقملا
.ةروطقملابحسبةصاخحئاصنو

١لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر1000()مغك453(=لوألا

150(مغك68@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر300(مغك136=2×)ًالطر

317=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
)لطر700(مغك

٢لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر1000(مغك453=يناثلا

150(مغك68@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر750(مغك340=5×)ًالطر

مغك113=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر250(

٣لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر1000(مغك453=ثلاثلا

200(مغك91@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر1000(مغك453=5×)ًالطر

مغك0=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر0(

ةلومحلاتامولعمقصلمعجار
تامولعمىلععالطاللتاراطإلاو
نكامأوكتبكرمةعسنزونعةددحم
عمجملانزولاديزينأبجيال.سولجلا
نزونعةلومحلاوباكرلاوقئاسلل
.ةبكرملاةعس
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٢٢٥ ليغشتلاوةدايقلا

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

صاختاراطإلا/ةداهشللقصلمدجوي
ىطسولاةماعدلاىلعتبثُمةبكرملاب
مجحضرعتدقةقاطبلا.)بةماعدلا(
خفنلاطغضوةيلصألاةبكرملاتاراطإ
يلامجإلانزولاىلعلوصحللبولطملا
ةبسناذهىلعقلطيو.ةبكرملاةلومحل

لمشي.)GVWR(ةبكرملليلكلانزولا
نزوةبكرملليلامجإلانزولاريدقت
دوقولاوباكرلاعيمجوةبكرملا
.ةلومحلاو
/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
اهبحومسملاىوصقلانازوألاراطإلا
يتلاو،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
روحملليلكلانزولاةبسناهيلعقلُطي

)GAWR(.ةيلعفلالامحألاةفرعمل
جاتحت،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
بلطونزوةطحمىلإباهذلاىلإ
ليكولاعيطتسيو.كتبكرمنزو
عيزوتىلعصرحا.كلذيفكتدعاسم
طخيبناجىلعيواستلابلمحلا
.ةبكرملافصتنم
قصلم/دامتعاةداهشنمضتتدق
لوحةمهمتامولعماًضيأتاراطإلا
."يمامألاروحملانازخةعس"

ريذحت}

وأئجافملافقوتلاةلاحيف
يتلاءايشألاكرحتتدق،مداصتلا
مامأللةنحاشلاةيضرأىلعاهلمحت
يدؤيامم،باكرلاةقطنمىلإلصتو
تعضواذإ.نيرخآلاوكتباصإىلإ
نمدكأتف،ةنحاشلاةيضرأىلعءايشأ
.ماكحإباهتيبثت

هيبنت
تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

لقثأقيلعتتانوكممادختساريغيالدق
تاريدقتنملمحتلانمديزملاقيقحتل
يفةدعاسمللليكولاعجار.نزولا
.ةحيحصلاةقيرطلابةبكرملاليمحت

ريذحت}

لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملانارودلا
ةقطنميفءايشألاعض.

نألواح.ةبكرملابةلومحلا
.يواستلابلمحلاعزوت

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

لخادءيشيألقندنع.
ىلعصرحلابجي،ةبكرملا
.ناكمإلاردقهطبر

ملاذإًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإجاتحتنكت
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٦

ةمهمليمحتتامولعماًضيأكانه
يفةرعولاقرطلاىلعةدايقلابقلعتت
دنعةبكرملاليمحت"عجار.ليلدلااذه
ةدايقلاتحت"قرطلاجراخةدايقلا
.٢١٤/قرطلاجراخ

نيتقبطيفليمحتلا

،ةريغصلاةنحاشلازارطىلعاًدامتعا
قيرطنعليمحتةصنمءاشنإنكمي
)ةصوب2(مس5ةعبرأوأةثالثعضو
حاولألانم)ةصوب6(مس15ةطساوب
بجي.ةنحاشلاقودنصضرعبةيبشخلا
ةضفخنملاءازجألايفحاولألابيكرت
.ةنحاشلاقودنصنم
دكأت،هذهليمحتلاةصنممادختسادنع
نماهعنملماكحإبةلومحلاطبرنم
ةلومحلالقثزكرمعضوبجي.كرحتلا
هذهو.يفلخلاروحملاىلعةقطنميف
يمامألاءزجلانيبةدوجومةقطنملا
بجي.راطإلالكةريجحنميفلخلاو
زواجتيالألقثلازكرمعافتراىلع
قودنصةحولنميولعلاءزجلا
.ةنحاشلا
حيباصمةقطنمزواجتتةلومحيأ
اهعملماعتلابجيةبكرمللةرخؤملا
حئاوللاونيناوقللاًقفوحيحصلكشب
.ةيلحملا

يلامجإلانزولاريدقتزواجتتالأركذت
يمامألاروحملل)GAWR(روحملل
.يفلخلاوأ

ةيفاضإلاتادعملا

دقف،ةلازإللةلباقرصانعلمحدنع
ددعىلعدحعضويرورضلانمنوكي
ىلعصرحا.ةبكرملالخادصاخشألا
تادعملاءارشلبقةبكرملانزو
.اهبيكرتوةديدجلا

هيبنت
تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

يلامجإلانزولاريدقتزواجتتالأركذت
يمامألاروحملل)GAWR(روحملل
.يفلخلاوأ

تادعملا*
ىصقألادحلا
نزولل

ملسلالماح
ةلومحلاو

مجك340
)لطر750(

تاودألاقودنص
ةلومحلاو

مجك181
)لطر400(

تادعملا*
ىصقألادحلا
نزولل

ةيبناجلاقيدانصلا
ةلومحلاو

لكلمغك113
ًالطر250(بناج
)بناجلكل

يلامجإلانزولازواجتيالأيغبني*
نابضقىلعةتبثملاتادعملاعيمجل
.)مغك1000(مغك454

ليمحتلاطاقن

ةيسيئرلاليمحتلاطاقن.١
ةيفاضإلاليمحتلاقطانم.٢
نمةدمتعملاتاقحلملاتيبثتطاقن.٣

زروتوملارنجةكرش
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٢٢٧ ليغشتلاوةدايقلا

يف)2(و)1(ةيلكيهلاءازجألانيمضتمت
يغبنيو.ةريغصلاةنحاشلاقودنصميمصت
ليمحتلاطاقنبةيفاضإلاتاقحلملاتيبثت
مدختسا،تاقحلملاميمصتلاًعبت.هذه
طاقندنعقحلملاتحتةدعابمةليسو
تاحتفميمصتمتيمل.ةوجفلادسلليمحتلا
لارنجةكرشنمةدمتعملاتاقحلملا
عجار.عيبلادعبامتادعمل)3(زروتوم
نمديزملwww.gmupfitter.comعقوملا
قودنصةلومحليمحتةينبلوحتامولعملا
.بأكيبلاةبكرملا

مييختلاتادعمليمحتتامولعم
تانحاشلاب
ليمحتتامولعمقصلمقافرإمت
ةرايسلابتانحاشلابمييختلاتادعم
اذهريشي.تازافقلاقودنصبناجىلع
تادعملمحنكميناكاذإامقصلملا
نكمييتلاةلومحلامجحامومييختلا
.ةلومحلارشنةيفيكوةبكرملاباهلمح
تادعمةقباطميفاذهدعاسيس
.ةبكرملاعمةحيحصلامييختلا
ةقباطميفةدعاسملاكليكولنكمي
يفةدعاسملاوةديجلامييختلاتادعم
.)CWR(ةلومحلانزولدعمديدحت

ةقلزنملامييختلاتادعمبيكرتدنع
ةكرشلاتاداشرإنمققحت،اهليمحتو
.ةعنصملا
،ةقلزنملامييختلاتادعملمحدنع
نزووهةبكرملاةلومحيلامجإنوكي
:يليامىلإةفاضإلابمييختلاتادعم
تادعمىلإهتفاضإتمتءيشلك.

.عنصملانماهجورخدعبمييختلا
.مييختلاتادعميفءيشلك.
.ةبكرملالخادصاخشألالك.
دحلاوه)CWR(ةلومحلانزولدعم
نأنكمييذلاةلومحلانزولىصقألا
نزونمضتيالاذهو.ةبكرملاهلمحت

٦٨مدختسا،نكلو.لخادلابصاخشألا
.دعقملكل)ًالطر١٥٠(مغك
ةلومحلالمحيلامجإنوكيالآبجي
.ةبكرملابصاخلاCWRنمربكأ
تادعمليمحتتامولعمقصلمعجار
قودنصيفتانحاشلابمييختلا
حضوموهامكBوAداعبأللتازافقلا
.يلاتلامسرلايف

ةلومحلاةيضرألةيفلخلاةفاحلامدختسا
هبىصوملاعقوملا.سايقلاضارغأل
يفدوجومةلومحلالقثزكرمل
اهيفمتييتلاةطقنلايهو،Cةقطنملا
دنعقيلعتلاةلاحيفو،ةينبلاةلتكزيكرت
نيبنزاوتثدحيامم،ةطقنلاهذه
.ةيفلخلاوةمدقملا
نيبةبسانملاةقباطملللاثميلياميف
:مييختلاتادعموةنحاشلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٨

مييختلاتادعملقثزكرم.١
لقثلازكرمعقومةقطنم.٢

هبىصوملا
لمحلةنحاشلامادختسامتيامدنع
نيمضتمتيالف،ةقلزنملامييختلاتادعم
يوتحتيتلاةنحاشللةيلامجإلاةلومحلا
ةكرشللمييختلاتادعمنزوىلع
ةيفاضإلامييختلاتادعمنزووةعنصملا
مييختلاتادعمةلومحنزويفّةبكرملا
بجي.مييختلاتادعميفباكرلانزوو
زواجتيالأةلومحلليلامجإلانزولاىلع
بجيامك،ةنحاشلاةلومحنزولدعم
نأ)١(ةلومحلاتادعملقثزكرمىلع
هبىصوملالقثلازكرمنمضنوكي
.هبيكرتدنع)٢(ةنحاشلل

متتتادعموأتاقحلمةيأنزوبجي
حرطا،كلذدعبو.ةبكرملاىلإاهتفاضإ
لمعيدق.CWRنمدئازلانزولااذه
ةقطنمليلقتىلعيفاضإلانزولااذه
.ةرايسلالقثزكرم
ةقلزنملامييختلاتادعمنزوناكاذإ
نوكتدقف،CWRنملقأاهتلومحو
.ًامجحربكأةرايسلالقثزكرمةقطنم
اًديجةطوبرملاريغرصانعلاماكحإبمق
ىلعرثؤيدقيذلانزولاكيرحتعنمل
تادعمليمحتمتيامدنع.ةبكرملانزاوت
ىلإةدايقلابمق،ةنحاشلاىلعمييختلا
ةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاىلعسايقم
.رواحملالامحأديدحتللصفنملكشب
ةيدرفلارواحملالامحأديزتالأبجي
يلامجإلانزولاتالدعمنميأنع
زواجتيالأبجي.)GAWR(رواحملل
لدعمنعرواحملاليمحتيلامجإ
متي.)GVWR(ةبكرملايلامجإلانزولا
قصلمىلعتالدعملاهذهديدحت
قفرملاتاراطإلا/دامتعالاةداهش
ةداهشقصلم"عجار.بةماعدلاب
ةلومحدودحنمض"تاراطإلا/دامتعالا
تالدعمزواجتةلاحيف.٢٢٢/ةبكرملا
اهتلازإوأرصانعلالقنبمق،نزولا
.تالدعملانملقأنازوألالكنوكتل

نمديزمىلعلوصحللليكولاعجار
زجاوحلانازوأىلعتامولعملا
زكرموةلومحلانزولدعموةيرجحلا
.حيحصلالقثلا

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت
.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
ءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.

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

٣٠٠لوألئجافملافقوتلابنجت.
يفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(مك
لمارفلاليتنوكيالءانثألاهذه
يدؤتدقو.دعبهنييلتمتدقديدجلا
ليتلاِىلبىلإةئجافملاتافقوتلا
ىلإةجاحلاوناوألالبقديدجلا

)عبتي(
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٢٢٩ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(هيبنت
داشرإعبتا.لقأةرتفدعبهلادبتسا
ليتتيرتشااملكاذهنييلتلا
.لمارف

ةرتفءانثأةروطقمبحستال.
/ةروطقمبحسعجار.نييلتلا

ةبكرملاةردقىلعفّرعتلل٢٨٤
نمديزموةروطقمبحسىلع
.تامولعملا

ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.ًايجيردتلمحلاوكرحملا

"نييلت"متي،ةديدجلاتابكرملاةلاحيف
دنعةفلتخملاةيئابرهكلاوةيكيناكيملامُظنلا
٦٤٠٠لوألوينيتورلكشبةبكرملاةدايق
متي،ةبكرملاةدايقءانثأ.)ليم٤٠٠٠(رتموليك
نامضةيغبةيكيناكيملامُظنلاطبض
لقانللضفألاءادألاودوقولللثمألاداصتقالا
.ةكرحلا
مُظنلافييكتمتيس،نييلتلاةرتفلالخ
ذيفنتءانثأو.اًضيأاهترياعممتتسوةيئابرهكلا
ةرملو،عامسيعيبطلانم،ةيلمعلاهذه
تاوصألاوتاقطقطلاضعب،ةدحاو
.ةهباشملا
ةرايسلاةيراطبنحشبةيداعلاةدايقلاموقت
كلذيفامب،ةبكرمللليغشتلضفأقيقحتل
.دوقولاكالهتسايفداصتقالا

)حاتفمبلوخدلا(لاعشإلاعاضوأ

ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ.٠
تاقحلملا.١
٢.ON/RUN)ليغشت(
٣.START)ليغشتلاءدب(
.عاضوأةعبرألاعشإلاحاتفمل
نأبجي،)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
ON/RUNعضولايفلاعشإلاحاتفمنوكي
ةساودىلعطغضلاعم)ريودت/ليغشت(
.لمارفلا

:)ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(٠
امك.ةرايسلافاقيإىلإعضولااذهيدؤي
لقانو،لاعشإلالفقىلعلمعيهنأ
دومعناكاذإ،هيجوتلادومعو،ةكرحلا
.ةبكرملايفاًرفوتملفقبدوزملاهيجوتلا

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

رظنا.نكرلالمارفطبضامث،لمارفلا
.٢٤٩/يئابرهكلانكرلالمارف

دومعهاجتابلماكلابحاتفملاعفدا.٤
عضولاىلإحاتفملاردأمث،هيجوتلا

LOCK/OFF)ءافطإ/لفق(.
.حاتفملالزأ.٥
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٠

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٦
ةلازإنكميناكاذإكبصاخلاليكولارظنا
.رخآعضويأيفحاتفملا
)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاطةزيمىقبت
ةنزتخملاتاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن
)RAP(/٢٣٦.

قئاسلابابحتفدنعريذحتتوصردصيس
.لاعشإلايفحاتفملاو
،لفقبدوزمهيجوتدومعبزيهجتلامتاذإ
ةيمامألاتالجعلابهيجوتلاطبترينأنكمي
دقامم،زكرملاباهليغشتفاقيإمتيتلا
LOCK/OFFجراخحاتفملاريودتعنمي
ةلجعكرحف،كلذثدحاذإ.)ءافطإ/لفق(
ريودتءانثأراسيلاىلإنيميلانمةدايقلا
ACC/ACCESSORYىلإحاتفملا
جاتحتسف،كلذحجنيملاذإ.)تاقحلم(
.ةمدخللةرايسلا

ريذحت}

اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
ةلاحيفةرايسلائفطأ،ةدايقلاءانثأ
.طقفئراوطلا

ةبكرملاةدايقرذعتاذإ،ئراوطلاةلاحيف
ءانثأاهفاقيإبجيوقيرطلابناجىلإ
:ةدايقلا

دومعهاجتابلماكلابحاتفملاعفدا.١
عضوىلعحاتفملاردأمث،هيجوتلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(
ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.٢

لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
ةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا
.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٣

.ةبكرملاكرحتءانثأاذهبمايقلانكمي
ةرايسلاهيجوتبمقوةلمرفلايفرمتسا
.نمآناكمىلإ
.ًامامتةبكرملافقوأ.٤
)نكرلا(Pعضولاىلإلقتنا.٥
دومعهاجتابلماكلابحاتفملاعفدا.٦

عضوىلعلاعشإلاردأمث،)١(هيجوتلا
LOCK/OFF)٢()ءافطإ/لفق(.

نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٧
.٢٤٩/يئابرهكلا

.حاتفملالزأ.٨
.لمارفلاةساودريرحتبمق.٩

هيبنت
ىلعصرحاو،بسانملاحاتفملامدختسا
لماكلابهعفدوأةياهنلاىتحهلاخدإ
،ةرايسلاءافطإءانثأهيجوتلادومعهاجتاب
.كيديبالإهكرحتالو

لثمتازيمعضولااذهحيتي:)تاقحلملا(١
فاقيإءانثأهيفرتلاوتامولعملاماظنلمع
ناكاذإ،هيجوتلادومعحتفيهنأامك.ةرايسلا
يفاًرفوتملفقبدوزملاهيجوتلادومع
ةجاحلادنععضولااذهمدختسا.ةبكرملا
ةقاطرظنا.اهبحسوأةبكرملاعفدىلإ
.٢٣٦/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملا

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

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

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

)حاتفمالبلوخدلا(لاعشإلاعاضوأ

نودبلوخدلاماظنبةزهجملاتابكرملا
.ءدبللهطغضمتيرزاهبحاتفم

لخاددُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
رزناكاذإ.ماظنلاليغشتمتييكةبكرملا
،لمعيالطغضلابلماعلاليغشتلاءدب
يئاوهةراشإنمةبيرقةبكرملانوكتامبرف
ماظنعملخادتلاببُسيامميوقويدار
Remoteرظنا.حاتفمالبلوخدلا Keyless

Entry (RKE) System Operation
)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(
وا١٠/)حاتفمالبلوخدلا(

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

/)حاتفمبلوخدلا()حاتفمنودبلوخدلا
١٧.
ليغشتبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
Serviceعضويفنوكينأوألاعشإلا
ةساودمادختسابجيامك،)ةمدخلا(
.لمارفلا

ريذحت}

اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبنيال
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

Stopping the Engine/LOCK/OFF
ال()ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(
،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤمحيباصمدجوت
ENGINEىلعطغضا START/STOP
.كرحملاليغشتفاقيإلةدحاوةرم
،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
فوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتيفوس
)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاطلظت
ةنزتخملاتاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن
)RAP(/٢٣٦.

،)نكرلا(Pعضويفةرايسلانكتملاذإ
تاقحلملاعضوىلإلاعشإلادوعيفوس
عضولةكرحلالقانليدبتةلاسرضرعمتيو
زكرميف)نكرلاعضوىلإلقتنا(Pنكرلا
لاقتنادنعو.)DIC(قئاسلاتامولعم
لقتنيفوس،)P(نكرلاعضوىلإةرايسلا
.ليغشتلافاقيإعضوىلإلاعشإلاماظن
دومعلفقةزيمىلعةبكرملالمتشت
دنعلفقلاطيشنتمتيو.يئابرهكلاهيجوتلا
بابحتفدنعولاعشإلاليغشتفاقيإ
عفددنعتوصعامسمتيامبر.قئاسلا
دومعلفقريرحتنكميال.هريرحتوألفقلا
اًديعبةهجتمتالجعلانوكتامدنعهيجوتلا
ءدبرذعتيدق،اذهثدحاذإ.زكرملانع
نمهيجوتلاةلجعكرح.ةبكرملاليغشت
ليغشتءدبةلواحمءانثأنيميلاىلإراسيلا
،ءارجإلااذهىودجمدعةلاحيف.ةبكرملا
.ةنايصىلإةجاحبنوكتةبكرملانإف



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

ليغشتلاوةدايقلا٢٣٢

مقتالف،ئراوطةلاحكانهنكتملاذإ
.ةبكرملاكرحتدنعكرحملاليغشتفاقيإب
يئابرهكلادعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح
دئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلل
.ةيئاوهلا
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

،ةبكرملافاقيإنكمملاريغنمناكاذإ.١
،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو
رزلاىلعطغضاف

ENGINE START/STOP)ليغشت
لوطأةدمل)كرحملاليغشتفاقيإ/
لالخنيترمطغضاوأ،نيتيناثنم
.ناوثسمخ

ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.٢
لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
ةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا
.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٣

.ةبكرملاكرحتءانثأاذهبمايقلانكمي
،)دياحملا(Nعضولاىلإلاقتنالادعب
هّجوو،لمارفلاىلعةوقبطغضا
.نمآناكموحنةبكرملا
Pعضوىلإلقتنا،لماكلافقوتلادنع.٤

ليغشتفاقيإنمدكأتو)نكرلا(
رييغتعارذنوكينأمزلي.كرحملا
فاقيإل)نكر(Pعضولاىلعسورتلا
.لاعشإلاليغشت

نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٥
.٢٤٩/يئابرهكلا

ريذحت}

اهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
لمارفلايفةدعاسملاةوقللاًدقف
.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأو
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبنيال
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

:)ينامرهكءوضرشؤم(تاقحلملاعضو
ضعبمادختسابحمسيعضولااذه
.كرحملافقوتدنعةيئابرهكلاتاقحلملا
فاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ةرملرزلاىلعطغضلابتمقذإ،ليغشتلا
فوسفلمارفلاةساودطبرنودبةدحاو
عضوىلعلاعشإلاماظنطبضمتي
.تاقحلملا
تاقحلملاعضونملاعشإلالقتنيفوس
سمخدعب)ليغشتلافاقيإ(OFFىلإ
.ةيراطبلافاعضإبنجتلقئاقد

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
عضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
نوكعم.ليغشتلاءدبوةدايقلابصاخ
مادختساو،ءافطإلاعضويفلاعشإلا
رزلاىلعطغضلايدؤي،لمارفلاةساود

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ليغشت
ليغشتىلإةدحاوةرم)كرحملاليغشت

،نارودلابكرحملاأدبينأدرجمبو.لاعشإلا
ىتحكرحملانارودرمتسيفوس.رزلاررح
ليغشتءدبرظنا.كرحملاليغشتأدبي
.٢٣٣/كرحملا

ةمدخلاعضو

صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
حابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
ضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألارشؤم
ليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالاصحف
،لمارفلاةساودقيشعتمدععم،ةرايسلا
رزلاىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤي

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
ليوحتىلإٍناوثسمخنمرثكأل)كرحملا
Serviceىلإةرايسلا Mode)عضو
تادادعلاةمظنألمعتهيفو.)ةمدخلا
يفلاعشإلاناكولامكاًمامتتوصلاو
ةدايقنكميالنكلو،ليغشتلاعضو
يفكرحملاليغشتءدبنكميالف.ةبكرملا
رزلاىلعطغضا.ةمدخلاعضو

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ليغشت
ليغشتفاقيإلىرخأةرم)كرحملاليغشت
.لاعشإلا
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كرحملاليغشتءدب

هيبنت
تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريُغتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكلاتادعملارظنا.كلذنعجتان
.٣٠٠/ةيفاضإلا

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

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

ليغشتلاءدبتاءارجإ
ماظنبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب.١

ىلإلاعشإلاحاتفمردأ،حاتفمبلوخدلا
أدبيامدنعو.)ءدب(STARTعضولا
.حاتفملاكرتا،لمعلايفكرحملا

،حاتفمالبتابكرملالوخدماظنعم
دُعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
ىلعطغضا.ةبكرملالخاد

ENGINE START/STOP)ليغشت/
ةساودقيشعتعم)كرحملافاقيإ
،كرحملانارودءدبدنع.لمارفلا
.رزلاررح
طيسبدادترادوجوقئاسلاظحاليدق
ليغشتدنعلمارفلاةساوديفتقؤمو
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةرايسلا
عمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانيخست
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
ةكرحلالقانطبضاوكرحملالغش
ىتحتيزللةصرفلاءاطعإلقفرب
ءازجألاعيمجتييزتمتيونخسي
.ةكرحتملا
دوقولاضافخناريذحتءيضيامدنع
FUELةلاسرلارهظتو LEVEL LOW
زكرمىلع)دوقولاىوتسمضافخنا(
ظفتحا،)DIC(قئاسلاتامولعم
)ءدب(STARTعضويفلاعشإلاب
.كرحملاريودتةلصاومل

هيبنت
،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
عضوىلإلاعشإلاةداعإقيرطنع

START)ءاهتنادعب)ليغشتلاءدب
)عبتي(

)عبتي(هيبنت
كلذيدؤينأنكمي،ةرشابمنارودلا
نارودلاروتوملةدئازلاةنوخسلاىلإ
١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلاذافنتساوهفلتو
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث
.نارودلاروتوم

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(
نيزنبلابهرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
طغضلالواح.مزاللانمرثكألكشب
لفسأللماكلابدوقولاةساودىلع
تيبثتءانثأعضولااذهيفاهتيبثتو
ءدب(STARTعضولايفحاتفملا
عضولايفوأ)ليغشتلا

ENGINE START/STOP)ليغشت/
١٥نعديزتالةدمل)كرحملافاقيإ
لقألاىلعةيناث١٥ةدملرظتنا.ةيناث
روتومدربيىتحةلواحملكنيب
،كرحملاليغشتءدبدنعو.نارودلا
اذإ.دوقولاةساودورزلاوأحاتفملاررح
مثةريصقةدملةبكرملاليغشتأدبيناك
سفنراركتبمقف،ىرخأةرمفقوتت
نيزنبلاةلازإىلعكلذدعاسي.ءارجإلا
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانمدئازلا
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
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ةكرحلالقانطبضاوكرحملالغش
تييزتمتيوتيزلانخسيىتحقفرب
.ةكرحتملاءازجألاعيمج

)Silverado(كرحملاناخس
ناخسرفوينأنكمي،رفوتلاةلاحيف
داصتقاولهسأليغشتءدبةيلمعكرحملا
ءانثأكلذودوقولاكالهتسايفلضفأ
١٨-دنعدرابلاسقطلايفكرحملانيخست
.لقأوأ)تياهنرهفةجرد٠(ةيوئمةجرد
ناخسبةدوزملاتابكرملاليصوتيغبني
نملقألاىلعتاعاسعبرألبقكرحملل
يلخادتاتسومرتدجويدق.ليغشتلاءدب
كلسلابصاخلاسباقلافرطدنع
ناخسليغشتعنميسامم،يئابرهكلا
١٨-نمىلعألاةرارحلاتاجرددنعكرحملا
.)تياهنرهفةجرد٠(ةيوئمةجرد

ريذحت}

نكرءانثأكرحملاةلتكناخسلصوتال
نكرناكملفسأوأجارجيفةرايسلا
وأتاكلتممللفلتثدحيدقف.تارايسلا
نكرىلعاًمودصرحا.ةيصخشتاباصإ
نعاًديعبةحوتفمةقطنميفةرايسلا
.ةزهجألاوأينابملا

كرحملانخسممادختسالو
.كرحملاليغشتفقوأ.١
يأفاشتكالنخسملاكلسصحفا.٢

.فلتللْتضرعتاذإاهمدختستال.فلت
صحفا.لادبتسالاءارجإلليكولاعجار
.فلتيأفاشتكالًايونسةرمكلسلا
دوجوملالصوملابناخسلاكلسلصو.٣

.ةبكرملايف
١١٠ددرتمرايتذخأمبكلسلالصو.٤

ةفيظوةطساوبيمحمضرؤمتلوف
.ضيرأتلاءاطخأفاشتكا

ريذحت}

كلسلحيحصلاريغمادختسالانإ
ىلإيدؤيدقليوطتلاكلسوأنخسملا
ريبكعافتراهنعجتنييلاتلابوكلسلافلت
.قيرحبوشنوةرارحلاةجرديف
يئابرهكسبقميفكلسلالخدأ.

ةيامحةفيظوبدوزمتاحتفثالثب
يدؤيدق.يضرألالطعلافاشتكا
ةفيظوبدوزمريغسباقمادختسا
ضرعتلاىلإةيضرألاةيامحلا
.ةيئابرهكةمدصل
ليوطتكلسمادختساكنكمي.

صصخموةيوجلالماوعللمواقم
ريبمأ١٥ةمواقمبةقاشلاةمدخلل
يفقافخإلانإ.ةجاحلادنع
ىصوملاليوطتلاكلسمادختسا
وأةديجلاليغشتلافورظيفهب
كلسوأنخسمكلسمادختسا
عافتراليدؤيدقفلاتليوطت
قيرحبوشنوكلسلاةرارحةجرد
ةمدصثودحوأتاكلتمملافلتوأ
.ةباصإوةيئابرهك

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ءانثأةرايسلاليغشتبمقتال.
مئادلكشبنخسملاكلسليصوت
كلسلفلتثدحيدقف.ةرايسلاب
.ةرارحلامظنمونخسملا
ال،نخسملاكلسمادختساءانثأ.

ءازجأنمءزجيأسماليهلعجت
فاوحوأماسجأيأوأةرايسلا
كرحملاءاطغقالغإبنجت.ةداح
.نخسملاكلسىلع

كلسلاعزنا،ةرايسلاليغشتلبق.
مثةدادسلابءاطغلابيكرتدعأو
ىلعصرحا.كلسلاتيبثتمكحأ
تانوكميألكلسلاةسمالممدع
.ةكرحتمءازجأوأ

نم،كرحملاليغشتءدبلبق،دكأت.٥
.هنيزختوةقاطلاكلسلصف

ةدعىلعناخسلاليصوتةدمدمتعت
نكرةقطنميفليكولاعجار.لماوع
يفحئاصنلالضفأىلعلوصحللةبكرملا
.نأشلااذه

)Sierra(كرحملاناخس
ناخسرفوينأنكمي،رفوتلاةلاحيف
داصتقاولهسأليغشتءدبةيلمعكرحملا
ءانثأكلذودوقولاكالهتسايفلضفأ
١٨-دنعدرابلاسقطلايفكرحملانيخست
.لقأوأ)تياهنرهفةجرد٠(ةيوئمةجرد
ناخسبةدوزملاتابكرملاليصوتيغبني
نملقألاىلعتاعاسعبرألبقكرحملل
يلخادتاتسومرتدجويدق.ليغشتلاءدب
كلسلابصاخلاسباقلافرطدنع
ناخسليغشتعنميسامم،يئابرهكلا
١٨-نمىلعألاةرارحلاتاجرددنعكرحملا
.)تياهنرهفةجرد٠(ةيوئمةجرد

ريذحت}

نكرءانثأكرحملاةلتكناخسلصوتال
نكرناكملفسأوأجارجيفةرايسلا
وأتاكلتممللفلتثدحيدقف.تارايسلا
نكرىلعاًمودصرحا.ةيصخشتاباصإ
نعاًديعبةحوتفمةقطنميفةرايسلا
.ةزهجألاوأينابملا

كرحملانخسممادختسالو
.كرحملاليغشتفقوأ.١
يأفاشتكالنخسملاكلسصحفا.٢

.فلتللْتضرعتاذإاهمدختستال.فلت
صحفا.لادبتسالاءارجإلليكولاعجار
.فلتيأفاشتكالًايونسةرمكلسلا
دوجوملالصوملابناخسلاكلسلصو.٣

.ةيمامألاةهجاولايف
١١٠ددرتمرايتذخأمبكلسلالصو.٤

ةفيظوةطساوبيمحمضرؤمتلوف
.ضيرأتلاءاطخأفاشتكا
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ريذحت}

كلسلحيحصلاريغمادختسالانإ
ىلإيدؤيدقليوطتلاكلسوأنخسملا
ريبكعافتراهنعجتنييلاتلابوكلسلافلت
.قيرحبوشنوةرارحلاةجرديف
يئابرهكسبقميفكلسلالخدأ.

ةيامحةفيظوبدوزمتاحتفثالثب
يدؤيدق.يضرألالطعلافاشتكا
ةفيظوبدوزمريغسباقمادختسا
ضرعتلاىلإةيضرألاةيامحلا
.ةيئابرهكةمدصل
ليوطتكلسمادختساكنكمي.

صصخموةيوجلالماوعللمواقم
ريبمأ١٥ةمواقمبةقاشلاةمدخلل
يفقافخإلانإ.ةجاحلادنع
ىصوملاليوطتلاكلسمادختسا
وأةديجلاليغشتلافورظيفهب
كلسوأنخسمكلسمادختسا
عافتراليدؤيدقفلاتليوطت
قيرحبوشنوكلسلاةرارحةجرد
ةمدصثودحوأتاكلتمملافلتوأ
.ةباصإوةيئابرهك

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ءانثأةرايسلاليغشتبمقتال.
مئادلكشبنخسملاكلسليصوت
كلسلفلتثدحيدقف.ةرايسلاب
.ةرارحلامظنمونخسملا
ال،نخسملاكلسمادختساءانثأ.

ءازجأنمءزجيأسماليهلعجت
فاوحوأماسجأيأوأةرايسلا
كرحملاءاطغقالغإبنجت.ةداح
.نخسملاكلسىلع

كلسلاعزنا،ةرايسلاليغشتلبق.
مثةدادسلابءاطغلابيكرتدعأو
ىلعصرحا.كلسلاتيبثتمكحأ
تانوكميألكلسلاةسمالممدع
.ةكرحتمءازجأوأ

نم،كرحملاليغشتءدبلبق،دكأت.٥
.هنيزختوةقاطلاكلسلصف

ةدعىلعناخسلاليصوتةدمدمتعت
نكرةقطنميفليكولاعجار.لماوع
يفحئاصنلالضفأىلعلوصحللةبكرملا
.نأشلااذه

)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط
ىلإليغشتعضونمةبكرملاليدبتدنع
اذإ(ةيلاتلاتازيملالظتس،ليغشتلافاقيإ
١٠ىلإلصتةدمللمعت)ةزهجمتناك

.قئاسلابابحتفمتيىتحوأ،قئاقد
نوكتامدنعاًضيأتازيملاهذهلمعتس
عضويفوأليغشتلاعضويفةبكرملا
:تاقحلملا
هيفرتلاوتامولعملاماظن.
هذهدقفتس،RAPءانثأ(ةيلآلاذفاونلا.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
هذهدقفتس،RAPءانثأ(فقسلاةحتف.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
دعاسملاتاقحلملاليغشتسبقم.
يتوصلاماظنلا.
OnStarماظن.

نكرلاعضوىلإلاقتنالا

ريذحت}

تاردحنملاىلعةبكرملانكريدؤيدق
ديلجلاوأجلثلالثمءيسلاكاكتحالاتاذ
ةبكرملاكرحتىلإىصحلاوأنيطلاوأ
وأ/وةباصإلاىلإيدؤيدقودصقنود
ةدوزمتناكاذإ.ةبكرملافلتوأ/وةافولا
مدختساف،تالجععبرأبعفدلاماظنب

AUTO٤وأ)HI(ةيفاضإرجةوقريفوتل.
عجار.نكرلالمارفمادختسانمدكأت
و٢٤٩/يئابرهكلانكرلالمارف
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
.٢٤٥/تالجع
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٢٣٧ ليغشتلاوةدايقلا

ريذحت}

جورخلاناكمبةروطخلانمنوكيدق
ىلعرايغلاعارذطبضلبقةبكرملانم
لمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(Pعضو
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإبديلا
ليغشتلاعضويفكرحملاتكرتاذإو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
اذإىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو
عبتا،ًامامتةيوتسمضرأىلعتناك
عفدلاماظنةلاحيف.ةيلاتلاتاوطخلا
عضولايفلقنلاةبلعتناكاذإ،يعابرلا
N)ةضرعمةبكرملانوكتسف،)دياحملا
يفرايغلاعارذناكاذإىتح،بالقنالل
لقنلاةبلعنأنمدكأت.)نكرلا(pعضولا
تنكاذإ.ريودتلارايغىلعةطوبضم
،ةروطقمبحسيفةبكرملامدختست
/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطعجار

٢٨٠.

ةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
رظنا.نكرلالمارفقّشعمث،لمارفلا
.٢٤٩/يئابرهكلانكرلالمارف

)نكر(Pعضوىلإرايغلاعارذكّرح.٢
كوحنرايغلاعارذبحسلالخنم
.ةياهنلاىتحىلعألهكيرحتو

قودنصعارذتيبثتىلعضرحا،كلذلو.٣
سرتىلع)هدوجولاح(سورتلا
.)دياحم(Nسيلو-ةدايقلا
OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٤

ماظنلةبسنلاب.)ليغشتلافاقيإ(
لاعشإلاحاتفمعفدا،حاتفمبلوخدلا
ئفطأمثهيجوتلادومعهاجتاب،لخادلل
.لاعشإلا
لزأ،حاتفمبلوخدلاماظنلةبسنلاب.٥

كناكمإبناكاذإو.كعمهذخوحاتفملا
لاعشإلاحاتفمذخأعمةبكرملاكرت
ةبكرملانوكتنأبجيذئدنعف،كعم
.)نكر(Pعضوىلعةطوبضم
كعمبحطصا،حاتفمنودبلوخدلل
.دُعبنعمكحتلاحاتفم

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}

كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف.ليغشتلا
ىلعًاطوبضمرايغلاعارذنكيملاذإ
طبضعملماكلكشب)نكر(Pعضو
.ماكحإبديلالمارف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

عفدلاماظنبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
Nعضولايفلقنلاةبلعتناكو،يعابرلا
ةضرعمةبكرملانوكتسف،)دياحملا(
يفرايغلاعارذناكاذإىتح،بالقنالل
نأنمدكأت،كلذلو.)نكرلا(Pعضولا
-نيعمةدايقرايغىلعلقنلاةبلع
.)دياحملا(Nعضولايفتسيلو

كرحملانوكيامنيبةبكرملاتكرتاذإو
نخسينأنكميف،ليغشتلاعضويف
نأنكميو.قيرحلايفببستيدقو
كرتتال.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
.كلذلتررطضااذإالإليغشتلا

عمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملاكرت
عم)نكرلا(Pعضويفةبكرملانوكت
ةرداغملبقاًديجنكرلالمارفقيشعت
ىلإةعرسلاليدبتعارذلقندعب.ةبكرملا
ةساودىلعطغضا،)نكرلا(Pعضولا
ناكاذإرظنامث.لفسألةيداعلالمارفلا
Pعضونمرايغلاعارذكيرحتكناكمإب
كنكمأاذإو.ًالوأكوحنهبحسنود)نكرلا(
ملرايغلاعارذنأىلعكلذلديسف،كلذ
.)نكرلا(Pعضويفلماكلابًالفقمنكي
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٨

نارودلامزعلفق

لقانكيرحتمدععمعفترمىلعنكرلادنع
ةروصب)نكرلا(Pعضوىلإةكرحلا

ىلعةدشبةبكرملانزوطغضيدق،ةحيحص
بعصيدقو.ةكرحلالقانيفنكرلاةطاقس
Pعضولاجراخىلإرايغلاعارذبذجكيلع
.نارودلامزعلفقباذهفرُعيو.)نكرلا(
لمارفقّشع،نارودلامزعلفقعنملو
ةروصب)نكر(Pعضوىلإلقتنامث،نكرلا

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

نكرلاعضونمرايغلالقن
ريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةكرحعنملماظنلامُمصدقل.رايغلالفق
،)نكرلا(Pعضولانمسورتلارييغتعارذ
لمارفلاةساودىلعطغضلامتيملام
عضويفهطبضوألاعشإلاليغشتو
.ةمدخلا

ًامئادسورتلارييغتلفقريرحتماظنلمعي
ةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلاءانثتساب
يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشمريغ
.)تلوف٩نملقأ(
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
وأاهنحشلواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
رظنا.ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلاءدب
.٣٦٦/ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
.لمارفلاةساودىلعطغضا.١
طغضلاةلاحيفنكرلالمارفررح.٢

/يئابرهكلانكرلالمارفرظنا.هيلع
٢٤٩.

مث،كهاجتسورتلارييغتعارذبحسا.٣
.هررحمث،بولطملاعضوملاىلإهلقنا
ةبكرملاسرتلقنرذعترارمتساةلاحيف
:)نكرلا(Pعضولانم

سورتلارييغتعارذىلعطغضلاففخ.١
.هررحوأ
ىلإلماكلابسورتلارييغتعارذكّرح.٢

رارمتسابطغضلاعم)نكرلا(Pعضولا
.لمارفلاةساودىلع

مث،كهاجتسورتلارييغتعارذبحسا.٣
.هررحمث،بولطملاعضوملاىلإهلقنا
ةيلمعيفةلكشمدوجورارمتساةلاحيف
برقأيفةبكرملاةمدخمزلي،سورتلارييغت
.نكُممتقو

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}

سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
تحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
فاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملاندب
وأرجشلاقرووأقاروألاىلعةبكرملا
ةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلابشعلا
.قارتحالل

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
و٢٣٦/نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار
.٢٣٩/كرحملاتاثاعبنا

ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهجراخدُعبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد١٥
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهلخادبدُعبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد٣٠
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٢٣٩ ليغشتلاوةدايقلا

متاذإًابيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
دوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
.حاتملا
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت
ةزيمنيكمتمت،ةبكرملاجاتنإمتامدنع
كلاملانكتملاذإ.اهليئاقلتلاقالغإلا
امبرهنأةظحالمىجُريف،كتبكرمليساسألا
.قباسكلامةطساوبةزيملاهذهليطعتمت
هذهنيكمتةداعإتابكرملايكلاملنكمي
ةمدخزكرميأيفكلاملاةفلكتبةزيملا
.GMةكرشل

كرحملاتاثاعبنا

ريذحت}

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ةفيعضقطانملايفةبكرملاؤطابت.

قافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
نأنكمييذلاقيمعلاديلجلاوأ
ندبتحتءاوهلاقفدتقيعي
.)مداعلاريساوموأةبكرملا

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

ةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.
لكشبهحالصإوأهفلتوأ
.مئالمريغ

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
ةقطنميفليغشتلاعضويفكرحملا
اليتلاينابملاوأبآرملالثمةقلغم
.ددجتمةيوهتاهيفدجوت

اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضُفي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلاقتنالاعجار.كرحتتنلةرايسلا
و٢٣٦/نكرلا
.٢٣٩/كرحملاتاثاعبنا

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.٢٨٠/رطقلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٠

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
رشؤمكانه،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةعومجميفرايغلاعضولينورتكلإ
نوكيامدنعةشاشلاهذهرهظت.تادادعلا
عضويفوأتاقحلملاعضويفلاعشإلا
.ةمدخلا
عارذلةفلتخملاعاضوألانمديدعلادجوت
.رايغلا

ةيئزجو٢٥٣/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار
يوديلاعضولالفسأ"قاطنلاديدحتعضو"
/٢٤٢.

P)قيشعتيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
دنععضولااذهمدختسا.ةيفلخلاتالجعلا
رذعتيةبكرملانألكرحملاليغشتءدب
.ةلوهسباهكيرحت

لمحلقثعمةصاخ،عفترمىلعنكرلادنع
بولطملادهجلاةدايزظحالتدق،ةبكرملا
ةيئزجعجار.)نكرلا(Pعضونمجورخلل
ىلإلاقتنالالفسأ"نارودلامزعلفق"
.٢٣٦/نكرلاعضو

ريذحت}

ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
كرحتمدعنامضلو.ةباصإللنورخآلا
ضرأىلعفقتتناكاذإىتح،ةبكرملا
طبضىلعًامئادصرحا،ًامامتةيوتسم
ىلإرايغلاعارذكيرحتوديلالمارف
عضوىلإلاقتنالاعجار.)نكر(Pعضولا
و٢٣٦/نكرلا
.٢٨٠/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ريذحت}

،يعابرلاعفدلابةزهجمةبكرملاتناكاذإ
تناكاذإجرحدتللةرحةبكرملانوكتسف
امدنعىتح،)دياحم(Nيفلقنلاةبلع
دقو.)نكر(Pيفليوحتلاعارذنوكي
.ةغلابةباصإلرخآصخشوأتنأضرعتت
سرتيفيهلقنلاةبلعنأنمدكأت
2-ةدايقلا m،4 m،4وأ n—طبضاوأ
Nيفلقنلاةبلععضولبقنكرلالمارف
ماظنلمعتةرايسةدايقرظنا.)دياحم(
.٢٤٥/تالجععبرأبعفدلا

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.

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

نماهجارخإلًابايإوًاباهذةبكرملاةحجرأل
لقانفالتإنودلامرلاوأجلثلاوأديلجلا
.٢٢١/ةبكرملاتقلعاذإعجار،ةكرحلا

N:ًاطبترمكرحملانوكيالعضولااذهيف
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.تالجعلاب
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(
ءانثأ)دياحم(Nعضومادختسانكميامك
.ةبكرملابحس

ريذحت}

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

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

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

D:رفويوهو.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
تناكاذا.دوقولليداصتقاكالهتسالضفأ
،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلعطغضا
ةعاس/مك٥٥نملقأةعرسبةدايقلادنع.

ىلعطغضا،)ةعاس/ًاليم٣٥(ًابيرقت
.ةفاسملافصتنملدوقولاةساود

ةعاس/مك٥٥ةعرسبةدايقلادنع.
طغضا،رثكأوأًابيرقت)ةعاس/ًاليم٣٥(
.لفسألللماكلكشبدوقولاةساودىلع
ةعرسضفخنت،كلذبمايقلالالخنم
دوزتويلاتلارايغلاىلإةبكرملا
.ربكأةقاطب
/بحسلا(عضوو)ةدايقلا(Dعضومدختسا
ةليقثةلومحلمحوأةروطقمرجدنع)رجلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلاوأ
لقانلقنا.ةرعولاقرطلاىلعةدايقلا
ةكرحلالقانناكاذإلقأسرتىلإةكرحلا
.اًريثكلقتني
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
.قالزنالاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.٢١٤/ةرطيسلادقفنمض"قالزنالا"عجار
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٢

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

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

L:قاطنديدحتةيناكمإعضولااذهحيتي
اذإ.ةيلاحلاةدايقلافورظلمئالملاتارايغلا
ةيئزجعجارف،كلذبةدوزمةرايسلاتناك
يوديلاعضولالفسأ"قاطنلاددحمعضو"
/٢٤٢.

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

يوديلاعضولا

قاطنلارايتخاعضو

يفمكحتلاىلعقاطنلاديدحتعضودعاسي
ةدايقلاءانثأةبكرملاةعرسوةكرحلالقان
حمسي.ةروطقمبحسوأتاردحنملاىلع
.ةبولطملاتارايغلاقاطنليوديلارايتخالاب
:ةزيملاهذهمادختسال

عضولا(Lىلإسورتلارييغتعارذكرح.١
.)يوديلا
صقانلا/دئازلاّيرزىلعطغضا.٢

سورتلارييغتعارذيفنيدوجوملا
ةبولطملاتارايغلاقاطنديدحتل
.ةيلاحلاةدايقلافورظل

عضولانمسورتلارييغتعارذكيرحتدنع
D)ةدايق(عصولاىلإL)يوديلاعضولا(،
ىلإريشيLفرحراوجبمقرضرعمتي
.يلاحلاةكرحلالقانقاطن
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٢٤٣ ليغشتلاوةدايقلا

هبحمسيسرتىلعأوهمقرلااذهنوكي
Lعضولايفليغشتلاءانثأةكرحلالقان
ىندألاتارايغلاعيمجدعت.)يوديلاعضولا(
فورظريغتتامدنع.ةحاتممقرلااذهنم
سورتلاقودنصريغتينأنكمي،ةدايقلا
ليبسىلع.لقألاتارايغلاىلإًايئاقلت
قودنصلقتني،L5رايتخادنع،لاثملا
)لوألا(١تارايغلانيبًايكيتاموتوأسورتلا
مادختسانكميالنكلو،)سماخلا(٥ىتحو
/دئازلارزمادختساىتح)سداسلا(٦رايغلا
.قاطنلاليدبتللقنلاعارذبدوجوملاصقانلا
لمعتيتلاتاكرحملاتاذتابكرملايف
نمسورتلارييغتعارذلقندنع،نيزنبلاب
،)يوديلاعضولا(Lىلإ)ةدايقلا(Dعضولا
يذلاسرتلاددحيو.ةعرسلاضفخمتيدق
عارذلقنمتيامدنعةكرحلالقانهبلمعي
Lىلإ)ةدايقلا(Dعضولانمسورتلارييغت
ضفخمتيسناكاذإام)يوديلاعضولا(
.ةيلاتلاتاططخملاعجار.ةعرسلا

تاعرستسبيكيتاموتوأسورتقودنص

Dعضولانمرييغتلالبققيشعتلا
)يوديلاعضولا(Lىلإ)ةدايق(

-داسلا
سد

-ماخلا
لوألايناثلاثلاثلاعبارلاسم

Dعضولانمرييغتلادعبقاطنلا
L4L4L3L2L2L1)يوديلاعضولا(Lىلإ)ةدايق(
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٤

تاعرس١٠ـبدوزميكيتاموتوأةكرحلقان>

Lىلإ)ةدايق(Dعضولانمرييغتلالبققيشعتلا
)يوديلاعضولا(

-اعلا
رشا عساتلا ةنماثلا -اسلا

ةعبا
-داسلا
سد

-ماخلا
سم عبارلا ثلاثلا يناثلا لوألا

Lىلإ)ةدايق(Dعضولانمرييغتلادعبقاطنلا
قشعمريغرجلا/رطقلاعضو-)يوديلاعضولا( L7 L7 L7 L6 L5 L4 L3 L3 L2 L1

Lىلإ)ةدايق(Dعضولانمرييغتلادعبقاطنلا
قشعمرجلا/رطقلاعضو-)يوديلاعضولا( L7 L7 L6 L5 L4 L3 L3 L3 L2 L1

رطقلا/بحسلاعضو
طمنطبضىلعرطقلا/بحسلاعضولمعي
.لقنلاريودتليلقتلسورتلاقودنصلوحت
ىوتسموءادألانيسحتىلعكلذلمعيو
نيبلقنلاةيلمعوةبكرملايفمكحتلا
ًالوزنةدايقلاءانثأكرحملاديربتوسورتلا
وأبحسلادنعوألابجلاوأتاعفترملانم
عضوبمكحتلاعجار.ةليقثةلومحرطق
Tow/Haulعضوطيشنتل٢٥٣/ةدايقلا
.)رطقلا/بحسلا(

مكحتلاماظنبةدوزملاريغتابكرمللةبسنلاب
رزلاىلعطغضا،ةدايقلاعضويف

Tow/Haul)فرلايف)رطقلا/بحسلا
.طسوألا

دعاسمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةباجتساةرايسلارفوتسف،طشنيكيلورديه
عضوقيشعتدنعةبالصرثكأهيجوت

Tow/Haulةنسحمهيجوتفئاظوريفوتل.

تاردحنملاىلعةلمرفلاورطقلا/بحسلاعضو

عضوبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتيال
/بحسلاعضوديدحتدنعالإرطقلا/بحسلا
عضويفةرايسلادوجومدععم،رطقلا
.٢٤٢/يوديلاعضولارظنا.قاطنلاددحم
عضوبتاردحنملاىلعةلمرفلادعاست
تاعرسىلعظافحلايفرطقلا/بحسلا
ىلعنملوزنلادنعةدارملاةرايسلا
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
.٢٨٨/ةروطقملابحسةزيهجترظنا
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٢٤٥ ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاةمظنأ

عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأب
تارايسيفنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
روحملاقيشعتتالجععبرأبعفدلاماظن
.بحسلاةوقنمديزمليمامألا
ةبلعليغشتبصاخلابسانملامسقلاأرقا
.مادختسالالبقلقنلا

هيبنت
قرطلاىلعةليوطتارتفلةبكرملادقتال
ماظنمادختسابةفاجلاوةفيظنلاةدهمملا
4يعابرلاعفدلا m4و n)ناكاذإ
يففورظلاهذهببستتدق.)اًرفوتم
يفةكرحلالقنماظنلركبملالكآتلا
.ةرايسلا

وأ٤mيففاجوفيظنفيصرىلعةدايقلا
٤nببستدق:
.هيجوتلاماظنيفتابذبذبروعشلا.
.تاراطإلالكآتةعرس.

ريذحت}

،يعابرلاعفدلابةزهجمةبكرملاتناكاذإ
تناكاذإجرحدتللةرحةبكرملانوكتسف
امدنعىتح،)دياحم(Nيفلقنلاةبلع
دقو.)نكر(Pيفليوحتلاعارذنوكي
.ةغلابةباصإلرخآصخشوأتنأضرعتت
سرتيفيهلقنلاةبلعنأنمدكأت
2-ةدايقلا m ، 4 m،4وأ n—طبضاوأ
Nيفلقنلاةبلععضولبقنكرلالمارف
/نكرلاعضوىلإلاقتنالارظنا.)دياحم(

٢٣٦.

هيبنت
ةرتفلةيلاعةعرسبةدايقلايدؤتدق
4عضويفةليوط nتايفلتثادحإىلإ
.اهرمعليلقتوأبحسلاةعومجمب

مدصلاوسورتلاقيشعتجيجضعامسدُعي
٤nعاضوألانيبليدبتلادنعًايعيبطاًرمأ
.ليغشتلاديقكرحملاو)دياحم(Nوأ٤mو

ليغشتفاقيإىلإ٤nىلإلاقتنالايدؤيس
/StabiliTrakماظنورجلايفمكحتلاماظن
رظنا.)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٥١/تابثلايف

ةيكيتاموتوألالقنلاةبلع

ةعرسلاةيئانثلقنةبلع

يف،لقنلاةبلعليغشترصانعمدختُست
عفدلاماظنىلإونملقنتلل،اهرفاوتةلاح
.تالجععبرأب
ىلعطغضا،لقنلاةبلعيفسورتلالقنل
دوجوملامسرلاضمویس.بولطملارزلا
ةيلمعمدقتءانثأتادادعلاةعومجميف
ضورعملامسرلاريغتيس.سرتلالقن
.بولطملادادعإلاحيضوتل
مسرلافقوتيس،لقنلاةيلمعلامتكادنعو
لئاسرليغشتفاقيإمتيو.ضيمولانع
ةيلمعلامتكادرجمبقئاسلاتامولعمزكرم
ىلعلقنلاةبلعةردقمدعةلاحيف.لقنلا
ىلإىرخأةرمدوعتس،لقنبلطلامكإ
.هرايتخامتيذلاريخألادادعإلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٦

:يهتادادعإلا
N)ةلاحيفالإمدختُسيال:)دياحم
ةبكرملقنرظنا.ةرايسلابحسلرارطضالا
.٣٦٩/ةلطعم

٢ m)يفةدايقلل:)عفترملايئانثلاعفدلا
روحملا.ةعيرسلاقرطلاوعراوشلامظعم
دادعإلااذهرفوي.قشعمريغيمامألا
.دوقوللريفوتلضفأ

AUTO)يكيتاموتوألايعابرلاعفدلا(:
حطسفورظفالتخادنعمادختسالل
عضولايفةبكرملاةدايقدنع.قيرطلا

AUTO،يمامألاروحملاقيشعتمتي،
ةيمامألاتالجعلاىلإلوُحتةبكرملاةقاطو
.ةدايقلافورظبسحًايكيتاموتوأةيفلخلاو
كالهتسايفلقأاًداصتقادادعإلااذهرفوي
٢عضوبًةنراقمدوقولا m.

