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٢........................ةمدقمىوتحملا
٥....................لدولقام
٢٧.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٥٠..............دناسملاودعاقملا
٩٩.......................نيزختلا
١٠٣.....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٤٢........................ةرانإلا
١٤٩......هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٥٥......خانملايفمكحتلاحيتافم
١٦٤..............ليغشتلاوةدايقلا
٢٣٢................ةبكرملابةيانعلا
٣٠٩...............ةنايصلاوةمدخلا
٣٢١.................ةينفلاتانايبلا
٣٢٦..............ليمعلاتامولعم
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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCADILLACزمرو
CADILLACوCTSوCTS-Vتامالع

ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراجت
General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ

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

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}

يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا
نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

تامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفصيف

84489066
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٣ ةمدقم
ةبكرملازومرلودج

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

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$
ةمدختسملاتانوكملانمصلختلا:9

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

ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاتارهصملا:+
j:لافطألانامأماظنISOFIX/LATCH

Q:ةلتكةيطغأبيكرتنمققحت
ةحيحصةروصبةيئابرهكلاتارهصملا
ريسلاةراحرييغتهيبنت:|

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

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

a:طغضلاتحت
V:ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم
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ةمدقم٤

2تاظحالم
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٥ لدولقام

لدولقام

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

ةدايقللةيلوأتامولعم
٨..........ةدايقللةيلوأتامولعم
٨...............ماظنلافاقيإ/ءدب
نودبدعُبنعلوخدلاماظن

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

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

٢٠.......................ةعرسلا
٢٠.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

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

٢١...........)راسملاىلعءاقبلا
٢١....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
٢١....)طقفCTS(ةيطيحملاةيؤرلا
فيصرلاةيؤراريماك
)CTS-V٢١................)طقف
٢٢....)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
ضراعتملارورملاهيبنتماظن

٢٢..............)RCTA(يفلخلا
Park Assist)٢٢....)نكرلادعاسم

نكرلادعاسمماظن
٢٢..........)APA(يكيتاموتوألا
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٢................)RAB(فلخلل
٢٣.......تاقحلملاليغشتسباقم
٢٣...................فقسلاةحتف

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٤.........تابثلايفينورتكلإلا
٢٤..........تاراطإلاطغضةبقارم

LTGينيبرتكرحم(دوقولا L4ةعس
٢٥......................)رتل٢٫٠

LGXكرحم(دوقولا V6ةعس
٢٥......................)رتل٣٫٦

LF3جودزمينيبرتكرحم(دوقولا V6
LT4ورتل٣٫٦ةعس V8ةعس

٢٥......................)رتل٦٫٢
٢٥.........كرحملاتيزرمعماظن
٢٦........ةرايسلاليسغتاداشرإ
٢٦...............ةيداصتقالاةدايقلا
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لدولقام٦

تاسايقلاةزهجأةحول

تادادعلاةحول
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٧ لدولقام
.١٦٢/ةيوهتلاتاحتف.١

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٢
.١٤٦/راسملارييغتوفاطعنالا

تناكاذإ(١٨٨/يوديلاعضولا.٣
.)كلذبةزهجمةرايسلا

.١١٣/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٤

.١٠٥/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام.٥

/ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٦
١٤٥.

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
تناكاذإ(٢٢٥/)راسملاىلعءاقبلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا
.)رفوتاذإ(ليطعتلاحاتفمفاقيإ/ءدب
.١٨١/كرحملاليغشتءدبعجار

.)هبزيهجتلاةلاحيف(ءوضلارعشتسم.٧
ةيسيئرلاحيباصملاماظنعجار
.١٤٤/يكيتاموتوألا

ماظنعجار.يسمشلارعشتسملا
/خانملابيكيتاموتوألايجوزلامكحتلا

١٥٥.

.١٤٩/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٨

قودنصعجار.تازافقلاقودنصرز.٩
.٩٩/تازافقلا
يكيتاموتوألانكرلادعاسمماظنرز
ةمظنأعجار.)اًرفوتمناكاذإ(
/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

٢١٣.

ةمظنأعجار.نكرلادعاسمماظنرز
/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

٢١٣.

٥٩/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١٠
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن.١١
.١٥٥/خانملاب

/تاسايقلاةزهجأةحوليفنيزختلا.١٢
٩٩.
ال()رفوتاذإ(يكلساللانحشلاحول
اللانحشلاعجار.)ضرعلايفرهظي
.١٠٩/يكلس

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا.١٣
.١٩٢/تابثلايفينورتكلإلا

مكحتلاعجار.)عضولا(MODEحاتفم.١٤
.١٩٤/ةدايقلاعضوب

قودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.١٥
.١٨٦/يكيتاموتوألاسورتلا

قودنصعجار.يوديلاعضولارز
.١٨٦/يكيتاموتوألاسورتلا

١٦.ENGINE START/STOP Button)رز
عضاومعجار.)كرحملافاقيإ/ليغشت
.١٨٠/ليغشتلاحاتفم

.١٠٤/ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٧

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

.١٠٥/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.١٨

.١٠٤/ةدايقلاةلجعطبض.١٩
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لدولقام٨
٢٠١/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.٢٠

.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(
/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم

.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(٢٠٣
اذإ(٢١٩/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك
تناكاذإ(١٠٤/ةدايقلاةلجعةئفدت
.)كلذبةزهجمةرايسلا

/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.٢١
١٤٦.

تناكاذإ(١٣٢/ةيولعلاةشاشلا.٢٢
.)كلذبةزهجمةرايسلا

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

١٢١.

ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.٢٤
.٢٣٤/كرحملا

.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفم.٢٥
Electricعجار Parking Brake
.١٩٠/)يئابرهكلانكرلالمارف(

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

ماظنلافاقيإ/ءدب
ماظنموقيس،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ

Stop/Start)فاقيإب)ليغشتلا/فاقيإلا
.دوقولاىلعظافحلايفةدعاسملكرحملا
اًصيصخةممصُمتانوكمىلعيوتحيوهف
.ليغشتلاءدبتايلمعددعةدايزل
ةرايسلافقوتولمارفلامادختسادنع
دنعو.كرحملاليغشتفاقيإمتيدق،لماكلاب
نارودةعرسسايقمضرعي،فقوتلا
AUTOكرحملا STOP)اًيئاقلتفاقيإلا(.
.١١٧/كرحملانارودةعرسسايقمرظنا
ىلعطغضلاوألمارفلاةساودريرحتدنعو
.كرحملاليغشتةداعإمتيس،ةعرسلاةساود
.١٨١/كرحملاليغشتءدبعجار

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
البدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجلنكمي
ىلإلصتةفاسميفلمعينأ)RKE(حاتفم

.ةبكرملانم)اًمدق١٩٧(رتم٦٠

RKEلاسرإزاهجبناجيفرزلاطغضا
حاتفملابحساًمامتبنجت.حاتفملاةلازإل
نكمي.رزلاىلعطغضلانودجراخلل
يطلادعاقموقئاسلابابلحاتفملامادختسا
.ةيفلخلا

وأقئاسلابابلفقريرحتلKىلعطغضا
صيصختتادادعإبسحكلذو،باوبألاعيمج
.دوقولاءاطغلفقريرحتاًضيأمتيس.ةبكرملا
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٩ لدولقام

ةحتفبابوباوبألالكلفقلQطغضا
صيصختتادادعإبسحىلع،دوقولاةئبعت
.ةرايسلا
ءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي
.١٣٦/ةرايسلاصيصختعجار.لفقلا

قودنصبابريرحتل،ةعرسبنيترمXطغضا
.ةعتمألا

ددحمليغشتءدبلهررحمث7ىلعطغضا
.ةبكرملاعضوم

ثالثنمرثكأل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
.ئراوطلاراذنإطيشنتلناوث

راذنإءاغلإلىرخأةرم7ىلعطغضا
.ئراوطلا
لوخدلاماظنليغشتو٢٧/حيتافملاعجار
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنع

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
.ةبكرملاجراخنمكرحملاليغشتءدبنكمي

ةرايسلاليغشتءدب

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
.فاطعنالا

دعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا
.لوخدلا
حيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع
.نكرلا
ليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي
.دعُبنع

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

رطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.
.ةزامغلا

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.
.٣٢/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار

باوبألالافقأ
حاتفمنودبلوصولا
بحساوبابلاضبقميفرزلاطغضا
لوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنعضبقملا
رتم١قاطنيف)RKE(حاتفمنودبدعبنع
نعلوخدلاماظنليغشتعجار.)مادقأ٣(
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُب

يوديلاليغشتلا
.قئاسلابابيفحاتفملامدختساجراخلانم
عجار.ءاطغبةدوزمبابلالفقةناوطسأ
.٣٤/باوبألالافقأ
طغضا،ةيفلخلاباوبألايفو،لخادلانم
دوجوملابابلالفقنيمأترزىلعلفسأل
ضبقمبذجا،بابلالفقريرحتل.بابلاىلعأب
ىرخأةرمهبذجاو،لفقلاريرحتلبابلا
.هحتفل
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ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

زاهجىلعKوأQىلعطغضا،جراخلانم
ماظنليغشتعجار.RKEماظنلاسرإ
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا

ءيضيس.KوأQطغضا،لخادلانم
امدنعحاتفملايفدوجوملارشؤملاحابصم
ةيئابرهكلاباوبألالافقأعجار.اًنمؤمنوكي
/٣٦.

ةبكرملاقودنص

بابىلع|طغضا،ةعتمألاقودنصحتفل
زاهجىلعةعرسبنيترمXطغضا،قئاسلا
،)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
يفلخلاءزجلاىلعسمللاةحولطغضاوأ
.باوبألالكلفقءاغلإدعبةبكرملانم
يفةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضا
ةحولىلعأةعتمألاقودنصنميفلخلاءزجلا
نعلوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنعماقرألا
عجار.قاطنلايف)RKE(حاتفمنودبدعُب
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٣٨/ةبكرملاقودنصو٢٨.

ذفاونلا

نوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعتفوس
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)دنعوأ،)تاقحلملا
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطةزيمطيشنت
)RAP(.ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار
)RAP(/١٨٣.

ةذفانلاحتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأ
ةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةريصقةدملالخرركتملكشباهمادختسا
.٤٦/ةيلآلاذفاونلاعجار
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دعقملاطبض
ةيئابرهكلادعاقملا

ءادألايلاعدعقم
:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
قيرطنعهضفخاوأدعقملاعفرا.

مكحتلاحاتفمبيفلخلاءزجلاكيرحت
.لفسألوأىلعأل

ضفخاوأعفرا،ةزيملاهذهترفوتاذإ.
نعدعقملاةداسونميمامألاءزجلا
ضبقمنميمامألاءزجلاكيرحتقيرط
.لفسألوأىلعأليقفألامكحتلا

ءادألايلاعدعقملاطبض

ءادألايلاعدعقم
ةزيملاديدحت.١
ىلعأل.٢
فلخلل.٣
لفسأل.٤
مامألل.٥

رصانعضرعل)1(تازيملاديدحتكرح.
طغضا.طسوألافصلاىلعدعقملاطبض
ربعريرمتللطغضلابظفتحاوأررحو
.تازيملا

ىلعطبضلاءارجإل)2(ىلعألطغضا.
.ةددحملاةزيملليولعلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)3(فلخللطغضا.
.ةددحملاةزيملليفلخلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)4(لفسألطغضا.
.ةددحملاةزيملليلفسلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)5(مامأللطغضا.
.ةددحملاةزيملليمامألاءزجلا

.٥٢/يلآلادعقملاطبضعجار

دعاقملاروهظةلامإ

يساسأدعقم

:دعقملارهظطبضل
ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.

.فلخللهتلامإلفلخللمكحتلا
ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.

.هعفرلمامأللمكحتلا
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ءادألايلاعدعقم
:دعقملارهظطبضل
ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.

.فلخللهتلامإلفلخللمكحتلا
ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.

.هعفرلمامأللمكحتلا
.٥٥/ةينحنملادعاقملاروهظعجار

ةركاذلاتازيم

دعاقملاحيتت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ظفحنيقئاسلانمنينثالةركاذبةدوزملا
ةدايقلامهبةصاخلادعقملاعضاومةداعتساو
جورخللكرتشملاجورخلاعضومو،ةبكرملا
ىرخأتازيمظفحاًضيأنكميو.ةبكرملانم
ايارملاعضوملثم،عضاوملابقلعتت
اذإ،ةيئابرهكلاهيجوتلاةلجعوةيئابرهكلا
عضاوملاةركاذطبترت.تازيملاهذهترفوت
RKEلاسرإزاهجب ةيئاقلتلاةداعتسالل2وأ1
.ةركاذلل

تازيملاعيمجطبضبمق،ظفحلالبق
مق.عضاوملاةركاذبةقلعتملاةرفوتملا
SETررحوطغضامثلاعشإلاليغشتب
مث.ةرفاصتوصرادصإمتيس؛)طبض(
2وأ1رارزألاىلعرارمتسالاعماًروفطغضا
توصردصينأىلإ)جورخلا(Bوأ
عضاوملاهذهةداعتسال.نيتيريذحتنيترفاص
وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضا،يوديلكشب
يذلاعضوملاىلإلوصولامتيىتحBوأ2
.هظفحمت
Autoةزيمنيكمتدنع Memory Recall
ةمئاقنم)ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا(
عاضوألاءاعدتسامتي،ةرايسلاصيصخت
دنع2و1ةركاذلارارزأيفاًقبسمةظوفحملا
ىلإليغشتلافاقيإنملاعشإلارييغت
.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYوأليغشتلا
Easyةزيمنيكمتةلاحيفو Exit Options
صيصختةمئاقنم)لهسلاجورخلاتارايخ(
ىلعاًيكيتاموتوأةزيملالمعت،ةرايسلا
دنعاًقبسمظوفحملاجورخلاعضوءاعدتسا
.ةبكرملاةرداغم
دنعةركاذلاتاليدعترفوتتالدقو
متينأىلإةمدخلادعبوأميلستلا
مسقيفةبولطملاتاوطخلاءارجإ

Saving Memory Positions)ظفح
/ةركاذلادعاقمعجار.)ةركاذلايفعضاوملا

٥٧.
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اهتيوهتودعاقملاةئفدت

رازألا،ةرهاظىلعألاىوتسملارارزأ
ةلثاممةيساسألا

،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
فرلاىلعخانملابمكحتلارصانعراوجب
كرحملانوكينأبجي،ليغشتلل.طسوألا
.ليغشتلاعضويف

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCىلعطغضا
.بكارلا
ىلإلوصوللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
،رزلاىلعةطغضلكقيرطنع.عضوىلعأ
،لبقملايلفسلادادعإلاىلإدعقملالوحتي
حيباصمنيبت.ليغشتلافاقيإدادعإىلإمث

نمةثالثرارزألاىلعأةدوجوملاتارشؤملا
عضولقألادحاووىلعألاطبضلاعاضوأ
ىلعةيمامألادعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبض
ايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف،ىلعألاعضولا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعب
.٥٩/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

اًيئاقلتاهتيوهتودعاقملاةئفدت
اًيئاقلتةزيملاهذهلمعت،ةبكرملاليغشتدنع
ىوتسملاىلعاهتيوهتوأدعاقملاةئفدتىلع
.ةبكرمللةيلخادلاةرارحلاةجردلبولطملا
ةيوهتوأةئفدتىوتسمىلإةراشإلامتيسو
مأاًعفترمناكأءاوسطشنلادعقملا
ةطساوب،لمعيالهنأمأاًضفخنممأاًطسوتم
ةدوجوملااًيودياهتيوهتوأدعاقملاةئفدترارزأ
وأةئفدترارزأمدختسا.طسوألافرلاىلع
فرلاىلعةدوجوملاةيوديلادعاقملاةيوهت
دعاقملاةيوهتوأةئفدتةزيمليغشتلطسوألا
.اهليغشتفاقيإوأةيلآلا
طيشنتمتينلفاًغرافبكارلادعقمناكاذإ
نكمي.هيلعةيلآلاةيوهتلاوأةئفدتلاةزيم
يكةيلآلادعاقملاةيوهتوأةئفدتةزيمةجمرب
.ةبكرملاليغشتدرجمباًمودلمعت
دنعاهتيوهتوأدعاقملاةئفدتليغشتمتينل
نيتنٰكمماتناكاذإالإدعُبنعليغشتلاءدب
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإةمئاقيف
.ةبكرملا
.١٣٦/ةرايسلاصيصختعجار

سأرلادنسمطبض
،ةيساسألادعاقملازارطةرايسلايفرفوتاذإ
سأردناسماهبةيمامألادعاقملابرفوتيسف
يجراخلاسولجلاعضويفطبضللةلباق
.يفرطلا
ةيلاعدعاقملازارطةرايسلايفرفوتاذإ
دناسمةيمامألادعاقملابرفوتيسف،ءادألا
سولجلاعضويفاهطبضنكميالسأر
.يفرطلايجراخلا
سأرلادناسمتيبثتمتيىتحةرايسلادقتال
.حيحصلكشباهطبضوباكرلاعيمجل
رييغتبمق،حيرمسولجعضوىلعلوصحلل
عمنكممردقلقأبدعقملارهظةلامإةيواز
سأرلادناسمودعقملاعافتراىلعظافحلا
.حيحصلاهعضوميف
دعقملاطبضو٥١/سأرلادناسمعجار
.٥٢/يلآلا
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نامألاةمزحأ

لوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجرُي
مادختساةيفيكلوحةمهمتامولعمىلع
:حيحصلالكشلابنامألاةمزحأ
٦٤/نامألاةمزحأ.
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.

٦٥/بسانم
٦٧/رجحلاوفتكلامازح.
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.

٨٩/)LATCHماظن(

بكارلاراعشتساماظن

ليغشتباكرلاراعشتساماظنفقويسو
بكارللةيجراخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
لظيفةبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا
ةيئاوهةداسويأرثأتتال.ةنيعمفورظ
ماظنعجار.باكرلاراعشتساماظنبىرخأ
.٧٨/باكرلاراعشتسا
بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمءيضي
ليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلايف
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمعجار.ةبكرملا
.١٢٠/بكارلل

ةآرملاطبض
ةيجراخلاءازجألا

ةيئابرهكلاايارملاليغشترصانعدجوت
.قئاسلابابيفةتّبثمةيجراخلا
:ةآرملكطبضل

ديدحتلنيميRوأراسيLىلعطغضا.١
ىلعوأقئاسلابناجىلعةآرملا
.بكارلابناج
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ىلعةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢

وأىلعألةآرملاكيرحتلمكحتلاةحول
.راسيللوأنيميللوألفسأل

ءزجةيؤرنكميىتحةآرملكطبضا.٣
يتلاةقطنملاوةرايسلانمريغص
.اهفلخ

.ةآرملاديدحتءاغلإلOطغضا.٤
.٤٢/ةيئابرهكلاايارملاعجار

لخادلا
ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضبمق
ةنئاكلاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلل
.ةبكرملافلخ
رداصلاجهولاليلقتلاًيئاقلتةآرملاميتعتمتي
لمعت.فلخلانمةيسيئرلاحيباصملانم
.ةرايسلاليغشتءدبدنعهذهتوفخلاةزيم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمعجار
.٤٤/ةيكيتاموتوألا

ةدايقلاةلجعطبض

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

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤

.اهناكميفةدايقلا

ةيبوكسلتلاةيئابرهكلاةلامإلاةلجع

نمرسيألابناجلاىلعليغشتلارصنعدجوي
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،هيجوتلادومع
لفسألوأىلعأىلإليغشتلارصنععفدا.

.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعةلامإل
فلخلاوأمامألاىلإمكحتلاحاتفمعفدا.

ءزجلاهاجتابةدايقلاةلجعكيرحتل
.ةرايسلانميفلخلاوأيمامألا

.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال
،ةيئابرهكلاةلامإلاةلجعةركاذعضومطبضل
.٥٧/ةركاذلادعاقمعجار
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ةيلخادلاةرانإلا
فقسلاحابصم

ىلعطغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
:يلاتلا

OFF)حابصملاءافطإل:)ليغشتلافاقيإ
.حوتفمبابكانهناكنإوىتح
.بابيأحتفدنعحابصملاءيضي:باب

ON)حابصملاليغشتل:)ليغشتلا.

ةءارقلاحيباصم
ةيفلخوةيمامأةءارقحيباصمدجوت
باكرلاباوبأىلعأويولعلالوسنوكلاب
حتفدنعحيباصملاهذهءيضت.ةيفلخلا
.بابيأ
:ايوديةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشتل

ةءارقحابصملكراوجبnوأmطغضا
.يولعلالوسنوكلاب

بكارلابابىلعأحابصملاتاسدعطغضا
.يفلخلا
،ةيلخادلاةرانإلانعتامولعملانمديزمل
/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنععجار

١٤٦.
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ةيجراخلاةرانإلا

:عاضوأةعبرأدجوت
O:دوعي.ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإل
دعب)يكيتاموتوأ(AUTOعضولاىلإصرقلا
ليعفتةداعإلىرخأةرمOىلإرِدأ.هريرحت
.)يكيتاموتوأ(AUTOعضولا
ةيجراخلاحيباصملاليغشتل:يكيتاموتوأ
ةءاضإلابسح،اًيكيتاموتوأاهليغشتفاقيإو
.ةيجراخلا
كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:5

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانععجار

/)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصمو١٤٢
١٤٤.

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

عضويفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع
ACC/ACCESSORYيفوأليغشتلا
ةعرسديدحتلعارذلاكرح،)تاقحلملا(
.ةحساملا

HI)ةعيرستاحسملمعلهمدختسا:)ٍلاع.
LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

INT)دادعإلااذهمدختسا:)عطقتم
Rainsenseوأةعطقتملاتاحسملل
هذهترفوتاذإ)رطملارعشتسم(
كرح،ةعطقتملاتاحسملل.ةزيملا
ىلإيمامألاجاجزلاةحسامعارذ

INT)طيرشلاردأ.)عطقتمx INTىلعأل
لفسألوأةريثكتاحسمىلعلوصحلل
.تاحسملاددعليلقتل
رطملارعشتسمةزيمرفوتةلاحيف
،ةرايسلاصيصختيفةزيملانيكمتو
يمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح
xطيرشلاردأو)عطقتم(INTىلإ INT
.ةبوطرلاةيساسحطبضل
هاجتىلعأةيساسحلىلعألقاطنلاردأ.

.للبلا
هاجتلقأةيساسحللفسألقاطنلاردأ.

.للبلا
يمامألاجاجزلاتاحسامعارذكرح.

ةيلاعففاقيإلINTعضولانعاديعب
.رطملارعشتسم
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رعشتسم(Rainsenseفاقيإوأليغشتل
ةيصاختاذتاحساملا"عجار،)رطملا
/ةرايسلاصيصختتحت"رطملاراعشتسا

١٣٦.

ليغشتفاقيإلمَدختسُي:ليغشتلافاقيإ
.تاحساملا

1X:عارذلاكرح،ةدحاوةحسمبمايقلل
،ةديدعتاحسمبمايقلل.ةزيجوةرتفللفسأل
عارذىلعطغضلايفرمتسا
.لفسألةحساملا

nL:لئاسشرلكتيحانعارذلابذجا
.تاحساملاليغشتويمامألاجاجزلالسغ
.١٠٥/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار

خانملاليغشترصانع
طبضلخانملابمكحتلاةشاشىلعوطسوألافرلاىلعخانملابمكحتلارارزأمادختسامتي
.ةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلا

طسوألافرلايفخانملابمكحتلاماظن

ةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.١
باكرلاوقئاسلل

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

)ةدوجومتناكاذإ(

ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.٦
عيقصلاةباذإ.٧
٨.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
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خانملابمكحتلاةشاش

ةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.١
باكرلاوقئاسلل

ةحورملاليغشترصانع.٢
خانملابمكحتلاماظنةشاش(يفلخ.٣

)ترفوتاذإ،يفلخلا
عمقئاسلاةرارحةجردةنمازم(ةنمازم.٤

)بكارلا
ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ءاوهلاليصوتعضوليغشترصنع.٦

)يكيتاموتوألاليغشتلا(يكيتاموتوأ.٧
٨.A/C)ءاوهلافييكت(
ليغشتلافاقيإ/ليغشت.٩
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنعجار
خانملابيفلخلامكحتلاماظنو١٥٥/خانملاب
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(،١٦٠/

سورتلاقودنص
تاعرسلالقنلطغضلاةزيم

لوخدلانكمي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
لكشب"تاعرسلالقنلطغضلاعضو"ىلإ
يفةكرحلالقنعارذنوكيامدنعمئاد
عضولا(Mرزىلعطغضلاب،)ةدايق(Dعضولا
.ةكرحلالقنعارذىلعأ)يوديلا
لقنلطغضلاعضوىلإلوخدلانكمي
لقنعارذنوكيامدنعتقؤملاتاعرسلا
مادختساب)ةدايق(Dعضولاىلعةكرحلا
تاعرسلالقنلطغضلاةزيمليغشترصانع
.ةدايقلاةلجعةيفلخيف
.١٨٨/يوديلاعضولاعجار

كرحملاليغشتءدب
عفرمتي،ةرملوألةرايسلاليغشتءدبدنع
زافحلالوحمللحامسللكرحملاؤطابتةعرس
تاثاعبنالايفمكحتللزاهجنعةرابعوهو-
.اًعيرسليغشتلاةرارحةجردىلإلوصولاب-
يفكرحملاأدبي،ةيناث٢٠يلاوحرورمدعبو
ةعرسبنكلو،يداعلاعضولاىلإلاقتنالا
اًعبتنيابتينأنكمييذلارمألا،لقأؤطابت
ليغشتةيلمعدعتهذهو.ةرارحلاةجردل
.ةيعيبط
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ةرايسلاتازيم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ويدارلالوحتامولعمىلعلوصحلل
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
اذإ،مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيمو
اًضيأنمضتيوهو.تازيملاهذهترفوت
.تادادعإلالوحتامولعم

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعليغشترصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

J:فاقيإلوأماظنلاليغشتلطغضا
ةعومجميفضيبأنايبرهظي.هليغشت
تابثيفمكحتلاماظنليغشتدنعتادادعلا
.ةعرسلا

+RES)ةعرسدوجوةلاحيف:)+فانئتسا
مكحتلارصنعطغضا،ةركاذلايفةطوبضم
هذهبةدايقلاةعباتملةزيجوةرتفلىلعأل
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطٰشنمةعرسلا
/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل.ةبكرملاةعرس
ىتحRES+طغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس

٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل.ىلوألاةسباحلا
دادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك
.ةيناثلاةسباحلاىتحRES+طغضا،ةعرسلا

Set-)لفسألمكحتلارزطغضا:)-طبض
ماظنطيشنتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
،لبقنمًاطٰشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
ليلقتل.ةبكرملاةعرسصاقنإلهمدختسا
،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلا
.ىلوألاةسباحلاىتحلفسألل−SETطغضا
٥(ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلاليلقتل
طغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم

SET−ةيناثلاةسباحلاىتحلفسألل.
تابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا:*
نمةطوبضملاةعرسلاوحمنودبةعرسلا
.ةركاذلا
٢٠١/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنرظنا
٢٠٣/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيموأ
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ(

يمامألامداصتلاراذنإماظن
ىلإ،هرفوتلاح،FCAماظنفدهيدق
جتانلاررضلاليلقتوأبنجتيفةدعاسملا
FCAماظنيطعيو.ةيمامألاتامداصتلانع
فاشتكادنع،Vنوللارضخأاًرشؤم
نوللاىلإرشؤملااذهلوحتي.كمامأةبكرم
ةرايسنمكترايستبرتقااذإينامرهكلا
بارتقالادنع.اًدجةريبكةجردبكمامأىرخأ
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ردصي،اًدجةريبكةعرسبكمامأةرايسنم
جاجزلاىلعهيبنتللرمحأاًضيموFCAماظن
وأةعيرستارفاصكلذكردصيويمامألا
.قئاسلادعقميفتاضبن
.٢١٩/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

ةيكيتاموتوألالمارفلا
)FAB(ةيمامألا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةرايسلاتناكاذإ
نوكتسف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزمكلذك
دنعو.)IBA(يكذلاةلمرفلادعاسمةزيم
كراسميفكمامأةرايسلماظنلافاشتكا
مادطصالاكشوىلعكنأوكهاجتابكرحتت
ةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدرفويدقف،اهب
بنجتيفدعاسيسرمألااذهو.اًيئاقلتةرايسلا
دنعكلذوهراثآنمليلقتلاوأثداحلاعوقو
.مامألاىلإةدايقلا
/)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاعجار

٢٢١.

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
ىلعLKAدعاسيدق،كلذبةزهجمتناكاذإ
فارحنالادنعكلذوتامداصتعوقوبنجت
كدعاسيدقاًضيأو.امةراحنعدوصقملاريغ
تبرتقااذإقفربةدايقلاةلجعريودتيف

نودةفشتكمةراحةمالعنمةبكرملا
.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختسا
دنعريذحتلابكهيبنتباًضيأموقتدقامك
زواجتدنعكلذو)LDW(ريسةراحةرداغم
وأةدعاسملابماظنلاموقينل.ةراحةمالع
لكشبكهيجوتمتيهنأفشتكااذإهيبنتلا
ةلجعريودتقيرطنعLKAزواجتمتي.طشن
نعفشكللاريماكLKAمدختسي.ةدايقلا
ةعاس/مك٦٠ةفاسمنيبةراحللتامالع
ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلايفليم٣٧(
.)ةعاسلايفليم١١٢(
و٢٢٥/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار

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

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
LCAماظنربتعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ثيحريسلاةراحرييغتبةصاخةدعاسمةليسو
بنجتلنيقئاسلاةدعاسمىلعلمعي
ريسلاةراحرييغتنعةجتانلاتامداصملا
يفةكرحتملاتارايسلاعمثدحتيتلاو
عموأةتيملاةيؤرلا)ةطقنوأ(قاطن
ةعرسبةقطنملاهذهلصتيتلاتارايسلا
يفLCAماظنريذحتنايبءيضي.فلخلانم
ةلاحيفضمويوةينعملاةيجراخلاةآرملا
ةقطنمدعاسم.فاطعنالاةراشإةءاضإ
.LCAماظنيفجمدمةيبناجلاةيؤرلامادعنا

)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
/)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتو٢٢٣/

٢٢٣.

)طقفCTS(ةيطيحملاةيؤرلا
دهاشملارهظتسف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ماظنةشاشيفةرايسلالوحةدوجوملا
نكرلايفةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملا
.ةضفخنمتاعرسبتاروانملاءارجإدنعو
ةدعاسملاةمظنأيف"ةطيحملاةيؤرلا"عجار
.٢١٣/فلخللعوجرلاوأنكرلل

ةيمامألاةيؤرلااريماك

يفثدحيامرهظي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ماظنةشاشيفةرايسلامامأةقطنملا
تايلمعيفةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملا
.ةضفخنملاتاعرسلابتاروانملاونكرلا
ةمظنأيف"ةيمامألاةيؤرلااريماك"عجار
.٢١٣/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

فيصرلاةيؤراريماك
)CTS-Vطقف(
ثدحيامضرعمتي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ماظنةشاشيفةبكرملامامأةقطنملايف
تايلمعيفةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملا
.ةضفخنملاتاعرسلاىلعتاروانملاونكرلا
ةمدقملاةروصةشاشلاىلعأيفرهظي



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

لدولقام٢٢
ةشاشلالفسأيفولفسألىلعأنمةروصو
ىنميلاةيمامألااريماكلاةروصرهظي
.ىرسيلاو
")CTS-Vزارط(فيصرلاةيؤراريماك"عجار
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأيف
.٢١٣/فلخلل

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

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
ضرعيهنإف،ةرايسلابRCTAماظنرفوتاذإ
تامولعملاماظنةشاشىلعمهسعماًثلثم
رورمةكرحدوجونأشبريذحتللهيفرتلاو
كلترورملاةكرحربعتدقوكترايسفلخ
Rعضولاىلإلوحتلاءانثأكترايسراسم
قلطنتفوس،كلذىلإةفاضإلاب.)عوجر(
.قئاسلادعقمضبنيوأ،تارافص

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢١٣/فلخلل

Park Assist)نكرلادعاسم(
نكرلادعاسمماظنمدختسُي،هرفوتدنع
يفلخلادصملايفتاساسح)RPA(يفلخلا
قئاوعلابنجتونكرلاةيلمعيفةدعاسملل
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلعطبضلاءانثأ
اس/مك٨نملقأتاعرسىلعلمعيو
ثلثمRPAماظنضرعيدقو.)اس/ليم٥(
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلعريذحت
ديدحتلتادادعلاةعومجميفاًينايباًمسرو
ىلعًةوالع.دوصرملامسجلاوحنةفاسملا
تازازتهاوأتارافصةدعقلطنتدق،كلذ
نمديدشلابارتقالاةلاحيفدعقملايف
.دوصرملامسجلا
دعاسمماظنبكلذكةدوزمةرايسلانوكتدق
.يمامألانكرلا
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢١٣/فلخلل

نكرلادعاسمماظن
)APA(يكيتاموتوألا
يكيتاموتوألانكرلادعاسمماظندعاسي
)APA(نكامأنعثحبلايفهرفوتلاح
ةبكرملاهيجوتوةدماعتموأةيزاوتمنكرلل
،يكيتاموتوألاهيجوتلامادختساباهيلإ

.تارفاصلاوقئاسلاتامولعمزكرمتاشاشو
١٨(اس/مك٣٠نعةرايسلاةعرسلقتامدنع
.ماظنلانيكمتلOطغضا،)ةعاسلايفليم
")APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن"عجار
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأتحت
.٢١٣/فلخلل

دنعةيكيتاموتوألالمارفلا
)RAB(فلخللعوجرلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ليلداذهف)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ممصملاو،)RAB(ماظنبةدوزماهنأىلع
جتانلاررضلاليلقتوأبنجتىلعةدعاسملل
اذإ.فلخللةرايسلاعوجردنعتامداصتلانع
فلخلاىلإعجرتةرايسلانأماظنلافشتكا
ةلمرفلابموقيدقف،ةياغللةريبكةعرسب
بنجتلةرايسلافاقيإلةوقباًيكيتاموتوأ
ةرايسلافلخهفاشتكامتاممسجبمداصتلا
.اهراسمسفنىلعو
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢١٣/فلخلل
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تاقحلملاليغشتسباقم
رايتتلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم
رشابم

تاقحلملاليغشتسباقممادختسانكمي
فتاهلثم،ةيئابرهكتادعمليصوتفدهب
.MP3لغشموأيولخ

ليغشتلسباقمةثالثةرايسلابدجوتو
:تلوف١٢ةوقبتاقحلملا
يزكرملالوسنوكلايفنيزختلالخاد.

.عارذلادنسمءاطغةمدقميف
دنسمءاطغتحتنيزختلاةقطنملخاد.

.عارذلا
يفلخلاءزجلاىلعنيزختلاةقطنملخاد.

ةلاحيف،طسوألالوسنوكلانم
.كلذبزيهجتلا

نوكتامدنعءابرهكلابذفانملاهذهدادمإمتيو
ACC/ACCESSORYعضولايفةبكرملا
قئاسلابابحتفنينأىلإوأ،)تاقحلملا(
.ةبكرملاءافطإنمقئاقد١٠نوضغيف
ليغشتسبقمىلإلوصوللءاطغلاعفرا
.تاقلحملا
.١٠٧/تاقحلملاليغشتسباقمعجار

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

ةحتف)1(قئاسلابناجىلعحاتفملالّغشي
.فقسلا

Vent)1(~ىلعطغضا:)ةيوهتلاةحتف(
حتفتفوس.فقسلاةحتفةيوهتلهررحمث
اًيكيتاموتوأسمشلانمةيقاولاةلظملا
.)ةصوب١٥(مس٣٨نمبرقيامرادقمب
قلغل)g)1ىلعرارمتسالاعمطغضا
.فقسلاةحتفةيوهتةحتف

Express-Open/Express-Close)حتفلا
نوكتامدنع:)عيرسلاقالغإلا/عيرسلا
ىلعطغضا،ةيوهتلاعضويففقسلاةحتف

لكشبفقسلاةحتفحتفلةيناثةرم)1(~
فقسلاةحتفقالغإل)g)1طغضا.عيرس
نودفقسلاةحتفةكرحفاقيإل.ةعرسب
ىلعطغضا،ماتلاحتفلاوماتلاقالغإلا
.ىرخأةرمحاتفملا

بناجىلعدوجوملا)Q)2حاتفملالّغشي
طغضا.سمشلانمةيقاولاةلظملابكارلا
قلغوأحتفلهررحمث)Q)2حاتفملاىلع
.عيرسلكشبسمشلانمةيقاولاةلظملا
سمشلانمةيقاولاةلظملاةكرحفاقيإل
ىلعطغضا،ماتلاحتفلاوماتلاقالغإلانود
.ىرخأةرمحاتفملا
.٤٩/فقسلاةحتفعجار
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لدولقام٢٤

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
نارودنم)TCS(رجلايفمكحتلاماظندحي
لكيفاًيكيتاموتوأماظنلالمعيو.تالجعلا
.ةرايسلاليغشتاهيفمتيةرم
ينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظندعاسي
تاهاجتايفمكحتلايف)ESC(تابثلايف
لمعيو.ةبعصلاةدايقلافورظيفةبكرملا
اهيفمتيةرملكيفاًيكيتاموتوأماظنلا
.ةرايسلاليغشت
،)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنفاقيإل.

مثطسوألالوسنوكلابYىلعطغضا
.تادادعلاةعومجميفiءيضي.هكرتا
تامولعمزكرميفةلاسررهظتدق
.قئاسلا

TCSليغشتلىرخأةرمYطغضا.
.اًددجم

TCSماظننملكليغشتفاقيإل.
،StabiliTrak/ESCو)رجلايفمكحتلا(
Yىلعرارمتسالاعمطغضا
gءيضينأىلإطسوألالوسنوكلاب
رهظتدق.تادادعلاةعومجميفiو
.قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر

الكليغشتلىرخأةرمYىلعطغضا.
.نيماظنلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٩٢/تابثلايفينورتكلإلا

Driverعضوبةدوزمةبكرملا Mode
عضوبكلذكةدوزمنوكتدقو)قئاسلا(

Competitive Driving Mode)ةدايقلا
١٩٤/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار.)ةيسفانتلا
.١٩٨/ةيسفانتلاةدايقلاعضوو

تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

ءاوهلاطغضضافخنانمريذحتلاءوضموقي
ريبكلانادقفلاةلاحيفهيبنتلابتاراطإلايف
ثدحاذإو.ةرايسلاتاراطإدحأنمطغضلل
مقو،نكممتقوبرقأيففقوتف،كلذ
ىصوملاىوتسملاىلإخفنلاطغضةئياهمب
تامولعمقصلمىلعنيبموهامكهب

ةرايسلاةلومحدودحعجار.راطإلاوةلومحلا
متيىتحاًئيضمريذحتلاءوضلظيسو.١٧٥/
.تاراطإلايفءاوهلاطغضحيحصت
ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اذهنوكيدقو.ةدايقلايفعرشتامدنع
يفءاوهلاطوغضنأىلعاًركبماًرشؤم
جاتحتوضافخنالايفتذخأدقتاراطإلا
.بسانملاطغضللاهتئياهمىلإ
ءاوهلاطغضماظننأىلإةراشإلاردجتو
تاراطإلاةنايصلحملحيالتاراطإلايف
ءاوهلاطوغضىلعظفاح.ةيرهشلاةيداعلا
.تاراطإلايفةحيحصلا
.٢٧٨/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
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٢٥ لدولقام

LTGينيبرتكرحم(دوقولا L4
)رتل٢٫٠ةعس

فنصُمصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نيتكوأةبسنب RONكتبكرميفىلعأوأ،
ثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإةبسنعم
نميلاخدوقومادختسانكميو.مجحلا
ةضفخنمةميقبفنصمنيتكوأبدوزمصاصرلا
91دوقوةميقلةلثامم RON،للقيسهنكلو
يفداصتقالاةيلمعوةبكرملاءادأنم
هبىصوملادوقولاعجار.دوقولاكالهتسا
LTGينيبرتكرحم( L4رتل٢٫٠ةعس(/

LGXكرحم(هبىصوملادوقولاوا٢٢٧ V6
هبىصوملادوقولاوا٢٢٧/)رتل٣٫٦ةعس
LF3جودزمينيبرتكرحم( V6رتل٣٫٦ةعس
LT4و V8٢٢٧/)رتل٦٫٢ةعس.

LGXكرحم(دوقولا V6ةعس
)رتل٣٫٦

صاصرلانميلاخلادوقولاىوسمدختستال
91ةميقبفنصملاو RONيفىلعأوأ
ةبسنبدوقولامادختسابنجت.كترايس
ضافخناىلإيدؤيسكلذنأللقأنيتكوأ
.دوقولاكالهتسايفداصتقالاةردقوءادألا
ينيبرتكرحم(هبىصوملادوقولاعجار

LTG L4دوقولاوا٢٢٧/)رتل٢٫٠ةعس
LGXكرحم(هبىصوملا V6رتل٣٫٦ةعس(
ينيبرتكرحم(هبىصوملادوقولاوا٢٢٧/
LF3جودزم V6ورتل٣٫٦ةعسLT4 V8ةعس

.٢٢٧/)رتل٦٫٢

جودزمينيبرتكرحم(دوقولا
LF3 V6ورتل٣٫٦ةعسLT4 V8

)رتل٦٫٢ةعس

ةبسنبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نيتكوأ RONال.كتبكرميفىلعأوأ
كلذنأللقأنيتكوأةبسنبدوقولامدختست
ةردقضفخوةرايسلافلتىلإيدؤيدق
دوقولاعجار.دوقولاكالهتسايفداصتقالا
LTGينيبرتكرحم(هبىصوملا L4ةعس

كرحم(هبىصوملادوقولاوا٢٢٧/)رتل٢٫٠
LGX V6دوقولاوا٢٢٧/)رتل٣٫٦ةعس

LF3جودزمينيبرتكرحم(هبىصوملا V6
LT4ورتل٣٫٦ةعس V8٢٢٧/)رتل٦٫٢ةعس.

كرحملاتيزرمعماظن
تيزرمعكرحملاتيزرمعماظنبسحي
،ةرايسلاكالهتساساسأىلعكرحملا
كرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلاضرعيو
تيزرييغتتقونيحيامدنعةصرفبرقأيف
ماظنطبضةداعإيغبنيال.رتلفلاوكرحملا
.تيزلارييغتدعبىوس٪١٠٠ىلإتيزلارمع
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لدولقام٢٦
تيزلارمعماظنطبضةداعإ

زكرمرارزأمادختساب.١
رهظت،قئاسلاتامولعم

REMAINING OIL LIFE)تيزلارمع
.قئاسلاتامولعمزكرمىلع)يقبتملا
/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار

١٢٩.

ىلعطغضلايفرارمتسالاعمطغضا.٢
SELتيزرييغتءاجرلاةلاسرحسمل

نييعتةداعإوةصرفبرقأيفكرحملا
.%١٠٠ىلإتيزلارييغترشؤم

طبضةداعإمدعىلعصرحلابجي
يفأطخلاقيرطنعتيزلارمعةشاش
الهنإثيح.تيزرييغتدعبالإتقويأ
ةرملاىتحةقدباهطبضةداعإنكمي
.تيزلارييغتلةيلاتلا

ىلعتيزلارمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:يلاتلاوحنلا

زكرمرارزأمادختساب.١
رهظت،قئاسلاتامولعم

REMAINING OIL LIFE)تيزلارمع
.قئاسلاتامولعمزكرمىلع)يقبتملا
/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار

١٢٩.

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو

رييغتءاجرلاةلاسرلاضرعمتيملاذإ
اذهفةصرفبرقأيفكرحملاتيز
طبضةداعإتمتدقهنأىلعليلد
.ماظنلا

.٢٤٥/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ةرايسلاليسغتاداشرإ

هيبنت

تارايسلاليسغنكامأضعب
ةرايسلايفاًفلتببستدقةيكيتاموتوألا
حصنُيال.يلفسلاءزجلاوتالجعلاو
يلآلالسغلاتاطحممادختساب
لكيهلاصولخةلقببسب،تابكرملل
ةيفلخلاتالجعلاوتاراطإلاوأ/ويلفسلا
ةيانعلايف"ةرايسلالسغ"عجار.ةضيرعلا
.٣٠١/ةيجراخلا

ةيداصتقالاةدايقلا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
:ةدايقلادنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
ةجردىلإخانملابمكحتلاةمظنأطبضت.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
الامدنعمهليغشتفقوأوأكرحملا
.مهيلإةجاحكانهنوكت

مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.
.ئداهوحنىلععراستلاب

بنجتو،اًيجيردتلمارفلاىلعطغضا.
.ئجافملافقوتلاتالاح

ةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.
.ةليوطتارتفلؤطابتلا

فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.
مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا
.ةعرسلاتابثيف

ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلا

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

باوبألاوحيتافملا
ذفاونلاو

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

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

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

باوبألا
٣٨.................ةبكرملاقودنص

ةبكرملانامأ
٤٠..................ةرايسلانيمأت
٤٠...........ةرايسلابراذنإلاماظن
ةكرحلّطعمماظنليغشت

٤١.......................ةرايسلا

ةيجراخلاايارملا
٤٢.................ةبدحملاايارملا
٤٢...............ةيئابرهكلاايارملا

٤٢.....................ايارملايط
٤٣....................ايارملاةئفدت
٤٣......يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
عضولاىلإةلامإلاايارم
٤٣......................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٤٤....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٤٤..................ةيكيتاموتوألا
٤٤...........ةيفلخلااريماكلاةآرم

ذفاونلا
٤٦.........................ذفاونلا
٤٦...................ةيلآلاذفاونلا
٤٨................سمشلاتايقاو
جاجزلابسمشلابجاح
٤٨.......................يفلخلا

فقسلا
٤٩...................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

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

لخاددوجوملاحاتفملااذهمادختسامتي
حاتفمنودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(يطلادعاقموقئاسلابابيف
.ةيفلخلا

بناجيفرزلاىلعطغضا،حاتفملاجارخإل
بحساوةدعاقلانمبرقلابلاسرإلازاهج
ىلإحاتفملابحستال.جراخلاىلإحاتفملا
.رزلاىلعطغضتنأنودجراخلا
ةجاحبتنكاذإكيدلدمتعملاليكولاعجار
.ديدجحاتفمىلإ

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

زاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادجًاديعبلاسرإلا

تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ

عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

دعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفمنودب
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
لوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنعةرايسلا
١ةفاسمنمض)RKE(حاتفمنودبدعُبنع
نودبلوخدلاليغشت"عجار.)مدق٣(رتم
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفم
60ةفاسمىتحRKEلاسرإلازاهجلمعي
.ةبكرملانم)مدق197(رتم
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

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

عمQىلعطغضلاءانثأقئاسلابابحتفدنع
متيسف،حوتفمبابلافقإمدعةزيمنيكمت
قئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمجلفق
/ةرايسلاصيصختعجار.هلفقحتفمتيسف

بابناكاذإباوبألاعيمجلفقمتيس.١٣٦
.Qىلعطغضلادنعاًحوتفمبكارلا

طيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
.٤٠/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلا
يدؤي،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ةدحاوةيناثلQىلعرارمتسالاعمطغضلا
عجار.نيكمتلامتاذإ،ايارملايطىلإ
.١٣٦/ةرايسلاصيصخت

K:ةحتفوقئاسلابابلفقريرحتلطغضا
نوضغيفىرخأةرمطغضا.دوقولابةئبعتلا
نكمي.باوبألالكلافقأحتفلناوثسمخ
عيمجلفقحتفلRKEلاسرإزاهجةجمرب
عجار.لوألارزلاىلعطغضلابباوبألا
تافاشكلاءيضتس.١٣٦/ةرايسلاصيصخت
ةيناث٣٠ةدملفلخلاىلإعوجرلاحيباصمو
ليللايفدعُبنعةبكرملالافقأريرحتدنع

ضموت.ةبكرملاوحنقيرطلاكلءيضتيك
ريرحتىلعديكأتللفاطعنالاةراشإتارشؤم
.لافقألا
.١٣٦/ةرايسلاصيصختعجار

ةيلاعففاقيإىلإKىلعطغضلايدؤيس
.٤٠/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلا
طغضا،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
حتفتيكةدحاوةيناثلKىلعرارمتسالاعم
صيصختعجار.نيكمتلامتاذإ،ايارملا
.١٣٦/ةرايسلا

ذفاونلاحتفلKىلعرارمتسالاعمطغضا
صيصختعجار.نيكمتلامتاذإ،دعبنع
.١٣٦/ةرايسلا

روفلاىلعطغضامثهررحوQطغضا:/
لقألاىلعناوثعبرأةدمل/ىلعرارمتساب
ةبكرملاجراخنمكرحملاليغشتءدبل
البدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجمادختساب
نعةرايسلاليغشتءدبعجار.)RKE(حاتفم
.٣٢/دعُب
ليغشتءدبلررحوةدحاوةرمطغضا:7
حيباصملاضموت.ةبكرملاعضوددحم
.تارمثالثاًتوصهيبنتلاةلآردصُتوةيجراخلا
نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
قلطني.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث

رشؤمحيباصمضموتوقوبلاتوص
طغضلامتيىتحوأةيناث٣٠ةدملفاطعنالا
.ةبكرملاليغشتءدبمتيوأاًددجم7
X:بابريرحتلةعرسبنيترمطغضا
.ةعتمألاقودنص

حاتفمالبلوخدلاليغشت
نيمأتبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
قودنصىلإلوصولاوباوبألالافقأريرحتو
نمRKEلاسرإزاهججارخإنودبةعتمألا
نأبجي.خلإةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلا
م١قاطنيفRKEلاسرإزاهجنوكي
دارملابابلاوأةعتمألاقودنصنم)مادقأ٣(
رزرفوتيدق،ةرايسلازيهجتبسحىلع.هحتف
.ةيجراخلاباوبألاضباقمىلع
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأريرحتل
بابنملافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
.١٣٦/ةرايسلاصيصختعجار.قئاسلا

متي،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
RKEلاسرإزاهجطبر عاضوأب2و1
دعاقمعجار.2وأ1ةركاذلايفسولجلا
.٥٧/ةركاذلا

بابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
قئاسلا

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
رزىلعطغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠
قئاسلابابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأت
اذإ.قئاسلابابلفقريرحتىلإيدؤيفوس
ىرخأةرملافقألاريرحت/نيمأترزطغضمت
ريرحتمتيفوسف،ناوثسمخنوضغيف
.باكرلاباوبأعيمجلافقأ

لثاممبكارلاباب،رهاظقئاسلاباب

فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
ةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.

.لافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
ىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.

لافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمج

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا

باوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
باكرلا

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
رزىلعطغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم
بكارلابابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأت
.باوبألالكلفقريرحتىلإيدؤيفوس
فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
لافقألاريرحت/نيمأترزمادختسامت.

.باوبألاعيمجلافقأريرحتل
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا

حاتفمنودبلافقألانيمأت

لافقأنيمأتبحاتفمالبلوخدلاماظنحمسي
عيمجقلغنمٍناوثةدعدعبةبكرملا
ىلعوةأفطمةبكرملاتناكاذإ،باوبألا
يفوألاسرإةزهجأدحأجارخإمتلقألا
.ةبكرملالخاددحأدجاوتمدعةلاح
.دوقولابابلفقمتي
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإعملخادتت
لاسرإزاهجدوجوةبكرملافشتكتالطقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخادRKEماظن
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت

RKEماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأ
ماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد

RKEةبقارمنودةبكرملايف.
اًيكيتاموتوأاهنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
صيصختعجار،ةرايسلانمجورخلادنع
.١٣٦/ةرايسلا

لافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا
حاتفمنودب

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

ةبكرملابدعُبنعمكحتلازاهجكرتراذنإ

زاهجنايسنوةرايسلاليغشتفاقيإدنع
،)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا(RKEلاسرإ
قالغإدعبتارمثالثاًتوصقوبلاردصيس
،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل.باوبألاعيمج
.١٣٦/ةرايسلاصيصختعجار
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
يفدعيملدعُبنعمكحتلازاهجراذنإ
ةبكرملا

،باوبألادحأحتفعم،لمعتةرايسلاتناكاذإ
ةرايسلاثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث
نودبدعُبنعلوخدلاRKEلاسرإزاهجنع
زاهجفاشتكامتيملاذإو.لخادلابحاتفم
،RKEحاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
قئاسلاتامولعمزكرمةشاشضرعتسف
)DIC(مكحتلازاهجفاشتكارذعتةلاسرلا
نعمكحتلازاهجفاشتكامتيمل(دعبنع
.تارمثالثاًتوصقوبلاردصيسو)دعُب
لكيفطقفةدحاوةرمرمألااذهثدحي
.ةرايسلااهيفدوقتةرم
.١٣٦/ةرايسلاصيصختعجار

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف
ىلعةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضا
ةحولىلعأةعتمألاقودنصنميفلخلاءزجلا
لاسرإزاهجناكاذإقودنصلاحتفلماقرألا
قاطنيفRKEحاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
.)مدق٣(رتم١

حاتفمبلوخدلا

زاهجةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
.٣٤/باوبألالافقأعجار،ةفيعضلاسرإلا

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب
البدعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
يتلايهةبكرملاعمةجمربملا)RKE(حاتفم
لاسرإلاةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعت
هنعليدبءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوأ
زاهجةجمربدنع.ليكولاقيرطنعهتجمربو
بجيةبكرملاهذهعملدبتسملالاسرإلا
.ىرخألالاسرإلاةزهجأةفاكةجمربًاضيأ
نلفديدجلالاسرإلازاهجةجمربدرجمب
ةقورسملاوأةدوقفملالاسرإلاةزهجألمعت
اهلنوكينأةبكرملكلنكمي.ىرخأةرم
ىلإعجرا.اهعمةجمربملاسرإةزهجأةينامث
هذهىلعلاسرإلاةزهجأةجمربلكليكو
.ةبكرملا

ةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلازاهجيف
اذإوأةفيعضلاسرإلازاهجةيراطبتناكاذإ
زكرمضرعي،ةراشإلايفلخادتكانهناك
مكحتلازاهجفاشتكارذعتقئاسلاتامولعم
نعمكحتلازاهجفاشتكارذعتوأدعبنع
مثصصخملاناكملايفحاتفملاعضدعب
ليغشتءدبلواحتامدنعةرايسلالغش
.ةبكرملا
:ةبكرملاليغشتءدبل

لوسنوكلايفنيزختلاةقطنمحتفا.١
ةيطاطملاةداجسلالزأويزكرملا
بيجلايفلاسرإلازاهجعضو
.هلصصخملا

)نكر(Pعضويفةرايسلانوكتامنيح.٢
ىلعطغضا،)دياحملا(Nعضولاوأ
ولمارفلاةساود

ENGINE START/STOP.

يفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

ةيراطبلالادبتسا

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

ءاجرلاDICضرَعاذإةيراطبلالدبتسا
.دعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتسا

زاهجبناجيفرزلاىلعطغضا.١
ةدعاقلانمبرقلابRKEلاسرإ
بحستال.جراخلاىلإحاتفملابحساو
طغضتنأنودجراخلاىلإحاتفملا
.رزلاىلع

مادختسابلاسرإلازاهجيرطشلصفا.٢
فصتنميفاهلاخدإوةحطسمةادأ
مدختستال.لفسألانملاسرإلازاهج
.حاتفملاقش

ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٣
.ةيندعم

تيبملايفةديدجلاةيراطبلالخدأ.٤
بطقلابناجنوكيثيحب،يفلخلا
نمةيراطببلدبتسا.لفسألبجوملا
.اهلداعياموأCR2032زارط

يفلخلاويمامألاتيبملاةاذاحمبمق.٥
زاهجْيرطشىلعقبطأمث
.اًعملاسرإلا

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

لاسرإزاهجىلعرزلااذهدجوي:/
)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
.دعُبنعليغشتلل
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
لمعيدق.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءدبءانثأيفلخلاجاجزلاببابضلاليزم
سقطلاةدورببسحىلعدعُبنعليغشتلا
ةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
كلذكءيضتدق،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
تاحتفوةأفدمبةدوزملاةيمامألادعاقملا
عباطلاءافضإدادعإنيكمتةلاحيفةيوهت
دعاقملاةئفدتعجار.ةرايسلاىلعيصخشلا
.٥٩/اهتيوهتوةيمامألا
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةدايقلاةلجعةئفدتةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ءانثألغتشتدقف،دعبنعليغشتلاءدبدنع
ةلجعةئفدتعجار.دعُبنعليغشتلاءدب
.١٠٤/ةدايقلا

نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
دعبنعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
صحفا.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأ
.تابلطتميأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلا
مدختستالف،ًاليلقكتبكرميفدوقولاناكاذإ
دوقولادفنيدق.دعبنعليغشتلاءدبةزيم
.ةبكرملانم
نعلوخدلاماظنلاسرإزاهجلاجملقيدق
.ةرايسلاليغشتءانثأRKEحاتفمنودبدعُب
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب

ءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب
دعبنعليغشتلا

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
بلطمالتساضيمولادكؤيو.فاطعنالا
.دعُبنعةبكرملاليغشتءدب
لظتس،دعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
كرحملااملاطةئيضمنكرلاحيباصم
.ليغشتلاديق
١٥دعبكرحملاليغشتفقوتيس
وأةينمزلاةرتفلاديدمتمتيملامةقيقد
.لاعشإلاليغشتمتي

لغشمثلمارفلاةساودطغضا.٣
.ةرايسلاةدايقللاعشإلا

كرحملانارودنمزديدمت

15كرحملاليغشتةدمديدمتاًضيأنكمي
2و1ةوطخلاراركتمتاذإ،ىرخأةقيقد
كرحملانوكيامدنعةقيقد15لوأءانثأ
ءدبدعبةيناث٣٠،ةرتفلادمبلطنكمي.اًرئاد
.ةقيقد30ةيلامجإلاةدملاريصت.ليغشتلا
ةرملالإدعبنعليغشتلاءدبديدمتنكميال
.ةدحاو
ةفاضإمتي،دعبنعليغشتلاةدمديدمتدنع
ةقيقد15لوأىلإةيناثلاةقيقد15ةدم
.ةقيقد30ةيلامجإلاةدملاحبصتو

دعبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابحمسُي
يترودنيبىصقأدحكنيترمديدمتةرتفب
.لاعشإ
عضوىلإلاعشإلاحاتفمةرادإبجيمث
عضوىلإىرخأةرمهترادإمثليغشتلا
حبصتىتححاتفملامادختسابليغشتلافاقيإ
.ىرخأةرمةنكممدعُبنعليغشتلاةداعإ

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

.كلذنععجارتمثةبكرملاليغشتبمق.

ليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا
دعبنع

يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح
رخآعضويأيفلاعشإلاعضوناكاذإ.

.ليغشتلافاقيإىوس
.ةرايسلايفدوجوملاسرإلازاهج.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
رطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضويف
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

.تاثاعبنالاب
ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاعكرحملا
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.
دعبنعليغشتلاءدبمادختسادعب.

.نيترم
.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
لوفقملاريغبابلانمةبكرملاىلإ
وأةبكرملاةعرسففختامدنع
نأنكميباوبألالافقإنإ.اهفقوت
.كلذثودحعنمىلعدعاسي

جراخنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

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

.قئاسلابابيفحاتفملامدختسا.
.ءاطغبةدوزمحيتافملالفقةناوطسأ

ةناوطسأةقيرطنعلوصولا"عجار
ةلاحيف(قئاسلابابحاتفمبنيمأتلا
اذهيفاًقحال")ةيراطبلاةقاطدافن
.مسقلا

لخادنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

بابلالفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.
.يئابرهكلا

ريرحتلةدحاوةرمبابلاضبقمبحسا.
.هحتفلاًددجمبابلاضبقمبحسا.هلفق

حاتفمالبلوخدلا

دعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأبجي
٣(رتم١ةفاسمنمضRKEحاتفمنودب
دارملابابلاوأةعتمألاقودنصنم)مادقأ
.حتفللبابلاضبقمىلعرزلاطغضا.هحتف
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
يف"حاتفمنودبلوصولاليغشت"عجار
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٢٨.

بابحاتفملفقىلإلوصولاةناوطسأ
ةيراطبدوجوةلاحيف(قئاسلا
)ةفَزنتسم

بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:قئاسلا

عضومىلع)1(بابلاضبقمبحسا.١
ةيلمعلمتكتىتحاًحوتفمهكرتاوحتفلا
.ءاطغلاةلازإ

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

مقوفلخلاهاجتاب)٢(ءاطغلاكرح.٣
.كفلاب

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

ةيلمعلمتكتىتحاًحوتفمهكرتاوحتفلا
.ءاطغلابيكرت

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

ىلعطغضاومامألاىلإءاطغلاكّرح.٣
يفءاطغلاتيبثتلةيمامألاةفاحلا
.هناكم

.بابلاضبقمكرتا.٤
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦
.هناكميفءاطغلانيمأتنمققحت.٥

رحلانارودلاتاذلافقألا

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

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

Q:ءيضيس.باوبألالفقمتييكلطغضا
دنعحاتفملايفدوجوملارشؤملاحابصم
.ليعفتلا
K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.

رخأتملالفقلا
نيمأتلاريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
ناوثسمخرادقمبباوبألالافقأليلعفلا
.باوبألاعيمجقلغدعب
ةلاحيفطقفرخأتملالفقلاليغشتنكمي
باوبألالافقأنيمأتعنمةزيمليغشتفاقيإ
.ةررحملا

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

ةرمبابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضا
ماظنلاسرإزاهجبQطغضاوأ،ىرخأ
يكل،)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
ىلعباوبألالفقتوةيصاخلاهذهيغلت
.روفلا

نملافقألانيمأتريخأتةيصاخةجمربنكمي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
.١٣٦/ةرايسلاصيصخت

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
قلغنتامدنعثيحبةبكرملاةجمربنكمي
onعضولاىلإلاعشإلالوحتي،باوبألا
نمةعرسلارييغتعارذكرحتيو)ليغشت(
.باوبألاقلغنتسو)نكرلا(pعضولا
هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(ةعاس/مك١٣ةعرسل
:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
.باوبألليكيتاموتوألالفقلاةجمربنكمي
لفقتادادعإاًيئاقلتبابلاحتفةيلمععبتتس
.١٣٦/ةرايسلاصيصختعجار.اًيئاقلتبابلا
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٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفةرايسلاتناكاذإ

ACC/ACCESSORY)حاتفمناكو،)تاقحلم
قئاسلابابوًاطوغضميلآلابابلالفق
لفقحتفنيسوباوبألالكلفقنتسف،ًاحوتفم
.طقفقئاسلاباب
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
فاشتكاةلاحيفو.اهلخادبRKEزاهجدوجو
متيملو،ةبكرملالخادRKEزاهجدوجو
،لخادلابRKEلاسرإةزهجأددعليلقت
توصردصيسوقئاسلابابلفقحتفمتيسف
.تارمةثالثقوبلانم
امنيبًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
عمطغضلالالخنمحوتفمقئاسلاباب
بابلالفقنيمأتحاتفمبQىلعرارمتسالا
.يئابرهكلا

Open Door Anti-Lockout)قلغعنم
)حوتفملابابلا

بابلاقلغعنمةزيمليغشتةلاحيف
بابو،ةفقوتمةرايسلاتناكو،حوتفملا
متيسف،نيمأتلابلطمتمثاًحوتفمقئاسلا
قئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمجنيمأت
نملفقلارزعفدا.لفقلاحوتفملظيسف
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجنموأبابلا
.قئاسلابابلفقلةيناثةرمحاتفمنودب
عنمةزيمليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
/ةرايسلاصيصختعجار.حوتفملابابلاقلغ

١٣٦.

لافطألانامألافقأ

باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

باوبألابنامألالافقأليعفتل}Zطغضا
دوجوملارشؤملاحابصمءيضيس.ةيفلخلا
.ليعفتلادنعحاتفملايف
باوبألابةيئابرهكلاذفاونلاليطعتمتي
.٤٦/ةيلآلاذفاونلاعجار.اضيأةيفلخلا

ةيلاعففاقيإلىرخأةرم}Zىلعطغضا
.لفقلاحاتفم
نمةيفلخلاباوبألادحأضبقمبذجمتاذإ
لظيسف،لاعفريغنامألالفقامنيبلخادلا
حابصمضمويولفقلانّمؤمطقفبابلااذه
لفقطغضامث،ضبقملاكرتا.رشؤملا
.نامألالافقأةيلاعففاقيإلنيترمنامألا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٨

باوبألا

ةبكرملاقودنص

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

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلاةفيظو

.١٨٥/كرحملامداععجار

قودنصلاءاطغريرحت

ةبكرملانوكتنأبجيةعتمألاقودنصحتفل
Pعضوىلعسورتلارييغتعارذوأةفقوتم
.)نكرلا(

.قئاسلابابب|طغضا.

زاهجيفةعرسبنيترمXىلعطغضا.
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.)RKE(حاتفم

ةرخؤمبسمللابلماعلاقاطنلاطغضا.
ةبكرملامقرةحولىلعأةعتمألاقودنص
.لافقألاةررحمباوبألاعيمجامنيب
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٣٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةبكرملانيمأتءانثأةعتمألاقودنصحتفنكمي
ةحولىلعأسمللاةحولىلعطغضلاب
RKEلاسرإزاهجنوكيامدنعكلذوماقرألا
.ةبكرملاةيفلخنم)مدق٣(رتم١قاطنيف
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٢٨/)RKE(حاتفم
بحسلالخنمقودنصلاءاطغقلغأ
.طبرةدادشكةضبقلامدختستال.ةضبقلا

يفلخلادعقملاىلإرورملا
ةلاحيفيفلخلادعقملارممبابمدختسا
.ةليوطداوملقن
.يفلخلادعقملاعارذدنسمِوطا،حتفلل
ةياهنلاىتحلفسألاوحنعارذلابحسا
.بابلاررحتل
.هناكمىلإمثىلعألاوحنعفدا،قالغإلل
عارذلابحسنودببابلاحتفتنألواح
.هناكميفلوفقمهنأنمدكأتتل

تالاحيفقودنصلاحتفضبقم
ئراوطلا

هيبنت

قودنصلاءاطغريرحتضبقممدختستال
وأدشةورعكئراوطلاتالاحلصصخملا
اهعضتيتلاضارغألاتيبثتدنعطبرةطقن
.رارضأباهبيصيدقكلذنألقودنصلايف

ءاطغبدجوي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
صصخممالظلايفءيضيضبقمقودنصلا
ءيضتس.ئراوطلاتالاحيفقودنصلاحتفل
بحسا.ءوضللاهضرعترثإةضبقلاهذه
.لخادلانمقودنصلاحتفلريرحتلاضبقم

ةلاحيفقودنصلاحتفضبقمبحسدعب
ىلإىرخأةرمضبقملاعفدا،ئراوطلا
.ةفاحلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٠

ةبكرملانامأ

ةرايسلانيمأت
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو

ةرايسلابراذنإلاماظن
.ةقرسلاعنمراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه

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

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

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١
ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

:ةيلاتلا
.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.

يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.
.بابلالخاد

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

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.حاتفملا

ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
قوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسواًتوص
ليغشتمتيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا
بابلالفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملا
لالخRKEلاسرإزاهجبKىلعطغضلاب

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

راذنإلاماظنطيشنتليطعت
راذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإ

لاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
البدعبنعلوخدلاماظنبصاخلا
.RKEحاتفم

مادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.
.حاتفمالبلوخدلاماظن

.ةرايسلاليغشتءدبل.
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٤١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
باكرلاعيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.

.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملا
باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.

ماظنوأRKEلاسرإزاهجمادختساب
.حاتفمالبلوخدلا

نملطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
.راذنإلائفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعف

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

ردصأولاسرإلازاهجىلعKطغضمتاذإ
،تارمثالثلحيباصملاضموتوًاتوصقوبلا
امدنعلبقنمثدحًاراذنإنأينعياذهف
.ًالٰعفمراذنإلاماظنناك
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ

DIC)قئاسلاتامولعمزكرم(.

ةكرحلّطعمماظنليغشت
ةرايسلا
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتاًيكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ

ليغشتدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
ACC/ACCESSORYعضوديدحتوألاعشإلا
حلاصلاسرإزاهجىلعروثعلاو)تاقحلملا(
.ةبكرملايف

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

لاعشإلاعاضوأريغتنلةبكرملاتناكاذإ
)ACC/ACCESSORY)وأليغشتوأ)تاقحلم
زاهجىلعفلتلارهظيملو)ليغشتلافاقيإ
بّرجف،حاتفمنودبدعبنعلوخدلالاسرإ
زاهجعضولواحوأ.رخآلاسرإزاهج
دوجوملالاسرإلازاهجفيوجتيفلاسرإلا
.يزكرملالوسنوكلايف
مدعةلاحيفةنايصلاىلإكترايسجاتحتس
زاهجمادختسابلاعشإلاعاضوأرييغت
يفلاسرإلازاهجعضودنعوأرخآلالاسرإلا
،لاعشإلاعاضوأرييغتمتياذإ.حادقألالماح
عجار.اًبيعملوألالاسرإلازاهجنوكيدقف
.ليكولا
عمةكرحلالشماظنقفاوتينأنكمملانم
حاتفمالبدعبنعلوخدلللاسرإةزهجأ
ةزهجأةينامثةجمربنكمي.ةلدبتسموأةديدج
لاسرإةزهجأةجمربل.ةبكرملاعملاسرإ
عملاسرإلاةزهجأةجمرب"رظنا،ةيفاضإ
لوخدلاماظنليغشتناونعلاتحت"ةبكرملا
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنع
نأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
ةقرسلاعنمماظنلمعلطبتوأليعفتيغلت
.ةبكرملالخاد
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٢

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

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

.لكشلاةبدحمبكارلاوقئاسلاةهجايارملا
ةيؤرلالاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ
.قئاسلادعقمنم

ةيئابرهكلاايارملا

:ةآرملكليدعتل
ديدحتلنيميRوأراسيLىلعطغضا.١

بناجوأقئاسلابناجىلعةآرملا
.بكارلا

مكحتلاةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
وألفسألوأىلعألةآرملاكيرحتل
.راسيللوأنيميلل

نكميثيحبةيجراخةآرملكطبضا.٣
ةقطنملاوةرايسلانمريغصءزجةيؤر
.اهفلخةدوجوملا

.ايارملاديدحتءاغلإلOطغضا.٤

ايارملا،ةركاذلا
عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٥٧/ةركاذلادعاقمعجار.ايارملا

)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنت

ةقطنملاهيبنتبةزهجمةبكرملانوكتدق
ةقطنملاهيبنترظنا.)SBZA(ةيبناجلاءايمعلا
.٢٢٣/)SBZA(ةيبناجلاءايمعلا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

عجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٢٣/)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

ايارملايط
اًيئابرهكايارملايط
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٤٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
:ايارملايطل

.(ىلإةعرسلارايتخاحاتفمكرح.١

.ايارملايطللفسأمهسىلعطغضا.٢
ىرخأةرملفسأمهسىلعطغضا.٣

.ايارملاحتفل
:اذإاًيئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
.يطلاءانثأةقاعإايارملاتهجاو.
.ًةفداصماًيودياهيطءاغلإوأاهيطمت.
.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
،اًيئابرهكىوطتيتلاايارملاطبضةداعإل
نعةدحاوةرماهيطءاغلإمثاهيطكنكمي
توصعمستدقو.ليغشتلارصانعقيرط
اذه.طبضلاةداعإةيلمعلالخةقطقط
.ةيودييطةيلمعدعبيعيبطتوصلا

ايارملليئاقلتلايطلا
رارمتسالاعمطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةيناثةدملRKEلاسرإزاهجنمQىلع
طغضا.ةيجراخلاايارملايطلاًبيرقتةدحاو
RKEلاسرإزاهجنمKىلعرارمتسالاعم
ليغشتعجار.حتفللاًبيرقتةدحاوةيناثةدمل
/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن

٢٨.
صيصخترظنا،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل
.١٣٦/ةرايسلا

ايارملاةئفدت
:ةنخسملاايارملاةزيمترفوتاذإ
K:ذفاونلانمبابضلاليزمةزيملمعت

.ةيبناجلاايارملاةئفدتىلعةيفلخلا
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنعجار
.١٥٥/خانملاب

يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
ميتعتلاةآرمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةيجراخلاقئاسلاةآرمنإف،يكيتاموتوألا
حيباصملاجهوطبضباًيكيتاموتوأموقت
.كفلخنمةيتآلاةيمامألا

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

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.اًبيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(

.لاعشإلافاقيإمتي.

عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل

اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتكنكمي
عجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١٣٦/ةرايسلاصيصخت
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٤

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
اًيكيتاموتوأماتعإلابموقتةيفلخلاةيؤرلاةآرم
تابكرملاتافاشكنعجتانلاراهبإلاليلقتل
دنعةزيملاهذهلمعت.فلخلانمةمداقلا
.ةرايسلاليغشتءدب

ةيفلخلااريماكلاةآرم
رظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
فلخةقطنمللاريماكلابةيوازلاضيرع
.ةبكرملا

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

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

نيبعوطسلانارودىلإرزةغضلكيدؤت
.تادادعإةسمخ
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٤٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

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

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

ةآرمليسغ"رظنا،ةيفلخلااريماكلافيظنتل
جاجزلاةلساغ/ةحساميف"ةيفلخلااريماكلا
.١٠٥/يمامألا

اهلحوءاطخألافاشكتسا

رهظتويفلخلاعضولايفناسللاناكاذإ
ليغشتفقوتيوةآرملايفdوءاقرزةشاش
.ةمدخلابلطلليكولاىلإعجراف،ةشاشلا
ةروصبةيفلخلااريماكلاةآرملمعتالدق
:ةلاحيفةحضاوةروصضرعتوأةميلس
وأسمشلانمرداصجهودوجو.

ةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألاحيباصملا
.ماسجألا

دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.
تاسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
.ةمعانةبطرشامقةعطقمادختساب

ةيوازوعضومريغتدقوةبكرملارهظفلت.
.اريماكلابيكرت



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٦

ذفاونلا

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

نيسحتلةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
توصىلإكلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأ
قالغإوأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذ

حتفا،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلا
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفان
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيلآلاذفاونلا

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

يفلاعشإلانوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعت
ACC/ACCESSORYيف،ليغشتلاعضو
تاقحلملاةقاططيشنتدنعوأ،)تاقحلم(
تاقحلملاةقاطعجار.)RAP(ةزجتحملا
.١٨٣/)RAP(ةزجتحملا

ةذفانلاحتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأ
راركتةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا
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٤٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةذفانلالفق

ذفاونلاحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلا

لفقةزيمليغشتلZىلعطغضا.
رشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلاذفاونلا
.ةزيملاهذهليغشتدنع

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرمZطغضا.

ةعيرسلاذفاونلاةكرح
حاتفمكاسمإنودبذفاونلاعيمجحتفنكمي
لماكلابلفسألاىلإحاتفملاطغضا.ةذفانلا
.ةعرسبةذفانلاحتفلةعرسبهررحو

ىلعأللةذفانلاحاتفمبحسا،ةحاتمتناكاذإ
ةذفانلاقالغإلةعرسبهررحولماكلاب
ةرتفلةذفانلاحاتفمبحساوأطغضا.ةعرسب
ةكرحلاكلتفاقيإلهاجتالاسفنيفةزيجو
.ةذفانللةعيرسلا

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

اًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإ

ريذحت}
هاجتالاسكعماظنءاغلإعضوناكاذإ
هاجتاةذفانلاسكعتنل،اًطشناًيئاقلت
كريغوأتنأضرعتتدق.اًيئاقلتاهتكرح
لبق.رارضألةذفانلاضرعتتدقوتاباصإل
هاجتالاسكعماظنءاغلإمادختسا
وأصخشيأدوجومدعنمدكأت،اًيئاقلت
.ةذفانلاراسميفقئاع

،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
نعاًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإنكمي
اذإةذفانلاحاتفمكاسمإوبحسقيرط
.قالغإلانماهعنمتفورظكانهتناك

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب
ةجمربلاءارجإبمايقلايرورضلانمنوكيدق
دافنوأةبكرملاةيراطبلصفةلاحيف
،ةعرسبةذفانلاعفررذعتةلاحيف.اهنحش
:عيرسقالغإةذفانلكةجمرببمق

.باوبألالكقلغأ.١
عضوىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ACC/ACCESSORYىلعوأليغشتلا
.)تاقحلم(

.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلااًيئزجحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا

طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤
متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت
حتفةيناكمإحيتتاهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
يفنيكمتلامتاذإ.دعُبنعذفاونلاعيمج
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةرايسلاصيصخت
KلاسرإزاهجنمRKE.صيصختعجار
.١٣٦/ةرايسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٨

سمشلاتايقاو

.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
طسوألالماحلانمسمشلايقاولصفا
هديدمتلو،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتل
.ةزيملاهذهترفوتاذإبيضقلالوطىلع

يفلخلاجاجزلابسمشلابجاح

بجاحىلعيوتحتيتلاتابكرملايف
اذهحاتفمنإف،يفلخلاجاجزلابسمش
لوسنوكلاىلعاًدوجومنوكيبجاحلا
متاذإالإسمشلايقاولمعيال.يولعلا
.لاعشإلاليغشت
مثحاتفملاىلعطغضا،سمشلابجاححتفل
.امامتسمشلابجاحدرفنيفوس.هكرتا
حاتفملاىلعطغضا،سمشلابجاحقلغل
بجاحقلغنيفوس.هكرتامثاددجم
.امامتسمشلا

عوجرلا(Rعضولاىلإةرايسلارييغتدنع
اًيئاقلتسمشلابجاحبحسمتيس،)فلخلل
دعبىرخأةرمهدرفمتيسو.هدرفةلاحيف
Dعضولاىلإرييغتلادنعةريصقريخأتةرتف
.)ةدايقلا(

ةيفلخلاباكرلاباوبأبسمشلاتابجاح

مادختساكنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ىلعألسمشلابجاحبحسلضبقملا
دجوي.ةذفانلاىلعألماحلايفهقيلعتو
.ةذفانلاةيوازلةريغصةلظمكلذك
ضبقملامدختسا،سمشلابجاحقالغإل
ىتحهيلعطغضلايفرمتساوهقيلعتكفل
.لفسأللماكلابعجارتي
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٤٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

فقسلا

فقسلاةحتف
ىوسلمعينلف،فقسلاةحتفرفوتاذإ
عضويفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع
ACC/ACCESSORYعضولايفوأليغشتلا
ةزيمطيشنتةلاحيفوأ،)تاقحلملا(
عجار.)RAP(تاقحلملاةقاطبظافتحالا
.١٨٣/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط

)1(قئاسلابناجيفدوجوملاحاتفملاموقي
.فقسلاةحتفليغشتب

هررحمث)1(~ىلعطغضا:ةيوهت
.فقسلاةحتفنمةيوهتلاعضوليغشتل
سمشلانمةيقاولاةلظملاحتفتفوس

١٥(مس٣٨نمبرقيامرادقمباًيكيتاموتوأ
)1(gىلعرارمتسالاعمطغضا.)ةصوب
.فقسلاةحتفبةيوهتلاةحتفقلغل
نوكتدنع:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
ىلعطغضا،ةيوهتلاعضويففقسلاةحتف
.اًعيرسفقسلاةحتفحتفلةيناثةرم)1(~

فقسلاةحتفقالغإل)g)1طغضا
نودفقسلاةحتفةكرحفاقيإل.ةعرسب
ىلعطغضا،ماتلاحتفلاوماتلاقالغإلا
.ىرخأةرمحاتفملا

بناجىلعدوجوملا)Q)2حاتفملالّغشي
طغضا.سمشلانمةيقاولاةلظملابكارلا
قلغوأحتفلهررحمث)Q)2حاتفملاىلع
.عيرسلكشبسمشلانمةيقاولاةلظملا
سمشلانمةيقاولاةلظملاةكرحفاقيإل
،ماتلاحتفلاوأماتلاقالغإلانوداًيئزج
.ىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن
هاجتاسكعماظنبةدوزمفقسلاةحتفٰنإ
ةحتفليغشتدنعالإهطيشنتمتياليئاقلت
.عيرسلاقالغإلاعضويففقسلا
ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
هاجتالاسكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
ةحتفحتفو،فقوتلاو،مسجلاكلذفشكب
.ىرخأةرمفقسلا

ةيلمعىرخأفورظوأعيقصلاعنماذإ
قالغإقيرطنعةزيملاءاغلإبمق،قالغإلا
فاقيإل.يوديلاعضولايففقسلاةحتف
.حاتفملاريرحتبمق،ةكرحلا

ةحتفةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
ببسينأنكميو.اهراسميفوأفقسلا
دقوأفقسلاةحتفليغشتدنعةلكشمكلذ
ماظندسينأاًضيأنكميامك.اًجيجضببسي
لكشبفقسلاةحتفحتفا.هايملافيرصت
تايافنوأقئاوعيأةلازإبمقويرود
ةقطنموفقسلاةحتفةدادسحسما.ةرثعبتم
ةفيظنشامقةعطقمادختسابفقسلادس
ةلازإبمقتال.ءاملاعمةيرطةجنفسإوأ
.فقسلاةحتفنعمحشلا
فيرصتماظنيفرطقيءاملاتيأراذإ
.يعيبطرمأاذهف،هايملا
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دناسملاودعاقملا٥٠

دناسملاودعاقملا

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

ةيمامألادعاقملا
٥٢..............يلآلادعقملاطبض
٥٥........رهظلالفسأدنسمطبض
٥٥..............ذخفلاةماعدطبض
٥٥..........ةينحنملادعاقملاروهظ
٥٧..................ةركاذلادعاقم
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٥٩......................اهتيوهتو

ةيفلخلادعاقملا
٦١.................ةيفلخلادعاقملا
٦٣...........ةيفلخلادعاقملاةئفدت
دعقملاىلإرورملاباب

٦٤.......................يفلخلا

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

٦٥.......................بسانم
٦٧............رجحلاوفتكلامازح
ءانثأنامألامازحمادختسا

٧٠.......................لمحلا
٧٠.............نامألاماظنصحف
٧١............نامألامازحبةيانعلا

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
٧١..................مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٧٢..........ةيئاوهلاةداسولاماظن
٧٣.....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٧٥.....................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٧٦........................؟خفتنت
ةداسولاكيمحتفيك
٧٦.....................؟ةيئاوهلا
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٧٦.....................؟ةيئاوهلا
٧٨..........باكرلاراعشتساماظن
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٨١........................ةيئاوه
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٨٢........................ةيئاوه
٨٢....ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٨٣..............مداصتثداحدعب

لافطألادعاقم
٨٣.............اًنسربكألالافطألا
٨٥........راغصلالافطألاوعّضرلا
٨٧............لافطألانامأماظن
نامأماظنعضومتينيأ

٨٩......................لافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٨٩......)LATCHماظن(لافطألل

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
٩٤..................مداصتثداح
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٩٥....)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٩٦....)يمامألادعقملايفنامألا
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٥١ دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
نوكت،ةيساسألادعاقملابزيهجتلاةلاحيف
سأردناسمبةدوزمةبكرملابةيمامألادعاقملا
.ةيجراخلاسولجلاعاضوأيفطبضللةلباق
نإف،ءادألاةقئافدعاقملابزيهجتلاةلاحيف
نوكتةبكرمللةيمامألادعاقملابسأرلادناسم
نكميالوةيجراخلاسولجلاعاضوأيف
.اهطبض

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

طبضا،ةيساسألادعاقملابزيهجتلاةلاحيف
نميولعلاءزجلانوكيثيحبسأرلادنسم
ءزجلاعافتراىوتسمسفنيفسأرلادنسم
اذهنأشنمو.بكارلاسأرنميولعلا
ةبقرلاضرعتةصرفنمللقينأعضولا
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإلل

ةيمامألادعاقملا
دعاقملانوكت،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةلباقسأردناسمبةدوزمةرايسلابةيمامألا
ةيجراخلاسولجلاعضاوميفطبضلل
.ةيفرطلا

.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمعفروأضفخل
بحساو،سأرلادنسمبناجىلعدوجوملا
.رزلاررحمثلفسألهعفداوأسأرلادنسم
ريرحتدعبهبحساوسأرلادنسمىلعطغضا
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلا
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دناسملاودعاقملا٥٢

طغضا،فلخلاومامأللسأرلادنسمطبضل
دنسملهجاوملابناجلاىلعدوجوملارزلا
لصيىتحفلخلاوأمامأللهكرحوسأرلا
كيرحتلواح.بوغرملالفقلاعضوىلإ
ققحتللرزلاريرحتدعبلفسألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنم
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

ةيفلخلادعاقملا
دناسمىلعةبكرملابةيفلخلادعاقملالمتشت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةثالثلا

.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
لواح.هعفرلىلعألسأرلادنسمبحسا
هلفقنمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحت
.هناكميف

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
،دعقملارهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
كيرحتلواح.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو
ققحتللرزلاريرحتدعبلفسألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنم
.ةلازإللةلباقريغةيفلخلاسأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا

يلآلادعقملاطبض

ريذحت}
تلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقمطبض
مدعءانثأالإقئاسلادعقمطبضبمقت
.ةبكرملاكرحت

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

لثامم،ءادألايلاعدعقملاضرعلابرهظي
نيرخألل

:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.

ىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسأللوأ

ءزجلاضفخاوأعفرا،اًرفوتمناكاذإ.
قيرطنعدعقملاةداسونميمامألا
مكحتلاحاتفمنميمامألاءزجلاكيرحت
.لفسأللوأىلعألل

دعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
.٥٥/ةينحنملا

)رهظلالفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٥٥/رهظلالفسأدنسمطبضعجار،

هيبنتيذدعقمبةزهجمتابكرملاضعب
هيبنتليعفتةيصاخلاهذهنأشنمو.نامألل
ةدعاسملقئاسلادعقمبيزازتهايضبن
.تامداصتلابنجتىلعقئاسلا

ءادألايلاعدعقملاطبض

ءادألايلاعدعقم
ةزيملاديدحت.١

ىلعأ.٢
فلخلل.٣
لفسأ.٤
مامألل.٥

تايلمعضرعل)1(ةزيملاديدحتكرح.
طغضا.طسوألافصلاىلعدعقملاطبض
لالخريرمتللطغضلايفرمتساوأررحو
.تازيملا

ىلعطبضلاءارجإل)2(ىلعألطغضا.
.ةددحملاةزيملانميولعلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)3(فلخللطغضا.
.ةددحملاةزيملانميفلخلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)4(لفسألطغضا.
.ةددحملاةزيملانميلفسلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)5(مامأللطغضا.
.ةددحملاةزيملانميمامألاءزجلا
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دناسملاودعاقملا٥٤
هاجتالاةيعابررهظلالفسأةماعد

،يساسألادعقمللرهظلالفسأةماعدطبضل
.٥٥/رهظلالفسأدنسمطبضعجار

ةيلاعدعاقمللرهظلالفسأةماعدطبضل
:ةرفوتمتناكاذإ،ءادألا

ءادألايلاعدعقم
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.

ةماعدىلإريرمتلل)1(ةزيملاديدحت
.طسوألافصلايفرهظلالفسأ

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

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

دنسملاةداسومعد

:تدجُونإ،دنسملاةداسوةماعدطبضل

ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.
Feature Select)1()ةزيملاديدحت(

يفدنسملاةداسوةماعدىلإلوصولل
.طسوألافرلا

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

رهظلاةداسو

:تدجُونإ،رهظلاةداسوطبضل

ىلعطغضلايفرمتساوأررحمثطغضا.
Feature Select)1()ةزيملاديدحت(

فرلاىلعرهظلاةداسوىلإلاقتنالل
.طسوألا

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



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

٥٥ دناسملاودعاقملا

رهظلالفسأدنسمطبض
رهظلالفسأدنسموةداسولاطبض
هاجتالايئانث

يساسأدعقم

يئانثرهظلالفسأدنسمةماعدطبضل
:ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةداسولاوهاجتالا
مكحتلاحاتفمىلعرارمتسالاعمطغضا.

فلخللوأمامأللرهظلالفسأةماعديف
وأمامأللرهظلالفسأةماعدطبضل
.فلخلل

مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.
كيرحتللفسألوأىلعألةلامإلايف
وألخادللدعقملارهظةداسوةماعد
.جراخلل

رهظلالفسأدنسموةداسولاطبض
هاجتالايعابر

يساسأدعقم

يعابررهظلالفسأدنسمةماعدطبضل
:ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةداسولاوهاجتالا
مكحتلاحاتفمىلعرارمتسالاعمطغضا.

وأمامأللرهظلالفسأةماعدطبضيف
مامأللرهظلالفسأةماعدطبضلفلخلل
اهطبضللفسألوأىلعألوفلخلاوأ
.يسأرلكشب

مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.
كيرحتللفسألوأىلعألةلامإلايف
وألخادللدعقملارهظةداسوةماعد
.جراخلل

ذخفلاةماعدطبض

يساسأدعقم

وأبحسامث.عارذلابذجا،زيهجتلابسحب
عارذلاررح.ريصقتلاوأليوطتللةماعدلاعفدا
.اهناكميفاهتيبثتل

ةينحنملادعاقملاروهظ

ريذحت}
كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

يساسأدعقم

:دعقملارهظطبضل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

ءادألايلاعدعقم
:دعقملارهظطبضل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل
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ةركاذلادعاقم

ةركاذحيتت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءاعدتساوظفحبنيقئاسلانمنينثالدعاقملا
ةدايقلامهبةصاخلاةفلتخملادعقملاعضاوم
نمجورخللكرتشمجورخعضوموةبكرملا
عضاومايازمظفحاًضيأنكميو.ةبكرملا
ةدايقلاةلجعوةيئابرهكلاايارملالثم،ىرخأ
طبترت.تازيملاهذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلا
RKEلاسرإلازاهجبعضاوملاةركاذ 2وأ1
.اًيئاقلتةركاذلاةداعتسال
ةركاذايازمعيمجطبضا،ظفحلالبق
عضوىلعلاعشإلاردأ.ةرفوتملاعضاوملا
فوس.)طبض(SETررحوطغضامثليغشتلا
عماًروفطغضامث.ةرافصتوصقلطني
)جورخلا(Bوأ2وأ1رزلاىلعرارمتسالا

.نيتيريذحتنيترفاصتوصردصينأىلإ
عمطغضا،اًيوديعضاوملاهذهرّكذتل
متيىتحBوأ2وأ1ىلعرارمتسالا
عبتا.هظفحمتيذلاعضوملاىلإلوصولا
ظفح"ناونعلالفسأةدراولاتاميلعتلا
."ةركاذلايفعضاوملا
RKEلاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت
ماظنليغشتعجار.)٨–١(يلاحلاقئاسلل
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
RKEلاسرإلازاهجطقفمادختسانكمي ١
ضرعمتيدق.اًيئاقلتةركاذلاةداعتسال٢وأ
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمبيحرتةلاسر
تارودللاسرإلازاهجمقرىلإريشت
نم.لاسرإلازاهجرييغتدعبىلوألالاعشإلا
اًيئاقلتةركاذلاةداعتساةزيملمعلجأ
رزىلععضاوملاظفحا،حيحصلكشب
زاهجمقرعمقباطتيثيحب)2وأ1(ةركاذلا
بيحرتةلاسريفضورعملاRKEلاسرإلا
زاهجلمحا.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ةبكرملالوخددنعطبترملاRKEلاسرإلا
دنعةحاتمةركاذلاتاليدعتنوكتالدق
ذيفنتمتينأىلإةمدخلادعبوأميلستلا
عضاومظفح"مسقلايفةدراولاتاوطخلا
."ةركاذلايف

ةرايسلاصيصختلاتادادعإ
ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتساىلعلوصحلل.

ةمئاقددحو،ةبكرملاليغشتءدبدنعأدبا
ةحارلامث،ةبكرملامث،تادادعإلا

.ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتسامث،ةمءالملاو
ةداعتسا"عجار.ءافطإوأليغشتددح
اذهيفاًقحالةدراولا"ةيئاقلتلاةركاذلا
.مسقلا

لهسلاجورخلاةركاذةداعتساةزيمءدبل.
حتفولاعشإلاليغشتفاقيإمتيامدنع
ليغشتفاقيإمتيامدنعوأ،قئاسلاباب
اًحوتفمقئاسلابابنوكعملاعشإلا
مث،تادادعإلاةمئاقددح،لبقنم
مثنمو،ةمءالملاوةحارلامث،ةبكرملا
وأليغشتددح.لهسلاجورخلاتارايخ
جورخلاةركاذةداعتسا"عجار.ءافطإ
.مسقلااذهيفاًقحالةدراولا"لهسلا

لوصحلل١٣٦/ةرايسلاصيصختعجار.
.دادعإلانعتامولعملانمديزمىلع

قئاسلامقرديدحت

:قئاسلامقرديدحتل
وأرخآحاتفمبةبكرملاليغشتأدبا.١

نودبدعُبنعلوخدلالاسرإلازاهج
زكرمضرعينأيغبني.RKEحاتفم
مقرضرع)DIC(قئاسلاتامولعم
مقولاعشإلائفطأ.٢وأ١،قئاسلا
RKEلاسرإلازاهجوأحاتفملاةلازإب
.ةبكرملانم
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وأيلوألاحاتفملابةبكرملاليغشتأدبا.٢

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

عضاوملاةركاذظفح

ةركاذظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملا
:٢و١ةلضفملاةدايقلاعضاومظفحل

ليغشتلاعضوىلعلاعشإلاعضوبمق.١
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYىلعوأ
رهظتيتلابيحرتةلاسرريشتدق
قئاسلاىلإقئاسلاتامولعمزكرمب
.٢وأ١مقر

عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢
.بوغرملاةدايقلا

فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣
.ريفصتوصقلطني

رارمتسالاعمطغضلابروفلاىلعمق.٤
قباطتيثيحب٢وأ١ةركاذلارزىلع
تامولعمزكرمبيحرتةلاسرعم
ىتحهالعأةروكذملا)DIC(قئاسلا
.نيَريفصتوصقلطني

SETريرحتنيبتقولانمريثكلارماذإ
ةركاذظفحمتينل،١طغضو)طبض(
ررك.نيريفصتوصعمستنلوعضوملا
.٤و٣نيتوطخلا
رظنا.قئاسلامقرعمقفاوتي٢وأ١
دراولا"قئاسلامقرديدحت"ناونعلا
.مسقلااذهيفاًقبسم

ٍناثقئاسل٤–١نيتوطخلاررك.٥
.٢وأ١مادختساب

جورخلاتازيموBلجأنمعضوملاظفحل
.Bمادختساب4–1تاوطخلاررك،لهسلا
نمجورخلاعضومظفحىلعكلذلمعي
.ةبكرملا
اذإ٢و١ىلعةلضفملاةركاذلاعضاومظفحا
.ةرايسللديحولادئاقلاتنأتنك

ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

Bوأ٢وأ١رزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
يفاًقبسمةظوفحملاعضاوملاءاعدتسال
.ةركاذلا
رزلاررح،اًيوديةركاذلاءاعدتساءارجإفاقيإل
رصانعنميأىلعطغضاوأBوأ٢وأ١
:ةيلاتلاليغشتلا
يلآلادعقملا.
ةركاذلاطبض.

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملا

ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتسا

RKEلاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت
ماظنليغشتعجار.)٨–١(يلاحلاقئاسلل
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
متو،2وأ1وهRKEلاسرإلازاهجناكاذإ
Autoةجمرب Memory Recall)ةداعتسا
متي،ةرايسلاصيصختيف)ةيئاقلتلاةركاذلا
ىلإاهظفحمتيتلاعضاوملاءاعدتسااًيئاقلت
،لاعشإلاليغشتدنع2وأ1ةركاذلارزمقر
ليغشتلافاقيإنملاعشإلاليوحتدنعوأ
ةزهجأ.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYىلإ
RKEلاسرإلا ةداعتسايأمدقتنل8–3
.ةيئاقلتةركاذ
،ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتساءافطإوأليغشتل
ةدراولا"ةرايسلاصيصختتادادعإ"رظنا
/ةرايسلاصيصختومسقلااذهيفاًقباس

١٣٦.

يفتاعرسلارييغتعارذنوكينأيغبني
ةزيمليغشتءدبىنستيل)نكر(Pعضولا

Auto Memory Recall)ةركاذلاةداعتسا
ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتسالمتكتس.)ةيئاقلتلا
لبق)نكر(Pنمةبكرملاعضولقنمتاذإ
.ظوفحملاةركاذلاعضومىلإلوصولا
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ئفطأ،ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتساةكرحفقول
:مكحترصنعيأىلعطغضاوألاعشإلا
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،١،٢،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملا

ةظوفحملاةركاذلاءاعدتسامتيملاذإ
عضاوملءاعدتسالامتوأاًيئاقلتدعقمعضومل
لاسرإلازاهجمقرقباطتيالدق،ةئطاخ

RKEةركاذلارزمقرعم)٢وأ١(قئاسلل
ظفحلواح.اهيلععضاوملاظفحمتيتلا
ةبرجتلواحوأرخآلاةركاذلارزىلإعضوملا
.رخآلاRKEلاسرإلازاهج

لهسلاجورخلاعضوءاعدتسا

زاهجبلهسلاجورخلاعضوءاعدتساطبتريال
ـلظوفحملاعضوملامدختسُي.RKEلاسرإلا
Bءافطإوأليغشتل.نيقئاسلاعيمجل
تادادعإ"رظنا،لهسلاجورخلاعضوءاعدتسا
اذهيفاًقباسةدراولا"ةرايسلاصيصخت
.١٣٦/ةرايسلاصيصختومسقلا

عضوملاءاعدتسااًيئاقلتمتي،ليغشتلامتاذإ
دحأثدحيامدنعBىلإهظفحمتيذلا
:ةيلاتلارومألا
بابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.ريصقتقولالخقئاسلا
بابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.حوتفمقئاسلا
،لهسلاجورخلاعضوءاعدتساةزيمفقول
نمةركاذلابمكحترصنعيأىلعطغضا
:ةيلاتلارصانعلا
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،١،٢،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملا

قئاوعلا

امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
ةدايقلاةلجعوأ/وقئاسلادعقمقوعي
مث.ةركاذلانمعضوءاعدتساءانثأةيئابرهكلا
.ىرخأةرمءاعدتسالالواحوقئاعلاةلازإب
نمعضولاءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو
ىلعلوصحللليكولاىلإعجراف،ةركاذلا
.ةمدخلا

ةيمامألادعاقملاةئفدت
اهتيوهتو

ريذحت}
ةرارحلاةجردرّيغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسبٰبستيدق،دلجلايفملألاوأ
نمليلقتلل.قورحثودحيفدعقملا
رذحلايخوتبجي،قورحبةباصإلارطخ
دنعةصاخو،دعقملاناخسمادختسادنع
ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا
عافتراطرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
طرفببسيدقو.دعقملاناخسةرارح
قورحبدعقملاناخسةرارحةجردعافترا
.دعقملابّرضيدقوأ
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،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
فرلاىلعخانملابمكحتلارصانعراوجب
كرحملانوكينأبجي،ليغشتلل.طسوألا
.ًارئاد

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCىلعطغضا
.بكارلا
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا

رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
دعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضعضولقأل
لقيدقف،ىلعألاعضولاىلعةيمامألا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملا
نوكت،ةفقوتمةيصاخلاهذهنوكتامدنع
ءاضيبرارزألابدعاقملاةيوهتوةئفدتزومر
ىلعةيوهتللدعملادعقملايوتحي.نوللا
لالخنمءاوهلاعفدتوبحستةحورم
ةئفدتليغشتدنع.ءاوهلاديربتمتيال.دعقملا
دنع.رمحألانوللزمرلالوحتي،دعاقملادحأ
نوللزمرلالوحتي،دعاقملادحأةيوهتليغشت
.قرزألا
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق

اًيكيتاموتوأاهتيوهتودعاقملاةئفدت

دعاقملاةئفدتةزيمبةبكرملازيهجتمتاذإ
كرحملاناكو،دعاقملاةيوهتوأةيكيتاموتوألا
موقتسةزيملاهذهنإف،ليغشتلاعضويف
اهتيوهتوأدعاقملاةئفدتطيشنتباًيئاقلت
ةرارحلاةجردلبولطملاىوتسملابسح
.ةبكرمللةيلخادلا

دعقملاةئفدتىوتسمىلإةراشإلامتيس
مأاًطسوتممأاًعفترمناكأءاوسطشنلا
كلذكوليغشتلافاقيإعضويفوأاًضفخنم
رارزأةطساوبدعاقملاةيوهتىوتسمىلإ
فرلايفةيوديلادعقملاةيوهتوةئفدت
دعقملاةيوهتوةئفدترارزأمدختسا.طسوألا
ليغشتفاقيإلطسوألافرلايفةيوديلا
دعقمناكاذإ.اًيئاقلتدعقملاةيوهتوأةئفدت
دعاقملاةئفدتةزيمطشنتنلفاًغرافبكارلا
نكمي.دعقملااذهىلعةيئاقلتلاةيوهتلاوأ
اًيئاقلتدعاقملاةيوهتوأةئفدتةزيمةجمرب
اذا.ةبكرملاليغشتدنعاًمودنيكمتلاىلع
ةلجعةئفدتماظنبةدوزمةبكرملاتناك
ةلجعةئفدتليئاقلتلاطيشنتلانإف،ةدايقلا
ةئفدتليئاقلتلاطيشنتلاعبتيسةدايقلا
ةدايقلاةلجعةئفدترشؤمعبتيسو،دعاقملا
.ةدايقلاةلجعةرارحةلاح
.١٣٦/ةرايسلاصيصختعجار
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٦١ دناسملاودعاقملا
ليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت
دُعبنع

دعاقملاةئفدتلمعتس،ةرفوتمتناكاذإ
اًدرابوجلاناكاذإدعُبنعءدبلاءانثأاًيئاقلت
اذإاًيئاقلتدعاقملاةيوهتلمعتسوجراخلايف
،ةرفوتمتناكاذإ.جراخلايفاًراحوجلاناك
ءانثأاًيئاقلتةدايقلاةلجعةئفدتلمعتس
يفاًدرابوجلاناكاذإدعبنعليغشتلاءدب
ةئفدتماظنتارشؤمرهظتالدق.جراخلا
ةلجعةئفدتماظنرشؤمودعاقملاةيوهتو
.ةيلمعلاهذهءانثأيفةدايقلا
ةئفدتودعاقملاةيوهتوةئفدتءاغلإمتيدق
نكمي.ةبكرملاليغشتءدبدنعةدايقلاةلجع
ليغشتدعباًيوديتازيملاهذهديدحت
.لاعشإلا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
دنعاهتيوهتوأدعاقملاةئفدتليغشتمتينل
نيتنٰكمماتناكاذإالإدعُبنعليغشتلاءدب
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإةمئاقيف
/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.ةبكرملا

.١٣٦/ةرايسلاصيصختو٣٢

ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاركذم
ةلاسرلارهظت

REAR SEAT REMINDER
LOOK IN REAR SEAT

دعقملايفرظنا،يفلخلادعقملاركذم(
ةنيعمفورظيف،ترفوتاذإ)يفلخلا
بكاروأرصنعنايسنلامتحاىلإةراشإلل
ةرداغملبقققحت.يفلخلادعقملايف
.ةرايسلا
فصلادعاقمبابحتفدنعةزيملاهذهطشنت
ةدمرورمدعبوأةرايسلاليغشتءانثأيناثلا
.ةرايسلاليغشتلبققئاقد١٠ىلإلصت
ال.ةرايسلاليغشتفاقيإدنعهيبنترفوتيس
دعقملايفًةرشابمماسجألاراذنإلافشتكي
فشتكيةنيعمفورظيفنكلو؛يفلخلا
ريشيامم،هقالغإويفلخلابابلاحتفةيلمع
دعقملايفامئيشدوجولامتحاىلإ
.يفلخلا
ةرايسلاليغشتدنعةرمطقفةزيملاطشنت
نعليغشتلاةداعإبلطتتو،اهليغشتفاقيإو
دعاقملافصباوبأقالغإوحتفقيرط
ةلاحيفىتحراذنإكانهنوكيدق.يناثلا
ىلع؛يفلخلادعقملايفئيشيأدوجومدع
ةرايسلللفطلوخدةلاحيف،لاثملاليبس
نودةرايسللهترداغمويفلخلابابلالالخ
.ةرايسلاليغشتفاقيإ

عجار.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتنكمي
.١٣٦/ةرايسلاصيصخت

دعقملارهظلفق

جالزمبرفوتتةمسقنملاةيوطملادعاقملا
.لفقلل
دعقملارهظنيمأتءاغلإولفقنيمأتنكمي
.ةناوطسألايفةرايسلاحاتفممادختساب
رهظلفقنيمأتةلاحيفجالزملاحتفمتينل
.دعقملا
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دعقملارهظيط

هيبنت

عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

ريفوتلدعقملارهظنمبناجيأيطنكمي
كلذوةلومحلاةقطنميفةحاسملانمديزم
دعقملارهظِوطتال.ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأالإ

:دعقملارهظيطل

يفلخلانامألامازحجالزملصفا.١
ةحتفلايفحاتفممادختسابريغصلا
عدوريغصلاميزبإلاىلعةدوجوملا
.بحسنيمازحلا

مادختسابدعقملارهظلفقحتفنكمي.٢
.ةناوطسألايفةرايسلاحاتفم
ءزجلاىلعدوجوملاعارذلابحسبمق
كهاجتابدعقملارهظنميولعلا
.دعقملارهظريرحتل
رهظعارذراوجبرمحأناسلعفتري
.دعقملارهظلفقريرحتدنعدعقملا

.مامأللدعقملارهظِوطأ.٣
رهظلادنسميطل٣-٢نيتوطخلاررك
.كلذيفتبغراذإ،رخآلا
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دعقملارهظعفر

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

ريذحت}
ريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
وأديجلكشبدودشملاريغوأةمئالم
ةبولطملاةيامحلارفوينلفوسيوتلملا
صخشلاضرعتيدقو.مادطصاعوقودنع
عفردعب.ةميسجةباصإلمازحلليدترملا
نأنماًمئاددكأت،يفلخلادعقملارهظ
ةتبثموديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأ
.ةيوتلمريغو

:رهظلادنسمعفرل
مدعنمدكأت.رهظلادنسمعفرا.١

جالزملاوطسوألانامألامازحراشحنا
فلخللدعقملارهظعفدا.دعقملافلخ
.هناكميفهنيمأتل
رهظعارذراوجبرمحأناسلعجارتي
ىلإدعقملارهظدوعيامدنعدعقملا
.هناكم

دكأتللدعقملارهظىلعأبحساوعفدا.٢
.هعضوميفهتابثنم

مادختسابدعقملارهظنيمأتنكمي.٣
.ةناوطسألايفةرايسلاحاتفم

مازحلريغصلاجالزملاليصوتدعأ.٤
عدتالو.ريغصلاميزبإلابطسوألانامألا
.يوتليمازحلا

نمدكأتللطسوألانامألامازحبحسا.٥
.ريغصلاجالزملاتيبثت

،رخآلارهظلادنسمعفرلتاوطخلاررك.٦
.ةرورضلادنع

عميسأرعضويفدعقملابظافتحالايغبني
.همادختسامدعدنعهلفق

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

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

دجتسف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.يزكرملالوسنوكلاةرخؤميفرارزألا
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LوأMطغضا،لمعيكرحملانوكيامدنع
وأنميألايبناجلادعقملاةداسوةئفدتل
مكحتلاماظنةشاشىلعرشؤمرهظي.رسيألا
.ةيصاخلاهذهليغشتدنعخانملاب
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإأفدملادعقملاريغتي،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
تاجردىلعأىلإثالثلاءاوضألاريشت
تاجردلقأىلإدحاوءوضريشيو،طبضلا
عضولاىلعدعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضلا
دعبايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف،ىلعألا
.ةقيقد٣٠يلاوح

يفلخلادعقملاىلإرورملاباب

دعقملاىلإرورمبابىلعةبكرملايوتحت
مق.يفلخلادعقملارهظطسويفيفلخلا
بحساولفسألطسوألاعارذلادنسميطب
.بابلاريرحتللماكلابلفسألعارذلا
رورملابابلفقريرحتوأنيمأتنكمي
.دعقملارهظىلعدوجوملارزلامادختساب
رزلاردأ.لفقلاىلإلوصوللقودنصلاحتفا
QنعاديعبوأبابلالفقنيمأتلQوحن
.بابلالفقريرحتل

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.١١٩/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا

كلذنوكينأنكميو.امءيشكفقوي
ةزهجأةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلا
!نامألاةمزحأوأتاسايقلا
ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
تقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلللوطأ
اذلو؛ةميلسةروصبهطبرمتاماذإكلذو
نمةوقلاصاصتمابىوقألاكماظعموقت
يذلانامألاببسوهاذهو.نامألاةمزحأ
.نامألاةمزحأهرفوت

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ
:لاؤس

ةبكرملايفراشحناللضرعتأسله
يدترأتنكاذإثداحعوقودعب
؟نامأمازح

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

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

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

عيمجيفاًبيرقتنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرقطانملا

دعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانملكشب
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٨٣/اًنسربكألالافطألاعجارف،لفط
ةعجارمبمق.٨٥/راغصلالافطألاوعّضرلا
ةفاضإلابلافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاو
.ةيلاتلادعاوقلاىلإ



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

دناسملاودعاقملا٦٦
نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهظُتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.)كلذنكمأنإ(كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

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

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

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا

اًيخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.اًيوتلموأ
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وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

رجحلاوفتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحهبيفلخسولجعضومدختستتنكاذإ
نامألامازحنكيملولصفلللباقنامأ
٦١/ةيفلخلادعاقملاتحتعجارف،اًتبثم
مازحطبرةداعإلوحتاميلعتىلعلوصحلل
.ريغصلاميزبإلابنامألا
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

ًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١
لكشبسولجلاكنكميثيحب،طبضلل
مايقلاةيفيكىلعفرعتلل.ميقتسم
.سرهفلايف"دعاقملا"عجار،كلذب
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مازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢

فافتلابحمستالو.كمسجىلع
.مازحلا
نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
دوعيىتحمازحلاكرتا،اذهثودح
،كلذدعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلق
لكشبكمسجىلعمازحلابحسا
.ًائطبرثكأ

ةحوليفمازحلاطيرشرشحنااذإ
مقف،ميزبإلاىلإلوصولالبقجالزملا
ريرحتلاهدرفلجالزملاةحولةلامإب
.طيرشلا

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
ققحتللىلعألجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقااذإ

عافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤
عافترالاىلإهكيرحتبمقف،فتكلامازح
عافترالّدعم"عجار.كبسانييذلا
مسقلااذهيفاًقحال"فتكلامازح
مادختسالاتاميلعتىلععالطالل
نامألاتامولعمىلعلوصحلاو
.ةمهملا

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعألفتكلا
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دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ئطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا
مازحةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
مازحلانملكضرعتيدقثيح.بابللنامألا
ةوقببابلاقالغإلاحيففلتللةبكرملاو
.نامألامازحىلع

فتكلامازحعافترالّدعم
فتكلامازحعافتراللّدعمبةدوزمةبكرملا
يمامألابكارلاوقئاسلاسولجنكامأيف
.بابللرواجملا
ءزجلانوكيثيحبعافترالاليدعتبمق
الوفتكلاىلعاًدوجوممازحلانميفتكلا
نماًبيرقمازحلانوكينأبجي.هنعلزني
طبضلايدؤيدقف.هلاًسمالمسيلوقنعلا
ليلقتىلإفتكلامازحعافترالمئالملاريغ
.ثداحعوقوةلاحيفنامألامازحةيلعاف
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيكعجار
.٦٥/بسانم

عافترالالّدعمكرحوريرحتلارزىلعطغضا
لّدعملاكيرحتكنكمي.بولطملاعضولاىلإ
/ةقلزنملاةحيرشلاعفدقيرطنعىلعأل
ىلععافترالالدعمطبضدعب.ىلعألةوسكلا
نودلفسأللهكيرحتلواح،بولطملاعضولا
هتابثنمققحتللريرحتلارارزأىلعطغضلا
.هناكميف

يكيتاموتوألانامألامازحماكحإماظن
مازحماكحإماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
.يكيتاموتوألانامألا
ءانثأةرايسلاليغشتاهيفمتيةرملكيف
ماظنلاطيشنتمتيةيمامألانامألاةمزحأطبر
امدنعنامألاةمزحأماكحإلةدحاوةرم
طوبضملادحلامامأللةرايسلاةعرسزواجتت
.طيشنتلل

لمارفلاءانثأكلذكماظنلاطيشنتمتي
مثةئجافملاةدايقلاتاروانموأ/وةيرارطضالا
ةدايقلاعاضوأدوعتامدنعهريرحتمتي
.ةيداعلاعاضوألل
عضوطيشنتدنعماظنلاليغشتفقوتي
ىرخأةرمهليغشتمتيسوةيسفانتلاةدايقلا
عضوعجار.عضولااذهطيشنتءاغلإدنع
.١٩٨/ةيسفانتلاةدايقلا

لمعمدعةلاحيفماظنلاطيشنتمتينل
مكحتلا/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
يفمكحتلاعجار.ةيعيبطةروصببحسلايف
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

ماكحإماظنيفةلكشمدوجوةلاحيف.١٩٢
ةلاسررهظتس،يكيتاموتوألانامألامازح
متاذإ.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمىلع
وأرركتملكشبحاتمريغماظنلاةلاسرضرع
نل.ليكولاعجارف،ةمدخةلاسرضرعمت
ماظنبىرخألانامألامازحفئاظورثأتت
.يكيتاموتوألانامألامازحماكحإ

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

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
.هتانوكمفلتىلإنامألامازحىلعسولجلا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ
ةيفلخلافتكلاةمزحأةلدأهذهرفوتدقو
زواجتنيذلاًانسربكألالافطأللةيفاضإةحار
صاخشألاضعبلوةززعملادعاقملامهومن
ةمزحأىلعةلدألاهذهبيكرتدنعف.نيغلابلا
فتكلاةمزحأهذهةحارلاةلدأدعبُت،فتكلا
.سأرلاوةبقرلانع
عاضوألليكولاىدلةحيرمتاهجومحاتُتدق
،اهرفاوتةلاحيف.ةيفرطلاةيفلخلاسولجلا
.هجوملاعمةقفرمتاميلعتلانوكت

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

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

لكلةبسنلابو.ثداحيأيفةباصإللنينجلا
لكلةبسنلابلاحلاوهامك،لماوحلاءاسنلا
لعجبليفكلايساسألارصنعلانإف،صخش
.مئالملكشباهئادتراوهةلاعفنامألاةمزحأ

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



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

٧١ دناسملاودعاقملا
.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٧١/نامألامازحبةيانعلاعجار

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

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

نامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

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

نامألاةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
ضرعتلمتحُينكلو.طيسبثداحيأدعب
ءانثأتمدخُتسايتلانامألاةمزحأتاعومجم
ةرايزبمق،اذل.فلتلاوأفعضللثداحيأ
نامألاةمزحأتاعومجمصحفلكيدلليكولا
.اهلادبتساوأ

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
ةداسولادادعتساءوضعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١٢٠/ةيئاوهلا

ريذحت}
دنعةمالسلاتاءارجإةاعارمًامئادبجي
نأبجي.ةبكرملاءازجأوأةبكرملاكف
ةمدخزكرمقيرطنعطقفكفلامتي
ةئيبلاةيامحيفةدعاسملل،دمتعم
.كتحصو
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ةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
قئاسللةبكرللةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةبكرللةيئاوهةداسو.

يجراخلا
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا

دعاقملابةتبثملاةيئاوهلاتاداسولا.
ةبسنلابةيبناجلاتامدصللةصتمملاو
يناثلاسولجلافصبنييجراخلاباكرلل

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فلخةرشابمسلاجلابكارلاوقئاسلل
قئاسلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
بكارلاويفرطلايمامألابكارلل
يمامألابكارلافلخةرشابمسلاجلا
يفرطلا

ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع
ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب

AIRBAGقئاسللةدايقلاةلجعفصتنميف
يمامألابكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعو
.يجراخلا
ةملكنإف،ةبكرللةيئاوهلاتاداسوللةبسنلاب

AIRBAG)ىلعةبوتكمنوكت)ةيئاوهةداسو
.سايقلاةزهجأةحولنميلفسلاءزجلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
برقألادعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإ
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ
يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
نأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
ةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولا
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأ
الإ،ةخوفنملاةداسولاةوقءارجنمةباصإلل
ةعرسبةيئاوهلادئاسولاةفاكخافتنابجيهنأ
.اهلمعبموقتىتحةريبك
يتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتي
:ةيئاوهلا

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

٧٥.

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةتبثمةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامود
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٨٣/اًنسربكألالافطألا
.٨٥/راغصلالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجوُي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم
صحفبماظنلاموقيو.ةيئاوهلاةداسولا
ققحتللةيئاوهلاةداسولليئابرهكلاماظنلا

اذهكملعُيو.لاطعأيأدوجومدعنم
يفةلكشمكانهتناكاذإامعحابصملا
دادعتساءوضعجار.المأيئابرهكلاماظنلا
.١٢٠/ةيئاوهلاةداسولا

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ
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ةصاخلاةبكرللةيئاوهلاةداسولادجوت
ةداسولادجوت.هيجوتلادومعلفسأقئاسلاب
يمامألابكارلابةصاخلاةبكرللةيئاوهلا
.تازافقلاقودنصلفسأيجراخلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولادجوت
ةصاخلادعاقملايفةتبثملاوتامدصلل
دناسمبناجيفيمامألابكارلاوقئاسلاب
.بابلاىلإبرقألادعاقملارهظ
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
ذفاونلاقوففقسلايففارطألاىلع
.ةيبناجلا

بكارلاةهج،قئاسلاةهجيفلخلادعقملا
ةلثامم

تامدصللةصتمملاةيئاوهلادئاسولادجوت
سولجلافصدعاقميفةتبثملاوةيبناجلا
برقألادعقملارهظدنسمبناجيفيناثلا
.بابلاىلإ

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
؟ةيئاوهلا
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٧٢/ةيئاوهلاةداسولا
دحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختسُتو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا

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

دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
يفخافتناللةممصمةبكرللةيئاوهلادئاسولا
ةيمامألاتامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلا
ىلإةلدتعملاتامدصلايفكلذوةبيرقلا
ةبكرللةيئاوهلاتاداسولامّمصُتمل.ةداحلا
تامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأخافتنالل
.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايفوأةيفلخلا
دعقملاعضورعشتسمباًضيأةدوزمةبكرملا
عضوةبقارمراعشتسالاماظنلحيتييذلا
دوزي.يجراخلايمامألابكارلادعقم
مازحميزبإوبكارلادعقمعضورعشتسم
رارقذاختالمدختسُتتامولعمبكارلانامأ
ةداسولاخفنلةجاحكانهتناكاذإاميف
.المأبكارلايتبكرلةيئاوهلا
ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
ةتبثُملاةيبناجلاتامداصتللةيئاوهلادئاسولا
ةلاحيفخافتناللةممصُمتسيلدعقملايف
تامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودح
تامداصتلاوأبالقنالاوأةبيرقلاةيمامألا
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلا
دعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
متيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتلةممصم
.اهبمادطصالا
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فقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ثداوحعوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلع
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناج
ةفاضإلاب.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُص،كلذىلإ
بالقناءانثأخافتناللهذهفقسلاراطإ
يمامأمداصتعوقوةلاحيفوأةبكرملا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولامّمصُتمل.يوق
مداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلاراطإ
نيتداسولاالكخفتنتفوسو.يفلخلا
دنعفقسلاراطإيفنيتتبثملانيتيئاوهلا
وأ،مادطصاللةبكرملايبناجنميأضرعت
لامتحابرقراعشتسالاماظنعقوتةلاحيف
يفوأاهبناجىلعبالقناللةبكرملاضرعت
.ديدشيمامأمداصتيأ
لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.اهحالصإفيلاكتوأةبكرملاب

ةداسولالعجييذلاام
؟خفتنتةيئاوهلا
راعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
نمزاغقالطإيفببستتةيئابرهكةراشإ
ةداسولاخفانلانمرداصلازاغلاألميو.خفانلا
نمةداسولاعافدنايفببستياممةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغ
نمءازجأاهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاو
.ةيئاوهلاةداسولاةدحو

عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٧٣/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةداسولاكيمحتفيك
؟ةيئاوهلا
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
رودصوسوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
سولجلاعضاوميفنيسلاجلاباكرلا
تممُصو.يناثلاولوألانيفصلايفةيفرطلا
يتلافقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمي
نمةونعجورخللضرعتلارطخليلقتيف
،اهبالقنادنعيئزجوألماكلكشبةبكرملا

هنكميماظنيأدوجومدعنممغرلاىلع
جورخلاتالاحةفاكثودحنودةلوليحلا
.ةبكرملانمةونع
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزعُيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
.٧٥/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

خافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلاةداسولا
دئاسووةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولاوةبكرلا
هذهشمكنت،دعاقملايفةتبثملاوتامدصلل
ضعبنأةجردل،ةريبكةعرسبدئاسولا
خافتنااوكرديالألمتحملانمصاخشألا
ةيئاوهلادئاسولاحتفتالدق.دئاسولاهذه
ةيئزجةروصبالإفقسلاراطإيفةتبثملا
دقو.اهخافتنانممغرلاىلعتقولاضعبل
ةيئاوهلاةداسولاةدحوتانوكمضعبلظت
عضومىلععالطالل.قئاقدةدعلةنخاس
دئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولا
.٧٣/؟ةيئاوهلا
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٧٧ دناسملاودعاقملا
يتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
الاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاسكسمالت
ضعبجرخيدقو.اهتسمالمنودلوحت
يفةدوجوملاتاحتفلانمرابغلاوناخدلا
خافتناعنميالو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولا
هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
صاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملانم

ريذحت}
خافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
رابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلاةداسولا
ىدلةيسفنتتالكشمثودحيف
ةباصإلانمخيراتمهلنيذلاصاخشألا
بنجتلو.ىرخأةيسفنتتالكشموأوبرلاب
يفصخشلكىلعبجي،اذهثودح
جورخلاهلرسيتىتماهنمجورخلاةبكرملا
يفتالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
نمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلا
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبةبكرملا
حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ىلعةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ
دعبسفنتلايفتالكشمتهجاواذإ،كلذ
كيلعبجيف،ةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.ةيبطلاةياعرلاىلعلوصحلليعسلا

،باوبألالافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
تارشؤملغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو
دعبدوقولاماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلا
.يكيتاموتوألكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنا
خفننودكلذكةزيملاطيشنتكنكمي
ةرتفزواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولا
ليغشتفاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمز
ماظندوعي،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلا
نكميو؛يداعلاليغشتلاعضوىلإدوقولا
حيباصملاليغشتفاقيإوباوبألالفق
ءاوضأليغشتفاقيإنكميامكةيلخادلا
رصانعمادختسابةزامغلارطاخملابريذحتلا
نميأضرعتاذإ.تازيملاهذهيفمكحتلا
الدقف،مداصتثداحيففلتللةمظنألاهذه
.داتعملاككلذدعبهتفيظويدؤي

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

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لعفباًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
سلاجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

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

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
/ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست

.٣٢٦/ثدحلاتانايبتالجسمو٣٢٦

طقفنيلهؤملانيينفللالإحمستال.
دئاسولاةمظنأةنايصلامعأبمايقلاب
ةمئالملاريغةنايصلاينعتدقف.ةيئاوهلا
لكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمعمدع
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.مئالم
.ةمزاللاةنايصلاىلع
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باكرلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

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

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
لظيفةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلا
ةيئاوهةداسويأرثأتتال.ةنيعمفورظ
.بكارلاراعشتساماظنبىرخأ
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
دقو.يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
دوجونعفشكللتاساسحلاميمصتمت
اذإامديدحتو،حيحصلكشبسلاجبكار

ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاطيشنتيغبنيناك
ةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألابكارلل
.المأخافتناللةبكرلل
لافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
لكشبمهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
لافطأدعقميفيفلخدعقميفمئالم
.مهماجحأومهنازوألمئالمحيحص
دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
رهظنأىلإىزعُياذهو.بكارللةيمامألا
نوكيدقفلخللهجتملالافطألادعقم
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرق
سلاجلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجاوملافطأنامأدعقميف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
ناكو،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميفبكارلادعقم
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
)تاداسولا(ةداسولاليغشتفاقيإب
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
يألطعتمدعنامضنكميالف،يجراخلا
نمضينأدحأعيطتسيالهنإثيح،ماظن
ةيئاوهلا)تاداسولا(ةداسولاخافتنامدع
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظيف
.اهليغشتفاقيإنممغرلا
لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
ىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
فاقيإديقةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
نامأماظننيمأتةلاحيفو.ليغشتلا
دعقميفمامأللهجتملالافطألادعاقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
دعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو.نكمم
ةاعارمبجي.يفلخلادعقملايفلافطألا
لافطألالقنلىرخأةبكرممادختسا
.اًرفوتمريغيفلخلادعقملانوكيامدنع
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فاقيإلباكرلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
:ةلاحيف
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
ناكميفعيضرلفطدوجوماظنلاددحي.

.لفطلاتيبثت
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
ماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.

راعشتساماظنوأةيئاوهلادئاسولا
.بكارلا

فاقيإبباكرلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
،ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
لظيوءيضيسليغشتلافاقيإرشؤمنإف
تسيلةيئاوهلاتاداسولانأبكريكذتلكلذك
ةداسولاعضورشؤمعجار.ليغشتلاديق
.١٢٠/بكارللةيئاوهلا

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
اًصخشنأماظنلاهيفرعشتسيتقويأيف
يفحيحصلكشبسلجيريبكمجحاذام
.يفرطلايمامألابكارلادعقم

ليعفتببكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
،ليغشتلارشؤمءيضيس،ةيئاوهلاتاداسولا
ةيئاوهلاتاداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو
.ليغشتلاديق
كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلاراغصنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
فقويالوأةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلا
صخشلاسولجعضوىلعاًدامتعا،امهليغشت
صخشلكىلعبجي،اذل.ةيمسجلاهتينبو
دقلفطللافطأنامأماظنهيدلةبكرملايف
—مئالملكشبنامألامازحءادترااًنسربك
اذهلةيئاوهةداسورفوتتتناكأءاوس
.المأصخشلا

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

ليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألانامأدعقمل
فاقيإلباكرلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
اذإةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
ماظنيفعيضرلفطدوجوماظنلارعشتسا
لفطدعقمبيكرتةلاحيف.لافطألانامأ
:ليغشتلارشؤمةءاضإو

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكّلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
ىلإعجراولفطلادعقملةعنصملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
وا٩٥/)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٩٦/)يمامألادعقملايفنامألا
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دعبًائيضمليغشتلارشؤملظاذإ.٥

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

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦
بكارلاراعشتساماظنفقويدق
لفطللةيئاوهلاتاداسولاليغشت
فقويالوألفطلادعقميفسلاجلا
مجحىلعدمتعياذهو،اهليغشت
لافطألادعقمتيبثتلضفيو.لفطلا
ًاقلطممقتالو.يفلخدعقميأيف
هجتملالافطألانامأماظنعضوب
ملاذإىتح،يمامألادعقملايففلخلل
.اًئيضمليغشتلارشؤمنكي

فاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكاريألليغشتلا

يفسلجيريبكمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،اًئيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
تاوطخلامدختسا.حيحصلكشبدعقملايف
اذهنعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلا
ةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألابكارلل
:ةبكرلل

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكلّدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا

عضومدعىلعكلذكصرحا.دعاقملا
يأوأةلومحمرتويبمكةزهجأيأ
.دعقملاىلعىرخأةينورتكلإةزهجأ

يدومععضويفدعقملارهظعض.٣
.لماكلكشب

عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤
ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
هيلجرطسبودعقملاةداسو
.حيرملكشب

نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٥
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم

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

ليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع
ماظنلا
ءاقبىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
تاروانمءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلا
ماظندعاسيامم،لمارفلامادختساوةبكرملا
ةلاحىلعةظفاحملايفبكارلاراعشتسا
ةمزحأ"عجار.بكارللةيئاوهلاةداسولا
سرهفلايف"لافطألانامأماظن"و"نامألا
مادختسالاةيمهألوحتامولعملانمديزمل
.لفطلادعقملحيحصلا
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت
ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٨٢/ةيئاوه
ىلعرثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيك
ماظنءادأىلعلتبمدعقميأرثؤينأنكمي
:كلذببسو.بكارلاراعشتسا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق.

يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
صاصتمادنعةبكرللةيئاوهلاةداسولاو
ثودحةلاحيفو.لئاسيألدعقملا

ليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوس،اذه
دادعتساحابصمةءاضإىلإةفاضإلاب
ةزهجأةحولىلعةيئاوهلاةداسولا
.تاسايقلا

عمجتملئاسيأيدؤينألمتحملانم.
ىلإدعقملاهصتميملدعقملاىلع
ةداسوللبكارلاراعشتساماظنليغشت
ةداسولاويمامألابكارللةيئاوهلا
دجاوتييذلاتقولايفةبكرللةيئاوهلا
.دعقملابلفطوألافطأنامأدعقمهيف
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاوبكارلل
ليغشتلارشؤمنإف،نيتلغشم
.ءيضيفوس

هفيفجتبمقف،للبللبكارلادعقمضرعتاذإ
دادعتساحابصمةءاضإةلاحيفو.روفلاىلع
دعقميأبيكرتبمقتالف،ةيئاوهلاةداسولا
ىلعسولجلابصخشيألحمستوألافطأ
ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار.دعقملا
.ةمهملانامألاتامولعمىلععالطإلل١٢٠/
يأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمءيضُيدق
وأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسج
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيك
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
مسجلاةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانم

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

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

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

نأنمكلذكدكأتو،ةمئالملاةنايصلا
كلةنايصلالامعأبموقييذلاصخشلا
.كلذبمايقلللهؤمصخشوه

ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوهدئاسوب
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
ليغشتنودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظن
ةيئاوهلاةداسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
امب،ةيلاتلاءازجألانمءزجيأرييغتباَضيأ
ريغلادبتسالاوأحالصإلاتايلمعكلذيف
:حيحصلا
كلذيفامب،ةيئاوهلاةداسولاماظن.

ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا
كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
ةيئاوهلاةداسولا

وأةطايخلاكلذيفامب،ةيمامألادعاقملا.
تاباحسلاوأتاقبطلا

نامألاةمزحأ.

وأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع.
وأفقسلاةوسكوأيولعلالوسنوكلا
دومعلاةفرخزةوسك

كلذيفامب،ةيلخادلابابلاتادادس.
توصلاتاربكم

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

ةداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظن
عجار.مئالملكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(
.٧٨/باكرلاراعشتساماظن
ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلارظناف

ةمهملاتامولعملاىلععالطإلل٢٨٦
.ةيفاضإلا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
تناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
ماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأكيدل
ببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلاتاداسولا
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا،رخآ

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
.١٢٠/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

هيبنت

مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

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

ةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعبةيئاوهلا

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

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

ريذحت}
دنعةمالسلاتاءارجإةاعارمًامئادبجي
نأبجي.ةبكرملاءازجأوأةبكرملاكف
ةمدخزكرمقيرطنعطقفكفلامتي
ةئيبلاةيامحيفةدعاسملل،دمتعم
.كتحصو

لافطألادعاقم

اًنسربكألالافطألا

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

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

دنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
تناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلامازح
اذإ.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
مادختسالواحف،البةباجإلاتناك
اذإ،يفلخلانامألامازحلحيرملاهجوملا
ةمزحأةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناك
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألا
حيرملاهجوملاناكاذإ.٦٧/رجحلاو
رقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتمريغ
دعقمىلإعوجرلابمقف،فتكلاىلع
.معدلا

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

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

:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

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

"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٦٧/رجحلاوفتكلامازحتحت

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

لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
نامألاةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشب

ريذحت}
ءادترابلفطنمرثكألاًقلطمحمستال
نامألامازحنكمتينل.هسفننامألامازح
.مئالملكشبمادطصالاةوقعيزوتنم
عوقوةلاحيفلافطألاضرعتيدقو
اممضعبلامهضعببماطترالاىلإثداح
بجي،كلذلو.ةميسجتاباصإلمهضرعي
نامألامازحلطقفدحاوصخشمادختسا
.ةرملكيف
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ريذحت}
مازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
.هرهظفلخفتكلامازحعضوعمنامألا
ةميسجةباصإللفطلاضرعتينأنكمي
نضاحلا-فتكلامازحلهئادترامدعدنع
تبثيالألمتحملانمثيح.مئالملكشب
.ثداحعوقوةلاحيفلفطلافتكلامازح
،ةريبكةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو
يفةباصإللهضرعتةصرفنمديزيامم
لفطلاضرعتيدقامك.سأرلاوةبقرلا
دق،ذئدنعو.نضاحلامازحلفسأقالزنالل
لكشبنطبلاىلعمازحلاةوقزكترت
تاباصإلكضرعتيفببستيدقامم.لماك
فتكلامازحريرمتبجيو.ةتيمموأةريطخ
.ردصلاربعوفتكلاقوف

راغصلالافطألاوعّضرلا
اذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
نلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلالمشي
مجحورمعوأةعوطقملاةفاسملاريغت
لئاسومادختسالصخشلكةجاحبكارلا
.نامألابةقلعتملادييقتلا

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
كرتتال،كلذلو.مهقنعلوحفتكلا
نودةبكرملايفًاقلطممهدرفمبلافطألا
ثبعلابلافطأللًاقلطمحمستالوةبقارم
.نامألاةمزحأب

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

ريذحت}
ءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
نأىلإىزعُياذهو.ةبكرملايفبوكرلا
نزولاليقثحبصيسلفطوأعيضريأ
رذعتيثيحبمادطصالاةوقلعفبةياغلل
ليبسىلع.ثداحلاءانثأهبكاسمإلا
ةبكرملاوثداحعوقوةلاحيف،لاثملا
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريست
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلا
١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(مغك
ريغصلفطوأعيضريأتيبثتبجي،اذل
.مئالملافطأدعقميف
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ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مقتالو.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
فلخللهجتملالافطألادعقمعضوباًقلطم
مق،مثنمو.يفرطلايمامألادعقملايف
يففلخللهجتملالافطألادعقمتيبثتب
دعقمتيبثتلضفُيو.يفلخدعقميأ
دعقميأيفمامأللهجتملالافطألا
دعقمتيبثتةرورضةلاحيفو.يفلخ
يمامألادعقملايفمامأللهجتيلافطأ
بكارلادعقمكيرحتباًمودمق،يفرطلا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا

مدختسُتةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
وألافطألادعاقماًنايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقم

نامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
:لافطألا
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

عضوملايف

بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
ىلعاًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
قفاوتياذهلافطألانامأماظنناكاذإام
.المأاهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعم
عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
نزولادودحدعقملاعمةقفرملالافطألا
.نيعملافطأدعقملةبسنلابعافترالاو
دعاقمنمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو
يوذنملافطألابسانتيتلالافطألا
.ةصاخلاتاجايتحالا

ريذحت}
ةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
نيمأتيغبني،ثداحعوقولاحيف
لافطأللنامأةمظنأيفعضرلاولافطألا
رمعىتحلافطأللكلذوفلخللةهجاوم
ىصقألادحلامهغولبنيحلوأ،نيتنس
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطلل
.لافطألانامأ
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ريذحت}
نسلاريغصلفطيأيكروماظعلازتال
نامأمازحلظيالثيحبًادجةريغص
ىلعضفخنمعضويفداتعملاةبكرملا
نوكينأضرتفياماذهو،نيكرولاماظع
دق،كلذنعًالدبو.نامألامازحهيلع
.لفطلانطبلوحنامألامازحرقتسي
ةوقبمازحلاطغضيدق،ةلاحلاهذهيفو
ةقطنمىلعثداحيأعوقوةلاحيف
.ةيمظعةينبةيأاهيمحتاليتلامسجلا
ضرعتيفهدرفمباذهببستيدقو
دحللو.ةتيمموأةريطختاباصإللفطلا
وأةميسجتاباصإلضرعتلارطخنم
تيبثتبجي،ثداحيألالخةتيمم
دعاقميفًامودنسلاراغصلافطألا
.ةمئالملافطأ

لافطألانامأماظن

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
ثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلع

مامأللهجتملالافطألانامأماظن

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح
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ةززعملادعاقملا

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

يفيفاضإلافطأدعقمتيبثت
ةبكرملا

ريذحت}
ةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
دعقمتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
مق،اذل.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألا
مئالملكشبلافطألانامأماظنتيبثتب
ةبكرملانامأمازحمادختسابةبكرملايف
،ضفخنملالافطألاريسوتبثمماظنوأ
نامأماظنعمةقفرملاتاميلعتلاعابتاعم
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولافطألا
.ليلدلا

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
ةمزحأمادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
نمجراخلانضحلامازحءزجوأنضحلا
مادختسالالخنموأ،نضحلا-فتكلامازح
تيبثتلاطاقنعجار.)ةكساملا(LATCHماظن
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
ضرعتيدقو.تامولعملانمديزملل٨٩/
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت
.ةبكرملا

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

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}
ةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
لفطلاتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
،مثنمو.لافطألادعقميفمئالملكشب
عابتابمئالملكشبلفطلاتيبثتبمق
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
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لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
مهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكيعضّرلاو
نامألبسانمماظنيفمئالملكشب
.يفلخلاسولجلاعضوميفتبثملافطألا
دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
يففلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلا
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يمامألا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقملايفمامأللهجتملافطأدعقم
بكارلادعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو
.يفلخدعقم
ديزملل٧٨/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
تاميلعتلاةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
نمققحتلللافطألانامأماظنعمةقفرملا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوت
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
.اهريغنمرثكأةنيعمسولج

نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش
نمدكأت،لافطأللنامأماظنبيكرتدنع
نامأماظنعمةرفوتملاتاميلعتلاعابتا
لافطألانامأماظنتيبثتبمقولافطألا
.حيحصلكشب
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

ةطرشألاوتيبثتلاطاقن
ماظن(لافطأللىلفسلا

LATCH(
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختسُتو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
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مت.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
ريسيتل)جالزملا(LATCHماظنميمصت
.لافطألادعقمبيكرت
يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
نكمي.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
ةهجتملاوفلخللةهجتملالافطألادعاقم
مادختسابLATCHعمةقفاوتملامامألل
.ةبكرملايفنامألاةمزحأوأLATCHتاتبثم
ماظنوةبكرملايفنامألاةمزحأمدختستال
دعقمنيمأتلتقولاسفنيفLATCHتيبثت
.مامأللهجتموأفلخللهجتملفط
يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختسَت
اذإ.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةرايسلا
ةززعملادعاقملانيمأتبيصويعنصملاناك
عضومتاذإكلذلعفنكمي،LATCHماظنب
نكيملوحيحصلاعضولابززعملادعقملا
مازحلحيحصلاعضوللةقاعإولخادتكانه
.لفطلابصاخلافتكلا-نضحلا
دعقمعمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
مدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
مادختسابًاقلطملافطألادعقمبيكرت
.طقفنييولعلاتبثملاوطيرشلا

نأىلإLATCHتيبثتماظنمادختسانكمي
نيمأتماظنعملفطلليلامجإلانزولاغلبي
مازحمدختسا.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلا
تيبثتماظنمادختسانمًالدبهدحولنامألا

LATCHلفطلليلامجإلانزولاغلبيامدنع
.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلانيمأتماظنعم
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
تيبثتوا٩٥/)يفلخلادعقملايفنامألا
يفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
.٩٦/)يمامألادعقملا

لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
يتلالفطلانزودودحىلإةراشإللةددحم
.اهعملمعلاLATCHماظنلنكمي
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب
يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
هذهيف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
تاثبثمعم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلا
دعقمنيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألا
نامأماظنتيبثتعجار.لفطلاتيبثت
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
لافطألانامأماظنتيبثتوا٩٥/)يفلخلا
.٩٦/)يمامألادعقملايفنامألامازحعم(

ةيلفسلاتاتبثملا

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

نيمأتل)4و3(يولعلاطيرشلامادختسامتي
لافطألانامأماظننميولعلاءزجلا
يولعلاطيرشلاتبثمنمضدقو.ةرايسلاب
طيرشلاطابرفاطخطبرمتيو.ةبكرملايف
تبثمبلافطألانامأماظنب)2(يولعلا
ةكرحلانمدحللةرايسلايفيولعلاطيرشلا
ءانثألافطألانامأماظننارودوةيمامألا
.مداصتعوقوةلاحيفوأةدايقلا
طيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
يأيوتحيسو.)4(جودزمطيرشوأ)3(درفم
طيرشلاتيبثتل)2(درفمطابرىلعامهنم
.فاطخلابيولعلا

ةدوزملالافطألادعاقمضعبتممُصدقو
نودبوأعممادختساللةيولعةطرشأب
نيحيف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلا
طبرىرخألالافطألادعاقمضعببلطتت
ةءارقنمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعت

تاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلاةطرشألا

يفلخلادعقملا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

،ةيلفسلاتاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
،نيقصلمىلعسولجعضوملكيوتحي
دعقملارهظنيبةدوجوملاةّيطلانمبرقلاب
.هتداسوو

ءاطغلاىلعيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي
ةطرشألاتاتبثمعضومديدحتيفكتدعاسمل
.ةيولعلا
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فلخىلفسلاةيجراخلاتاتبثملادجوت
.دعقملاةوسكىلعةيدومعلاتاحتفلا

دعقملافلخةيولعلاةطرشألاتاتبثمدجوت
ةيطغألاحتفا.ةئبعتلاةحولىلعيفلخلا
دحأمادختسانمدكأت.تاتبثملاىلإلوصولل
هسفنبناجلاىلعةدوجوملاتاتبثملا
يذلاوسولجللعضومكمدختسملاوةبكرملل
.هيفلافطألانامأماظنعضومتيس
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٨٩/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

نممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCHماظنلجأ

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

ريذحت}
ةريطختاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
رثكأطبريدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأ
يدؤيدقف.دحاوتبثمبلافطأدعقمنم
تبثمبدحاولافطأدعقمنمرثكأطبر
وأطابرلاوأتبثملاكاكفناىلإيدرف
امك.ثداحيأعوقودنعرسكللامهضرعت
نورخآلاصاخشألاوألفطلاضرعتيدق
.ةباصإلل
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ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح
ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف
ءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملالوط
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفق
نكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب
قنعلوحهفافتلاةلاحيفكلذثودح
فتكلامازحلفقةلاحيف.لافطألادحأ
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاو
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
نكميالثيحب،لافطألانامأماظنفلخ
مازحبحسا.اهيلإلوصولالافطألل
لماكلكشبدادشلاجراخىلإفتكلا
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقل
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا

هيبنت

ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
اذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤيدقف
نامألاةمزحأكيرحتبمقف،رمألامزل
نيبواهنيبكاكتحالابنجتلةطوبرملا
لافطألاريسوتبثمماظنةطبرأ
.ضفخنملا
نوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
دعقملايطبمقتال.ًالوغشمدعقملا
.نامألامازحطبرةلاحيفغرافلايفلخلا
وأنامألامازحفلتىلإاذهيدؤيدقف
هتداعإونامألامازحكفبمق،اذل.دعقملا
.دعقملايطلبق،نيزختلاعضوىلإ

ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
ماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٨٩/لافطألانامأ

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

دعاقملةعّنصملاةكرشلاتاميلعت
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولافطألا
.ليلدلا
عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١

.بولطملاسولجلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

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

.تبثملافشكل
يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٣

دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا
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الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
لباقسأرللتبثموأدنسمهب
،ًادرفماًطيرشمدختستتنأوطبضلل
سأرلاتبثموأدنسمعفركنكميف
مئاوقنيبلفسأىلإطبارلاهيجوتو
.سأرلاتبثموأدنسم

زهجمهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
طبضلللباقسأرللتبثموأدنسمب
عفراف،اجودزماطيرشمدختستتنأو

طبارلاررموسأرلاتبثموأدنسم
لوحوسأرلاتبثموأدنسملفسأ
.سأرلاتبثموأدنسممئاوق

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
لافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
اًبناجهكيرحتلواحوجالزملاراسميف
ديزتالأمزلي.مامألاىلإوفلخلاىلإو
مس٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملا
.ةميلسلابيكرتلاةيلمعءانثأ)ةصوب١(

LATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

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

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

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

LATCH،ةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
٨٩/)LATCHماظن(لافطأللىلفسلا
نامأماظنبيكرتةيفيكىلععالطإلل
عضوموLATCHماظنمادختسابلافطألا
نامأماظنتيبثتةلاحيفو.بيكرتلا
نامأمازحمادختسابةبكرملايفلافطألا
تيبثتلاطاقنرظناف،ًايولعًاطيرشهمادختساو
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
طيرشلاتاتبثمعقاومىلععالطإلل٨٩/
.يولعلا

عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
نمدكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
/لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارق

٨٩.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢

ةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

،مازحلاطبضلجالزملاةحولةلامإبمق
.ةرورضلادنع
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ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣

يف.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
لماكلابجالزملاةحوللوخدمدعةلاح
مدختستكنأدكأتف،ميزبإلالخاد
.بسانملاميزبإلا
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٤
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم

طغضللكتبكرمادختساديفملانم
ءانثألفسألللافطألادعقمىلع
.مازحلاطبرماكحإ
اًزهجملافطألانامأماظنناكاذإ
نيمأتلاهمادختساكنكميف،لفقةيلآب
.ةبكرملانامأمازح

طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٥
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل
تيبثتلاطاقنعجار.يولعلاطيرشلا
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٨٩.

