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ةمدقم٢

ةمدقم

ةمدقم

ةيصنلاتاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألا
لكايهتاميمصتوتابكرملازرُطءامسأو
كلذيفامب،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملا
GMراعشوGM،رصحلااللاثملاليبسىلع
XT5وCADILLACزمروCADILLACو
ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراجتتامالعيه

General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ
.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأ

يفرفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي
تازيهجتلابسحىلعكلذوالوأكتبكرم
فالتخابسحكلذكواهتيرتشايتلاةيرايتخالا
دقيتلاتاقيبطتلا/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلا
بسحىلعوأكتقطنميفةرفوتمنوكتال
.اذهكلاملاليلدةعابطدعبأرطتيتلاتارييغتلا

نمققحتللكتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملا

ةعرسلةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلا

هيبنتوريذحتورطخ
تاقصلمىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
ةلمتحملارطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملا
.اهليلقتوأاهيدافتلاهعابتانكمييتلاتاءارجإلاو

رطخ}
ىلإيدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودح

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

فلتهنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايف

ينعينامأزمرلئامطخبةمسقمةرئادزمرلثمي
".اذهثودحبحمستال"وأ"اذهبمقتال"وأ"ال"

زومرلا
مدختستتاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
صنلابناجبزومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلا
وأنوكمبةلصلاتاذتامولعملاوأةيلمعلاحيضوتل
.ددحمرشؤموأسايقموأةلاسروأمكحترصنع

M:وأتاميلعتلانمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملا

وأتاميلعتلانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملا

يفتامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفص

23194213_ARA
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٣ ةمدقم

ةبكرملازومرلودج

روثعلانكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
نمديزملل.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلع
.سرهفلاعجار،زمرلااذهلوحتامولعملا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9

ءاوهلافييكت:#

G:ءاوهلافييكتديربتتيز

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

g:وأةدايقلاةلجعيفيتوصلاليغشتلارصانع
OnStar®)ترفوتاذإ(

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$

I:دمتعمينف
ليمحتلاماظن:"
I:ةعرسلاتبثم

بقثلللباقريغ:`

ةمدخبلطتيال:^

B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

O:ةيجراخلاحيباصملا

نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_

H:لاعتشالللباق
دوقولاسايقم:.

ةيئابرهكلاتارهصملا:+

حيباصملابضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم:3
ةيمامألا

ةئفدتللةلباقةدايقةلجع:)

j:لافطألاتيبثتماظنLATCH

لاطعألارشؤمحابصم:*

تيزلاطغض::

O:ةقاطلا
دعبنعةبكرملاليغشتءدب:/

نامألامازحبريكذتلاتاودأ:<
h:فاقيإ/ءدب

راطإلاطغضةبقارم:7

d:بحسلايفمكحتلا/StabiliTrak®

a:طغضلاتحت

M:يمامألاجاجزلاليسغلئاس
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ةمدقم٤

2تاظحالم



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
13/16

٥ لدولقام

لدولقام

تاسايقلاةزهجأةحول
ةزهجأةحولىلعةماعةرظن

٦...................تاسايقلا

ةدايقللةيلوأتامولعم
٨............ةدايقللةيلوأتامولعم
٨...............ماظنلافاقيإ/ءدب
نودبدُعبنعلوخدلاماظن

٨...............)RKE(حاتفم
٨........دُعبنعةرايسلاليغشتءدب
٩.................باوبألالافقأ
٩..................يفلخلابابلا
١٠.......................ذفاونلا

١٠..................دعقملاطبض
١٠.................ةركاذلاتازيم
١١.............يناثلافصلادعاقم
١١...........اهتيوهتودعاقملاةئفدت

١٢..............سأرلادنسمطبض
١٢.................نامألاةمزحأ
١٢...........بكارلاراعشتساماظن

١٣..................ةآرملاطبض
١٣..............ةدايقلاةلجعطبض
١٤................ةيلخادلاةرانإلا
١٤...............ةيجراخلاةرانإلا
١٥.....يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام
١٦...........خانملاليغشترصانع
١٧...............سورتلاقودنص

ةرايسلاتازيم
١٧.........هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٧.......ةدايقلاةلجعليغشترصانع
١٨......ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
١٨....)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١٨.......يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

١٩.............)FAB(ةيمامألا
ةاشملاةلمرفماظن

١٩..............)FPB(مامألاب
Lane Keep Assist (LKA))دعاسم

١٩............)راسملاىلعءاقبلا
١٩....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
١٩...............ةيطيحملاةيؤرلا
٢٠.....)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
ضراعتملارورملاهيبنتماظن

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

٢٠.....................)نكرلا
نكرلادعاسمماظن

٢٠..........)APA(يكيتاموتوألا
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٠..............)RAB(فلخلل
٢٠..........تاقحلملاليغشتسباقم
٢١..................فقسلاةحتف

ءادألاوةنايصلا
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٢.....................تابثلا
٢٢..........تاراطإلاطغضةبقارم
٢٢......................دوقولا
٢٢..........كرحملاتيزرمعماظن
٢٣..............ةيداصتقالاةدايقلا
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لدولقام٦

تاسايقلاةزهجأةحول

تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
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٧ لدولقام

.١٥٥/ةيوهتلاتاحتف.١

.١٤١/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ
.١٤٤/راسملارييغتوفاطعنالا

.رقنلاقيرطنعرييغتلاليغشترصانع.٣
.١٧٥/يوديلاعضولاعجار

زارطلاةعومجم(تاسايقلاةزهجأةعومجم.٤
ةزهجأةعومجموا١٠٤/)روطملا
)يساسألازارطلاةعومجم(تاسايقلا
/١٠٢.

عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
.١١٨/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرم

.٩٦/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام.٥

.٩٨/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

٦.ENGINE START/STOP Button
عضاومعجار.)كرحملافاقيإ/ليغشترز(
.١٦٧/ليغشتلاحاتفم

ةمظنأعجار.نكرلادعاسمماظنرز.٧
.١٩١/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

يكيتاموتوألانكرلادعاسمماظنرز
)APA(.وأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.١٩١/فلخللعوجرلا

حيباصملاماظنعجار.ءوضلارعشتسم.٨
.١٤٣/يكيتاموتوألاةيسيئرلا

.١٤٤/ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٩

.١٤٧/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.١٠

اذإ(٥٣/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١١
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك

خانملابيكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن.١٢
/١٤٨.

مكحتلاعجار.)عضولا(MODEحاتفم.١٣
.١٨١/ةدايقلاعضوب

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.١٧٩/تابثلا

اذإ(١٧٦/تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك

سورتلاقودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.١٤
.١٧٢/يكيتاموتوألا

.٩٥/ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٥

قئاسلاتامولعمزكرمبليغشتلارصانع
)DIC(.قئاسلاتامولعمزكرمعجار

(DIC)/١١٨.

.٩٥/ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٦

.٩٥/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.١٧

اذإ(١٩٦/يمامألامداصتلاراذنإماظن.١٨
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
تناكاذإ(٢٠٣/)راسملاىلعءاقبلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا

ةرايسلاتناكاذإ(٩٥/ةدايقلاةلجعةئفدت
.)كلذبةزهجم

.١٨٢/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.١٩

١٨٤/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

ةلجعليغشترصانععجار.فتاهلارز
.٩٥/ةدايقلا

.)ضورعمريغ(٩٥/ةدايقلاةلجعطبض.٢٠

ةرايسلاتناكاذإ(١١٩/ةيولعلاةشاشلا.٢١
.)كلذبةزهجم

كرحملاءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.٢٢
/٢١٦.

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

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.٢٣
/١٤٥.

٢٤.Electric Parking Brake)لمارف
.١٧٧/)يئابرهكلانكرلا
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لدولقام٨

ةدايقللةيلوأتامولعم
ضعبنعةزجومةماعةحملمسقلااذهمدقي
ةتبثم-نوكتالوأ-نوكتدقيتلاةمهملاتازيملا
.ةصاخلاكترايسيف

ىلإعوجرلاىجُري،ةيليصفتلاتامولعملانمديزمل
.اذهكلاملاليلديفاًقحالةدراولاتازيملانمٍلك

ماظنلافاقيإ/ءدب
ريفوتفاقيإ/ءدبماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
.دوقولاريفوتوكرحملاليغشتفاقيإلكلذودوقولا

متيدق،لماكلابةرايسلافقوتولمارفلامادختسادنع
لمارفلاةساودريرحتدنعو.كرحملاليغشتفاقيإ
ليغشتةداعإمتيس،ةعرسلاةساودىلعطغضلاوأ
.كرحملا

.١٦٨/كرحملاليغشتءدبعجار

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
نودبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجمادختسانكمي
دقةفاسمىلعنماهلفقءاغلإوباوبألالفقلحاتفم
.ةبكرملانعاًديعب)مدق١٩٧(اًرتم٦٠ىلإلصت

Q:باوبألالكلفقلطغضا.

K:عيمجوأقئاسلابابلفقريرحتلطغضا
صيصختطبضعاضوأبسحىلعباوبألا
.ةرايسلا

.لفقلاءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي

.١٣١/ةرايسلاصيصختعجار

ددحمليغشتءدبلةدحاوةرملررحوطغضا:7
.ةبكرملاعضوم

ٍناوثثالثةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
.ئراوطلاراذنإطيشنتل

b:قودنصبابحتفلةعرسبنيترمطغضا
ةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا.هقالغإوأةعتمألا
.قودنصلاءاطغ

يلفسلاءزجلانمبرقلابحاتفملاريرحترزطغضا
حاتفملامادختسانكمي.حاتفملاعلخللاسرإلازاهجب
.تازافقلاقودنصوقئاسلابابل

دُعبنعلوخدلاماظنليغشتو٢٤/حيتافملاعجار
.٢٥/(RKE)حاتفمنودب

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
جراخنمكرحملاليغشتءدبنكميً،ارفوتمناكاذإ
.ةبكرملا

ةرايسلاليغشتءدب

لاسرإزاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
.هريرحتبمقمث،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

رارمتسالاعم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
ضموتىتحوألقألاىلعناوثعبرأةدمل
.فاطعنالاةراشإحيباصم

دعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا.٣
.لوخدلا

.نكرلاحيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع

.دُعبنعليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

تاءارجإلادحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلا

ئفطنتىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصم
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٩ لدولقام

.ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.

.٢٩/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار

باوبألالافقأ

حاتفمنودبلوصولا

ضبقملابحساوبابلاضبقميفرزلاطغضا
نودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنع
عجار.ةرايسلالابقتساقاطنيف)RKE(حاتفم
(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
/٢٥.

يوديلاليغشتلا

.قئاسلابابيفحاتفملامدختساجراخلانم
لافقأعجار.ءاطغبةدوزمبابلالفقةناوطسأ
.٣٠/باوبألا

بابلالفقضبقميفلفسألعفدا،لخادلانم
ضبقمبذجا،بابلالفقريرحتل.بابلاةرخؤمب
.هحتفلىرخأةرمهبذجاو،لفقلاريرحتلبابلا

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

زاهجىلعKوأQىلعطغضا،جراخلانم
نعلوخدلاماظنليغشتعجار.RKEماظنلاسرإ
.٢٥/(RKE)حاتفمنودبدُعب

باوبألالافقأعجار.KوأQطغضا،لخادلانم
.٣٢/ةيئابرهكلا

يفلخلابابلا

اًيئابرهكيفلخلابابلاليغشت

بابيفيلآلاةعتمألاقودنصبابحاتفمدجوي
Pعضولايفةرايسلانوكتنأبجيو.قئاسلا
.)نكرلا(

لالخنميلآلاةعتمألاقودنصبابعضورتخا

8طغضا.3/4وأ)ىصقأ(MAXرايتخا
حوتفمقئاسلابابنوكينأمزلي.قئاسلابابب
نيترمbطغضاRKEلاسرإزاهجنم.لفقلا
.كرحتلايفةعتمألاقودنصبابأدبيىتحةعرسب

ءاطغكرحتءانثأيفلخلابابللرزيأطغضا
ىلإيدؤيفوساًددجمطغضلا.هفاقيإلقودنصلا
.هاجتالاسكع
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بابنميلفسلاءزجلابlطغضا،قلغلل
.بحسلاحدقراوجبةعتمألاقودنص

رتخا،يئابرهكلاقودنصلاءاطغةفيظوليطعتل
OFF)عجار.قودنصلاءاطغحاتفمىلع)فاقيإ

.٣٣/يفلخلابابلا

ذفاونلا

.ذفاونلالكيفقئاسللةيلآلاةذفانلاحيتافممكحتت
ةذفانلايفىوسبكارلاحاتفممكحتيالنكلو
.هلةعباتلا

حاتفملابحسا.ةذفانلاضفخلحاتفملاىلعطغضا
.٤٤/ةيلآلاذفاونلاعجار.اهعفرلىلعأل

دعقملاطبض

ريذحت}
طبضتلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
طبضبمقتال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقم
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأالإقئاسلادعقم

:دعقملاطبضل

قلزقيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.
.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفم

ةداسونميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.
نميمامألاءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملا
.لفسأللوأىلعأللمكحتلاحاتفم

قيرطنعهضفخاوألماكلابدعقملاعفرا.
ىلعألمكحتلاحاتفمبيفلخلاءزجلاكيرحت
.لفسألوأ

ةينحنملادعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
/٥٠.

عجار،)رهظلالفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٥٠/رهظلالفسأدنسمطبض

دعقميفضبنطيشنتةزيمبةدوزمتارايسلاضعب
.ثداوحيفعوقولابنجتىلعهتدعاسملقئاسلا
.١٩٠/قئاسلاةدعاسمةمظنأعجار

ةركاذلاتازيم

،"2"و،"1"رارزألامدختُست،اهبزيهجتلاةلاحيف
قئاسلابابىلع)جورخ(Bو،)طبض(SETو
قئاسلادعقملةركاذلاتادادعإعاجرتساوظفحل
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نيزختباًضيأقئاسلاةركاذرارزأموقت.ًايودي
يبوكسلتلاهيجوتلادومعوةيجراخلاةآرملاعاضوأ
.ًايئابرهكةلامإلللباقلا

Autoنيكمتدنع Memory Recall)ءاعدتسالا
متي،صيصختلاةمئاقيف)ةركاذلليكيتاموتوألا
رارزأيفلبقنمةظوفحملاعاضوألاءاعدتسا
فاقيإ(OFFنملاعشإلارييغتدنع2و1ةركاذلا
وأ)ريودت/ليغشت(ON/RUNىلإ)ليغشتلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.

Easyنيكمتةلاحيف Exit Options)تارايخ
ةزيملالمعت،صيصختلاةمئاقنم)لهسلاجورخلا
يلاحلاجورخلاعضوءاعدتساىلعًايكيتاموتوأ
.ةرايسلاةرداغمدنعقئاسلللبقنمهنيزختمتيذلا

ةرايسلاصيصختو٥١/ةركاذلادعاقمعجار
/١٣١.

يناثلافصلادعاقم

يفلخلادعقملاطبض

ديزمريفوتلًاليلقمامألليناثلافصلادعاقمكرحتت
.ةحاسملانم

ةداسولفسأعارذلاعفرا،دعقملاعضوطبضل
.فلخللوأمامأللدعقملاكرحمثدعقملا

دعقملارهظيط

ةحاسمريفوتلدعقملارهظنمةهجيأيطنكمي
.ةيفلخلاةلومحللربكأ

.٥٤/ةيفلخلادعاقملاعجار

اهتيوهتودعاقملاةئفدت

راوجب،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
.طسوألافرلاىلعخانملابمكحتلارصانع
عضولايفلاعشإلانوكينأبجي،ليغشتلل

ON/RUN)نارود/ليغشت(.

وأقئاسلادعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلا

بكارللطقفدعقملارهظةئفدتل+وأIطغضا
.قئاسلاوأ

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCىلعطغضا
.بكارلا
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ىلعأىلإلوصوللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
لوحتي،رزلاىلعةطغضلكقيرطنع.عضو
دادعإىلإمث،لبقملايلفسلادادعإلاىلإدعقملا
ةدوجوملاتارشؤملاحيباصمنيبت.ليغشتلافاقيإ
ىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثرارزألاىلعأ
دعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضعضولقألادحاوو
ىوتسملالقيدقف،ىلعألاعضولاىلعةيمامألا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأ

.٥٣/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

سأرلادنسمطبض
عيمجلسأرلادناسمتيبثتمتيىتحةرايسلادقتال
.حيحصلكشباهطبضوباكرلا

ةيوازرييغتبمق،حيرمسولجعضوىلعلوصحلل
ىلعظافحلاعمنكممردقلقأبدعقملارهظةلامإ
.حيحصلاهعضوميفسأرلادناسمودعقملاعافترا

ةينحنملادعاقملاروهظو٤٨/سأرلادناسمعجار
/٥٠.

نامألاةمزحأ

ىلعلوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجُري
نامألاةمزحأمادختساةيفيكلوحةمهمتامولعم
:حيحصلكشب

.٥٧/نامألاةمزحأ.

بسانملكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.
/٥٨.

.٥٨/رجحلاوفتكلامازح.

ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.
LATCH(/٧٨.

بكارلاراعشتساماظن

ةداسولاليغشتباكرلاراعشتساماظنفقويس
لظيفيفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
ىرخأةيئاوهةداسويأرثأتتال.ةنيعمفورظ
راعشتساماظنعجار.باكرلاراعشتساماظنب
.٦٨/باكرلا

بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمءيضيفوس
عجار.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلايف
.١١٠/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
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ةآرملاطبض

ةيبناجلاةآرملا

:ايارملادحأطبضل

ىلعةآرملاديدحتل|وأ{ىلعطغضا.١
.بكارلابناجىلعوأقئاسلابناج

مكحتلاةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
.بولطملاهاجتالايفةآرملككيرحتل

.٤٠/ةيئابرهكلاايارملاعجار

ةيلخادلاايارملا

ةيؤرىلعلوصحللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
.كتبكرمفلخةنئاكلاةقطنمللةحضاو

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

مامألاىلإناسللاعفدا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةلاحيففلخلاىلإهبحساويراهنلامادختسالل
نمرداصلاءوضلاراهبإبنجتليليللامادختسالا
.فلخلابتابكرمللةيسيئرلاحيباصملا

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

يئاقلتلاميتعتلاةزيملمعت،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةيسيئرلاحيباصملانمرداصلاجهولاليلقتىلع
دنعهذهتوفخلاةزيملمعت.كءارويتلاتارايسلل
.ةرايسلاليغشتءدب

ةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمرفوتس،ةرفوتمتناكاذإ
ةقطنمللةيوازلاضيرعةيؤرقاطنةيكيتاموتوألا
عفدلالخنمةآرملاطبضا.ةبكرملافلخيتلا
عجار.ةشاشلاليغشتفقوتيثيحبمامأللناسللا
.٤١/ةيفلخلااريماكلاةآرم

ةدايقلاةلجعطبض

ةيبوكسلتلاوةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع

هيجوتلادومعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
مامأللوألفسألوأىلعأل،ةلامإلللباقلايبوكسلتلا
.فلخللوأ

.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال
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ةيلخادلاةرانإلا

فقسلاءاوضأ

لوسنوكلايففقسلاحابصمليغشترصانعدجوت
.يولعلا

:ةيلاتلارارزألاطغضا،ليغشتلل

j OFF)ليغشتفاقيإلطغضا:)ءافطإلا
دحأءيضيس.باوبألادحأحتفدنعفقسلاءاوضأ
ءاوضأزواجتطيشنتدنعرزلايفرشؤملاحيباصم

jطغضا.فقسلا OFFءاغلإلىرخأةرم
لمعتس.رشؤملاءوضئفطنيسوةزيملاهذهطيشنت
.باوبألادحأحتفدنعفقسلاءاوضأ

ءاوضأليغشتلطغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت:+
.ًايوديفقسلا

ةءارقلاحيباصم

لوسنوكلابةيفلخوةيمامأةءارقحيباصمدجوت
هذهءيضت.ةيفلخلاباكرلاباوبأىلعأويولعلا
.بابيأحتفدنعًايكيتاموتوأحيباصملا

:ايوديةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشتل

ةءارقلاحيباصميفحيباصملاتاسدعطغضا
.ةيمامألا

.يفلخلابكارلابابىلعأحابصملاتاسدعطغضا

عجار،ةيلخادلاةرانإلانعتامولعملانمديزمل
.١٤٥/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع

ةيجراخلاةرانإلا

ًاتبثمةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلع
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:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ

O:دوعي.ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإل
دعب)يكيتاموتوأ(AUTOعضولاىلإصرقلا
ليعفتةداعإلىرخأةرمOىلإرِدأ.هريرحت
.)يكيتاموتوأ(AUTOعضولا

فاقيإوةيجراخلاحيباصملاليغشتل:يكيتاموتوأ
.ةيجراخلاةءاضإلابسح،ًايكيتاموتوأاهليغشت

عيمجكلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملا

نكرلاحيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:5
.تادادعلاةحولءاوضأو

:عجار

.١٤١/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.

.١٤٤/راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ.

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

رطملارعشتسمعميمامألاجاجزلاةحسام
( ضورعم AUTO)، ةزيملاهذهترفوتاذإ

عطقتملاحسملاعميمامألاجاجزلاةحسام
( ضورعم INT)

عضولايفلاعشإلاحاتفمامنيب
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا

ON/RUN/START)كرح،)ءدب/نارود/ليغشت
.ةحساملاةعرسرايتخالعارذلا

HI)ةعيرستاحسملمعلهمدختسا:)ٍلاع.

LO)ةئيطبتاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم.

تاحسمللدادعإلااذهمدختسا:يكيتاموتوأ
هذهترفوتاذإ™Rainsenseوأةعطقتملا
ةحسامعارذكرح،ةعطقتملاتاحسملل.ةزيملا
ىلعألطيرشلاردأ.AUTOىلإيمامألاجاجزلا
ءارجإللفسألوأ،اًرتاوترثكأتاحسمءارجإل
.اًرتاوتلقأتاحسم

)رطملارعشتسم(Rainsenseةزيمترفوتاذإ
جاجزلاةحسامعارذكرح،ةزيملاليغشتمتو
ةيساسحلاطبضلةقلحلاردأ.AUTOىلإيمامألا
.بولطملاىوتسملاىلعةبوطرلاهاجت

.للبلاهاجتىلعأةيساسحلىلعألقاطنلاردأ.

.للبلاهاجتلقأةيساسحللفسألقاطنلاردأ.

نعاديعبيمامألاجاجزلاتاحسامعارذكرح.
رعشتسمةيلاعففاقيإلAUTOعضولا
.رطملا
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،)رطملارعشتسم(Rainsenseفاقيإوأليغشتل
"رطملاراعشتساةيصاختاذتاحساملا"عجار
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت

INT)عطقتملاحسملاةزيمترفوتاذإ:)عطقتم
يمامألاجاجزلاةحسامعارذريرحتكنكمي،طقف
رثكأتاحسمءارجإلىلعألطيرشلاردأ.INTىلإ
.اًرتاوتلقأتاحسمءارجإللفسألوأ،اًرتاوت

OFF)تاحساملاليغشتفاقيإلمَدختُسي:)فاقيإ.

1X:لفسألعارذلاكرح،ةدحاوةحسمبمايقلل
يفرمتسا،ةديدعتاحسمبمايقلل.ةزيجوةرتفل
.لفسألةحساملاعارذىلعطغضلا

f:لسغلئاسشرلكتيحانعارذلابذجا
.تاحساملاليغشتويمامألاجاجزلا

و٩٦/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار
.٩٨/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

خانملاليغشترصانع

.ةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلاطبضلسمللابةلماعلاةشاشلاوخانملابمكحتلاماظنيفمكحتلارارزأمدختُست

خانملابمكحتلاماظنيفمكحتلارارزأ

قئاسللةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.١
باكرلاو

ةحورملاليغشترصنع.٢

اذإ(بكارلاوقئاسلايدعقمةيوهتوةئفدت.٣
)ةدوجومتناك

ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.٤

عيقصلاةباذإ.٥

٦.OFF)ةحورملا(

ءاوهلاريودتةداعإ.٧

٨.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
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ةشاشلابخانملابمكحتلاماظنيفمكحتلارصانع
سمللابةلماعلا

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١

قئاسللةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.٢
باكرلاو

ةحورملاليغشترصنع.٣

ماظنيفمكحتللسمللابةلماعلاةشاشلا(افلخ.٤
)يفلخلاخانملابمكحتلا

٥.A/C Mode)ءاوهلافييكت(

٦.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(

)قيبطتلارز(خانملابمكحتلاماظنرايتخا.٧

Airعضويفمكحتلارصانع.٨ Delivery
باكرلاوقئاسلل)ءاوهلاريرحت(

/خانملابيكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنعجار
اذإ(،١٥٣/خانملابيفلخلامكحتلاماظنو١٤٨

.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك

سورتلاقودنص

تاعرسلالقنلطغضلاةزيم

موقتنأتاعرسلالقنلطغضلاماظنكلحيتي
ةهباشمةقيرطبيكيتاموتوألاةكرحلالقانمادختساب
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،يوديلاةكرحلالقانل
:تاعرسلالقنلطغضلاةزيممادختسال

بحسا،)ةدايق(Dعضولايفنوكتامدنع.١
Mىلإلوخدللسورتلارييغتعارذفلخلل
.)يوديلاعضولا(

ءارجإل"تاعرسلالقنلطغضلا"مدختسا.٢
قودنصيفتاعرسللةيوديتارييغت
.يكيتاموتوألاسورتلا

رييغتعارذدعأ،عضولااذهنمجورخلل.٣
.ىرخأةرمهناكملسورتلا

.١٧٥/يوديلاعضولاعجار

ةرايسلاتازيم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ىلعلوصحللهيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ةيتوصلاتالغشملاوويدارلالوحتامولعم
ىلعفرعتلاةزيموةحالملاماظنوفتاهلاو
تامولعماًضيأنمضتيوهو.مالكلاوأتوصلا
.تادادعإلالوح

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
لالخنمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
عجار.ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانعمادختسا
ماظنليلديف"ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانع"
.هيفرتلاوتامولعملا
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ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

J:هليغشتفاقيإلوأماظنلاليغشتلطغضا.
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤمرهظي
.ليغشتلا

RES+)ةعرسدوجوةلاحيف:)+ةلصاوم
ةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلايفةطوبضم
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلاهذهبةدايقلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطٰشنم
،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل
ةدايزل.ىلوألاةسباحلاىتح+RESىلعطغضا
)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلا
ىتح+RESىلعطغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا
.ةيناثلاةسباحلا

Set-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)-طبض
اذإ.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتوةعرسلا
،لبقنمًاطٰشنمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناك
ةعرسلاضفخل.ةبكرملاةعرسليلقتلهمدختسا
ىلعطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمب

SET−ىتحةعرسلاضفخل.ىلوألاةسباحلاىتح
دادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالع
.ةيناثلاةسباحلاىتح−SETىلعطغضا،ةعرسلا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاوحمنودب

وأ١٨٢/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنرظنا
اذإ(١٨٤/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناك

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
يفقئاسلاتامولعمزكرمضرعةدحودجوت
نمديدعلاةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجم
.ةبكرملاةمظنأ

yوأz:وأقباسلاديدحتلاىلإلاقتناللطغضا
.يلاتلا

SوأT:ةشاشلاقطانمنيبلاقتناللطغضا

ىلإعوجرللSطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلا
.ةقباسلاةمئاقلا

SEL:ةمئاقدنبرايتخالوأةمئاقحتفلطغضا.
تاشاشبميقلاطبضةداعإلرارمتسالاعمطغضا
.ةنيعم

.١١٨/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار

يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةدعاسملاىلإ،هرفوتلاح،FCAماظنفدهيدق
تامداصتلانعجتانلاررضلاليلقتوأبنجتيف
رضخأاًرشؤمFCAماظنيطعيو.ةيمامألا

اذهلوحتي.كمامأةبكرمفاشتكادنع،Vنوللا
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نمكترايستبرتقااذإينامرهكلانوللاىلإرشؤملا
دنع.اًدجةريبكةجردبكمامأىرخأةرايس
،اًدجةريبكةعرسبكمامأةرايسنمبارتقالا
ىلعهيبنتللرمحأاًضيموFCAماظنردصي
وأةعيرستارفاصكلذكردصيويمامألاجاجزلا
.قئاسلادعقميفتاضبن

.١٩٦/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
نأشبهيبنتللماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةدوزمكلذكنوكتسف،)FCA(مامألانممداصتلا
ةلمرفلادعاسمةزيمىلعيوتحييذلاFABماظنب
كمامأةرايسلماظنلافاشتكادنعو.)IBA(يكذلا
كشوىلعكنأوكهاجتابكرحتتكراسميف
موقيوأةلمرفللاًمعدرفويدقف،اهبمادطصالا
بنجتيفدعاسيسرمألااذهو.ًايئاقلتةرايسلاةلمرفب
ةدايقلادنعكلذوهراثآنمليلقتلاوأثداحلاعوقو
.مامألاىلإ

(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاعجار
/١٩٨.

)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظن
ماظندعاسيدق،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ

FPBمداصتنعمجانلاررضلاليلقتوأبنجتيف
ةدايقلادنعنيبيرقلاةاشملادحأعميمامألابناجلا
ينامرهكرشؤمFPBماظنضرعيو.مامألل

نيبيرقةاشمدوجوفاشتكامتيامدنع،~،نوللا
ةريبكةعرسببارتقالادنعو.ةرشابمةبكرملامامأ

FPBماظنكهبني،مهفاشتكامتيذلاةاشملانم
نوللابراذنإلازاهجضيمولالخنمكلذنأشب
ريفصتوصرادصإويمامألاجاجزلاىلعرمحألا
نكمي.قئاسلادعقمةبذبذوأعيرسلكشبيريذحت
ةلمرفوأحبكللةيوقةعفدFPBماظنيطعينأ
.ًايئاقلتةبكرملا

.١٩٩/(FPB)مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتىلعLKAدعاسيدق،كلذبةزهجمتناكاذإ
دوصقملاريغفارحنالادنعكلذوتامداصتعوقو
ةلجعريودتيفكدعاسيدقاًضيأو.امةراحنع
ةراحةمالعنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
اذهيففاطعنالاةراشإمادختسانودةفشتكم
دنعريذحتلابكهيبنتباًضيأموقتدقامك.هاجتالا
زواجتدنعكلذو)LDW(ريسةراحةرداغم
اذإهيبنتلاوأةدعاسملابماظنلاموقينل.ةراحةمالع
زواجتمتي.طشنلكشبكهيجوتمتيهنأفشتكا

LKAمدختسي.ةدايقلاةلجعريودتقيرطنع
LKAنيبةراحللتامالعنعفشكللاريماك

١٨٠و)ةعاسلايفليم٣٧(ةعاس/مك٦٠ةفاسم
.)ةعاسلايفليم١١٢(ةعاس/مك

و٢٠٣/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار
Lane Keep Assist (LKA))ءاقبلادعاسم

.٢٠٣/)راسملاىلع

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
ةليسوLCAماظنربتعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ىلعلمعيثيحريسلاةراحرييغتبةصاخةدعاسم
نعةجتانلاتامداصملابنجتلنيقئاسلاةدعاسم
تارايسلاعمثدحتيتلاوريسلاةراحرييغت
عموأةتيملاةيؤرلا)ةطقنوأ(قاطنيفةكرحتملا
نمةعرسبةقطنملاهذهلصتيتلاتارايسلا
ةآرملايفLCAماظنريذحتنايبءيضي.فلخلا
ةءاضإةلاحيفضمويوةينعملاةيجراخلاةيبناجلا
ةيؤرلامادعناةقطنمدعاسم.فاطعنالاةراشإ
.LCAماظنيفجمدمةيبناجلا

/)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
.٢٠١/(LCA)ريسلاةراحرييغتهيبنتو٢٠١

ةيطيحملاةيؤرلا
ةرايسلالوحدهشملانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يفةدعاسملليزكرملافرلاةشاشيفهضرعمتيس
تاعرسىلعتاروانمءارجإدنعونكرلا
.ةضفخنم

نكرللةدعاسملاةمظنأيف"ةطيحملاةيؤرلا"عجار
.١٩١/فلخللعوجرلاوأ

ةيمامألاةيؤرلااريماك

يفثدحيامضرعمتي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يزكرملافرلاةشاشيفةرايسلامامأةقطنملا
ىلعتاروانملاونكرلاتايلمعيفةدعاسملل
.ةضفخنملاتاعرسلا
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ةدعاسملاةمظنأيف"ةيمامألاةيؤرلااريماك"عجار
.١٩١/فلخللعوجرلاوأنكرلل

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
اريماكضرعت،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةبكرملافلخةعقاولاةقطنملارظنمةيفلخلاةيؤرلا
ىلإةبكرملالقندنعطسوألالوسنوكلاةشاشىلع
نكرلاءانثأةدعاسملل)فلخللعوجرلا(Rعضولا
.ةضفخنمةعرسبفلخللتاروانمءارجإءانثأو

فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
/١٩١.

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
عمًاثلثمRCTAماظنمدختسي،ماظنلااذهرفوتاذإ
فلخللعوجرلااريماكةشاشىلعهضرعمتيمهس
نودجاوتيدقنيذلاةرايسلافلخةراملانمريذحتلل
يفةرايسلانوكتامدنعكلذو،عوجرلاراسميف
قلطنتفوس،كلذىلإةفاضإلاب.)عوجر(Rعضو
.قئاسلادعقمضبنيوأ،تارافص

فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
/١٩١.

Parking Assist)نكرلادعاسم(
يفلخلانكرلادعاسمماظنمدختسي،هرفوتدنع
)RPA(يفةدعاسملليفلخلادصملايفتاساسح
Rعضولاىلعطبضلاءانثأقئاوعلابنجتونكرلا

٨نملقأتاعرسىلعلمعيو.)فلخللعوجرلا(
ثلثمRPAماظنضرعيدقو.)اس/ليم٥(اس/مك
اًمسروةيفلخلاةيؤرلااريماكةشاشىلعريذحت
وحنةفاسملاديدحتلتادادعلاةعومجميفًاينايب
ةدعقلطنتدق،كلذىلعًةوالع.دوصرملامسجلا

بارتقالاةلاحيفدعقملايفتازازتهاوأتارافص
.دوصرملامسجلانمديدشلا

نكرلادعاسمماظنبكلذكةدوزمةبكرملانوكتدق
.يمامألا

فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
/١٩١.

نكرلادعاسمماظن
)APA(يكيتاموتوألا
)APA(يكيتاموتوألانكرلادعاسمماظندعاسي
وأةيزاوتمنكرللنكامأنعثحبلايفهرفوتلاح
هيجوتلامادختساباهيلإةبكرملاهيجوتوةدماعتم
قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشو،يكيتاموتوألا
/مك٣٠نعةرايسلاةعرسلقتامدنع.تارفاصلاو
نيكمتلOطغضا،)ةعاسلايفليم١٨(اس
.ماظنلا

تحت")APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن"عجار
.١٩١/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا
)RAB(فلخلل
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةدوزماهنأىلعليلداذهف)ACC(ةعرسلاتابث
وأبنجتىلعةدعاسمللممصملاو،)RAB(ماظنب
عوجردنعتامداصتلانعجتانلاررضلاليلقت
عجرتةرايسلانأماظنلافشتكااذإ.فلخللةرايسلا
ةلمرفلابموقيدقف،ةياغللةريبكةعرسبفلخلاىلإ
مداصتلابنجتلةرايسلافاقيإلةوقبًايكيتاموتوأ
سفنىلعوةرايسلافلخهفاشتكامتاممسجب
.اهراسم

فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
/١٩١.

تاقحلملاليغشتسباقم
فدهبتاقحلملاليغشتسباقممادختسانكمي
وأيويلخفتاهلثم،ةيئابرهكتادعمليصوت
.MP3لغشم
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تاقحلملاليغشتسباقمنمنينثابةدوزمةرايسلا
لوسنوكلضفخنملازكرملايفدحاو،ةيفاضإلا
.ةيفلخلاةلومحلاةقطنميفيناثلاوضرألا

.تاقلحملاليغشتسبقمىلإلوصوللءاطغلاعفرا

.٩٩/تاقحلملاليغشتسباقمعجار

فقسلاةحتف
يفلاعشإلانوكينأبجي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
عضولاوأ)ليغشت(ON/RUNعضولا

ACC/ACCESSORY)بجيوأ،)تاقحلملا
ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعضوىلعهطبض
)RAP(حاتفمعضاومعجار.فقسلاةحتفليغشتل
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطو١٦٧/ليغشتلا

(RAP)/١٦٩.

فقسلاةحتفحاتفم.١

ةلظملاحاتفم.٢

يفلخلاءزجلاىلعطغضا:فقسلاةحتفحاتفم
طغضا.اًعيرسفقسلاةحتفحتفل)1(حاتفملانم
عضولاىلعفاقيإللىرخأةرم)1(حاتفملا
ةروصبسمشلاةلظمحتفًايكيتاموتوأمتي.بولطملا
)1(حاتفملانميمامألاءزجلاىلعطغضا.ةيئزج
.اًعيرسفقسلاةحتفلفقل

نميفلخلاءزجلاىلعطغضا:ةلظملاحاتفم
ىلعطغضا.اًعيرسسمشلاةلظمحتفل)2(حاتفملا
سمشلاةلظملفقل)2(حاتفملانميمامألاءزجلا
ىلعفاقيإللىرخأةرمحاتفملاطغضا.اًعيرس
.بولطملاعضولا

لطعلصحاذإفقسلاةحتفقلغوأحتفنكميال
.ةبكرملايفيئابرهك

يكيتاموتوأماظنبةدوزمسمشلاةلظم/فقسلاةحتف
.٤٥/فقسلاةحتفعجار.هاجتالاسكعل
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ءادألاوةنايصلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
نارودنم)TCS(رجلايفمكحتلاماظندحي
متيةرملكيفًايكيتاموتوأماظنلالمعيو.تالجعلا
.ةرايسلاليغشتاهيف

تاهاجتايفمكحتلايفStabiliTrakماظندعاسي
ماظنلالمعيو.ةبعصلاةدايقلافورظيفةبكرملا
ليغشتاهيفمتيةرملكيفًاضيأًايكيتاموتوأ
.ةبكرملا

مثYطغضا،TCSماظنليغشتفاقيإل.
عارذفلخيزكرملالوسنوكلانمهررح

ةعومجميفiءيضي.سورتلارييغت
.ةبسانملاDICةلاسرضرعمتيوتادادعلا
.١٢٧/ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسرعجار

ماظنوTCSماظننمٍلكليغشتفاقيإل.
StabiliTrak،رارمتسالاعمطغضا

ةعومجميفgوiءيضتىتحYىلع
زكرميفةبسانمةلاسرروهظعمتادادعلا
ماظنلئاسرعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٢٧/ةدايقلايفمكحتلا

ةرمىرخأةرمهررحوYىلعطغضا.
.نيماظنلاالكليغشتلىرخأ

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٩/تابثلا

تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

يفءاوهلاطغضضافخنانمريذحتلاءوضموقي
نمطغضللريبكلانادقفلاةلاحيفهيبنتلابتاراطإلا
يففقوتف،كلذثدحاذإو.ةرايسلاتاراطإدحأ
ىلإخفنلاطغضةئياهمبمقو،نكممتقوبرقأ
قصلمىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
ةلومحدودحعجار.راطإلا,ةلومحلاتامولعم
ىتحًائيضمريذحتلاءوضلظيسو.١٦٣/ةرايسلا
.تاراطإلايفءاوهلاطغضحيحصتمتي

طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ىلوألاةرمللةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايف
يفعرشتامدنعئفطنيمث،درابلاسقطلايف
طوغضنأىلعاًركبماًرشؤماذهنوكيدقو.ةدايقلا
ضافخنالايفتذخأدقتاراطإلايفءاوهلا
.بسانملاطغضللاهتئياهمىلإجاتحتو

يفءاوهلاطغضماظننأىلإةراشإلاردجتو
ةيداعلاتاراطإلاةنايصلحملحيالتاراطإلا
يفةحيحصلاءاوهلاطوغضىلعظفاح.ةيرهشلا
.تاراطإلا

.٢٤٥/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار

دوقولا

صاصرلانميلاخلادوقولاىوسمدختستال
91ةميقبفنصملاو RONكترايسيفىلعأوأ.
دقكلذنأللقأنيتكوأةبسنبدوقولامدختستال
يفداصتقالاةردقضفخوةرايسلافلتىلإيدؤي
.٢٠٤/دوقولاعجار.دوقولاكالهتسا

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرمعكرحملاتيزرمعماظنبسحي
ةلاسرلاضرعيو،ةرايسلاكالهتساساسأىلع
امدنعةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا
يغبنيال.رتلفلاوكرحملاتيزرييغتتقونيحي
دعبىوس٪١٠٠ىلإتيزلارمعماظنطبضةداعإ
.تيزلارييغت
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٢٣ لدولقام

تيزلارمعماظنطبضةداعإ

تامولعمزكرمليغشترصانعمادختساب.١
رهظت،ةدايقلاةلجعنيميىلعقئاسلا
REMAININGةلاسرلا OIL LIFE
تامولعمزكرمب)يقبتملاتيزلارمع(
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.قئاسلا

(DIC)/ةيقبتملاةرتفلانوكتامدنع.١١٨
رييغتءاجرلاةلاسرلارهظتس،ةليلقتيزلل
.ةشاشلاىلعةصرفبرقأيفكرحملاتيز
.١٢٣/كرحملاتيزلئاسرعجار

SELىلعطغضلايفرارمتسالاعمطغضا.٢
يفكرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرحسمل
رييغترشؤمنييعتةداعإوةصرفبرقأ
.%١٠٠ىلإتيزلا

ةشاشطبضةداعإمدعىلعصرحلابجي
تقويأيفأطخلاقيرطنعتيزلارمع
ةداعإنكميالهنإثيح.تيزرييغتدعبالإ

.تيزلارييغتلةيلاتلاةرملاىتحةقدباهطبض

ىلعتيزلارمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:يلاتلاوحنلا

ليغشتفاقيإعمنكلو،لاعشإلالّغش.١
.كرحملا

اهررحوةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالث

تيزرييغتءاجرلاةلاسرلاضرعمتيملاذإ
هنأىلعليلداذهفةصرفبرقأيفكرحملا
.ماظنلاطبضةداعإتمتدق

.٢٢٠/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ةيداصتقالاةدايقلا
.دوقولاكالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
داصتقالضفأىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو
.ةدايقلادنعدوقولايفنكمم

،AWDتالجعلاعيمجبعفدلاتارايسيف.
Tourمدختسا Mode)امدنع)رفسلاعضو
.طورشلاحمست

مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.
.ئداهوحنىلععراستلاب

تالاحبنجتو،ًايجيردتلمارفلاىلعطغضا.
.ئجافملافقوتلا

ؤطابتلاةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.
.ةليوطتارتفل

سقطلافورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمدختسا،ةمئالم

وأةددحملاةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
يضتقتامدنعرثكأءطببةرايسلاةدايق
.فورظلا

تاراطإيفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلا

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلا

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٤

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لافقألاوحيتافملا
٢٤......................حيتافملا
نودبدُعبنعلوخدلاماظن

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

٢٥...............)RKE(حاتفم
٢٩........دُعبنعةرايسلاليغشتءدب
٣٠.................باوبألالافقأ
٣٢..........ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
٣٢..................رخأتملالفقلا
٣٢.......ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
٣٢.............قالغإلانمةيامحلا
٣٢..............لافطألانامألافقأ

باوبألا
٣٣..................يفلخلابابلا

ةبكرملانامأ
٣٧.................ةرايسلانيمأت
٣٧............ةرايسلابراذنإلاماظن
٣٩....ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت

ةيجراخلاايارملا
٤٠................ةبدحملاايارملا
٤٠...............ةيئابرهكلاايارملا
٤٠...................ايارملايط
٤١..................ايارملاةئفدت
٤١........يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم

٤١....يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم

ةيلخادلاايارملا
٤١.......ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٤١........ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٤١................ةيكيتاموتوألا
٤١............ةيفلخلااريماكلاةآرم

ذفاونلا
٤٣.......................ذفاونلا
٤٤..................ةيلآلاذفاونلا
٤٥................سمشلاتايقاو

فقسلا
٤٥..................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

ريذحت}
زاهجدوجوعمةبكرملايفلافطألاكرتنإ
)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
مهريغوألافطألاباصيدقفريطخ،رمأاهلخاد
دقو.تومللنوضرعتيدقوةريطختاباصإب
رصانعنميأوأةيلآلاذفاونلاليغشتبنوموقي
.كرحتتةرايسلانولعجيدقلب،ىرخألاليغشتلا
لوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنعذفاونلالمعت
و،ةبكرملالخاد)RKE(حاتفمنودبدُعبنع
يهوةذفانلاراسميفمهريغوألافطألاقلعيدق
زاهجعمةرايسلايفلافطألاكرتتال.قلغنت
.)RKE(حاتفمنودبدُعبنعلوخدلالاسرإ
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٢٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لاسرإزاهجلخاددوجوملاحاتفملامادختسامتي
قئاسلابابيف)RKE(حاتفمالبدُعبنعلوخدلا
.تازافقلاقودنصو

ءزجلانمبيرقلارزلاىلعطغضا،حاتفملاعلخل
ىلإحاتفملابحساولاسرإلازاهجنميلفسلا
نأنودجراخلاىلإحاتفملابحستال.جراخلا
.رزلاىلعطغضت

ةلصنصحفاف،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
.هباشاموأخاسوألانماهولخنمدكأتللحاتفملا

ىلإةجاحبتنكاذإكيدلدمتعملاليكولاعجار
.ديدجحاتفم

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
ماظنبتاليدعتوأتارييغتةيأءارجإبمقتال

RKE.مادختساةيحالصنادقفيفكلذببستيدقف
.زيهجتلااذه

ماظنليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلا

ًاديعبلاسرإلازاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادج

وأتابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأ

ةيئزجعجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اذهيفاًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"
.مسقلا

لكشبلمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
ًاينفًاريبخوأدمتعملاليكولاعجار،حيحص
.ةمدخلاءارجإلًالهؤم

نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفم
ةبكرملالوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
رظنا.لاجملانمضلاسرإلازاهجنوكيامدنع
.يلياميف"حاتفمنودبلوصولاليغشت"

ةفاسمىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠

فورظلاكلتلثمفورظلايقابنأةاعارمكيلع
.لاسرإلازاهجءادأيفرثؤتدقاهركذقبسيتلا

قودنصلاءاطغودعبنعليغشتلاءدبمادختساب
هباشتنود،حضوملا

Q:ضموتدق.باوبألاعيمجلفقتيكطغضا
دنعقوبلاقلطنيوأ/وفاطعنالاةراشإتارشؤم
صيصختعجار.لفقلاىلإةراشإللةيناثلاةطغضلا
.١٣١/ةرايسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٦

،Qىلعطغضلادنعاًحوتفمقئاسلابابناكاذإ
قئاسلابابلفقحتفمثباوبألاعيمجلفقمتيسف
لالخنمدادعإلااذهنيكمتةلاحيف،روفلاىلع
ناكاذإباوبألاعيمجلفقمتيس.ةرايسلاصيصخت

.Qىلعطغضلادنعاًحوتفمبكارلاباب

عنمماظنطيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
.٣٧/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.ةقرسلا

Qىلعرارمتسالاعمطغضا،رايخلااذهرفوتاذإ
يلآلايطلاةزيملمعتنل.ايارملامضلةدحاوةيناثل
ةرايسلاصيصختعجار.اهنيكمتدعبالإايارملل
/١٣١.