٤ m)اذهمدختسا:)عفترملايعابرلاعفدلا
،بحسلاةوقنمديزملةجاحلادنعدادعإلا
وألامرلاوأديلجلايفةرايسلادوقتنأك
.ديلجلاةحازإدنعوأدهممريغقيرطيف

٤ n)اذهلمعي:)ضفخنملايعابرلاعفدلا
يمامألاروحملاقيشعتىلعاًضيأدادعإلا
٤رتخا.نارودلامزعنمديزملاريفوتو n
يفوةدهممريغقرطيفةدايقلادنع
ديلجلاوأفيثكلالحولاوأةفيثكلالامرلا
لوزنلاوأتاعفترملاقلستءانثأوأفيثكلا

،٤nسرتلامادختسابةدايقلاءانثأ.اهنم
/مك٧٢نملقأةبكرملاةعرسىلعظفاح
.)ةعاسلايفًاليم٤٥(س

فاقيإىلإ٤nسرتلاىلإلقنلايدؤيس
ماظنورجلايفمكحتلاماظنليغشت

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
)ESC(.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢٥١/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

AUTOو٤mو٢mسرتلانيبلقنلابمق
)يكيتاموتوأ(

يفهذهلقنلاتايلمعنميأءارجإنكمي
.ةيداعلاةدايقلاةعرسلظ
ىوسيلعفلا٤×٤لقنلابلطءارجإمتيال
ضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلاريرحتدعب
ةلاسرضرعمتيس.لقنلابلطلامتكاىتح
متهنأحيضوتلقئاسلاتامولعمزكرميف
ةلاحلاىلإلاقتنالل٤×٤لقنلاةبلعبلط
.ةديدجلاةبولطملا
يفتخت،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
فقوتيوقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
ةراشإلامتيوضيمولانع٤×٤مسرلا
.يلاحلادادعإلاىلإ

٢mعضولاىلإلقنلاةيلمعلامتكادنع
Pعضولايفةبكرملانوكتامنيبحاجنب
.نكرلالمارفقيشعتمتيس،)نكرلا(
ةكرحلالقانليوحتبمق،ةدايقلافانئتسال
نكرلالمارفررحوبولطملاسرتلاىلإ

ءدبلدوقولاةساودىلعطغضاوأًايودي
يئابرهكلانكرلالمارفرظنا.ةدايقلاةيلمع
/٢٤٩.

مدختسا،كلذبةبكرملازيهجتةلاحيف
٤mوأ"يكيتاموتوأ"AUTOوأ٤nعضولا
ىلعةبكرملافوقودنعرجلاةوقةدايزل
لثمرجلاةوقىلعرثؤيديدشردحنم
لحولاوأديلجلاوأجولثلاتاردحنم
.ىصحلاوأ

٤ىلإلاقتنالا n
عضويفلاعشإلانوكينأبجي.١

ةبكرملانوكتنأبجيوليغشتلا
/مك٥نملقأةعرسبكرحتتوأةفقوتم
يفةكرحلالقانو)ةعاس/ليم٣(اس
كرحتتنألضفألانم.)دياحم(Nعضو
ىلإ١٫٦نيبحوارتتةعرسيفةبكرملا

.)ةعاسلايفليم٢ىلإ١(اس/مك٣٫٢
بلطءارجإمتيال.٤nىلعطغضا.٢

ريرحتدعبىوسيلعفلا٤×٤لقنلا
ىتحضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلا
ةلاسرضرعمتيس.لقنلابلطلامتكا
هنأحيضوتلقئاسلاتامولعمزكرميف
ىلإلاقتنالل٤×٤لقنلاةبلعبلطمت
.ةديدجلاةبولطملاةلاحلا
،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتخت
ضيمولانع٤×٤مسرلافقوتيو
.يلاحلادادعإلاىلإةراشإلامتيو
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٢٤٧ ليغشتلاوةدايقلا

ثودحدنعىلعأةبكرملاةعرستناكاذإ
زكرميفةلاسرضرعمتي،لقنلابلط
.ةبكرملاةعرسضفخا.قئاسلاتامولعم
Nعضولايفةكرحلالقاننكيملاذإ
ضرعمتي،لقنلابلطثودحدنع)دياحملا(
رفوتس.قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
.لقنلاةيلمعءارجإلةيناث٢٠ةدمةبكرملا
ةعومجميفمسرريشيس،ةدملاهذهدعبو
.٤nعضولايفلقنلاةبلعنأىلإتادادعلا

هيبنت
لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

Nعضولاىلإةكرحلالقانلقنمتيملاذإ
٥ةعرسىلإةبكرملاأطابتتملوأ)دياحم(
٢٠لالخ)ةعاسلايفلايمأ٣(ةعاس/مك
.ةيلصألااهتلاحيفلقنلاةبلعلظتس،ةيناث
ةعومجميفكلذىلإةراشإلامتيسو
.تادادعلا
/مك٥نملقأةعرسبةبكرملاريستامدنعو
يفةكرحلالقانو)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس
.ىرخأةرمليدبتلالواح،)دياحم(Nعضو

٤عضولانملاقتنالا n
لقأباهكيرحتوأةبكرملافاقيإبجي.١

)ةعاسلايفليم٣(ةعاس/مك٥نم
لاعشإلاو)دياحم(Nيفةكرحلالقانو

نألضفألانم.ليغشتلاعضويف
نيبحوارتتةعرسيفةبكرملاكرحتت

يفليم٢ىلإ١(اس/مك٣٫٢ىلإ١٫٦
.)ةعاسلا
AUTOوأ٤mىلعطغضا.٢

بلطءارجإمتيال.٢mوأ)يكيتاموتوأ(
ريرحتدعبىوسيلعفلا٤×٤لقنلا
ىتحضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلا
ةلاسرضرعمتي.لقنلابلطلامتكا
حيضوتلقئاسلاتامولعمزكرميف
.بلطلاةلاح
،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتخت
ضيمولانع٤×٤مسرلافقوتيو
.يلاحلادادعإلاىلإةراشإلامتيو
دنعىلعأةبكرملاةعرستناكاذإ
ةلاسرضرعمتي،لقنلابلطثودح
ضفخا.قئاسلاتامولعمزكرميف
.ةبكرملاةعرس

Nعضولايفةكرحلالقاننكيملاذإ
ضرعمتي،لقنلابلطثودحدنع)دياحملا(
رفوتس.قئاسلاتامولعمزكرميفلئاسر
لقنلاةيلمعءارجإلةيناث٢٠ةدمةبكرملا
يفمسرريشيس،ةدملاهذهدعبو.هذه
يفلقنلاةبلعنأىلإتادادعلاةعومجم

.٤nعضولا

هيبنت
لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

Nعضولاىلإةكرحلالقانلقنمتيملاذإ
٥ةعرسىلإةبكرملاأطابتتملوأ)دياحم(
٢٠لالخ)ةعاسلايفلايمأ٣(ةعاس/مك
.ةيلصألااهتلاحيفلقنلاةبلعلظتس،ةيناث
ةعومجميفكلذىلإةراشإلامتيسو
.تادادعلا
/مك٥نملقأةعرسبةبكرملاريستامدنعو
يفةكرحلالقانو)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس
.ىرخأةرمليدبتلالواح،)دياحمN(عضو
)دياحم(Nعضوىلإلاقتنالا

:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل
.ةرايسلاليغشتأدبا.١
.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.٢
٢عضولاىلإلقنلاةبلعلقنا.٣ m.

ةساودوأ/ونكرلالمارفىلعطغضا.٤
.لمارفلا
١٠يفتارمسمخ٢mىلعطغضا.٥

عضولابصاخلامسرلاأدبينأىلإٍناوث
N)ةعومجميفضيمولايف)دياحم
،لقنلاةيلمعلامتكادنعو.تادادعلا
ةلاحيف.ضيمولانعمسرلافقوتي
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٨

ةساودوأ/ونكرلالمارفقيشعتمدع
لظتس،ةيناث٢٠نوضغيفلمارفلا
.ةيلصألااهتلاحيفلقنلاةبلع

عضولاىلإةكرحلالقانلقنمتيملاذإ.٦
N)ىلإةبكرملاأطابتتملوأ)دياحم
يفلايمأ٣(ةعاس/مك٥ةعرس
ةبلعلظتس،ةيناث٢٠لالخ)ةعاسلا
متيسو.ةيلصألااهتلاحيفلقنلا
ةعومجميفكلذىلإةراشإلا
.تادادعلا

)دياحم(Nعضونمجورخلا

:)دياحم(Nعضولانمجورخلل
ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاةرادإبمق.١

عاضوأرظنا.كرحملاليغشتفاقيإعم
وا٢٣١/)حاتفمالبلوخدلا(لاعشإلا
/)حاتفمبلوخدلا(لاعشإلاعاضوأ

٢٢٩.

نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٢
.٢٤٩/يئابرهكلا

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.٣
نكميال.٢mىلإلقنلاةبلعليوحتبمق.٤

)دياحم(Nعضولانملقنلاةبلعليوحت
لامتكادنعو.٢mعضولاىلإىوس
،٢mعضولاىلإلقنلا/ليوحتلاةيلمع
ةعومجميفدوجوملامسرلافقوتيس

رذعتةلاحيف.ضيمولانعتادادعلا
دوعيس،لقنلاةيلمعللقنلاةبلعلامكإ
.اًقبسمددحملادادعإلاىلإمسرلا

لمارفلا

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن
قالغناللعناملالمارفلاماظندعاسي
)ABS(ظافحلاولمارفلاقالزناعنمىلع
.ةوقبةلمرفلاءانثأهيجوتلاىلع
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنموقي
ةبكرملاةدايقدنعماظنللصحفءارجإب
كرحملاتوصعامسمتيدق.ةرملوأل
اذهءارجإءانثأرقنلاجيجضوأيظحللا
.ًاليلقلمارفلاةساودكرحتتدقو،رابتخالا
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو

ماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
ءوضلااذهلظي،قالغناللةعناملالمارفلا
ماظنريذحتحابصمرظنا.ًالماعيريذحتلا
.١٢٩/)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنريغيال
)ABS(ىلعمدقلاعضولمزاللاتقولا
ةفاسمنماًمئادللقيالولمارفلاةساود
يتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ.فقوتلا
يفاكلاتقولاكانهنوكينلف،كمامأريست
هذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
ىلعاًمئادصرحا.ةأجفتفقوتوأةبكرملا
ىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسمكرت
.قالغناللعناملالمارفلاماظنمادختساب

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

طغضلاىوسكيلعام.ةلمرفلاخضبمقتال
وأعامسنإ.ةوقبلمارفلاةساودىلع
قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعبروعشلا
.ًايعيبطاًرمأدُعي

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي
يف.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلا
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلانمرثكأهيجوتلا
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٢٤٩ ليغشتلاوةدايقلا

يئابرهكلانكرلالمارف

امًامئاد)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
ةبكرملاطبضعمىتح،طبرللةلباقنوكت
ةقاطلاتناكاذإ.ليغشتلافاقيإعضوىلع
لمارفطبركنكمينلفةيفاكريغةيئابرهكلا
فازنتساعنمل.اهريرحتوأةيئابرهكلاديلا
ريغةرركتملاتارودلابنجت،ةيراطبلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفلةيرورضلا

لمارفعضوحابصمىلعماظنلايوتحي
رفصأيريذحتحابصمورمحأنولبنكرلا
عجار.ةمدخللنكرلالمارفبصاخ

Electric Parking Brake Light)حابصم
و١٢٨/)يئابرهكلانكرلالمارف

Electricةنايص Parking Brake Light
.١٢٩/)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(
نكرلالمارفبقلعتتىرخألئاسركانه
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف

حابصمنمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
قيشعتنمدكأتللرمحألانكرلالمارفةلاح
.نكرلالمارف

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.ًايظحلةيئابرهكلا
رمحألانكرلالمارفةلاححابصمضمويس
ديلالمارفطبردنعتابثبءيضيمث
ناكاذإو.لماكلكشب)EPB(ةيئابرهكلا
رمحأنولبضموتديلالمارفةلاحةبمل
ةيئابرهكلاديلالمارفنوكت،رمتسملكشب
كانهنوكتدقوأ،طقفًايئزجةطوبرم
فوسو.ةيئابرهكلاديلالمارفيفةلكشم
تامولعمزكرميفةلاسرضرعمتي
ةيئابرهكلاديلالمارفررح.)DIC(قئاسلا
)EPB(ةلاحيف.ديدجنماهطبرلواحو
يفرمتسااذإوأ،حابصملاةءاضإمدع
.ةبكرملاةمدخبمايقلاكيلعف،ضيمولا
ضيموةلاحيفةبكرملاةدايقرذحاو
عجار.رمحأنولبنكرلالمارفعضوحابصم
.ليكولاعمرمألا

لمارفبصاخلايريذحتلاحابصملاءاضأاذإ
ىلعطغضافرفصألانوللابةمدخللنكرلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفم
ةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
نولبنكرلالمارفعضوحابصمءيضيىتح
حابصملاناكاذإ.رمتسملكشبرمحأ
نكرلالمارفبصاخلارفصألايريذحتلا
.ليكولاعمرمألاعجارف،ًائيضمةمدخلل
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
متيو،يعيبطرمأاذه.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلانميرودلكشبققحتللهبمايقلا
)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلحيحصلا
ىرخألاةمالسلافئاظوبلطىلعءانبوأ،
.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفمدختستيتلا

مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

ىلإوأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
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ليغشتلاوةدايقلا٢٥٠

ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣
.ًايظحلةيئابرهكلا

امدنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
.رمحألانكرلالمارفعضوحابصمئفطني
ةمدخللنكرلالمارفريذحتحابصمءاضأاذإ
ديلالمارفريرحتكنكميف،رفصألانوللاب
رارمتسالاعمطغضلاب)EPB(ةيئابرهكلا
.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمىلع
ةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
نكرلالمارفعضوحابصمئفطنيىتح
دعبًالعتشمنيحابصملادحأيقباذإ.رمحألا
.كليكوعجارفريرحتلاةلواحم

هيبنت
نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

نكرلاىلإتررطضاوةروطقمرجتتنكاذإ
تاداشرإوةدايقلاقرطرظناف،عفترمىلع
.٢٨٠/رطقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا

ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
عيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكتامدنع
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلادعاسم
تاطغضلمارفلاةدعاسمماظنفشتكي
فقاومببسبلمارفلاةساودىلعةعيرس
ةيفاضإةلمرفرفويوئراوطلايفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنتل
)ABS(ةساودىلعطغضلامتيملاذإ
لمارفلاماظنطيشنتلةيفاكةوقبلمارفلا
ثدحتدق.ةيعيبطةروصبقالغناللةعناملا
/و،لمارفلاةساودناقفخ،ةطيسبءاضوض
طغضلالصاوو.تقولااذهءانثأةكرحلاوأ
ةلاحكيلعهيلمتامكلمارفلاةساودىلع
لمارفةدعاسمماظنقيشعتكفي.ةدايقلا
.لمارفلاةساودريرحتدنع

ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا

ريذحت}

HSAةزيمنإ.HSAةزيمىلعدمتعتال
ةدايقلاوهابتنالاىلإةجاحلالحملحتال
وأعمستالدقف.ةمالسلاةاعارمعم
.ماظنلااذهتاريذحتوأتاهيبنتبرعشت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
ةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلادنع
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلتوأ

٢١٢.

عنمي،امردحنمىلعةبكرملافقوتدنع
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
هاجتايفنارودلانمةبكرملاتاعفترملا
ةساودريرحتنملاقتنالاءانثأدوصقمريغ
متيسو.دوقولاةساودقيشعتىلإلمارفلا
.دوقولاةساودقيشعتدنعلمارفلاريرحت
يفدوقولاةساودقيشعتمدعةلاحيف
لمارفقيشعتمتيس،قئاقدعضبنوضغ
اًضيألمارفلاريرحتمتيدق.ةيبرهكلافقوتلا
ماظنىلعدمتعتال.ىرخأفورظلظيف
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا
.ةبكرملاتيبثتل
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنرفوتي
هاجتايفةبكرملانوكتامدنعتاعفترملا
هاجتايفوأيمامأسرتمادختسابدوعصلل
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٢٥١ ليغشتلاوةدايقلا

.)فلخللةدايقلا(Rسرتمادختسابطوبهلا
ردحنمىلعاًمامتةبكرملافقوتتنأيغبني
ءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتيىتح
.تاعفترملاىلعةدايقلا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا

ماظنلاليغشت

رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظنو
)ESC)/StabiliTrak.ةمظنألاهذهدعاست
دعاستوتالجعلانارودنمدحلاىلع
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلا
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
وأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدقاهنأ
TCSماظنمدختسي،اذهثدحيامدنع
اهناكميفرودتيتلاتالجعلاىلعلمارفلا
نارودنمدحللكرحملاةقاطنمللقيو
.اهناكميفتالجعلا
مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةرايسلا
مدختسيو.لعفلابهيفريستيذلاهاجتالاو
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن

يئاقتنالكشبةلمرفلاطغض"ESC"تابثلا
ةرايسلاتالجعلمارفنميأىلع
ةرايسلاىلعظافحلايفقئاسلاةدعاسمل
ماظنليغشتمتي.حيحصلااهراسميف
اًضيأ)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
رظنا.ةبكرملاليغشتءدبدنعًايكيتاموتوأ
.٢٩٨/)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا

تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
وأرجلايفمكحتلاماظنءدبوةعرسلا

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

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و٢٢١
.مسقلااذهيفاًقحال

يف)تدجونإ(لقنلاةبلعنوكتامدنع
متي،ةضفخنمتالجععبرأبعفدلاماظن
gلمعيسو،ًايكيتاموتوأتابثلاماظنليطعت
زكرميفةمئالملاةلاسرلارهظتسو،
ليطعتمتي.)DIC(قئاسلاتامولعم
مكحتلاماظنورطقلايفمكحتلا
StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلا
.ةلاحلاهذهيفًايكيتاموتأ

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

اهناكميفتالجعلانارود
/StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

"ESC"تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.

نيماظنلا
،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظت
نأىلإةراشإللًالعتشمىقبيوdلعتشيو
قئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٥٢

.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملايف
يغبنينكل،ةدايقلالجأنمةنمآةبكرملا
.كلذلًاقفوةدايقلاطبض

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ
.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣

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

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

)TCS(رجلايفمكحتلاماظنرزدجوي
فرلايفStabiliTrak/ESCماظنو
.يزكرملا

هيبنت
وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
)TCS(.ليغشتطخضرعتيدقو
.فلتللةبكرملا

طغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
Tractionءوضرهظي.gررحو Off)رجلا
متيس.تادادعلاةعومجميفi)أفطم
تامولعمزكرميفةبسانملاةلاسرلاضرع
ةرمTCSيماظنليغشتلو.)DIC(قئاسلا
ئفطنيس.هررحمثgىلعطغضا،ىرخأ
يفضورعملاiأفطمرجلاءوض
.تادادعلاةعومجم

تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ئفطنينلف،gطغضدنعاهناكميف
نارودلانعتالجعلافقوتتىتحماظنلا
.اهناكميف
مكحتلاماظنوTCSماظنليغشتفاقيإل
طغضا،StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلا
حابصمءيضيىتحgىلعرارمتسالاعم
مكحتلاماظنفقوتحابصموiرجلافقوت
StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلا g
ةعومجميفةءاضإلايفنارمتسيو

ضرعمتيف.ريرحتلابمقمث،تادادعلا
تامولعمزكرميفةبسانملاةلاسرلا
.قئاسلا
TCSرجلايفمكحتلاماظنليغشتل
طغضا،ىرخأةرمStabiliTrak/ESCو
ماظنءوضوiرجلاءوضئفطني.gررحو
StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
.تادادعلاةعومجميفgأفطم
يفينورتكلإلامكحتلاماظنلمعيفوس
امدنعًايكيتاموتوأStabiliTrak/تابثلا
ًاليم٣٥(ةعاس/مك٥٦ةبكرملاةعرسزواجتت
يفمكحتلالظيس.)ةعاسلايف
.أفطمرجلا
حجرأتيفمكحتلاةزيمىلعةبكرملايوتحت
ةدعاسملاماظنةزيمو)TSC(ةروطقملا
عجار.)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلاءدبل
٢٩٨/)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظنوأ
.٢٥٠/)HSA(تاعفترملا

ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
.٣٠٣/تاليدعتلاوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

ىلعنملوزنلايفمكحتلا
)HDC(تاعفترملا
ماظنموقي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةعرسطبضبتاردحنملالوزنيفمكحتلا
ىلعةدايقلاءانثأاهيلعظافحلاوةبكرملا
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٢٥٣ ليغشتلاوةدايقلا

ةعرسلاسورتمادختسابةداحتاردحنم
يفHDCحاتفمدجوي.ةيسكعلاوأةيمامألا
.يزكرملافرلا

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

HDCماظنءوضضرعمتي،نيكمتلادنع
.تادادعلاةعومجمىلع
ماظنلانأىلإضاّمولاHDCحابصمريشي
ىلعظافحلللاعفلكشبلمارفلاقشعي
ظافحلاHDCماظنلنكمي.ةبكرملاةعرس
ةعاس/مك٢٢و١نيبةبكرملاةعرسىلع
تاردحنمىلع)ةعاسلايفليم١٤و١(
.%١٠يواستوأنمربكأ

نمرثكألHDCمادختساررقملانمناكاذإ
اًرادحنارثكأتاردحنمىلعوأقئاقدثالث
لقنلاةبلععضومتينأبجي،%٢٥نم
ضفخنملاتالجععبرأبعفدلاماظنىلع
)٤n(ةرارحةجردعافتراةيناكمإنمدحلل
.لمارفلا

مكحتلاةدحونمردصتيتلاءاضوضلادُعت
طيشنتدنعًايعيبطاًرمأةينورتكلإلالمارفلاب
.HDCماظن

ةعرسلاطبضمتي،HDCليعفتدنع
ةدايقلاةعرسبسحبHDCماظنلةيئدبملا
طغضلابهليلقتوأهتدايزنكميو.هنيحيف
وأ،ةدايقلاةلجعنم-SETوأ+RESىلع
ةساودوأدوقولاةساودىلعطغضلاب
ةطوبضملاةعرسلاهذهحبصت.لمارفلا

.ةديدجلاةنيعملاةعرسلايه
و٣٠نيبنيكمتلاعضويفHDCلظيس
؛)ةعاسلايفليم٣٧و١٩(ةعاس/مك٦٠
وأةبكرملاةعرسنييعتنكميال،كلذعمو
ءاغلإمتيس.قاطنلااذهيفاهيلعظافحلا
ةبكرملاةعرستناكاذإًايئاقلتHDCنيكمت
يفليم٥٠(ةعاس/مك٨٠نمىلعأ
ليم٣٧(ةعاس/مك٦٠نمىلعأوأ)ةعاسلا
.لقألاىلعةيناث٣٠ةدمل)ةعاسلايف

نيكمتةداعإلىرخأةرم5طغضبجي
HDC.نيكمتءاغلإمتيدقHDCةرتفدعب

،اذهثدحاذإ.مادختسالانمةليوط
تقولالوطو.دربيلتقولاHDCبلطتيس
ىلعدمتعياًطشنHDCهيفىقبييذلا
ةعرسلاو،رادحنالاو،قيرطلافورظ
ةرارحلاةجردو،ةبكرملاليمحتو،ةطوبضملا
.ةيجراخلا

ةعرستناكاذإ،ةزيملاهذهنيكمتدنع
ليم١٩(ةعاس/مغك٣٠نمىلعأةبكرملا
ةعاس/مغك٦٠نمىندأو)ةعاسلايف
ةلاسرضرعمتيس،)ةعاسلايفليم٣٧(
.قئاسلاتامولعمزكرمىلع

ةدايقلاعضوبمكحتلا
)DMC(قئاسلاعضويفمكحتلاحمسي
ةلماشلاةدايقلاةبرجتليدعتبقئاسلل
لالخنملضفألكشبكتاليضفتبسانتل
ةدايقلاتاجايتحاةمئالملةمظنأةدعليدعت
ةمظنألاوةدايقلاعضورفوتدمتعي.ةددحملا
ىوتسمىلعةرثأتملاةبكرمللةيعرفلا
تازيملاوةقطنملاوةبكرملاةفرخز
.ةيرايتخالا

عضولاطيشنت
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)رطقلا/بحسلا(Tow/Haulعضوطيشنتل
.ةعاسلابراقعهاجتاسكعضبقملاردأ
ضبقملاردأىرخألاةدايقلاعاضوأطيشنتل
.ةعاسلابراقعهاجتاب

:عاضوألا

همدختسا:)يداعلا(Normalعضولا
قرطلاىلعوةنيدملايفةيداعلاةدايقلل
اذهرفوي.ةِسلسةدايقلجأنمةعيرسلا
عملماعتلاوةحارلانيبنزاوتلادادعإلا
/يسايقلاعضولاوهاذه.ةرايسلا
يفتباثرشؤمدجويال.يضارتفالا
.عضولااذهلتادادعلاةعومجم

جلث/ديلجعضولمعي:ديلجلا/جلثلاعضو6
حطسألاىلعةرايسلاعراستنيسحتىلع
،اًطشننوكيامدنع.جولثلاوديلجلابةاطغملا
طبضىلعديلجلا/جلثلاعضولمعيس
.ةقلزلاحطسألاىلعرجلانيسحتلعراستلا
ىلععراستللاًطسوًالحكلذلثمينأنكمي
.فاجلاتلفسألا
مادختسالالجأنمةزيملاهذهُٰممصتمل
وألحولاوألمرلايفةبكرملاتقلعاذإ
،ةبكرملاتقلعاذإ.ىصحلاوأجلثلاوأديلجلا
.٢٢١/ةبكرملاتقلعاذإرظنا

اذهمدختسا:ةرعولاقرطلاعضو7
.قيرطلاجراخةيمامجتسالاةدايقللعضولا
نيسحتلةرعولاقرطلاعضومادختسابجي
وأ،بشعلاىلعوأةلدتعمتاعرسبةدايقلا
وأةدبعملاريغقرطلاوأبارتلاوأ،ىصحلا

ةساودطبضمتي.جولثلابةاطغملاقرطلا
.ةرعولاقرطلاىلعمادختساللدوقولا
ططخمليدعتىلععضولااذهلمعي
،ةكرحلالقانليدبتطمنو،دوقولاةساود
،)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنو
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/StabiliTrakو
يفمكحتلاماظنو،)ESC(تابثلا
.)TCS(رجلا

Off-Roadعضونعتامولعملانمديزمل
قرطلاجراخةدايقلاعجار،)ةرعولاقرطلا(
/٢١٤.

اذهمدختسا:رْطقلا/بحسلاعضو_
ةدايزلةليقثلالامحألابحسدنععضولا
طمنطبضي.ةرايسلايفمكحتلاوءادألا
حجرأتوةكرحلالقانطمنرجلا/بحسلا
.هيجوتلاوةروطقملا
طيشنتعمةبكرملاليغشتفاقيإةلاحيف
ةداعإمث)رطقلا/بحسلا(Tow/Haulعضو
،لقأوأتاعاسعبرأنوضغيفاهليغشت
Tow/Haulعضوطيشنتةداعتسامتيس
ءدبمتيس،كلذفالخو.)رطقلا/بحسلا(
Normalعضولايفةرايسلاليغشت
.)يداعلا(
ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضوليغشتءانثأ
)ERS(،ةلمرفليغشتفاقيإمتي
قاطنديدحتبقئاسللحمسيامم،تاردحنملا
رظنا.ةحاتملاىلعألاةعرسللدحعضوو
.٢٤٢/يوديلاعضولا

نزوتافصاوملوحتامولعملانمديزمل
/ةروطقملابحسةزيهجتعجار،ةروطقملا

٢٨٨.

يفلخلاروحملالفق
روحملالفقةزيمبةدوزملاتابكرمللنكمي
ىلعربكأبحسةوقيطُعتنأيفلخلا
وألمرلاوأجلثلاوأنيطلاوأديلجلا
روحملالثمةزيملاهذهلمعتو.ىصحلا
امدنعنكلو،تقولامظعميفيداعلا
ةلجعللحيتتيهف،اًضفخنمرجلانوكي
كيرحتلرجلانمردقىصقأةيفلخلا
.ةبكرملا

ةعرسلاتبثم

ريذحت}

ًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأثيح
يفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباثةعرس
وأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلاتابث
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناكاذإ
ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي

)عبتي(
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٢٥٥ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم

ةعرسلاتبثمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةعاس/مك٤٠ةعرسىلعظافحلانكمي
يفرارمتسالانودبرثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(
الامك.دوقولاةساودىلعكمدقعضو
نملقأتاعرسىلعةعرسلاتبثملمعي

.)ةعاس/ًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
رجلايفمكحتلاماظنءدبو)TCS(ةعرسلا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/StabiliTrakوأ
نارودنمدحلاب)ESC(تابثلايف
لصفًايئاقلتذئدنعمتي،اهناكميفتالجعلا
رظنا.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
مادطصاراذنإثودحدنع.٢٥١/تابثلايف
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتي
.٢٦٩/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار
كلحمستقيرطلافورظتناكاذإامأ
كنكميف،ىرخأةرمهلنمآلامادختسالاب
تابثيفمكحتلاماظنليغشتةداعإ
.ىرخأةرمةعرسلا

وأTCSليغشتفاقيإيدؤي
StabiliTrak/ESCماظنقيشعتءاغلإىلإ

.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
ماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا

تابثيفمكحتلاماظنليغشتلطغضا:5
وأضيبأرشؤمءيضي.هفاقيإوأةعرسلا
.تادادعلاةعومجميفأفطني

+RES:ةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ىلعألمكحتلارصنعطغضا،ةركاذلايف
وأةعرسلاهذهةعباتملةزيجوةرتفل
اذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالاعمطغضا
ًاطشنةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناك
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا،لبقنم

SET-)مكحتلارصنعطغضا:)طبض
طيشنتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفللفسأل
ناكاذإ.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
نمًاطشنةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرملاةعرسضفخلهمدختسا،لبق

نودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاحسم

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنع5ةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأ+RESيفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأ5قالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا

.ةعرسلاتبثمماظنليغشتل5طغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث−SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
تابثيفمكحتلاماظنرشؤمنوللوحتي
ىلإتادادعلاةعومجميفدوجوملاةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنطبضدعبرضخألا
رظنا.ةبولطملاةعرسلاىلعةعرسلا
.١١٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم
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ليغشتلاوةدايقلا٢٥٦

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

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

،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
.ىلعأل+RESرزىلعةزيجوةرتفلطغضا
ةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملادوعتف
.اقبسم
ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز

:يليامميأذيفنتبمق
RES+ىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةعرسلاغولبمتيىتح،ىلعأل
.هررحمث

،ةريغصميقبةبكرملاةعرسةدايزل.
ةزيجوةرتفلRES+رزىلعطغضا
ةعرسدادزت،ةطغضلكعم.ىلعأل
ةعاس/مك1يلاوحرادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم1(
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١٣/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت

:يليامميأذيفنتبمق
،لفسأل–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملالقألاةعرسلاغولبمتيىتح
.هررحمث

ىلعطغضا،ليلقرادقمبةعرسلاليلقتل.
SET–لكعم.ةزيجوةرتفللفسأل

رادقمبةبكرملاةعرسلقت،ةطغض
.)ةعاس/ليم1(ةعاس/مك1يلاوح
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
ةميقطبترتو.١١٣/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلالحارم
.ةضورعملا
ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

ةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ىلعنمكمدقعفرتامدنعو.ةبكرملا
ىلإعوجرللةبكرملائطبتسفةساودلا
دنع.درطملاريسللطبضلاةقبسمةعرسلا
ليلقبريرحتلادعبوأةعرسلاةساودطغض
يدؤي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإل
ماظنطبضىلإةزيجوةرتفل–SETطغض
ةعرسلاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرمللةيلاحلا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

يفمكحتلاماظنلمعةءافكىدمفقوتيو
اهتلومحوةبكرملاةعرسىلعةعرسلاتابث
دوعصدنع.تاعفترملارادحناكلذكو
طغضلامزليدق،رادحنالاةديدشتاعفترملا
ةعرسىلعظافحللدوقولاةساودىلع
.ةبكرملا
دعاست،امردحنمىلعنملوزنلاءانثأ
ىلعظافحلايفةعرسلاتيبثتةلمرف
.قئاسلااهددحيتلاةعرس
ماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتي
،ةرايسلاليغشتءدبدنعةعرسلاتيبثت
تابثيفمكحتلاماظننوكينأطرشب
عضويفاهليعفتمتيالو.اًطشنةعرسلا
ىلعظافحلايفدعاسيهنإ.قاطنلاددحم
ىلعنملوزنلادنعةددحملاقئاسلاةعرس
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
ىلعمكحتللىرخألاكشأىلععالطالل
نملوزنلايفمكحتلاعجار،تاردحنملا
لقانو٢٥٢/)HDC(تاعفترملاىلع
/بحسلاعضوو٢٤٠/يكيتاموتوألاةكرحلا
.٢٤٤/رطقلا

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.
.*ىلعطغضا.
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.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.
تابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.

.5ىلعطغضا،ةعرسلا
ةعرسلاةركاذحسم

ماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ةركاذلانمةعرسلاتابثيفمكحتلا
فاقيإمتاذإوأ5رزلاىلعطغضلاب
.لاعشإلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}

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

٢١٢.
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
وأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلايبكار
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
تاعرسعيمجلظيفلمعت.

.ةدايقلا
يفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلابنجتل
ةيؤرلافورظلظيفلمعت.

.ئيسلاسقطلاوأةئيسلا
ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.

وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا

رعشتسمةيطغتءانثألمعت.
وأتاقصلملالثمءايشأبفاشتكالا
.ةيندعمتاحولوأسيطانغملا

لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.
مدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصباهحالصإ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص

هبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
قالطإلالخنمقئاوعدوجولقئاسلا
هذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل.ةرافص
)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا،ةزيملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
ضرعل")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاق
"Comfort and Convenience)ةحارلا
.")ةمءالملاو
هيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
سولجةداسوزتهتدقف،ةمالسلا
.ةرافصلاقالطإنمالدبهيبنتكقئاسلا
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا
فيظنتلا

هذهىلعظفاح،ةرايسلاتارايخىلعًءانب
لضفأنامضلةفيظنةرايسلانمقطانملا
ضرعمتيدق.قئاسلاةدعاسمةزيملءادأ
امدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسر
.ةروظحموأةحاتمريغةمظنألانوكت
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ليغشتلاوةدايقلا٢٥٨

ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا
ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.
ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.

يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا

يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.

مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.
ةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.
ةيجراخلاايارملانميلفسلا
ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.
بابضبقميفةيفلخلاةيؤرلااريماك.

ةعتمألاقودنص
ةلومحلاةيؤرةآرموةيفلخلااريماكلاةآرم.

فصتنملايفيولعلافقوتلاحابصميف

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخلل
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ضرعلاماظنو)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
يفلخلانكرلادعاسمماظنويمارونابلا
)RPA(يمامألانكرلادعاسمو)FPA(
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنمو
.ماسجألابنجتوأنكرلايفقئاسلا
ةبكرملابةطيحملاةقطنملاامئادصحفت
.فلخللعوجرلاوأنكرلانع
دعاسموةيفلخلاةيؤرلااريماكلمعتنل
يمارونابلاضرعلاماظنويفلخلانكرلا
ةعتمألاقودنصبابناكاذإحيحصلكشب
الف،لفسأليفلخلابابلاناكاذإ.لفسأل
.ةمظنألاهذهمدختست

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
،)عوجر(Rعضولاىلإةرايسلالقندنع
ةعقاولاةقطنمللةروصRVCاريماكضرعت
تامولعملاماظنةشاشيفةرايسلافلخ
دنعةقباسلاةشاشلاضرعمتي.هيفرتلاو
رخأتدعب)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغت
،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصق
ماظنرارزأنمرزيأىلعطغضا
ةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملا
ةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(Pعضولاىلإ
ةعاس/مك١٢يلاوحىلإلصتىتحةبكرملا
يفةبكرملانوكتامنيب)ةعاسلايفليم٨(
ةيؤرلااريماكدجوت.)ةدايقلا(Dعضولا
.ةعتمألاقودنصبابضبقميفةيفلخلا

ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١
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ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

برقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
ةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظتامم
نميألبرقألاماسجألارهظتالوةدودحم
.هتحتوأمدصملايبناج
راهظإلةشاشلاىلعيريذحتثلثمرهظيدق
دعاسمماظنهفشتكايذلامسجلاناكم
اذهنولريغتيو.)RPA(يفلخلانكرلا
دادزيورمحألاىلإيلاقتربلانمثلثملا

مسجلانمبارتقالامتاملكهمجح
.دوصرملا
Hitchـبةدوزمتناكاذإ View)ضرع
ةيطيحملاةيؤرلاماظنعجارف،)رجلاةلصو
/٢٥٩.

ريذحت}

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

ةيطيحملاةيؤرلاماظن
ماظنضرعينأنكمي،رفوتلاةلاحيف
ةطيحمةفلتخمرظانميمارونابلاضرعلا
تامولعملاماظنةشاشىلعةبكرملاب
فاصوأىلععالطالليليامرظنا.هيفرتلاو
.تامولعملانمديزملاواريماكلاضرع

ريذحت}

ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
الدق.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
ةدوجوملاةيجراخلاايارملايطدعاسي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دهشملاضرعيفعضوملاجراخ
امئادصحفت.ةحيحصةروصبطيحملا
وأنكرلانعةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلا

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢
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ريذحت}

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

اريماكلابةرفاوتملاضرعلاقرط

ىلعةدوجوملااريماكلاضرعرارزأسملا
لوصوللهيفرتلاوتامولعملاةشاشلوط
:)تدجونإ(ضرعلكىلإ

يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا.١
ةدوجوملاةقطنمللةروصضرعي
،ديدحتلل.اهفلخوأةرايسلامامأ
ضرعلاةقيرطرزسملا

Front/Rear Standard View
"يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا"
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
.اًطشناريماكلاضرعنوكيامدنع
،رجلاةلصوهيجوتديدحتدنع
ضرعلاةقيرطلظتس

Rear Standard View)ضرعلا
رييغتدنعةيئرم)يفلخلايسايقلا
ليدبتمتيسالإو،ةعرسلاسورت
يسايقلاضرعلانيبضرعلاةقيرط
عضوىلعًءانبيفلخلاويمامألا
.ةعرسلاسورت
اريماكلانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ماظنفاشتكادنعلمعتةيمامألا
ةفاسمىلعمسجيألنكرلادعاسم

.)ةصوب١٢(مس٣٠
ضرعلااذهىلإلوصولاىنستييك
ىلعأةيمامألاةعرسلانوكتامدنع
،)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نم
ىلع)اريماكلا(CAMERAددح
ددحوهيفرتلاوتامولعملاةشاش

Rear Standard)يفلخلارايعملا(.

نكميويناوث٨دعبضرعلاقلغنيس
وأXديدحتلالخنماًركبمهقالغإ
.عوجروأةسيئرلا

لفسأل-ىلعألضرعلا.٢
يفلخلا/يمامألا
ةقطنمللًايولعاًدهشمضرعي
.اهفلخوأةبكرملامامأدوجوملا
ضرعلاةقيرطرزددح،ضرعلل

Top-Down)ىلع)يلفس-يولع
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.اًطشناريماكلاقيبطتنوكيامدنع

٣.Front/Rear Side View)ضرعلا
)يفلخلا/يمامألايبناجلا
تانئاكلارهُظياًدهشمضرعي
يمامألانيبناجلاراوجبةدوجوملا
،ديدحتلل.ةرايسلليفلخلاو
ضرعلاةقيرطرزسملا

Front/Rear Side View)ضرعلا
ىلع)يفلخلا/يمامألايبناجلا
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.اًطشناريماكلاضرعنوكيامدنع
ضورعنيبليدبتللرزلاسملا
.ةيفلخلاوةيمامألااريماكلا
دعاسمماظنتابكارتنوكتال
ةيرورملاتاعطاقتلاهبنمونكرلا
امدنعةرفاوتم)RCTA(ةيفلخلا
ضرعلاةقيرطنوكت

Front/Rear Side View)ضرعلا
.ةطشن)يفلخلا/يمامألايبناجلا
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رجلاةلصوضرع.٤
ةلصوةقطنملاًربكماًضرعضرعي
ةركةاذاحميفةدعاسمللرجلا
ةنراقعمةبكرملارجةلصو
ليصوتةبقارموةروطقملا
ةقيرطرزددح،ضرعلل.ةروطقملا
Hitchضرعلا View)ةلصوضرع
تامولعملاماظنةشاشىلع)رجلا
اريماكلاقيبطتنوكيامدنعهيفرتلاو
اذهىلإلوصولاىنستييك.اًطشن
ةيمامألاةعرسلانوكتامدنعضرعلا
/ليم٨(ةعاس/مك١٢نمىلعأ
)اريماكلا(CAMERAددح،)ةعاس
هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
Hitchددحو View)ةلصوضرع
ينامثدعبضرعلاقلغنيس.)رجلا
لالخنماًركبمهقالغإنكميوٍناوث
يدؤيس.عوجروأةسيئرلاوأXديدحت
ءانثأ)نكرلا(Pعضولاىلإلاقتنالا
ىلإهذهضرعلاةقيرطليغشت
ةيئابرهكلانكرلالمارفقيشعت
)EPB(ًايئاقلت.

٥.Surround View)ةيطيحملاةيؤرلا(
ةطيحملاةقطنمللةروصضرعت
ضرعمتي.ةبكرملاب

Surround View)ةيطيحملاةيؤرلا(
امدنعًايلاحددحملاضرعلابناجب
ليم٨(ةعاس/مك١٢نملقأنوكت
ليطعتمتي.)ةعاسلايف

Surround View)ةيطيحملاةيؤرلا(
لايمأ٨(ةعاس/مك١٢نعديزتامدنع
.)ةعاسلايف

اريماكلاقيبطتهيجوتطوطخ.٦
عاضوأةثالثاريماكلاقيبطتمعدي
هيجوتوداشرإدجويال:ةنكممهيجوت
عضورييغتل.رطقللهيجوتوةبكرملل
.ةبسانملاهيجوتلاةنوقيأددح،هيجوتلا
ضرعلاوهيجوتلاعضوىلعاًدامتعا
هيجوتطوطخرهظتدق،ددحملا
نوللاةيدامرةنوقيألاريشت.ةفلتخم
.ةرفوتمريغهيجوتلاطوطخنأىلإ
طوطخمعدتالضورعلاضعب
.هيجوتلا

يفةيسايقلاهيجوتلاطوطخرفوتت.
،ةيفلخلا/ةيمامألاةيسايقلاضورعلا
ىلعأنمةيفلخلا/ةيمامألاضورعلاو
دنعةيطيحملاةيؤرلاولفسأىلإ
ضرعت.ةبكرملاهيجوتعضوديدحت
راسملاةيسايقلاهيجوتلاطوطخ
.ةبكرمللدوصقملاويلاحلا
يفرجلاةلصوهيجوتطخرفوتي.

ضرعوأةيسايقلاةيفلخلاةيؤرلا
هيجوتعضوديدحتدنعليمحتلاحطس
طخرجلاةلصوهيجوتضرعي.رطقلا
تامولعملاةشاشىلعزكرمتمهيجوت
ةركةاذاحميفةدعاسمللهيفرتلاو
.ةروطقملانراقعمةبكرملارجةلصو
عمرجلاةلصوهيجوتطخةاذاحمبمق

لالخنمةروطقمللليصوتلاةنراق
ىلعظافحللرارمتسابةبكرملاهيجوت
ليصوتلاةنراقىلعهيجوتلاطخزكرم
ضرعمتينل.فلخللعوجرلادنع
امدنعنكرلادعاسمماظنتابكارت
.اًطشنرجلاةلصوهيجوتطخنوكي
ةروطقملاهيجوتطوطخرفوتت.

يفلخلاةروطقملاضرعيفةيفلخلا
لامتكاورطقلاهيجوتعضوديدحتدنع
ةيفلخلاةروطقملااريماكةرياعم
هيجوتطوطخحضوت.حاجنب
دوصقملاراسملاةيفلخلاةروطقملا
)قرزأ(يلاحلاراسملاو)رفصأ(
هيجوتطوطخبراقتتس.ةروطقملل
هيجوتطوطخعميلاحلاراسملا
.دوصقملاراسملا
٧.Interior Trailer View)ضرعلا

)ةروطقملليلخادلا
نميلخادلاءزجللةيؤرضرعت
دنعةزيملاهذهرفوتت.ةروطقملا
ةزيملاهذهبلطتت.ةروطقمليصوت
ةقحلماريماكمدختسملابيكرت
نميلخادلاءزجلاىلعةروطقملاب
بيكرتتاميلعتلاًقفوةروطقملا
ىلإعجرا(ةقحلملاةروطقملااريماك
)تاريماك(اريماكىلعلوصحللكليكو
نمديزملاةفرعموةروطقمللةقحلم
ةقيرطرزددح،ضرعلل.)تامولعملا
Interiorضرعلا Trailer View
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ىلع)ةيلخادلاةروطقملاضرع(
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.اًطشناريماكلاقيبطتنوكيامدنع
ضرعلااذهىلإلوصولاىنستييك
ىلعأةيمامألاةعرسلانوكتامدنع
،)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نم
ىلع)اريماكلا(CAMERAددح
ددحوهيفرتلاوتامولعملاةشاش

Interior Trailer View)ضرع
ضرعلاقلغنيس.)ةيلخادلاةروطقملا
نماًركبمهقالغإنكميويناوث٨دعب
.عوجروأةسيئرلاوأXديدحتلالخ

٨.Cargo Bed View/
Bed Hitch View)حطسضرع

)ليمحتلاحطسرجةلصو/ليمحتلا
ىلعصقانودئازيتنوقيأمدختسا
وأريبكتللهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.ريغصتلا

.Cargo Bed View)حطسضرع
)ليمحتلا
ةنحاشلاليمحتحطسلاًضرعضرعي
ةبكرملافلخدوجوملاءزجلاو
وأةلومحلاةبقارميفةدعاسملل
ةروطقمبليصوتلاوأرجلاةلصو
.ةينحنمةلصوبوأيدرفنارودروحمب
ضرعلاةقيرطرزددح،ضرعلل

Cargo Bed View)حطسضرع
تامولعملاماظنةشاشىلع)ليمحتلا
اريماكلاقيبطتنوكيامدنعهيفرتلاو

اذهىلإلوصولاىنستييك.اًطشن
ةيمامألاةعرسلانوكتامدنعضرعلا
)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نمىلعأ
ىلع)اريماكلا(CAMERAددح،
ددحوهيفرتلاوتامولعملاةشاش

Cargo Bed View)حطسضرع
٨دعبضرعلاقلغنيس.)ليمحتلا
لالخنماًركبمهقالغإنكميويناوث
دنع.عوجروأةسيئرلاوأXديدحت
Cargoديدحت Bed View)ضرع
يفنوكتالامدنع)ليمحتلاحطس
ليغشتمتي،)ةدايقلا(Driveعضو
ىنستي.ًايئاقلتةعتمألاقودنصةءاضإ
ضرعل.اهليطعتوأةزيملاهذهنيكمت
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
Settingsسملا،هيفرتلاوتامولعملا
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Collision/Detection Systems
.)فشكلا/مداصتلاةمظنأ(
.Bed Hitch View)رجةلصوضرع

)ليمحتلاحطس
ةلصوةقطنملاًربكماًضرعضرعي
ةدعاسمللليمحتلاحطسىلعرجلا
عمةبكرملارجةلصوةاذاحميف
ليصوتةبقارموةروطقملاةنراق
ةقيرطرزددح،ضرعلل.ةروطقملا
Bedضرعلا Hitch View)ضرع
ىلع)ليمحتلاحطسىلعرجلاةلصو
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.اًطشناريماكلاقيبطتنوكيامدنع

ضرعلااذهىلإلوصولاىنستييك
ىلعأةيمامألاةعرسلانوكتامدنع
ددح،)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نم

CAMERA)ةشاشىلع)اريماكلا
ددحوهيفرتلاوتامولعملا

Bed Hitch View)رجلاةلصوضرع
قلغنيس.)ليمحتلاحطسىلع
هقالغإنكميويناوث٨دعبضرعلا
وأةسيئرلاوأXديدحتلالخنماًركبم
Bedديدحتدنع.عوجر Hitch View
حطسىلعرجلاةلصوضرع(
عضويفنوكتالامدنع)ليمحتلا

Drive)ةءاضإليغشتمتي،)ةدايقلا
نيكمتىنستي.ًايئاقلتةعتمألاقودنص
ضرعل.اهليطعتوأةزيملاهذه
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
Settingsسملا،هيفرتلاوتامولعملا
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Collision/Detection Systems
.)فشكلا/مداصتلاةمظنأ(
٩.Transparent Trailer View

)ةروطقمللفافشلاضرعلا(
حيتتةيؤرقئاسللةزيملاهذهضرعت
"ةيلخادلاءازجألاصحف"ةيناكمإهل
ةزيملارفوتت.يلعفلكشبةروطقملل
متيو،ةقفاوتمةروطقمليصوتدنع
ةبكرملاوحلاصفيرعتفلمديدحت
.فلخللعوجرلاعضويفتسيل
مدختسملابيكرتةزيملاهذهبلطتت
ىلعةروطقملابةقحلماريماك
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نميفلخلايجراخلاحطسلا
بيكرتتاميلعتلاًقفوةروطقملا
ىلإعجرا(ةقحلملاةروطقملااريماك
اريماكىلعلوصحللكليكو
ةروطقمللةقحلم)تاريماك(
.)تامولعملانمديزملاةفرعمو
ضرعلاةقيرطرزددح،ضرعلل

Transparent Trailer View
ىلع)ةروطقمللفافشلاضرعلا(
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.اًطشناريماكلاقيبطتنوكيامدنع
ضرعلااذهىلإلوصولاىنستييك
ىلعأةيمامألاةعرسلانوكتامدنع
،)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نم
ىلع)اريماكلا(CAMERAددح
ددحوهيفرتلاوتامولعملاةشاش

Transparent Trailer View
نكمي.)ةروطقمللفافشلاضرعلا(
ةيسيئرلاوأXديدحتبضرعلاقالغإ
.عوجروأ
ةفرعمعمماظنلاةرياعمدنع
ضرعمتيس،ةروطقملاعضو
ةثالثلاضرعلاقرطىدحإ

Transparent Trailer View
وأ)ةروطقمللفافشلاضرعلا(

Left Transparent Trailer View
ةروطقمللفافشلاضرعلا(وأ
وأ)ىرسيلاةيحانلانم

Right Transparent Trailer View
نمةروطقمللفافشلاضرعلا(

ضرعلارهظي.)ىنميلاةيحانلا
عضونوكيامدنعةروطقمللفافشلا
فلخًايبسنميقتسمةروطقملا
فافشلاضرعلارهظي.ةبكرملا
ىرسيلاةيحانلانمةروطقملل
عضونوكيامدنعىنميلاوأ
وأراسيلاوحنةياغللاًديعبةروطقملا
وأماظنلاةرياعممتتملاذإ.نيميلا
ةروطقملاعضونكيملاذإ
ضرعلاةقيرطرهظتسف،اًفورعم

Transparent Trailer
Picture-in-Picture View

ةفافشةروصلخادةروص(
.)ةروطقملل
١٠.Rear Trailer Views)ضورع

)ةيفلخلاةروطقملا
ةروطقملليفلخلاضرعلا.

فلخةعقاولاةقطنمللةيؤرضرعت
.ةروطقملاليصوتدنعةروطقملا
مدختسملابيكرتةزيملاهذهبلطتت
حطسلاىلعةروطقملابةقحلماريماك
اًقفوةروطقملانميفلخلايجراخلا
ةروطقملااريماكبيكرتتاميلعتل
لوصحللكليكوىلإعجرا(ةقحلملا
ةقحلم)تاريماك(اريماكىلع
نمديزملاةفرعموةروطقملل
ةقيرطرزددح،ضرعلل.)تامولعملا
Rearضرعلا Trailer View
ىلع)ةروطقملليفلخلاضرعلا(

هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.اًطشناريماكلاقيبطتنوكيامدنع
ضرعلااذهىلإلوصولاىنستييك
ىلعأةيمامألاةعرسلانوكتامدنع
ددح،)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نم

CAMERA)ةشاشىلع)اريماكلا
ددحوهيفرتلاوتامولعملا

Rear Trailer View)ضرعلا
قالغإنكمي.)ةروطقملليفلخلا
ةيسيئرلاوأXديدحتبضرعلا
.عوجروأ
رفوتعميفلخلايبناجلاضرعلا.

حاتميلصفمليصوتةفيظو
نيبناجللةمسقنمةيفلخةيؤرضرعي
،ةروطقملاوةبكرمللنميألاورسيألا
كيرحتمتيس.ةروطقمليصوتدنع
نمديزملاراهظإلًايئاقلتضرعلا
ىلعًءانبنميألاوأرسيألابناجلا
فلمنيوكتدنعةروطقملاعضوم
قيبطتربعهرايتخاوقفاوتمفيرعت

Trailering.ةقيرطرزددح،ضرعلل
Rearضرعلا Side View)ضرعلا
ةفيظورفوتعم)يفلخلايبناجلا
ةشاشىلعحاتميلصفمليصوت
نوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظن
ىنستييك.اًطشناريماكلاقيبطت
نوكتامدنعضرعلااذهىلإلوصولا
/مك١٢نمىلعأةيمامألاةعرسلا
ددح،)ةعاس/ليم٨(ةعاس

CAMERA)ةشاشىلع)اريماكلا
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ةقيرطددحوهيفرتلاوتامولعملا
Rearضرعلا Side View)ضرعلا
ةفيظورفوتعم)يفلخلايبناجلا
قالغإنكمي.حاتميلصفمليصوت
ةيسيئرلاوأXديدحتبضرعلا
.عوجروأ
ةروصلخادةروصيبناجلاضرعلا.

نيبناجللةيفلخةأزجمةيؤرضرعي
ةبكرملانمنميألاورسيألا
ةقطنمللةيبكارتةيؤرعمةروطقملاو
دنعةروطقملافلخةدوجوملا
ةزيملاهذهبلطتت.ةروطقمليصوت
ةقحلماريماكمدختسملابيكرت
يجراخلاحطسلاىلعةروطقملاب
تاميلعتلاًقفوةروطقملانميفلخلا
ةقحلملاةروطقملااريماكبيكرت
ىلعلوصحللكليكوىلإعجرا(
ةروطقمللةقحلم)تاريماك(اريماك
.)تامولعملانمديزملاةفرعمو
ضرعلاةقيرطرزددح،ضرعلل

Picture-in-Picture Side View
)ةروصلخادةروصيبناجضرع(
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
.اًطشناريماكلاقيبطتنوكيامدنع
ضرعلااذهىلإلوصولاىنستييك
ىلعأةيمامألاةعرسلانوكتامدنع
ددح،)ةعاس/ليم٨(ةعاس/مك١٢نم

CAMERA)ةشاشىلع)اريماكلا
ددحوهيفرتلاوتامولعملا

Picture-in-Picture Side View

.)ةروصلخادةروصيبناجضرع(
وأXديدحتبضرعلاقالغإنكمي
.عوجروأةيسيئرلا

ةيفاضإلاتاهيبنتلاوضورعلا
فاطعنالاةراشإلةطشنلاضورعلا.