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٦
عفدا.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
تاهاجتايفلافطألادعقمبحساو
.هتيبثتنمققحتللةفلتخم

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

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

ماظنبةبكرملاتزهُج،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلمٰمصُملابكارلاراعشتسا
يجراخلابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
لظيفنيتبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا
/باكرلاراعشتساماظنعجار.ةنيعمطورش
/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمو٧٨

امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٢٠
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف،اًدج

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
اذهو.يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزعُي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
يفبكارلادعقمناكو،يفرطلايمامألا
.يمامأعضوم
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
)تاداسولا(ةداسولاليغشتفاقيإب
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
يألطعتمدعنامضنكميالف،يجراخلا
نمضينأدحأعيطتسيالهنإثيح،ماظن
ةيئاوهلا)تاداسولا(ةداسولاخافتنامدع
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظيف
.اهليغشتفاقيإنممغرلا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
نيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلادئاسولاليغشت
دعقميفمامأللهجتملافطأنامأدعقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ديزملل٧٨/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

،اًيولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار
ىلعفرعتلل٨٩/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
تاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةدراولا

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
لافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
وأىلعأللدعقملاكرح.مامأللهجتملا
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملارهظ
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
.لافطألا
راعشتساماظنليغشتفاقيإدنع
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولانإفبكارلا
ةداسولاويجراخلايمامألابكارلل

ءيضينأيغبني،نيتبكرللةيئاوهلا
عضورشؤملليغشتلافاقيإرشؤم
ًءاضملظيوبكارللةيئاوهلاةداسولا
عضورشؤمعجار.ةبكرمللكليغشتدنع
.١٢٠/بكارللةيئاوهلاةداسولا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

ةرورضلادنعجالزملاةحولةلامإبمق
.مازحلاطبضل
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دناسملاودعاقملا٩٨

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

لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
طغضللكتبكرمادختساديفملانم
ءانثألفسألللافطألادعقمىلع
.مازحلاطبرماكحإ
اًزهجملافطألانامأماظنناكاذإ
نيمأتلاهمادختساكنكميف،لفقةيلآب
.ةبكرملانامأمازح

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٦
مق.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
ةعّنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعوجرلاب
.لافطألانامأماظنل

،ةيئاوهلادئاسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
يف"ناونعلاعجارف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاح
باكرلاراعشتساماظنلفسأ"لافطألانامأ
/٧٨.

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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٩٩ نيزختلا

نيزختلا

نيزختلاتادحو
٩٩................نيزختلاتادحو
ةزهجأةحوليفنيزختلا

٩٩.....................تاسايقلا
٩٩...............تازافقلاقودنص
١٠٠.................حادقألالماوح
دنسميفنيزختلاعضوم
١٠٠........................عراذلا
لوسنوكلايفنيزختلا

١٠٠......................يزكرملا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
١٠١.................ةمءالملاةكبش
١٠١.................نامألاةعومجم

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
يدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
ثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألاهذه
.ةباصإ

ةزهجأةحوليفنيزختلا
تاسايقلا

ىتحخانملابمكحتلاماظنحولرزسملبمق
ذفنمدجويدق.ًايكيتاموتوأحاتفنالاببابلاأدبي

USBليلدعجار.نيزختلاةقطنميف
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلليغشتلا
ءانثأنيزختلاةقطنمبابقلغىلعظفاح
.ةدايقلا
أدبيىتحخانملابمكحتلاماظنلفسأسملا
.اًيكيتاموتوأقالغإلاببابلا

تازافقلاقودنص

قودنصقلغأ.رزلاىلعطغضا،هحتفل
.اًيوديتازافقلا
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نيزختلا١٠٠

حادقألالماوح

يمامألالوسنوكلايفحادقألالماوح
عفدا.دادترالللباقءاطغبةدوزميزكرملا
بحسا.عيرسلاحتفللمامأللضبقملا
.عيرسلاقالغإللفلخللضبقملا
ةرايسلابابحتفدنعةقاطلاءاطغلمعيس
ىلعهدجاوتوألاعشإلاليغشتو

ACC/ACCESSORY)دنعوأ)تاقحلملا
.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاططيشنت
قيرطنعاًيوديهقالغإوأءاطغلاحتفنكمي
تاقحلملاةقاطرظنا.هبحسوأضبقملاعفد
.١٨٣/)RAP(ةزجتحملا

يلآلاءاطغلايفراشحنالاعنمةزيم
دادترالللباقلا
ءاطغلاراسميفمسجيأدوجولاحيف
دنعءاطغلافقوتيسف،اًطشنهنوكءانثأيلآلا
طوبضمعضومىلإليغشتلاسكعيوقئاعلا
ليغشتلاعضوىلإءاطغلادوعيس.اًقبسم
.راسملانمقئاعلاةلازإدعبيعيبطلا

دنسميفنيزختلاعضوم
عراذلا

ىلإلوصولللفسأللعارذلادنسمبحسا
لماوحويفلخلادعقملانيزختةقطنم
.حادقألا
.نيزختلاةقطنمحتفلجالزملاطغضا

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

يفنيزختلاةقطنمىلإلوصوللرزلاطغضا
.عارذلادنسمءاطغةمدقم
لوصوللءاطغللقئاسلاةهجيفرزلاطغضا
.عارذلادنسملفسأنيزختلاةقطنمىلإ
)ترفوتاذإ(SDةقاطبوUSBاذفنمدجوي
.لخادلايفلاخدإللسبقموةقاطجرخمو



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

١٠١ نيزختلا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

ةمءالملاةكبش
لاحكلذو،ةيفلخلايفةمءالملاةكبشدجوت
فلخةريغصلالامحألاعض.ةزيملاهذهرفوت
ذختتلةكبشلاعضوليدعتاًضيأنكمي.ةكبشلا
رغصألاءايشألالمحتيكلفورظملالكش
.ةليقثلالامحأللةممصمةكبشلاتسيل.اًمجح
ةكبشلاةمدقميفءايشألانيزختلضفيو
.ةعاطتسالاردق

يفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدعنامألاةعومجم
.ةلومحلاةقطنم
ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ريذحت}
قيرحلاةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ةطساوبددحملاينمزلاجمانربلايف
:اًيرودصحفا.اهلةعنصملاةهجلا
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

.قيرحلاةيافطةيحالصءاهتنامدع.
وألْبقنمقيرحلاةيافطمادختسامتاذإ
اهليغشتيفةلكشميأدوجوةلاحيف
ةديدجةدحاومادختساواهليدبتبكيلعف
.دلبللةيلاحلاتابلطتملايبلت

)عبتي(
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نيزختلا١٠٢

)عبتي(ريذحت

دقةبسانملاةنايصلاتاءارجإلامهإنإ
اذإةافولاىلإلصتتاباصإثودحليدؤي
.ديجلكشبقيرحلاةيافطلمعتمل
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١٠٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

رصانعوتادادعلا
ليغشتلا

مكحتلاحيتافم
١٠٤..............ةدايقلاةلجعطبض
١٠٤.....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
١٠٤..............ةدايقلاةلجعةئفدت
١٠٥..............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١٠٥......................يمامألا
١٠٧.........................ةعاسلا
١٠٧.......تاقحلملاليغشتسباقم
١٠٩..............يكلساللانحشلا
١١١..................رئاجسلاةعالو
١١٢................رئاجسلاضفانم

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

١١٢...................تارشؤملاو
١١٣.......تاسايقلاةزهجأةعومجم
١١٦...................ةعرسلادادع
١١٧.................تافاسملادادع
١١٧.............ةلحرلاةفاسمدادع
نارودةعرسسايقم
١١٧......................كرحملا
١١٧..................دوقولاسايقم

نيوكت(زيزعتلاسايقم
١١٨..................)طقفءادألا
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
١١٨......................كرحملا
١١٩.........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساءوض
١٢٠......................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
١٢٠.......................بكارلل
١٢١..............نحشلاماظنءوض
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

١٢١...............)كرحملاصحف
١٢٣.......لمارفلاماظنريذحتءوض

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٢٣....................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٢٤....................)ةيئابرهكلا
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١٢٤...............)ABS(قالغنالل

Lane Keep Assist (LKA))ءوض
١٢٤....)راسملاىلعءاقبلادعاسم
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٢٥......................ةيمامألا
١٢٥......رجلاليغشتفاقيإحابصم
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak.................١٢٥
/رجلايفمكحتلاماظنحابصم

StabiliTrak.................١٢٦

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
١٢٦.........كرحملاديربتلولحم
١٢٧...........تاراطإلاطغضءوض
١٢٧........كرحملاتيزطغضءوض
١٢٧.....دوقولاضافخناريذحتءوض
ةعومجم(يئاقلتلافقوتلاعضو
١٢٨.......)طقفيولعلاىوتسملا
١٢٨....................نامألاءوض
١٢٨......يلاعلاءوضلاليغشتءوض

Adaptive Forward Lighting (AFL)
Light

ةيمامألاءاوضألاحابصم(
١٢٨......................)ةيفيكتلا
١٢٩..........حيباصملاليغشتركذم
تابثيفمكحتلاماظن

١٢٩.......................ةعرسلا
١٢٩....اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

تامولعملاتاشاش
تامولعمزكرم
١٢٩................)DIC(قئاسلا
١٣٢................ةيولعلاةشاشلا

ةبكرملالئاسر
١٣٥.................ةرايسلالئاسر
١٣٦...........كرحملاةقاطلئاسر
١٣٦...........ةرايسلاةعرسلئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٣٦...............ةرايسلاصيصخت
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٤

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

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

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤

.اهناكميفةدايقلا

ةيبوكسلتلاةيئابرهكلاةلامإلاةلجع

نمرسيألابناجلاىلعليغشتلارصنعدجوي
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،هيجوتلادومع
لفسألوأىلعأىلإليغشتلارصنععفدا.

.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعةلامإل
فلخلاوأمامألاىلإمكحتلاحاتفمعفدا.

ءزجلاهاجتابةدايقلاةلجعكيرحتل
.ةرايسلانميفلخلاوأيمامألا

.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال
،ةيئابرهكلاةلامإلاةلجعةركاذعضومطبضل
.٥٧/ةركاذلادعاقمعجار

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعليغشترصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف

ةدايقلاةلجعةئفدت

وأةدايقلاةلجعةئفدتليغشتلطغضا:)
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،اهليغشتفاقيإ
ليغشتدنعرزلاراوجبرشؤملاحابصمءيضي
.ةزيملا
ىتحقئاقد٣وحنةدايقلاةلجعقرغتست
.لماكلكشبنخست
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١٠٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
اًيئاقلتةدايقلاةلجعةئفدت

صيصختتادادعإيفةزيملاهذهنيكمتدنع
ةئفدتطيشنتباًيكيتاموتوأموقتاهنإف،ةرايسلا
هذهترفوتاذإ،دعاقملاةئفدتوةدايقلاةلجع
ةطساوبةبولطملاةرارحلاةجردىلع،ةزيملا
ليغشتفاقيإنكمي.ةيلخادلاةرارحلاةجرد
رزمادختسابةيكيتاموتوألاةدايقلاةلجعةئفدت
ةئفدتعجار.ةدايقلاةلجعةئفدتليغشترصنع
٥٩/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا

ةدايقلاةلجعةئفدتلدعُبنعليغشتلا

نكمي،دعُبنعليغشتلاةيلمعءانثأ
ةئفدتوةدايقلاةلجعةئفدتليغشتاًيكيتاموتوأ
نوكيامدنع.ةزيملاهذهترفوتاذإ،دعاقملا
.ةدايقلاةلجعةئفدتلمعت،جراخلاباًدرابوجلا
متيامدنعةدايقلاةلجعةئفدتءاغلإمتي
ةئفدتيفمكحتلارزطغضا.لاعشإلاليغشت
ليغشتدعبمادختسالانيكمتلةدايقلاةلجع
ةلجعةئفدترشؤمءيضيالدق.ةرايسلا
عجار.دعُبنعليغشتلاةيلمعءانثأةدايقلا
٣٢/دعُبنعةرايسلاليغشتءدب

)هيبنتلاةلآ(قوبلا
ةدايقلاةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإل

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

وأ،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
كرح،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف
ةعرسديدحتليمامألاجاجزلاةحسامعارذ
.ةحساملا

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

INT)دادعإلااذهمدختسا:)عطقتم
ةزيمبتاحسمللوأةعطقتملاتاحسملل

Rainsense)نوكيامدنع،)رطملاراعشتسا
تاحسملاليغشتل.اًطشنمRainsenseماظن

ىلعألعارذلاكرح،ةعطقتملا
xطيرشردأمث،INTىلإ INTىلعأل
تناكاذإ.هليلقتوأتاحسملاددرتةدايزل
،ةنٰكمُم)Rainsense(رطملارعشتسمةزيم
")Rainsense(رطملارعشتسمةزيم"رظنا
.مسقلااذهيفاًقحالدرتسيتلا
ديقيمامألاجاجزلاتاحسامتناكاذإ
،ةدايقلاءانثأتقولانمامةرتفلمادختسالا
ةيجراخلاحيباصملاليغشتمتيهنإف
يفمكحتلاحاتفمناكاذإًايكيتاموتوأ
عجار.AUTOعضولايفيجراخلاحابصملا
متييتلاةيسيئرلاحيباصملا"ناونعلا
درييذلا"ةحساملامادختسادنعاهطيشنت
.مسقلااذهيفاًقحال
ليغشتفاقيإلهمدختسا:ليغشتلافاقيإ
.تاحساملا

1X:عارذكرح،ةدحاوةحسملمعل
تاحسمءارجإل.قفربلفسألاىلإةحساملا
.لفسألةحساملاعارذىلعظفاح،ةددعتم

nL:يمامألاجاجزلاةحسامعارذبحسا
يمامألاجاجزلالسغلئاسشرلكوحن
رمتستفوسو.تاحساملاطيشنتو
عارذلاريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
امدنع.لسغلاتقولىصقألادحلاغولبوأ
دق،يمامألاجاجزلاةحسامعارذريرحتمتي
طيشنتةدملاًعبتةيفاضإتاحسمءارجإمتي
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٦
/لسغلالئاسعجار.يمامألاجاجزلاةلساغ

ءلملوحتامولعمىلعلوصحلل٢٥٤
.يمامألاجاجزلالسغماظنلئاسنازخ

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

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

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
لمحةدايزعجار.ةحساملاكرحمىلع
.٢٦٤/يئابرهكلاماظنلا

ةحساملافاقيإ

عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيف
يفتاحساملانوكتامدنعليغشتلافاقيإ
فقوتتسINTوأ,HIوأLOعضولا
.روفلاىلعتاحساملا

جاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
حتفمتينألبقOFFىلإكلذدعبيمامألا
داعيسف،قئاقد١٠لالخوأقئاسلاباب
ةدعاقىلإكرحتتوتاحساملاليغشت
.يمامألاجاجزلا
مايقءانثألاعشإلاليغشتفاقيإمتاذإو
ةيلمعءارجإلعفبتاحسملمعبتاحساملا
لمعلةجيتنوأيمامألاجاجزلالسغ
كلتنإف،Rainsenseرطملارعشتسم
ىتحلمعلايفرمتستفوستاحساملا
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإلصت

رطملاساسح
امرعشتسمدجويسف،كلذبزيهجتلاةلاحيف
يمامألاجاجزلليولعلازكرملانمبرقلاب
جاجزلاىلعةطقاستملاءاملاةيمكفشكل
ةحسامددرتةعرسيفمكحتلاويمامألا
وأةزيملاهذهليغشتل.يمامألاجاجزلا
رعشتسمتاحسام"عجار،اهليغشتفاقيإ
.١٣٦/ةرايسلاصيصختيف"رطملا

نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب

INT)كرح،ةزيملانيكمتدنع:)عطقتم
مث.INTىلإيمامألاجاجزلاةحسامعارذ
xضبقملافلبمق INTعارذيف
.ةيساسحلاطبضتيكلةحساملا

نمديزملىلعأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا

ليلقتللفسأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا

جراخيمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح.
RainsenseةيصاخليطعتلINTعضولا
.)رطملاراعشتسا(

ةحساملاعارذةعومجمةيامح

ةيامحةيصاخبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةحسامعارذكرحف،ةحساملاعارذةعومجم
فاقيإ(OFFعضولاىلإيمامألاجاجزلا
بترتي.اًيكيتاموتوأةرايسلالسغدنع)ليغشت
يمامألاجاجزلاتاحسامليطعتكلذىلع
.رطملاراعشتساةزيمبةدوزملا
يفلقنلاناكاذإف،رطملافشكماظنعمو
ةعرسبةبكرملاريستو)يعيبط(Nعضو
تاحساملافقوتتفوسف،اًدجةئيطب
.يمامألاجاجزلاةدعاقدنعاًيكيتاموتوأ
يعيبطلاعضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
وأ)يعيبط(Nعضويفلقنلاحبصيالامدنع
.ةبكرملاةعرسدادزت
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١٠٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

متييتلاةيسيئرلاحيباصملا
تاحساملاربعاهطيشنت
حيباصملاطيشنتىلعةزيملاكلتلمعت
مادختسابقعنكرلاحيباصموةيسيئرلا
.تقولانمةرتفليمامألاجاجزلاتاحسام
ىتححيباصملاهقرغتستيذلاتقولافلتخي
لمعتيكلو.ةحساملاةعرسبسحبءيضت
مكحتلاحاتفمنوكينأبجي،ةزيملاهذه
.AUTOعضولايفيجراخلاحابصملايف

اهطيشنتمتييتلاةيمامألاحيباصملائفطنت
ليوحتدنعكلذو،روفلاىلعتاحساملاربع
وأليغشتلافاقيإعضوىلإلاعشإلاحاتفم
ةحساميفمكحتلاحاتفمليغشتفاقيإدنع
.يمامألاجاجزلا

ةيفلخلااريماكلاةآرمةلساغ

ةحسامعارذعفدا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
لئاسشرلمامألاىلإيمامألاجاجزلا
دوعت.ةيفلخلااريماكلاةآرمىلعلسغلا
عجار.اهريرحتدنعءدبلاعضوىلإعارذلا
.٤٤/ةيفلخلااريماكلاةآرم

ةعاسلا
مادختسابةعاسللخيراتلاوتقولاطبضنكمي
Time/Dateعجار.هيفرتلاوتامولعملاماظن
)"ماظنلا"(Systemيف)"خيراتلا/تقولا"(
ماظنليلدب)"تادادعإلا"(Settingsنمض
.هيفرتلاوتامولعملا

تاقحلملاليغشتسباقم
رايتتلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم
رشابم

فدهبتاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
فتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإ
.MP3لغشموأ،يويلخلا

ليغشتلسباقمةثالثىلعةبكرملايوتحت
لوسنوكلاىلعطلوف١٢ةوقبتاقحلملا
:يزكرملا
يزكرملالوسنوكلايفنيزختلالخاد.

.عارذلادنسمءاطغمامأ
دنسمءاطغتحتنيزختلاةقطنملخاد.

.عارذلا
يفلخلاءزجلاىلعنيزختلاةقطنملخاد.

ةلاحيف،طسوألالوسنوكلانم
.كلذبزيهجتلا

ليغشتدنعةقاطلابذفانملاهذهديوزتمتي
عضويفنوكيامدنعوألاعشإلا

ACC/ACCESSORY)متيىتحوأ)تاقحلملا
فاقيإنمقئاقد١٠لالخقئاسلابابحتف
.ةرايسلاليغشت
ىلإلوصولانمنكمتتىتحءاطغلاعفرا
.ءابرهكلاسبقم
ةيئابرهكلاتاقحلملاضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاءابرهكذفانمعمةقفاوتم
عطاقىلعليمحتلاةدايزىلإكلذيدؤي
ةلاحيف.ئياهملاتارهصنموأةبكرملاةرئاد
ةرئادلاعطاقطبضةداعإمتيسليمحتلاةدايز
فاقيإدنعوأةزهجألاعيمجلصفدعب
)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطليغشت
تاقحلملاةقاطعجار.اهليغشتةداعإو
ةقيقدةدملرظتنا.١٨٣/)RAP(ةزجتحملا
طبضلاةداعإبةرئادلاعطاقلحامسللةدحاو
RAPليغشتوأةزهجألاليصوتةداعإلبق
،روهظلايفةلكشملاترمتسااذإ.ىرخأةرم
لواح.كزاهجةلكشملاببسنوكيدقف
عطاقلمعنمدكأتللديجرخآزاهجمادختسا
اذهلحيملاذإ.ةحيحصةروصبةرئادلا
.ليكولاةعجارمكنكميف،ةلكشملاءارجإلا



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٨
ذفنمنمًالدبرئاجسةعالومادختسانكمي
دنعكلذوعنصملايفهبيكرتمتيذلاةقاطلا
لادبتسارمألااذهبلطتي.كلذيفةبغرلا
ةطساوبهبيكرتمتيذلاةرئادلاعطاق
يسايقريغصرهصمهلحملحيلعنصملا
رهصملاطبضةداعإنكميال.ليكولاةطساوب
هراجفنالاحيفهلادبتسامزليوريغصلا
.دئازلالمحللةجيتن

هيبنت

ةرئادلاعطاقلادبتسايفقافخإلايدؤي
ةنوخسلالامتحاىلإريغصلارهصملاب
فلتيلاتلابورئاجسلاةعالولةطرفملا
.ةبكرملا

سباقملانمةيئابرهكلاتادعملاةلازإبجي
مقتالو،لامعتسالاديقنوكتالامدنع
دحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملاليصوتب
.ريبمأ١٥هردقوىصقألا
عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
.٢٣١/ةيفاضإةيئابرهكتادعمعجار.زاهجلا

هيبنت

ىلإةيئابرهكتادعمةيأةفاضإيدؤتدق
ىرخأتانوكمعنموأاهفالتإىلإةرايسلا
نامضيطغينلو.بجيامكلمعلانم
مدختستال.تاحالصإلاهذهةبكرملا
ةدشريدقتلىصقألادحلازواجتيتادعم
تادعمةفاضإلبق.ريبمأ15اهلرايتلا
.ليكولاعمرمألاعجار،ةيئابرهك

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتمرايتتلوف
،يزكرملالوسنوكلالخادةقاطلاذفنمدجوي
نكميو.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو
زاهجليصوتلسبقملااذهمادختسا
تاو١٥٠رادقمبةقاطمدختسيينورتكلإ
.ىصقأدحك

هنأحضويلذفنملاىلعرشؤمحابصمءيضي
نوكيامدنعحابصملاءيضي.مادختسالاديق
عم،ليغشتلاعضويفلاعشإلاحاتفم
١٥٠نملقأىلإجاتحتيتلاةزهجألاليصوت
يفلطعفاشتكامتيملو،سبقملابتاو
.ماظنلا
لاعشإلانوكيامنيحرشؤملاءوضءيضيال
عضومتيملاذإوأ،ليغشتفاقيإعضويف
.صصخملاذفنملايفلماكلكشبةزيهجتلا
١٥٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
،ةرئادلاطبضةداعإل.رشؤملاحابصمئفطنيو
وأىرخأةرمهليصوتبمقمثزاهجلالصفا
تاقحلملاةقاطليغشتفاقيإبمق
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١٠٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ةرماهليغشتبمقمث)RAP(ةزوجحملا
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار.ىرخأ
)RAP(/ةقاطلاليغشتةداعإمتت.١٨٣
طاو١٥٠مدختستةزهجأليصوتمتيامدنع
يفلطعفاشتكامتيملوذفنملابلقأوأ
.ماظنلا
الدقو،يلياملةقاطلاذفنمميمصتمتيمل
اذهليصوتمتاذإبسانملكشبلمعي
:يفزاهجلا
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

طغاضلابلمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأو

اًرقتسمةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
مكحتملاةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغلل
رغصلايهانتمرتويبمكقيرطنعاهب
،سمللةرعشتسملاحيباصملاو
.كلذريغو

ةيبطلاتازيهجتلا.

يكلساللانحشلا
يكلسالنحشةزيمبةدوزمةرايسلانوكتدق
مكحتلاماظنفلخنيزختلاةقطنميف
ةزهجأةحوليفنيزختلاعجار.خانملاب
١٤٥ةردقبماظنلالمعي.٩٩/تاسايقلا
دحاويكذفتاهًايكلسالنحشيوزترهوليك
عيطتسيماظنلاةقاطجرخ.Qiعمقفاوتم
)تاو١٥(ريبمأ٣ىلإلصيلدعمبنحشلا
.قفاوتملايكذلافتاهلاتابلطتملاًقفو

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

،ليغشتلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
بجيوأ،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف
)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكتنأ
نحشلاةزيمريشتالدق.طيشنتةلاحيف
ةحيحصةروصبنحشلاةيلمعىلإيكلساللا
تاقحلملاةقاطعضويفةرايسلاتناكاذإ
تاقحلملاةقاطعجار.RAPةزجتحملا
.١٨٣/)RAP(ةزجتحملا

ةيوئمةجرد٢٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
ةيوئمةجرد٦٠ىلإ)تيهنرهف٤-(
ةجرد٠ونحشلاماظنل)تيهنرهف١٤٠(
ةجرد٣٥ىلإ)تيهنرهفةجرد٣٢(ةيوئم
.يكذلافتاهلل)تيهنرهفةجرد٩٥(ةيوئم

ريذحت}
حولنمةبيرغلاماسجألاعيمجلزأ
يكذلاكفتاهنحشلبقنحشلا
تالمعلالثم،ةبيرغلاماسجألا.قفاوتملا
كباشموأمتاوخلاوأحيتافملاوأةيندعملا
نيبتدجاوتاذإ،تاقاطبلاوأقرولا
عفترتسفنحشلاحولويكذلافتاهلا
نايحأيف.ةريبكةروصباهترارحةجرد
فاشتكانحشلاماظنىلعرذعتيةردان
هيفرشحنييذلاتقولايفبيرغمسج
يكذلافتاهلانيببيرغلامسجلا
يكذلفتاهلاةلازإكيلع،نحاشلاو
لبقبيرغلامسجلادربيىتحراظتنالاو
اليككلذونحشلاحولنمهتلازإ
.قورحللضرعتت
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:قفاوتميكذفتاهنحشل
.خانملابمكحتلاماظنحولحتفا.١

دق.نحشلاحولنمماسجألالكلزأ.٢
دوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبيال
يكذلافتاهلانيبةبيرغماسجأيأ
.نحشلاحولو

ىلعألاىلإههجوويكذلافتاهلاعض.٣
.نحشلاحوليف@زمرىلع
ماكحإنمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
يفاًمامتهتزكرمويكذلافتاهلاتيبثت
دقف.هتحتءيشيأدوجونودلماحلا
كيمسلايكذلافتاهلابارجعنمي
للقيدقوأيكلساللانحاشلالمع
ليكولاىلإعجرا.نحشلاءادأنم
ديزمىلعلوصحللهعملماعتتيذلا
.تامولعملانم

ةشاشىلعvقوف{رهظتفوس.٤
اذهريشي.هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحيحصةروصبيكذلافتاهلاعضوىلإ
عضوةلاحيف.نحشلالبقتسيهنأو

ملونحشلاحولىلعيكذلافتاهلا
فتاهلاةلازإكنكمي،{ضرعمتي
ةجرد١٨٠ةيوازبهبلقوهناكمنم
/عضولبقناوثثالثةدملراظتنالاو
.ىرخأةرمحوللاىلعفتاهلاةاذاحم

.ةدايقلاءانثأنيزختلاةقطنمبابحتفتال

جماربلانأشبتارارقإ

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

OSSراعشإلاتامولعم

)ةيجمربلاتاميلعتلا(دوكيلعلوصحلل
ةرايزءاجرلا،جَتنملااذهيفنٰمضملاردصملا

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

LG Electronicsحوتفملاردصملادوكاًضيأ
ءادأةفلكتهيطغتلطوغضملاصرقلاىلعكل
طئاسولاةفلكتلثم(عيزوتلااذهلثم
ىلإبلطىلعءانب)ةجلاعملاونحشلاو
.opensource@lge.comينورتكلإلاديربلا
نمتاونس)3(ثالثلحلاصضرعلااذه
.جَتنملاهيفتيرتشايذلاخيراتلا
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Freescale-WCTةبتكم

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

.ةظوفحمقوقحلا
دوكعيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإبردصملا
هذهطورشلاةمئاقو،هالعأروكذملا
.يلاتلاةيلوؤسملاءالخإو

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

قوقحبحاصمسامادختسازوجيال.٣
نيمهاسملاءامسأوأرشنلاوعبطلا
نمةقتشملاتاجتنملاجيورتوأدييأتل
نذإىلعلوصحلانودجمانربلااذه
.دٰدحموقَبسميباتك

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

رئاجسلاةعالو
نيزختلاةقطنملخادرئاجسةعالودجوتدق
ةعرسلاليدبتعارذنمبرقلابةيمامألا
يفلخلاءزجلاىلعنيزختلاةقطنملخادو
.طسوألالوسنوكلانم
رصنعىلإاهعفدبمق،رئاجسلاةعالوطيشنتل
امدنعجراخللتاعالولادترت.اهكرتامثةئفدتلا
.مادختساللةزهاجنوكت

هيبنت

اهمايقءانثأرئاجسلاةعالوكاسمإيدؤي
رصنعنعاهعجارتمدعىلإنيخستلاب
فلتثدحيدق.نخستامدنعنيخستلا
رصنعوأةعالولابدئازلانيخستلانعمجان
ال.تارهصملادحأرجفنيدقوأ،نيخستلا
.نيخستلاءانثأرئاجسلاةعالوكسمت
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رئاجسلاضفانم
لخادةلازإللةلباقرئاجسةضفنمدجوت
عارذنمبرقلابةيمامألانيزختلاةقطنم
ىلعنيزختلاةقطنملخادوةعرسلاليدبت
طغضا.طسوألالوسنوكلانميفلخلاءزجلا
.رئاجسلاةضفنمريرحتلبابلا
نماهتلازإبمق،رئاجسلاةضفنمغيرفتل
فاوحلاكسمقيرطنعنيزختلاةقطنم
ةداعإل.ميقتسملكشبجراخللاهبذجو
ىلإاهتداعإلةضفنملاىلعطغضا،بيكرتلا
.اهناكم

هيبنت

ريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
يفلاعتشاللةلباقلارصانعلانمكلذ
رئاجسلانأشنمف،رئاجسلاةضفنم
يدؤتنأنيخدتلاداوموأةلعتشملا
.ةبكرملافلتىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإل
لخادلاعتشاللةلباقرصانعًاقلطمعضتال
.رئاجسلاةضفنم

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

سيياقملاوريذحتلاءاوضأ
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
وأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتسا
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا

دنعةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
ديقاهنوكىلإريشتلكرحملاليغشتءدب
لظتوريذحتلاحيباصمءيضتامدنع.ليغشتلا
دحأريشيامدنعوأ،ةدايقلاءانثأكلذك
عجارف،ةلكشمدوجولامتحاىلإسيياقملا
نوكيدق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلا
ًارمأًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنا
.ًاريطخولبًافلكم
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تاسايقلاةزهجأةعومجم

يكيتاموتوألافقوتلاةزيمعميساسألاىوتسملا
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نزاوتملانيوكتلا،يولعلاىوتسملا
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ةداعإلةلباقلاتادادعلاةعومجم
نيوكتلا
نمضورعملاعاطقلالكشريغتيدق
.ىلعألاىوتسملا

نزاوتملانيوكتلا

قطانمثالثىلعنزاوتملانيوكتلايوتحي
لكفصتنميفةدحاو:ةيلعافتضرع
.سايقم

نّسحملانيوكتلا

ضرعقطانمثالثنّسحملانيوكتلانمضتي
.ةيلعافت

ءادألانيوكت
( زارط CTS-V Vو Sport طقف )

.ةيلعافتضرعيتقطنمءادألانيوكتنمضتي
تاهاجتالايسامخمكحتلاحاتفممدختسا
ةدايقلاةلجعنمنميألابناجلابدوجوملاو
ريرمتلاوةفلتخملاضرعلاقطانمنيبلقنتلل
.تاشاشلانمديدعلالالخ
:ةعومجملانيوكترييغتل

Optionsةحفصلانعثحبا.١
قطانملاىدحإيف)تارايخلا(
.عاطقلابةيلعافتلا

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

زييمتللفسألريرمتلابمق.٣
Display Layout)ضرعلاطيطخت(.

.هديدحتلSELىلعطغضا،كلذدعبو

ةمئاقلايفطيطختلكليثمتمتي.٤
ةريغصةنياعمةحفصمادختساب
وأىلعألريرمتلابمق.ضرعلاطيطختل
SELىلعطغضا.ديدحتلازييمتللفسأل
.بولطملاةعومجملانيوكتديدحتل

Displayةمئاقلاءاهنإبمق.٥ Layout
طغضلاقيرطنع)ضرعلاطيطخت(
.Sىلع

ةعومجملاتاقيبطتتاشاش
قلعتتتامولعمةعومجملاضرعتنأنكمي
ةعومجملايف.فتاهلاوتوصلاوةحالملاب
يفةعرسدادعضرعاًضيأنكمي،ةيساسألا
.ىطسولاةقطنملا

ةحالملا

ضرعمتيسف،طشنقيرطكانهنكيملاذإ
طغضاف،طشنراسمكانهناكاذإ.ةلصوب
اذإ(راسملاهيجوتءاهنإل)ديدحت(SELىلع
اذإ(ةيتوصلاتابلاطملاليغشتلوأ)رفوت
.اهليغشتفاقيإوأ)ترفوت

توصلا

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

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

عاطقلاتارايخةمئاق
:عاطقلاتارايخةمئاقىلإلوخدلل

يسامخمكحتلاحاتفممدختسا.١
نميألابناجلابدوجوملاوتاهاجتالا
ةحفصىلعروثعللةدايقلاةلجعنم

Options)قطانمدحأيف)تارايخلا
.عاطقلابةيلعافتلاضرعلا

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

ةمئاقلاىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsزييمت
Unit)ةدحولا(.رتخاEnglish)وأ)ةيزيلجنإلا

Imperial)تادحولاوأ)ةيناطيربلاتادحولا
ءانثأSELىلعطغضلاقيرطنعةيرتملا
ةمالعضرعمتيس.بولطملارصنعلازييمت
.ددحملارصنعلاراوجبرايتخا

ءانثأSELىلعطغضا:تامولعملاتاحفص
Infoزييمت Pages)تامولعملاتاحفص(
تاشاشيفاهضرعبولطملارصانعلاديدحتل
قئاسلاتامولعمزكرمبةصاخلاتامولعملا
)DIC(.قئاسلاتامولعمزكرمعجار)DIC(/

١٢٩.

Display Layout)ضرعلاطيطخت(:
ضرعءانثأSELىلعطغضا

Display Layout)رييغتل)ضرعلاطيطخت
عجار.يولعلاىوتسملاةعومجمنيوكت
"نيوكتلاةداعإلةلباقلاتادادعلاةعومجم"
.مسقلااذهيفهالعأةحضوملا
هذهريفوتمتي:)HUD(ةيولعلاةشاشلا
ةشاشلاةروصةيوازطبضىنستيلةزيملا
رصانعبSELىلعطغضا.)HUD(ةيولعلا
ريودتةزيمديدحتءانثأةدايقلاةلجعليغشت
.طبضلاعضوىلإلوخدللةيولعلاةشاشلا
ةشاشلاةيوازطبضلzوأyىلعطغضا
ديدحتلTوأSىلعطغضا.)HUD(ةيولعلا

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

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

رصانعلطبضءارجإةيناكمإديدحتلااذه

دنع.BوCةدايقلاةلجعيفليغشتلا
FAVديدحت Primary)ةيساسأتالضفم(،
ةلضفملاىلإلاقتناللBوCىلعطغضا
رارمتسالاعمطغضاوةقباسلاوأةيلاتلا
ديدحتدنع.ثحبللBوCىلع

SEEK Primary)ىلعطغضا،)يساسأثحب
CوBىلعرارمتسالاعمطغضامثثحبلل
CوBوأةيلاتلاةلضفملاىلإلاقتنالل
.ةقباسلا
ءانثأ)ديدحت(SELطغضا:راطإلاليمحت
Tireديدحت Loading)رييغتل)راطإلاليمحت
)فيفخ(Lightرتخا.راطإلاليمحتدادعإ
دحبصاخشأةثالثلبسانمحيرملاطغضلل(
طغضلل()يداصتقا(ECOوأ،)ىصقأ
وأ)ىصقأدحبصاخشأةثالثىتحيداصتقالا

Max)طغضلاب)ةلماكلاةلومحلل()ىصقألا
رصنعلازييمتءانثأ)ديدحت(SELىلع
.بولطملا
SELىلعطغضا:ةحوتفملارداصملاجمارب
Openزييمتءانثأ Source Software)جمارب
جماربتامولعمحتفل)ةحوتفملارداصملا
.ةحوتفملارداصملا

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

تافاسملادادع
اهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـةبكرملا

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

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا
ةرايسلاتناكاذإ،ةيساسألاةعومجملايف
،)ليغشت/فقوت(Stop/Startماظنبةدوزم
ليغشتلاعضوىلعلاعشإلانوكيامدنعف
ةلاحىلإكرحملانارودةعرسسايقمريشي
عضويفرشؤملانوكيامدنع.ةرايسلا

AUTO STOP)نأينعياذهف)يئاقلتفقوت
نكلوليغشتلافاقيإعضويفكرحملا
.ةكرحلااهنكميوليغشتلاعضويفةرايسلا
يأيفاًيئاقلتكرحملاليغشتءدبنكمي
)فاقيإ(OFFىلعرشؤملانوكيامدنع.تقو
فاقيإعضويفةرايسلانأينعياذهف،
.ليغشتلا
نيبي،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
تارودددعكرحملانارودةعرسسايقم
فلتخيدق.)rpm(ةقيقدلايفكرحملا
تائمةدعنمكرحملانارودةعرسسايقم
يئاقلتلافقوتلاعضولالخكرحمللتارودلا
ةداعإوكرحملاليغشتفاقيإمتيامدنعو
.ىرخأةرمهليغشت

هيبنت

تارودلادادعمادختسابكرحملالمعي
يفريذحتلاةقطنميفةقيقدلايف
نارودةعرسسايقمنميئاهنلافرطلا
نلو،فلتللةبكرملاضرعتتدق،كرحملا
لغشُتال.فلتلااذهةبكرملانامضيطغي
يفتارودلادادعنوكيامنيحكرحملا
.ريذحتلاةقطنميفةقيقدلا

دوقولاسايقم

ةدعاقلاىوتسم

نزاوتملانيوكتلا،يولعلاىوتسملا



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٨
،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقولاةيمكىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملا
ىلإريشيدوقولاسايقمراوجبمهسدجوي
ةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناج
.دوقولا
ءيضي،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
ةيمككانهلازيال.ضفخنملادوقولاحابصم
ةداعإبجينكلو،ةيقبتمدوقولانمةليلق
.نكممتقوبرقأيفدوقولابةرايسلاةئبعت
يكلامضعباهنعلأسيرومأةعبرأيلياميف
ىلإًةراشإتالاحلاهذهربتعتال.تابكرملا
:دوقولاسايقميفةلكشمدوجو
ةخضمفاقيإمتي،ةمدخلاةطحميف.

ىلإسايقملاريشينألبقدوقولا
.لماكلاءالتمالا

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

ءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازلفاطعنالا

رشؤمرقتسيلٍناوثةدعرمألاقرغتسي.
،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ

نيوكت(زيزعتلاسايقم
)طقفءادألا

كرحمضرعلابرهظي (LT4) ٦٫٢ لثامم،يرتم
كرحملل (LF3) رتل٣٫٦ةعس

لفسأزيزعتدوجوىلإسايقملااذهريشي
.لقثألاقناخلامامص
ءاوهلاطغضىوتسمسايقملااذهضرعي
ةفرغلخدينألبقبحسلاعمجميف
.كرحملاقارتحا

لكيفرفصىلعاًيكيتاموتوأسايقملارقتسي
ضرعمتي.كرحملاليغشتءدباهيفمتيةرم
.هذهرفصلاةطقننميلعفلازيزعتلا
لثم،طيحملاطغضلايفتارييغتلايدؤتس
ىلإ،ريغتملاسقطلايفولابجلايفةدايقلا
.ًاليلقرفصةءارقلارييغت

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

ةدعاقلاىوتسم
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نزاوتملانيوكتلا،يولعلاىوتسملا
ديربتلئاسةرارحةجردسايقملااذهسيقي
.كرحملا
سايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدقوأةللظم
نموأ،ريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
كرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلازمر
.اًدجًانخاس
كلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
نأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولاكلت
،داتعملالدعملاقوفةرارحلاةجردعفترت
:سايقملاةياهننمبرتقتو
ةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.

.ةفيثكةيرورم

سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.
.ئفادلا

.تاعفترملادوعصلةدايقلا.

.ليقثلمحرجوأةروطقمبحس.
.ةءارقلابلقتتنأيعيبطلانم
ريذحتلاةقطنمىلإسايقملارشؤملصواذإ
ةياهنيفتاتسومرتلازمروأةللظملا
٣٠نمرثكألكلذكعضولارمتساو،سايقملا
حبصأدقكرحملاديربتلئاسنأملعاف،ةيناث
.ةنوخسلاطرفم
طرفمحبصأدقكرحملاديربتلئاسناكاذإ
ةبكرملافقوأوقيرطلانعحنت،ةنوخسلا
مقمث.كلذبمايقلاهيفنكميتقوبرقأيف
.اًروفكرحملافاقيإب
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.تامولعملانمديزملل٢٥٢/ةطرفم

نامألامازحبتاريكذتلا
نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم
ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا

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

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

ةداسولادادعتساءوض
ةيئاوهلا
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
نمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
)تارعشتسم(رعشتسمماظنلاصحف
باكرلاراعشتساماظنوةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولاتادحووتادادشلاو
ةدحوومداصتلاراعشتساوكالسألاو

ماظنلوحتامولعملانمديزمل.صيخشتلا
ةداسولاماظنعجار،ةيئاوهلاةداسولا
.٧٢/ةيئاوهلا

ةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوث
ىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضي
.روفلا

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

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
بكارلل
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٧٨/باكرلاراعشتساماظن
ةلاحرشؤمدجوي.ةمهملانامألاتامولعم
تادادعلاةحوليفبكارللةيئاوهلاةداسولا
.ةيولعلا

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإل،ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاعضوب
ةداسولاوفرطلاىلعسلاجلايمامألا
.ةبكرللةيئاوهلا
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رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولابحامسلا
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويجراخلايمامألا
.)اهخفنمتي(
رشؤميف)ءافطإ(OFFةملكءيضتامدنع
نأينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظن
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
قلعتتةلكشمكانهنوكتدقف،قالطإلا
مق،اذل.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملاب
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب

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

نحشلاماظنءوض

ماظنحابصمءيضي،تابكرملاضعبيف
ماظنليغشتدنعةزيجوةرتفلنحشلا
كلذو،كرحملانارودمدععملاعشإلا
.لمعيحابصملانأنمدكأتللصحفةيلمعك
ةبسنلاب.كرحملاليغشتءدبدنعئفطنيوهو
ةداعإلةلباقلاةعومجملاتاذتابكرملل
امدنعحابصملااذهءيضيالدق،نيوكتلا
.ليغشتلاديقكرحملانوكي
،ةدايقلاءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
نحشلاماظنبةلكشمكانهنوكتدقف
ىدلاهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلا
اذهةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولا
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملا
نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر
عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج

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

Service Mode)عضاومعجار.)ةمدخلاعضو
.١٨٠/ليغشتلاحاتفم

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
.ةرايسللررضثودحنودنالوحيسحابصملا
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هيبنت

ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
نلامبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشت
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا

هيبنت

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

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

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

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

عمةدايقلاتالحرنمليلقددعنأش
ءافطإليدؤينألوحملابيكرتمدع
.حابصملا

ةضفخنمةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.
ةضفخنمةءافكبكرحملاليغشتىلإ
هذهلوزتدقو،ةدايقلاةسالسمدعو
ثدحاذإ.كرحملاءامحإدعبلكاشملا
.دوقولاةيعونرييغتبكيلعف،اذه
ىلعاًدحاودوقونازخرمألابلطتيس
ءافطإلبسانملادوقولانملقألا
هبىصوملادوقولاعجار.حابصملا
LTGينيبرتكرحم( L4رتل٢٫٠ةعس(/

LGXكرحم(هبىصوملادوقولاوا٢٢٧
V6دوقولاوا٢٢٧/)رتل٣٫٦ةعس
LF3جودزمينيبرتكرحم(هبىصوملا

V6ورتل٣٫٦ةعسLT4 V8٦٫٢ةعس
.٢٢٧/)رتل

.ليكولاىلإهجوتف،اًئيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب
رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ

Emissions Inspection/Maintenance
ىلعف،)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
ىلإرابتخالاتادعمليصوتمتيسحجرألا
.)DLC(ةرايسلاتانايبطبرلصوم
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ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ةمدختسمريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلارابتخاءارجإل
يفرثؤتدقةرايسلاىلعةمدخلاءارجإلوأ
ةيئابرهكتادعمعجار.ةرايسلاليغشت
ىلإةجاحلادنعليكولاعجار.٢٣١/ةيفاضإ
.ةدعاسم
صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
لاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Serviceىلع Mode)ةمدخلاعضو(.
ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.

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

زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا

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

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.كرحملاليغشتءدبدنع
اًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلعلمعاف
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتلل
ينعياذهفاًئيضميقبوحابصملاءاضأاذإ
.لمارفلابةلكشمدوجو

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

Electric Parking
Brake Light

نكرلالمارفحابصم(
)يئابرهكلا

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

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

ةنايص
Electric Parking

Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
)ةيئابرهكلا

ةرتفلءيضينأبجيتابكرملاضعبيف
ةمدخللةيئابرهكلانكرلالمارفءوضةزيجو
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتءدبدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
تاذتابكرمللةبسنلاب.ةلكشمدوجوةلاح
ءيضيالدق،نيوكتلاةداعإلةلباقلاةعومجملا
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحابصملااذه

باهذلابجيف،اًئيضمحابصملااذهلضاذإو
تقوبرقأيفءالكولادحأىلإةبكرملاب
Electricعجار.نكمم Parking Brake
رهظتدق.١٩٠/)يئابرهكلانكرلالمارف(
تامولعمزكرمةشاشىلعةلاسراًضيأ
.)DIC(قئاسلا

لمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغناللعناملا

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
نوكيثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو
.لاطعألانمريذحتللًازهاج
عرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
فقوأونامأبكلذكنكمأىتمفقوتلاب
ةرمكرحملالّغشاهدنعو.ةبكرملاليغشت
ترمتسااذإ.ماظنلاطبضةداعإلىرخأ
قالغناللةعناملالمارفلاماظنحابصمةءاضإ
ةبكرملاف،ةدايقلاءانثأىرخأةرمءاضأاذإوأ
توصردصيدقامك.ةنايصلاىلإةجاحيف
.مئادلكشبحابصملاءيضيامدنعسرج

قالغناللعناملالمارفلاماظنحابصمناكاذإ
)ABS(ريشيف،ءيضملاديحولاحابصملاوه
لمارفىلعيوتحتةبكرملانأىلإاذه
قالغناللةعناملالمارفلانكلو،ةيداع
.لمعتال
لمارفلاماظنريذحتحابصمنملكءاضأاذإ
ماظنريذحتحابصمو)ABS(قالغناللةعناملا
ةعناملالمارفلانأىلإاذهريشيف،لمارفلا
نأولمعتالةبكرملابةدوجوملاقالغنالل
مق،اذل.ةيداعلالمارفلايفًالطعكانه
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب
.١٢٣/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار

Lane Keep Assist (LKA)
ىلعءاقبلادعاسمءوض(
)راسملا

اذهءيضي،تابكرملاضعبلةبسنلابو
ليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملا
ءارجإلةبكرملابهجوت،ئضيملاذإو.ةبكرملا
.ةنايصلا



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

١٢٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
الدق،ىلعألاىوتسملايفتابكرمللةبسنلاب
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحابصملااذهءيضي
يفرضخألانوللابحابصملااذهءيضيس
.ةدعاسمللLKAرفاوتلاح
ريودتقيرطنعةدعاسمللLKAرفاوتيدق
ةبكرملاتناكلاحيفقفربةدايقلاةلجع
كلذوةفشتكُمةراحةمالعنمبرتقت
.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختساب
.ينامرهكلانوللابLKAحابصمءيضيس
ينامرهكلانوللابحابصملااذهءيضي
ريسةراحةرداغمدنعريذحتللهيبنتكضمويو
متدقةراحلاةمالعنأىلإةراشإللكلذو
.اهزايتجا
Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٢٥/)راسملاىلعءاقبلا

تابكرملانمريذحتلارشؤم
ةيمامألا

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢١٩/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
،يعيبطلكشبلمعيماظنلاناكاذإ
تابكرمللةبسنلاب.رشؤملاحابصمئفطنيسف
ةداعإلةلباقةعومجمىلعيوتحتيتلا
ةقطنميفحابصملااذهدجوي،نيوكتلا
.كرحملاليغشتدنعءيضيالدقوضرعلا

The traction off light comes on when
the Traction Control System (TCS)

has been turned off by
pressing and releasing the

TCS/StabiliTrak/ESC button.
فاقيإدنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي(
نم)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت

ماظنيفمكحتلارزىلعطغضلالالخ
StabiliTrak/ESC/رجلايفمكحتلا
).هريرحتو
حابصموحابصملااذهءيضي

StabiliTrak/ESC OFFليغشتفاقيإدنع
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
.تابثلا
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيف
.اًدودحمتالجعلانارودنوكينل،رجلا
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٩٢/تابثلايفينورتكلإلا

ماظنفقوتحابصم
StabiliTrak

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
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ماظنليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي

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

/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
مكحتلاماظنوتابثلايفينورتكلإلامكحتلا
مكحتلايفماظنلادعاسينلف،رجلايف
مكحتلاماظنليغشتبمق،هيلعو.ةرايسلاب
مكحتلا/StabiliTrakماظنورجلايف
حابصمئفطنيلتابثلايفينورتكلإلا
.ريذحتلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٩٢/تابثلايفينورتكلإلا

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت

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

ةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحمةرارح

حابصملااذهءيضي،تابكرملاضعبيفو
اذإامأ.ةبكرملاليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفل
ءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذثدحيمل
لمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبطلكشب
ةعومجمىلعيوتحتيتلاتابكرمللةبسنلاب
اذهءيضيالدقف،نيوكتلاةداعإلةلباق
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحابصملا

هيبنت

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

٢٥٢.

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

٢٥٢.
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تاراطإلاطغضءوض

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

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

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

ءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع
مئادلكشب

ةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
ةلكشمكانهنوكتدقف،اًئيضملظمثاًبيرقت
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب

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

كرحملاتيزطغضءوض

هيبنت

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

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

دوقولاضافخناريذحتءوض

سايقمنمبرقلابحابصملااذهعقيو
متيامدنعةزيجوةرتفدعبءيضيو،دوقولا
لمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلاليغشت
ىلعيوتحتيتلاتابكرمللةبسنلاب.ماظنلا
اذهدجوي،نيوكتلاةداعإلةلباقةعومجم
ءيضيالدقوضرعلاةقطنميفحابصملا
.كرحملاليغشتدنع
ضفخنيامدنعاًضيأحابصملااذهءيضيو
فقوتيو.دوقولانازخيفدوقولاىوتسم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملااذه
ةنايصىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملا
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يئاقلتلافقوتلاعضو
ىوتسملاةعومجم(
)طقفيولعلا

يفكرحملانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
Autoعضو Stop)يئاقلتلافقوتلا(.
.١٨١/كرحملاليغشتءدبعجار

نامألاءوض

ماظنحابصمءيضي،تابكرملاضعبيف
بقعةريصقةدملةرايسلاةكرحلّطعم
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.كرحملاليغشت
ناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
تاذتابكرمللةبسنلاب.رشؤملاحابصم

ءيضيالدق،نيوكتلاةداعإلةلباقلاةعومجملا
ديقكرحملانوكيامدنعحابصملااذه
.ليغشتلا
ليغشتمتيملواًئيضمحابصملالظاذإو
ماظنيفلطعكانهنوكيدقف،كرحملا
لّطعمماظنليغشتعجار.ةقرسلاعنم
.٤١/ةرايسلاةكرح

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
زاهجعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ضفخنملاءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلا
.١٤٤/ةيسيئرلاحيباصملل

IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

.١٤٢/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

Adaptive Forward Lighting
(AFL) Light

ةيمامألاءاوضألاحابصم(
)ةيفيكتلا

بقعةريصقةدملحابصملااذهءيضي
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.ةبكرملاليغشت
ةبسنلاب.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ةلباقةعومجمىلعيوتحتيتلاتابكرملل
يفحابصملااذهدجوي،نيوكتلاةداعإل
ليغشتدنعءيضيالدقوضرعلاةقطنم
.كرحملا
ماظنبةلكشمدوجودنعةتباثةءاضإلالظت
ضموتو.)AFL(ةيفيكتلاةيمامألاءاوضألا
عجار.ةءاضإلاعاضوأنيبماظنلالقتنيامدنع
.١٤٥/)AFL(ةيفيكتلاةيمامألاءاوضألا
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حيباصملاليغشتركذم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ليغشترصانععجار.مادختسالاديقةيجراخلا
.١٤٢/ةيجراخلاحيباصملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

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

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ةعرسلا

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

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

هنإف،ءوضلااذهبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
.هقالغإماكحإمدعوأبابلاحتفدنعلمعي
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلالبقو
.بسانملكشب

تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشدجوت
ىرسيلاوىنميلاةيلعافتلاضرعلاقطانميف
تاشاشلاهذهحضوتو.تادادعلاةعومجمب
حيتافمدجوتو.ةبكرملاةمظنأنمريثكلاةلاح
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفمكحتلا
.ةدايقلاةلجعنمنميألامكحتلاءزجيف

yوأz:وأىلعألللاقتناللطغضا
.ةمئاقلايفلفسألا
SوأT:قطانمنيبلاقتناللطغضا
Sطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعلل
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SEL)ديدحتوأةمئاقحتفلطغضا:)ديدحت

ةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاقرصنع
.ةنيعمتاشاشىلعميقلانييعت

زكرميفتامولعملاضرعتارايخ
)DIC(قئاسلاتامولعم

زكرمنمتامولعملاضرعليغشتنكمي
نماهضرعفاقيإوأ)DIC(قئاسلاتامولعم
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلا

ةحفصلاضرعءانثأSELىلعطغضا.١
Options)ةقطنميف)تارايخلا

.ةعومجملابىطسولاضرعلا
Infoىلإريرمتلابمق.٢ Pages)تاحفص

.SELىلعطغضامث،)تامولعملا

لالخلقنتللzوأyىلعطغضا.٣
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

دحأزييمتءانثأSELىلعطغضا.٤
ءاغلإوأرصنعلااذهديدحتلرصانعلا
رهظتس،امرصنعديدحتدنع.هديدحت
.هراوجبرايتخاةمالع

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
رفوتتالدق.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ضعبيفتامولعملاتاشاشضعب
.تابكرملا

Speed)ةبكرملاةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
يفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
.)ةعاس/ليم(ةعاسلا
)ةيساسألاةعومجملا(٢ةلحرلاو١ةلحرلا
داصتقاطسوتمو٢ةلحرلاوأ١ةلحرلا/
متي:)يولعلاىوتسملاةعومجم(دوقولا
ءاوس،اًيلاحةعوطقملاةفاسملاضرع
طبضةداعإرخآذنم،ليملاوأرتموليكلاب
دادعنييعتةداعإنكمي.ةلحرلاةفاسمدادعل
رارمتسابطغضلاقيرطنعةلحرلاةفاسم
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعSELىلع
كالهتسايفداصتقالاطسوتمةشاشضرعت
١٠٠لكلتارتلليبيرقتلاطسوتملادوقولا
نولاغلكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك
ىلعًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(
/ليم()مك١٠٠/رتل(نملجسملاددعلا
ةمئاقلارصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ
داصتقاىوتسمطقفمقرلااذهسكعيو.اذه
ريغتيفوسوةبكرمللاًيلاحيبيرقتلادوقولا
ةداعإنكمي.ةدايقلافورظريغتبسح
Averageنييعت Fuel Economy)طسوتم
نعةلحرلاةفاسمدادعو)دوقولاداصتقا
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرط
.ةطشنةشاشلانوكت

Fuel Range)ضرعل:)دوقولاقاطن
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
اذهف،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
متي.ضفخنمةبكرملابدوقولارادقمنأينعي

طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقت
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
.دوقولانازخيفةيقبتملا

Average Fuel Economy)طسوتم
ةعومجملا()دوقولاكالهتسايفداصتقالا
يبيرقتلاطسوتملاضرعت:)ةيساسألا
وأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠لكلتارتلل
باسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغللليملكل
١٠٠/رتل(نملجسملاددعلاىلعًءانبمقرلا
رصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم()مك
طقفمقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلا
ةبكرمللاًيلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسم
.ةدايقلافورظريغتبسحريغتيفوسو
Averageنييعتةداعإنكمي Fuel Economy
نع)دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم(
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرط
.ةطشنةشاشلانوكت
داصتقالاضرعت:دوقولليروفلاداصتقالا
١٠٠لكلرتللابدوقولاكالهتسايفيلاحلا
نولاغلكلليملابوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك
طقفمقرلااذهسكعيو.)نولاغ/ليم(
ريغتيوةبكرمللاًيلاحدوقولاداصتقاىوتسم
.ةدايقلافورظريغتبسحرركتملكشب
ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
هذهلطبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةبكرملل



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

١٣١ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ةعرسلاطسوتمنييعتةداعإنكمي.ةميقلا
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرطنع
.ةطشنةشاشلانوكت

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعSELىلعطغضا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةدملSELىلعطغضا،تقؤملافاقيإل
ةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنعةريصق
تقؤملانييعتةداعإل.ليغشتلاديقتقؤملاو
امدنعSELىلعرارمتسابطغضا،رفصىلإ
.ةطشنةشاشلاهذهنوكت
.ةبكرملاةدايقهاجتاضرعت:ةلصوبلا

Turn Arrow)ضرعت:)فاطعنالامهس
.قيرطلاليلدمادختسادنعةيلاتلاةروانملا

Estimated Time to Arrival)تقولا
:)لوصوللردقُملا

Shows the approximate time of
arrival to the destination when

using route guidance.
ىلإلوصولليبيرقتلاتقولاضرعل(
).راسملاهيجوتمادختساءانثأةهجولا
وحنةفاسملاضرعت:ةهجولاىلإةفاسملا
.قيرطلاليلدمادختسادنعفدهلا

Speed Limit)دحضرعت:)ةعرسلادح
ماظنبةدوزملاتابكرملايفيلاحلاةعرسلا
ةشاشلاهذهتامولعمضرعمتي.ةحالملا
.قيرطلاتانايبةدعاقنم

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

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

Best Fuel Economy)يفداصتقالضفأ
يفداصتقالاطسوتمضرعل:)دوقولا
كالهتسايفداصتقالضفأودوقولاكالهتسا
كلذكوةددحملاةفاسملارادمىلعدوقولا
ضرعيطيرشلكشىلعينايبمسرضرعت
.دوقولاكالهتسايفيروفلاداصتقالا

Cruise Set Speed)ةنيعملاةعرسلا
ةطوبضملاةعرسلاضرعت:)ةعرسلاتبثمل
ماظنلاوأةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنب
اذإ،ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.)ةرفوتمةزيملاهذهتناك

Follow Distance)ةيلاتلاةفاسملا(:
مكحتلليمؤالتلاماظنلاةحاتإمتيالامدنع
تقوضرعمتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف

ةيمامألاتابكرملانمريذحتلليلاحلاعبتتلا
متيامدنع.ةحفصلاهذهىلعتقوةميقك
ىلإةشاشلاليدبتمتي،ACCماظنةحاتإ
ةحفصلاهذهضرعت.ةوجفلادادعإةحفص
نيبمبناجىلإيلاحلاةوجفلادادعإ
.ةيمامألاتابكرملا
يمؤالتلاماظنلاليغشتدنع:ةوجفلادادعإ
هذهضرعت،ACCةعرسلاتابثيفمكحتلل
رشؤمعميلاحلاةوجفلادادعإةحفصلا
.كمامأيتلاةرايسلا

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
.يلاحلاةيراطبلادهج
فاضُملازيزعتلارادقمضرع:كرحملاززعم
.اًيلاح
قئاسلايطعت:)V-Series(ةيبذاجلاةوق
رهظت.اياوزلايفةبكرملاءادألةراشإ

G-force)تامولعمزكرميف)ةيبذاجلاةوق
.ةيمقرةميقكقئاسلا
:)V-Series(سورتلاقودنصةرارحةجرد
سورتلاقودنصلئاسةرارحةجردضرعت
تاجردلاوأ)C°(ةيوئملاتاجردلاب
.)F°(ةيتياهنرهفلا

رمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملاتيزلا

REMAINING OIL LIFE تيزلارمع(99%
نم٪٩٩ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملا
.يلاحلاتيزلارمع
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رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon)رييغت
.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملاتيز
عجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
مايقىلإةفاضإلاب.٢٤٢/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإبىصوُي
.٣١١/ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
ةشاشطبضةداعإمدعىلعصرحلايغبني

Oil Life)يفأطخلاقيرطنع)تيزلارمع
هيفمتييذلاتقولافالخبرخآتقويأ
ةداعإنكميالثيح.لاحلايفتيزلارييغت
ةرملايفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبض
،كرحملاتيزرمعماظنطبضةداعإل.ةيلاتلا
امدنعناوثةدعلSELىلعرارمتسابطغضا
Oilةشاشلانوكت Life)ةطشن)تيزلارمع.
.٢٤٥/كرحملاتيزرمعماظنعجار

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

ضرعت:)V-Series(تاراطإلاةرارحةجرد
بسحىلعراطإلاءاوهةرارحةجردلاًفصو
.TPMSتارعشتسمنمةدراولاتاءارقلا
بسحريغتيسضورعملاةرارحلاةجردقاطن
.ةدايقلابولسأوةطيحملافورظلا
ةعومجملا(ةبكرملايفتافاسملادادع
.تافاسملادادعضرعي:)ةيساسألا

Blank Page)ةشاشلاحيتت:)ةغرافةحفص
Blank Page)ةيأضرعمدع)ةغرافةحفص

زكرمضرع)قطانم(ةقطنميفتامولعم
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ةيولعلاةشاشلا

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

ةيولعةشاشبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
)HUD(،تامولعملاضعبضرعمتيهنإف
جاجزلاىلعةبكرملاليغشتبةقلعتملا
ةسدعلالخنمةروصلاضرعمتي.يمامألا

ةزهجأةحولىلعأبةدوجوملاةيولعلاةشاشلا
ةهجتمةروصكتامولعملارهظت.تاسايقلا
.ةرايسلاةمدقموحن

هيبنت

ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

تاغلبةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
ميقضرعنكمي.تابكرملاضعبيفةددعتم
ىرخألاةيمقرلاميقلاوةعرسلادادعةءارق
.ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
متيوويدارلالالخنمةغللاديدحترييغتمتي
تامولعمزكرميفسايقلاتادحورييغت
)تادادعإلا(Settingsعجار.)DIC(قئاسلا
هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتليلديف
ةزهجأةعومجميف)تارايخلا(Optionsو
.١١٣/تاسايقلا



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

١٣٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

يمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع

تامولعمضعبةيولعلاةشاشلاضرعتدق
ةصاخلاةيلاتلاتاهيبنتلاوألئاسرلاوةبكرملا
:ةبكرملاب
.Speed)ةعرسلا(
توصلا.
فتاهلا.
ةحالملا.
ءادألا.
قئاسلاةدعاسمتازيم.
ةبكرملالئاسر.

ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
عجار.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا
.١٣٥/ةرايسلالئاسر

ىلعةيولعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسي
:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل

.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
طبضلةيلاتلاتادادعإلامدختسا.٣

.ةيولعلاةشاشلا
ةروصلعجلجأنمعفراوأطغضا:$

نكمي.طسولايف)HUD(ةيولعلاةشاشلا
لفسألوىلعألةيولعلاةشاشلاةروصطبض
.نيبناجللسيلو،طقف

لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!
.ةشاشلاضرعرييغتليدؤتسةطغض

D:حيتفتلطغضلايفرمتساوعفرا
ميتعتلرارمتسالاعمطغضا.ةشاشلا
ليغشتفاقيإلطغضلالصاو.ةشاشلا
.ةشاشلا
عطستوةيولعلاةشاشلاةروصمتعُتفوس
امك.ةيجراخلاةرانإلاضيوعتلاًيكيتاموتوأ
عوطسيفمكحتلاحاتفمطبضنكمي
.ةجاحلابسحةيولعلاةشاشلا
اًتقؤمةيولعلاةشاشلاةروصءيضتنأنكمي
ىلعسمشلاءوضعضوموةيوازلاًعبت
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.ةيولعلاةشاشلا
ىلإةبطقتسملاةيسمشلاتاراظنلايدؤتدق
.ةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرةبوعص

)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودترايخ

ةيوازطبضىنستيلةزيملاهذهريفوتمتي
.)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروص

ليغشترصانعنمSELطغضا
Optionsةمئاقىلإلوخدللةدايقلاةلجع
ديدحتدنعSELطغضامث،)تارايخلا(

Head-up Display Rotation)ريودت
Adjustىلإلوخدلل)ةيولعلاةشاشلا Mode
.)طبضلاعضو(

ةشاشلاةيوازطبضلzوأyىلعطغضا
زييمتلTوأSىلعطغضا.)HUD(ةيولعلا

OK)ىلعطغضامث)قفاومSELظفحل
CANCELرايخلاديدحتاًضيأنكمي.دادعإلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٤
نوكتنأبجي.دادعإلاءاغلإل)ءاغلإلا(
ةعومجمعجار.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملا
.١١٣/تاسايقلاةزهجأ

ةيولعلاةشاشلارظانم

ةشاشلايفةحاتمرظانمةعبرأكانه
وألئاسروةبكرملاتامولعمضعب.ةيولعلا
.رظنميأيفاهضرعنكميةبكرملاتاهيبنت

ةيمقرلاةعرسلاضرعل:ةعرسلاضرع
ددحموةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
كمامأةرايسنمريذحتلارشؤموةعرسلا
دعاسم/ةيرورملاةراحلاةرداغمريذحتو
ماظنلاوةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
طبضوةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
طقفتامولعملاضعبرهظت.ةعرسلا
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع

ةعرسلاضرعل:فتاهلا/توصلاضرع
عمةعرسلاضرعنمتارشؤملاوةيمقرلا
ةطحمضرعمتي.فتاهلا/توصلاتامولعم
تاملاكملاوطئاسولاعونوةيلاحلاويدارلا
.ةدراولا
اًعيرسضرعتةيولعلاةشاشلارظانمعيمج
رصانعقئاسلامدختسيامدنعةيتوصةمولعم
طبضعاضوأطبضلةدايقلاةلجعليغشت
.تادادعلاةعومجميفةضورعملاتوصلا
يفرهظتيتلاةدراولاةيفتاهلاتاملاكملا
رظنميأيفاًضيأرهظت،تادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

ةعرسلاضرعلمشي:ةحالملاضرع
عمةعرسلاضرعنمتارشؤملاوةيمقرلا
ضعبيفةوطخبةوطخةحالملاتامولعم
امدنعةلصوبلاهاجتاضرعمتي.تارايسلا
.طشنريغةحالملاهاجتانوكي
يفةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
رظنميأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

تامولعملاضرعلااذهلمشي:ءادألاضرع
تافلددعةءارقعمةعرسلاضرعيف
سورتلاقودنصعاضوأوةقيقدلايفكرحملا
ةكرحلالقنتيقوتءوضعاضوأو
.سورتلارييغترشؤمو)طقفCTS-Vزارط(
يولعلاءزجلايفلقنلاتيقوتحيباصمرهظت
كرحملاتافلددعيفةدايزعمةشاشلانم
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةقيقدلايف
ضعبلااهضعبنمبرتقتةرانإلافوفص
مق.ضعبلااهضعبللقنلاطاقنبارتقاب
اهضعبعمةءاضإلاجامدنالبقسورتلارييغتب
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١٣٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
روفلاىلعرييغتلابمقو.ضرعلاةدحويف
عجار.ةرانإلانمضيمورودصلاحيف
.١٨٨/يوديلاعضولا

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

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا
دنعةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرترذعتاذإ
:يلياممققحتف،لاعشإلاحاتفمليغشت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.

ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.
.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا

عافتراىلعةطوبضمةيولعلاةشاشلا.
.بسانم

.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.

.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

،ةحيحصريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف
يف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
عجار،يمامألاجاجزلالادبتساةرورضةلاح
.٢٦٠/يمامألاجاجزلالادبتسا

ةبكرملالئاسر

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

كرحملاةقاطلئاسر
كرحملاةوقضيفختمت
ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا
ترهظاذإ.عراستلاىلعةبكرملاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف

ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
هذهضرعءانثأةبكرملاةدايقنكمي.ةبكرملا
ىصقألادحلاضفخنيدقنكلو،ةلاسرلا
هذهروهظرارمتسادنع.ةعرسلاوعراستلل
هجوتلابجي،رركتملكشباهضرعوأ،ةلاسرلا
برقأيفةمدخلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو

ةرايسلاةعرسلئاسر
SPEED LIMITED TO
XXX KM/H (MPH)

ةعاس/مكXXXـبةدودحمةعرسلا(
))ةعاسلابليم(
ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهظُت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
نسيفقئاسلا،قيلعتلا،ةرارحلا،ميحشتلا
.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملا

يصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملاىلع

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

ةحفصلاىلعتادادعإلازمرسملبمق.١
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبةيسيئرلا

تارايخلابةمئاقضرعلةرايسلاسملا.٢
.ةحاتملا

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣

وأامةزيمءافطإلRوأ9سملبمق.٤
.اهليغشت

ىوتسمىلعأىلإلاقتناللzسملِا.٥
.تادادعإلاةمئاقل
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:يليامىلعةمئاقلايوتحتدق

يفلخلادعقملاريكذت
حتفدنعةلاسروةرافصرودصىلإاذهيدؤي
.ةرايسلاليغشتءانثأوألبقيفلخلابابلا
.ليغشتوأفاقيإسملا

ةدايقلاعضو
عضوتارايختادادعإلاهذهلدبتستس
مادختساباهؤارجإمتيتلايسيئرلاةبكرملا
.لوسنوكلاىلع)عضولا(MODEحاتفم
:يليامضرعمتيدقو،سملا
.Engine Sound Management)ةرادإ

)كرحملاتوص
ةدايقلا.
ةبرعلا.