يدؤيسQىلعطغضلا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
.دوقولابابلفقنيمأتىلإًاضيأ

K:طغضا.قئاسلابابلفقحتفتيكلطغضاK
لكلافقأحتفلناوثسمخنوضغيفىرخأةرم
لفقحتفلRKEلاسرإزاهجةجمربنكمي.باوبألا
عجار.لوألارزلاىلعطغضلابباوبألاعيمج
دُعبنعلفقلاحتفدنع.١٣١/ةرايسلاصيصخت
يكةزيجوةرتفلحيباصملاءيضت،ًءاسمةرايسلل
تارشؤمضموت.ةرايسلاىلإكقيرطىلعفرعتت
عجار.لافقألاريرحتىلعديكأتللفاطعنالاةراشإ
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

عنمماظنليطعتىلإKىلعطغضلايدؤيس
.٣٧/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.ةقرسلا

Kىلعرارمتسالاعمطغضا،رايخلااذهرفوتاذإ
يلآلايطلاةزيملمعتنل.ايارملاحتفلةدحاوةيناثل
ةرايسلاصيصختعجار.اهنيكمتدعبالإايارملل
/١٣١.

ذفاونلاحتفنيحلKىلعرارمتسالاعمطغضا
ةزيمنيكمتمتيملامذفاونلالمعتنل.لماكلاب
ةرايسلاصيصختعجار.دُعبنعذفاونلاليغشت
/١٣١.

يدؤيسKىلعطغضلا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
.دوقولابابلفقريرحتىلإًاضيأ

مثهررحوQطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف:/
عبرأةدمل/ىلعرارمتسابروفلاىلعطغضا
جراخنمكرحملاليغشتءدبللقألاىلعناوث
البدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجمادختسابةبكرملا
دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.)RKE(حاتفم
/٢٩.

ددحمليغشتءدبلررحوةدحاوةرمطغضا:7
دقوةيجراخلاحيباصملاضموت.ةبكرملاعضو

7ىلعطغضا.تارمثالثًاتوصقوبلاردُصي
راذنإقالطإلناوثثالثةدملًاطغاضقباو
حيباصمضموتوقوبلاتوصقلطنيدق.ئراوطلا
طغضلامتيىتحوأةيناث٣٠ةدملفاطعنالاةراشإ

.ةرايسلاليغشتءدبمتيوأاًددجم7ىلع

b:نيترمطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةعتمألاقودنصبابقلغوأحتفلةعرسب

.قودنصلاءاطغةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا

حاتفمالبلوخدلاليغشت

ريرحتونيمأتكنكميحاتفمنودبلوخدلاماظنعم
ةعتمألاقودنصبابىلإلوصولاوباوبألالافقأ
وأبيجلانمRKEلاسرإزاهججارخإنودب
زاهجنوكينأيغبني.خلإةبيقحلاوأةظفحملا
وأبابلانم)مادقأ٣(م١قاطنيفRKEلاسرإ
.هحتفدارملاةعتمألاقودنصباب

لافقأريرحتلحاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
/نيمأترزىلعىلوألاةطغضلادنعباوبألاعيمج
صيصختعجار.قئاسلابابنملافقألاريرحت
.١٣١/ةرايسلا

قئاسلابابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

لاسرإزاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
ضبقمنم)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظن
ريرحت/نيمأترزىلعطغضلانإف،قئاسلاباب
ريرحتىلإيدؤيفوسقئاسلابابضبقمبلافقألا
ريرحت/نيمأترزطغضمتاذإ.قئاسلابابلفق
فوسف،ناوثسمخنوضغيفىرخأةرملافقألا
.باكرلاباوبأعيمجلافقأريرحتمتي
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

بكارلاةهجبةهيبش،قئاسلاةهجضورعم

يدؤيفوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
:يلياممّيأثدحاذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإ

ىلوألاةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.
.لافقألاريرحت/نيمأترزىلع

رزىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.
عيمجلافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأت
.باوبألا

باوبألاعيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغم

باكرلاباوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت

لاسرإزاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
ضبقمنم)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظن
لافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلانإف،بابلا
لافقأريرحتىلإيدؤيفوسبابلااذهضبقمب

ريرحت/نيمأترزىلعطغضلا.باوبألاعيمج
باوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤيفوسلافقألا
:يلياممّيأثدحاذإ

ريرحتللافقألاريرحت/نيمأترزمادختسامت.
.باوبألاعيمجلافقأ

باوبألاعيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغم

حاتفمنودبلافقألانيمأت

هذهنإف،حاتفمنودبلوصولاماظنرفوتاذإ
نمناوثةدعدعبلفقلانيمأتبموقتفوسةرايسلا
ىلعوةأفطمةرايسلاتناكاذإ؛باوبألاعيمجقلغ
نمRKEلاسرإةزهجأدحأجارخإمتلقألا
.ةرايسلايفدحأدجاوتمدعةلاحيفوأةرايسلا

نإف،لفقبدوزملادوقولاءاطغبزيهجتلاةلاحيف
.ءانثألاكلتيفاًضيأهينمأتمتيسدوقولاءاطغ

عملخادتتىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
فشتكتالطقف،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإ
لخادRKEماظنلاسرإزاهجدوجوةبكرملا
،حاتفمنودبلافقألانيمأتةحاتإةلاحيف.ةبكرملا
ماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأنيمأتمتيدق

RKEماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد
RKEةبقارمنودةبكرملايف.

دنعًايكيتاموتوأاهنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
ةرايسلاصيصختعجار،ةرايسلانمجورخلا
/١٣١.

حاتفمنودبلافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا

حاتفمنودبلفقلاةزيملتقؤمليطعتءارجإنكمي

بابلاحاتفمىلعKىلعرارمتسالاعمطغضلاب
وأ،لقألاىلعناوثعبرأةدملبابحتفعميلخادلا
لفقلاةيصاخىقبتس.تارافصةثالثعامسمتيىتح

Qرزىلعطغضلامتيىتحةلطعمحاتفمنودب
.ةبكرملاليغشتمتيىتحوأ،يلخادلابابلاىلع

مكحتلازاهجكرتبةبكرملاراذنإ

نعمكحتلازاهجنايسنوةرايسلاليغشتفاقيإدنع
تارمثالثقوبلانمتوصردصيدق،اهيفدعب
فاقيإلوأليغشتلل.باوبألاعيمجقالغإدعب
.١٣١/ةرايسلاصيصختعجار،ليغشتلا

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف

قودنصلاءاطغضبقميفسمللاةحولىلعطغضا
RKEلاسرإلازاهجناكاذإقودنصلاءاطغحتفل
.)مدق٣(رتم١قاطنيفاًدوجوم

حاتفمبلوخدلا

لاسرإلازاهجةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
.٢٩/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار،ةفيعض

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب

حاتفمالبدعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
)RKE(يف.لمعتيتلايهةبكرملاعمةجمربملا
،ةقرسللهضرعتوألاسرإلاةزهجأدحأنادقفلاح
.ليكولاقيرطنعهتجمربوهنعليدبءارشنكميف
ةبكرملاهذهعملدبتسملالاسرإلازاهجةجمربدنع
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.ىرخألالاسرإلاةزهجأةفاكةجمربًاضيأبجي
لمعتنلفديدجلالاسرإلازاهجةجمربدرجمب
.ىرخأةرمةقورسملاوأةدوقفملالاسرإلاةزهجأ
لاسرإةزهجأةينامثاهلنوكينأةبكرملكلنكمي
ةزهجأةجمربلكليكوىلإعجرا.اهعمةجمربم
.ةبكرملاهذهىلعلاسرإلا

زاهجيفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلا

زاهجةيراطبتناكاذإ،ةرايسلاليغشتءدبدنع
زاهجفاشتكارذعترهظتدقف،ةفيعضلاسرإلا
نعمكحتلازاهجفاشتكارذعتوأدعبنعمكحتلا
لغشمثصصخملاناكملايفحاتفملاعضدعب
نكمي.DICقئاسلاتامولعمزكرميفةرايسلا
ةيراطبلادبتساءاجرلاةلاسرلارهظتنأاًضيأ
.تقولاسفنيفدعبنعمكحتلازاهج

:ةبكرملاليغشتءدبل

جردوةيزكرملاةفيتكلانيزختةقطنمحتفا.١
.نيزختلا

زاهجبارجيفلاسرإلازاهجعض.٢
.لاسرإلا

وأ)نكر(Pعضويفةرايسلانوكتامنيح.٣
ةساودىلعطغضا،)دياحملا(Nعضولا
ENGINEولمارفلا START/STOP.

عرسأيفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقو

ةيراطبلالادبتسا

هيبنت

تارادنمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ةنكاسلاءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهج
.لاسرإلازاهجبكمسجيفةدوجوملا

ءاجرلاةلاسرلاروهظةلاحيفةيراطبلالدبتسا
زكرمىلعدعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتسا
.قئاسلاتامولعم

لاسرإلازاهجبناجيفرزلاىلعطغضا.١
ىلإحاتفملابحساوةدعاقلانمبرقلاب
.جراخلا
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ةادأمادختسابلاسرإلازاهجيرطشلصفا.٢
لاسرإلازاهجفصتنميفاهلاخدإوةحطسم
.حاتفملاقشمدختستال.لفسألانم

ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٣
.ةيندعم

،يفلخلاتيبملايفةديدجلاةيراطبلالخدأ.٤
.لفسألبجوملابطقلابناجنوكيثيحب
اموأCR2032زارطنمةيراطببلدبتسا
.اهلداعي

قبطأمثيفلخلاويمامألاتيبملاةاذاحمبمق.٥
.اًعملاسرإلازاهجْيرطشىلع

.ىرخأةرمحاتفملالخدأ.٦

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
جراخنمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملا

ماظنلاسرإزاهجىلعدجويرزلااذه:/
تناكاذإ)RKE(حاتفمالبدعبنعلوخدلا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيمبةدوزمةبكرملا

ءانثأةقباسلاتادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
يفلخلابابضلاليزملمعيدق.دُعبنعليغشتلاءدب
سقطلاةدوربلًاقفودُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
يفلخلابابضلارشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأ

ةاّوهموأةنخسمدعاقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءدبءانثأةيصاخلاهذهلمعتامبرف،ًايكيتاموتوأ
ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.دُعبنعليغشتلا
.٥٣/اهتيوهتو

ئدابمادختسانكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
طرتشتدق،لاثملاليبسىلع.دعبنعليغشتلا
ءدبمدختسييذلاصخشلانمنيناوقلاضعب
لاجمنمضهترايسنوكتنأدعبنعليغشتلا
يأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلاصحفا.هتيؤر
.تابلطتم

زاهجءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلا

(RKE)/٢٥.

دعبنعليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب

لاسرإزاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
.هريرحتبمقمث،حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

رارمتسالاعم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
ضموتىتحوألقألاىلعناوثعبرأةدمل
ضيمودكؤي.فاطعنالاةراشإحيباصم
بلطيقلتمتهنأفاطعنالاةراشإحيباصم
.دُعبنعةبكرملاليغشت

باوبألالفقدعبنعليغشتلاءدبءانثأمتيس
رمتسااملاطةءاضمنكرلاحيباصمىقبتسو
.ليغشتلاديقكرحملا

ملامقئاقد١٠دعبكرحملاليغشتفقوتيس
حاتفمعضومتيوأةينمزلاةرتفلاديدمتمتي
.)ريودت/ليغشت(ON/RUNيفلاعشإلا

،ةرايسلايفRKEلاسرإزاهجامنيب.٣
لاعشإلاعضورتخاولمارفلاةساودطغضا

ON/RUN/START)ءدب/ريودت/ليغشت(
.ةدايقلل



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
13/16

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠

كرحملانارودنمزديدمت

قئاقد١٠كرحملاليغشتةدمديدمتاًضيأنكمي
١٠لوأءانثأ٢و١ةوطخلاراركتمتاذإ،ىرخأ
دمبلطنكمي.اًرئادكرحملانوكيامدنعقئاقد
ةدملاريصت.ليغشتلاءدبدعبةيناث٣٠،ةرتفلا
.ةقيقد٢٠ةيلامجإلا

.ةدحاوةرملالإدعبنعليغشتلاءدبديدمتنكميال

١٠ةدمةفاضإمتي،دعبنعليغشتلاةدمديدمتدنع
ةدملاحبصتوقئاقد١٠لوأىلإةيناثلاقئاقد
.ةقيقد٢٠ةيلامجإلا

ةرتفبدعبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابحمُسي
.لاعشإيترودنيبىصقأدحكنيترمديدمت

عضوىلإةبكرملالاعشإحاتفمةرادإمتتنأبجي
ON/RUN/START)مث)ءدب/ريودت/ليغشت

)ليغشتفاقيإ(OFFىلإىرخأةرمهترادإ
ةداعإنكمملانمحبصينألبقحاتفملامادختساب
.ىرخأةرمدعبنعليغشتلا

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ

تاءارجإلادحأذّفن،دُعبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلا

ئفطنتىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصم

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

.اهليغشتفقوأمثةبكرملاليغشتبمق.

دعبنعليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا

ثودحلاحيفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأ

.ةرايسلايفدوجومRKEلاسرإزاهج.

.كرحملاءاطغقلغمدع.

يفرطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.
.ليغشتلاعضو

مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.
.تاثاعبنالاب

كرحملاديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.
ً.ادجةيلاع

ً.ادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.

نعةبكرملاليغشتءدبلنيتلواحمءارجإمت.
ةرتفعمليغشتءدبةلواحمءارجإمتوأدُعب
.ديدمت

.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ

،لافطألاةصاخو،باكرللنكميثيح.
نماوطقسيوةلوهسبباوبألااوحتفينأ
بابلانوكيامدنع.ريستيهوةبكرملا
نإ.هحتفةضبقلاعيطتستنلفًالفقم
عقواذإةبكرملانمطوقسلالامتحا
لافقإمدعلاحيفربكأنوكيمادطصا
باكرلاةفاكىلعبجيكلذل.باوبألا
،بسانملكشبنامألامازحاودترينأ
ةدايقءانثأباوبألالفقبجيامك
.ةبكرملا

ريغةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
جورخلامهعسوبنوكينلامبرفةلوفقم
ىلإلفطلاضرعتينأنكمي.اهنم
تاباصإنميناعيدقوةطرفمةرارح
ببسبتومللضرعتيدقوأةميدتسم
دنعًامئادةبكرملالفقا.سمشةبرض
.اهترداغم

ىلإةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
امدنعلوفقملاريغبابلانمةبكرملا
نإ.اهفقوتوأةبكرملاةعرسففخت
عنمىلعدعاسينأنكميباوبألالافقإ
.كلذثودح
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ةبكرملالخاد

ىلعلفسأللطغضا،ترفوتاذإ،باوبألاةيفلخيف
بابلالفقنيمأتلجأنمبابلالفقنيمأتضبقم
ءاغلإلبابلاضبقمىلعةدحاوةرمبحساً.ايودي
.بابلاحتفلىرخأةرموبابلالفق

لكحتفوألفقليلآلابابلالفقحاتفمطغضا
.٣٢/ةيئابرهكلاباوبألالافقأعجارً.ايلآباوبألا

ةبكرملاجراخ

حيتافمنودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهجمدختسا
)RKE(ةناوطسأ.قئاسلاباببحاتفملاةناوطسأوأ
.ءاطغبةدوزمحاتفملا

حاتفمالبلوخدلا

همدختسا،حاتفمالبلوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف
باوبألانوكتامدنع.بابلالفقريرحتونيمأتل
حاتفمالبدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجوةلوفقم

RKEبابضبقمنم)مدق٣(رتم١قاطنيف
دنع.نيمأتلاءاغلإ/نيمأتلارزىلعطغضا،قئاسلا
ىلإىلوألاةطغضلايدؤت،قئاسلابابنمحتفلا
نوضغيفةيلاتلاةطغضلايدؤتو؛بابلاكلذحتف
عجار.باكرلاباوبأعيمجحتفىلإقئاقدسمخ
(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشت
/٢٥.

حاتفملاةناوطسأىلإلوصولا

:حاتفملاةناوطسأىلإلوصولل

.حتفلاعضولبابلاضبقمبذجا.١

عفراوءاطغلالفسأبةحتفلايفحاتفملالخدأ.٢
.جراخلل

.كفلابمقوفلخلاهاجتابءاطغلاكرح.٣

:ءاطغلابيكرتةداعإل

يف)1(نيناسللالخدأمثحتفللبابلاضبقمبحسا
ماشربلانيبدوجوملازيحلالخادءاطغلاةرخؤم
لديتوصردصيس.)3(ةيندعملاةدعاقلاو)2(
.رارقتسالاىلع
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ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

Q:باوبألالفقمتييكلطغضا.

K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.

رخأتملالفقلا
باوبألالافقأنيمأتريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
.باوبألاعيمجقلغدعبناوثسمخرادقمب

يئابرهكلابابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
تارمثالثةرافصردصتس،حوتفمبابلاامنيب
.ةلاعفلافقألانيمأتريخأتةيصاخنأحضوتل

نمناوثسمخدعبًايكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسو
لبقباوبألادحأحتفديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغ
دنعداُعيفوسناوثسمخلاتقؤمنإف،ةرتفلاهذه
.ىرخأةرمباوبألاةفاكقالغإ

طغضاوأبابلالفقنيمأتحاتفمباًددجمQطغضا
QلاسرإزاهجبRKEىلعباوبألالافقأنيمأتل
.روفلا

صيصختعجار.ةيصاخلاهذهةجمرباضيأنكمي
.١٣١/ةرايسلا

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
ةفاكقالغإدنعًايكيتاموتوأباوبألالفقنتس
عضويفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع،باوبألا
عضونمةبكرملاعضورييغتمتيو،ليغشتلا
.)P(نكرلا

:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.

عجار.باوبألليكيتاموتوألالفقلاةجمربنكمي
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

قالغإلانمةيامحلا
عضويفةبكرملاتناكاذإ

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا
ON/RUN/START)ناكو)ءدب/ريودت/ليغشت

قئاسلابابواًطوغضميلآلابابلالفقحاتفم
بابلفقحتفنيسوباوبألالكلفقنتس،اًحوتفم
.طقفقئاسلا

باوبألانيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
باوبألاعيمجلفقمتيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأ
.اهلخادبRKEزاهجدوجونمةبكرملاققحتتس
لخادRKEزاهجدوجوفاشتكاةلاحيفو
RKEلاسرإةزهجأددعليلقتمتيملو،ةبكرملا
ردصيسوقئاسلابابلفقحتفمتيسف،لخادلاب

.تارمةثالثقوبلانمتوص

بابامنيبًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
ىلعرارمتسالاعمطغضلالالخنمحوتفمقئاسلا
Qيئابرهكلابابلالفقنيمأتحاتفمب.

Unlocked Door Anti Lockout)عنم
)حوتفملابابلاقلغ

،نّمؤملاريغبابلانيمأتعنمةزيمليغشتةلاحيف
متمثاًحوتفمقئاسلابابو،ةفقوتمةبكرملاتناكو
ءانثتسابباوبألاعيمجنيمأتمتيسف،نيمأتلابلط
عنمةزيمليغشتنكمي.هلفقحتفمتيسفقئاسلاباب
مادختساباهليغشتفاقيإوأنمؤملاريغبابلانيمأت
ةرايسلاصيصختعجار.ةرايسلاصيصختمئاوق
/١٣١.

لافطألانامألافقأ
حتفنمباكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألا



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
13/16
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ةيوديلالافطألانامألافقأ

ةفاحلايفنوكتاهنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
:نامألالفقمادختسال.ةيفلخلاباوبألانمةيلخادلا

عضومىلإًالوصولفسألعارذلاكرح.١
.لفقلا

.بابلاقلغأ.٢

.رخآلايفلخلابابلاعمهسفنءارجإلالعفا.٣

لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

ضبقملاطيشنتقيرطنعبابلالفقحتفا.١
بابلالفقحاتفمىلعطغضلابيلخادلا
ماظنلاسرإزاهجمادختسابوأيئابرهكلا
.)RKE(حاتفمنودبدعبنعباوبألاحتف

.جراخلانمبابلاحتفا.٢

رابكلانكمتينل،لافطألانامألفقنيكمتدنع
نميفلخلابابلاحتفنمًانسربكألالافطألاو
حتفنيكمتللافطألانامألافقأءاغلإبمق.لخادلا
.لخادلانمباوبألا

:نامألالفقءاغلإل

.جراخلانمبابلاحتفاوبابلالفقحتفا.١

ءارجإلالعفا.لفقلاحتفلىلعألعارذلاكرح.٢
.رخآلابابلاعمهسفن

باوبألا

يفلخلابابلا

ريذحت}
دنعةبكرملاىلإمداعلاتازاغبرستتنأنكمي
بابلا/ةبكرملاقودنصوأ،قودنصلاءاطغحتف
نمءيشيأرورمدنعوأ،ةدايقلاءانثأيفلخلا
بابلا/ةبكرملاقودنصومسجلانيبلفقلالالخ
تاثاعبنايوتحت.ةيفلخلاةحتفلاوأيفلخلا
يذلا)CO(نوبركلاديسكألوأىلعكرحملا
نادقفببسيدقو.هتحئارمشوأهتيؤرنكميال
.توملاوأيعولا

ءاطغحتفعمةبكرملاةدايقبجيناكاذإ
:يفلخلابابلا/ةبكرملاقودنصوأقودنصلا

.ذفاونلاعيمجقلغأ.

ةحولىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلا

العضوىلإخانملابمكحتلاماظنلدع.
،جراخلانمءاوهلالاخدإبالإحمسي
.ىوصقلاةعرسلاىلعةحورملاطبضاو
يف“خانملابمكحتلاةمظنأ”عجار
.سرهفلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

قودنصءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ءاطغلاةفيظوليطعتبمقف،يئابرهك
.يئابرهكلا

.١٧١/كرحملامداععجار

هيبنت

،هجاجزلوأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
ءاطغفلخوقوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت
.هحتفلبقةيلاخيهقودنصلا

ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}
تقلعاذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
نمدكأت.يئابرهكلاقودنصلاءاطغراسميف
ءانثأقودنصلاءاطغراسميفدحأدوجومدع
.هقلغوهحتف

هيبنت

قودنصبابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
تانوكملايففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألا
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلا

،يئابرهكلاةعتمألاقودنصبابةزيمترفوتاذإ
نوكتنأبجيو.قئاسلابابيفحاتفملادجويسف
.)نكرلا(Pعضولاىلعةبكرملا

:يهعاضوألا

.عافتراىصقأىتححتفلا:)MAX(ىصقألادحلا

نيبامهطبضنكميلقأعافتراىتححتفلا:٤\٣
قودنصبابعنملمدختُسي.لماكلاحتفلاو٣/٤
بابلثمايلعلاماسجألابماطترالانمةعتمألا

.ةرايسلاحطسىلعةعوضوملاةلومحلاوأبآرملا
ىلإًايوديةعتمألاقودنصبابحتفناكمإلابلازيال
.لماكلاىدملا

.طقفيوديلاحتفلل:فاقيإ

عضولارتخا،ًايلآةعتمألاقودنصبابقلغوأحتفل
MAX)3/4وأ)ىصقأ.

ماظنلاسرإزاهجبةعرسبنيترمbطغضا.
RKEةعتمألاقودنصبابكرحتينأىلإ.

بابنوكينأمزلي.قئاسلابابب8طغضا.
ليعفتنودًالوفقموألفقلاحوتفمامإقئاسلا
.نامألاراذنإ

بابلليجراخلاضبقملابسمللاقاطنطغضا.
يف.باوبألاعيمجلافقأريرحتدعبيفلخلا
بجي،حاتفمنودبلوخدلاماظنبزيهجتلاةلاح
قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهجنوكينأ
.)مدق٣(م١
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بابنميلفسلاءزجلايفlىلعطغضا.
.هقالغإلبحسلاحدقراوجبةعتمألاقودنص

ةحولوأيفلخلابابلابصاخرزيأىلعطغضا
.هتكرحفاقيإليفلخلابابلاكرحتءانثأسمللا
يفةيلمعلاليغشتةداعإىلإيدؤياًددجمطغضلا
ضبقمبسمللاقاطنمادختسانكميال.يسكعهاجتا
.قودنصلاءاطغقلغلقودنصلاءاطغ

هيبنت

قالغإوأحتفيفًايوديةوقلامادختسايدؤيدق
ىلإًايئابرهكهكرحتءانثأةعتمألاقودنصباب
ةيئابرهكلاةرودللةصرفلاكرتا.ةرايسلافلت
.ًالوأءاهتنالاب

يئابرهكلاةعتمألاقودنصبابةفيظولطعتتدق
وأ،ضافخنالاةديدشةرارحلاتاجردلظيفًاتقؤم
نمةزيجوةرتفلالخةيئابرهكلاةرودلاراركتدعب
ليغشتناكمإلابلازيالف،كلذثدحاذإو.تقولا
ً.ايوديءاطغلا

نمةبكرملابةعرسلالقنعارذكيرحتلاحيف
،ةيئابرهكلاةفيظولالمعءانثأ)P(نكرلاعضو
.ةياهنلاىتحقودنصلاءاطغةكرحرمتستفوسف
ءاطغةكرحلامتكالبقعراستلابةبكرملاتماقاذإ
يفكرحتيوأقودنصلاءاطغفقوتيدق،قودنصلا
تامولعمزكرملئاسرنمققحت.يسكعلاهاجتالا
قودنصبابقالغإنمققحتو)DIC(قئاسلا
.ةرايسلابقالطنالالبقهنيمأتوةعتمألا

ةعتمألاقودنصبابطوقسفاشتكا

ةعتمألاقودنصبابقالغإًايكيتاموتوأمتيس
.ةدناسملاةماعدلايفطغضلادقفةلاحيفيئابرهكلا
ءاطغمادختسالبقةمدخلاءارجإلكليكوعجار
.يئابرهكلاقودنصلا

قئاوعلافاشتكاتازيم

ةرودءانثأًاقئاعةعتمألاقودنصبابهجاواذإ
ههاجتابابلاسكعيسف،يئابرهكلاقلغلاوأحتفلا
نعاًديعبةريصقةفاسملكرحتيوًايكيتاموتوأ
ليغشتلامادختسانكمي،قئاعلاةلازإدعب.قئاعلا
هجاواذإ.ىرخأةرمقودنصلاءاطغليئابرهكلا
ةرودلاسفنيفقئاوعةدعقودنصلاءاطغ
.ةيئابرهكلاةفيظولالمعفاقيإمتيسف،ةيئابرهكلا

ًايوديةعتمألاقودنصبابقلغأ،قئاوعلاةلازإدعب
يئابرهكلاليغشتلافئاظوفانئتسابحامسلل
.يعيبطلا

بابقلغمتيامنيبلافقألاةنمؤمةرايسلاتناكاذإ
قودنصلابابعنميقئاعدجويو،ةعتمألاقودنص
هيبنتكقوبلاقلطنيفوسف،قلغلاةيلمعلامكإنم
.قلغنيملقودنصلابابنأب

ةيبناجلافاوحلاىلعراصحنالاتارعشتسمدجوت
يفلخلابابلانيبامءيشقلعاذإ.يفلخلابابلل
سكعنتفوسف،ساسحلااذهىلعطغضوةرايسلاو
ىقبيس.لماكلكشبحتفنيويفلخلابابلاةكرح
ًاددجمهليعفتيرجينأىلإًاحوتفمقودنصلاءاطغ
ً.ايوديقلُغيوأ

3/4عضولاطبض

:حتفلاءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل

حتفاو3/4وأ)ىصقأ(MAXعضولارتخا.١
.ًايلآةعتمألاقودنصباب

عافترالادنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢
حاتفميأىلعطغضلاقيرطنعبولطملا
ءاطغعضوليدعتبمق.قودنصلاءاطغل
.ةجاحلادنعًايوديقودنصلا

حدقراوجبlىلعرارمتسابطغضا.٣
قودنصبابلةيجراخلاةيحانلاببحسلا
فاطعنالاتاراشإضموتىتحةعتمألا
عضونأكلذنيبي.ةرافصتوصردصيو
.هظفحمتدقطبضلا
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نملقأةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
ملاذإ.ةجمربلللباقلاعافتراللنيعمىندأدح
نأكلذينعيدقف،توصردصيوأحابصمضموي
.ةياغللضفخنمطوبضملاعافترالا

يوديلاليغشتلا

.ًايوديقودنصلاءاطغليغشتل)فاقيإ(OFFرتخا

هيبنت

ةعرسبةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
فلتىلإيدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبك
.ةرايسلا

قيرطنعًايوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
ىلعماظنلايوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرح
ةيامحلكلذوًايوديعيرسلاقالغإلانمدحتةزيم
.فلتلانمتانوكملا

لفقنيمأتحاتفمبKطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
ماظنلاسرإزاهجبKطغضاوأيئابرهكلابابلا

RKEطغضا.باوبألاعيمجلافقأريرحتلنيترم
ضبقمنميلفسلابناجلاىلعسمللاةحولىلع
.عفرلابمقمث،ةعتمألاقودنصباب

يفلخلابابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
قالغإءانثأسمللاةحولىلعطغضتال.هقالغإو
تيبثتءاغلإيفكلذببستيس.قودنصلاءاطغ
.قودنصلاءاطغ

نكمي،حاتفمنودبلوخدلاماظنبزيهجتلاةلاحيف
زاهجناكاذإلوفقملاةعتمألاقودنصبابحتف
نم)مدق٣(م١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
دُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجار.سمللاةحول
.٢٥/(RKE)حاتفمنودب

لصفمتاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
ءاطغحتفنينلفً،اضفخنماهنحشناكوأةيراطبلا
دعبلمعلاىلإقودنصلاءاطغدوعيسو.قودنصلا
.اهنحشوةيراطبلاليصوتةداعإ

دعُبنعليغشتلا

ةكرحةطساوبةعتمألاقودنصبابليغشتنكمي
تامدصلايقاونمرسيألابناجلالفسأمدق
.يفلخلا

زاهجنكيملاذإةعتمألاقودنصبابلمعينل
.)مدق٣(م١قاطنيفRKEماظنلاسرإ

قودنصبابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
،هكرحتءانثأةعتمألاقودنصبابفاقيإل.ةعتمألا
.هبةصاخلاحيتافملادحأمدختسا
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لكرلاقاطنلوط

ةدحاوةكرحيفميقتسملكشبكمدقبلكرا،ليغشتلل
تامدصلايقاونمرسيألابناجلالفسأةعيرس
.فلخللاهبحسامث،يفلخلا

هيبنت

قودنصبابحتفيفةرثانتملاهايملاببستتدق
اًديعبRKEماظنلاسرإزاهجلعجا.ةعتمألا
وأيفلخلامدصملايففاشتكالاةقطنمنع
OFFىلعةعتمألاقودنصبابعضوطبضا
نمبرقلابلمعلاوأفيظنتلادنع)فاقيإ(
ةعتمألاقودنصبابحتفبنجتليفلخلامدصملا
.دصقنود

.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.

ليعفتمتينلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.
.قودنصلاءاطغ

فقوتينأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.
.اًمامتةكرحلانع

ضعبلظيفًاتقؤمةزيملاهذهلطعتتدق.
ةعتمألاقودنصباببجتسيملاذإ.فورظلا
وأىرخأةقيرطبهحتفةلواحمكنكمي،ةلكرلل
ةزيملاهذهةحاتإمتيفوس.ةرايسلاليغشت
.اًددجم

هذهمادختسابةعتمألاقودنصبابقالغإدنع
.ةريصقةينمزةرتفلريخأتثدحيدق،ةزيملا
.سرجتوصردصيوةرخؤملاحيباصمضموتس
.ةكرحلاءدبلبقةعتمألاقودنصبابنعدعتبا

ةبكرملانامأ

ةرايسلانيمأت
عماهنكلو،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذ

ةرايسلابراذنإلاماظن
.ةقرسلاعنمراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه

سايقلاةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
.ماظنلاةلاحىلإيمامألاجاجزلانمبرقلاب

.طٰشنمريغراذنإلاماظن:فاقيإ

ريخأتلاةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتل
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،باوبألادحأ.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
.حوتفميفلخلابابلاوأ،كرحملاءاطغوأ

.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت

فقوأ.كرحملاءاطغويفلخلابابلاقلغأ.١
.كرحملاليغشت

:ةيلاتلاثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.

ءزجلاطغضا،حوتفمبابلاامنيب.

.Qيلخادلا
أدبيوراذنإلاماظنطشنيسةيناث٣٠دعب.٣

ةراشإللءطببضيمولايفرشؤملاحابصم
يدؤيس.ليغشتلاديقراذنإلاماظننأىلإ

لوخدلالاسرإزاهجيفQىلعطغضلا
زواجتىلإةيناثةّرمل)RKE(حاتفمنودب
ماظنطيشنتعمةيناث٣٠هردقريخأتنمز
.روفلاىلعراذنإلا

ةلاحيفةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
.حاتفملامادختسابباوبألالافقأنيمأت

ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
ًاتوصقوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
راذنإلادادعتساىلإةراشإللحيباصملاضموتسو
متيملاذإوأةبكرملاليغشتمتيملاذإ.قالطنالل

لاسرإزاهجبKىلعطغضلاببابلالفقريرحت
RKEقالطنالدادعتسالاةدميهوناوث١٠لالخ

.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلا

باكرلاباوبأدحأحتفمتاذإاًضيأراذنإلاقلطنيس
متينأنودكرحملازيحءاطغوأيفلخلابابلاوأ
،راذنإلاقالطنادنع.راذنإلاطيشنتفاقيإكلذلبق
قوبلاتوصقلطنيوفاطعنالاتاراشإضموتس
راذنإلاماظنطيشنتةداعإمتتس.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل
.صخرملاريغيلاتلاثدحلاةبقارمل

راذنإلاماظنطيشنتليطعت

متاذإراذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنت

صاخلالاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
.RKEحاتفمالبدعبنعلوخدلاماظنب

لوخدلاماظنمادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.
.حاتفمالب

.ةرايسلاليغشتءدبل.

:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل

باكرلاعيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.
.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملا

مادختسابباوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.
البلوخدلاماظنوأRKEلاسرإزاهج
.حاتفم

ةيلاعفنملطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
.راذنإلائفطينلوماظنلاطيشنت

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

تضمووقوبلاقلطناواطوغضمKناكاذإ
قالطنامتهنأينعياذهف،تارمثالثحيباصملا
.ًالعفمراذنإلاماظنناكامنيحراذنإلا

زكرميفةلاسررهظتسف،راذنإلاماظنطيشنتمتاذإ
.١٢٨/نامألالئاسرعجار.قئاسلاتامولعم

،ليملارعشتسمل،ةيئابرهكلاةرافصلا
ماحتقالارعشتسمو

،يسايقلاةقرسلاعدرماظنتازيمىلإةفاضإلاب
ناليمللرعشتسمباًدوزمنوكيدقماظنلااذه
.يلآقامعأرابسموماحتقاللرعشتسمو

فلتخيًايتوصاًراذنإيلآلاقامعألارابسمردُصي
ةلصوميهو.ةرايسلاقوبنمرداصلاكلذنع
ىتحراذنإقالطإاهنكميو،اهبصاخرايتردصمب
.ةبكرملاةيراطبةنحشفعضعم

رعشتسااذإراذنإلاقالطإليملارعشتسملنكمي
.ةبكرملاهاجتاريغتلثم،ةبكرمللةكرحدوجو

،ةيلخادلاةروصقملاماحتقالارعشتسمبقاريو
لوخدةيلمعرعشتسااذإراذنإلاقالطإهناكمإبو
ءاقببحمستال.ةرايسلالخادىلإةعورشمريغ
نوكيامدنعةرايسلايفةفيلألاتاناويحلاوأباكرلا
.اًطشنماحتقالارعشتسم

رعشتسمطيشنتوةقرسلاعنمماظنطيشنتلبق
:ماحتقالا

.اًمامتذفاونلاوباوبألاعيمجقلغنمدكأت.
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تابجاحلثمةبئاسءايشأةيأنيمأتبمق.
.سمشلا

بجحتقئاوعدوجومدعنمدكأت.
.ةيمامألاةيولعلاةفيتكلايفتارعشتسملا

رعشتسموليملارعشتسمليطعتحاتفم
ماحتقالا

يفماحتقالاوليملايرعشتسمةيلاعففاقيإبحصُني
لقندنعوأةرايسلالخادةفيلأتاناويحكرتةلاح
.ةرايسلا

لوسنوكلايفoطغضا،ةأفطمةبكرملاامنيب
نأنيبيل،ةظحللرشؤملاحابصمءيضيس.يولعلا
طيشنتلةيلاتلاةرملاىتحهليطعتمتدقرعشتسملا
.راذنإلاماظن

ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت
.ةقرسلاعنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه

ً.ايوديهليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال

فاقيإدنعةبكرملاةكرحزيجعتًايكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشت

ءدبلارزطيشنتدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
وأACC/ACCESSORYعضويفلوخدلل
لاسرإزاهجدوجووON/RUN/STARTعضو
.ةبكرملايفحلاص

اذإتادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
وأةقرسلاعنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناك
.هليغشتفاقيإ

نعلوخدللرثكأوألاسرإزاهجبماظنلاديوزتمتي
ةدحوعمةقفاوتمةزهجألاهذهو،حاتفمنودبدُعب
ءدبنكميالو.كتبكرمبةكرحلّطعمماظنبمكحتلا
لوخدلالاسرإزاهجمادختسابىوسةبكرملاليغشت
لكشبمكحتلاةدحوعمقفاوتملاحاتفمنودبدُعبنع
الامبرف،فلتلللاسرإلازاهجضرعتاذإ.حيحص
.ةبكرملاليغشتءدبكنكمي

حابصمءيضيدق،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
.لاعشإلاليغشتدنعةريصقةرتفلنامألا

نامألاحابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
فِقوأ.ماظنلايفةلكشمدوجوينعياذهف،ًائيضم
.ىرخأةرملِواحمثلاعشإلا

لاعشإلاعاضوأريغتنلةبكرملاتناكاذإ
(ACC/ACCESSORY،

ON/RUN/START، OFF)
دعبنعلوخدلالاسرإزاهجىلعفلتلارهظيملو
لواحوأ.رخآلاسرإزاهجبيرجتبمقف،حاتفمالب
لاسرإلازاهجفيوجتيفلاسرإلازاهجعضو

رذعت"عجار.يزكرملالوسنوكلايفدوجوملا
حيتافملالئاسريف"دعبنعمكحتلازاهجفاشتكا
.١٢٤/لافقألاو

رييغتمدعةلاحيفةنايصلاىلإكتبكرمجاتحتس
اذإ.رخآلالاسرإلازاهجمادختسابلاعشإلاعضو
لاسرإلازاهجنوكيدقف،لاعشإلاعاضوأرييغتمتي
موقينأهنكمييذلاكليكوعجار.ًابيعملوألا
زاهججمربينأهنمبلطاوةقرسلاعنمماظنةمدخب
.ةبكرمللاًديدجحاتفمالبدعبنعلوخدلللاسرإ

ةزهجأعمةكرحلالشماظنقفاوتينأنكمملانم
.ةلدبتسموأةديدجحاتفمالبدعبنعلوخدلللاسرإ
.ةبكرملاعملاسرإةزهجأةينامثةجمربنكمي
ةزهجأةجمرب"رظنا،ةيفاضإلاسرإةزهجأةجمربل
نعلوخدلاماظنليغشتتحت"ةبكرملاعملاسرإلا
.٢٥/(RKE)حاتفمنودبدُعب

يغلتنأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
لخادةقرسلاعنمماظنلمعلطبتوأليعفت
.ةبكرملا
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ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

ريذحت}
،ءايشألالعجتنأةبدحملاةآرمللنكمي
يفهيلعيهاممدعبأودبت،ىرخألاتابكرملاك
دقف،نميألاراسملاىلإةدحبتلقتنااذإف.عقاولا
دكأت.كنيميىلإةدوجومةبكرمبمدطصت
ىلإًاعيرسعجاروأةيلخادلاةآرملاةدعاسمب
.راسملارييغتلبقبناجلا

نإ.ةبدحمبكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
دعقمنمةيؤرلالاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطس
.قئاسلا

ةيئابرهكلاايارملا

:ايارملادحأليدعتل

يفةآرملاراتختل|وأ{ىلعطغضا.١
.بكارلابناجوأقئاسلابناج

ةحوليفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالاىلإةآرملككيرحتلمكحتلا
.بولطملا

ايارملا،ةركاذلا

.ايارملاعضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٥١/ةركاذلادعاقمعجار

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

هيبنتعجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٠١/(LCA)ريسلاةراحرييغت

ايارملايط

يوديلايطلاايارم

يطللةلباقلاايارملاوطا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
رورمءانثأرارضألاهضرعتعنمللخادلاوحن
وحنةآرملاعفدا.يلآلالسغلاةطحمربعةبكرملا
.يلصألااهعضوىلإاهديعتيكجراخلا

اًيئابرهكايارملايط

ىرخأةرمطغضا.ًايئابرهكايارملايطلطغضا
.يطلاكفل

ّيطللةلباقلاةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ

:اذإًايئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ

.يطلاءانثأًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.