وأرسيألابناجللةيفلخةيؤرضرعي
ليصوتدنع،ةروطقملاوةبكرمللنميألا
ىلعءانبةيؤرلاميدقتمتي.ةروطقم
ةيؤرضرععمفاطعنالاةراشإطيشنت
بناجلاةراشإطيشنتدنعنميألابناجلا
دنعرسيألابناجلاةيؤرضرعونميألا
ىنستي.رسيألابناجلاةراشإطيشنت
ضرعل.اهليطعتوأةزيملاهذهنيكمت
تامولعملاةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
>)تادادعإلا(Settingsسملا،هيفرتلاو

Vehicle)ةبكرملا(<
Collision/Detection Systems)ةمظنأ

ضرعلاقالغإنكمي.)فشكلا/مداصتلا
.عوجروأةيسيئرلاوأXديدحتباًركبم
يفةروطقملالوطرشؤمبكارترفوتي
فاطعنالاةراشإلةطشنلاضرعلاقرط
ًايبسنةميقتسمةروطقملانوكتامدنع
فيرعتفلمنيوكتمتيوةرايسلافلخ
.Traileringقيبطتربعهرايتخاوقفاوتم
نوكيامدنعًايئرمبكارتلانوكينل
نعاًدجاًديعبةروطقملاعضوم
اذهنيكمتىنستي.نيميلاوأراسيلا
تادادعإلاضرعل.هليطعتوأبكارتلا
،هيفرتلاوتامولعملاةشاشنمةحاتملا

>)تادادعإلا(Settingsسملا
Vehicle)ةبكرملا(<

Collision/Detection Systems
.)فشكلا/مداصتلاةمظنأ(
ةعفارلانيكسهيبنتوفاشتكا.

نيكسفاشتكابةدوزمةبكرملانوكتدق
عضومعبتتبماظنلاموقيس.ةعفارلا
برتقتامدنع.ةبكرمللةبسنلابةروطقملا
،ةبكرملاةرخؤمنمةروطقملاةمدقم
ريذحتريشي.هيبنتوأريذحتضرعمتيس
هيبنتريشيو،رذحبمدقتينأىلإقئاسلل
ىلإاًدانتسا.كيشومادطصالانأىلإ
دق،مدختسملاتادادعإوةبكرملاتادعم
ًابوحصميئرملاهيبنتلاوأريذحتلانوكي
.دعقمللنامأتاهيبنتوأةيتوصتاراطخإب
ةشاشنمةحاتملاتادادعإلاضرعل
Settingsسملا،هيفرتلاوتامولعملا
>)ةبكرملا(Vehicle>)تادادعإلا(

Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.)فشكلا/مداصتلا
ةروطقملاةيوازرشؤم.

ةيوازرشؤمبةدوزمةبكرملانوكتدق
ةروطقملاةيوازرشؤميطعي.ةروطقملا
ةروطقملاعضوملًايئرمًاليثمتقئاسلل
يفطقفرفوتم(.ةبكرملاىلإةبسنلاب
ليغشتوفلخللعوجرلاضورع
.)يفلخلارطقلاضورعوتاداشرإلا
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ريذحت}

طقفطبرلاةلصوهيجوتمدختسا
ةلصوىلإةبكرملاعوجريفةدعاسملل
ةعرسبكرحتلادنع،وأةروطقملارج
،)ةعاسلابليم٨(ةعاس/مك١٢نمىلعأ
ال.ةعرسبةروطقملاعضوصحفل
ذاختالثم،رخآضرغيألهمدختست
ىلعةيرورملاةراحلارييغتنأشبتارارق
ةراحلارييغتبمايقلالبق.قيرطلا
ايارملاصحفتباًمئادمق،ةيرورملا
نعجتنيدق.كفتكقوفنمرظنلاو
ةريطخةباصإبسانملاريغمادختسالا
.نيرخآللوأكلةبسنلاب

تاطارتشالاعمHDيمارونابلاضرعلاماظن
ةروطقملااريماكبةصاخلا

ىلعةزيملاهذهلمعت،رفوتلاةلاحيف
/رجلايفةدعاسمللةيفاضإضورعميدقت
يفةددعتمضورعماظنلارهظي.بحسلا
سمخمادختسابهيفرتلاوتامولعملاةشاش
نيتريماكوةبكرملالوحةتبثمتاريماك
ىلعامهتيبثتنكمينيتيفاضإنيتيوناث
يفةيمامألااريماكلادجوت.اهيفوأةروطقم
،يمامألاراعشلالفسأةدوجوملاةكبشلا
ءزجلاىلعةيبناجلاتاريماكلادجوتامنيب
دجوتو،ةيجراخلاايارملانميلفسلا
قودنصبابضبقميفةيفلخلااريماكلا
ةصنماريماكدجوتنيحيف،ةعتمألا

،كلذىلإةفاضإلابو.ةنيباكلافلخةلومحلا
ءزجلاىلعنيتيفاضإنيتريماكتيبثتنكمي
.ةروطقملابيلخادلاءزجلاوأ/ويفلخلا
تاريماكىلعلوصحللليكولاىلإعجرا
،لوصولاىنستييك.ةروطقمللةقحلم
ةشاشىلع)اريماكلا(CAMERAسملا
سورتلارييغتبمقوأهيفرتلاوتامولعملا
ةشاشلاىلإةدوعلل.)عوجر(Rعضولاىلإ
عضويفةبكرملانكتملاذإةقباسلا
ةحفصلا(Homeرارزأسملا،عوجرلا
ةشاشب)عوجر(Backوأ)ةيسيئرلا
.هيفرتلاوتامولعملا
فلمنيوكتةروطقمللةنيعمضورعبلطتت
.هرايتخاوقفاوتمةروطقمفيرعت
عونلانمةروطقميهةقفاوتملاةروطقملا
)كلذىلإامو،ةبرعلا،عئاضبلا(يقودنصلا
.ةيديلقترجةلصوعم
:ةحاتملااريماكلاضورع
يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا.
يفلخلا/يمامألالفسأل-ىلعألضرعلا.
.Rear Bowl View)ضرعلا

)يفلخلايفيوجتلا
يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا.
رجلاةلصوضرع.
.Bed View)ةصنملاضرع(
ةروطقملليفلخلاضرعلا.
ةفيظورفوتعميفلخلايبناجلاضرعلا.

حاتميلصفمليصوت

ةروصلخادةروصيبناجلاضرعلا.

.Interior Trailer View)يلخادلاضرعلا
)ةروطقملل
ةروطقمللفافشلاضرعلا.
.Surround View)ةيطيحملاةيؤرلا(
هيجوتلاطوطخ.
طبرلاةلصوهيجوت.
)ةجرد٣٦٠(يمارونابلاضرعلاماظن

لاحيف،يمارونابلاضرعلاماظنلنكمي
ةقطنمللةفلتخمضرعقرطراهظإ،هرفاوت
ماظنةشاشيفةبكرملابةطيحملا
تاريماكعبرأمادختسابهيفرتلاوتامولعملا
ةيمامألااريماكلادجوت.ةبكرملالوحةتبثُم
يمامألاراعشلالفسأوأةكبشلاىلع
ايارملالفسأةيبناجلاتاريماكلادجوتو
يفةيفلخلاةيؤرلااريماكدجوتامكةيجراخلا
.ةعتمألاقودنصبابضبقم
ةيطيحملاةيؤرلاماظنىلإلوصولانكمي
يف"اريماك"CAMERAرايتخالالخنم
لقندنعوأهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإةرايسلا
ملاذإ،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل
طغضا)عوجرلا(Rعضويفةبكرملانكت
وأ)ةيسيئرلاةحفصلا(Homeرزىلع

Back)تامولعملاماظنرارزأنم)عوجر
ىلإةعرسلاسورتليدبتبمقوأ،هيفرتلاو
ةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(Pعضولا
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ةعاس/مك١٢يلاوحىلإلصتىتحةبكرملا
يفةبكرملانوكتامنيب)ةعاسلايفليم٨(
.)ةدايقلا(Dعضولا
:ةحاتملااريماكلاضورع
يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا.
يفلخلا/يمامألالفسأل-ىلعألضرعلا.
.Rear Bowl View)ضرعلا

)يفلخلايفيوجتلا
يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا.
رجلاةلصوضرع.
.Surround View)ةيطيحملاةيؤرلا(
هيجوتلاطوطخ.
طبرلاةلصوهيجوت.
ةيطيحملاةيؤرلا

ضورع،اهرفوتةلاحيف،ةزيملاهذهحيتت
متيال.بحسلا/رجلايفةدعاسمللةيفاضإ
ةيؤرلاتاريماكوةيمامألاةيؤرلااريماكمعد
قرطماظنلاضرعينأنكمي.ةيطيحملا
تامولعملاةشاشيفةفلتخمضرع
يفةتبثملاتاريماكلامادختسابهيفرتلاو
اريماكلادجوت.امهلوحوةروطقملاوةبكرملا
يفةعتمألاقودنصبابضبقميفةيفلخلا
ةلومحلاةصنمبةصاخلااريماكلادجوتنيح
نيتريماكتيبثتنكمي.ةنيباكلافلخ
ءزجلاوأ/ويفلخلاءزجلاىلعنيتيفاضإ
ليكولاىلإعجرا.ةروطقملابيلخادلا
.ةقحلملاتاريماكلاهذهىلعلوصحلل

ديدحتلالخنمماظنلاىلإلوصولانكمي
CAMERA)تامولعملاةشاشيف)اريماك

Rعضولاىلإةبكرملالقندنعوأهيفرتلاو
ةشاشلاىلإةدوعلل.)فلخللعوجرلا(
Rعضويفةبكرملانكتملاذإ،ةقباسلا
ةحفصلا(Homeرزىلعطغضا)عوجرلا(
ماظنرارزأنم)عوجر(Backوأ)ةيسيئرلا
سورتليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملا
.)نكرلا(Pعضولاىلإةعرسلا
:ةحاتملااريماكلاضورع
يفلخلايسايقلاضرعلا.
رجلاةلصوضرع.
.Bed View)ةصنملاضرع(
ةروطقملليفلخلاضرعلا.
.Interior Trailer View)يلخادلاضرعلا

)ةروطقملل
هيجوتلاطوطخ.
طبرلاةلصوهيجوت.
اهحالصإوءاطخألافاشكتسا

فافشلاضرعلاةرياعمقرغتستدق
متتالوأعقوتملانمربكأًاتقوةروطقملل
:ةلاحيفةرياعملا
ءانثأةياغللةريبكةعرسبةبكرملاةدايق.

ةعرسىلعظافحلايغبني.ةرياعملا
ةعاس/مك٥٠نملقأةبكرملا
.)ةعاس/ليم٣١(

ءانثأميقتسملكشبةبكرملاةدايقمتيال.
هيجوتلاىلعظافحلايغبني.ةرياعملا
نمثيح،ةعاطتسالاردقميقتسم
ءانثأطرفملاهيجوتلاببستينأنكمملا
.ةرياعملاةدمةلاطإيفةرياعملا
ىوتسمدنعةرياعملاءارجإةلواحممتي.

ءارجإةلواحميغبني.ةضفخنمةءاضإ
ةءاضإىوتسمرفوتدنعةرياعملا
.بسانم

فورظيفةرياعملاءارجإةلواحممتي.
ءارجإبنجتيغبني.ةيتاومريغسقط
راطمألاوأجيلثلاطقاستءانثأةرياعملا
.ةريزغلا
ءارجإلًايتاومسيلقيرطلاحطس.

ىلعةرياعملاءارجإيغبني.ةرياعملا
.رخآقيرطحطس

دنعةقحلملاةروطقملاتاريماكليدبتمتي.
اريماكلانأنمدكأت.رجلاةلصولصوم
ةروطقملانميفلخلابناجلابةتبثملا
.ةيفلخلاةروطقملااريماكلخدمبةلصتم

وأةقحلملاةروطقملااريماكتيبثتمتي.
تيبثتلاعقومجراخاهريودتوأاهطبض
.)اريماكلاتيبثتتاميلعترظنا(ددحملا
ةقيرطيفهيوشتدوجوةظحالمنكمي
تالاحلايفةروطقمللفافشلاضرعلا
:ةيلاتلا
وأةقحلملاةروطقملااريماكتيبثتمتي.

تيبثتلاعقومجراخاهريودتوأاهطبض
.)اريماكلاتيبثتتاميلعترظنا(ددحملا
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فافشلاضرعلاةنوقيأرهظتنأنكمي
تالاحلايفتهابيدامرنولبةروطقملل
:ةيلاتلا
قفاوتميبناجعاطقةئيهتمتتملاذإ.

ريغيبناجعاطقديدحتمتوأةروطقملل
.ةروطقمللقفاوتم

.)عوجر(Rعضولايفةبكرملانكتمل.

.ةروطقملاليصوتمتيمل.

ةيفلخلاةروطقملااريماكليصوتمتيمل.
ريغلخدملاباهليصوتمتوأةقحلملا
.حيحصلا
نوكتنأنكميوأةنياعمميدقترذعتيدق
:اذإةحيحصريغةنياعملا
.ةقحلملاتاريماكلاىلعفرعتلامتيمل.

ةقحلملا)تاريماكلا(اريماكلانأنمدكأت
.ةبكرملابةقاطلاةرودنموةلصتم

دنعةقحلملاةروطقملاتاريماكليدبتمتي.
اريماكلانأنمدكأت.رجلاةلصولصوم
لخدملابةلصتمةقحلملا)تاريماكلا(
.حيحصلا
ةقحلملاةروطقملا)تاريماك(اريماك.

.حيحصلااريماكلالخدمبةلصتم
ةقحلملاةروطقملا)تاريماك(اريماك.

.تيبثتلاتاميلعتلاًقفوةتبثمتسيل
اهطيشنتيرجيالوأةنيعمةزيمرفوتتالدق
:اذإعقوتموهامك
تادادعإصحفا.صيصختلاليطعتمت.

.كلذنكمأامثيحصيصختلا

دنعةقحلملاةروطقملاتاريماكليدبتمتي.
اريماكلانأنمدكأت.رجلاةلصولصوم
لخدمبةلصتمةقحلملا)تاريماكلا(
.حيحصلااريماكلا
:اذإًايكيتاموتأضرعلاليدبتنكمي
.ةبكرملاسورتعضورييغتمت.

Park Assist)نكرلادعاسم(
ةدعاسملاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
دعاسموأ)RPA(يفلخلانكرلاىلع
امدنعو،)FRPA(يفلخلاويمامألانكرلا
اس/مك٨نملقأةعرسبةبكرملاكرحتت
فشتكتدقف،)ةعاسلايفلايمأ٥(
تادصملايفةدوجوملاتارعشتسملا
رتم١٫٢ىلإاهلوطلصييتلاماسجألا
)مادقأ٨(رتم٢٫٥وفلخلايف)مادقأ٤(
)ةصوب١٠(مس٢٥قاطنيفةبكرملافلخ
.دصملاىوتسملفسأوضرألاحطسنم
هذهفاشتكالاتافاسملقتنأنكميو
.بطرلاوأراحلاسقطلافورظلالخ
فشتكتنلةبوجحملاتارعشتسملا
.ةئطاختافاشتكايفببستتدقوماسجألا
،لحولانمتارعشتسملاةفاظنىلعظفاح
؛جلثلالحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو
يفةرايسلالسغدعبتارعشتسملافظنو
.دمجتلاةرارحتاجرد

ريذحت}

لافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوأ
،دصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
وأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
ماظنلااذهرفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلا
/مك٨نمىلعأتاعرسىلعةدايقلادنع
ةباصإلايدافتل.)ةعاسلايفلايمأ٥(اس
دوجويفىتح،ةرايسلافلتوأةافولاوأ
ىلعاًمئادصرحا،نكرلادعاسمماظن
ةرايسلابةطيحملاةقطنملانمققحتلا
كرحتلالبقايارملاعيمجيفرظنلاو
.فلخللعوجرلاوأمامألل

ةشاشىلعتادادعلاةعومجميوتحتدق
حضوتنابضقاهبنكرلادعاسمماظنل
لوحتامولعمو"مسجلاوحنةفاسملا"
يمامألانكرلادعاسمماظنلمسجلاعقوم
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ءيضي،مسجلابرتقيامدنعو.يفلخلاو
نابضقلانوللوحتيونابضقلانمديزملا
.رمحألامثيلاقتربلاىلإرفصألانم
،فلخلايفةرملوألمسجفاشتكادنع
زتهيوأ،فلخلانمةدحاوةرافصردصت
امدنع.نيبناجلانمنيترمنامألاهيبنتدعقم
١٫٥(رتم٠٫٤<—اًدجًابيرقمسجنوكي
)مدق١(رتم٠٫٣<وأ،ةبكرملافلخ)مدق
نمتارافصسمخقلطنت—ةبكرملامامأ
،مسجلاعقومبسحىلعفلخلاوأمامألا
نمتارمسمخنامألاهيبنتدعقمزتهيوأ
دعاسمنعةرداصلاتامغنلا.نيبناجلا
دعاسميفاهتاليثمنمىلعأيمامألانكرلا
.يفلخلانكرلا

صئاصخلافاقيإوأليغشت

ليغشتلطسوألافرلابXىلعطغضا
وأيفلخلاويمامألانكرلادعاسمماظن
رشؤملاحابصمءيضي.هليغشتفاقيإ
ةلغشمصاصخلانوكتامدنعرزلابناجب
نعةفقوتمصئاصخلانوكتامدنعئفطنيو
.لمعلا

دعاسمليغشتوأليغشتفاقيإنكمي
امهليغشتوأ،يفلخلاويمامألانكرلا
فاقيإةلاحيف.رْطقبيضقمادختساب
،ةرايسلاصيصختربعنكرلادعاسمليغشت
ليغشتل.نكرلادعاسمرزليطعتمتيس
)ليغشت(Onددح،ىرخأةرمنكرلادعاسم
ليغشتلادادعإحيتي.ةرايسلاصيصختيف
دعاسمماظنلمعرطقلابيضقمادختساب
رجةلصوعمحيحصلكشبنكرلا
رجتالصوضعبنوكتالدق.ةروطقملا
.ةقفاوتمربكألاةروطقملا
،ةزيملاهذهلةرفوتملاتادادعإلاضرعل
يف)تادادعإلا(Settingsةنوقيأسملا
تامولعملاماظنلةيسيئرلاةحفصلا
")ةبكرم(Vehicle"ددح.هيفرتلاو
ددحوةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل
"Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.")مداصتلا/فشكلا
بحسدنعنكرلادعاسمماظنءافطإبمق
.ةروطقم
اريماكلانكردعاسمزومر"ليغشتل
زمرسملا،اهليغشتفاقيإوأ"ةيفلخلا
ماظنلةيسيئرلاةحفصلايفتادادعإلا
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملا
ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Collision/Detection"ددحو Systems
.")مداصتلا/فشكلاةمظنأ(

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
نمهيبنتلاماظنضرعي،هرفوتلاحيف
ثلثم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ماظنةشاشيفمهسبًابوحصمرمحأريذحت
راسيلاوأنيميللهجتيةيهيفرتلاتامولعملا
نمةمداقلارورملاةكرحنمريذحتللكلذو
ماظنلااذهفشتكي.راسيلاوأنيميلا
)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلاماسجألا
فاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأراسينم
نمتارافصثالثقلطنتنأامإف،مسج
دعقمبتازازتهاثالثوأراسيلاوأنيميلا
ىلع،راسيلاوأنيميلاىلعنامألاهيبنت
.ةدوصرملاةبكرملاهاجتابسح
ةروطقمدوجوعمةدايقلا

ّرجءانثأفلخللعوجرلادنعاًرذحنك
ًايئاقلتRCTAماظنليطعتمتيس.ةروطقم
.ةبكرملابةروطقمليصوتدنع
صئاصخلافاقيإوأليغشت

مدختُسيطسوألالوسنوكلابXرز
نكرلادعاسمماظنفاقيإوأليغشتل
عوجرلادنعريذحتلاماظنو)RPA(يفلخلا
دنعةيكيتاموتوألاةلمرفلاةمظنأوفلخلل
.تقولاسفنيف)RAB(فلخللعوجرلا
امدنعرزلابناجبرشؤملاحابصمءيضي
امدنعئفطنيوةلغشمصاصخلانوكت
.لمعلانعةفقوتمصئاصخلانوكت
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يفلخلانكرلادعاسمماظنليغشتفقوأ
)RPA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنمو
بحسدنعةيفلخلاةيكيتاموتوألاةلمرفلاو
.ةروطقم
فاقيإوأRCTAماظنليغشتنكمي
تامولعملاماظنمادختسابهليغشت
نمةحاتملاتادادعإلاضرعل.ةيهيفرتلا
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاش

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.)فشكلا/مداصتلا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةرايسلاةدايقدنع
)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو،
)LKA(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو
)LDW(ةيؤرلامادعناةقطنمدعاسمو
ريسةراحرييغتهيبنتو،)SBZA(ةيبناجلا
)LCA(،ةيكيتاموتوألائراوطلاةلمرفوأ/و
)AEB(،بنجتىلعدعاسياذهلكنإف
.مداصتلارارضأنمليلقتلاوأمداصتلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
مداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
بنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،)يمامألا
يفتامداصتيأنعجتانلاررضلاليلقتوأ
ريستةبكرمنمبارتقالادنع.ةيمامألاةهجلا
FCAماظنموقي،ةريبكةعرسبكمامأ

جاجزلاىلعهيبنتللرمحأضيمورادصإب
تارفاصرادصإىلإةفاضإلابيمامألا
امك.قئاسلادعقميفتاضبنوأةعيرس
هيبنتةءاضإىلعكلذكFCAماظنلمعي
نمبارتقالادنعنوللاينامرهكيرصب
.اًدجةريبكةجردبىرخأةبكرم
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
ةعاس/مك٨نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
.)ةعاس/ليم٥(

ريذحت}

تامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
الوريذحتماظنىوس)FCA(ةيمامألا
بارتقالادنع.لمارفلاقيشعتبموقي
وأءطببريستةرايسنمةريبكةعرسب
فلخريسلادنعوأكمامأةفقوتمةرايس
رفوينل،اًدجبيرقوحنىلعامةرايس
تقولانأشباًريذحتFCAماظنكل
.مداصتلابنجتنمكنكمييذلايفاكلا
ىلعريذحتيأكلرفويالدقهنأامك
كلذككرذحيالFCAماظنو.قالطإلا
تامالعوأتاناويحوأةاشمدوجونأشب
ريغوأءانبلاليماربوأروسجوأراوسأوأ
نوكتنأيغبني،اذلو.ءايشألانمكلذ
قّشعتوتاءارجإةيأذاختالاًدعتسم
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.كسفنبلمارفلا

٢١٢.

تادادعإلالخنمFCAليطعتنكمي
نمةحاتملاتادادعإلاضرعل.ةرايسلا
سملا،هيفرتلاوتامولعملاةشاش

Settings)تادادعإلا(<Vehicle)ةبكرملا(
<Collision/Detection Systems)ةمظنأ
.)فشكلا/مداصتلا

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

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

يأوأةاشملاةطساوبًايئزجةبوجحم
FCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأماسجأ
نوكتىتحمامألايفةرايسيأفاشتكا
.ةدايقلاةراحيفلماكلاب
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ريذحت}

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

تامداصتلانمهيبنتلا

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

ةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
ماظننايبضمويس،اهفاشتكامتىرخأ

FCAنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامثقلطنت
تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ
مداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلاالكنم
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق،اذه
ئطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
ةساودىلعطغضلالصاو.لدتعموريصق
.ةجاحلادنعلمارفلا
فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
وأ)ديعب(FarىلعFCAتيقوتطبضل]

Medium)طسوتم(وأNear)نيبي.)بيرق
يلاحلاطبضلاعضولوألارزلاىلعطغضلا
فوسو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمب
ىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلايدؤي
عضولظيفوسو.اذهطبضلاعضورييغت
،هرييغتمتيىتحوهامكددحملاطبضلا
نمهيبنتلاصئاصخيفرثؤيفوسو
تابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلاوتامداصتلا
نمٍلكتيقوتفلتخيفوسامك.فلخلانم
.ةبكرملاةعرسىلعًءانبهيبنتلايماظن
تيقوتدَُعب،ةبكرملاةعرستدازاملكف
ةكرحلاعضويغبنيو،اذه.هيبنتلاثودح
دنعرابتعالانيعبةيوجلالاوحألاوةيرورملا
تيقوتبسانتيالدقف.هيبنتلاتيقوتديدحت
فورظفلتخمونيقئاسلاعيمجعمهيبنتلا
.ةدايقلا

ةيرورضريغتاهيبنت

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

دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.

)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف
ىلعاًزهجمناكاذإAEBماظندعاسيدق
ةهجاولامادطصانعمجانلاررضلابنجت
اًضيأAEBماظنلمتشي.هليلقتوأةيمامألا
.)IBA(يكذلالمارفلادعاسمماظنىلع
يفكمامأةرايسلماظنلافاشتكادنع
اهنإثيحبهسفنهاجتالايفريستوكراسم
نكميف،كترايسبمادطصالاكشوىلع
فاقيإلًايئاقلتةلمرفلاوأمعدريفوتماظنلل
بنجتىلعدعاسيسرمألااذهو.ةرايسلا
راثآنمليلقتلالقألاىلعوأمادصلا
بسحىلع.مامأللةدايقلادنعمداصتلا
ةوقبًايئاقلتةرايسلاةلمرفمتيدق،فقوملا
ةلمرفلاهذهثدحتنأنكمي.قفربوأ
فاشتكاةلاحيفطقفةيئاقلتلاةئراطلا
لالخنمكلذرهظيو.امةبكرمدوجو
صاخلامامألايفةبكرمرشؤمةءاضإ
مداصتلاراذنإماظنرظنا.FCAماظنب
.٢٦٩/يمامألا

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(ةعاس
تارايسلافاشتكاهنكميو.)ةعاس/ليم٥٠(
.ًابيرقت)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسمىتح

ريذحت}

دادعتساةيصاخAEBماظنربتعي
ريغوهوئراوطلاةلاحيفمداصتلل
ىلعدمتعتال.مداصتلابنجتلممصم
اذهف.ةبكرملاةلمرفيفAEBماظن
قاطنجراخةلمرفلامدختسينلماظنلا
الإبيجتسيالو،هيلعممصملاةعرسلا
.طقفاهفاشتكامتييتلاتابكرملل
:يليامبAEBماظنموقيالدق
يفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.

ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلاةلاح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.

ةاشملاةطساوبًايئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

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

EFBةعرسلاةساودىلعةوقبطغضاوأ.

ريذحت}

ًايئاقلتAEBماظنموقينأنكمي
يفةرايسلالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
ةفطعنمةبكرملبيجتستدقف.اهببوغرم
نابضقو،قيرطلاتامالعو،كمامأ
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
ماظنزواجتل.ةكرحتملاريغىرخألا

AEB،ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضا،
.ًانمآكلذناكاذإ
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)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
ةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
ماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقبلمارفلا

IBAةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ
.لمارفلا

ريذحت}

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

ئراوطلالمارفماظنليطعتنكمي
لمارفلادعاسمماظنو)AEB(ةيكيتاموتألا
ةرفوتملاتادادعإلاضرعل.)IBA(يكذلا
Settingsةنوقيأسملا،ةزيملاهذهل
ماظنلةيسيئرلاةحفصلايف)تادادعإلا(
Vehicle"ددح.هيفرتلاوتامولعملا

ةحاتملاتارايخلاةمئاقضرعل")ةبكرم(
Collision/Detection"ددحو Systems
.")مداصتلا/فشكلاةمظنأ(

ريذحت}

بحسءانثأIBAوأAEBماظنمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
فقوأ.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ءانثأهيبنترادصإبمقوأماظنلاليغشت

.ةروطقمبحس

ريغماظنلانأبديفتةلاسررهظتدق
:اذإرفوتم
جاجزلاوأةبكرملانميمامألاءزجلاناك.

.فيظنريغيمامألا
رثؤيفيثكلاجلثلاوأريزغلارطملاناك.

.ماسجألانعفشكلاةيلمعىلع
مكحتلا/StabiliTrakماظنبةلكشمدجوت.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

.ةمدخىلإAEBماظنجاتحيال

ءايمعلاةقطنملاريذحت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونعةرابع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسملريسلا
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا

ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنميفةدجاوتملا
ةرايسلانوكتامدنع.ءايمعةطقنقطانموأ
ءيضت،مامأللكرحتلاسورتدحأىلع
وأىنميلاةآرملاىلعضرعلاةشاش
يفامةبكرمفاشتكامتاذإىرسيلا
ةراشإتناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملا
ىلعةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالا
ضرعلاةشاشضموتفوس،بناجلاسفن
ةراحرييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتل
هبنمنمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلا
ةءارقىجُريف،)LCA(ريسلاةراحرييغت
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
ريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب

LCAةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا
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ريذحت}

قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
ةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةنيعم
عوقويفةراحلارييغتدنعيفاكلا
لبق.ةبكرملافلتوأةافولاوأتاباصإلا
نماًمئادققحت،تاراحللرييغتءارجإ
قوفنمةعيرسةرظنِقلأو،ايارملا
.فاطعنالاتاراشإمدختساو،كفتك

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحًابيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
ةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(رتم
طسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقتةبكرملا
يتلاتارايسلانماًضيأنيقئاسلاريذحتمتي
ىلإلصتةفاسملفلخلانمةعرسببرتقت
.ةرايسلافلخ)مدق٢٣٠(م٧٠يلاوح

ماظنلالمعيفيك

امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
نأىلإءاضملاLCAزمرريشي.فلخلا
ردقلاىلعنوكيالدقريسلاتاراحرييغت
،ريسلاةراحرييغتلبق.نامألانمفاكلا
،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئادققحت
،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالاتاراشإمدختساو

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
امدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدللةريصق
كرحتلاسورتدحأىلعةرايسلانوكت
ةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت،مامألل
ةرايسفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلا
يفةرواجملاةراحلاةقطنميفةكرحتم
اهيلإلخدتوأكلتةيؤرلامادعناةقطنم
ةراشإتناكاذإ.فلخلانمةعرسب
يذلاهسفنهاجتالايفةطشنفاطعنالا
هذهضموتسف،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأت
رييغتبموقتاليكليفاضإريذحتكةشاشلا
.ريسلاتاراح
تادادعإلالخنمLCAليطعتنكمي
،LCAماظنليطعتبموقتامدنع.ةرايسلا
ضرعل.اًضيأSBZAماظنليطعتمتي
تامولعملاةشاشنمةحاتملاتادادعإلا
>)تادادعإلا(Settingsسملا،هيفرتلاو

Vehicle)ةبكرملا(<
Collision/Detection Systems)ةمظنأ

LCAماظنفاقيإمتاذإ.)فشكلا/مداصتلا
تانايبءيضتالاهدنع،قئاسلالبِقنم
.ايارملايفLCAماظن

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
قيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
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ىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسمعيرس
،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملابناجب
.)زجاوح
رورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
تارايسلاعموأ،ةرايسراوجبةعرسب
دصرلاقطانم.ةروطقمرجدنعوأةفقوتملا
ةبكرملابناجنمدتمتيتلاLCAماظنيف
نك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسملدتمتال
رجءانثأريسلاتاراحرييغتدنعاًرذح
ىلإهيبنتلابLCAماظنموقيدق.ةروطقم
وأةروطقملثم،ةبكرملابةقحلملاءايشألا
نمرخآلابناجلانمدتميءيشوأةجارد
ىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملاءايشألا.ةبكرملا
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.تابكرملافاشتكا
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
.ةمدخلالامعأ
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىنميلاةيوازلايفLCAماظنتارعشتسم
لحولابةاطغميفلخلامدصمللىرسيلاوأ

بئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوأ
.ةيوقةريطمفصاوعكانهتناكاذإوأ
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
حطسلابةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
ةلاسرتناكاذإ.٣٧١/يجراخلا

system unavailable)ال)حاتمريغماظنلا
تامولعمزكرمةشاشىلعةضورعملازت
ةبكرملايبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلا
،ةبكرملانمةيفلخلاناكرألاهاجتايف
.ليكولابلصتاف
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
ةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتارايس
فلخلانمةعرسباهيلإةمداقوأةيبناجلا
يفماظنلانوكيدقف،اًفيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
ةرداغمدنعريذحتلاماظندعاسينأنكمي
يف،هرفوتةلاحيف،)LDW(ريسلاةراح
ريغجورخلاببسبتامداصتثودحبنجت
اذهمدختسي.ريسلاةراحنمدمعتملا
تامالعفاشتكالاريماكرعشتسمماظنلا
ةعاس/مك٥٦ةعرسدنعريسلاةراح
ردصينأنكمي.ربكأوأ)ةعاس/ليم٣٥(
ةراحةبكرملايطختةلاحيفهيبنتماظنلا
كلذيففاطعناةراشإمادختسانودريس
دنعريذحتلاماظنءوضلمعينل.هاجتالا
ةراشإتناكاذإريسلاةراحةرداغم
نمجورخلاهاجتايفةطشنفاطعنالا

كنأماظنلافاشتكاةلاحيفوأ،ةراحلا
هيجوتوأةلمرفوأعيرستءارجإبموقت
.طشنلكشب

ريذحت}

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

ةيؤرلاوأسقطلافورظ
رمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
وأيمامألاجاجزلاخاستانع
وألحولابةيسيئرلاحيباصملا
يفتناكاذإوأديلجلاباهتيطغت
عوطسةلاحيفوأةديجريغةلاح
ةهجاوميفرشابملكشبسمشلا
.اريماكلا

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

ةراحةرداغمنمريذحتلاماظنناكاذإ
ىلعقيرطلاتامالعطقففشتكيريسلا
طقفكرذحيسف،قيرطلانمدحاوبناج
بناجلاىلعريسلاةراحةرداغمنم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

هبتنا.ريسلاةراحةمالعهيففشتكايذلا
عضولاىلعظفاحوقيرطلاىلإاًمئاد
الإو،ريسلاةراحلخادةبكرمللمئالملا
وأتاباصإعقتوأةبكرمللفلتثدحيدقف
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاح
اريماكلاتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
مادختسابنجت.ةديجةلاحيفوةفيظن

LDW)ةراحةرداغمنمريذحتلاماظن
.ةئيسلاسقطلافورظيف)ريسلا

ماظنلالمعيفيك

ىلعًاتبثماريماكساسحLDWمدختسي
ةيفلخلاةيؤرلاةآرملبقيمامألاجاجزلا
.ةيرورملاةراحلاتامالعفاشتكال
ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاماظنليغشتل
ةريجحلاىلع@طغضا،هليغشتفاقيإو
امدنعمكحتلارشؤمءيضيامك.ةيزكرملا
ةراحةرداغمدنعريذحتلاماظنليغشتمتي
.)LDW(ريس

نمريذحتلا(LDWماظنليغشتدنع
نوللاب@نوكت)ريسلاةراحةرداغم
هتيزوهجوماظنلاةحاتإىلعةلالدللرضخألا
تزواجتاذإ.ريسلاةراحةرداغمنمريذحتلل
نودةدوصرملاريسلاةراحةبكرملا
لوحتيفوسف،فاطعنالاتاراشإمادختسا
ينامرهكلانوللاىلإ@رشؤملااذه
عامسنكمي،كلذىلإةفاضإلابو.ضمويو
وأنيميلاىلع،ةيتوصتاهيبنتثالثتوص
ةراحنمجورخلاهاجتاىلعاًدامتعا،راسيلا
ةرداغمدنعريذحتلاماظنلمعينل.ريسلا
فاطعنالاةراشإتناكاذإريسلاةراح
يفوأ،ةراحلانمجورخلاهاجتايفةطشن
ءارجإبموقتكنأLDWماظنفاشتكاةلاح
.طشنلكشبهيجوتوأةلمرفوأعيرست

دوقولا

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

هبىصوملادوقولا

لجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملاةنايصلا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
91نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
يف.عومسمجيجضتوصعُمسيدقفالإو
مادختسادنعديدشطبختوصعامسةلاح
91ةجردبنيزنب RONكلذينعي،ىلعأوأ
.ةنايصىلإجاتحيكرحملانأ
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همادختساعونمملادوقولا

هيبنت
تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
نمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

نيسوريفلاوألاليثيملاوألوناثيملا
عاونألاهذهيدؤتدق.نيلينألاوأ
يفلكآتثودحىلإدوقولانم
وأةيندعملادوقولاماظنءازجأ
ةيكيتسالبلاءازجأللفلت
.ةيطاطملاو

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
اهبىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقولل
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
دوقولايفداصتقالاتاردق
ىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
زافحلالماعلارمعليلقت
.تاثاعبنالل

دوقولاتافاضإ
نيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوأللليزملا TIERكتبكرمل.
اهبميقتيتلاةلودلابرفاوتيالناكاذإ
ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملانيزنبلا
"TOP TIER"،نيزنبلافضأ

ACDelco Fuel System Treatment
Plus-Gasolineنيزنبلادوقونازخىلإ

ريسوأتيزللرييغتةيلمعلكدنعكتبكرمب
ثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠ةفاسم
TOPنيزنبدعاسيس.الوأ TIER
نيزنبلاوخاسوأللليزملا

ACDelco Fuel System Treatment
Plus-Gasolineدوقوىلعظافحلايف

لمعلاوبساورلانميلاخكترايسكرحم
نمكنكمتمدعةلاحيف.يلاثملكشب
ACDelcoنيزنبىلعلوصحلا Fuel

System Treatment Plus - Gasoline،
نأشبهعملماعتتيذلاليكولارشتسا
لارنجةكرشنمةدمتعملاةفاضملاداوملا
.اهبميقتيتلاةلودلايفزروتوم

)زارطلارايتخا(نازخلاءلم
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريُشي
بابحتفمتيةبكرملانمبناجيأىلإ
.١٢٠/دوقولاسايقمرظنا.دوقولا

ريذحت}

دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
ةدعاسمللةيهيجوتلاتاداشرإلاهذهعبتا
تنأكبيصتدقيتلاتاباصإلابنجتيف
:نيرخآلاو
ةدوجوملاتاميلعتلاعيمجأرقا.

.اهعبتاودوقولاةخضمبناجىلع
ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.

.دوقولاب
نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولانع
نودبدوقولاةخضمكرتتال.

.ةبقارم
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ
ىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.

.دوقولاخضءانثأ
،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.

.دوقولاخضبمهلحمستالو
سملا،ءلملاةهوفسمللبق.

ءابرهكلاغيرفتلًايندعماًمسج
.كمسجنمةنكاسلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
متاذإدوقولارياطتينأنكمي.

دوقولاةئبعتسدسملاخدإ
نأنكمي.ةياغللةريبكةعرسب
نازخلاناكاذإرثانتلااذهثدحي
ةيلامتحادادزتو،ًابيرقتًائلتمم
لخدأ.راحلاسقطلايفهثودح
ققحتوءطببدوقولاةئبعتسدسم
ريفصتوصيأعامسفقوتنم
.دوقولاخضيفءدبلالبق

ةئبعتةحتفلفقلءاطغاهيدلةرايسلا
ةئبعتةحتفءاطغحاتفممدختسا.دوقولا
ةلازإنكميال.ءاطغلالفقحتفلدوقولا

ةداعإدنع.لفقلاحتفعضويفحاتفملا
نأنمدكأت،دوقولاةئبعتةحتفءاطغبيكرت
.ىلعأللميقتسملكشبريشيمهسلا
ءاطغنوددوقولابدوزتلاماظنيوتحيال
ءلملاةهوفلخدأ.دوقوءاطغىلع
.دوقولابدوزتلايفأدبا،اهقلغأولماكلاب

ريذحت}

ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.
فورظلظيفدوقولالعتشي.

.ةنيعم

رظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
لبقخضلانمءاهتنالادعبناوثسمخل

ىلعنمدوقولافظن.ءلملاةهوفةلازإ
رظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملاحطسألا
طغضا.٣٧١/يجراخلاحطسلابةيانعلا
.دوقولابابقالغإل

ريذحت}

ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
لب.ءلملاةهوفجارخإبمقتال،دوقولاب
قالغإلالخنمدوقولاقفدتقلغأ
كرتامث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملا
.لاحلايفةقطنملا

ةلومحمدوقوةيواحبدوقولاةئبعت

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةيواحنماهتئبعتةداعإ

لكشلايعمقلالوحملاعضومددح.١
.ءاطغلاميدع

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}

دوقوءاعونمةئبعتلاةداعإةلواحم
دقعمُقلائياهممادختسانودلقنتم
ماظنفالتإودوقولاضيفيفببستت

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ببستيدقو.ةدادسنودبدوقولاةئبعت
ضرعتتنأنكميو.قيرحعوقويفكلذ
،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلاوأتنأ
.ةرايسلافلتتنأنكميو

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةنيباكتاذزرطلا(نازخلاءلم
)قودنصنودبوةيساشلا
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريُشي
بابحتفمتيةبكرملانمبناجيأىلإ
.١٢٠/دوقولاسايقمرظنا.دوقولا

ريذحت}

دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
ةدعاسمللةيهيجوتلاتاداشرإلاهذهعبتا
تنأكبيصتدقيتلاتاباصإلابنجتيف
:نيرخآلاو
ةدوجوملاتاميلعتلاعيمجأرقا.

.اهعبتاودوقولاةخضمبناجىلع
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.

.دوقولاب
نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولانع
نودبدوقولاةخضمكرتتال.

.ةبقارم
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ
ىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.

.دوقولاخضءانثأ
،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.

.دوقولاخضبمهلحمستالو
سملا،ءلملاةهوفسمللبق.

ءابرهكلاغيرفتلًايندعماًمسج
.كمسجنمةنكاسلا

ةعرسبدوقولارياطتينأنكمي.
دوقولاءاطغناكاذإاًدجةريبك
اذهثدحينأنكمي.اًحوتفم
،ًابيرقتًائلتممنازخلاناكاذإرثانتلا
يفهثودحةيلامتحادادزتو
دوقولاءاطغحتفا.راحلاسقطلا
يأعامسفقوتنمققحتوءطبب
.اًمامتءاطغلاكُفمث،ريفصتوص

حتفلدوقولاةحتفءاطغحاتفممدختسا
ةحتفءاطغردأمثدوقولاةحتفءاطغلفق
ةعاسلابراقعهاجتاسكعءطببدوقولا
،اهقلغأولماكلابءلملاةهوفلخدأ.هتلازإل
.دوقولابدوزتلايفأدبا
دوقوتانازخبةدوزملازُرطللةبسنلاب
امطسوتمدوقولاسايقمرهُظي،ةجودزم
،دوقولابدوزتلادنع.نينازخلانملكيف
يمامألانازخلايفدوقولاةئبعتبمق
نازخلاىلإدوقولافضأمث،ًالوأيساسألا
.يفاضإلايفلخلا
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ريذحت}

ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.
فورظلظيفدوقولالعتشي.

.ةنيعم

رظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
لبقخضلانمءاهتنالادعبناوثسمخل

ىلعنمدوقولافظن.ءلملاةهوفةلازإ
رظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملاحطسألا
بيكرتدعأ.٣٧١/يجراخلاحطسلابةيانعلا
براقعنارودهاجتايفهريودتبءاطغلا
.ةرقنتوصعمستىتحةعاسلا

ريذحت}

ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
لب.ءلملاةهوفجارخإبمقتال،دوقولاب
قالغإلالخنمدوقولاقفدتقلغأ
كرتامث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملا
.لاحلايفةقطنملا

هيبنت
كنكمي،ديدجدوقوءاطغىلإتجتحااذإ
نمحيحصلاءاطغلاعونىلعلوصحلا
الدقحيحصلاريغدوقولاءاطغف.ليكولا
ىلإيدؤيدقاممميلسلكشبهبيكرتمتي
ماظنفلتولاطعألارشؤمحابصمةءاضإ
حابصمرظنا.تاثاعبنالاماظنودوقولا
/)كرحملاصحفءوض(لاطعألارشؤم

١٢٦.

ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ريذحت}

ءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
نكميثيح.ًاقلطمةبكرملايفاهدوجو
ىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفتيدؤينأ
ضرعتتنأنكميو.دوقولاراخبلاعتشا
،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلاوأتنأ
كتباصإبنجتل.ةرايسلافلتتنأنكميو
:نيرخآلاوتنأ
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.

وأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
وأبأكيبلاةبكرمقودنصيف
.ضرألاريغرخآحطسيأىلع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.

ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
ىتحسمالتلاىلعظفاح.ةهوفلا
.ءلملالامتكا

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.
.دوقولاخضءانثأ

ةداميأوأدوقوةيواحلقندنع.
حطسيفلعتشتنأنكميىرخأ
نيمأتبمق،ةنحاشلابليمحتلا
.تاباكسنالاعنملةيواحلا

ةروطقمبحس

بحسلانعةماعتامولعم
متيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
يذلاليكولابلصتا.ةبكرمللاهميمصت
لوصحللةروطقملاليكووأهعملماعتت
رجلةرايسلادادعإيفةدعاسملاىلع
لبقًالماكمسقلاةءارقيغبنيو.ةروطقم
.ةروطقملابحس
ةبكرملقنرظنا،ةلطعمةروطقمرجل
.٣٦٩/ةلطعم
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رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ريذحت}

دنعكترايسىلعةرطيسلادقفتدقف
مادختسامتيملاذإةروطقملابحس
ةدايقمتتملوأةحيحصلاتادعملا
،لاثملاليبسىلع.حيحصلكشبةرايسلا
لمارفوأاًدجةليقثةروطقملاتناكاذإ
الدق،ةلومحللةبسانمريغةروطقملا
دقو.عقوتموهامكةبكرملافقوتت
نيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتت
ةرايسلاضرعتتدقو.ةغلابتاباصإل
ةرايسلانامضيطغينلوفلتللكلذك
بحستال.كلذنعةجتانلاتاحالصإلا
تاوطخلاةفاكعابتامتاذإالإةروطقملا
نمبلطا.مسقلااذهيفةحضوملا
ةصاخلاتامولعملاوةروشملاليكولا
.ةبكرملامادختسابةروطقمبحسب

ةروطقمدوجوعمةدايقلا

لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
رثؤي.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا
ةلمرفلاوعراستلاومكحتلاىلعرطقلا
نمآلاوحجانلارطقلابلطتي.ةناتملاو
.ةحيحصلاتادعمللبسانملامادختسالا

حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
دعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
ةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو.نامألا
بحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا.باكرلا
.ةروطقم
:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
نيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
هذهفلتخت.اهعابتاوتاروطقملا
.ىرخأىلإةيالونمتابلطتملا
ايارممادختساةلودلانيناوقبلطتتدق.

كتيؤرتناكاذإ.ةدتمملاةيبناجلاةيؤرلا
مقف،بحسلاءانثأيفةديقموأةدودحم
يفةدتممةيبناجةيؤرايارمبيكرتب
.ًابولطمكلذنكيملولىتح،كتبكرم

٨٠٠لوألالخةروطقميأبحسبنجت.
عنملةبكرملامادختسانم)ليم٥٠٠(مك
ءازجألاوأروحملاوأكرحملافلت
.ىرخألا
بحسلالبقتيزللرييغتلوأءارجإبمق.

.قاشلا
ًاليم٥٠(ةعاس/مك٨٠٠نمرثكأدوقتال.

نمةعرسىصقأبأدبتالو)ةعاسلايف
مك٨٠٠لوألالخدوقولاةساود
.ةروطقملابحسةلصونم)ليم٥٠٠(
ىصوي.)ةدايقلا(Dعضويفبحسلا.

.ةليقثلاتاروطقمللرْطقلا/بحسلاعضوب
ناكاذإ.٢٤٤/رطقلا/بحسلاعضورظنا
لقانيفىندأسرتىلإضافخنالا

رايتخانكمي،رركتمركشبثدحيةكرحلا
عجار.يوديلاعضولامادختسابلقأسرت
.٢٤٢/يوديلاعضولا

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
دنعةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت

:ةروطقمبحس
نكرلادعاسمماظن.
)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن.
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا.

)RAB(فلخلل

فاقيإبجي،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
وأةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
بحسدنعهيبنتلاعضوىلإاهليوحت
ماظنبةدوزمنكتملام،ةروطقم

Super Cruise:
)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف.
ةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاماظن.

)FPB(مامألاب

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

ريذحت}

ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
دنع،)CO(نوبركلاديسكألوألعفب

:ةروطقملابحس
بابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.

وأقودنصلاءاطغوأيفلخلا
.ةيفلخلاةذفانلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول

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

ديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.٢٣٩/كرحملاتاثاعبناعجار،نوبركلا

عمجلايدؤي.ةربخلاةروطقمبحسبلطتي
لوطلاةدايزىلإةروطقملاوةرايسلانيب
دنعهسفنوهبواجتلاىوتسمنوكيالالو
ىلعداتعتفوسو.بسحفةرايسلاةدايق
نعامهتلمرفةيفيككلذكوامهعملماعتلا
يوتسمقيرطحطسىلعةدايقلاقيرط
.ةماعلاقرطلاىلعةدايقلالبق

عيمجوةروطقملالكيهمييقتيغبني
ىلعاهتردقثيحنملمارفلاوتاراطإلا
يدؤينأنكمي.ةدوصقملاعئاضبلالمح
ىلإةبسانملاريغةروطقملاةزهجأمادختسا
وأةعقوتمريغةقيرطبةعومجملاليغشت
عيمجصحفةدايقلالبقمزليو.ةنمآريغ
ةروطقملاتالصووتاقلحلاءازجأ
ةيئابرهكلاتالصولاونامألالسالسو
ةزيهجترظنا.ايارملاوتاراطإلاوحيباصملاو
تناكاذإو.٢٨٨/ةروطقملابحس
أدباف،ةيئابرهكلمارفبةدوزمةروطقملا
مكحتلاعارذمدختسامثةعومجملاليغشت
نمققحتللًايوديةروطقملالمارفيف
تقونمققحتو.ةروطقملالمارفلمع
ةلومحلانامأنم،ةلحرلاءانثأ،رخآل
حيباصملاعيمجلمعنموةروطقملاو
.ةروطقملاحباكمو

رارقتسالايفمكحتلاماظنعمبحسلا

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

عبتتلاةفاسم

لقألاىلعكمامأيتلاةرايسلانعدعتبا
تنكيتلاةفاسملافعضغلبتةفاسمب
.ةروطقمنودبةرايسلاةدايقءانثأاهدعتبت
بنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح
.ةئجافملاتافاطعنالاوةديدشلاةلمرفلا

رورملا

بحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
ةرايسلاةعومجمةعرسدادزتنل.ةروطقم
ةعرسلاةدايزةجردسفنبةروطقملاو
نوكتسواهدرفمبةرايسلانوكتامدنع
مزلياذلو.اهدحوةرايسلانمريثكبلوطأ
ةراملاةرايسلافلخربكأةفاسمبداعتبالا
مق.ةيرورملاةراحلاىلإعوجرلالبق
ريسلابنجت.ةيوتسملاقرطلاىلعريسلاب
.كلذنكمأنإتاعفترملاىلع

فلخللعوجرلا

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

هيبنت
بحسدنععسوألكشبوءطببفطعنا
يدؤتدقف.كترايسفلتعنملةروطقمةيأ
ةسمالمىلإةداحلاتافاطعنالا
.ةرايسللةروطقملا

بحسدنعداتعملانمعسوألكشبفطعنا
قوفةروطقملارمتالثيحب،ةروطقميأ
ىلعدعصتوأقيرطللةيبارتلافاوحلا
مدطصتوأقيرطلاةفاحىلعيتلازجاوحلا
ءايشألاوأراجشألاوأقرطلاتاراشإب
هاجتاةراشإليغشتنمدكأت.ىرخألا
وأةرايسلاهيجوتبنجت.اًقبسمكفاطعنا
.ئجافملكشبةلمرفلا

تاردحنملاىلعةدايقلا

ىندأسرتىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلاءدبلبق
دق،لقأسرتلةكرحلالقانلقنمتيملاذإف
ىلإيدؤيامملمارفلاةرارحةجرددادزت
.ةلمرفلاةءافكليلقت
عضولايفءايشألابحسةبكرمللنكميو
D)ىندأرايغىلإةكرحلالقانلوح.)ةدايق
يفًاريثكلوحتيةكرحلالقانناكاذإ
ةديدشقطانملاوأ/وةليقثلالامحألا
.رادحنالا

يلغيس،ىلعأتاعافتراىلعبحسلادنع
لقأةرارحةجرددنعكرحملاديربتلئاس
.ةضفخنمتاعافتراىلعبحسلادنعهنع
بحسلاروفكرحملاليغشتفاقيإمتاذإ
دقف،ةداحتاردحنمنملاععافتراىلع
تامالعلةهباشمتامالعةبكرملايطعت
ثودحبنجتلو.كرحمللطرفملاةنوخسلا
نوكينألضفيو،لمعيكرحملاكرتا،كلذ
ةكرحلالقانلعجعم،ةيوتسمضرأىلع
لبققئاقدعضبةدمل)نكرلا(Pعضولايف
طرفريذحترهظاذإ.كرحملاليغشتفاقيإ
ةرارحةجردعافتراعجارف،ةنوخسلا
.٣١٥/ةطرفمةروصبكرحملا

ضرعلاةمظنأ

،ةبكرملابضرعلاةمظنألمعتنأنكمي
ةيؤرىوتسمنيسحتىلع،اهرفوتةلاحيف
.ةروطقملاعمةدايقلاومعدلاوليصوتلا
.٢٥٧/قئاسلاةدعاسمةمظنأرظنا

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}

،ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
ةروطقملاوكترايسفاقيإباًمئادمق
.كلذنكمأامثيحٍوتسمحطسىلع

دحأىلعكتروطقموكترايسنكردنع
:تاعفترملا

ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.١
Pعضوىلإلدبتالنكل،لمارفلا
ةفاحىلإتالجعلاردأ.)نكرلا(
لتلالفسألهاجتالاةلاحيففيصرلا
هاجتالاةلاحيفرورملاهاجتاىلإوأ
.لتلاىلعأل

تادناسعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجعلفسأ
ًايجيردتلمارفلاةساودريرحتبمق.٣

ةلومحصاصتمابتادناسللحامسلل
.ةروطقملا
.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤

ىلإلّدبونكرلالمارفمدختسامث
.)نكرلا(Pعضو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا
.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.١

.كرحملاليغشتبأدبا.

.سورتلادحأىلإلقنا.

.نكرلاةلمرفريرحتو.
.نكرلاةلمرفرّرح.٢
نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٣

.تادناسلا
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طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٤
.اهبظفتحيوتادناسلا

براقدادرتساوقالطإ

ءاملايفةروطقملابعوجرلا

ريذحت}
نمنوجرخيباكرلاعيمجلعجا.

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

،اًقلزبراقلاقالطإحطسناكاذإ.
ةرايسلايفلظيقئاسلالعجاف
ءانثألمارفلاةساودمادختساعم
نوكينأنكمي.براقلاقالطإ
صاخلكشباًقلزبراقلاقالطإ
دقنوكيثيحدملاضافخنادنع
عافترادنعةصنملانمءزجرمغنا
قالطإلةصنملاىلإعجارتتال.دملا
ةردقنماًدكأتمنكتملاذإبراقلا
ىلعظافحلاىلعةرايسلا
.رجلاةوق

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
صخشناكاذإةرايسلاكرحتال.