Engine Sound Management)ةرادإ
)كرحملاتوص

مداعتوصطبضىلعدادعإلااذهلمعي
ىلإئداهتوصىوتسمنمكرحملا
.عفترمتوصىوتسم
حاتفمدعب()يكيتاموتوأ(Autoسملا

MODE)عضولا((وأTour)وأ)ةلوجSport
.)ةبلح(Trackوأ)يضاير(

ةدايقلا

ساسحإطبضىلعدادعإلااذهلمعي
ةضفخنمىلإةفيفخةدعاسمنمهيجوتلا
.هيجوتلاةيلمعبساسحألانمديزمل
حاتفمدعب()يكيتاموتوأ(Autoسملا

MODE)عضولا((وأTour)وأ)ةلوجSport
.)ةبلح(Trackوأ)يضاير(

ةبرعلا

نمقيلعتلاطبضىلعدادعإلااذهلمعي
.بيجتسملافيلوتلانمديزمىلإحيرم
حاتفمدعب()يكيتاموتوأ(Autoسملا

MODE)عضولا((وأTour)وأ)ةلوجSport
.)ةبلح(Trackوأ)يضاير(

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

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس
امدنعءاوهلاقفدترادقمدادعإلااذهددحي
وهخانملايفمكحتلاةحورمدادعإنوكي

Auto Fan)ةيئاقلتةحورم(.
.ةيلاعوأةطسوتموأةضفخنمسملِا

ءاوهلاةدوجساسح
عضو"ىلإماظنلاليوحتبدادعإلااذهموقي
.يجراخلاءاوهلاةدوجبسحب"ريودتةداعإ
وأةضفخنمةيساسحوأةطشنريغسملِا
.ةيلاعةيساسح

ديربتلاةيتاذدعاقملا
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
ةجردنوكتامدنعدعاقملاةيوهتميظنتو
دعاقملاةئفدتعجار.ةئفادةروصقملاةرارح
.٥٩/اهتيوهتوةيمامألا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةئفدتلاةيتاذدعاقملا
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
ةجردنوكتامدنعدعاقملاةئفدتميظنتو
ليغشتفاقيإنكمي.ةدرابةروصقملاةرارح
رارزأمادختسابةيكيتاموتوألادعاقملاةئفدت
عجار.طسوألافرلاىلعدعاقملاةئفدت
.٥٩/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٨
ةلجعةئفدتةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةزيملاهذهلمعتسف،ةيكيتاموتوألاةدايقلا
.اًيكيتاموتوأدعاقملاةئفدتليغشتدنع
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

يئاقلتلابابضلاليزم
ليزمليغشتباًيكيتاموتوأموقيدادعإلااذه
.كرحملاليغشتءدبدنعيمامألابابضلا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

يئاقلتلايفلخلابابضلاليزم
ليزمليغشتباًيكيتاموتوأموقيدادعإلااذه
.كرحملاليغشتءدبدنعيفلخلابابضلا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

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

هيبنتلاعون
ةرايسلاتاقيلعتعوندادعإلااذهددحي
يفتاضبنوأةرافصلاةطساوبامإ،ةرفوتملا
مادطصالارطخلكضرعتدنعكلذو،دعقملا
.ماسجألادحأب
يفنامألاهيبنتوأةيتوصتاراشإسملا
.دعقملا

يمامألامداصتلاماظن
يفةرايسلاةباجتسايفدادعإلااذهمكحتي
Offدادعإلمعي.كمامأةرايسفاشتكاةلاح
فئاظولكليطعتىلع)ليغشتلافاقيإ(

FCAوFAB.دادعإعمAlert)و)هيبنتلاBrake
لمعي.FABوFCAنملكرفوتيس)لمارفلا(
عجار.FABليطعتىلع)راذنإلا(Alertدادعإ
.٢٢١/)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا

.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأةطشنريغسملِا

ريسلاةكرحعمفّيكتلاراذنإ
امدنعراذنإضرعةلأسمدادعإلااذهددحي
ماظنلاةطساوباًمامتةرايسلافقوتت
أدبتمثةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.ىرخأةرمكرحتلايفكمامأيتلاةرايسلا
/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار

٢٠٣.

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ريسلاةراحرييغتراذنإ
ىلعراذنإضرعةلأسمدادعإلااذهررقي
بنجتيفكتدعاسملةيجراخلاايارملا
وأةيئرملاريغةطقنلايفةرايسبمادطصالا
،ةيئرملاريغةطقنلانمةعرسببرتقتةرايسب
ةراحلارييغتلةروانمبكمايقءانثأكلذو
)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتعجار.ةيرورملا
/٢٢٣.

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةيفلخلااريماكلابنكرلادعاسمزومر
دعاسمماظنزومرنيكمتبدادعإلااذهموقي
ةمظنأعجار.ةيفلخلااريماكلابنكرلا
.٢١٣/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهيبنت
ةلاحيفراذنإروهظدادعإلااذهددحي
عمضراعتميفلخرورملةرايسلافاشتكا
Rعضويفةرايسلادوجوءانثأكترايس
وأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار.)عوجر(
.٢١٣/فلخللعوجرلا

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةمءالملاوةحارلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
اًيئاقلتةركاذلاةداعتسا.
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١٣٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
لهسلاجورخلاتارايخ.
هيبنتلاتوصىوتسم.
فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ.
ةآرملليئاقلتلايطلا.
تاحساملايفراطمألاتارعشتسم.

اًيئاقلتةركاذلاةداعتسا
عاضوألاءاعدتساباًيئاقلتةزيملاهذهموقت
قئاسلل2وأ1رزيفلبقنمةظوفحملا
فاقيإنملاعشإلاليوحتدنعيلاحلا
ACC/ACCESSORYىلإليغشتلا
.٥٧/ةركاذلادعاقمعجار.)تاقحلملا(
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

لهسلاجورخلاتارايخ
جورخلاعاضوأاًيئاقلتةزيملاهذهيعدتست
عجار.ةرايسلانمجورخلادنعاًقباسةنزخملا
.٥٧/ةركاذلادعاقم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

هيبنتلاتوصىوتسم
.ةرافصلاتوصىوتسمدادعإلااذهددحي
تامولعملاةشاشيفمكحتلارصانعسملا
.توصلاىوتسمطبضلهيفرتلاو

فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ
ةلامإمتتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
نيتيجراخلايمامألابكارلاوقئاسلايتآرم
ةبكرملاعضورييغتمتيامدنعلفسألاىلإ
برقلابضرألاةيؤرنيسحتل)عوجرلا(Rىلإ
عضوىلإاذهدوعيس.ةيفلخلاتالجعلانم
نمةبكرملاعضورييغتدنعقباسلاةدايقلا
نوكيامدنعوأ،)فلخللعوجرلا(Rعضولا
ىلإةلامإلاايارمعجار.فاقيإلاديقكرحملا
.٤٣/يسكعلاعضولا
قئاسلا-ليغشتوأةطشنريغسملا
-ليغشتوأقئاسلا-ليغشتوأبكارلاو
.بكارلا

ةآرملليئاقلتلايطلا
ايارملاحتفوأيطمتي،ليغشتلادنع
عمطغضلادنعاًيكيتاموتوأةيجراخلا
RKEماظنلاسرإزاهجرزىلعرارمتسالا
QوأK.
.ليغشتوأفاقيإسملا

تاحساملايفراطمألاتارعشتسم
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
لمعتو،ةبوطرفاشتكادنعتاحساملا
.عطقتملاعضولايفتاحساملا
.لَعفموألطعمسملا

ةرانإلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةرايسلاعقومديدحتحيباصم.
جورخلادعبامةرانإ.

ةرايسلاعقومديدحتحيباصم
حيباصملاضيموىلعدادعإلااذهلمعي
نمKىلعطغضلادنعةرايسللةيسيئرلا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
.)RKE(حاتفم

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

جورخلادعبامةرانإ
حيباصملاةءاضإةدمدادعإلااذهددحي
ةرايسلاليغشتفاقيإدعبةيسيئرلا
.اهترداغمو
وأةيناث60وأةيناث30وأةطشنريغسملا

.ةيناث120

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
:يليامضرعمتيدقو،سملا
حوتفملابابلالفقعنم.
اًيئاقلتبابلالفق.
لجؤملابابلالفق.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٠
حوتفملابابلالفقعنم
قئاسلابابلفقنوددادعإلااذهلوحي
،دادعإلااذهليغشتمتاذإ.بابلاحتفءانثأ
يف.رخأتملاباوبألالافقإةمئاقرفاوتتنل
رفوتتالدق،دادعإلااذهليغشتفاقيإةلاح
Delayedةمئاق Door Lock)بابلالافقإ
.ةديدجلاعشإةرودليغشتنيحل)رخأتملا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

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

لجؤملابابلالفق
.ةرايسلاباوبألفقدادعإلااذهرخؤي
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

Remote Lock, Unlock, Start
ءدبولفقلاحتفودُعبنعلفقلا(
)ليغشتلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم.
دعُبنعلفقلابمالعإ.

دعُبنعبابلاحتف.

دنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت.
دعُبنعليغشتلا

دنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت.
دعُبنعليغشتلا

دعُبنعذفاونلاليغشت.

يكيتاموتوألاباوبألالفق.

يبلسلاباوبألالفق.

ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت.

دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم
حيباصملاضيموليغشتبدادعإلااذهموقي
ةطساوبةرايسلالفقحتفدنعةيجراخلا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
.RKEحاتفم

.حيباصملاوأةطشنريغسملا

دعُبنعلفقلابمالعإ
دنعةرايسلاةباجتساةيفيكدادعإلااذهددحي
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجةطساوباهلفق
.RKEحاتفمنودب

وأقوبلاوحيباصملاوأةطشنريغسملا
.طقفقوبلاوأطقفحيباصملا

دعُبنعبابلاحتف
لكلفقحتفنيبدادعإلااذهراتخي
طغضلادنعطقفقئاسلابابوأباوبألا
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجنمKىلع
.RKEحاتفمنودب

.قئاسلابابوأباوبألالكسملا

دنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنعليغشتلا
دعاقملاىلعاًيئاقلتدادعإلااذهلغتشي
مادختسادنعدعاقملاةيوهتةزيمبةدوزملا
مايألايفدعبنعليغشتلاءدبةفيظو
ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةنخاسلا
دعُبنعةرايسلاليغشتءدبو٥٩/اهتيوهتو
/٣٢.
.ليغشتوأفاقيإسملا

دنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنعليغشتلا
دعاقملاىلعاًيئاقلتدادعإلااذهلغتشي
مادختسادنعدعاقملاةئفدتةزيمبةدوزملا
مايألايفدعبنعليغشتلاءدبةفيظو
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةدرابلا
.٣٢/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبو٥٩/
ةلجعةئفدتةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةزيملاهذهلمعتسف،ةيكيتاموتوألاةدايقلا
ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدتليغشتدنع
.دعُبنع
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١٤١ ليغشتلارصانعوتادادعلا
.ليغشتوأفاقيإسملا

دعُبنعذفاونلاليغشت
ةيلمعحيتتساهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
زاهجةطساوبذفاونللدعُبنعليغشتلا
نعلوخدلاماظنليغشتعجار.RKEلاسرإ
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُب
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

يكيتاموتوألاباوبألالفق
حتفمتيسيتلاباوبألايأدادعإلااذهددحي
بابضبقميفرزلامادختسادنعاهلفق
.ةرايسلالفقحتفلقئاسلا
.طقفقئاسلابابوأباوبألالكسملا

يبلسلاباوبألالفق
لفقمتيسناكاذإامدادعإلااذهددحي
دعبكهيبنتواهلفقوأاًيكيتاموتوأةرايسلا
ةطساوباًديعبكفارصناوباوبألالكقالغإ
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج

RKE.دعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب
توصعمليغشتلاوأةطشنريغسملِا
.ةطشنوأقوبلا

ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت
زاهجكرتدنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
هذهحيتتو.ةبكرملالخادRKEلاسرإ
هيبنتنيكمتاًضيأةمئاقلا

Remote No Longer in Vehicle Alert)مل
.)ةحاتمدعُبدنعةبكرملالوخدةيناكمإدعت
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

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

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

ةشاشىلإلاقتنالللاخدإسملا.٢
.ديكأتلا

ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣
.ماقرأ

وأماظنلالفقللفقلاءاغلإوألفقسملا
ةمئاقلاىلإةدوعللBackسملا.لفقلاءاغلإ
.ةقباسلا
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ةرانإلا١٤٢

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٤٢.....................ةيجراخلا
حيباصملاءافطإركذم
١٤٤.....................ةيجراخلا
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملا
١٤٤......................ةيسيئرلا
١٤٤.......ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةدايقلاحيباصم
١٤٤...............)DRL(ةيراهنلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٤٤..................يكيتاموتوألا
ةيمامألاءاوضألا

١٤٥...............)AFL(ةيفيكتلا
رطاخملابريذحتلاءاوضأ

١٤٥.......................ةزامغلا
رييغتوفاطعنالاتاراشإ

١٤٦.......................راسملا

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١٤٦.....................تادادعلا
١٤٦................ليمجتلاحيباصم
١٤٧..................فقسلاءاوضأ
١٤٧.................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٤٧...................لوخدلاةرانإ
١٤٧...................جورخلاةرانإ
١٤٨...........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٤٨...........ةيراطبلاةقاطةيامح
ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٤٨.....................ةيجراخلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
ةيجراخلا

:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ
O:دوعي.ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإل
دعب)يئاقلت(AUTOعضولاىلإضبقملا
طيشنتةداعإلىرخأةرمOىلإرِدأ.هريرحت
.AUTOعضولا

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسح،اًيكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
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IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

امدنعتادادعلاةعومجميفحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظنحاتي

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

ةراشإعارذامنيب،IntelliBeamماظنةحاتإل
حاتفمردأ،دياحملاعضولايففاطعنالا
AUTOىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
ءوضلاليغشتحابصمرهظيس.)يكيتاموتوأ(
امدنعتادادعلاةعومجميفقرزألايلاعلا
.يلاعلاءوضلاحيباصملمعت

IntelliBeamماظنبةدايقلا

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

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا

/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.
.)ةعاس/ليم١٢(ةعاس

لالخنمIntellibeamماظنليطعتمتي.
وأريسلاءوض/يلاعلاءوضلارييغتةيصاخ
ثدحاذإو.ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
رييغتةيصاخليعفتبجيهنإف،كلذ
لالخنيترمريسلاءوض/يلاعلاءوضلا
.Intellibeamماظنليعفتةداعإلنيتيناث
تادادعلاةعومجمحابصمءيضيس
ماظنطيشنتةداعإىلإةراشإلل

Intellibeam.نيبرييغتلازاهجعجار
ضفخنملاءوضلاويلاعلاءوضلا
ضيموو١٤٤/ةيسيئرلاحيباصملل
.١٤٤/ةيسيئرلاحيباصملا

ملاذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ىرخأةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسي
:يليامميأببسب
وأ،ىرخألاةبكرملا)حيباصم(حابصمدقف.

ملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشكمتي

ىرخألاةبكرملا)حيباصم(حابصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و،ةبرتألاب

)حيباصم(حابصمنعفشكلانكميال.
وأمداعلاةفاثكببسبىرخألاةبكرملا
ذاذروأجلثلاوأبابضلاوأناخدلا
نمكلذريغوأ،ةروبشلاوأقيرطلا
.اًوجةلومحملاقئاوعلا

وأ،هعدصتوأ،كتبكرمجاجزةفاظنمدع.
نمدحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإ
.يئوضلارعشتسملاةيؤرلاجم
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ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.

لعجيفببستيامم،ىلعألعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلارعشتسملا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا

وأةجرعتملاقرطلاىلعةدايقلا.
.تاعفترملا

حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
حاتفملظاذإريذحتنينرتوصردصيس
عضويفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
وأةيمامألاحيباصملاعضوميفامإليغشتلا
عمًاحوتفمقئاسلابابناكونكرلاحيباصم
.لاعشإلاليغشتفاقيإ

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

ةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاتاذ

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
مادختساةيناكمإةزيملاهذهكلحيتت
ءاطعإليلاعلاءوضلاتاذةيمامألاحيباصملا
كتبغربكمامأدوجوملاقئاسلاىلإةراشإ
.هيطختيف
فاطعنالاةراشإعارذرارمتسالاعمبحسا
ذيفنتدنعو.ةزيملاهذهمادختسالكوحن
:يليامثدحيس،كلذ
ةيمامألاحيباصملاليغشتفاقيإمتاذإ.

،ةضفخنملاةءاضإلاعضويفاهؤاقبإوأ
تاذةيمامألاحيباصملاليغشتمتيسف
لاوطكلذكلظتسو.ةيلاعلاةءاضإلا
.عضوملااذهيفعارذلابكاسمإلاةرتف
.اهليغشتفاقيإلعارذلاررح

عضويفةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.
اهنإف،ةيلاعةءاضإبةيمامألاحيباصملا
.ةضفخنملاةءاضإلاىلإلوحتتس

)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
دنعةصصخملاراهنلاحيباصمليغشتمتي
:ةيلاتلاطورشلاعيمجققحت
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضو
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
تسيلةبكرملاوأنكرلالمارفريرحتمت.

.)نكرلا(Pعضولايف
ةحولءاوضأوةرخؤملاحيباصمءيضتنلو
.ىرخألاحيباصملاوتاسايقلاةزهجأ
ليوحتمتيامدنعDRLراهنلاحيباصمئفطنت
ءافطإوأ;ىلإةيسيئرلاحيباصملا
.لاعشإلا

ةيسيئرلاحيباصملاماظن
يكيتاموتوألا
حيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
وجلاو)يئاقلت(AUTOعضولاىلعةيجراخلا
حيباصملاءيضت،ةيفاكةجردبجراخلابملظم
.اًيئاقلتةيسيئرلا
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نوكيسف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نميولعلاءزجلاباًدوجومءوضلارعشتسم
يمامألاجاجزلاىلعوأتادادعلاةحول
مقتال.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمنمبرقلاب
حيباصملاءيضتسالإو،رعشتسملاةيطغتب
.اهيلإةجاحلامدعدنعةيسيئرلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا
.قفنيف
بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاماظنلمعي،ملظم
اًيجراخءوضلاناكاذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأ
ريخأتدجوي،جارجلاةبكرملاكرتتامدنع
ماظنليغشتفاقيإمتينألبقفيفط
ةرتفءانثأو.يئاقلتلاةيسيئرلاحيباصملا
تادادعلاةعومجمنوكتالدق،هذهريخأتلا
مكحتلاحاتفمنأنمدكأت.اهتداعكةئيضم

عضوميفتاسايقلاةزهجأةحولعوطسيف
ةءاضإليغشترصنععجار.لماكلاعوطسلا
.١٤٦/تادادعلاةحول

ةجردباًعطاسيجراخلاطيحملانوكيامدنعو
.ةيسيئرلاحيباصملائفطنت،ةيفاك
ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

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

ةيمامألاءاوضألا
)AFL(ةيفيكتلا
رودت،AFLماظنبةدوزملاتابكرملايف
ءاطعإليقفألكشبةيسيئرلاحيباصملا
نيكمتل.فاطعنالادنعقيرطللربكأةءاضإ
حاتفمطبضا،ةيفيكتلاةيمامألاءاوضألا

ىلعدوجوملاةيجراخلاحيباصملابمكحتلا
AUTOعضولاىلعفاطعنالاةراشإعارذ
مكحتلاحاتفمكيرحتيدؤي.)يكيتاموتوأ(
ىلإ)يكيتاموتوأ(AUTOعضولانعًاديعب
AFLماظنلمعيس.ماظنلاطيشنتءاغلإ
(ةعاس/مك٣ةبكرملاةعرسزواجتتامدنع
امدنعAFLماظنلمعينل.)ةعاس/ليم٢
عوجرلا(Rعضويفةكرحلالقاننوكي
لمعلانمAFLماظننكمتينل.)فلخلل
ةدايقنمدبالف؛ةبكرملاليغشتءدبروف
عجار.AFLةرياعملةريصقةفاسملةبكرملا
.١٤٢/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

رطاخملابريذحتلاءاوضأ
ةزامغلا
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ةدملرزلااذهىلعرارمتسالاعمطغضا:|
فاطعنالاتاراشإحيباصملعجلةدحاوةيناث
نعفقوتتوضموتةيفلخلاوةيمامألا
لقألاىلعةيناثةدملرزلاررح.ضيمولا
ليغشتفاقيإلىرخأةرمهيلعطغضاو
.تاضامولا
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضألمعت
.ةيئاوهلادئاسولاخفتنتامدنعاًيكيتاموتوأ

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

ةراشإللًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالاىلإ

تادادعلاةعومجمىلعدوجوممهسضموي
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتايف
يفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
يفرمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا
ىتحةزيجوةرتفلهعضوميفهبكاسمإلا
ىلعطغضلامتاذإ.ةراحلارييغتةيلمعيهتنت
ةراشإضموت،قفربهريرحتوعارذلا
.تارمثالثفاطعنالا
رييغتوفاطعنالاةراشإليغشتفاقيإنكمي
ىلإعارذلاعاجرإلالخنماًيوديةراحلا
.يلصألاهعضوم
ملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإمادختسادعبلمعي
.تقرتحادقةراشإلاةبملنوكتامبرف،ةراحلا
ملاذإ.اهلدبتساةقرتحمةبملةيأتدجونإ
عجار.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإقرتحت
.٢٦٥/ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
تادادعلا

تادادعلاةحولةرانإعوطسطبضنكمي
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعو

D:ةدايزللفسألوأىلعألةركبلاكرح
.اهميتعتوأحيباصملاعوطس
ضرعلاتادحوعوطسةجردطبضمتي
موقيس.ةطيحملاةءاضإلابسحبايكيتاموتوأ
تادادعلاةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
تادحوطبضهيلعمتيسىوتسملقأطبضب
.ايكيتاموتوأضرعلا

ليمجتلاحيباصم
باوبألادحأحتفدنعةفاطللاءاوضأءيضت
.DOORعضويففقسلاءاوضأنوكتو



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

١٤٧ ةرانإلا

فقسلاءاوضأ

ىلعطغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
:يلاتلا

OFF)ىتح،حابصملافاقيإبموقي:)ءافطإلا
.باوبألادحأحتفةلاحيف
دحأحتفدنعحابصملاليغشتمتي:باب
.باوبألا

ON)حابصملاةءاضإ:)ليغشتلا.

ةءارقلاحيباصم
ىلعةيفلخلاوةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
باكرلاباوبأقوفويولعلالوسنوكلا
حتفدنعحيباصملاكلتءيضت.ةيفلخلا
.بابيأ

:اًيوديةءارقلاحيباصمفاقيإوأليغشتل

ةءارقحابصملكراوجبnوأmطغضا
.يولعلالوسنوكلاب

باكرلاباوبأىلعحابصملاتاسدعطغضا
.ةيفلخلا

ةءاضإلاتازيم
لوخدلاةرانإ
مظعموةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
دنعليللابةزيجوةرتفلةيلخادلاةرانإلا
نعلوخدلالاسرإزاهجبKىلعطغضلا
ماظنليغشتعجار.)RKE(حاتفمنودبدعب
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
،ةيجراخلاحيباصملائفطنت،ةيناث٣٠وحندعب
ىرخألاةيلخادلاءاوضألاةءاضإةدشلقتمث
لوخدلاةرانإليطعتنكمي.ئفطنتىتح
هعضووألاعشإلاليغشتقيرطنعاًيودي
وأ)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYىلع
.RKEلاسرإزاهجنمQىلعطغضلاب

رظنا.ةيصاخلاهذهفاقيإوأليغشتنكمي
صيصختتحت"ةبكرملاديدحتءاوضأ"
.١٣٦/ةرايسلا

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

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

ديدعلاليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ءوضلاوةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يليامم
نمبابضلاليزموبابضلاحيباصمويلاعلا
يفمكحتلاةحورمويفلخلاجاجزلاىلع
دعاقملاةئفدتوةعفترملاةعرسلاىلعخانملا
جراخمنملامحألاوكرحملاديربتحوارمو
.ةقحلملاةقاطلا
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
وأتاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
يف،ةردانتالاحيفو.اهتظحالمنودلحارم
،ةيحيحصتلاتاءارجإللةعفترملاتايوتسملا
هذهيف.تاءارجإلاكلتقئاسلاظحاليدق
زكرميفةلاسرضرعمتيدقةلاحلا
ةلاسرضرعةلاحيف.قئاسلاتامولعم
نمقئاسلاللقينأبحصنُي،ةيراطبلا
زكرمعجار.ناكمإلاردقةيئابرهكلالامحألا
.١٢٩/)DIC(قئاسلاتامولعم

ةيراطبلاةقاطةيامح
ةيامحلةممصمةيراطبلاةنحشظفحةيصاخ
.ةبكرملاةيراطب
ةءاضمةيلخادلاحيباصملاضعبكرتمتاذإ
ةيامحماظنموقيس،لاعشإلافاقيإمتو
حابصملاءافطإباهتنحشغارفنمةيراطبلا
.تقولاضعبرورمدعب

صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلاةءاضإلاب
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإنماًبيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
مث،Oعضوىلعةرانإلاحاتفمردأ،قئاقد
.2وأ;عضوىلإ
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكينأبجي
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

١٤٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١٤٩......ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

)PDR(ءادألاتانايبلجسم
١٤٩.....)PDR(ءادألاتانايبلجسم

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ويدارلالوحتامولعمىلعلوصحلل
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
وهو.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيمو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتي

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

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

)PDR(ءادألاتانايبلجسم
ىلعPDRءادألاتانايبلجسمزمررهظي
ةرايسلاتناكاذإ،ةيسيئرلاةحفصلا
.كلذبةزهجم

ةمهمتامولعم

تانايبلجسممادختسالبقاهتءارقىجري
وأتامولعملالكقبطنتدق.)PDR(ءادألا
:اهبميقتيتلاةلودلاىلعاهنمضعب
تانايبلجسمماظنمادختسانوكيدق.

اًعونمموأاًروظحم)PDRماظن(ءادألا
ضعبيفولودلاضعبيفاًينوناق
كتيلوؤسمىلعلمحتتف.تالاحلا
حئاوللاونيناوقلللاثتمالانامضةصاخلا
ليبسىلعكلذيفامب،اهبلومعملا
ةيصوصخلانيناوقرصحلااللاثملا
ةبقارملاتاريماكبةقلعتملانيناوقلاو
ةكرحونمألانيناوقوتاليجستلاو
ةقلعتملانيناوقلاوقرطلاىلعرورملا
قوقحلاوةياعدلاقوقحةيامحب
.ةيصخشلا

ليغشتةيلوؤسمكريغدحألمحتينل.
تانايبلجسمماظنمادختساوةبكرملا
عيمجكلذيفامب،)PDR(ءادألا
دق.ةلصلاتاذةينوناقلاتايلوؤسملا
تانايبلجسمماظنمادختسانوكي
اًينوناقاًعونمموأاًروظحم)PDR(ءادألا
.تالاحلاضعبيفولودلاضعبيف
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٠
ماظنبةزهجملاتابكرملاتممُصدقل
مادختسالل)PDR(ءادألاتانايبلجسم
نكميوطقفةصاخلاتاراسملاىلع
متينأةيلحملاحئاوللاونيناوقلابجومب
يفاًمامتاهمادختساعنموأاهرظح
،اهيلإةماعلالوصونكمييتلاقطانملا
ىلعلمحتتف.ةماعلاقرطلالثم
لاثتمالانامضةصاخلاكتيلوؤسم
يفامب،اهبلومعملاحئاوللاونيناوقلل
نيناوقرصحلااللاثملاليبسىلعكلذ
تاريماكبةقلعتملانيناوقلاوةيصوصخلا
نمألانيناوقوتاليجستلاوةبقارملا
نيناوقلاوقرطلاىلعرورملاةكرحو
قوقحلاوةياعدلاقوقحةيامحبةقلعتملا
ىلعلوصحلاىلإجاتحتدق.ةيصخشلا
نمىرخأةقفاوموأصيخرتوأنذإ
لاثتمالالجأنمةيلحملاتاطلسلا
.اهبلومعملاحئاوللاونيناوقلل

تانايبلجسمماظنمادختسابنجت.
كهابتناتتشيسناكاذإ)PDR(ءادألا
يألكضرعيسوأقيرطلانع
.ىرخأرطاخم

ةلسلسىلعةرشابمدامتعالابنجت.
.ةبكرملاهيجوتلاريماكلاتاطقل

يأتابلطتمللاثتمالاكيلعيغبني.
وأ/وطاقتلالبقةقفاوموأراطخإ
نيرخآصاخشألروصوأتاوصأليجست
مادختسابىرخأةيصخشتانايبعمجوأ
.)PDR(ءادألاتانايبلجسمماظن

نأشبنيرخآلاكتبكرميقئاسربخأ.
مهنمبلطاوهالعأةروكذملانيناوقلا
.اهبمازتلالا

يأزروتوملارنجةكرشلمحتتنل.
قلعتياميفمازتلاوأةيلوؤسم
ماظنلهبحومسملاريغمادختسالاب
.)PDR(ءادألاتانايبلجسم

ذافنإتاطلسلقحيهنأةظحالمىجري.
ويديفلاتاليجستةرداصمنوناقلا
مئارجلاىلعليلدكاهمادختساو
دضوأكدضةدايقلاتافلاخم/ةيئانجلا
.ةينعملافارطألا

)PDR(ءادألاتانايبلجسمماظنطقتلي.
لخادهكاردإنكميتوصيألجسيو
نيبتاثداحميأكلذيفامب،ةبكرملا
يرسلاليجستلالثميدق.ةبكرملاباكر
تايالولاضعببجومبةميرجتاثداحملل
عيمجغالبإيغبني،كلذلو.ةيئاضقلا
اهباكركلذكوتابكرملايمدختسم
رمتسملايتوصلاليجستلاةفيظونأشب
تانايبلجسمماظنليعفتدنعهذه
.)PDR(ءادألا

ويديفلاPDRءادألاتانايبلجسملجسُي
هذهنيزختمتي.ةرايسلاتانايبوتوصلاو
يفلقنللةلباقSDةقاطبيفتانايبلا
.تازافقلاقودنص

ناكميأيفةلجسملاتانايبلانيزختمتيال
نمالإاهيلإلوصولانكميالورخآ
.SDةقاطب

قيسنتبةئيهمSDةقاطبلخدأ،ءدبلل
FAT32،امك،١٠ةئفلانمنوكتنألضفيو

٣٢وأ١٦وأ٨ةعسبنوكتنأحصني
ةدوجوملاSDةقاطبةئراقىلإ،تياباجيج
.تازافقلاقودنصيف
ىلإلوصوللءادألاتانايبلّجسمزمرسملا
تارايخلا.)PDR(ءادألاتانايبلجسمةمئاق
:يهةضورعملا

ليجستلاءدب

رزءيضي،ليجستلاءدبماظنلاىلعرذعتاذإ
.يدامرلانوللابليجستلاءدب
ءدبدعب.ليجستلاءدبلليجستلاءدبسملا
فاقيإىلإرزلااذهلوحتي،ليجستلا
.ليجستلاةسلجفاقيإلسملا.ليجستلا
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١٥١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
لبقفلملاقلغوليجستلافاقيإيغبني
ةعجارمةداعإرذعتيسالإوSDةقاطبةلازإ
.ليجستلا

.ليجستلاءانثأقرغتسملانمزلاضرعمتيس
"ةياهنلاطخديدحت"عجار،لوصوطخنييعتل
.مسقلااذهيفاًقحال

ةقاطبىلعةحاتمةحاسمكانهنكتملاذإ
SD،تاليجستلالقناوأفذحا.ةلاسررهظت
ةقاطبمدختساوأ،SDةقاطبيفةدوجوملا

SDةغرافةحاسماهيفىرخأ.

ةمئاقىلإلقتنا،تاليجستلادحأفذحل
رصنعلالباقمzسملاوةلجسملاتاسلجلا
"ةلجسملاتاسلجلا"عجار.هفذحديرتيذلا
.مسقلااذهيفاًقحال

.ةلاسررهظت،SDةقاطبلاخدإمتيملاذإ

ةياهنلاطخديدحت
بجي،ةرايسلاةلوجتاقوأليجستوعبتتل
ةطقنلاهذهروبع.ةلوجلاءدبةطقننييعت
.ليجستلابمايقلادنعةلوجلاتقؤمطشني

دصملاعمةرايسلاعض،لوصولاطخنييعتل
نم.ةياهنلا/ةيادبلاةطقندنعيمامألا
ديدحتسملا،ءادألاتانايبلّجسمةمئاقلا
نكمي.ةياهنلاطخسملامثةياهنلاطخ
.ةرايسلاكرحتءانثأةوطخلاهذهءارجإ

ةلجسملاتاسلجلا
سملا،ةلجسملاويديفلاعطاقمضرعل
.ةلجسملاتاسلجلا

.تاليجستةمئاقرهظت
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٢
.ليغشتلاءدبلليجستلاددح

كلذفذحلرصنعيأراوجبzسملا
يفءاغلإللالوأفذحللمعنسملا.لجسلا
.جورخللداعبتساسملا.ديكأتلاةشاش
.ةرايسلاكرحتءانثأويديفلاليغشتبحمسيال
ضرعلويديفلاليغشتءانثأةشاشلاىلعرقنا
:ويديفلابةصاخلاليغشتلارصانع

Video Scrubber)رييغت:)ويديفلاحقنم
عمطيرشلالوطقفاوت.ليغشتلاوعضوملا
هعيجرتبوأويديفلاميدقتبمق.ويديفلاتقو
.طيرشلالوطىلعبحسلاةطساوب

Delete Recording)ليجستلافذح(:
.ديكأتةشاشرهظت.ويديفلافذحلسملا
)ال(Noوأفذحلل)معن(Yesسملا
.رمألاءاغلإل

ليغشتلسملا:ليغشت/تقؤمفاقيإ
رزلاريغتيس.تقؤمٍلكشبهفاقيإلوأويديفلا
.هيلعطغضلامتيامدنع
.ةقباسلاةشاشلاضرعلسملا:/
.ةيلاحلاةشاشلانمجورخللسملا:جورخ

ويديفلابكارترتخا

ضرعلويديفلابكارترتخاةشاشلارزسملا
.ةمئاقلاةشاش
:يليامماًدحاوددح
بكارتال.
يضاير.
راسم.
ءادألاتيقوت.

:بكارتال
ويديفلاىلعأيفةرايسلاتانايبضرعمتيال
عمةحاتمةرايسلاتانايبلازتال.لّجسملا
تايجمربيفاهيلإلوصولامتيامدنعويديفلا
.تاودألاقودنص
:يضاير

:ةرايسللةيلاتلاسيياقملاضرعي
يفماقرأةثالثوحنرهظت:ةرايسلاةعرس.

بسحةعاسلا/ليموأةعاس/مك
.ةرايسلاتادادعإ

:)RPMs(ةقيقدلايفكرحملاتارود.
كرحملاتارودىلإينحنملاطخلاريشي
ددعدايدزادنع.ةقيقدلايفةيلاحلا
ءالتمااهعبتي،ةقيقدلايفتارودلا
.سايقملا

:)يلاحلاسرتلا(سورتلاقودنصةلاح.
1يئاقلتلاسورتلاقودنصضرعةشاش
.كلذريغو2و
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.Lateral G-Force Graphic:)ىوقمسر

ةيبذاجلاىوقرهظت):ةيبناجلاةيبذاجلا
ىلإمسرلائلتمي.ىنميلاوىرسيلا
ةميقلاًقفونيميلاىلإوأراسيلا
متيتلاةيبذاجلاةوقضرعمتي.سايقلا
.مسرلاىلعأيفمقرةروصىلعاهسايق

كلذضرعي:ثدحلاةفاسمدادع.
ليغشتءدبذنماهتدايقمتيتلاةفاسملا
.ليجستلا

:راسم

:ةرايسللةيلاتلاسيياقملاضرعي
.ةيضايرلاةعرسلاسفن:ةرايسلاةعرس.
ديدحتليملاعلاماظنلابةطيرخلاعبتت.

ةرايسلاعقومرهظي:GPSعقاوملا
.فورعمقيرطىلإةبسنلابيلاحلا

:)RPMs(ةقيقدلايفكرحملاتافل.
.ةيضايرلاةعرسلاسفن

:)يلاحلاسرتلا(ةكرحلالقانةلاح.
.ةيضايرلاةعرسلاسفن

.Friction Bubble Graphic:)مسر
ةيبذاجلاىوقرهظت):كاكتحالاةعاقف
ةطقنلكشىلعةينالوطلاوةيبناجلا
ءارمحةطقنضرعمتي.ةعاقفلالخاد
اهنوللوحتيوةلمرفلابةبكرملاأدبتامدنع
.ةرايسلاعراستتامدنعرضخألانوللاىلإ
نوكتامدنعضيبأةطقنلانولنوكي
نوللا.ةكرحلانعةفقوتمةرايسلا
.يضارتفالانوللاوهةطقنللضيبألا

.Brake and Throttle Graphic:)مسر
ةبسنلاةميقضرعي):قناخلاولمارفلا
قناخلاولمارفلاةساودةيعضولةيوئملا
.%١٠٠ىلإ٠نم

.Steering Angle:)أبعي):هيجوتلاةيواز
نيميلاوأراسيلاىلاطسولانممسرلا
ضرعمتي.هيجوتلاةهجىلعاًدامتعا
.مسرلالفسأةيددعلاهيجوتلاةيواز

مكحتلاماظن/StabiliTrakطاشنرشؤم.
ضرعمتي:)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
ةلوانملاةمظنأنوكتامدنعطقفمسرلا
.ليغشتلاعضويفةطشنلا

.Performance Traction
Management (PTM) Mode:

):)PTM(بحسلاءادأةرادإعضو(
PTMبحسلاءادأةرادإعضوضرعي
وأ،فاجوأ،بطر:يهتارايخلا.يلاحلا
.قابسوأ،2ةضايروأ،1ةضاير

.Current Lap Time:)ةلوجلانمز
ةلوجللقرغتسملانمزلاضرعي):ةيلاحلا
تزواجتولوصولاطخنييعتمتاذإ
ةدحاوةرملوصولاطخةرايسلا
.لقألاىلع

ةفاسملاضرعي:ثدحلاةفاسمدادع.
ليغشتءدبذنماهتدايقمتيتلا
.ليجستلا

ةلاحلاةدايقلاعضوضرعي:ةدايقلاعضو.
.ةبكرملايفمدختسُملا

:ءادألاتيقوت



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٤
:ةرايسللةيلاتلاسيياقملاضرعي
.ةيضايرلاةعرسلاسفن:ةرايسلاةعرس.
:)RPMs(ةقيقدلايفكرحملاتافل.

.ةيضايرلاةعرسلاسفن
:)يلاحلاسرتلا(ةكرحلالقانةلاح.

.ةيضايرلاةعرسلاسفن
)ةعاس/ليم٦٠-٠(اس/مك١٠٠-٠.

)ةعاس/ليم١٠٠-٠(اس/مك٢٠٠-٠و
اس/مك٠-٢٠٠-٠و)ليم١/٤(م٤٠٠و
تقؤملاأدبي:)ةعاس/ليم٠-١٠٠-٠(
.عراستلابةرايسلاذخأتاملاحليجستلاب
ةعرسلكةرايسلازواجتتنأدرجمب
.بكارتلاىلعاهضرعمتي،ةفاسمةمالعو

.Throttle Position:)قناخلاةيعضو:(
قبطملاقناخللةيوئملاةبسنلاضرعي
.%١٠٠-٠نم

متي:StabiliTrak/ESCطاشنرشؤم.
ةمظنأنوكتامدنعطقفمسرلاضرع
.ليغشتلاعضويفةطشنلاةلوانملا

ةيمستلاةقيرط
سفنبلجسملاويديفلافلممسانيزختمتي
.ليجستلالوطوةلجسملاتانايبلامسا
دوجوءانثأةلجسملاةسلجلاليجستمتاذإ
ضرعيسف،)مداخلا(Valetعضويفماظنلا
نمزلوطوخيراتلاوعضولافلملامسا
.ليجستلا

تادادعإلا

لجسم(PDRةمئاقنمتادادعإلارزسملا
.تادادعإلاضرعل)ءادألاتانايب

ديدحتبحمسي:سئاسلاعضوليجست
ةقاطبمادختسابىصوُي.ليجستلاتاليضفت

SDيهةحاتملاتارايخلا.ةغراف:
موقي:مداخلاعضويفيئاقلتلاليجستلا.

نم)PDR(ءادألاتانايبلجسمنيكمتب
يفةرايسلانوكتاملاحليجستلاءدب
.مداخلاعضو

نوكتامدنعةدوجوملاتانايبلالادبتسا.
يوديلالادبتسالابحمسي:ةئلتممةركاذلا
نماًءدباًدحاواًدحاوةقباسلاتاليجستلل
ليجستلابلطتيامدنع،مدقألاليجستلا
.ةعباتمللةيفاضإنيزختةحاسمةلاحلا

Valetعضويفتوصلاليجستمتينل
.)سئاسلا(

Record Audio)حيتي:)توصلجسم
.ويديفلاعمتوصلاليجست
Valetعضويفتوصلاليجستمتينل
.)سئاسلا(
تامولعمضرعت:جمانربلاتامولعم
ماقرأو)PDR(ءادألاتانايبلجسمتايجمرب
.رادصإلا

Toolbox Software)قودنصتايجمرب
قئاسلامييقتلةصرفلاةحاتإل:)تاودألا
دعبيصخشلارتويبمكلاىلعةرايسلاءادأو
ىلعلوصحللليكولاعجار.ثدحيأليجست
.ليصافت
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١٥٥ خانملايفمكحتلاحيتافم

يفمكحتلاحيتافم
خانملا

خانملايفمكحتلامظن
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

١٥٥.......................خانملاب
١٦٠....خانملابيفلخلامكحتلاماظن

ءاوهلاذفانم
١٦٢..................ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٦٣....باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
١٦٣..........................ةمدخ

خانملايفمكحتلامظن
خانملابيكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن
مكحتلاةشاشىلعوىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلاماظنرارزأمادختسامتي
.ةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلاطبضلخانملاب

ىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلارصانع

ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.١
قئاسلاوبكارلانملك

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

)ةدوجومتناكاذإ(
ءاوهلاريودتةداعإ.٥

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٦
يفلخلا

عيقصلاةلازإ.٧
٨.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٦

خانملابمكحتلاةشاش

ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.١
قئاسلاوبكارلانملك

ةحورملايفمكحتلارصانع.٢
خانملابمكحتلاماظنةشاش(يفلخ.٣

)ترفوتاذإ،يفلخلا
دعقمةرارحةجردةنمازم(ةنمازم.٤

)بكارلاوقئاسلا
ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٦
٧.Auto)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٨.A/C)ءاوهلافييكت(
فاقيإ/ليغشت.٩

عضووةحورملاتادادعإيفمكحتلانكمي
ريودتةداعإوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوت
قئاسلانملكىدلةرارحلاةجردوءاوهلا
سمللالخنمSyncوAutoوبكارلاو

CLIMATEماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
ماظنةشاشنموأهيفرتلاوتامولعملا
رايتخالاءارجإنكميمثنمو.خانملابمكحتلا
.ةضورعملاخانملابمكحتلاماظنةحفصيف
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتليلدرظنا

خانملابمكحتلاةلاحةشاش

خانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةشاشرهظت
مكحتلاماظنرارزأطبضدنعةزيجوةرتفل
سمليدؤي.طسوألافرلاىلعخانملاب
قيبطتحتفىلإةعيرسلاةلاحلاطيرش
.خانملا

/فقوتلاعمخانملابمكحتلاماظنةفيظو
)ترفوتاذإ(ءدبلا

ةمظنألاىلعخانملابمكحتلاماظندمتعي
.ةقاطلالخدوةئفدتللةرايسلابىرخألا
ةيلعافةنزاومبخانملابمكحتلاماظنموقيس
ةحارلاةزيمليغشتلالخنمءدبلا/فقوتلا
ثدحتدق.ءاوهلافيكميفبابضلاةلازإو
ىلإيدؤتخانملابمكحتللةنيعمتادادعإ
.اًددعلقأةيئاقلتتافقوت
ةيلاتلاخانملابمكحتلاماظنتادادعإيدؤت
:اًددعلقأةيئاقلتتافقوتىلإ
عيقصلاةلازإعضو.
ةعفترملاةحورملاةعرستادادعإ.
ةفرطتملاةرارحلاةجردتادادعإ.
حاتفممدختسا،ءاوهلافييكتلةحارىصقأل
ءدبلا/فقوتلا"عجار.ءدبلا/فقوتلاليطعت
.١٨١/كرحملاليغشتءدبيف"يئاقلتلا

يكيتاموتوألاليغشتلا

ةحورملاةعرسيفاًيكيتاموتوأماظنلامكحتي
ريودتةداعإوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتو
اهديربتوأةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلا
.اهيفبغرتيتلاةرارحلاةجردىلإلوصولل
فئاظولاعيمجلمعت،AUTOرزلاةءاضإدنع
لكنييعتاًضيأنكمي.اًيكيتاموتوأةعبرألا
دادعإلاضرعمتيواًيوديةدحىلعةفيظو
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١٥٧ خانملايفمكحتلاحيتافم
اًيكيتاموتوأمكحتلارارمتسامتيسو.ددحملا
ىتح،اًيودياهنييعتمتيمليتلافئاظولايف
.اًئيضمAUTOرشؤملانكيملاذإ
:يكيتاموتوألاليغشتلل

نمAUTOىلعطغضاوأسملا.١
.طسوألافرلاوأةشاشلا

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

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
اًيكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
ةداعإحابصمءيضينلو.راحلاسقطلاءانثأ
ريودتةداعإرايتخال@ىلعطغضا.ريودتلا
ءاوهلارايتخالىرخأةرمهيلعطغضاو،ءاوهلا
.يجراخلا
ىلإةيزيلجنإلاسايقلاتادحورييغتنكمي
ةعومجملالخنمةيرتملاتادحولا
"ةعومجملاتارايخةمئاق"عجار.تادادعلا
.١١٣/تاسايقلاةزهجأةعومجملفسأ

ةشاشلانمOn/Offسملا:فاقيإ/ليغشت
ليغشتلطسوألافرلابOFFطغضاوأ
OFFديدحتدنع.اهليغشتفاقيإوأةحورملا
نودماظنلالوحيس،)ليغشتلافاقيإ(
متاذإ.ةرايسلاىلإيجراخلاءاوهلالوخد
نإف،رخآرزيأطغضمتوأ،ليغشتديدحت
ىلإدوعيولغتشيسخانملابمكحتلاماظن

نملظي.هطبضمتامكءاوهلاقفدتميدقت
ةرارحلاةجرديفمكحتلاطبضنكمملا
.ءاوهلاليصوتعضوو

w /x:ىلعةرارحلاةجردطبضنكمي
بكارلاوقئاسللةبسنلابلصفنموحن
نمxوأwسملاوأطغضا.يمامألا
ليلقتوأةدايزلةشاشلاوأطسوألافرلا
وأةدايزلرارمتسالاعمطغضا.ةرارحلاةجرد
.ةعرسبةرارحلاةجردليلقت
لكطبرلةشاشلاىلعSyncسملا:ةنمازم
طبضا.قئاسلاتادادعإبخانملاتادادعإ
قئاسلاةهجةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم
طبضدنع.ةطبترملاةرارحلاةجردرييغتل
متيواًطشنSyncحبصيال،بكارلاتادادعإ
.ةرارحلايتجردطبرءاغلإ
مكحتلاماظنةشاشبRearسملا:فلخلا
مكحتلاماظنةحفصحتفليمامألاخانملاب
هذهترفوتاذإكلذو،يفلخلاخانملاب
ماظنتادادعإطبضنكميذئدنع.ةزيملا
باكرلاةقطنمنميفلخلاخانملابمكحتلا
.نييمامألا

يوديلاليغشتلا

9y/z9:9طغضاyوأz9
ةدايزلةشاشلاسملاوأطسوألافرلانم
عمطغضا.اهليلقتوأةحورملاةعرس
مكحتلارصنعوأرارزألاىلعرارمتسالا
.عرسأوحنىلعةعرسلاطبضلةشاشلاب

مكحتلايغليرزيأىلعطغضلا
نكميمثنموةحورملايفيكيتاموتوألا
سملاوأطغضا.ايوديةحورملايفمكحتلا

AUTOعوجرللةشاشلاوأطسوألافرلانم
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإ
ضرعدنع:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
ءاوهلاليصوتعضوسملا،خانملاتامولعم
.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلةشاشلاببوغرملا
يأسمل.راتخملاءاوهلاليصوتعضوءيضي
مكحتلايغليءاوهلاليصوترارزأنمرز
نكميمثنموءاوهلاليصوتيفيئاقلتلا
.اًيوديءاوهلاقفدتهاجتايفمكحتلا
:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل
Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل

.تاسايقلا
،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]
ذفاونلاويمامألاجاجزلاوحنءاوهلاضعبو
.ةيبناجلا
ةزهجأةحولجراخمنيبءاوهلاميسقتل:\

.ةيضرألاجراخموتاسايقلا
ذفاونلافيظنتىلععضولااذهلمعي:-
ىلإءاوهلاهيجوتمتي.ةبوطرلاوأبابضلانم
.ةيضرألاجراخمويمامألاجاجزلا

نميمامألاجاجزلاعضولااذهفظني:0
هيجوتمتي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
نم0طغضا.يمامألاجاجزلاىلإءاوهلا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٨
.ليغشتلافاقيإوأليغشتللطسوألافرلا
ىلإاضيأيدؤيءاوهلاليصوتعضورييغت
.عيقصلاةلازإعضوليغشتفاقيإ
ةشاشلايفA/Cسملا:ءاوهلافييكت
فاقيإوأاًيئاقلتءاوهلافييكتةزيمليغشتل
،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف.اهليغشت
ةرارحلاتاجرد.ءاوهلافييكتليغشتمتينل
لوحتدقدمجتلاةجردنملقألاةيجراخلا
.ءاوهلافيكمليغشتنوداًضيأ
وأةشاشلانمAUTOطغضاوأسملا
ليغشتلاىلإعوجرللطسوألافرلا
ءاوهلافيكمنأىنعمب،يكيتاموتوألا
.ةجاحلادنعلمعيس
ةءاضإدنع:اًيكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإ
ءاوهلاريودتةداعإمتي،AUTOرشؤمحابصم
ديربتيفةدعاسمللةجاحلابسحاًيكيتاموتوأ
.اًعيرسلخادلانمةبكرملا
ىلعخانملايفمكحتلاماظنيوتحيدقو
دنع.ءاوهلاثولتفاشتكالرعشتسم
دق،ايكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإمادختسا
طبضلو.ءاوهلاةدوجيفمكحتلاماظنلمعي
خانملا"رظنا،ءاوهلاةدوجرعشتسمةيساسح
/ةرايسلاصيصختتحت"ءاوهلاةدوجو

١٣٦.

وأةشاشلانم@طغضاوأسملا:@
ءاوهلاريودتةداعإنيبليدبتللطسوألافرلا
جراخلانمءاوهلابحسوأةرايسلالخاد
دنعرشؤملاحابصمءيضي.ةرايسلاىلإ

دعاسياذهو.ءاوهلاريودتةداعإعضوليعفت
وأةبكرملالخادةعرسبءاوهلاديربتىلع
ةيجراخلاحئاورلاويجراخلاءاوهلاليلقت
.لخدتدقيتلا

ةداعإءاغلإىلإ@سملوأطغضلايدؤي
AUTOطغضاوأسملا.ةيكيتاموتوألاريودتلا
ىلإعوجرللطسوألافرلاوأةشاشلانم
ريودتةداعإنأىنعمب،يكيتاموتوألاليغشتلا
.ةجاحلادنعلمعتسءاوهلا
يفايوديءاوهلاريودتةداعإعضورفوتيالو
.بابضلاةلازإوأعيقصلاةلازإعضو

Auto Defog)بابضلاةلازإ
يفمكحتلاماظنيوتحيدق:)يكيتاموتوألا
ةبوطرلافاشتكالرعشتسمىلعخانملا
دنعو.اًيكيتاموتوأةبكرملالخادةيلاعلا
ماظنموقيامبر،ةيلاعةبوطرفاشتكا
ءاوهلارفوتلاًقفوطبضلابخانملايفمكحتلا
ةلاحيفو.ءاوهلافيكمليغشتويجراخلا
يأخانملايفمكحتلاماظنفاشتكامدع
دوعي،ذفاونلاىلعبابضلللمتحمنّوكت
ليغشتلاعضوىلإخانملايفمكحتلاماظن
Autoليغشت/فاقيإلو.يداعلا Defog)ةلازإ
ةدوجوخانملا"رظنا،)يكيتاموتوألابابضلا
.١٣٦/ةرايسلاصيصختتحت"ءاوهلا

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا
K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
نمبابضلاةلازإةادألمعت.يجراخلاعضولا
ليغشتدنعطقفيفلخلاجاجزلاىلع
.كرحملا
ىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشتفقوتي
ةقيقد١٥دعباًيكيتاموتوأيفلخلاجاجزلا
دق،ةبكرمللةيلاعلاتاعرسلايف.اًبيرقت
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادألمعت
.رارمتسابيفلخلا
يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
ليغشتلاعضوىلعاهطبضنكمي
"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا.يكيتاموتوألا
رايتخادنعو.١٣٦/ةرايسلاصيصختتحت
Autoعضو Rear Defog)بابضلاةلازإ
ةادألمعت،)يفلخلاجاجزلانماًيكيتاموتوأ
يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإ
لخادةرارحلاةجردنوكتامدنعاًيكيتاموتوأ
.كلذنملقأوأ)ف°٤٠(م°٤يلاوحةبكرملا
نعةرابعيفلخلاجاجزلابةيولعلاكالسألا
ةئفدتلابموقتنأضرتفُيالويئاوهطوطخ
.بابضلاةلازإةادأليعفتمتيامدنع
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١٥٩ خانملايفمكحتلاحيتافم
دنعةيجراخلاايارملاةئفدتةيصاخلمعت
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
وأبابضلاةلازإىلعدعاستيهويفلخلا
.ايارملاحطسىلعنمعيقصلا

هيبنت

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

يف:بكارلاوقئاسلادعاقمةيوهتوةئفدت
zوأJىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاح
رهظوبكارلاوأقئاسلادعقمةداسوةئفدتل
.دعقملا

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCطغضا
.بكارلا
وأاهتئفدتمتيدعاقماًضيأةبكرملابرفوتي
.ةبكرملاليغشتدنعلمعتاًيكيتاموتوأاهتيوهت
بولطملاىوتسملاىلعدعاقملاطيشنتمتيو
.ةرايسللةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوب
اهتيوهتوأدعاقملاةئفدترارزأمدختسا
ليغشتفاقيإلطسوألافرلاىلعةيوديلا

نكمي.اًيكيتاموتوأاهتيوهتودعاقملاةئفدت
دعاقملاةئفدتةزيمليغشتفاقيإوأليغشت
ةرايسلاصيصختعجار.اًيكيتاموتوأاهتيوهتوأ
.١٣/اهتيوهتودعاقملاةئفدتو١٣٦/

:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
،دعُبنعليغشتلاةيصاخبزيهجتلاةلاحيف
متيامدنعخانملايفمكحتلاماظنلمعيدق
ماظنلامدختسيو.دعُبنعةبكرملاليغشت
ديربتوأةئفدتلقئاسللةقباسلاتادادعإلا
بابضلاليزملمعيدق.لخادلانمةبكرملا
دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةيفلخلاةذفانلل
ءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربلاًقفو
ةيفلخلاةذفانللبابضلاةلازإرشؤمحابصم
.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
ماظنلمعيس،هبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
جراخلايفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدت
وجلاناكاذإدعاقملاةيوهتماظنلمعيسوأ
حيباصملاءيضتالدق.جراخلايفاًراح
ءانثأدعاقملاةيوهتوأةئفدتىلعةرشؤملا
ةبكرملاتناكاذإ.دعُبنعليغشتلاءدب
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيس،هبةزهجم
ًادرابوجلاناكاذإدعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
رشؤملاحابصملاءيضيالدق.جراخلايف
ليغشتءدبعجار.ةدايقلاةلجعةئفدتىلع
دعاقملاةئفدتو٣٢/دعُبنعةرايسلا
.١٣/اهتيوهتو

رعشتسملا

ةزهجأةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
ىلع،يمامألاجاجزلانمبرقلاب،تاسايقلا
.سمشلاةرارحدصر
تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختسَي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلاعيزوتعضووريودتلاةداعإوةحورملا
.ةنكممةحارلضفأىلعلوصحلل
يفيئاقلتلامكحتلاماظنلمعيالدقو
ةيطغتتمتاذإمئالملكشبخانملا
.رعشتسملا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٦٠
ءاوهلاةدوجسجم
ةدوجسجمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
نمخانملابمكحتلاماظنلّدعي،ءاوهلا
مداعلاةنخدأضعبلوخدنمدحللهتادادعإ
.كترايسلخاد
وأةشاشلانمAUTOطغضاوأسملا
.ءاوهلاةدوجرعشتسمطيشنتلطسوألافرلا
ءاوهلاريودتةداعإةزيمديدحتاًيكيتاموتوأمتي
يقبُينل.ءاوهلاةدوجضافخنافاشتكادنع
ةرتفلريودتلاةداعإعضوءاوهلاةدوجسجم
داسفوأفافجعنملكلذو،ةليوطةينمز
.ةبكرملالخادةدشبءاوهلا
ساسحطشنينل،ةنيعمفورظلظيف
دنعوأدرابلاسقطلاءانثأ،ءاوهلاةدوج
طغضاوأسملا.ًالثمةهيركحئاوردوجو
.ءاوهلاريودتةداعإطيشنتل@

لوأنمءاوهلاةدوجسجمماظنكيمحيال
هتيؤركنكميالثيح،)CO(نوبركلاديسكأ
.١٨٥/كرحملامداععجار.هتحئارمشوأ
.ءاوهلاةدوجرعشتسملمعطبضنكمي
صيصختتحت"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا
.١٣٦/ةرايسلا

خانملابيفلخلامكحتلاماظن
ماظننوكيس،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءزجلاىلعاًدوجوميفلخلاخانملابمكحتلا
طبضنكمي.يزكرملالوسنوكلانميفلخلا

ماظنليغشترصانعمادختسابتادادعإلا
مكحتلاةشاشويفلخلاءزجلاخانمبمكحتلا
.يفلخلاءزجلاخانمب

فلخلابخانملايفمكحتلاليغشترصانع

تناكاذإ(ةيفلخلادعاقملاةئفدت.١
)ةدوجوم

٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٣
ةحورملايفمكحتلارصانع.٤

٥.O)فاقيإ/ليغشت(

Air(عضو.٦ Delivery Mode Control(
)ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلارز(

ةيفلخلااخانملاةشاش

ةرارحلاةجردليغشترصانع.١
خانملابمكحتلاماظنةشاش(يمامأ.٢

)يمامألا
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٣
)ةرارحلاتاجردةنمازم(ةنمازم.٤
فلخلانممكحتلاعنم.٥
٦.Auto)يكيتاموتوألاليغشتلا(
فاقيإ/ليغشت.٧
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١٦١ خانملايفمكحتلاحيتافم
مكحتلاماظنةشاشبRearسملا:فلخلا
مكحتلاماظنةحفصحتفليمامألاخانملاب
تادادعإطبضنكميذئدنع.يفلخلاخانملاب
ةقطنمنميفلخلاخانملابمكحتلاماظن
.نييمامألاباكرلا
مكحتلاماظنةشاشبFrontسملا:مامألا
مكحتلاماظنةحفصحتفليفلخلاخانملاب
.يمامألاخانملاب

O:طغضاOماظنليغشترصانعنم
وأماظنلاليغشتليفلخلاخانملايفمكحتلا
.هليغشتفاقيإ
/ليغشت(On/Offسملا:فاقيإ/ليغشت
ءزجلاخانمبمكحتلاةشاشب)ليغشتلافاقيإ
يفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاليغشتليفلخلا
ةرمماظنلاليغشتةداعإل.هليغشتفاقيإوأ
ماظنليغشترصانعنمOطغضا،ىرخأ
نوضغيفويفلخلاخانملايفمكحتلا
ةجردرارزأوأMODEطغضاناوثسمخ
يفمكحتلاماظنليغشترصانعنمةرارحلا
.يفلخلاخانملا

ةجردطبرلةشاشلابSyncسملا:ةنمازم
يفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاماظنةرارح
خانمبمكحتلاماظنبقئاسلاةرارحةجردب
دنع.Syncرشؤملاءيضيس.يمامألاءزجلا
خانملايفمكحتلاةرارحةجرددادعإطبض
قئاسلاةرارحةجردطبرءاغلإمتيس،يفلخلا
.Syncرشؤملائفطنيو.نييفلخلاباكرلاعم

Q:سملاQرصانعلفقءاغلإوألفقل
نميفلخلاخانملايفمكحتلاليغشت
لفقةلاحيف.فلخلابطسوألالوسنوكلا
نكميالهنإفيفلخلاخانملابمكحتلاماظن
.يفلخلاخانملابمكحتلاةشاشنمالإهطبض

يكيتاموتوألاليغشتلا

AUTO)وأليغشتللطغضا:)يكيتاموتوأ
ةشاشيفAUTOءيضيس.ليغشتلافاقيإ
ليغشترصانعىلعرهظيسويفلخلاخانملا
يفاًيكيتاموتوأمكحتلامتي.يفلخلاخانملا
ةلاحيف.ةحورملاةعرسوءاوهلاليصوت
ةحورملاةعرسوأءاوهلاليصوتعضوطبض
ليغشتلاةيلمعءاغلإىلإكلذيدؤيس،اًيودي
ءيضينل.لماكلايكيتاموتوألا
.AUTOرشؤم

يوديلاليغشتلا

وأطغضا:ةحورملايفمكحتلارصانع
zAوأAyىلعرارمتسالاعمطغضا
يفلخلاخانملايفمكحتلاليغشترصانعنم
.هليلقتلوأيفلخلاخانملابءاوهلاقفدتةدايزل

M /N:طغضاوأسملاMوأN
رصانعوأيفلخلاخانملابمكحتلاةشاشنم
ةجردةدايزليفلخلاخانملابمكحتلاليغشت
.اهليلقتوأيفلخلابكارلادعقمةرارح
Y/[/\:سملاYوأ]وأ\
ىلعMODEطغضاوأةيفلخلاخانملاةشاشب
فلخلابخانملايفمكحتلاليغشترصانع
ةقطنميفءاوهلاقفدتهاجتارييغتل
.ةيفلخلاسولجلا
MوأL:ىلعطغضاMوأL،ترفوتاذإ
يفرطلادعقملاةداسوةئفدتلةزيملاهذه
ةيفلخلادعاقملاةئفدتعجار.نميألاوأرسيألا
/٦٣.
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٦٢

ءاوهلاذفانم
ةيوهتلاتاحتف
فصتنملايفطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتف
.سايقلاةزهجأةحولبناجىلعو

ةريغصةلجع.١
يقالزنالارزلا.٢

نمابيرقةدوجوملا)1(تاركبلامدختسا
.ءاوهلاقفدتقالغإوأحتفلةيوهتلاتاحتف

قفدتهاجتارييغتل)2(ةيقالزنالارارزألاكرح
.ءاوهلا
جاجزلافلخةيفاضإةيوهتتاحتفدجوت
قئاسللةيبناجلاباوبألاذفاونويمامألا
نكميالواهناكميفةتباثيهو.بكارلاو
.اهطبض

ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
ءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملالخاد

كرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.
صاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلانيسحتل
.ةبكرملاىلإةلخادلاةبوطرلا

دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
يفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
تادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار
.ةبكرملليجراخلالكيهلل

تاحتفذفانمبةزهجأةيألخدتال.
دقوءاوهلاقفدتاذهقوعيدقف.ةيوهتلا
.ةيوهتلاتاحتفلفلتثودحيفببستي
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١٦٣ خانملايفمكحتلاحيتافم

ةنايصلا

باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
علطلارابغوةبرتألانمرتلفلاللقي
نمءاوهلااهلمحييتلاىرخألاتاجّيهملاو
لخادىلإبوحسملايجراخلاءاوهلا
نمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو.ةبكرملا
لودجعجار.ةينيتورلاةلودجملاةنايصلا
.٣١١/ةنايصلا

لادبتساصوصخبليكولاىلإعوجرلاىجري
.رتلفلا

ةمدخ
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
ةنايصمدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظن
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدعُي

وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٣١١/ةنايصلالودجعجار
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٤

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٦٥.................ةتتشملاةدايقلا
١٦٦.................ةيئاقولاةدايقلا
١٦٦................ةرايسلابمكحتلا
١٦٦........................ةلمرفلا
١٦٦.........................ةدايقلا
١٦٧....قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٦٧..................مكحتلانادقف
ةدايقلاوراسملاثادحأ

١٦٨.....................ةيسفانتلا
١٧٢......ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٧٣.......ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٧٤........ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٧٥...............ةرايسلاتقلعاذإ
١٧٥............ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٧٩........ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٧٩..................ةبكرملاداوملا
١٨٠..........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٨١............كرحملاليغشتءدب
١٨٢...............ماظنلافاقيإ/ءدب
تاقحلملاةقاط
١٨٣.............)RAP(ةزجتحملا
١٨٣..........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٨٤..........نكرلاعضونملقنلا

ةلباقحوطسىلعنكرلا
١٨٥.....................لاعتشالل
١٨٥...................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
١٨٥..................كرحملامداع
١٨٦......اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
١٨٦....يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
١٨٨..................يوديلاعضولا

ةدايقلاةمظنأ
١٨٩.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

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

١٩٠.............)يئابرهكلانكرلا
١٩١...............لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن

١٩٢............)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٩٢.........تابثلايفينورتكلإلا
١٩٤............ةدايقلاعضوبمكحتلا
١٩٨..........ةيسفانتلاةدايقلاعضو
ةدودحمةيلضافتسورتةعومجم
٢٠٠.......................ذفانملا

ةعرسلاتبثم
تابثيفمكحتلاماظن

٢٠١.......................ةعرسلا
ةعرسلايفمكحتلاةزيم
٢٠٣......................ةيمؤالتلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢١١.........قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢١٣.......................فلخلل
٢١٩........ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢١٩.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٢١...............)FAB(ةيمامألا
ءايمعلاةقطنملاهيبنت

٢٢٣..............)SBZA(ةيبناجلا
٢٢٣....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
٢٢٥....ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا

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

دوقولا
٢٢٧................ايلعلاةئفلادوقو
LTGينيبرتكرحم(هبىصوملادوقولا

L4٢٢٧.............)رتل٢٫٠ةعس
LGXكرحم(هبىصوملادوقولا V6

٢٢٧.................)رتل٣٫٦ةعس
ينيبرتكرحم(هبىصوملادوقولا

LF3جودزم V6ورتل٣٫٦ةعسLT4
V8٢٢٧.............)رتل٦٫٢ةعس

٢٢٨.......همادختساعونمملادوقولا
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١٦٥ ليغشتلاوةدايقلا
٢٢٨..........دوقوللةفاضملاداوملا
٢٢٨....................دوقولاةئبعت
٢٣٠.......ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةروطقمبحس
٢٣٠....بحسلانأشبةماعتامولعم

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٣١.........ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ةدايقلاتامولعم

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

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا

عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا

،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.
ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا

ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلالبق

ءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
.لافطألاب

وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثتةليسو

،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
ثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
كيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤي
.ةدايقلايفزيكرتلا

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنمسقرظنا
ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملانم
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،لقنتلاماظنو
فتاهنارقإةيفيككلذيفامب،كلذب
.همادختساولومحم
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ةيئاقولاةدايقلا
وهامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصقُي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو".اًعقوتمسيل
رظنا.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٦٤/نامألاةمزحأ
نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكومهتافرصتعقوت.ءاطخألا
.اهلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل
.ةدايقلا

ةلمرفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
نيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساود
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلاءارجإلانأ

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

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

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

ةدايقلا
دهجلاريغتمهيجوتلا
رادقمنمعونيهيجوتماظنبةدوزمةبكرملا
قلعتياميفةبكرملاهيجوتلبولطملادهجلا
.ةبكرملاةعرسب
لقأبولطملاهيجوتلادهجرادقمنوكيو
رثكأةبكرملالعجلأطبألاتاعرسلاىلع
لكشباهفاقيإنكميوةروانملاىلعةردق
ديزيفىلعألاتاعرسلاىلعامأ.ةلوهسرثكأ
.هيجوتلليضايربولسأءاطعإلهيجوتلادهج
.تابثلاومكحتلانمىصقألادحلاكلذرفوي

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

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا
،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.

قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادزمث
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
)ABS(ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت.

قيرطلانمةرايسلادادرتسا

نمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
قيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلع
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأ

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،اًيلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،اًبيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا

ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلاىلع

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

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
دقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالاةوق

دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا

يئاقوبولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
ذاختاقيرطنعتاقالزنالامظعمبنجتب
نعو،ةيلاحلافورظللًاقفوةلوقعملاةيانعلا
هذهيفةليوطتافاسملةدايقلامدعقيرط
ثدحتنأنكميامًامئادنكل.فورظلا
.تاقالزنا
عبتاف،قالزنالايفةبكرملاتأدباذإ
:ةيلاتلاتاحارتقالا
،دوقولاةساودنعجيردتلابكمدقعفرا.

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

ليغشتلاوةدايقلا١٦٨
اًعبتةدايقلاطبضاوةعرسلاضفخا.

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

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

يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

ةدايقلاوراسملاثادحأ
ةيسفانتلا

رطخ}
مادختساللةصصخميلاعلاءادألاتازيم
ةطساوبوةقلغملاتاراسملايفطقف
مدعبجيو،نيلهؤمونيفرتحمنيقئاس
ةدايقلا.ةماعلاقرطلايفاهمادختسا
داحلافاطعنالاواًدجةعفترمةعرسب
بيلاسأنماهريغو،ةيوقلاةلمرفلاو
.ةروطخلابمستتدقعفترملاءادألابةدايقلا
صوصخبقئاسللةبسانملاريغتالخدملا
يفمكحتلادقفىلإيدؤتدقطورشلا
لتقوأتاباصإهنعجتنيدقاممةرايسلا
نامأبةدايقلاىلعصرحا.نيرخآللوأكل
.فورظلاعيمجيف

قابسلاتاراسمثادحأرثؤتنأنكمي
عجار.ةبكرملانامضيفةيسفانتلاةدايقلاو
يفةبكرملامادختسالبقنامضلاليلد
.ةيسفانتلاةدايقلا

كرحملاتيز

هيبنت

وأتاقابسلايفةبكرملامادختسامتاذإ
كرحملاكلهتسيدقف،ةيسفانتلاةدايقلا
تامادختسالايفهنعتيزلانمرثكأةيمك
تايوتسملاببستتنأنكمي.ةيداعلا
.كرحملافلتيفتيزللةضفخنملا
رركتملكشبتيزلاىوتسمصحفا
رظنا.بسانملاىوتسملاىلعظفاحو
.٢٤٢/كرحملاتيز

)LTG(رتل٢٫٠كرحم

هبحصنيالوراسملاةعومجمرايخعمرفوتيال
.تاقابسلاتاراسميفمادختسالل

:)LGX(وبرتنودبرتل٣٫٦كرحم

ىوتسمدوجونمدكأت:تيزلادربمعم.
ضرعتيتلاايلعلاةمالعلادنعتيزلا
سايقاصعىلعحيحصلاليغشتلاقاطن
.تيزلاىوتسم

مادختسالابحصنيال:تيزلادربمنودب.
ةدايقلاوقابسلاتاراسمضارغأل
.ةيسفانتلا
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١٦٩ ليغشتلاوةدايقلا
)LF3(جودزموبرترتل٣٫٦كرحم

دوزمجودزموبرت)LF3(رتل٣٫٦كرحم
رتل٦٫٦سايقتيزضوحعميسايقلكشب
ىرخأتانوكموجمدمتيزدربمو)تراوك٧(
ةكرحلالقنتادربموةكرحلالقنةعومجمل
تابلحيفمادختساللةرايسلازيهجتضرغب
.قابسلا

)LT4(دجراشتربوسرتل٦٫٢كرحم

ايلعلاةمالعلادنعتيزلاىوتسمىلعظفاح
تيزىوتسمسايقاصعىلعةدوجوملا
قاطنضرعتيتلاو،اهنمبرقلابوأكرحملا
.حيحصلاليغشتلا
لماكلايقيلختلاكرحملاتيزمدختسا

15W-50قابسلاةبلحيفكارتشالادنع.
رييغتبمق،قابسلاةبلحيفلامعتسالادعب
0W-40ىلإىرخأةرمتيزلا dexos2نم
يفو.عراوشلايفيداعلامادختسالالجأ
0W-40تيزرفاوتمدعةلاح dexos2،نكمي
5W-30كرحملاتيزمادختسا dexos1
.عراوشلايفةدايقلللماكلابيعانطصالا
5W-30تيزمادختساةلاحيفو dexos1،
15W-50كرحملاتيزىلإهرييغتمزلي
.قابسلاةبلحيفةكراشملللماكلايقيلختلا
.٣٢٢/تافصاوملاوتاعسلارظنا

دوقولا
صاصرلانميلاخلازاتمملادوقولامدختسا
98ةميقبنلعمناتكوأمييقتب RONيف
لاخدوقومادختسابحمسُي.قابسلاتابلح
ةميقبنلعمناتكوأمييقتبصاصرلانم

95 RON،ضافخناىلإاذهيدؤيسنكلو
.ءادألا
LT4دجراشتربوسكرحملةبسنلاب ،رتل٦٫٢
صاصرلانملاخدوقومادختساكنكمي
تناكاذإ١٠٠RONنمىلعأناتكوأمييقتب
ةيوئمةجرد٣٠نمىلعأءاوهلاةرارحةجرد
طورشلابدوقويأمدختستال.)تيهنرهف٨٦(
/همادختساعونمملادوقولايفةروكذملا

٢٢٨.

يكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلئاس
ىوتسمىلعسورتلاقودنصلئاسطبضا
لبقتاراسملاوتاقابسللددحملاتيزلا
رييغتمزلي.قابسلايفةرايسلامادختسا
نمةعاس١٥لكسورتلاقودنصلئاس
مزلي.تاراسملاوتاقابسلايفمادختسالا
قودنصىوتسملرييغتوأطبضيأءارجإ
.ليكولاىدلسورتلا

روحملالئاس
٥٠٠(مك٨٠٥ةفاسمرواحملاعطقتنأبجي
يفةدايقلايفاهمادختسالبق)ليم
.قابسلاتاراسم

يفلخلاروحملالئاسةرارحةجردعفترتدق
عفدلازارطنمةرايسلاتناكاذإيمامألاو
يفةدايقلاةلاحيفكلذو،تالجعلاعيمجب
لئاسةئبعتبمقولئاسلاغرف.ةقاشفورظ
وأقابسلوأضوخنمءاهتنالادعبديدج
ةعاس٢٤لكدعباًضيأو،يسفانتةدايقثدح
رظنا.ةيسفانتلاةدايقلاوأقابسلانم
.٣١٧/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

هيبنت

لالخروحملابةيلاعةرارحتاجردأرطتدق
دق.ىلوألاةرمللقابسلاوأراسملاثدح
نماهتيطغتمتيالوروحملابتايفلتثدحت
ةدايقلابمقتال.ةبكرملانامضلالخ
ةدايقدنعةريبكةعرسبوأةليوطةفاسمل
وأراسمىلعةرملوألةبكرملا
.قابسيف

لمارفلاتيز
بولسأبوقابسلاتاراسميفةدايقلل
عونبلمارفلالئاسرييغتبىصوي،يسفانت
م°٢٧٩نعهنايلغةطقنديزتءادألايلاعرخآ
لمارفلاتيزىلإلوحتلادعبو.)ف°٥٣٤(
لمارفلاتيزةمدختايصوتعبتا،ءادألايلاع
مدختستال.تيزلاعنصمقيرطنعةددحُملا
.DOT-5وأنوكيلسلمارفتويز
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٠

هيبنت

ليلقتىلإشاشرلايقاوةلازإيدؤتدق
ثودحىلإةفاضإلاب،ةبطرلاةلمرفلاءادأ
ضرعتببسبلمارفلاةساوديفضبن
كنكمي.قيرطلاماكرىلإلمارفلاصرق
يمامألالمارفلاشاشريقاوةلازإطقف
يفةدايقلادنعةيمامألاةلجعلافرحمو
.قابسلاتاراسم

ةلاحيفلمارفلاديربتةيلمعنيسحتنكمي
يمامألالمارفلاصرقشاشريقاوةلازإ
ةلازإةيلمعمزلتست.يمامألاراطإلافرحمو
ةيندعملاءازجألاةيامحةرورضيقاولا
صرقدنعةرهاظلاوقيلعتلاماظنبةصاخلا
ةيرارحةيطغأمادختسابكلذولمارفلا
.ةلزاع

لمارفلاعيبطت
V-SeriesوV-Sportلمارفةمظنأزيهجتل
مامتإبكيلع،تاقابسلاوتاراسملاثادحأل
فوصوملاءادألاةيلاعلمارفلاعيملتءارجإ
.يلياميف

V-SeriesوV-Sportلمارفعيملت

ةدايقلالبقةديدجلالمارفلاليتعيبطتبجي
.ىرخألاةيسفانتلاةدايقلاوأتاقابسلالالخ

هيبنت

لمارفةعومجمبةصاختاءارجإلاهذه
V-SportوV-Series.اذهذيفنتمدعبجي

امبرثيحىرخألازرُطلاعمءارجإلا
.رارضأثودحيفكلذببستي

هيبنت

ةديدجلاةرايسلاضيورتةرتفءاهتنابجي
الىتحعيملتلاتاءارجإبمايقلالبق
لقنةعومجمفالتإيفكلذببستي
ةرايسلاضيورتعجار.كرحملا/ةكرحلا
.١٧٩/ةديدجلا

يدؤتنل،تاميلعتللاًقفوكلذبمايقلادنع
دنع.لمارفلافالتإىلإتاءارجإلاكلت
ناخدلاضعبردصيس،عيملتلابمايقلا
ديزيامبر.لمارفلاتايشحنمحئاورلاو
مامتإدعب.ةساودلاةكرحولمارفلاطغض
ءاضيبلمارفلاتايشحودبتدقف،ةيلمعلا
ءزجلاباهيفلصتييتلاةطقنلادنعنوللا
.راودلا

عمنمآبولسأبتاءارجإلاهذهذيفنتبمق
ةيلحملانيناوقلا/حئاوللاعيمجللاثتمالا
كرحمليغشتبةقلعتملاةلودلابةصاخلاو
ىلعطقفءارجإلااذهقيبطتبمق.ةبكرملا
.ةفاجلاقرطلا

تاراسمللمارفلاعيملتءارجإعابتا/قابسلا
قابسلا

هيبنت

مايقلادنعلمارفلاةساودفعضتس
نأنكميوقابسلللمارفلاعيملتءارجإب
لمارفلاةساودكرحتيفكلذببستي
ةدايزىلإكلذيدؤيامبر.ةوقلاةدايزو
لمارفلاعيملتمتيىتحفقوتلاةفاسم
.لماكلاب

نمأدبتةرم٢٥لمارفلامدختسا.١
)ةعاس/ليم٦٠(اس/مك١٠٠ةعرس
عم)ةعاس/ليم٣٠(اس/مك٥٠ىتح
اذهدعيو.٠٫٤gرادقمبؤطابت
ةدايقبمق.لمارفللاًطسوتماًمادختسا
ىلع)ليم٠٫٦(مك١ةفاسملةبكرملا
اهيفمدختستةرملكنيباملقألا
هذهزواجتمتيامبر.ىرخألاولمارفلا
نمرثكأعطقمتاذإىلوألاةوطخلا

ليتمادختساب)ليم٢٠٠(مك٣٢٠
.لمارفلا
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١٧١ ليغشتلاوةدايقلا
نماًءدبرركتملكشبلمارفلامدختسا.٢

/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠نمةعرس
/ًاليم١٥(ةعاس/مك٢٥ىتح)ةعاس
دعيو.ج٠٫٨رادقمبؤطابتعم)ةعاس
مدععم،لمارفللاًفينعاًمادختسااذه
قالغناللعناملالمارفلاماظنطيشنت
)ABS(.ىلعمك١ةفاسملةبكرملادُق
.فقوتلاطاقننيبام)ليم٠٫٦(لقألا
طوشأدبيىتحةوطخلاهذهررك
اًعبتو.دايدزالايفلمارفلاةساود
اذهقرغتسيالأيغبني،فورظلل
نمرثكأللمارفلامادختساءارجإلا

.ةرم٢٥
اس/مك١٠٠ةعرسبةبكرملادُق:ةئدهتلا.٣

اًبيرقتمك١٥ةفاسمل)ةعاس/ليم٦٠(
.لمارفلامادختسانود)لايمأ١٠(

ةعرسنمةرم٢٥لمارفلامدختسا.٤
ىتح)ةعاس/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠
ؤطابتعم)ةعاس/ًاليم٣٠(ةعاس/مك٥٠
اًمادختسااذهدعيو.ج٠٫٤رادقمب
ةفاسملةبكرملادُق.لمارفللاًطسوتم
نيبام)ليم٠٫٦(لقألاىلعمك١
.مادختسالاتارم

لمارفلاديربت

راطإلاتافرحملزأV-Seriesزارطيف
يفةدايقلالبقةدوجومتناكاذإةيمامألا
.لمارفلاديربتةيلمعنيسحتلقابسلاراسم

)طقفV-Series(تالجعلاةاذاحم

تالجعلاةاذاحملةحرتقملاسيياقملا
:قابسلاتاراسميفمادختسالل
ةجرد٠٫٢وبدحتةجرد٢٫٠-:يمامألا.

ةمدقملايلامجإ
ةجرد٠٫٢وبدحتةجرد١٫٧-:يفلخلا.

ةمدقملايلامجإ

تاراطإبةدوزمV-Seriesتارايس
ةيلصألاتادعملل
ةقلعتملاتايصوتلاوتابلطتملاعبتا
ةدايقلادنعتاراطإلاءاوهطغضتايوتسمب
،ةفلتخملاتاراسملا/تارامضملاعاونأىلع
ديجلكشبةبكرملانزاوتيفاذهدعاسيس
.رجلابقلعتياميفتاراطإلاءادأنيسحتو
ءاوهطغضديدحتلبسانملاريدقتلامدختسا
/راسمللةبسانملاتاعرسلاوتاراطإلا
لصتا.ةيئيبلافورظلاكلذكورامضملا
ةبغرلالاحيفتاراطإللةعنصملاةهجلاب
.ةدعاسملانمديزميف
،ةنكمُمةجردىصقأىلإراطإلارمعةدايزل
)ليم٥٠٠(مك٨٠٥ةفاسملةدايقلاكيلعف
لامكتساوأقابسلارامضميفةدايقلالبق
مهسياممقيرطلاىلعلمعللىندألادحلا
وليك٣٥لدعمبتاراطإلاطغضةدايزيف
دعبو.)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكساب
تايوتسمىلإلصتىتحتاراطإلاكرتا،اذه
.ةدرابلاطغضلا

تاراطإلاءاوهطغضتاداشرإ
ةرايسلابمكحتلاةيلمعيفءاوهلاطغضرثؤي
طغضطبضبجيو،تاراطإلارمعيفكلذكو
/تاراسملاعاونأفلتخمبسانيلءاوهلا
.تارامضملا
/راسملايفةلوجلكلبقتاراطإلاصحفا
راسم/رامضملاىلعةدايقلايدؤت.رامضملا
.راطإلاسادمرمعريصقتىلإقابسلا

ليغشتلاوةدايقلا

ريذحت}
تاعرسىلعةرايسلاةدايقمستتدقو
ءاوهلاطغضمادختسا.ةروطخلابةعفترم
ىلإيدؤيستاراطإلايفبسانملاريغ
دقيلاتلابوتاراطإلاىلعلمحلاةدايز
تاراطإلانأنمققحت.راجفناللضرعتت
ءاوهلاطغضمدختساوةزاتممةلاحيف
ةلومحعمقفاوتيامبدرابلاىلعبسانملا
.قابسلاراسموةرايسلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٢

ريذحت}
رامضملا/قابسلاتاراسميفةدايقلا
تاراطإلاىلعلمحلاةدايزىلإيدؤت
ببستيدقاممةريبكةعرسبلمعتيتلا
ةطوبضملاريغتاراطإلاراجفنايف
اًمودةبكرملاةلومحددح.ةحيحصةروصب
دحاوبكارىلإةفاضإقئاسلانزوىلع
.ةيفاضإنازوأيأنود

ريذحت}
ىلإيدؤتةبلحلا/راسملاىلعلامحألا
نموأسادملانمءاوستاراطإلالكآت
/راسملاةئيبيفةدايقلادنع.راطإلالخاد
سادملالكآتمدعةلاحيفىتح،ةبلحلا
مزليف،سادملاءارتهارشؤمىلإهلوصوو
لداعيامكالهتسادعبتاراطإلالادبتسا
مك١٦٠ةفاسموأدوقوينازخ
.)ليم١٠٠(

دهشتيتلاتاراسمللتاراطإلاءاوهطغض
تافاطعنالادنعاًمئادةياغللةيلاعتاعرس
ةلئاملا

قيرطويلودلاعيرسلاانوتيادقيرطلثم(
)هباشاموأعيرسلاسيلوبانايدنإ
وليك٣٠٠ىندألادحلاىتحتاراطإلاخفنا
دنع)ةعبرمةصوبلكلدنواب٤٤(لاكساب
.ةدوربلا
دنعتاراطإلاءاوهطغضضفختال
.ةنوخسلا

اياوزلادنعتاراسمللتاراطإلاءاوهطغض
تالومحعمةيلاعتاعرسدهشتيتلا
ةريبك

ابسيدوأجنيرجربرونةبلح،لاثم(
)هباشاموأبموشروكنارف
وليك٢٦٠ىندألادحلاىتحتاراطإلاخفنا
دنع)ةعبرمةصوبلكلدنواب٣٨(لاكساب
.ةدوربلا
ةعاس/مك٢٣٠نملقأةبكرملاةعرسددح
ىلإلوصولاىتح)ةعاسلايفليم١٤٣(
دنواب٤٢(لاكسابوليك٢٩٠طغضىوتسم
.)ةعبرمةصوبلكل
قابسلاتاراسمىلعمادختسالاةلاحيف
طغضطبضذئنيحنكميف،رمتسملكشب
٢٩٠ىندألادحلاىلعنخاسلاراطإلاءاوه
.)ةعبرمةصوبلكلدنواب٤٢(لاكسابوليك

عراوشلا/قرطلاىلعتاراطإلاءاوهطغض

قيرطوةيلودلااينيجريفقابسةبلحلاثم(
)هباشاموأاطنالطأ
وليك٢٤٠ىندألادحلاىتحتاراطإلاخفنا
دنع)ةعبرمةصوبلكلدنواب٣٥(لاكساب
.ةدوربلا
عراوشلا/قرطلاىلعمادختسالاةلاحيف
طغضطبضذئنيحنكميف،رمتسملكشب
٢٧٠ىندألادحلاىلعنخاسلاراطإلاءاوه
.)ةعبرمةصوبلكلدنواب٣٩(لاكسابوليك
ىلعءاوهلاخفنطغضىلإتاراطإلادعأ
ةدايقلانمءاهتنالادعبهبىصوملادرابلا
ةلومحدودحعجار.اًدجةيلاعتاعرسىلع
.٢٧٦/تاراطإلاطغضو١٧٥/ةرايسلا

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
يفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
يلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلا
.عراستلاوفقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلا
يفأطبأةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا
بنجتوةدايقلافورظنمعاونألاهذه
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلا
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا
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ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
وأةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
ةفخبطغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعب
لكشلابلمعتىتحلمارفلاةساودىلع
.يعيبطلا
ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ءاملاربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
يفو.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملا
ءاملاكرمغينأنكمي،كلذثودحلاح
تاريذحتلهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأ
ربعةدايقلادنعًادجًارذحنكوةطرشلا
.قفدتملاءاملا

ءاملاقوفقالزنالا
نكميو.ًاريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتعُي
ثيحبةبكرملاتاراطإتحتءاملامكارتينأ
نأنكمياموهو.لعفلابءاملاقوفريست
يفاكلاردقلابًالتبمقيرطلاناكاذإثدحي
تناكاذإ.ةيفاكلاةعرسلابريستتنكو

نوكيذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملا
وأًاليلققيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالت
.ًادوجومريغ
قوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
يهصوصخلااذهيفةحيصنلضفأو.ءاملا
.ًاللبمقيرطلاناكاذإةعرسلائطبتنأ

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

.ةديجةلاحيفيمامألا
ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.

.يمامألاجاجزلا
تاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.

رظنا.يجراخلاراطإللبسانمقمع
.٢٧٣/تاراطإ

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم

ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.
.ةديجةلاحيفاهئاقبو

لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.
.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو

اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.
.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
.رادحنالاديدشولزانقيرطىلعلمارفلا

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



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

ليغشتلاوةدايقلا١٧٤
فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.

مدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
طخلاروبعمدعوضرعلابفارحنالا
.طسوألا

؛تاعفترملاممقىلعةدايقلاءانثأهبتنا.
اهبريستيتلاةراحلايفقئاعدجويدقف
وأةلطعتمةرايس،لاثملاليبسىلع(
.)مطحتثداح

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

ءاتشلالصفيفةدايقلا
جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا
تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
ءانثأرذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
دنعلتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلا
أدبيامدنع)تيهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرد
ةدايقلابنجت.لوطهلايفيديلجلارطملا
راطمألالوطهدنعوألتبملاديلجلاىلع
.قرطلاةجلاعممتتىتحةيديلجلا

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.١٩٢/تابثلايفينورتكلإلا

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

.١٩٤/ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا.

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

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

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

.ةيجراخلاايارملا

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

دنعدوجوملاًةصاخو،ةرايسلا
.مداعلابوبنأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
ةرايسلابناجىلعاًبيرقت)نيتصوب(
نأنكميثيحبحايرللهجاوملاريغ
لخادىلإددجتملاءاوهلالخدي
.ةرايسلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول

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

مداععجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٨٥/كرحملا

تارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
ليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإلةريصق
دعاست.ةيئزجةروصبةذفانلاقلغأوكرحملا
ساسحإلاىلعظافحلايفًاضيأةكرحلا
.ءفدلاب
تقولاضعبقرغتستسةدعاسملاتناكاذإو
ًاليلقطغضاكرحملاليغشتدنعف،لوصولل
كرحملالمعيىتحدوقولاةساودىلع
كلذدعاسي.ؤطابتلاةعرسنمربكأةعرسب
ةداعإلةيراطبلانحشىلعظافحلايف

حيباصملابتاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشت
كلذءارجإبمق.ةدعاسملابلطلةيمامألا
.دوقولاىلعظافحللنكممردقلقأب

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

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

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

ةرايسلاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلطُي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
.عنصملايفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
ناحضويدقةرايسلاىلعناقصلمدجوي
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لكشلابهلمحاهنكمييذلانزولا
تامولعمقصلمامهو،حيحصلا
.دامتعالاقصلموةلومحلاوتاراطإلا

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

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابةصاخلاةلومحلاو
.)Bةماعدلا(ةبكرمللىطسولاةماعدلا
تاراطإلاتامولعمقصلمحضوي
باكرللةصصخُملادعاقملاددعةلومحلاو
باعيتسانزولىصقألادحلاو)1(
.لطرلاومارغوليكلاب)2(ةبكرملا

تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
ةبسنلابراطإلاساقماًضيأةلومحلاو
)3(ةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
خفنلاهبىصوملاطغضلاتايوتسمو
نمديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلا
عجار،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملا
/تاراطإلاطغضو٢٧٣/تاراطإ

٢٧٦.

ةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
ريدقتكلحضوتدقو.دامتعالاقصلميف
)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولا
روحملليلامجإلانزولاريدقتو
)GAWR(يمامألاروحمللةبسنلاب
ًاقحال"دامتعالاقصلم"عجار.يفلخلاو
.مسقلااذهيف

-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"
ةرابعنعثحبا.١

"The combined weight of
occupants and cargo
should never exceed
XXX kg or XXX lbs”

ةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا
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قئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلاباكرلاو

قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
وأمغكXXXنمباكرلاو

XXXلطر.
حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤

.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
ناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
لطر1400يواسي"XXX"رادقملا
150نزوبباكرةسمخكانهو
حبصيذئدنع،ةبكرملايفًالطر
لمحةعسوةحاتملاةلومحلارادقم
750-1400(ًالطر650بئاقحلا
).ًالطر650=)150×5(

بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥
ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.4ةوطخلا

يفمدختسُتسكترايستناكاذإ.٦
ةفاضإمتيفوس،ةروطقمبحس
ىلإةروطقملاهلمحتيذلالمحلا
ليلدلااذهىلإعجرا.ةرايسلا

ةلومحلانمكلذللقُيفيكديدحتل
ةحاتملابئاقحلالمحةعسو
".كتبكرمل

ةصصخمالوةممصمتسيلةبكرملاهذه
.ةروطقمبحسل

1لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=لوألا

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

=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
.)لطر٧٠٠(مغك٣١٧

2لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=يناثلا

مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
مغك٣٤٠=٥×)ًالطر١٥٠(
.)ًالطر٧٥٠(

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٢٥٠(
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3لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=ثلاثلا

مغك٩١@باكرلانزوحرطا.٢
مغك٤٥٣=٥×)لطر٢٠٠(
.)لطر١٠٠٠(

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
تامولعمىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
نكامأوةبكرملاةعسنزونعةددحم
عمجملانزولاديزينأبجيال.دعاقملا
نزونعةلومحلاوباكرلاوقئاسلل
.ةبكرملاةعس

دامتعالاقصلم

قصلملاىلعلاثم

ةبكرملابصاخلادامتعالاقصلمنوكي
ةبكرمللىطسولاةماعدلاباًقصلم
قصلملااذهكلحضويدق.)بةماعدلا(
اموأ،ةرايسلليلامجإلانزولاةعس
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقتبىمسُي
)GVWR(.يلامجإلانزولاريدقتلمشي
باكرلاعيمجوةبكرملانزوةبكرملل
.ةلومحلاودوقولاو

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملافاطعنالا
ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.

،ةلومحلاةقطنميفو.ةبكرملاب
مامألاىلإاهعضوىلعصرحا
عزوتنألواح.ناكمإلاردق
.يواستلابلمحلا

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

ةتباثلاريغءايشألانيمأتبجي.
.ةبكرملايف

اًيوطمدعقميأكرتتال.
ةجاحكانهنكتملاملفسألل
.كلذىلإ



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

١٧٩ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت
لوألالخاهبىصوملاتاداشرإلاهذهعبتا

هذهةدايقنم)ليم١٥٠٠(مك٢٤٠٠
ءازجأللةددحُمنييلتةرتفدجوت.ةبكرملا
ةرتفلليغشتلادعبءادألانسحتيفوسو
.ةليوط
:)ليم١٥٠٠(مك٢٤٠٠لوأىلإةبسنلاب
ءدبدنعقناخلللماكلاحتفلابنجت.

.ةئجافملاتافقوتلاوليغشتلا
ةعرسكةقيقدلايفةفل٤٠٠٠زواجتتال.

.كرحملل
ءاوس،ةتباثةعرسىلعةدايقلابنجت.

.ةضفخنموأةيلاعتناك
ةلمرفللىندأةعرسىلإلاقتنالابنجت.

ةعرستناكاذإةبكرملاءاطبإلوأ
يفةرود٤٠٠٠نعديزتكرحملا
.ةقيقدلا

كرحملاطبضتال.ًالماعكرحملاكرتتال.
تاعرسىلعريسلادنعىلعأرايغىلع
.ةضفخنم

سرادموأقابسلاثادحأيفكرتشتال.
ةهيبشلاةطشنألاوأةيضايرلاةدايقلا
.هذهنييلتلاةرتفلالخ

ةداعإلةرملكدنعكرحملاتيزصحفا.
دنعتيزلاةفاضإبمقودوقولابدوزتلا
تيزلاكالهتسانوكيدق.ةرورضلا
لوألالخداتعملانمربكأدوقولاو

.)ليم١٥٠٠(مك٢٤٠٠
ةدايقلاكيلع،ةديدجلاتاراطإلانييلتل.

تافطعنملابنجتوةطسوتمتاعرسب
.)ليم٢٠٠(مك٣٠٠لوأيفةديدشلا
ىصقأدحدجويالةديدجلاتاراطإلا
ىلإليمتدقواهبصاخلابحسلل
.قالزنالا

ىلإةديدجلالمارفلاتاناطبجاتحتدقو.
تافقوتلابنجت.ًاضيأنييلتةرتف
.)ليم٢٠٠(مك٣٠٠لوألالخةئجافملا
لادبتسالكدنعهبىصوياموهو
.لمارفلاتاناطبل

ةبكرملاداوملا
ءازجأبةدوزمةبكرملاهذهنوكتنأنكمي
ةبلوقبكرموأةينوبركفايلأىلعيوتحت
يوتحتدق.ىرخأةبكرمداوموأحئافص
ىلعليكولاةفرعمببكرُتيتلاتاقحلملا
هذهنمضتتنأنكمي.ىرخأةبكرمداوم
تالصووأئزجمتاقحلملاوءازجألا
.ةحجرأتم

ريذحت}
ةفوشكملافاوحلانوكتنأنكمي
ةينوبركفايلأىلعيوتحتيتلاءازجألل
ةسمالميدؤيدق.ةداحىرخأةبكرمداومو
كيلع.حورجبةباصإلاىلإءازجألاهذه
،ءازجألاهذهةسمالمبنجتلرذحلاخوت
ةلاحيف.ةبكرملاليسغدنعكلذيفامب
روفلاىلعاهلادبتساكيلعف،ءازجألافلت
.ليكولانمىرخأءازجأب

ريذحت}
لاحةحجرأتملاتالصولارسكنتنأنكمي
فلتىلإيدؤيامم،طغضللاهضرعت
قوففقتال.حورجبةباصإلاوأةبكرملا
ةجردكاهمدختستوأةحجرأتملاةلصولا
.دوعصلل
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ليغشتلاحاتفمعضاوم

نودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنمحاتفم
البلوخدلاماظنلاسرإزاهجنوكينأبجي
ليغشتمتييكةبكرملالخاد)RKE(حاتفم
لماعلاليغشتلاءدبرزناكاذإ.ماظنلا
ةبيرقةبكرملانوكتامبرف،لمعيالطغضلاب
ببسُيامميوقويداريئاوهةراشإنم
رظنا.حاتفمالبلوخدلاماظنعملخادتلا
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٢٨.
نوكتنأبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
ACC/ACCESSORYعضولايفةبكرملا
عم)ليغشت(ON/RUNوأ)تاقحلملا(
.لمارفلاةساودىلعطغضلا

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

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

،)P(نكرلاعضويفةبكرملانكتملاذإو
عضولاىلإلاعشإلادوعيفوس

ACC/ACCESSORY)ضرعمتيو)تاقحلم
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
،)P(نكرلاعضوىلإةبكرملالاقتنادنعو
OFFعضوىلإلاعشإلاماظنلقتنيفوس
.)ليغشتلافاقيإ(
هيجوتلادومعلفقةزيمىلعةبكرملالمتشت
فاقيإدنعلفقلاطيشنتمتي.يئابرهكلا
متيامبر.قئاسلابابحتفوةبكرملاليغشت
ال.هريرحتوألفقلاعفددنعتوصعامس
نوكتامدنعهيجوتلادومعلفقريرحتنكمي
ثدحاذإ.زكرملانعاًديعبةهجتمتالجعلا
كرح.ةبكرملاليغشتءدبرذعتيدق،اذه
ءانثأنيميلاىلإراسيلانمهيجوتلاةلجع
مدعةلاحيف.ةبكرملاليغشتءدبةلواحم
ةجاحبنوكتةبكرملانإف،ءارجإلااذهىودج
.ةنايصىلإ

.ةبكرملاكرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
يئابرهكلادعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح
دئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلل
.ةيئاوهلا
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

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

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

عضولاىلإلقتنا،اًمامتةبكرملافقوأ.٣
P)ىلإلاعشإلاحاتفمردأو،)نكر
يف.)ليغشتلافاقيإ(OFFعضولا
ةكرحلقانبةدوزملاتابكرملا
رايغلاعارذنوكينأبجي،يكيتاموتوأ
حاتفمكيرحتل)نكرلا(Pعضويف
فاقيإ(OFFعضوىلإلاعشإلا
.)ليغشتلا

رظنا.نكرلالمارفقّشع.٤
Electric Parking Brake)لمارف

.١٩٠/)يئابرهكلانكرلا
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ريذحت}
اًدقفاهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
ةمظنأولمارفلايفةدعاسملاةوقلل
ال.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلا
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبني
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

ةبكرملابيحنتلانكمملاريغنمناكاذإ
،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو،اًبناج
ENGINEرزلاىلعطغضاف START/STOP
نيترمطغضاوأ،نيتيناثنملوطأةدمل
.ناوثسمخلالخ

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

ACC/ACCESSORY)قحلملا(.
عضولانملاعشإلالقتنيفوس

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

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
صاخعضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
ليغشتفاقيإعم.ليغشتلاءدبوةدايقلاب
تمقاذإ،لمارفلاةساودطبرو،لاعشإلا
متيفوسفةدحاوةرملرزلاىلعطغضلاب
ON/RUN/STARTىلعلاعشإلاماظنطبض
ريرحتبمق،نارودلاأدبينأدرجمبو.)ليغشت(
أدبيىتحكرحملانارودرمتسيفوس.رزلا
/كرحملاليغشتءدبرظنا.كرحملاليغشت

ىلعاًطوبضملاعشإلالظيسذئدعب.١٨١
.)ليغشت(ON/RUNعضولا

ةمدخلاعضو

صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
رشؤمحابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
صحفضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألا
عم،ةبكرملاليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالا
طغضلايدؤي،لمارفلاةساودقيشعتمدع
ٍناوثسمخنمرثكألرزلاىلعرارمتسالاعم
Serviceعضوىلإةبكرملاليوحتىلإ Mode
تادادعلاةمظنألمعتهيفو.)ةمدخلاعضو(
ON/RUNعضويفامكاًمامتتوصلاو
الف.ةبكرملاةدايقنكميالنكلو،)ليغشت(
.ةمدخلاعضويفكرحملاليغشتءدبنكمي
ليغشتفاقيإلىرخأةرمرزلاىلعطغضا
.ةبكرملا

كرحملاليغشتءدب
Nوأ)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكرح
كرحتءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.)دياحم(
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملا
.طقف)دياحم(

هيبنت

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

هيبنت

تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريغُتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكتادعمرظنا.كلذنعجتان
.٢٣١/ةيفاضإ
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٢
ليغشتلاءدبتاءارجإ

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

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

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
عضوىلإلاعشإلاةداعإقيرطنع

START)نارودلاءاهتنادعب)ليغشتلاءدب
ىلإكلذيدؤينأنكمي،ةرشابم
هفلتونارودلاروتوملةدئازلاةنوخسلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ةيناث١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلاذافنتساو
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلع
.نارودلاروتوم

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(
هرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
لواح.مزاللانمرثكألكشبنيزنبلاب
لكشبدوقولاةساودىلعطغضلا
طغضلاءانثأاهتيبثتوضرألاىتحلماك
ENGINEىلع START/STOP
ةدملرظتنا.)كرحملافاقيإ/ليغشت(

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

ماظنلافاقيإ/ءدب
ءدب/فاقيإ(Stop/Startماظنموقيس
ليغشتفاقيإب،هرفاوتلاحيف،)ليغشتلا
.دوقولاىلعظافحلايفةدعاسمللكرحملا
ةدايزلاًصيصخةممصمتانوكمبدوزموهف
.ليغشتلاءدبتارمددع

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

كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا

فقوتدعبولمارفلاىلعطغضلادنع
فاقيإمتيدقاًمامتةكرحلانعةرايسلا
سايقمضرعي،فقوتلادنع.كرحملاليغشت
AUTOكرحملانارودةعرس STOP.رظنا
دنعو.١١٧/كرحملانارودةعرسسايقم
ةساودىلعطغضلاوألمارفلاةساودريرحت
.كرحملاليغشتةداعإمتيس،دوقولا
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١٨٣ ليغشتلاوةدايقلا
ببستتدق،ةرايسلاءادأىلعظافحلل
كرحملاليغشتةداعإيفىرخألافورظلا
.لمارفلاةساودريرحتلبقاًيئاقلت
ةداعإمتيوأ/وةيئاقلتتافقوتثدحتالدق
:ببسباًيئاقلتليغشتلا
ليغشتخانملابمكحتلاتادادعإبلطتت.

نمةرايسلانيخستوأديربتلكرحملا
.لخادلا

.ضفخنمةرايسلاةيراطبنحش.

.اًرخؤمةرايسلاةيراطبلصفمت.

ةعرسلىندألادحلاىلإلوصولامتيمل.
.يئاقلتفقوترخآذنمةرايسلا

.دوقولاةساودىلعطغضلادنع.

سورتلاقودنصوأكرحملالوصومدع.
.ةبولطملاليغشتلاةرارحةجردىلإ

قاطنيفتسيلةيجراخلاةرارحلاةجرد.
.بولطملاليغشتلا

Dفالخبسرتيأىلعةبكرملادوجو.
.)ةدايق(

/بحسلا(Tow/Haulعضوديدحتمت.
.ىرخألاقئاسلاعاضوأوأ)رجلا

ديدشعفترموأةلتىلعةرايسلاتناك.
.رادحنالا

نامأمازحكفوأقئاسلابابحتفمت.
.قئاسلا

.ةرايسلاكرحمءاطغحتفمت.

ىلإيئاقلتلافقوتلاةفيظولوصومت.
.هبحومسملاىصقألاتقولا

يئاقلتلافقوتلاليطعتحاتفم

يئاقلتلاءدبلا/فاقيإلاةزيمليطعتنكمي
طغضلاباهنيكمتنكميكلذكوكرحملل
ترفوتاذإكلذو،hزمرلايذحاتفملاىلع
Autoةزيمنيكمتمتي.ةزيملاهذه Stop
ليغشتاهيفمتيةرملك)يئاقلتلافاقيإلا(
.ةرايسلا

نيكمتىلعاذهلدي،hةءاضإدنع
.ماظنلا

تاقحلملاةقاط
)RAP(ةزجتحملا
دعبةبكرملاتاقحلمضعبمادختسانكمي
.لاعشإلاليغشتفاقيإ
تناكاذإ،فقسلاةحتفوةيلآلاذفاونلارمتست
ىتحوأقئاقد١٠ةدمللمعلايف،ةرفوتم
.بابيأحتفمتي
لمعلابهيفرتلاوتامولعملاماظنرمتسيس
وأ،قئاسلابابحتفمتيىتح،قئاقد١٠ةدمل
يفهعضومتيوألاعشإلاليغشتمتيىتح

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

نكرلاعضوىلإلقنلا
:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل

لمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
.ديلالمارفطبضعم
Electricرظنا Parking Brake
.١٩٠/)يئابرهكلانكرلالمارف(

Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتبمق.٢
رزلاىلعرارمتسابطغضلاب)نكرلا(
ىلعطغضلاورايغلاعارذيفدوجوملا
ءزجلاهاجتايفلماكلكشبعارذلا
.ةبكرملانميمامألا

OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٣
.)ليغشتلافاقيإ(
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٤
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجكعمذخ.٤

.)RKE(حاتفمالب

كرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلاديق

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا
ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
عضولاىلإسورتلالقنعارذكيرحتو
P)نكر(.

امنيبةبكرملاكرتيرورضلانمناكاذإ
بجيف،ليغشتلاعضويفكرحملانوكي
طبرو)نكرلا(Pعضوىلعةبكرملاطبض
Pعضولاىلإلاقتنالادعبو.ديلالمارف
جراخللرايغلاعارذكرحتنألواح،)نكرلا(
عارذيفدوجوملارزلاىلعطغضلانودب
.ًالوأرايغلا
عارذنوكينلفكلذبمايقلاكنكمأاذإو
Pعضولايفلماكلكشبًاقلغمرايغلا
.)نكرلا(

نارودلامزعلفق
نزوعضيامدنعنارودلامزعلفقثدحي
ةطاقسىلعمزاللانعةدئازةوقةبكرملا
دنعثدحياموهو.ةكرحلالقانيففاقيإلا
متيملوةعفترمضرأىلعةبكرملافاقيإ
)نكرلا(Pعضولاىلعةكرحلالقانطبض
بعصلانمنوكيٍذئدنعومئالملالكشلاب
لفقبنجتلو.)نكرلا(Pعضولانمجورخلا
ىلإلقتنامث،ديلالمارفطبرا،نارودلامزع
مايقلاةيفيكىلعفرعتللو.)نكرلا(Pعضولا
.هالعأ"نكرلاعضوىلإلاقتنالا"عجار،كلذب
،نارودلامزعلفقثودحمدعلاحيفو
نعلتلاىلعأىلإةبكرملاعفدمزليدقف
ةطاقسطغضسيفنتلىرخأةبكرمقيرط
Pعضولانملاقتنالاكنكميكلذبو،فاقيإلا
.)نكرلا(

نكرلاعضونملقنلا
ريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ممصمرايغلالفقريرحتماظن.رايغلالفق
ام،)نكر(Pعضولانمعارذلاكيرحتعنمل
عضوىلعًاطوبضملاعشإلانكيمل
.لمارفلاةساودىلعطغضلامتوليغشتلا
ءانثتسابًامئادرايغلالفقريرحتماظنلمعي
ريغةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلا
لقأ(يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشم
.)تلوف٩نم
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار.ةيراطبلل
.تامولعملانمديزملل٢٩٥/ىرخأ
:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل

.لمارفلاةساودىلعطغضا.١
رظنا.نكرلاةلمرفريرحتو.٢

Electric Parking Brake)لمارف
.١٩٠/)يئابرهكلانكرلا

.رايغلاعارذرزىلعطغضا.٣
.رايغلاعارذكرح.٤
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Pعضولانملاقتنالاىلعرداقريغتنكاذإو
:)نكرلا(

.لماكلكشبرايغلاعارذرزريرحتبمق.١
،لمارفلاةساودىلعطغضلاعمو.٢

.ىرخأةرمرايغلاعارذرزىلعطغضا
.رايغلاعارذكرح.٣
Pعضولانمرايغلاعارذكرحتيملاذإ
بحسةمدخوأليكولاىلإعجراف،)نكرلا(
.ةفرتحم

ةلباقحوطسىلعنكرلا
لاعتشالل

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
ةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملا
بشعلاوأرجشلاقرووأقاروألاىلع
.قارتحاللةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلا

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
مداعو١٨٣/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.١٨٥/كرحملا

ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجوليغشتلا
ةبكرملارمتستس،اهجراخ)RKE(حاتفمنودب
.ةعاسفصنىلإلصتةدمللمعلايف
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجوليغشتلا
ةبكرملارمتستس،اهلخاد)RKE(حاتفمنودب
.ةعاسىلإلصتةدمللمعلايف
متاذإاًبيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
.حاتملادوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت

كرحملاتاثاعبنا

كرحملامداع

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

قافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
نأنكمييذلاقيمعلاديلجلاوأ
ندبتحتءاوهلاقفدتقيعي
.)مداعلاريساوموأةبكرملا

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

ةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.
.مئالمريغلكشبهحالصإوأهفلتوأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
كرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
لثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضويف
ةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملاوأبآرملا
.ددجتم

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضفُي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلقنلاعجار.كرحتتنلةرايسلا
.١٨٥/كرحملامداعو١٨٣/نكرلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

عارذلةفلتخملاعاضوألانمديدعلادجوت
.رايغلا
P)لفقيفعضولااذهمدختسُي:)نكر
ءدبدنععضولااذهمدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
اهكيرحترذعتيةبكرملانألكرحملاليغشت
.ةلوهسب

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

Pعضولاىلعرايغلاعارذطبضنمدكأت
.كرحملاليغشتءدبلبقلماكلاب)نكرلا(
لفقريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملا
لكشبةيداعلالمارفلامادختسابجي.رايغلا
لبقلقنلاعارذرزىلعًالوأطغضلامثلماك
)نكرلا(Pعضولانملوحتلانمنكمتتنأ
عيطتستالتنكاذإ.لاعشإلاليغشتدنع
طغضلاففخ،)نكرلا(Pعضولانملوحتال
ليوحتلاعارذعفداوليوحتلاعارذىلع
رارمتسالاعم)نكرلا(Pعضولاىلإلماكلاب
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١٨٧ ليغشتلاوةدايقلا
رزىلعطغضاذئدعب.لمارفلامادختسايف
.رخآرايغىلإرايغلاعارذلقناورايغلاعارذ
.١٨٤/نكرلاعضونملقنلارظنا

هيبنت

)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابتمقاذإ
ببستينأنكميفمامأللةبكرملاريسءانثأ
يطغينلو.ةكرحلالقانفلتيفكلذ
مقتال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
دعبالإ)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلاب
.ةبكرملافقوت

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
نكمي،ةبكرمللةضفخنملاتاعرسلاىلعو
ةبكرملاريجحتل)عوجر(Rعضولامادختسا
وأجولثلاقطانمنمجورخللمامأللوفلخلل
فالتإيفببستلانودبلمرلاوأديلجلا
.١٧٥/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.ةكرحلالقان

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

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

هيبنت

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

هيبنت

قودنصةنوخسنعةلاسرضرعمتيدق
سورتلاقودنصلئاسحبصأاذإسورتلا
يدؤتنأنكمي.اًدجاًراحيكيتاموتوألا
.ةبكرملارّرضتىلإةلاحلاهذهيفةدايقلا
ؤطابتلاعضويفكرحملاكرتاوفقوت
.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسديربتل
لئاسدربيامدنعةلاسرلاهذهحسمنت
.فاكلكشبسورتلاقودنص

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
طغضا،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلع
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
عجار.قالزنإلاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.١٦٧/مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"

M:عارذوعضولاهذهليغشتءدبنكمي
نم)ةدايقلا(Dعضولايفةعرسلاليدبت
)يوديلاعضولا(Mرزلاىلعطغضلالالخ
.ةعرسلاليدبتعارذنميولعلاءزجلاىلع
رايتخاقئاسلل)يوديلاعضولا(Mعضولاحيتي
.ةيلاحلاةدايقلافورظلةبسانملاسورتلا
عضولا(Mعضولانمجورخلانكميو
Mعضولارزىلعةيناثةدملطغضلاب)يوديلا
.١٨٨/يوديلاعضولارظنا.)يوديلاعضولا(
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هيبنت

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

)يضايرلا(Sportعضولاىلعدجاوتلاءانثأ
ءادأةرايسلابقارُت،)راسملا(Trackوأ
اًيكيتاموتوأحيتتو،ةدايقلا

Performance Shift Features)صئاصخ
.ةوقلابةمعفمةدايقفاشتكادنع)ءادألاعفر
ىلعظافحلااهنأشنمصئاصخلاهذهو
ةجردةدايزلةكرحلالقانبةضفخنملاسورتلا
ىدمنيسحتوةحاتملاكرحمللةحاتملاحبكلا
ةبكرملاجرختفوس.عراستلادنعةباجتسالا
ليغشتلاعضوىلإدوعتوصئاصخلاهذهنم
دوجوفشتكتملاذإةريصقةرتفدعبيداعلا
عضوبمكحتلارظنا.ةوقلابةمعفمةدايق
.١٩٤/ةدايقلا

يوديلاعضولا
فيفخلالقنلا

هيبنت

ددععافتراعم،ةبكرملاةدايقيدؤتدق
لقنلانودةقيقدلايفكرحملاتارود
رقنلابلقنلامادختساءانثأىلعأرايغىلإ
ليدبتلامدعىلعصرحا.ةبكرملافلتىلإ
مادختساءانثأةرورضلادنعالإىلعأرايغل
.رقنلابلقنلا

دجوت"رقنلابلقنلا"ةزيمبةدوزملاتابكرملا
ةدايقلاةلجعةرخؤميفليغشتلارصانعاهب
سورتلاقودنصليوديلالقنلاضرغب
.يكيتاموتوألا
:مئادلارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل

يفتاعرسلارييغتعارذنوكيامدنع.١
Mرزىلعطغضا،)ةدايق(Dعضولا
رييغتعارذىلعأ)يوديلاعضولا(
لقنلا"عضويفنوكتامدنع.تاعرسلا
يفMفرحلاديدحتمتيس،"رقنلاب
نمPRNDMفرحألاةعومجم
ىلإةراشإلامتيسو،تادادعلاةعومجم
.ةيلاحلاةعرسلا

ليدبتللرسيألامكحتلاحاتفمىلعرقنا.٢
مكحتلاحاتفمىلعو،ىندأرايغىلإ
لاقتنالل.ىلعأرايغىلإليدبتللنميألا
عمطغضا،حاتمسرتلقأىلإ
.رسيألاليغشتلارصنعىلعرارمتسالا

)يوديلاعضولا(Mرزلاطغضا،جورخلل.٣
.ةيناثةرم

عضولايفتاعرسلارييغتعارذنوكيامدنع
D)مئادلارقنلا"عضويفسيلو)ةدايق"،
طيشنتىلعرقنلابلقنلاليغشترصانعلمعت
حيتيامم،اًتقؤمرقنلابيوديلارايغلالقنعضو
رايغلالقندوعيو.اًيوديةكرحلالقن
لقنمتيملاذإلمعلاىلإيكيتاموتوألا
.ٍناوث١٠ىلإ٧نوضغيفاًيوديرايغلا
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١٨٩ ليغشتلاوةدايقلا
تقؤملاسمللاعضوفاقيإكلذكنكميو
لقنللنميألامكحتلارصنعتيبثتلالخنم
.ةريصقةرتفلىلعألارايغلل
فوس،رقنلابلقنلاةزيممادختساءانثأو
رثكأةبكرملابصاخلاليدبتلاءادأنوكي
ةزيملاهذهمادختساكنكمي.اًتابثوةعرس
تاردحنملادحأدوعصدنعوأةيضايرلاةدايقلل
عضويفءاقبللكلذو،هيلعنملوزنلاوأ
ىندأرايغلليدبتللوألوطأةرتفلقيشعتلا
.كرحملابةلمرفلاوأةقاطلانمديزملل
ىلإلقنلابالإةكرحلالقانكلحمسينل
ددعوةبكرملاةعرسلةمئالملاتارايغلا
موقينل.)rpm(ةقيقدلايفكرحملاتارود
رايغلاىلإيئاقلتلاليدبتلابةكرحلالقان
يفكرحملاتافلددعناكاذإيلاتلاىندألا
يلاتلاىلعألارايغلاىلإالو،ًادجلاعةقيقدلا
تافلددعلىصقألادحلاىلإلوصولادنع
.ةقيقدلايفكرحملا
،ببسيألتاعرسلارييغتةيلمععنممتاذإ
ةعومجميفليدبتلارذعتةلاسرلارهظتسف
.تادادعلا
يففقوتلاعضونمةبكرملاعراستدنعو
ليدبتلابىصوي،ةيجلثلاوأةيديلجلافورظلا
ىلعألارايغلاحمسي.يناثلارايغلاىلإ
ىلعبحسلانمديزملاباستكابةبكرملل
.ةقلزنملاحطسألا

ةدايقلاةمظنأ

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
ًامئادةزيملاهذهبةدوزملاتابكرملالسرت
.ةفاكعبرألاتالجعلاىلإكرحملاةقاط
طبضلابموقتولماكلابةيكيتاموتوأيهو
.قيرطلافورظبسحيتاذلا

لمارفلا

عناملالمارفلاماظن
)ABS(قالغنالل
ةعناملالمارفلاماظنبةبكرملاهذهديوزتمت
ينورتكلإلمارفماظنوهو،)ABS(قالغنالل
.ةلمرفلادنعقالزنالاعنمىلعدعاسيمدقتم
ABSماظنأدبي،ةكرحلابةبكرملاأدبتامدنع
ًايظحلًاجيجضعمستدق.هسفنصحفب
اذهءارجإءانثأةقطقطتوصوأروتوملل
ةساودنأًاضيأظحالتامبرو،رابتخالا
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.ًاليلقكرحتتلمارفلا

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

ناكوبطرقيرطىلعنامأبدوقتتنكاذإ
لمارفلاىلعطغضلايرورضلانم
قئاوعلابنجتلةلمرفلايفرارمتسالاو
راعشتسابرتويبمكلاماظنموقي،ةئجافملا
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تالجعلاىدحإتناكاذإو.تالجعلاءاطبإ
فوسف،نارودلانعفقوتلاكشوىلع
لمارفلللصفنملاليغشتلابرتويبمكلاموقي
.ةلجعلكىلع
قالغناللةعناملالمارفلاماظنريغُينأنكمُي
بسحةلجعلكلةبسنلابلمارفلاطغضنم
موقينأنكمياممعرسألكشبو،ةرورضلا
ىلعكدعاسينأنكمي.قئاسيأهب
.ةديدشلاةلمرفلاعمقئاعلالوحفافتلالا
يفرتويبمكلارمتسي،لمارفلاطبردنعو
ةلجعلاةعرسصوصخبتاثيدحتلالابقتسا
.كلذلًاقفوةلمرفلاطغضيفمكحتيو
قالغناللةعناملالمارفلاماظنريغُيال:ركذت
ةساودىلعمدقلاعضولبولطملاتقولانم
.فقوتلاةفاسمنمًامئادللقُيالولمارفلا
ريستيتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ
يفاكلاتقولاكانهنوكينلفكمامأ
ةبكرملاهذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
كرتىلعًامئادصرحإ.ةأجفتفقوتوأ
ماظنعمىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسم
.قالغناللةعناملالمارفلا

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

ةساودىلعطغضاطقف.ةلمرفلاخضبمقتال
ةعناملالمارفلاماظنكرتاوماكحإبلمارفلا
ليغشتتوصعمستدق.لمعيقالغنالل
ضبنبرعشتوABSماظنكرحموأةخضم
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لمارفلاةساوديف

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
يفو.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلاب
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلضفأنمىتحرثكأهيجوتلا

Electric Parking Brake
)يئابرهكلانكرلالمارف(

ةيئابرهكديلمارفماظنبةدوزمةبكرملا
)EPB(.نوكتامًامئادةيئابرهكلاديلالمارفو
ىلعلاعشإلاطبضعمىتح،طيشنتللةلباق
فازنتساعنملو.ليغشتلافاقيإعضو
لمارفماظنتارودراركتبنجت،ةيراطبلا
نوكيالامدنع)EPB(ةيئابرهكلانكرلا
.ليغشتلاديقكرحملا

،Yةيئابرهكنكرلمارفءوضهيدلماظنلا
عجار.8ةمدخللنكرلمارفءوضو

Electric Parking Brake Light)حابصم
ةنايصو١٢٣/)يئابرهكلانكرلالمارف

Electric Parking Brake Light)حابصم
.١٢٤/)ةيئابرهكلانكرلالمارف

نمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
.نكرلالمارفقيشعتنمدكأتللYءوض

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمعفرا.٢

)EPB(ةظحلل.

دنعتابثبيضيمثYءوضضمويس
)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفقيبطت
ضمويYءوضناكاذإو.لماكلكشب
ةيئابرهكلاديلالمارفنوكت،رمتسملكشب
ةلكشمكانهنوكتدقوأ،طقفًايئزجةقٰبطم
ضرعمتيفوسو.ةيئابرهكلاديلالمارفيف
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
لواحو)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفررح
ةءاضإمدعةلاحيف.ديدجنماهطبر
،ضيمولايفرمتسااذإوأ،حابصملا
ةدايقبمقتال.ةبكرملاةمدخبمايقلاكيلعف
.Yءوضضيمولاحيفةبكرملا
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رظنا.ليكولاعمرمألاعجار

Electric Parking Brake Light)حابصم
.١٢٣/)يئابرهكلانكرلالمارف

ديلالمارفحاتفمبحسا،8ءوضءاضأاذإ
رمتسا.اًبوحسمهكرتاو)EPB(ةيئابرهكلا
Yءوضلظيىتححاتفملاطغضيف
ىلإعجرا،اًئيضم8ءوضيقباذإ.اًئيضم
.ليكولا
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
بحسىلعظافحلامتاذإ.حاتفملابحس
لظتفوسفةرايسلافقوتتىتححاتفملا
.ةطوبرمةيئابرهكلانكرلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
،يعيبطرمأاذهو.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلليرودلاصحفلالجأنمثدحيو
.ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلميلسلا
مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

ىلإوأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢

ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣
.اًيظحلةيئابرهكلا

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتي
.Yءوضئفطنيامدنع

ريرحتبمق،8حابصمءاضأاذإ
EPBىلعرارمتسالاعمطغضلاب

ىتححاتفملاطغضيفرمتسا.EPBحاتفم
نيحابصملادحأيقباذإ.Yءوضئفطني
.كليكوعجارفريرحتلاةلواحمدعبًالعتشم

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا
ةيئابرهكلا
ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
امدنععيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب

ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلاةدعاسم
دعاسمةزيمىلعةبكرملاهذهيوتحت
قئاسلاةدعاسملًاصيصخةممصُملالمارفلا
اهتعرسنمليلقتلاوأةبكرملافاقيإىلع
مدختست.ئراوطلايفةدايقلافورظيف
يفمكحتللةيسايقلاةدحولاةزيملاهذه
لجأنمتابثلاماظنلكيلورديهلالمارف
فورظلايفيوقلالمارفلاماظنليمكت
طغضلابماقدققئاسلااهيفنوكييتلا
ًالواحملمارفلاةساودىلعةوقبوةعرسب
موقت.ةبكرملاءاطبإلوأةعرسبفقوتلا
لمارفيفمكحتللةيسايقلاةدحولا
طغضةدايزبتابثلاماظنلكيلورديهلا
متيىتحةبكرمللنارودلكيفلمارفلا
.قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنت
وألمارفلاةساودلةطيسبلاةبذبذلاربتعُتو
اًيداعاًرمأتقولااذهيفةساودلاةكرح
طغضلايفرارمتسالاقئاسلاىلعبجيو
فقومهيضتقياملاًقفولمارفلاةساودىلع
لمارفلادعاسمةزيمكفمتيفوس.ةدايقلا
ضافخناوألمارفلاةساودريرحتدنعًايئاقلت
.ةعرسبلمارفلاةساودطغض
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ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملاىلع
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتي
ىلعةبكرملافقوتدنع)HSA(تاعفترملا
ةيامحيفةدعاسمللقهاشوألدتعمردحنم
.دوصقمريغهاجتايفجرحدتلانمةبكرملا
ىلعطغضلالبقولمارفلاةساودريرحتدعب
ءدبلةدعاسملاماظنمدختسي،دوقولاةساود
طغض)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلا
.اهناكميفةبكرملاتيبثتللمارفلا
،ةرايسلايفمكحتيHSAماظنناكاذإ
.قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظتسف
سورتدحأىلعتناكاذإةرايسلاجرحدتتس
تناكوأردحملالزنمهجاوتةرايسلاوةدايقلا
.ىلعأللهجتتو)عوجر(Rسرتيف
ملامةبكرملاتيبثتمتيس،HSAطيشنتدنع
نامأمازحطبركفوأقئاسلابابحتفمتي
.لمارفلاةساودريرحتلبققئاسلا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(وStabiliTrak/مكحتلاماظن
هذهدعاست.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
تالجعلاقالزنإنمدحلاىلعةمظنألا
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلادعاستو
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
اهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
لاحيفو.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدق
وأةلجعلاةلمرفبماظنلاموقي،كلذثودح
نمللقُيوأ/واهروحمرودتيتلاتالجعلا
لوحةلجعلانارودنمدحللكرحملاةوق
.اهروحم
مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
راسملانيبفالتخادوجولرتويبمكلا
ةرايسلاهيفريستيذلاهاجتالاوبولطملا
ىلعStabiliTrak/ESCماظنلمعي.لعفلاب
ةيأللمارفلاطغضليئاقتنالالامعتسالا
ةدعاسملالجأنمةبكرملالمارفنمةلمرف
.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهيجوتيف

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

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٧٥
.مسقلااذهيفاًقحال
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نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

.اهناكميفتالجعلانارود
/StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
.نيماظنلا

،امهطيشنتوأنيماظنلادحأليغشترذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظتدقف
نأىلإةراشإللاًئيضمىقبيوdءيضيو
يفقئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
ةنمآةبكرملا.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملا
ةدايقلاطبضيغبنينكل،ةدايقلالجأنم
.كلذلًاقفو

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ
.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣

دق،اًئيضميقبوdءاضأاذإ.ةبكرملادُق
صيخشتليفاضإتقولةبكرملاجاتحت
يهامىلعةلاحلاترمتسااذإ.ةلكشملا
.كليكوعجار،هيلع

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
.)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
.فلتللةبكرملاليغشتطخضرعتيدقو

طغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
Tractionءوضرهظي.Yررحو Off)رجلا
رهظتدق.تادادعلاةعومجميفi)أفطم
.قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر

ررحوطغضا،ىرخأةرمTCSماظنليغشتل
Y.أفطمرجلاءوضئفطنيسiضورعملا
.تادادعلاةعومجميف
تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ئفطنينلف،Yطغضدنعاهناكميف
يفنارودلانعتالجعلافقوتتىتحماظنلا
.اهناكم
وTCSماظنليغشتفاقيإل

StabiliTrak/ESC،رارمتسالاعمطغضا
iرجلافقوتحابصمءيضيىتحYىلع
StabiliTrak/ESCماظنفقوتحابصمو g
ةعومجميفةءاضإلايفنارمتسيو
تامولعمزكرميفةلاسررهظتدق.تادادعلا
.قئاسلا
TCSرجلايفمكحتلاماظنليغشتل
طغضا،ىرخأةرمStabiliTrak/ESCو
iرجلافقوتحابصمئفطني.Yررحو
StabiliTrak/ESCماظنفقوتحابصمو g
.تادادعلاةعومجميف
ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

٢٣٣.
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ةدايقلاعضوبمكحتلا
ساسحإةفاضإةدايقلاعضوبمكحتلالواحي
وأ،ةحاررثكأةلحرميدقتوأ،يضاير
سيراضتوأسقطلافورظيفةدعاسملا
رييغتبماظنلااذهموقي.ةفلتخملاضرألا
ةعونتملاةيعرفلاةمظنألاجماربتادادعإ
ةراتخملاةمزحلابسحبو.تقولاسفنب
قيلعتلاوددحملاعضولاوةرفوتملاايازملاو
رييغتبموقيةرادإلاةلسلسوهيجوتلاو
ةبوغرملاصئاصخلاقيقحتلتادادعإلا
ةرايسلاتناكاذإ.ددحملاعضوللةبسنلاب
Magneticماظنبةزهجم Ride Control
يدؤيسف،)يسيطانغملابوكرلايفمكحتلا(
طبضىلإةفلتخملاةدايقلاعاضوأديدحت
ةدايقلاءادأنيسحتلجأنمةرايسلاةدايق
.ددحملاعضولاوقيرطلافورظبسح
/و)يضايرلا(Sportعضولاىلعدجاوتلاءانثأ
ءادأةرايسلابقارُت،)راسملا(Trackوأ
اًيكيتاموتوأحيتتو،ةدايقلا

Performance Shift Features)صئاصخ
.ةوقلابةمعفمةدايقفاشتكادنع)ءادألاعفر
ىلعظافحلااهنأشنمصئاصخلاهذهو
ةجردةدايزلةكرحلالقانبةضفخنملاسورتلا
ىدمنيسحتوةحاتملاكرحمللةحاتملاحبكلا
نمةبكرملاجرختس.عراستلادنعةباجتسالا
عضولابليغشتلاىلإدوعتوايازملاهذه

Sport)عضووأيداعلا)يضايرلاTrack
دوجوفشتكتملاذإةريصقةرتفدعب)راسم(
.ةوقلابةمعفمةدايق

ةدايقلاعضوبمكحتلاحاتفم

عضوبمكحتللعاضوأةعبرأوأةثالثكانه
)يضايرلا(Sportو)رفسلا(Tour:ةدايقلا
Trackعضومدختسُي.)راسم(Trackو
.طقفV-SeriesوV-Sportزرطيف)راسم(
MODEحاتفمىلعzوأyطغضا
يدؤتس.عضولارايتخاليزكرملالوسنوكلاب
روهظىلإحاتفملاىلعىلوألاةطغضلا
ىلإةيلاتلاتاطغضلايدؤتس.يلاحلاعضولا
ودبيفوس.ةرفوتملاعاضوألانيبامريرمتلا
)يضايرلا(Sportو)يحايسلا(Tourاعضو
ًادادعإرتخا.ةسلسلاقرطلاىلعنيهباشتم
.ةدايقلافورظتريغتاذإًاديدج

يحايسلاعضولا
ىلعوةنيدملايفةيداعلاةدايقللهمدختسا
ةسِلسةدايقلجأنمةعيرسلاقرطلا
.ةلهسو

يضايرلاعضولا
وأقيرطلافورظتناكاذإهمدختسا
نكميةباجتسابلطتتةيصخشلاتاليضفتلا
.ربكألكشباهبمكحتلا
Sportرشؤمرهظيس،ديدحتلادنع Mode
.)يضايرلاعضولا(

ديلجلا/جلثلاعضو
تابثلانمديزمىلإةجاحلادنعهمدختسا
.ةقِلزقرطىلعةدايقلادنع
Snow/Iceرشؤمرهظيس،ديدحتلادنع Mode
.)جلثلا/ديلجلاعضو(
اذإمادختسالالجأنمةزيملاهذهمٰمصُتمل
ديلجلاوألحولاوألمرلايفةبكرملاتقلع
رظنا،ةبكرملاتقلعاذإ.ىصحلاوأجلثلاوأ
.١٧٥/ةرايسلاتقلعاذإ
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V-Sportزرط()راسم(Trackعضو
)طقفV-Seriesو
نمردقىصقأللوصولادنعمادختسالل
.ةرايسلايفمكحتلا
Trackرشؤمرهظيس،ديدحتلادنع Mode
.)ةبلحلاعضو(
نإف،)راسم(Trackعضويفنوكتامدنع
هيجوتلاويكيتاموتوألاسورتلاقودنص
يفامهلمعةقيرطلةهباشمةروصبنالمعيس
ةساودطبضمتي.)يضايرلا(Sportعضو
ءانثأمكحتلانمردقىصقأريفوتلعراستلا
طبضمتي.ةمعفملاةدايقلانمىوتسمىلعأ
ىلعيسيطانغملابوكرلايفمكحتلاماظن
نكمي.ةرايسلاةباجتساللثمألاىوتسملا
ةرادإوأةيسفانتلاةدايقلاعضوىلإلوصولا
.عضولااذهلالخنم)PTM(بحسلاءادأ
عضولافالتخابفلتختتامستسدجوت
يفتازيملاعيمجرفوتتال.هاندأضورعملا
تارايخلابسحىلعكلذو،تابكرملاعيمج
.ةبكرملكيفةرفوتملا
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يحايس:عاضوألا
يضارتفالا

ةبلحلاجلث/ديلجيضاير

Snow/Iceيحايسيحايسقناخلامدقت
)جلث/ديلج(

ةبلحلا

ةبلحلايحايسيضايريحايسسورتلاقودنصرييغتعضو
ةبلحلايحايسيضايريحايس)ةدعاسملاةوق(هيجوتلا
ةبلحلايحايسيضايريحايس)اًرفوتمناكاذإ(يسيطانغملابوكرلايفمكحتلا
رفوتمرفوتمريغرفوتمريغرفوتمريغ)طقفV-Seriesزارط(قالطنالايفمكحتلا
ةبلحلايحايسيحايسيحايستابثلايفمكحتلا
زرط()كلذبةبكرملازيهجتةلاحيف(بحسلاءادأةرادإ

V-Seriesطقف(
رفوتمرفوتمريغرفوتمريغرفوتمريغ

ةبلحلايحايسيضايريحايسكرحملاتوصةرادإ
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قئاسلاعضوبخانتامسترثأت

عضولكلتادادعلاةعومجمةشاشةئيهتمت
:)يضارتفالا(هباهطبردنع

قناخلامدقت

ديدحتقيرطنعقناخلاةيساسحطبضا
قناخلاةباجتسائطبوأةعرسىدم
.تالخدملل
نمعراستلاةساودللقتس-جلث/ديلج.

.ليلقلاةساودلالخديفكرحملامزع
يفمكحتلانماًديزمرمألااذهحيتي
.ةقلزلاحطسألاىلعةلجعلا

ريفوتلعراستلاةساودطبضمتي-راسم.
ىلعأءانثأمكحتلانمردقىصقأ
.ةمعفملاةدايقلانمىوتسم

سورتلاقودنصرييغتعضو

يفمدقلاعفرعضوحيتي-راسموأيضاير
سورتلاقودنصظافتحاىلإ)PMLF(ءادألا
نمعيرسلاريرحتلادعبيلاحلاسرتلاب
اذهيدؤي.دوقولاةساودىلعةوقبطغضلا
مكحتلانيسحتوربكأكرحمةلمرفريفوتىلإ
رييغت.تاساودلامادختسانودةرايسلايف
ىلعفرعتت)PAS(ءادألاتامتيراغول
ةلمرفلاوأةداحلاتافاطعنالاتاءارجإ
ظافتحالاوديدحتلريبكلاعراستلاوةفينعلا
مادختسامدعةلاحيفلقأةعرسسورتب
سورتلارييغتتايلمعزيمتتو.كارحملا
.رييغتلاةيلمعةعرسةدايزلكلذومزحلاب

)ةدعاسملاةوق(هيجوتلا

يففيفخهيجوتساسحإنمطبضلل
Tour Mode)ليلقتىلإ)رفسلاعضو

)يضايرلا(Sportعضويفةدعاسملا
ةيلمعبساسحإلانمديزمل)ةبلحلا(Trackو
.هيجوتلا

ناكاذإ(يسيطانغملابوكرلايفمكحتلا
)اًرفوتم

فيلوتنمتامدصلافيفختمزحطبضل
ةباجتساىلإ)رفسلا(Tourعضويفةحارلا
Trackو)رفسلا(Sportعضويفةنسحم
.)ةبلحلا(

زارط(قالطنالايفمكحتلا
V-Seriesطقف(

ىصقأل)ةبلحلا(Trackعضويفالإرفوتيال
عضولامادختسادنع"قاطنلاجراخ"عراست

Competitive)عضووأ)يسفانتلاPTM.

تابثلايفمكحتلا
ليلقتةيناكمإيسفانتلاعضولاحيتي.

نمديزمريفوتلكلذورتويبمكلابمكحتلا
عضولااذهديدحتمتيو،ةعرسلاوةنورملا
عضويفالإرفوتيال-رزلاةطساوب
.ةبلحلا

/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإنكمي.
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
)ESC(رزلاىلعرارمتسالاوطغضلاب
.ناوثسمخةدمل

PTM)ةلاحيف()بحسلاءادأةرادإ
زرط()كلذبةبكرملازيهجت

V-Seriesطقف(
.)راسملا(Trackعضويفرفوتي.
.ديدحتللةلباقتادادعإةسمخدجوت.

قئاسلاعضوصيصخت
كرحملاتوصةرادإعضونييعتنكمي
ليضفتلاًقفوقيلعتلاكرحموهيجوتلاو
صيصختيف"ةدايقلاعضو"عجار.قئاسلا
.١٣٦/ةرايسلا

يسيئرلاعضولايفةبكرملانوكتامدنع
Track)تادادعإلادبتساكنكميال،)راسم

هذهتممُصدقف.قيلعتلاوأهيجوتلا
يفةمدقتمفئاظوعملعافتللتادادعإلا
.اهلادبتسانكميالو)راسم(Trackعضولا
تاديدحتلابيسيئرلاةبكرملاديدحتلدبتسُي
نمةدايقلاعضوةمئاقيفاهئارجإمتيتلا
ىلعدوجوملاحاتفملاوأرارزألالالخ
صيصختلاىنستيلو.طسوألالوسنوكلا
تادادعإلادحأقئاسلاددحُي،لادبتسالاو
تامولعملاماظنةشاشسملبةثالثلا
.هيفرتلاو
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ماظنلكلصيصختلاةشاشيفنوكتامدنع
:ةحاتملاتارايخلادحأددح،ةمظنألانم
)عضولاحاتفمعبتي(يئاقلت.
يحايس.
يضاير.
ةبلحلا.
حاتفمتادادعإعابتاوهيضارتفالاعضولا
رايتخالالادبتسانكمينكلو،ةبكرملاعضو
اًيلاحددحُملاماظنللةبكرملاعضوليساسألا
تادادعإلاموقت.ةمئاقلاهذهمادختساب
كولسنييعتبةمئاقلاهذهيفةددحُملا
ةددحُملاةبكرملاعاضوأعيمجيفةبكرملا
.لاعشإةرودلكيفاهبظافتحالامتيسو
اهيفمتيةرملكيفمهنييعتةداعإيغبنيالف
.ةبكرملاليغشت

ةيسفانتلاةدايقلاعضو
طغضا،اذهيرايتخالامكحتلاعضوديدحتل
ةشاشضرعتسونيترمةعرسبYىلع
ةلاسرلا)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ةدايقلاعضويفنوكتامدنع.ةبسانملا
iبحسلافاقيإحابصمءيضيسةيسفانتلا
StabiliTrak/ESCو OFF gةعومجميف
نارودنمTCSةفيظودحتال.تادادعلا
ةعومجمحيتتو،اهسفنلوحتالجعلا
ةينورتكلإلاقالزنالاةدودحمةيقرفلاسورتلا

)eLSD(ديزملابلطتيوةرايسلاةعرسةدايز
عجار.ةدايقلاةلجعكيرحتلدهجلانم
قالزنالاةدودحمةيلضافتلاسورتلاةعومجم"
.مسقلااذهيفاًقحال)طقفV-Seriesزارط(
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف

حاتفمردأوأىرخأةرمYىلعطغضا
ACC/ACCESSORYعضولاىلإلاعشإلا
ليغشتلةبكرملاليغشتدعأمث)تاقحلملا(
.ىرخأةرم)رجلايفمكحتلا(TCSماظن
iبحسلافقوتحابصمئفطني
StabiliTrak/ESCو OFF gةعومجميف
.تادادعلا

هيبنت

،بحسلايفمكحتلاليغشتفاقيإدنعو
نكميف،ةيسفانتلاةدايقلاعضوطيشنتوأ
.بحسلادقفتنأ

)طقفV-Series(بحسلاءادأةرادإ
عم)PTM(ءادألايلاعرجلاةرادإلماكتت
ماظن/StabiliTrakورجلايفمكحتلاةمظنأ
،)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ريفوتل،ةدايقلايفمكحتللةيئاقتنالاةمظنألاو
.فاطعنالادنعقسانتملاونسحملاءادألا

نوكيكرحملاةقاطنمرفاوتملارادقملا
،قيرطلافورظو،ددحملاعضولاساسأىلع
.فطعنملكرطقفصنو،قئاسلاةراهمو

ةبكرملانوكتامدنعحيباصملاهذهءيضت
.)PTM(ءادألايلاعرجلاةرادإعضويف

،ةدايقلليرايتخالايوديلاعضولااذهديدحتل
)راسملا(Trackعضومادختسامتينأمزلي
نمYىلعةعرسبطغضامث.ةبكرملايف
ةلاسرلارهظت.نيترمطسوألالوسنوكلا

PERF TRAC 1 - WET ACTIVE
HANDLING ON

يفطشنلامكحتلاليغشت-١ءادأرج(
تامولعمزكرم(DICيف)ةلتبملاضرألا
.)قئاسلا
رييغتنكمينلف،اًطشنPTMنوكيامدنع
لفسألوىلعألرزلاةطساوبةدايقلاعاضوأ
.PTMعاضوأرييغتمتيسنكلو

رارزأطغضا،PTMلغشتدنععضوديدحتل
يفPTM/قئاسلاعضويفمكحتلا
.يزكرملالوسنوكلا
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لوخددعب،ماظنلااذهءادأايازمرابتخال
نأيعيبطلانميتلاةطقنلايففطعنملا
طغضلانكمي،ةعرسلاةدايزاهدنعأدبت
.ةعرسلاةدايزةساودىلعلماكلكشب
ةقاطىوتسمرجلاءادأةرادإماظنلدعي
لهسلكشبفطعنملانمجورخللكرحملا
.رقتسمو
ةسمخىلعرجلاءادأةرادإماظنيوتحي
لالخنمعاضوألاهذهديدحتمتيو.عاضوأ
/قئاسلاعضويفمكحتلارزىلعطغضلا

PTMوأىلعألررم.يزكرملالوسنوكلايف
رزىلعطغضلاب5-1عاضوألالالخلفسأل

MODE)يلياميف.لفسألوأىلعأل)عضولا
قئاسلاتامولعمزكرميفرهظيامحيضوت
:عضولكلهبىصوملامادختسالاو

PERF TRAC 1 - WET ACTIVE
HANDLING ON

طشنلامكحتلاليغشت-١ءادأرج(
)ةلتبملاضرألايف
.ةداقلاتاراهمتايوتسمةفاكبساني.
ريغ-طقفةبطرلاوأةللبملاقرطلا.