.ًةفداصمًايودياهيطءاغلإ/اهيطمت.
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.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.

.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.

مادختسابةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
اهعضوىلإاهطبضةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافم
يططبضةداعإءانثأتوصعمستدقو.يداعلا
يطةيلمعدعبيعيبطتوصلااذه.ايئابرهكايارملا
.ةيودي

ايارملليئاقلتلايطلا

ليغشتفاقيإءانثأو،ةزيملاهذهترفوتاذإ

زاهجنمQىلعرارمتسالاعمطغضا،لاعشإلا
ايارملايطلًابيرقتةدحاوةيناثةدملRKEلاسرإ

نمKىلعرارمتسالاعمطغضا.ًايئاقلتةيجراخلا
.حتفللًابيرقتةدحاوةيناثةدملRKEلاسرإزاهج
حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظنليغشتعجار

(RKE)/٢٥.

لالخنماهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتمتي
ةرايسلاصيصختعجار.ةرايسلاصيصختةزيم
/١٣١.

ايارملاةئفدت
K:ايارملانخستيكطغضا.

تحت"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
.١٤٨/خانملابيكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
،يكيتاموتوألاميتعتلاةآرمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
طبضبًايكيتاموتوأموقتةيجراخلاقئاسلاةآرمنإف
.كفلخنمةيتآلاةيمامألاحيباصملاجهو

يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
ةآرمليمتسف،ةركاذلاةزيمبدعاقمترفوتاذإ
امدنعًاقبسمددحمعضوىلإقئاسلاوأ/وبكارلا
.)فلخللعوجرلا(Rعضولايفةبكرملانوكت
ةاذاحمبنكرلادنعفيصرلاةيؤرحيتياذهو
.فيصرلا

:امدنعيلصألااهعضوىلإ)ايارملا(ةآرملادوعت

)فلخللعوجرلا(Rعضولانمةبكرملاجرخت.
عوجرلا(Rعضولايفلظتامدنعوأ،
.ًابيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخلل

.لاعشإلافاقيإمتي.

عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل

صيصختعجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١٣١/ةرايسلا

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ىلعلوصحلانمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
.كتبكرمفلخةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤر

مدختسا.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنم

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
لالخمادختسالاءانثأمامأللناسللاىلعطغضا
بنجتلليللاءانثأمادختساللفلخللهبحساوراهنلا
تابكرمللةيسيئرلاحيباصملاببسبراهبإلا
.كفلخةمداقلا

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
اهنإف،يكيتاموتوألاميتعتلاةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاببسبراهبإلاليلقتىلعلمعت
دنعميتعتلاةزيمطيشنتمتي.كفلخةمداقلاتابكرملل
.ةبكرملاليغشت

ةيفلخلااريماكلاةآرم
ضيرعرظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
.ةبكرملافلخةقطنمللاريماكلابةيوازلا
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ناسللاعفدا.ةشاشلاليغشتلفلخللناسللابحسا
موقت،ليغشتلافاقيإدنع.هليغشتفاقيإلمامألل
مادختسالاةلوهسل.يكيتاموتوألاتوفخلابةآرملا
ةقطنمللحضاورظنمىلعلوصحللةآرملاطبضا
.ةشاشلافقوتءانثأةرايسلافلخ

ةآرمرهظب)1(رزلاىلعطغضا،عوطسلاطبضل
.)2(ءوضلارعشتسمةيطغتنودةيفلخلاةيؤرلا

ةسمخنيبعوطسلانارودىلإرزةغضلكيدؤت
.تادادعإ

ريذحت}
رظنمب)RCM(ةيفلخلااريماكلاةآرمعتمتت
قيرطلاعضاومةيؤرمتيالدق.دودحم
وأةبكرملادقتال.ىرخألاماسجألاوتابكرملاو
رهظتدقف.طقفاريماكلاهذهمادختساباهنكرت
صحفا.لعفلابهيلعيهاممبرقأماسجألا
رييغتدنعكفتكقوفرظناوأةيجراخلاايارملا
مدعيدؤيدق.جمدلاوأةيرورملاتاراحلا
وأةافولاوأةباصإلاىلإةبسانملاةيانعلامادختسا
.ةبكرملافلت
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ةيؤرلااريماكةآرمةروصرفوتيتلااريماكلادجوت
راوجب،ةبكرملاماقرأةحولقوف)RCM(ةيفلخلا
.)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

اهلحوءاطخألافاشكتسا

ةشاشرهظتويفلخلاعضولايفناسللاناكاذإ

،ةشاشلاليغشتفقوتيوةآرملايفdوءاقرز
.ةمدخلابلطلليكولاىلإعجراف

وأةميلسةروصبةيفلخلااريماكلاةآرملمعتالدق
:ةلاحيفةحضاوةروصضرعت

حيباصملاوأسمشلانمرداصجهودوجو.
.ماسجألاةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألا

دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.
مادختسابتاسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
.ةمعانةبطرشامقةعطق

ةيوازوعضومريغتدقوةبكرملارهظفلت.
.اريماكلابيكرت

ذفاونلا

ريذحت}
ناويحوأزجاعريبكوألفطيأًادبأكرتتال
ذفاونلاءاقبعمةصاخ،ةبكرملالخادفيلأ
نأنكميثيح.راحوأئفادسقطيفةقلغم
تاباصإنماوناعيوةطرفمةرارحلاوضرعتي
ببسبتومللنوضرعتيدقوأةميدتسم
.سمشةبرض

ءادأنيسحتلةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
دنعةبذبذتوصىلإكلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقا
.ةيمامألاذفاونلاقالغإوأةيفلخلاذفاونلاحتف
ةحتفوأةيمامأةذفانحتفا،توصلااذهليلقتلو
.اهبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،فقسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٤

ةيلآلاذفاونلا

ريذحت}
وأةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
يهوةذفانلاراسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتي
نعلوخدلالاسرإزاهجادبأكرتتال.قلغنت
.لافطأاهبةبكرميف)RKE(حاتفمنودبدُعب
مدختسا،يفلخلادعقملايفلافطأدوجودنع
عجار.ذفاونللليغشتيأعنملةذفانلالفقحاتفم
.٢٤/حيتافملا

عضويفةرايسلانوكتامدنعذفاونلالمعتو
ON/RUN)وأ)نارود/ليغشت

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

.اهقالغإلهبذجاوأةذفانلاحتفلحاتفملاىلعطغضا

مادختساراركتةلاحيفًاتقؤمذفاونلاليطعتمتيس
.ةبراقتمتارتفىلعذفاونلاحيتافم

ةذفانلالفق

باوبألاذفاونحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلا

.ةيفلخلاذفاونلالفقةزيمليغشتل2ىلعطغضا
.ةزيملاهذهليغشتدنعرشؤملاحابصمءيضي

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرم2طغضا

ةعيرسلاذفاونلاةكرح

ةيناكمإذفاونللعيرسلاعفرلا/ضفخلاةزيمحيتت
ىلعطغضلارارمتسالةجاحلانوداهلفقوأاهحتف
وأةياهنلاىتحةذفانلاحاتفمطغضا.ةذفانلاحاتفم
.ليغشتللاًعيرسهررحمثةياهنلاىتحىلعألهبحسا
فقولهسفنحاتفملابحساوأةزيجوةرتفلطغضا
.ةذفانلاةكرح

ةعيرسلاةذفانلايفتابقعلافاشتكا

ةلاحيفذفاونللعيرسلاعفرلاةكرحسكعمتيس
دق.ةذفانلاعفرلاجميفمسجيأدوجوراعشتسا
ةكرحسكعيفديلجلاوأةديدشلاةدوربلاببستت
ةلازإدعبةيعيبطةروصبةذفانلالمعتسو.ةذفانلا
.قئاعلا

قئاوعلافاشتكاةزيمءاغلإ

ريذحت}
نل،قئاوعلافاشتكاةزيمءاغلإليعفتدنع
ضرعتتدقً.ايكيتاموتوأاهتكرحةذفانلاسكعت
ةذفانلاضرعتتدقوتاباصإلكريغوأتنأ
فاشتكاةزيمءاغلإمدختستنألبق.رارضأل
ضارغألاوصاخشألالكنأنمدكأت،قئاوعلا
.ةذفانلاراسمنعنوديعب

رارمتساقيرطنعةذفانلاقالغإةلصاومنكمي
يفيولعلاعضولايفةذفانلاحاتفمىلعظافحلا
.عيرسلاقلغلانيبواهنيبلوحيقئاعدوجوةلاح
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٤٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب

ةلاحيفةجمربلاءارجإيرورضلانمنوكيدق
ىلعرذعتاذإ.اهنحشدافنوأةبكرملاةيراطبلصف
تاوطخلاهذهعبتاف،عيرسلاعفرلاءارجإةذفانلا
:اهتجمربل

.باوبألالكقلغأ.١

عضولايفلاعشإلاحاتفمعض.٢
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا

ON/RUN)ريودت/ليغشت(.

ةيئزجةروصباهتجمرببولطملاةذفانلاحتفا.٣
ةرتفلحاتفملابحسيفرمتساواهقلغأمث
.ةلماكةروصبةذفانلاقالغإدعبةزيجو

ةذفانلاحتفنيحلةيلآلاةذفانلاحاتفمطغضا.٤
ةرتفلطغضلايفرمتسامثلماكلكشب
.ةزيجو

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت

عيمجحتفةيناكمإحيتتاهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
صيصختيفنيكمتلامتاذإ.دُعبنعذفاونلا

زاهجنمKىلعرارمتسالاعمطغضا،ةرايسلا
.١٣١/ةرايسلاصيصختعجار.RKEلاسرإ

سمشلاتايقاو

لصفا.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
ىلعهريودتلطسوألالماحلانمسمشلابجاح
لوطىلعهديدمتلوأ،ةيبناجلاةذفانلاروحم
.كلذيفةبغرلادنعبيضقلا

فقسلا

فقسلاةحتف
عضولاىلعلاعشإلانوكينأبجي،رفوتاذإو

ON/RUN)عضولاوأ)ليغشت
ACC/ACCESSORY)بجيوأ،)تاقحلملا

ةقاطبظافتحالاةزيمةيصاخعضوىلعهطبض
رظنا.فقسلاةحتفليغشتل)RAP(تاقحلملا
تاقحلملاةقاطو١٦٧/ليغشتلاحاتفمعضاوم
.١٦٩/(RAP)ةزجتحملا

فقسلاةحتفحاتفم.١

ةلظملاحاتفم.٢

نميفلخلاءزجلاطغضا:فقسلاةحتفحاتفم
طغضا.اًعيرسفقسلاةحتفحتفل)1(حاتفملا
عضوملادنعفقوتللىرخأةرم)1(حاتفملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٦

ةروصبًايئزجسمشلاةلظمحتفمتي.بولطملا
)1(حاتفملانميمامألاءزجلاطغضا.ةيكيتاموتوأ
.اًعيرسفقسلاةحتفقالغإل

حاتفملانميفلخلاءزجلاطغضا:ةلظملاحاتفم
ءزجلاطغضا.اًعيرسسمشلاةلظمحتفل)2(
سمشلاةلظمقالغإل)2(حاتفملانميمامألا
دنعفقوتللىرخأةرمحاتفملاطغضا.اًعيرس
.بولطملاعضوملا

ثودحةلاحيفاهقالغإوأفقسلاةحتفحتفرذعتيس
.ةبكرملايفيئابرهكلطع

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن

ماظنبسمشلابجاح/فقسلاةحتفزيهجتمتدقل
متيدنعىوسهطيشنتمتياليكيتاموتوأهاجتاسكع
مادختساباهقلغوأسمشلابجاح/فقسلاةحتفحتف
ةحتفلامءيشضارتعاةلاحيفو.عيرسلاعضولا
،اًعيرساهقالغإءانثأسمشلابجاح/فقسلا
فقوتتسوءيشلاهاجتالاسكعماظنفشتكيسف
قلغلاةبوعصةلاحيف.فقسلاةحتفقلغةيلمع
نكمي،ىرخأرصانعيأوأديلجدوجولاًرظن
عوجرلاماظنزواجتل.هاجتالاسكعماظنلاطبإ
،ةكرحلافاقيإلو.يوديلاعضولايفهقلغأ،فلخلل
.حاتفملاريرحتبمق

فقسلاةحتفةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
دنعةلكشمكلذببسينأنكميو.اهراسميفوأ
نكميامك.اًجيجضببسيدقوأفقسلاةحتفليغشت
فقسلاةحتفحتفا.هايملافيرصتماظندسينأاًضيأ
تايافنوأقئاوعيأةلازإبمقويرودلكشب
دسةقطنموفقسلاةحتفةدادسحسما.ةرثعبتم
ةيرطةجنفسإوأةفيظنشامقةعطقمادختسابفقسلا
.فقسلاةحتفنعمحشلاةلازإبمقتال.ءاملاعم

اذهف،هايملافيرصتماظنيفرطقيءاملاتيأراذإ
.يعيبطرمأ
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٤٧ دناسملاودعاقملا

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٤٨..................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٥٠..................دعقملاطبض
٥٠..........رهظلالفسأدنسمطبض
٥٠..............ذخفلاةماعدطبض
٥٠...........ةينحنملادعاقملاروهظ
٥١.................ةركاذلادعاقم
٥٣.....اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ةيفلخلادعاقملا
٥٤................ةيفلخلادعاقملا
٥٦.........يفلخلادعقملاعارذدنسم
٥٦............ةيفلخلادعاقملاةئفدت

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

٥٨.....................بسانم
٥٨............رجحلاوفتكلامازح
ةرتفلالخنامألامازحمادختسا

٦٢.....................لمحلا
٦٢..............نامألاماظنصحف
٦٢.............نامألامازحبةيانعلا
ثداحدعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٦٣.....................مداصت

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٦٣............ةيئاوهلاةداسولاماظن
٦٥........؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٦٦...................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٦٧.....................؟خفتنت
٦٧......؟ةيئاوهلاةداسولاكيمحتفيك
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٦٧...................؟ةيئاوهلا
٦٨...........باكرلاراعشتساماظن

دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٧١.....................ةيئاوه
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٧١.....................ةيئاوه
٧٢.......ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
دعبةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٧٢................مداصتثداح

لافطألادعاقم
٧٣..............ًانسربكألالافطألا
٧٤.........راغصلالافطألاوعّضرلا
٧٦..............لافطألانامأماظن
٧٧....لافطألانامأماظنعضومتينيأ

لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
٧٨.............)LATCHماظن(
ثداحدعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٨٢.....................مداصت
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٨٣.............)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٨٤............)يمامألادعقملايف
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دناسملاودعاقملا٤٨

سأرلادناسم
سأردناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
.ةيجراخلاسولجلاعاضوأيفطبضللةلباق

ريذحت}
لكشبسأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
باكرلاضرعتلربكأةصرفدوجوىلإمئالم
عوقوةلاحيفيكوشلالبحلا/ةبقرلاتاباصإل
متيملامةبكرملاةدايقبمقتال،اذل.ثداح
باكرلاةفاكلسأرلادناسمطبضوبيكرت
.مئالملكشب

ةيفلخسأردناسمبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
عضولاىلإاهتداعإبًامئادمق،لفسألليوطنت
يفًاسلاجبكارلانوكيامدنعلماكلكشبمئاقلا
.دعقملا

نميولعلاءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
يولعلاءزجلاعافتراىوتسمسفنيفسأرلادنسم
نمللقينأعضولااذهنأشنمو.بكارلاسأرنم
ةلاحيفةباصإللةبقرلاضرعتةصرف
.ثداحعوقو

ةيمامألادعاقملا

سأردناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
.ةيجراخلاسولجلاعاضوأيفطبضللةلباق

.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمعفروأضفخل
دنسمبحساو،سأرلادنسمبناجىلعدوجوملا
ىلعطغضا.رزلاررحولفسألهعفداوأسأرلا
نمققحتللرزلاريرحتدعبهبحساوسأرلادنسم
.هناكميفهلفق

ةلباقريغيفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإلل

ةيفلخلادعاقملا

يفلخلاسأرلادنسمطبض

ةلباقسأردناسمىلعةيفلخلاةبكرملادعاقميوتحت
.ةيجراخلاسولجلاعضاوميفطبضلل

بحسا.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
سأردنسمكيرحتلواح.هعفرلىلعألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنمدكأتللدعقملا
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٤٩ دناسملاودعاقملا

دوجوملارزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
دنسمعفداو،دعقملارهظنميولعلاءزجلاىلع
لفسألسأرلادنسمكيرحتلواح.لفسأىلإسأرلا
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلاريرحتدعب

يفلخلاسأرلادنسميط

لضفأةيؤرةحاتإلفلخللسأرلادنسميطنكمي
.ةرغاشةيفلخلادعاقملانوكتامدنعفلخلاوحن
بناجىلعدوجوملارزلاطغضا،سأرلادنسميطل
.سأرلادنسم

.فلخللًايكيتاموتوأسأرلادنسميطمتيس

تبثملافطأدعقموأسلاجبكاركانهنوكيامدنع
هعضوىلإسأرلادنسمعاجرإبامئادمق،دعقملايف
ىلعألسأرلادنسمبحسا.لماكلكشبمئاقلا
سأردنسمعفدا.هعضوميفرقتسيىتحمامأللو
.هلفقنمدكأتللهبحساودعقملا

يولعلاءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمامئادطبضا
ءزجلاعافتراىوتسمسفنيفسأرلادنسمنم
.بكارلاسأرنميولعلا

.ةلازإللةلباقريغةيفلخلاةيفرطلاسأرلادناسم

دعقملايفلافطأللتيبثتماظنبيكرتبموقتتنكاذإ
ماظنلممّمصُملالافطألادعقمتيبثت"عجارف،يفلخلا

LATCH"ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنيف
.٧٨/)LATCHماظن(لافطألل
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دناسملاودعاقملا٥٠

ةيمامألادعاقملا

دعقملاطبض

ريذحت}
طبضتلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
طبضبمقتال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقم
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأالإقئاسلادعقم

ً:ازهجمناكاذإً،ايئابرهكدعقملاطبضل

قلزقيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.
.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفم

ةداسونميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.
نميمامألاءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملا
.لفسأللوأىلعأللمكحتلاحاتفم

قيرطنعلماكلابدعقملاضفخاوأعفرا.
ىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلاكيرحت
.لفسأللوأ

ةينحنملادعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
/٥٠.

عجار،)رهظلالفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٥٠/رهظلالفسأدنسمطبض

ليعفتبموقتةيصاخبةزهجمتابكرملاضعب
بنجتىلعقئاسلاةدعاسملقئاسلادعقمبتازازتها
.١٩٠/قئاسلاةدعاسمةمظنأعجار.تامداصتلا

رهظلالفسأدنسمطبض

وأمامأللمكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا
.ةماعدلاىوتسمصيلقتلوأةدايزلفلخلل

ذخفلاةماعدطبض

عفداوأبحسامث.عارذلابذجا،زيهجتلابسحب
اهتيبثتلعارذلاررح.ريصقتلاوأليوطتللةماعدلا
.اهناكميف

ةينحنملادعاقملاروهظ

ريذحت}
دقةبكرملاكرحتءانثألئامعضويفسولجلا
نامألاةمزحأتيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشي
.اهتفيظويدؤتالاهنإف،ميزبإلاب

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

لب.كمسجلاًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
ةلاحيفمازحلابمدطصتدقف.كمامأنوكيسهنإ
يفتاباصإلضرعتتسثيح،مادطصاعوقو
.ىرخأتاباصإوأةبقرلا

مثنمو.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
اهزكرتنود،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتس
اذهيدؤينأنكميو.كضوحماظعىلع
.ةميسجةيلخادتاباصإلكضرعتىلإعضولا

كرحتءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
عضويفدعقملارهظنوكينأبجي،ةبكرملا
مازحدتراودعقملايفاًديجسلجاكلذل.يسأر
.مئالملكشبنامألا

كرحتءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملا

:طبضل

فلخللمكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.
.ةلامإلل

مامأللمكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.
.عفرلل

ةركاذلادعاقم

و)طبض(SETو"2"و"1"رارزألامدختُست
B Exit)ظفحلقئاسلابابىلع)جورخ

لاحكلذوقئاسلادعقملةركاذلاتادادعإعاجرتساو
اًضيأقئاسلاةركاذرارزألمعت.رارزألاهذهرفوت
دومعوةيجراخلاةآرملاعاضوأنيزختىلع
.ًايئابرهكةلامإلللباقلايبوكسلتلاهيجوتلا

ةركاذلاعاضوأنيزخت

:"2"و"1"رزلاىلإعاضوألاظفحل

ىلعلاعشإلانوكينأمزلي.١
ON/RUN)وأ)ريودت/ليغشت

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.

هيجوتلادومعوقئاسلادعقمطبضا.٢
ايارملاوًايئابرهكةلامإلللباقلايبوكسلتلا
.ةيجراخلا
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توصقلطنيفوسو.هكرتاوSETطغضا.٣
.ةرافص

نأىلإ"1"ىلعرارمتسالاعماًروفطغضا.٤
.نيترملةرافصتوصعمست

ٍناثقئاسل4–1تاوطخلاررك.٥
."2"مادختساب

ىلإلهسلاجورخلاتازيموجورخلاعضاومظفحل

4ىلإ1نمتاوطخلاررك،)جورخ(Bرز

.ةرايسلانمجورخللكعضاومظفحلBمادختساب

ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

ءارجإلBوأ2وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضا
نماهظفحمتيتلاةركاذلاعاضوأليوديءاعدتسا

لبقBوأ"2"وأ"1"رارزألاريرحتيدؤي.لبق
فاقيإىلإةنزخملاعاضوألاىلإلوصولا
.ءاعدتسالا

)ًايلآةركاذلاءاعدتسا(ًايلآةركاذلاعاضوأءاعدتسا

ةزيملمعت
Auto (Automatic) Memory Recall

ءارجإىلع)ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا(
نيظوفحمنيعضوموأعضومليكيتاموتوأءاعدتسا
عضونملاعشإلارييغتدنعيلاحلاقئاسللًاقبسم

OFF)فاقيإ(عضوىلإON/RUN)ليغشت/
)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYوأ)ريودت
ةمئاقيفتادادعإلاهذهةجمربتمتاذإكلذو
.ةرايسلاصيصخت

ةحارلا"يف"ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا"عجار
.١٣١/ةرايسلاصيصختناونعتحت"ةمءالملاو

رصانعدحأىلعطغضا،ءاعدتسالاةكرحفاقيإل
دعاقملاوأةيئابرهكلاايارملاوأةركاذلاليغشت
دومعيفمكحتلارصنعطغضاوأ،ةيئابرهكلا
.ايئابرهكةلامإلللباقلايبوكسلتلاهيجوتلا

ظفحمتاذإ.مقربةزيممريغRKEلاسرإةزهجأ
اذهمقيملنكلو2وأ1ىلإةركاذلابدعقملاعضو
عضومرييغتكنكميف،يئاقلتلاءاعدتسالابعضوملا
.رخآقئاسعمRKEلاسرإزاهجليدبتوأظفحلا

ضرعمتيدق،ةرايسلاقئاسرييغتةلاحيف
Driver ID)ةيلاتلالاعشإلاتارودل)قئاسلاةيوه

.تارايسلاضعبيفكلذو

لهسلاجورخلاعضوءاعدتسا

جورخلاعضاومءاعدتسابلهسلاجورخلاةزيمموقت
كلذو،ةرايسلاةرداغمدنعًايئاقلتلبقنمةظوفحملا
.ةرايسلاصيصختةمئاقيفةزيملاهذهةجمربدنع
يفًاقباسةروكذملا"ةركاذلاعاضوأنيزخت"عجار
.١٣١/ةرايسلاصيصختًاضيأعجار.مسقلااذه

لهسلاجورخلاعضوءاعدتساةيصاخليعفتمتي
:يلياممّيأثودحدنعايكيتاموتوأ

قئاسلابابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.
.ريصقتقولالخ

قئاسلابابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.
.حوتفم

قئاوعلا

دعقمقوعيامدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
لزأ.ةركاذلانمعضوءاعدتساءانثأقئاسلا
:يلياممدحاوءارجإبمقمث.قئاعلا

وأًايوديظوفحملاعضولاءاعدتسامتاذإ.
رصنعىلعرارمتسالاعمطغضا،ًايئاقلت
ةلواحمدعأ.نيتيناثلبسانملايوديلامكحتلا
رزىلعطغضلابىرخأةرمءاعدتسالا
عضوملاءاعدتساةلاحيف.مئالملاةركاذلا
قيرطنعىرخأةرمءاعدتسالالواح،ًايئاقلت

زاهجنمKىلعطغضلاوقئاسلابابحتف
.RKEلاسرإ

طغضا،جورخلاعضوءاعدتساةلاحيف.
يوديلامكحتلارصنعىلعطغضلابرمتساو
اهئاعدتسامتياليتلاجورخلاةيصاخبصاخلا
جورخلاعضوةداعتسالواحمث.نيتيناثةدمل
.ىرخأةرم

،ةركاذلاعضوءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو
.ةنايصلاىلعلوصحللليكولاىلإعجراف
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اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}
تاجرديفريغتدوجوبروعشلاعطتستملاذإ
ناخسببستيدقف،دلجلايفملأبوأةرارحلا
رطخنمللقتيكل.قورحلكضرعتيفدعقملا
لثميفصاخشألاىلعبجي،قورحبةباصإلا
ناخسمادختسادنعرذحلااوخوتينأةلاحلاهذه
ىلععضتال.ةليوطتارتفلةصاخو،دعقملا
وأةيناطبلالثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
ببسيدقف.هباشمءيشيأوأءاطغلاوأةداسولا
ببسيدقو.دعقملاناخسةرارحعافتراطرفكلذ
قورحبدعقملاناخسةرارحةجردعافتراطرف
.دعقملابّرضيدقوأ

راوجب،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
.طسوألافرلاىلعخانملابمكحتلارصانع
.ليغشتعضويفلاعشإلانوكينأبجي،ليغشتلل

وأقئاسلادعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلا

بكارللطقفدعقملارهظةئفدتل+وأIطغضا
.قئاسلاوأ

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCىلعطغضا
.بكارلا

ىلعأىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ريغتيس،رزلاىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجرد
ىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملاطبضلاةجردىلإدعقملا
ةدوجوملاتارشؤملاحيباصم.قالغإلاطبضةجرد
طبضلاعاضوأنمةثالثنيبترارزألابناجب
ةئفدتتناكاذإ.طبضعضولقألادحاووىلعألا
لقيدقف،ىلعألاعضولاىلعةيمامألادعاقملا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملا

زومرنوكت،ةفقوتمةيصاخلاهذهنوكتامدنع
يوتحي.نوللاءاضيبرارزألابدعاقملاةيوهتوةئفدت
عفدتوبحستةحورمىلعةيوهتللدعملادعقملا
دنع.ءاوهلاديربتمتيال.دعقملالالخنمءاوهلا
نوللزمرلالوحتي،دعاقملادحأةئفدتليغشت
لوحتي،دعاقملادحأةيوهتليغشتدنع.رمحألا
.قرزألانوللزمرلا

.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق

اًيكيتاموتوأاهتيوهتودعاقملاةئفدت

ىلعًايئاقلتةزيملاهذهلمعتةرايسلاليغشتدنع
ىلإلوصوللاهتيوهتوأدعاقملاةئفدتطيشنت
ةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوببولطملاىوتسملا
.ةرايسلل

ءاوسطشنلادعقملاةئفدتىوتسمىلإةراشإلامتيس
عضويفوأاًضفخنممأاًطسوتممأاًعفترمناكأ
دعاقملاةيوهتىوتسمىلإكلذكوليغشتلافاقيإ
يفةيوديلاةيوهتلاوأدعقملاةئفدترارزأةطساوب
وأدعقملاةئفدترارزأمدختسا.طسوألافرلا
ليغشتفاقيإلطسوألافرلايفةيوديلاةيوهتلا
دعقمناكاذإ.ةيئاقلتلاةيوهتلاوأدعقملاةئفدت
وأدعاقملاةئفدتةزيمطشنتنلفاًغرافبكارلا
ةزيمةجمربنكمي.دعقملااذهىلعةيئاقلتلاةيوهتلا
اًمودنيكمتلاىلعةيئاقلتلاةيوهتلاوأةئفدتلادعاقم
.ةرايسلاليغشتدنع

.١٣١/ةرايسلاصيصختعجار
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دعُبنعليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت

ةئفدتليغشتنكمي،دُعبنعليغشتلاءدبءانثأ
ةبكرملاتناكاذإ،ايكيتاموتوأاهتيوهتوأدعاقملا
،جراخلايفادرابسقطلانوكيامدنع.اهبةزهجم
اراحسقطلانوكيامدنعو،دعاقملاةئفدتلمعت
ةيوهتوأةئفدتءاغلإمتي.دعاقملاةيوهتلمعت
ةئفدترزىلعطغضا.لاعشإلاليغشتدنعدعاقملا
دعاقملاةيوهتوأةئفدتمادختسالدعاقملاةيوهتوأ
.ةبكرملاليغشتءدبدعب

دعاقملاةيوهتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتال
.دُعبنعليغشتلاءدبلالخ

ريغدعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملا

نمةاوهملاوأةئفدملادعاقملاليطعتوأنيكمتنكمي
ليغشتءدبعجار.ةرايسلاصيصختةمئاقلالخ
.١٣١/ةرايسلاصيصختو٢٩/دُعبنعةرايسلا

ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاطبض

ريفوتلًاليلقمامألليناثلافصلادعاقمكيرحتنكمي
.ةحاسملانمديزم

ةداسولفسأعارذلاعفرا،دعقملاعضوطبضل
.فلخلاوأمامأللدعقملاكرحمثدعقملا

دعاقملاروهظةلامإ

:دعقملارهظةلامإل

.دعقملارهظةلامإضبقمبحسا.١

مث،بولطملاعضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
.هناكميفدعقملارهظلفقلضبقملاررح

.هلفقنمققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣

دعقملارهظيط

ىلعلوصحللدعقملارهظيبناجنمًايأيطنكمي
مدعءانثأالإدعقملارهظِوطتال.ربكأنحشةحاسم
.ةبكرملاكرحت
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هيبنت

رارمتساعميفلخدعقميأيطببستينأنكمي
ةمزحأوأدعقملافالتإيفنامألاةمزحأطبر
نامألاةمزحأكفبًامودمق،مثنمو.نامألا
لبقاهليعيبطلانيزختلاعضوىلإاهتداعإو
.يفلخدعقميأيط

:دعقملارهظيطل

سأرلادناسمعجار.سأرلادنسموطا.١
/٤٨.

رهظلادنسمىلعأعارذلابحسا.٢
.هلفقريرحتل

.مامأللدعقملارهظِوطأ.٣

اذإ،رخآلارهظلادنسميطلتاوطخلاررك
.كلذيفتبغر

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

لالخنممامأللةيفلخلادعاقملاروهظيطنكمي
ةلومحلاةقطنمنمةهجيأيفعارذلابحس
.ةيفلخلا

دعقملارهظعفر

ريذحت}
نكميف،دعاقملاروهظنميألفقمدعةلاحيف
فقوتلاةلاحيفمامأللدعقملارهظكرحتينأ
يفاذهببستيدقو.مادطصاعوقووأئجافملا
دعقملااذهىلعسلاجلاصخشلاضرعت
روهظبحسوعفدبًامودمق،اذل.ةباصإلل
.اهلفقنمققحتللدعاقملا

ريذحت}
وأةمئالمريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
نلفوسيوطملاوأديجلكشبدودشملاريغ
دقو.مادطصاعوقودنعةبولطملاةيامحلارفوي
ةباصإلمازحلليدترملاصخشلاضرعتي
اًمئاددكأت،يفلخلارهظلادنسمعفردعب.ةميسج
ةتبثموديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأنأنم
.ةيوطمريغو

:رهظلادنسمعفرل

فلخللهعفدامث،ىلعألرهظلادنسمعفرا.١
.هناكميفهتيبثتل

عجار.ميقتسملاعضولاىلإسأرلادنسمدعأ.٢
.٤٨/سأرلادناسم

نمدكأتللدعقملارهظىلعأبحساوعفدا.٣
.عضولايفهلفق

دنع،رخآلارهظلادنسمعفرلتاوطخلاررك.٤
.ةرورضلا

دنعهلفقعميسأرعضويفدعقملابظافتحالايغبني
.همادختسامدع
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يفلخلادعقملاعارذدنسم

فصتنميفعارذللدنسمىلعيفلخلادعقملالمتشي
ىلإلوصوللعارذلادنسمضفخا.رهظلادنسم
.حادقألالماوح

فلخللهعفدامث،ىلعألهعفرا،عارذلادنسميطل
.رهظلادنسميزاوينأىلإ

مكحترصانعبكلذكاًدوزمعارذلادنسمنوكيدق
ماظنليلدعجار.هيفرتلاوتامولعملاماظنل
.هيفرتلاوتامولعملا

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}
تاجرديفريغتدوجوبروعشلاعطتستملاذإ
ناخسببستيدقف،دلجلايفملأبوأةرارحلا
ريذحتلاعجار.قورحلكضرعتيفدعقملا
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتلفسأدراولا
/٥٣.

يفرارزألادجتسف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.يزكرملالوسنوكلاةرخؤم

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

يجراخلادعقملاةداسوةئفدتلLوأMطغضا
ةدوزملاريغتارايسلايف.رسيألاوأنميألا
ىلعرشؤمءوضءيضي،خانمللليغشترصانعب
تارايسلايف.دعقملاةئفدتليغشتىلعةلالدللرزلا
رشؤمرهظييفلخلاخانمللليغشترصانعبةدوزملا
هذهليغشتىلعةلالدللخانملاليغشترصنعىلع
.ةزيملا

ماظنليغشترصانعبةدوزملاريغتارايسلايف
دعاقملاةئفدتةزيمبةدوزملاوخانملايفمكحتلا
هذهليغشتفاقيإلىرخأةرمرزلاطغضا،ةيفلخلا
تارايسلايف.رزلايفحابصملائفطنيس.ةزيملا
هذهءيضت،يفلخلاخانمللليغشترصنعبةدوزملا
،رزلاىلعةطغضلكعم.دادعإىلعأيفةزيملا
ةضفخنملاطبضلاةجردىلإأفدملادعقملاريغتي
ءاوضألاريشت.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلا
ءوضريشيو،طبضلاتاجردىلعأىلإثالثلا
ةئفدتتناكاذإ.طبضلاتاجردلقأىلإدحاو
ىوتسملالقيدقف،ىلعألاعضولاىلعدعاقملا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأ
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نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكليلدلانممسقلااذهحضوي
يتلاءايشألاضعبحضويامك.مئالملكشبنامألا
.نامألاةمزحأمادختسادنعاهبنجتبجي

ريذحت}
ناكميفةبكرمللصخشيأبوكربحمستال
دنع.مئالملكشبنامألامازحطبرهيفرذعتي
)دحأ(وأتنأطبرتمللاحيفو،ثداحعوقو
نوكتنأنكميف،نامألاةمزحأباكرلا
نكمي.اهطبرمتاذإامعريثكبأوسأتاباصإلا
نعةافوللوأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأ
ةبكرملالخادةدوجوملاءايشألابماطترالاقيرط
.ةبكرملاجراخىلإكعافدناقيرطنعوأ
نأنامألامازحطبريملنملكلنكمي،اًضيأ
؛ةبكرملايفنيرخآلاباكرلابمطتري

وألخادوأةلومحلاةقطنميفبوكرلالكشيو
نيذلاصاخشألانألً،اغلابًارطخةبكرملاجراخ
اونوكينألمتحملانمقطانملاهذهيفنوبكري
عوقوةلاحيفةافولاوأتاباصإللةضرعرثكأ
باكرللحمستال،اذل.مادطصاثداحيأ
دوزمريغكتبكرميفناكميأىلإلوخدلاب
.نامأةمزحأودعاقمب

اًضيأققحتو،نامألامازحطبرباًمودمق،اذل
نامألاةمزحألكعمنوبكرينمطبرنم
.مئالملكشبمهبةصاخلا

ريكذترصنعكلمعتتارشؤمبةبكرملاهذهتدّوُز
مازحتاركذمعجار.نامألاةمزحأطبرةرورضب
.١٠٩/نامألا

نامألاةمزحألمعببس

اهسفنةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
،ةأجفةبكرملاتفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلا
نكميو.امءيشكفقويىتحككرحتتنألصاوتسف
ةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلاكلذنوكينأ
!نامألاةمزحأوأتاسايقلاةزهجأ

ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
لوطأتقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
اماذإكلذو،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلل
موقتاذلو؛حيحصلكشبنامألامازحطبرمت
.نامألاةمزحأنمةوقلادادمتسابىوقألاكماظع
درفلاباتنييذلانامألابروعشلاببسوهاذهو
.نامألاةمزحأءادترادنع

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ

دعبةبكرملايفراشحناللضرعتأسله:لاؤس
؟نامأمازحيدترأتنكاذإثداحعوقو

ةبكرملايفراشحناللضرعتتنأنكمملانم:عباغء
نكلو.المأنامألامازحيدترتتنكأءاوس
يأعوقوءانثأيعوللكدقفمدعةصرف
نامألامازحكفكنكميثيحبهدعبوأثداح
اذإريثكبربكأنوكتةبكرملانمجورخلاو
.نامألامازحًايدترمتنك

،ةيئاوهدئاسوبةزهجميترايستناكاذإ:لاؤس
؟نامألاةمزحأءادترايلعنيعتياذاملف

ةلمكملاةمظنألانميهةيئاوهلادئاسولا:عباغء
الونامألاةمزحأبناجبلمعتثيح؛طقف
ةيئاوهلادئاسولاتناكأءاوسو.اهلحملحت
ةفاكىلعبجيلازيالف،المأةرفوتم
ىلعلوصحللنامألاةمزحأطبرباكرلا
.ةيامحىصقأ

ًابيرقتقطانملاعيمجيفنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبر
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لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانم
.طقفنيغلابلاصاخشأللصصخممسقلااذه

ةمزحأنأشباهتفرعميغبنيةصاخءايشأدجوت
ةفلتخمدعاوقدجوتامك،لافطألاةمالسونامألا
بكريسناكاذإ.عضرلالافطألاوراغصلالافطألل
وأ٧٣/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفطةبكرملا
دعاوقلاهذهعبتاو.٧٤/راغصلالافطألاوعّضرلا
.صخشلكةيامحل

ةيمهأنامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
النيذلاصاخشألانأتايئاصحإلارهُظتو.ىوصق
يفةباصإللنوضرعتينامألاةمزحأنودتري
نودترينيذلاصاخشألانمربكأةروصبثداوحلا
.نامألاةمزحأ

طبرلوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازح

ءاقبىلعًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
.كمامأةبكرملاةيضرأىلعكيمدق

ةيعضولبسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلا

عضويفمازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.
ثيحب،نيكرولاىلعهطبرماكحإعمضفخنم
عضولااذهيدؤيثيح.ًاليلقنيذخفلاسمالي
ىلعمادطصالاةوقزيكرتىلإثداحيأيف
لفسأكقالزنانأامك،ةيوقلاضوحلاماظع
ةلاحيفو.ًالامتحالقأنوكيسنضحلامازح
نألمتحملانمف،نضحلامازحلفسأكقالزنا
اذهببستيدقو.كنطبىلعةوقبمازحلاطغضي
.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف

ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمتبجي.
عتمتتمسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
ءانثأمازحلادشةوقلمحتىلعةريبكةردقب
ةلاحيففتكلامازحلفقمتيو.ثداوحلا
.مادطصاوأئجافمفقوتثودح

ريذحت}
ىتحوأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
نامألامازحطبرتمللاحيفةافولل
.حيحصلكشب

فتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ.
.ًايوتلموأًايخترم

تحتفتكلامازحطبرتنأكايإ.
.كرهظءارووأنيعارذلا

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ.
.عارذلادنسم

رجحلاوفتكلامازح
مازحىلعةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتك

-فتكلامازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا

،طبضللًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١
فرعتلل.ميقتسملكشبسولجلاكنكميثيحب
يف"دعاقملا"عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلع
.سرهفلا
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ىلعمازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
.مازحلافافتلابحمستالو.كمسج

اذإلفقللنضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ةعرسبكمسجىلعمازحلابحسبتمق
مازحلاكرتا،اذهثودحةلاحيفو.ةريبك
دعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلقدوعيىتح
لكشبكمسجىلعمازحلابحسا،كلذ
ً.ائطبرثكأ

بكارلامازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
تيبثتلفققيشعتمتيدقف،هتياهنىتح
مازحلاكرتا،اذهثودحةلاحيفو.لافطألا
طبرةيلمعأدباولماكلكشبدوعيىتح
.ىرخأةرممازحلا

يفلفطلادعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
ماظنىلعيبناجلايمامألادعقملاعضو
راعشتساماظنعجار.بكارلاراعشتسا
.٦٨/باكرلا

جالزملاةحوليفمازحلاطيرشرشحنااذإ
ةحولةلامإبمقف،ميزبإلاىلإلوصولالبق
.طيرشلاريرحتلاهدرفلجالزملا

عمستىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوص

نمققحتللىلعألجالزملاةحولبحساو
.اهتابث

نكميثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكف
.رمألاىضتقا

مازحعافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤
يذلاعافترالاىلإهكيرحتبمقف،فتكلا
"فتكلامازحعافترالّدعم"عجار.كبساني
تاميلعتىلععالطاللمسقلااذهيفًاقحال
نامألاتامولعمىلعلوصحلاومادختسالا
.ةمهملا

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعألفتكلا
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ىلعدوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
عضوىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلا
.هبصاخلانيزختلا

.ئطببهناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
ىلإةعرسبنامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو
لفقىلإكلذيدؤيدقف،هبصاخلانيزختلاعضوم
تعقواذإ.ىرخأةرمجراخللهبحسرذعتودادشلا
مزحبنامألامازحبحسكنكمي،ةلكشملاهذه
اذإو.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتلجراخلل
كنكمي،دادشلالخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسا
.ليكولاىلإعوجرلا

مازحةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
نامألامازحضرعتيدقثيح.بابللنامألا
عمةوقببابلاقالغإةلاحيففلتللةبكرملاو
.نامألامازحدوجو

فتكلامازحعافترالّدعم

يففتكلامازحعافتراللّدعمبةدوزمةبكرملا
رواجملايمامألابكارلاوقئاسلاسولجنكامأ
.بابلل

نميفتكلاءزجلانوكيثيحبعافترالاليدعتبمق
نأبجي.هنعلزنيالوفتكلاىلعاًدوجوممازحلا
دقف.هلاًسمالمسيلوقنعلانمًابيرقمازحلانوكي
ىلإفتكلامازحعافترالمئالملاريغطبضلايدؤي
.ثداحعوقوةلاحيفنامألامازحةيلعافليلقت
بسانملكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيكعجار
/٥٨.