نوكتدق.ةروطقملاراسميفام
ءاملاتحتةروطقملاءازجأضعب
نيذلاصاخشأللةيئرمريغو
.براقلاقالطإيفنودعاسي

عوجرلالبقةروطقملاكالسألصفا
رئاودلافلتعنملءاملايفةروطقملاب
ىلإةلصاولاكالسألاليصوتدعأ.ةيئابرهكلا
.ءاملانمةروطقملاةلازإدعبةروطقملا
نأنكميةيئابرهكلمارفةروطقمللناكاذإ
كرتدعاسيدق،ةروطقملارمغءانثألمعت
قفرملايئابرهكلاةروطقملالصوم
لمارفةفيظوىلعظافحليفًالوصوم
.براقلاةصنمىلعدجاوتلاءانثأةروطقملا
:ءاملايفةروطقملابعوجرلل

ةبكرملاعضف،ةزهجمةبكرملاتناكاذإ.١
وأيلاعلاتالجععبرأبعفدلاماظنيف
.يكيتاموتوألاتالجععبرأبعفدلاماظن

ىتحبراقلاةصنملفسألءطببعجرا.٢
نمدعبأسيلنكلو،براقلاوفطي
.مزاللا
ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

Pعضوىلإلدبتالنكل،لمارفلا
.نآلا)نكر(

تادناسعضوامصخشنمبلطا.٤
.ةبكرمللةيمامألاتالجعلاتحت

ًايجيردتلمارفلاةساودريرحتبمق.٥
ةلومحصاصتمابتادناسللحامسلل
.ةروطقملا
.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٦

ىلإلّدبونكرلالمارفمدختسامث
.)نكرلا(Pعضو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٧
ءاملانمةروطقملابحس

:ءاملانمةروطقملابحسل
ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.١

.لمارفلا
ليوحتلابمقوكرحملاليغشتأدبا.٢

.سرتىلإ
.نكرلاةلمرفريرحتو.٣
.نكرلاةلمرفرّرح.٤
نعتاراطإلادعتبتىتحءطببكرحت.٥

.تادناسلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٦

.اهبظفتحيوتادناسلا
.ءاملانمءطببةروطقملابحسا.٧
ةروطقملاوةرايسلاعفدمتينأدرجمب.٨

،براقلاةصنمنمردحنملاءزجلانم
عفدلاعضونمةرايسلالقننكمي
ىلإلقنلابمق.تالجععبرأبعفترملا
.قيرطلافورظلبسانملاةدايقلاعضو
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هيبنت
نارودلايفةرايسلاتاراطإتأدباذإ
مقف،ءاملاوحنقلزنتةبكرملاتأدبو
مقودوقولاةساودنعكمدقةلازإب
ةدعاسملابلطا.لمارفلاةساودقيبطتب
.ةصنملاىلعألةبكرملابحسيف

ةروطقمبحسدنعةنايصلا

دنعرثكأةمدخلاىلإةرايسلاجاتحت
رظنا.تاروطقملابحسيفاهمادختسا
ةدشبمهملانم.٣٨٢/ةنايصلالودج
ميحشتتيزوكرحملاتيزنمققحتلا
ماظنوديربتلاماظنوةمزحألاوروحملا
.ةلحرلكءانثأولبقلمارفلا
عيمجنأنمدكأتلليرودلكشبققحت
ةدوجوملاةبلولملاريماسملاوليماوصلا
.ةمكُحمةروطقملابحسةلصوىلع

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت

تقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلاءانثأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترارظنا
.٣١٥/ةطرفم

ةروطقمبحس
عجار،لزيدكرحمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.Duramaxكرحملليليمكتلاقحلملا

هيبنت
ريغلكشبةروطقملابحسقحُليدق
يفببستيوةرايسلابررضلاحيحص

نامضاهيطغيالةفلكُمتاحالصإ
لكشبةروطقملابحسلو.ةرايسلا

اذهتاهيجوتوتاداشرإعبتا،حيحص
ىلعلوصحللليكولاعجارومسقلا
ةروطقمبحسلوحةمهملاتامولعملا
.ةرايسلاب

لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
رطقلا.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا
عراستلاوةروانملايفتارييغتينعي
نمآلارطقلايضتقي.ةناتملاوةلمرفلاو
امك،ةبسانملاتادعملامادختساحجانلاو
.حيحصلكشباهمادختسابجي
حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
دعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
ةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو.نامألا
بحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا.باكرلا
.ةروطقم

ةروطقملانزو

ريذحت}

ةصاخلابحسلاةردقزواجتاًمامتبنجت
.كترايسب

ةعرسلاونزولاةبقارمنمآلارْطَقلابلطتي
ةجردوقيرطلارادحناةجردوعافترالاو
مادختساراركتىدموةيجراخلاةرارحلا
.ةروطقملارجلةبكرملا

Trailer Weight Ratings)تافينصت
)ةروطقملانزو

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

)GCWR(كرتشملا
)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت.
ةروطقمللىصقألانزولاريدقت.
يفلخلاروحملليلامجإلانزولافينصت.

)GAWR-RR(
ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت.
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٢٨٥ ليغشتلاوةدايقلا

تحت"ليدعتلاونزولاعيزوتةلصو"رظنا
اميفديدحتل٢٨٨/ةروطقملابحسةزيهجت
لوصحللةبولطمنِزاوملانابضقتناكاذإ
.ةروطقمللىصقألانزولاريدقتىلع
مسقلالفسأ"ةمدخلالمارف"ناونعلارظنا
امديدحتل٢٨٨/ةروطقملابحسةزيهجت
نزوىلعًءانبةبولطملمارفلاتناكاذإ
.ةروطقملا
زواجتمدعنمدكأتللةديحولاةقيرطلاو
نزووهتاريدقتلاهذهنميألنزولا
،اًعمةروطقملاوبحسلاةرايسةعومجم
ةفرعمو،ةلحربمايقللاهتلومحلماكبيهو
.رصانعلاهذهنملكلةيدرفلانازوألا

ريذحت}

نيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتتدقف
تناكاذإةافولاوأةريطختاباصإل
لمارفتناكوأةياغللةليقثةروطقملا
دقو.لمحللةبسانمريغةروطقملا
نامضيطغينلوفلتللةرايسلاضرعتت
.كلذنعةجتانلاتاحالصإلاةرايسلا
ةلاحيفىوسةروطقملابحسبنجت
اذهيفةحضوملاتاوطخلاةفاكعابتا
لماعتتيذلاليكولانمبلطا.مسقلا
ةصاخلاتامولعملاوةروشملاهعم
.ةروطقمبحسب

)GCWR(كرتشملايلامجإلانزولاريدقت

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

تاوطخلاعبتا،ةبكرمللGCWRنمض
:ةيلاتلا

نم"ةغرافيهوةرايسلانزو"ـبأدبا.١
.رطقلاتامولعمقصلم

ةعاضبلابةلمحملاةروطقملانزوفضأ.٢
.ةلحرللةزهاجلاو

.باكرلاعيمجنزوفضأ.٣
.ةرايسلايفعئاضبلاعيمجنزوفضأ.٤
لثمرجلاةلصوتاودأنزوفضأ.٥

نابضقوأةركلاوأبحسلابيضق
.حجرأتلانابضقوأةلومحلاةنزاوم

امتادعموأتاقحلميأنزوفضأ.٦
ىلإاهتفاضإتمتيتلاعيبلادعب
.ةرايسلا

ةميقجتانلانزولازواجتينأنكميال
GCWRتامولعمقصلميفةضورعملا

.رْطقلا

عٰمجملانزولايلامجإديكأتاًضيأنكمي
)GCWR(ةنحاشلانزولالخنم
ليمحتبجي.ماعنازيمىلعةروطقملاو
باكرلابةلحرللةروطقملاوةنحاشلا
.عئاضبلاو

)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت

ليمحتلاةعسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ةبكرملاةلومحدودحرظنا،ةرايسللىوصقلا
يلامجإلانزولاريدقتباسحدنع.٢٢٢/
،اهبةقفرمةروطقملاو)GVWR(ةرايسلل
نمءزجكةروطقملاناسلنزوجاردإبجي
.ةرايسلاهلمحتيذلانزولا



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

ليغشتلاوةدايقلا٢٨٦

ةروطقملانزولىصقألادحلا

ةروطقمللىصقألانزولاريدقتباسحمتي
اهبدوجوملاةرطاقلاةرايسلاىلعًءانب
عيمجويمامألادعقملاببكاروقئاس
لقثأةميقلاهذهلثمت.رطقلاتادعم
دقنكلو،اهبحسةبكرمللنكميةروطقم
نمضءاقبللةروطقملانزوليلقتمزلي
نزولالدعموأكرتشملايلكلانزولاةبسن
ناسللىصقألالمحلاوأةبكرملليلامجإلا
-روحملليلكلانزولاةبسنوأةروطقملا
.ةبكرملليفلخلا
يفامب،ةروطقملانزوزواجتينأنكميال
يفةدوجوملاعلسلاعيمجوةروطقملاكلذ
ةروطقملىصقألانزولاةبسن،ةروطقملا
ةروطقملانزوليلقتنكمي.ةبكرملا
تارايخنزوحرطلالخنمهبحومسملا
علسلاوأباكرلاوأتاقحلملاوأةبكرملا
.بحسلاةبكرميفةدوجوملا

ةروطقملارجةلصومعدتنأنكميال
نزوىوسدوعصلادصمبةدوجوملا
٢٫٢٧١ىلإلصييذلايلامجإلاةروطقملا
ةركةفاضإةلاحيف.)لطر٥٫٠٠٠(مجك
،دوعصلادصمىلإةروطقملارجةلصول
نمدكأتللرجلاةلصوةركةبسننمققحت
.ةروطقملانزويلامجإنمرثكأاهنأ

ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت

وهةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت
يذلاةروطقملاناسللهبحومسملانزولا
بحسةطقنمادختسابهمعدةرايسللنكمي
نزولاليلقتمزليدق.ةيديلقتةروطقم
ريدقتقاطننمضءاقبللةروطقملللماشلا
رارمتساعمةروطقملاناسللنزوىصقأ
حيحصلالمحلانزاوتىلعظافحلا
روحمبرجةلصومعدتنأنكمي.ةروطقملل
ناسلنزوةينحنمةلصووأيدرفنارود
.ىلعأةروطقم
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٢٨٧ ليغشتلاوةدايقلا

ناسللنزوىصقأطبرلاةلصوعونةبكرملازارط

وألومحملانزولا٢٥٠٠
)لطر١٨٥٠(مجك٨٤٠نزولاعيزوت

وألومحملانزولا٣٥٠٠
)لطر٢٠٠٠(مجك٩٠٧نزولاعيزوت

،ةسماخلاةلجعلا٢٥٠٠
)لطر٢٧٧٥(مجك١٢٦٠ةفوقعمةلصو

،ةسماخلاةلجعلاةيدرفلاةيفلخلاتالجعلا٣٥٠٠
)لطر٣٢٢٥(مجك١٤٦٠ةفوقعمةلصو

)لطر٤٨٠٠(مجك٢١٧٥ةسماخلاةلجعلاةجودزملاةيفلخلاتالجعلا٣٥٠٠

)لطر٥٤٠٠(مجك٢٤٥٠ةفوقعمةلصوةجودزملاةيفلخلاتالجعلا٣٥٠٠

نزولايفةروطقملاناسلنزومهاسي
نزولانمضتي.)GVW(ةبكرملليلامجإلا
غرافلانزولا)GVW(ةبكرملليلامجإلا
تادعملاوةلومحلاوباكرلايأ،كتبكرمل
تارايخلمعت.ةروطقملاناسلنزوو
ىلعتادعملاوعئاضبلاوباكرلاوةرايسلا
ناسللهبحومسملاىصقألانزولاليلقت
اًضيأللقيامم،هلمحةرايسللنكمييذلاو
.ةروطقمللهبحومسملاىصقألانزولانم

ةروطقملاةلومحنزاوت

حيحصلاةلومحلانزاوتىلعظافحلابجي
لثمي.ةروطقملاتابثنامضلةروطقملل
يسيئرلاببسلاةلومحللحيحصريغنزاوتلا
.ةروطقملاحجرأتيف
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ليغشتلاوةدايقلا٢٨٨

)١(ةروطقملاناسلنزونوكينأيغبني
روحمناسلنزونوكينأيغبنيو%١٥–١٠
–١٥ةينحنملاةلصولاوأيدرفلانارودلا

ةلمحملاةروطقملانزويلامجإنم%٢٥
لثم،ةددحملاتاروطقملاعاونأضعب.)٢(
.قاطنلااذهجراخعقتبراوقلاتاروطقم
ةفرعملةروطقملاكلامليلداًمئادعجار
لكلهبحصُنييذلاةروطقملاناسلنزو
تالومحلازواجتاًمامتبنجت.ةروطقم
.ةروطقملاورجلاةلصووكتبكرملىوصقلا
ةروطقملاةلومحنزاوتةبسنباسحمتي
ىلعاًموسقم)١(نزولا:يلاتلاوحنلاىلع
.١٠٠ـبةبورضم)٢(نزولا

ةروطقملانزوبمق،ةروطقملاليمحتدعب
مقمثةروطقملاناسلمثلصفنملكشب
ةلومحنزاوتلةيوئملاةبسنلاباسحب
نازوألاتناكاذإامةيؤرلةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسلبسانماهعيزوتو
لقننكميدقف،ةياغللاًعفترمةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسىلإعئاضبلاضعب
اًضفخنموأةياغللاًعفترمةروطقملاناسل
ضعببيترتةداعإنكميدقف،ةياغلل
.ةروطقملالخادعئاضبلا

نزولهبحومسمدحىصقأزواجتبنجت
ديدمتةلصورصقأمدختسا.كترايسناسل
بحسلاةلصوةركعضولةرفاوتمرطقلل
كلذدعاسيسو.كترايسىلإبرقألكشب
ىلعةروطقملاناسلنزوريثأتليلقتيف
.يفلخلاروحملاوةروطقملابحسةلصو
يفةلومحلالماحمادختساةلاحيف
عضيلماحرتخا،ةروطقملاةلصولبقتسم
.ةبكرملانمنكممعضومبرقأيفلمحلا
كلذًانمضتم،يلامجإلانزولانأدكأت
ناسللانزوفصننعديزيال،لماحلا
٥٠٠(مغك٢٢٧وأةبكرمللهبحومسملا
.لقأامهيأ،)لطر

يفلخلاروحملانزويلامجإريدقت
)GAWR-RR(

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

يفلخلا-روحملليلكلانزولاةبسندجوت
.رطقلاقصلمىلعةبكرملل
هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا
.كلذنأشبةدعاسملاوأرطقلاتامولعم

ةروطقملابحسةزيهجت

تاقلحلا

ريذحت}

فلتوأةريطخلاةباصإلابنجتل
ةكرشلاتاداشرإاًمئادعبتا،تاكلتمملا
بيضقنيمأتدنعطبرللةعنصملا
بيضقلبقتسمبةنراقلازاهج/بحسلا
.ةبكرملايفطبرلا

)عبتي(
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٢٨٩ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

زاهج/بحسلابيضقنيمأتنمدكأت
وألفقلاتيبثترامسمةطساوبةنراقلا
ةيلآوأرامسملانارودلثمىرخألئاسو
هكفوأرامسملاجورخببستنللفقلا
مدعيدؤينأنكمي.مادختسالاءانثأ
لكشبةنراقلازاهج/بحسلابيضقنيمأت

بيضقلصفىلإلبقتسملابحيحص
.بحسلاءانثألبقتسملا/طبرلا

ةيديلقتلارجلاةلصو

وأراطإلابةيديلقترجةلصويأتيبثتمتي
ماعهجوباهفينصتمتيو،رجلاةبكرمةضراعب

.٥وأ٤وأ٣وأ٢ةئفلانمض
ةينحنملارجلاةلصو

يرجيثيحبةينحنملارجلاةلصوميمصتمتي
ةلصوةركمعدتةصاخرجةلصوعماهنارقإ
ةصنمبيفلخلاروحملاقوفاهتيبثتمتيو،رج
.ةنحاشلابةلومحلا
يدرفلانارودلاروحمةلصو

قوفيدرفلانارودلاروحمةلصوتيبثتمتي
ةلومحلاةصنميفيفلخلاروحملا
معدتامك-ةيلصفمةحولمعدتو،ةنحاشلاب
ةلصوعونسفنةروطقملافصنتانحاشلا
روحمتالصومءالتت،ماعهجوبو.رجلا

يتلاةريبكلاتاروطقملاعميدرفلانارودلا
وأنيروحموأروحمىلعيوتحت
.رواحمثالث
ةحيحصلابحسلاتادعماًمئادمدختسا
حايرلارثؤتنأنكمي.كترايسلةبسانملا
ةراملاةريبكلاتانحاشلاوةسكاعملا
ةروطقملاىلعةرعولاقرطلاو
.بحسلاةلصوو
كترايسلةبسانملابحسلاتادعمدعاست
ةعومجميفمكحتلاىلعظافحلايف
نمديدعلارجنكمي.ةروطقملا-ةرايسلا
نزولالمحةلصومادختسابتاروطقملا
ةركيفةتبثمةنراقىلعيوتحتيتلاو
فاطخيفةتبثمبحسةقلحوأةلصولا
تاروطقملابلطتتدقو.يسأرزاكتراروحم
مدختستيتلاونزولاعيزوتةلصوىرخألا
ةروطقملاناسلنزوعيزوتلةضبانًانابضق
مدختُستدق.كتروطقموكترايسرواحمنيب
تاقلحوأةسماخلاةلجعلاتاقلحاًضيأ
ىصقألانزولا"ناونعلارظنا.رطقلاةلصو
بحسمسقلالفسأ"ةروطقملاناسلل
عاونأعمنزولادودحل٢٨٤/ةروطقم
.ةفلتخملارجلاتالصو

مادختسادنعةداحلاتافاطعنالابنجت
عنملدوعصلادصمبةدوجوملارجلاةلصو
عسوأقاطنىلعتافاطعنالازواجت.اهفلت
دصموكتروطقمنيبسمالتثودحبنجتل
.كتبكرم
مكحتلاتاودأمادختسابحصُنياذل
ةيأعمحجرأتلاوليامتلايفةيكيناكيملا
تاودأنأشبرطقيئاصخأرشتسا.ةروطقم
تايصوتعجاروأليامتلايفمكحتلا
.ةروطقمللةعنصملاةكرشلاتاميلعتو

طبضلاونزولاعيزوتةلصو

عمةديفمنزولاعيزوتةلصونوكتدق
ةيتآلاتاهيجوتلامدختسا.تاروطقملاضعب
ةلصومادختسايغبنيناكاذإامديدحتل
.نزولاعيزوت
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ليغشتلاوةدايقلا٢٩٠

ةبكرملا
نزولىصقألادحلا

ةلصولاعيزوتنزولاعيزوتةلصوةروطقملا

مجك٩٠٨٠ىتح٢٥٠٠/٣٥٠٠
)لطر٢٠٠٠٠(

%٢٥*بولطمريغ

عم)MT(ةرعولاوةينيطلايضارألاتاراطإو)OOR(قيرطلالخادوجراختاراطإبةزهجملاتارايسلاىلعبولطملانزولاعيزوتبيضق*
.لطر١٠٠٠٠نعديزتيتلاتاروطقملا

ةبكرملانميمامألاءزجلا.١
٢.H1/H2ضرألاوندبلانيبةفاسملا

٢٥٠٠/٣٥٠٠زارطتانحاشعمرجلا
ليصوتىنستيثيحبةنحاشلاطبضا.١

لصفىلعظفاح.ةروطقملا
.ةروطقملا
ةحتفليولعلاءزجلاعافتراسايقبمق.٢

ىتحفرفرلابةيمامألاةلجعلا
.)H1(ضرألا

طبرتال.ةروطقملابةبكرملاطبرا.٣
.تقولااذهيفنزولاعيزوتةطرشأ
ةحتفليولعلاءزجلاعافتراسايقبمق.٤

ىتحفرفرلابةيمامألاةلجعلا
.)H2(ضرألا

عيزوتنابضقيفدشلاىوتسمطبضا.٥
ةعنصملاةهجلاتايصوتلاًقفونزولا
يمامألافرفرلاعافترانوكيثيحب
قرافلاعبر(H2−[(H2−H1)/4]ًابيرقت
لفسأ،نيساقملاةدايقلايعافترانيب
.)}H2{يوناثلاةدايقلاعافترا

نزولاعيزوتةلصووةروطقملاصحفا.٦
تايصوتبمازتلالانمققحتللًايرظن
.ةعنصملاةهجلا
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)مم(٢٥٠٠/٣٥٠٠عافترالللاثمسايقلا
H1١٠٤٠

H2١٠٨٠

H2-H1٤٠

(H2-H1)/4١٠

H2-[(H2-H1)/4]١٠٧٠

تاراطإ
مادختساءانثأةروطقمةيأبحسبنجت.

.ةرايسلايفجمدملايطايتحالاراطإلا
معدلبسانملكشبتاراطإلاخفنيغبني.

رظنا.ةروطقملابحسءانثألامحألا
تامولعملاىلعلوصحلل٣٤١/تاراطإ
.حيحصلكشبتاراطإلاخفنبةقلعتملا

ةدوزملاوأتالجعلاةيسامختاروطقملا
رطقةقلحب

ةيسامختاروطقملامادختسانكمي
ةدععمرطقلاةلصوتاذوتالجعلا
عضتتاروطقملاهذهف.بأكيبتازارط
رامسملانزو(نزولانمةريبكةبسن
تاروطقملانعرجلاةبكرمىلع)يسيئرلا
ببستيالنزولااذهنأنمدكأت.ةيديلقتلا
روحملانزوفينصتلةرايسلازواجتيف
نزولاريدقتوأ)GAWR(يلامجإلا

نأبجي.)GVWR(ةرايسلليلامجإلا
ةسماخلاتالجعلليسيئرلارامسملاحوارتي
نزونم%٢٥ىلإ١٥نمرطقلاةلصووأ
يفددحملاىصقألادحلاىتحةروطقملا
ةيئزجلاعجار.ةبكرملابةصاخلارطقلانايب
بحسيفةدراولا"ةروطقمللنزو"
.٢٨٤/ةروطقم

بأكيبلاحطسيفةقلحلانوكتنأبجي
روحملاقوففصتنملاطخنوكيثيحب
يفنوكيالأبهبتنا.هنمبرقلابوأيفلخلا
رهظسماليالىتحةدئازةجردبمامألا
رمألاكلذو.ةداحلاتافطعنملايفةنيباكلا
قيدانصلاتاذبأكيبلاتابكرملاًدجمهم
ديدمتتالصومادختسانكمي.ةريصقلا
تاعومجموةروطقملارامسمقودنص
بجي.ةيقالزنالايدرفلانارودلاروحمةلصو
)تاصوبتس(مس١٥غلبتةحاسمكرتتنأ

بأكيبلاقودنصىلعأنيبلقألاىلع
قوفدتمييذلاةروطقملافرلفسأو
.قودنصلا
ةبكرمراطإنابضقبةلصولاليصوتبمق
بأكيبلاقودنصمدختستال.بحسلا
.ةماعدك

نيتصوبتيبثترامسموئياهمةبلج

٢٥٠٠/٣٥٠٠ةلسلسنمتابكرملازيهجتمت
ريفوتمتي.ةصوب١/٢-٢عبرملبقتسمب
بحسبيضقمادختسابحامسللئياهم
تيبثترامسمعمبنجىلإًابنج،نيتصوب
.تيبثتلاكبشمو،طبرلابيضق

نامألالسالس

نامألالسالسليصوتىلعًامودصرحا
ةكرشلارفوتدق.ةروطقملاوةبكرملانيب
ةروطقملاوأطبرلاةلصولةعنصملا
.نامألالسالسلوحتاداشرإ
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لصياهبحسيراجلاةروطقملانزوناكاذإ
ةدوزمتناكو)لطر٥٠٠٠(مجک٢٢٧١ىلإ
،عنصملالبقنمبكرُمدوعصدصمب
طاقنبنامألالسالسليصوتنكميف
ليصوتيغبنيف،الإو،دصملاىلعليصوتلا
ةلصويفةدوجوملابوقثلابنامألالسالس
.ةروطقملارج
ناسللفسأنمنامألالسالسررم
كاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
اًمئادكرتا.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلاب
حامسللنامألالسالسيفيفاكءاخترا
نامألالسالسكرتتال.ةعومجملافاطعناب
.ضرألاىلعرُجت

ةروطقملالمارف

ديزييتلاةلمُحملاتاروطقملازيهجتيغبني
ةمظنأب)لطر٢٠٠٠(مجك٩٠٠نعاهنزو
ةزهجأبىصويو.روحملكللمارفبولمارف
تابلطتمعمةقفاوتمةروطقملللمارف
(CSA)ريياعمللةيدنكلاةيعمجلا

CAN3-D313،اهلداعياموأ.
وأةيلودلاةيميظنتلاحئاوللابلطتتدق
ماظنىلعتاروطقملايوتحتنأةيلحملا
لمحملانزولاناكاذإاهبصاخلاةلمرفلا
نكمييتلاايندلادودحلازواجتيةروطقملل
ةءارقبمق.ىرخأىلإةلودنمفلتختنأ
ةروطقملالمارفبةصاخلاتاميلعتلا
اهطبضواهبيكرتنمضتىتحاهعابتاو
اًمامتبنجت.ةحيحصةقيرطباهتنايصو

لمارفلاماظنقوفقرطلاةلواحم
الدق،كلذبتمقاذإف.كترايسليكيلورديهلا
قالغناللةعناملالمارفنملكلمعي
يدؤيدقامم،ةروطقملالمارفوةبكرملاب
.مداصتثودحىلإ

ةيفاضإلاةيراطبلا

ةيطايتحاةيفاضإةيراطبمادختسانكمي
ةقاطلادادمإل،اهرفوتةلاحيف،ةبكرملاب
نميتلاةيفاضإلاتادعملاىلإةيئابرهكلا
ةلباقلامييختلاتادعملثم،اهتفاضإنكمملا
.قالزنالل
ةيفاضإلاةيراطبلالصومناكمديدحتبمق
قئاسلابناجبكرحملاءاطغلفسأ
ةريجحرهاصمقودنصبناجب،ةبكرملاب
ةحيحصلابيكرتلاتاميلعتعبتا.كرحملا
.اهبيكرتمتيةيئابرهكةدعميأعمةقفرملا

هيبنت
،ةيفاضإلاةيراطبلاغيرفتعنمىنستييك
اذإةيئابرهكلاتادعملاليغشتاًمودفقوأ
يأمدختستالومادختسالاديقنكتمل
ةوقلىصقألادحلاديزينأنكميتادعم
.ريبمأ٣٠نعاهبيئابرهكلارايتلا

ةروطقملاكالسأةمزح

ةروطقملابةيسيئرلاكالسألاةمزح

ةروطقملصومبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
كالسأةمزحطبرمتي،يفلخلادصملايف
راطإبكالسأ٧ـبةدوزملاةروطقملا
بيكرتكالسألاةعومجمبلطتت.ةبكرملا
.ليكولاىدلرفوتمةروطقملصوم
عمكالسأةعبسباًريدتسمًالصوممدختسا
تافصاوميبلتةرفشمةحطسمفارطأ

SAE J2863لضفأيئابرهكليصوتل.
رئاودىلعةيعابسلاكالسألاةمزحيوتحتو
:ةيلاتلاةروطقملا
/فقوتلاةراشإ
قرزأ/رفصأراسيفاطعنالا

/فقوتلاةراشإ
يجسفنب/رضخأنيميفاطعنالا

/ةرخؤملاحيباصم
ينب/يدامرنكرلاحيباصم

رضخأ/ضيبأعوجرلاحيباصم

رضخأ/رمحأةيراطبلاةيذغت
ضيبأيضرأ

ةروطقملمارف
قرزأةيئابرهك



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22
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ةنيتملاةروطقملاكالسأةمزحةعومجم

يف،ةروطقملاكالسأةمزحبيكرتمتي
ةعبسبلصومبةدوزملا،اهرفاوتةلاح
دصملاىلع،نونسةعبرألصومونونس
.ةبكرملليفلخلا

رئاودلاىلعةروطقملاتالصوميوتحت
.ةيلاتلا

يضرأ.١
ةرخؤملاحيباصم.٢
ةلمرف/راسيفاطعنا.٣
ةلمرف/نيميفاطعنا.٤

ةلمرف/راسيفاطعنا.١
ةرخؤملاحيباصم.٢
عوجرلاحيباصم.٣
ةيراطبلاةيذغت.٤
ةلمرف/نيميفاطعنا.٥
ةيئابرهكلالمارفلا.٦
يضرأ.٧
يف،ترفوتنإ،رجلااريماكتالصومدجوت
لصوملاناكمدصملاةروطقمسبقم
اريماكلاتيبثتيغبني.نانسألايعابر
بناجلابةروطقملابةيلخادلاةيفاضإلا
اريماكلاتيبثتيغبنيو)A(رسيألايولعلا
بناجلاب)B(ةروطقملابةيفلخلاةيفاضإلا
.نميألايولعلا
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/اليرترطقسرتةمزحدوجوةلاحيف
بيكرتمتي،ةينحنمةلصوتاذةروطقم
ريرسبناجىلعكالسألاةكبشةلصو
.ةيفلخلاةلجعلافلخطاقتلالا

ةيسامخةروطقملا/مييختلاتادعمكالسأةمزح
تالجعلا

سرتةمزحبةدوزملاريغتابكرمللةبسنلاب
دجوي،ةينحنمةلصوتاذةروطقم/اليرترطق
تحتكالسأةعبسنمربماكنامأةلامح
فلخراطإلابةطوبرميفلخلادصملا
ةفاضإبجي.ةيفلخلاةضرعتسملاةضراعلا
متييتلاكالسألاةعومجمىلإلصوم
.مييختلاتادعمباهليصوت
تادعمرئاودىلعكالسألاةعومجميوتحت
:ةيلاتلاةروطقملا/مييختلا
/فقوتلاةراشإ
قرزأ/رفصأراسيفاطعنالا

/فقوتلاةراشإ
يجسفنب/رضخأنيميفاطعنالا

/ةرخؤملاحيباصم
ينب/يدامرنكرلاحيباصم

رضخأ/ضيبأعوجرلاحيباصم

رضخأ/رمحأةيراطبلاةيذغت
ضيبأيضرأ

ةروطقملمارف
قرزأةيئابرهك

لامعألارطق"رايخدوجوةلاحيف
ةروطقمكالسأةعومجم"عجار،"ةقاشلا
يف.مسقلااذهيفاًقباس"ةقاشلالامعألا

مييختلاتادعمكالسأةعومجمبلطةلاح
،قاشلاءادألارطقةعومجمبلطنود
ةعبسنمةنوكمكالسأةعومجمدجوت
يفريماسملايعابسلصومتاذكالسأ
.ةبكرملاراطإبةطوبرموةبكرملاةرخؤم

ةروطقملاحيباصم

حيباصمعيمجلمعنماًمئاددكأت
يرودلكشبوةلحرلكةيادبيفةروطقملا
.ةليوطلاتالحرلايف

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ

تاراشإءيضت،حيحصلكشباهليصوتدنع
ةرايسلاٰنأىلإةراشإللةروطقملافاطعنا
دنع.فقوتتوأريسلاةراحريُغتوأفطعنت

مهسألاءيضتس،ةروطقمةيأبحس
يفىتحتادادعلاةعومجمىلعةدوجوملا
حيحصلكشبةروطقملاليصوتمدعةلاح
.تابمللاقارتحاوأ

رطقلا/بحسلاعضو

ةيفيكصوصخبتاميلعتىلعلوصحلل
/بحسلا"Tow/Haulعضوىلإلوخدلا
.٢٥٣/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار،"رْطقلا

رجدنعطقفرطقلا/بحسلاةزيمدعاست
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم
.٢٤٤/رطقلا/بحسلاعضورظنا
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نوكيلرطقلا/بحسلاعضوميمصتمتدقو
ةبكرملانزونوكيامدنعةيلاعفرثكأ
نمةئملاب٧٥نعلقيالاًعمةروطقملاو
ةروطقملاوةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
)GCWR(.ةروطقمللنزو"ةيئزجلاعجار"
.٢٨٤/ةروطقمبحسلفسأةدراولا

دنعاًدجاًديفمرطقلا/بحسلاعضونوكي
ةريبكةلومحلمحوأةليقثةروطقمبحس
:ةليقثوأ
.ةطسبنملاسيراضتلاىلع.
مثفقوتلابةزيمملارورملاةكرحيف.

.نيرركتملاريسلا
.ةمحدزملانكرلانكامأيف.
رطقلا/بحسلاعضويفةبكرملاليغشت
الامدنعوأةفيفخةلومحلانوكتامدنع
ال،كلذعمو؛ررضيأبحسلامدعببسي
صئاصخكلذنعجتنيدقوكلذبىصوي
لقانوكرحملابقلعتياميفةئيسةدايق
ليلقتوةفيفخوأةليقثهيجوتدوهجوةكرحلا
.دوقولاكالهتسايفداصتقالا

)ITBC(ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظن
نمضملا

يفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحتدق
)ITBC(نمضملاةروطقملالمارف
ةينورتكلإلاةروطقملالمارفعممادختسالل
ةينورتكلإلاةروطقملالمارفمظعموأ
الكىلعتاميلعتلاهذهقبطنت.ةيكيلورديهلا
.ةيئابرهكلاةروطقملالمارفنمنيعونلا

لمارفبمكحتلاةحوليفزمرلااذهدجوي
ماظننمضتتيتلاتابكرملايفةروطقملا
.نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلا
ةروطقملالمارفىلإةقاطلاجْرخبسانتي
جاتنإطبضنكميو.ةرايسلاةلمرفةيمكعم
اًقفوةروطقملالمارفلرفوتملاةقاطلا
.رطقلافقاومنمةعساوةعومجمل
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنجمدمت
،ةبكرملالمارفعم)ITBC(نمضملا
قالغناللةعناملالمارفلايماظنو
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakو
طيشنتببستيتلارطقلاتالاحيف.تابثلا
ماظنوأقالغناللةعناملالمارفلاماظن

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
متييتلاةوقلاطبضًايئاقلتمتي،ةبكرملايف
قالغناليلقتلةروطقملالمارفىلإاهلاسرإ
نأينعيالاذه.ةروطقملاتالجع
.StabiliTrak/ESCاهبةروطقملا

ماظنوأةبكرملالمارفلمعتملاذإ
ماظنوأقالغناللةعناملالمارفلا

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
مكحتلاماظنلمعيالدقف،حيحصلكشب
)ITBC(نمضملاةروطقملالمارفيف

دكأت.قالطإلاىلعلمعيالوأهتقاطلماكب
لكشبلمعتةمظنألاهذهعيمجنأنم
لمعلابITBCماظنلحامسلللماك
.حيحصلكشب
يفمكحتلاماظنىلإةقاطلاليصوتمتي
نم)ITBC(نمضملاةروطقملالمارف
نأبملعلاعم.يئابرهكلاةبكرملاماظنلالخ
اًضيأيدؤيلاعشإلاماظنليغشتفاقيإ
لمارفيفمكحتلاماظنفاقيإىلإ
مكحتلاماظنف.)ITBC(نمضملاةروطقملا
ال)ITBC(نمضملاةروطقملالمارفيف
ماظننوكيامدنعالإهتقاطلماكبلمعي
.)ليغشت(onعضويفلاعشإلا

ريذحت}

يوتحتيتلاةروطقملاليصوتيدؤيدق
صاقنإىلإةيئاوهلمارفماظنىلع
اهنادقفوأةروطقملالمارفةفيظو
ةفاسمةدايزكلذيفامب،لماكلاب
اممةروطقملارارقتسامدعوأفقوتلا
وأتوملاوأةريطخةباصإىلإيدؤيدق
ماظنىوسمدختستال.تاكلتمملابفلت

ITBCوأةيئابرهكلالمارفلاةمظنأعم
ةروطقملمارفةمظنأىلعةيئابرهك
.ةيكيلورديه
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ةروطقملالمارفيفمكحتلاةحول

ةيوديلاةروطقملالمارفقيبطتعارذ.١
ةروطقملازمر.٢
Trailerطبضرارزأ.٣ Gain)ةقاط

)ةروطقملا
ةحولبدوجوملاةروطقملازمرءيضيس
ليصوتدنعينامرهكلانوللابمكحتلا
.ةيئابرهكلمارفبةدوزمةروطقم
ةروطقملالمارفيفمكحتلاةحولدجوت
رظنا.يزكرملافرلايف)ITBC(نمضملا
.٤/تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
ةقاطلارادقمطبضمكحتلاةحولحيتت
،ةروطقملاةقاطباهيلإراشملاو،ةجتانلا
حيتتامك،ةروطقملالمارفلةرفوتملا
مدختسا.ةيوديلاةروطقملالمارفمادختسا

DICضرعةحفصوITBCمكحتةحول
جْرخضرعوطبضلةروطقملالمارفل
.ةروطقملاحباكمىلإةقاطلا

زكرميفةروطقملالمارفضرعةحفص
قئاسلاتامولعم

:ىلإITBCضرعةحفصريشت
Trailerدادعإ. Gain
ةروطقملالمارفىلإجْرخلا.
ةروطقملاليصوت.
ماظنلاليغشتةلاح.
:ضرعلل
زكرمةمئاقتاحفصربعريرمتلابمق.

قئاسلاتامولعم
Trailerرزطغضا. Gain)+(وأ)−(
ةروطقملالمارفقيبطتعارذطيشنتبمق.

ةيوديلا
رزىلعطغضا:ةروطقملابسك

Trailer Gain"ةداعتسال"ةروطقملابسك
Trailerدادعإ Gain"ةروطقملابسك"
رارزأطغضاهيفمتيةرملكيف.يلاحلا
ةقاطدادعإرييغتمتيساهريرحتوةقاطلا
Trailerىلعطغضا.ةروطقملا Gain)+(
طبضلرارمتسالاعمطغضا.طبضلل)−(وأ

Trailer Gainجرخلافاقيإل.رمتسملكشب
Trailerدادعإطبضا،ةروطقملاىلإ Gain
٠٫٠نمدادعإلااذهطبضنكمي.٠٫٠ىلع
.اهلصفوأةروطقملاليصوتعم١٠٫٠ىلإ

TRAILER OUTPUT)ةروطقملاجاتنإ(:
لمارفتاذةروطقمليصوتدنعضرُعي
لمارفىلإةقاطلاجاتنإدنتسيو.ةيئابرهك
ةيلاحلاةبكرملاةلمرفرادقمىلعةروطقملا
متيو.ةروطقملاةقاططبضبةقالعهلو
ىلإ٠نمنابضقلكشيفجاتنإلاضرع

.ةقاططبضلكل٪١٠٠
ةحفصيف"ــــــ"ةروطقملاجرخرهُظي
دحأثودحدنعةروطقملالمارفةشاش
:ةيلاتلارومألا
.ةروطقمليصوتمتيمل.
.ةيئابرهكلمارفنودبةروطقمليصوتمت.

تامولعمزكرمىلعةلاسررهظتال
.قئاسلا
.ةيئابرهكلمارفتاذةروطقملصفمت.

كالسأصحفاةلاسرضرعمتي
.قئاسلاتامولعمةشاشىلعةروطقملا
لمارفبةلصوملاكالسألايفلطعكانه.

صحفاةلاسرضرعمتي.ةروطقملا
تامولعمةشاشىلعةروطقملاكالسأ
.قئاسلا
ببسبITBCماظنلمعيال.

ةلاسرضرعمتي،لطعدوجو
(SERVICE TRAILER

BRAKE SYSTEM)
يفةمدخلاةروطقملمارفماظن
.قئاسلاتامولعمةشاش
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ةيوديلاةروطقملالمارفقيبطتعارذ

لمارفلاقيشعتلعارذلااذهبحسا
لمارفنعرظنلاضغبةروطقمللةيئابرهكلا
بسكطبضلعارذلااذهمدختسا.ةبكرملا
ةقاطلاجرخىلإلوصوللةروطقملا
مادختسانكمي.ةروطقملالمارفلبسانملا
قيبطتلةنيعمفورظيفاًضيأعارذلااذه
حيباصمءيضت.ةروطقملابةيفاضإةلمرف
امإقيبطتدنعةبكرملاوةروطقملالمارف
دعبةروطقملالمارفوأةبكرملالمارف
.حيحصلاوحنلاىلعاهليصوت

ةروطقملاةقاططبضتاءارجإ

رْطقفورظلةروطقملاةقاططبضبجي
ريغتدنعاهطبضةداعإبجيوةددحم
ةروطقملاليمحتوأةبكرملاليمحتفورظ
.قيرطلاحطسوأ

ريذحت}

ةقاطلاتاذةروطقملالمارفلمعتالدق
ةبكرملافاقيإىلعةضفخنملاوأةدئازلا
يدؤيدقوبولطموهامكةروطقملاو
تاداشرإلاعبتا.مداصتثودحىلإاذه
موقتىتحةروطقملاةقاطنييعتلاًمئاد
.حيحصلكشبةروطقملافاقيإب

لكبسحبةروطقملانزوطبضل
:بحسةلاح
ةروطقملااهبًالصومةبكرملاةدايقبمق.١

،بحسةلاحللاثمك،ٍوتسمقيرطىلع
ىلإ٣٢ةعرسبرورملاةكرحنمٍلاخو

/ًاليم٢٥ىلإ٢٠نم(ةعاس/مك٤٠
لمارفقيشعتعارذمدختسامث،)ةعاس
.لماكلابةيوديلاةروطقملا
ةعرسيفةروطقملاةقاططبضنإ
ةعاس/مك٤٠ىلإ٣٢نملقأ
ىلإيدؤي)ةعاس/ًاليم٢٥ىلإ٢٠نم(
.حيحصريغلكشبةقاطلاطبض

رارزأمادختساب،ةروطقملابسكطبضا.٢
ىلإ،)-(وأ)+(ةروطقملابسكطبض
تالجعقالغناةطقننملقأرادقم
اهزييمتنكمييتلاو،ةروطقملا
وأةروطقملاتالجعريرصةطساوب
قالغنادنعتاراطإلانمناخددعاصت
.ةروطقملاتالجع
تالجعيفقالغناثدحيالدق
ةروطقمبحسةلاحيفةروطقملا
بسكطبضا.طرفملكشبةلمحم

هبحومسمطبضىلعأىلعةروطقملا
.بحسلاةلاحل

ريغتدنعةروطقملاةقاططبضدعأ.٣
ليمحتوأةبكرملاليمحتفورظ
يفوأقيرطلاحطسوأةروطقملا
.بحسلاءانثأتالجعلاقالغناةلاح

تاذقئاسلاتامولعمزكرملىرخألالئاسرلا
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنبةلصلا
)ITBC(نمضملا

TRAILER BRAKES CONNECTED
هذهرهظت:)ةلصتمةروطقملالمارف(
ةروطقمليصوتدنعةزيجوةرتفلةلاسرلا
.ةرملوألةبكرملابةيئابرهكلمارفتاذ
ٍناوث١٠دعبًايئاقلتةلاسرلاهذهيفتخت
لبقةلاسرلاهذهةءارقنكمي.ًابيرقت
.ًايئاقلتاهليغشتفاقيإ
هذهرهظتس:ةروطقملاكالسأصحفا
:ةلاحيفةلاسرلا
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنددحي.

ةروطقمبليصوتلاًالوأ)ITBC(نمضملا
ةمزحلصفمتيمثةيئابرهكلمارفتاذ
.ةبكرملانمةروطقملاكالسأ
،ةتباثةرايسلانوكءانثألصفلاثدحاذإ.

يلاوحدعبًايئاقلتةلاسرلاهذهيفتختسف
هذهليغشتفاقيإمتيس.ةيناث٣٠
ةداعإمتاذإوأاهتءارقمتاذإةلاسرلا
.ةروطقملاكالسأةعومجمليصوت
،ةبكرملاريسءانثأيفلصفلاثدحاذإ.

فاقيإمتينأىلإةلاسرلاهذهرمتستسف
هذهليغشتفاقيإمتيس.ةبكرملا
ةداعإمتاذإوأاهتءارقمتاذإةلاسرلا
.ةروطقملاكالسأةعومجمليصوت
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كالسألايفيئابرهكلطعكانه.

رمتستس.ةروطقملالمارفبةلصوملا
كانهمادامروهظلايفةلاسرلاهذه
.ةروطقملاكالسأيفيئابرهكلطع
متاذإةلاسرلاهذهليغشتفاقيإمتيس
.اهتءارق
يفيئابرهكلالطعلاناكاذإاميفديدحتل
بناجنمةروطقملاكالسأةمزحليصوت
:ةروطقملامأةبكرملا

نمةروطقملاكالسأةمزحلصفا.١
.ةبكرملا
.ليغشتلافاقيإعضويفةبكرملاعض.٢
ةرمةبكرملالّدبمث،ٍناوث١٠رظتنا.٣

.)نارود(RUNىلإىرخأ
كالسأصحفاةلاسرترهظاذإ.٤

نوكيكلذبف،ىرخأةرمةروطقملا
.ةبكرملابناجنميئابرهكلالطعلا

كالسأصحفاةلاسرلارهظتملاذإامأ
ةمزحليصوتدنعالإىرخأةرمةروطقملا
لطعلاف،ةبكرملابةروطقملاكالسأ
.ةروطقملابناجنميئابرهكلا

TRAILER BRAKES DISABLED
SERVICE REQUIRED)ةمدخبولطم

هذهرهظت:)ةروطقملالمارفليطعت
مكحتلاماظنيفةلكشمدوجودنعةلاسرلا
اذإ.)ITBC(نمضملاةروطقملالمارفيف
ةداعإتايلمعلالخةلاسرلاهذهترمتسا
.ةبكرملاةنايصبمقف،ةددعتملاليغشتلا

صحفاةلاسرضرعمتاذإ
وأةروطقملاكالسأ

TRAILER BRAKES DISABLED
SERVICE REQUIRED)خبولطم

وأ)ةروطقملالمارفليطعتةمد
SERVICE TRAILER BRAKES

وأ)ةروطقملالمارفةمدخ(
HOLD LAST KNOWN GAIN

وأ)فورعمبسكرخآبظافتحالا(
REDUCED TRAILER BRAKING

،ةدايقلاءانثأيف)ةروطقملالمارفضفخ(
دقوألماكلكشبITBCماظنلمعيالدقف
فورظتحمسىتم.قالطإلاىلعلمعيال
ةيانعبةبكرملانكراف،كلذبرورملاةكرح
.ةبكرملاليغشتفقوأوقيرطلابناجىلع
ةروطقمىلإكالسألاليصوتنمققحت
يأترمتسااذإ.ىرخأةرمةبكرملالّغشو
وأةبكرملاف،روهظلايفلئاسرلاهذهنم
.ةنايصىلإةجاحبةروطقملا
ىلعاًرداقزروتوملارنجليكونوكيدقو
عمو.ةروطقملاتالكشمحالصإوصيخشت
صيخشتيأةبكرملانامضيطغيال،كلذ
ةروطقملاليكوبلصتا.ةروطقمللحالصإو
لوصحلاوةروطقملاحالصإيفةدعاسملل
.ةروطقملانامضتامولعمىلع

)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
ماظن/StabiliTrakـبةدوزملاتابكرملا
نوكت)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ةروطقملاحجرأتيفمكحتلاةزيمبةزهجم

)TSC(.ةروطقملاحجرأتميمصتمتيمل
ءانثأةروطقملبناجىلإبناجنمكرحتتل
ةروطقمرطقتةبكرملاتناكاذإ.بحسلا
متيف،ديزيحجرأتلانأTSCماظنفشتكاو
ىلعيئاقتنالكشبةبكرملالمارفقيبطت
ليلقتىلعةدعاسمللكلذو،راطإلك
تناكاذإ.ةروطقمللطرفملاحجرأتلا
لمارفيفمكحتلاماظنبةزهجمةبكرملا
تناكو،)ITBC(نمضملاةروطقملا
لمارفماظنىلعيوتحتةروطقملا
ماظنموقيدقف،ةيئابرهك

StabiliTrak/ESCلمارفقيبطتباًضيأ
.ةروطقملا

حابصمضمويسف،TSCنيكمتةلاحيف
/رجلايفمكحتلاماظنريذحت

StabiliTrak/ESCتادادعلاةعومجمىلع.
ةلازإقيرطنعةرايسلاةعرسضفخ
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رمتسااذإ.دوقولاةساودنعًايجيردتكمدق
StabiliTrak/ESCنإف،ةروطقملاحجرأت
ةدعاسمللكرحملامزعنمللقينأنكمي
متاذإTSCلمعينل.ةرايسلاءاطبإىلع
رظنا.StabiliTrak/ESCليغشتفاقيإ
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٥١/تابثلايف

ريذحت}

ىلإةروطقملاحجرأتيدؤينأنكمي
وأةريطختاباصإثودحوأمداصت
ةزهجمةرايسلاتناكاذإىتح،ةافولا
.TSCـب

ليلقتبمق،حجرأتلابةروطقملاتأدباذإ
كمدقةلازإقيرطنعةرايسلاةعرس
مقمث.دوقولاةساودنعًايجيردت
صحفلقيرطلابناجبفقوتلاب
يفةدعاسمللةبكرملاوةروطقملا
كلذيفامب،ةلمتحملابابسألاحيحصت
،ةلومحلابةلقثموأةمئالمريغةروطقم
ةلصوةئيهتوأ،ةٰتبثمريغعئاضبوأ
ةبكرملاتاراطإوأ،ةمئالمريغةروطقملا
ريغلكشبةخوفنملاةروطقملاوأ
عجار.ةحيحصلاريغتاراطإلاوأبسانم
فرعتلل٢٨٨/ةروطقملابحسةزيهجت
ةروطقملاتالدعمدادعإتايصوتىلع
.ةدقعلاو

ينورتكلإلامكحتللعيبلادعبامقوسةزهجأ
ةروطقملاحجرأتب

زاهجبةزهجمتاروطقملاضعبيتأتدق
حجرأتبمكحتلاوأليلقتلممصمينورتكلإ
ةعنصملاتاكرشلامدقت.ةروطقملا
ةزهجأاًضيأعيبلادعبامقوسيفتادعملل
ةروطقملانيبكالسألابلصتتةلثامم
لمعىلعةزهجألاهذهرثؤتدق.ةبكرملاو
يفىرخألاةمظنألاوأةروطقملالمارف
ةداضملاةمظنألاكلذيفامب،ةبكرملا
نكمي.اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،حجرأتلل
تاليصوتبةقلعتملالئاسرلارهظتنأ
DICىلعةروطقملالمارفوأةروطقملا
تاريثأتلازتال.)قئاسلاتامولعمزكرم(
ريغعيبلادعبامقوسنمةزهجألاهذه
ءادأوأةبكرملاعملماعتلاىلعةفورعم
.ةروطقملالمارف

ريذحت}

ينورتكلإةزهجأمادختسايدؤينأنكمي
حجرأتبمكحتللعيبلادعبامقوسنم
لمارفءادأضافخناىلإةروطقملا
،ةروطقملالمارفنادقفوأ،ةروطقملا
ىلإكلذيدؤيدقو،ىرخألاطعأوأ
وأتنأضرعتتدق.مادطصاثودح
وأةريطخةباصإلنورخآلاصاخشألا
:ةزهجألاهذهدحأمادختسالبق.ةافولل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
وأزاهجللةعنصملاةكرشلالأسا.