وأةريزغلاراطمألايفمادختساللةدعم
.ةدكارلاهايملا

متيوStabiliTrak/ESCماظنلمعي.
.فورظللاًقفوكرحملاةقاطضفخ

PERF TRAC 2 - DRY ACTIVE
HANDLING ON

طشنلامكحتلاليغشت-٢ءادأرج(
)ةفاجلاضرألايف
ءانثأوأةربخلقألاةداقللبسانم.

.ةديدجقرطفاشكتسا
.طقفةفاجلاقرطلا.
متيوStabiliTrak/ESCماظنلمعي.

ًاليلقكرحملاةقاطضفخ

PERF TRAC 3 - SPORT ACTIVE
HANDLING ON

طشنلامكحتلاليغشت-٣ءادأرج(
)يضايرلا
.قيرطلاىلعنيداتعملاةداقللبسانم.
.طقفةفاجلاقرطلا.
يفةبولطملانمربكأةراهمبلطتت.

.2عضولا

StabiliTrak/ESCماظنليغشتمتي.
امعكرحملاةقاطنمربكأردقرفوتيو
.2عضولايف

PERF TRAC 4 - SPORT ACTIVE
HANDLING OFF

مكحتلاليغشتفاقيإ-٤ءادأرج(
)يضايرلاطشنلا
.قيرطلاىلعنيداتعملاةداقللبسانم.
.طقفةفاجلاقرطلا.
يفةبولطملانمربكأةراهمبلطتت.

.3وأ2عاضوألا

ماظنليغشتفاقيإمتي.
StabiliTrak/ESCكرحملاةقاطنوكتو

.٣عضولايفلاحلاوهامك

PERF TRAC 5 - RACE ACTIVE
HANDLING OFF

مكحتلاليغشتفاقيإ-٥ءادأرج(
)قابسللطشنلا
نيداتعملانيمرضخملاةداقللبسانم.

.قيرطلاىلع
.طقفةفاجلاقرطلا.
يفةبولطملانمربكأةراهمبلطتت.

.ىرخألاعاضوألا
ماظنليغشتفاقيإمتي.

StabiliTrak/ESCكرحملاةقاطنوكتو
ةعرسنمىصقألادحلاريفوتلةحاتم
.فاطعنالا
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ليغشتفاقيإلهررحمثYرزىلعطغضا
ءادألايلاع)PTM(رجلايفمكحتلاةرادإ
ةمظنأورجلايفمكحتلاماظنىلإةدوعلاو

StabiliTrak/ESC.فقوتحابصمئفطني
StabiliTrak/ESCوiرجلا OFF g.

زارط(قالطنالايفمكحتلا
V-Seriesطقف(

عضويف،قالطنالايفمكحتلاةزيمرفاوتت
ءادألابحسةرادإوأةيسفانتلاةدايقلا
)V-Series(،قيقحتبقئاسللحامسلل
راسميفةرايسلاعراستنمةيلاعتايوتسم
نملكشوهقالطنالايفمكحتلا.ميقتسم
يفمكحتتيتلابحسلايفمكحتلالاكشأ
.ةبكرملاقالطناءانثأتاراطإلانارودةعرس
ءانثأمادختساللةصصخمةزيملاهذه
نوكتثيحةقلغملاتابلحلايفتاقابسلا
نيتسىتحوتابثلانيبامعراستلاتاقوأ
.ةبوغرمًاليم
دنعطقفقالطنالايفمكحتلاةزيمرفاوتت
:ةيلاتلاريياعملابءافولا
يأوأةيسفانتلاةدايقلاعضوديدحتمتي.

ءادألابحسةرادإعاضوأنم
)V-Series(.مكحتلاماظنتابملءيضت
تاسايقلاةزهجأةحوليفبحسلايف
زكرميفةبسانملاةلاسرلارهظتو
.قئاسلاتامولعم

.كرحتتالةبكرملا.

طخيفريسلاىلإةدايقلاةلجعريشت.
.ميقتسم

لمارفلاةساودىلعمزحبطغضلامزلي.
ةلاحيفلاحلاوهامك،ةياهنلاىتح
.ةفينعلاةئجافملاةلمرفلا

عراستلاةساودىلعةعرسبطغضلامتي.
تكرحتاذإ(.ةريبكةروصبقناخلاحتفل
ةروصبقناخلاحتفلةجيتنةوقبةبكرملا
طغضلاوقناخلاريرحتكنكميف،ةريبك
ةداعإمث،مزحبدوقولاةساودىلع
قناخلاحتفلعراستلاةساودىلعطغضلا
).ةريبكةروصب
نماًيئدبمقالطنالايفمكحتلاةزيمدحتس
ةعرسبقئاسلاطغضيامدنعكرحملاةعرس
ةعرسةدايزلةعرسلاةدايزةساودىلع
ةصرفلاةحاتإبمق.ةريبكةعرسبةبكرملا
ريرحت.ةقيقدلايفكرحملاتافلتيبثتل
ىلعطغضلاءانثأةسالسوةعرسبلمارفلا
قالزنايفمكحتيس،لماكلابةعرسلاةساود
.تالجعلا
عضويفماظنلارمتسي،ةرايسلاقالطنادعب
ءادألابحسةرادإوأةيسفانتلاةدايقلا
)V-Series(.

ءادأةرادإوةيسفانتلاةدايقلاعضوةمظنأ
ةمظنأيهقالطنالايفمكحتلاورجلا
تابلحلاتاقابسيفمادختساللةصصخم

ةمظنألا.ةماعلاقرطلايفسيلوةقلغملا
سرمتوأةربخةلقضيوعتلةصصخمريغ
.قابسلاتابلحبقئاسلا

ةيلضافتسورتةعومجم
ذفانملاةدودحم
ةيلضافتلاسورتلاةعومجمترفوتاذإ
متيسف،)eLSD(قالزنالاةدودحمةينورتكلإلا
ىلعeLSDةزيملمعتو.اًيئاقلتاهطيشنت
تالخدموةيلعافبةرايسلاتاساسحةبقارم
يفريغتلارادقمديدحتضرغبقئاسلا
:ةبكرملاكلتمت،eLSDلضفب.فورظلا
.ةعرسلايلاعنسحممكحت.
،تافطعنملالالخرجلاةيناكمإنيسحت.

.عراستلانمديزمبحمسيامم
.ةقدرثكأهيجوت.
.اهتقاشروةبكرملاةعرسةدايز.
مكحتلاماظن/StabiliTrakعملماكتلا.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

يتلا،eLSDةزيمبةدوزملاتارايسللةبسنلاب
رييغتبجي،ةيساقفورظيفاهتدايقمتي
ةدايقلاعضوعجار.يفلخلاروحملالئاس
.٣١١/ةنايصلالودجو١٩٨/ةيسفانتلا
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ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

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

ةعرسىلعظافحلانكميةعرسلاتبثمعمو
نودبرثكأوأ)ةعاس/ليم25(ةعاس/مك40
ةساودىلعكمدقعضويفرارمتسالا
ىلعةعرسلاتبثملمعيالامك.دوقولا
25(ةعاس/مك40نملقأتاعرس
.)ةعاس/ًاليم

مكحتلاماظن/StabiliTrakماظنأدباذإ
نمدحلايف)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
مادختسادنعاهروحملوحةلجعلانارود
متيفوسف،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ًايئاقلتةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنريرحت
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
ثودحدنع.١٩٢/تابثلايفينورتكلإلا
يفمكحتلاماظنطيشنتدنعمادطصاراذنإ
يفمكحتلاماظنلصفمتي،ةعرسلاتابث
مداصتلاراذنإماظنعجار.ةعرسلاتابث
قيرطلافورظحمستامدنع.٢١٩/يمامألا
نكميٍذئنيح،نامأبةعرسلاتبثممادختساب
.ةعرسلاتبثمليغشتةداعإ
تابثيفمكحتلاماظنلمعفقوتيسو
مكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيفةعرسلا
مكحتلا/StabiliTrakوأ"TCS"رجلايف
."ESC"تابثلايفينورتكلإلا

مكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيف

J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

+RES:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةرتفلىلعألمكحتلارصنعطغضا،ةركاذلا
عمطغضاوأةعرسلاهذهةعباتملةزيجو
ماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالا
،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
ةدايزل.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا
،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلا
.ىلوألاتابثلاةجردىتحRES+طغضا
٥(ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل
طغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم

+RESةيناثلاةسباحلاىتح.
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SET-)لفسألمكحتلارصنعطغضا:)طبض

ةعرسلاطبضل−SETىلإةزيجوةرتفل
اذإ.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتو
ًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناك
.ةبكرملاةعرسصاقنإلهمدختسا،لبقنم
/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاليلقتل
ةسباحلاىتحلفسألل−SETطغضا،)ةعاس
/مك٥ةمالعىتحةعرسلاليلقتل.ىلوألا
،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس
.ةيناثلاةسباحلاىتحلفسألل−SETطغضا
حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنعJرزليغشتةلاحيف
اموهوRES+وأ−SETىلعطغضلامتيامبر
امدنعةعرسلاتابثعضوليغشتيفببستي
رزلاقالغإىلعظفاح.اًبولطمكلذنوكيال
Jيفمكحتلاماظنمادختسامدعءانثأ
.ةعرسلاتابث

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث−SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤

ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضدنع
ماظنلرضخأرشؤمرهظي،ةبوغرملاةعرسلا
تادادعلاةعومجمبةعرسلاتابثيفمكحتلا
يفماظنلابةعرسلاطبضةلاسررهظتو
.ةدوجومتناكاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
٤٠يلاوحىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمبو
طغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك
ةرتفلىلوألاةسباحلاىتحRES+ىلع
ةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملادوعتف.ةزيجو
.اقبسم

ةعرسلاتبثمطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرسىلع

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
،ىلعألRES+ىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةعرسلاغولبمتيىتح
.هررحمث

لحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
ىتحىلعألاًعيرسRES+طغضا،ةريغص
دادزت،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلا
ةعاس/مك1يلاوحرادقمبةبكرملاةعرس
.)ةعاس/ليم1(

،ةريبكلحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
ةسباحلاىتحاًعيرسRES+طغضا
ةعرسةدايزمتيةطغضلكيف.ةيناثلا
يفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلا
.ةعرسلادادعىلع

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١١٣/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

ةعرسلاتبثمطبضءانثأةعرسلاضفخ
ةددحُمةعرسىلع

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
،لفسأل−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملالقألاةعرسلاغولبمتيىتح
.هررحمث

لحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ىتحلفسألاًعيرس−SETطغضا،ةريغص
لقت،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلا
ةعاس/مك1يلاوحرادقمبةبكرملاةعرس
.)ةعاس/ليم1(
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،ةريبكلحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.

ىتحلفسألاًعيرس−SETطغضا
متيةطغضلكيف.ةيناثلاةسباحلا
٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرسليلقت
يفحضوموهامك)ةعاسلايفليم
.ةعرسلادادعىلعتامالعلا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنموقيدق
ةرايسلاةعرسليلقتلاًيكيتاموتوأةلمرفلاب
.)طقفCTSزارط(
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١١٣/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

تبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت
ةعرسلا

.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ةساودلاىلعنمكمدقعفرتامدنعو
ةقبسمةعرسلاىلإعوجرللةبكرملائطبتسف
ةساودطغضدنع.درطملاريسللطبضلا
ماظنءاغلإلليلقبريرحتلادعبوأةعرسلا
–SETطغضيدؤي،ةعرسلاتابثيفمكحتلا
تابثيفمكحتلاماظنطبضىلإةزيجوةرتفل
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلاىلعةعرسلا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

ىلعةعرسلاتبثملمعةقيرطنإ
ةلومحوةعرسىلعفقوتتتاعفترملا
دوعصدنعو.تاعفترملارادحناوةبكرملا
طغضلاىلإجاتحتدقفةردحنملاتاعفترملا
ىلعظافحللدوقولاةساودىلعرارمتساب
عفترمناكمنملوزنلادنع.ةبكرملاةعرس
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنموقيدق
ةرايسلاةعرسليلقتلاًيكيتاموتوأةلمرفلاب
ىلإجاتحتدق،كلذكو.)طقفCTSزارط(
نمليلقتللىندأرايغىلإليدبتلاوأةلمرفلا
،لمارفلاةساودقيشعتدنع.ةبكرملاةعرس
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنريرحتمتي

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم

مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

ةعرسلايفمكحتلاةزيم
ةيمؤالتلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلابزيهجتلاةلاحيف
رايتخاقئاسللحاتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف
تابثيفمكحتلاماظنبةطوبضملاةعرسلا
مسقلااذهأرقا.ةقحاللاةوجفلاوةعرسلا
ةوجفلا.ماظنلااذهمادختسالبقلماكلاب
نيبةقحاللاةينمزلاةرتفلانعةرابعةقحاللا
ىلعةرشابمكمامأةدوصرمةبكرموكتبكرم
.هاجتالاسفنيفكرحتتوريسلاطخسفن
،كريسطخىلعةبكرمدصرمتيملاذإ
مكحتلاماظنلثمACCماظنلمعيفوسف
ACCماظن.يداعلاةعرسلاتابثيف
.ةيرادارتارعشتسمواريماكمدختسي
ناكمإبف،كريسطخىلعةبكرمدصرمتاذإ
مايقلاو،هضفخوأعراستلابمايقلاACCماظن
ةقحاللاةوجفلاىلعظافحللةبسانمةلمرفب
ةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحتلو.ةراتخملا
ACCماظنناكاذإ.لمارفلاقّشع،ةيمؤالتلا
لصفمتيدقف،كتبكرمةعرسيفمكحتي
ماظنليعفتدنعاًيكيتاموتوأACCماظن
ماظنوأ)TCS(رجلايفمكحتلا

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
)ESC(.مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
حمستامدنعو.١٩٢/تابثلايفينورتكلإلا
ةرمACCماظنمادختسابقيرطلافورظ
ليغشتةداعإنكميهنإف،نمآلكشبىرخأ
.ACCماظن
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ماظنفاقيإةلاحيفACCماظنلمعينل
وأ)TCS(رجلايفمكحتلا

StabiliTrak/ESC.

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

١٦٦.

ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ
:ةيلاتلاتالاحلايفACCماظنمدختستال
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
وأجولثلابةاطغمتارعشتسملا
الدقف.تاخاستالاوأديلجلا
.كمامأريستةبكرمماظنلافشتكي
نميمامألاءزجلاىلعظفاح
.افيظنلماكلابةبكرملا

بابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.
وأرطملاوألاثملاليبسىلع
ACCءادأنوكي،ديلجلالوطه
.فورظلاهذهلظيفاًدودحم

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا

J:هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا.
تابثيفمكحتلاماظنلضيبأرشؤمءيضي
.ةعرسلا

+RES:ةرتفلىلعألمكحتلارصنعكرح
وأاقبسمةطوبضملاةعرسلاةداعتسالةزيجو
ACCماظنناكاذإةبكرملاةعرسةدايزل
/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل.لعفلابالاعف
ىتحRES+طغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس
ىتحةعرسلاةدايزل.ىلوألاتابثلاةجرد
ةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالع
ةسباحلاىتحRES+طغضا،ةعرسلادادعب
.ةيناثلا

SET-)لفسألمكحتلارصنعطغضا:)طبض
ماظنليعفتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفل

ACCماظنناكاذإةبكرملاةعرسليلقتلوأ
ACC١رادقمبةعرسلاليلقتل.لعفلابالاعف
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−SETطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك
ةعرسلاليلقتل.ىلوألاةسباحلاىتحلفسألل
ةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالعىتح
ىتحلفسألل−SETطغضا،ةعرسلادادعب
.ةيناثلاةسباحلا
حسمنودACCماظنريرحتلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا
وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]

)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلا
يفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلاتابث
ةمظتنملاةعرسلاتابث

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلل
تابثيفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلا
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةمظتنملاةعرسلا
تامولعمةشاشىلعةلاسررهظت.*
.)DIC(قئاسلا

ماظنرشؤم ACC مكحتلاماظنرشؤم
ةعرسلاتابثيف

ةمظتنملا

ءيضيس،اًطشنمACCماظننوكيامدنع
ةعومجمىلعرضخألانوللابoرشؤم
امدنع.ةقحاللاةوجفلاضرعمتيسوتادادعلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظننوكي
نوللابJرشؤمءيضيس،اًطشنمةمظتنملا
متينلوتادادعلاةعومجمىلعرضخألا
.ةقحاللاةوجفلاضرع
طبضمتيس،ليغشتلاديقةبكرملانوكتامدنع
عضولاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرملاليغشتفاقيإلبقمدختسُملاريخألا

ريذحت}
يفمكحتلاماظنرشؤمنماًمئادققحت
ةعومجمىلعدوجوملاةعرسلاتابث
ماظنعاضوأنميأديدحتلتادادعلا
ليغشتلاديقةعرسلاتابثيفمكحتلا
ماظننكيملاذإ.ةزيملامادختسالبق

ACCةلمرفلابةبكرملاموقتنل،اًطشن
ىرخألاتابكرملانمبارتقالادنعاًيئاقلت
متيملاممداصتعوقوىلإيدؤيدقامم
تنأضرعتتدقو.اًيوديلمارفلاقيشعت
وأةغلابةباصإلنيرخآلاصاخشألاو
.ةافولا

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض
ةعرسلا

،مادختسالامدعدنعJليغشتةلاحيف
ماظنلاىلإلاقتنالاوهيلعطغضلامتيدقف
الامدنعةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
Jقالغإىلعظفاح.اًبولطمكلذنوكي
تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدعءانثأ
.ةعرسلا
ماظنللةبولطملاةطوبضملاةعرسلاددح
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
دنعةبكرملاةعرسيهةعرسلاهذهنوكت
.كريسطخيفةبكرميأدصرمدع
نملقأةعرسطبضبموقينلACCماظن

نكميهنأالإ،)ةعاس/ليم١٦(ةعاس/مك٢٥
.لقألاتاعرسلايفهليغشتةداعتسا
:ACCماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث–SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
ىلعكمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلا
.ددحملالصافلانملقأةفاسم
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تادادعلاةعومجميفACCرشؤمرهظي
.ةرفوتمتناكاذإ)HUD(ةيولعلاةشاشلاو
رشؤملارهظي،الاعفACCماظننوكيامدنع
.رضخألانوللاب
رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

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

+RESىلإةبكرملادوعتف.ةزيجوةرتفلىلعأل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلا

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرس

يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.

.لفسأل–SETطغضا.ىلعألاةعرسلا
.دوقولاةساودومكحتلارصنعكرتا
عمكرحتلابنآلاةبكرملاموقتفوس
.ىلعألاةعرسلاتابثىلعظافحلا
ماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع

ACCزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب
قرزألانوللابACCرشؤمرهظي.هتفيظو
ةيولعلاةشاشلاوتادادعلاةعومجمب
)HUD()ةزيملاهذهترفوتاذإ(.

،ىلعألRES+ىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةعرسلاةشاشلاىلعرهظتىتح
.هررحمث،ةبوغرملاةطوبضملا

لحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
ىتحىلعألRES+طغضا،ةريغص
دادزت،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلا
ةعاس/مك١رادقمبةبكرملاةعرس
.)ةعاس/ليم١(

،ةريبكلحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
يف.ةيناثلاةسباحلاىتحRES+طغضا
ةبكرملاةعرسةدايزمتيةطغضلك

)ةعاسلايفليم٥(اس/مك٥رادقمب
دادعىلعتامالعلايفحضوموهامك
.ةعرسلا

نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
،ددحملالصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
لوصولاىتحةبكرملاةعرسدادزتفوسف
.ةطوبضملاةعرسلاىلإ
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١١٣/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُمةعرس

يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

لمارفلاريرحتبمق.ةبوغرملالقألا
نآلاةبكرملاموقتفوس.–SETطغضاو
ةعرسلاتابثىلعظافحلاعمكرحتلاب
.ىندألا

،لفسأل–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.
،ةبوغرملالقألاةعرسلاغولبمتيىتح
.هررحمث
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،رغصألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.

ةسباحلاىتحلفسأل−SETطغضا
ةعرسلقت،ةطغضلكعم.ىلوألا
ةعاس/مك1يلاوحرادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم1(

،ةريبكلحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ةسباحلاىتحلفسأل−SETطغضا
ةعرسليلقتمتيةطغضلكيف.ةيناثلا
يفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلا
.ةعرسلادادعىلع

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١١٣/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

ةقحاللاةفاسملارايتخا

يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب]طغضا
ةثالثربعةوجفلارزلقنتةطغضلك.ةقحاللا
.ةريبكوأ،ةطسوتم،ةديعب:طبضعاضوأ

يلاحلاطبضلاعضورهظي،طغضلادنع
ةشاشلاوتادادعلاةعومجميفةفاسملل
ةرتفل)ةدوجومتناكاذإ()HUD(ةيولعلا
ربعةوجفلارزلقنتةيلاتةطغضلك.ةزيجو
.ةريبكوأ،ةطسوتم،ةديعب:طبضعاضوأةثالث
متينأىلإاتباثةوجفلاطبضعضولظي
.هرييغت
ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
،)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ةعرسبسحىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف
عجارتتس،ةبكرملاةعرستدازاملك.ةبكرملا
.اهمامأةدوصرملاةبكرملانعاديعبكتبكرم
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو،اذه
ةوجفلارايتخادنعرابتعالانيعبةيوجلا
تاوجفلاةعومجمبسانتتالدقف.ةقحاللا
فلتخمونيقئاسلاعيمجعمرايتخاللةلباقلا
.ةدايقلافورظ
ةوجفلاطبضعضوليكيتاموتوألارييغتلا
هيبنتلاتيقوتةيساسحةجردرييغتىلعلمعي
ةيصاخلةبسنلاب)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(
ماظنرظنا.)FCA(يمامألامداصتلاهيبنت
.٢١٩/يمامألامداصتلاراذنإ

قئاسلاهيبنت

ةيولعلاةشاشلانودب

ةيولعلاةشاشلاعم

رمألامزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
ماظنرودقمبسيلنوكيامدنعقئاسلالخدت

ACCبارتقاللاًرظنٍفاكلكشبحبكلاءارجإ
.كمامأيتلاةبكرملانمةياغللةريبكةعرسب
نمةلسلسرهظت،رمألااذهثودحدنع
مداصتلانمريذحتلازومروأءارمحلاءاوضألا
ةرفوتمتناكاذإ،ةيولعلاةشاشلاىلع
قلطنتنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعضموتو
دعقمزتهيسوأ،ةمدقملانمتارافصةينامث
.نيبناجلاالكنمتارمسمخةمالسلاهيبنت
لفسأ"مداصتلا/فاشتكالاةمظنأ"رظنا
.١٣٦/ةرايسلاصيصخت
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.١٦٦/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةبكرمرشؤم
تناكاذإ،HUDةيولعلاةشاشلاوتادادعلا
.ةدوجوم
متاذإطقفمامألايفةبكرمرشؤمرهظي
كريسطخسفنىلعةبكرمفاشتكا
.هاجتالاسفنيفكرحتتو
ماظنبيجتسينلف،رشؤملااذهرهظيملاذإ

ACCيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلابموقيوأ
.كمامأريست
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيوايكيتاموتوأ
ةوجفللاقبطكمامأيتلاةبكرملافلخ
ةبكرملاةعرسلقتوأدادزت.ةراتخملاةقحاللا
نلاهنكلو،كمامأريستيتلاةبكرملابسحب
لمعتنأنكميو.ةطوبضملاةعرسلازواجتت
.رمألامزلاذإ،ةدودحمةلمرفقيشعتىلع
حيباصمءيضت،ةلاعفةلمرفلانوكتامدنعو
عامسوأةلمرفلابروعشلانوكيدق.لمارفلا

موقيامدنعلاحلاوهامعافلتخماهتوص
اًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتبقئاسلا
.اًيعيبط

ةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا
ريبكلكشب

ريذحت}
ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ىلإبيجتسيوأفشتكيالدق)ةعرسلا
ئطببةكرحتملاوأةفقوتملاتارايسلا
موقيالدق،لاثملاليبسىلع.كمامأ
ملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلا
دقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأفشتكي
مستتيتلارورملاةكرحءانثأكلذثدحي
رهظتامدنعوأريسلاءدبوفقوتلاةرثكب
ةراحرييغتببسبكمامأةأجفةبكرم
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريس
ماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت

ACC.ءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالاف
يأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلا
.لمارفلاليغشتوءارجإ

ايكيتاموتوأACCماظنريرحت

ACCيمؤالتلاةعرسلاتبثمماظنررحتيدق
ليغشتىلإقئاسلاجاتحيفوسواًيكيتاموتوأ
كلذوةبكرملاةعرسءاطبإلهسفنبلمارفلا
:امدنع
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.
يفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.

.StabiliTrak/ESCماظنوأ)TCS(رجلا

.ماظنلايفلطعدوجو.

نعةحيحصريغةقيرطبرادارلاغّلبي.
وأةيوارحصةقطنميفةدايقلادنعةقاعإ
وأىرخأةبكرميأدوجونودةيئان
رهظتدق.قيرطلابناجىلعتانئاك
ريغACCنأىلإةراشإللDICةلاسر
.اًتقؤمرفوتم

ضيبألانوللاىلإACCرشؤملوحتيس
.طشنريغACCماظنحبصيامدنع
ACCطيشنترّذعتدنع،تالاحلاضعبيف
يداعلاماظنلامادختسانكمي،)تاقحلم(
نيبليدبتلا"رظنا.ةعرسلاتابثيفمكحتلل

ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
تابثيفمكحتلليداعلاماظنلاو)ةعرسلا
رظنا.مسقلااذهيفاًقباسدراولا"ةعرسلا
يأمادختسالبقةدايقلافورظيفاًمئاد
.ةعرسلاتابثيفمكحتماظن
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٢٠٩ ليغشتلاوةدايقلا
ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةقحالةوجفىلعACCماظنظفاحيفوس
ءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملافلخ
.ةبكرملاهذهفلخفقوتلاىتحكتبكرم
فنأتسيملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
يفةبكرمرشؤمضمويسف،هلمعACCماظن
نمققحتتيكلريكذتلانمعونكمامألا
.ةعباتملالبقكمامأةيرورملاةلاحلا
هيبنتدعقمزتهيفوس،كلذىلإةفاضإلاب
وأ،نيبناجلاالكنمتارمثالثةمالسلا
"هيبنتلاعون"رظنا.تارافصثالثقلطنتس
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاءدبهيبنت"و
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف"ةعرسلا
.١٣٦/ةرايسلاصيصختتحت

ىلعطغضا،كمامأيتلاةبكرملاتدعتبااذإ
+RESلمعفانئتسالدوقولاةساودىلعوأ

وأنيتقيقدنمرثكألتفقوتاذإو.ACCماظن
نامأمازحواًحوتفمقئاسلابابناكاذإ
ACCماظنموقيس،اكوكفمقئاسلادعقم
)EPB(يلآلانكرلالمارفليغشتباًيئاقلت
ةلاححابصمءيضيفوس.ةبكرملاتيبثتل
Electricرظنا.EPBلمارف Parking Brake
ريرحتل.١٩٠/)يئابرهكلانكرلالمارف(
ىلعطغضا،)EPB(يلآلانكرلالمارف
.دوقولاةساود
تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
.ةبكرملاةرداغملبق

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

ريذحت}
Pعضولاىلعاهطبضنودةبكرملاةرداغم
ةبكرملاكرتتال.اريطخنوكيدق)نكرلا(
لالخنمفقوتلاءانثأةتبثمنوكتامنيب
)نكرلا(Pعضولاامئادطبضا.ACCماظن
.ةبكرملاةرداغملبقلاعشإلائفطأو

ACCماظنزواجت

طاشنءانثأدوقولاةساودمادختساةلاحيف
نوللاىلإACCرشؤملوحتيس،ACCماظن
HUDيفوتادادعلاةعومجمىلعقرزألا
ةيئاقلتلاةلمرفلانأىلإةراشإلل)ترفوتاذإ(
فانئتسابACCماظنموقيس.ثدحتنل
ةساودىلعطغضلامتيالامدنعةيلمعلا
.دوقولا

ريذحت}
ةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
ىلعةزكترمكمدقتناكاذإايكيتاموتوأ
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.دوقولاةساود
.كمامأةدوجومةبكرمب

قيرطلاىلعتاينحنملا

ريذحت}
ACCماظنفشتكيال،تاينحنملايف
ةراحسفنيفكمامأريستيتلاةبكرملا
ىتحكتبكرمعراستبأجافُتدقو.كريس
دنعاصوصخوةطوبضملاةعرسلللوصولا
دنعوألعفلابةدوجومةبكرمفلخريسلا
نأنكميامك.جورخلاتارمميفلوخدلا
مدطصتوأةبكرملاىلعةرطيسلادقفت
ةدايقلاءانثأACCماظنمدختستال.ءيشب
نك.جورخلاوألوخدلاتارمميف
دنعلمارفلامادختسالامئادادعتسم
.ةرورضلا
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ريذحت}
ACCماظنبيجتسيال،تاينحنملايف
هيدلرفوتيالوأ،ىرخأةراحيفةبكرمل
سفنيفريستةبكرملةباجتساللتقولا
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.كريسةراح
ىلعةرطيسلادقفتوأ،كمامأةبكرمب
دنعيفاضإمامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملا
ةبهأىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظ
دنعلمارفلامادختسالدادعتسالا
ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا

يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقيوكمامأ
رهظينلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملا
.مامألايفةبكرمرشؤم

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
قّشعتو،كتراحيفريستالةبكرمدوجونع
.لمارفلا
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه

ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

نأىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
ذئدنعو.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكت
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدق

تاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
بحسدنعوتاضفخنملاوتاعفترملا
ةروطقم
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ىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
ماظنف.ةروطقمبحسدنعوأتاردحنملا

ACCكمامأريستيتلاةبكرملافشتكينل
ىلعةدايقلادنعريسلاةراحسفنيف
ىلإابلاغقئاسلاجاتحيفوسو.تاردحنملا
ىلعةلمرفلابمايقلاوةمهملايلوت
.ةروطقمبحسدنعاصوصخو،تاردحنملا
.ACCماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع

ACCماظنليغشتفاقيإ

:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم

مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

راعشتسالاماظنفيظنت

فلخيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
يفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلاةآرم
وأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملاةمدقم
هذهو.لحولاوأتاخاستالاوأديلجلا
يكلةفيظننوكتنأىلإجاتحتقطانملا
.ميلسلكشبACCماظنلمعي
ماظنلانوكيدق،ACCماظنلمعيملاذإ
رظنا.اًحاتمةعرسلاتابثيفمكحتلليداعلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلا(ACCنيبليدبتلا"
مكحتلليداعلاماظنلاو)ةعرسلاتابثيف
اذهيفاًقباسدراولا"ةعرسلاتابثيف
لبقةدايقلافورظيفاًمئادرظنا.مسقلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتماظنيأمادختسا
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"

٣٠١.

ةلاحيفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
دوجووأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطه
.قيرطلايفشر

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

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

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
وأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلايبكار
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
تاعرسعيمجلظيفلمعت.

.ةدايقلا
يفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلابنجتل
)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةيؤرلافورظلظيفلمعت.
.ئيسلاسقطلاوأةئيسلا

ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.
وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا

رعشتسمةيطغتءانثألمعت.
وأتاقصلملالثمءايشأبفاشتكالا
.ةيندعمتاحولوأسيطانغملا

لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.
مدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصباهحالصإ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص

قئاسلاهبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
.ةرافصقالطإلالخنمقئاوعدوجول
رظنا،ريذحتلاةرافصتوصةدشرييغتلو
/ةرايسلاصيصختتحت"ةمءالملاوةحارلا"

١٣٦.

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

١٣٦.

فيظنت

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

ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا

ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.

ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.
يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا

يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.

مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.
ةيفلخلاةيؤرلاايارم

ءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.
ةيجراخلاايارملانميلفسلا

ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.

ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.
ةرايسلا
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وأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخللعوجرلا
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
نكرلادعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
يمامألانكرلادعاسمماظنو،)RPA(يفلخلا
)FPA(،ةيؤرلااريماكوةيطيحملاةيؤرلاو
ماظنوفيصرلاضرعاريماكوةيمامألا
ماظنو)RAB(عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلا
تاعطاقتلاهبنمو،فلخللعوجرلاريذحت
نكرلادعاسمو)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
وأنكرلايفقئاسلا)APA(يكيتاموتوألا
ةقطنملاامئادصحفت.ماسجألابنجت
عوجرلاوأنكرلانعةبكرملابةطيحملا
.فلخلل

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

عوجر(Rعضولاىلإةبكرملاةكرحلقندنع
)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكضرعت،)فلخلل
يفةبكرملافلخةعقاولاةقطنمللةروص
ضرعمتي.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمةبكرملارايغرييغتدنعةقباسلاةشاشلا
R)ىلإةدوعلل.ريصقرخأتدعب)عوجر
رزيأىلعطغضا،ةعرسبةقباسلاةشاشلا
تامولعملاماظنىلعةدوجوملارارزألانم
عضولاىلإةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاو
P)ىتحةبكرملاةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا
يفليم8(اًبيرقتةعاس/مك12ىلإلصت
يفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاددح.)ةعاسلا
ةيمامألااريماكلاروصضرعلاريماكلاةشاش

Guidanceددح.ةيفلخلاوأ Lines)طوطخ
طوطخنيكمتلاريماكلاةشاشىلع)هيجوتلا
.اهليطعتوأهيجوتلا

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
يبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأمدصملا
راهظإلةشاشلاىلعيريذحتثلثمرهظيدق
دعاسمماظنهفشتكايذلامسجلاناكم
اذهنولريغتيو.)RPA(يفلخلانكرلا
دادزيورمحألاىلإيلاقتربلانمثلثملا
.دوصرملامسجلانمبارتقالامتاملكهمجح

)طقفCTSزارط(ةيطيحملاةيؤرلا

ةروصضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاترفوتاذإ
ىلإةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنملل
ةشاشيفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرع
اريماكلادجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظن
راعشلانمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألا
لفسأةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألا
دجوتامكةيجراخلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك
.ةرايسلا

ريذحت}
ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
الدق.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
ةدوجوملاةيجراخلاايارملايطدعاسي
طيحملادهشملاضرعيفعضوملاجراخ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةقطنملاامئادصحفت.ةحيحصةروصب
عوجرلاوأنكرلانعةبكرملابةطيحملا
.فلخلل

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١

ةضورعمريغةقطنملا.٢

)طقفCTSزارط(ةيمامألاةيؤرلااريماك

دهشمضرعمتي،رايخلااذهرفوتاذإ
ةشاشيفةبكرملامامأةدوجوملاةقطنملل
دهشملاضرعمتي.هيفرتلاوتامولعملاماظن
يأىلإ)عوجرلا(Rعضونملوحتلادعب
CAMERAسملدنعوأ،يمامأسرت
تامولعملاماظنةشاشىلع)اريماكلا(
مامألاىلإةبكرملاكرحتءانثأو،هيفرتلاو
اذإ.)س/ليم5(س/مك8نملقأةعرسب
ةيؤرلااريماكنإف،ةزيملاهذهترفوت
دعاسمماظنفاشتكادنعلمعتةيمامألا
مس٣٠ةفاسمىلعمسجيألنكرلا
.)ةصوب١٢(

زارط(فيصرلاةيؤراريماك
CTS-V Seriesطقف(

دهشمضرعمتي،رايخلااذهرفوتاذإ
ةشاشيفةبكرملامامأةدوجوملاةقطنملا
ةشاشلاضرعت.هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةشاشلاىلعأيفىلعألانماًدهشم
ىرسيلاوىنميلاةيمامألااريماكلادهاشمو
دهاشملاضرعمتي.ةشاشلالفسأيف
ىلإ)عوجر(Rعضونملوحتلادعبةيمامألا
CAMERAسملدنعوأ،يمامأسرتيأ
تامولعملاماظنةشاشىلع)اريماكلا(
مامألاىلإةبكرملاكرحتءانثأو،هيفرتلاو
يفليم٥(اس/مك٨نملقأةعرسب
روصنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ.)ةعاسلا
ماظنفاشتكادنعرهظتةيمامألااريماكلا
مس٦٠ةفاسمىلعمسجيألنكرلادعاسم
يفناتيمامألاناتريماكلادجوت.)ةصوب٢٤(
.ةيمامألاةهجاولاةحوليبناجالك
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٢١٥ ليغشتلاوةدايقلا

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

نكرلادعاسمماظن

تناكاذإو،يفلخلانكرلادعاسممادختساب
امدنع،يمامألانكرلادعاسمبةدوزمةبكرملا
5(اس/مك8نملقأةعرسبةبكرملاكرحتت
تارعشتسملافشتكتدق)ةعاسلايفليم
لصييتلاماسجألاتادصملايفةدوجوملا
1.2وفلخلايف)مدق8(رتم2.5ىلإاهلوط
مس25قاطنيفةبكرملامامأ)مدق4(رتم
لفسأوضرألاحطسنم)ةصوب10(
تافاسملقتنأنكميو.دصملاىوتسم
راحلاسقطلافورظلالخهذهفاشتكالا
نلةبوجحملاتارعشتسملا.بطرلاوأ
تافاشتكايفببستتدقوماسجألافشتكت

نمتارعشتسملاةفاظنىلعظفاح.ةئطاخ
لحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو،لحولا
لسغدعبتارعشتسملافظنو؛جلثلا
.دمجتلاةرارحتاجرديفةرايسلا

ريذحت}
وألافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،دصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
ةدايقلادنعماظنلااذهرفاوتيالو.اهنع
لايمأ٥(اس/مك٨نمىلعأتاعرسىلع
وأةافولاوأةباصإلايدافتل.)ةعاسلايف
دعاسمماظندوجويفىتح،ةرايسلافلت
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،نكرلا
يفرظنلاوةرايسلابةطيحملاةقطنملا
وأمامأللكرحتلالبقايارملاعيمج
.فلخللعوجرلا

ةشاشىلعتادادعلاةعومجميوتحتدق
حضوتةطرشأاهبنكرلادعاسمماظنل
عقوملوحتامولعمو"مسجلاوحنةفاسملا"
برتقيامدنعو.نكرلادعاسمماظنلمسجلا
لوحتيونابضقلانمديزملاءيضي،مسجلا
مثيلاقتربلاىلإرفصألانمنابضقلانول
.رمحألا
،فلخلايفةرملوألمسجفاشتكادنع
دعقمزتهيوأ،فلخلانمةدحاوةرافصردصت
نوكيامدنع.نيبناجلانمنيترمنامألاهيبنت
فلخ)مدق٢(رتم٠٫٦<(ادجاًبيرقمسج
،)ةبكرملامامأ)مدق١(رتم٠٫٣<وأ،ةبكرملا
فلخلاوأمامألانمتارافصسمخقلطنت
زتهيوأ،مسجلافاشتكاعقومبسحىلع
.نيبناجلانمتارمسمخنامألاهيبنتدعقم
يمامألانكرلادعاسمنعةرداصلاتامغنلا
.يفلخلانكرلادعاسميفاهتاليثمنمىلعأ
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٦
لمارفلاوفلخللعوجرلاريذحت
ةيسكعلاةيكيتاموتوألا

يمؤالتلاماظنلابةدوزملاتابكرملابرفاوتي
ريذحتماظن)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنوفلخللعوجرلا
عوجرلاريذحتعيطتسي.)RAB(ةيسكعلا
نمريذحتلا،ماظنلانمءزجك،فلخلل
تاعرسبفلخللعوجرلادنعةيفلخلاماسجألا
.)ةعاس/ليم5(ةعاس/مك8نمربكأ
فوسفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظن
دنعفلخلانمةدحاوةرمةرافصقلطي
هيبنتدعقمزتهيوأ،ةرملوألمسجفاشتكا
فشتكيامدنع.نيبناجلاالكنمنيترمنامألا
،ثودحلاكشوىلعمداصتكانهنأماظنلا
رعشتوأ،فلخلانمةرافصلاتوصعمست
نمنامألاهيبنتدعقميفتازازتهاسمخب
ليغشتاضيأكانهنوكيدقو.نيبناجلاالك
.لمارفللداحوعيرس

ريذحت}
عمفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظنلمعي
/ليم٥(ةعاس/مك٨نمربكألاتاعرسلا
وألافطألاماظنلافشتكيال.)ةعاس
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،مدصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

عوجرلالثم،فقاوملاضعبيف.اهنع
كانهنوكيالدق،ةيلاعتاعرسبفلخلل
ليغشتماظنلاعيطتسييكل،فاكتقو
يدافتل.داحوعيرسلكشبةبكرملالمارف
ىتح،ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلا
عوجرلادنعريذحتلاماظندوجويف
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،فلخلل
يفرظنلاوةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلالبقايارملاعيمج

،)عوجر(Rفلخللعوجرلاسرتمادختسادنع
عجرتةرايسلانأماظنلافاشتكاةلاحيف
مادطصالابنجتلواًدجةريبكةعرسبفلخلل
يفوكترايسفلخاهفاشتكامتةرايسب
اًيئاقلتماظنلامدختسيدقف،كراسمسفن
مادصلابنجتييكةرايسلافقولةيوقةلمرف
.هنعجتانلارثألاللقيوأ

ريذحت}
عاونأبنجتعيطتستالدقRABةيصاخ
رظتنتال.ةيفلخلاتامداصتلانمةديدع
اذه.ةيكيتاموتوألاةلمرفلالمعتنأىلإ
ةلمرفلحملحيلممصمريغماظنلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

Rعضولايفطقفلمعيوهوقئاسلا
فلخاممسجفاشتكادنع)عوجرلا(
وأةلمرفلابموقيالدقو.ةرشابمةبكرملا
بنجتلبسانملاتقولايففاقيإلا
دصردنعةلمرفلابموقينل.مداصتلا
تاعرسبةبكرملاكرحتتامنيبماسجأ
ماظنلافشتكيال.ةياغللةضفخنم
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوألافطألا
،مدصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
ةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
فلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل.اهنعاًدج
صرحا،RABةزيمدوجوعمىتح،ةبكرملا
ةطيحملاةقطنملانمققحتلاىلعاًمئاد
.فلخللعوجرلاءانثأولبقةبكرملاب

دعبلمارفلاةساودىلعطغضلايدؤيس
ةلمرفلاريرحتىلإةبكرملافقوت
طغضلامتيملاذإ.ةيسكعلاةيكيتاموتوألا
دق،فقوتلادعباًروفلمارفلاةساودىلع
امدنع.ةيئابرهكلانكرلالمارفليعفتمتي
دوقولاةساودىلعطغضا،انمآعضولانوكي
ةلمرفلازواجتلتقويأيفةوقب
.ةيسكعلاةيكيتاموتوألا
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٢١٧ ليغشتلاوةدايقلا

ريذحت}
ةلمرفلااهيفلمعتتالاحكانهنوكيدق
ريغوأعقوتمريغلكشبةيكيتاموتوألا
طغضتنأامإف،كلذثدحاذإ.بوغرم
ىلعةوقبطغضتوألمارفلاةساودىلع
ماظننملمارفلاريرحتلدوقولاةساود

RAB.اريماكصحفا،لمارفلاريرحتلبق
RVCةبكرملابطيحملاقاطنلاصحفاو

.نمآلكشبةلصاوملاةيناكمإنمدكأتلل

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

هيبنتضرعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ثلثم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ىلعمهسباًبوحصمنوللارمحأيريذحت
نيميللهجتيهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
ةمداقلارورملاةكرحنأشبريذحتللراسيلاوأ
اذهفشتكي.مهسلابهيلإراشملاهاجتالانم
رتم20نماًءدبةمداقلاماسجألاماظنلا
دنعو.ةبكرملانيميوأراسينم)مدق65(
تارافصثالثقلطنتنأامإف،مسجفاشتكا
دعقمبتازازتهاثالثوأراسيلاوأنيميلانم
ىلع،راسيلاوأنيميلاىلعنامألاهيبنت
.ةدوصرملاةبكرملاهاجتابسح

بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAرثكأعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخلل

صئاصخلافاقيإوأليغشت

لوسنوكلابدوجوملاXرزمدختسُي
ماظنليغشتفاقيإوأليغشتلطسوألا
هبنمويفلخلاويمامألانكرلادعاسم
ريذحتلاماظنوةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ةلمرفلاماظنوفلخللعوجرلادنع
.هسفنتقولايفةيسكعلاةيكيتاموتوألا
امدنعرزلابناجبرشؤملاحابصمءيضي
نوكتامدنعئفطنيوةلغشمصاصخلانوكت
.لمعلانعةفقوتمصئاصخلا
ةلمرفلاونكرلادعاسمماظنليغشتفقوأ
.ةروطقمبحسدنعةيسكعلاةيكيتاموتوألا
RCTAماظنفاقيإوأليغشتكلذكنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختلالخنم
ةرايسلاصيصختلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
/١٣٦.

)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن

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

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

APAةدوجوملاةيرورملاةلاحلابنجتيوأ
اًدعتسمنك.اهبناجبوأةبكرملافلخ
.نكرلاةروانمءانثأةبكرملافاقيإل
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٨

طسوألالوسنوكلابدوجوملاOىلعطغضا
نكرللةحاسمنعثحبلانمماظنلانيكمتل
رتم1.5قاطنيفويفاكلاردقلابةريبك
ةعرسنوكتنأبجي.ةبكرملانم)مادقأ5(
/ليم١٨(ةعاس/مك٣٠نملقأةبكرملا
:ماظنللنكميال.)ةعاس
ةينوناقنكرةحاسمتناكاماذإفاشتكا.

.المأ
ةرواجملاةبكرملاةاذاحمبطبضلابنكرلا.

ةقطنملانمبارتقالاةلاحيفاهل
تاذنكرلاةحاسمتناكاذإوأةيوازب
.ةيواز

ةزيممةقطنمطسويفطبضلابنكرلا.
.ةياغللةريبكاهنأب

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

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

يكلةبكرملاداشرإبAPAماظنموقيس
امبةريبكةحاسمفاشتكادرجمبفقوتت
هيجوتلادنع.ةضورعملاتاميلعتلاعبتا.يفكي
ىلإرايغلارييغتبمق،فلخللةدايقلاىلإ
ماظنقيشعتل)فلخللعوجرلا(Rعضولا
هيبنتكةدايقلاةلجعزتهتس.يئاقلتلاهيجوتلا
ءاوجألاصحفا.ةدايقلاةلجعنعكيديعفرل
ةساودوألمارفلاطغضعباتوةطيحملا
فقوتللاًدعتسمنكو،ةجاحلابسحدوقولا
.ءايشألاوأةراملاوأتابكرملابنجتل
ليم6(اس/مك10ةبكرملاةعرستزواجتاذإ
ليغشتفاقيإاًيئاقلتمتيسف)ةعاسلايف
ةيلمعليغشتفاقيإكلذكوAPAماظن
مدقتمهسضرعمتي.ةيكيتاموتوألاهيجوتلا
ىلعاًدامتعا.نكرلاةروانمةلاحىلإةراشإلل
تاروانمءارجإبلطتيدق،ةحاسملامجح
دنع.ةيفاضإتاداشرإكانهنوكتسوةيفاضإ
هيجوتلاةيلمعلحمسا،تاعرسلارييغت
ةروانمةلصاوملبقمامتإلابيكيتاموتوألا
،ةروانملاةيلمعنمحاجنبءاهتنالادعب.نكرلا
ةلاسرلاضرعمتيوAPAنمريفصردصيس

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

.اهبحومسملا
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.APAماظنيفأطخثودح.

يفينورتكلإلامكحتلاماظنطيشنت.
.قالغناللةعناملالمارفلاوأتابثلا

ةيولوأتاذةبكرمللةلاسرضرعمتي.
.قئاسلاتامولعمزكرميفةعفترم

Oىلعطغضا،APAماظنطيشنتءاغلإل
.ىرخأةرم

لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملا

نمةريصقةرتفىلإAPAماظنجاتحيدق
.ةرياعمللتاينحنملابناجبةدايقلا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةبكرملاةدايقدنع
)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمهيبنتو
ماظنوأ/و،)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتو
هذهنإف،)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلاةلمرفلا
ليلقتلاوأمداصتلابنجتىلعدعاستةمظنألا
.هرارضأنم

يمامألامداصتلاراذنإماظن
مداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
وأبنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،)يمامألا
يفتامداصتيأنعجتانلاررضلاليلقت
ريستةبكرمنمبارتقالادنع.ةيمامألاةهجلا
رادصإبFCAماظنموقي،ةريبكةعرسبكمامأ
يمامألاجاجزلاىلعهيبنتللرمحأضيمو
وأةعيرستارفاصرادصإىلإةفاضإلاب
لمعيامك.ةمالسللهيبنتلادعقميفتاضبن
يرصبهيبنتةءاضإىلعكلذكFCAماظن
ىرخأةبكرمنمبارتقالادنعنوللاينامرهك
.اًدجةريبكةجردب
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
لمعيو)مدق١٩٧(رتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
٢٥(ةعاس/مك٤٠نمىلعألاتاعرسلاعم
ماظنلابةزهجمةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم
،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
تافاسمىلعتابكرمفاشتكاعيطتسيهنإف
عملمعلاوابيرقت)مدق٣٦٠(رتم١١٠غلبت
يفمكحتلاةزيمرظنا.تاعرسلاعيمج
.٢٠٣/ةيمؤالتلاةعرسلا

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

FCAيذلايفاكلاتقولانأشباًريذحت
الدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
ماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأكلرفوي

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

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

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
ماسجأيأوأةاشملاةطساوباًيئزجةبوجحم
يأفاشتكاFCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأ
يفلماكلابنوكتىتحمامألايفةرايس
.ةدايقلاةراح

ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
دوجوفشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
رعشتسملدادسناثدحاذإاًقبسمةبكرم
جلثلاوأديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

الدقو.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأ
يتلاقرطلايفةبكرمدوجواًضيأفشتكي
يفوأ،تاعفترماهبوأحايرلااهببهت
ةيؤرلانمللقتنأنكمييتلافورظلا
يفوأديلجلاوأرطملاوأبابضلالثم
وأةيسيئرلاحيباصملافيظنتمدعةلاح
اهتنايصمدعةلاحيفوأيمامألاجاجزلا
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةديجةروصب
ماظنتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
يفوةفيظنيمامألامداصتلاراذنإ
.ةديجةلاح

تامداصتلانمهيبنتلا

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

ىرخأةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
FCAماظننايبضمويس،اهفاشتكامت
قلطنت،كلذك.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
زتهيسوأ،ةمدقملانمةيلاعتارافصةينامث
الكنمتارمسمخةمالسلاهيبنتدعقم
دق،اذهمداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلا
ةروصبقئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتي
ريصقئطابتيفببستيدقاممةعيرس
لمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
يفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنع
.مداصتلاهيبنتثودحدنعةعرسلاتابث

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانماًدجاًبيرقتنكاذإينامرهكلا
.كمامأيتلا
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هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
وأ)ديعب(FarىلعFCAتيقوتطبضل]

Medium)طسوتم(وأNear)يفوأ،)بيرق
نيبي.)فاقيإ(Offىلعتابكرملاضعب
يلاحلاطبضلاعضولوألارزلاىلعطغضلا
يدؤيفوسو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمب
رييغتىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلا
طبضلاعضولظيفوسو.اذهطبضلاعضو
رثؤيفوسو،هرييغتمتيىتحوهامكددحملا
هيبنتلاوتامداصتلانمهيبنتلاصئاصخيف
فوسامك.فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلا
ًءانبهيبنتلايماظننمٍلكتيقوتفلتخي
ةعرستدازاملكف.ةبكرملاةعرسىلع
،اذه.هيبنتلاثودحتيقوتدُعَب،ةبكرملا

لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو
.هيبنتلاتيقوتديدحتدنعرابتعالانيعبةيوجلا
عيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتيالدقف
.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلإاًيئاقلتيدؤيFCAيفتيقوتلادادعإ
ACCةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإرييغت
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(Farىلع

Near)بيرق(.

عبتتلاةفاسمرشؤم
ةبكرملاوكتبكرمنيبعبتتلاةفاسمىلإراشُي
عبتتلاتقويفراسملايفكمامأريستيتلا
تامولعمزكرمىلعيناوثلابهضرعمتييذلا
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.)DIC(قئاسلا
)DIC(/وهعبتتلاتقولىندألادحلا.١٢٩

يأدوجوفاشتكامدعةلاحيف.ةيناث٠٫٥
ةدوجومةبكرملاكلتتناكوأكمامأةبكرم
ضرعمتيسف،رعشتسملاقاطنجراخنكلو
.ةطرشأ

ةيرورضريغتاهيبنت
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
تاراحلايفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
تسيليتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملا

تاهيبنتلاهذهدعتو.لالظلاوأتابكرمب
ءارجإلاهعمةبكرملاجاتحتالو،ةيعيبط
.اهيلعةمدخلا

ماظنلافيظنت
دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.

ةيكيتاموتوألالمارفلا
)FAB(ةيمامألا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةرايسلاتناكاذإ
كلذكيهف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
دعاسمىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
ماظنلافاشتكادنع.)IBA(يكذةلمرف
يفريستوكراسميفكمامأةرايسل
كشوىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالا
ريفوتماظنللنكميف،كترايسبمادطصالا
اذهو.ةرايسلافاقيإلاًيئاقلتةلمرفلاوأمعد
ىلعوأمادصلابنجتىلعدعاسيسرمألا
ةدايقلادنعمداصتلاراثآنمليلقتلالقألا
ةلمرفمتيدق،فقوملابسحىلع.مامألل
نأنكمي.قفربوأةوقباًيئاقلتةرايسلا
ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاهذهثدحت
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كلذرهظيو.امةبكرمفاشتكاةلاحيفطقف
مامألايفةبكرمرشؤمةءاضإلالخنم
مداصتلاراذنإماظنرظنا.FCAماظنبصاخلا
.٢١٩/يمامألا

ىلعأةعرسبمامأللةدايقلاءانثأماظنلالمعي
هنكميو.)ةعاسلايفليم٢(اس/مك٤نم
١٩٧(رتم٦٠ةفاسمىتحتارايسلافاشتكا
.اًبيرقت)مدق

ريذحت}
مداصتللدادعتساةيصاخFABماظنربتعي
بنجتلممصمريغوهوئراوطلاةلاحيف
يفFABماظنىلعدمتعتال.مداصتلا
مدختسينلماظنلااذهف.ةرايسلاةلمرف
،هيلعممصملاةعرسلاقاطنجراخةلمرفلا
متييتلاتارايسللالإبيجتسيالو
.طقفاهفاشتكا
:FABماظنىلعرذعتي

يفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.
ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراكمألاو،بابضلاةلاح

يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
ةاشملاةطساوباًيئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةرايسلاةلمرفبFABماظنموقيدق
.لمتحممداصتبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
مادختسابFABماظنموقي،كلذثدحاذإ
ظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
ةلمرفلاريرحتل.ةفقوتمةرايسلاب
فقوتلالمارفريرحتبمق،ةيكيتاموتوألا
ةساودىلعةوقبطغضاوأ)EPB(ةينورتكلإلا
.دوقولا

ريذحت}
طغضلاباًيئاقلتFABماظنموقينأنكمي
يتلافقاوملايفةرايسلالمارفىلع
دقف.اهببوغرمريغوةعقوتمريغنوكت
تامالعو،كمامأةفطعنمةبكرملبيجتست
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
.ةكرحتملاريغىرخألاماسجألاو،قيرطلا
ةساودىلعةوقبطغضا،FABزواجتل
.اًنمآكلذناكاذإ،ةعرسلا

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
لمارفلاةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
IBAماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقب
.لمارفلاةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ
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ريذحت}
ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

لالخنمIBAوFABنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختتادادعإ
/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا

١٣٦.

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأFABمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
ليغشتفقوأ.مداصتعوقووةرايسلاىلع
.ةروطقمبحسءانثأماظنلا

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةرابع)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ريسلاةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسمل

تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملا
دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.ةيبناجلاةيؤرلا
ضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
فاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلع
تناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملايفامةبكرم
ةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالاةراشإ
ةشاشضموتفوس،بناجلاسفنىلع
رييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلا
نمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلاةراح
ةءارقىجرُيف،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنم
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
LCAريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب
ةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا

ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
.ةنيعمةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
وأتاباصإلاعوقويفةراحلارييغتدنع
رييغتءارجإلبق.ةبكرملافلتوأةافولا
ِقلأو،ايارملانماًمئادققحت،تاراحلل
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٤
يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحاًبيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
مادعناةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(
ةبكرملاطسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلا
ريذحتمتي.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقت
برتقتيتلاتابكرملانماًضيأنيقئاسلا
يلاوحىلإلصتةفاسملفلخلانمةعرسب

.ةبكرملافلخ)مدق٨٢(م٢٥

ماظنلالمعيفيك
امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
رييغتنأىلإءاضملاLCAزمرريشي.فلخلا
فاكلاردقلاىلعنوكيالدقريسلاتاراح
ققحت،ريسلاةراحرييغتلبق.نامألانم
ِقلأو،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئاد
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةريصقةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
نوكتامدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدلل
،مامأللكرحتلاسورتدحأىلعةرايسلا
وأىنميلاةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت
يفةكرحتمةرايسفاشتكامتاذإىرسيلا
مادعناةقطنميفةرواجملاةراحلاةقطنم
.فلخلانمةعرسباهيلإلخدتوأكلتةيؤرلا
هاجتالايفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ
،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأتيذلاهسفن
يكليفاضإريذحتكةشاشلاهذهضموتسف
.ريسلاتاراحرييغتبموقتال
تارايخلالخنمLCAماظنليطعتنكمي
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصخت
اذإ.١٣٦/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا
اهدنع،قئاسلالبِقنمLCAماظنفاقيإمت
.ايارملايفLCAماظنتانايبءيضتال

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
عيرسقيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
بناجبىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسم
ءانثأ.)زجاوح،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملا
نيحلLCAماظنلمعيال،ةلحربمايقلا
ليم١٥(اس/مك٢٤ةعرسلةرايسلالوصو
.)ةعاسلايف

ةعرسبرورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
وأةفقوتملاتارايسلاعموأ،ةرايسراوجب
ماظنيفدصرلاقطانم.ةروطقمرجدنع

LCAدتمتالةبكرملابناجنمدتمتيتلا
دنعاًرذحنك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسمل
دق.ةروطقمرجءانثأريسلاتاراحرييغت
ةقحلملاءايشألاىلإهيبنتلابLCAماظنموقي
ءيشوأةجاردوأةروطقملثم،ةبكرملاب
ءايشألا.ةبكرملانمرخآلابناجلانمدتمي
.تابكرملافاشتكاىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملا
؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحتالف
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تارعشتسمتناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىرسيلاوأىنميلاةيوازلايفLCAماظن
خاسوألاوألحولابةاطغميفلخلامدصملل
تناكاذإوأبئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأ
ىلععالطالل.ةيوقةريطمفصاوعكانه
ليسغ"عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإ
اذإ.٣٠١/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملا
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٢٢٥ ليغشتلاوةدايقلا
systemةلاسرتناك unavailable)ماظنلا
زكرمةشاشىلعةضورعملازتال)حاتمريغ
يبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلاتامولعم
نمةيفلخلاناكرألاهاجتايفةبكرملا
.ليكولابلصتاف،ةبكرملا
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
ةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتابكرم
فلخلانمةعرسباهيلإةمداقوأةيبناجلا
يفماظنلانوكيدقف،اًفيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
ةراحةرداغمريذحتدعاسيدق،هرفوتدنع
ةرداغمببسبتامداصتلابنجتيفريسلا
موقتدقف.دوصقمريغلكشبريسلاةراح
ةبكرملاتزواجتاذإريذحتتوصرادصإب
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًرظن.ةراحلاةرداغمهاجتايففاطعنالا
دعاسمماظننمءزجدعيماظنلااذهنأل
ةءارقىجرُيف،)LKA(راسملايفءاقبلا
.ةزيملاهذهمادختسالبقLKAلصف

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
ةلجعريودتيفدعاسيدقف.دوصقمريغ

زواجتنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا
ةرداغمدنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
نل.ةراحةمالعزواجتدنع)LDW(ريسةراح
رادصإوأيفةدعاسملابLKAماظنموقي
طيشنتفشتكااذإLDWـبصاخهيبنت
ريودتقيرطنعLKAزواجت.كيدلهيجوتلا
فشكللاريماكLKAمدختسي.ةدايقلاةلجع
37(ةعاس/مك60ةفاسمنيبةراحةمالعنع
ليم112(ةعاس/مك180و)ةعاسلايفليم
.)ةعاسلايف

ريذحت}
يفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
يفةرقتسمةبكرملالعجيالدق.ةبكرملا
دنعريذحتلاهيبنترادصإبموقيوأةراحلا
متنإوىتح،)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةراحةمالعفاشتكا
LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

ةرداغمبنجتلجأنمهيجوتلل
.مداصتعوقووأامةراح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ةيؤرلاوأسقطلافورظ
نعرمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
حيباصملاوأيمامألاجاجزلاخاستا
ديلجلاباهتيطغتوألحولابةيسيئرلا
وأةديجريغةلاحيفتناكاذإوأ
لكشبسمشلاعوطسةلاحيف
.اريماكلاةهجاوميفرشابم

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةراحةمالعهيففشُتكايذلابناجلاىلع
LDWوLKAيماظنناكنإوىتح.ريسلا
يفمكحتلابموقتنأكيلعبجي،نالمعي
ظفاحوقيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملا
ةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولاىلع
عقتوأةبكرمللفلتثدحيدقفالإو،ريسلا
جاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاحوأتاباصإ
تارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا

)عبتي(



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

ليغشتلاوةدايقلا٢٢٦

)عبتي(ريذحت

بنجت.ةديجةلاحيفوةفيظناريماكلا
سقطلافورظيفLKAمادختسا
.ةئيسلا

ريذحت}
دنعLKAمادختساببستينأنكمي
ةقلزنملاقرطلايفوأةروطقمبحس
مثنموةبكرملايفمكحتلانادقفيف
.ماظنلاليغشتفاقيإ.مداصتعوقو

ماظنلالمعيفيك
جاجزلاىلعLKAماظناريماكسجمدجوي
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرملباقميمامألا
،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
.طسوألالوسنوكلاىلعAطغضا

نوللابAءيضيس،هليغشتدنع
ةدعاسمللLKAرفاوتاذإرضخألا
يفدعاسيدقف.LDWهيبنترادصإو
كلذكوقفربةدايقلاةلجعريودت
تبرتقااذإينامرهكلانوللابAضرع
نودةفشتكُمةراحةمالعزواجتنمةبكرملا
.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختسا

ماظنبصاخهيبنترادصإباًضيأموقيدقف
ريذحتلا
نع)LDW(ريسةراحةرداغمدنع
دنعينامرهكلانوللابAةءاضإقيرط
نوكيدق،كلذىلعةوالع.ةراحةمالعزواجت
قئاسلادعقمزتهيوأ،تارافصثالثكانه
ىلع،راسيلاوأنيميلاةهج،تارمثالث
.ريسلاةراحةرداغمهاجتابسح

هيجوتلاذخ

.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
قئاسلاهيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
توصوأهيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلا
ةدايقلاةلجعكرح.DICيفةلاسروأنينر
.جورخلل

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
.نيتراحلا

نممغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
فيظنتبكيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضو
.رمألااذهدعاسيامبرفيمامألاجاجزلا
اريماكلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
فيظنتنإ.اريماكلاةقاعإتمتاذإةقاعم
ءارويمامألاجاجزلانميجراخلاءزجلا
.ةلكشملاهذهححصيدقةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةدعاسمةمظنأضعبءادأضفخنيدق
دق.قالطإلاىلعلمعتالدقوأقئاسلا
اذإLDWوأLKAةحاتإمدعةلاسررهظت
نأنكمي.اًتقؤمةحاتمريغةمظنألاتناك
اريماكلاةقاعإببسبةلاسرلاهذهنوكت
.ةمدخلاىلإLKAماظنجاتحيال.امقئاعب
ةآرمفلخجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.ةيفلخلاةيؤرلا
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
ماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأ

LKAفورظلاهذهترمتسااذإ.
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دوقولا

ايلعلاةئفلادوقو
نيزنبمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
TOP"ايلعةئفنم TIER"خاسوأللليزم
بساورلاليلقتواًفيظنكرحملاىلعظافحلل
ثحبا.لثمألاةبكرملاءادأىلعظافحلاوهب
TOPراعشنع TIERعقوملارظناوأ

www.toptiergas.comةمئاقىلعلوصحلل
ةئفلانمخاسوأللليزملانيزنبلايقوسمب
TOP"ايلعلا TIER"حومسملالودلاو
.اهبهمادختساب

كرحم(هبىصوملادوقولا
LTGينيبرت L4رتل٢٫٠ةعس(
ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
صاصرلانميلاخلادوقولامادختسانكمي
٩١ناتكوألاةجردتاذ RONنكلو،ىلعأوأ
عم،لقيدقدوقولايفداصتقالاوعراستلا
،كلذثودحةلاحيف.جيجضعامسةيلامتحا
٩٥ناتكوأةجردبدوقومدختسا RONيف
ضرعتينأنكميالإو،نكممتقوبرقأ
طبختوصعامسةلاحيف.فلتللكرحملا
نميلاخلادوقولامادختسادنعديدش
٩٥ةجردلاتاذصاصرلا RON،كلذينعيف
.ةنايصلاىلإجاتحيكرحملانأ

كرحم(هبىصوملادوقولا
LGX V6رتل٣٫٦ةعس(

ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
91نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
الإو.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
ةلاحيف.عومسمجيجضتوصعمسُيدقف

نيزنبمادختسادنعديدشطبختوصعامس
نأكلذينعي،ىلعأوأنور٩١ةجردب
.ةنايصىلإجاتحيكرحملا

كرحم(هبىصوملادوقولا
LF3جودزمينيبرت V6ةعس

LT4ورتل٣٫٦ V8رتل٦٫٢ةعس(
ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
اذإ.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
95نملقأنيتكوألاةجردتناك RON،دق
ةيطغتمتيالدقوفلتللكرحملاضرعتي
ةلاحلاهذهيفهيلعىرجتيتلاتاحيلصتلا
توصعامسةلاحيف.ةبكرملانامضنمض
نيتكوأةجردبنيزنبمادختسادنعديدشطبخ

95 RON،ىلإجاتحيكرحملانأكلذينعيف
.ةنايصلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٨

همادختساعونمملادوقولا

هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
نمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

وألاليثيملاوألوناثيملا
يدؤتدق.نيلينألاوأنيسوريفلا
ثودحىلإدوقولانمعاونألاهذه
دوقولاماظنءازجأيفلكآت
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاو

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
ضفخودوقولايفداصتقالاتاردق
رمعليلقتىلإيدؤيدقوءادألا
.تاثاعبناللزافحلالماعلا

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

ACDelco Fuel System Treatment
Plus-Gasoline

لكدنعكترايسبنيزنبلادوقونازخىلإ
مك١٥٠٠٠ةفاسمريسوأتيزللرييغتةيلمع
دعاسيس.الوأثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(
TOPنيزنب TIERنيزنبلاوخاسوأللليزملا

ACDelco Fuel System Treatment
Plus-Gasoline

يلاخكترايسكرحمدوقوىلعظافحلايف
ةلاحيف.يلاثملكشبلمعلاوبساورلانم
نيزنبىلعلوصحلانمكنكمتمدع

ACDelco Fuel System Treatment Plus -
Gasoline،

نأشبهعملماعتتيذلاليكولارشتسا
لارنجةكرشنمةدمتعملاةفاضملاداوملا
.اهبميقتيتلاةلودلايفزروتوم

دوقولاةئبعت

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
كلتاباصإثودحبنجتلو.

تاميلعتلاعيمجأرقا،نيرخآللو
دوقولاخضةطحمىلعةبوتكملا
.اهعبتاو

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.

ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.
.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ

ىرخأةرمةرايسلاىلإلخدتال.
.دوقولاخضءانثأ

،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمستالو

)عبتي(
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٢٢٩ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

متاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةعرسبدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
اذهثدحينأنكمي.ةياغللةريبك
،ًابيرقتًائلتممنازخلاناكاذإرثانتلا
سقطلايفهثودحةيلامتحادادزتو
دوقولاةئبعتسدسملخدأ.راحلا
يأعامسفقوتنمققحتوءطبب
خضيفءدبلالبقريفصتوص
.دوقولا

ةيفلخلاةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
بابلفقمتي.اهررحمثبابلافصتنمنم
.ةبكرملاباوبألفقعمدوقولاةحتف
حتفلRKEلاسرإزاهجنمKطغضا
.لفقلا
نودبدوقوةئبعتماظنبةزهجمةبكرملا
بجي.دوقوةدادساهبدجويالثيح،ةدادس
هتيبثتوامامتدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
.دوقولاخضيفءدبلالبق

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.
.قئارحثودحةيلامتحا.

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

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
قلغألب.ةهوفلاجارخإبمقتال،دوقولاب
وأةخضملاقالغإلالخنمدوقولاقفدت
يفةقطنملاكرتامث.ةطحملالماعغالبإ
.لاحلا

هريودتبمق،دوقولاءاطغبيكرتةداعإدنع
توصردصُيىتحةعاسلابراقعهاجتايف
ءاطغلابيكرتنمدكأت.هناكميفهرارقتسا
.ًامامت

دوقوةوبعمادختسابدوقولاةئبعت
ةلومحم

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةوبعنماهتئبعتةداعإ

ةدادسنودبعمُقلائياهمنعثحبا.١
زيحيفةداجسلالفسأدوجوملاو
.ةعتمألا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٠
دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢

.ةدادسنودب

ريذحت}
ئياهممادختسانودةئبعتلاةداعإةلواحم
فالتإودوقولاضيفيفببستتدقعمُقلا
دقو.ةدادسنودبدوقولاةئبعتماظن
ضرعتتدقوقيرحبوشنيفكلذببستي
فلتتدقوقارتحاللنيرخآلاوأتنأ
.ةبكرملا

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
اهدوجوءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
يدؤينأنكميثيح.ًاقلطمةبكرملايف
راخبلاعتشاىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفت
ةديدشقورحبباصتدقو.دوقولا
.كلذثدحاذإفلتللةبكرملاضرعتتو
:نيرخآلاوتنأكتباصإبنجتل
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.

وأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
ىلعوأبأكيبلاةرايسقودنص
.ضرألاريغرخآحطسيأ

ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.
ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
اذهىلعظافحلابجي.ةهوفلا
.ءلملالمتكيىتحسمالتلا

.دوقولاخضءانثأنخدتال.

.ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

ةروطقمبحس

بحسلانأشبةماعتامولعم

ريذحت}
ةرايسلاف.كترايسبةروطقمبحسبنجت
بحسلةعونصمالوةممصمتسيل
.ةروطقم
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٢٣١ ليغشتلاوةدايقلا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
تارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
حابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحف
صحفءوض(فئاظولاددعتمرشؤملا
هليصوتمتيزاهجيأ.١٢١/)كرحملا
زاهجلثم-)DLC(تانايبلاطبارلصومب
عبتتوأعيبلادعبهؤارشمتلوطسألاعبتت
ةمظنأعملخادتيدق-قئاسلاتايكولس
يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلا
عوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
نمنكمتتدقةزهجألاهذهلثم.مداصت
يفةظوفحملاتامولعملاىلإلوصولا
.ةرايسلاةمظنأ

هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار،ةبكرملا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإو٨١/ةيئاوه
.٨٢/ةيئاوهدئاسوب
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٢

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢٣٣.................ةماعتامولعم
٢٣٣.....ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٣٤....كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢٣٤..................كرحملاءاطغ
ةريجحىلعةماعةرظن

٢٣٥......................كرحملا
٢٤٢...................كرحملاتيز
٢٤٥.........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٤٦..................يكيتاموتوألا
٢٤٦....كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٤٨....................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٥٢.......................ةطرفم
٢٥٤..................لسغلالئاس
٢٥٤........................لمارفلا
٢٥٥...................لمارفلاتيز
٢٥٦........................ةيراطبلا
٢٥٨.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
٢٥٨......ةكرحلائدابحاتفمصحف
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف

سورتلاقودنص
٢٥٩..................يكيتاموتوألا

Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
٢٥٩......................)نكرلا(
٢٥٩.......تاحساملاشيرلادبتسا
٢٦٠........يمامألاجاجزلالادبتسا
٢٦٠...........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٦٢.........ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٦٢.................ةبمللالادبتسا
٢٦٢...............نيجولاهلاتابمل
يلاعغيرفتتاذةرانإ

٢٦٢................)HID(ةفاثكلا
ةيئانثلاتامامصلاةرانإ

٢٦٢......................ةيئوضلا
٢٦٣...........فلخللعوجرلاءاوضأ
٢٦٣............ماقرألاةحولحيباصم

يئابرهكلاماظنلا
٢٦٤....يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
ةرادلاتاعطاقورهاصملا

٢٦٥.....................ةيئابرهكلا
ةريجحرهاصمقودنص
٢٦٦......................كرحملا
ةحولرهاصمقودنص
٢٦٨.....................تادادعلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٢٧١.......................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٧٣........................تاراطإ

٢٧٤.....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٢٧٤.................ءاتشلاتاراطإ
يهوريسللةلباقلاتاراطإلا

٢٧٥........................ةغراف
عطقملاتاذتاراطإلا

٢٧٦....................ضفخنملا
٢٧٦.................فيصلاتاراطإ
٢٧٦.................تاراطإلاطغض
ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض

٢٧٨.................ةيلاعتاعرس
٢٧٨....تاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضةبقارمليغشت

٢٧٩.....................تاراطإلا
٢٨٢................تاراطإلاصحف
٢٨٢.................تاراطإلاريودت
تاراطإلاتقونيحيىتم

٢٨٤........................ةديدج
٢٨٤............ةديدجتاراطإءارش
ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا

٢٨٦.......................مجحلا
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٨٦.....................تاراطإلا
٢٨٦.................تالجعلالالحإ
٢٨٧..............تاراطإلالسالس
نمءاوهلادافنةلاحيف
٢٨٨........................راطإلا
ةعومجموراطإلايفبرستلاعنام
٢٨٩......................طغاضلا
وراطإلايفبرستلاعنامنيزخت

٢٩٥..............طغاضلاةعومجم
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٢٣٣ ةبكرملابةيانعلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
ةدعاسمبليغشتلا

٢٩٥.................ىرخأةيراطب

ةبكرملابحس
٢٩٨..................ةرايسلابحس
ضارغألةرايسلابحس
٢٩٩.......................ةيهيفرت

رهظملابةيانعلا
٣٠١................ةيجراخلاةيانعلا
٣٠٥.....لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٣٠٨...............لجرألاتاحسمم

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجرُي
لبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردمدارفأ

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا

قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
ريغرايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
امب،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعم
ىلعاهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيف
اهيلعيرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحو
يفرثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورش
.ةفلاتلاءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٨٢/ةيئاوهدئاسوب
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٤

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
اًمودعبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلا
لبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةمدخلامعأيأذيفنت

،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا
ىلعكدعاستةيفاكتامولعمدجتسثيح
هذهدجتنلو،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإ
.كيدينيبرفوتملاليلدلايفتامولعملا
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٨١/
.كسفنب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

كرحمءاطغريرحتةعفاربحسا.١
اذهاهيلعرهظييتلا)توّبكلا(ةبكرملا
ضفخنملابناجلايفهدجتس.زمرلا
.تاسايقلاةزهجأةحولنمراسيلاىلع

نعثحباوةبكرملاةمدقمىلإلقتنا.٢
ريرحتضبقمللوصوللةيوناثلاةعفارلا
اذهدجوي.يوناثلاكرحملاءاطغ
نمةيمامألاةفاحلالفسأضبقملا
عفدا.زكرملانمبرقلابكرحملاءاطغ
سفنيفعفراونيميلاىلإضبقملا
.كرحملاءاطغتقولا

:كرحملاءاطغقالغإل
نمدكأت،ةبكرملاكرحمءاطغقالغإلبق
،كلذدعب.تاوشحلاةيطغأعيمجماكحإ
لماكلاحتفلاعضونمكرحملاءاطغلقنا
عضويف)ةصوب٦(ملم١٥٢ةفاسمىتحو
زكرملاعفدامث،ةدحاوةيناثلرظتنا.قالغإلا
هقلغتيكلمزحوةوقبءاطغلليمامألا
.لماكلكشب
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٢٣٥ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاةريجحىلعةماعةرظن

)LTG(رتل٢٫٠ةعسL4كرحم
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٦
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١

.٢٥٤/لسغلالئاسعجار

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٢
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩٥/ىرخأةيراطب

.٢٦٦/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٣

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٤
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٤٨.

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.٥
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩٥/ىرخأةيراطب

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٦
.٢٤٢/كرحملا

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٧
.٢٤٨/ديربتلاماظنعجار

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٨
.٢٤٢/كرحملاتيزعجار

.٢٤٦/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٩

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١٠
.٢٥٥/لمارفلا
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)LGX(رتل٣٫٦ةعسV6كرحم
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٨
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١

.٢٥٤/لسغلالئاسعجار

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٢
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩٥/ىرخأةيراطب

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.٣
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩٥/ىرخأةيراطب

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٤
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٤٨.

.٢٦٦/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٥

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٦
.٢٤٨/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٧
.٢٤٢/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٨
.٢٤٢/كرحملاتيزعجار

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٩
.٢٥٥/لمارفلا

.٢٤٦/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.١٠
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)LG3(رتل٣٫٦ةعسV6كرحم
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٠
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١

.٢٥٤/لسغلالئاسعجار

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٢
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩٥/ىرخأةيراطب

.٢٦٦/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٣

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٤
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٤٨.

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.٥
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩٥/ىرخأةيراطب

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٦
.٢٤٨/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٧
.٢٤٢/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٨
.٢٤٢/كرحملاتيزعجار

.٢٤٦/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٩

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١٠
.٢٥٥/لمارفلا
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٢٤١ ةبكرملابةيانعلا

)LT4(رتل٦٫٢ةعسV8كرحم
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٢
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١

.٢٥٤/لسغلالئاسعجار

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٢
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩٥/ىرخأةيراطب

.٢٦٦/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٣

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٤
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٤٨.

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.٥
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩٥/ىرخأةيراطب

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٦
.٢٤٢/كرحملاتيزعجار

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٧
.٢٤٨/ديربتلاماظنعجار

نكميال(كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٨
.٢٤٢/كرحملاتيزعجار.)هتيؤر

.٢٤٦/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٩

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١٠
.٢٥٥/لمارفلا

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢٤٥.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف
لك،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت

تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
ىلعفرعتلل٢٣٥/كرحملاةريجحىلع
.عقوملا

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،اًنخاسكرحملابتيزلا
اًزافقوأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسملل

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
.تيزلاىوتسمنمققحت
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةىوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
عفترت.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ءانثأىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقد
لزأ.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدورب
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصع
.اهيلعىوتسملا

نمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.
فاقيإمزليف،كرحملاليغشتفاقيإ
ىلعةقيقد١٥ةدملكرحملاليغشت
٣٠ةدملوأاًئفادكرحملاناكاذإلقألا
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٢٤٣ ةبكرملابةيانعلا
بحسا.اًئفادكرحملانكيملاذإةقيقد
جراخللكرحملاتيزىوتسمسايقاصع
شامقةعطقوأليدنمباهحسمامث
لماكلاباهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظن
،ةياهنلاىلإاهعفددعب.ىرخأةرم
ظافتحالاعمىرخأًةرماهعزنكنكمي
نمققحتلاولفسأللاصعلافرطب
.تيزلاىوتسم

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

كرحم LTG L4 رتل٢ةعس

٣٫٦ رتل LF3 V6 جودزموبرت

رتل٣٫٦كرحم LGX V6 كرحمبهيبش،ضورعم
LT4 V8 ٦٫٢ رتل

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣٢٢/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
قوفعقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

كرحملايفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدم
قوفامىلإتيزلالصيثيحبريثكتيز
قاطننيبتيتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنم
كرحملاباصيدقف)حيحصلاليغشتلا
نمللقوأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأب
ةنايصينفىلإأجلاوةرايسلاةدايق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحم

٢٣٥/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
ًةرمتيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأ

بسانملاكرحملاتيزديدحت
V8كرحمءانثتساب( ))LT4(رتل6.2

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣١٧/اهبىصوملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٤
تافصاوملا

لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
تويز.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملا
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
.dexos1دامتعالاراعشب

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 5W-30.

حصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاباًمود
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا

كرحم(بسانملاكرحملاتيزديدحت
V8 ))LT4(رتل6.2

لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣١٧/اهبىصوملا

تافصاوملا

تافصاوميبلتيتلاكرحملاتويزمادختسا
ةدمتعملاكرحملاتويز.dexos2تيزلا
تابلطتميفوتستاهنألGMةطساوب

dexos2دامتعالاراعشبةزيممنوكت
dexos2.عقوملاعجار

www.gmdexos.com.

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 0W-40.

حصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاباًمود
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا
0W-40تيزرفوتيملاذإ dexos2،نكميف
SAEتيزلامادختسا 5W-30 dexos1
يفيداعلامادختسالللماكلابيقيلختلا
.عراشلا

تيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ
كرحملا
قيقحتل.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
كيلعام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألا
يتلاواهبحصنُييتلاتويزلامادختساىوس
.dexosتابلطتميفوتست

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام
داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
ضيرعتبنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
.ةليوطةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلا
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٢٤٥ ةبكرملابةيانعلا
ءاملابكرافظأوكترشبفيظنتىلعصرحا
.نيديللديجفظنممادختسابوأنوباصلاو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا
ةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
صوصخبعنصملاتاريذحتعجار.ةبسانم
.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلاتاجتنممادختسا
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
ىلعصرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
ىلإهبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإ
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألا

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرييغتبجيىتم
رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
نمةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
ةجردوكرحملاتارودددعلمشتلماوعلا
ثيح.ةعوطقملالايمألاددعوكرحملاةرارح
ةرملكيفةعوطقملاةفاسملافلتختدق
ىلعكلذو،تيزلارييغتبًابلاطماهيفنوكت
نييعتةداعإبجيو.ةدايقلافورظبسح
،تيزللرييغتةيلمعلكدعبتيزلارمعماظن
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو
.ةحيحص

يفأدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
رييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالا
تيزرييغتءاجرلاةلاسررهظت.تيزلا
تيزلارييغتبجي.ةصرفبرقأيفكرحملا
مك١٠٠٠ةفاسملالخنكممتقوعرسأب
رهظتالأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(
ةرورضىلإريشتتيزلارمعماظننمةلاسر
كلذوةلماكةنسىلإلصتةدملتيزلارييغت
بجي.ةيلاثملافورظلايفةدايقلاةلاحيف
ًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملاتيزرييغت
دعبماظنلانييعتةداعإبجيامك،لقألاىلع
صاخشأليكولاىدلرفوتي.رييغتلاةيلمع
اذهنودؤيسةمدخلالامعأىلعنوبردم
نمهنأامك.ماظنلاطبضنوديعيولمعلا
بسحماظتنابتيزلاصحفتنأمهملا
هاوتسمىلعظافحلاوتيزلافيرصتتارتف
.بسانملا
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

تيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
نييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف
:ماظنلا

تامولعمزكرمرارزأمادختساب.١
ضرعنكمي،DICقئاسلا

REMAINING OIL LIFE)تيزلارمع
.قئاسلاتامولعمزكرمىلع)يقبتملا
/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمرظنا

١٢٩.

حسملSELىلعةليوطةطغضطغضا.٢
يفكرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلا
تيزلارمعطبضةداعإوةصرفبرقأ
.%١٠٠ىلإيقبتملا

رمعةشاشنييعتدعتالأىلعصرحا
رخآتقويأيفدصقريغنعتيزلا
ةداعإرذعتيثيح.تيزلارييغتدعبالإ
يفتيزلارييغتدعبالإةقدبهنييعت
.ةيلاتلاةرملا



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

ةبكرملابةيانعلا٢٤٦
تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك

REMAININGضرع.١ OIL LIFE)رمع
تامولعمزكرميف)يقبتملاتيزلا
تامولعمزكرمعجار.)DIC(قئاسلا
.١٢٩/)DIC(قئاسلا

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو
تيزرييغتءاجرلاةلاسرلارهظتملاذإ
ينعياذهف،ةصرفبرقأيفكرحملا
.ماظنلانييعتةداعإمتدقهنأ

ةلاسرلايفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
.ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا
رييغتءاجرلاةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
ءدبدنعةصرفبرقأيفكرحملاتيز
متيملهنأىلعليلداذهف،ةبكرملاليغشت
دعأ.كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإ
.ءارجإلا

سورتلاقودنصلئاس
يكيتاموتوألا
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفةيفيك
يكيتاموتوألا
لقنزاهجلئاسىوتسمصحفبجيال
لئاسيفبرستثودحربتعيثيح.ةكرحلا
صقنلديحولاببسلاوهةكرحلالقنزاهج
باهذلابجي،برستثودحدنعو.لئاسلا
عرسأباهحالصإوليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو
ىوتسمسايقاصعبةدوزمريغةبكرملا
تاءارجإكانه.ةكرحلالقنزاهجلئاس
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفلةصاخ
،اًدقعمءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.هرييغتو
ليكولابلصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي
.ةيفاضإتامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلا

هيبنت

سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
،ةبكرملابرضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
نمجتنيامىلعنامضلايرسيالدقو
ةكرحلالقانلئاساًمئادمدختسا.فلت
لئاوسلاعجار.حيحصلايكيتاموتوألا
.٣١٧/اهبىصوملاميحشتلاداومو

ةينمزتارتفىلعرتلفلاولئاسلارييغتبجي
دكأتلاعم٣١١/ةنايصلالودجيفةروكذم
لئاوسلايفروكذملالئاسلامادختسانم
.٣١٧/اهبىصوملاميحشتلاداومو

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
ةريجحيفكرحملاءاوهحشرمدجوي
عجار.ةرايسلابقئاسلابناجيفكرحملا
.٢٣٥/كرحملاةريجحىلعةماعةرظن

/يقنمنمققحتلابجيىتم
كرحملاءاوهرتلف
رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٣١١/ةنايصلا

/يقنمنمققحتلامتيفيك
كرحملاءاوهرتلف
ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
.بئاوشوأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
ءاوهحشرمكّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ
ةلازإل)ةرايسلانعاًديعب(قفربكرحملا
اًثحبكرحملاءاوهحشرمصحفا.هنمةبرتألا
هضرعتلاحهلادبتسابمقو،تايفلتيأنع
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٢٤٧ ةبكرملابةيانعلا
وأكرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.فلتلل
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأ
.طوغضملا
:هلادبتسالوأءاوهلارتلفحشرمنمققحتلل

كرحمضرعلابرهظي L4 رتل٢٫٠ةعس (LTG)،
كرحملللثامم V6 رتل٣٫٦ةعس

/حشرمءاطغتيبمىلعأيغاربلاعزنا.١
.ءاوهلافظنم

اًديعبءاوهلافظنم/حشرمءاطغعفرا.٢
.تيبملانع

.ءاوهلافظنم/حشرمعزنا.٣
.ءاوهلارتلف/يقنملدبتساوأققحت.٤
بيكرتةداعإل٣–١تاوطخلاسكعا.٥

.ءاوهلافظنم/حشرمءاطغ

كرحم V6 رتل٣٫٦ةعس (LG3)

يلفسلاءاوهلابوبنأتيبثتكبشم.١
يلفسلايئابرهكلالصوملا.٢
يولعلاءاوهلابوبنأتيبثتكبشم.٣
يولعلايئابرهكلالصوملا.٤
يغارب.٥
ةيلفسلاوةيولعلاذفانملابيبانألصفا.١

بيبانأتيبثتكباشمكفقيرطنع
.)3(ةيولعلاو)1(ةيلفسلاءاوهلا

)2(ةيلفسلاةيئابرهكلاتالصولالصفا.٢
نعةيكلسلاتاقحلملاو)4(ةيولعلاو
.ءاوهلافظنم/حشرمءاطغ

ءاطغتيبمىلعأ)5(يغاربلاعزنا.٣
.ءاوهلافظنم/حشرم

اًديعبءاوهلافظنم/حشرمءاطغعفرا.٤
.تيبملانع

.ءاوهلافظنم/حشرمعزنا.٥
.ءاوهلارتلف/يقنملدبتساوأققحت.٦
بيكرتةداعإل٥–١تاوطخلاسكعا.٧

.ءاوهلافظنم/حشرمءاطغ

كرحم V8 رتل٦٫٢ةعس (LT4)

/حشرمءاطغتيبمىلعأيغاربلاعزنا.١
.ءاوهلافظنم

اًديعبءاوهلافظنم/حشرمءاطغعفرا.٢
.تيبملانع

.ءاوهلافظنم/حشرمعزنا.٣
وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٤

.هلدبتسا
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٨
بيكرتةداعإل٣–١تاوطخلاسكعا.٥

.ءاوهلافظنم/حشرمءاطغ

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببسُينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
اًبهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف

هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

كرحم L4 رتل٢٫٠ةعس (LTG)

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢

كرحم V6 رتل٣٫٦ةعس (LGX)

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢
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٢٤٩ ةبكرملابةيانعلا

كرحم V6 رتل٣٫٦ةعس (LG3)

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢

كرحم V8 رتل٦٫٢ةعس (:LT4)

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢

ريذحت}
تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
سبالملاونيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةدوجومةيئابرهكةحورمةيأنعتاودألاو
.ةبكرملاكرحمءاطغتحت

ريذحت}
وأ،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نوكتنأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغ
مقتال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاس
.برستدوجوةلاحيفكرحملاليغشتب
نكمي.ديربتلالئاسلكبرستينأنكمي
يفقيرحثودحيفكلذببستينأ
يأحالصإبمق.كقرحينأنكميوكرحملا
.ةبكرملاةدايقلبقبرست

هيبنت

نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
ءاملاو،GMW3420زروتوملارنجرايعم
رخآءيشيأنإ.برشللحلاصلايقنلا
ديربتماظنبررضلاقحلُينأنكمي
نلرارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملا
.ةبكرملانامضاهلمشي

كرحملاديربتلولحم
ديربتلولحمبألمُيةبكرملايفديربتلاماظن
ةنايصلالودجعجار.DEX-COOLتاكرحملا
ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاو٣١١/
.٣١٧/اهب
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٠
ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٥٢/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}
وأ،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نوكتنأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغ
مقتال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاس
.برستدوجوةلاحيفكرحملاليغشتب
نكمي.ديربتلالئاسلكبرستينأنكمي
يفقيرحثودحيفكلذببستينأ
يأحالصإبمق.كقرحينأنكميوكرحملا
.ةبكرملاةدايقلبقبرست

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.يليامبجيزملااذهزيمتي:
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
ةيجراخلا

١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
ةرارحةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
كرحملا

لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

فلتللموينوملألاعطقضرعُينل.

ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
ةبسانملاكرحملا

هيبنت

نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
ءاملاو،GMW3420زروتوملارنجرايعم
رخآءيشيأنإ.برشللحلاصلايقنلا
ديربتماظنبررضلاقحلُينأنكمي
نلرارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملا
.ةبكرملانامضاهلمشي

نعكرحملاديربتلئاسنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يراجميفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
رييغتنيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل
.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف
دنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحف

كرحتيديربتلالئاسةدهاشميعيبطلانم
يولعلاديربتلاموطرخيفعوجرلاطخيف
يعيبطلانمهنأامك.كرحملاليغشتدنع
لئاسعفدنازخلخدتتاعاقفةيؤركلذك
.ريغصلاموطرخلالالخنمديربتلا
لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك
ءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
.دربيىتح

هاوتسمنكلاًيئرمديربتلالئاسناكاذإ
وأاهيلإراشملاةمالعلاىوتسمدنعسيل
فيظنءامنمجيزمةفاضإكيلعف،اهنمىلعأ
DEX-COOLديربتلئاسعمبرشللحلاص
.٥٠/٥٠ةبسنب
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٢٥١ ةبكرملابةيانعلا
هذهءارجإلبقديربتلاماظنةدوربنمدكأت
.ةوطخلا
ديربتلالئاسىوتسمعفترينأيعيبطلانم
رييغتلاببسبةرجحلالفسأيفضفخنيوأ
ةرارحلافورظوليغشتلاةرارحةجرديف
لفسأنمديربتلالئاسرخبتيس.ةطيحملا
.ةيداعلاليغشتلافورظيفةرجحلا
ةدايقدنععرسأةروصبرمألااذهثدحيسو
راحلاسقطلايفةليوطتارتفلةرايسلا
.فاجلا
نازخيفديربتلئاسيأةيؤرمدعةلاحيف
ىلعديربتلئاسفضأ،ديربتلالولحمعافدنا
:يلاتلاوحنلا

نازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحمعفد

ريذحت}
ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
تناكوللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
.ةيافكلاهيفامبةنخاسكرحملاءازجأ

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
نكلو،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنل
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
.قورحللنورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا

هيبنت

ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

اذإةفرعملصحفا،ةلكشمىلعرثعُيملاذإو
عافدنانازخيفاًيئرمديربتلالولحمناك
،ديربتلالولحمةيؤرنكمأاذإ.ديربتلالولحم
ىلإلصيلولحملاىوتسمنكيملنكلو
نمجيزمةفاضإكنكميف،ءالتمالاقنعةدعاق
ديربتلئاسوبرشللةحلاصلاةفيظنلاهايملا

DEX-COOLعفدنازخيف٥٠/٥٠رادقمب
ةدوربنمدكأتلاكيلعنكلو،ديربتلالئاس
لئاسعفدنازخةدوربكلذكوديربتلاماظن
.كلذلعفتنألبقديربتلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٢
ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١

ةفرغلانمديربتلالئاسعفدنازخ
ماظنةرارحضافخنادعب،ةيولعلا
دربملاموطرخوءاطغلاوديربتلا
.يولعلا
سكعيفءطببطغضلاءاطغردأ
تعمساذإ.ةعاسلابراقعهاجتا
.فقوتينأىلإرظتناف،ريفصتوص
يقبتملاطغضلاجورخبكلذحمسيس
.غيرفتلاموطرخجراخ

قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
ذفنمحتفا.هعزننمنكمتتنأىلإ
ىلإديربتلالئاسعفدنازخةمدخ
فلخةمدخلاذفنم.ةيلفسلاةفرغلا
.ايلعلاةرجحلا

نمجيزمبةيولعلانازخلاةفرغألما.٣
قنعةدعاقىلإلصيىتحلئاسلا
ةيولعلاةفرغلاءلممزلي.ءالتمالا
نازخلةيلفسلاةفرغلاألما.لماكلاب
ةمدخلاذفنملالخديربتلالئاسعفد
.اًبيرقتفصنلاىتح

ىتحلمعيهكرتاوكرحملاليغشتبمق.٤
دقدربملليولعلاموطرخلانأبرعشت
ءاطغةلازإدعبكلذو،نخسيأدب
لئاسعفدنازخىلعتبثملاطغضلا
.نازخلاةمدخذفنمءاطغحتفوديربتلا
حوارم/ةحورمنمسارتحالابكيلعو
.كرحملاديربت
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ةيولعلاةفرغلالخادديربتلالئاس
رثكأىوتسملاحبصأاذإ.نازخلل
جيزمنمديزملاةفاضإبجيف،اًضافخنا
ةيولعلاةفرغللبسانملاديربتلالئاس
ىلإىوتسملالصيىتحعفدلانازخل
.ةئبعتلاقنعةدعاق

لئاسعفدنازخطغضءاطغعض.٥
ذفنمءاطغقلغأوماكحإبهناكمديربتلا
.نازخلاةمدخ

ةفرغلايفلئاسلاىوتسمنمققحت.٦
لئاسعفدنازخلةيلفسلاوةيولعلا
نكيملاذإو.ماظنلادربيامدنعديربتلا
دعأف،اًبسانمديربتلالئاسىوتسم
دعأمثنمو،6ىلإ1نمتاوطخلا

ذفنمقلغأمثطغضلاءاطغبيكرت
يفديربتلالولحمنكيملاذإ.ةمدخلا
ماظنلادربيامدنعبسانملاىوتسملا
ىلإعوجرلابلضفتف،ىرخأًةرم
.يلحملاليكولا

هيبنت

دق،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكي
.ةحيحص

كرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفمةروصب
ةنوخسلانمريذحتللرشؤمةرايسلابتبثم
.كرحمللةطرفملا
كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
دكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأنم
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٢٥٣ ةبكرملابةيانعلا
تناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب
ضرعتاذإف.المألمعتكرحملاديربتةحورم
لمعتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملا
ليغشتفقوأف،لمعتنكتملاذإو.ةحورملا
.ةنايصللةرايسلابحطصامث.كرحملا

هيبنت

دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلاناكاذإ

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا

عمكرحملاةريجحنمراخبثاعبنادنع
ةطرفملاةنوخسللريذحترودصمدع
)V-Seriesطقف(
زارطيفكرحملاءاطغةيوهتةحتف

V-Seriesءامللحمستسوةيلمعلابزيمتت
لوخدلابتارايسلاليسغورطملانعجتانلا
حطسألاعمسمالتللكرحملاةريجحىلإ
نمدعاصتيراخبلاةدهاشمدنعو.ةنخاسلا
رودصمدععمكرحملاءاطغةيوهتةحتف
ةنوخسلانأشبراخبللبحاصمريذحت
.ءارجإيأذاختامزليالفةطرفملا

ةفرغنمجرخيراخبلانكيملاذإ
كرحملا
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأ
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

رورملا

مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
ءارجإبكيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليام

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح

،كلذبمايقللاًنمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو)دياحم(
.دياحملانارودلا

،ةطرفملاةرارحلانمريذحتلافقوتاذإ
ةلصاومكنكمي.ةرايسلاةدايقاهنيحنكميف
ظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايق
يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةنمآةفاسمىلع
لصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأ
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلا
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم
ىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
ىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلانع
.روفلا
،راخبلادوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
ءانثأ،قئاقدثالثةدملكرحملاليطعتبمقف
كرحملافاقيإيغبنيو.ةبكرملابراظتنالا
يفريذحتلارمتسالاحيف،دربيىتح
.روهظلا



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

ةبكرملابةيانعلا٢٥٤

لسغلالئاس
همادختسانكمياذام
جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتةءارقنمدكأتةبكرملاىلإيمامألا
.مادختسالالبقةجِتنملاةكرشلللامعتسالا
ةقطنميفةبكرملامدختستستنكاذإ
ةجردنودامىلإةرارحلااهيفضفخنت
ةيفاكلاةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلا
.دمجتلادض

ليسغلالئاسةفاضإ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٢٣٥/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
رمألااذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
وأتاحساملاتارفشكاكتحاىلإ
.اهتابثمدع

كرحملاديربتلولحممدختستال.
ليسغل)ديمجتللةمواقمةدام(
ىلإاذهيدؤيدق.يمامألاجاجزلا
ليسغماظنيففلتثادحإ
.ءالطلايفويمامألاجاجزلا

ليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
نأنكميثيح.مادختساللدعُملا
لولحملاديمجتيفءاملاببستي
لئاسنازخيففلتثادحإو
ىرخألاءازجألايفوليسغلا
.ليسغلاماظنل

،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةكرشلاتاميلعتعابتابجي
.ءاملاةفاضإصوصخبةعّنصملا

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
امم،دمجتثدحاذإلئاسلاددمتل
ناكاذإنازخلافلتىلإيدؤيدق
.هرخآىلإًائلتمم

لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردصُتةجمدُم
متيدق.هرييغتةرورضولمارفلاةناطبلكآت
دقوأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامس
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظي
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةبكرملا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
تقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرق
،لمارفلالكآتريذحتتوصعامسدنع
.ةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبجي

هيبنت

ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطبلكآت
.لمارفلاحالصإلةظهاب
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٢٥٥ ةبكرملابةيانعلا
وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
رمألااذهربتعيالو.ةفخباهيلعطغضلا
.لمارفلايفلطعثودحىلعًارشؤم
دقف،ءادألاةيلاعلمارفتاناطبترفوتاذإ
لمارفلاةبرتألتاعمجتةدايزكانهنوكت
تاناطببًةنراقمةرصاقءاضوضىلإةفاضإلاب
.ةيسايقلالمارفلا
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتعُت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاضّبنتيدافتل
يأنعًاثحبلمارفلاةناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآت
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣٢٢/تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلا

يفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي
.ةرملك

ةساوداهعطقتيتلاةفاسملا
لمارفلا
ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا
ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
هذهعابتامدعةلاحيفديجلكشبلمارفلا
ءادألاىلعلوصحلانكميالدقو.تاداشرإلا
جئاتنلافلتختولمارفلانمعقوتملالثمألا
رايغعطقبيكرتةلاحيفكلذوريبكلكشب
بيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلاريغلمارفلا
.حيحصريغلكشب

درابلاسقطلايفلمارفلاليغشت
)CTS-Vزارط(

ءادألاةيلاعلمارفلاتانوكمضرعتتدق
.ةرايسلاكرحتدنعيودرادصإوكسامتلل
ةلاحيفنكرلادعباًظوحلماذهنوكيدقو
وأرطملايفًالثمةدايقلادنعلمارفلالالتبا
يعيبطرمألااذهو.ةرايسلاليسغدعب
الوعفترملاكاكتحالاتاناطبتاذلمارفلل
ىلعطغضا.لمارفلاليغشتيفرثؤي
هذهءافتخانيحلتارمةدعلمارفلا
لمارفلاىلعطغضاوةرايسلادُق.ضارعألا
اهنكرلبقةرايسلاليسغدعبتارمةدع
.ةليوطةرتفل

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم3
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
٢٣٥/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل

لمارفلالئاسصحف

نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا
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نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
دعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
يفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإةيلمع
ةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برستثودحةلاح
نمربكأةيمككانهنوكتسفتاناطبلالكآت
تاناطبلابيكرتدنعتيزلانممزاللا
بسحهتلازإوأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلا
ناكاماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
وأتنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنم
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاريذحت
.١٢٣/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣١١/ةنايصلالودج

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار

٣١٧.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةحولفلخ،ةعتمألاةريجحيفةيراطبلادجوت
ةعطقمقرعجار.قئاسلاةهجيف،شرفلا
ةيراطبلاةيمستةقاطبىلعضورعملارايغلا
ةيراطبءارشىلإةجاحلادنعكلذوةيلصألا
.ةديدج
١٢دهجةيراطبىلعةرايسلاهذهيوتحت
.)AGM(صاميجاجزيحولتاذتلوف
يدؤيستلوف١٢دهجةيسايقةيراطببيكرت
دهجلاتاذةيراطبلارمعليلقتىلإ

.تلوف١٢
تلوف١٢دهجةيراطبنحاشمادختسادنع
رفاوتي،تلوف١٢دهجAGMةيراطبعم
ةيراطببصاخدادعإنحشلاةزهجأضعبب

AGMدادعإلااذهرفاوتاذإ.نحاشلاىلع،
١٤٫٨ىلإنحشلادهجديدحتلهمدختسا
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتا.تلوف
.نحاشلل
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ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم
.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخدُتال
مق،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
.ةيقاوتاراظنمادختسابكينيعةيامحب
.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا

ريذحت}
نأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
لباقزاغىلعيوتحتامككقرحي
ةباصإللضرعتتنأنكمي.راجفنالل
.صرحبلماعتلامدعةلاحيفةديدشلا
برقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلانم
،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
تانوكمىلعاهبةصاخلاتاقحلملاو
ةباصإلاببستنأنكمييتلاو،صاصرلا
.باجنإلاىلعةردقلافعضوناطرسلاب
.ةيراطبلاعملماعتلادعبكيديلسغا

نادقفدعبةيلاتلاتاوطخلاءارجإبجي
ةلازإوأةيراطبلالصفلثم،ةقاطلا
ةعومجمنم)يسكام(ةليوطلاتارهصملا
ةرياعمضرغبكلذوةقاطلاعيزوتتارهصم
متيملاذإ.دوقولاةساودلينورتكلإلامكحتلا
ةروصبكرحملالمعينلف،ءارجإلااذهذاختا
.ةحيحص
عضولاىلإلاعشإلاحاتفمةرادإبمق.١

ON)ليغشتأدبتنأنود،)ليغشت
.كرحملا

)ليغشت(ONعضولايفحاتفملاكرتا.٢
ىتحلقألاىلعقئاقدثالثةدمل
ةساودلينورتكلإلامكحتللىنستي
هعضوديعتسيورودينأدوقولا
.يلصألا

.لاعشإلاليغشتفقوأ.٣
لمعيهكرتاوكرحملاليغشتبمق.٤

.لقألاىلعةيناث٣٠ةدمل

ةبكرملانكر
ةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
يكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألالباكلا
.ةيراطبلاةنحشىلعظفاحت
لباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
كنكميوأةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
trickleمادختسا charger)ضيضننحاش(
.ةيراطبلل
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تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
عيمجبعفدلاماظنبةزهجمكترايستناكاذإ
جاتحييفاضإماظناذهف،)AWD(تالجعلا
.ميحشتىلإ

لقنلاقودنص

ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

يرودلكشبموقتنأيرورضلانمسيل
كشتتنكاذإالإلقنلاةبلعلئاسصحفب
ريغجيجضتوصتعمساذإوأبيرستدوجوب
ىلإريشينأنكميلئاسلانادقف.يداع
ىلعلمعاوةلكشملاهذهصحفا.امٍةلكشم
.اهحالصإ

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك

ةئبعتلاةدادس.١
غيرفتلاةدادس.٢

فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا
ةحتفعاقنمىندألئاسلاىوتسمناكاذإ
لقنةبلعيفةدوجوملاةئبعتلاةدادس
تيزنمليلقلاةفاضإمزلتسف،ةكرحلا
ميحشتلاتيزنمةيفاكةيمكفضأ.ميحشتلا
ةدادسةحتفلفسأىلإىوتسملاعفرل
ةروصبةدادسلاقالغإبنجت.ةئبعتلا
.اهيفغلابم

همادختسانكمياذام

ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣١٧/اهب
.همادختسابولطملا

ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم
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ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقشع.٢

نكو،دوقولاةساودمدختستال.ماكحإب
يفكرحملاءافطإلدادعتساىلع
.هليغشتروفلاحلا

لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

لفقيفمكحتلاةفيظوصحف
سورتلاقودنصلقن
يكيتاموتوألا

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملانكربجي

عجار.ماكحإبنكرلالمارفقشع.٢
Electric Parking Brake)لمارف

.١٩٠/)يئابرهكلانكرلا

لمارفلامادختسالدادعتساىلعنك
يفةبكرملاتأدباذإلاحلايفةيداعلا
.كرحتلا

حاتفمردأ،ًائفطنمكرحملانوكيامدنع.٣
)ليغشت(ONعضولاىلعلاعشإلا
نودب.كرحملاليغشتبمقتالنكلو
لواح،ةيداعلالمارفلاىلعطغضلا
Pعضولانمسورتلالقنعارذكيرحت
نمرثكأةوقبهيلعطغضلانود)نكر(
نملقتناوعارذلاكرحتاذإ.مزاللا
ليكولابلاصتالابجيف،يلاحلاهعضو
.ةمدخلابلطل

ةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(Pعضولا

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
نمدكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ًابسحتةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجو
مادختسالدادعتساىلعنك.اهكرحتل
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلا
.كرحتلايفةبكرملا

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاورسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
متيوةفلتخمعاونأبلادبتسالاتارفشرفوتت
تامولعمىلعلوصحلل.ةفلتخمقرطباهعزن
عطقعجار،نيبسانملالوطلاوعونلالوح
.٣١٨/ةنايصللةليدبلارايغلا
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هيبنت

لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
مدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
نامضيرسينل.ةحساملاةشيردوجو
عدتال.اهلضرعتترارضأةيأىلعةبكرملا
.يمامألاجاجزلاسمليةحساملاعارذ

:يمامألاجاجزلاةحسامةرفشلادبتسال
ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١

يتلاةفاسملا.يمامألاجاجزلانع
بكارلاةهجةحساملاعارذاهيفكرحتي
.ةدودحم

طسويفدوجوملارزلاىلعطغضا.٢
ةرفشبحساوحسملاعارذلصوم
.عارذلالصومنعاديعبةحساملا

.ةحساملاةرفشلزأ.٣
شيرلادبتسال3-1تاوطخلاسكعا.٤

.تاحساملا

يمامألاجاجزلالادبتسا
HUDماظن

يف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
جاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعدلاح
اًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي،يمامألا
نمضةيساسألاتامولعملاضرعماظنل
ةروصزيمتتسالإوHUDقئاسلاةيؤرلاجم
.زيكرتلامادعنابHUDماظنلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصنُي،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
هذهلمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
،ًالئاسرُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألا
ليكولاعجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ
جاجزللبسانملالادبتساللكبصاخلا
.يمامألا

يتوصلايمامألاجاجزلا
اذإ.يتوصيمامأجاجزبةدوزمةبكرملا
امببسليمامألاجاجزلالادبتسالَتجتحا
،يتوصيمامأجاجزىلعكلوصحنمدكأتف
اهرفوييتلاايازملانمةدافتساللكلذو
.يتوصلايمامألاجاجزلا

زاغلا)تاماعد(ةماعد
زاغلا)تاماعد(ةماعدبةزهجمةرايسلا
ءاطغماظنحتفوعفريفةدعاسملل
يفةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
.لماكلاحتفلاعضو

ريذحت}
ظفاحتيتلازاغلاتاماعدتطقساذإ
،ةعتمألاقودنصو،كرحمءاطغحتفىلع
وأتنأباصتنأنكمي،ةرخؤملابابوأ/و
ىلإةبكرملاذخ.ةريطختاباصإبنورخآلا
.روفلاىلعةمدخلاىلعلوصحللكليكو
ّيرودلكشبوزاغلاتاماعدرصبلابصحفا
وأ،قوقشلاوأ،ىلبلاتامالعدوجونأشب
نأنمدكأتللصحفا.رارضألانماهريغ
باب/ةعتمألاقودنص/كرحملاءاطغ
اذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفمةرخؤملا
ءاطغكاسمإيفتاماعدلاتلشف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
ةرايسلابحطصامث.ليغشتلابمقت
.ةنايصلل

هيبنت

يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٣١١/ةنايصلالودجعجار

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٢

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسم
فلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
حيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتن
طبضلةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملا

ةبمللالادبتسا
ءارجإدنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
،مسقلااذهيفةروكذمريغةبمليألرييغت
.ليكولابلصتا

هيبنت

ةجهوتملاحيباصملالادبتسابنجت
دعبامتايلمعلةليدبلاLEDحيباصمب
فلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.عيبلا
.ةبكرملليئابرهكلاماظنلا

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}
طوغضمزاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تضرعتوأتعقواماذإرجفنتنأنكميو
وأتنأضرعتتنأنكميو.شدخلل
ةءارقىلعصرحا.ةباصإللنورخآلا
ةبمللاةوبعىلعةدوجوملاتاداشرإلا
.اهعابتاو

يلاعغيرفتتاذةرانإ
)HID(ةفاثكلا

ريذحت}
)HID(ةفاثكلايلاعةءاضإلاماظنلمعي
دقو.ًادجعفترميئابرهكدهجمادختساب
ءارجإةلواحمدنعغلابلاىذأللضرعتت
نعتسا.ماظنلاتانوكمىلعةمدخ
.كلذللهؤملاينفلاوأليكولاب

،نونيزيسيئرلاحابصملاةبملرييغتدعب
نعفيفطريغتءوضلاىلعأرطينأنكمي
اًرمأدعياذهو.فيفخلظلكشىلعلصألا
.اًيعيبط

ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالعزوملابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
ةيئانثلاتامامصلاصختةءاضإةعومجم
.ةيئوضلا
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٢٦٣ ةبكرملابةيانعلا

فلخللعوجرلاءاوضأ

فلخللعوجرلاحابصمسبقم.١
فلخللعوجرلاحابصمةعومجم.٢
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

دجتلةيفلخلاةفافللاتحتثحبا.١
.ةيطايتحالاحابصملاةعومجم

يفريودتلاب)1(ةبمللاسبقمجرخأ.٢
ةعاسلابراقعةكرحهاجتاسكع
ةعومجمنمميقتسملكشباهبحسو
.)2(حابصملا

.سبقملانمةبمللابحسا.٣
.ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللابكر.٤

هاجتايفهريودتبةبمللاسبقمبكر.٥
.ةعاسلابراقع

ماقرألاةحولحيباصم

حيباصملاةعومجم

ةبمللاةعومجم

ةبمللاذخأم.١
ةبمللا.٢
حيباصملاةعومجم.٣
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٤
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

هاجتاب)3(حيباصملاةعومجمعفدا.١
.ةرايسلازكرم

لفسألحابصملاةعومجمبحسا.٢
.اهتلازإل

هاجتاسكع)1(ةبمللاسبقمرِدأ.٣
ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.)3(حابصملا

ىلإ)1(سبقملانم)2(ةبمللابحسا.٤
.ميقتسمٍلكشبجراخلا

ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللاعفدا.٥
هاجتايفاهردأوميقتسمٍلكشب
لخادبيكرتلامتييكلةعاسلابراقع
.حابصملاةعومجم

اهتداعإلحابصملاةعومجمىلعطغضا.٦
يفناسللالفقمتيىتحاهعضومىلإ
.هناكم

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
عطاوقكلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
ىلعدئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادلل
.يئابرهكلاماظنلا
ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
ةرئادلاعطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
ةدوعنيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإو
وأيعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلا
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحل
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
.ةبكرملايفةقاطلاةزهجأةيامحىلع
ًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطم
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك
ةءاضإيفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
دقتالاحلاضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملا
حيباصملاتالباكصحفا.حيباصملالمعتال
لكشبتأفطناوتءاضأاذإًاروفةيسيئرلا
.كلذكتيقبوتأفطنااذإوأيئاقلت

يمامألاجاجزلاتاحسام
ةحساملاكرحملةطرفملاةنوخسلاةلاحيف
فقوتتسفجلثلاوأديلجلاةفاثكببسب
رفوتت.لمعلانعيمامألاجاجزلاتاحسام
حسملاحاتفمطبضدعباًروفحسملاةفيظو
هليغشتةداعإمثليغشتلافاقيإعضوىلع
.ىرخأةرم
كرحملةطرفملاةنوخسلانودةلوليحلل
تاحساملاءاطبإمتينأنكمي،ةحساملا
ةليوطةدملاًفاجيمامألاجاجزلانوكيامدنع
ليغشتةدمتزواجتاذإ.تقولانم
ليغشتلاىلعقئاقد١٠نمرثكأتاحساملا
،ةبوطرلاةبسنضافخناةلاحيفوأفاجلا
ماظنلابلمعلاىلإتاحساملالوحتتدقف
فاشتكادنعو.كلذكلمعتلظتوعطقتملا
يمامألاجاجزلاىلعةبوطرلاةبسنيفةدايز
يتلاةعرسلابلمعللتاحساملادوعتس
.لبقنملغشملااهددح
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٢٦٥ ةبكرملابةيانعلا
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
حالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذه

ةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةيئابرهكلا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
اذه.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
نعةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقي
.ةيئابرهكلاتالكشملا

رطخ}
اهيلعةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةصاخلاتاريبمألاةميقىلعلدتتامالع
دنعةددحملاريبمألاةميقزواجتتال.اهب
ةرادلاتاعطاقورهاصملالادبتسا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل
يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل

ةعومجملاىلإرظنا،تارهصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهصملالخادةدوجوملاةيضفلا
،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف
قباطمديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملا
.فينصتلاومجحلايفهل
نمقباطمرهصمبًاتقؤمةناعتسالانكمي
يفرخآناكميأنمكلذوريبمألاةوقثيح
عرسأبرهصملالدبتسا.رهصملاداسفةلاح
.نكميام
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٦

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
كرحملاءاطغلفسأرهاصملاقودنصدجوي
.كرحملاةرجحببكارلابناجيف

ىلإلوصوللتارهصملاةعومجمءاطغعفرا
.تارهصملا
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
صرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلع

مادختسالاتارهصملا
1-

2-

مادختسالاتارهصملا
يلآلابكارلانامأمازح3
4-
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٢٦٧ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
5-

صاخلايئابرهكلادعقملا6
قئاسلاب

7-

9-

10-

11-

12-

صاخلايئابرهكلادعقملا13
بكارلاب

14-

15-

16-

حيباصملالسغماظن17
ةيسيئرلا

18-

ةعناملالمارفلاةخضم19
قالغنالل

ةعناملالمارفلامامص20
قالغنالل

21-

مادختسالاتارهصملا
يلآلاقئاسلانامأمازح22
26-

2دعقلاةئفدت/–27

فلخللعوجرلالفق/–28
ةيمامألاءاوضألا29

ةيوستلا/ةيفيكتلا
حيباصمللةيكيتاموتوألا
ةاشملاةيامح/ةيسيئرلا

30-

بكارلاةذفانحاتفم31
32-

فقسلاةحتف33
ةيمامألاةحساملا34
هيجوتلادومعلفق35
لقانلايئابرهكلازكرملا36

لاعشإلا/يفلخلا
/لاطعألارشؤمحابصم/-37

لاعشإلا
يئاوهلاقلاغلا38
تاثاعبنالا/O2رعشتسم39
/يجوز/لاعشإلافلم40

نيجسكألارعشتسم

مادختسالاتارهصملا
يدرف-لاعشإلافلم41
كرحملابمكحتلاةدحو42
43-

44-

لساغلا45
/تادادعلاةعومجم48

لاعشإلا/لكيهلا
ماظنبمكحتلاةدحو49

لاعشإلا/دوقولا
ةدايقلاةلجعةئفدت50
يفمكحتلاةدحو51

لاعشالا/كرحملا
يفمكحتلاةدحو52

/سورتلاقودنص
لاعشإلا

ديربتلالئاسةخضم53
55-

قودنصبمكحتلاةدحو56
سورتلا

حيباصمللةيفيكتةيوست64
ةيسيئرلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٨

مادختسالاتارهصملا
يسيئرلاحابصملا٦٥

HIDرسيألا

يسيئرلاحابصملا66
HIDنميألا

ةعفترملاةءاضإلاحابصم67
نيميلا/راسيلاةهج

عافتراىوتسمروتوم68
يسيئرلاحابصملا

قوبلا69
ديربتلاةحورم71
2ئدابلا72

ةيئاوهلالمارفلاةخضم73
1ئدابلا74

ءاوهلافييكتضباق75
76-

مادختسالاتالحرملا
حيباصملالسغماظن8

ةيسيئرلا
ةحساملابمكحتلا23
ةحساملاةعرس24
كرحملابمكحتلاةدحو25
ةيفلخلاةلساغلا46
ةيمامألاةلساغلا47
ديربتلالئاسةخضم54
ءوضلاحابصملحرم57

يسيئرلاضفخنملا
عفترملاءوضلاحابصم58

يسيئرلا
ليغشتءدب/ليغشت59
2ئدابلا60

غيرفتةخضم61
1ئدابلا62

ءاوهلافييكتيفمكحتلا63
قوبلا70

تادادعلاةحولرهاصمقودنص
يفدجويتادادعلاةحولرهاصمقودنص
.تادادعلاةحولنمضقئاسلابناجةياهن

ةحوللالزأ،تارهصملاىلإلوصولل
،كبشملكةحازإلةيكيتسالبةادأمادختساب
.ةضورعملاةطقنلانماًءدب
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٢٦٩ ةبكرملابةيانعلا

يفناسللالخدأ،يئاهنلاءاطغلاتيبثتل
ةزهجألاةحوليفةحتفلالخادءاطغلاةياهن
كباشملاةاذاحمبمق.ةحضوملاطاقنلادنع
طغضامثةزهجألاةحوليفتاحتفلاعم
.هناكميفءاطغلاىلع
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
حادقألالماحكرحم2

مادختسالاتارهصملا
هيجوتلادومعلفق3

يئابرهكلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٠

مادختسالاتارهصملا
4-

5-

لباقلاهيجوتلادومع6
ةلاطإلاوةلامإلل

تانايبطبارةلصو8
تازافقلاقودنصريرحت9
رايتلائزجُم10
يفمكحتلاةدحو11

1مسجلا

يفمكحتلاةدحو12
5مسجلا

يفمكحتلاةدحو13
6مسجلا

14-

يفمكحتلاةدحو15
7مسجلا

قودنصبمكحتلاةدحو16
سورتلا

17-

18-

يفاضإلالخدملاجرخم19
ةقاطلل

مادختسالاتارهصملا
ةعالولا20
يكلساللانحاشلا21
صيخشتلاةدحو22

راعشتسالا/راعشتسالاو
بكارلليئاقلتلا

ةئفدتلا/DVD/ويدارلا23
يفمكحتلا/ةيوهتلاو
ءاوهلافييكت

ةشاش24
ةدايقلاةلجعةئفدت25
يكلساللانحاشلا26
ةلجعليغشترصانع27

ةدايقلا
28-

يمامألاةنيزلاحابصم29
30-

تاقحلملاةقاط31
تاقحلملا/ةدرتسملا

32-

/ةيوهتلاوةيمامالاةئفدتلا33
فييكتيفمكحتلاةخفان
ءاوهلا

مادختسالاةرئادلاعطاوق
CB1يفاضإلالخدملاجرخم

ةقاطلل
CB7-

مادختسالاتالحرملا
K10تاقحلملاةقاط

تاقحلملا/ةدرتسملا
K605يتسيجول
K644تاقحلملاةقاط

/تاقحلملا/ةزجتحملا
تازافقلاقودنصريرحت
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٢٧١ ةبكرملابةيانعلا

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

فلخةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
ةريجحلانمقئاسلابناجيفءاطغلا
.ةيفلخلا
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
قئاسللةيفلخلامكحتلاةدحو1

DCلوحم/ DC

مادختسالاتارهصملا
ىرسيلاةذفانلا2
8مسجلايفمكحتلاةدحو3
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٢

مادختسالاتارهصملا
ددرتملارايتلاسكاع4
نودبلوخدلاةيراطب5

ليغشتلاءدب/حاتفممادختسا
1حاتفممادختسانودب

4مسجلايفمكحتلاةدحو6

ةنخسملاايارملا7
توصلاربكم8
ةذفانلانمبابضلاليزم9

ةيفلخلا
جاجزلاراسكنا10
ةروطقملالصوم11
12OnStar)دجونإ(
ىنميلاةذفانلا13
ةيئابرهكلانكرلالمارف14
15-

ةعتمألاةريجحريرحت16
يتسيجول19
ةسكاعلاةذفانلاةدحو21
22-

ةبلعلاذفنم23
2مسجلايفمكحتلاةدحو24

مادختسالاتارهصملا
ةيفلخلاةيؤرلااريماك25
ةيمامألاةاوهملادعاقملا26
ةيئرملاريغةقطنملاهيبنت27

ةراحلاةرداغمريذحت/ةيبناجلا
باسحةدحو/ةيرورملا
ةيجراخلاماسجألا

سمشلايقاو/ةروطقملا28
ةيفلخلاةئّفدُملادعاقملا29
طشنلاهبشديمختلاماظن30
قودنصيفمكحتلاةدحو31

يفمكحتلاةدحو/لقنلا
ةيفلخلاةدايقلا

بابحاتفم/ةقرسلاةدحو32
رعشتسم/يملاعلاجارجلا
رطملا

نكرلادعاسم33
DVD/ويدار34

زارط(مداعلامامص/-35
)Vلكشلا

ةروطقم36
دوقولاماظنبمكحتلاةدحو37

مادختسالاتارهصملا
مامص/دوقولاةخضمنحش38

)Vلكشلازارط(مداعلا

39-

دعقملاةركاذةدحو42
3مسجلايفمكحتلاةدحو43

44-

ةيتلوفيفمظنملامكحتلا45
ةيراطبلا

/كرحملايفمكحتلاةدحو46
ةيراطبلا

47-

48-

ةروطقملاةدحو49
53-

55-

مادختسالاتالحرملا
ةروطقم17
يتسيجول18
ةذفانلانمبابضلاليزم20

ةيفلخلا
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٢٧٣ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتالحرملا
زارط(٢ريودتلاقفرم40

)Vلكشلا

قفرم/دوقولاةخضمنحش41
٢ريودتلا

لافطألاباوبألفقنامأ50
يفلخلالافقإلا51
2يفلخلالافقإلا52

بابلالفقنامأ54
دوقولاباب56

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
نمديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ةكرشلاىلإعوجرلاكنكميتامولعملا
.تاراطإللةعنصملا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.١٧٥/ةرايسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
رثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
ببستيدقو.مزاللانم
كلذنعجتانلامادطصالا
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
مظتنملكشبتاراطإلاعيمج
طغضلاىلعلصحتيكل
ىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
تاراطإلاطغضصحفبجيهنأ
.ةدرابتاراطإلانوكتامدنع

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
راجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
،ئجافممداصتثودحلاحيف
مطترتامدنعثدحياملثم
.قيرطلايفةرفحةيأبةبكرملا
تاراطإلاطغضىلعظفاح
طغضلاىوبسمدنعًامئاد
.هبىصوملا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٤

)عبتي(ريذحت

ةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
تناكاذإ.ًاثداحببستدق
ةئرتهمتاراطإلاحطسأ
.اهلدبتساف

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
زكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
جلثلاكةقلزلاحوطسلاىلع
دق.اهريغوديلجلاونيطلاو
راجفناىلإدئازلاريودتلايدؤي
.تاراطإلا

ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٢٧٨/ةيلاعتاعرس
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
زمردجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
بناوجىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاوم
قفاوتتلةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.زروتوملارنجةكرشتاراطإءادأريياعمعم
تادعملاتاراطإىلعفرعتلانكميو
ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفاًبسانمءادأمساوملالكلحلصت
اهنكل،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
ءادألاوأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدق
قرطىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثم
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغم
.٢٧٤/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٨٤/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
نأىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
رمعنمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلا
تاراطإىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلا
يتلاتارييغتلاصوصخباًرذحنك،ءاتشلا
.لمارفلاوةبكرملايفمكحتلاىلعأرطت
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا

نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو
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٢٧٥ ةبكرملابةيانعلا
يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةفنصملاةعرسلاتاذ.
ةعرسلدعمتاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ
دحلازواجتتالأاًمودكيلعيغبنيف،لقأ
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألا

يهوريسللةلباقلاتاراطإلا
ةغراف
يوتحتدقف،ةديدجةرايسلاهذهنوكتامدنع
راطإدجويال.ةيطايتحاتاراطإىلع
ناكمالوراطإلارييغتتادعمالو،يطايتحإ
.ةبكرملايفراطإلانيزختل
ةبقارملماظنىلعكلذكةبكرملالمتشت
ىلإريشييذلاو)TPMS(تاراطإلاطغض
.تاراطإلادحأيفطغضلاضافخنا

ريذحت}
ضافخنانمريذحتلاحابصمرهظاذإ
ىفتاراطإلادحأيفطغضلاىوتسم
ةيناكمإضفخنتسف،تادادعلاةعومجم
تاروانملالالخةبكرملايفمكحتلا
ةريبكةعرسبةدايقلاببستتدق.ةبعصلا
تنأكتباصإمثنموةرطيسلانادقفيف
زواجتتةعرسبةبكرملادقتال.نيرخآلاوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دنع)ةعاس/ًاليم٥٥(ةعاس/مك٩٠ةعرس
طغضىوتسمضافخناحابصمضرع
تايوتسمدقفتورذحبدُق.تاراطإلا
ةصرفبرقأيفتاراطإلايفطغضلا
.ةنكمم

ةيطايتحالاتاراطإلامادختسابةدايقلانكميو
دحأحبصأاذإ.ءاوهطغضاهبنوكينأنودب
ىلعفقوتلاىلإةجاحالف،اًغرافتاراطإلا
نكلو،ةدايقلالصاو.هرييغتلقيرطلابناج
يفو.ةريبكةعرسبوأةديعبةفاسملدقتال
ىلعةدايقلانوكتالدق،مئادفلتدوجوةلاح
،مئادفلتيأثودحعنمل.ةنكممراطإلا
اس/مك٨٠نعةعرسلاديزتالأىلعصرحا
ةلومحليمحتءانثأ.)ةعاسلايفليم٥٠(
١٠٠ةعرسىتحةعرسلاةدايقنكمي،ةفيفخ
ةطسوتمةلومحليمحتءانثأو؛)ليم٦٠(مك
عمو)ليم٥٠(مك٨٠ىتحةدايقلانكمي
٢٥(مك٤٥ةعرسلازواجتتالةليقثلاةلومحلا
ليكوعمنكممتقوعرسأبلصاوت.)ليم
تامدخةأشنموأصخرمزروتوملارنج
ةغرافيهوريسللةلباقلاتاراطالاةنايص
.هلادبتساوأهحيلصتوأراطالاصحفل
وهوهيلعريسلللباقغرافراطإبةدايقلادنع
ىرخألاقيرطلارطاخمورفحلابنجت،غراف
ةلجعلاوأ/وراطإلافلتيفببستتدقيتلا

وأراطإلافلتدنع.هحالصإبعصيلكشب
،غرافلاراطإلامادختسابامةفاسملةدايقلا
دمتعمةنايصليكوىدلهصحفيغبني
نمناكاذاامديدحتلةيطايتحالاتاراطإلل
ىلإجاتحيهنأمأراطإلاحالصإنكمملا
ةدايقلاةيناكمإةزيمىلعظافحلل.لادبتسالا
لادبتسايغبني،ةغرافيهوتاراطإلاىلع
.ةيصاخلاتاذبعتمتتىرخأبتاراطإلا
ةأشنموأGMليكوبرقأعقومديدحتل
ةدعاسمبلصتا،ةيطايتحالاتاراطإلاةمدخل
.ءالمعلا
ىلعةدوجوملامامصلاناقيسلمتشت
ةغرافيهواهيلعريسلانكمييتلاتاراطإلا
ةبقارمماظننمءزجكتارعشتسمىلع
ةبقارمماظنرظنا.)TPMS(تاراطإلاطغض
هذهيوتحتو.٢٧٨/تاراطإلاطغض
لمعللةممصمتايراطبىلعتارعشتسملا
ةدايقلافورظلظيفتاونس١٠ةدم
وأةلجعلالادبتسالكليكوعجار.ةيعيبطلا
.رعشتسملا

هيبنت

دقبرستللعناملالئاسلامادختسانإ
تاراطإلاتامامصفالتإىلإيدؤي
تاراطإيفطغضلاةبقارمتارعشتسمو
الو.ةغرافيهوريسللةلباقلاةبكرملا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٦

)عبتي(هيبنت

ال.فلتلااذهةبكرملانامضيطغي
يفبرستللعناملالئاسلامدختست
.ةغرافيهوريسللةلباقلاتاراطإلا

ضفخنملاعطقملاتاذتاراطإلا
نمتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
،295/30ZR19وأ265/35ZR19مجح
ةريصقتاراطإاهنأىلعةفنصميهف
.بناجلا

هيبنت

رثكأبناجلاةريصقتاراطإلانوكتو
وأقيرطلارطاخمببسبفلتللةضرع
نمرثكأةروصبفيصرلاةفاحبماطترالا
امك.ةيسايقلابناوجلاتاذتاراطإلا
تالجعلاوأ/وتاراطإلاضرعتتنأنكمي
قيرطلارطاخملضرعتلادنعفلتلل
دنعوأ،ةببدملاةداحلاءايشألاوأ،رفحلاك
يطغيالو.فيصرلاةفاحباهماطترا
،هيلعو.تايفلتلانمعونلااذهنامضلا
طغضدنعتاراطإلاةعومجمءاقبإيغبنيف

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

،ناكمإلاردق،يشاحتوبسانمخفن
اهريغو،رفحلاوفيصرلاةفاحبماطترالا
.قيرطلارطاخمنم

فيصلاتاراطإ
ءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
ةيفيصتاراطإبةدوزمةبكرملاهذهيتأتدق
و)يمامأ(245/40R18ءادألاةيلاع

275/35R18)265/35وأ)يفلخZR19
هذهزيمتتو.)يفلخ(295/30ZR19و)يمامأ(
ادعي،بّكرموصاخسادمدوجوبتاراطإلا
قرطلاىلعءادأىصقأىلإلوصولللثمألا
سادملااذهنأشنمو.ةبطرلاوةفاجلا
ءاوجألايفءادألاضفخبّكرملاوصاخلا
ديلجلابةاطغملاقرطلاىلعو،ةدرابلا
ءاتشلاتاراطإبيكرتبحصنن.جولثلاو
رركتملكشبةدايقلاعقوتةلاحيفةرايسلاب
٤٠(ةيوئم٥نملقأةرارحتاجرديف
جولثلابةاطغمقرطىلعوأاًبيرقت)تيهنرهف
.٢٧٤/ءاتشلاتاراطإعجار.ديلجلاوأ

هيبنت

زيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتابكرمب
لظيفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
ةيوئم٧-نملقألاةرارحلاتاجرد
تاراطإلانيزختباًمئادمق.)تيهنرهف٢٠(
يفوقلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلا
ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرد
.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف٢٠(
ةرارحتاجردلةضرعتاراطإلاتناكاذإ
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم٧-غلبت
ةيوئم٥ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب
رثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف٤٠(
ةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرتلبق
ةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلاهذهب
.ةرشابمتاراطإلاوحننخاسءاوهرايتوأ
.اهلامعتسالبقاًمئادتاراطإلاصحفا
.٢٨٢/تاراطإلاصحفعجار

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض
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ريذحت}
ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
اًئيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفاًيفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
.راطإلاراجفناىلإنايدؤي

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

.قيرطلارطاخمءاّرج

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
ةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملاىلع
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعمو
ىصوملاطغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
ءاوهلاطغضلىندألادحلاوههب
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملا
/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ةبكرملل

١٧٥.

مكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
الأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيف
وهاممربكأاًنزواهليمحتمتي
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم
رثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
.رهشلك

صحفلامتيفيك
سايقلاةزهجأنمةديجةيعونمدختسا
طغضصحفلكلذومجحلاةريغص
نكميالهنأركذلابريدجو.تاراطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغضديدحت
تاراطإلابخفنلاطغضنمققحت.راطإلل
متتملهنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنع
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايق
مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا
.)ليم١(

مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
سايقلازاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
سايقىلعلوصحللمامصلاىلع
راطإلاخفنطغضقفاوتاذإف.طغضلا
دوجوملاو،هبىصوملاطغضلاعمدرابلا
،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمىلع
.ةئياهملانمديزملةجاحدجوتالف
فضأف،اًضفخنمخفنلاطغضناكاذإ
ىوتسمىلإلوصولانيحلءاوهلا
طغضناكاذإو.هبىصوملاطغضلا
قاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلا
غيرفتلراطإلامامصزكرميفةيندعملا
طغضصحفا،اهدعبو.ءاوهلاضعب
زاهجمادختسابراطإلايفءاوهلا
.سايقلا
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
عنملوةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
ةيطغأىوسمدختستال.برستلا
ةطساوبتارايسللةممصملاتامامصلا

GM.تارعشتسمضرعتتدقTPMS
تاحالصإنمضلخدتنلوفلتلل
.ةلاحلاهذهيفنامضلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٨

ليغشتلادنعتاراطإلاطغض
ةيلاعتاعرسىلع

ريذحت}
وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت

،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
راجفنايفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
رطخلكضرعيامبركلذو.راطإللئجافم
وأكعرصمهنعجتنيدقامم،مداصتلا
تاراطإلاضعببلطتتو.نيرخآلاعرصم
طغضلاًطبضةيلاعلاةعرسللةفنصملا
نوكتامدنع.ةعرسلايلاعليغشتللخفنلا
ةمئالمقيرطلافورظوةعرسلادودح
يغبنيف،ةيلاعتاعرسبةرايسلاةدايقل
ليغشتللفنصمراطإلانأنمدكأتلا
ةوالع،ةزاتممةلاحيفو،ةعرسلايلاع
حيحصخفنطغضىلعاًطوبضمهنوكىلع
ةلومحىلعاًسايقدرابوهوراطإلل
.ةرايسلا

سايقتاراطإبةدوزملاتابكرملا
P245/45R17 95VوأP245/40R18 93Vوأ
255/35R19 96Vطغضليدعتبلطتت

اس/مك١٦٠ةعرسبةبكرملاةدايقدنعءاوهلا

طغضطبضا.رثكأوأ)ةعاس/ليم١٠٠(
لاكسابوليك٢٨٠ىلعةدرابيهوتاراطإلا
.)ةعبرملاةصوبلاىلعلطر٤١(
سايقتاراطإبةدوزملاتارايسلا

245/40R18 93Y275/35وR18 95Yوأ
265/35ZR19 (94Y)و
295/30ZR19 (100Y)طغضليدعتبلطتت

١٠٠(اس/مك١٦٠ةعرسبةدايقلادنعءاوهلا
تاراطإلاطغضطبضا.رثكأوأ)ةعاس/ليم
لطر٤٤(لاكسابوليك٣٠٠ىلعةدرابيهو
.)ةعبرملاةصوبلاىلع
نمىلعأتاعرسىلعلصاوتملاليغشتلا

اًدحبلطتي)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
دحاوبكاروقئاسلاىلعرصتقيةلومحلل
ةلاحيفو.ةيفاضإةعتمأدوجومدععمطقف
نزولاىتح،روكذملادحلانعلمحلاةدايز
ةرايسلاةدايقبمقتالف،ةرايسلليلامجإلا
/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠نمربكأةعرسب
.)ةعاسلا
هبىصوملاخفنلاطغضىلإتاراطإلادعأ
ةعرسلابةدايقلانميهتنتامدنعدرابلاراطإلل
١٧٥/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ةيلاعلا
.٢٧٦/تاراطإلاطغضو

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
طغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجمةينقت
تاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلايفءاوهلا
تاراطإيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
راطإلايفءاوهلاطغضتاءارقثبوكتبكرم
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
ًادرابنوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
نمهبىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضمو
ةتفالىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبق
يفو(.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملا
نعةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاح
قصلموأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلا
طغضديدحتكيلعبجيف،راطإلاخفنطغض
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلا
كتبكرمديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
راطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب
)TPMS(ضافخنارشؤمةءاضإبموقيو
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٢٧٩ ةبكرملابةيانعلا
ءاوهلاطغضىوتسميندتدنعراطإلاطغض
ىلإراطإنمرثكأيفوأتاراطإلادحأيف
.ةريبكةروصبخفنلالدعمنودام
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجرُيو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
قتاعىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
يفءاوهلاطغضىلعظافحلايفقئاسلا
يدؤيملولىتح،ةحيحصةروصبراطإلا
رشؤمةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنا
.راطإلاطغضضافخنا
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤمبرشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
فشتكيامدنعف.راطإلاطغضضافخنا
رشؤمضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا

رمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
نأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذ
.ًامئاقلازامللخلا
نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
ىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغض
ماظنلابللخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلا
وأتاراطإلللالحإلمعاهنم،ةدعبابسأل
دقاممةبكرملابةليدبتالجعوأىرخأبيكرت
لمعلانمراطإلاطغضةبقارمماظنعنمي
رشؤمصحفًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشب
لالحإلمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظن
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأل
تاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
ةلصاومبماظنللحمستةليدبلاتالجعلاو
.حيحصلكشبلمعلا
٢٧٩/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
TPMSتارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمىلع
تاراطإلايفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإو
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول

يفءاوهلاطغضضافخنافاشتكادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.١٧٥/ةرايسلاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
متيىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعت
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٠
ليغشتنعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٩/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنع
دقراطإلايفءاوهلاطغضنأىلعاًركبم
ًالوصوةدايزىلإجاتحيوضافخنالايفذخأ
.بسانملاطغضلاىلإ
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
امدنعتاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ىلعةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكت
ناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
.١٧٥/ةرايسلاةلومحدودحعجار،هتيبثت
.٢٧٦/تاراطإلاطغضكلذكعجار

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
لضفت.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
ريودتو٢٨٢/تاراطإلاصحفىلإعوجرلاب
.٢٧٣/تاراطإو٢٨٢/تاراطإلا

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
،كلذثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
هذهيفيرسيالةبكرملانامضنإف
مدختساًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلا
لارنجنمدمتعملابرستلاعنامطقف
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوم
.كتبكرميفنمضتملا

خفنلةيلصألامقطألانأانهركذلابريدج
ةدمتعمبرستتاعناممدختستتاراطإلا
نإثيح.زروتوملارنجةكرشنمتاراطإلل
ةدمتعمريغبرستتاعناممادختسا
ماظنتاسجمفلتىلإيدؤيدقتاراطإلل
ىلإعوجرلابلضفت.تاراطإلاطغضةبقارم
طغاضلاةعومجموراطإلايفبرستلاعنام
داومنأشبتامولعمىلعلوصحلل،٢٨٩/
.اهمادختسابةصاخلاتاميلعتلاوخفنلامقط

طغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصموتاراطإلا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا

ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ
راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.

راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
ةلاسريفتختولاطعألاحابصمئفطني
لادبتسادعبقئاسلاتامولعمزكرم
ةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلاراطإ
ةقباطمةيلمع"عجار.حاجنبتاسجملا
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنساسح
.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلا

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعب
ةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت.حاجنب
طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطم
.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلا
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٢٨١ ةبكرملابةيانعلا
تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.

ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٢٨٤/ةديدجتاراطإءارش

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا

لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجي
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يفو.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتساةلاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلاطغض
طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
دعبتاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
راطإنمًالدبيطايتحالاراطإلامادختسا
ماظنسجمىلعيوتحييذلاقيرطلا
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
.ةيلاتلالاعشإلاةروديفقئاسلاتامولعم
/تاراطإلاعضاومعمتاسجملاةقباطممتت
ةداعإةادأمادختسابكلذو،تالجعلا
طغضةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالا
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلا
ةهجيمامألاراطإلاو،قئاسلاةهجيمامألا
،بكارلاةهجيفلخلاراطإلاو،بكارلا
كليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلاراطإلاو
ةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلعلوصحلل
ةداعإةادأءارشاًضيأنكميو.مالعتسالا
ةادأعجار.TPMSماظنبةصاخلامالعتسالا
ىلعتاراطإلاطغضةبقارمرعشتسمطيشنت
عقوملا

www.gmtoolsandequipment.comوأ
GM-800-1مقرلابلصتا TOOLS

(1-800-468-6657).

عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
اًتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
عجار.ةمدخلاعضويفةبكرملاعض.٢

.١٨٠/ليغشتلاحاتفمعضاوم

طغضتامولعمراهظإةيصاخنأدكأت.٣
ليغشتنكمي.ةلغشمتاراطإلا
زكرمبةضورعملاتامولعملافاقيإو
ةمئاقلالخنمقئاسلاتامولعم
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.تارايخلا
)DIC(/١٢٩.