بولطملاعضولاىلإىلعألعافترالالدعمكرح
.ىلعألهعفدقيرطنع

.عافترالالدعمضفخلريرحتلارزىلعطغضا
،بولطملاعضولاىلععافترالالّدعمطبضدعب
ريرحتلارزىلعطغضلانودلفسألهكيرحتلواح
.هناكميفهتابثنمققحتلل

يكيتاموتوألانامألامازحماكحإماظن

نامألامازحماكحإماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
.يكيتاموتوألا

طبرءانثأةرايسلاليغشتاهيفمتيةرملكيف
ةدحاوةرمماظنلاطيشنتمتيةيمامألانامألاةمزحأ
ةرايسلاةعرسزواجتتامدنعنامألاةمزحأماكحإل
.طيشنتللطوبضملادحلامامألل

ةيرارطضالالمارفلاءانثأكلذكماظنلاطيشنتمتي
امدنعهريرحتمتيمثةئجافملاةدايقلاتاروانموأ/و
.ةيداعلاعاضوأللةدايقلاعاضوأدوعت

مكحتلاماظنلمعمدعةلاحيفماظنلاطيشنتمتينل
ةروصببحسلايفمكحتلا/تابثلايفينورتكلإلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار.ةيعيبط
دوجوةلاحيف.١٧٩/تابثلايفينورتكلإلا
،يكيتاموتوألانامألامازحماكحإماظنيفةلكشم
قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسررهظتس
)DIC(.نل.١٢٨/نامألامازحلئاسرعجار
ماكحإماظنبىرخألانامألامازحفئاظورثأتت
.يكيتاموتوألانامألامازح

نامألاةمزحأتادادش

باكرلانامأةمزحألتادادشبةبكرملاهذهتدوُز
.فارطألاىلعةبكرملاةمدقميفنوسلجينيذلا
تادادشةيؤرىلعانتردقمدعنممغرلاىلعو
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ةعومجمنمءزجلثمتاهنأالإ،نامألاةمزحأ
يفدعاستنأتادادشلاهذهلنكميف.نامألاةمزحأ
نمةركبملالحارملالالخنامألاةمزحأطبرماكحإ
ديدشوأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصايأ
هذهليعفتلةيلوألاطورشلاءافيتسالاحيفيفلخوأ
نأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأتادادش.تادادشلا
تامداصتلايفنامألاةمزحأماكحإيفدعاست
.ةبكرملابالقناةلاحيفوأةيبناجلا

طيشنتمتيناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
لادبتسامزليسف،مداصتلاتالاحيفتادادشلا
مازحماظنيفءازجألانماهريغامبروتادادشلا
مازحماظنءازجألادبتساعجار.ةبكرمللنامألا
.٦٣/مداصتثداحدعبنامألا

لوخدءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
ءانثأتقويأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلا
مازحىلعسولجلايدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلا
.هتانوكمفلتىلإنامألا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ

ريذحت}
لكشبصخشلاهيدترييذلانامألامازحرفويال
عوقوةلاحيفةبولطملاةيامحلامئالمريغ
مازحلليدترملاصخشلاضرعتيدقو.ثداح
قوففتكلامازحريرمتبجيو.ةميسجةباصإل
نمءازجألاهذهنأل،ردصلاربعوفتكلا
دشةوقلمحتىلعةريبكةردقبعتمتتمسجلا
.ثداوحلاءانثأمازحلا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارتاهجومرفوتدقو
زواجتنيذلاًانسربكألالافطأللةيفاضإةحار
.نيغلابلاصاخشألاضعبلوةززعملادعاقملامهومن
ةلدأدعُبت،فتكلاةمزحأىلعةلدألاهذهبيكرتدنعف
.سأرلاوةبقرلانعفتكلاةمزحأهذهةحارلا

مازحلةحارتاهجومىلعةرايسلاهذهيوتحت
.ةيفلخلاسولجلاعضاوميفيفلخلانامألا

:بيكرتلل

دوجوملانيزختلابيجنمليلدلاعزنا.١
.دعقملابناجب

يتفاحلخدأو،مازحلاقوفليلدلاعض.٢
.ليلدلاتاحتفيفمازحلا

.هطاسبنانمومازحلاتافتلامدعنمدكأتو.٣
عممازحلافلخنرملالبحلانوكينأبجي
.ةمدقملايفيكيتسالبلاليلدلادوجو
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هريرحتوهعضوونامألامازحتيبثتبمق.٤
اذهيفاهركذدرويتلاتاميلعتللًاقفو
مازحلانميفتكلاءزجلانأنمدكأت.مسقلا
نأبجي.هنعلزنيالوفتكلاىلعدوجوم
سيلوقنعلانمًابيرقمازحلانوكي
.هلاًسمالم

يتفاحىلعطغضا،هنيزختوةحارلاليلدةلازإل
نمنامألامازحجارخإنمنكمتتيكًاعممازحلا
بناجىلعنيزختلاةظفاحيفهجوملالخدأ.ليلدلا
.دعقملارهظ

لمحلاةرتفلالخنامألامازحمادختسا
كلذيفامب،صخشلكلنامألاةمزحأحلصت
كلذيفنهلثم،لماوحلاءاسنلاف.لماوحلاءاسنلا
تاباصإلةضرعرثكأّنكيدق،باكرلاةفاكلثم
.نامألاةمزحألنهئادترامدعةلاحيفةميسج

-فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
عضويفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا
ءزجلالفسأنوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنم
.لمحلادادتماىلعلماحلانطبنمريدتسملا

.مألاةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
نمف،مئالملكشبنامألامازحلماحلاءادترادنعو
ةباصإللنينجلاضرعتمدعربكأةروصبلمتحملا
امك،لماوحلاءاسنلالكلةبسنلابو.ثداحيأيف
رصنعلانإف،صخشلكلةبسنلابلاحلاوه
وهةلاعفنامألاةمزحألعجبليفكلايساسألا
.مئالملكشباهئادترا

نامألاماظنصحف
لمعنمققحتتنأرخآلنيحنمكيلعبجي
نامألاةمزحأونامألامازحريكذتحابصم
تاتبثملاوتاكساملاوجلازملاحاولأوميزابألاو
ىرخأءازجأيأنعثحباو.مئالملكشبلماكلاب
نميتلاونامألاةمزحأماظنبةفلاتوأةكوكفم
عجراو.نامألاةمزحأماظنلمعقوعتنأاهنأش
ةمزحألنكميالو.ءازجألاهذهحالصإلكليكوىلإ
كلةمزاللاةيامحلاريفوتةئرتهملاوأةيلابلانامألا
تحتقزمتللضرعتتدقف.ثداحعوقوةلاحيف
ًايلابنامألامازحناكاذإ،اذل.مادطصالاةوقريثأت
.روفلاىلعديدجمازحىلعلصحافً،ائرتهموأ

عجار.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.١٠٩/نامألامازحتاركذم

عجار.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٦٢/نامألامازحبةيانعلا

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
ةمزحأعمةضَيبمفيظنتداوميألمعتستال
ىلإيدؤيدقرمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألا

الدق،ثداحعوقوةلاحيفو.مازحلافعض
.ةمئالملاةيامحلاريفوتنمنامألاةمزحأنكمتت
ئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلاطقفمدختسا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنتيف

.اهتنايصونامألاةمزحأبةصاخلاةيانعلامزلي

نامألامازحتانوكمفافجىلعظافحلامزلي
ةرورضلادنع.بئاوشلاوأةبرتألانماهولخو
ةبلصلاةيجراخلاحطسألاضعبفيظنتنكمي
لدتعمنوباصةطساوبنامألامازحتانوكمو
مكارتمدعنمققحت.ةفيفخةروصبءاملاضعبو
ليكولاةعجارمءاجرب.ةيلآلايفبئاوشوأرابغ
دق.ماظنلايفبئاوشوأةبرتأفاشتكاةلاحيف
ماظنلالمعنامضلءازجألاضعبلادبتسامزلي
.ةءافكب
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دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}
نامألاةمزحأماظنضيرعتثداحيألنكمي
ةمزحأماظنرفويالثيح،فلتللةبكرملايف
يذلاصخشللةمزاللاةيامحلافلاتلانامألا
صخشلاضرعتىلإيدؤيامم،همدختسي
يفةافولادحىلإلوصولاوأةميسجةباصإل
لمعنمققحتلايفةدعاسمللو.ثداوحلاضعب
،ثداحيأدعبمئالملكشبنامألاةمزحأةمظنأ
صحفلةمدخزكرميألةبكرملابحطصا
لادبتساتايلمعةيأءارجإونامألاةمزحأةمظنأ
.نكممتقوبرقأيفةمزال

دعبنامألاةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
تاعومجمضرعتلمتُحينكلو.طيسبثداحيأ
ثداحيأءانثأتمدُختسايتلانامألاةمزحأ
كيدلليكولاةرايزبمق،اذل.فلتلاوأفعضلل
.اهلادبتساوأنامألاةمزحأتاعومجمصحفل

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ةمزحأماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألا

يفصحفللنامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
رارمتساةلاحيفوأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاح
ءدبدعبةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمةءاضإ
ءوضعجار.اهلكتدايقءانثأوأةبكرملاليغشت
.١٠٩/ةيئاوهلاةداسولادادعتسا

ةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا

.قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.
.يجراخلا

.قئاسللةبكرللةيئاوهةداسو.

ةتبثمتامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.
.قئاسللدعقملايف

ةتبثمتامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.
.يجراخلايمامألابكارللدعقملايف

قئاسللفقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
.قئاسلافلخةرشابمسلاجلابكارلاو

بكارللفقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فلخةرشابمسلاجلابكارلاويفرطلايمامألا
.يفرطلايمامألابكارلا

ةوسكىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
قصلمىلعوأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمج
.خافتنالاةحتفنمبرقلاب

ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
AIRBAGىلعوقئاسللةدايقلاةلجعفصتنميف

.يجراخلايمامألابكارللتاسايقلاةزهجأةحول
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ةملكنإف،ةبكرللةيئاوهلاتاداسوللةبسنلاب
AIRBAG)ىلعةبوتكمنوكت)ةيئاوهةداسو

.سايقلاةزهجأةحولنميلفسلاءزجلا

ةيئاوهلادئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
دعاقملايفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلا
.بابلاىلإبرقألادعقملابناجىلع

،فقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
.ةوسكلاوأفقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت

يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
دئاسولانأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
يفةدعاسمللًاضيأةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلا
ةداسولاةوقءارجنمةباصإللضرعتلارطخليلقت
ةيئاوهلادئاسولاةفاكخافتنابجيهنأالإ،ةخوفنملا
.اهلمعبموقتىتحةريبكةعرسب

نيعتييتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
:ةيئاوهلادئاسولاماظننعاهتفرعمكيلع

ريذحت}
ةافوللوأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
ىتحنامألامازحطبرتملاذإثداحعوقودنع
دئاسولاميمصتمتدقف.ةيئاوهلادئاسولادوجوعم
ةمزحأعملمعلايفقفاوتتثيحبةيئاوهلا
ميمصتمتيملكلذك.اهنعليدبكسيلو،نامألا
يفف.ثداحلكيفخفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لماعلايهنامألاةمزحأنوكت،ثداوحلاضعب
خفتنتنأيغبنيىتمعجار.تبثُملاديحولا
.٦٦/؟ةيئاوهلاةداسولا

ثداحيألالخنامألامازحلكئادترانإ
ماطتراللكضرعتةصرفليلقتيفكدعاسي
كضرعتوأةبكرملالخادةدوجوملاءايشألاب
ةيئاوهلادئاسولادعتو.ةبكرملاجراخطوقسلل
،اذل.نامألاةمزحأبناجب"ةيفاضإتاتبثم"
مازحءادتراةبكرملايفصخشلكىلعبجي
ةداسورفوتتتناكأءاوس-مئالملكشبنامألا
.المأصخشلااذهلةيئاوه

ريذحت}
ةديدشةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
صخشيأنإف،نيعلاةضمغنمعرسألكشبو
ةفاسمىلعوأةيئاوهةداسويأمامأسلجي
تاباصإللضرعتينأنكمياهنماًدجةبيرق
سلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافوللوأةريطخلا
لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعادنود
.مامأللكئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
لبقكناكميفكتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو
،نامأمازحًاموددترا،اذل.ثداحيأءانثأو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

بجيو.ةيئاوهلادئاسولادوجوةلاحيفىتح
ردقفلخللهدعقميفسولجلاقئاسلاىلع
ةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعمناكمإلا
دئاسولاونامألاةمزحألمعت.ةبكرملاىلع
يفءادألضفأبيفرطلايمامألابكارللةيئاوهلا
يفرهظلادانسإوةديجةيعضويفسولجلاةلاح
دعقملايفميقتسملكشبباصتنالاعمدعقملا
.ضرأللنيمدقلاةسمالمو

وأباوبألاىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
نكامأيفاهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلا
ةيبناجةيئاوهدئاسوىلعيوتحتيتلاسولجلا
دئاسووأ/ودعاقملايفةتبثمتامدصللةصتمم
.فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوه

ريذحت}
ةداسوةيألباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
ةباصإلاهخافتنادنعاهنمبرقلابوأةيئاوه
يفلافطألاتيبثتبًامودمق،اذل.ةافولاوأةميسج
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو.ةبكرملا
لافطألاوعّضرلاوأ٧٣/ًانسربكألالافطألا
.٧٤/راغصلا
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ةعومجمىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجُوي
.ةيئاوهلاةداسولازمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلا
ةداسولليئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
كملُعيو.لاطعأيأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلا
ماظنلايفةلكشمكانهتناكاذإامعحابصملااذه
ةداسولادادعتساءوضعجار.المأيئابرهكلا
.تامولعملانمديزملل١٠٩/ةيئاوهلا

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

يفقئاسلابةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنم

يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
تاسايقلاةزهجأةحوليففرطلاىلعسلاجلا
.بكارللةيبناجلا

لفسأقئاسلابةصاخلاةبكرللةيئاوهلاةداسولادجوت
.هيجوتلادومع

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

تامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولادجوت
بكارلاوقئاسلابةصاخلادعاقملايفةتبثملاو
دعاقملارهظدناسمبناوجيفيفرطلايمامألا
.بابلاىلإبرقألا

فقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
نيذلاباكرلاويجراخلايمامألابكارلاوقئاسلل
فقسلايففارطألاىلعيناثلافصلايفنوسلجي
.ةيبناجلاذفاونلاقوف

ريذحت}
ةداسولاوبكارلانيبمسجيأدوجوةلاحيف
لكشبةيئاوهلاةداسولاخفتنتالدقف،ةيئاوهلا
اممبكارلااذههاجتايفمسجلاعفدتدقوأمئالم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلهضرعتيفببستي
ةداسولاراسميفقئاعيأدوجومدعبجي
مسجيأعضتال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلا
وأطبربمقتالوةيئاوهلاةداسولاوبكارلانيب
ىلعوأةدايقلاةلجعةرصىلعءيشيأعضو
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوهةداسوةيأءاطغ

خفنراسمقوعتيتلادعاقملاتاقحلممدختستال
تامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولا
.دعاقملايفةتبثملاو

ةطساوبةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
نعفقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
وأبابيأربعدشةورعوألبحهيجوتقيرط
متيفوس،كلذبمايقلاةلاحيفو.ةذفانلاةحتف
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولاراسمةقاعإ
.فقسلاراطإ

؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
ةداسولاماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةممصميهةيئاوهلاتاداسولا.٦٣/ةيئاوهلا
لجأنمنيعملادحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتل
دودحمدختُستو.ةيئاوهلادئاسولاماظنخافتنا
نألمتحملانميتلاةدشلاىدمبؤبنتللخافتنالا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلااهيلعنوكي
ةدوزمةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو

ةيئاوهلاةداسولاماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمب
خافتنالادودحتوافتتدقو.ةمدصلاةدحديدحتىلع
.ةبكرملابصاخلاميمصتلاىلعدامتعالاب

يفخافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا
وأةطسوتملاةيمامألاهبشوأةيمامألاثداوحلا
ضرعتلالامتحاليلقتيفةدعاسمللةديدشلا
سأريفةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإل
.يجراخلايمامألابكارلاوقئاسلاردصو

ىلعساسألابةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
ءيشلاىلعكلذدمتعيلب.ةبكرملاريسةعرسىدم
ةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هبماطترالامتييذلا
.ةبكرملاءاطبإ

عقيثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
تمطترااذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسب
،اهنمةيوازىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملا
اًدماج،اًكرحتموأًاتباثءيشلااذهناكاذإامىلعو
.اًعستموأًاقيض،ًانيلوأ

ءانثأخافتناللةيمامألاةيئاوهلاتاداسولامّمُصتمل
ديدعلايفوأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقنا
.ةيبناجلاتامداصتلانم

ةيئاوهدئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأ
ةدحامإبسحدناسملاطبضبةمدقتملاةينقتلاب
.بكارلالعافتوأمداصتلا

يفخافتناللةممصمةبكرللةيئاوهلادئاسولا
ةبيرقلاةيمامألاتامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلا
مّمُصتمل.ةداحلاىلإةلدتعملاتامدصلايفكلذو

بالقناءانثأخافتناللةبكرللةيئاوهلاتاداسولا
نمديدعلايفوأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملا
.ةيبناجلاتامداصتلا

ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
عوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوح
ةيئاوهلادئاسولا.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
ةممصُمتسيلدعقملايفةتبثُملاةيبناجلاتامداصتلل
وأةيمامألاتامداصتلاثودحةلاحيفخافتنالل
وأبالقنالاوأةبيرقلاةيمامألاتامداصتلا
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلاتامداصتلا
ةممصمدعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
.اهبمادطصالامتيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتل

ىلعفقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ةيبناجثداوحعوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملا
ىلعاًدامتعاداحىلإلدتعمنمفينصتتاذ
تممُص،كلذىلإةفاضإلاب.مداصتلاةوقعضوم
هذهفقسلاراطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
عوقوةلاحيفوأةبكرملابالقناءانثأخافتنالل
ةيئاوهلادئاسولامّمُصتمل.يوقيمامأمداصت
مداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلاراطإيفةتبثملا
نيتيئاوهلانيتداسولاالكخفتنتفوسو.يفلخلا
يبناجنميأضرعتدنعفقسلاراطإيفنيتتبثملا
ماظنعقوتةلاحيفوأ،مادطصاللةبكرملا
بالقناللةبكرملاضرعتلامتحابرقراعشتسالا
.ديدشيمامأمداصتيأيفوأاهبناجىلع
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اذإاملوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
ةطاسبب،خفتنتنأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناك
فيلاكتوأةبكرملابتملأيتلارارضألاببسب
.اهحالصإ

؟خفتنتةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
ةراشإراعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
ألميو.خفانلانمزاغقالطإيفببستتةيئابرهك
ببستياممةيئاوهلاةداسولاخفانلانمرداصلازاغلا
ةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغنمةداسولاعافدنايف
نمءازجأاهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاوةيئاوهلا
.ةيئاوهلاةداسولاةدحو

نيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٦٥/؟ةيئاوهلادئاسولادجوت

؟ةيئاوهلاةداسولاكيمحتفيك
هبشوةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ةلاحيفىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألا
ةحولوأةدايقلاةلجع،نامألاةمزحألمهئادترا
يفباكرلاسماليدقامك.تاسايقلاةزهجأ
يفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملاةيبناجلاتامداصتلا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادتراةلاح
.ةبكرملا

يتلاةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
ةوقعيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوت
.بكارلامسجىلعرثكأيواستلابمداصتلا

يتلافقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
يفةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمي
يفنيسلاجلاباكرلارودصوسوؤرءاوتحا
.يناثلاولوألانيفصلايفةيفرطلاسولجلاعضاوم
يتلافقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُصو
يفةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمي
ةبكرملانمةونعجورخللضرعتلارطخليلقت
نممغرلاىلع،اهبالقنادنعيئزجوألماكلكشب
ةفاكثودحنودةلوليحلاهنكميماظنيأدوجومدع
.ةبكرملانمةونعجورخلاتالاح

عاونأيفةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
يساسألكشبكلذىزُعيو،مداصتلاتالاحنمةدع
دئاسولاهذههاجتايفنوكتالبكارلاةكرحنأىلإ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتمعجار.ةيئاوهلا
.٦٦/؟ةيئاوهلا

اهنأىلعالإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
.نامألاةمزحأززعتيتلاءايشألانم

ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
يفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
ةجردل،ةريبكةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملا
خافتنااوكرديالألمتحملانمصاخشألاضعبنأ
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاحتفتالدق.دئاسولاهذه
ىلعتقولاضعبلةيئزجةروصبالإفقسلاراطإ
ةدحوتانوكمضعبلظتدقو.اهخافتنانممغرلا

ىلععالطالل.قئاقدةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولا
دئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
.٦٥/؟ةيئاوهلا

كسمالتيتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
نودلوحتالاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاس
نمرابغلاوناخدلاضعبجرخيدقو.اهتسمالم
الو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولايفةدوجوملاتاحتفلا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولاخافتناعنمي
هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
نمصاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملا

ريذحت}
ةداسولاخافتنادنعءاوهلايفرابغدجويدق
ثودحيفرابغلااذهببستيدقو.ةيئاوهلا
خيراتمهلنيذلاصاخشألاىدلةيسفنتتالكشم
.ىرخأةيسفنتتالكشموأوبرلابةباصإلانم
يفصخشلكىلعبجي،اذهثودحبنجتلو
جورخلاهلرسيتىتماهنمجورخلاةبكرملا
يفتالكشمنميناعتتنكاذإامأ.نامأب
دعبةبكرملانمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلا
يقنءاوهىلعلصحاف،ةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإحتفقيرطنع
يفتالكشمتهجاواذإ،كلذىلعةوالعو
كيلعبجيف،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبسفنتلا
.ةيبطلاةياعرلاىلعلوصحلليعسلا
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لغشتو،باوبألالافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
ريذحتلاتارشؤملغشتو،ةيلخادلاحيباصملا
دئاسولاخافتنادعبدوقولاماظنقلغتو،ةضماولا
ةزيملاطيشنتكنكمي.يكيتاموتوألكشبةيئاوهلا
زواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولاخفننودكلذك
باوبألالفقكنكميو.اًقبسمةددحمةينمزةرتف
ريذحتلاءاوضأوةيلخادلاحيباصملاليغشتفاقيإو
ليغشتلارصانعمادختسابةزامغلارطاخملاب
.تازيملاهذهبةصاخلا

ريذحت}
دقةيئاوهلادئاسولاحتفلًايفاكاًمادطصانأامك
،ةبكرملايفةماهفئاظوباًرارضأاًضيأببسي
.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنودوقولاماظنلثم
مادطصادعبةدايقللةلباقةبكرملاتدبنإوىتح
لعجتنأنكميةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعم
.ًابعصاًرمأةنمآلاةدايقلا

ءدبةداعإةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
.مادطصاعوقودعبكرحملاليغشت

ثداوحلانمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ةداسولاخافتناىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلا
رسكنيدق.ةبكرملاهوشتببسبرسكللةيئاوهلا
بكارللةيئاوهلاةداسولالعفباًضيأيمامألاجاجزلا
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا

ةدحاوةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.
نوكتس،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبو.طقف
دئاسولاماظنلةديدجلاءازجألاضعبلةجاحب

ءازجألاهذهىلعلصحتملاذإو.ةيئاوهلا
ةيئاوهلادئاسولاماظنكلرفوينلف،ةديدجلا
مادطصايأيفكتيامحلةمزاللاةدعاسملا
تادحوىلعديدجلاماظنلالمتشيسو.رخآ
ىلعهلامتشالمتُحيامك،ةيئاوهلادئاسولا
ةبكرملاةمدخليلديطغيو.ىرخأءازجأ
.ىرخألاءازجألالادبتسالةجاحلا

راعشتساوصيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
دعبتامولعملاليجستىلعلمعتثداحلل
ةرايسلاتانايبليجستعجار.ثداحيأعوقو
تانايبتالجسمو٢٨٥/ةيصوصخلاو
.٢٨٥/ثدحلا

لامعأبمايقلابطقفنيلهؤملانيينفللالإحمستال.
ينعتدقف.ةيئاوهلادئاسولاةمظنأةنايص
دئاسولاماظنلمعمدعةمئالملاريغةنايصلا
ليكولاةرايزبمق،اذل.مئالملكشبةيئاوهلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل

باكرلاراعشتساماظن
عضومبصاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ةلاحرشؤمءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلا
يولعلالوسنوكلاىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولا
.ةبكرملاليغشتءدبدنع

ءانثأنييئرمليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
فوسفماظنلاصحفءاهتنادنع.ماظنلاصحف
.ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلازمرامإرهظي
بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمعجار
/١١٠.

ةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
ةيئاوهةداسويأرثأتتال.يمامألابكارللةيمامألا
.بكارلاراعشتساماظنبىرخأ

اًءزجدعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
.نامألامازحويفرطلايمامألابكارلادعقمنم
بكاردوجونعفشكللتاساسحلاميمصتمتدقو
يغبنيناكاذإامديدحتو،حيحصلكشبسلاج
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاطيشنت
.المأخافتنالليفرطلا

نونوكيلافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
دعقميفمئالملكشبمهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويف
مهنازوألمئالملاحيحصلالافطألادعقميفيفلخ
.مهماجحأو

يفلخدعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملاب
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فلخللهجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
اهلضرعتييتلارطاخملانألكلذو.مامألايف
تخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلا
.ةيئاوهلاةداسولا

ريذحت}
لافطأنامأدعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلفلخللهجاوم
اذهو.بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
فلخللهجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعي
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدق
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
وأةميسجةباصإلمامأللهجاوملافطأنامأ
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولا
.يمامأعضوميفبكارلادعقمناكو،بكارلل

فاقيإبباكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
ةيمامألاةيئاوهلا)تاداسولا(ةداسولاليغشت
مدعنامضنكميالف،يجراخلايمامألابكارلل
نأدحأعيطتسيالهنإثيح،ماظنيألطعت
ةيئاوهلا)تاداسولا(ةداسولاخافتنامدعنمضي
مغرلاىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظيف
.اهليغشتفاقيإنم

هجتملالافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
تناكاذإىتح،يمامألادعقملايففلخلل
ةلاحيفو.ليغشتلافاقيإديقةيئاوهلاةداسولا
يفمامأللهجتملالافطألادعاقمنامأماظننيمأت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلادعقم
.نكممدحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
يفلافطألادعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو
ةبكرممادختساةاعارمبجي.يفلخلادعقملا
يفلخلادعقملانوكيامدنعلافطألالقنلىرخأ
.اًرفوتمريغ

ليغشتفاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
:ةلاحيف

بكارلادعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.
.يفرطلايمامألا

.لافطألادعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

دعقملاىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.
.تقولانمةرتفل

دئاسولاماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.
.بكارلاراعشتساماظنوأةيئاوهلا

ليغشتفاقيإببكارلاراعشتساماظنموقيامدنع
،يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
كلذكلظيو،ءيضيسليغشتلافاقيإرشؤمنإف
.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلاةداسولانأبكريكذتل
بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمعجار
/١١٠.

ةداسولاليغشتلبكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
يأيفيفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
ريبكمجحاذاماًصخشنأماظنلاهيفرعشتسيتقو
يمامألابكارلادعقميفحيحصلكشبسلجي
.يفرطلا

ليعفتببكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
لظيو،ليغشتلارشؤمءيضيس،ةيئاوهلاتاداسولا
.ليغشتلاديقةيئاوهلاتاداسولانأبكريكذتلًائيضم

نيذلالافطألاكلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
صاخشألاولافطألانامأدعاقميفنوسلجي
راعشتساماظنفقويدق،مجحلالائضنوغلابلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
ىلعاًدامتعا،اهليغشتفقويالوأيفرطلايمامألا
بجي،اذل.ةيمسجلاهتينبوصخشلاسولجعضو
دعاقمهمجحزواجتةبكرملايفصخشلكىلع
ءاوس-مئالملكشبنامألامازحءادترالافطألا
.المأصخشلااذهلةيئاوهةداسورفوتتتناكأ

ريذحت}
لظوةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
ماظنيفامأطخدوجوينعياذهفً،ائيضم
كضرعتبنجتيفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولا
،ةباصإللنيرخآلاصاخشألاضرعتوأ
برقأيفةمدخلازكرمىلإةبكرملابحطصا
ةداسولادادعتساءوضعجار.نكممتقو
نمديزملاىلعلوصحلل١٠٩/ةيئاوهلا
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
13/16

دناسملاودعاقملا٧٠

دعقمل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاحيف
لافطألانامأ

ليغشتفاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
يفرطلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ناكميفعيضرلفطدوجوماظنلارعشتسااذإ
ةءاضإولفطدعقمبيكرتةلاحيف.لفطلاتيبثت
:ليغشتلارشؤم

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١

.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢

لثمدعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣
وأدعاقملاةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلا
.دعاقملاتاّكلدموأدعاقملاتاناخس

تاهيجوتلاعابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
لفطلادعقملةعنصملاةكرشلانمةمدقملا
عم(لافطألانامأماظنتيبثتىلإعجراو
وا٨٣/)يفلخلادعقملايفنامألامازح
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٨٤/)يمامألادعقملايف

نعكلذونامألامازحدادشلفقنمققحت
دنعدادشلانمفتكلامازحبحسقيرط
ماظنناكولىتحلافطألانامأماظنبيكرت
.نامألامازحللفقةزيمباًدوزملفطلانامأ
اًمكحممازحلاحبصيدادشلالفقطبضدنع
.دادشلاجراخهبحسةيناكمإمدععم

ةداعإدعبًائيضمليغشتلارشؤملظاذإ.٥
،ةبكرملاليغشتةداعإولفطلادعقمبيكرت
ةلامإبمق،كلذدعبو.ةبكرملاليغشتفقوأف

ةداسوطبضوًاليلقةبكرملابدعقملارهظ
مدعنمدكأتلل،طبضللةلباقتناكنإ،دعقملا
يفلفطلادعقمةبكرملابدعقملارهظعفد
.دعقملاةداسو

لفطلادعقمراشحنامدعنمكلذكدكأتو
ةلاحيفو.ةبكرملابسأرلادنسملفسأ
عجار.سأرلادنسمطبضبمق،اذهثودح
.٤٨/سأرلادناسم

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦

تاداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
فقويالوألفطلادعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلا
لضفيو.لفطلامجحىلعدمتعياذهو،اهليغشت
.يفلخدعقميأيفلافطألادعقمتيبثت

يألليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكار

دعقميفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
فاقيإرشؤمناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلا
مدعببسبكلذنوكينأنكميف،ًائيضمليغشتلا
وأحيحصلكشبدعقملايفصخشلااذهسولج
مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيمقيشعتببسب
اذهنعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلا
:يفرطلايمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١

لثمدعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢
وأدعاقملاةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلا
.دعاقملاتاكلّدموأدعاقملاتاناخس

يدومععضويفدعقملارهظعض.٣
.لماكلكشب

عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤
ةداسوىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
.حيرملكشبهيلجرطسبودعقملا

بكارلامازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ.٥
تيبثتلفققيشعتمتيسف،هتياهنىتح
نأدصقنودبببسيدقاماذهو.لافطألا
لمعفاقيإببكارلاراعشتساماظنموقي
مهنممباكرلاضعبلةيئاوهلاةداسولا
كنكمي،رمألااذهثدحاذإ.نيغلابلامجحب
طبرمثلماكلابهتداعإومازحلاطبركف
ىلإمازحلابحسنودىرخأةرممازحلا
.ةياهنلاىتحجراخلا
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صخشلانمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ثالثوأنيتقيقدةدملعضولااذهيفءاقبلا
.ليغشتلارشؤمةءاضإدعبقئاقد

ريذحت}
يفرطلابكارللةيئاوهلاةداسولاءافطإمتاذإ
ةداسولاخفنمتينلف،غلاببكارليمامألا
جتنيو،مادصلايفصخشلاكلذةيامحوةيئاوهلا
ةريطخةباصإثودحلةديازتمرطاخمكلذنع
يفغلابصخشبكرينأيغبنيال.توملاوأ
ةءاضإةلاحيف،يمامألايفرطلابكارلادعقم
.بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإرشؤم

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع

بكارلاءاقبىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
ةبكرملاتاروانمءانثأدعقملاىلعهناكميف
راعشتساماظندعاسيامم،لمارفلامادختساو
ةيئاوهلاةداسولاةلاحىلعةظفاحملايفبكارلا
نامأماظن"و"نامألاةمزحأ"عجار.بكارلل
تامولعمىلععالطاللسرهفلايف"لافطألا
.ةمئالملاتيبثتلاةليسومادختساةيمهألوحةيفاضإ

،ةيفاضإلاداوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
دعبامتازيهجتوأةداسووأةيناطبدوجولثم
تاكلّدمودعاقملاتآفدمودعاقملاةيطغألثمعيبلا
.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافكىلعدعاقملا
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصوننحنو
هدمتعتامءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
ةفاضإعجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرش

٧١/ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسللتادعم
تاليدعتلالوحتامولعملانمديزملاىلععالطإلل
.ماظنلالمعةيفيكىلعرثؤتدقيتلا

مسجيأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمءيُضيدق
وأةلاقبلاسيكوأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثم
ىلعرخآينورتكلإزاهجيأوألومحملارتويبمكلا
مقف،كلذيفةبغرلامدعةلاحيفو.رغاشدعقم
.دعقملانممسجلاةلازإب

ريذحت}
بكارلادعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
عمدعقملارهظوبكارلادعقمةداسونيبوأ
.بكارلاراعشتساماظنلمئالملاليغشتلا

ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
ةمدخلاميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
ماظننمءازجأدجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرملل
.ةبكرملالخادةدعنكامأيفةيئاوهلادئاسولا
ماظنوةبكرملاةنايصلوحتامولعمرفوتتو
.ةمدخلاليلديفوكليكوىدلةيئاوهلادئاسولا

ريذحت}
ةمدخلاءانثأةخفتنمةيئاوهلاةداسولالظتدق
فاقيإدعبٍناوث١٠ىلإلصتةدملةمئالملاريغ
ضرعتتدقو.ةيراطبلالصفوةبكرملاليغشت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دنعةيئاوهةداسوةيأنمًابيرقتنكاذإةباصإلل
.نوللاءارفصتالصوملابنجت،اذل.اهخافتنا
دئاسولاماظننمًاءزجنوكتنألمتحملانمف
ةنايصلاتاءارجإعابتانمدكأت،كلذلو.ةيئاوهلا
موقييذلاصخشلانأنمكلذكدكأتو،ةمئالملا
لهؤمصخشوهكلةنايصلالامعأب
.كلذبمايقلل

دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوه
وألكيهلانمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
ةهجاولاوأعافترالاوأتامدصلاصتممماظن
دقاهنإف،ةبكرملابيبناجلايندعملاحوللاوأةيمامألا
لكشبةيئاوهلاتاداسولاماظنليغشتنودلوحت
دئاسولاماظنليغشترثأتينأنكميامك.مئالم
دعاقملانمءازجأةيألقنوأرييغتبةيئاوهلا
صيخشتلاةدحووأنامألاةمزحأوأةيمامألا
وأةدايقلاةلجعوأةيئاوهلادئاسوللراعشتسالاو
وأةيئاوهلادئاسولاتادحويأوأتادادعلاةحول
لوسنوكلاوأمئاعدلافراخزةوسكوأفقسلاةناطب
تارعشتسموأةيمامألاتارعشتسملاوأيولعلا
دئاسولاكالسأةكبشوأةيبناجلاتامداصتلا
.ةيئاوهلا

نأشبةمدخلاليلديفوكليكوىدلتامولعمرفوتت
صيخشتلاةدحووةيئاوهلادئاسولاتارعشتسمعقوم
.ةيئاوهلادئاسولاكالسأةكبشوراعشتسالاو
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راعشتساماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يذلاو،يجراخلايمامألابكارلاعضوملبكارلا
.بكارلادعقمنمءزجدعتتارعشتسمىلعلمتشي
يفمئالملكشببكارلاراعشتساماظنلمعيالدقو
وأةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتساةلاح
ةكرشنمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجت
وأيلخادزيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنج
اهنأالإزروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةوسك
تبثممسجيأ.كتبكرمنعةفلتخمةبكرملةممصم
ةئفدتةزيهجتلثم،هالعأوأشامقلاشرفلفسأ
نمضةحارلازيزعتلةداسووأةزيهجت،دعقملل
شيوشتلايفببستتدق،قاوسألابةرفوتملاتاقحلملا
اذهلوحيدقو.بكارلاراعشتساماظنليغشتىلع
لكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاخافتنانود
بكارلاراعشتساماظنفاقيإنودلوحيوأمئالم
لكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاليغشت
.٦٨/باكرلاراعشتساماظنعجار.مئالم

راطإبةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
رظناف،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلا
٢٥١/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
.ةيفاضإلاةمهملاتامولعملاىلععالطإلل

كيدلةقاعإببسبكتبكرمليدعتديرتتنكاذإ
يفرثؤتستاليدعتلاتناكاذإاملوحةلئسأكيدلو
كيدلتناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاةداسولاماظن
ةيئاوهلاةداسولاماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأ
.كليمععجارف،رخآببسيألةبكرملاليدعتب

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
وأةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
لمعنمققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتسا
ءوضعجار.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصم
.١٠٩/ةيئاوهلاةداسولادادعتسا

هيبنت

ةلاحيفمئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
،اذل.ةيئاوهلاةداسولافالغرسكوأحتفوأفلت
يفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأرسكوأحتفبمقتال
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأدوجوةلاح
ةدحووأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
دئاسولاعضومىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولا
/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلا

ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.٦٥
.ةمزاللاةنايصلا

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولاةمظنأضيرعتثداحيألنكمي
ماظنلمعيالدق،مثنمو.فلتللةبكرملايف
الدقومئالملكشبفلاتلاةيئاوهلادئاسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

امم،ثداحيأيفباكرلايمحيوأكيمحي
.ةافولاوأةميسجتاباصإلضرعتلاىلإيدؤي
ةداسولاةمظنألمعنمققحتلايفةدعاسمللو
بحطصا،ثداحيأدعبمئالملكشبةيئاوهلا
ةمزحأةمظنأصحفلةمدخزكرميألةبكرملا
يفةمزاللادبتساتايلمعةيأءارجإونامألا
.نكممتقوبرقأ

ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
ةرايزبمق،اذل.ةيئاوهةداسوةيأخافتناةلاحيف
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصمةءاضإترمتسااذإ
كتدايقءانثأءاضأوأةبكرملاليغشتءدبدعب
دئاسولاماظنلمعمدعىلعاذهلديدقف،ةبكرملل
ةمدخزكرمةرايزبمق،اذل.مئالملكشبةيئاوهلا
ةداسولادادعتساءوضعجار.روفلاىلعةبكرملا
.١٠٩/ةيئاوهلا
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لافطألادعاقم

اًنسربكألالافطألا

مهمجحزواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
.ةبكرملانامأةمزحأءادتراةززعملادعاقملا

دعقملاعمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
.اهعافتراوةززعملادعاقملاهذهنزودودحززعملا
نضح-فتكمازحباًدوزماًززعماًدعقممدختسا
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلازواجتينأىلإ

فلخللكرهظعاجرإعمدعقملاىلعسلجا.
ةفاحدنعناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردق
يفرمتساف،معنبةباجإلاتناكاذإ؟دعقملا
ىلإدعف،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالا
.ززعملادعقملا

مازحدنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلا
،البةباجإلاتناكاذإ.رابتخالايفرمتساف
نامألامازحلحيرملاهجوملامادختسالواحف
ةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناكاذإ،يفلخلا
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألاةمزحأ
ريغحيرملاهجوملاناكاذإ.٥٨/رجحلاو
ىلعرقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتم
.معدلادعقمىلإعوجرلابمقف،فتكلا

ىلعدمتعيولفسأىلإنضحلامازحطقسيله.
تناكاذإ؟نيذخفلاسماليثيحب،نيكرولا
تناكاذإو.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
.ززعملادعقملاىلإدعف،البةباجإلا

نامألامازحطبرىلعةظفاحملانكميله.
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟ةلحرلالاوطمئالملا
،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايفرمتساف
.ززعملادعقملاىلإدعف

ةمزحأءادترالةبسانملاةقيرطلايهام:لاؤس
؟نامألا

فتكلامازحلًانسربكألالافطألاءادترابجي:عباغء
يفاضإلادييقتلاىلعلوصحلاونضحلا-
رورممدعبجيو.فتكلامازحهرفوييذلا
امك.ةبقرلاوأهجولاقوفنمفتكلامازح
لفسأماكحإبنضحلامازحءادترابجي
يولعلاءزجلاطقفسماليثيحب،نيكرولا
مازحلاةوقعضولااذهلقنيو.نيذخفلانم
.ثداحيأيفلفطلاضوحماظعىلإ
مازحءادترامدعبجي،كلذىلعةوالعو

نأهنأشنميذلاو،نطبلاقوفًاقلطمنامألا
ةميسجةيلخادتاباصإلضرعتلايفببستي
.ثداحيأيفةتيمموأ

تحت"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٥٨/رجحلاوفتكلامازح

لافطألانوكي،ثداوحلابةصاخلاتاءاصحإللًاقفو
ءزجلايفحيحصلكشبمهسولجنعًانامأرثكأ
دعاقملابمهمازتلاوةبكرملانميفلخلا
.مهلةصصخملا

ةبكرملايفنيتبثملاريغلافطألاضرعتيدقو
ةمزحألنيدترملانيرخآلاصاخشألابماطترالل
.ةبكرملانمةونعجورخللنوضرعتيدقوأ،نامألا
مادختسالةجاحيفًانسربكألالافطألانوكيسو
.مئالملكشبنامألاةمزحأ

ريذحت}
مازحءادترابلفطنمرثكألًاقلطمحمستال
عيزوتنمنامألامازحنكمتينلف.هسفننامألا
لافطألاضرعتيدقو.مئالملكشبمادطصالاةوق
مهضعببماطترالاىلإثداحعوقوةلاحيف
،كلذلو.ةميسجتاباصإلمهضرعياممضعبلا
يفنامألامازحلطقفدحاوصخشمادختسابجي
.ةرملك
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ريذحت}
نامألامازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
نأنكمي.هرهظفلخفتكلامازحعضوعم
هئادترامدعدنعةميسجةباصإللفطلاضرعتي
نمثيح،مئالملكشبنضاحلا-فتكلامازحل
ةلاحيفلفطلافتكلامازحتبثيالألمتحملا
ةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو.ثداحعوقو
يفةباصإللهضرعتةصرفنمديزيامم،ةريبك
قالزنالللفطلاضرعتيدقامك.سأرلاوةبقرلا
ةوقزكترتدق،ذئدنعو.نضاحلامازحلفسأ
ببستيدقامم،لماكلكشبنطبلاىلعمازحلا
بجيو.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف
،ردصلاربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمت

راغصلالافطألاوعّضرلا
لمشياذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
ةفاسملاريغتنلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلا
صخشلكةجاحبكارلامجحورمعوأةعوطقملا
.نامألابةقلعتملادييقتلالئاسومادختسال

ريذحت}
وأةريطختاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
لوحفتكلامازحفافتلاةلاحيفقانتخالل
هلفقلاحفتكلامازحقالغإماكحإنكمي.مهقنع
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكميالنكلو
متيو.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإ
كلذثودحنكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةلاحيف.لافطألادحأقنعلوحهفافتلاةلاحيف
دحأقنعلوحهفافتلاوفتكلامازحلفق
هذهيفمازحلاكفلةديحولاهقيرطلاف،لافطألا
.هعطقمتينأيهةلاحلا

يفًاقلطممهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذلو
لافطأللًاقلطمحمستالوةبقارمنودةبكرملا
.نامألاةمزحأبثبعلاب

لكيفنسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
اهرفوتيتلاةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرم
ماظننأىلإىزُعيكلذو.ةمئالملالافطألادعاقم
ملةيئاوهلااهدئاسوماظنوةبكرملانامأةمزحأ
.عضّرلاوًانسرغصألالافطألاءالؤهلامّمَُصي

مئالملكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
ةونعنوجرخيدقوأنيرخآلاصاخشألابماطترالل
.ةبكرملانم

ريذحت}
بوكرلاءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
وأعيضريأنأىلإىزُعياذهو.ةبكرملايف
ةوقلعفبةياغللنزولاليقثحبصيسلفط
ءانثأهبكاسمإلارذعتيثيحبمادطصالا
ثداحعوقوةلاحيف،لاثملاليبسىلع.ثداحلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريستةبكرملاو
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلايف
مغك١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
بجي،اذل.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(
دعقميفريغصلفطوأعيضريأتيبثت
.مئالملافطأ

ريذحت}
ةداسوةيألباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
ةباصإلاهخافتنادنعاهنمبرقلابوأةيئاوه
دعقمعضوبًاقلطممقتالو.ةافولاوأةميسج

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يمامألادعقملايففلخللهجتملالافطألا
هجتملالافطألادعقمتيبثتبمق،مثنمو.يفرطلا
دعقمتيبثتلضُفيو.يفلخدعقميأيففلخلل
يفو.يفلخدعقميأيفمامأللهجتملالافطألا
يفمامأللهجتيلافطأدعقمتيبثتةرورضةلاح
دعقمكيرحتباًمودمق،يفرطلايمامألادعقملا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا

ىلعنيعملافطأدعقمرايتخاراصتقامدعبجيو
ذخأينأيغبنينكلولفطلارمعوعافتراونزو
ةدوزملاةبكرملاعمهقفاوتًاضيأرابتعالانيعب
.دعقملااذهاهيفمدختُسيفوسيتلاكرحمب

عاونأمظعملةفلتخملاتازارطلانمديدعلارفوتي
دعقمءارشدنع،اذل.ةيساسألالافطألادعاقم
تابكرملايفمادختساللممصمهنأنمققحت،لافطأ
.تاكرحمبةدوزملا

لافطألادعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
ةبسنلابعافترالاونزولادودحدعقملاعمةقفرملا
.نيعملافطأدعقمل

ريذحت}
يفةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
عضرلاولافطألانيمأتيغبني،ثداحعوقولاح
كلذوفلخللةهجاوملافطأللنامأةمظنأيف
دحلامهغولبنيحلوأ،نيتنسرمعىتحلافطألل
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطللىصقألا
.لافطألانامأ

ريذحت}
نسلاريغصلفطيأيكروماظعلازتال
ةبكرملانامأمازحلظيالثيحبًادجةريغص
،نيكرولاماظعىلعضفخنمعضويفداتعملا
.نامألامازحهيلعنوكينأضرتفياماذهو
نطبلوحنامألامازحرقتسيدق،كلذنعًالدبو
ةوقبمازحلاطغضيدق،ةلاحلاهذهيفو.لفطلا
يتلامسجلاةقطنمىلعثداحيأعوقوةلاحيف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

اذهببستيدقو.ةيمظعةينبةيأاهيمحتال
وأةريطختاباصإللفطلاضرعتيفهدرفمب
تاباصإلضرعتلارطخنمدحللو.ةتيمم
تيبثتبجي،ثداحيألالخةتيمموأةميسج
لافطأدعاقميفًامودنسلاراغصلافطألا
.ةمئالم

لافطألانامأماظن

فلخللهجتملاعضّرلادعقم

عضوعمدييقتلافلخللهجتملاعضّرلادعقمرفوي
.عيضرلارهظلباقمسولجلاحطس

يفهتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
تيبثتىلعثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكم
.دعقملايفعيضرلا

مامأللهجتملالافطألادعقم

لفطلامسجلاًدييقتمامأللهجتملالافطألادعقمرفوي
.نامألاتالامحعم

ةززعملادعاقملا

نيسحتلممصملافطأدعقموهززعملادعقملا
دعقملادعاسيدقو.ةرايسلانامأةمزحأماظنةمئالم
.ةبكرملاةذفاننمرظنلاىلعلفطلاًاضيأززعملا

ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

ريذحت}
يفةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
لافطألادعقمتيبثتمدعةلاحيفثداحيأ
دعقمتيبثتبمق،اذل.ةبكرملايفمئالملكشب
مازحمادختسابةبكرملايفمئالملكشبلافطألا
لافطألاريسوتبثمماظنوأةبكرملانامأ
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتاعم،ضفخنملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتاميلعتلاولافطألا
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،ةباصإلضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
نمو.ةبكرملايفلافطألادعقمطبرماكحإبجي
دعاقميفلافطألادعاقمةمظنأتيبثتبجي،مث
مازحءزجوأنضحلاةمزحأمادختسابةبكرملا
نموأ،نضحلا-فتكلامازحنمجراخلانضحلا
عجار.)ةكساملا(LATCHماظنمادختسالالخ
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

LATCH(/دقو.تامولعملانمديزملل٧٨
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألاضرعتي
.ةبكرملايفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت

تاميلعتلاىلإعجرا،يفاضإلافطأدعقمتيبثتدنع
ةدوجومنوكتدقيتلاولافطألادعقمعمةقفرملا
،امهيلكيفوأبيتكيفوأهسفنلافطألادعقمىلع
لافطألادعاقمتاميلعتدعتو.ليلدلااذهىلإعجراو
ةكرشلانمةليدبةخسنىلعلصحااذل،ةيمهأتاذ
.اهرفوتمدعةلاحيفةعنصملا

ريغلافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
ثودحةلاحيفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملا
صاخشألاضّرُعياممئجافمفقوتوأمادطصا
تيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإللةبكرملايفنيرخآلا
يفىتح-مئالملكشبةبكرملايفلافطأدعقميأ
.هيفلفطيأسولجمدعةلاح

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}
يفةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
مئالملكشبلفطلاتيبثتمدعةلاحيفثداحيأ
لفطلاتيبثتبمق،مثنمو.لافطألادعقميف
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلاعابتابمئالملكشب
.لافطألا

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
عضّرلاولافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
مئالملكشبمهدييقتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
تبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألادييقتماظنيف
.يفلخلاسولجلاعضوميف

يفلخدعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملاب

فلخللهجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
اهلضرعتييتلارطاخملانألكلذو.مامألايف
تخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلا
.ةيئاوهلاةداسولا

ريذحت}
لافطأدعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلفلخللهجتم
اذهو.يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
فلخللهجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزُعي
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدق
يفسلجييذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
ةافولاوأةميسجةباصإلمامأللهجتملافطأدعقم
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيف
.يمامأعضوميأيفبكارلادعقمناكو

بكارلاراعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
الف،يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولاليغشت
هنكمينمدجويالو.لاطعألانمماظنيأملسي

لظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنامدعنامض
ةلاحيفىتح،ةداتعملاريغفورظلاضعب
.ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ

يففلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملا
لافطأدعقمتيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولا
ًامودمقف،يمامألادعقملايفمامأللهجتم

ىصقأىلإفلخلليمامألابكارلادعقمكيرحتب
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكممدح
.يفلخدعقم

نمديزملل٦٨/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملا
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مق،يفلخسولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
ققحتلللافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلاةساردب
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنم

،اًريثكةززعملادعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
نمرثكأةنيعمسولجدعاقمبسانيدقاهضعبو
.اهريغ

مجحولافطألادعقمهيفعضتيذلاناكملابسح
ىلإلوصولاىلعاًرداقنوكتالدق،لافطألادعقم
)LATCH(تاتبثموأنامألاةمزحأتاعومجم
بجي.لافطألادعاقملوأنيرخآلاباكرللةرواجملا
دعقمببستاذإةرواجملادعاقملامادختسامدع
مازحدشعملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألا
.نامألا

يأيفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثتنمدكأتو
.هيفلافطألادعقمتيبثتمتيعضوم

ريغلافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
ثودحةلاحيفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملا
صاخشألاضّرُعياممئجافمفقوتوأمادطصا
تيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإللةبكرملايفنيرخآلا
يفىتح-مئالملكشبةبكرملايفلافطأدعقميأ
.هيفلفطيأسولجمدعةلاح

لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
)LATCHماظن(
لافطألانامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
مدختُستو.مداصتثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثأ
نامأماظنىلعةتبثملاLATCHماظنتاقفرم

يفتاتبثملابلافطألانامأماظنطبرللافطألا
دعقمبيكرتريسيتلماظنلااذهممُصو.ةرايسلا
.لافطألا

،ةبكرملايفLATCHماظنمادختسالجأنم
ىلعيوتحملالافطألانامأماظنىلإجاتحت
دعاقمبيكرتنكمي.LATCHماظنتالصو
ةقفاوتملامامأللةهجتملاوفلخللةهجتملالافطألا
وأLATCHتاتبثممادختسابLATCHعم
نامألاةمزحأمدختستال.ةبكرملايفنامألاةمزحأ
تقولاسفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملايف
.مامأللهجتموأفلخللهجتملفطدعقمنيمأتل

ةبكرملايفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختَست
عنصملاناكاذإ.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتل
،LATCHماظنبةززعملادعاقملانيمأتبيصوي
عضولابززعملادعقملاعضومتاذإكلذلعفنكمي
عضوللةقاعإولخادتكانهنكيملوحيحصلا
.لفطلابصاخلافتكلا-نضحلامازحلحيحصلا

لفطلادعقمعمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو

،يولعطيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
ةمزحأوأةيلفسلاتاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي
.مئالملكشبلافطألادعقمطبرماكحإلنامألا
مادختسابًاقلطملافطألادعقمقاحلإمدعبجيو
.طقفرثيتبوتيولعلاتبثملاطيرش

غلبينأىلإLATCHتيبثتماظنمادختسانكمي
٢٩٫٥لافطألانامأماظنعملفطلليلامجإلانزولا
ًالدبهدحولنامألامازحمدختسا.)لطر٦٥(جلك

غلبيامدنعLATCHتيبثتماظنمادختسانم
٢٩٫٥لافطألانامأماظنعملفطلليلامجإلانزولا
.)لطر٦٥(جلك

نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
نامأماظنتيبثتوا٨٣/)يفلخلادعقملايف
)يمامألادعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
/٨٤.

متيتلالافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةددحمةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإ
ماظنلنكمييتلالفطلانزودودحىلإةراشإلل

LATCHاهعملمعلا.

هذهبلافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملا

ةفاكوأةبكرملابسولجلاعضاومةفاكيوتحتال
ىلعوأةيلفسةطبرأوتاتبثمىلعلافطألادعاقم
مزليةلاحلاهذهيف.ةيولعةطرشأةطبرأوتاتبثم
ةيولعلاةطرشألاتاتبثمعم(نامألامازحمادختسا
تيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقمنيمأتل)نكمأنإ
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
عم(لافطألانامأماظنتيبثتوا٨٣/)يفلخلا
.٨٤/)يمامألادعقملايفنامألامازح
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ةيلفسلاتاتبثملا

يفةنمضمةيندعمنابضقيه)1(ةيلفسلاتاتبثملا
سولجعضوملكلنايلفسناتبثمدجويو.ةبكرملا
لافطألانامأماظننامئالي،LATCHماظنبزهجم
.)2(ةيلفسةطبرأبدوزملا

يولعلاطيرشلاتبثم

نميولعلاءزجلا)3،4(يولعلاطيرشلاطبري
تبثمنمضدقو.ةبكرملابلافطألانامأماظن
طيرشلاطابرطبرمتيو.ةبكرملايفيولعلاطيرشلا
طيرشلاتبثمبلافطألانامأماظنب)2(يولعلا
ةيمامألاةكرحلانمدحللةبكرملايفيولعلا
ةلاحيفوأةدايقلاءانثألافطألانامأماظننارودو
.مداصتعوقو

درفمطيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
امهنميأيوتحيسو.)4(جودزمطيرشوأ)3(
يولعلاطيرشلاتيبثتل)2(درفمطابرىلع
.تبثملاب

نوكتيولعطيرشبةدوزملالافطألادعاقمضعب
يذلايولعلاطيرشلانودبوأعممادختساللةممصم
لافطألادعاقمضعببلطتتنيحيف.هطبرمتي
نمدكأت،اذلً.اموديولعلاطيرشلاطبرىرخألا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعتةءارق

ةطرشألاتاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلا

يفلخلادعقملا

I:ةطرشأللتاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلا

H:نييلفسنيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم.
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يوتحي،ةيلفسلاتاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
ّةيطلانمبرقلاب،نيقصلمىلعسولجعضوملك
.هتداسوودعقملارهظنيبةدوجوملا

تبثملانمبرقلابيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي
ةطرشألاتاتبثمعضومديدحتيفكتدعاسمل
.ةيولعلا

يولعلاطيرشلاتاتبثم

عاضوأنمٍلكلةيولعلاةطرشألاتاتبثمدجوت
نمدكأتو.يفلخلادعقملارهظفلخةيفلخلاسولجلا
بناجسفنىلعةدوجوملاتاتبثملادحأمادختسا
متيسيذلاوسولجللعضومكمدختسملاةبكرملا
.هيفلافطألادعقمعضو

نودبعضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
نوناقلاضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثم
وأ،يولعلاطيرشلاطبرةرورضيلحملاوأينطولا
لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلارارقإةلاحيف
.يولعلاطيرشلاطبرةرورضب

عضّرلاولافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
مئالملكشبمهدييقتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
تبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألادييقتماظنيف
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوميف
.تامولعملانمديزملل٧٧/لافطألانامأماظن

LATCHماظنلمٰمصُملالافطألادعقمتيبثت

ريذحت}
عونلانملافطألادعقمطبرمدعةلاحيف

LATCHدعقمرودقمبنوكينلف،تاتبثملاب
لكشبلفطللةمزاللاةيامحلاريفوتلافطألا

ثداحيأيفلفطلاضرعتيدقو.حيحص
دعقمبيكرتبمق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإل
مئالملكشبLATCHعونلانملافطألا
نامأةمزحأمدختساوأتاتبثملامادختساب
تاميلعتلاعابتاعم،لافطألادعقمتيبثتلةبكرملا
يفةدراولاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةقفرملا
.ليلدلااذه

ريذحت}
وأةريطختاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
دعقمنمرثكأطبريدافت،مداصتلاءانثأةتيمم
نمرثكأطبريدؤيدقف.دحاوتبثمبلافطأ
كاكفناىلإيدرفتبثمبدحاولافطأدعقم
عوقودنعرسكللامهضرعتوأطابرلاوأتبثملا
صاخشألاوألفطلاضرعتيدقامك.ثداحيأ
.ةباصإللنورخآلا
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ريذحت}
وأةريطختاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
لوحفتكلامازحفافتلاةلاحيفقانتخالل
هلفقلاحفتكلامازحقالغإماكحإنكمي.مهقنع
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكميالنكلو
متيو.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإ
كلذثودحنكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب
ةلاحيف.لافطألادحأقنعلوحهفافتلاةلاحيف
دحأقنعلوحهفافتلاوفتكلامازحلفق
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف،لافطألا
.هعطقمتينأيهةلاحلا

فلخةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
لوصولالافطأللنكميالثيحب،لافطألادعقم
دادشلاجراخىلإفتكلامازحبحسا.اهيلإ
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقللماكلكشب
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا

هيبنت

ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
دقف.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
،رمألامزلاذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤي

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

بنجتلةطوبرملانامألاةمزحأكيرحتبمقف
ريسوتبثمماظنةطبرأنيبواهنيبكاكتحالا
.ضفخنملالافطألا

دعقملانوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
يفغرافلايفلخلادعقملايطبمقتال.ًالوغشم
ىلإاذهيدؤيدقف.نامألامازحطبردوجوةلاح
مازحكفبمق،اذل.دعقملاوأنامألامازحفلت
يطلبق،نيزختلاعضوىلإهتداعإونامألا
.دعقملا

.تبثملكبدحاولافطأدعقمنمرثكأطبربمقتال
تبثمبدحاولافطأدعقمنمرثكأطبريدؤيدقف
امهضرعتوأطابرلاوأتبثملاكاكفناىلإيدرف
لفطلاضرعتيدقامك.ثداحيأعوقودنعرسكلل
رطخنمدحللو.ةباصإللنورخآلاصاخشألاوأ
يألالخةتيمموأةميسجتاباصإلضرعتلا
.تبثملكبطقفدحاولافطأدعقمطبربمق،ثداح

يفماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
نامأماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملا
.٧٧/لافطألا

.لافطألادعاقمبيكرتريسيتلماظنلااذهممُصو
ةمزحأمدختستال،ةيلفسلاتاتيبثتلامادختسادنع
مدختساكلذنمًالدب.ةبكرملابةصاخلانامألا
تيبثتللافطألادعقمتاقحلموةرايسلاتاتبثم
تبثمًاضيأدعاقملاضعبمدختست.ماكحإبدعاقملا
.ماكحإبيولعلاطيرشلاتيبثتلىرخأةبكرم

ةيلفسلاتاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ريغلافطألادعقمناكاذإو.اهطبرماكحإو
سولجلاعضومناكوأةيلفسةطبرأبزهجم
مقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتيالبولطملا
طيرشلامادختسابلافطألادعقمتيبثتب
تاميلعتىلإعجراو.نامألاةمزحأويولعلا
تاميلعتلاولافطألادعقملةعنصملاةكرشلا
.ليلدلااذهيفةدراولا

عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١
.بولطملاسولجلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢

.ةلازإللةلباقريغةيفلخلاسأرلادناسم

لافطألادعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣
.اهطبرمكحأوةيلفسلاتاتبثملاب

لافطألادعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ.٢
طبربمقف،يولعلاطيرشلاطبربيصوت
نإ،يولعلاطيرشلاتبثمبيولعلاطيرشلا
تاميلعتىلإعجراو.هطبرمكحأو،دجو
عبتاولافطألادعقملةعنصملاةكرشلا
:ةيلاتلاتاوطخلا

.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١

مكحأويولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢
كيدللافطألادعقمتاميلعتلاقفوهطبر
:ةيلاتلاتاميلعتلاو
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يفاًجودزماًطيرشمدختستتنكاذإ
دنسمعميفلخلايجراخلاسولجلاعضو
جودزملاطيرشلاهجوف،طبضلللباقسأر
.سأرلادنسملوح

يفرّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
مدختستتنأوطبضلللباقسأردنسم
سأرلادنسمعفركنكميفً،ادرفمًاطبار
دنسممئاوقنيبولفسأىلإطبارلاهيجوتو
.سأرلا

يوتحيالهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
طيرشلكمادختساعمسأردنسمىلع
رهظىلعأطيرشلاهيجوتبمقف،يدرف
.دعقملا

يوتحيالهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
طيرشلكمادختساعمسأردنسمىلع
رهظىلعأطيرشلاهيجوتبمقف،جودزم
.دعقملا

نمدكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
ماظنكسمأ،صحفلل.هعضوميفًاديجهتيبثت
لواحوجالزملاراسميفلافطألانامأ

مزلي.مامألاىلإوفلخلاىلإوًابناجهكيرحت
١(مس٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملاديزتالأ
.ةميلسلابيكرتلاةيلمعءانثأ)ةصوب

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداح

ريذحت}
ريسوتبثمماظنضيرعتثداحيألنكمي
ةبكرملايف)LATCH(ضفخنملالافطألا
لافطألاريسوتبثمماظنيأّتبثيالدقو.فلتلل
امم،مئالملكشبلافطألادعقمفلاتلاضفخنملا
وأةميسجةباصإللفطلاضرعتىلإيضفي
نمققحتلايفةدعاسمللو.ثداحيأيفةافولا
لكشبضفخنملالافطألاريسوتبثمماظنلمع
صحفلليكولاةرايزبمق،ثداحيأدعبمئالم
يفةيرورضرايغعطقةيأبيكرتوماظنلا
.نكممتقوبرقأ

لافطألاريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نوكتدقف،ثداحيأءانثأهمادختسامتوضفخنملا
.LATCHماظنلةديدجءازجأبيكرتلةجاحةمث

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
تاقلحماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
لافطألادعاقملةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلا
)LATCH(ثداحلاتقو.
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مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يفلخلادعقملايفنامألا
مق،يفلخسولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
ققحتلللافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلاةساردب
.ةبكرملاهذهعمهقفاوتنم

،LATCHماظنبًادوزملافطألادعقمناكاذإ
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
ةيفيكىلععالطإلل٧٨/)LATCHماظن(
LATCHماظنمادختسابلافطألادعقمبيكرت
لافطألادعقمتيبثتةلاحيفو.بيكرتلاعضومو
ًاطيرشهمادختساونامأمازحمادختسابةبكرملايف
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنرظنافً،ايولع
ىلععالطإلل٧٨/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعقاوم

نودبعضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
نوناقلاضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثم
،يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضيلحملاوأينطولا
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلارارقإةلاحيفوأ
.يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضبلافطألا

ًادوزمةبكرملادعقموألافطألادعقمنكيملاذإ
تيبثتلنامألامازحمادختسامتيف،LATCHماظنب
عابتانمدكأتو.عضوملااذهيفلافطألادعقم
تيبثتكيلعو.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
ىلعتاميلعتلاصنتامدنعلافطألادعقميفلفطلا
.تاميلعتلاهذهعابتاعمكلذ

دحاودعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
متينيأةءارقنمدكأتف،يفلخلادعقملايفلافطألل
.٧٧/لافطألانامأماظنعضو

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١

فتكلاءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢
لوطىلعةبكرملانامأمازحبنضحلاو
كلحضوتسو.هلوحوألافطألادعقم
هذهبمايقلاةيفيكلافطألادعقمتاميلعت
.ةيلمعلا

عمستىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوص

نكميثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكف
.رمألاىضتقا

لكشبكساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٤
،كساملالفقطبضدنع.مازحلالفقللماك
هبحسنكميالنكلمازحلاطبرماكحإنكمي
.كساملاجراخ
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دعقمىلعلفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
مازحلانمفتكلاءزجبحساولافطألا
دعأمث،مازحلانمنضحلاءزجطبرماكحإل
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازحلاخدإ
ديفملانمنوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
لافطألادعقمىلعطغضللكتبكرمادختسا
.مازحلاطبرماكحإءانثألفسأل

نمدكأتللكساملاجراخلمازحلابحسلواح
رركف،كساملالفقمتيملاذإف.كساملالفق
.٥و٤نيتوطخلا

،يولعطيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف
.يولعلاطيرشلامادختساصخياميفلافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار
.٧٨/)LATCHماظن(لافطألل

نمدكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
ماظنكسمأ،صحفلل.هعضوميفًاديجهتيبثت
لواحونامألامازحراسميفلافطألانامأ
يف.مامألاىلإوفلخلاىلإوًابناجهكيرحت
ضرتفي،اًديجلافطألانامأماظنتيبثتةلاح
.)ةصوب١(مس٢٫٥نمرثكألكرحتيالأ

ةبكرملانامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
.هبصاخلانيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاو
تاتبثمدحأبًاطوبرميولعلاطيرشلاناكاذإو
.هلصفبمقف،يولعلاطيرشلا

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يمامألادعقملايفنامألا
يفلخلادعقملادعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاتزهُج
هجتملالافطألادعقمتيبثتلًانمأرثكألاناكملا
لافطألانامأماظنعضومتينيأعجار.مامألل
/٧٧.

راعشتساماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإلمٰمصُمبكارلا
فورظلظيفيمامألابكارللةيفرطلاةيمامألا
رشؤمو٦٨/باكرلاراعشتساماظنعجار.ةنيعم
لوصحلل١١٠/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضو
تامولعمكلذيفامب،تامولعملانمديزملاىلع
.ةمهملانامألا

فلخللهجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
اهلضرعتييتلارطاخملانألكلذو.مامألايف
تخفتنالاحيف،اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلا
.ةيئاوهلاةداسولا

ريذحت}
لافطأنامأدعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلفلخللهجاوم
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لافطألادعقمرهظنأىلإىزُعياذهو.يفرطلا
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخللهجتملا
سلاجلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
ةباصإلمامأللهجاوملافطأنامأدعقميف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأةميسج
دعقمناكو،يفرطلايمامألابكارللةيمامألا
.يمامأعضوميفبكارلا

فاقيإببكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
الف،يبناجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
هنكمينمدجويالو.لاطعألانمماظنيأملسي

لظيفةيئاوهةداسوةيأخافتنامدعنامض
ةلاحيفىتح،ةداتعملاريغفورظلاضعب
.ةيئاوهلاةداسولافاقيإ

يففلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملا
نامأدعقمنيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولا
يمامألابكارلادعقميفمامأللهجتملافطأ
ىلإفلخللدعقملاكيرحتاًمئاديغبنيف،يفرطلا
لافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكممدحىصقأ
.يفلخدعقميأيف

نمديزملل٦٨/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملا

طيرشلاتبثمىلعيوتحيلفطلادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار،يولعلا
عقومةفرعمل٧٨/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثم
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٨٥ دناسملاودعاقملا

نودبعضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
نوناقلاضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثم
،يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضيلحملاوأينطولا
دعقمعمةقفرملاتاميلعتلارارقإةلاحيفوأ
.يولعلاطيرشلاتيبثتةرورضبلافطألا

دعقمتيبثتيفرجحلاوفتكللمازحمادختسادنع
عمةدراولاتاداشرإلاعبتا،عضوملااذهيفلفطلا
:ةيلاتلاتاداشرإلاىلإةفاضإلابلفطلادعقم

لبقنكممدحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
.مامأللهجتملالافطألادعقمتيبثت

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
رشؤمءيضينأضرتفملانمف،يمامألا
عضورشؤمىلعدوجوملاليغشتلافاقيإ
ًائيضملظينأوبكارللةيئاوهلاةداسولا
عضورشؤمعجار.ةبكرملاليغشتءدبدنع
.١١٠/بكارللةيئاوهلاةداسولا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢

فتكلاءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣
لوطىلعةبكرملانامأمازحبنضحلاو
كلحضوتسو.هلوحوألافطألادعقم
هذهبمايقلاةيفيكلافطألادعقمتاميلعت
.ةيلمعلا

عمستىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوص

نكميثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكف
.رمألاىضتقا

لكشبكساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
،كساملالفقطبضدنع.مازحلالفقللماك
هبحسنكميالنكلمازحلاطبرماكحإنكمي
.كساملاجراخ
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دناسملاودعاقملا٨٦

دعقمىلعلفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦
مازحلانمفتكلاءزجبحساولافطألا
دعأمث،مازحلانمنضحلاءزجطبرماكحإل
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازحلاخدإ
ديفملانمنوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
لافطألادعقمىلعطغضللكتبكرمادختسا
.مازحلاطبرماكحإءانثألفسأل

نمدكأتللكساملاجراخلمازحلابحسلواح
رركف،كساملالفقمتيملاذإف.كساملالفق
.٦و٥نيتوطخلا

نمدكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
ىلإعوجرلابمق.هعضوميفًاديجهتيبثت
نامأماظنلةّعنصملاةكرشلاتاميلعت
.لافطألا

ئضيفوسف،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
ةداسولاةلاحرشؤميفليغشتلافاقيإرشؤم
ليغشتءدبدنعًائيضملظيوبكارللةيئاوهلا
.ةبكرملا

رشؤمةءاضإعملافطأدعقمبيكرتمتاذإ
رشؤملاةءاضإةلاحيف"ةيئزجعجارف،ليغشتلا

On)راعشتساماظنتحت"لفطلادعقمل)ليغشت
.تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل٦٨/باكرلا

ةبكرملانامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
.هبصاخلانيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاو
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٨٧ نيزختلا

نيزختلا

نيزختلاتادحو
٨٧...............نيزختلاتادحو
٨٧...............تازافقلاقودنص
٨٧.................حادقألالماوح
٨٧....عراذلادنسميفنيزختلاعضوم
٨٨..........ةيفلخلانيزختلاةريجح
٨٨....يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٨٨......عئاضبلانيزختعضومءاطغ
٩٠................عئاضبلاةطبرأ
٩٠.......ةعتمألاميظنتوبيترتماظن
٩١.................ةمءالملاةكبش
٩١................نامألاةعومجم

فقسلاىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
٩٢.............فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
هذهيدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
.ةباصإثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألا

تازافقلاقودنص

نيحلقلغأ.تازافقلاقودنصحتفلضبقملاعفرا
لفقللةرايسلاحاتفممدختسا.جالزملاتوصعامس
.لفقلاءاغلإلوأ

حادقألالماوح

يزكرملايمامألالوسنوكلايفحادقألالماوح
فلخللءاطغلابحسا.دادترالللباقءاطغبةدوزم
.حادقألالماوحىلإلوصولل

عراذلادنسميفنيزختلاعضوم
يفلخلادعقمللعارذدنسمبةزهجملاتابكرملايف
ىلإلوصوللمامألليفلخلادعقملاعارذدنسمعفدا
.ةلازإللةلباقلاتاناطبلاتاذحادقألالماوح
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نيزختلا٨٨

ةيفلخلانيزختلاةريجح

نيزختلاةقطنمةيضرأيفنيزختعضومكانه
.لوصوللضبقملاعفرا.ةيفلخلا

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

ةمدقميفنيزختلاةقطنمىلإلوصوللرزلاطغضا
.عارذلادنسمءاطغ

ىلإلوصوللءاطغللقئاسلاةهجيفرزلاطغضا
اذفنمدجوي.عارذلادنسملفسأنيزختلاةقطنم

USBلخادلابةيفاضإتاقحلمسبقمو.

ةيفاضإتاقحلمسبقمدجوي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةرخؤميفطقفنحشللUSBيذفنمىلإةفاضإلاب
.طسوألالوسنوكلا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلانيزختعضومءاطغ

ريذحت}
ماكحإبّتبثملاريغعئاضبلاءاطغلنكمي
ئجافمفقوتثودحدنعصاخشألابماطترالا
نيزختبجي.مداصتثداحءانثأوأ،فاطعناوأ
.ةرايسلانمهتلازإوأنمآلكشبعئاضبلاءاطغ

ريذحت}
تافقوتلا.ةلومحلاءاطغقوفءايشأيأعضتال
يفببستتدقتافاطعنالاوأةيوقلاةئجافملا
يفكلذببستيدق.ةرايسلايفءايشأعوقو
.نيرخآلاةباصإوأكتباصإ
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٨٩ نيزختلا

ءايشألاةيطغتيفةعتمألاءاطغمادختسانكمي
هذهترفوتاذإكلذو،ةلومحلاةقطنميفةنزخملا
.ةزيملا

ةعتمألاءاطغبيكرت

ةلومحلاءاطغنوكيثيحبةشوطرخلاكسمأ.١
.ةرايسلاةرخؤملاًهّجومعجارتملا

تاحتفلاقوفةشوطرخلاةاذاحمبمق.٢
.ةرايسلاةوسكحاولأيفةدوجوملا

مثةحتفلايفةشوطرخلافارطأدحأعض.٣
ةحتفلايفرخآلافرطلالاخدإلطغضا
.ىرخألا

.ةرايسلاةرخؤموحنةلومحلاءاطغرشنبمق.٤
وأفصتنملاىتحةلومحلاءاطغحتفنكمي
.ةلماكةحتف

نماهنكامأيفةلومحلاءاطغريماسملخدأ.٥
.نيتهجلا

ةعتمألاءاطغةلازإ

بحسامثاهنكامأنمةلومحلاءاطغريماسملزأ
اهتلازإنمنكمتتلةشوطرخلافرططغضا.ءاطغلا
.تاحتفلانم
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نيزختلا٩٠

عئاضبلاةطبرأ

يفةلومحلاتيبثتلنيتطباربةدوزمةرايسلا
.ةيفلخلاةروصقملا

ةعتمألاميظنتوبيترتماظن

ةعتمألاميظنتوبيترتماظن

ةرايسلاةلومحةرادإماظنلفقءاغلإ

ةرايسلاةلومحةرادإماظنبيكرت

.لفقلاءاغلإعضوىلإنيضبقملاردأ.١

ىلإبيضقلالوطىلعلصافلاكرح.٢
.هناكميفرقتسيىتحبولطملاعضولا

نمضهناكميفلصافلانيمأتنمققحت.٣
.بيضقلاتاحتف

.لفقلاعضوىلإنيضبقملاردأ.٤
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٩١ نيزختلا

ةرايسلاةلومحةرادإماظنةلازإ

.لفقلاءاغلإعضوىلإنيضبقملاردأ.١

ىلإلوصوللبحسامثرارزألاطغضا.٢
.لصافلا

يدؤيس.لصافلانيزختلبقضباقملالزأ.٣
.لخادتثودحىلإرمألااذهبمازتلالامدع

ةيطايتحاةلجعبةدوزملاتارايسلا

تاراطإلاخفنةدعبةدوزملاتارايسلا

.ةبسانمةروصبلصافلاظفحا.٤

ةمءالملاةكبش
يفةمءالمةكبشبةزهجمةرايسلاهذهنوكتدق
نيزختلةعتمألاطبرتاقلحباهتيبثتبمق.ةرخؤملا
.ةريغصلالامحألا

.ةليقثلالامحألانيزختلةكبشلامدختستال

نامألاةعومجم

ةقطنميفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلا
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نيزختلا٩٢

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

)1(قيرحةيافط.

)2(ريذحتثلثم.

)3(ةيلوألاتافاعسإلاةدع.

)4(عيرسلاقيرطلاىلعنامألاةدع.

ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا

فقسلاةصنمماظن

ريذحت}
وألوطأكتبكرمقوفًائيشلمحتتنكاذإ
وأةيبشخحاولأكـفقسلاةكبشنمضرعأ
هضرتعتنأنكميفـشارفوأيقئاقربشخ
ءيشلاضرعتيدق.ةبكرملاريسءانثأحايرلا
ىلإكلذيدؤيدقو،ةدشبقزمتلاىلإلومحملا
ًادبألمحتال.ةبكرملاررضومادطصاثودح

قوففقسلاةكبشنمضرعأوألوطأءيشيأ
ةيفاضإةلاّمحمدختستتنكاذإالإةبكرملا
.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعم

نكمياهنإف،فقسلاةصنمبزيهجتلاةلاحيف
فقسلاتاصنملةبسنلاب.ةعتمألاليمحتلاهمادختسا
ضراوعءارشنكمي،ضراوعىلعيوتحتاليتلا
عجار.ةيفاضإعطقكزروتوملارنجنمةدمتعم
.ليكولا

هيبنت

اهنزوديزيفقسلاةصنمىلعةلومحعضونإ
يفاهقيلعتوأ)ًالطر٢٢٠(مغك١٠٠ىلع
رضيدقنيبناجلاىلعوأيفلخلاءزجلا
ىلعيوتستثيحبةلومحلاعض.ةبكرملاب
.ماكحإباهطبرنمدكأتوضراوعلا

ةلومحملاءايشألانادقفوأرارضألاثودحبنجتل
يفاهطبرماكحإنمدكأت،ةدايقلاءانثأةكبشلاىلع
ةكبشقوفعئاضبليمحتنإ.ةكبشلاضراوع
بنجت.ةبكرملالقثزكرمعافترانمديزيفقسلا
تافطعنملاوةئجافملاتاقالطنالاوةيلاعلاتاعرسلا
الإوةئجافملاتاروانملاوةئجافملاةلمرفلاوةداحلا
تنكاذإ.ةبكرملايفمكحتلانادقفكلذنعمجنيدق
تنكوأةرعوقرطىلعةليوطةفاسملدوقتس



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
13/16

٩٣ نيزختلا

نيحنمةبكرملافقوأ،ةيلاعتاعرسبدوقتس
ليمحتدنع.اهناكميفةلومحلاءاقبنمدكأتتلرخآل
ديزمل.ةبكرمللىوصقلاةعسلازواجتتال،ةبكرملا
عجار،ةبكرملاةعسوليمحتلالوحتامولعملانم
.١٦٣/ةرايسلاةلومحدودح
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ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم
٩٥..............ةدايقلاةلجعطبض
٩٥.......ةدايقلاةلجعليغشترصانع
٩٥..............ةدايقلاةلجعةئفدت
٩٥..............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
٩٦.....يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام
٩٨......يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام
٩٨......................ةعاسلا
٩٩..........تاقحلملاليغشتسباقم
١٠٠...............يكلساللانحشلا
١٠٠................رئاجسلاةعالو
١٠١...............رئاجسلاضفانم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

١٠١.................تارشؤملاو
زارطلاةعومجم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
١٠٢...................)يساسألا
زارطلاةعومجم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
١٠٤...................)روطملا
١٠٥..................ةعرسلادادع
١٠٦.................تافاسملادادع
١٠٦..............ةلحرلاةفاسمدادع
١٠٦......كرحملانارودةعرسسايقم
١٠٦.................دوقولاسايقم
١٠٧.......كرحملاتيزطغضسايقم
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
١٠٧....................كرحملا

زارطلاةعومجم(رتيمتلوفلاسايقم
١٠٨...................)روطملا
١٠٩............نامألامازحتاركذم
١٠٩.....ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
١١٠....................بكارلل
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

١١٠..............)كرحملاصحف
١١٢........لمارفلاماظنريذحتءوض

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١١٢..................)يئابرهكلا
ةنايص

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١١٣..................)ةيئابرهكلا
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١١٣.............)ABS(قالغنالل

Lane Keep Assist (LKA))ءوض
١١٣.......)راسملاىلعءاقبلادعاسم
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١١٤....................ةيمامألا
١١٤.........مامألابةاشمدوجورشؤم
١١٤........رجلاليغشتفاقيإحابصم
ليغشتفاقيإءوض

StabiliTrak®.............١١٤
/(TCS)رجلايفمكحتلاماظنءوض

StabiliTrak®.............١١٥
ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم

١١٥..........كرحملاديربتلولحم
١١٥...........تاراطإلاطغضءوض

١١٦........كرحملاتيزطغضءوض
١١٦......دوقولاضافخناريذحتءوض
١١٦..................نامألاءوض
١١٦.......يلاعلاءوضلاليغشتءوض
١١٧...........حيباصملاليغشتركذم
١١٧......ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
١١٧.....ًايئزجةقلغملاباوبألاحابصم

تامولعملاتاشاش
١١٨....)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
١١٩.................ةيولعلاةشاشلا

ةبكرملالئاسر
١٢٢............لمارفلاماظنلئاسر
ةقلغنملاريغباوبألالئاسر
١٢٢......................اًمامت
١٢٣........كرحملاديربتماظنلئاسر
١٢٣............كرحملاتيزلئاسر
١٢٣............كرحملاةقاطلئاسر
١٢٤.............دوقولاماظنلئاسر
١٢٤..........لافقألاوحيتافملالئاسر
١٢٤...............حيباصملالئاسر
١٢٤....قئاوعلانعفشكلاماظنلئاسر
١٢٧......ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر
١٢٨.......ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسر
١٢٨.............نامألامازحلئاسر
١٢٨.................نامألالئاسر
١٢٨...........ةبكرملاةنايصلئاسر
١٢٨.............هيجوتلاماظنلئاسر
١٢٩.........ةرايسلاليغشتءدبةلاسر
١٢٩...............تاراطإلالئاسر
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١٢٩..........سورتلاقودنصلئاسر
١٣٠............ةرايسلاركذملئاسر
١٣٠...........ةرايسلاةعرسلئاسر
١٣٠.......ليسغلالئاسىوتسملئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٣١..............ةرايسلاصيصخت

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٣٨....................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٣٩....................دعبنع

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض

ةيبوكسلتلاوةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع

هيجوتلادومعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
مامأللوألفسألوأىلعأل،ةلامإلللباقلايبوكسلتلا
.فلخللوأ

.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
لالخنمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
عجار.ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانعمادختسا
ماظنليلديف"ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانع"
.هيفرتلاوتامولعملا

ةدايقلاةلجعةئفدت

ةلجعةئفدتةزيمتاذتابكرمللةبسنلاب:)
ءيضي.اهليغشتفاقيإلوأاهليغشتلطغضا،ةدايقلا
.ةيصاخلاليغشتدنعرزلاراوجبرشؤم

أدبتىتحقئاقد٣وحنةدياقلاةلجعقرغتست
.نيخستلا

)هيبنتلاةلآ(قوبلا

ةدايقلاةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإل
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يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

رطملارعشتسمعميمامألاجاجزلاةحسام
Rainsense ( رهظي AUTO)، هذهترفوتاذإ

ةزيملا

عطقتملاحسملاعميمامألاجاجزلاةحسام
( رهظي INT)

ةيعضويفلاعشإلانوكيامدنع
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم/قحلم

ON/RUN/START)ليغشتءدب/ريس/ليغشت(،
راتختيكليمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح
.ةحساملاةعرس

HI)ةعيرستاحسملمعلهمدختسا:)عفترم.

LO)ةئيطبتاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم.

AUTO)ليغشتفاقيإةلاحيف:)يكيتاموتوألا
Rainsense™جاجزلاةحسامعارذكرح

ديزملىلعألةقلحلاردأمثAUTOىلإيمامألا
اذإ.حسملاتارمليلقتللفسألوأتاحسملانم
ديق)Rainsense(رطملارعشتسمةزيمتناك
رطملارعشتسمةزيم"رظنا،ليغشتلا
)Rainsense("مسقلااذهيفاًقحال.