رابتخامتدقناكاذإةروطقملا
عمقفاوتلانأشبةقدبزاهجلا
كتبكرملةنسلاوزارطلاوليدوملا
ةتبثملاةيرايتخالاتادعملاكلذكو
.كتبكرمىلع

لمارفنأنمدكأت،ةدايقلالبق.
اذإ،حيحصلكشبلمعتةروطقملا
ةدايقبمق.اهبةزهجمكتبكرمتناك
ىلعةروطقملابةلوصوملاةبكرملا
ةكرحنمٍلاخوٍوتسمقيرط
ةعاس/مك40-32ةعرسبرورملا
مث،)ةعاس/ًاليم25-20نم(
لمارفقيبطتعارذمدختسا
ققحت.لماكلابةيوديلاةروطقملا
لمارفحيباصمنأنماًضيأ
ىرخألاحيباصملاوةروطقملا
.حيحصلكشبلمعت

لمعتةروطقملالمارفنكتملاذإ.
اذإوأ،تقويأيفحيحصلكشب
لكاشمىلإريشتDICةلاسرتناك
لمارفوأةروطقملاتاليصوتيف
ةبكرملاةدايقبمقف،ةروطقملا
امدنعقيرطلابناجىلإةيانعب
.رورملاةكرحفورظحمست
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ةروطقملاتاراطإ

)ST(ةروطقملابةصاخلاتاراطإلافلتخت
تُممصدقف.تارايسلاتاراطإنع
ةدوزمتاروطقملابةصاخلاتاراطإلا
حجرأتلاعنميفةدعاسمللةدودشمبناوجب
نأنكمي.ةليقثلالامحألالمحمعدو
تناكاذإامديدحتنمتازيملاهذهبعُصت
كلذوةضفخنمةروطقملاتاراطإطوغض
.طقفيرصبلاصحفلاىلعًءانب
تاراطإطوغضعيمجنماًمئادققحت
نوكتامدنعةلحرلكلبقةروطقملا
طغضضافخنالثمي.ةدرابتاراطإلا
يفيسيئرلاببسلاةروطقملاتاراطإ
.اهراجفنا
ةبقارمماظنبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
عجارف،ةروطقملاتاراطإيفءاوهلاطغض
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنفصو
.رطقلاقيبطتوةروطقملاتاراطإ
.تقولارورمبةروطقملاتاراطإروهدتت
ةروطقملاراطإليبناجلارادجلاحضويس
ديدعلايصوي.راطإلاعينصتةنسوعوبسأ
لادبتسابتاروطقملاتاراطإيعنصمنم
.تاونستسنعاهرمعديزييتلاتاراطإلا

راجفنالرخآًايسيئرًاببسدئازلاليمحتلالثمي
ليمحتاًمامتبنجت.تاروطقملاتاراطإ
همعدييذلانزولانمرثكأنزوبكتروطقم
ىلعلمحلاريدقتدجوي.تاراطإلاميمصت
.ةروطقملاراطإليبناجلارادجلا
ىصقألاةعرسلالدعمىلعاًمئادفرعت
.ةدايقلايفءدبلالبقةروطقملاتاراطإل
ةعرسلدعمنمريثكبلقأكلذنوكيدقف
ةعرسلالدعمدجويدق.ةرايسلاتاراطإ
ملاذإ.ةروطقملاراطإليبناجلارادجلاىلع
لدعموكيسف،ةعرسلالدعمضرعمتي
وهةروطقملاتاراطإليضارتفالاةعرسلا

.)ةعاسلايفليم٦٥(س/مك١٠٥

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ريذحت}

تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
)DLC(ةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحفتارابتخالو
صحفءوض(لاطعألارشؤمحابصمرظنا
هليصوتمتيزاهجيأ.١٢٦/)كرحملا
زاهجلثم-)DLC(تانايبلاطبارلصومب
عبتتوأعيبلادعبهؤارشمتلوطسألاعبتت
ةمظنأعملخادتيدق-قئاسلاتايكولس

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلا
عوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
نمنكمتتدقةزهجألاهذهلثم.مداصت
يفةظوفحملاتامولعملاىلإلوصولا
.ةرايسلاةمظنأ

هيبنت
ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحملبق
ةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار،ةبكرملا
ىلإتادعمةفاضإو٧٤/ةيئاوهدئاسوب
.٧٤/ةيئاوهدئاسوبةزهجملاةبكرملا
،ةيفاضإلاكالسألاحيتافمنعتامولعمل
وأwww.gmupfitter.comعقوملاعجار
.ليكولابلصتا
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٣٠١ ليغشتلاوةدايقلا

ةروصقمىلإبأكيبلاقودنصليوحت
لكيهلا
دقتابكرملاكالمضعبنأكردناننإ
بيكرتوبأكيبلاقودنصةلازإيفنوركفي
بجيو.يهيفرتوأيراجتعباطيذاملكيه
كانهنأ،عينصتللاًقفو،كالملاكردينأ
قودنصولكيهلاةروصقمنيبتافالتخا
ةمالسىلعهتلازإرثؤتدقو،بأكيبلا
قودنصطبضلةيرورضلاتانوكملا.ةبكرملا
عمنمآلكشبهمادختسابحامسللبأكيبلا
ةطساوباهبيكرتيغبنيصاخلكيه
.لكايهممصم
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٢

ةبكرملابةيانعلا
ةماعتامولعم

٣٠٣..............ةماعتامولعم
٣٠٣.........تاليدعتلاوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٣٠٣...كسفنبةنايصلالامعأءارجإ
٣٠٤...............كرحملاءاطغ
ىلعةماعةرظن

٣٠٦..............كرحملاةفرغ
٣٠٧................كرحملاتيز
٣٠٩.......كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٣١٠...............يكيتاموتوألا
رتلفرمعماظن

٣١٠..............كرحملاءاوه
٣١١......كرحملاءاوهرتلف/يقنم
٣١٢.................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٣١٥...................ةطرفم
ةرارحلانمكرحملاةيامحعضو
٣١٦......ليغشتلاءانثأةطرفملا
٣١٧.........كرحملاديربتةحورم
ةوقلابهيجوتلالئاس
٣١٧..................ةدضعملا
٣١٨...........لسغلاماظنلئاس
٣١٩....................لمارفلا
٣١٩......لمارفلاةناطبرمعماظن
٣٢٠................لمارفلاتيز

٣٢١....................ةيراطبلا
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٣٢٣...............تالجععبرأب
٣٢٣..............يمامألاروحملا
٣٢٣..............يفلخلاروحملا
٣٢٤.....جيجضلايفمكحتلاماظن
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
سورتلاقودنص
٣٢٥...............يكيتاموتوألا
عضوونكرلالمارفةيلآصحف
٣٢٥..........)نكرلا(Pلمارفلا
٣٢٥.....تاحساملاةرفشلادبتسا
٣٢٦..............جاجزلالادبتسا
٣٢٦.......يمامألاجاجزلالادبتسا
٣٢٦........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٣٢٧.......يمامألاحابصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٣٢٧...............ةبمللالادبتسا
٣٢٧.............نيجولاهلاتابمل
٣٢٧.........LEDحيباصمةءاضإ
ةراشإحيباصم،ةيسيئرلاحيباصملا

حيباصمو،ةيمامألافاطعنالا
حيباصمو،ةيبناجلاضيمولا
٣٢٨.....................نكرلا
،فاطعنالاةراشإو،ةرخؤملاحيباصم

عوجرلاحيباصمو،فقوتلاحيباصمو
٣٢٩....................فلخلل

يلاعلاطسوألافوقولاحابصم
)CHMSL(حابصمو
٣٣٠...................ةلومحلا
٣٣١.........ماقرألاةحولحيباصم

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلاىلعدئازلالمحلا

٣٣١.................يئابرهكلا
٣٣٣.....ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
رهاصمقودنص

٣٣٣............كرحملاةريجح
ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
٣٣٧.............)راسي(سايقلا
ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
٣٣٨.............)نيمي(سايقلا

تاراطإلاوتالجعلا
٣٤١.....................تاراطإ
٣٤٢....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٣٤٢...............ءاتشلاتاراطإ
٣٤٣.....قرطلالكلحلصتتاراطإ
٣٤٣..............تاراطإلاطغض
طغضةبقارمماظن
٣٤٤..................تاراطإلا
طغضةبقارمليغشت
٣٤٥..................تاراطإلا
٣٤٨.............تاراطإلاصحف
٣٤٩..............تاراطإلاريودت
تاراطإلتقونيحيىتم

٣٥١....................ةديدج
٣٥٢.........ةديدجتاراطإءارش
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٣٠٣ ةبكرملابةيانعلا

ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلا
٣٥٣....................ةفلتخم
طبضوتالجعلاةاذاحم
٣٥٤..................تاراطإلا
٣٥٤..............تالجعلالالحإ
٣٥٥...............راطإلالسالس
٣٥٥......راطإلانمءاوهلادفناذإ
٣٥٧...............تاراطإلارييغت
ةيطايتحالاةلجعلا

٣٦٦...............مجحلاةلماك

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
٣٦٦...ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ةبكرملابحس
٣٦٩............ةلطعمةبكرملقن

رهظملابةيانعلا
٣٧١......يجراخلاحطسلابةيانعلا
٣٧٦..............ةيلخادلاةيانعلا

٣٧٩.............ةيضرألاتاداجس

ةماعتامولعم
عطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
ىلعلصحتس.كليكوةرايزىجُري،رايغلا
عتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأرايغعطق
.نيدمتعمونيبردمدارفألبقنمةمدخلاب

تاليدعتلاوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةدعاسمةمظنأوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
لمارفلالثمةينورتكلإلاةمظنألاوقئاسلا
مكحتلاورجلايفمكحتلاوقالغناللةعناملا
تاقحلملاهذهببستتدقو.تابثلايف
الفلتوألطعثادحإيفتاليدعتلاو
.ةبكرملانامضهيلعيرسي
قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
رايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعمريغ
اهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيفامب
يرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحوىلع

رثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورشاهيلع
ءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلايف
.ةفلاتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةبكرملاىلإتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٧٤/ةيئاوهدئاسوبةزهجملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةنايصلالامعأءارجإ

ريذحت}

ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
عبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
ليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمود
صاخلاةنايصلاليلدعجارو،كلاملا
.ةمدخلامعأيأذيفنتلبقةبكرملاب

ةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
ةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا،كسفنب
ةيفاكتامولعمدجتسثيح.بسانملا
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٤

،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإىلعكدعاست
رفوتملاليلدلايفتامولعملاهذهدجتنلو
.كيدينيب
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار
لامعأءارجإةلواحملبق٧٤/ةيئاوه
.كسفنبةمدخلا
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت
نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ

ريذحت}

.ءاطغلاحتفلبقةبكرملاليغشتفقوأ
كرحمءاطغولمعيكرحملاناكاذإ
وأتنأباصتدقف،اًحوتفمةرايسلا
.حورجبنيرخآلا

ريذحت}

ةدوجوملاتانوكملانخستنأنكمي
ليغشتلةجيتنكرحملاءاطغلفسأ
رطخبنجتيفةدعاسملل.كرحملا
،قارتحالليمحملاريغدلجلاضرعت
نأىلإتانوكملاهذهسملاًمامتبنجت
ةفشنموأاًزافقاًمئادمدختساودربت
.رشابملكشباهلدلجلاةسمالمبنجتل

كرحملاءاطغىلعدوجومديلجيأحسما
.هحتفلبق
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

كرحملاءاطغريرحتضبقمبحسا.١
بناجلايفهدجتس.iزمرلابدوزملا
ةزهجأةحولنمراسيلاىلعضفخنملا
.تاسايقلا

ةبكرملانميمامألاءزجلاىلإلقتنا.٢
لفسأيوناثلاريرحتلاعارذعقومددحو
.كرحملاءاطغنميمامألافصتنملا
يوناثلاكرحملاءاطغريرحتعارذعفدا
.هريرحتلنيميلاىلإ
موقيس،ًايئزجكرحملاءاطغعفردعب.٣

كرحملاءاطغعفربزاغلاطغضماظن
.لماكلاحتفلاعضويفهتيبثتوًايئاقلت

:كرحملاءاطغقالغإل

نم،كرحملاءاطغقلغلبق،دكأت.١
لكشبةئبعتلاةحتفةيطغأعيمجلمع
.تاودألاعيمجةلازإوحيحص

نأىلإلفسألكرحملاءاطغبحسا.٢
ءاطغتيبثتنعطغضلاماظنفقوتي
.ىلعألعضولايفكرحملا
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٣٠٥ ةبكرملابةيانعلا

صحفا.طقسيكرحملاءاطغكرتا.٣
.اًمامتهقالغإنمدكأتللكرحملاءاطغ
نمديزممادختساعمةيلمعلاهذهررك
.رمألامزلاذإةوقلا

ريذحت}

قلغمدعةلاحيفةبكرملاةدايقبنجت
حتفنينأنكمي.اًمامتكرحملاءاطغ
كنعةيؤرلابجحيولماكلابءاطغلا
نأنكميو.مداصتلكضرعتيفببستيو
قلغأ.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
.ةدايقلالبقاًمامتءاطغلا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيس
كرحملاءاطغقالغإمدعةلاحيفةلاسر
فقوت.كرحتتةبكرملاتناكولماكلاب
ءاطغصحفاوةبكرملاليغشتفقوأو
قئاوعةيأدوجومدعنمققحتللكرحملا
امةفرعملققحت.ىرخأةرمءاطغلاقلغأو
زكرميفرهظتلازتالةلاسرلاتناكاذإ
.المأقئاسلاتامولعم
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٦

كرحملاةفرغىلعةماعةرظن
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٣٠٧ ةبكرملابةيانعلا

عجار.ديعبلا)–(بلاسلافرطلاعضوم.١
.٣٦٦/ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

.)ءاطغلالفسأ()+(بجوملافرطلا.٢
/ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدبعجار

٣٦٦.

.٣٢١/ةيراطبلا.٣

.٣١١/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.٤

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٥
تيزنمض"كرحملاتيزصحف"
.٣٠٧/كرحملا

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٦
.٣١٢/ديربتلاماظنعجار

لئاسعجار.ززعملاهيجوتلالئاس.٧
.٣١٧/ةدضعملاةوقلابهيجوتلا

ىتم"عجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٨
تيزنمض"كرحملاتيزفيضت
.٣٠٧/كرحملا

.٣٢١/ةيراطبلا.ةيفاضإلاةيراطبلا.٩

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١٠
.٣٢٠/لمارفلا

.٣٣٣/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١١

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.١٢
.٣١٢/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١٣
نمض"لسغلالئاسةفاضإ"عجار
.٣١٨/لسغلاماظنلئاس

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا
ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.

عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا
.بسانملاتقولايفكرحملاتيزلدبتسا.

.٣٠٩/كرحملاتيزرمعماظنعجار
ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.

تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف

،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠لك
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
فرعتلل٣٠٦/كرحملاةفرغىلعةماع
.عقوملاىلع

ريذحت}

ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،ًانخاسكرحملابتيزلا
وأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسمللاًزافق

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
.تيزلاىوتسمنمققحت
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةيوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
عفترت.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ءانثأىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقد
لزأ.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدورب
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصع
.اهيلعىوتسملا
فاقيإنمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.

ليغشتفاقيإمزليف،كرحملاليغشت
اذإلقألاىلعةقيقد١٥ةدملكرحملا
اذإةقيقد٣٠ةدملوأًائفادكرحملاناك
سايقاصعبحسا.ًائفادكرحملانكيمل
اهحسمامثجراخللكرحملاتيزىوتسم
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كلذدعبوةفيظنشامقةعطقوأليدنمب
دعب.ىرخأةرملماكلاباهلاخدإدعأ
ًةرماهعزنكنكمي،ةياهنلاىلإاهعفد
لفسأللاصعلافرطبظافتحالاعمىرخأ
.تيزلاىوتسمنمققحتلاو

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاردقلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣٩٤/تافصاوملاو

هيبنت
نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
عقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدمقوف
ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف)حيحصلاليغشتلاقاطننيبت
وأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأبكرحملا
ينفىلإأجلاوةرايسلاةدايقنمللق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحمةنايص

٣٠٦/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
ةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل
.كرحملاتيز
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
تيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأًةرم

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣٨٩/اهبىصوملا

تافصاوملا

لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملاتويز
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
.dexos1دامتعالاراعشب

هيبنت
ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 5W-30.ةرارحتاجرديفليغشتلا

SAEتيزمادختسابجي:ةدراب 0W-30
ضفخنتثيح،ةدوربلاةديدشقطانملايف
ةيوئمةجرد٢٩−امىلإةرارحلاةجرد
نمةجردلاهذهف.)تياهنرهفةجرد٢٠−(
ليغشتءدبنملهستستيزلايفةجوزللا
.ًادجةضفخنملاةرارحلاتاجرديفكرحملا
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،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
تافصاوملايبليتيزرايتخاباًمودحصني
ًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا.ةحيحصلا
.مسقلااذهيف

كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
ام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألاقيقحتل
اهبحصُنييتلاتويزلامادختساىوسكيلع
.dexos1تابلطتميفوتستيتلاو

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
بنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
ةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلاضيرعت
كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوط
مادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
عطقوسبالملالسغا.نيديللديجفظنم
وأكرحمتيزىلعيوتحتيتلاشامقلا
تاريذحتعجار.ةبسانمةقيرطباهنمصلخت
تيزلاتاجتنممادختساصوصخبعنصملا
.اهنمصلختلاةيفيكو

ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
صرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
هبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإىلع
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألاىلإ

كرحملاتيزرمعماظن

كرحملاتيزرييغتبجيىتم

رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
ةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
كرحملاتارودددعلمشتلماوعلانم
لايمألاددعوكرحملاةرارحةجردو
ةفاسملافلتختدقثيح.ةعوطقملا
ًابلاطماهيفنوكتةرملكيفةعوطقملا
فورظبسحىلعكلذو،تيزلارييغتب
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو.ةدايقلا
نامضلكلذو،تيزللرييغتةيلمعلكدعب
.ةحيحصةروصبلمعلايفهرارمتسا
ماظنلابسحيامدنع،تابكرملاضعبيف
ةلاسرلارهظت،ىهتنادقتيزلارمعنأ
ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا
.ًايرورضحبصأتيزلارييغتنأىلإةراشإلل
لالخنكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
نم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسم
رمعماظننمةلاسررهظتالأنكمملا

ةدملتيزلارييغتةرورضىلإريشتتيزلا
ةدايقلاةلاحيفكلذوةلماكةنسىلإلصت
تيزرييغتبجي.ةيلاثملافورظلايف
ىلعًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملا
دعبماظنلانييعتةداعإبجيامكلقألا
ةلاسرلانودبتارايسلايف.رييغتلاةيلمع
،ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا
رمعةبسنبارتقادنعتيزلارييغتمزلي
ليكولاىدلرفوتي.%٠نميقبتملاتيزلا
ةمدخلالامعأىلعنوبردمصاخشأ
.ماظنلاطبضنوديعيولمعلااذهنودؤيس
ماظتنابتيزلاصحفتنأمهملانمهنأامك
ىلعظافحلاوتيزلافيرصتتارتفبسح
.بسانملاهاوتسم
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
ةداعإبًامئادمق.كرحملاتيزرييغتاهيف
ةرملكدعب٪١٠٠ىلإتيزلارمعنييعت
.هسفنبهنييعتديعينلهنأل.تيزلااهيفريغت
:كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإل
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تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاضرعتسا.١
زكرمرظنا.قئاسلاتامولعمزكرمىلع
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعم
وا١٣٤/)ةدعاقلا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)يولعلاىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
/١٣٦.

ةلجعيفةدوجوملاةركبلاىلعطغضا.٢
دادعنييعتةداعإقاسىلعوأةدايقلا
رفاوتينكيملاذإةلحرلاتافاسم
تامولعمزكرمليغشترصانعةبكرملاب
رهظتامدنع.ناوثةدعلكلذو،قئاسلا
رمعريغتيس.معنددح،ديكأتلاةلاسر
.٪١٠٠ىلإتيزلا
تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك
تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاضرعتسا.١

زكرمرظنا.قئاسلاتامولعمزكرمىلع
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعم
وا١٣٤/)ةدعاقلا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)يولعلاىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
/١٣٦.

ءطببةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالث
،%١٠٠تضرعوةشاشلاتريغتاذإ.٣

نييعتةداعإحاجنىلعليلداذهف
.ماظنلا

رييغتءاجرلاةلاسرلاةبكرملايفترهظاذإ
تداعوةصرفبرقأيفكرحملاتيز
تناكوأ/وةبكرملاليغشتءدبدنعروهظلل
اذهف،٪٠يلاوحتيزلارمعلةيوئملاةبسنلا
رمعماظننييعتةداعإمتيملهنأينعي
.ءارجإلادعأ.كرحملاتيز

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

سورتلاقودنصلئاسلدبتستوصحفتىتم
ةيكيتاموتوألا

لقانلئاسىوتسمصحفةداعبجيال
وهلئاسلانادقفلديحولاببسلاو.ةكرحلا
طرفوأسورتلاقودنصيفبيرستثودح
ريغةبكرملاهذه.سورتلاقودنصءامحإ
لقنزاهجلئاسىوتسمسايقاصعبةدوزم
لئاسصحفلةصاختاءارجإكانه.ةكرحلا
هذهيفهرييغتوةكرحلالقنزاهج
ءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.تابكرملا
لصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي،اًدقعم
تامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلاليكولاب
.ةيفاضإ

هيبنت
سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
رضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
امىلعنامضلايرسيالدقو،ةبكرملاب
لقانلئاساًمئادمدختسا.فلتنمجتني

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
عجار.حيحصلايكيتاموتوألاةكرحلا
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

٣٨٩.

ةنايصلاتارتفيفحشرملاولئاسلالدبتسا
/ةنايصلالودجيفةجردملاةلودجملا

قودنصلئاسلامعتسانمدكأت.٣٨٢
تويزولئاوسلايفةروكذملاسورتلا
.٣٨٩/اهبىصوملاميحشتلا

كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رتلفليقبتملارمعلاةزيملاهذهحضوت
دمتعي.هرييغتلتيقوتلضفأوكرحملاءاوه
فورظىلعكرحملاءاوهرتلفرييغتتيقوت
.ةيئيبلافورظلاوةدايقلا

كرحملاءاوهرتلفرييغتبجيىتم

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
دنعكرحملاءاوهرتلفلادبتسالةلاسر
.تيقوتلااذهعبتا،ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمع
ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
هلدبتسا،ًابيرقكرحملاءاوهرتلفلادبتسال
.نكُممتقوبرقأيف
رتلفرييغتدعبماظنلاطبضةداعإيغبني
.كرحملاءاوه
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قئاسلاتامولعمزكرمضرعةلاحيف
،كرحملاءاوهرتلفماظننمققحتللةلاسر
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعوجرلاىجري

ءاوهرتلفرمعماظنطبضةداعإةيفيك
كرحملا

:طبضلاةداعإل
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.١
زكرميفءاوهلارتلفرمعضرعتسا.٢

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرموا١٣٤
)يولعلاىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
/١٣٦.

طغضاوأةدايقلاةلجعبTىلعطغضا.٣
تافاسمدادعنييعتةداعإقاسىلع
ةبكرملابرفاوتينكيملاذإةلحرلا
،قئاسلاتامولعمزكرمليغشترصانع
ةداعإضرعةقطنمىلإلاقتنالل
مثنييعتلاةداعإددح.ليطعتلا/نييعتلا
ىلعطغضاوأةركبلاىلعطغضا
.ٍناوثةدعلنييعتلاةداعإقاس

ةداعإقاسوأةركبلاىلعطغضا.٤
.نييعتلاةداعإةيلمعديكأتلنييعتلا

كرحملاءاوهرتلف/يقنم
بناجيفكرحملاءاوهرتلف/فظنمدجوي
ةماعةرظنعجار.كرحملاةرجحببكارلا
.٣٠٦/كرحملاةفرغىلع

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

رتلفرمعماظنبةزهجمةبكرملانكتملاذإ
/ةنايصلالودجىلإعجرا،كرحملاءاوه

اهدنعمزاللاةينمزلاتارتفلاةفرعمل٣٨٢
.هلادبتساوكرحملاءاوهرتلف/فظنمصحف

كرحملاءاوهرتلف/يقنملادبتسا/صحفةيفيك

ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
وأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
كرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.بئاوش
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأوأ
.طوغضملا

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل
:هلادبتسال

.ءاوهلارتلف/يقنمةعومجمناكمددح.١
/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار

٣٠٦.

ىلعةدوجوملاةينامثلايغاربلالزأ.٢
عفرامثتيبملاءاطغنميولعلاءزجلا
.ءاطغلا
نمكرحملاءاوهرتلف/يقنمعزنا.٣

خاسوألافيظنتىلعصرحا.ةبلعلا
.نكممردقىصقأب
/يقنميفبرستلاعناومحوطسفظن.٤

.ةبلعلاوكرحملاءاوهرتلف
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ريذحت}

بجي،ًايرورضةعطقلالادبتساناكاذإ
مقرسفننمةدحاوبةعطقلالادبتسا
يدؤيدق.ةئفاكمةعطقبوأةعطقلا
سفننودةليدبرايغةعطقمادختسا
ةباصإىلإةفيظولاو،لكشلاو،ةمءالملا
.ةبكرملايففلتوأةيصخش

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٥
.هلدبتسا
بيكرتةداعإل٤-٢تاوطخلاسكعا.٦

.رتلفلاءاطغتيبم
يف،ءاوهلارتلفرمعماظننييعتدعأ.٧

ءاوهرتلفلادبتسادعب،هرفاوتةلاح
ءاوهرتلفرمعماظنعجار.كرحملا
.٣١٠/كرحملا

ريذحت}

مدععمكرحملاليغشتببُسينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
ًابهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف

هيبنت
،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

ريذحت}

تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
نيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةحورمةيأنعتاودألاوسبالملاو
كرحمءاطغتحتةدوجومةيئابرهك
.ةبكرملا

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.١
ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٢

طغضلا

ريذحت}

،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغوأ
ال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاسنوكت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقت
لئاسلكبرستينأنكمي.برست
ثودحيفكلذببستينأنكمي.ديربتلا
.كقرحينأنكميوكرحملايفقيرح
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإبمق
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كرحملاديربتلولحم

ديربتلولحمبألُميةبكرملايفديربتلاماظن
ديربتلالولحمنإ.DEX-COOLتاكرحملا
وأتاونس٥ةدملةبكرملايفىقبيلممصم
امهيأ،)ليم١٥٠٠٠٠(مك٢٤٠٠٠٠ةفاسم
.ًالوأثدحي
ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٣١٥/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}

ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنلنكلو
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
نورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
.قورحلل

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.يليامبجيزملااذهزيمتي:
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
.ةيجراخلا
١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.

ةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
.كرحملاةرارح

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضرُعينل.

ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
.ةبسانملاكرحملا

هيبنت
نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
،GMW3420زروتوملارنجرايعم
يأنإ.برشللحلاصلايقنلاءاملاو

ماظنبررضلاقحُلينأنكميرخآءيش
رارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملاديربت
.ةبكرملانامضاهلمشينل

لمعتسملاكرحملاديربتلئاسءاقلإبنجت
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
رييغتنيعتي.هايملارداصميفوأتاعولابلا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل

.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف

يفكرحملاديربتلولحمعفدنازخدجويو
.ةبكرملاقئاسبناجىلإكرحملاةفرغ
/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار

٣٠٦.

ٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحفدنع

لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
لئاسعافدنانازخلخادديربتلالئاسناك
نأيغبني.دربيىتحرظتناف،يلغيديربتلا
ةمالعلادنعديربتلالئاسىوتسمنوكي
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عضولانكيملاذإامأ.اهقوفوأاهيلإراشُملا
ماظنيفبيرستدوجولمتحيف،كلذك
.ديربتلا
هاوتسمنكلوًايئرمديربتلالئاسناكاذإ
،اهقوفوأاهيلإراشُملاةمالعلادنعسيل
يفديربتلالئاسةفاضإةيفيك"ةيئزجعجارف
"نيزنبلاتاكرحملديربتلالئاسعافدنانازخ
.يلياميف

عفدنازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحم

ريذحت}

ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
وللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
هيفامبةنخاسكرحملاءازجأتناك
.ةيافكلا

ريذحت}

ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنلنكلو
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
نورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
.قورحلل

ريذحت}

ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي
نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

هيبنت
ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

يفديربتلالئاسةيؤرنمنكمتتملاذإو
.هتفاضإيغبنيف،عافدنالانازخ

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
سكعقفربطغضلاءاطغحتفا
اذإ.ةلماكةروديلاوحبةعاسلابراقع
ىتحرظتنافسيسهتوصتعمس
توصلاكلذينعيثيح.توصلافقوتي
طغضلاضعبكانهلازيالهنأ
.يقبتملا
قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢

.هعزننمنكمتتنأىلإ
جيزملابديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣

fullةمالعلاىتحبسانملا cold
.)درابئلتمم(

ىلعتبثملاطغضلاءاطغجارخإعم.٤
ليغشتبمق،ديربتلالئاسقفدتجيرهص
سايقمريشيىتحروديهكرتاوكرحملا
°ىلإكرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

.)تياهنرهف°١٩٥(ًابيرقتةيوئم٩٠
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ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
طيلخلانمديزملافضأ،لقأىوتسملا
ديربتلالولحمقفدتنازخىلإبسانملا
ةمالعلاىلإىوتسملالصيىتح
.ةحضوملا
هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥

.هطبرمكحأو
دعبديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦

لئاسدربينأدعبوكرحملافاقيإ
ءلمءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلا
.٦ىتحو١ةوطخلانمديربتلالولحم

هيبنت
،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
دقوديربتلالولحملنادقفثدحيدق
صرحا،اذلو.فلتللكرحملاضرعتي
ًامكحمطغضلاءاطغنوكينأىلع
.ةحيحصةروصب

ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم

هيبنت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

نمريذحتللتارشؤمةدعةبكرملابتبثم
.ةطرفملاكرحملاةنوخس
ديربتلالئاسةرارحةجردلسايقمدجوي
عجار.ةبكرملابتادادعلاةعومجمىلع
كرحملاديربتلولحمةرارحةجردسايقم
/١٢٢.

لئاسرلارهظت،كلذىلإةفاضإ
ENGINE OVERHEATED

STOP ENGINE)ءامحإطرف
و،)كرحملافقوأ،كرحملا

ENGINE OVERHEATED
IDLE ENGINE)عد،كرحملاءامحإطرف

،)دياحملانارودلاةعرسبروديكرحملا
ENGINEو POWER IS REDUCED
تامولعمزكرمىلع)ةصقانتمكرحملاةوق(
.)DIC(قئاسلا

كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
ىلعفقتةبكرملانأنمدكأتف
.ٍوتسمٍحطس
ةكرحلالقانوأكرحملافاشتكاةلاحيف
دقف،لئاسلاةنوخسلثودحلاةكيشوةلاح
نمدحللىلعأتاعرسةكرحلالقانضرفي
تاعرسلاضفخعنمنكمي.ةرارحلاتاجرد
ليغشتلارمتسينأنكمي.ةلاحلاهذهيف
دوجوىلإةشاشلارشتملاميعيبطلا

.ةبكرملاؤطابتةرورضىلإوةنوخس
ديربتحوارمتناكاذإامةفرعملققحت
كرحملاضرعتاذإف.المألمعتكرحملا
لمعتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسلل
الف،لمعتالحوارملاتناكاذإو.حوارملا
ةمدخلابلطاوكرحملاليغشتلصاوت
.كتبكرمل

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلاناكاذإ

ريذحت}

ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
نأنكمي،ًاليلقولو،طغضلاءاطغ
نأنكميوةيلاعةعرسباهجورخبببستي

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

نوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت.كقرحت
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
ديربتلاماظندربيىتحرظتنا.طغضلا
.طغضلاءاطغو

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلانكيملاذإ

ENGINEلئاسرلا OVERHEATED
STOP ENGINE)ءامحإطرف

و،)كرحملافقوأ،كرحملا
ENGINE OVERHEATED

IDLE ENGINE)عد،كرحملاءامحإطرف
دوجوىلإريشت)قيشعتنودبروديكرحملا
.ةريطخةلكشم
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأةيؤر
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

.ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

.رورملا
.ةروطقملةبكرملابحس.

ةلاسرترهظاذإ
ENGINE OVERHEATED

STOP ENGINE)ءامحإطرف
ةلاسروأ)كرحملافقوأ،كرحملا

ENGINE OVERHEATED
IDLE ENGINE)عد،كرحملاءامحإطرف

يأرهظيملو)قيشعتنودبروديكرحملا
:كلذوحنوأةقيقدةدملكلذبرجف،راخب
.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح

نكراف،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
ىلإلقناو،قيرطلابناجىلعكتبكرم
)دياحم()N(وأ)نكرلا()P(عضولا
نارودلاعضويفكرحملاكرتاو
.دياحملا

ريشيةرارحلاسايقمنكيمللاحيفو
رهظيملوأ،ةطرفملاةرارحلاةقطنمىلإ
اهنيحف،ةرارحلاةجردعافترانمريذحت
ةدايقةلصاومكنكمي.ةبكرملاةدايقنكمي
ىلعظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملا
يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةنمآةفاسم
لصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأ
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلا
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم
،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
رظتنامث،فقو،قيرطلانعىحنتف
.روفلاىلعةبكرملاب

دعاصتىلعلدتةمالعيأكانهنكتملاذإ
ديربتةحورمبةزهجمةبكرملاوراخبلا
دوقولاةساودطغضاف،كرحملابةعوفدم
ةعرسفعضوحنبكرحملاةعرسديزتىتح
نعلقتالةدملةيداعلادياحملانارودلا
اذإ.ةنوكرمةبكرملاامنيب،قئاقدسمخ
كرحملافاقيإبجيف،ريذحتلااذهرمتسا
.دربيىتحةبكرملانمعيمجلاجارخإو
دوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
سمخةدملكرحملاليطعتبمقف،راخبلا
يغبنيو.ةبكرملابراظتنالاءانثأ،قئاقد
رمتسالاحيف،دربيىتحكرحملافاقيإ
.روهظلايفريذحتلا

ةرارحلانمكرحملاةيامحعضو
ليغشتلاءانثأةطرفملا
ةطرفملاةنوخسللكرحملاضرعتلاحيف
كّرحملاةوقضفخمتةلاسرلاترهظو
ةطرفملاةنوخسلانمةيامحلاعضونإف
لاعشإتاعومجمنيبلدبيسيذلا
ضرعتعنمىلعدعاسيستاناوطسألا
ظحالتسعضولااذهيف.رارضألكرحملا
عضو.هئادأوكرحملاةوقيفًاصقن
ةبكرملاةدايقةيناكمإكلحيتياذهليغشتلا
ردجتو.ئراوطلاةلاحيفنمآناكمىلإ
ةدايقلابنجتيغبنيهنأىلإانهةراشإلا
تاروطقملابحسوأ/وةليوطتافاسمل
ةرارحلانمةيامحلاعضوليغشتءانثأ
.ةطرفملا
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٣١٧ ةبكرملابةيانعلا

ةكرحلالقانوأكرحملافاشتكاةلاحيف
دقف،لئاسلاةنوخسلثودحلاةكيشوةلاح
نمدحللىلعأتاعرسةكرحلالقانضرفي
تاعرسلاضفخعنمنكمي.ةرارحلاتاجرد
ليغشتلارمتسينأنكمي.ةلاحلاهذهيف
دوجوىلإةشاشلارشتملاميعيبطلا

.ةبكرملاؤطابتةرورضىلإوةنوخس

هيبنت
ةيامحلليغشتلاعضوىلعةدايقلادعب
فوس،ةطرفملاةنوخسلايذكرحملا
ةيأ.ريبكدحىلإكرحملاتيزةءافكلقت
دربينألبقاهؤارجإمتيتاحالصإ
كرتا.كرحملاباًرارضأببستدقكرحملا
ةيأبمايقلالبقدربيىتحكرحملا
لئاسنادقفببسحيلصتبمق.تاحالصإ
ماظننييعتدعأو،تيزلالدبتساوديربتلا
.٣٠٧/كرحملاتيزعجار.تيزلارمع

كرحملاديربتةحورم
تاذكرحمديربتةحورمبةزهجمةبكرملا
رودت،ضباقلاقيشعتدنعو.ضباق
نمديزملاريفوتلعرسألكشبةحورملا
مظعملظيف.كرحملاديربتلءاوهلا
لكشبةحورملارودت،ةيمويلاةدايقلافورظ
.لماكلكشباًقشعمضباقلانوكيالوأطبأ
يفداصتقالانيسحتىلإكلذيدؤيس
.ةحورملاجيجضنمللقيودوقولاكالهتسا
وأ/و،ةبكرملاىلعليقثلمحدوجولظيف

تاجردعافتراوأ/و،ةروطقمبحسءانثأ
نارودةعرسديزت،جراخلايفةرارحلا
وحنىلعضباقلاقيشعتمتاملكةحورملا
ىوتسميفةدايزعمستامبركلذل،ربكأ
اًرمأاذهدعيو.ةحورملاجيجضتوص
أطخهنأىلعًائطخمهُفيالأيغبنيو،ًايعيبط
تالاقتناءارجإوأسورتلاقودنصيف
ماظنلمعمدعدرجمالإوهامف.ةيفاضإ
ةعرسأطابتتفوسو.حيحصلكشبديربتلا
ريغيفاضإلاديربتلانوكيامدنعةحورملا
.هقيشعتنمضباقلاررحتيويرورض
دنعةحورملاجيجضعمستنأاًضيأنكميو
لوزيفوسهنكلو.كرحملاليغشتءدب
هقيشعتنمةحورملاضباقررحتيامدنع
.ًايئزج

ةدضعملاةوقلابهيجوتلالئاس

يفيئابرهكلاهيجوتلالئاسنازخدجوي
نمقئاسلابناجىلإ،كرحملاةفرغ
ةفرغىلعةماعةرظنعجار.ةبكرملا
.نازخلاناكمىلعفرعتلل٣٠٦/كرحملا

يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفمتيىتم

يرودلكشبموقتنأيرورضلانمسيل
تنكاذإالإيئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفب
اذإوأماظنلايفبيرستدوجوبكشت

ريشي.يداعريغجيجضتوصتعمس
دوجوىلإماظنلايفلئاسللدقفثودح
ماظنلاصحفبجييلاتلابو.ةلكشم
.هحالصإو
ةوقلابهيجوتلاماظندربيىتحرظتنا
لبقكرحملاليغشتفاقيإعم،ةدضعملا
.لئاسلاصحف

يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفمتيفيك

:يئابرهكلاهيجوتلالئاسصحفل
فاقيإلاعضوىلعلاعشإلاطبضا.١

.دربتلكرحملاةريجحكرتاو
.نازخلليولعلاءزجلاوءاطغلاحسما.٢
سايقلااصعحسماوءاطغلاحتفا.٣

.ةفيظنشامقةعطقب
.ًاديجهطبراوءاطغلاعض.٤
ىلإرظنأوًةيناثًةرمءاطغلالزأ.٥

.سايقلااصعىلعلئاسلاىوتسم
امناكميفتيزلاىوتسمنوكينأنيعتي
ةئبعت(FULLو)ةفاضإ(ADDيتمالعنيب
نماًديزمفضأ،ةرورضلادنع.)ةلماك
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ةبكرملابةيانعلا٣١٨

ةقطنملاىلإىوتسملاعفتريىتحلئاسلا
ةئبعت(FULLو)ةفاضإ(ADDنيبةددحملا
.دئازلائلملابمقتال،)ةلماك
نازخصحفوكايإ،لمارفلاتيزثولتعنمل
ةناوطسأءاطغوهتئبعتوأيئابرهكلاهيجوتلا
.تبثمريغةيسيئرلالمارفلا

همادختسانكمياذام

هيبنت
رضيدقحيحصريغلئاسلامعتسانإ
امىلعنامضلايرسيالدقوةبكرملاب
ًالئاسًامئادلمعتسا.تايفلتنمجتني

لئاوسلايفهيلعًاصوصنمًاحيحص
.٣٨٩/اهبىصوملاميحشتلاتويزو

عجار،همدختستيذلالئاسلاعونديدحتل
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

نكمي.بسانملالئاسلاًامئادمدختسا.٣٨٩
بسانملالئاسلامادختسامدعببسينأ
.لافقألاوميطارخلافالتإعم،ًابرست

لسغلاماظنلئاس

همادختسانكمياذام

جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتلكتءارقنمدكأت،يمامألا
لبقةِجتنملاةكرشلانممادختسالا
ىلعيوتحيًالئاسلمعتسا.مادختسالا

دقيتلانكامألايفدمجتلانمةيفاكةيامح
ةجردنودامىلإةرارحلاةجرداهيفطبهت
.دمجتلا

ليسغلالئاسةفاضإ

يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفدجوي
ليسغلالئاسصقنلوحةلاسرةبكرملا
.ًاضفخنملئاسلاىوتسمنوكيامدنعرهظتو
لكةيادبدنعةيناث١٥ةدملةلاسرلارهظت
ىوتسمةلاسرلارهظتامدنع.لاعشإةرود
فِضأجاجزلاةلساغيفضفخنملئاسلا
ةفاضإلةجاحكانهنإف،لئاسلانمةيمك
ليسغلئاسنازخىلإليسغلالئاس
.يمامألاجاجزلا

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٣٠٦/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت
يوتحييذلالسغلالئاسمدختستال.

ةداضملاةيطغألانمةيعونيأىلع
ىلإرمألااذهيدؤيدقف.ءاملل
مدعوأتاحساملاتارفشكاكتحا
.اهتابث
ةدام(كرحملاديربتلولحممدختستال.

جاجزلاليسغل)ديمجتللةمواقم
ثادحإىلإاذهيدؤيدق.يمامألا
يمامألاجاجزلاليسغماظنيففلت
.ءالطلايفو

دعُملاليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
ببستينأنكميثيح.مادختسالل
فلتثادحإولولحملاديمجتيفءاملا
ءازجألايفوليسغلالئاسنازخيف
.ليسغلاماظنلىرخألا
بجي،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.

ةّعنصملاةكرشلاتاميلعتعابتا
.ءاملاةفاضإصوصخب

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ددمتلةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
يدؤيدقامم،دمجتثدحاذإلئاسلا
ًائلتممناكاذإنازخلافلتىلإ
.هرخآىلإ
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٣١٩ ةبكرملابةيانعلا

لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأتاناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردُصتةجمدُم
دق.اهرييغتةرورضولمارفلاتاناطبلكآت
وأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامسمتي
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظيدق
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}

لمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
يفديجلكشبلمعتنللمارفلانأ
عوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرقتقو
لكآتريذحتتوصعامسدنع.مادطصا
ىلعةمدخلاءارجإبجي،لمارفلا
.ةبكرملا

هيبنت
ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاتاناطبلكآت
.لمارفلاتاحالصإلجأنمةظهاب

وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا

ربتعيالو.تاقيبطتةدعبمايقلادعباهفيظنت
يفلطعثودحىلعًارشؤمرمألااذه
.لمارفلا
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتُعت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاّضبنتيدافتل
نعًاثحبلمارفلاتاناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآتيأ
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣٩٤/تافصاوملاوتاردقلاعجار.مزعلا

تاعومجمكلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحم

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا

رايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
الدقو.لمارفلاماظنلةدمتعموةديدج
مدعةلاحيفديجلكشبلمارفلالمعت
ءادأريغتيدقو.تاداشرإلاهذهعابتا
كلذوريبكلكشبجئاتنلافلتختولمارفلا
ريغلمارفلارايغعطقبيكرتةلاحيف
لكشببيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلا
.حيحصريغ

لمارفلاةناطبرمعماظن

لمارفلاتاناطبرييغتبجيىتم

رمعلاريدقتبموقيماظنةبكرملاهذهبرفاوتي
.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاتاناطبليقبتملا
زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرعمتي
ةبسنلابناجىلإ،)DIC(قئاسلاتامولعم
ماظنلاطبضةداعإمزلي.روحملكلةيوئملا
.لمارفلاتاناطبرييغتاهيفمتيةرملكيف
تاناطبلادبتساةرورضماظنلاددحيامدنع
ةفاسملالمشتدق،ةلاسررهظتس،لمارفلا
.لايمألابةيقبتملا
ًامئادلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحمتاعومجمك

لمارفلاةناطبرمعماظنطبضةداعإةيفيك

لادبتسايغبنييتمًايئاقلتماظنلافشتكيس
دنع.ةروطخنودةئرتهملالمارفلاتاناطب
ةديدجلاتاناطبلاتيبثتدعبلاعشإلاليغشت
.ةلاسرضرعمتيس،ءارتهالاتاساسحو
.ماظنلاطبضةداعإلةيتوصلارماوألاعبتا
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٠

ةناطبرمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:ًايوديلمارفلا

زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرموا١٣٤
)يولعلاىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
/١٣٦.

.لمارفلاةناطبرمعةمئاقددح.٢
ةيفلخلاوأةيمامألاتاناطبلاددح.٣

.مزليامبسح
.ديكأتلاةلاسريف"معن"YESددح.٤

تاناطبللةبسنلابتاوطخلاهذهررك
ناكاذإرخآلاروحملاىلعةدوجوملا
.اًضيأمهلادبتسامزلي

لمارفلاةناطبرمعماظنليطعتةيفيك

ةناطبرمعماظنليغشتفاقيإنكمي
متاذإًايرورضكلذنوكيدقو.لمارفلا
دعبامتايلمعيفلمارفلاتاناطببيكرت
فاقيإدنع.ءارتهالاتاساسحنودعيبلا
ةيوئملابسنلاضرعمتينل،ماظنلاليغشت
عمو.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاةناطبرمعل
ءارتهالاتارشؤمناكمإبلازيال،كلذ
دنعًايلاعًايريذحتًاتوصردصتيتلاةجمدُملا
بجيىتمديدحتلمارفلاتاناطبءارتها
.٣١٩/لمارفلاعجار.تاناطبلالادبتسا

:لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتفاقيإل
زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
/)ةدعاقلاىوتسم()DIC(قئاسلا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرموا١٣٤
)يولعلاىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
/١٣٦.

.لمارفلاةناطبرمعةمئاقددح.٢
.)ليطعت(DISABLEددح.٣
،لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتةداعإل
ددحنكلوةقباسلاتاوطخلاعبتا

ENABLE)٢ةوطخلايف)نيكمت.

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم4
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
٣٠٦/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل

لمارفلالئاسصحف

نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا
نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
نلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
لحيفلئاسلاةفاضإةيلمعدعاست
فيضأاذإ.برستثودحةلاحيفةلكشملا
نوكتسفتاناطبلالكآتةلاحيفتيزلا
دنعتيزلانممزاللانمربكأةيمككانه
ةفاضإكنكمي.ةديدجلاتاناطبلابيكرت
طقفكلذوةرورضلابسحهتلازإوأتيزلا
ماظنىلعلمعلاناكاماذإةلاحيف
.ةيكيلورديهلالمارفلا
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٣٢١ ةبكرملابةيانعلا

ريذحت}

تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
تنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنموأ
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتحابصمعجار.لمارفلاريذحت
.١٢٨/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣٨٢/ةنايصلالودج

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 4
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار
/٣٨٩.

ريذحت}

ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت
حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةيمستةقاطبىلعرايغلاةعطقمقرعجار
ىلإةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلا
ىلعةماعةرظنعجار.ةديدجةيراطبءارش
ناكمىلعفرعتلل٣٠٦/كرحملاةفرغ
.ةيراطبلا

ريذحت}

بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم

.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخُدتال
،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
تاراظنمادختسابكينيعةيامحبمق
.ةيقاو

.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٢

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

بلاسلاةيراطبلالباكلصف

ريذحت}

لاعشإلاوتازیملاعیمجلیغشتفقوأ
نم،هدوجوةلاحيف،حاتفملالزأو
.بلاسلاةیراطبلالباکلصفلبقةبكرملا
ضرعتتدق،كلذبمايقلامدعةلاحيفف
فلتتدقوةباصإللنيرخآلاوأتنأ
.ةبكرملا

حيباصملاليغشتفاقيإنمدكأت.١
.تاقحلملاوتازيملاو

،حاتفملاجرخأولاعشإلليغشتفقوأ.٢
.هدوجوةلاحيف

ةيراطبلالباكةلوماصيخرأ.١
.)١(بلاسلا

)٢(بلاسلاةيراطبلالباككبشملزأ.٢
.بلاسلاةيراطبلابطقنم

بلاسلاةيراطبلالباككبشمةيطغتبمق.٣
ريغةدامببلاسلاةيراطبلابطقو
لباكعمسمالتيأثودحعنملةلصوم
.بلاسلاةيراطبلا

بلاسلاةيراطبلالباكليصوتةداعإ

هيبنت
:ةيراطبلاليصوتةداعإدنع
ةبكرملانمةيلصألاةلوماصلامدختسا.

.بلاسلاةيراطبلالباكتيبثتنيمأتل
اذإ.ةفلتخمةلوماصمادختسابنجت
عجرا،ةليدبةلوماصىلإةجاحبتنك
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإ
ةادأمادختسابةلوماصلاطبرمكحأ.

طبرحاتفممدختسابنجت.ةيودي
طبرماكحإلةيئابرهكتاودأوأيمدص
.ةلوماصلا

هذهعابتامدعةلاحيفةبكرملافلتتدق
.تاداشرإلا
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٣٢٣ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت
ميحشتلاوأءالطلاداوممادختسابنجت
يتلاةلوماصلاىلعلكآتلاتاطبثموأ
ثيح.ةبكرملاببلاسلاةيراطبلالباكتبُثت
.ةبكرملافلتىلإكلذيدؤيدق

بلاسلاةيراطبلالباككبشمبكر.١
.بلاسلاةيراطبلابطقب
ةيراطبلالباكةلوماصطبرمكحأ.٢

.بلاسلا
.لاعشإلاليغشتبمق.٣

عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأب

لقنلاقودنص

ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

ديعاومديدحتل٣٨٢/ةنايصلالودجعجار
.ميحشتلاتيزصحف

ةئبعتلاةدادس.١
غيرفتلاةدادس.٢

فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا
ةحتفعاقنمىندألئاسلاىوتسمناكاذإ
قودنصيفةدوجوملا)١(ةئبعتلاةدادس
تيزنمليلقلاةفاضإمزلتسف،لقنلا
تيزنمةيفاكةيمكفضأ.ميحشتلا
ةحتفلفسأىلإىوتسملاعفرلميحشتلا
ةدادسلاقالغإبنجت.)١(ةئبعتلاةدادس
.اهيفغلابمةروصب
ميحشتلاتيزرييغتبجيىتم

ددعديدحتل٣٨٢/ةنايصلالودجعجار
.ميحشتلاتيزرييغتتارم

همادختسانكمياذام

ىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣٨٩/اهب
.همادختسابولطملا

يمامألاروحملا
ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

لئاسنمققحتلايرورضلانمسيل
هبتشيملام،ةيرودةروصبيمامألاروحملا
ريغجيجضعامسوأبرستدوجويف
ىلإريشينأنكميلئاسلانادقف.يداع
لمعاوةلكشملاهذهصحفا.امٍةلكشم
نوكتنأنكميةمدخلاهذه.اهحالصإىلع
.ليكولاعمرمألاعجار.ةدقعم
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسوليغشتلارواحم

يفلخلاروحملا
ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

لئاسنمققحتلايرورضلانمسيل
هبتشيملام،ةيرودةروصبيفلخلاروحملا
ريغجيجضعامسوأبرستدوجويف
ىلإريشينأنكميلئاسلانادقف.يداع
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٤

لمعاوةلكشملاهذهصحفا.امٍةلكشم
نوكتنأنكميةمدخلاهذه.اهحالصإىلع
.ليكولاعمرمألاعجار.ةدقعم
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسوليغشتلارواحم

جيجضلايفمكحتلاماظن

ءاضوضلاتاثاعبنانامض

لوألةدودحملازروتوملارنجةكرشنمضت
ىرخأضارغألةبكرملاهذهيرتشيصخش
نأقحالٍرتشملكىلإوعيبلاةداعإريغ
لارنجةكرشاهعنصتيتلاةبكرملاهذه
اهتعانصواهميمصتمت،ةدودحملازروتوم
تجرخيذلاتقولايفقفاوتتلاهزيهجتو
زروتوملارنجةكرشماظننعهيف
ةيميظنتلاحئاوللاعيمجعمةدودحملا
يفاهبلومعملاءاضوضلاةبقارمبةقلعتملا
اذهيطغي.ةيكيرمألاةئيبلاةيامحةلاكو
اهميمصتمتامكةرايسلاهذهنامضلا
ةكرشةفرعمباهزيهجتواهئانبو

General Motors LLC)زروتوملارنج(،
ماظنوأنوكموأءزجيأىلعرصتقيالو
ةكرشاهتعنصيتلاةرايسلابنيعم

General Motors LLC)زروتوملارنج(،

رمعرادمىلعنامضلااذهيطغيو
وأعيمجتلاوأميمصتلايفبيعيأةرايسلا
-ةرايسلابماظنوأنوكموأءزجيأيف
Generalةكرشاهتعنصامك Motors LLC
ماظننمتجرخنيح)زروتوملارنج(
Generalةكرشمكحت Motors LLC
ءاضوضتاثاعبنايأوأ-)زروتوملارنج(
حئاوللازواجتتةروصبةرايسلااهيفببستت
."ةيلارديفلا"

TAMPERING WITH NOISE
CONTROL SYSTEM

PROHIBITED)ماظنيفثبعلارظحُي
)ءاضوضلايفمكحتلا

وأةيلاتلاتاءارجإلايلارديفلانوناقلارظحي
:اهتاعبت

لخاديميمصترصنعوأزاهجيأةلازإ.١
لباقريغهلعجوأةديدجةبكرميأيف
فالخب،صخشيألبقنمليغشتلل
وأحالصإلاوأةنايصلاضارغأ
ىوتسميفمكحتلاةينب،لادبتسالا
هميلستوأهعيبلبقكلذو،ءاضوضلا
ديقهنوكءانثأوأيئاهنلايرتشملاىلإ
وأ؛مادختسالا
كلذةلازإتمتنأدعبةبكرملامادختسا.٢

هلعجوأيميمصتلارصنعلاوأزاهجلا
.صخشيألبقنمليغشتلللباقريغ

حيضوتضرغبةجردملارومألاكلتنيبنمو
.هاندأةجردملاكلترهظت،ثبعلالاكشأ

:لزعلا

رصنعيأللزعيأوأجيجضلاعوردةلازإ
.كرحملاءاطغتحتدجوي
:كرحملا

يف،كرحملاةعرسيفمكحتلازاهجةلازإ
،ليغشتلللباقريغهلعجوأ،هرفاوتةلاح
نأكرحملاةعرسللاجملاةحاتإضرغب
.ةعنصملاةكرشلاتافصاومزواجتت
.هترياعموأكرحملابمكحتلاماظنليدعت
:ةدايقلاوةحورملا
.هليطعتوأةحورملاضباقةلازإ.
.ةحورملاءاطغةلازإ.
:ءاوهلاذخأم
.ءاوهلايقنمتوصمتاكةلازإ.
.ءاوهلاحشرمءاطغسكع.
:مداعلا
/وزافحلالوحملاوأ/وتوصلامتاكةلازإ.

.توصلاففخموأ
.اهيغاربومداعلابيبانأةلازإ.
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٣٢٥ ةبكرملابةيانعلا

لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

ريذحت}

كرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأباصتدقو.ًةأجفةبكرملا
.ةبكرملاكرحتلةجيتنىذألابكعم

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

عضوونكرلالمارفةيلآصحف
)نكرلا(Pلمارفلا

ريذحت}

ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
دكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجونم
دادعتساىلعنك.اهكرحتلًابسحت
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسال
.كرحتلايفةبكرملاتأدب

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
ةطساوبطقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارف

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
رييغتلابمقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
ررحمث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإ
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارف
.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاةرفشلادبتسا
جاجزلاةحسامتارفشلادبتسابجي
ةنايصلالودجعجار.يرودلكشبيمامألا
/٣٨٢.