تامولعمزكرمليغشترصنعمدختسا.٤
ىلعتاهاجتالايسامخ)DIC(قئاسلا
ريرمتللةدايقلاةلجعنمنميألابناجلا
تحتتاراطإلاطغضةشاشىلإ
زكرمعجار.DICتامولعمةحفص
.١٢٩/)DIC(قئاسلاتامولعم
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٢
يفSELىلعةليوطةطغضطغضا.٥

يسامخمكحتلارصنعفصتنم
.قئاسلاتامولعمزكرمبتاهاجتالا
ةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
يفلازاملابقتسالازاهجنأىلإ
ةلاسرلارهظتو،فرعتلاةداعإعضو
تاساسحىلعفرعتلاطيشنت
تامولعمزكرمةشاشىلعتاراطإلا
.)DIC(قئاسلا

بناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦
.قئاسلا

لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧
.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلابناج
سجمطيشنتلرزلاىلعطغضامث
ردصي.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
هنأىلعدكؤيلقوبلانمريرصتوص
عمسجملافيرعتزمرةقباطمتمت
.ةلجعلاوراطإلاعضو

،بكارلاةهجيمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
.7ةوطخلارركو

،بكارلاةهجيفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
.7ةوطخلارركو

بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠
قوبلاردصي.7ةوطخلارركو،قئاسلا
فيرعتزمرنأىلإريشيلنيترمًاتوص
يفيفلخلاراطإلاعمقفاوتمسجملا
ةقباطمةيلمعفقوتتو،قئاسلابناج

.تاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
ىلعفرعتلاطيشنتةلاسرلايفتخت
زكرمةشاشنمتاراطإلاتاساسح
.)DIC(قئاسلاتامولعم

.ةبكرملاليغشتفاقيإبمق.١١
ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢

نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمىلع

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
اًيرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم

تاراطإلاريودت
التاراطإىلعلمتشتةبكرملاتناكاذإ
قفواهنيبةبوانملايغبنيف،ةيهاجتا
لودجيفةددحملاةينمزلالصاوفلا
.٣١١/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا
،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
تقوعرسأبتاراطإلاعضاوملّدب
تاراطإلاخفنطغضنأنمدكأتونكمم
تاراطإدوجومدعنمققحتوبسانم
ريغلكآتلارمتسااذإ.ةفلاتتالجعوأ
ةاذاحمصحفاف،ليدبتلادعبيداعلا
تقونيحيىتمعجار.تالجعلا
تالجعلالالحإو٢٨٤/ةديدجتاراطإلا
/٢٨٦.
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.ةيهاجتالاتاراطإلاةبوانممدعبجي
يفةلجعوراطالكمادختسانيعتي
لمحت.طقفهلصصخملاناكملا
ريشياهيلعاًمهسةيهاجتالاتاراطإلا
رفحمتيوأريودتللبسانملاهاجتالاىلإ
)نيمي("right"وأ)راسي("left"ةملك
.اهبناجىلع

تناكاذإةبوانملابولسأمدختسا
مجحنمتاراطإىلعلمتشتةبكرملا
تناكوةرخؤملاوةمدقملايففلتخم
.ةيهاجتاريغ
تاراطإماجحأةبوانميغبنيالامك
.فلخلاىلإمامألانمةفلتخم

وهامكاذهةبوانملابولسأمدختسا
تاذتاراطإلاةبوانمدنعانهحضوم
تالجعلالكىلعةبكرملاوهسفنمجحلا
.عبرألا
راطإىلعةبكرملاتوتحالاحيف
ةيلمعيفهلمشتالف،ريغصيطايتحا
.تاراطإلابوانت
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٧٥/ةرايسلاةلومحدودحو٢٧٦/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٢٧٩.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٣٢٢/تافصاوملاوتاعسلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

لماحممحشنمةقيقرةقبطعض
دعبةلجعلاةخيطبزكرمىلعتالجعلا
نيببوانتلاءارجإدعبوأاهلادبتسا
لكشتوألكآتلاعنملكلذو،تاراطإلا
بيكرتحطسىلعمحشلاعضتال.أدصلا
.اهيغاربوأةلجعلاتالومصوأةلجعلا



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

ةبكرملابةيانعلا٢٨٤

تاراطإلاتقونيحيىتم
ةديدج
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسو،ةرارحلاتاجردو،ةنايصلالثم
.قيرطلافورظو،ةبكرملاةلومحو،ةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
وأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
/تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأ

.٢٨٢/تاراطإلاريودتو٢٨٢

ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح

ةرارحلاتاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
نم،خفنلاطغضةنايصوليمحتلافورظو
،اذل.مداقتلاثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأش
امب،تاراطإلالادبتسابزروتوملارنجيصوت
ةرايسلاتناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيف
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجم
رمعىلعفرعتلل.سادملالكآتنعرظنلا
لثمييذلاراطإلاعينصتخيراتمدختسا،راطإ
راطإلافيرعتمقرDOTنمماقرأةعبرأرخآ
)TIN(رادجنمدحاوبناجىلعبوبصملا
،)52-01(عوبسألانيمقرلوألثميو.راطإلا
،ًالثمف.ماعلاىلإنيمقررخآريشيامنيب
٢٠١٠ماعلانمثلاثلاعوبسألاىدلنوكيس
ةرازوهتددحماقرأةعبرأنمنّوكمخيرات
.0310وهولقنلا

ةبكرملانكر
ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانماًيلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
يدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقب
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإ

عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةبكرملاةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
ءادأريياعمتافصاومماظنفينصتيبلتل
TPC(تاراطإلا Spec(لارنجنم
لادبتسالةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوم
ةدشبزروتوملارنجيصوت،تاراطإلا
فينصتاهلتاراطإءارشب

TPC Specهسفن.
تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
يتلاةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
امب،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤت
ةدايقلاو،لمارفلاماظنءادأكلذيف
،رجلايفمكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاو
مقردجوي.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو
ةكرشبةصاخلاتاراطإلاءادأتافصاوم
راطإلابناجىلعاًروفحمزروتوملارنج
ناكاذإ.راطإلامجحتامولعمنمابيرق
مادختسالابحمسيحطسباًممصمراطإلا
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مقرنوكيسف،لوصفلاعيمجيف
MSيفرحباًعوبتمراطإلاءادأتافصاوم
.ديلجلاونيطلاراصتخاامهو
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
٢٨٢/تاراطإلاريودتعجار.اًبيرقت
لوحتامولعملانمديزملاةفرعمل
عمو.تاراطإلانيببسانملابوانتلا
لادبتسايرورضلانمناكاذإ،كلذ
،ةلكآتملاتاراطإللةدحاوروحمةعومجم
ىلعةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف
.يفلخلاروحملا

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
كلذو،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلا
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلاب
اًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلاتاذ
دنعءاتشلاراطإلىوصقلاةعرسلاةردق
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا

ريذحت}
ةعرسلانعديزتةعرسباًدبأدقتال
ةعرسلادحنعرظنلاضغب،ةفنصملا
ةيلاعتاعرسبةبكرملاةدايقدنع.ينوناقلا
نمةليوطتارتفلوأ/ورركتملكشب
تاراطإلا/ةبكرملاليكوعجار،نمزلا
تاراطإللبسانملاعونلاةفرعمل
سقطلاوةدايقلافورظلاهمادختسال
.ةنيعملا

ريذحت}
ماجحأنمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
لصألايفاهبيكرتمتيتلاكلتفالخب(
عاونأوأةيراجتتامالعوأ)ةبكرملاب
،ةبكرملايفمكحتلانادقفيفةفلتخم
رخآفلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
ةمالعلاوأمجحلامدختسا.ةبكرملاب
ىلعحيحصلاراطإلاعونوأةيراجتلا
.عبرألاتالجعلا

ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ققشتةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
ةدععطقدعبتالجعلافارطأفاوح
راطإلارجفنيدق.ةدايقلانملايمأ
ببستتيلاتلابوةأجفةلجعلافلتتو
عونلامدختسا.مداصتثودحيف
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلا
يفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا
.كتبكرم

تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
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ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك
ةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ةقيقدريغتاريذحتتاراطإلاطغض
بيكرتمتاذإتاراطإلاطغضضافخنال
ءادأتافصاومعمةقفاوتمريغتاراطإ
TPCتاراطإ Spec.ةبقارمليغشتعجار
.٢٧٩/تاراطإلاطغض

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
ةلومحدودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
عقومىلعفرعتلل١٧٥/ةرايسلا
نمديزمىلعلوصحلاوقصلملا
راطإلاتامولعمقصلملوحتامولعملا
.ةلومحلاو

ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
مجحلا
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
دقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتي
،ةكرحلاكسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
ةفاضإلاب.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو
ةمظنأبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإ
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإ
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل

وأ،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلا
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}
الدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقت
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٢٨٤/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٣٣/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملاو

ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
تاراطإلا
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
تظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود

تناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآت
.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملا
ىلع،نيميلاوأراسيلاةهجفيفخلابحسلا
حطستاعونتوأ/وقيرطلاةمقبسح
اًرمأدعُيرفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلا
ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.اًيداع
نوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرط
.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاوتاراطإلا
تايلمعلاىلعفرعتللليكولارشتسا
.ةبسانملاةيصيخشتلا

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
مقف،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
تالجعلاضعبحالصإنكميو.اهلادبتساب
اذإكليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظ
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
ةقيرطلاباهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذ
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ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمرّيغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةلصافلاةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةلصافلاةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيب
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيب

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
اهمادختسامتفيكةفرعمنكميالثيح
دقف.اهبةدايقلاتمتيتلاةفاسملامكوأ
دنعف.مداصتثودحببستوةأجفلطعتت
تادعمةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسا
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدج

تاراطإلالسالس

ريذحت}
تناكاذإتاراطإلالسالسمدختستال
P245/40R18ةرايسلابكتاراطإتاسايق
وأ275/35R18وأ245/40R18وأ

255/35R19265/35وأZR19وأ
295/30ZR19.ةفاسمدجوتالثيح

لسالسببستتنأنكميو.ةيفاكةلصاف
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلا
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ةقطنملاببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفتاراطإلالسالسلعفبتفلتيتلا
مدختسا.مداصتثودحومكحتلانادقف
تصوأاذإطقفرجلاةزهجأنمرخآاًعون
ةعومجمعمهمادختسابةعنصملاةكرشلا
.قيرطلافورظوةبكرملاتاراطإمجح
.ةعنصملاةكرشلاكلتتاميلعتعبتا
طبضدعأوءطببدق،ةبكرملافالتإيدافتل
.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأوأرجلازاهج
ةزهجأمادختسامتاذإ.تالجعلاردُتال
.ةيفلخلاتاراطإلاىلعاهبكرف،رجلا

هيبنت

تاراطإبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
P245/40R18تاساقملافالخبتاساقمب
وأ275/35R18وأ245/40R18وأ

255/35R19265/35وأZR19وأ
295/30ZR19لسالسمدختستالف

كلذبنوناقلاحمسيامدنعالإتاراطإلا
لسالسمدختسا.طقفةرورضلادنعو
نمملم١٢نمرثكأفيضتالةضفخنم
يبناجلاءزجلاوراطإلاسادمىلإةناخثلا
ساقملاتاذلسالسلامدختسا.يلخادلا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

امك.ةبكرملابةصاخلاتاراطإللبسانملا
.يفلخلاروحملاتاراطإىلعاهتيبثتيغبني
تاراطإىلعلسالسمدختستالأركذتو
ربكأبماكحإباهطبربمق.يمامألاروحملا
.نمآلكشبفارطألاتيبثتعمنكممردق
تاميلعتعابتاوءطببةدايقلاةعباتمكيلعو
دعأوفقوت.ةلسلسللةعنصملاةكرشلا
ةسمالمتناكاذإلسالسلاطبرماكحإ
،سمالتلااذهرارمتساةلاحيف.ةبكرملل
ىتحةبكرملاةعرسنمليلقتلاكنكمي
وأ،ةدئازلاةعرسلارضتثيح.فقوتي
اهيلعلسالسلاتيبثتعمتالجعلانارود
.كتبكرمب

نمءاوهلادافنةلاحيف
راطإلا
،ةيطايتحاتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
راطإلارييغتوقيرطلابناجفقوتلليعادالف
ةلباقلاتاراطإلاعجار.ءاوهلاهنمدفنيامدنع
.٢٧٥/ةغرافيهوريسلل

ريذحت}
يهوريسللةلباقلاتاراطالاةنايصبلطتت
متيملاذإ.ةصاختاءارجإوتاودأةغراف
،ةصاخلاتاودألاوتاءارجإلامادختسا
دكأت.ةبكرملابفلتوأةباصإثدحتدقف
تاءارجالاوتاودالامادختسانمًامئاد
بيتكيفهفصومتامبسحةمئالملا
.ةنايصلا

ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٢٧٣/تاراطإعجار
نوكينأحجرملانمف،راطإلانمءاوهلل
يأيفراطإلارجفنااذإنكلو.ءيطببيرست
عقوتموهاملوححئاصنلاضعبهذهف،تقو
:هلعفكيلعنيعتيامو
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا

يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
نعاًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلا

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
اذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
اهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناك
راطإلارييغتدنعمادختساللطقفةممصم
،ىرخأضارغألاهمادختسامتاذإو.غرافلا
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتدقف
ىلعنمةبكرملاتقلزنااذإةافولا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلا
مادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغتدنع

تاراطإبةدوزمةرايسلاهذهنكتملاذإ
ثدحمثءاوهلانمةغرافيهوريسللةلباق
اذهفالتإبنجتفتاراطإلادحأيفبقث
ناكمىلإئطببةدايقلاقيرطنعراطإلا
.نكمأنإقيرطلانعديعبٍوتسم

نمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.١
رطاخملابريذحتلاءاوضأعجار.رطخلا
.١٤٥/ةزامغلا

.ماكحإبنكرلالمارفدش.٢
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يكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلعجا.٣

زاهجلعجاوأ،)نكرلا(Pعضولايف
1عضولايفيوديلاةكرحلالقن
.)عوجر(Rوأ)لوألا(

.لاعشإلاليغشتفقوأ.٤
.غرافلاراطإلاصحفا.٥

ريذحت}
ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
دعبراطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
وأءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلا
ًاثداحببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثم
اذإراطإلاخفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخ
طغضلاىوتسموهبةبكرملاتدقدقتنك
عد.بوقثهبوأ،بولطملانملقأهلخادب
دمتعملاتاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
بوقثملاراطإلالادبتساوأحيلصتبموقي
.نكممتقوعرسأب

برستلاعنامبةدوزمةرايسلاهذهتناكاذإ
تالجعلانمراطإلالصفنامثراطإلايف
بقثثودحدنعوأفلتللهبناوجتضرعتو
ىلعليلداذهف)ةصوب٠٫٢٥(ملم٦نمربكأ
عنامعيطتسيالثيحباًدجفلاتراطإلانأ
.هجالعطغاضلاةعومجموراطإلايفبرستلا
ملم٦نملقأبقثباًبوقثمراطإلاناكاذإ

عنامعجار،سادملاةقطنميف)ةصوب٠٫٢٥(
/طغاضلاةعومجموراطإلايفبرستلا

٢٨٩.

وراطإلايفبرستلاعنام
طغاضلاةعومجم

ريذحت}
يفةبكرملاؤطابتناكمبةروطخلانم
ثيح.ةيوهتلاةديجريغةقلغمةقطنم
ىلإكرحملامداعلخدينأنكمي
ىلعكرحملاتاثاعبنايوتحت.ةبكرملا
نكمياليذلا)CO(نوبركلاديسكألوأ
نادقفببسيدقو.هتحئارمشوأهتيؤر
يفكرحملالغشتال.توملاوأيعولا
.ددجتمءاوهاهبدجوتالةقلغمةقطنم
كرحملامداععجار،تامولعملانمديزملل
/١٨٥.

ريذحت}
دحلانعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيف
عابتاوةءارقنمدكأت.ةباصإللنيرخآلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةداموطغاضلامقاطمادختساتاميلعت
طغضلاىلإراطإلاخفنعمراطإلاقصل
طغضلاىوتسمزواجتتال.هبىصوملا
.هبىصوملا

ريذحت}
ةداموطغاضلامقاطنيزختببستيدق
يفىرخأتادعمةيأوأراطإلاقصل
باكرلاضرعتيفباكرلاةروصقم
،مداصتلاوأئجافملافقوتلادنع.ةباصإلل
طبرلاةمكحمريغتادعملامطترتدق
قصلةداموطغاضلامقاطنزخ.باكرلاب
.يلصألاناكملايفراطإلا

طغاضلامقاطبةدوزمةبكرملاهذهتناكاذإ
راطإكانهنوكيالدقف،راطإلاقصلةدامو
يفو،تاراطإلارييغتتادعموأ،يطايتحا
نيزختلناكمدجويالدقتابكرملاضعب
.راطإلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٠
طغاضلاوراطإلاقصلةداممادختسانكمي
٠٫٢٥(مم٦ىلإلصيهطيحمبقثدسل
سادملاةقطنميفتقؤملكشب)ةصوب
يذراطإخفنلاهمادختسانكميامك.راطإلاب
.ضفخنمطغض
تفلتوأ،ةلجعلانعراطإلالصفمتاذإ
نإف،ريبكبقثاهبناكاذإوأ،راطإلابناوج
الثيحبغلابفلتهبراطإلانأينعياذه
قصلةداموطغاضلامقاطمادختسانوكي
.الاعفراطإلا
مادختسابةصاخلاتاميلعتلاةفاكعبتاوأرقا
.راطإلاقصلةداموطغاضلامقاط
:مقاطلانمضتي

ءاوهلا/ةقصاللاةداملا(ديدحتلاحاتفم.١
)طقفءاوهلاوأ

)ليغشتفاقيإ/ليغشت(On/Offرز.٢
طغضلاسايقم.٣
طغضلافيرصترز.٤
تاراطإلاقصلةدامةبلع.٥
موطرخ/راطإلاقصلةدام.٦

)فافش(ءاوهلا
)دوسأ(طقفءاوهلاموطرخ.٧
ةقاطلاسبقم.٨
/لزاعلالفسأ(رتسناكلاريرحترز.٩

)ءاوهلاموطرخ



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12470572) -
2019 - CRC - 6/22/18

٢٩١ ةبكرملابةيانعلا

تاراطإلاقصلةدام
ةدوجوملانمآلالماعتلاتاميلعتعبتاوأرقا
ةداملاةبلعىلعدوجوملاقصلملايف
.ةقصاللا
قصلةدامةيحالصءاهتناخيراتنمققحت
لادبتسابجي.ةبلعلاىلعنودملاراطإلا
.اهتيحالصءاهتنالبقةقصاللاةداملاةبلع
ىدلةليدبلاةقصاللاةداملابلعرفاوتت
ةبلعبيكرتوةلازإ"عجار.يلحملاليكولا
.مسقلااذهيفاًقحال"ماشربلا
يفكتتاراطإلاقصلةدامنمةيمكدجوت
بجي،مادختسالادعب.دحاوراطإقصلل
ةعومجموراطإلاقصلةدامةبلعلادبتسا
ةلازإ"عجار.ءاوهلا/قصللاةدامموطرخ
.مسقلااذهيفاًقحال"ماشربلاةبلعبيكرتو

تاراطإلاطبرماكحإمقاطمادختسا
بوقثملاراطإلاخفنوطغاضلاو
تقؤملكشب
ةقيرطىلعفرعتللتاميلعتلاعبتا
.راطإلاقصلةداملحيحصلامادختسالا

طغاضمقطوراطإلالزاعمادختسادنع
كرتا،ةضفخنملاةرارحلاتاجرديفءاوهلا
سمخةدملئفادوجيفأفديىتحمقطلا
راطإلاخفنيفكلذدعاسيس.قئاقد
.عرسألكشب

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ةءاضإبمق.دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٤٥/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

٢٨٨/راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار
.ىرخألاةماهلانامألاتاريذحتىلعفرعتلل
.راطإللةقرتخمماسجأيألزتال

راطإلاقصلةداممقاطةلازإبمق.١
عجار.نيزختلاناكمنمطغاضلاو
وراطإلايفبرستلاعنامنيزخت
.٢٩٥/طغاضلاةعومجم

)6(ءاوهلا/قصاللاموطرخكف.٢
.)8(ةقاطلاسبقمو

.ضرألاىلعمقاطلاعض.٣
يفراطإلامامصقاسنأنمدكأت
لصيثيحبضرألانمبيرقعضوم
.موطرخلااهيلإ

راطإلانممامصلاقاسءاطغلزأ.٤
هاجتاسكعاهريودتلالخنمغرافلا
.ةعاسلابراقعةكرح

قاسب)6(ءاوهلا/قصاللاموطرخلِص.٥
ةكرحهاجتاباهردأ.راطإلامامص
ةمكحمحبصتىتحةعاسلابراقع
.طبرلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٢
ةقاطذفنمب)8(ةقاطلاسبقملص.٦

ةفاكلصفا.ةرايسلابتاقحلملا
صاخلاةقاطلاذفنمنمرصانعلا
ليغشتسباقمعجار.تاقحلملاب
.١٠٧/تاقحلملا

ةقاطذفنمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.رئاجسلاةعالومدختستال،تاقحلملا
رئاجسةعالوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.رئاجسلاةعالومدختساف،طقف
بابلايفةقاطلاكلسىلعطغضتال
.ةذفانلاوأ

لغشتنأبجي.ةبكرملاليغشتأدبا.٧
.ءاوهلاطغاضمادختساءانثأةبكرملا

هردأو)1(ديدحتلاحاتفمىلعطغضأ.٨
ةعاسلابراقعهاجتاسكعيف
.ءاوهلا+راطإلاقصلةدامعضومل

فاقيإ/ليغشتلارزىلعطغضا.٩
يفبرستلاعنامليغشتل)2(ليغشتلا
.طغاضلاةعومجموراطإلا
ءاوهلاوقصللاةدامطغاضلاخضيس
.راطإلايف
يف)3(طغضلاسايقمضرعيس
طغاضلاعفدءانثأاًعفترماًطغضةيادبلا
خضدنع.راطإلايفةقصاللاةداملل
ضفخنيس،راطإلالخادةقصاللاةداملا
اددجمعافترالادواعيواعيرسطغضلا
.راطإلايفطقفءاوهلاخفنعم

خفنلاطغضىلإلصتىتحراطإلاخفنا.١٠
طغضلاسايقممادختسابهبىصوملا
خفنلاطغضىلعفرعتلانكمي.)3(
تامولعمقصلمىلعهبىصوملا
تاراطإلاطغضعجار.ليمحتلاوراطإلا
/٢٧٦.

ىلعأةميق)3(طغضلاسايقمأرقيدق
ءانثأةيلعفلاتاراطإلاطغضةميقنم
طغاضلاليغشتفقوأ.طغاضلالمع
.ةحيحصلاطغضلاةميقىلعلوصحلل
طغاضلاليغشتفاقيإ/ليغشتنكمي
.حيحصلاطغضلاىلإلوصولاىتح

هيبنت

ةميقىلإلوصولاانكممنكيملاذإ
،ًابيرقتةقيقد٢٥دعبةحيحصلاطغضلا
.كلذنمرثكأةبكرملاةدايقةدعبجيف
الوغلابلكشبفلاتراطإلانأينعياذهو
قصلةداممقاطمادختسابهخفننكمي
نمةقاطلاسبقملزأ.طغاضلاوراطإلا
خفنلاموطرخكفوتاقحلملاةقاطذفنم
.راطإلامامصنم

فاقيإ/ليغشتلارزىلعطغضا.١١
عنامليغشتفاقيإل)2(ليغشتلا
.طغاضلاةعومجموراطإلايفبرستلا

يفرمتسيسوقصلمريغراطإلا
ةدايقةدملاوطءاوهلابيرست
يفةقصاللاةداملارشتنتسو،ةرايسلا
ذيفنتبجي،هيلعًءانبو.راطإلا
ةوطخلادعب١٨ىلإ١٢نمتاوطخلا

.روفلاىلع١١
ةداممقاطعملماعتلاءانثأرذحلاخوت
ائفادنوكيدقف،طغاضلاوراطإلاقصل
.مادختسالادعب

ذفنمنع)8(ةقاطلاسبقملصفا.١٢
.ةرايسلايفتاقحلملاةقاط

)6(ءاوهلا/ةقصاللاةداملاموطرخردأ.١٣
هتلازإلةعاسلابراقعهاجتاسكعيف
.راطإلامامصقاسنم

.راطإلامامصقاسءاطغبيكرتدعأ.١٤
)6(ءاوهلا/ةقصاللاةداملاموطرخدعأ.١٥

اهنكامأىلإ)8(ةقاطلاسبقمو
.ةيلصألا
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٢٩٣ ةبكرملابةيانعلا
غرافلاراطإلاخفننكمملانمناكاذإ.١٦

لزأف،هبىصوملاخفنلاطغضىلإ
ةبلعىلعنمىوصقلاةعرسلاقصلم
ناكميفهعضو)5(ةقصاللاةداملا
ةعرسلازواجتتال.هتيؤرلهسيحضاو
متيىتحقصلملااذهىلعةررقملا
.لدبتسملاوأفلاتلاراطإلاحالصإ

نيزختلاعقومىلإتادعملادعأ.١٧
.ةبكرملايفيلصألا

٥(مك٨ةفاسمللاحلايفةبكرملادق.١٨
.راطإلايفبرستلاعنامعيزوتل)لايمأ

طغضنمققحتونمآناكميففقوت.١٩
١١ىلإ١تاوطخلاىلإعجرا.راطإلا
مادختسا"مسقلاتحتدوجوملا
طغاضلاوتاراطإلاقصالةعومجم
ريغ(راطإلاخفنلةقصاللاةداملانود
".)بوقثملا
ىوتسمىلإراطإلاطغضضفخنااذإ
/ًالطر١٠(لاكسابوليك٦٨نملقأ
ىصوملاطغضلانملقأ)ةعبرمةصوب
نأينعياذهف.ةبكرملادقتال،هب
نكميالوغلابلكشبفلاتراطإلا
.راطإلاقصلةداممادختسابهقصل
رادقمبراطإلاطغضضفخنيملاذإ
يفلطر١٠(لاكسابوليك٦٨نمرثكأ
ىصوملاطغضلانع)ةعبرملاةصوبلا
خفنلاطغضىلإراطإلاخفنا،هب
.هبىصوملا

،ةلجعلاىلعنمةقصاللاةداملاحسما.٢٠
.ةبكرملاوراطإلا

ةقصاللاةداملاةبلعنمصلخت.٢١
موطرخةعومجمو)5(ةمدختسملا
ليكولادنع)6(ءاوهلا/ةقصاللاةداملا
تاسرامملاونيناوقللاًقفووأيلحملا
.ةيلحملا

،اهلحمةديدجةبلعةعومجممدختسا.٢٢
.ليكولاىدلةرفاوتميهو

تقؤملكشبراطإلاقصلدعب.٢٣
وراطإلايفبرستلاعناممادختساب
ىلعةرايسلاضرعا،طغاضلاةعومجم
مك١٦١ةفاسمقاطنيفدمتعمليكو
.هلادبتساوأراطإلاحالصإل)ليم١٠٠(

قصلةداموطغاضلامقاطمادختسا
خفنلةقصاللاةداملانودراطإلا
)بوقثملاريغ(راطإلا
ءاوهلابراطإلاخفنلءاوهلاطغاضمادختسال
:ةقصاللاةداملانودبوطقف

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ةءاضإبمق.دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٤٥/ةزامغلارطاخملابريذحتلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٤
٢٨٨/راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار
.ىرخألاةماهلانامألاتاريذحتىلعفرعتلل

راطإلاقصلةداممقاطةلازإبمق.١
عجار.نيزختلاناكمنمطغاضلاو
وراطإلايفبرستلاعنامنيزخت
.٢٩٥/طغاضلاةعومجم

)7(طقفءاوهلاموطرخطسبا.٢
.)8(ةقاطلاسبقمو

.ضرألاىلعمقاطلاعض.٣
يفراطإلامامصقاسنأنمدكأت
لصيثيحبضرألانمبيرقعضوم
.موطرخلااهيلإ

غرافلاراطإلامامصقاسءاطغلزأ.٤
ةكرحهاجتاسكعاهريودتلالخنم
.ةعاسلابراقع

قاسب)7(طقفءاوهلاموطرخلِص.٥
يفهريودتلالخنمراطإلامامص
نوكيىتحةعاسلابراقعةكرحهاجتا
.طبرلاةمكحم

ةقاطذفنمب)8(ةقاطلاسبقملص.٦
ةفاكلصفا.ةرايسلابتاقحلملا
صاخلاةقاطلاذفنمنمرصانعلا
ليغشتسباقمعجار.تاقحلملاب
.١٠٧/تاقحلملا

ةقاطذفنمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.رئاجسلاةعالومدختستال،تاقحلملا

رئاجسةعالوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.رئاجسلاةعالومدختساف،طقف
بابلايفةقاطلاكلسىلعطغضتال
.ةذفانلاوأ

لغشتنأبجي.ةبكرملاليغشتأدبا.٧
.ءاوهلاطغاضمادختساءانثأةبكرملا

هاجتايف)1(ديدحتلاحاتفمردأ.٨
عضوىلإلصيىتحةعاسلابراقع

Air Only)طقفءاوهلا(.
فاقيإ/ليغشتلاحاتفمىلعطغضا.٩

.طغاضلاليغشتل)2(ليغشتلا
.طقفءاوهلابراطإلاطغاضلاخفنيس

خفنلاطغضىلإلصتىتحراطإلاخفنا.١٠
طغضلاسايقممادختسابهبىصوملا
خفنلاطغضىلعفرعتلانكمي.)3(
تامولعمقصلمىلعهبىصوملا
تاراطإلاطغضعجار.ليمحتلاوراطإلا
/٢٧٦.

ىلعأةميق)3(طغضلاسايقمأرقيدق
ءانثأةيلعفلاتاراطإلاطغضةميقنم
طغاضلاليغشتفقوأ.طغاضلالمع
نكمي.ةحيحصلاةءارقلاىلعلوصحلل
ىتحطغاضلاليغشتفاقيإ/ليغشت
.حيحصلاطغضلاىلإلوصولا

نمىلعأطغضبراطإلاتخفناذإ
طبضكنكميف،اهبىصوملاةميقلا
سيفنترزىلعطغضلابدئازلاطغضلا
ةءارقلاىلإلصتىتح،)4(طغضلا
دنعالإرايخلااذهلمعيال.ةحيحصلا
.)7(طقفءاوهلاموطرخمادختسا

فاقيإ/ليغشتلارزىلعطغضا.١١
عنامليغشتفاقيإل)2(ليغشتلا
.طغاضلاةعومجموراطإلايفبرستلا
ةداممقاطعملماعتلاءانثأرذحلاخوت
ائفادنوكيدقف،طغاضلاوراطإلاقصل
.مادختسالادعب

ذفنمنع)8(ةقاطلاسبقملصفا.١٢
.ةرايسلايفتاقحلملاةقاط

نم)7(طقفءاوهلاموطرخلصفا.١٣
هترادإلالخنم،راطإلامامصقاس
دعأو،ةعاسلابراقعهاجتاسكع
.راطإلامامصقاسءاطغعضو

سبقمو)7(طقفءاوهلاموطرخدعأ.١٤
اهنكامأىلإكلسلاو)8(ةقاطلا
.ةيلصألا

نيزختلاناكميفتادعملاعض.١٥
.ةبكرملايفيلصألا
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٢٩٥ ةبكرملابةيانعلا

ةداموطغاضلامقاطعمقفرملوحمدجوي
يتلاواهتيبملفسأةروصقميفراطإلاقصل
،ةيئاوهلابتارملاخفنلهمادختسانكمي
.كلذىلإامو،تاركلاو

راطإلاقصلةدامةبلعتيبثتوةلازإ
:ةقصاللاةداملاةوبعةلازإل

ءاوهلاموطرخ/لزاعلافيلغتكفبمق.١
.ةبلعلاريرحترزىلإلوخدلل

.)9(ةبلعلاريرحترزىلعطغضا.٢
.ةبلعلالزأوىلعألعفرا.٣
ىدلةرفاوتمةديدجةبلعباهلدبتسا.٤

.ليكولا
يفاهتيبثتلةديدجلاةبلعلاىلعطغضا.٥

.اهناكم

.ءاوهلاموطرخ/لزاعلافلدعأ.٦

راطإلايفبرستلاعنامنيزخت
طغاضلاةعومجمو
تاراطالاقصالةعومجممادختسال
:طغاضلاو

قودنصعجار.ةعتمألاةريجححتفا.١
.٣٨/ةبكرملا

.ءاطغلاعفرا.٢

.طيرشلالزأ.٣
ةدعوةقصاللاتاراطإلاةداملزأ.٤

.طغاضلا
،راطإلاقصلةداموطغاضلامقاطنيزختل
.تاوطخلاسكعا

ةلصوبليغشتلاءدب
ةيراطبلا

ةدعاسمبليغشتلا
ىرخأةيراطب
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٥٦/ةيراطبلاعجار

بغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
تالبكضعبوىرخأةبكرممادختسايف
ليغشتءدبليجراخردصمنمليصوتلا
ةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملا
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقلل

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

ضعبكلببستنأنكمملا
.قورحلا

نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأنكمملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإلفاك

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت

نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا.١
ةميلسلاةيراطبللبلاسلافرطلا.٢
ةيراطبللديعبلابجوملافرطلا.٣

ةغرافلا
ةيراطبللبلاسلايضرألافرطلا.٤

ةغرافلاةديعبلا
)1(ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا
ىلعامهعضومتي)2(بلاسلافرطلاو
ةمزاللاةنحشلاريفوتلةرايسلاةيراطب
.ليغشتلل
ةطقنو)3(ةديعبلاةيراطبللبجوملافرطلا
نانوكيةغرافلاةيراطبلل)4(ةبلاسلايضرألا
.ةرايسلانمبكارلابناجيف

ةغرافلاةيراطبللةبجوملاةلصولانوكت
ءاطغلالزأ.رمحأءاطغتحتةدوجوم
.ةيراطبلافرطفشكل

نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

الةقيرطبنيتبكرملافصبمق.٢
.اهيفناسمالتت

عارذعضمثةوقبنكرلالمارفقشع.٣
يف)نكرلا(Pعضولاىلعسورتلا
ىلعوأيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
قودنصيف)دياحملا(Neutralعضولا
.يوديلاسورتلا
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هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

ليغشتفقوأ.لاعشإلاليغشتفقوأ.٤
يفتاقحلملاوحيباصملاعيمج
ريذحتلاءاوضأءانثتسابنيترايسلا
.اهيلإةجاحلادنعةزامغلارطاخملاب

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ريثكلاةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانم
يفةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوت
يتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانم
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
.اروفةيبطلاةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب

ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

)+(بجوملارمحألالباكلافرطلِص.٥
ةيراطبلايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلا

رمحألالباكلانمرخآلافرطلالِص.٦
يف)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
.ةديجلاةيراطبلا

بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٧
ةيراطبلايف)-(بلاسلافرطلاب)-(
.ةميلسلا

لباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.٨
يضرألاةطقنب)–(بلاسلادوسألا
.ةغرافلاةيراطبلل)–(ةبلاسلا

يوتحتيتلاةبكرملايفكرحملالغش.٩
لمعيهعدوةديجلاةيراطبلاىلع
عبرأةدملفوقولادنعنارودلاةعرسب
.لقألاىلعقئاقد

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٠
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب
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هيبنت

اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
تالبكةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
نأنمدكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلا
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلا
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ليصوتلالبكةلازإ

تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت

ةبكرملابحس

ةرايسلابحس

هيبنت

ةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
يرسينل.رارضأثودحيفةلطعم
طبربنجت.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
.قيلعتلاتانوكميفهقيلعتوأءيشيأ
تاراطإلالوحةبسانمةمزحأمدختسا
/ةلجعيأبحسبنجت.ةرايسلاتيبثتل
بنجت.ةبكرملاليمحتءانثألفقمراطإ
لبحبدوزملاعونلانمةعفارمادختسا
ىلإكلذيدؤيدقثيح.ةبكرملارجلعفر
.ةبكرملافلت

ةنحاشمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
.ةلطعُملاةبكرملالقنلةحطسمبحس
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
تالجعلاعفرمزلي.رمألامزلاذإ،عافترالا
.ضرألانعةبوحسملاةرايسلايفةدئاقلا
دنعةصصختمبحستامدخةكرشبلصتا
.ةلطعملاةبكرملابحسىلإةجاحلا

زارطيفملسلاةيوازضافخنالاًرظن
V-Seriesليمحتدنعاًصيرحنك،طقف

.رهظلاةحطسمتارايسةلماحقوفةرايسلا
قيلعتلاعفرلةيمامأةيضبانتادعابمريفوتمت
نمديزمريفوتيفةبغرلادنعيمامألا
.بحسلادنعصولخلا

ةيمامأبحسةقلح

هيبنت

ةقلحلءيسلامادختسالاببسيدق
رسورذحلاخوت.ةبكرمللًاررضبحسلا
ضرعتنودلوحللةئيطبتاعرسب
.رارضأللةبكرملا
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الف،بحسةقلحبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةرايسلابحسلبحسلاةقلحىوسمدختست
ىلعنميوتسملاحطسلاتاذةرايسلاىلإ
بحسلاةقلحمدختستال.ميقتسمقيرط
وألحولاوأديلجلاىلعةرايسلابحسل
ةيضرألفسأبحسلاةقلحدجوت.لامرلا
وأيطايتحالاراطإلانمبرقلابةلومحلا
.ترفوتاذإطغاضلاةعومجم
وأةيمامألاةفافللايفصرحبءاطغلاحتفا
ةريغصلاةملثلامادختسالالخنمةيفلخلا
.بحسلاةقلحفيوجتيطغتيتلا
مقوفيوجتلايفبحسلاةقلحتيبثتبمق
دنع.لماكلكشباهدشمتيىتحاهريودتب
عمءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإ
.يلصألاعضولايفةملثلاعضو

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
بحسينعيةيهيفرتبابسألةبكرملابحس
ةبكرملثم،ىرخأةبكرمفلخةبكرملا
نماعويشرثكألاناعونلا.لقنتملالزنملا
امهةيهيفرتبابسألةبكرملابحسعاونأ
قروزلابحس.ةيلدلابحسوقروزلابحس
ىلععبرألااهتالجعىلعةبكرملابحسوه
ىلعةبكرملابحسوهةيلدلابحس.ضرألا
يقابنوكتامنيبضرألاىلعنيتلجع
.ةيلدلابفرعيزاهجىلعةعوفرمتالجعلا
يفاهعضولةماهلارومألاضعبانهدجوت
:ةيهيفرتبابسألةبكرملابحسلبقرابتعالا
نيناوقلاىلع،ةبكرملابحسلبق،فرعت.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
هذهفلتختدقف.ةيهيفرتلاتابكرملا
.ةقطنملابسحنيناوقلا

؟بحسلاةبكرملبحسلاةردقيهام.
ةعنصملاةكرشلاتايصوتةءارقنمدكأت
.بحسلاةيلمعبقلعتياميفةبكرملل

دجوت؟اهعطقمتيسيتلاةفاسملاام.
تارتفلاوتافاسملاىلعدويقلاضعب
اهلالخموقتنأعيطتستيتلاةينمزلا
.بحسلاب

بحسلاتادعممادختسامتيسله.
صصختموأليكولاعجار؟ةميلسلا
تايصوتلاوتاميلعتلانمديزملبحسلا
.تادعملابةقلعتملا

؟اهبحسمتييكلةزهاجةبكرملاله.
ةلحربمايقللةبكرملادادعإلثمامامت
.اهبحسلةبكرملاريضحتنمدكأت،ةليوط

قروزلابحس

هيبنت

عمةبكرملابحسببستينأنكمملانم
يف،ضرألاىلععبرألااهتالجعلعج
نلو.بحسلاةعومجمتانوكمفالتإ
ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
عبرألااهتالجعىلعةبكرملابحست
.ضرألاىلع
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ىلعاهبحسمتيلةممصمنكتملةبكرملا
كانهتناكاذإ.ضرألاىلععبرألااهتالجع
ةبرعمادختسايغبنيف،ةبكرملارطقلةرورض
ةيلاتلاتامولعملاعجار.ةليقثلاءايشألالقنل
ءايشألالقنلةبرعمادختساببحسلالوح
.ةليقثلا

هيبنت

ةكبشمامأتبثمسرتمادختسايدؤي
دقوءاوهلاقفدتةقاعإىلإةرايسلاةيوهت
نلو.سورتلاقودنصفلتيفببستي
.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
مدختستال،عردمادختسالرارطضالادنع
ةبكرمىلعهبيكرتمتييذلاعردلاىوس
.بحسلا

)يفلخلاعفدلاتابكرم(ةيلدلابحس

ماظنبلمعتةبكرممادختسابةيلدلابحسل
:ةرخؤملانمنيتلجعبعفدلا

ةبكرملابةليقثلاءايشألالقنةبرعطبرا.١
ةهجلاتاميلعتلاقفواهبحسديرتيتلا
.ةليقثلاءايشألالقنةبرعلةعنصملا

.ةيلدلاىلعةيفلخلاةبكرملاتالجععض.٢
Pعضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٣

.)نكرلا(
.نكرلالمارفتبث.٤
رطقللاًدعماًمئالمتيبثتزاهجمدختسا.٥

يفةيمامألاتالجعلالفقنمضتيك
.ميقتسميمامأعضو

ةليقثلاءايشألالقنةبرعبةبكرملاتبث.٦
.ةعنصملاةهجلاتاميلعتًاعبتم

ماكحإدعبالإنكرلالمارفررحتال.٧
ةبكرملابةبوحسملاةبكرملاطبر
.ةبحاسلا

.لاعشإلاليغشتفقوأ.٨

عيمجبعفدلاماظن(ةيّلُدلابحس
)تالجعلا
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ةعومجمبةدوزملاتابكرملابحسنكميال
لقنلةبرعمادختسابتالجعلاعيمجبعفد
.ةليقثلاءايشألا

رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا
لافقأ
مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣١٧/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ
لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت

لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلتُتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
نكمي.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلا
ةفاكعبتا.هعبتتيذلاليكولانم
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلا
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
ميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنميأنم

هيبنت

طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
١٢(مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
تالآمادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب
٨٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
)ةعبرمةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك
ةلازإوأفالتإيفببستينأنكمملانم
.تاقصلملاوتاناهدلا

هيبنت

نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
تاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلا
دقيتلاةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق
.ةرايسلالسغةزهجأقيعتوأررضتت
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هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

ماعلالكشلابةيانعلا
تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع

اًيوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
ءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعبيف
تاجتنمىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلا
.ةدمتعملافيظنتلا
ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ريغءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
يفرمألااذهببستينأنكميثيحعماللا
.تايفلتثودح

هيبنت

داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
يفببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
عيملتلاداوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإ
تاناهدلًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغ
يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلا
.ةبكرملا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم

ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزللةممصملا

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموينمولألانمةعونصمةرايسلاىلع
لجأنم.أدصياليذلابلصلاوأموركلا
تاميلعتًامئادعبتا،ررضيأثودحيدافت
:ةيلاتلافيظنتلا
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت

دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
ىلعةرداقةيولقداومىلعوأةيلاع
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإ
.ةعماللا

زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعتبسح
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٣٠٣ ةبكرملابةيانعلا
ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.

.تابكرملل
دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.

ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

نوبركلاربيافةياعر
ةعونصملاةبكرملاءازجألالسغنكمملانم
وهامكاهعيمشتوةينوبركلافايلألانم
مدختسا.ءازجألانمرخآعونيأعملاحلا
عجار.دوسأوأحضاونولبغوبصملاعمشلا
.١٧٩/ةبكرملاداوملا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو
ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
"ةبكرملاليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.

ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.
اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
.ةيوقتافظنم

.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت

حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
.ةبكرملانامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت

هيبنت

تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطلّكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم
،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأيمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا
فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا
نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
دعبةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
وأيمامألاجاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغ
يمامألاجاجزلالسغا.لدتعمفيظنتلئاس
،تارشحلا.تارفشلافيظنتدنعاديج
داوممكارتو،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو
يفببستتنأنكمملانمعيمشتلا/ليسغلا
.ةحساملاثيولت
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
حلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبك
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاو

رطملاوحيرلاةطرشأ
لماوعنمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
دعاستو،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلا
رودصوأقاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلع
ةرمرطملاوحيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلا
راحلاسقطلا.لقألاىلعةنسلايفةدحاو
نكميو.قيلزتلاراركتمزلتسيدقفاجلاو
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٤
طاطملانعةجتانلاءادوسلاتامالعلاةلازإ
اهحسمقيرطنعةيلطملاحطسألاىلع
داومولئاوسلاعجار.ةفيظنشامقةعطقب
.٣١٧/اهبىصوملاميحشتلا

تاراطإ
تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت

يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ةبكرملاىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
ناهدلافالتإيفببستينأنكمملانم
ءالطةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/و
ىلعنمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلا
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألا

طونجلاوتالجعلا
ءاملاعمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
دعب.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاو
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلا
نكمي.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعب

هيبنت

نمةعونصملاطونجلاتالجعلاضرعتتدق
دعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلا
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايق
.مويسلاكلاديرولكوأمويسنغاملاديرولك
طونجلاوتالجعلاهذهمادختسامتيو
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.جولثلاوةبرتألا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت

هيبنت

بنجت،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
ةيئايميكلاداوملاوأنوباصلامادختسا
وأةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملا
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةرايسلاةدايقبنجت.زروتوم
اًيلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن
ميطارخلاواًيرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
لكآتلانعاًثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
صحفا.حطسلافورظيفتانارودلاو
نعاًثحبسادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطب
ءازجألكصحفا.تاعدصتوألكآتيأ
.ىرخألالمارفلا

قيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم
هيساشلاو
هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللاًيرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.اًيونسلقألاىلع
هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
اًثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع

لكيهلاتانوكمميحشت
لفقلاتاناوطسألكىلعمحشلاعض
تالصفموكرحملاءاطغتالصفموةيسيئرلا
اميندعملادوقولابابةلصفموةرخؤملاباب
عضوظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملانكتمل
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٣٠٥ ةبكرملابةيانعلا
نمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلاموحش
اهيلعةفيظنشامقةعطقمادختسابسقطلا
،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأةدمل
.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنميو

يلفسلاءزجلاةنايص
،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلاًيداعءاممدختسا
قطانملافيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
ةقلاعلاتافلخملاونيطلااهبعمجتيدقيتلا
.ىرخألا
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت
حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
نمةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلا

ناهدلافلت
ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
ةعباتلاحالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكولل

ةيواميكلاتاناهدلاعقب
ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ةمظتنمريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
لكشلابةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلع
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ماعلا

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
.روفلاىلعةبرتأةيألزأو.ماظتنابةبكرملل
ببستتدقةنكادلاةشمقألاوأدئارجلاقاروأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألاثيولتيف
ةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
ةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلعنم
،ًالدتعمنوباصلولحماًمدختسم.تادادعلا
مسلبنعةجتانلاخاسوألاروفلاىلعلزأ
تادراطوأسمشلانمةياقولاميركوديلا
،ةيلخادلاحطسألاعيمجىلعنمتارشحلا
.مئادفلتكلذنعجتنيدقفالإو

اًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
ىلعتافظنملالكعض.مئادفلتثودح
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاشامق
رصانعوأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشت
تاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
.اًديجاهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملاةمالسلا
حتفا،ةرايسلابةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ
ةيوهتلاىلعلصحتلذفاونلاوباوبألا
.ةبسانملا
ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
قرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا
:ةيلاتلا
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
.ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

.طرفمطغضبوأةدشبحطسيأكحتال.

ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
.موحشلاةلازإداومعمقابطألاليسغل
مدختسا،ةلئاسلاتافظنملاىلإةبسنلاب
١(تارتل٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوح
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٦
رثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ليلاحممدختستال.خاسوألاباذتجاو
.ٍواكوأيوقنوباصىلعلمتشت

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت

يلخادلاجاجزلا
ًاللبُماًيربواًيندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
مادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما.هايملاب
،ةرورضلادنع.ةفيظنوةفاجشامقةعطق
فيظنتلادعباًيراجتجاجزفظنممدختسا
.طقفءاملاب

هيبنت

دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ
لوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغ
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلافّظن

ةيلطملابلاوقلا
.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

شامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانمةيلاخ

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا
فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
،ةيئاوهلاةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
لبق.ةيضرألاةداجسىلعطقفهمدختساف
نمكنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلا
:ةبرتألا
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب

ربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكممردق
.ةيئابرهكلاةسنكملا

:فيظنتلل
فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١

يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا

قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةشامقفل.فصتنملاهاجتابقفرب
لكشبفيظنتلاةقطنمقوففيظنتلا
خاسوألاقاصتلانودةلوليحللرركتم
.ةجسنألاب

قفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
ىلإةبرتألالاقتنافقوتينأىلإ
.فيظنتلاشامق

،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا
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٣٠٧ ةبكرملابةيانعلا
ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال

ناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملااتشاشو
ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
شامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
كلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألانم
داوممدختستال.نوباصلانمليلقمادختساب
اًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأضييبتلا
اهمادختسالبقءاوهلايففجتاهكرتاو
.ىرخأةرم

هيبنت

طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

لينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ىرخألاةيكيتسالبلاحطسألاو
ناعمللاةليلقءالطلاحطسأو
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاو
يعيبطلكشب
ةلازإلءاملابًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا
.ةتباثلاريغخاسوألانمصلختلاوةبرتألا
اًشامقمدختسا،لماشلافيظنتلانمديزمل
نوباصلولحمبًاللبممعانوقيقدجيسناذ
.لدتعم

هيبنت

،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
حطسألانعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
حسما.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلا
حطسألاهذهىلعنمةطرفملاةبوطرلا
.ةيعيبطةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعب
وأ،راخبلاوأ،ةرارحلامادختسابنجت
يتلاتافظنملامدختستال.عقبلاتاليزم
يتلاتاجتنملاوأنوكيلسلاىلعلمتشت
نكمي.عمشلاىلإاهتبيكرتيفدنتست
داوملاكلتىلعلمتشتيتلاتافظنملل
وأدلجلالكشورهظمرييغتةبيذملا
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلا
.اهمادختساب

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلا

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
هفشنف،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
شامقةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلع
نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبم
ةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسانع

ظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلاتامدخ
ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٨

نامألاةمزحأبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
دكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجسنأ

تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
.ةبسانمةقيرطب
تادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.

اذإو.كترايسبسانيلكشبةيلصألا
،ةيضرألاديجاجسلادبتسارمألابلطت
ةدمتعملاةيضرألاديجاجسءارشبىصوُي
تيبثتمتيالدق.زروتوملارنجنم
ىرخألاعاونألانمةيضرألاديجاجس
ةقيرطبزروتوملارنجديجاجسفالخب
اًموددكأت.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحص
عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأ
.تاساودلا

نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا

ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناجيف

ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.
.قئاسلا

قوفةيضرأةداجسعضتال.
.ىرخأةداجس

بناجبةصاخلاةيضرألاةريصحتيبثتمتي
.زاجتحارارزأةطساوباهعضوميفقئاسلا

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف

ةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
.اهتلازإبمقوتازجاحلاريرحتلةيضرألا

تاحتفنيطبتةطساوببيكرتلادعأ.٢
قوفةدوجوملالجرألاةحسممتيبثت
يفاهتيبثتبمقوةداجسلاتاتبثم
.اهناكم

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
الةيضرألاةداجسنأنمدكأت.اهناكم
.تاساودلاقيعت
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٣٠٩ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٣٠٩.................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣١١..................ةنايصلالودج

عطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملارايغلا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٣١٧..................اهبىصوملا
٣١٨......ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣٢٠.................ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلاًبسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
دوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
ناكملاوهليكولانإف،نيبردملانيينفلا
رييغتلثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألا
رصانعصحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلا
لمارفلاوتاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاو

هيبنت

يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
اهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
ةنايصلاتارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامض
ىلعةنياعملاوصحفلاتايلمعءارجإو
داومولئاوسلامادختساوةبكرملا
ةمهمتاءارجإاهبىصوملاميحشتلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحلل
اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
.ةبكرملانامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةديجلاةنايصلادعاست.ليم
ديشرتوةديجةلاحيفاهيلعظافحلا
نمتازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتسا
.ةبكرملا
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٠
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلاةمدخلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٧٥/ةرايسلا

حطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
ةدايقلادودحةاعارمعمريسللةبسانم
.ةينوناقلا

دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
LTGينيبرتكرحم(هبىصوملا L4
ىصوملادوقولاوا٢٢٧/)رتل٢٫٠ةعس
LGXكرحم(هب V6رتل٣٫٦ةعس(/

كرحم(هبىصوملادوقولاوا٢٢٧
LF3جودزمينيبرت V6رتل٣٫٦ةعس
LT4و V8٢٢٧/)رتل٦٫٢ةعس.

ةمدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةيداعلاةنايصلالودج
فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرمللةبولطمةقاشلا
رورملاةفيثكندملايفاًبلاغمدختسُت.

.راحلاسقطلايف
قطانملاوتاردحنملاىلعاًبلاغمدختسُت.

.ةيلبجلا
.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.
ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختسُت.

.ةعرسلا
ةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختسُت.

.علسلاليصوتتامدخلوأ
تامدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةقاشلافورظلاةمدخلودج

ريذحت}
ةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
تاباصإعوقويفببستيدقواًريطخ
اذإالإةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطخ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوت
بلطاف،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونم
ةمدخلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
.٢٣٤/كسفنب
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٣١١ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلالودج
موقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملااهب

دوقولابدوزتلادنع
تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.

.٢٤٢/كرحملا

رهشلكةرم
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٢٧٦/تاراطإلاطغض

عجار.لكآتلانعاًثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٨٢/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥٤/لسغلالئاسعجار.يمامألا

كرحملاتيزرييغت
روهظدنعحشرملاوكرحملاتيزرييغتبمق
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلا
وأليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠رورمدعبوأةصرف
يفةدايقلاةلاحيف.برقأامهيأ،ةنسلك
تيزرمعماظنريشيالدق،فورظلضفأ
لصياملةبكرملاةمدخلةجاحلاىلإكرحملا
رتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ماعىلإ
نييعتةداعإبجيوماعلايفةرملقألاىلع
ىدلبردملاينفلاعيطتسي.تيزلارمعماظن
ةداعإةلاحيف.لمعلااذهذيفنتليكولا
،دصقنودكرحملاتيزرمعماظنطبض
ةفاسملالخةبكرمللةنايصلاءارجإكيلع

.ةمدخةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠/مك٥٠٠٠
رييغتدنعكرحملاتيزرمعماظنطبضدعأ
.٢٤٥/كرحملاتيزرمعماظنعجار.تيزلا

لكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونسعبس
لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
نكمي.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
.كليكوعجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأ

تامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكةبولطملا
كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٢٨٢/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢٤٢/كرحملا
.٢٤٥/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٤٨/ديربتلاماظنعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥٤/لسغلالئاسعجار.يمامألا

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٧٦/تاراطإلاطغض

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٢٨٢/تاراطإلا

تابرستنعاًثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٢
عجار.كرحملاءاوهحشرمصحفا.

.٢٤٦/كرحملاءاوهفظنم/حشرم

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٣٠١/ةيجراخلا

هيجوتلاماظنتانوكماًيرصبصحفا.
مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
وأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
وأةيطاطملاتاسدملايفتاقزمتلا
تامالعوأةدوقفملاوأةيخترملاءازجألا
.ماعلكلقألاىلعةدحاوةرملكآتلا
.٣٠١/ةيجراخلاةيانعلاعجار

ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.
تايلمعوتاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
قوقشوتابيرستدوجومدعوطبرلا
.كلذريغوكاكتحإو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألااًيرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
/واهنمميحشتلاداومبرستوأ/وطرفم
تاعدصتوأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ
ةتباثلاةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألا
وأتاسدملاققشتوأةماعلاةلصولاوأ
وأسادملاكباشمءاختراوأاهنادقف
يزكرملالمحملاءاختراوأاهنادقف
وأتبثتلاتاودأءاختراوأطرفملكشب
برستةعنامنمتابرستدوجوواهنادقف
.روحملا

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٧٠/نامألاماظنصحفعجار

نعاًثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلاوأفلتلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعاًثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٣٠١/ةيجراخلاةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٥٨/ةكرحلائدابحاتفم

لقنلالفقيفمكحتلاةفيظوصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
.٢٥٩/يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
.٢٥٩/)نكرلا(

فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل

نعاًثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.
نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةماعدتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا
.زاغلاةماعدةمدخبمق،ةضفخنمحتفلا
.٢٦٠/زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار

،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٤٩/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ
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٣١٣ ةنايصلاوةمدخلا

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةيداعلا-ةددحملااهديعاوميف
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،ةبكرمللهبىصومكلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
كرحملاتيزىوتسمصحفا.ةبولطملاتامدخلاذّفنو
دنعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاو
)1(.ةرورضلا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)2(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @

)3(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)4(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا
)LF3رتل٣٫٦وLTGرتل٢٫٠وبرتتاكرحم( @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا
)LT4رتل٦٫٢وLGXرتل٣٫٦تاكرحم( @

لفقبزيهجتلاةلاحيف،يفلخلاروحملالئاسرييغتبمق
LF3ةينيبرتلاتاكرحملا(.قالزنالادودحمينورتكلإيلضافت

V6تاكرحملاورتل٣٫٦ةعسLT4 V8طقفرتل٦٫٢ةعس(
@ @ @

قالزنالليلضافتلاسرتلانوديفلخلاروحملالئاسرييغت
.دودحملا @

)5(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)6(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)7(.لمارفلالئاسلادبتسا

)8(.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

وأ/وكرحملاءاطغعفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا
.لكيهلا @ @
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٤
ةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
-ةددحملااهديعاوميفةيفاضإلا
ةيداعلا

ةيفلختاراطإبةدوزملاتابكرملا)1(
ىلإةجاحبتسيلمجحلاةفلتخمةيمامأو
ريودتعجار.تاراطإلانيببوانتلاةيلمع
.٢٨٢/تاراطإلا

رييغتمزلي.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)2(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)3(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
ةدايقلادنع.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)4(
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيف
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت
عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)5(
.٢٤٨/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)6(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)7(
.٢٥٥/لمارفلاتيزعجار.تاونس

عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ)8(
.٢٥٩/تاحساملاشيرلادبتسا
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٣١٥ ةنايصلاوةمدخلا

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوميف
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،ةبكرمللهبىصومكلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
كرحملاتيزىوتسمصحفا.ةبولطملاتامدخلاذّفنو
دنعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاو
)1(.ةرورضلا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)2(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @

)3(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)4(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا
)LF3رتل٣٫٦وLTGرتل٢٫٠وبرتتاكرحم( @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا
)LT4رتل٦٫٢وLGXرتل٣٫٦تاكرحم( @

.رتلفلاويكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسرييغتبمق @ @ @

عيمجبعفدلاماظنعمترفوتاذإلقنلاةبلعلئاسرييغتبمق
)5(.تالجعلا @ @ @

لفقبزيهجتلاةلاحيف،يفلخلاروحملالئاسرييغتبمق
LF3ةينيبرتلاتاكرحملا(.قالزنالادودحمينورتكلإيلضافت

V6تاكرحملاورتل٣٫٦ةعسLT4 V8طقفرتل٦٫٢ةعس(
@ @ @

قالزنالليلضافتلاسرتلانوديفلخلاروحملالئاسرييغت
.دودحملا @ @

ةبكرملازيهجتةلاحيفيمامألاروحملالئاسرييغتبمق
.)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاماظنب @ @ @

)6(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)7(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)8(.لمارفلالئاسلادبتسا
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٦

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوميف
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)9(.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

وأ/وكرحملاءاطغعفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا
.لكيهلا @ @

ةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
-ةددحملااهديعاوميفةيفاضإلا
ةقاشلا

ةيفلختاراطإبةدوزملاتابكرملا)1(
ىلإةجاحبتسيلمجحلاةفلتخمةيمامأو
ريودتعجار.تاراطإلانيببوانتلاةيلمع
.٢٨٢/تاراطإلا

رييغتمزلي.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)2(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)3(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
ةدايقلادنع.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)4(
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيف
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت
لقنلاةبلعجرخلزعداوملسغتال)5(
زواجتينأنكمي.ةرشابمطوغضملاءاملاب
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلاءاملا
للقيثولملالئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاس
.هلادبتسابجيوليوحتلاةبلعرمعنم
عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)6(
.٢٤٨/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،تاونس١٠لكوأ)7(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)8(
.٢٥٥/لمارفلاتيزعجار.تاونس

عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ)9(
.٢٥٩/تاحساملاشيرلادبتسا
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٣١٧ ةنايصلاوةمدخلا

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

.DEXRON-HPيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

ميحشتتيزوأ)12377985زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(لكيهلاميحشتتيزلكيهلاميحشت
NLGIتابلطتمعمقفاوتي .GC-LBوأLBةئفلا،#2

ينورتكلإلادودحملاقالزنالليلضافتلاسرتلا
)eLSD(يكيلورديهلاطغضلالئاس

)CTS-Vطقف(

.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

ديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL.٢٤٨/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصنُي.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1٢٤٢/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

عيمجبعفدلاماظن(يمامألاروحملا
)طقفتالجعلا

SAEرواحملليعانطصالاميحشتلاتيز 75W-90)زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر
88863089(.

جالزملاوكرحملاءاطغجيلازمةعومجم
يضبانلاتيبثتلاكبشمورواحملاويوناثلا

ريرحتلاةطاقسو

وأ)89021668زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(Lubriplateميحشتلالوسوريأ
NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشتتيز .GC-LBوأLBةئفلا،#2

DOTعونةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن 3.

كرحملاءاطغوحاتفملالفقتاناوطسأ
بابلاتالصفمو

زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاس
12346241(.
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٨

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا
قالزنالاوذيلضافتلالفقلا(يفلخلاروحملا

)دودحملا
SAEرواحمللةيعانطصالاميحشتلاةدام 75W-90.

قالزنالاوذيلضافتلالفقلا(يفلخلاروحملا
)دودحماللا

SAEرواحملليعانطصالاميحشتلاتيز 75W-90)زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر
88863089(.

.)88861950زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(ةکرحلالقانلئاس)يعابرلاعفدلا(ةکرحلالقان

.كليكوعجار.سقطلالماوعلزعطئارشتتيزتلئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت
نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن

.دّمجتلا

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاءاوهرتلف/يقنم
LTG(20857930A3178C(رتل٢٫٠ةعسL4كرحم

V6)LGX(20857930A3178Cرتل٣٫٦كرحم

V6)LF3(22844634A3185Cرتل٣٫٦كرحم

V-Series(22935844A3303Cزارط(V8رتل٦٫٢كرحم
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٣١٩ ةنايصلاوةمدخلا

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاتيزرتلف
LTG(12640445PF64(رتل٢٫٠ةعسL4كرحم

V6)LGX(19330000PF63Eرتل٣٫٦كرحم

V6)LF3(19330000PF63Eرتل٣٫٦كرحم

V-Series(12640445PF64زارط(V8رتل٦٫٢كرحم

13508023CF185رابغلاحشرم

لاعشإلاتاعمش
LTG(1264782741-125(رتل٢٫٠ةعسL4كرحم

V6)LGX(1264678041-130رتل٣٫٦كرحم

V6)LF3(1266239641-147رتل٣٫٦كرحم

V-Series(1264272241–128زارط(V8رتل٦٫٢كرحم

تاحساملاتارفش
-84017839)ةصوب٢٣٫٦(مس٦٠ـقئاسلابناج

-84017838)ةصوب١٧٫٧(مس٤٥–بكارلابناج
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ةنايصلاوةمدخلا٣٢٠

ةنايصلاتالجس
.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا

دادعةءارقخيراتلا
تيرجأيتلاتامدخلاةنايصلامتخةمدخلابماقةفاسملا
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٣٢١ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٣٢١......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣٢١......ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٣٢٢...........تافصاوملاوتاعسلا
٣٢٥........كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت
مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك

VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٣٢٢/تافصاوملاوتاعسلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
ةعتمألاقودنصلخادقصلمكانهنوكيدق
:ةيلاتلاتامولعملاىلعيوتحي
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

زارطلابةصاخلاتامالعلا.

ءالطلاتامولعم.

ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.
ةرفِشكانه،قصلميأكانهنكيملاذإ
ىلعةداهشلاقصلمىلعةدوجومفّرعت
لجأنمحسملابمايقلل)B(يزكرملادومعلا
.تامولعملاهذهسفن
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ةينفلاتانايبلا٣٢٢

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا
نمديزملل٣١٧/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا
.تامولعملا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
لئاسبءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

عجرا.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإ

كرحملاـديربتلاماظن
تراوك;١١٫٠رتلL4١٠٫٤رتل٢٫٠كرحم
تراوك١٣٫٨رتل١٣٫٠)LF3(تارتل٣٫٦ةعسV6كرحم
تراوك١٫٧رتلV6١٫٦رتل٣٫٦كرحم)LF3(ةضفخنمةرارحعاعشم
تراوك١٠٫٦رتل١٠٫٠)V6)LGXرتل٣٫٦كرحم
تراوك١١٫٢رتل١٠٫٦)KC4تيزدربمبدوزم((LGX)رتل٣٫٦ةعسV6كرحم
تراوك١٢٫٩رتل١٠٫٤)V-Seriesزارط(V8رتل٦٫٢كرحم
تراوك٢٫٢رتل٢٫٠)V-Series(ةضفخنمةرارحعاعشمعمV8رتل٦٫٢كرحم
رتلفعمكرحملاتيز
تراوك٥٫٠رتلRWD٤٫٧(LTG)رتل٢٫٠ةعسL4كرحم
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٣٢٣ ةينفلاتانايبلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
تراوك٦٫٠رتلAWD٥٫٧(LTG)رتل٢٫٠ةعسL4كرحم
تراوك٦٫٠رتل٥٫٧)تيزدربمبدوزم(RWD(LGX)رتل٣٫٦ةعسV6كرحم
تراوك٧٫٠رتل٦٫٦)LF3(تارتل٣٫٦ةعسV6كرحم
تراوك١٠٫٠رتل٩٫٥)V-Seriesزارط(V8رتل٦٫٢كرحم
نولاج١٩رتل٧٢دوقولانازخ
تراوك٠٫٨٤رتل٠٫٨٠يعابرلاعفدلاـليوحتلاةبلع
تراوك١٫٣رتل١٫٢)دودحمقالزناعم(يفلخلاروحملا
مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع
نمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسم

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

ةعرسبتاووليكL4)LTG(X٢٠٣رتل٢٫٠كرحم
ةقيقدلايفةفل٥٦٠٠

ةيناصحةردق٢٧٢(
يفةفل٥٦٠٠ةعرسب

)ةقيقدلا

٤٠٠Yةفل٣٠٠٠ةعرسب
مدقلطر٢٩٥(ةقيقدلايف

يفةفل٣٠٠٠ةعرسب
)ةقيقدلا

–٠٫٠٣٠(ملم٠٫٩٠–٠٫٧٥
)ةصوب٠٫٠٣٥
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ةينفلاتانايبلا٣٢٤

)عبتي(كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

ةعرسبتاووليكV6)LGX(S٢٠٣رتل٣٫٦كرحم
ةقيقدلايفةفل٥٦٠٠

ةيناصحةردق٢٧٢(
يفةفل٥٦٠٠ةعرسب

)ةقيقدلا

٣٨٦Yةفل٥٣٠٠ةعرسب
مدقلطر٢٨٥(ةقيقدلايف

يفةفل٥٣٠٠ةعرسب
)ةقيقدلا

–٠٫٠٣١(ملم٠٫٩٠–٠٫٨٠
)ةصوب٠٫٠٣٥

٣٫٦جودزموبروتكرحم
V6(LF4)رتل

ةعرسبتاووليك٨٢٠٣
ةقيقدلايفةفل٥٦٠٠

ةيناصحةردق٢٧٢(
يفةفل٥٦٠٠ةعرسب

)ةقيقدلا

٥٨٣Yةفل٣٥٠٠ةعرسب
مدقلطر٤٣٠(ةقيقدلايف

يفةفل٣٦٠٠ةعرسب
)ةقيقدلا

–٠٫٠٣٠(ملم٠٫٩٠–٠٫٧٥
)ةصوب٠٫٠٣٥

زارط(V8رتل٦٫٢كرحم
V-Series((LT4)

ةعرسبتاووليك6٢٠٣
ةقيقدلايفةفل٥٦٠٠

ةيناصحةردق٢٧٢(
يفةفل٥٦٠٠ةعرسب

)ةقيقدلا

٨٦١Yةفل٣٥٠٠ةعرسب
مدقلطر٦٣٥(ةقيقدلايف

يفةفل٣٦٠٠ةعرسب
)ةقيقدلا

–٠٫٠٢٩(ملم٠٫٨٧٥–٠٫٧٢٥
)ةصوب٠٫٠٣٤

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمكرحملا

ةعاس/ليم١٤٢ةعاس/مك٢٣٠)L4)LTGرتل٢٫٠كرحم
ةعاسلايفليم١٥٥اس/مك٢٥٠)V6)LGXرتل٣٫٦كرحم
ةعاسلايفليم١٥٥اس/مكV6(LF4)٢٥٠رتل٣٫٦جودزموبروتكرحم
ةعاس/ليم٢٠٠ةعاس/مكV-Series((LT4)٣٢٢زارط(V8رتل٦٫٢كرحم
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٣٢٥ ةينفلاتانايبلا

كرحملاعفدريسهيجوت

كرحم 2.0L L4

رتل٣٫٦كرحم V6 (LGX)

كرحم V6 تارتل٣٫٦ةعس (LF3)

كرحم 6.2L V8
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ليمعلاتامولعم٣٢٦

ليمعلاتامولعم

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٣٢٦..................ةيصوصخلاو
٣٢٦.........ثدحلاتانايبتالجسم
٣٢٧......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةرايسلاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
ىلع.اهتدايقةيفيكوةرايسلاءادأبةصاخلا
تادحوةرايسلامدختست،لاثملاليبس
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمك
تالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
ثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولاراشتنا
،ماظنلااذهبةدوزمةرايسلاتناكاذإو،مداصت
ةدعاسملقالغناللةعناملالمارفلاريفوت
موقتدق.ةرايسلايفمكحتلاىلعقئاسلا
ينفةدعاسملتانايبنيزختبتادحولاهذه
ضعبموقتدق.ةبكرملاةمدخىلعليكولا
ةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأتادحولا
لاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتبكمايق
.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسالدعم
ظافتحالااًضيأتادحولاهذهلنكمي
ويدارلاتاطحملثم،ةيصخشلاتاليضفتلاب
تادادعإودعاقملاعاضوأوطبضلاةقبسم
.ةرارحلاةجرد

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
مهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
ثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيك
خافتنالثم،مداصتلاهبشياموأمداصت
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
هذهيفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملا
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
يفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
متيالو.يداعريغمداصتثداحعوقولاح
لظيفEDRةطساوبتانايبيأليجست
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٣٢٧ ليمعلاتامولعم
يأليجستمتيالامكةيداعلاةدايقلافورظ
رمعلاوعونلاومسالالثم(ةيصخشتانايب
ضعبموقتدق،نكل.)ثداحلاعقومو
جمدب،نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،فارطألا
ةيصخشلافيرعتلاتانايبعمEDRتانايب
ءانثأينيتورلكشباهيلعلوصحلامتييتلا
.مداصتلاثداحيفقيقحتلا
مزلي،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
ةبكرملللوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوت
ناكمإب،ةبكرملاعّنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأ
نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،ىرخأفارطأ
ةءارقبمايقلا،ةصاخلاتادعملاكلتمتيتلاو
لوصولاةيناكمإاهلترفاوتاذإتامولعملا
.EDRوأةبكرملاىلإ

عالطالاب)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
فارطأعماهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلع
كلامةقفاومىلعلوصحلادعب:الإىرخأ
دعبفةرجأتسمةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلا
ةباجتساكوأرجأتسملاةقفاومىلعلوصحلا
ةهجةيأوأةطرشلانميمسربلطل
ةكرشعافدنمءزجكوأههباشمةيموكح
.نوناقلاددحُيامكوأ)GM(زروتوملارنج
موقتيتلاتانايبلامادختساًاضيأنكمي
وأاهعمجب)GM(زروتوملارنجةكرش
ةصاخلاثحبلاتابلطتمبءافيإللاهمالتسا
ةحاتإمتتدقوأ)GM(زروتوملارنجةكرشب
امدنع،ثحبلاضارغألنيرخآللتانايبلاهذه
تانايبلاطابترامدعوةجاحلاحيضوتمتي
.ددحمةبكرمكلامبوأةددحمةبكرمب

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنليلدعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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