INT)عطقتملاحسملاةزيمترفوتاذإ:)عطقتم
.INTىلإيمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح،طقف
وأتاحسملاراركتلدعمةدايزلىلعألصرقلاردأ
.اهليلقتللفسأل

.تاحساملاليغشتفاقيإلهمدختسا:فاقيإ

1X:ىلإةحساملاعارذكرح،ةدحاوةحسملمعل
ىلعظفاح،ةددعتمتاحسمءارجإل.قفربلفسألا
.لفسألةحساملاعارذ

f:يمامألاجاجزلاةحسامعارذبحسا
طيشنتويمامألاجاجزلالسغلئاسشرلكوحن
ىتحلمعلايفتاحساملارمتستفوسو.تاحساملا
تقولىصقألادحلاغولبوأعارذلاريرحتمتي
جاجزلاةحسامعارذريرحتمتيامدنع.لسغلا
ةدملاًعبتةيفاضإتاحسمءارجإمتيدق،يمامألا
/لسغلالئاسعجار.يمامألاجاجزلاةلساغطيشنت

نازخءلملوحتامولعمىلعلوصحلل٢٢٦
.يمامألاجاجزلالسغماظنلئاس
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جاجزلاوةحساملاةشيرىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
ةدمجتمةرفشلاتناكاذإ.اهمادختسالبقيمامألا
جولثلالزأوأاهررحف،يمامألاجاجزلابةقصتلمو
عجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسابجي.ةيانعباهنع
.٢٣٠/تاحساملاشيرلادبتسا

ىلعًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
يئابرهكلاماظنلالمحةدايزعجار.ةحساملاكرحم
/٢٣٤.

ةحساملافاقيإ

نوكتامدنعOFFعضولاىلإلاعشإلالوحتاذإ
عمAUTOوأ,HIوأLOعضولايفتاحساملا
.روفلاىلعفقوتتسف،Rainsenseةزيمفاقيإ

دعبيمامألاجاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
لالخوأقئاسلابابحتفمتينألبقOFFىلإكلذ

ىلإكرحتتوتاحساملاليغشتداعيسف،قئاقد١٠
.يمامألاجاجزلاةدعاق

مايقءانثأOFFعضولاىلإلاعشإلالوحتاذإو
لسغةيلمعءارجإلعفبتاحسملمعبتاحساملا
رطملارعشتسملمعلةجيتنوأيمامألاجاجزلا

Rainsense،رمتستفوستاحساملاكلتنإف
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإلصتىتحلمعلايف

Rainsense™)رطملافشك(

Rainsenseرطملارعشتسمةزيمرفوتةلاحيف
دوجوملارعشتسملافشتكيسف،ةزيملاليغشتعم
رادقميمامألاجاجزلليولعلازكرملانمبرقلاب

تارمددعيفمكحتيويمامألاجاجزلاىلعهايملا
ةيساسحلاىوتسمبسحىلعيمامألاجاجزلاحسم
.يلاحلا

جاجزلانمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
لوصحلابحمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألا
.ماظنللءادألضفأىلع

AUTO)ةحسامعارذكرح:)يكيتاموتوألا
ةضبقلافلبمقمث.AUTOىلإيمامألاجاجزلا
.ةيساسحلاطبضتيكلةحساملاعارذيف

ةيساسحلانمديزملىلعأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادض

ةيساسحلاليلقتللفسأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادض

جراخيمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح.
ةيصاخليطعتلAUTOعضولا

Rainsense)رطملاراعشتسا(.

،اهليغشتفاقيإوأRainsenseةزيمليغشتل
صيصختيف"Rainsenseتاحسام"عجار
.١٣١/ةرايسلا

ةحساملاعارذةعومجمةيامح

ةحسامعارذكرح،ًايكيتاموتوأةرايسلالسغدنع
ىلعبترتي.OFFعضولاىلإيمامألاجاجزلا
ةزيمبةدوزملايمامألاجاجزلاتاحسامليطعتكلذ
.رطملاراعشتسا

Nعضويفلقنلاناكاذإف،رطملافشكماظنعمو
فوسف،اًدجةئيطبةعرسبةبكرملاريستو)يعيبط(
جاجزلاةدعاقدنعًايكيتاموتوأتاحساملافقوتت
.يمامألا

امدنعيعيبطلاعضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
دادزتوأ)يعيبط(Nعضويفلقنلاحبصيال
.ةبكرملاةعرس

ريذحت}
ىتحلسغلاماظنمدختستال،دمجتملاسقطلايف
ماظنلئاسنإف،الإو.يمامألاجاجزلاةئفدتمتت
يدؤيامم،يمامألاجاجزلاىلعدمجتيسلسغلا
.كمامأةيؤرلاةقاعإىلإ
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يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

جاجزلاةلساغ/ةحساميفمكحتلارصانععقتو
.يمامألاجاجزلاةحسامعارذةياهنيفيفلخلا

.دادعإلاطبضلليغشتلارصانعردأ

.ةحسمملافاقيإ:فاقيإ

INT)جاجزلاةحسامليغشتبموقي:)عطقتم
.حسملاتارمنيبلصافعميفلخلا

.ةيفلخلاةحسمملاليغشت:ليغشت

مامألليمامألاجاجزلاةحسامعارذعفدا:1
يفلخلاجاجزلاىلعلسغلالئاسشرنمنكمتتل
ةآرمعجار.ترفوتاذإ،ةيفلخلاةآرملااريماكو
تاحسمملاموقتفوسو.٤١/ةيفلخلااريماكلا
دوعتسوأفقوتتساهدعبمث،ةيفلخلاةذفانلاليسغب
تارودنمديزمل.ًاقبسماهتددحيتلاةعرسلاىلإ
.رارمتسالاعمعارذلاعفدا،ليسغلا

بابناكاذإيفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحساملمعتنل
بابناكاذإ.ًايئزجوأًايلكاًحوتفمةعتمألاقودنص
تاحساملاليغشتءانثأاًحوتفمةعتمألاقودنص
مثنكرلاعضوىلإةحساملادوعتسف،ةيفلخلا
.فقوتت

ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح

رصنعكرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
ليطعتلOFFعضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشت
لقانناكاذإ،تارايسلاضعبيف.ةيفلخلاةحساملا
ةعرسبةرايسلاريستو)دياحم(Nعضويفةكرحلا
ًايئاقلتةيفلخلاةحساملافقوتتفوسف،اًدجةئيطب
.يفلخلاجاجزلاةدعاقدنع

امدنعيعيبطلاعضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
دادزتوأ)يعيبط(Nعضويفلقنلاحبصيال
.ةبكرملاةعرس

Auto Wipe in Reverse Gear)يلآحسم
)يسكعلالقانلايف

عضويفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
ًايكيتاموتوأةيفلخلاةحساملالمعتفوسف،فاقيإ
عضويفةكرحلالقاننوكيامدنعةرمتسمةروصب
R)تايلمعبيمامألاجاجزلاةحسامموقتو)عوجر
ناكاذإامأ.ةعرسلاةعفترموأةضفخنمحسم
،فاقيإعضويفةيفلخلاةحساملاليغشترصنع
ةحسامموقتو)عوجر(Rعضويفةكرحلالقانو
،ةينمزلصاوفتاذحسمتايلمعبيمامألاجاجزلا
تايلمعبًايكيتاموتوأةيفلخلاةحساملالمعتفوس
.ةينمزلصاوفتاذحسم

عجار.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

لكليمامألاجاجزلالسغلئاسنازخمادختسامتي
ةآرملااريماكوةيفلخلاةذفانلاويمامألاجاجزلانم
/ةيفلخلااريماكلاةآرمعجار.ترفوتاذإ،ةيفلخلا

يأناكاذإنازخلايفلئاسلاىوتسمصحفا.٤١
لسغلالئاسعجار.لمعياللسغلايماظننم
/٢٢٦.

ةعاسلا
تامولعملاماظنيفمكحتلاحيتافممادختسامتي
ربعخيراتلاوتقولاتادادعإىلإلوصوللهيفرتلاو
ليلديف"ةيسيئرلاةحفصلا"عجار.ةمئاقلاماظن
لوحتامولعمىلعلوصحللهيفرتلاوتامولعملا
.مئاوقلاماظنمادختساةيفيك

ةعاسلاطبض

تقولا

:تقولاطبضل

Homeنم.١ Page)ةيسيئرلاةحفصلا(،
تقولاسملامث،تادادعإلاةشاشلارزسملا
.خيراتلاو

ةدايزل−وأ+سملامث،تقولاطبضسملا.٢
AMرييغتو،قئاقدلاوأتاعاسلاليلقتوأ
.)ًءاسم(PMوأ)اًحابص(

وأ١٢تاعاسلاطبضلةعاس12سملا.٣
.ةعاس٢٤
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.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٤

خيراتلا

:خيراتلاطبضل

تقولاسملامثتادادعإلاةشاشلارزسملا.١
.خيراتلاو

ةدايزل−وأ+سملامثخيراتلاطبضسملا.٢
.تاونسلاوأمايألاوأروهشلاليلقتوأ

.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٣

يكيتاموتوألاطبضلا

خيراتلاوتقولاثيدحتمتيس،ليغشتلادنع
.ًايكيتاموتوأ

:يكيتاموتوألاطبضلادادعإل

تقولاسملامثتادادعإلاةشاشلارزسملا.١
.خيراتلاو

.خيراتلاطبضوأتقولاطبضسملا.٢

ددحمث،يلآدادعإسملا.٣
On-Cell Network)ةكبش-ليغشت

)ًايودي-فاقيإ(Off-Manualوأ)ةيولخ
.ًايوديخيراتلاوتقولاطبضل

.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٤

متيالدق،يكيتاموتوألاطبضلاليغشتةلاحيف
روفلاىلعةعاسلاىلعضورعملاتقولاثيدحت
.ديدجتيقوتتاذةقطنميفةدايقلادنع

ةعاسلاراهظإ

ةشاشىلعةيمقرلاةعاسلارهظتس،ليغشتلادنع
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

:ةعاسلاضرعطبضل

تقولاسملامثتادادعإلاةشاشلارزسملا.١
.خيراتلاو

وأفاقيإددحمث،ةعاسلاراهظإسملا.٢
.ليغشت

.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٣

تاقحلملاليغشتسباقم
لاخدإلتاقحلملاءابرهكذفنممادختسانكمي
وأ،يولخلافتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملا
.MP3لغشم

يفدحاوتاقحلملاليغشتلنيسبقمبةدوزمةرايسلا
يفرخآلاوطسوألاضفخنملاةيضرألالوسنوك
.ةيفلخلاةلومحلاةقطنم

سبقمىلإلوصولانمنكمتتىتحءاطغلاعفرا
.ءابرهكلا

ةيئابرهكلاتاقحلملاتاليصوتضعبنوكتالدق
كلذيدؤيدقو،تاقحلملاءابرهكذفانمعمةقفاوتم
اذإ.ئياهملاتارهصنموأةبكرملاليمحتةدايزىلإ
.ليكولاعجارف،ةلكشمكانهتناك

تاداشرإعابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عجار.زاهجلاعمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلا
.٢١٣/ةيفاضإةيئابرهكتادعم

هيبنت

ءابرهكلاذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
مت.ةبكرملانامضهيطغيالفلتثودحىلإ
تاقحلملاءابرهكتاعمشلءابرهكلاذفانمميمصت
.يويلخلافتاهلانحشكالسألثم،طقف

الامدنعسباقملانمةيئابرهكلاتادعملاةلازإبجي
يتلاتادعملاليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكت
.ريبمأ١٥هردقوىصقألادحلااهتردقزواجتت
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٠

يكلساللانحشلا
يفةيكلسالنحشةطقنبةدوزمةبكرملانوكتدق
ماظنلاموقي.عارذلادنسملفسأنيزختلاةقطنم
وأPMAعمقفاوتملومحمزاهجنحشبًايكلسال
Qi.ىرخألاةزهجألاوأفتاهلاقفاوتنمققحتلل،
.ليصافتلاةفرعملليكولاعجار

ريذحت}
مظنملمعىلعيكلساللانحشلاةيلمعرثؤتدق

ىرخأةيبطةزهجأيأوأبلقلاتابرض
،ةزهجألاهذهدحأمدختستتنكاذإ.ةهباشم
مادختسالبقجلاعملابيبطلاةراشتسابحصنيف
.يكلساللانحشلاماظن

ON/RUNعضويفةرايسلانوكتنأمزلي
ACC/ACCESSORYوأ)ريودت/ليغشت(
.)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطوأ)تاقحلملا(
نحشلاةيلمعىلإيكلساللانحشلاةزيمريشتالدق
ةقاطعضويفةرايسلاتناكاذإةحيحصةروصب
تاقحلملاةقاطعجار.RAPةزجتحملاتاقحلملا
.١٦٩/(RAP)ةزجتحملا

٤-(ةيوئمةجرد٢٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
)تيهنرهف١٤٠(ةيوئمةجرد٦٠ىلإ)تيهنرهف
٣٥ىلإ)تيهنرهف٣٢(ةيوئم٠ونحشلاماظنل
.فتاهلل)تيهنرهف٩٥(ةيوئم

ريذحت}
لبقنحشلاحولنمةيندعملاماسجألاعيمجلزأ
لثمةيندعملاماسجألا.لومحملاكزاهجنحش
وأمتاوخلاوأحيتافملاوأةيندعملاتالمعلا
حولوفتاهلانيبتدجاوتاذإقرولاكباشم
.ةريبكةروصباهترارحةجردعفترتسفنحشلا
فاشتكانحشلاماظنىلعرذعتيةليلقنايحأيف
مسجلاهيفرشحنييذلاتقولايفةيندعمداوم
ةلازإبكيلع،نحاشلاوفتاهلانيبيندعملا
لبقيندعملامسجلادربيىتحراظتنالاوفتاهلا
ضرعتتاليككلذونحشلاحولنمهتلازإ
.قورحلل

:لومحمزاهجنحشل

أدبيالدق.نحشلاحولنمماسجألالكلزأ.١
ىلعماسجأيأدوجولاحيفنحشلابماظنلا
.نحشلاحول

ىلعىلعألههجولومحملازاهجلاعض.٢

مقونحشلاةحولىلعدوجوملا@زمرلا
.نحشلاةطقننمرسيألارادجلاىلإهتاذاحمب

ماظنةشاشيفVىلع~رهظتس.٣
عضوىلإاذهريشي.هيفرتلاوتامولعملا
هنأوةحيحصةروصبلومحملازاهجلا
ىلعفتاهعضوةلاحيف.نحشلالبقتسي

كنكمي،~ضرعمتيملونحشلاحول
١٨٠ةيوازبهريودتوهناكمنمفتاهلاةلازإ
/عضولبقناوثثالثةدملراظتنالاوةجرد
.ىرخأةرمحوللاىلعفتاهلاةاذاحم

رئاجسلاةعالو
يهف،رئاجسلاةعالوبةدوزملاتارايسلاصخياميف
لماوحنمبرقلابيزكرملالوسنوكلايفدجوت
مادختساوهحتفللوصولابابىلعطغضا.حادقألا
.ةعالولا

ةياهنلاىتحاهيلعطغضا،رئاجسلاةعالومادختسال
ىرخأةرمقثبنتس،ةزهاجنوكتامدنعو.اهكرتامث
ً.ايتاذجراخلل



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
13/16
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هيبنت

اهمايقءانثأرئاجسلاةعالوكاسمإيدؤي
نيخستلارصنعنعاهعجارتمدعىلإنيخستلاب
نيخستلانعمجانفلتثدحيدق.نخستامدنع
رجفنيدقوأ،نيخستلارصنعوأةعالولابدئازلا
ءانثأرئاجسلاةعالوكسمتال.تارهصملادحأ
.نيخستلا

رئاجسلاضفانم
لوسنوكلابحادقألالماحيفرئاجسلاةضفنمدجوت
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،طسوألا

هيبنت

كلذريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
ةضفنميفلاعتشاللةلباقلارصانعلانم
داوموأةلعتشملارئاجسلانأشنمف،رئاجسلا
ىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإليدؤتنأنيخدتلا
ةلباقرصانعًاقلطمعضتال.ةبكرملافلت
.رئاجسلاةضفنملخادلاعتشالل

لماوحنماهبحسبجي،رئاجسلاةضفنمةلازإل
.اهتابثنمدكأتللاًددجماهعفدا.حادقألا

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاءاوضأ
ىلإكهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
لكشبمقافتتنألبقكتبكرميفامةلكشمدوجو
ةظهابلادبتساوأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخ
ريذحتلاحيباصمىلإهابتنالالوحيدق.ةفلكتلا
.تاباصإلاثودحنودسيياقملاو

ءدبدنعةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
امدنع.ليغشتلاديقاهنوكىلإريشتلكرحملاليغشت
،ةدايقلاءانثأكلذكلظتوريذحتلاحيباصمءيضت
دوجولامتحاىلإسيياقملادحأريشيامدنعوأ
دق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلاعجارف،ةلكشم
ًارمأًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنانوكي
ً.اريطخولبًافلكم
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)يساسألازارطلاةعومجم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
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١٠٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةعومجملاتاقيبطتتاشاش

.ةيلعافتضرعقطانمثالثةعومجملانمضتت

دوجوملاوتاهاجتالايسامخمكحتلاحاتفممدختسا
نيبلقنتللةدايقلاةلجعنمنميألامكحتلاءزجب
نمديدعلالالخريرمتلاوةفلتخملاضرعلاقطانم
.تاشاشلا

نمتامولعمىنميلاوىرسيلاةقطنملاضرعت
زكرمعجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١١٨/(DIC)قئاسلاتامولعم

ةصاخلاقيبطتلاتامولعمىطسولاةقطنملاضرعت
نكمي.فتاهلاوأتوصلاوأةحالملاتارايخب
.طسوألاقاطنلايفاًضيأةعرسلادادعضرع

ةحالملا

.ةلصوبضرعمتيسف،طشنقيرطكانهنكيملاذإ
SELىلعطغضاف،طشنقيرطكانهناكاذإامأ
ةيتوصلاتابلاطملاليغشتلوأقيرطلاليلدءاهنإل
.اهليغشتفاقيإوأ

توصلا

ىلعطغضا،توصلاقيبطتةحفصضرعءانثأ
SELةمئاقلاىلإلوخدللAudio)يف.)توصلا

نمددحوأ،ىقيسوملانعثحبلابمقتوصلاةمئاق
.يتوصلاردصملارييغتبمقوأ،تالضفملا

فتاهلا

ىلعطغضا،فتاهلاقيبطتةحفصضرعءانثأ
SELةمئاقلاىلإلوخدللPhone)يف.)فتاهلا

ةملاكمكانهنكتملاذإ،)فتاهلا(Phoneةمئاقلا
وأتاملاكملاثدحأضرعكنكميف،ةطشنةيفتاه
تاهجلالخريرمتلاوأةلضفملانمديدحتلا
كنكميف،ةطشنةملاكمكانهتناكاذإامأ.لاصتالا
.ةعامسلاليغشتوأفتاهلاتوصمتك

تادادعإلا

قيبطتةحفصضرعءانثأSELىلعطغضا
Settingsةمئاقلاىلإلوخدللتادادعإلا
.)تادادعإلا(

Units)ىلعطغضا:)تادحولاSELءانثأ
ةمئاقلاىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsزييمت

Units)تادحولا(.رتخاEnglish)ةيزيلجنإلا(
SELىلعطغضلاقيرطنعةيرتملاتادحولاوأ
ةمالعضرعمتيس.بولطملارصنعلازييمتءانثأ
.ددحملارصنعلاراوجبرايتخا

ءانثأSELىلعطغضا:تامولعملاتاحفص
Infoزييمت Pages)ديدحتل)تامولعملاتاحفص
تامولعملاتاشاشيفاهضرعبولطملارصانعلا
عجار.(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمبةصاخلا
.١١٨/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرم

ءانثأ)ديدحت(SELطغضا:ةلضفملارزتارايخ
ديدحتلةلضفملارزتارايخزييمت

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

يفليغشتلارصانعلطبضءارجإةيناكمإديدحتلا

FAVديدحتدنع.BوCةدايقلاةلجع

Primary)ىلعطغضا،)ةيساسأتالضفمC
طغضاوةقباسلاوأةيلاتلاةلضفملاىلإلاقتناللBو

ديدحتدنع.ثحبللBوCىلعرارمتسالاعم
SEEK Primary)طغضا،)يساسأثحب

ىلعرارمتسالاعمطغضامثثحبللBوCىلع
CوBةقباسلاوأةيلاتلاةلضفملاىلإلاقتنالل.

طغضا:)ةزيملاهذهترفوتاذإ(راطإلاليمحت
SEL)ديدحتءانثأ)ديدحتTire Loading

رتخا.راطإلاليمحتدادعإرييغتل)راطإلاليمحت(
Light)ةثالثلبسانمحيرملاطغضلل()فيفخ

)يداصتقا(ECOوأ،)ىصقأدحبصاخشأ
دحبصاخشأةثالثىتحيداصتقالاطغضلل(
)ةلماكلاةلومحلل()ىصقألا(Maxوأ)ىصقأ
رصنعلازييمتءانثأ)ديدحت(SELىلعطغضلاب
.بولطملا

SELىلعطغضا:ةحوتفملارداصملاجمارب
Openزييمتءانثأ Source Software)جمارب
رداصملاجماربتامولعمحتفل)ةحوتفملارداصملا
.ةحوتفملا
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)روطملازارطلاةعومجم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
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١٠٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةعومجملاةمئاق

ةعومجمطسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلا

حتفللةدايقلاةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
تاشاشوةفلتخملارصانعلانيبامريرمتلاو
.ضرعلا

.تاقيبطتلاةعومجمىلإلوصوللSطغضا

تاقيبطتلاةمئاقنيبامريرمتللzوأyمدختسا
لكىلعةرفوتمتاقيبطتلالكنوكتنل.ةرفوتملا
.تابكرملا

قيبطتلاتامولعم

قئاسلاتامولعمزكرمتاشاشضرعنكميانه
(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ةددحملا
/١١٨.

توصلا

قيبطتلاديدحتل"ديدحت"SELىلعطغضا
.توصلاةمئاقلوخدلTىلعطغضامث،يتوصلا
،ىقيسوملالجأنمحفصتلابمقتوصلاةمئاقيف
.يتوصلاردصملارييغتبمقوأ،تالضفملانمددح
ىلإلاقتناللوأةطحملارييغتلzوأyمدختسا
.قباسلاوأيلاتلاراسملا

فتاهلا

،فتاهلاقيبطتديدحتل"ديدحت"SELىلعطغضا
ةمئاقلايف.فتاهلاةمئاقلوخدلTىلعطغضامث

Phone)ةيفتاهةملاكمكانهنكتملاذإ،)فتاهلا

ريرمتلاوأ،تاملاكملاثدحأضرعكنكميف،ةطشن
ةملاكمكانهتناكاذإامأ.لاصتالاتاهجلالخ
ليغشتوأفتاهلاتوصمتككنكميف،ةطشن
.ةعامسلا

ةحالملا

،ةحالملاقيبطتديدحتل"ديدحت"SELىلعطغضا
يف.ةحالملاقيبطتةمئاقلوخدلTىلعطغضامث
راسملافانئتساكنكمي،طشنراسمدوجومدعةلاح
.ةيتوصلاتاهيجوتلاليغشتفاقيإ/ليغشتوريخألا
SELىلعطغضا،طشنراسمدوجوةلاحيفامأ
/ليغشتوأهفانئتساوأراسملاهيجوتءاغلإل"ديدحت"
.ةيتوصلاتاهيجوتلاليغشتفاقيإ

تادادعإلا

قيبطتديدحتل"ديدحت"SELىلعطغضا
ةمئاقلوخدلTىلعطغضامث،تادادعإلا
نيبامريرمتللzوأyمدختسا.تادادعإلا
.تادادعإلاةمئاقيفرصانعلا

Units)ىلعطغضا:)تادحولاTضرعءانثأ
Units)ةمئاقلاىلإلوخدلل)تادحولاUnits

وأ)ةيزيلجنإلا(Englishرتخا.)تادحولا(
Imperial)تادحولاوأ)ةيناطيربلاتادحولا

زييمتءانثأSELىلعطغضلاقيرطنعةيرتملا
رايتخاةمالعضرعمتيس.بولطملارصنعلا
.ددحملارصنعلاراوجب

ةثالثنيبنمرايتخالاكنكمي:ةشاشلاتامس
Standard:تادادعلاةعومجمتاشاشلتانيوكت
Mediaو)ةينقت(Techonlogyو)يسايق(
.)طئاسو(

ضرعءانثأTطغضا:تامولعملاتاحفص
Info Pages)ىلإلوخدلل)تامولعملاتاحفص

دارملارصانعلاديدحتوتامولعملاتاحفصةمئاق
زكرمعجار.تامولعملاقيبطتيفاهضرع
.١١٨/(DIC)قئاسلاتامولعم

Tطغضا:)ةزيملاهذهترفوتاذإ(راطإلاليمحت
Tireديدحتءانثأ Loading)راطإلاليمحت(
)فيفخ(Lightرتخا.راطإلاليمحتدادعإرييغتل
)ىصقأدحبصاخشأةثالثلبسانمحيرملاطغضلل(
ىتحيداصتقالاطغضلل()يداصتقا(ECOوأ،
)ىصقألا(Maxوأ)ىصقأدحبصاخشأةثالث
ءانثأ)ديدحت(SELىلعطغضلاب)ةلماكلاةلومحلل(
.بولطملارصنعلازييمت

SELىلعطغضا:ةحوتفملارداصملاجمارب
Openزييمتءانثأ Source Software)جمارب
رداصملاجماربتامولعمحتفل)ةحوتفملارداصملا
.ةحوتفملا

ةعرسلادادع
يفرتموليكلابةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهُظي
.)ةعاس/ليم(ةعاسلايفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلا
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ةعرسلانمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
اس/مك١٢٠ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلا
امك.نينرتوصردصيفوس،)ةعاس/ليم٧٥(
تامولعمزكرم)DIC(ةشاشىلعةلاسررهظت
.١٣٠/ةرايسلاةعرسلئاسرعجار.قئاسلا

تافاسملادادع
ةبكرملااهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـ

ةلحرلاةفاسمدادع
اهتعطقيتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
ةفاسمدادعلطبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلا
.ةلحرلا

لالخنمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
زكرمعجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١١٨/(DIC)قئاسلاتامولعم

كرحملانارودةعرسسايقم
ةعرسضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفةفل(ةقيقدلايفتافللاددعبةردقمكرحملا
.)ةقيقدلا

/فاقيإStop/Startماظنبةدوزملاتارايسلايف
عضويفكرحملانوكيامدنع،ليغشت

ON/RUN)ةعرسسايقمريشي،)ريودت/ليغشت
نوكيامدنع.ةرايسلاةلاحىلإكرحملانارود
AUTOعضويفرشؤملا STOP)يئاقلتفقوت(
ليغشتلافاقيإعضويفكرحملانأينعياذهف

.ةكرحلااهنكميوليغشتلاعضويفةرايسلانكلو
امدنع.تقويأيفًايئاقلتكرحملاليغشتءدبنكمي
نأينعياذهف،)فاقيإ(OFFىلعرشؤملانوكي
.ليغشتلافاقيإعضويفةرايسلا

سايقمنيبي،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
يفكرحملاتارودددعكرحملانارودةعرس
نارودةعرسسايقمفلتخيدق.)rpm(ةقيقدلا
لالخكرحمللتارودلاتائمةدعنمكرحملا
ليغشتفاقيإمتيامدنعويئاقلتلافقوتلاعضو
.ىرخأةرمهليغشتةداعإوكرحملا

ددحيسورتلاقودنصناكاذإةفيفخةعفدبرعشتدق
.دوقولاريفوتلةبسانمرثكألاليغشتلاقاطن

دوقولاسايقم

ةدعاقلاىوتسم

روطملازارطلا

سايقمريشي،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
.نازخلايفيقبتملادوقولاةيمكىلإدوقولا

بناجىلإريشيدوقولاسايقمراوجبمهسدجوي
.دوقولاةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملا

ءيضي،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
ةليلقةيمككانهلازيال.ضفخنملادوقولاحابصم
ةرايسلاةئبعتةداعإبجينكلو،ةيقبتمدوقولانم
.نكممتقوبرقأيفدوقولاب

يكلامضعباهنعلأسيرومأةعبرأيلياميف
دوجوىلإًةراشإتالاحلاهذهربتعتال.تابكرملا
:دوقولاسايقميفةلكشم

دوقولاةخضمفاقيإمتي،ةمدخلاةطحميف.
.لماكلاءالتمالاىلإسايقملاريشينألبق
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هحضويامعليلقبلقأوأرثكأدوقولانوكي.
ريشيدق،لاثملاليبسىلع.سايقملارشؤم
هنكلو،فصنلاىلإنازخلاءالتماىلإسايقملا
ةردقفصننمرثكأعقاولايفقرغتسا
.ئلتمييكلاهنملقأوأنازخلا

فاطعنالاءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازل

سايقملارشؤمرقتسيلٍناوثةدعرمألاقرغتسي.
ىرخأةرمدوعيو،لاعشإلاماظنليغشتدعب
ماظنليغشتفاقيإدنعغرافلاىوتسملل
.لاعشإلا

كرحملاتيزطغضسايقم

طغضلاىلإكرحملاتيزطغضسايقمريشي
ةصوبلاىلعلطرلابوأ)kPa(لاكسابوليكلاب
.كرحملاليغشتدنع)psi(ةعبرملا

كرحملاةعرسبسحتيزلاطغضفلتخيدق
.تيزلاةجوزلوةيجراخلاةرارحلاةجردو

يفكرحملاتيزطغضفلتخيس،زرطلاضعبيف
ريغتيدق.كرحملاتاجايتحالًاقفوتيزلاةخضم
وأكرحملاةعرسريغتلةعرسبتيزلاطغض
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةلومحلا

ترهظوأتيزلاطغضريذحتءوضراشأاذإ
ريذحتلل)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
،ليغشتلليداعلاقاطنلاجراختيزلاطغضنأنم
تيزلئاسرعجار.نكميامعرسأبتيزلاصحفاف
.١٢٣/كرحملا

هيبنت

كرحملاتيزلةبسانملاةنايصلاصقنيدؤيدق
عمةدايقلاىلعبترتيدق.كرحملافلتىلإ
كرحملافلتكرحملاتيزىوتسمضافخنا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.اًضيأ
يفتيزلاىوتسمصحفيغبني.تاحالصإلا
،رمألامزلاذإتيزلافضأ.نكممتقوبرقأ
ليغشتلاقاطنيفتيزلاىوتسمناكاذإنكلو
ىلإهجوتف،اًضفخنمتيزلاطغضلازالو
رييغتلةنايصلالودجًامودعبتا.ةبكرملاةنايص
.كرحملاتيز

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

ةدعاقلاىوتسم
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روطملازارطلا

ديربتلئاسةرارحةجردسايقملااذهسيقي
.كرحملا

وأةللظمسايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدق

زمرنموأريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
.اًدجًانخاسكرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلا

كلتكلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
ةجردعفترتنأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولا
ةياهننمبرتقتو،داتعملالدعملاقوفةرارحلا
:سايقملا

ةيرورمةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.
.ةفيثك

.ئفادلاسقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.

.تاعفترملادوعصلةدايقلا.

.ليقثلمحرجوأةروطقمبحس.

.ةءارقلابلقتتنأيعيبطلانم

ةللظملاريذحتلاةقطنمىلإسايقملارشؤملصواذإ
رمتساو،سايقملاةياهنيفتاتسومرتلازمروأ
لئاسنأملعاف،ةيناث٣٠نمرثكألكلذكعضولا
.ةنوخسلاطرفمحبصأدقكرحملاديربت

طرفمحبصأدقكرحملاديربتلئاسناكاذإ
برقأيفةبكرملافقوأوقيرطلانعحنت،ةنوخسلا
فاقيإبمقمث.كلذبمايقلاهيفنكميتقو
.اًروفكرحملا

ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
/٢٢٥.

زارطلاةعومجم(رتيمتلوفلاسايقم
)روطملا

ةيسايقلاةمسلا

اذهلدي،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
.ةيراطبلادهجىلعسايقملا

ماظنةلاحسايقملااذهنيبي،كرحملاليغشتءانثأ
ىلإىلعأةءارقنمسايقملالوحتيدقامبر.نحشلا
اذإ.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.سكعلاوأىندأةءارق
،يداعلاليغشتلاقاطنجراخلمعتةبكرملاتناك
.نحشلاماظنحابصمءيضيسف

يداعلاليغشتلاقاطنجراختاءارقلارهظتامبر
يفةيئابرهكلاتاقحلملانمريبكددعليغشتدنع
ةرتفلؤطابتلاةلاحيفكرحملاكرتعمةبكرملا
ماظننأىلإاًرظنةيعيبطةلاحلاهذهدعتو.ةليوط
ةلماكلاةقاطلاريفوتىلعاًرداقسيلنحشلا
ةعرسةدايزمتتامنيبو.ؤطابتلاةلاحيفكرحملاو
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اهسفننمةلاحلاهذهححصتنأيغبني،كرحملا
ماظنلحمستىلعألاكرحملاتاعرسنألاًرظن
.ةلماكلاةقاطلاءاشنإبنحشلا

ةلاحيفةريصقةرتفلالإةبكرملاةدايقنكميال
ناكاذإ.يداعلاليغشتلاقاطنجراختاءارقروهظ
عيمجليغشتفقوأف،ةرايسلاةدايقيرورضلانم
عيمجلصفاوءاوهلافييكتوويدارلالثم،تاقحلملا
.تاقحلملاونحاوشلا

ىلإيداعلاليغشتلاقاطنجراختاءارقلاريشت
هجوت.يئابرهكلاماظنلايفةلمتحمةلكشمدوجو
.نكميامعرسأبكترايسةنايصل

نامألامازحتاركذم

نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم

يفنامألامازحطبربقئاسلاريكذتلحابصمدجوي
.تادادعلاةعومجم

حابصملااذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
طبربقئاسلاريكذتلسرجتوصردصيامبرو
ءانثأةءاضإلاتبثتمث.هبصاخلانامألامازح

ةدعةرودلاهذهلصاوتتامير.مازحلادشمتيىتح
ماقوأمازحلادشمدعيفقئاسلارمتسااذإتارم
.ةرايسلاةكرحءانثأمازحلاكفب

الف،ميزبإلابلعفلابًًاتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
.سرجلاتوصردصيالوحابصملاءيضي

نامألامازحببكارلاريكذتحابصم

نامألامازحطبرببكارلاريكذتحابصمدجوي
عجار.بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمراوجب
.٦٨/باكرلاراعشتساماظن

حابصملااذهضموي،ةرايسلاليغشتءدبدنع
ةمزحأطبربباكرلاريكذتلنينرتوصردصيو
متيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث.مهبصاخلانامألا
اذإتارمةدعةرودلاهذهلصاوتت.مازحلادش
مازحلاكفبماقوأمازحلادشمدعيفبكارلارمتسا
.ةرايسلاةكرحءانثأ

ردصيالف،ميزبإلابًاتبثمبكارلانامأمازحناكاذإ
.حابصملاءيضيالوسرجلاتوص

يمامألابكارلانامأمازحبريكذتلاحابصمءيضي
دحأعضومتاماذإسرجتوصردصيدقو
وأديةبيقحوأقاروأةبيقحلثمدعقملاىلعءايشألا
ينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمكوأةلاقبلاةبيقح

،سرجلاوأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل.رخآ
نامألامازحتبثوأدعقملاىلعنمءيشلالزأ
.ميزبإلاب

ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
ةيئابرهكةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
ماظنلاصحفنمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيف
ماظنوةيئاوهلاةداسولا)تارعشتسم(رعشتسم
ةداسولاتادحووتادادشلاوباكرلاراعشتسا
ةدحوومداصتلاراعشتساوكالسألاوةيئاوهلا
ةداسولاماظنلوحتامولعملانمديزمل.صيخشتلا
.٦٣/ةيئاوهلاةداسولاماظنعجار،ةيئاوهلا

ٍناوثةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ءيضيملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنع
.روفلاىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملا

ريذحت}
ًائيضمةيئاوهلاةداسولاةيزهاجحابصملظاذإ

اذهف،ةدايقلاءانثأوأةبكرملاليغشتءدبدعب
لكشبلمعيالدقةيئاوهلاةداسولاماظننأينعي

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةبكرملايفةيئاوهلادئاسولاخفتنتالدق.بسانم
ثودحمدععمخفتنتدقوأ،مادطصاثودحدنع
،تاباصإلايدافتىلعةدعاسمللو.مادطصايأ
ً.اروفةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوت

،ةيئاوهلادئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف
)DIC(.ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسرعجار
/١٢٨.

بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
ماظنعجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
تامولعمىلععالطإلل٦٨/باكرلاراعشتسا
رشؤمىلعيولعلالوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألا
.بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحل

ةداسولاةلاحرشؤمموقي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
وليغشتللريشييذلازمرلاةفاضإببكارللةيئاوهلا
مث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوثةدعل،ليغشتلافاقيإ
زمرةءاضإبةلاحلارشؤمموقيس،ناوثةدعدعب

ةلاحبكمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
سلاجلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع

ةلاحرشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
خفنبحامسلاينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولا
.يجراخلايمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا

رشؤميف)ليغشتلافاقيإ(offزمرلاءيضيامدنع
راعشتساماظننأينعياذهف،ةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإبماقدقبكارلا
.يجراخلايمامألابكارللةيمامألا

دعبنيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
دقف،قالطإلاىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورم
ماظنوأحيباصملابقلعتتةلكشمكانهنوكت
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.بكارلاراعشتسا
.ةمزاللاةنايصلاىلع

ريذحت}
لظوةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
ماظنيفامأطخدوجوينعياذهفً،ائيضم
كضرعتبنجتيفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولا
،ةباصإللنيرخآلاصاخشألاضرعتوأ
برقأيفةمدخلازكرمىلإةبكرملابحطصا
ةداسولادادعتساءوضعجار.نكممتقو
نمديزملاىلعلوصحلل١٠٩/ةيئاوهلا
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا

ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم
)كرحملاصحف
مكحتللعباتلاصيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
ءانثأحابصملااذهءاضأاذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايف
دقولطعفاشتكاىلعليلداذهف،كرحملاليغشت
نأيغبني.ةرايسلاىلعةمدخءارجإرمألامزلتسي
نوكيامدنعلمعلاىلعةلالدللةءاضإلالمعت
Serviceيفلاعشإلا Only Mode)عضو
ليغشتلاحاتفمعضاومعجار.)طقفةمدخلا
/١٦٧.

رهظتنألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
هابتنالانأىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأ
بيرقلايفةدعاسملابلطولطعلاحابصمرمأل
نودنالوحيسحابصملاءيضيامدنعلجاعلا
.ةرايسللررضثودح
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هيبنت

اذهةءاضإءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
تاثاعبنالايفمكحتلاماظنلمعيالدقحابصملا
دوقولايفداصتقالاىلعةردقلاضفخنتسكلذكو
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشتنلامبرو
ةفلكتلاةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاو

هيبنت

سورتلاقودنصوأكرحملاىلعتاليدعتيأ
وأدوقولاماظنوأبرسملاوأمداعلاماظنوأ
نعةفلتخمتافصاومبةليدبتاراطإمادختسا
ىلإيدؤتدقةيلصألاتاراطإلاتافصاوم
ىلإاذهيدؤيدقو.حابصملااذهةءاضإ
اهيطغيالةفلكتلاةظهابحالصإتايلمع
دقرمألااذهنإلب.ةبكرملانامض
رابتخازايتجايفةرايسلاقافخإىلإيدؤي

Emissions Inspection/
Maintenance

تاقحلملاعجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٢١٥/ةرايسلاتاليدعتو

دقلطعفاشتكامت:ضمويحابصملاناكاذإ
نمديزيوتاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
ءارجإمزليدق.ةرايسلانمةجراخلاتاثاعبنالا
.ةمدخوصيخشت

ةرايسلاةعرسنمللق،تايفلتثودحبنجتل
اذإ.تاعفترمىلعدوعصلاويوقلاعراستلابنجتو
ةرورجملاةنحشلارادقمللقف،ةروطقمبحستتنك
.نكميامعرسأب

ناكمنعثحباف،ضيمولايفحابصملارمتسااذإ
١٠ةدملرظتناو،ةرايسلاليغشتفقوأ.فقوتللنمآ
لظاذإ.كرحملاليغشتدعأمث،لقألاىلعٍناوث
عجارو،ةقباسلاتاميلعتلاعبتاف،ضمويحابصملا
.نكممتقوعرسأيفةمدخلاءارجإلليكولا

فاشتكامت:تباثلكشباًئيضمحابصملاناكاذإ
.ةمدخوصيخشتءارجإمزليدق.لطع

:يلياممققحت

دقدوجوملاريغوأكوكفملادوقولاةحتفءاطغ.
دوقولاةئبعتعجار.حابصملاةءاضإىلإيدؤي
ةدايقلاتالحرنمليلقددعنأشنم.٢٠٥/
يدؤينأحيحصلكشبءاطغلابيكرتعم
.حابصملاءافطإل

ىلإةضفخنمةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.
ةسالسمدعوةضفخنمةءافكبكرحملاليغشت
ءامحإدعبلكاشملاهذهلوزتدقو،ةدايقلا
ةيعونرييغتبكيلعف،اذهثدحاذإ.كرحملا
ىلعاًدحاودوقونازخرمألابلطتيس.دوقولا
.حابصملاءافطإلبسانملادوقولانملقألا
.٢٠٤/دوقولاعجار

.ليكولاىلإهجوتف،ًائيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب

رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ
Emissions Inspection/Maintenance

متيسحجرألاىلعف،)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
تانايبطبرلصومىلإرابتخالاتادعمليصوت
.)DLC(ةرايسلا

ةزهجأةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
نأركذلابريدجو.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلا
ققحتلارابتخاءارجإلةمدختسمريغةزهجأليصوت
ىلعةمدخلاءارجإلوأةنايصلا/تاثاعبنالانم
تادعمعجار.ةرايسلاليغشتيفرثؤتدقةرايسلا
ةجاحلادنعليكولاعجار.٢١٣/ةيفاضإةيئابرهك
.ةدعاسمىلإ

صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف

.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.

ىلعلاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.
Service Only Mode)عضو

.)طقفةمدخلا
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مكحتلاةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.
نلفرمألااذهثدحاذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايف
رمألامزلتسيدقوصحفللةزهاجةرايسلانوكت
نوكينألبقمايأةدعلةينيتورةدايقءارجإ
يفرمألااذهثدحيدق.صحفللاًزهاجماظنلا
وأًاثيدحتلوف١٢ةوقبةيراطبلالادبتساةلاح
ًاثيدحةمدخلاءارجإمتاذإوأاهتقاطدافندنع
.ةرايسلاىلع

زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا

لمارفلاماظنريذحتءوض
نيترئادنمةبكرملابلمارفلاماظنفلأتي
،لمعتالنيترئادلاىدحإتناكاذإ.نيتيكيلورديه
فاقيإللمعلاةلصاومىرخألاةرئادلاناكمإبف
نأبجي،يداعةلمرفءادأىلعلوصحلل.ةبكرملا
.نيتلمرفلااتلكلمعت

دوجوىلعليلداذهف،ريذحتلاحابصمءاضأاذإ
ماظنصحفىلعلمعا.لمارفلاماظنيفةلكشم
.روفلاىلعلمارفلا

ءدبدنعةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
هحالصإىلعلمعافئضيملاذإو.كرحملاليغشت
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتللاًزهاجنوكيثيحب

دوجوينعياذهفئفطنيملوحابصملاءاضأاذإ
.لمارفلابةلكشم

ريذحت}
،ًءاضملمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
دق.ةحيحصةقيرطبلمارفلاماظنلمعيالامبرف
ريذحتلاحابصمةءاضإءانثأةدايقلايدؤت
اذإ.مادطصاثودحىلإلمارفلاماظنبصاخلا
ىلإةبكرملابحسدعبحابصملاةءاضإترمتسا
اهبحسبجيف،رذحباهفاقيإوقيرطلابناج
.ةنايصلاءارجإل

Electric Parking
Brake Light

)يئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

متيامدنعنكرلالمارفةلاححابصمءيضيامك
حابصملاضيمورمتسااذإ.نكرلالمارفقيشعت
كانهنإف،ةدايقلاءانثأوأنكرلالمارفريرحتدعب
ماظنيفوأةيئابرهكلانكرلالمارفماظنبةلكشم
زكرمةشاشىلعةلاسراًضيأرهظتدق.رخآ
ماظنلئاسرعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٢٢/لمارفلا

،ضيمولايفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف
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ةنايص
Electric Parking

Brake Light
)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

ةنايصحابصمءيضي،تابكرملاضعبلةبسنلاب
نوكتامدنعةزيجوةرتفلةيئابرهكلانكرلالمارف
امأ.)نارود/ليغشت(ON/RUNعضويفةبكرملا
حبصيلهحالصإىلعلمعاف،حابصملائضيملاذإ
ةبسنلاب.ةلكشمدوجودنعكريذحتلًازهاج
ةداعإلةلباقةعومجمىلعيوتحتيتلاتابكرملل
نوكتامدنعحابصملااذهءيضيالدق،نيوكتلا
.)نارود/ليغشت(ON/RUNعضويفةبكرملا

باهذلابجيف،ًائيضمحابصملااذهلضاذإو
.نكممتقوبرقأيفءالكولادحأىلإةبكرملاب
Electricعجار Parking Brake)لمارف
يفامةلاسرترهظاذإ.١٧٧/)يئابرهكلانكرلا
لئاسرعجارف،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٢/لمارفلاماظن

عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغنالل

ليغشتءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملا

ًازهاجنوكيثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو
.لاطعألانمريذحتلل

فقوتلابعرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
.ةبكرملاليغشتفقوأونامأبكلذكنكمأىتم
طبضةداعإلىرخأةرمكرحملالّغشاهدنعو
لمارفلاماظنحابصمةءاضإترمتسااذإ.ماظنلا
ءانثأىرخأةرمءاضأاذإوأقالغناللةعناملا
دقامك.ةنايصلاىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلا
حابصملاءيضيامدنعسرجتوصردصي
.مئادلكشب

قالغناللعناملالمارفلاماظنحابصمناكاذإ
)ABS(اذهريشيف،ءيضملاديحولاحابصملاوه
نكلو،ةيداعلمارفىلعيوتحتةبكرملانأىلإ
.لمعتالقالغناللةعناملالمارفلا

لمارفلاماظنريذحتحابصمنملكءاضأاذإ
ماظنريذحتحابصمو)ABS(قالغناللةعناملا
قالغناللةعناملالمارفلانأىلإاذهريشيف،لمارفلا

يفًالطعكانهنأولمعتالةبكرملابةدوجوملا
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلالمارفلا
.ةمزاللاةنايصلاىلع

لئاسرو١١٢/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار
.١٢٢/لمارفلاماظن

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(

حابصملااذهءيضي،تابكرملاضعبلةبسنلابو
ملاذإو.ةبكرملاليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفل
.ةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوت،ئضي

ءيضيالدق،ىلعألاىوتسملايفتابكرمللةبسنلاب
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحابصملااذه

لاحيفرضخألانوللابحابصملااذهءيضيس
.ةدعاسمللLKAرفاوت

ةلجعريودتقيرطنعةدعاسمللLKAرفاوتيدق
نمبرتقتةبكرملاتناكلاحيفقفربةدايقلا
ةراشإمادختسابكلذوةفشتكُمةراحةمالع
LKAحابصمءيضيس.هاجتالااذهيففاطعنالا
.ينامرهكلانوللاب
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ضمويوينامرهكلانوللابحابصملااذهءيضي
ةراشإللكلذوريسةراحةرداغمدنعريذحتللهيبنتك
.اهزايتجامتدقةراحلاةمالعنأىلإ

Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٠٣/)راسملاىلعءاقبلا

ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم

نوللابرشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
نوللابوكمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألا
ةبرقمىلعكمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلا
.كنمةديدش

.١٩٦/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
دحأدوجوفاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةرشابمةبكرملامامأةاشملا

.١٩٩/(FPB)مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
ةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملا
لمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبطلكشب

فاقيإدنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
لالخنم)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت
ماظن/رجلايفمكحتلاماظنرزىلعطغضلا

StabiliTrakهريرحتو.

ماظنليغشتفاقيإحابصموحابصملااذهءيضيو
StabiliTrakماظنلااذهليغشتفاقيإمتيامدنع.

متيسفليغشتلافاقيإعضويفTCSماظنناكاذإ
ةيامحلةرورضلادنعتالجعلاةعرسنمدحلا
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف.فلتلانمةرادإلادومع

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٩/تابثلا

®StabiliTrakليغشتفاقيإءوض

ليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
ةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملا
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل

ماظنليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
StabiliTrak.ماظنليغشتفاقيإمتاذإ،اًضيأ
StabiliTrak،يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإمتيسف

.رخآلاوه)TCS(رجلا

وStabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
TCS،ةبكرملايفمكحتلايفماظنلادعاسينلف.

ماظنورجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق،هيلعو
StabiliTrak،ريذحتلاحابصمئفطنيسو.

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٩/تابثلا
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/(TCS)رجلايفمكحتلاماظنءوض
StabiliTrak®

ليغشتءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملا

ءارجإلةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
لكشبلمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبط

ماظننإف،ضيمولامدععمءوضلاروهظلاحيف
مكحتلاماظن/)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلا
متدقنوكينألمتحي)TCS(بحسلايف
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسررهظتدق.امهليطعت
)DIC(.يكلقئاسلاتامولعمزكرملئاسرصحفا
اهتفيظويدؤتدعتمل)صئاصخ(ةيصاخيأددحت
عجار.ةنايصللةجاحيفةبكرملاتناكاذإامو
.١٢٧/ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر

ماظننإف،ضيمولاعمءوضلاروهظلاحيف
ماظنوأ/و)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلا
.ميلسلكشبنالمعي)TCS(بحسلايفمكحتلا

يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٩/تابثلا

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحم

ليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
.ةبكرملا

ءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ
لكشبلمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبط

هيبنت

ديربتلئاسةرارحةجردريذحتحابصمريشي
دقةبكرملاةرارحةجردنأىلإكرحملا
ةدايقلاةعباتميدؤتدق.مزاللانمىلعأتحبصأ
فالتإىلإةءاضإلاديقحابصملااذهدوجوعم
.فلتلااذهةبكرملانامضيطغيالدقوكرحملا
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار
.٢٢٥/ةطرفم

لئاسةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمءيضي
.كرحملاةرارحةجردعافترادنعكرحملاديربت

فقوأو،قيرطلابناجىلعفقوت،اذهثدحاذإو
ةجردعافتراعجار.نكممتقوبرقأيفكرحملا
.٢٢٥/ةطرفمةروصبكرحملاةرارح

تاراطإلاطغضءوض

طغضةبقارمماظنبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب
ةرتفلحابصملاهذهءيضي،)TPMS(راطإلا
عيمجمدقتو.كرحملاليغشتءدبدنعةزيجو
زاهجكلذكوتاراطإلاطغضلوحتامولعملا
.تاراطإلاةرارحوطغضسايق

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ءاوهلاةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملا

تامولعمزكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
عجار.تاراطإلاطغضنأشب)DIC(قئاسلا
ةصرفبرقأيففقوت.١٢٩/تاراطإلالئاسر
ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلاخفناو
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٢٤٣/تاراطإلاطغض
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مئادلكشبءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع

مثًابيرقتةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
ةبقارمماظنبةلكشمكانهنوكتدقف،ًائيضملظ
ةلاحيفو.)TPMS(تاراطإلايفءاوهلاطغض
عمحابصملاءيضيفوسف،ةلكشملاةجلاعممتتمل
طغضةبقارمليغشتعجار.لاعشإةرودلك
.٢٤٥/تاراطإلا

كرحملاتيزطغضءوض

هيبنت

كرحملاتيزلةبسانملاةنايصلاصقنيدؤيدق
عمةدايقلاىلعبترتيدق.كرحملافلتىلإ
كرحملافلتكرحملاتيزىوتسمضافخنا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.اًضيأ
يفتيزلاىوتسمصحفيغبني.تاحالصإلا
،رمألامزلاذإتيزلافضأ.نكممتقوبرقأ
ليغشتلاقاطنيفتيزلاىوتسمناكاذإنكلو
ىلإهجوتف،اًضفخنمتيزلاطغضلازالو
رييغتلةنايصلالودجًامودعبتا.ةبكرملاةنايص
.كرحملاتيز

ليغشتءدببقعةريصقةدملحابصملااذهءيضي
ىلإةبكرملابهجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملا
.ةنايصلاءارجإلليكولا

كلذينعيف،ةءاضإلايفرمتساوحابصملاءاضأاذإ
دقف.بسانملكشبكرحملالالخقفدتيالتيزلانأ
كانهوأًاضفخنمةبكرملابتيزلاىوتسمنوكي
.ليكولاعمرمألاعجار.ماظنلابىرخأةلكشم

دوقولاضافخناريذحتءوض

،دوقولاسايقمنمبرقلابحابصملااذهعقيو
لاعشإلاليغشتمتيامدنعةزيجوةرتفدعبءيضيو
.ماظنلالمعرهظتصحفةليسوك

ىوتسمضفخنيامدنعاًضيأحابصملااذهءيضيو
نعحابصملااذهفقوتيودوقولانازخيفدوقولا
ثدحيملاذإو.دوقولابدوزتلامتيامدنعةءاضإلا
.ةبكرملاةنايصىلإهجوت،اذه

نامألاءوض

ليغشتءدببقعةريصقةدملنامألاحابصمءيضي
ىلإةبكرملابهجوتف،ئُضيملاذإامأ.كرحملا
لكشبلمعيماظنلاناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبط

،كرحملاليغشتمتيملوًائيضمحابصملالظاذإو
عجار.ةقرسلاعنمماظنيفلطعكانهنوكيدقف
.٣٩/ةرايسلاةكرحلّطعمماظنليغشت

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

ةيمامألاحيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
.مادختسالاديقةيلاعلا

ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهجعجار
.١٤٢/ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملا
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®IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،كلذبزيهجتلاةلاحيف.

.١٤١/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانععجار

حيباصملاليغشتركذم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ليغشترصانععجار.مادختسالاديقةيجراخلا
.١٤١/ةيجراخلاحيباصملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

نوللابةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألا
نوللاىلإلوحتيو،دادعتسالاعضويفنوكيو
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظننوكيامدنعرضخألا
.ليغشتلاعضويفواًطوبضم

.١٨٢/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

يمؤالتلاماظنلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
.)اًرفوتمناكاذإ(اًطشنةعرسلاتابثيفمكحتلل
.١٨٤/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

لمعيهنإف،ءوضلااذهبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
،ةدايقلالبقو.هقالغإماكحإمدعوأبابلاحتفدنع
عجار.بسانملكشبباوبألاعيمجقالغإنمققحت
ديزملل١٢٢/اًمامتةقلغنملاريغباوبألالئاسر
.تامولعملانم
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تامولعملاتاشاش

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعمتي
نمديدعلاةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجم
.ةبكرملاةمظنأ

yوأz:وأقباسلاديدحتلاىلإباهذللطغضا
.يلاتلا

SوأT:ةشاشلاقطانمنيبلاقتناللطغضا

ىلإةدوعللSطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلا
.ةقباسلاةمئاقلا

SEL)ديدحتوأةمئاقحتفلطغضا:)ديدحت
نييعتةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاقرصنع
.ةنيعمتاشاشىلعميقلا

تامولعمزكرميفتامولعملاضرعتارايخ
)DIC(قئاسلا

تامولعمزكرمنمتامولعملاضرعليغشتنكمي
ةمئاقلانماهضرعفاقيإوأ)DIC(قئاسلا

Settings)تادادعإلا(.

ةحفصلاضرعءانثأSELىلعطغضا.١
Options)ضرعلاةقطنميف)تارايخلا

.ةعومجملابةيلعافتلا

Infoىلإريرمتلابمق.٢ Pages)تاحفص

.Tطغضامث،)تامولعملا

ةمئاقلالخلقنتللzوأyىلعطغضا.٣
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاش

رصانعلادحأزييمتءانثأSELىلعطغضا.٤
.هديدحتءاغلإوأرصنعلااذهديدحتل

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش

زكرميفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
ضعبرفوتتالدق.)DIC(قئاسلاتامولعم
.تابكرملاضعبيفتامولعملاتاشاش

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

Trip Tripوأ)1ةلحرلا(1 :)2ةلحرلا(2
،ًايلاحةعوطقملاةفاسملاةلحرلاضرعةشاشرهظت
نييعتةداعإرخآذنم،ليملاوأرتموليكلابءاوس

ةلحرلاةفاسمدادعنييعتةداعإنكمي.ةلحرلادادعل
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرطنع
.ةطشنةشاشلانوكت

Fuel Range)ةفاسملاضرعل:)دوقولاقاطن
ةجاحلانودةبكرملااهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلا
LOWضرعمتاذإو.دوقولابدوزتلاةداعإىلإ
ةبكرملابدوقولارادقمنأينعياذهف،)ضفخنم(
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقتمتي.ضفخنم
ىدمىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
يفةيقبتملادوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلا
.دوقولانازخ

Average Fuel Economy)طسوتم
تارتلليبيرقتلاطسوتملاضرعت:)دوقولاداصتقا
ليملكلوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠لكل
ىلعًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغلل
/ليم(مك١٠٠/تارتللاددعنملجسملاددعلا
.اذهةمئاقلارصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ
دوقولاداصتقاىوتسمطقفمقرلااذهسكعيو
ريغتبسحريغتيفوسوةبكرمللًايلاحيبيرقتلا
نييعتةداعإنكمي.ةدايقلافورظ

Average Fuel Economy)داصتقالاطسوتم
رارمتسابطغضلاقيرطنع)دوقولاكالهتسايف
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعSELىلع

يلاحلاداصتقالاضرعت:دوقولليروفلاداصتقالا
/رتل(رتموليك١٠٠لكلرتللابدوقولاكالهتسايف

.)نولاغ/ليم(نولاغلكلليملابوأ)مك١٠٠
ًايلاحدوقولاداصتقاىوتسمطقفمقرلااذهسكعيو
فورظريغتبسحرركتملكشبريغتيوةبكرملل
.ةدايقلا
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ةبكرملاةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
يفليملابوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
ًءانبطسوتملااذهباسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلا
رخآذنمةلجسملاوةبكرمللةفلتخملاتاعرسلاىلع
طسوتمنييعتةداعإنكمي.ةميقلاهذهلطبضةداعإ
SELىلعرارمتسابطغضلاقيرطنعةعرسلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنع

Timer)ةشاشلاهذهمادختسانكمي:)تقؤم
SELىلعطغضا،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمك
هذهرهظتفوسو.ةطشنةشاشلانوكتامدنع
نييعتةداعإرخآذنميضقنملاتقولاةيمكةشاشلا
ةدملSELىلعطغضا،تقؤملافاقيإل.تقؤملل
ديقتقؤملاوةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنعةريصق
طغضا،رفصىلإتقؤملانييعتةداعإل.ليغشتلا
هذهنوكتامدنعSELىلعرارمتساب
.ةطشنةشاشلا

Speed Warning)حيتي:)ةعرسلاريذحت
طبضل.اهزواجتديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل

Speed Warning)طغضا،)ةعرسلاريذحت
SpeedضرعدنعSELىلع Warning
طبضلzوأyىلعطغضا.)ةعرسلاريذحت(
قيرطنعةزيملاهذهليغشتفاقيإنكمي.ةميقلا
هذهضرعءانثأSELىلعرارمتسابطغضلا
رهظتس،راتخملاةعرسلادحزواجتمتاذإ.ةحفصلا
.سرجعمةيريذحتةلاسر

Cruise Set Speed)تبثملةنيعملاةعرسلا
ماظنبةطوبضملاةعرسلاضرعت:)ةعرسلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلاوأةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةعرسلاتابثيف

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
.يلاحلاةيراطبلادهج

طسوتمضرعل:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
يفداصتقالضفأودوقولاكالهتسايفداصتقالا
كلذكوةددحملاةفاسملارادمىلعدوقولاكالهتسا
ضرعيطيرشلكشىلعينايبمسرضرعت
.دوقولاكالهتسايفيروفلاداصتقالا

ديفملاتيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملا

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

ةلاسرلارهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Change Engine Oil Soon)تيزرييغت

لئاسرعجار.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملا
عرسأبتيزلارييغتبجي.١٢٣/كرحملاتيز
ةفاضإلاب.٢١٨/كرحملاتيزعجار.نكممتقو
رمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظنمايقىلإ
لودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإبىصُوي،تيزلا
.٢٧٢/ةنايصلا

رييغتلكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
مقتال.ًايئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزلل
يفمٰظنمريغلكشبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإب
رييغتهيفمتييذلاتقولافالخبرخآتقويأ
متيىتحةقدبهطبضةداعإنكميالثيح.تيزلا
ماظنطبضةداعإل.ةيلاتلاةرملايفتيزلارييغت
SELىلعرارمتسابطغضا،كرحملاتيزرمع

Oilةشاشلانوكتامدنعناوثةدعل Life)رمع
كرحملاتيزرمعماظنعجار.ةطشن)تيزلا
/٢٢٠.

ضرعت:)روطملازارطلا(تيزلاةرارحةجرد
)C°(ةيوئملاتاجردلابةيلاحلاتيزلاةرارحةجرد
.)F°(ةيتياهنرهفلاتاجردلاوأ

Oil Pressure)طغضضرعت:)تيزلاطغض
لكلدنوابلابوأ)kPa(لاكسابوليكلابًايلاحتيزلا
.)psi(ةعبرمةصوب

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
لابتاراطإلاطغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل

kPa)لاكسابوليك(وأpsi)ةصوبلكللطر
ةميقضرعمتي،اًضفخنمطغضلاناكاذإ.)ةعبرم
ةبقارمماظنعجار.يلاقتربلانوللابراطإلااذه
طغضةبقارمليغشتو٢٤٥/تاراطإلاطغض
.٢٤٥/تاراطإلا

Blank Page)مدعحيتت:)ةغرافةحفص
تامولعمضرعقطانميفتامولعمةيأضرع
.ةعومجملا

ةيولعلاةشاشلا

ريذحت}
عوطسلاةديدشةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
قرغتستدقف،كتيؤرلاجميفةياغللةعفترموأ
يفبغرتيتلاءايشألاةيؤرلتقولانمديزملا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

نأنمدكأت.جراخلاباًملظموجلاناكاذإاهتيؤر
عضوميفوةمتعمةيولعلاةشاشلاةروص
.كتيؤرلاجميفضفخنم

،)HUD(ةيولعةشاشبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ليغشتبةقلعتملاتامولعملاضعبضرعمتيهنإف
ةروصلاضرعمتي.يمامألاجاجزلاىلعةبكرملا
ىلعأبةدوجوملاةيولعلاةشاشلاةسدعلالخنم
ةروصكتامولعملارهظت.تاسايقلاةزهجأةحول
.ةرايسلاةمدقموحنةهجتم

هيبنت

ةيولعلاةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
ةفاسملاريدقتيفئطختدقف،نكرللدعاسمك
مدختستال.ةبكرملابررضلاقاقحلإيفبستتو
.نكردعاسمكةيولعلاةشاشلاةروص

ةددعتمتاغلبةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
دادعةءارقميقضرعنكمي.تابكرملاضعبيف
ةيزيلجنإلاتادحولابىرخألاةيمقرلاميقلاوةعرسلا
.ةيرتملاوأ

نكميامنيبويدارلاربعةغللارايتخارييغتنكمي
.تادادعلاةعومجملالخنمسايقلاتادحورييغت
قيبطتتاشاش"و١٣١/ةرايسلاصيصختعجار
ةعومجم(تاسايقلاةزهجأةعومجميف"تادادعلا
ةزهجأةعومجموا١٠٤/)روطملازارطلا
.١٠٢/)يساسألازارطلاةعومجم(تاسايقلا

ةبكرملليمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع

ةبكرملاتامولعمضعبةيولعلاةشاشلاضرعتدق
:ةبكرملابةصاخلاةيلاتلاتاهيبنتلاوألئاسرلاو

.Speed)ةعرسلا(

كرحملانارودةعرسسايقم.

توصلا.

فتاهلا.

ةحالملا.

تامداصتلانمهيبنتلا.

ةعرسلاتبثم.

ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم.

.Low Fuel)دوقولاضافخنا(

راسيىلعةيولعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجع

:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل

.قئاسلادعقمطبضا.١

.كرحملاليغشتبأدبا.٢

ةشاشلاطبضلةيلاتلاتادادعإلامدختسا.٣
.ةيولعلا

لعجلجأنمعفراوألفسأللطغضا:$
نكمي.طسولايف)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروص
،طقفلفسألوىلعألةيولعلاةشاشلاةروصطبض
.نيبناجللسيلو
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لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!
.ةشاشلاضرعرييغتليدؤتسةطغض

D:ةشاشلاحيتفتلطغضلايفرمتساوعفرا.
عمطغضا.ةشاشلاميتعتلرارمتسالاعمطغضا
.ةشاشلاقالغإلرارمتسالا

عطستوةيولعلاةشاشلاةروصمتُعتفوس
نكميامك.ةيجراخلاةرانإلاضيوعتلًايكيتاموتوأ

بسحةيولعلاةشاشلاعوطسيفمكحتلاحاتفمطبض
.ةجاحلا

اًعبتًاتقؤمةيولعلاةشاشلاةروصءيضتنأنكمي
.ةيولعلاةشاشلاىلعسمشلاءوضعضوموةيوازل
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو

ةبوعصىلإةبطقتسملاةيسمشلاتاراظنلايدؤتدق
.ةيولعلاةشاشلاةروصةيؤر

ةيولعلاةشاشلارظانم

ضعب.ةيولعلاةشاشلايفةحاتمرظانمةعبرأكانه
نكميةبكرملاتاهيبنتوألئاسروةبكرملاتامولعم
.رظنميأيفاهضرع

دادعةءارقةشاشلاهذهضرعت:ةعرسلاضرع
رشؤمو)ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب(ةعرسلا
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاوةعرسلادودح
رشؤموةراحلاةرداغمنمريذحتلاوةعرسلا
ضعبرهظت.ةيمامألاتابكرملانمريذحتلا
هذهىلعيوتحتيتلاتابكرملابطقفتامولعملا
.ةطشننوكتامدنعتازيملا

ةعرسلاةشاشضرعمتي:فتاهلا/توصلاضرع
ةطحمضرعمتي.فتاهلا/توصلاتامولعمعم
.ةدراولاتاملاكملاوطئاسولاعونوةيلاحلاويدارلا

ةمولعماًعيرسضرعتةيولعلاةشاشلارظانمعيمج
ةلجعليغشترصانعقئاسلامدختسيامدنعةيتوص
يفةضورعملاتوصلاطبضعاضوأطبضلةدايقلا
.تادادعلاةعومجم

ةعومجميفرهظتيتلاةدراولاةيفتاهلاتاملاكملا
رظانمنمرظنميأيفاًضيأرهظت،تادادعلا
.ةيولعلاةشاشلا

تامولعمةشاشلاهذهنمضتت:ةحالملاضرع
ةوطخةقيقدلاةحالملاتامولعموةعرسلاضرع
هاجتاضرعمتي.تابكرملاضعبيفةوطخب
.طشنريغةحالملاهاجتانوكيامدنعةلصوبلا

يفةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
نمرظنميأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانم

ةعرسلادادعةءارقضرعمتي:ءادألاضرع
عاضوأوةقيقدلايفكرحملاتارودددعةءارقو
.ةعرسلالقانرشؤموسورتلاقودنص
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ةيولعلاةشاشلابةيانعلا

خاسوأيأةلازإللخادلانميمامألاجاجزلافظن
ةروصحوضووأةدحنمللقتدقتاقبطوأ
.ةيولعلاةشاشلا

معانليدنمبةيولعلاةشاشلاةسدعفيظنتبمق
.اهففجمث،قفربةسدعلاحسما.جاجزفظنمو

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا

:نمققحت

.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.

ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.
.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا

.بسانمعافتراىلعةطوبضمHUDةروص.

.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.

.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

،ةحيحصريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف

ةلاحيف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
لادبتساعجار،يمامألاجاجزلالادبتساةرورض
.٢٣١/يمامألاجاجزلا

ةبكرملالئاسر

لمارفلاماظنلئاسر

ضفخنمحباكملاتيزىوتسم

لئاسىوتسمنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.٢٢٧/لمارفلاتيزعجار.اًضفخنملمارفلا

حباكملاةنوخسيفطرف

.لمارفلاةرارحدادزتامدنعةلاسرلاهذهضرعمتي
ىلإلقتنا.لالتلاىلعةدايقلادنعكلذةيؤرمتتدق
.لقألاةعرسلالقان

فقوتلاحباكمريرحتلحباكملاىلعطغضا

نكرلالمارفريرحتةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
عجار.لمارفلاةساودلامعتسانودةيئابرهكلا

Electric Parking Brake)نكرلالمارف
.١٧٧/)يئابرهكلا

RELEASE PARKING BRAKE
)نكرلالمارفررح(

لمارفماظنليغشتمتاماذإاًضيأاهضرعمتيدقو
عجار.ةبكرملاكرحتءانثأةيئابرهكلانكرلا

Electric Parking Brake)نكرلالمارف
.١٧٧/)يئابرهكلا

SERVICE BRAKE ASSIST)ةمدخ
)نكرلادعاسم

ماظنيفةلكشمكانهنوكيامدنعاهضرعمتيدقو
دعاسمكرحمعمستدق.دعاسملالمارفلازيزعت
اذهو.دوقولاةساودقفخبرعشتدقولمارفلازيزعت
ةبكرملابهّجوت.فورظلاكلتتحتيعيبطءيش
.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإ

SERVICE PARKING BRAKE
)نكرلالمارفةمدخ(

يفةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ءارجإلليكولاىلإةبكرملابهّجوت.نكرلالمارف
.ةنايصلا

اًمامتةقلغنملاريغباوبألالئاسر

حوتفمبابلا

ةشاشىلعحوتفمبابلازمرضرعمتيفوسو
متاماذإ.لباقملابابللقئاسلاتامولعمزكرم
متيفوسف،)نكر(Pعضوىلإةبكرملاليدبت
DOORةلاسرضرع OPEN)حوتفمبابلا(
.ماكحإببابلاقلغأ.اًضيأ

حوتفمكرحملاءاطغ

زمرراوجىلإةلاسرلاهذهضرعمتيفوسو
قلغأ.اًحوتفمءاطغلانوكيامدنعحوتفمءاطغلا
.ماكحإبءاطغلا
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حوتفميفلخلابابلا

امدنعزمرراوجىلإةلاسرلاهذهضرعمتيفوس
ةرخؤملابابقلغأ.ةحوتفمةيفلخلاباوبألانوكت
.ماكحإب

كرحملاديربتماظنلئاسر

ةرارحعافتراببسبءاوهلاةلابقتلوحت
كرحملا

كرحملاديربتلئاسحبصيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةداتعملاليغشتلاةرارحةجردنمةنوخسرثكأ
،نخاسلاكرحملاىلعلمحلانمًاديزميدافتلو
ً.ايكيتاموتوأءاوهلافييكتطغاضليغشتفقوتي
ىلإديربتلالولحمةرارحةجردةدوعدنعو
ةرمءاوهلافييكتطغاضلمعي،داتعملاىوتسملا
.ةبكرملاةدايقيفرارمتسالانكميو.ىرخأ

ليكولاعجارف،روهظلايفةلاسرلاهذهترمتسااذإ
فلتيدافتلنكممتقوبرقأيفماظنلاحالصإل
.كرحملا

ENGINE OVERHEATED -
IDLE ENGINE

ليغشتبمق-كرحمللةطرفملاةنوخسلا(
)تابثلاءانثأكرحملا

مزاللانعةدئازلاةنوخسلادنعةلاسرلاهذهرهظت
.دربتةبكرملاعدوفقوت.كرحملاديربتلئاسل

ENGINE OVERHEATED -
STOP ENGINE

ليغشتفقوأ-كرحمللةطرفملاةنوخسلا(
)كرحملا

لصاوتمنينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ريغةرارحةجردىلإكرحملاديربتماظنلصواذإ
ىتمةبكرملاليغشتفقوأوفقوت.ليغشتللةنمآ
.ةديدشتايفلتثودحبنجتلنامأبكلذكنكمأ
ىلإلصيوكرحملادربيامدنعةلاسرلاهذهيفتخت
.ةنمآلاليغشتلاةرارحةجرد

HIGH COOLANT
TEMPERATURE

)ديربتلالئاسةرارحةجردعافترا(

لئاسةرارحةجردتناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.ةعفترمديربتلا
.٢٢٥/ةطرفمةروصب

كرحملاتيزلئاسر

ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا

ىلإكرحملاتيزجاتحيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةداعإنمدكأت،كرحملاتيزرييغتدنع.رييغت

تيزرمعماظنعجار.تيزلارمعماظنطبض
(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمو٢٢٠/كرحملا
ةنايصلالودجو٢١٨/كرحملاتيزو١١٨/
/٢٧٢.

يفلمعيكرحملاقبانخاسكرحملاتيز
فوقولاعضو

كرحملاتيزضرعتدنعةلاسرلاهذهرهظت
.دربتةبكرملاعدوفقوت.ةدئازلاةنوخسلل

كرحمللتيزةفاضإضفخنمكرحملاتيز

امدنعةلاسرلاهذهرهظت،تابكرملاضعبيفو
.ةياغللاًضفخنمكرحملايفتيزلاىوتسمحبصي
ىلإلصيلةئبعتلالبقتيزلاىوتسمصحفا
اًضفخنمتيزلانكيملاذإ.هبىصوملاىوتسملا
ىلإةبكرملابهّجوتف،ةئيضمةلاسرلاهذهتلظو
كرحملاتيزعجار.ةنايصلاءارجإلليكولا
/٢١٨.

OIL PRESSURE LOW -
STOP ENGINE

)كرحملافقوأ-ضفخنمتيزلاطغض(

تايوتسمضافخناةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
نكممتقوبرقأيفةبكرملافقوأ.تيزلاطغض
ضافخناببسحيحصتمتيىتحاهلغشتالونامأبو
،نكممتقوعرسأيفتيزلاصحفا.تيزلاطغض
.ليكوبرقأىدلةنايصلاءارجإلةبكرملاببهذاو

كرحملاةقاطلئاسر

كرحملاةوقضيفختمت

كرحملاءابرهكلقتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةردقيفكرحملاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملاب
نكلوةلاسرلاهذهترهظاذإ.عراستلاىلعةبكرملا



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
13/16

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٤

دقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألاضفخنيمل
.ةبكرملاةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ضرعءانثأةضفخنمةعرسبةبكرملاةدايقنكمي
ىصقألادحلاضفخنيدقنكلو،ةلاسرلاهذه
هذهروهظرارمتسادنع.ةعرسلاوعراستلل
هجوتلابجي،رركتملكشباهضرعوأ،ةلاسرلا
.برقأيفةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو

دوقولاماظنلئاسر

ضفخنمدوقولا

دوقولاىوتسمضافخنادنعةلاسرلاهذهرهظت
.نكممتقوبرقأيفدوقولابدوزت.ةبكرملاب

لافقألاوحيتافملالئاسر

عضدعبنعمكحتلازاهجفاشتكارذعت
ةرايسلالغشمثصصخملاناكملايفحاتفملا

ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
نعلوخدلالاسرإزاهجفاشتكامتيمللاحيف
زاهجةيراطبنوكتامبرو.حاتفمنودبدُعب
عمةبكرملاليغشتءدب"عجار.ةفيعضلاسرإلا
ماظنليغشتنمض"لاسرإلازاهجةيراطبضافخنا
.٢٥/(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

دعبنعمكحتلازاهجفاشتكارذعت

زاهجةيراطبنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عمةبكرملاليغشتءدب"عجار.ةفيعضلاسرإلا
ماظنليغشتنمض"لاسرإلازاهجةيراطبضافخنا
.٢٥/(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلا

لمارفلاطغضامكحتلازاهجفاشتكارذعت
كرحملاليغشتل

ليغشتفاقيإةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
ًالباقدعيملRKEماظنلاسرإزاهجوةبكرملا
لاسرإزاهجنودليغشتلاةداعإبحمُسي.فاشتكالل
ةساودىلعطغضا.قئاقدسمخةدملRKEماظن
ليغشتةداعإلكرحملافاقيإ/ءدبرزمثلمارفلا
.ةرايسلا

NUMBER OF KEYS
PROGRAMMED

)ةجمربملاحيتافملاددع(

ةديدجحيتافمةجمربدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةبكرملل

ةبكرملابدعبنعمكحتلازاهجكرتمت

زاهجلازيالوةبكرملاكرتدنعةلاسرلاهذهرهظت
.اهلخادحاتفمنودلوخدلالاسرإ

دعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتساءاجرلا

ةيراطبلادبتساىلإةجاحلادنعةلاسرلاهذهرهظت
البدُعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإزاهج
.(RKE)حاتفم

حيباصملالئاسر

AUTOMATIC LIGHT
CONTROL ON/OFF

يكيتاموتوألاليغشتلاحاتفمفاقيإ/ليغشت(
)ةرانإلل

ليغشتلاحاتفمليغشتدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظنعجار.هئافطإوأةرانإلليكيتاموتوألا
.١٤٣/يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملا

XX TURN INDICATOR FAILURE
)XXفاطعنالارشؤميفلطع(

فوس،لمعتالنارودلاتاراشإىدحإنوكتامدنع
يذلاحابصملارهظتيكلةلاسرلاهذهضرعت
.٢٣٢/ةبمللالادبتساعجار.رييعتلاىلإجاتحي

لمعيفاطعنالارشؤم

يففاطعنالاةراشإكرتدنعةلاسرلاهذهرهظت
.فاطعنالاةراشإليغشتفاقيإبمق.ليغشتةلاح

قئاوعلانعفشكلاماظنلئاسر

يمامألامداصتلاهيبنتفاقيإ

نمهيبنتلاليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةيمامألاتامداصتلا
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FORWARD COLLISION
SYSTEM OFF

)يمامألامداصتلاماظنليغشتفاقيإ(

لمارفلاليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
لمارفلاعجار.)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألا
.١٩٨/(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألا

FORWARD COLLISION
SYSTEM REDUCED

)يمامألامداصتلاماظنضفخ(

ةيئاقلتلالمارفلاماظننييعتدنعةلاسرلاهذهرهظت
موقي.)هيبنت("Alert"دادعإلاىلإ)FAB(ةيمامألا
لمارفلاعجار.FABفئاظوليطعتبدادعإلااذه
.١٩٨/(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألا

FORWARD COLLISION
SYSTEM UNAVAILABLE

)حاتمريغيمامألامداصتلاماظن(

لمارفلانوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ضعبلةحاتمريغ)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألا
هذهرهظتدق.ةنايصللFABماظنجاتحيال.تقولا
:ةيلاتلاتالاحلايفةلاسرلا

.يمامألاجاجزلاوأةرايسلاةمدقمةفاظنمدع.
يأنماهولخونكامألاهذهةفاظنىلعظفاح
نمديزمل.اهريغوأديلجوألحووأةبرتأ
ةيانعلاعجار،ةفاظنلالوحتامولعملا
.٢٦٣/ةيجراخلا

ءادأىلعةريزغلاجولثلاوأراطمألارثؤت.
.ماسجألافشك

ةلكشمكانهتناكاذإةلاسرلاهذهًاضيأرهظتامبر
عجار.)تابثلايفمكحتلا(StabiliTrakماظنيف
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
/١٧٩.

جاجزلافيظنت،ةيمامألااريماكلاةقاعإ
يمامألا

لمعتنلو.اريماكلابجحدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةبكرملامامأةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاايازم
)FPB(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاو)FCA(
دعاسمو)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاو
دنعريذحتلاو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
مق،ةلكشملاهذهلحل.)LDW(ريسةراحةرداغم
ةآرمفلخدوجوملاءزجلا،يمامألاجاجزلافيظنتب
.ةيفلخلاةيؤرلا

LANE CHANGE ALERT OFF
)ريسلاةراحرييغتهبنمليغشتفاقيإ(

ليغشتفقوأدققئاسلانأىلإةلاسرلاهذهريشت
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمدعاسميماظن
)SBZA(ةراحلارييغتهيبنتو)LCA(.

LANE KEEPING ASSIST
UNAVAILABLE

ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم(
)حاتمريغ

ءاقبلادعاسمرفاوتمدعدنعةلاسرلاهذهضرُعت
ةرداغمدنعريذحتلاماظنو)LKA(راسملايف
ماظنجاتحيال.ةتقؤمةرتفل)LDW(ريسةراح

LKAةنايصلل.

فظن.اريماكلارظحلةجيتنةلاسرلاهذهرهظت
ةآرمفلخيمامألاجاجزلانميجراخلاءزجلا
.ةيفلخلاةيؤرلا

REAR AUTO BRAKE/PARK
ASSIST OFF

دعاسمماظن/ةيفلخلاةيكيتاموتوألالمارفلا(
)لمعيالنكرلا

دعاسمماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
يفببستتةتقؤمةلاحكانهنوكتامدنعوأنكرلا
.ماظنلاليطعت

ريغنكرلادعاسم/يفلخيكيتاموتوأحبكم
رفوتم

نكرلاتازيمطيشنتةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
قئاسلاةدعاسمماظنيفةدوجوملافلخللعوجرلاو
ال.ًاتقؤمةرفوتمريغتازيملاهذهنوكتامدنع
.ةنايصللماظنلاجاتحي
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:ةيلاتلاتالاحلايفكلذرهظيدق

ىلعظافحلابجي.فيظنريغرادارلا.
،ةبرتألاونيطلانمةيلاخرادارلاتارعشتسم
ءزجلافيظنتبمق.لحولاوديلجلاوجولثلاو
ديزمل.لماكلابةبكرملانميفلخلاوأيمامألا
ةيانعلاعجار،ةفاظنلالوحتامولعملانم
.٢٦٣/ةيجراخلا

ةيناكمإىلعةريزغلاجولثلاوأراطمألارثؤت.
.اريماكلاءادأىلعوأرادارلابءايشألافشك

.١٩٠/قئاسلاةدعاسمةمظنأعجار

SERVICE FORWARD
COLLISION SYSTEM

)يمامألامداصتلاماظنةمدخ(

ىلإةبكرملاببهذاف،ةلاسرلاهذهضرعمتاذإ
ماظنلالمعيالدق.ماظنلاحالصإلةنايصلازكرم
هيبنتو،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
لمارفلاماظنوأ/و،)FCA(يمامألامداصتلا
هذهمدختستال.)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألا
.ةبكرملاحالصإمتيىتحةمظنألا

SERVICE DRIVER
ASSIST SYSTEM

)قئاسلاةدعاسمماظنةمدخ(

ىلإةبكرملاببهذاف،ةلاسرلاهذهضرعمتاذإ
.ماظنلاحالصإلةنايصلازكرم

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلالمعيالدق
)ACC(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاوأ
)FCA(ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاوأ)FAB(
وأفلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنألاوأ
وأ/و)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
ال.)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
.ةبكرملاحالصإمتيىتحةمظنألاهذهمدختست

SERVICE FRONT CAMERA
)ةيمامألااريماكلاةمدخ(

،ةرمتسمةدايقدعبةلاسرلاهذهضرعرمتسااذإ
هّجوت.ةنايصىلإةجاحبةبكرملانأينعياذهف
ةلاحيفةلمرفلامدختستال.ليكولاىلإةبكرملاب
نمهيبنتلاو)FPB(ةبكرملامامأةاشمدوجو
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاو)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسمو)FAB(ةيمامألا
ةراحةرداغمدنعريذحتلاو)LKA(ةيرورملا
.)LDW(ريس

SERVICE PARK ASSIST)ةمدخ
)نكرلادعاسمماظن

ماظنبةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
يفكتدعاسملماظنلااذهمدختستال.نكرلادعاسم
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.نكرلا
.ةمزاللا

SERVICE REAR AUTO
BRAKE AND PARK ASSIST

ماظنوةيفلخلاةيكيتاموتوألالمارفلاةمدخ(
)نكرلادعاسم

يتزيمبةلكشمدوجوةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
ال.قئاسلاةدعاسمماظنيففلخللعوجرلاونكرلا
وأةبكرملانكريفةدعاسمللماظنلااذهمدختست
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.فلخللعوجرلا
.ةمزاللاةنايصلاىلع

SERVICE SIDE
DETECTION SYSTEM

)يبناجلافاشتكالاماظنةمدخ(

،ةرمتسمةدايقدعبةلاسرلاهذهضرعرمتسااذإ
هّجوت.ةنايصىلإةجاحبةبكرملانأينعياذهف
ةقطنمدعاسمتازيملمعتنل.ليكولاىلإةبكرملاب
رييغتدعاسمو)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
نمةمداقلاتابكرملانمريذحتلاو)LCA(ةراحلا
.)RCTA(فلخلا

SIDE DETECTION SYSTEM
UNAVAILABLE

)حاتمريغيبناجلافاشتكالاماظن(

ةقطنمدعاسمتازيملطعتىلإةلاسرلاهذهريشت
رييغتهيبنتو)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
نمةمداقلاتابكرملانمريذحتلاو)LCA(ةراحلا
ةادأبجحيامدوجولاًرظن)RCTA(فلخلا
ةدوجوملاتابكرملافاشتكانماهعنميوراعشتسالا
ريستاهسفنةبكرملانأوأةيؤرلامادعناةقطنميف
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،لاثملاليبسىلعءارحصلاك،ةحوتفمةقطنميف
رهظتنأنكمي.ليغشتللةيفاكتانايبدجوتالثيح
ذاذرببسبوأديدشلارطملاببسبةلاسرلاهذه
.ةنايصىلإجاتحتالكتبكرمنإف،اذلو.قيرطلا
ةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"عجار،فيظنتلل
.٢٦٣/ةيجراخلا

ةدايقلاىلوت

،قئاسللطشنهيجوتدوجوLKAفشتكيملاذإ
.نينرتوصوهيبنتتوصرادصإمتيس
عجار.جورخللةدايقلاةلجعكرح

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

ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر

AWD OFF)عفدلاماظنليغشتفاقيإ
)تالجعلاعيمجب

عيمجبعفدلاماظننوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
لوحتتسو.ًاتقؤمحاتمريغ)AWD(تالجعلا
ةيمامألاتالجعلابعفدلاماظنىلإةرايسلا
)FWD(.يليامببسباذهثدحيدق:

يفوأةقلزلاحطسألاىلعةليوطلاةدايقلا.
عفدلاماظنلخدي.ةريطخلاةدايقلاعاضوأ
يئاقولاعضولاىلإAWDتالجعلاعيمجب
.فلتثودحبنجتلكلذو

عجار.ةبكرملاىلعجمدميطايتحاراطإكانه.
.٢٥٨/ريغصيطايتحاراطإ

يطايتحالاراطإلالادبتسادنعةلاسرلاهذهيفتخت
طبضةداعإل.طورشلاءافيتسامدعوأجمدملا
ةرمهلّغشولاعشإلاليغشتفقوأً،ايوديةلاسرلا
يفةلاسرلاترمتسااذإ.ةيناث٣٠دعبىرخأ
.ليكولاىلإهجوتف،روهظلا