متيوةفلتخمعاونأبلادبتسالاتارفشرفوتت
ىلعلوصحلل.ةفلتخمقرطباهعزن
،نيبسانملالوطلاوعونلالوحتامولعم
.٣٩٠/رايغلاعطقعجار

هيبنت
يففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
لظيفهلةحساملاعارذةسمالملاح
يرسينل.ةحساملاةشيردوجومدع
ضرعتترارضأةيأىلعةبكرملانامض
جاجزلاسمليةحساملاعارذعدتال.اهل
.يمامألا

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةحساملاةرفشلادبتسال
نعاًديعبةحساملاةعومجمبحسا.١

.يمامألاجاجزلا
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٦

ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
يعارذلاصتاناكموهوةحساملا
.ةحاسملا
بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣

جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
شيرلادبتسال٣-١تاوطخلاسكعا.٥

.تاحساملا

جاجزلالادبتسا
جاجزلالادبتسايرورضلانمنوكيامدنع
عجار،يمامألايبناجلاجاجزلاوأيمامألا
.حيحصلالادبتسالاجاجزديدحتلكليكو

يمامألاجاجزلالادبتسا

HUDماظن

اًءزجيمامألاجاجزلالثمي،هرفاوتةلاحيف
لاحيف.)HUD(ةيولعلاةشاشلاماظننم
،يمامألاجاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعد
ماظنلاًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي
لاجمنمضةيساسألاتامولعملاضرع
ةروصزيمتتسالإوHUDقئاسلاةيؤر
.زيكرتلامادعنابHUDماظنلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصُني،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
لمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
ُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألاهذه
عجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ،ًالئاسر
بسانملالادبتساللكبصاخلاليكولا
.يمامألاجاجزلل

زاغلا)تاماعد(ةماعد
ةماعدبةزهجمكتبكرمنوكتنأنكمي
حتفوعفريفةدعاسمللزاغلا)تاماعد(
باب/ةعتمألاقودنص/كرحملاءاطغماظن
.لماكلاحتفلاعضويفةرخؤملا

ريذحت}

ظفاحتيتلازاغلاتاماعدتطقساذإ
قودنصو،كرحمءاطغحتفىلع
نأنكمي،ةرخؤملابابوأ/و،ةعتمألا
.ةريطختاباصإبنورخآلاوأتنأباصت
ىلعلوصحللكليكوىلإةبكرملاذخ
رصبلابصحفا.روفلاىلعةمدخلا
دوجونأشبّيرودلكشبوزاغلاتاماعد
نماهريغوأ،قوقشلاوأ،ىلبلاتامالع
ءاطغنأنمدكأتللصحفا.رارضألا
ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
تلشفاذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفم
/كرحملاءاطغكاسمإيفتاماعدلا
مقتال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص
.ةنايصللةرايسلابحطصامث.ليغشتلاب

هيبنت
يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٣٨٢/ةنايصلالودجعجار
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٣٢٧ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب

ةيمامألاحيباصملاهيجوت

يمامألاحابصملاهيجوت
حيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
نمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسمةيسيئرلا
.طبضلا
ىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
بيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتنفلت
ةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلاحيباصملا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملاطبضل

ةبمللالادبتسا
دنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
اذهيفةروكذمريغةبمليألرييغتءارجإ
.ليكولابلصتا،مسقلا

هيبنت
ةجهوتملاحيباصملالادبتسابنجت
دعبامتايلمعلةليدبلاLEDحيباصمب
فلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.عيبلا
.ةبكرملليئابرهكلاماظنلا

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}

زاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تعقواماذإرجفنتنأنكميوطوغضم
ضرعتتنأنكميو.شدخللتضرعتوأ
ىلعصرحا.ةباصإللنورخآلاوأتنأ
ةوبعىلعةدوجوملاتاداشرإلاةءارق
.اهعابتاوةبمللا

LEDحيباصمةءاضإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالليكولابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
.LEDعونلانمةءاضإةعومجم
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٨

ةراشإحيباصم،ةيسيئرلاحيباصملا
ضيمولاحيباصمو،ةيمامألافاطعنالا
نكرلاحيباصمو،ةيبناجلا

ىوتسملايفةيسيئرلاحيباصملاةعومجم
يساسألا

يبناجلاديدحتلاحابصم.١
يسيئرلاضفخنملاءوضلاحابصم.٢
يسيئرلاعفترملاءوضلاحابصم.٣
نكرلا/فاطعنالاةراشإحيباصم.٤

ىوتسملايفةيسيئرلاحيباصملاةعومجم
طسوتملا

فاطعنالاةراشإحيباصم.١

ةيسيئرلاحيباصملالادبتسا

ةدعاقلاىوتسم

.كرحملاءاطغحتفا.١
.يسيئرلاحابصملاةبملءاطغلزأ.٢
سكع)A(ةبمللاذخأمكيرحتبمق.٣

ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.ةيسيئرلاحيباصملا
ةبمللانميئابرهكلالصوملالصفا.٤

ىلعدوجوملاكبشملاريرحتقيرطنع
.لصوملا

٤–١تاوطخلاسكعاوةبمللالدبتسا.٥
.بيكرتلاةداعإل

يولعلاىوتسملاوطسوتملاىوتسملا

حيباصملالادبتسادنعليكولاعجار
.ةيسيئرلا
روطملازارطلا

لادبتسالهعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا
.فاطعنالاةراشإ

فاطعنالاةراشإحابصملادبتسا
.كرحملاءاطغحتفا.١
براقعهاجتاسكعبةبمللاسبقمردأ.٢

حابصملاةعومجمنماهعزنتلةعاسلا
وحنميقتسملكشباهبحساويمامألا
.جراخلا
ًةرشابماهبحسلالخنمةبمللاعزنا.٣

.ةبمللاسبقمجراخ
٣-١تاوطخلاسكعاوةبمللالدبتسا.٤

.بيكرتلاةداعإل
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٣٢٩ ةبكرملابةيانعلا

،فاطعنالاةراشإو،ةرخؤملاحيباصم
عوجرلاحيباصمو،فقوتلاحيباصمو
فلخلل

ىوتسملايفةرخؤملاحيباصمةعومجم
يساسألا

حابصم/يفلخحابصم/فقوتحابصم.١
فاطعنالا

يطايتحالاحابصملا.٢
بناجلاددحمحابصم.٣

ىوتسملايفةرخؤملاحيباصمةعومجم
يولعلا

يطايتحالاحابصملا.١
يألادبتسادنعتاقلحلالادبتسابىصوي
.ليكولاعمرمألاعجار.ةبمل
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال
.يفلخلاءاطغلاحتفا.١

ةعومجمييغربكفبمق.٢
.يفلخلاحابصملا
ىلإيفلخلاحابصملاةعومجمبحسا.٣

بناجنعاًديعبفلخلاىلإوجراخلا
.ةبكرملانماهتلازإلقودنصلا
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٠

هاجتاسكعيفةبمللاسبقمردأ.٤
.ةعاسلابراقعةكرح

لكشبسبقملانمةبمللابحسا.٥
.ميقتسم

٥–١تاوطخلاسكعاوةبمللالدبتسا.٦
.بيكرتلاةداعإل

يلاعلاطسوألافوقولاحابصم
)CHMSL(ةلومحلاحابصمو
.طقفةيداعلاةنيباكللصصخمءارجإلااذه
ةنيباكلاومقاطلاةنيباكلةبسنلابامأ
يذلاليكولاىلإعوجرلاىجري،ةجودزملا
.هعملماعتت

ةلومحلاحابصمتابمل.١
يلاعلاطسوألافوقولاحابصم.٢

)CHMSL(

:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

.حابصملاةعومجمعفراويغاربلاعزنا.١
هاجتاسكعيفةبمللاسبقمردأ.٢

جراخللهبحسامثةعاسلابراقعةكرح
.ميقتسملكشب
لكشبسبقملانمةبمللابحسا.٣

.ميقتسم
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٣٣١ ةبكرملابةيانعلا

ماقرألاةحولحيباصم
:ةبمللالادبتسال
فلخدوجوملاءزجلاىلإلوصولابمق.١

.ةبمللاعضومددحويفلخلادصملا
براقعهاجتاسكعبةبمللاسبقمردأ.٢

ةعومجمجراخةبمللابحساوةعاسلا
.سبقملا

٢ةوطخلاسكعاوةبمللالدبتسا.٣
.بيكرتلاةداعإل

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلا
كلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
دئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادللعطاوق
.يئابرهكلاماظنلاىلع
ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
عطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
نيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإوةرئادلا
يعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلاةدوع
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحلوأ
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
ةقاطلارفوتيتلاكالسألاةيامحىلع
.كترايسيفةزهجألل

جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو
طيرشلاىلإرظنا،رهاصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهاصملالخاددوجوملا
وأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف،ةبئاذ
مجحلايفهلقباطمرخآبفلاتلارهاصملا
.فينصتلاو



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

ةبكرملابةيانعلا٣٣٢

فلاترهاصملادبتسا
.ةبكرملائفطأ.١
يئابرهكلارهصملابحاسناكمددح.٢

.تادادعلاةحولليفرطلاءاطغلاىلع
ةزهجأةحولتارهصمةعومجمرظنا
وا٣٣٨/)نيمي(سايقلا
سايقلاةزهجأةحولتارهصمةعومجم

.٣٣٧/)راسي(

رهاصملاعزنلرهاصملابحاسمدختسا.٣
وهامك،بناجلانموأىلعألانم
.هالعأحضوم

يئابرهكلارهصملالادبتسابجيناكاذإ.٤
تامامصلاريفوتاًضيأمتي،روفلاىلع
ةحولليفرطلاءاطغلاىلعةيطايتحالا
سفنبليدبرهصمةراعتساوأتادادعلا
تارهصملاةعومجمنمرايتلاةدش
دوعييذلارهاصملارتخا.ةيئابرهكلا
ليغشتلاهلجاتحتالةبكرملايفةزيمل
.٣و٢نيتوطخلارّرك.نامأبةبكرملا
ةحتفلايفليدبلارهاصملالخدأ.٥

.فلاتلارهاصملابةصاخلاةغرافلا
ةصرفبرقأيفكليكوعجار،كلذدعب
.فلاتلارهاصملالادبتسال

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك

يفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
ضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملاةءاضإ
صحفا.حيباصملالمعتالدقتالاحلا
تءاضأاذإًاروفةيسيئرلاحيباصملاتالباك
تأفطنااذإوأيئاقلتلكشبتأفطناو
.كلذكتيقبو
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٣٣٣ ةبكرملابةيانعلا

يمامألاجاجزلاتاحسام

ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
نمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذهحالصإ

ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
ةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقياذه
.ةيئابرهكلاتالكشملانع

رطخ}

ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
تاريبمألاةميقىلعلدتتامالعاهيلع
ريبمألاةميقزواجتتال.اهبةصاخلا
تاعطاقورهاصملالادبتسادنعةددحملا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلاةرادلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل
يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل

ريذحت}

تارهصملامادختساوأبيكرترطخلانم
تافصاومقباطتتاليتلاةيئابرهكلا
لارنجلةيلصألاةيئابرهكلاتارهصملا
ةيئابرهكلاتارهصملالشفتدق.زروتوم
ضرعتتدق.قيرحثودحيفببستتو
،توملاوأةباصإللكعمنموأتنأ
.فلتللةبكرملاضرعتتدقكلذكو

٣٠٣/تاليدعتلاوتاقحلملاعجار
.٣٠٣/ةماعتامولعمو

عجار،فلاترهاصملادبتساوأصحفةيغب
.٣٣١/يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلا

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
يفكرحملاةفرغتارهصمةعومجمدجوت
.ةبكرملابقئاسلاةهج،كرحملاةفرغ

ةعومجمىلإلوصوللءاطغلاعفرا
.تارهصملا
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٤

هيبنت
تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلعصرحا

يفرطلاءاطغلابتارهصمللطاقلمدجوي
.اًراسيسايقلاةزهجأةحولل
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
ءوضلاحابصم١

رسيألايلاعلا

مادختسالاتارهصملا
ءوضلاحابصم٢

نميألايلاعلا
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٣٣٥ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
حابصملا٣

رسيألايسيئرلا
حابصملا٤

نميألايسيئرلا
٦-

٧-

بابضلاحابصم٨
٩-

١٠-

ةطرشلاتبثم١١
١٢-

ةيمامألاةلساغلا١٣
ةيفلخلاةلساغلا١٤
١٥-

١٦-

١٧IECL 1

رمتسمرايتنملوحم١٩
DC/ACددرتمل

٢٠EBCM ةدحو–2
يفينورتكلإلامكحتلا
لمارفلا

2 (HD)/IECR 2 (LD)

مادختسالاتارهصملا
٢١-

٢٢IECL 2

٢٤EBCM ةدحو–1
يفينورتكلإلامكحتلا
1لمارفلا

٢٥-

٢٦-

قوبلا٢٧
٢٨-

٢٩-

٣٠-

٣١-

ىلعنمبابضلاليزم٣٢
ةيفلخلاةذفانلا

ةدوزملاايارملا٣٣
نيخستماظنب

رسيألانكرلاحابصم٣٤
٣٧-

٣٨-

٣٩-

عونتملاعشإ٤٠

مادختسالاتارهصملا
يفنكرلاحابصم٤١

ةروطقملا
نميألانكرلاحابصم٤٢
٤٤-

٤٥-

مكحتلاةدحولاعشإ٤٦
كرحملايف

مكحتلاةدحولاعشإ٤٧
سورتلاقودنصيف

٤٨-

يفمكحتلاةدحو٤٩
لاسرإلا

ءاوهلافييكتضباق٥٠
ةبلعيفمكحتلاةدحو٥١

لقنلا
ةيمامألاةحساملا٥٢
طسوألافقوتلاحابصم٥٣

يلاعلا
عوجرحابصم٥٤

ةروطقملا
معدلاحابصم٥٥

ةروطقملل
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٦

مادختسالاتارهصملا
٥٦SADS–ديمختلاماظن

طشنلاهبش
٥٧TTPM/SBZA

ةكرحلائدابروتوم٥٨
)LDوHD DSL(

لاعفلاميظنتلا٦٠
1دوقولامادختسال

٦١VES

يفمكحتلاةدحو٦٢
CVS/جمدملاهيساشلا

ةروطقملاةيراطب٦٣
يئابرهكلازكرملا٦٥

لفسأيفاضإلا
كرحملاءاطغ

ديربتلاةحورمروتوم٦٦
ىرسيلا

لاعفلاميظنتلا٦٧
2دوقولامادختسال

٦٨-

ةكرحلائدابسرت٦٩
)LD(/ئدابروتوم
)HDزاغ(ةكرحلا

ديربتلاةحورم٧١

مادختسالاتارهصملا
/ًانيميديربتلاةحورم٧٢

ةيلفسلا
فاطعنا/فقوتحابصم٧٣

رسيألاةروطقملا
ةهجاوةدحو٧٤

١ةروطقملا
٧٥DEFC–يفمكحتلا

لزيدلامداعلئاس
٧٦RNG BDSيبرهكلا
مكحتلاةدحو٧٨

كرحملايف
ةيفاضإلاةيراطبلا٧٩
ةنيباكلاديربتةخضم٨٠
فاطعنا/فقوتحابصم٨١

نميألاةروطقملا
ةهجاوةدحو٨٢

2ةروطقملا

٨٣FTZM–ةقطنمةدحو
دوقولانازخ

ةروطقملالمارف٨٤
٨٥ENG

مكحتلاةدحو٨٦
كرحملايف

مادختسالاتارهصملا
يجوزBنقاح٨٧
O2ساسح٨٨ B

O2ساسح٨٩ A

يدرفAنقاح٩٠
مكحتلاةدحو٩١

مكحتلا،كرحملاب
قناخلامامصلاب

/ديربتلاةحورمضباق٩٢
Aeroقلاغ

مادختسالاتالحرملا
يسيئرلاحابصملا٥
رمتسمرايتنملوحم١٨

DC/ACددرتمل

ىلعنمبابضلاليزم٢٣
ةيفلخلاةذفانلا

نكرلاحابصم٣٥
ليغشتءدب/ليغشت٣٦
٤٣-

ءاوهلافييكتضباق٥٩
ةكرحلائدابروتوم٦٤

)LDوHD DSL(
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٣٣٧ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتالحرملا
ةكرحلائدابسرت٧٠

)LD(/ئدابروتوم
)HDزاغ(ةكرحلا

ةقاطلادلوم٧٧

ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
)راسي(سايقلا

تارهصمةعومجمىلإلوصولابابدجوي
ةحولةفاحىلعاًراسيسايقلاةزهجأةحول
.قئاسلاةهجسايقلاةزهجأ
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

ةعومجمىلإلوصوللءاطغلابحسا
ءاطغلابتارهصمللطاقلمدجوي.تارهصملا
.اًراسيسايقلاةزهجأةحولليفرطلا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
F1ةأفدملاةيفلخلادعاقملا

ىنميلا/ىرسيلا
F3-

F4-

F5Spare/MFEG–ةباوب
فئاظولاةددعتمةياهن

F6ةاوهملاوةأفدملادعاقملا
ىنميلا/ىرسيلا

F8-

F9مادختسانودبلوخدلا
ليغشتلاءدب/حيتافملا
/حيتافملامادختسانودب
ةيطايتحالاةعطقلا

F10-

F11-

F12صاخلايئابرهكلادعقملا
بكارلاب

F13رايخ/ةقاطلاذخأم/ريدصت
١ةصاخلاتازيهجتلا

F14-

F15-



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

ةبكرملابةيانعلا٣٣٨

مادختسالاتارهصملا
F16AMP–مخضملا
F17-

F18-

F20ةيفلخلاةباوبلا
F22ةيفلخلاةذفانلاقالزنا
F23-

F24-

F25-

F26-

F27-

عطاوق
ةرئادلا

مادختسالا

CB1-

مادختسالاتالحرملا
K1ةيقالزنالاةذفانلاحتف

ةيفلخلا
K2ةيقالزنالاةذفانلاقلغ

ةيفلخلا

مادختسالاتالحرملا
K3MFEG Major ةباوب–1

فئاظولاةددعتمةياهن
1ةيسيئر

K4MFEG Minor ةباوب–1
فئاظولاةددعتمةياهن
1ةيوناث

K5MFEG Minor ةباوب–2
فئاظولاةددعتمةياهن
2ةيوناث

K6MFEG Major ةباوب–2
فئاظولاةددعتمةياهن
2ةيسيئر

K7-

K8-

ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
)نيمي(سايقلا

تارهصمةعومجمىلإلوصولابابدجوي
ةحولةفاحىلعًانيميسايقلاةزهجأةحول
.بكارلاةهجسايقلاةزهجأ
يمامألاءزجلاىلإلوصوللءاطغلابحسا
.تارهصملاقودنصنم
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٣٣٩ ةبكرملابةيانعلا

قودنصنميفلخلاءزجلاىلإلوصولل
:تارهصملا

قودنصىلعأدوجوملاناسللاعفدا.١
.لفسألتارهصملا
قودنصنميولعلاءزجلابحسا.٢

.جراخللتارهصملا
.بيكرتلاةداعإل٢و١نيتوطخلاسكعا.٣

فلخ

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٠

مادختسالاتارهصملا
F1ىنميلاباوبألا
F2ىرسيلاباوبألا
F3بآرملابابحتفزاهج

ماعلا
F4-

F5-

F6يمامألاخافنملا
F8رهظلالفسأةقطنمحاتفم
F10مسجلايفمكحتلاةدحو

يفمكحتلاةدحو/٦
٧مسجلا

F11دومعلا/دعقملالفقةدحو
F12مسجلايفمكحتلاةدحو

يفمكحتلاةدحو/٣
٥مسجلا

F14ذفاونلا/ايارملاةدحو
F17ةلجعيفمكحتلاحيتافم

ةدايقلا
F18ويديفلاةجلاعمةدحو/

قئاوعلافشك
F19DLIS–لاعشالاحاتفم

لصفنملايقطنملا

مادختسالاتارهصملا
F20ةاوهمدعاقم
F21دجويالR/C

F22ةئّفدُمةدايقةلجع
F23MISC R/C

F24ضرعةشاش/ةقاطلاذخأم
/سكاعلاءوضللةدعاسم
/تادادعلاةحولةعومجم
/ةيزكرملاةباوبلاةدحو
ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةدحولاعشإ/ةيلخادلا
يولعلالوسنوكلا

F25ةيوهتلاوةئفدتلالاعشإ
ةئفدتلا/ءاوهلافييكتو
يفاضإلافييكتلاوةيوهتلاو
ءاوهلل

F26ذفانمUSB/تازيهجترايخ
تاقحلملاةقاط/ةنيعم
ةزجتحملا

F27تاقحلملاليغشتسبقم/
ةزجتحملاتاقحلملاةقاط

F28تاقحلملاليغشتسبقم/
ةيراطبلا

F30راعشتسالاةدحو
نكرلالمارف/صيخشتلاو

مادختسالاتارهصملا
F31يفمكحتلاةدحو

4مسجلا

F32ةصاخلاتازيهجتلارايخ/
تانايبلاةلصوليصوت

F33يفمكحتلاةدحو
8مسجلا

F34ةلومحلاحابصم
F40CGM–ةباوبلاةدحو

ةيزكرملا
F41١هيفرتلاوتامولعملا
F42TCP–لاصتالاةصنم

دُعبنع
F43-

F44-

F45يفمكحتلاةدحو
2مسجلا

F46فييكتوةيوهتلاوةئفدتلا
١ةيراطبلا/ءاوهلا

F47ةزهجأةحولةعومجم
ةيراطبلا/تاسايقلا

F48لاسرإلايفمكحتلاةدحو
F49يفمكحتلاةدحو

1مسجلا
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٣٤١ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
F50-

F51١ةيراطبلا
F52٢ةيراطبلا
F53-

F54فقسلاةحتف
F55صاخلايئابرهكلادعقملا

قئاسلاب
F56DC DC TRANS 1

F57DC DC TRANS 2

F582هيفرتلاوتامولعملا

عطاوق
ةرئادلا

مادختسالا

2تاقحلملاليغشتسبقم١

تاقحلملاليغشتسبقم٢
رئاجسلاةعالو/1

٣-

٤-

مادختسالاتالحرملا
K1ليغشتءدب/ليغشت

مادختسالاتالحرملا
K2ةدرتسملاتاقحلملاةقاط/

١تاقحلملا
K4-

K5-

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
ديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانم
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

اهمادختسامتييتلاوأديجلكشب
نمربتعت،ةبسانمريغةروصب
.رطخلارداصم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.

ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.٢٢٢/ةبكرملا
ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.

يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
نمرثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
مادطصالاببستيدقو.مزاللا
ةباصإثودحبكلذنعجتانلا
تاراطإلاعيمجصحفا.ةريطخ
ىلعلصحتيكلمظتنملكشب
ةراشإلاردجتو.بسانملاطغضلا
طغضصحفبجيهنأىلإ
تاراطإلانوكتامدنعتاراطإلا
.ةدراب
تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.

مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
يفراجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
املثم،ئجافممداصتثودحلاح
ةيأبةبكرملامطترتامدنعثدحي

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٢

)عبتي(ريذحت

ىلعظفاح.قيرطلايفةرفح
ىوبسمدنعًامئادتاراطإلاطغض
.هبىصوملاطغضلا
دقةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.

حطسأتناكاذإ.ًاثداحببست
.اهلدبتسافةئرتهمتاراطإلا
ررضلضرعتراطإيألدبتسا.

وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
ةمدخزكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلا
٥٦نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.

ىلع)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك
نيطلاوجلثلاكةقلزلاحوطسلا
ريودتلايدؤيدق.اهريغوديلجلاو
.تاراطإلاراجفناىلإدئازلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
دجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
ىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاومزمر
ةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإبناوج
ةكرشتاراطإءادأريياعمعمقفاوتتل
تاراطإىلعفرعتلانكميو.زروتوملارنج
مساوملالكلحلصتيتلاةيلصألاتادعملا
TPCزمرنمنيريخألانيفرحلاةطساوب
."MS"امهو،اذه

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفًابسانمءادأمساوملالكلحلصت
،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
وأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدقاهنكل
ىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثمءادألا
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط
.٣٤٢/ءاتشلاتاراطإ

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا

ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٣٥٢/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
ىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
نمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلانأ
ىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلارمع
صوصخباًرذحنك،ءاتشلاتاراطإ
يفمكحتلاىلعأرطتيتلاتارييغتلا
.لمارفلاوةبكرملا
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا
نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.

عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو
يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةعرسلاتاذ
تاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ.ةفنصملا
الأاًمودكيلعيغبنيف،لقأةعرسلدعم
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألادحلازواجتت
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قرطلالكلحلصتتاراطإ
عيمجلتاراطإىلعةبكرملاهذهيوتحتدق
حنمتتاراطإلاهذه.تايضرأللوأسيراضتلا
،قرطلاحطسأمظعمىلعاًديجًءادأ
ىلعةدايقلادنعوسقطلافورظو
قرطلاجراخةدايقلاعجار.ةرعولايضارألا
/٢١٤.

تاراطإلاهذهبريسلاطيرشسادملكآتيدق
عض.ىرخألاتاراطإلانمواستمريغلكشب
تاراطإلاعضاومليدبتةرورضرابتعالايف
)ليم٧٥٠٠(مك١٢٠٠٠نملقأتارتفىلع
لالخداتعمريغلكآتدوجوةظحالمدنع
/تاراطإلاصحفعجار.تاراطإلاصحف
٣٤٨.

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

ريذحت}

ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
ًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفًايفاك

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
راطإلاراجفناىلإنايدؤي
مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.
فيعضلاكسامتلا.
كالهتسايفداصتقالاضافخنا.

قارتحالاكرحمتابكرملدوقولا
يلخادلا
تارايسللضفخمقاطن.

ةيئابرهكلا
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
يداعلاريغلكآتلا.
فيعضلاكسامتلا.
فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

قيرطلارطاخمءاّرج

راطإلاتامولعمقصلمحضوي
تادعملاتاراطإةبكرملاىلعةلومحلاو
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعموةيلصألا

طغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
طغضلىندألادحلاوههبىصوملا
لمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
.ةبكرمللىوصقلا
نأشبةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
اهبعوتستنأنكمييتلاةلومحلاىدم
قصلمىلعلاثمىلإةفاضإلاب،كتبكرم
دودحعجار،راطإلاوليمحتلاتامولعم
ىدمرثؤيو.٢٢٢/ةبكرملاةلومح
اهيفمكحتلاىلعةبكرملاليمحت
متيالأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاو
.اهلصصخموهاممربكأًانزواهليمحت

صحفلامتيىتم

رثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
.رهشلك
ناكاذإ،يطايتحالاراطإلاَسنتال
ةلجعلاعجار.ةبكرملاباًدوجوم
ديزملل٣٦٦/مجحلاةلماكةيطايتحالا
.تامولعملانم

صحفلامتيفيك

ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
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خفنلاطغضنمققحت.راطإلل
اذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ةدملةبكرملاةدايقمتتملهنأينعي
رثكأةفاسملوألقألاىلعتاعاسثالث
.)ليم١(مك١٫٦نم
قاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
زاهجبةوقبطغضامث.راطإلامامص
لوصحللمامصلاىلعراطإلاسايق
قفاوتاذإف.طغضلاسايقلةءارقىلع
طغضلاعمدرابلاراطإلاخفنطغض
قصلمىلعدوجوملاو،هبىصوملا
دجوتالف،راطإلاوةلومحلاتامولعم
طغضناكاذإ.ةئياهملانمديزملةجاح
نيحلءاوهلافضأف،اًضفخنمخفنلا
ىصوملاطغضلاىوتسمىلإلوصولا
،اًعفترمخفنلاطغضناكاذإ.هب
زكرميفةيندعملاقاسلاىلعطغضاف
.ءاوهلاضعبغيرفتلراطإلامامص
يفءاوهلاطغضصحفا،اهدعبو
.سايقلازاهجمادختسابراطإلا
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
ال.ةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
تامامصلاةيطغأىوسمدختست
دق.GMةطساوبتارايسللةممصملا

نلوفلتللTPMSتارعشتسمضرعتت
يفنامضلاتاحالصإنمضلخدت
.ةلاحلاهذه

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت
طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
)TPMS(صحفلويدارلاتاسجمةينقت
ثيح.راطإلايفءاوهلاطغضتايوتسم
طغضةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعت
تاءارقثبوكتبكرمتاراطإيفءاوهلا
لابقتساةدحولراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملايفةدوجوم
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
نوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
ىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضموًادراب
ىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبقنمهب
.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملاةتفال
ةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاحيفو(
وأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلانع
كيلعبجيف،راطإلاخفنطغضقصلم
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلاطغضديدحت

ديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنبكتبكرم
رشؤمةءاضإبموقيو)TPMS(راطإلا
ىوتسميندتدنعراطإلاطغضضافخنا
رثكأيفوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغض
ةروصبخفنلالدعمنودامىلإراطإنم
.ةريبك
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعوةقاطلاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجُريو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
ىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
طغضىلعظافحلايفقئاسلاقتاع
ولىتح،ةحيحصةروصبراطإلايفءاوهلا
ةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنايدؤيمل
.راطإلاطغضضافخنارشؤم
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
امدنعف.راطإلاطغضضافخنارشؤمب
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ضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلافشتكي
ةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنارشؤم
فوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاو
ةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذرمتسي
.ًامئاقلازامللخلانأاملاط
،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلانإف
اهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
للخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلاىلع
لالحإلمعاهنم،ةدعبابسألماظنلاب
ةليدبتالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلل
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملاب
يغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا
طغضةبقارمماظنرشؤمصحفًامئاد
وأتاراطإلادحأللالحإلمعدعبراطإلا
اذهنأنمدكأتللكتبكرمبرثكأوأتالجعلا
حمستةليدبلاتالجعلاوتاراطإلاوألالحإلا
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنلل
٣٤٥/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
تارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

TPMSيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
يفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإوتاراطإلا
يفةدوجوملابقتساةدحولتاراطإلا
.ةبكرملا

يفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.٢٢٢/ةبكرملاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
ىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتي
زكرمرارزأىلعةبكرملاءاوتحاةلاحيف
ضرعنكميهنإف،قئاسلاتامولعم
نمديزملل.تاراطإلاطغضتايوتسم
زكرمليغشتنعليصافتلاوتامولعملا

عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعم
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٣٤/)ةدعاقلا
ىوتسملا()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٣٦/)يولعلاىوتسملاوطسوتملا

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
مث،درابلاسقطلايفىلوألاةرمللةبكرملا
نوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنعئفطني
يفءاوهلاطغضنأىلعاًركبماًرشؤماذه
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز
مجحراطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمنيبي
خفنلاطغضوةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةدرابنوكتامدنعتاراطإللحيحصلا
قصلمىلعةلثمألادحأىلععالطالل
،هتيبثتناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعم
عجار.٢٢٢/ةبكرملاةلومحدودحعجار
.٣٤٣/تاراطإلاطغضكلذك

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
عجار.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
/تاراطإلاريودتو٣٤٨/تاراطإلاصحف
.٣٤١/تاراطإو٣٤٩
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هيبنت
نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
ثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
يفيرسيالةبكرملانامضنإف،كلذ
ًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلاهذه
نمدمتعملابرستلاعنامطقفمدختسا
كليكوقيرطنعرفوتملازروتوملارنج
.كتبكرميفنمضتملاوأ

تاراطإلاطغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصمو

تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ

راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.
راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارم
تامولعمزكرميفريذحتلاةلاسريفتخت
دعبلاطعألاحابصمئفطنيوقئاسلا
ةيلمعءارجإوقيرطلاراطإلادبتسا
عوجرلابلضفت.حاجنبرعشتسملاةقباطم
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع"ىلإ
اذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلاطغض
.مسقلا
تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.

ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
يغبنيو.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
يفتختولاطعألاحابصمئفطنينأ
مامتإدعبقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
لضفت.حاجنبتاسجملاةقباطمةيلمع
تاسجمةقباطمةيلمع"ىلإعوجرلاب
ةدراولا"تاراطإلاطغضةبقارمماظن
.مسقلااذهيفًاقحال

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
لامتكاو)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
،اذل.حاجنبتارعشتسملاةقباطمةيلمع
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق
.ةمزاللا

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٣٥٢/ةديدجتاراطإءارش

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا
لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجي
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يف.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

)رفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت

ةعومسموةيرصبتاهيبنتةزيملاهذهرفوت
تاراطإلاخفنءانثأةدعاسمللةرايسلاجراخ
ىلإلوصولادنعكلذوءاوهلانمةغرافلا
.درابلاىلعهبىصوملاءاوهلاطغض
طغضضافخناريذحتحابصمئيضيامدنع
:راطإلاءاوه
.نمآوٍوتسمعضوميفةرايسلانكرا.١
.ماكحإبنكرلالمارفدش.٢
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٣٤٧ ةبكرملابةيانعلا

.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.٣
.غرافلاراطإلاىلإءاوهلافضأ.٤

.فاطعنالاةراشإحابصمضمويس
بولطملاءاوهلاطغضىلإلوصولادنع
فقوتيوةدحاوًةرمًاتوصقوبلاردصيس
ضيمولانعفاطعنالاةراشإحابصم
.ةريصقةرتفلتبثيو
تاذتاراطإلالكلتاوطخلاهذهراركتبمق
تءاضأيتلاويفاكلاريغءاوهلاطغض
.راطإلاطغضضافخنانمريذحتلاءوض

ريذحت}

نعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيفدحلا
دحلازواجتبنجت.ةباصإللنيرخآلا
رادجلاىلعروكذملاطغضللىصقألا
.راطإلليبناجلا

٣٥رادقمبةدئازةروصبراطإلاخفنمتاذإ
)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكسابوليك
لصاويوتارمةدعًاتوصقوبلاردصيسف
ناوثةدعلهضيموفاطعنالاةراشإحابصم
ءاوهلافيرصتل.ةئبعتلاةيلمعفقوتدعب
ضيموءانثأ،طغضلاةميقحيحصتودئازلا
ةرتفلطغضا،فاطعنالاةراشإحابصم
لوصولادنعو.مامصلازكرمىلعةزيجو
قوبلاردصيس،ةحيحصلاطغضلاةميقىلإ
.ةدحاوةرمًاتوص

يففاطعنالاةراشإحابصمضمويملاذإ
خفنيفعورشلادعبةيناث١٥نوضغ
راطإلاخفنهيبنتنأىلعليلداذهف،راطإلا
.لمعيالوأطشنريغ
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأتناكاذإ
ةئبعتليرصبلاهيبنتلالمعينلف،لمعت
.ةحيحصةروصبءاوهلابراطإلا
ةئبعتهيبنتطيشنتىلعTPMSلمعينل
:ةيلاتلافورظلايفةحيحصةروصبراطإلا
زاهجوأيجراخزاهجنملخادتدوجو.

.لاسرإ
خفنلازاهجنمءاوهلاطغضةيافكمدع.

.راطإلايفءاوهلاةئبعتل
.TPMSيفلطعدوجو.
ةراشإحيباصموأقوبلايفلطعدوجو.

.فاطعنالا
ريغTPMSرعشتسميفقيقحتلازمر.

.ماظنلايفلجسم
ةيراطبيفةقاطلاضافخنا.

.TPMSرعشتسم

راطإلايفءاوهلاخفنهيبنتلمعيملاذإ
يلاوحةرايسلاكرحف،TPMSلخدتببسب
ةرملواحومامألاوأفلخلل)مدق٣(رتم١
،ءاوهلاةئبعتهيبنتةزيملمعتملاذإ.ىرخأ
.ءاوهلاطغضسايقممدختساف

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلا

طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
تاراطإلاطغضةبقارمماظنرعشتسم
)TPMS(يطايتحالاراطإلامادختسادعب
ىلعيوتحييذلاقيرطلاراطإنمًالدب
.تاراطإلاطغضةبقارمماظنرعشتسم
يفتختولاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
ةروديفقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
عمتاسجملاةقباطممتت.ةيلاتلالاعشإلا
مادختسابكلذو،تالجعلا/تاراطإلاعضاوم
ةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالاةداعإةادأ
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلاطغض
ةهجيمامألاراطإلاو،قئاسلاةهجيمامألا
،بكارلاةهجيفلخلاراطإلاو،بكارلا
كليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلاراطإلاو
ةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلعلوصحلل
.مالعتسالا
عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٨

ًاتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
ليغشتءدبنودبلاعشإلاليغشتبمق.٢

.ةبكرملا
رايخنأدكأت:طقفروطتملاDICماظن.٣

تاراطإلاطغضتامولعمةحفص
تاحفصفاقيإوليغشتنكمي.طٰشنم
تامولعمزكرمبةضورعملاتامولعملا
عجار.تارايخلاةمئاقلالخنمقئاسلا
ىوتسم()DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
وا١٣٤/)ةدعاقلا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)يولعلاىوتسملاوطسوتملاىوتسملا(
/١٣٦.

DICماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤
زكرمليغشترصانعمدختسا،روطتملا
بناجلاىلع)DIC(قئاسلاتامولعم
ىلإريرمتللةدايقلاةلجعنمنميألا
ةحفصتحتتاراطإلاطغضةشاش
.DICتامولعم

DICماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نييعتةداعإفرطمدختسا،يسايقلا
ةشاشىلإريرمتللتافاسملادادع
.تاراطإلاطغض

تامولعمزكرمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٥
طغضا،يولعلاىوتسملايفقئاسلل
يفةدوجوملاةركبلاىلعرارمتسالاعم
تامولعمزكرمليغشترصانعفصتنم
ةلجعنمنميألابناجلاىلعقئاسلا
.ةدايقلا
DICماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
فرطىلعرارمتسابطغضا،يسايقلا
ةدملتافاسملادادعنييعتةداعإ
ةلاسررهظتس.ًابيرقتناوثسمخ
روهظةرورضىدمنعراسفتسالل
طغضاومعنرتخا.أدبتسيتلاةيلمعلا
تافاسملادادعنييعتةداعإفرطىلع
.رايتخالاديكأتل
ةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
يفلازاملابقتسالازاهجنأىلإ
ةلاسرلارهظتو،فرعتلاةداعإعضو

TIRE LEARNING ACTIVE
ىلع)طشنتاراطإلاىلعفّرعتلا(
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

.قئاسلابناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦
لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧

.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلابناج
سجمطيشنتلرزلاىلعطغضامث
ردصي.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
هنأىلعدكؤيلقوبلانمريرصتوص
عمسجملافيرعتزمرةقباطمتمت
.ةلجعلاوراطإلاعضو

،بكارلابناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
يفروكذملاهسفنءارجإلارركو
.ةعباسلاةوطخلا
،بكارلابناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩

يفروكذملاهسفنءارجإلارركو
.٧ةوطخلا
بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠

.٧ةوطخلايفءارجإلارركو،قئاسلا
نأىلإريشيلنيترمًاتوصقوبلاردصي
راطإلاعمقفاوتمسجملافيرعتزمر
فقوتتو،قئاسلابناجيفيفلخلا
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
ةلاسرلايفتخت.تاراطإلاطغض

TIRE LEARNING ACTIVE
نم)طشنتاراطإلاىلعفّرعتلا(
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

.ةبكرملاليغشتفاقيإبمق.١١
ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢

نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمىلع

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
ًايرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
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:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا
وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.

.قاقشنا
،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.

نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم

تاراطإلاريودت
لصافللاًقفوتاراطإلاريودتبجي
.ةنايصلالودجيفددحملاينمزلا
.٣٨٢/ةنايصلالودجعجار

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا

ريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
عرسأبتاراطإلاعضاوملّدب،يداع
خفنطغضنأنمدكأتونكممتقو
مدعنمققحتوبسانمتاراطإلا
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجو
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا
ىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
٣٥١/ةديدجتاراطإلتقونيحي
.٣٥٤/تالجعلالالحإو

نماًءزجةيطايتحالاةلجعلاتناكاذإ
نمدبالف،تاراطإلانيببوانتلاةيلمع
هريودتمتيذلاراطإلانيزختنمدكأتلا
لواح.نامأبيطايتحالاعضولايف
وأهناكمنمهبحسوأهناكميفهعفد
مدختساف،هكرحتةلاحيفو.هترادإ
ماكحإلةعفاردومع/تالجعحاتفم
.٣٥٧/تاراطإلارييغتعجار.لباكلا

ةبوانمدنعاذهةبوانملاطمنمدختسا
تالجعاهبةبكرملاتناكاذإتاراطإلا
.ةيدرفةيفلخ
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ةجودزملاتاراطإلانكامأليدبت

متاملكوأ،ةديدجةبكرملانوكتامدنع
ةلجعرامسموأةلجعةمدخوألادبتسا
نمققحتلابجي،ةلجعةلوماصوأ
ةدايقلادعبةلجعلاةلوماصنارودمزع
مكو،مك١٦٠٠و،مك١٦٠ةفاسمل
.)ليم٦٠٠٠وليم١٠٠٠وليم١٠٠(
طبرلاومزعلاتامولعمةفرعمل
مزع"رظنا،ليماوصللنيحيحصلا
تاردقلانمض"ةلجعلاليماوص
راطإلاةلازإ"٣٩٤/تافصاوملاو
نمض"يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلا
.٣٥٧/تاراطإلارييغت

تبثملايجراخلاراطإلالكآتيامةداع
ةروصبةجودزملاتالجعلادادعإىلع
رمتستو.يلخادلاراطإلانمعرسأ
ةرتفللمعلايفتابكرملاتاراطإ
يفًانزاوترثكأةروصبلكآتتولوطأ
/تاراطإلاصحفعجار.اهتبوانمةلاح

عجار.٣٤٩/تاراطإلاريودتو٣٤٨
.٣٨٢/ةنايصلالودجاًضيأ

ةبوانمدنعاذهةبوانملاطمنمدختسا
تالجعاهبةبكرملاتناكاذإتاراطإلا
تالجعلاءانثتساب(ةجودزمةيفلخ
لوقصملاموينومولألانمةعونصملا
.)قورطملاو
ةجودزمتالجعبةدوزملاتابكرملانإ
لوقصملاموينومولألانمةعونصم
:ةديحوتالجعثالثاهبقورطملاو
ةيجراخةيفلخةدحاووةيمامأةدحاو
التالجعلاهذهو.ةيلخادةيفلخىرخأو
عضومىلإلقتنتثيحباهتبوانمنكمي
لقتنتلاهتبوانمنكمي،كلذعمو،رخآ
نكلونيميلاةهجىلإراسيلاةهجنم
.هسفنعضوملايف

ةبوانمدنعاذهةبوانملاطمنمدختسا
تالجعاهبةبكرملاتناكاذإتاراطإلا
موينومولألانمةعونصمةجودزمةيفلخ
مادختسانكمي.قورطملاولوقصملا
يفعضويأيفةيطايتحالاةلجعلا
نكميو،قورخمراطإدوجوةلاح
.ةيفلخلاةيلخادلاتالجعلاعماهريودت
نكتملاذإ،قورخملاراطإلاحالصإدعب
عضاوملاىدحإيفةيطايتحالاةلجعلا
اهلادبتسابجيهنإف،ةيلخادلاةيفلخلا
ةيجراخلاعضاوملايفةحيحصةلجعب
.ةيفلخلاوأةيمامألا
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نمدكأت،ةجودزملاتالجعلاتيبثتدنع
تالجعلايفةيوهتلاتاحتففافطصا
.بناجلكىلعةيجراخلاوةيلخادلا
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.٢٢٢/ةبكرملاةلومحدودحو٣٤٣/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٣٤٥.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
رظنا.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
"ةلجعلاةلوماصطبرمزع"ةيئزج
/تافصاوملاوتاردقلالفسأةدراولا

نمغرفملاراطإلاةلازإ"ةيئزجو٣٩٤
لفسأ"يطايتحالاراطإلابيكرتوءاوهلا
.٣٥٧/تاراطإلارييغت

ريذحت}

ىلعخاسوألاوأأدصلادوجونإ
،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،ةلجعلا
تالوماصءاختراىلإيدؤينأنكمي
نكميامك.تقولارورمعمةلجعلا
ببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقويف
نمخاسوأوأأدصيأةلازإيغبني
.ةبكرملاةلجعاهيلعتبثملانكامألا
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
ةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
أدصلالكةلازإلاًقحالكلس
.خاسوألاو

روحمةحتفليلخادلارطقلاةيطغتبمق
ةلجعلالمحممحشنمليلقبةلجعلا
عنملراطإلاريودتوأةلجعلارييغتدعب
.أدصلامكارتوألكآتلا

ريذحت}

بيكرتحطسىلعمحشلاعضتال
ةيطورخملادعاقملاوأ،ةلجعلا
ريماسموأليماوصوأ،ةلجعلل
محشلاببستينأنكمي.تالجعلا
يفقطانملاهذهىلععوضوملا
يدؤيام،اهتلازإوأةلجعلاللخ
.اهمطحتىلإ

ةديدجتاراطإلتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسوةرارحلاتاجردوةنايصلالثم
.قيرطلافورظوةبكرملاةلومحوةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأوأ
.٣٤٩/تاراطإلاريودتو٣٤٨/

ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
تاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
طغضةنايصوليمحتلافورظوةرارحلا
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ثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأشنم،خفنلا
لادبتسابزروتوملارنجيصوت،اذل.مداقتلا
اذإيطايتحالاراطإلاكلذيفامب،تاراطإلا
تسرورمدعب،هبةزهجمةرايسلاتناك
.سادملالكآتنعرظنلاضغب،تاونس
خيراتمدختسا،راطإرمعىلعفرعتلل
ماقرأةعبرأرخآلثمييذلاو،راطإلاعينصت
)TIN(راطإلافيرعتمقرDOTنم
.راطإلارادجنمدحاوبناجىلعبوبصملا
راطإلافيرعتمقرنمماقرأةعبرأرخآ
)TIN(لثميو.راطإلاعينصتخيراتىلإريشي
نيمقررخآريشيامنيبعوبسألانيمقرلوأ
نوكيس،لاثملاليبسىلع.ماعلاىلإ
DOTخيرات٢٠٢٠ماعنمثلاثلاعوبسألل
عوبسألاامنيب.٠٣٢٠وهماقرأ٤نمنوكم

ىلإدحألانم(لماكعوبسألوأربتعي٠١
.ماعلكنم)تبسلا

ةبكرملانكر

ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانمًايلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
دقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقبءوشن
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإيدؤي

عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
تافصاومماظنفينصتيبلتلةبكرملا
TPC(تاراطإلاءادأريياعم Spec(نم
ةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوملارنج
لارنجيصوت،تاراطإلالادبتسال
فينصتاهلتاراطإءارشبةدشبزروتوم

TPC Specهسفن.
تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
ةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤتيتلا
،لمارفلاماظنءادأكلذيفامب
مكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاوةدايقلاو
.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو،رجلايف
تاراطإلاءادأتافصاوممقردجوي
اًروفحمزروتوملارنجةكرشبةصاخلا
تامولعمنمابيرقراطإلابناجىلع
اًممصمراطإلاناكاذإ.راطإلامجح
عيمجيفمادختسالابحمسيحطسب

ءادأتافصاوممقرنوكيسف،لوصفلا
امهوMSيفرحباًعوبتمراطإلا
.ديلجلاونيطلاراصتخا
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
ةيفلخلاتالجعلاةلاحيفةتس(ةلماك
حطسقمعدعاسيو.)ةجودزملا
ىلعظافحلاىلعدحوملاتاراطإلا
ةلمرفلاءادأرثأتيدق.ةبكرملاءادأ
اذإيسكعلكشبةبكرملايفمكحتلاو
تقولايفتاراطإلالكلادبتسامتيمل
ليدبتءارجإمتدقناكاذإ.هسفن
نمف،بسانملكشبةنايصوعضاوملل
تاراطإلاعيمجلكآتتنأحجرملا
ةيفلخلاتالجعلاةلاحيفةتس(ةعبرألا
عمو.ًابيرقتهسفنتقولايف)ةجودزملا
لادبتسايرورضلانمناكاذإ،كلذ
،دحاوروحملةلكآتمتاراطإةعومجم
ىلعةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف
ةيفلخلاتاراطإللنانثا(يفلخلاروحملا
ةيفلخلاتاراطإللةعبرأ،ةجودزملا
/تاراطإلاريودتعجار.)ةجودزملا

٣٤٩.
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ريذحت}

ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

ريذحت}

نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
اهبيكرتمتيتلاكلتفالخب(ماجحأ
تامالعوأ)ةبكرملابلصألايف
عاونأوأ،سادمطامنأوأ،ةيراجت
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
وأمجحلامدختسا.ةبكرملايفرخآ
راطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.تالجعلاىلعحيحصلا

ريذحت}

تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
دعبتالجعلافارطأفاوحققشت
دق.ةدايقلانملايمأةدععطق
ةأجفةلجعلافلتتوراطإلارجفني
.مداصتثودحيفببستتيلاتلابو
يعاعشلاعونلامدختسا
)radial-ply(تاراطإلالكايهنم
.كتبكرميفةتبثملاتالجعلاعم

يتلاءاتشلاتاراطإرفوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
ىلإةبسنلابكلذو،ةيلصألاتادعملا
تاذZRوYوWوVوHتاراطإ
ةردقاًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلا
دنعءاتشلاتاراطإلىوصقلاةعرسلا
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا
تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
دودحعجار.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
.٢٢٢/ةبكرملاةلومح

ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلا
ةفلتخم
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتيدقف
كسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو،ةكرحلا
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإةفاضإلاب
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإةمظنأب
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلاوأ
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}

دقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقتال
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٣٥٢/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٣٠٣/تاليدعتلاوتاقحلملاو

تاراطإلاطبضوتالجعلاةاذاحم
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
اذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
وأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآتتظحال
لكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملاتناكاذإ
وأراسيلاةهجفيفخلابحسلا.تفلم
وأ/وقيرطلاةمقبسحىلع،نيميلا
بابقلالثمىرخألاقيرطلاحطستاعونت
ةبكرملاتزتهااذإو.ًايداعاًرمأدُعيرفحلاو
نمف،وتسمقيرطىلعةدايقلاءانثأ
تالجعلاوتاراطإلانوكتنأنكمملا
ليكولارشتسا.ةنزاومةداعإىلإةجاحب
.ةبسانملاةيصيخشتلاتايلمعلاىلعفرعتلل

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
ضعبحالصإنكميو.اهلادبتسابمقف
رشتسا.موينمولألانمةعونصملاتالجعلا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظاذإكليكوب
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
اهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذةقيرطلاب
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمّريغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}

ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ثودحىلإيدؤيامةرايسلابمكحتلا
ريماسمو،تالجعلامدختسا.مطحت
ةحيحصلاتالجعلاليماوصو،تالجعلا
.لادبتسالادنع

ريذحت}

ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
اًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
متفيكةفرعمنكميالثيح.اًريطخ
تمتيتلاةفاسملامكوأاهمادختسا
ببستوةأجفلطعتتدقف.اهبةدايقلا
،تالجعلالادبتسادنعف.مداصتثودح
نمةيلصأةديدجتادعمةلجعمدختسا
.زروتوملارنج

هيبنت
يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيبةلصافلا
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيبةلصافلا
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راطإلالسالس

ريذحت}

ساقمتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
LT275/65R20،لسالسمدختستالف

ةلصافةفاسمدجوتالثيح.تاراطإلا
لسالسببستتنأنكميو.ةيفاك
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلا
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ
لسالسلعفبتفلتيتلاةقطنملا
ثودحومكحتلانادقفيفتاراطإلا
ةزهجأنمرخآاًعونمدختسا.مداصت
ةعنصملاةكرشلاتصوأاذإطقفرجلا
تاراطإمجحةعومجمعمهمادختساب
تاميلعتعبتا.قيرطلافورظوةبكرملا
فالتإيدافتل.ةعنصملاةكرشلاكلت
ةداعإوءطببةدايقلابكيلع،ةبكرملا
اًسمالمناكاذإهتلازإوأرجلازاهجطبض
مادختسامتاذإ.تالجعلارُدتال.ةبكرملل
تاراطإلاىلعاهبكرف،رجلاةزهجأ
.ةيفلخلا

هيبنت
ناكامثيحتاراطإلالسالسمدختسا
رارطضالاةلاحيفو،ًاينوناقكلذ
ساقملاتاذلسالسلامدختسا.بسحف
اذإ.ةبكرملابةصاخلاتاراطإللبسانملا
ساقمتاراطإبةدوزمةرايسلاتناك

LT235/80R17،لسالسلاتيبثتبمقف
اذإ.طقفيفلخلاروحملاتاراطإىلع
ساقمتاراطإبةدوزمةرايسلاتناك

LT245/75R17وأLT265/70R17وأ
LT275/70R18،ةلسلسلابيكرتبمقف

.يفلخلاويمامألاروحملاتاراطإىلع
عمنكممردقربكأبماكحإباهطبربمق
ةعباتمكيلعو.نمآلكشبفارطألاتيبثت
ةكرشلاتاميلعتعابتاوءطببةدايقلا
ماكحإدعأوفقوت.ةلسلسللةعنصملا
.ةبكرمللةسمالمتناكاذإلسالسلاطبر
كنكمي،سمالتلااذهرارمتساةلاحيف
.فقوتيىتحةبكرملاةعرسنمليلقتلا
نارودوأ،ةدئازلاةعرسلارضتثيح
اهيلعلسالسلاتيبثتعمتالجعلا
.كتبكرمب

راطإلانمءاوهلادفناذإ
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٣٤١/تاراطإعجار
نوكينأحجرملانمف،راطإلانمءاوهلل

يفراطإلارجفنااذإنكلو.ءيطببيرست
وهاملوححئاصنلاضعبهذهف،تقويأ
:هلعفكيلعنيعتياموعقوتم
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
اًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلانع

ريذحت}

ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
راطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
ءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلادعب
ببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثموأ
خفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخًاثداح
هبةبكرملاتدقدقتنكاذإراطإلا
نملقأهلخادبطغضلاىوتسمو

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٥٦

)عبتي(ريذحت

زكرموأكليكوعد.بوقثهبوأ،بولطملا
وأحيلصتبموقيدمتعملاتاراطإلاةمدخ
عرسأببوقثملاراطإلالادبتسا
.نكممتقو

ريذحت}

لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناكاذإ
رييغتدنعمادختساللطقفةممصماهناف
اهمادختسامتاذإو.غرافلاراطإلا
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغأل
تقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا
كانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنمةبكرملا
ةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفار
.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختساللطقف

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
تاضماوعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٤٩/رطخلانمريذحتلا

ةعسىصقأبةلمحمكتبكرمتناكاذإ
نمنوكيدقف،اهنمبرقلابوأاهتلومح
ببسبةبكرملالفسأةعفارلابيكرتبعصلا
اموقيرطلاماطحوفتكلاردحنم(ةئيبلا
ىلإنزولاضعبةلازإيدؤتدق.)كلذىلإ
لفسأةعفارلابيكرتىلعةردقلانيسحت
.حيحصلاعفرلاعقوميفةبكرملا

ريذحت}

ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
رييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
كرحتعنمىلعةدعاسملل.راطإلا
:ةبكرملا

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملاعض.٢
عفدلاماظنتاذتابكرمللةبسنلاب.٣

عضوبةدوزملاوتالجععبرأب
نمدكأت،)دياحم(Nلقنلاقودنص
سرتعضويفلقنلاقودنصنأ
Nعضولايفسيل—ةدايقلا
.)دياحملا(

دعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٤
.ةبكرملاعفرءانثأهليغشت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٥
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٦

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)٢(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)١(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

مادختساةيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.راطإلالادبتساوةعفارلا
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٣٥٧ ةبكرملابةيانعلا

تاراطإلارييغت

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

ةعفارلا.١
ةعفارلاةضبق.٢
ةدعلاقودنص.٣
ةدعلاقودنصتيبثتلةحنجمةلومص.٤
ةلجعلازجاوح.٥
ةلجعلازجاوحتيبثتلةحنجمةلومص.٦

،يناثلافصلادعاقملفسأتازيهجتلادجوت
دعاقمفلخوأ،اهرفاوتةلاحيفكلذو
.ةيداعلاةنيباكلازرطيفيمامألافصلا

ىلعةعفارلاىلعدوجوملاضبقملاردأ.١
ضفخلةعاسلابراقعهاجتاسكع
زاهجنماهريرحتلةعفارلاسأر
.اهقيشعت
هاجتاسكعةحنجملاةلوماصلاردأ.٢

تالجعلازجاوحكفلةعاسلابراقع
.تالجعلازجاوحتيبثتكبشمو

مدختستيتلاةحنجملاةلوماصلاردأ.٣
نيزختلاةبيقحىلعظافحلايف
سكعاهترادإقيرطنعتاودألاو
.اهتلازإلةعاسلابراقعهاجتا

ةعفارلاضبقمليوطتتالصومدختسا
يطايتحالاراطإلاعزنلةلجعلاحاتفمو
.لكيهلالفسأبكرملا

هجتممامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.١
)لفسألاوحن

ةلجعلا/راطإلازجاح.٢
عفرلالباك.٣
عفرلاةعومجم.٤
عفرلادومع.٥
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٦
ةلجعلاحاتفم.٧
)دجونإ(يطايتحالاراطإلالفق.٨
عفرلادومعىلإلوصولابقث.٩

ليوطتلاةادألعفرلافرط.١٠
يطايتحالاراطإلالفقءاطغحتفا.١

حاتفممدختساومدصملاىلعدوجوملا
يطايتحالاراطإلالفقةلازإللاعشإلا
،يطايتحالاراطإلالفقةلازإلو.)٨(
هبحسامث،هردأو،لاعشإلاحاتفملِخدأ
.جراخلاوحنميقتسملكشب

تالصوو)٧(تالجعلاحاتفمعيمجتبمق.٢
نيبموهامك،)٦(ةعفارلاضبقم
.لكشلاب
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ةبكرملابةيانعلا٣٥٨

يطايتحالاراطإلالبك
( دجونإ )

راطإلباكبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٣
طابرلانملباكلالصفبمقف،يطايتحا
ةزيكرنمهعلخبمقويراطإلالكيهلاب
.يراطإلالكيهلاتيبثت

)حوتفملافرطلا(عفرلافرطلِخدأ.٤
يف)٩(بقثلاربعةلصولل)١٠(
.يفلخلامدصملا
حاتفمليليمزإلافرطلالمعتستال
.ةلجعلا
)١٠(ةلصوللعفرلافرطنأنمدكأت
فرطلامدختسا.عفرلادومعبلصتم
راطإلالازنإلةلصوللعلضملا
.يطايتحالا
براقعهاجتاسكعةلجعلاحاتفمردأ.٥

ىلإيطايتحالاراطإلالازنإلةعاسلا
ةلجعلاحاتفملتفيفرمتسا.ضرألا
يطايتحالاراطإلابحسكنكميىتح
.ةبكرملالفسأنم

تحتنميطايتحالاراطإلابحسا.٦
.ةبكرملا

ضعبعمةبكرملاوحنراطإلاةلامإبمق.٧
نمنكمتتيكلباكلايفءاخترالا
.ةلجعلا/راطإلازجاحىلإلوصولا

زكرمربعهبحساوزجاحلاةلامإبمق
.ضبانلاولباكلاعمةيوسةلجعلا
راطإلابرقيطايتحالاراطإلاعض.٨

.بوقثملا
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٣٥٩ ةبكرملابةيانعلا

راطإلباكبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٩
راطإلانملباكلاكفبمقف،يطايتحا
كبشمريرمتقيرطنعيطايتحالا
يقلحلافرطلالالخنمتيبثتلا
.لباكلاب

يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ

عزنتيكلةيلاتلاتاميلعتلاوروصلامدختسا
.ةبكرملاعفرتوبوقثملاراطإلا

ةعفارلا.١
ةلجعلازجاوح.٢
ةعفارلاضبقم.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥

ةعفارلا:نمضتتاهمدختستسيتلاتاودألا
،)٣(ةعفارلاضبقم،)٢(ةلجعلازجاوح،)١(
حاتفمو،)٤(ةعفارلاضبقمليوطتتالصو
.)٥(ةلجعلا

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
.٣٥٥/راطإلانمءاوهلادفناذإعجار

ليماوصةيطغأبةدوزمكتبكرمتناكاذإ.٢
ةرادإلالخنماهئاخرإبمقف،تالجعلا
براقعهاجتاسكعيفتالجعلاحاتفم
.ةعاسلا
يزكرمءاطغاهبةبكرملاتناكاذإامأ
،تالجعلاليماوصةيطغأىلعتبثم
ءاقبللةممصمةيطغألاكلتنأملعاف
اًضيأو.اهئاخرإدعبيزكرملاءاطغلاعم
.ًالماكيزكرملاءاطغلاةلازإكيلع

يزكرمءاطغبةدوزمةلجعلاتناكاذإو
ليماوصىلإلوصولاءافخإعمسلمأ
حاتفمليمزأفرطعضف،تالجعلا
مث،ةلجعلاةحتفيفتالجعلا
.قفربهعلخا
ةلجعلليزكرملاءاطغلافخيملاذإ
ءاطغلالظيدقف،تالجعلاليماوص
ناكاذإ.ةلجعلاةلازإءانثأيزكرملا
اهتلازإتمتيتلاةلجعلانيزختمتيس
نعءاطغلالصفبجيف،ةعفارلايف
نمةلجعلاىلإلوصولابمق.ةلجعلا
ةعفارمادختساو،يفلخلابناجلا
.طسوألاءاطغلاعفدلديدمتلاضبقم
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ةبكرملابةيانعلا٣٦٠

يفهردأوتالجعلاحاتفممدختسا.٣
ءاخرإلةعاسلابراقعهاجتاسكع
تالومصعزنتال.تالجعلاليماوص
.دعبتالجعلا

يمامألاعضولا

يفءاوهلانمغرافلاراطإلاناكاذإ.٤
ةعفارلاعضومطبضا،ةبكرملاةمدقم
،ةبكرملالكيهبقفرملادانسلالفسأ
.حضوموهامك،غرافلاراطإلافلخ

يفلخلاعضولا

ةرخؤميفبوقثملاراطإلاناكاذإامأ.٥
روحملاتحتةعفارلاعضف،ةرايسلا
صمةفيتكوضبانلاتبثمنيبيفلخلا
.تامدصلا
ةمدقمىلإجلثةفارجةفاضإبتمقاذإ
عفرلبقاًمامتهضفخبجيف،ةبكرملا
.ةبكرملا
ثيحبةعفارلاسأرعضونمدكأت
نيبنمآلكشبيفلخلاروحملاحيرتسي
.ةعفارلاسأرىلعةدوجوملاديداخألا

ريذحت}

نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
ضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةعوفرمةبكرمتحتلزنتال.ةافولل
.طقفةعفارلاةطساوب

ريذحت}

ريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
وأةبكرمللفلتثادحإهنأشنمحيحص
بنجتيفةدعاسملل.طقستاهلعجي
دكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلاةباصإلا
حيحصلاناكملايفةعفارلاتيبثتنم
.ةبكرملاعفرلبق

ريذحت}

نمدحللةزيمىلعةعفارلايوتحت
دنع.ديدمتلايفطارفإلاعنملهليحرت
ثدحت،دارملاعافترالادحىلإلوصولا
كلذبروعشلامتاذإةمواقملايفةدايز
نأنكمي.دعبأةعفارلاعفرةلواحمدنع
ىلإعافترالادحدعبةعفارلاعفريدؤي
لفقىلإيدؤيوةعفارلاسوبدفالتإ

)عبتي(
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٣٦١ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

الوأديدمتلاطرفمعضويفةعفارلا
ةعفارلاعفدلواحتال.لماكلابضفخني
.عافترالادحىلإلوصولادرجمبىلعأل

ةعاسلابراقعهاجتابةلجعلاحاتفمردأ.٦
امباًديعبةبكرملاعفرامث.ةبكرملاعفرل
نوكتىتحضرألانعةيافكلاهيف
،يطايتحاراطإلةيفاكةحاسمكانه
.اًديجةلجعلالفسأهعضونكميثيحب

راطإلالزأوةلجعلاليماوصعيمجعزنا.٧
.بوقثملا

ريذحت}

ىلعخاسوألاوأأدصلادوجونإ
،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،ةلجعلا
تالوماصءاختراىلإيدؤينأنكمي
نكميامك.تقولارورمعمةلجعلا
ببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأ
،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقويف
نمخاسوأوأأدصيأةلازإيغبني
.ةبكرملاةلجعاهيلعتبثملانكامألا
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
ةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
أدصلالكةلازإلاًقحالكلس
.خاسوألاو

ريماسمىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.٨
ةلجعلاو،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلا
.ةيطايتحالا
.يطايتحالاراطإلاتبث.٩

ريذحت}

وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

فرطلانوكيثيحبةلجعلاليماوصدعأ.١٠
.ةلجعللةهجاومليماوصلانميرئادلا
ةلجعلاتالومصنمةلومصلكدش.١١

دشلةلجعلاحاتفممدختسامث.ديلاب
ىلعةلجعلاتبثتىتحتالومصلا
.اهروحم

براقعهاجتاسكعبةلجعلاحاتفمردأ.١٢
ضفخا.ةبكرملالزنتلةعاسلا
.امامتةعفارلا

ريذحت}

يفتالجعلاريماسمرسكنتنأنكمي
ريماسمعيمجترسكتاذإو.اهفلتةلاح
نمةلجعلالصفنتنأنكميف،ةلجعلا
يف.ثداحعوقويفببستتواهناكم
دحألاصفناببسبرامسميأفلتةلاح

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٦٢

)عبتي(ريذحت

يقابباصتنأنكميف،تالجعلا
ءارجإكو.ىرخألايهفلتلابريماسملا
ةتبثملاريماسملاعيمجلدبتسا،يئاقو
ريماسملاتاحتفتحبصأاذإ.ةلجعلاىلع
نأةلجعللنكميف،ربكأةلجعلايف
بجي،هيلعو.ليغشتلاءانثألصفنت
تاحتفتحبصأاذإةلجعيألادبتسا
يأبفلتلابتبيصأاذإوأربكأاهريماسم
صحفيغبنيامك.لاكشألانملكش
كلتاههجوتيتلاتالجعلاورواحملا
قحليدقيذلافلتلانعفشكللرواحملا
رارضأبهيجوتلاةحولباصتامبر.اهب
بجوتسياممتالجعلالاصفناببسب
ظافحلالجأنم،هلمكأبروحملالادبتسا
دنع.تالجعللميلسلازكرملاةيعضوىلع
ليماوصوأرواحملاوأريماسملالادبتسا
مادختسانمدكأتف،تالجعلاوأتالجعلا
.GMنمةيلصألاتادعملا

ريذحت}

ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ليماوصلامادختسادنعةعنصملاةكرشلاب
تاردقلاعجار.ةلجعلالفقلةيفاضإلا
تافصاومةفرعمل٣٩٤/تافصاوملاو
.ةيلصألاةلجعلاليماوصمزع

هيبنت
ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
٣٩٤/تافصاوملاوتاردقلاعجار
نارودمزعتافصاومىلعفرعتلل
.ةلجعلاةلوماص

لسلستبةدشبليماوصلاطبرمكحأ.١٣
كلذو،لكشلابنيبموهامكعطاقتم
يفتالجعلاحاتفمةرادإلالخنم
.ةعاسلابراقعهاجتا

،ةجودزملاتالجعلاتاذتابكرمللةبسنلاب
ماكحإىدملينفلاصحفلاىلعصرحا
مادختسابتالجعلاليماوصعيمجطبر
و١٦٠لوأعطقدعبنارودمزعحاتفم

٦٠٠٠و١٠٠٠و١٠٠(مك١٠٠٠٠و١٦٠٠
اهيفمتيةرملكدعبةمدخلاهذهررك.)ليم
.هيلعةمدخلاءارجإوأتاراطإلادحأةلازإ
.٣٩٤/تافصاوملاوتاردقلاعجار

،نييداعلاراطإلاوةلجعلاتيبثتةداعإدنع
ءاطغلاتيبثتةداعإاًضيأكيلعبجي
،طبرلاريماسمروحمءاطغوأ،يزكرملا
ةبسنلاب.هبةبكرملازيهجتمتامىلعاًدامتعا
ةلجعلاىلعءاطغلاعض،ةيزكرملاةيطغألل
عموتسملكشبعبقيىتحهناكميفهتبثو
.دحاوهاجتابالإءاطغلالخديال.ةلجعلا
ىلعةدوجوملاةورعلاةاذاحمنمدكأت
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٣٦٣ ةبكرملابةيانعلا

ىلعةدوجوملاةجرفلاعميزكرملاءاطغلا
،يغاربلاروحمةيطغألةبسنلابامأ.ةلجعلا
ةيكيتسالبلاليماوصلاةيطغأةاذاحمبكيلعف
مث.ًايودياهماكحإمثتالجعلاليماوصعم
.اهطبرماكحإلتالجعلاحاتفممدختسا

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}

،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
ةروصقملخادىرخألاتادعملاوأ
يفةبكرملالخادةدوجوملاباكرلا
وأئجافملافقوتلادنع.تاباصإثودح
ةمكحمريغتادعملامطترتدق،مداصتلا
كلتةفاكنيزختبجي.باكرلابطبرلا
.بسانملاناكملايفضارغألا

ريذحت}

نيزختتاميلعتعابتايفلشفلايدؤيدق
ةباصإثودحىلإةيانعبهذهتاراطإلا
طقساذإتاكلتمملايففلتوأةيصخش
نمدكأت.راطإلاىخترااذإوأعفرلالبك
لبقَمكحملكشبنزخمراطإلانأ
.ةدايقلا

هيبنت
بوقثمراطإبموينمولأةلجعنيزختنإ
قاسنوكعمةليوطةرتفلكتبكرمتحت
دقىلعألاوحنًاهجومراطإلامامص
نيزختبًامئادمق.رارضأبةلجعلابيصي
راطإلامامصقاسءاقبإعمةلجعلا
/ةلجعلاحيلصتبمقو،لفسألاوحنًاهجتم
.نكممتقوعرسأيفراطإلا

هيبنت
كانهنكيملاذإراطإلاةعفارررضتتدق
لوصحلل.اهمادختسادنعلباكلاىلعدش
ةلجعلابيكرتبجي،بولطملادشلاىلع
ةعومجموقيرطلاةلجعوةيطايتحالا
لجأنمراطإلاةعفارىلعةلجعلا
.اهمادختسا

ريذحت}

يطايتحالاراطإلايخترينأنكمي
يفببستيوحيحصريغلكشبنزخملا
ةيصخشلاةباصإلابنجتل.مداصتةثداح
نيزختباًمئادمق،تاكلتمملافلتوأ
ةرايسلانوكتامدنعيطايتحالاراطإلا
.ٍوتسمحطسىلعةفقوتم

ةبكرملاةرخؤملفسأراطإلانيزختبمق
.يطايتحالاراطإلالماحيف

هجتممامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.١
)لفسألاوحن

ةلجعلا/راطإلازجاح.٢
عفرلالباك.٣
عفرلاةعومجم.٤
عفرلادومع.٥
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٦
ةلجعلاحاتفم.٧
)دجونإ(يطايتحالاراطإلالفق.٨
عفرلادومعىلإلوصولابقث.٩

ليوطتلاةادألعفرلافرط.١٠
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ةبكرملابةيانعلا٣٦٤

)دجونإ(يطايتحالاراطإلالبك.١١

،يطايتحاراطإلباكبديوزتلاةلاحيف.١
ةيطايتحالاةلجعلابلباكلابيكرتدعأف
ةذفانلوحلباكلاريودتقيرطنع

كبشمفرطريرمتمثةلجعلاةيوهت
فرطلالالخنملباكلابتيبثتلا
لباكلاكلسنوكينأيغبني.يقلحلا
راطإلابمامصلاعذجبناجىلعدئازلا
.يطايتحالا
ةرخؤميفضرألاىلعراطإلاعض.٢

ًاهجتممامصلاقاسنوكعمةبكرملا
.فلخلاوحنولفسألاوحن

زكرمربعضبانلاولباكلابحسا.٣
ةزجاحلاةحيفصلاةلامإبمق.ةلجعلا
.ةلجعلازكرمربعلفسألاوحن
ديجلكشبتبثمزجاحلانأنمدكأت
.ةلجعلليلفسلابناجلاربع

ليوطتيتلصوو)٧(ةلجعلاحاتفمطبرا.٤
.نيبموهامك،ًاعم)٦(ةعفارلاضبقم

هيبنت
يأوأيئاوهحاتفممادختسابىصويال
لماعتلادنعةقاطلابلمعتىرخأتاودأ
فلتىلإيدؤتدقاهنألعفرلاةيلآعم
ةمٰدقملاتاودألاطقفمدختسا.ماظنلا
.عفرلاةيلآعمكل

بقثلالالخنم)١٠(عفرلافرطلِخدأ.٥
دومعىلعويفلخلامدصملايف)٩(
.عفرلا
حاتفمليليمزإلافرطلالمعتستال
.ةلجعلا
نمدكأت.ىلعألاوحنًاليلقراطإلاعفرا.٦

.ةلجعلاةحتفيفتبثمزجاحلانأ
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٣٦٥ ةبكرملابةيانعلا

،يطايتحاراطإلباكبديوزتلاةلاحيف.٧
ريودتلالخنملباكلاهيجوتنمدبالف
لباكلانوكيثيحبيطايتحالاراطإلا
.يراطإلالكيهلاتيبثتناكمبناجب

لفسأبناجلاوحنًايلكراطإلاعفرا.٨
ةلجعلاحاتفملتفلالخنمةبكرملا
عمستىتحةعاسلابراقعهاجتاب
.نيترمتوفيهبرعشتوأنيتقطتوص
.مزاللانمرثكألباكلادشتنأكنكميال

لكشبنزخمراطإلانأنمدكأت.٩
.راطإلالتفامثبحساوعفدا.بسانم
ةلجعلاحاتفممدختسا،راطإلاكرحتاذإ
.لباكلادشتل

،يطايتحاراطإلباكبديوزتلاةلاحيف
تيبثتلاكبشمبيكرتةداعإنمدبالف
ىجُري.يراطإلالكيهلاتيبثتةزيكرب
نوكينأنكميلباكلانأىلإهابتنالا
.ًايخترم
دنعماكحإلاصحفلءارجإلااذهررك
اًقفوةيطايتحالاتاراطإلاطغضصحف
يأيفوأةلودجملاةنايصلاتامولعمل
تاراطإلاةجلاعمهيفمتيتقو
تانوكملاةمدخببسبةيطايتحالا
.ىرخألا

حيحصلكشبةنزخم
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ةبكرملابةيانعلا٣٦٦

حيحصريغلكشبةنزخم

اذإ،يطايتحالاراطإلالفقبيكرتدعأ.١٠
.هبةدوزمةبكرملاتناك

يلصألااهعقومىلإتاودألاوةعفارلادعأ
يطايتحالاراطإلاعزن"رظنا.ةبكرملايف
".تاودألاو

مجحلاةلماكةيطايتحالاةلجعلا
راطإبةزهجمةبكرملاهذهتناكاذإ
ءاوهلابأبعمناكولماكلامجحلابيطايتحا
نأنكمملانمف،اًديدجناكامدنعاًمامت
بجياذل.تقولارورمبءاوهلانمغرفي
طغضعجار.ماظتنابءاوهلاطغضصحف
/ةبكرملاةلومحدودحو٣٤٣/تاراطإلا

خفنبةقلعتملاتامولعملاىلععالطالل٢٢٢
.ةبكرملاليمحتوبسانملكشبراطإلا
وأةلازإةيفيكبةقلعتملاتاميلعتلاةفرعمل
رييغتعجار،يطايتحاراطإنيزختوأبيكرت
.٣٥٧/تاراطإلا

،ةبكرملايفيطايتحالاراطإلابيكرتدعب
نأنمدكأتللنكممتقوبرقأيففقوت
.حيحصلكشبخوفنميطايتحالاراطإلا
لكشبلمعييكلممصميطايتحالاراطإلا
/مك١١٢ىلإلصتةعرسبريسلادنعديج
طغضطبضعم)ةعاس/ليم٧٠(ةعاس
كنكميثيحب،هبىصوموهاملاًقفوراطإلا
.نامأبكتلحرءاهنإ
فلاتلاقيرطلاراطإلادبتساوأحالصإبلطا
يفىرخأةرمهبيكرتوءاوهلانمغرفملاوأ
نوكيثيحبنكممتقوبرقأيفةبكرملا
ةجاحلاةلاحيفاًرفوتميطايتحالاراطإلا
تاراطإلانيبجزمتال.ىرخأةرمهيلإ
نلاهنألةفلتخمتاسايقنمتالجعلاو
راطإلابيكرتىلعصرحا.بسانت
.هلةصصخملاةلجعلابيطايتحالا

هيبنت
عفدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
يطايتحاراطإبيكرتمتوتالجععبرأب
ماظنبةدايقلابنجتف،فلتخمساقمب
حالصإمتيىتحتالجععبرأبعفدلا
فلتتامبرف.هلادبتساوأ/وغرفملاراطإلا
تايلمعنامضلايطغيالوةبكرملا
عبرأبعفدلاماظنمدختستال.حالصإلا
يطايتحاراطإبيكرتمتاذإاًدبأتالجع
.ةبكرملايففلتخمساقمب

نميطايتحاراطإبةدوزمةبكرملانوكتدق
متيتلاقيرطلاتاراطإنعفلتخمساقم
متدقل.ةبكرملايفساسألايفاهبيكرت
مادختسالليطايتحالاراطإلااذهريوطت
ةدايقلانمسأبالكلذل،ةبكرملاهذهىلع
يعابرعفدبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.هب
سايقبيطايتحاراطإبيكرتمتوتالجعلا
ةبكرملاةدايقبمقف،ةبكرملاىلعفلتخم
.طقفتالجعلايئانثعفدب
اليطايتحاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةيلصألاقيرطلاتالجعوتاراطإعمبسانتي
لمشتالف،عونلاوسايقلاثيحنمةرايسلل
.تاراطإلانيبليدبتلايفيطايتحالاراطإلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٣٢١/ةيراطبلاعجار



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

٣٦٧ ةبكرملابةيانعلا

)اهتايراطبوأ(ةبكرملاةيراطبغارفلاحيف
ىرخأةبكرممادختسايفبغرتامبر،
يجراخردصمنمليصوتلاتالبكضعبو
عابتانمدكأت.ةبكرملاليغشتءدبل
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقللةيلاتلاتاوطخلا

ريذحت}

يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

.قورحلاضعبكلببستنأنكمملا
نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.

.لعتشيوأرجفنينأنكمملا
ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.

.قورحثادحإلفاك

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت
نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

هيبنت
اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
ةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبك
وأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألاسمالت

لسلستلاولاصتالاطاقن

ةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.١
ةميلسلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.٢
ةميلسلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلا.٣

ةيراطبلل)−(بلاسلايضرألافرطلا.٤
ةغرافلا

ةيراطبلل)+(بجوملافرطلاعضومتي
ةيراطبلل)–(بلاسلافرطلاكلذكوةديجلا
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاءدبلةديجلا
ةنحشلاريفوتلةبكرملاةيراطبىلعىرخأ
.ليغشتللةمزاللا
ةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا
)–(بلاسلافرطللضيرأتلاةطقنو
بناجيفنادوجومةغرافلاةيراطبلل
.بكارلا
تحتةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا
.ةيراطبلافرطفشكلءاطغلاحتفا.ءاطغ
نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١

ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت
ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

ةيافكلاهيفامبةبيرقتابكرملالعجا.٢
نكلو،تالبكلاليصوتعيطتستىتح
.اهضعبسمالتالتابكرملانأنمدكأت
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ةبكرملابةيانعلا٣٦٨

امهضعبلنيتبكرملاسمالتلاحيفو
يضرألاصتاثدحينأنكميف،ضعبلا
ليغشتءدبعيطتستالامبر.بوغرمريغ
ئيسلاضيرأتلاببستيامبرو،كتبكرم
.ةيئابرهكلاةمظنألافالتإيف
مدختسا،تابكرملاقالزنالامتحابنجتل
نملكيفماكحإبديلاةلمرف
ءدبيفنيتمدختسملانيترايسلا
طبضا.يجراخردصمنمليغشتلا
Pعضولاىلعيئاقلتلاةكرحلالقان
ىلعيوديلاةكرحلالقانوأ)نكرلا(
لمارفمادختسالبقيدايحلاعضولا
يعابرعفدتاذكتبكرمتناكاذإ.نكرلا
عضويفلقنلاقودنصنأنمدكأتف
.)يدايحلا(Nعضوسيلو،ةدايقلاسرت

هيبنت
عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

لصفبمق.لاعشإلاليغشتفقوأ.٣
ةلصتملاوةيرورضلاريغتاقحلملا
فاقيإبمق.تاقحلملاليغشتسباقمب

اليتلاحيباصملالكوويدارلاليغشت
يدافتىلعكلذدعاسيس.اهيلإجاتحت
ةدوجوملاةقاطلاظفحوررشلاثادحإ
ظفاحينأنكمملانمو.تايراطبلايف
!ويدارلاىلع

ىرخألاةبكرملايفكرحملاءاطغحتفا.٤
)+(بجوملافرطلاعضومددحو
.ةبكرملاكلتيف)-(بلاسلاو
ءاطغتحت)+(بجوملافرطلادجويو
ةيراطبلاةيراسىلعرمحأيكيتسالب
فرطلانعءاطغلافشكل.ةبجوملا
ءاطغلاحتفا،)+(بجوملا
.رمحألايكيتسالبلا
/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار

ناكمنعتامولعملانمديزملل٣٠٦
فرطلاو)+(بجوملاديعبلافرطلا
.)−(بلاسلاديعبلا

ريذحت}

ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}

باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانمريثكلا
ةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوتيف
ضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانميتلا
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
ةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب
.اروفةيبطلا

ريذحت}

ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

ةيخترمريغليصوتلاتالبكنأنمدكأت.٥
يأدوجوةلاحيف.لزعاهبدجويوأ
يفكلذببستينأنكمي،كلذنم
كلذببستينأنكميو.ةمدصثودح
.نيترايسلافالتإيف
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٣٦٩ ةبكرملابةيانعلا

ضعبدجوت،تالبكلاليصوتبكمايقلبق
كيلعبجوتييتلاةيساسألارومألا
بجوملافرطلاليصوتمتيس.اهتفرعم
ةياهنلاوأ)+(بجوملافرطلاب)+(
تناكاذإ)+(ةديعبلاةبجوملاةيفرطلا
ليصوتمتيس.ةبكرملايفةدحاوكانه
ريغليقثلاءزجلاب،)-(بلاسلافرطلا
ةيفرطلاةياهنلاوأكرحملانمنوهدملا
كانهتناكاذإ)-(ةديعبلاةبلاسلا
.ةبكرملايفةدحاو
ىلإ)+(بجوملافرطلاليصوتبمقتال
يفببستتالىتح)-(بلاسلافرطلا
ىلإيدؤينأنكمملانمرصقثادحإ
ىرخألاءازجألاامبروةيراطبلافالتإ
)-(بلاسلالبكلاليصوتبمقتالو.كلذك
ةيراطبلايف)-(ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاب
نأنكمملانمكلذنألةنحشلاةغراف
.ررشثادحإيفببستي
)+(بجوملارمحألالباكلافرطلصو.٦

ةبكرمللديعبلا)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلاةيراطبلاتاذ

يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال.٧
ةياهنلابهليصوتبمق.ةيندعمفارطأ
ةيراطبلايف)+(ةبجوملاةيفرطلا
ةيفرطلاةياهنلامدختسا.ةميلسلا
دوجوةلاحيفةديعبلا)+(ةبجوملا
.ةبكرملايفةدحاو

بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٨
ةيراطبلايف)-(بلاسلافرطلاب)-(
ةيفرطلاةياهنلامدختسا.ةميلسلا
دوجوةلاحيف)-(ةديعبلاةبلاسلا
.ةبكرملايفةدحاو
يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال

ةوطخلاىلإلاقتنالامتيىتحءيش
.ىرخألا
)−(بلاسلالباكللرخآلافرطلالصو.٩

ةيراطبلابديعبلا)−(بلاسلافرطلاب
.نحشلانمةغرافلا
ةطساوبةبكرملاليغشتبنآلامق.١٠

ةرادإبمقوةميلسلاةيراطبلا
.ةرتفلكرحملا
اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١١

ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

ليصوتلالبكةلازإ

تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت

ةبكرملابحس

ةلطعمةبكرملقن

هيبنت
لكشبةلّطعملاةبكرملالقنيدؤيدق
مدختسا.اهبررضلاقاحلإىلإئطاخ
ةبكرملاتيبثتلةبسانملاتاراطإلاةمزحأ
مقتال.ةحّطسملارطقلاةنحاشىلع
وأراطإيأىلعاهتيبثتوأةبكرملاطبرب
قيلعتلاماظننمنّوكموأيلفسلكيه
ةبكرملاكيرحتبمقتالو.هاندأدّدحمريغ
اهيفعفدلاروحمتاراطإتناكاذإ
نامضةصيلوبيطغتال.ضرأللةسِمالم
.ررضلانمعونلااذهةبكرملا

هيبنت
نكرلمارفبةزهجمةبكرملانوكتدق
قاطنديدحتلسورتلالقانوأ/وةيئابرهك
ةيراطبةقاطدقفةلاحيف.ةكرحلالقان

نكرلالمارفريرحتنكميال،تلوف١٢
ىلإةبكرملالقننكميالو،ةيئابرهكلا
تاجالزمادختسابجي.)دياحم(Nعضولا
ريغتاراطإلالفسأتاراطإلالماوحوأ
غيرفت/ليمحتءانثأفلتلاعنملةكرحتملا
الفلتىلإةبكرملارجيدؤيس.ةبكرملا
.ةبكرملانامضهيطغي
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ةبكرملابةيانعلا٣٧٠

هيبنت
ةقلحبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
ئطاخلامادختسالايدؤيدق.رطقلل
ةبكرملابررضلاقاحلإىلإرطقلاةقلحل
ّىطغمريغررضلانمعونلااذهو
،ةرفوتمتناكاذإ.ةبكرملانامضةصيلوبب
ةبكرملاليمحتلرطقلاةقلحمدختساف
نماًقالطنا،ةحّطسمرطقةنحاشىلع
ةبكرملاكيرحتلوأ،ةحطسمضرأ
ّنإ.يشملاةعرسبواًدجةريصقةفاسمل
دادرتسالةمّمصمتسيلرطقلاةقلح
مادختسادنعو.ةرعوقرطنمتابكرملا
يفةبكرملانوكتنأبجي،رطقلاةقلح
لمارفريرحتبجيو)دياحملا(Nعضولا
.ةيئابرهكلانكرلا

ناكاذإةصصختملابحسلاةمدخبلصتا
GMيصوت.ةلطعملاةبكرملالقننمدبال
.ةلطعمةبكرملقنلةحطسمبحسةنحاشب
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
.رمألامزلاذإ،عافترالا
بحسةقلحدجوتدقف،اهزيهجتمتاذإ
سبقموأيطايتحالاراطإلانمبرقلاب
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ئراوطلا
وألامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
ةقلحلةيبلوللانانسألايوتحتدق.قدنخلا

وأنميألابناجللةيبلولنانسأىلعبحسلا
ةلازإوأبيكرتدنعرذحلاخوت.رسيألا
.بحسلاةقلح
Nعضولايفةبكرملانوكتنأبجي
نكرلالمارفريرحتبجيو)دياحم(
ةنحاشىلعةبكرملاليمحتدنعةيئابرهكلا

.ةحطسمبحس
متيملوأ/وتلوف١٢ةيراطبتدفناذإ.

نلف،ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحت
ةبكرملاليغشتءدبلواح.ةبكرملاكرحتت
١٢ةوقبةفورعمةديجةيراطبةدعاسمب
ىلإةبكرملاسورتلقنبمقو،تلوف
نكرلالمارفررحمث،)دياحم(Nعضولا
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ةيئابرهكلا
.٣٦٦/ةيراطبلا
بجي.ةبكرملاكرحتتنلف،حجنتملاذإ.

يفتاراطإلالماوحوأتاجالزمادختسا
فلتعنملةكرحتملاريغتاراطإلالفسأ
.ةبكرملا

ةيمامألاطبرلاطاقن

بجيةددحمليصوتطاقنبةدوزمةرايسلا
ةرايسىلعأةرايسلابحسيفاهمادختسا
.ةحطسمةيضرأىلعكلذوةحطسملالقنلا
بحسلهذهليصوتلاطاقنمدختستال
.لامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
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٣٧١ ةبكرملابةيانعلا

رهظملابةيانعلا

يجراخلاحطسلابةيانعلا

لافقأ

مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣٨٩/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ

لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

ريذحت}

ةيلخادلاءازجألانمءزجيألسغبنجت
لينيفلاءاطغكلذيفامب،ةبكرملل
ماظنفلتىلإكلذيدؤيدق.ةيضرألل
،ةبكرملايفىرخألاةمظنألاونامألا
نامضبةلومشمريغنوكتدقيتلاو
.ةبكرملا

هيبنت
لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلُتتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
فيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلانكمي
عبتا.هعبتتيذلاليكولانمةدمتعملا
اميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلاةفاك
،تاجتنمللحيحصلامادختسالابقلعتي
صلختلاوةيرورضلاةمالسلاتاريذحتو
ةيانعلاتاجتنمنميأنمميلسلكشب
.ةبكرملاب

هيبنت
طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
مادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب١٢(
نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلاتالآ

ةصوبلا/لطر١٫٢٠٠(لاكسابوليك٨٫٢٧٤
يفببستينأنكمملانم)ةعبرملا
.تاقصلملاوتاناهدلاةلازإوأفالتإ

كرحملاءاطغتحتتاريجحلافيظنت

هيبنت
نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

ةيناودعلاةفاظنلالامعوأتابيذملارضتدق
ءاطغتحتيفةدوجوملاتانوكملا
داوملاهذهمادختسابنجتبجي.كرحملا
.ةيئايميكلا
.طقفاهبىصوملاهايملا
بجينكلو،طغضلاةلاسغمادختسانكمي
:ةيلاتلاريياعملاعابتابجي.رذحلايخوت
نملقأءاملاطغضىقبينأبجي.

يفالطر٢٫٠٠٠(لاكسابوليك١٤٫٠٠٠
)ةعبرملاةصوبلا
لقأءاملاةرارحةجردنوكتنأبجي.

ةجرد١٨٠(ةيوئمةجرد٨٠نم
.)تياهنرهف

شرطمنعمشرلاةهوفمادختسابجي.
.عسوأوأةجرد٤٠ةيوازب
مس٣٠لقألاىلعةهوفىقبتنأبجي.

.حطسألاعيمجنماًديعب)مدق١(
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ةبكرملابةيانعلا٣٧٢

ةبكرملليئاقلتلالسغلا

هيبنت
ليسغلاتايلمعضعبببستنأنكمي
ةبكرملافلتيفتابكرملليكيتاموتألا
ءزجلابتاريثأتلاضعبوتالجعلاو
يكيتاموتوألاليسغلابىصُويال.يلفسلا
صولخدوجومدعببسبتابكرملل
ةيفلخلاتاراطإلاويلفسلالكيهلل
.تالجعلاوةضيرعلا

هيبنت
تابكرملاليسغببسينأنكمي
،تالجعلاوأةبكرملافلتيفيكيتاموتألا
ءزجلاىلعتاريثأتلاضعبىلإةفاضإلاب
ليوحتلللباقلايولعلاءزجلاويلفسلا
.)دجونإ(

يكيتاموتوألاتابكرملاليسغمدختستال
يلفسلالكيهللصولخدوجومدعببسب
.تالجعلاوةضيرعلاةيفلخلاتاراطإلاو

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
فاقيإيغبني.ةرايسلالسغتاميلعت
ةحسامويمامألاجاجزلاةحسامليغشت
مق.امهرفاوتةلاحيف،ةيفلخلاةذفانلا
ررضتتدقيتلاةيفاضإلاتاقحلملالككفب
.ةرايسلالسغةزهجأقيعتوأ

هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

ماعلالكشلابةيانعلا

تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع
عمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
نماياقبةلازإلنايحألاضعبيفًايودي
ىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلاءالط
.ةدمتعملافيظنتلاتاجتنم

ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
رمألااذهببستينأنكميثيحعماللاريغ
.تايفلتثودحيف

هيبنت
داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
ببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
داوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإيف
ًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغعيملتلا
ةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاتاناهدل
.ةبكرملايفةفافشلا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم
ةممصملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزلل

هيبنت
ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه
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٣٧٣ ةبكرملابةيانعلا

ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
نمةعونصمةرايسلاىلعةدجاوتملا
اليذلابلصلاوأموركلاوأموينمولألا
عبتا،ررضيأثودحيدافتلجأنم.أدصي
:ةيلاتلافيظنتلاتاميلعتًامئاد
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت
دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.

وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةيلاعةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
قاحلإىلعةرداقةيولقداومىلعوأ
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلا
.ةعماللا
زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.

.عنصُملاتاميلعتبسح
ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.

.تابكرملل
دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.

ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

ليمحتلاةيضرأةيامحةقبطبةيانعلا

هيبنت
ىلعةيوتحملاتاجتنملامادختسا
ةقبطفلتيدقةيساسأةفصبنوكيليسلا
اهتردقنمللقيو،ليمحتلاةيضرأةيامح
صاصتماىلعدعاسيو،ةمواقملاىلع
.تاخاستالا

ةقبطنعةرابعليمحتلاةيضرأةيامحةقبط
نكميالوليمحتلاةيضرأبةقصتلمةميدتسم
ةيضرأةيامحةقبطحطسلسغا.اهتلازإ
ةيئايميكداومباكسنادعبةعرسبليمحتلا
.ةمئادتايفلتثودحبنجتلكلذو،اهيلع
ضرعتتدقليمحتلاةيضرأةيامحتاقبط
،قيرطلاتاخاستاو،ةدسكألالعفبأدصلل
.ةريبكلاهايملاعقبو،ةقاشلالقنلالامعأو
لسغلالخنمماظتناباهفيظنتبمق
لولحممادختسابوةقلاعلاريغتاخاستالا
ةقبطعض،يلصألارهظملاةداعتسال.فيطل
ةيضرأةيامحتاقبطةجلاعملولحمنم
.ليكولاىدلرفوتموهوليمحتلا

CarbonProقودنصبةيانعلا

هيبنت
فطشا،ظفحلاقودنصحطسفلتعنمل
الو،ةعرسبةيئايميكلاتاباكسنالا
فيظنتللوحكلاليدانماًقلطممدختست
.حطسلاطشكبنجتو،حطسلا

ظفحقودنصبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
CarbonPro،ةيلاتلاتاداشرإلامدختساف

:فيظنتلل
قيرطنعيرودلكشبقودنصلافظن.

فظنموءاملابةبئاسلاخاسوألالسغ
.لدتعم

ليمحتلاةيضرأةيامحةقبطحطسلسغا.
،اهيلعةيئايميكداومباكسنادعبةعرسب
.ةمئادتايفلتثودحبنجتلكلذو

.تيزلاةلازإلةفاجشامقةعطقمدختسا.

،تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملا،تاراعشلا

ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
ليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٣٧٤

كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا
يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.

.ةيوقتافظنم
.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.
يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.

ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت
حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
نامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت
.ةبكرملا

هيبنت
تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطّلكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم

،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

يتاموتوألاقلغلاماظن

Silverado

Sierra (Sierra Denali هباشم )

قلغماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
يفةدعاسمللاًصيصخممصُميتاموتوأ
ظفاح.دوقولاكالهتسايفداصتقالانيسحت
نمًايلاخيتاموتألاقلغلاماظنىلع
ءوضطيشنتمتاذإ.ديلجلاوجلثلاوتابسرتلا
امةفرعملققحتلاىجري،كرحملاصحف
نمًايلاخيتاموتوألاقلغلاماظنناكاذإ
.ديلجلاوأجلثلاوأتابسرتلا

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا

فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا
نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
ةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
جاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغدعب
لسغا.لدتعمفيظنتلئاسوأيمامألا
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٣٧٥ ةبكرملابةيانعلا

.تارفشلافيظنتدنعاديجيمامألاجاجزلا
،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا
نكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيفببستتنأ
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
لامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبكردقل
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاوحلملاو

رطملاوحيرلاةطرشأ

نمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلالماوع
قاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلعدعاستو
ميحشتلاتيزعضوبمق.ريرصلارودصوأ
سقطلا.ةنسلايفةرمكبحلاةطرشأىلع
.قيلزتلاراركتمزلتسيدقفاجلاوراحلا
نعةجتانلاءادوسلاتامالعلاةلازإنكميو
قيرطنعةيلطملاحطسألاىلعطاطملا
عجار.ةفيظنشامقةعطقباهحسم
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

٣٨٩.

تاراطإ

تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت
يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
فالتإيفببستينأنكمملانمةبكرملا
ةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/وناهدلا
نمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالط
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلع

طونجلاوتالجعلا

عمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاوءاملا
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلادعب
.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعبنكمي

هيبنت
ةعونصملاطونجلاتالجعلاضرعتتدق
دعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلانم
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايق
.مويسلاكلاديرولكوأمويسنغاملاديرولك
طونجلاوتالجعلاهذهمادختسامتيو
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.جولثلاوةبرتألا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت

هيبنت
،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
داوملاوأنوباصلامادختسابنجت
ةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلاةيئايميكلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملاوأ
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةبكرملاةدايقبنجت.زروتوم
ًايلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن

ميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
نعًاثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
.حطسلافورظيفتانارودلاولكآتلا
.ىرخألالمارفلاءازجألكصحفا

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللًايرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.ًايونسلقألاىلع
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ةبكرملابةيانعلا٣٧٦

هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
ًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع
مكحتلاعارذلةيوركلاتالصولاقيلزتبمق
رييغتلكعملقألاىلعيلفسلاويولعلا
.كرحملاتيز
قيلزتبمق،هيجوتةلصوبةزهجمتناكاذإ
لماحموطبرلابيضقلةيوركلاتالصولا
سبقمونزاوتلاعارذليروحملادومعلا
لقألاىلعنامتبعارذسبقمونزاوتلاعارذ
.كرحملاتيزلرييغتلكعم

هيبنت
/هيجوتللطاقنيألقيلزتءارجإمدعمزلي
١٢-ةرارحلاةجردنكتملامقيلعتلا
الإو,ىلعأوأ)تياهنرهف١٠(ةيوئمةجرد
.فلتثدحيدقف

لكيهلاتانوكمميحشت

لفقلاتاناوطسألكىلعمحشلاعض
كرحملاءاطغتالصفموةيسيئرلا
دوقولابابةلصفموةرخؤملابابتالصفمو
.ةيكيتسالبتانوكملانكتملاميندعملا
ةطرشأىلعنوكيلسلاموحشعضوظفاحي
ةعطقمادختسابسقطلانمةيامحلا

دعاسيو،لوطأةدملاهيلعةفيظنشامق
وأقاصتلالاعنميو،لزعلاماكحإىلع
.ريرصلارودص

يلفسلاءزجلاةنايص

،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلًايداعءاممدختسا
فيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
نيطلااهبعمجتيدقيتلاقطانملا
ةلاحيف.ىرخألاةقلاعلاتافلخملاو
اهدمبمق،ةيئابرهكةدعاسمتابتعبزيهجتلا
فيظنتليلاعلاطغضلابلسغلامدختسامث
.تاوجفلاوتالصولاعيمج
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت

حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
ةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلانم

ناهدلافلت

ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
حالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكوللةعباتلا

ةيواميكلاتاناهدلاعقب

ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
ةيانعلا"عجار.ناهدلاحطسىلعةمظتنم
نمقباسءزجيف"ةيئاهنلاءالطلاةقبطب
.مسقلااذه

ةيلخادلاةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
،تافظنملامادختسالبق.ماظتنابةبكرملل
ىلعةدوجوملاةمالسلاتاميلعتأرقا
ءازجألافيظنتءانثأ.اًديجاهعبتاوقصلملا
ذفاونلاوباوبألاحتفا،ةرايسلابةيلخادلا
دئارجلاقاروأ.ةبسانملاةيوهتلاىلعلصحتل
ثيولتيفببستتدقةنكادلاةشمقألاوأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألا
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٣٧٧ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت
لوسغوتاّفظنملاةلازإبروفلاىلعُمق
دراطوسمشلانمةياقولاميركونيديلا
ةيلخادلاحطسألاعيمجنعتارشحلا
.اهبمئادلاررضلاقاحلإّبنجتةيغب

هيبنت
اًصيصخةّعنصمتافّظنممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
عض.ةبكرملايفمئادررضّيأثودح
فيظنتلاةعطقىلعتافّظنملالك
ًةرشابمتافظنملاشربمقتال.ًةرشابم
.ليغشترصانعوأحيتافميأىلع

عبتا،لئاسلانوباصلاتافّظنممادختسادنع
فّظنملاقصلمىلعةدوجوملاتاداشرإلا
ىلعلوصحللدّدحملانوباصلالولحموأ
.فيفختلابةصاخلاتاميلعتلا

هيبنت
:ررضيأّبنجتل
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
وأةدشبحطسيأكحتال.

.طرفمطغضب
تانوكمّةيأضّرعتمدعنمدّكأت.

.للبللةفوشكمةيئابرهك
ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.

ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
ةلازإداومعمقابطألاليسغل
لمتشتليلاحممدختستال.موحشلا
.ٍواكوأيوقنوباصىلع

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت
وأةرّطعمةرّهطمليدانممدختستال.

مدختستال.ةّضيبمداومىلعيوتحت
يفمهاستدقيتلاةرّهطملاليدانملا
دقيتلاتافّظنملاوأاهيلإنوللالاقتنا
رييغتلليلخادلاحطسلارهظمضّرعت
.اهمادختسادنع

ةرّطعملانيديلاتامّقعممدختستال.
اذإ.ةيمالهةدامنمةعونصملاوأ
ةيلخادلاحطسألانيديلامّقعمسمال
روفلاىلعةخطللاعزنا،ةبكرملل
ةمعانشامقةعطقبحطسلافّظنو
فيفخلانوباصلانملولحمبةّللبم
.ءاملاو

يلخادلاجاجزلا

فايلألانمشامقةعطقمدختسا،فيظنتلل
تارطقلاحسما.ءاملابةّللبمةقيقدلا
ةفاجشامقةعطقمادختسابةيقبتملا
فظنممدختسا،ةرورضلادنع.ةفيظنو
.طقفءاملابفيظنتلادعبًايراجتجاجز

هيبنت
دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ

قفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
ضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغلوح
نوباصوءامبعقبلافّظن.رارضألل
.طقفلدتعم
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ةبكرملابةيانعلا٣٧٨

ةيلطملابلاوقلا

.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

ةيلاخشامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانم

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

طاطملا/لينيفلا

لينيفلانمةيضرأبةدّوزمةبكرملاتناكاذإ
ةعطقمدختسا،طاطملانمرئاصحبو
ةلازإلءاملابةّللبمةاشرفوأ/وةمعانشامق
رثكأفيظنتءارجإلو.خاسوألاورابغلا
نوباصلانمًالولحممدختسا،ةيلاعف
.ءاملاوفيفخلا

ريذحت}

ىلعيوتحتيتلاتافّظنملامدختستال
نمةعونصملاتاجتنملاوأنوكيليسلا
ناعملنمديزتيتلاتافّظنملاوأعمشلا
نمةعونصملارئاصحلاوتايضرألا
هذهيدؤتدقف.طاطملا/لينيفلا
سملمورهظمرييغتىلإتافظنملا
لعجتدقامكمئادلكشبطاطملا/لينيفلا
ءانثأكمدققلزنتدق.ةقلزةيضرألا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ام،ةرطيسلادقفتدقو،ةبكرملاليغشت
نأنكميو.ثداحعوقوىلإيدؤي
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا

فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
ةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
ةداجسىلعطقفهمدختساف،ةيئاوهلا
ردقربكأةلازإبمق،فيظنتلالبق.ةيضرألا
:ةبرتألانمكنكمي
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب
ردقربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.

مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكمم
.ةيئابرهكلاةسنكملا
:فيظنتلل

فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١
يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا
قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢

نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةعطقّيطبُمق.فصتنملاهاجتابقفرب
تاحاسملامادختسالرارمتسابفيظنتلا
قاصتلانودةلوليحللاهيفةفيظنلا
.ةجسنألابخاسوألا
ىلإقفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤

شامقىلإةبرتألالاقتنافقوتينأ
.فيظنتلا
،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥

اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا
ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
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٣٧٩ ةبكرملابةيانعلا

ةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
،ةدحىلعةقيقدلافايلألانمشامقلا
ال.نوباصلانمليلقمادختسابكلذو
.ةجسنأمّعنموأضييبتلاداوممدختست
لبقءاوهلايففجتاهكرتاواًمامتاهفطشاو
.ىرخأةرماهمادختسا

هيبنت
طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

حطسألاولينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ةليلقءالطلاحطسأوىرخألاةيكيتسالبلا
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاوناعمللا
يعيبطلكشب

ةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
قوقشلاوضباقملاىلعنمةبرتألا
اًقيقداًجيسنمدختسا.تادادعلاةعومجمب
صلختلاوةبرتألاةلازإلءاملابًاللبماًمعان
رثكأفيظنتءارجإلو.ةتباثلاريغخاسوألانم
فايلألانمشامقةعطقمدختسا،ةيلاعف
فيفخلانوباصلانملولحمبةّللبمةقيقدلا
.ءاملاو

هيبنت
،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
نعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلاحطسألا
هذهىلعنمةطرفملاةبوطرلاحسما
ةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعبحطسألا
وأ،ةرارحلامادختسابنجت.ةيعيبط
مادختسابنجت.عقبلاتاليزموأ،راخبلا
وألوحكلاىلعيوتحتيتلالئاوسلا
ال.ةيدلجلادعاقملاىلعةبيذملاداوملا
ىلعلمتشتيتلاتافظنملامدختست
يفدنتستيتلاتاجتنملاوأنوكيلسلا
يتلاتافظنمللنكمي.عمشلاىلإاهتبيكرت
رييغتةبيذملاداوملاكلتىلعلمتشت
،معانلاشرفلاوأدلجلالكشورهظم
.اهمادختسابىصويالمثنمو

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلاربع

هيبنت
يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
مادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف
نوباصلولحمبةللبمشامقةعطق
نلةبكرملانامضنأملعاو.لدتعم
مادختسانعةمجانلاتايفلتلايطغي
.وجلاتارطعم

نامألاةمزحأبةيانعلا

.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}

الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف

ةيضرألاتاداجس

ريذحت}

بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٨٠

)عبتي(ريذحت

وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
قيعتالةيضرألاةداجسنأدكأت
.تاساودلا

رئاصحمادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
:ةبسانمةقيرطبةيضرألا
ةيلصألاةيضرألارئاصحميمصتمتدقل.

اذإو.كتبكرمتافصاومعمبسانتيلكشب
،ةيضرألارئاصحلادبتسارمألاّبلطت
نمةدمتعمةيضرأللرئاصحءارشبىصوي
تيبثتمتيالدق.زروتوملارنجةكرش
ىرخألاعاونألانمةيضرألاديجاجس
ةقيرطبزروتوملارنجديجاجسفالخب
اًموددكأت.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحص

عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأ
.تاساودلا
نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.

ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا
ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.

.قئاسلابناجيف
ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.

.قئاسلا

قوفةيضرأةداجسعضتال.
.ىرخأةداجس

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف

ةيضرألاةداجسنميفلخلاءزجلابحسا
مقوكساملالفقءاغلإلقئاسلاةهج
.هتلازإب

كسامةحتفنيطبتةطساوبتيبثتلادعأ
مقوةحسمملاكسامقوفةيضرألاةداجس
.اهناكميفاهتيبثتب
اًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت
.اهناكميف
قيعتالةيضرألاةداجسنأنمدكأت
.تاساودلا

عيمجلداجس(يطاطملاضرألاداجسفيظنت
)تايضرألاتاناطبوةيوجلالاوحألا

ةيانعلانمض"طاطملا/لينيفلا"عجار
تامولعمىلعلوصحلل٣٧٦/ةيلخادلا
.فيظنتلانعةمهم



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

٣٨١ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا
ةماعتامولعم

٣٨١..............ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣٨٢...............ةنايصلالودج

ةصاخلاتامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ

٣٨٦...................ةصاخلا

ةيفاضإلاةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
٣٨٦..................ةيفاضإلا

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاتويزولئاوسلا
٣٨٩...............اهبىصوملا
٣٩٠..................رايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣٩٢..............ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلًابسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
اًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
وهليكولانإف،نيبردملانيينفلادوجول
لثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألاناكملا
صحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلارييغت
تاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلارصانع
.ةحساملاشيروتايراطبلاولمارفلاو

هيبنت
يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
الدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
تارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامضاهيطغي
صحفلاتايلمعءارجإوةنايصلا
مادختساوةبكرملاىلعةنياعملاو
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
يفةبكرملاىلعظافحللةمهمتاءارجإ
.ةديجةلاح

اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
نامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ
.ةبكرملا

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
دعاست.مك١٠٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
اهيلعظافحلايفةبكرمللةديجلاةنايصلا

دوقولاكالهتساديشرتوةديجةلاحيف
.ةبكرملانمتازاغلاتاثاعبناليلقتو
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،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.٢٢٢/ةبكرملا
ةبسانمحطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.

.ةينوناقلاةدايقلادودحةاعارمعمريسلل
دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.

.٢٧٥/هبىصوملا

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةيداعلاةمدخلا-ةيفاضإلا
ةبولطمةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل
رورملاةفيثكندملايفًابلاغمدختُست.

.راحلاسقطلايف
قطانملاوتاردحنملاىلعًابلاغمدختُست.

.ةيلبجلا
.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.
ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختُست.

.ةعرسلا
وأةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختُست.

.علسلاليصوتتامدخل

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلا

ريذحت}

لامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
عوقويفببستيدقواًريطخةنايصلا
ةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطختاباصإ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوتاذإالإ
،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
بردمينفريفوتكليكونمبلطاف
ءارجإعجار.ةنايصلالامعأبمايقلل
.٣٠٣/كسفنبةنايصلالامعأ

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا
.٣٠٧/كرحملا

رهشلكةرم
يفامب،تاراطإلاخفنطوغضنمققحت.

طغضعجار.يطايتحالاراطإلاكلذ
.٣٤٣/تاراطإلا
عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.

.٣٤٨/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا

٣١٨.

تاونسسمخلك
.لمارفلالئاسلادبتسا.

كرحملاتيزرييغت

ةلاسرلاروهظدنع
CHANGE ENGINE OIL SOON

برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
لادبتساوكرحملاتيزرييغتبلطا،)ةصرف
ةلاحيف.ةيلاتلامك٠٠٠١لالخحشرملا
ماظنريشيالدق،فورظلضفأيفةدايقلا
ةمدخلةجاحلاىلإكرحملاتيزرمع
تيزرييغتبجي.ماعىلإلصياملةبكرملا
ماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاوكرحملا
.تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو
اذهذيفنتليكولاىدلبردملاينفلاعيطتسي
تيزرمعماظننييعتديعأاذإ.لمعلا
ىلعةنايصلاءارجإبمق،دصقنودكرحملا
رخآنممك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرملا
تيزرمعماظنطبضدعأ.ةنايصةيلمع
رمعماظنعجار.تيزلارييغتدنعكرحملا
.٣٠٩/كرحملاتيز

كرحملاءاوهرتلفرييغت

رييغتلالخلادبتساةلاسرلاضرعدنع
ءاوهرتلفلادبتسابجي،يلاتلاتيزلا
دنع.يلاتلاكرحملاتيزرييغتدنعكرحملا
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ءاوهحشرملادبتسايغبنيةلاسرلاضرع
ءاوهرتلفلادبتسابجي،ًابيرقكّرحملا
طبضدعأ.بسانمتقوبرقأيفكرحملا
لادبتسادعبكرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رتلفرمعماظنعجار.كرحملاءاوهرتلف
.٣١٠/كرحملاءاوه

رابغلاحشرم

ليلقتببكارلاةرجحيفءاوهلاحشرمموقي
ىرخألاةجيهملاداوملاوعلٰطلاتابحورابغلا
يذلايجراخلاءاوهلانمءاوهلابةلوقنملا
لادبتسايغبني.ةبكرملالخادىلإهبحسمتي
ةنايصلالامعأنمضينيتورلمعكحشرملا
.ةلودجملاةينيتورلا

عٰسوملامادختسالاو)PTO(ةردقلاذخأم
ءاطبإلاعضول

وأPTOتادعمعمةرايسلامادختسادنع
يفًاليوطًاتقوبلطتتةقيرطباهمادختسا
مادختسالاةعاسرابتعامتي،ءاطبإلاعضو
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.مك٥٣ةباثمب
)DIC(دجونإ،تاعاسلاددعةفرعمل.

عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس

لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا

.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
عجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأنكمي
.كليكو

لكةبولطملاتامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
مك١٠٠٠٠

كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٣٤٩/تاراطإلاريودتعجار
ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.

كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
كرحملاتيزرمعماظنو٣٠٧/كرحملا
/٣٠٩.

مزلاذإو.ءاوهلارتلفرمعةبسننمققحت.
دعأوكرحملاءاوهرتلفلدبتسا،رمألا
.كرحملاءاوهرتلفرمعماظنطبض
/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنعجار

٣١٠.
.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.

.٣١٢/ديربتلاماظنعجار
جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.

/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا
٣١٨.

يفامب،تاراطإلاخفنطوغضنمققحت.
طغضعجار.يطايتحالاراطإلاكلذ
.٣٤٣/تاراطإلا

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٣٤٨/تاراطإلا
تابرستنعًاثحبكرصببصحفا.

.لئاوسلا
ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.

.٣٧١/يجراخلاحطسلاب
هيجوتلاماظنتانوكمًايرصبصحفا.

مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
تاقزمتلاوأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
ءازجألاوأةيطاطملاتاسدملايف
لكآتلاتامالعوأةدوقفملاوأةيخترملا
عجار.ماعلكلقألاىلعةدحاوةرم
اذإ.٣٧١/يجراخلاحطسلابةيانعلا
ميحشتبمقف،ميحشتةدعبةزهجمتناك
رييغتلكدنعهيجوتلاوقيلعتلاتانوكم
.تيزلل
ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.

تايلمعوتاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
قوقشوتابيرستدوجومدعوطبرلا
.كلذريغوكاكتحإو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألاًايرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
/واهنمميحشتلاتويزبرستوأ/وطرفم
تاعدصتوأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ
وأةتباثلاةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألا
وأتاسدملاققشتوأةماعلاةلصولا
وأسادملاكباشمءاختراوأاهنادقف
يزكرملالمحملاءاختراوأاهنادقف
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وأتبثتلاتاودأءاختراوأطرفملكشب
ةعنامنمتابرستدوجوواهنادقف
.روحملابرست
.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.

.٦٣/نامألاماظنصحفعجار
كلذيفامبدوقولاماظنكرصببصحفا.

وأفلتلانعًاثحب)EVAP(رخبتلاماظن
دوقولابيبانأعيمجصحفا.تابيرستلا
نمدكأتللكلذوًايرصبميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهبيكرت
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٣٧١/يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار

ةبكرملابيفلخلاءزجلانمريرصءاضوض.
ءانثأ.)ةيفلخلاةيحئارشلاضباونلاقيلزت(
ريرصءاضوضردصتدق،يداعلاليغشتلا
ببسلانوكيدقوتابكرملاضعبب
.ةيفلخلاةيحئارشلاضباونلااهءارو
تافصىدحإءاضوضلاهذهربتعتامنيبو
نإف،ةيحئارشلاضباونللةزيمملاليغشتلا
ءاضوضلاهذهةدشىدموراركتلدعم
ةبكرملامادختسامتييتلاقرطلابرثأتي
ببسبةلاحلاهذهثدحتدقو.اهيلع
وأةيحئارشلاضباونلانيبشيارلالوخد
اهلسغلالخنمقيلزتلاةدامةلازإببسب
يلاعطغضبءامموطرخمادختساءانثأ

رودصنودةلوليحلل.ةبكرملالسغل
ضباونلانماذهريرصلاتوص
ضباونلاقيلزتبمق،ةيفلخلاةيحئارشلا
ميحشتلاتيز(ةيفلخلاةيحئارشلا

ACDelco - ءارجإءانثأ)52114822
.كليكوعجار.ةبكرمللةداتعملاةنايصلا
لقنلالفقيفمكحتلاةفيظوصحفا.

عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
.٣٢٥/يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لمارفلاعضوونكرلالمارفةيلآصحف
P)٣٢٥/)نكرلا.

فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل
نعًاثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.

نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةردقلاتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا
ةمدخبمق،ةضفخنمحتفلاةلصاومىلع
زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار.زاغلاةماعد
/٣٢٦.

،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٤٥/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ
راطإلاحاتفملفقليغشتنمققحت.

.ةجاحلابسحهميحشتبمقو،يطايتحالا
.٣٥٧/تاراطإلارييغتعجار

نمدكأتللًايرصبيطايتحالاراطإلاصحفا.
،عفدا.ةرايسلالفسأماكحإبنٰزخمهنأ
كرحتاذإ.راطإلاريودتلواحو،بحساو
هتيبثتماكحإبمق،يطايتحالاراطإلا
/تاراطإلارييغتعجار.ةرورضلابسح

٣٥٧.

ةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا

مك١٠٠٠٠لك
وأ(باكرلاةروصقمءاوهرتلفلادبتسا.

مزليدق.)ًالوأثدحيامهيأ،ًارهش١٢لك
رثكأتارتفىلعلادبتساتايلمعءارجإ
قطانميفةرايسلاةدايقةلاحيفًابراقت
ءاوهةدوجبوأةيلاعةيرورمةفاثكتاذ
رابغلاةبسناهبعفترتقطانموأةضفخنم
ةجاحلازربتدقو.ةئيبللةثولموأةبرتألاو
ةظحالمدنعاًضيأرتلفلالادبتساىلإ
مكارتةدايزوأ،ءاوهلاقفدتضافخنا
ىوتسمةدايزوأ،ذفاونلاىلعبابضلا
ةنايصعقومعيطتسيو.ةهيركلاحئاورلا

GMديدحتيفكتدعاسمميدليلحملا
حشرملالادبتسالبسانملاتقولا
.كبصاخلا

مك٢٠٠٠٠لك
مزلاذإو.ءاوهلارتلفرمعةبسننمققحت.

دعأوكرحملاءاوهرتلفلدبتسا،رمألا
وأ.كرحملاءاوهرتلفرمعماظنطبض
يفةدايقلادنع.برقأامهيأ،اًرهش٢٤لك
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ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيب
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت
.٣١١/كرحملاءاوهرتلف/يقنمعجار

.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا.
عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ
.٣٢٥/تاحساملاةرفشلادبتسا

مك٨٠٠٠٠لك
تناكاذإسورتلاقودنصةبلعلئاسّريغ.

هجوتال.تالجععبرأبعفدلاماظنبةدوزم
هاجتةرشابمةروصبيلآلاليسغلاةهوف
جراخميشاربوأ/وسورتلاقودنصةبلع
ءاملازواجتينأنكمي.يفلخلاروحملا
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
ثولملالئاسلا.سورتلاقودنصلئاس
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقي
.هلادبتسابجيوةدايقلارواحم

مك١٥٠٠٠٠لك
كالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.

ةيذحألاوأ/وةرارشلاجهوت
مك١٦٠٠٠لك
تاماعدلاوأ/وكرحملاءاطغلدبتسا.

بابدمخموةعتمألاقودنصباببةيزاغلا
امهيأ،ماوعأ١٠لكوأ.ةعتمألاقودنص
/زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار.برقأ

٣٢٦.

مك٢٤٠٠٠٠لك
كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.

امهيأ،ماوعأةتسلكوأ.هتئبعتةداعإو
.٣١٢/ديربتلاماظنعجار.برقأ
وأ.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا.

ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو

ىلعةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتف
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

:يليامكلذيفامب،يراجتلامادختسالا
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا

تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختُستةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا

،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
٢٤ـلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ
.ةعاسلا

ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

ةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
.لقأوأمك٦غلبتتالحرعطقل
رييغتتقوتيزلارمعرشؤمكلحضويس
،ةيساقلافورظلالظيف.رتلفلاوتيزلا
ةفاسمعطقلبقرشؤملاءيضيدق

.مك١٠٠٠٠
ةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
نمنوكيدق،هالعأةروكذملاةيساقلا
ىلعلاعشإلاتاعمشلادبتسايرورضلا
يفةدعاسملانمديزمل.برقأتارتف
،كتبكرملةمئالملاةمدخلاتارتفديدحت
زروتوملارنجليكوبلاصتالاىجُري
.دمتعملا
ةصصخماًدجةقاشلافورظلاةمدخ
ةيسيئرةفصباهتدايقمتتيتلاتارايسلل
عبرأبعفدلاماظنبةرعولاقرطلاىلع
وأةعارزلايفةمدختسملاوأتالجع
.ديلجلافرجوأتاباغلاوأنيدعتلا

فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلا

مك٤٠٠٠٠لك
تناكاذإسورتلاقودنصةبلعلئاسّريغ.

هجوتال.تالجععبرأبعفدلاماظنبةدوزم
هاجتةرشابمةروصبيلآلاليسغلاةهوف
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ةنايصلاوةمدخلا٣٨٦

جراخميشاربوأ/وسورتلاقودنصةبلع
ءاملازواجتينأنكمي.يفلخلاروحملا
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
ثولملالئاسلا.سورتلاقودنصلئاس
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقي
.هلادبتسابجيوةدايقلارواحم

مك٧٠٠٠٠لك
سورتلاقودنصلئاسرييغتبمق.

.رتلفلاويكيتاموتوألا

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا
:ةجودزمتالجعبةدوزملاتابكرملا.

ةجودزملاةلجعلاةلوماصمزعنمققحت
١٠٠(مك١٠٠٠٠و١٦٠٠و١٦٠لك
ررك.ةدايقلانم)ليم٦٠٠٠و١٠٠٠و
ةنايصةيلمعلكدعبهذهةمدخلاةيلمع
ةلجع/راطإمادختسادنعوأةلجعلا/راطإلل
.ةديدج

يراجتلامادختسالاتابكرمىلإةبسنلاب.
تانوكمميحشتبمق:طقفقاشلا
.تيزللرييغتةيلمعلكعمهيساشلا
نملكيهلالسغةمدخءارجإبلطا.

يف"هيساشلاةنايص"رظنا.لفسألا
.٣٧١/يجراخلاحطسلابةيانعلا

ةيانعلاوةنايصلاتايلمع
ةيفاضإلا
ةيانعلاكدعاستدقومهمرامثتساكتبكرم
يفةفلكمتاحالصإيدافتىلعاهبةديجلا
دق،ةبكرملاءادأىلعظافحلل.لبقتسملا
.ةيفاضإةنايصتامدخءارجإمزلي
-تامدخلاهذهذيفنتليكولايلوتبيصونو
رثكألامهليكولاىدلنوبردملانوينفلاف
ءارجإاًضيأليكولاعيطتسيو.ةبكرملابةيارد
طاقنلاددعتمصحفلالخنملماشريدقت
.ةبكرملابةيانعلاتارتفىلإكداشرإل
تامدخلاحيضوتىلإةيلاتلاةمئاقلافدهت
.ةمدخلاءارجإبلطتتدقيتلاتالاحلاو
ةيراطبلا

ريفوتىلعتلوف١٢ةوقبةيراطبلالمعت
كرحملاليغشتءدبلةمزاللاةقاطلا
.ةيفاضإةيئابرهكتاقحلمةيأليغشتو
ليغشتءدبلشفولاطعألايدافتل.

ءاوتحاىلعاًمئادصرحا،ةبكرملا
.ىوصقلاريودتلاةقاطىلعةيراطبلا
ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.

ةيراطبلارابتخالصيخشتتادعمب
.تالباكلاوتالصولالكآتمدعنامضو

رويسلا
اهنعردصاذإرويسلالادبتسامزليدق.

تامالعاهيلعترهظوأريفصتوص
.قزمتلاوأققشتلا
لوصولانيبٰردملاليكولايينفلنكمي.

صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاىلإ
وأطبضلاتايلمعءارجإورويسلا
.ةرورضلادنعاهبىصوملالادبتسالا

لمارفلا

رمأيهوةبكرملافاقيإىلعلمارفلالمعت
.ةنمآلاةدايقلليرورض
رودصلمارفلالكآتتامالعنمضتتدق.

وأريفصوأريرصوأةقسقستوص
.ةبكرملافاقيإةبوعص

ليكولاىدلنيبردملانيينفلاديوزتمت.
صحفلةمزاللاتادعملاوتاودألاب
ةيلاعرايغلاعطقبةيصوتلاولمارفلا
.ةبكرمللاًصيصخةممصملاةدوجلا

لئاوسلا

مادختساولئاوسلاتايوتسمطبضلمعي
ةمظنأةيامحىلعةدمتعملالئاوسلا
تويزولئاوسلارظنا.اهتانوكموةبكرملا
ىلعفرعتلل٣٨٩/اهبىصوملاميحشتلا
.زروتوملارنجىدلةدمتعملالئاوسلا
كرحملاتيزتايوتسمصحفيغبني.

لكدنعيمامألاجاجزلالسغلئاسو
.دوقولاةئبعتاهيفمتيةرم
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٣٨٧ ةنايصلاوةمدخلا
تادادعلاةعومجمحيباصمءيضتدق.

لئاوسلاتايوتسمضافخناىلإةراشإلل
.اهتئبعتىلإةجاحلاو

ميطارخلا

يغبنيولئاوسلالقنىلعميطارخلالمعت
دوجومدعنامضلةمظتنمةفصباهصحف
صحفلالالخنم.اهبتابرستوأتاققشت
صحفليكولاعيطتسي،طاقنلاددعتم
ةجاحلاةلاحيفحصنلاءادسإوميطارخلا
.اهلادبتساىلإ
حيباصملا

ةيسيئرلاحيباصملالمعتنأمهملانم
ةروصبلمارفلاحيباصموةرخؤملاحيباصمو
نورخآلاكاريوةيؤرلانمنكمتتىتحةديج
.قيرطلاىلع
ةيسيئرلاحيباصملاةجاحتامالعنمضتتو.

مدعواهتءاضإتوفخةيانعلاىلإ
.اهبفلتلاوأقوقشلاروهظوةءاضإلا
ةفصبلمارفلاحيباصمصحفبجيو
.ةلمرفلادنعاهتءاضإنامضلةيرود

عيطتسي،طاقنلاددعتمصحفلالالخنم.
ةيأةظحالموحيباصملاصحفليكولا
.اهبتالكشم

تاماعدلاوتامدصلاتاصتمم

ىلعتاماعدلاوتامدصلاتاصتممدعاست
.ةسالسرثكأةدايققيقحت
زازتهااهلكآتتامالعنمضتتنأنكمي.

ءانثأحجرأتلا/دادترالاوأةدايقلاةلجع
ءانثألوطأةفاسمعطقوأةلمرفلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةلمرفلا
.ةيواستم

،طاقنلاددعتمصحفلانمءزجكو.
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسي
تاماعدلاوتامدصلاتاصتممصحف
لشفوأبرستلاتامالعنعًاثحبًايرصب
كداشرإمهنكميو،فلتلاوألزعلاداوم
.ةمدخلاءارجإتقوبقلعتياميف

تاراطإلا

اهتنزاومواهنيببوانتلاوتاراطإلاخفنبجي
ءانتعالادعاسيدقو.ةحيحصلاةقيرطلاب
دقامك،دوقولاولاملاريفوتيفتاراطإلاب
.تاراطإلافلترطخنمللقي
لادبتساىلإةجاحلاتامالعنمضتت.

تامالعلانمرثكأوأثالثروهظتاراطإلا
روهظ؛راطإلاسادملكآتلةحضاولا
وأ؛طاطملالالخةجسنألاوأكالسألا
وأسادملايفعطقلاوأقوقشلاروهظ
ىلعقزمتلاوأخافتنالاروهظوأ؛نيبناجلا
.راطإلا

ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.
.ةبسانملاتاراطإلابةيصوتلاوكلذصحف
تامدخريفوتليكولاعيطتسيكلذكو
ليغشتنامضلتالجعلا/تاراطإلاةنزاوم
عيبي.تاعرسلاعيمجبةسالسبةبكرملا
ةيراجتلاتامالعللةعباتلاتاراطإلاليكولا
.اهلةمدخلاتاءارجإرفويوةريهشلا

ةبكرملابةيانعلا

ليكولاىدلةبكرملابةيانعلاتاجتنمرفوتت
ودبتةبكرملالعجيفةدعاسمللكلذو
ةيفيكلوحتامولعملل.ةديدجاهنأكاًمئاد
،جراخلاولخادلانمةبكرملاةيامحوفيظنت
ةيانعلاو٣٧٦/ةيلخادلاةيانعلارظنا
.٣٧١/يجراخلاحطسلاب

تالجعلااياوزطبض

نامضليرورضرمأتالجعلااياوزطبضنإ
قيقحتولكآتلانمتاراطإللةيامحلضفأ
.ءادألضفأ
اياوزطبضىلإةجاحلاتامالعنمضتتو.

مكحتلاةسالسمدعوأبحسلاتالجعلا
ريغةروصبتاراطإلالكآتوأةبكرملايف
.ةداتعم

ةمزاللاتادعملاليكولاىدلرفوتتو.
.تالجعلااياوزلحيحصلاطبضلانامضل
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ةنايصلاوةمدخلا٣٨٨

يمامألاجاجزلا

لضفأوقئاللارهظملاوةمالسلانامضل
اًفيظنيمامألاجاجزلاىلعظفاح،ةيؤر
.اًفافشو
قوقشلاوشودخلافلتلاتامالعنمضتت.

.اياظشلاراسكناو
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.

ليدبلابةيصوتلاويمامألاجاجزلاصحف
.ةجاحلادنعبسانملا

تاحساملاتارفش

اهيلعظافحلاوةحساملاشيرفيظنتبجي
.ةحضاوةيؤرريفوتلةديجةلاحيف
طوطخلاروهظلكآتلاتامالعنمضتت.

جاجزلايفةلوسغملاريغقطانملاو
.هقزمتوأطاطملالكآتويمامألا
ليكولاىدلنوبردملانوينفلاعيطتسيو.

دنعاهلادبتساوةحساملاشيرصحف
.ةجاحلا
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٣٨٩ ةنايصلاوةمدخلا

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا
،انهةجردملاريغميحشتلاتويزوألئاوسلاكلذيفامب،تافصاوملاوأ،مسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي
.كليكونم

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

ـبةكرحلقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان
)تاعرس٦

.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

ـبةكرحلقان(يكيتاموتوألاةكرحلالقان
)تاعرس١٠

DEXRONيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس ULV.

NLGIتابلطتمعمةيساشلاميحشتبسانتيلكيهلاميحشت .GC-LBةئفلاوأLBةئفلانم،#2

ديربتلالئاسطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL.٣١٢/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصُني.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1٣٠٧/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

NLGIتابلطتمعمميحشتلابسانتيةكرحلالقنلةيضرألاةلصولا .GC-LBةئفلاوأLBةئفلانم،#2

.كليكوعجاريفلخلاويمامألاروحملاهيجوتدومعتانيسل

)يعابرلاعفدلاماظن(يمامألاروحملا
يفلخلاروحملاو

.كليكوعجار

DOTةيعونيكيلورديهلالمارفلاتيزةيكيلورديهلالمارفلاماظن .٣٢٠/لمارفلاتيزعجار.4

.كليكوعجاريكيلورديهلايئابرهكلاهيجوتلاماظن



Chevrolet/GMC Silverado/Sierra/Sierra Denali 2500 HD/3500 HD Owner
Manual (GMNA-Localizing-MidEast-16504136) - 2023 - CRC - 6/8/22

ةنايصلاوةمدخلا٣٩٠

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

ءاطغتالصفم،ةيساسألالفقلاتاناوطسأ
ةلصفم،لكيهلابابةلصفمريماسم،كرحملا
بابةلصفم،ةلصولاوةعتمألاقودنصباب
قودنصبابضبقمزاكتراطاقن،دوقولا

،جالزملارامسم،تالصفملا،ةعتمألا
تالصولاو

.كليكوعجار.Superlubeةيعون،ضارغألاددعتمميحشتتيز

.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس)يعابرلاعفدلا(لقنلاةبلع

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا

رايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

٨٤١٢١٢١٩A3244Cكرحملاءاوهرتلف/يقنم

١٢٧٠٧٢٤٦PF63تيزلارتلف

13508023CF185رابغلاحشرم

١١٤–١٢٦٢٢٤٤١٤١لاعشإلاتاعمش
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٣٩١ ةنايصلاوةمدخلا

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

تاحساملاتارفش

Iةصوب٢١٫٧(مس٥٥ـقئاسلابناج(
84578275-

Iةصوب٢١٫٧(مس٥٥–بكارلابناج(
84578275-
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ةنايصلاوةمدخلا٣٩٢

ةنايصلاتالجس
ةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأب

تيرجأيتلاتامدخلاةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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٣٩٣ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا
ةبكرملافيرعت

٣٩٣....)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣٩٣..........ةمدخلاءازجأديدحت

ةبكرملاتانايب
٣٩٤.........تافصاوملاوتاردقلا
٣٩٧...........كرحملاريسراسم

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
ةرايسلادامتعاقصلمىلع)VIN(ةرایسلا
.ليجستلاوةيكلملاتاداهشو

كرحملافيرعت

مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي

تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
/تافصاوملاوتاردقلانمض"كرحملا

دوكلوحتامولعمىلعلوصحلل٣٩٤
.ةبكرملاكرحم

ةمدخلاءازجأديدحت
ريبك)دوكراب(يطيرشزمركانهنوكيدق
دومعلاىلعدوجوملاةداهشلاقصلمىلع
ىلعلوصحللهصحفكنكمييذلاطسوألا
:ةيلاتلاتامولعملا
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.
زارطلابةصاخلاتامالعلا.
ءالطلاتامولعم.
جاتنإلاتارايخ.
)دوكراب(يطيرشزمردوجومدعةلاحيف
هذهدجتسف،قصلملااذهىلعريبك
لخادقصلمىلعاهسفنتامولعملا

.تازافقلاقودنص
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ةينفلاتانايبلا٣٩٤

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاردقلا
.٣٨٩/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا

ةداملا
تاعسلا

ةيزيلجنإلاةغللايرتم
ءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلالئاسب
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإعجرا

.تامولعملا
تراوك١٥٫٤اًرتل١٤٫٦*كرحملاديربتماظن

تراوك٨٫٠رتل٧٫٦رتلفعمكرحملاتيز

دوقولانازخ

I٢٥٠٠/٣٥٠٠ةلسلسسايقمقودنص
ًانولاج٣٦،٠اًرتل١٣٦٫٣

Iليوطلاقودنصلاو٢٥٠٠/٣٥٠٠ةلسلس
ًانولاج٣٦،٠اًرتل١٣٦٫٣

Iيمامألاجيرهصلا–ةيلكيهلاةنيباكلاتاذتابكرملا٣٥٠٠ةلسلسلا
ًانولاج٢٣.٥اًرتل٨٩٫٠

Iيفلخلاجيرهصلا–ةيلكيهلاةنيباكلاتاذتابكرملا٣٥٠٠ةلسلسلا
ًانولاج٤٠٫٠اًرتل١٥١٫٤
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٣٩٥ ةينفلاتانايبلا

ةداملا
تاعسلا

ةيزيلجنإلاةغللايرتم
تراوك٢٫٤رتل٢٫٣لقنلاةبلعلئاس

تراوك٢٫١رتل٢٫٠يكيلورديهلاةدضعملاةوقلابهيجوتلاماظنلئاس

مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع

ىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسمنم

.هتانوكمولماكلابديربتلاماظنىلإكرحملاديربتماظنةعسميقدنتست*

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

V8رتل٦٫٦ (L8T)ةردق٤٠١(تاووليك٧٢٩٩
٥٢٠٠ةعرسب)ةيناصح

ةقيقدلايفةرود

٦٢٤Y)مدقلطر٤٦٤(
يفةرود٤٠٠٠دنع

ةقيقدلا

ملم١٫١٠–٠٫٩٥
)ةصوب٠٫٠٤٣–٠٫٠٣٧(

ىلإيدؤينأنكميولاعشإلاةعمشةوجفطبضةداعإبىصويال.ةعنصملاةكرشلالبقنماًقبسملاعشإلاةعمشتاوجفنييعتمتي
.اهفلت
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ةينفلاتانايبلا٣٩٦

)٣٥٠٠و٢٥٠٠ةلسلسلا(ةرايسللةعرسىلعأ

جتنملاىلعتارييغتءارجإيفقحلابظفتحننحنو.كلاملاليلدةعابطتقويفةحاتملاتامولعملاثدحأىلعةيلاتلاةينايبلاموسرلايوتحت
.راذنإقباسنودنمتقولاكلذدعب

ةعرسىلعأزارطلا
)ةعاسلايفليم٩٨(ةعاس/مك١٥٨ليوطقودنصعمةيداعلاةنيباكلاتاذ2WD/4WDزارط
وأيسايقلاقودنصلاوةجودزملاةنيباكلاتاذ2WD/4WDزارط
)ةعاسلايفليم٩٨(ةعاس/مك١٥٨ليوطلا

)ةعاسلايفليم٩٨(ةعاس/مك١٥٨يسايققودنصعمطقفباكرلاةنيباكتاذ2WD/4WDزارط
)ةعاسلايفليم٩٨(ةعاس/مك١٥٨ليوطقودنصعمطقفباكرلاةنيباكتاذ2WDزارط
)ةعاسلايفليم٩٣(ةعاس/مك١٥٠ليوطقودنصعمطقفباكرلاةنيباكتاذ4WDزارط
يكيتاموتأةكرحلقانو)MYD(تاعرس٦،رتل٦٫٦ةعس)L8T(كرحمىلع٣٥٠٠/٢٥٠٠ةلسلسلانمةبكرمللىوصقلاتاعرسلادمتعت
.٣٫٧٣يفلخروحمةبسنو
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٣٩٧ ةينفلاتانايبلا

كرحملاريسراسم

رتل٦٫٦كرحم
( يدرفدلوم )

رتل٦٫٦كرحم
( جودزمدلوم )
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ليمعلاتامولعم٣٩٨

ليمعلاتامولعم
ليمعلاتامولعم
٣٩٨...............ةقباطملانايب

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةبكرملاتانايبليجست

٤٠٢...............ةيصوصخلاو
٤٠٣.............يناربيسلانمألا
٤٠٣........ثدحلاتانايبتالجسم

OnStar...................٤٠٤
٤٠٤......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليمعلاتامولعم

ةقباطملانايب

يكلساللاددرتةزهجأ

ايريجين

هذهتالاصتالاةدعمليصوتحيتي
تالاصتالاةنجللبقنماهمادختساو
.ةيريجينلا

حاتفمنودلوخدلاةدحو

ليئارسإ

Denso:ةيراجتلاةمالعلا

جتنملاعجار:عنصلاةنس
يبلسلالوخدلليبلسلاءدبلاماظن:جتنملا
)LFلسرم(

/UPE01/U2NA0/U2NB0:زارطلا
U22B0/U22A0

،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا:عنصلادلب
نيصلا
برغملا

برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 7566 ANRT 2012

٢٠١٢-١٠-١٧:دامتعالاخيرات
MR:دامتعالامقر 9491 ANRT 2014

٢٣–٠٧–٢٠١٤:دامتعالاخيرات
MR:دامتعالامقر 10027 ANRT 2015

٢٠١٥-٠٢-٠٣:دامتعالاخيرات
MR:دامتعالامقر 10125 ANRT 2015

٢٠١٥-٠٣-٠٢:دامتعالاخيرات
MR:دامتعالامقر 12260 ANRT 2016

٢٠١٦-٠٧-٢٦:دامتعالاخيرات
نامع

:U2NB0زارطلا

:U2NA0زارطلا
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٣٩٩ ليمعلاتامولعم

:U22B0زارطلا

:UPE01زارطلا

ويدارلا

نامع

)RKE(حاتفمنوددعُبنعلاسرإزاهج

ليئارسإ

Denso:ةيراجتلاةمالعلا

جتنملاعجار:عنصلاةنس
ينورتكلإحاتفم:جتنملا
1EA،1ES:زارطلا

،ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا:عنصلادلب
نيصلا
برغملا

برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 20720 ANRT 2019

ندرألا

TRC/34/7147/2020

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ةقطنملاهبنم/ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم
ةيبناجلاءايمعلا

نامع

ندرألا

TRC/31/7918/2020

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

تاراطإلاطوغضرعشتسملاسرإزاهج

ليئارسإ

:ةيراجتلاةمالعلا
Schrader Electronics Ltd.

جتنملاعجار:عنصلاةنس
تاراطإلاطوغضرعشتسم:جتنملا
AG6SP4،AG3PD4:زارطلا
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ليمعلاتامولعم٤٠٠

ادنلريأ/كيسكملا/نيصلا:عنصلادلب
ندرألا

TRCمقرT/4/11/11/2845

TRCمقرTRC/32/8239/2021

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

برغملا

MR:دامتعالامقر 10719 ANRT 2015

12_08_2015:دامتعالاخيرات

TTPM - Aماع

ندرألا

TRCمقرT/4/11/11/3286

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ىدملاديعبرادار

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
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٤٠١ ليمعلاتامولعم

ماعلابآرملابابحتفزاهج

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ةزهجألليهيجوتلاةقباطملانايب/2014/53
يبوروألاداحتالل)RED(ةيكلساللا

ةمظنأىلعةبكرملاهذهيوتحت
ـلعضختويدارتاجوملبقتستوأ/ولسرت

2014/53/EU.ةعنصملاتاكرشلانلعت
هيجوتللاهتقباطمنعهاندأةجردملاةمظنألل

2014/53/EU.نايبللماكلاصنلا
حاتمماظنلكليبوروألاداحتاللةقباطملا
:يلاتلاتنرتنإلاناونعىلع

www.chevroleteurope.com.

دروتسملا

GM Mobility Europe GmbH

Bethmannstraße 50-54 Ort

60311 Frankfurt am Main

نسيه
ايناملأ

ماعلابآرملابابحتفزاهج

Gentex Corporation

600 North Centennial Street

Zeeland, MI 49464

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
٤٣٤٫٧٩-زترهاجيم٤٣٣٫٠٥:ليغشتلاددرت
زترهاجيم
طاواغيم٠٫١٣٨:ىوصقلاجارخإلاةوق
)ةلاعفلاةّعشملاةردقلا(
Hufدعُبنعمكحتلاحاتفم B2 MY21-MY24

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH &
Co. KG

Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany

زترهاجيم٤٣٣:ليغشتلاددرت
٠٫٣:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
EIRPطاواغيم

نوددعُبنعلاسرإزاهجبلصتملقتسمحاتفم
زترهاجيم٤٣٣حاتفم

Continental Automotive Gmbh.

Siemensstrasse 12D-93055
Regensburg

ايناملأ

زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
ىصقأدحك
EIRPيليملبيسيد١٠٫٨-:لاسرإلاةقاط

)RKE(حاتفمنوددعُبنعلاسرإزاهج

DENSO CORPORATION

1-1, Showa-cho, Kariya-shi,
Aichi-ken, 448-8661, Japan

زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
ةّعشملاةردقلا(ىوصقلاجارخإلاةقاط
طاواغيم٠٫٢٥٨:)ةلاعفلا
حاتفمنودلوخدلاةدحو

DENSO CORPORATION

1-1, Showa-cho, Kariya-shi,
Aichi-ken, 448-8661, Japan

زترهوليك١٢٥:ليغشتلاددرت
ةّعشملاةردقلا(ىوصقلاجارخإلاةقاط
طاواغيم٠٫٩٧:)ةلاعفلا
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظن

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park

Belfast Road

Antrim Bt41 1QS

ةيلامشلاادنلريإ
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ليمعلاتامولعم٤٠٢

ةدحتملاةكلمملا
زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد١٠:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
3.5/3.6(CSM)ةيزكرملاتيبثتلاةدحو

Harman International Industries,
Incorporated

30001 Cabot Drive, Novi, MI 48377

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
زترهاجيج٢٫٤٨٣٥-٢٫٤:ددرتلا
١٣٫٤٤:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
يليملبيسيد
زترهاجيج٥٫٨٢٥-٥٫٧٢٥:ددرتلا
١٣٫٨٧:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
يليملبيسيد

TPM Sensor Global A Edison 433
Sensata–زترهاجيم

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park

Belfast Road

Antrim Bt41 1QS

ةيلامشلاادنلريإ
ةدحتملاةكلمملا
زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت

1<:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
EIRPطاواغيم

TTPM - Aماع

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park

Belfast Road

Antrim Bt41 1QS

ةيلامشلاادنلريإ
ةدحتملاةكلمملا
زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
٠٫٠٣:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
EIRPطاواغيم

تاعطاقتلاهبنم/ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهبنم
ةيفلخلاةيرورملا

Hella KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

زترهاجيج٢٤٫٢٥٠-٢٤٫٠٥٠:ددرتلا
يليملبيسيد٢٠<:ةقاطلاجرخ
)طاواجيم١٠٠(

ضفخنمويدار

LG Electronics Inc.

222, LG-ro, Jinwi-myeon,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do,

451-713, Korea

زترهاجيم٥٨٢٥-٢٤٠٢:ددرتلاىدم
،زترهاجيج٢٫٤:جارخإلاةقاطلىصقألادحلا

زترهاجيج٥٫٨،زترهاجيج٥٫٥

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةبكرملالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
وأاهتدايقةيفيكوةبكرملاءادأبةصاخلا
مدختست،لاثملاليبسىلع.اهمادختسا
ةبقارملااهتفيظورتويبمكتادحوةرايسلا
قودنصوكرحملاءادأيفمكحتلاو
ةداسولاراشتناتالاحةبقارمو،سورتلا
اذإو،مداصتثودحدنعاهخفنوةيئاوهلا
ريفوت،ماظنلااذهبةدوزمةرايسلاتناك
قئاسلاةدعاسملقالغناللةعناملالمارفلا
هذهنزختدق.ةرايسلايفمكحتلاىلع
يذلاينفلاةدعاسملتانايبلاتادحولا
وأةبكرملاةمدخيفرجاتلاىدللمعي
يف)زروتوملارنج(GMةكرشةدعاسمل
دق.تازيملاوأةمالسلاتايوتسمنيسحت
تانايبنيزختباًضيأتادحولاضعبموقت
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٤٠٣ ليمعلاتامولعم

ىلع،ةرايسلاليغشتبكمايقةيفيكلوح
وأدوقولاكالهتسالدعملاثملاليبس
اًضيأتادحولاهذهلنكمي.ةعرسلالدعم
لثم،ةيصخشلاتاليضفتلابظافتحالا
عاضوأوطبضلاةقبسمويدارلاتاطحم
.ةرارحلاةجردتادادعإودعاقملا

يناربيسلانمألا
تامولعمعمجبروتوملارنجةكرشموقت
كلذيفامبكتبكرممادختسالوح
ةقلعتملاتامولعملاوةيليغشتلاتامولعملا
ريفوتلتامولعملاهذهعمجننحن.ةمالسلاب
اهنيسحتواهمييقتوانتامدخوانتاجتنم
كلذكواهلحواهبلكاشملافاشكتساو
مهملانم.ةديدجتامدخوتاجتنمريوطتل
ةمظنألاةيامحروتوملارنجةكرشل
نمتانايبلاةيامحوةبكرملابةينورتكلإلا
ريغيجراخلامكحتلاوأينورتكلإلالوصولا
نامألاريياعمبةكرشلاظفتحتو.هبحرصملا
رصانعوةيداشرإلاتاهيجوتلاوتاسرامملاو
ةبكرملاةيامحىلإفدهتيتلامكحتلا
لوصولادضةبكرملاةمدخليئيبلاماظنلاو
طاشنلافاشتكاوهبحرصملاريغينورتكلإلا
ةطبترملاتاكبشلايفلمتحملاراضلا
هبتشملايناربيسلانمألاثداوحلةباجتسالاو
ةقسنمةقيرطبوبسانملاوتقولايفاهب
ىلعةينمألاثداوحلارثؤتنأنكمي.ةلاعفو
.رطخللةصاخلاكتانايبضرعتوأكتمالس
مدعىجُري،نامألارطاخمنمدحللو
ةزهجأبكتبكرمبةينورتكلإلاةمظنألاليصوت

تاكبشيأبكتبكرمليصوتوأةدمتعمريغ
،لثم(ةقوثومريغوأةفورعمريغ

BluetoothوأWIFIيف.)ةلثاممةينقتوأ
رثؤتةينمأةثداحيأيفكشتتنكةلاح
،كتبكرملنمآلاليغشتلاوأكتانايبىلع
لاصتالاوكتبكرمليغشتفاقيإىجُري
.كليكوب

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDR
ىلعدعاستستانايبليجستبمايقلايف
ةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيكمهف
لثم،مداصتلاهبشياموأمداصتثودح
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولاخافتنا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
يفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملاهذه
.كتبكرميفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
)ساسألانمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

وأ/ودوقولاةساودطغضبقئاسلاماق
ولمارفلا
.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.

ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
ةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي

الو.يداعريغمداصتثداحعوقولاحيف
يفEDRةطساوبتانايبيأليجستمتي
متيالامكةيداعلاةدايقلافورظلظ
مسالالثم(ةيصخشتانايبيأليجست
دق،نكل.)ثداحلاعقومورمعلاوعونلاو
قيبطتتاطلسلثم،فارطألاضعبموقت
تانايبعمEDRتانايبجمدب،نوناقلا
اهيلعلوصحلامتييتلاةيصخشلافيرعتلا
ثداحيفقيقحتلاءانثأينيتورلكشب
.مداصتلا
،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
لوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوتمزلي
ّعنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأةبكرملل
تاطلسلثم،ىرخأفارطأناكمإب،ةبكرملا
تادعملاكلتمتيتلاونوناقلاقيبطت
اذإتامولعملاةءارقبمايقلا،ةصاخلا
ةبكرملاىلإلوصولاةيناكمإاهلترفاوت
.EDRوأ

)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
اهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلععالطالاب
ىلعلوصحلادعب:الإىرخأفارطأعم
ةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلاكلامةقفاوم
ةقفاومىلعلوصحلادعبفةرجأتسم
نميمسربلطلةباجتساكوأرجأتسملا
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ليمعلاتامولعم٤٠٤

وأههباشمةيموكحةهجةيأوأةطرشلا
)GM(زروتوملارنجةكرشعافدنمءزجك
مادختساًاضيأنكمي.نوناقلاددُحيامكوأ
زروتوملارنجةكرشموقتيتلاتانايبلا
)GM(تابلطتمبءافيإللاهمالتساوأاهعمجب
)GM(زروتوملارنجةكرشبةصاخلاثحبلا
نيرخآللتانايبلاهذهةحاتإمتتدقوأ
ةجاحلاحيضوتمتيامدنع،ثحبلاضارغأل
وأةددحمةبكرمبتانايبلاطابترامدعو
.ددحمةبكرمكلامب

OnStar
OnStarماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
عمجمتيدقف،ةطشنةمدخةطخاهيدلو
ماظنلالخنماهلقنوةيفاضإتانايب

OnStar.لوحتامولعمكلذنمضتيو
يوطنتيتلاتامادطصالاو؛ةبكرملاليغشت
،اهتازيموةبكرملامادختساو؛ةبكرملااهيلع
؛هيفرتلاوتامولعملاماظنكلذيفامب
ماظنبةيبيرقتلاةبكرملاةعرسوعقوملاو

GPS.ماظنماكحأوطورشعجارOnStar
.OnStarعقومىلعةيصوصخلانايبو

/OnStarلوحةيفاضإتامولعمعجار
٤٠٧.

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنمسقعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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٤٠٥ OnStar

OnStar
OnStarىلعةماعةرظن

٤٠٥....OnStarىلعةماعةرظن

OnStarتامدخ
٤٠٦....................ئراوطلا
٤٠٧......................نامألا

OnStarلوحةيفاضإتامولعم
لوحةيفاضإتامولعم

OnStar.................٤٠٧

OnStarىلعةماعةرظن

ةيصوصخلارز!

قرزألاOnStarرز|

Uرمحألائراوطلارز
لماشماظنبةدوزمةرايسلاهذهنوكتدق
راشتسمبلاصتالاهنكميةبكرملالخاد

OnStarلقنتلاونمألاوئراوطلاتامدخل
تامدخبلطتتدق.تاصيخشتلاوتالاصتالاو

OnStarةمدخةطخاهبةلصتملاتامدخلاو
OnStarطرتشت.تانايبةطخوةعوفدم
يئابرهكلاماظنلاوةبكرملاةيراطبرفوت
رمقلاتاراشإويولخلالاصتالاةمدخو
OnStarلمعي.لمعتوGPSيعانصلا
ئراوطلاتامدخيمدقمللصوةقلحةباثمب
عمجبOnStarقيبطتموقيدق.نييلاحلا
كلذيفامب،كتبكرمنعوكنعتامولعم
مدختسمطورشرظنا.عقوملاتامولعم

OnStar،طورشو،ةيصوصخلانايبو
ليصافتلانمديزمىلعلوصحللجمانربلا
ىلعماظنلادويقكلذيفامب

my.chevroletarabia.comوأ
my.gmcarabia.comوأ
onstararabia.com.

OnStarماظنةلاحءوضحابصمدجوي
حابصمناكاذإ.OnStarرارزأراوجب
:وهةلاحلا
.اًزهاجماظنلانوكي:تباثرضخأ.
.بلطلادنع:ضماورضخأ.
.ةلكشمدوجوىلإريشي:رمحأ.
|ىلعطغضا.لمعيالماظنلا:فاقيإ.

يراشتسمدحأعمثدحتللنيترم
OnStar.

دحأىلإثدحتلل|ىلعطغضا
ماظنبلاصتالا"عجار.نيراشتسملا

OnStar"مسقلااذهيفاًقحال.
بسحيتوصلارمألارزفئاظوفلتختدق
.ةقطنملاوةبكرملا

:لجأنم|ىلعطغضا
myGMCوأmyChevroletقيبطتحتفا.

.ةيهيفرتلاتامولعملاضرعةشاشىلع
وأ
ةطقنمساصيصختوىلعلوصحلابمق.

،رورملاةملكوSSIDوأيافياولاصتا
.اهرفاوتةلاحيف
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٤٠٦OnStar

:لجأنمراشتسمبلاصتالل|ىلعطغضا
مقوأباسحلاتامولعمنمققحت.

.لاصتالاتامولعمثيدحتب
بلطلادنعيصيخشتصحفىلعلصحا.

.ةبكرمللةيسيئرلاليغشتلاةمظنأل
.قيرطلاىلعةدعاسمىلعلصحا.
لاحيف،يافياوتادادعإةرادإبمق.

.اهرفاوت

يذلاصتاىلعلوصحللUىلعطغضا
رادمىلعرفوتمOnStarراشتسمبةيولوأ
:لجأنمعوبسألامايألاوطةعاسلا
.ئراوطلايفةدعاسمىلعلوصحلا.
.ًاحلاصًانطاومنك.

OnStarىلعلاصتالا

|ىلعطغضا،OnStarراشتسمبلاصتالل
.ةيلاتلافتاهلاماقرأدحأبلصتاوأ

فتاهلامقرةلودلا

800نيرحبلا 06956

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674

OnStarتامدخ

ئراوطلا
ةطخئراوطلاتامدخبلطتت
ةمدخعم.ةطشننامأوةمالس

Automatic Crash Response
نكمي،)مداصتلاثداوحلةيئاقلتلاةباجتسالا(
راشتسمهيبنتةجمدملاتارعشتسملل

OnStarيذلاوًايئاقلتاًصيصخبردملا
.ةدعاسمللةبكرملابروفلاىلعهليصوتمتيس

ةيولوأيذلاصتاءارجإلUىلعطغضا
هنكمييذلاOnStarيراشتسمدحأب
،ئراوطلاتامدخيدوزمبلاصتالا
لقنو،طبضلابكعقومىلإمههيجوتو
.ةماهلاتامولعملا
نكمي،قيرطلاىلعةدعاسملامادختساب
بيرقةمدخرفومعقومديدحتنيراشتسملل
وأراطإلاءاوهغيرفتةلاحيفةدعاسملل
نازخغارفوأروبعةلصوبةيراطبلاليصوت
.زاغلا
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٤٠٧ OnStar

نامألا
هذهOnStarمدقت،اهرفاوتلاحيف
:تامدخلا
Stolenةمدخعم. Vehicle Assistance

،)ةقورسملاةبكرملاداجيإيفةدعاسملا(
ةمدخمادختساOnStarراشتسملنكمي

GPSةقدبةبكرملاعقومنييعتل
يفةيموكحلاتاطلسلاةدعاسمو
.ةعرسبةبكرملاةداعتسا
نعلاعشإلالفق"ةيصاخمادختساب.

ةمدخلنكمي،اهرفوتلاحيف"دُعب
OnStarكرحملاليغشتةداعإعنم.

ةيصاخمادختساب.
Stolen Vehicle Slowdown)فاقيإ

ةلاحيف،)ةقورسملاةبكرملاليغشت
عمOnStarلمعتنأنكمي،اهرفوت
.ًايجيردتةبكرملاءاطبإلنوناقلاقيبطت

ةقرسلابهيبنتلاراعشإ

ةلفقمباوبألاتناكاذإ،هرفوتلاحيف
لاسرإمتيسف،ةبكرملاراذنإتوصردصو
ديربلاوأةيصنلالئاسرلاقيرطنعراعشإ
ةقرسةلاحيف.امهالكوأينورتكلإلا
عملمعلاOnStarراشتسملنكمي،ةبكرملا
.ةبكرملاةداعتسالتاطلسلا

OnStarلوحةيفاضإتامولعم
ةيكلملالقنةمدخ

لقنةيلهأتامولعمبلطل|ىلعطغضا
تامولعمرييغتراشتسمللنكمي.باسحلا
.اهتلازإوأباسحلا

ةبكرملاةيكلملقن/عيب

وأOnStarةمدخءاهنإلروفلاىلعلصتا
نمصلختلامتاذإةلصتملاتامدخلا
دقعىهتنااذإوأاهلقنوأاهعيبوأةبكرملا
"OnStarماظنبلاصتالا"عجار.راجيإلا
.مسقلااذهيفاًقحال

نيقحاللانيكلامللطيشنتلاةداعإ

ىلإثدحتللتابلاطملاعبتاو|ىلعطغضا
موقيس.نكممتقوبرقأيفراشتسم
تابكرملاتالجسثيدحتبراشتسملا
ةمدخلاتارايخوأOnStarقيبطتحرشيسو
.ةلصتملا

OnStarةمدخلمعتفيك

مداصتلاثداوحلةيئاقلتلاةباجتسالارفوتت
تابكرملاةدعاسمو،ئراوطلاتامدخو
ةدعاسملاودُعبنعتامدخلاوةقورسملا
رفوتتال.تابكرملامظعميفقيرطلاىلع
وأناكملكيفOnStarتامدخعيمج
،تامولعملانمديزمل.تابكرملاعيمجب
دويقو،OnStarتامدخللماكفصوو
نايبو،OnStarمدختسمطورشو،ماظنلا
عجار.جمانربلاطورشو،ةيصوصخلا
اذهيفاًقحال"OnStarماظنبلاصتالا"
:مسقلا
my.chevroletarabia.comعجار.

(Chevrolet).
my.gmcarabia.comعجار. (GMC).
دحأعمثدحتلل|ىلعطغضا.

.نيراشتسملا
تامدخلاوأOnStarلمعتنأنكميال
نوكيناكميفةبكرملاتناكاذإالإةلصتملا
ةمدخدوزمعمقافتاهيدلOnStarهيف
نأبجي.ةقطنملاكلتيفةمدخللةيكلسال
ةيطغتلايكلساللاةمدخدوزمىدلنوكي
ةقفاوتملاةينقتلاولابقتسالاوةكبشلاةعسو
ال.ةلصتملاتامدخلاوأOnStarتامدخعم
نمضتتيتلاةمدخلالمعتنأنكمي
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٤٠٨OnStar

رفوتتملامةبكرملانأشبعقوملاتامولعم
ةقفاوتمنوكتوةقاعإنودGPSتاراشإ
تامدخلمعتالدقو.OnStarةزهجأعم

OnStarمتيملاذإةلصتملاتامدخلاوأ
ملوأةحيحصةروصبOnStarتادعمتيبثت
ةفاضإةلاحيف.ةحيحصةروصباهتنايصمتي
دقف،اهليدعتوأاهليصوتوأةزهجأوأتادعم
تامدخلاوأOnStarتامدخلمعتال
عقتيتلاىرخألالكاشملانإ.ةلصتملا
لالتلالثم-OnStarمكحتقاطنجراخ
ميمصتوسقطلاوقافنألاوةيلاعلاينابملاو
ةبكرملافلتوةبكرملاةينبويئابرهكلاماظنلا

فتاهلاةكبشماحدزاوأمداصتثداحيف
.ةمدخلاعنمتدقماحدزالاوأةيكلساللا

قيبطتل)PIN(يصخشلافيرعتلامقر
OnStar

)PIN(يصخشلافيرعتلامقردوجومزلي
.OnStarتامدخضعبىلإلوصولل
يفيصخشلافيرعتلامقررييغتنيعتيس
دحأعمثدحتلادنعىلوألاةرملا
OnStarفيرعتمقررييغتل.نيراشتسملا
OnStarراشتسمبلصتا،يصخشلا
عجار.لاصتالاوأ|ىلعطغضلاب
اذهيفاًقحال"Onstarماظنبلاصتالا"
.مسقلا

نامضلا

نمءزجكOnStarتادعمنامضنكمي
.ةبكرملانامض

Languages)تاغللا(

تاغلبةباجتساللةبكرملاةجمربنكميو
.اًراشتسمبلطاو|ىلعطغضا.ةددعتم
ةيزيلجنإلانيتغللابنوراشتسملارفوتي
بسحةحاتملاتاغللافلتختدق.ةيبرعلاو
.ةبكرملا

ةلمتحملالكاشملا

لفقحتفبمايقلاOnStarةمدخلنكميال
تابكرملاةدعاسموأدُعبنعباوبألا
رمتسملكشبةبكرملافاقيإدعبةقورسملا
.لاعشإةرودنودمايأ)١٠(ةرشعةدمل
)١٠(ةرشعةدملةبكرملاليغشتمتيملاذإ
لاصتالاOnStarةمدخلنكمينإف،مايأ
لافقأعناصوأقيرطلاىلعةدعاسملاب
.ةبكرملاىلإلوصولايفةدعاسملل

)GPS(عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلا
ىدحإيفGPSماظنةقاعإثدحتدق.

يف؛ةليوطلاينابملاعمىربكلاندملا
يفو؛تاراطملالوحو؛نكرلابآرم
ةقطنميفوأ؛ةيلفسلاقرطلاوقافنألا
نكتملاذإ.ةيلاعراجشأةفاثكتاذ
نأضرتفملانمف،ةحاتمGPSتاراشإ
لاصتالللمعلايفOnStarماظنىقبي
دجتدق،كلذعمو.OnStarىلع

OnStarعقوملاديدحتيفةبوعص
.طبضلاب
OnStarعيطتست،ئراوطلافقاوميف.

GPSىلعنزخمعقومرخآمادختسا
يفنيبيجتسمللتامولعملاسرإل
.ئراوطلا

GPSتايئاوهويولخلالابقتسالا

OnStarموقينأيولخلالابقتسالابلطتي
ال.ةبكرملاىلإدعبنعتاراشإلاسرإب
هنمبرقلابوأيئاوهلاقوفرصانععضت
ماظنوةيولخلاتاراشإلالابقتسارظحعنمل
.يملاعلاعقاوملاديدحت
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OnStarةلاسربلاصتالارذعتي

دقوأةدودحمةيولخةيطغتكانهتناكاذإ
ىصقألادحلاىلإةيولخلاةكبشلاتغلب
طغضا.ةلاسرلاهذهرهظتدقف،ةعسلل
وأىرخأةرمةملاكملاةلواحمل|ىلع
لايمأةعضبةدايقلادعبىرخأةرمةلواحملا

.ىرخأةيولخةقطنميف

ةقاطلاوةبكرملالكاشم

ماظندوجوOnStarتامدخبلطتت
تاينقتو،ةيكلسالةمدخو،ةبكرملليئابرهك
عقاوملاديدحتماظنلةيعانصلارامقألا
لمعتىتحاهليغشتو)GPS(يملاعلا
هذهلمعتالدق.حيحصلكشبتازيملا
.اهلصفوأةيراطبلاغيرفتةلاحيفمظنلا

ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ةسدنهلايفOnStarماظنجمدمت
تادعميأفضتال.ةبكرمللةيئابرهكلا
ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملاعجار.ةيئابرهك
ةيئابرهكلاةزهجألالخادتتدق.٣٠٠/
ببستوOnStarماظنليغشتعمةفاضملا
.هليغشتمدع

ةبكرملاجماربتاثيدحت

زروتوملارنجةكرشوأOnStarمدقتدق
تارييغتءارجإوأدُعبنعجماربلاتاثيدحت
ىلعلوصحلاوأراطخإنودةبكرملاىلع
وأتاثيدحتلاهذهززعتدقف.ىرخأةقفاوم
نامألاوأةمالسلاىلعظفاحتوأتارييغتلا
رثؤتدق.ةبكرملامظنوأةبكرملاليغشتوأ
وحمتوأتارييغتلاوأجماربلاتاثيدحت
،ةبكرملايفةنزخملاتادادعإلاوأتانايبلا
تاطحموأةظوفحملالقنتلاتاهجولثم
وأOnStarدعتال.اًقبسمةددحملاويدارلا
تانايبيأنعالوؤسمزروتوملارنجةكرش
عمجتدقو.اهوحممتوأةرثأتمتادادعإوأ
تامولعمتارييغتلاوأتاثيدحتلاهذه
عمجلااذهحيضوتمتو.اًضيأةيصخش
وأOnStarةيصوصخنايبيفتامولعملل
تقويفةلصفنمةروصباهنعحاصفإلا
وأتاثيدحتلاهذهببستتدقامك.بيكرتلا
مداوخبًايئاقلتماظنلالاصتايفتارييغتلا
نعتامولعمعمجلزروتوملارنجةكرش
تناكاذإامديدحتوةبكرملاماظنةلاح
ميدقتوالمأةحاتمتارييغتلاوأتاثيدحتلا
ةيقافتالكشت.تارييغتلاوأتاثيدحتلا

OnStarوأتاثيدحتىلعةقفاومةيراسلا
ةكرشنأىلعقافتالاوجماربلاتارييغت
.ةبكرمللدُعبنعاهمدقتدقزروتوملارنج

ةيصوصخلا

OnStarةيصوصخنايبىلعروثعلانكمي
my.chevroletarabia.comىلعلماكلا
my.gmcarabia.comوأ)هيلورفيش(

(GMC).كيدلتناكاذإ.هتعجارمبكيصونو
ثدحتلل|ىلعطغضاوألصتاف،ةلئسأيأ
يمدختسمريذحتمتي.راشتسمعم
نامضنكميالهنأنمةيكلساللاتالاصتالا
ربعاهلاسرإمتيتامولعميأةيصوصخ
فارطأللقحي.ةيكلساللاةيولخلاتالاصتالا
تالاصتالاوألاسرإلاضارتعاةثلاثلا
ينوناقريغلكشباهيلإلوصولاوأةصاخلا
ماظنبلاصتالا"عجار.ةقفاومنود

Onstar"مسقلااذهيفاًقحال.

OnStar-جماربلاتارارقإ

،GPLتحتردصملادوكىلعلوصحلل
LGPL،MPL،ةحوتفمىرخأصيخارتو

ةرايزىجري،جتنملااذهيفةدراو،ردصملا
https://opensource.lge.com.ةفاضإلاب

طورشعيمجرفوتت،ردصملاةرفشىلإ
ةيلوؤسملاءالخإواهيلإراشملاصيخرتلا
رشنلاقوقحتاراعشإونامضلانع
ثالثةدمليراسضرعلااذه.ليزنتلل
اذه.جتنملااذهلريخألانحشلادعبتاونس
هذهمالتسادنعصخشيأليراسضرعلا
.تامولعملا
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ةكرشلالخنمهريفوتمتي*
LG Electronics Inc.،لوؤسملاوهو

تاذOSSعملاثتمالاماكحأنعديحولا
ةلصلا

Onstarىلعلاصتالا

|ىلعطغضا،OnStarراشتسمبلاصتالل
.ةيلاتلافتاهلاماقرأدحأبلصتاوأ

فتاهلامقرةلودلا

80006956نيرحبلا

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674
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