AWD RECOMMENDED
CHANGE DRIVER MODE

تالجعلاعيمجبعفدلاماظنمادختسابىصوي(
)قئاسلاعضورييغتو

ريثكللAWDماظنفاشتكادنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظنعضويفليغشتلاءانثأتالجعلاقالزنانم
ماظنعجار.)FWD(ةيمامألاتالجعلابعفدلا
.١٧٦/تالجعلاعيمجبعفدلا

SERVICE ALL WHEEL DRIVE
)تالجعلاعيمجبعفدلاماظنةمدخ(

ماظنبةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
تالكشملانمددعثدحتدق.تالجعلاعيمجبعفدلا
رمألامزليدق.ةلاسرلاهذهروهظيفببستتيتلا
.تالجعلاعيمجبعفدلاماظنىلعةمدخءارجإ

ةيمامألاتالجعلابعفدلاماظنبةرايسلالمعتس
FWD.ليغشتفقوأونمآناكميففقوت

ققحتوةرايسلاليغشتدعأ.ةيناث٣٠ةدمللاعشإلا
ءارجإمزليالف،ةلاسرلارهظتملاذإ.ةلاسرلانم
مزليف،ىرخأةرمةلاسرلاترهظاذإو.ةمدخلا
.ليكولابلصتا.ماظنلاىلعةمدخلاءارجإ

SERVICE STABILITRAK)ةمدخ
)STABILITRAKماظن

ماظنبةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
StabiliTrak.مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار

.١٧٩/تابثلايفينورتكلإلا

SERVICE TRACTION
CONTROL

)رجلايفمكحتلاماظنةمدخ(

ماظنبةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
/رجلايفمكحتلاعجار.)TCS(رجلايفمكحتلا
.١٧٩/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

قيرطلاحطسىلعةبكرملاتيبثتماظنفاقيإ

مكحتلاماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظن/رجلايفمكحتلاعجار.)TCS(رجلايف
.١٧٩/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

قيرطلاحطسىلعةبكرملاتيبثتماظنليغشت

يفمكحتلاماظنليغشتدنعةلاسرلاهذهرهظت
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار.رجلا
.١٧٩/تابثلايفينورتكلإلا
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ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسر

SERVICE AIRBAG)ةمدخبمق
)ةيئاوهلاةداسولا

ماظنبةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلع

نامألامازحلئاسر

رفوتمريغيئاقلتلانامألامازحدشماظن

مازحماكحإماظنحبصيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ريغ،هبزيهجتلاةلاحيف،يكيتاموتوألانامألا
اذإ.تقؤمفرظاذهيفببسلانوكيدق.رفوتم
ةعجارمبكيلعف،روهظلايفةلاسرلاترمتسا
.ليكولا

SERVICE AUTOMATIC
SEATBELT TIGHTENING

SYSTEM
)اًيئاقلتنامألامازحطبرماكحإماظنةنايص(

ىلإةبكرملاببهذاف،ةلاسرلاهذهضرعمتاذإ
مازحليكيتاموتوألاماكحإلاماظنحالصإلليكولا
.كلذبزيهجتلاةلاحيف،نامألا

نامألالئاسر

ةقرسةلواحمطبضمت

يفثبعةلاحفاشتكادنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةبكرملا

ةبكرملاةنايصلئاسر

SERVICE POWER STEERING
)رزاؤملاهيجوتلاةمدخ(

يفسرجتوصردصيدقوةلاسرلاهذهرهظت
.يلآلاهيجوتلاماظنعمةلكشمثودحلامتحاةلاح
يفضافخناةظحالمعمةلاسرلاهذهترهظاذإ
،هيجوتلاةدعاسمدقفوأةدايقلاةلجعبهيجوتلاءادأ
.ليكولاعجارف

SERVICE VEHICLE SOON)ةمدخ
)اًعيرسةرايسلا

يفةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ءارجإلليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ةبكرملا
.ةنايصلا

هيجوتلاماظنلئاسر

ACTION REQUIRED TURN
STEERING WHEEL

START VEHICLE AGAIN
دعأوةدايقلاةلجعردأ،ءارجإذاختامزلي(
)ىرخأةرمةرايسلاليغشت

دومعلفقزاهجنأىلإةراشإللةلاسرلاهذهرهظت
يلاتلابو،دومعلالفقحتفءارجإهيلعرذعتيهيجوتلا
ىلعمق،رمألااذهثدحاذإ.كرحملاليغشتمتيمل
ملاذإو.ىرخألةهجنمةدايقلاةلجعريودتبروفلا
كنكمي،هيجوتلادومعلفقحتفيفءارجإلااذهحلفي
كلذدعب.قئاسلابابحتفمثكرحملاليغشتفاقيإ
ةدايقلاةلجعريودتوىرخأةرمةرايسلاليغشتبمق
ريودتمزلي.ةيناث15يلاوحةدملىرخألةهجنم
طغضلادعبروفلاىلعةيحانلكيفهيجوتلادومع
ENGINEىلع START/STOP)فاقيإ/ءدب
ىلعهيجوتلادومعلفقزاهجةدعاسمل)كرحملا
رمألامزليدقنايحألاضعبيف.دومعلالفقحتف
نمةلكشملاهذهبنجتنكميو.ةوقلاضعبمادختسا
لبقميقتسملكشبةيمامألاتالجعلاهيجوتلالخ
.كرحملاليغشتفاقيإ

SERVICE STEERING
COLUMN LOCK

)هيجوتلادومعلفقةمدخ(

زاهجيفةلكشمفاشتكادنعةلاسرلاهذهرهظت
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.هيجوتلادومعلفق
.ةمزاللاةنايصلاىلع
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لفقمةدايقلاةلجعدومع

ءانثأهيجوتلادومعلفقدنعةلاسرلاهذهرهظت
دومعلفقمتينأيعيبطلانم.كرحملاليغشت
متينأيغبني.دُعبنعكرحملاليغشتءانثأهيجوتلا
ةساودىلعطغضلادعبهيجوتلادومعلفقحتف
ENGINEولمارفلا START/STOP)ءدب/
.)كرحملافاقيإ

ةرايسلاليغشتءدبةلاسر

ةبكرملاليغشتءدبلحباكملاىلعطغضا

ليغشتءدبةلواحمدنعةلاسرلاهذهضرعمتي
.لمارفلاةساودىلعلوألاطغضلانودةبكرملا

SERVICE KEYLESS
START SYSTEM

)حاتفمنودبليغشتلاماظنةمدخ(

ماظنبةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ءارجإلليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ليغشتلاءدبرز
.ةنايصلا

تاراطإلالئاسر

SERVICE TIRE
MONITOR SYSTEM

)تاراطإلاةبقارمماظنةمدخ(

ماظنيفلطعكانهناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
ليغشتعجار.)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
.٢٤٥/تاراطإلاطغضةبقارم

تاراطإلاتاساسحىلعفرعتلاطيشنت

ىلعماظنلافرعتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
طغضةبقارمليغشتعجار.ةديدجتاراطإ
.٢٤٥/تاراطإلا

TIRE PRESSURE LOW
ADD AIR TO TIRE

ىلإءاوهلافضأ،ضفخنمراطإلاطغض(
)راطإلا

يفطغضلاضافخنادنعةلاسرلاهذهضرعمتي
.رثكأوأدحاوراطإ

LEFTةلاسرلاهذهضرعتامك FRONT)رسيأ
RIGHTوأ)يمامأ FRONT)وأ)يمامأنميأ

LEFT REAR)وأ)يفلخرسيأ
RIGHT REAR)ىلإةراشإلل)يفلخنميأ

.ضفخنملاطغضلايذراطإلاعضوم

ضافخنابصاخلاريذحتلاحابصمءيضيامك
تاراطإلاطغضءوضعجار.تاراطإلاطغض
/١١٥.

يفتاراطإلاطغضنأشبريذحتةلاسرترهظاذإ
برقأيففقوتف،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ىتحءاوهلابهديوزتبراطإلاخفناو.نكممتقو
قصلم"ىلعةحضوملاميقلاراطإلاطغضلداعي
٢٤١/تاراطإعجار."راطإلاوةلومحلاتامولعم
تاراطإلاطغضو١٦٣/ةرايسلاةلومحدودحو
/٢٤٣.

يفتاراطإلاطغضلوحةلاسرنمرثكأرهظتدق
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعي.دحاوتقو
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.تاراطإلاطغضميق

(DIC)/١١٨.

سورتلاقودنصلئاسر

SERVICE TRANSMISSION)ةمدخ
)سورتلاقودنص

عجار.سورتلاقودنصيفةلكشمكانهنوكتدق
.ليكولاعمرمألا

SERVICE TRANSMISSION
NOW UNABLE TO

SHIFT SOON
رييغترذعتي،نآلاسورتلاقودنصةمدخ(
)اًبيرقسورتلا

متيملام.سورتلاقودنصىلعةمدخلاءارجإمزلي
مادختسارذعتيدق،ةرايسلاىلعةمدخلاءارجإ

)نكر(Pعضولانمجورخللسورتلاقودنص
.نكميامعرسأبكترايسةنايصلهجوت.ًابيرق

SERVICE SHIFTER SEE
OWNER'S MANUAL

)كلاملاليلدعجار،لقانلاةمدخ(

هجوت.سورتلارييغتعارذىلعةمدخلاءارجإمزلي
ةرايسلاتناكاذإ.نكميامعرسأبكترايسةنايصل
ققحتف،)نكر(Pعضوىلإًايكيتاموتوألقنلابموقت
،ةرايسلاليغشتل.ًاقلاعنكرلارزناكاذإامةفرعمل
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بولطملاسرتلاىلعسورتلارييغتعارذطغضا
R)عوجر(وأD)ةرايسلاةعرسديزتىتح)ةدايق
ررحمث،)ةعاسلايفليم١٠(اس/مك١٥نع
.سورتلارييغتعارذ

ليدبتلارذعت

ويوديلاعضولامادختسادنعةلاسرلاهذهرهظت
ةعرسعمبسانتيالسرتىلإلقنلاةلواحمو
.(rpm)ةقيقدلايفكرحملاتافلددعوةبكرملا
.١٧٥/يوديلاعضولاعجار

Pنكرلاعضولةكرحلالقانليدبت

ةكرحلالقانليوحتبجيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
يفةلاسرلاهذهرهظتدق.)نكر(Pعضولاىلإ
يفةبكرملانوكتامدنعكرحملاليغشتفاقيإةلاح
.)نكر(Pفالخبرخآعضو

يفكرحملاعضةكرحلالقانةرارحعافترا
نوكسلاعضو

تعفترااذإنينررودصعمةلاسرلاهذهرهظت
عافتراعمةدايقلا.ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
اًررضببستنأنكميةكرحلالقنةرارحةجرد
ؤطابتلاعضويفاهكرتاوةبكرملافقوأ.ةبكرملل
ةلاسرلاهذهيفتخت.دربينأةكرحلالقنلحامسلل
.نمآىوتسمىلإلئاسلاةرارحةجردلصتامدنع

ةرايسلاركذملئاسر

ةيانعبةدايقلابمق-جولثنوكتلمتحي

فورظكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةيديلج

الوأعطقتملاحسملاىلإتاحساملامكحمردأ

ةعرسطبضةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
حاتفمىلععطقتمرايتخانودةعطقتملاةحساملا
جاجزلاةلساغ/ةحسامعجار.ةحساملايفمكحتلا
.٩٦/يمامألا

ةرايسلاةعرسلئاسر

ةددحملاةعرسلازواجتمت

ىلعأةبكرملاةعرسنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
”ةعرسلاريذحت“عجار.ةطوبضملاةعرسلانم
.١١٨/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمنمض

ةدئازةرايسلاةعرس

ةبكرملاةعرسزواجتتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.)ةعاس/ًاليم٧٥(ةعاس/مك١٢٠

ليسغلالئاسىوتسملئاسر

ديوزتبمقضفخنمليسغلالئاسىوتسم
لئاسلا

لئاسىوتسمنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظتدق
جاجزلالسغلئاسنازخألما.اًضفخنملسغلا
ةماعةرظنعجار.نكممتقوبرقأيفيمامألا
ىلعفرعتلالجأنم٢١٧/كرحملاةريجحىلع
،كلذك.يمامألاجاجزلالسغلئاسنازخعقوم
.٢٢٦/لسغلالئاسعجار
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ىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملا

ةرايسلاصيصخت
ىلإلوصولليتوصلاماظنلاليغشترصانعمدختسا
صيصختلجأنميصخشلاعباطلاءافضإمئاوق
.ةبكرملاتازيم

الدق.صيصختللةحاتملاتازيملاعيمجيلياميف
.ةبكرملابسحىلعكلذو،تازيملاضعبرفوتت

تامولعملاماظنلتوصلاماظنليغشترصانع
هيفرتلاو

:صيصختلاةمئاقىلإلوصولل

ةيسيئرلاةحفصلاىلعتادادعإلاسملا.١
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشب

ةمئاقضرعلةبولطملاةزيملاسملا.٢
.ةرفوتملاتارايخلاب

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣

Sسملا.٤ Back)وأجورخلل)عوجر
.ةمئاقلايففلخللعوجرلل

صيصختلامئاوق

:ةيلاتلامئاوقلارصانعةمئاقرفوتتدق

خيراتلاوتقولا.

)Language(ةغللا.

نكرلاةمدخعضو.

ويدار.

ةرايس.

ثوتولب.

.Apple CarPlay

.Android Auto

ثدحتملاتوص.

ضرعلاةشاش.

ةيفلخلااريماكلا.

عنصملاتادادعإةداعتسا.

جمانربتامولعم.

.ةمئاقلكلوحةيليصفتتامولعميلياميفو

خيراتلاوتقولا

.٩٨/ةعاسلاعجار.ًايوديخيراتلاوتقولاطبض

)Language(ةغللا

.ةرفوتملاتاغللانمددحمث،ةغللاددح

مدختستسو،ماظنلاىلعةددحملاةغللاضرعمتي
.ةغللاهذهتوصلاىلعفرعتلاةزيم

)تدجونإ(نكرلاةمدخعضو

هيفرتلاوتامولعملاماظنفقوىلإاذهيدؤيس
نمكلذدحيدق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعو
ترفوتاذإ(ةرايسلابنيزختلانكامأىلإلوصولا
.)ةزيملاهذه

:مداخلاعضونيكمتل

ىلعماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحول

.ديكأتلاةشاشىلإلاقتناللقفاومددح.٢

.ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣

ءاهنإوأماظنلافقوللفقلاكفوألفقطغضا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعللةدوعطغضا.فقولا

ويدار

:يليامضرعمتيدقو،سملا

تالضفملاةرادإ.

ةضورعملاتالضفملاددع.

سمللةيتوصةراشإ.

.Bose Audio Pilot)داشرإلا
)Boseيتوصلا

ليغشتلادنعتوصللىصقألادحلا.

تالضفملاةرادإ

ةرادإ"عجار.ةلضفملاتاحفصلاريرحتباذهحمسي
ليلديف"ويدارلا"نمض"تادادعإلا"يف"ةلضفملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
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ةضورعملاتالضفملاددع

بولطملاةلضفملاتاحفصلاددعنييعتلسملا
.اهضرع

ماظنموقيسويئاقلتددحوأبولطملامقرلاددح
تاحفصلاددعطبضبًايئاقلتهيفرتلاوتامولعملا
.ةضورعملاةلضفملا

سمللةيتوصةراشإ

سمللةيتوصلاةباجتسالاةزيمليغشتباذهحمسيس
.هليغشتفاقيإوأ

.ليغشتوأفاقيإددح

Bose Audio Pilot)داشرإلا
)Boseيتوصلا

ىوتسملاًعبتتوصلاةدشطبضبةيصاخلاهذهموقت
ايچولونكت"عجار.ةبكرملابءاضوضلا

Bose AudioPilotءاضوضلاىوتسمةلداعمل"
ليلديف"هيفرتلاوتامولعملاماظنتادادعإ"تحت
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

.ليغشتوأفاقيإددح

ليغشتلادنعتوصللىصقألادحلا

توصىوتسمىصقأنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
ربكأتوصلاىوتسمناكوةبكرملاتأدباذإ.ءدبلل
.ىوتسملااذهلهطبضمتيسف،ىوتسملااذهنم

-وأ+سملا،ءدبللتوصىوتسمىصقأنييعتل
.هليلقتوأهتدايزل

ةبكرملا

:يليامضرعمتيدقو،ددح

وجلاوءاوهلاةدوج.

مداصتلاىلعفرعتماظن.

ةحارلاتادادعإ.

ةءاضإ.

يئابرهكلابابلالفق.

دعبنعليغشتو,حتف,لفق.

وجلاوءاوهلاةدوج

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس.

ًايكيتاموتوأدعاقملاديربت.

ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدت.

ةيئاقلتلابابضلاةلازإ.

ًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ.

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس

.ةيكيتاموتوألاةحورملانييعتلةزيملاهذهمدختست

.عفترموأطسوتموأضفخنمددح

ًايكيتاموتوأدعاقملاديربت

ىلعًايئاقلتلمعتساهنإفةزيملاهذهنيكمتدنع
ةطساوببولطملاىوتسملاىلإدعاقملاةيوهتطيشنت
ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةيلخادلاةرارحلاةجرد
.٥٣/اهتيوهتو

.ليغشتوأفاقيإددح

ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدت

ىلعًايئاقلتلمعتساهنإفةزيملاهذهنيكمتدنع
بولطملاىوتسملاىلإةئفدملادعاقملاطيشنت
دعاقملاةئفدتعجار.ةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوب
.٥٣/اهتيوهتوةيمامألا

.ليغشتوأفاقيإددح

ةيئاقلتلابابضلاةلازإ

عنامبيجتسي،)ليغشت(Onىلعهطبضدنع
ةرارحلاةجردلاوحألًايلآيمامألابابضلا
.بابضلالكشتببستدقيتلاةبوطرلاو

.ليغشتوأفاقيإددح

ًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ

ةلازإليغشتاذهحيتي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
هذهلمعت.اهليغشتفاقيإوأًايئاقلتيفلخلابابضلا
ةذفانلابابضليزمليغشتىلعًايئاقلتةزيملا
.جراخلاباًدرابوجلانوكيامدنعةيفلخلا

.ليغشتوأفاقيإددح
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١٣٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

مداصتلاىلعفرعتماظن

Collision/Detectionةمئاقددح Systems
يليامضرعمتيدقو)فاشتكالاةمظنأ/مداصتلا(
:ةرفوتمةزيملاهذهتناكاذإ

ريذحتلاعون.

مداصتلليئاقلتريضحت.

مامألايفةاشملاىلعفرعتلا.

فلخلايفريسلاةلاحهيبنت.

.Go Notifier)قالطنالامالعإ(

راسملارييغتهيبنت.

ريذحتلاعون

مداصتلاتاهيبنتنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
اذهرثؤي.دعاقملازازتهاليغشتلوأًاتوصردصتل
:كلذيفامبمداصتلاتاهيبنتعيمجيفدادعإلا
Forwardتاهيبنت Collision)مداصتلا
Laneو)يمامألا Departure Warning
و)ريسةراحةرداغمريذحت(

Adaptive Cruise Control)يمؤالتلاماظنلا
Parkingو)ةعرسلاتابثيفمكحتلل Assist
Backingو)نكرلادعاسمماظن( Warning
.)فلخللعوجرلاريذحت(

.دعقملابةصاخريذحتةراشإوأتاريفصتددح

مداصتلليئاقلتريضحت

ريذحتليغشتفاقيإوأليغشتبموقتسةزيملاهذه
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاو)FCA(يمامأمداصتنم
)ليغشتلافاقيإ(Offدادعإلمعي.)FAB(ةيمامألا
دادعإعم.FABوFCAفئاظولكليطعتىلع

Alert)هيبنتلا(وBrake)نملكرفوتيس)لمارفلا
FCAوFAB.دادعإلمعيAlert)ىلع)هيبنتلا

ضعبريفوتناكمإلابلظيسنكلو،FABليطعت
نكلو،ةريخألاةظحللايفةيئاقلتلاةلمرفلاتاناكمإ
لمارفلاعجار.حجرألاىلعاًمئادسيل
.١٩٨/(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألا

.ريذحتوأةلمرفوريذحتوأفاقيإددح

مامألايفةاشملاىلعفرعتلا

ررضلانمدحلاوأبنجتيفةزيملاهذهدعاستدق
.نيبيرقلاةاشملاعمةيمامألاتامداصتلانعجتانلا

.١٩٩/(FPB)مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

.ةلمرفوريذحتوأريذحتوأفاقيإددح

فلخلايفريسلاةلاحهيبنت

فلخلايفريسلاةلاحهيبنتةزيملاليغشتاذهحيتي
.اهليغشتفاقيإوأ

.ليغشتوأفاقيإددح

Go Notifier)قالطنالامالعإ(

نأبريكذتلاىلعةزيملاهذهلمعت
Adaptive Cruise Control)يمؤالتلاماظنلا

فقوتتامدنعهليغشتمتي)ةعرسلاتابثيفمكحتلل
كرحتتمث،ةفقوتمىرخأةبكرمفلخاًمامتةبكرملا
.ةبكرملاهذه

.ليغشتوأفاقيإددح

راسملارييغتهيبنت

عجار.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
.٢٠١/(LCA)ريسلاةراحرييغتهيبنت

.ليغشتوأفاقيإددح

ةحارلاتادادعإ

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ةركاذلليئاقلتءاعدتسا.

لهسلاجورخلاتارايخ.

ةمغنلاتوصىوتسم.

لفسأللةيفلخلاةآرملاهجوت.

ايارملليئاقلتيط.

رطمللسجمبتاحاسم.

عوجرلادنعيئاقلتحسم.
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ةركاذلليئاقلتءاعدتسا

ةنزخملاقئاسلاعاضوأًايئاقلتةزيملاهذهيعدتست
عجار.ةبكرملالوخددنع2وأ1رزلايفًاقباس
.٥١/ةركاذلادعاقم

.ليغشتوأفاقيإددح

لهسلاجورخلاتارايخ

ةنزخملاقئاسلاعاضوأًايئاقلتةزيملاهذهيعدتست
نمجورخلادنع)جورخ(Exitرزلايفًاقباس
.٥١/ةركاذلادعاقمعجار.ةبكرملا

.ليغشتوأفاقيإددح

ةمغنلاتوصىوتسم

.سرجلاتوصىوتسمديدحتاذهحيتي

.توصلاىوتسمطبضل−وأ+سملا

لفسأللةيفلخلاةآرملاهجوت

يتآرمةلامإمتتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
متيامدنعلفسألاىلإنيتيجراخلابكارلاوقئاسلا
)فلخللعوجرلا(Rىلإةبكرملاعضورييغت
.ةيفلخلاتالجعلانمبرقلابضرألاةيؤرنيسحتل
رييغتدنعقباسلاةدايقلاعضوىلإاذهدوعيس
وأ،)فلخللعوجرلا(Rعضولانمةبكرملاعضو
ايارمعجار.فاقيإلاديقكرحملانوكيامدنع
.٤١/يسكعلاعضولاىلإةلامإلا

ـلغشموأبكارلاوقئاسلاـلغشموأفاقيإددح
.بكارلاـلغشموأقئاسلا

ايارملليئاقلتيط

ةيفلخلاةيؤرلاايارمدرفوأيطمتي،ليغشتلادنع
رزىلعرارمتسابطغضلادنعًايكيتاموتوأةيبناجلا

RKEماظنلاسرإزاهج QوأK.ليغشتعجار
.٢٥/(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن

.ليغشتوأفاقيإددح

رطمللسجمبتاحاسم

حسملايفمكحتلارصنعلوحتي،ليغشتلادنع
رطملارعشتسمةيساسحرصنعىلإعطقتملا

Rainsense.عجار"Rainsense"يف
.٩٦/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

.ليغشتوأفاقيإددح

عوجرلادنعيئاقلتحسم

فوس،ةيمامألاةحساملاليغشتكلذكوليغشتلادنع
عضوريغتيامدنعًايكيتاموتوأةيفلخلاةحساملالمعت
.)عوجر(Rىلإةرايسلا

.ليغشتوأفاقيإددح

ةءاضإ

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ةرايسلاناكمليئوضديدحت.

جورخللةءاضإ.

ةرايسلاناكمليئوضديدحت

ليغشتحيتتوةيجراخلاحيباصملاةزيملاهذهضموت
ةيلخادلاحيباصملامظعموةيجراخلاحيباصملاضعب

لاسرإزاهجيفKىلعطغضلادنعةزيجوةرتفل
.ةرايسلاعقومديدحتل)RKE(حاتفمنودبلوخدلا

.ليغشتوأفاقيإددح

جورخللةءاضإ

ةيجراخلاحيباصملارارمتساةرتفديدحتاذهحيتي
.ملظمناكميفةبكرملاةرداغمدنعةئيضم

.ةيناث120وأةيناث60وأةيناث30وأفاقيإددح

يئابرهكلابابلالفق

:يليامضرعمتيدقو،ددح

حوتفمبابلافقإمدع.

يئاقلتباوبأحتف.

رخأتمباوبألافقإ.

حوتفمبابلافقإمدع

امدنعقئاسلابابلفقمتيال،ةزيملاهذهليغشتدنع
ةمئاقلارفوتتس،فاقيإديدحتدنع.اًحوتفمنوكي
.رخأتمباوبألافقإ

.ليغشتوأفاقيإددح
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يئاقلتباوبأحتف

هحتفمتيفوسباوبألانميأرايتخاباذهحمسيو
عضوىلإةبكرملارييغتمتيامدنعًايكيتاموتوأ
P)نكر(.

.قئاسلابابوأباوبألاةفاكوأفاقيإددح

رخأتمباوبألافقإ

.باوبألالفقريخأتمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
بابلالفقليغشتحاتفمطغضا،ريخأتلازواجتل
.بابلاىلعدوجوملا

.ليغشتوأفاقيإددح

دعبنعليغشتو,حتف,لفق

:يليامضرعمتيدقو،ددح

دعبنعباوبأحتفلةيئوضةراشإ.

باوبألالافقإزاهجةراشإ.

دعبنعباوبألاحتف.

دعبنعمكحتزاهجبدعقمديربت.

دعبنعمكحتزاهجبدعقمةئفدت.

دعبنعذفاونلابمكحتزاهج.

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن.

حاتفمنودبباوبألافقإماظن.

ةبكرملايفحاتفملانايسنهيبنت.

دعبنعباوبأحتفلةيئوضةراشإ

ةيجراخلاحيباصملاضموت،ةزيملاهذهليغشتدنع
حتفماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملاحتفدنع
.)RKE(حاتفمالبدُعبنعباوبألا

.ةفشاكلاحيباصملاوأفاقيإددح

باوبألالافقإزاهجةراشإ

لفقدنعةرداصلاةراشإلاعونديدحتاذهحيتي
باوبألاحتفماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملا
.)RKE(حاتفمالبدُعبنع

وأطقفءاوضألاوأقوبلاوءاوضألاوأفاقيإددح
.طقفقوبلا

دعبنعباوبألاحتف

طغضلادنعاهحتفمتيسباوبألايأديدحتاذهحيتي

دُعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإزاهجيفKىلع
.)RKE(حاتفمالب

.قئاسلابابوأباوبألاةفاكددح

دعبنعمكحتزاهجبدعقمديربت

ليغشتمتيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
يفدُعبنعليغشتلاءدبمادختسادنعدعاقملاةيوهت
.ةراحلامايألا

.ليغشتوأفاقيإددح

دعبنعمكحتزاهجبدعقمةئفدت

ليغشتمتيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
يفدُعبنعليغشتلاءدبمادختسادنعدعاقملاةئفدت
.ةدرابلامايألا

.ليغشتوأفاقيإددح

دعبنعذفاونلابمكحتزاهج

ليغشتلاةيلمعحيتتساهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
.RKEلاسرإزاهجةطساوبذفاونلالكلدُعبنع
ةيلآلاذفاونلايف"دُعبنعذفاونلابمكحتلا"عجار
/٤٤.

.ليغشتوأفاقيإددح

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن

دنعاهلفقحتفمتيسيتلاباوبألاديدحتباذهحمسي
لفقحتفلقئاسلابابىلعدوجوملارزلامادختسا
.ةبكرملا

.قئاسلابابوأباوبألاةفاكددح

حاتفمنودبباوبألالافقإماظن

حاتفمالبلافقإلاليغشتفاقيإوأليغشتباذهحمسي
نعلوخدلاماظنليغشتعجار.لعفلادرديدحتو
.٢٥/(RKE)حاتفمنودبدُعب

.ليغشتوأقوبتوصعملغشموأفاقيإددح

ةبكرملايفحاتفملانايسنهيبنت

زاهجكرتدنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
.ةبكرملالخادRKEلاسرإ
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.ليغشتوأفاقيإددح

ثوتولبةينقت

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ديدجزاهجنارقإ.

ةزهجألاةرادإ.

ةيتوصلاتامغنلا.

يتوصلاديربلاماقرأ.

ةيصنلئاسرتاهيبنت.

ديدجزاهجنارقإ

"نارقإلا"عجار.ديدجزاهجنارتقالجأنمددح
"هيفرتلاوتامولعملاماظنبليغشتلارصانع"يف
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف"ثوتولب"تحت

ةزهجألاةرادإ

وأفتاهلصفلوأ،رخآفتاهردصملصولددح
.فتاهفذحل

ةيتوصلاتامغنلا

مزليال.نٰيعملافتاهللنينرلاةمغنرييغتلسملا
.ةمغنلاتوصرييغتلجأنمفتاهلالصو

يتوصلاديربلاماقرأ

فتاوهلالكليتوصلاديربلامقرةزيملاهذهضرعت
EDITددح،يتوصلاديربلامقررييغتل.ةلصتملا
مقرلابتكا.)ليدعت(EDITرزطغضاوأ)ليدعت(
رزلاطغضاوأ)ظفح(SAVEددحمث،ديدجلا

SAVE)ظفح(.

ةيصنلئاسرتاهيبنت

عجار.ةيصنلالئاسرلامالتساةزيملاهذهحيتت
ليلديف"فتاهلا"مسقلفسأ"ةيصنلالئاسرلا"
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

.ليغشتوأفاقيإددح

Appleقيبطت CarPlay™

:يليامضرعمتيدقو،ددح

Appleقيبطت. CarPlay

Appleةزهجأةرادإ. CarPlay

Appleقيبطت CarPlay

ماظنبAppleةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
عجار.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملا
"Apple CarPlayوAndroid Auto"يف
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلدنمض"فتاهلا"

.)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offددح

Appleةزهجأةرادإ CarPlay

نوكينأبجي.Appleةزهجأةرادإلددح
Apple CarPlayهذهىلإلوصوللليغشتلاديق

Apple"عجار.ةزيملا CarPlayو
Android Auto"ماظنليلدنمض"فتاهلا"يف

.هيفرتلاوتامولعملا

Androidقيبطت Auto

:يليامضرعمتيدقو،ددح

Androidقيبطت. Auto

Androidةزهجأةرادإ. Auto

Androidقيبطت Auto

ماظنبAndroidةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملا

.)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offددح

Androidةزهجأةرادإ Auto

نوكينأبي.Androidةزهجأةرادإلددح
Android Autoهذهىلإلوصوللليغشتلاديق

.ةزيملا

توص

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ةقثلادح.

ةراشإلالوط.

ثدحتملاتوصةعرس.
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"؟لوقأنأيننكمياذام"نأشبحئاصنضرعت.

ةقثلادح

ماظنةيساسحةجردطبضةيصاخلاهذهحيتت
.توصلاىلعفرعتلا

Confirmددح More)وأ)رثكأديكأت
Confirm Less)لقأديكأت(.

ةراشإلالوط

.يتوصلارمألالوطةزيملاهذهطبضت

.)ليوط(Longوأ)ريصق(Shortددح

ثدحتملاتوصةعرس

.ةيتوصلاةعجارلاةيذغتلاةعرسةزيملاهذهطبضت

وأ)طسوتم(Mediumوأ)ءيطب(Slowددح
Fast)عيرس(.

"؟لوقأنأيننكمياذام"نأشبحئاصنضرعت

.ةيتوصلارماوألانأشبحئاصنةزيملاهذهيطعت

.ليغشتوأفاقيإددح

ضرعلاةشاش

:يليامضرعمتيدقو،ددح

بارتقالاراعشتسا.

عضولا.

ةشاشلاةرياعم.

ضرعلاةشاشءافطإ.

بارتقالاراعشتسا

تازيملاوةشاشلارارزأضعبحبصت،ليغشتلادنع
.ةشاشلانمديلابارتقادنعةرهاظ

.طقفةطراخلا-ليغشتوأليغشتوأفاقيإددح

عضولا

.ةيليللاوأةيراهنلاةدايقللضرعلاةشاشرييغتلددح

.يليلوأيراهنوأيئاقلتددح

ةشاشلاةرياعم

.رماوألاعبتامث،سمللاةشاشةرياعملددح

ضرعلاةشاشءافطإ

ةقطنميفناكميأسملا.ةشاشلاءافطإلددح
ليغشتلةشاشلاةحولىلعرزيأوأةشاشلا
.ةشاشلا

ةيفلخلااريماكلا

ماظنزومرليغشتوأفاقيإبرمألااذهحمسيو
.هيجوتلاطوطخويفلخلانكرلادعاسم

.ةبولطملاةزيمللليغشتوأفاقيإددح

فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
/١٩١.

Return to Factory Settings
)عنصملاتادادعإىلإعوجرلا(

:يليامضرعمتيدقو،ددح

ةبكرملاتادادعإةداعتسا.

ةصاخلاتانايبلاةفاكةلازإ.

ويدارلاتادادعإةداعتسا.

ةبكرملاتادادعإةداعتسا

.ةبكرملاتادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي

.ءاغلإوأةداعتساددح

ةصاخلاتانايبلاةفاكةلازإ

نمةصاخلاتامولعملالكحسمديدحتباذهحمسي
.ةبكرملا

.ءاغلإوأفذحددح

ويدارلاتادادعإةداعتسا

.ويدارلاتادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي

.ءاغلإوأةداعتساددح

جمانربتامولعم

تامولعملاماظنجمانربرادصإضرعلسملا
.هيفرتلاو
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دعبنعلماشلامكحتلاماظن

دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمرب

لاحيولعلالوسنوكلايفرارزألاهذهدجوت
.ةبكرملايفاهرفوت

نعمكحتلللاسرإةزهجأةثالثلحمماظنلااذهلحي
لثمةزهجأليغشتلاهمادختسامتيىصقأدحبدعب
ةزهجألاونمألاةمظنأوبآرملابابحتفةزهجأ
ةيفيكحضوتتاداشرإلاهذه.لزنملابةيكيتاموتوألا
نكمينكلوبآرملابابحتفزاهجعملماعتلا
.رخآزاهجيأعماهمادختسا

يأعمدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
فقوتلاةيصاخبعتمتيالبآرملابابحتفلزاهج
بابحتفةزهجأنمزارطيأاذهلمشيو.عجارتلاو
/ليربأنملوألالبقةعونصملابآرملا
.١٩٨٢ناسين

يملاعلاماظنلاةجمربلبقتاميلعتلاهذهةفاكأرقا
لوصحلالضفألانمنوكيدقو.دعبنعمكحتلل
.ةجمربلاةيلمعءانثأكعمرخآصخشةدعاسمىلع

همادختساللومحملايلصألالاسرإلازاهجبظفتحا
ةجمربلاىلإةفاضإلابىرخأتابكرميف
دنعةجمربلاتادادعإوحمىلعصرحا.ةيلبقتسملا
يملاعلاماظنلارارزأحسم"عجار.ةبكرملاعيب
.مسقلااذهيفًاقحال"دعبنعمكحتلل

ةبكرملانكربمق،بآرملابابحتفزاهجةجمربل
بآرملابابحتفلابقتسازاهجةاذاحمبجراخلايف
وأتابقعيأدوجومدعنمققحت.ةرشابمهمامأو
.بآرملابابنمبرقلابصاخشأ

لاسرإلازاهجلةديدجةيراطبريفوتىلعصرحا
ةراشإلاسرإةعرسوةلوهسلكلذولومحملا
.ويدارلاتابذبذ

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب

ددرتةزهجأعمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣نيبامةلغشملايكلساللا

يملاعلاماظنلاةجمربنأشبةدعاسملاوأراسفتسالل
.www.homelink.comعجار،دعبنعمكحتلل

،تقوللةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
ةداعإنيعتيدقةحومسملاةدملازواجتةلاحيفو
.ةيادبلانمءارجإلا

:ةزهجأةثالثىلإلصيامةجمربلو

ثيحبلومحملالاسرإلازاهجفرطكسمأ.١
٣-١(مس٨-٣ةفاسمىلعهفرطنوكي
مكحتلليملاعلاماظنلارارزأنم)تاصوب
متي.رشؤملاءوضىلإرظنلاعم،دعبنع
لالخنملومحملالاسرإلازاهجريفوت
بابحتفزاهجلبقتسملةعنصملاةهجلا
.بآرملا

ىلعرارمتسالاعمطغضا،هسفنتقولايف.٢
دحأولومحملالاسرإلازاهجرزنملك
دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلارارزأ
ال.بآرملابابليغشتلاهمادختسابولطملا
ءوضريغتنيحلنيرزلانعكعبصأعفرت
ضيمولاىلإءيطبلاضيمولانمرشؤملا
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.عيرسلا

تاباوبحتفةزهجأضعببلطتتدقو
مادختساوةيناثلاةوطخلاءاغلإتاجارجلا
ضعبلويدارلاتاراشإ"يفروكذملاءارجإلا
يفًاقحالحضوملا"تاباوبلاليغشتةزهجأ
.مسقلااذه
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١٣٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

يملاعلاماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
اًصيدحهتجمربتمتيذلادعبنعمكحتلل
رشؤملاحابصمةبقارمعمناوثسمخةدمل
.بآرملابابطيشنتو

بابكرحتاذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.
ليلداذهفرزلاىلعطغضلادنعبآرملا
عاددجويال.ةجمربلاةيلمعحاجنىلع
.٦ىلإ٤نمتاوطخلامامتإل

كرحتيملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.
ةرمرزلاىلعطغضلامزليدقفبآرملاباب
عمطغضا،ةيناثلاةرملايف.ىرخأ
هتجمربتمتيذلارزلاىلعرارمتسالا
حابصملارمتسااذإ.ناوثسمخةدملًاثيدح
ليلداذهفبآرملابابكرحتاذإوأًائيضم
.ةجمربلاةيلمعحاجنىلع

ةدملةعرسبرشؤملاحابصمضمواذإ.
كرحتيملوتباثلاءوضلاىلإريغتمثنيتيناث
تاوطخلانمةجمربلالصاوفبآرملاباب
.٦ىتح٤

يكذلارزلاوأملعتلارز

عقومددح،٣ىلإ١نمتاوطخلامامتإدعب.٤
ىلعجارجلالخاديكذلارزلاوأملعتلارز
فلتخيدق.جارجلابابحتفلابقتسازاهج
.ةّعنصملاةهجلابسحهنولورزلامسا

وأ)فّرعت("Learn"رزىلعطغضا.٥
"Smart")مامتإمزلي.هررحمث)يكذلا
طغضلانمةيناث٣٠نوضغيف٦ةوطخلا
.رزلااذهىلع

رارمتسالاعمطغضا،ةبكرملالخادنم.٦
ماظنلايفًاثيدحهتجمربتمتيذلارزلاىلع
مثنيتيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلا
ملوأبآرملابابكرحتيملاذإ.هررح
بابحتفلابقتسازاهجحابصمضموي
رزلاىلعرارمتسالاعمطغضاف،بآرملا
ًةرم.هررحمثنيتيناثةدملةيناثةرمهسفن
ملوأبآرملابابكرحتيملاذإىرخأ
عمطغضاف،بآرملابابحابصمضموي
ةدملةثلاثةرمهسفنرزلاىلعرارمتسالا
.هررحمثنيتيناث

نعمكحتلليملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
.نآلابآرملابابليغشتنمدعب

.نيرخآلانيرزلاةجمربلةيلمعلاررك

تاباوبلاليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ

عجار،ةجمربلانأشبةدعاسملاوأراسفتسالل
www.homelink.com.

تاراشإفقوتتنأتاباوبلايلغشمضعبطرتشي
.لاسرإلانمِناوثةدعدعبيهتنتوألاسرإلازاهج
يملاعلاماظنلاطقتليلةيفاكريغةدملاهذهنوكتدقو
.ةجمربلاءانثأةراشإلادعبنعمكحتلل

نمًالدبيلياممدختساف،ةجمربلاةيلمعحلفتملاذإ
مكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب"يف٢مقرةوطخلا
:"دعبنع

مكحتلليملاعلاماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
لاسرإلازاهجرزىلعطغضلاعمدعبنع
ةراشإلالوبقنيحلنيتيناثلكهريرحتولومحملا
اهنيحو.دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةطساوب
ءطببدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلارشؤمضموي
نمض٣مقرةوطخلاعمعبات.ةعرسبمثًالوأ
.مامتإلل"دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب"

دعبنعلماشلامكحتلاماظنليغشت

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامادختسا

ماظنلايفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ىلعفصنوةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلا
.ةراشإلاثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٠

مكحتلليملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنع

دنعةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيب

:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
.ضيمولايفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
.ناوث١٠يلاوحرمألااذهقرغتسيدق

.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢

يملاعلاماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلل

:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل

عفرتال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١
.رزلانعكعبصإ

٢٠دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢
١ةوطخلاىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث
"دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب"يف
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١٤١ ةرانإلا

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٤١...................ةيجراخلا
١٤٢....ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
١٤٢.....ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملا
١٤٣........ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
١٤٣....)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٤٣................يكيتاموتوألا
١٤٤....ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ
١٤٤....راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ
١٤٤..............فاطعنالاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١٤٥...................تادادعلا
١٤٥...............ليمجتلاحيباصم
١٤٥.................فقسلاءاوضأ
١٤٥................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٤٦..................لوخدلاةرانإ
١٤٦.................جورخلاةرانإ
١٤٦............ةيراطبلاةقاطةيامح
ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٤٦...................ةيجراخلا

ةيجراخلاةءاضإلا

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

ًاتبثمةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلع

:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ

O:دوعي.ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإل
.هريرحتدعب)يئاقلت(AUTOعضولاىلإضبقملا
عضولاطيشنتةداعإلىرخأةرمOىلإرِدأ

AUTO)يكيتاموتوأ(.

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسح،ًايكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

عيمجكلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملا

نكرلاحيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2
.تادادعلاةحولءاوضأو

®IntelliBeamماظن

ءافطإوليغشتبماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
فورظلاعبتيلاعلاءوضللةيسيئرلاحيباصملا
.ةطيحملارورملا

ءوضللةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
ةجردبامتعمطيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلا
.ىرخأتابكرميأدجويالوةيفاك

تادادعلاةعومجميفbحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظننيكمتمتيامدنع

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

رزلاىلعطغا،IntelliBeamماظننيكمتل
امدنعفاطعنالاةراشإعارذةياهنىلعدوجوملا
يفيجراخلاحابصملايفمكحتلاحاتفمنوكي

ليغشتحابصمرهظي.2وأAUTOعضولا
تادادعلاةعومجمىلعقرزألايلاعلاءوضلا
.يلاعلاءوضلاحيباصمءيضتامدنع
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ةرانإلا١٤٢

IntelliBeamماظنبةدايقلا

دنعالإةيلاعلاحيباصملاطيشنتبماظنلاموقيال
٢٥(ةعاس/مك٤٠زواجتتةعرسبةدايقلا
.)ةعاس/ليم

يمامألاجاجزلافصتنمنمبرقلابرعشتسمكانه
ىلعةظفاحملايغبنيو.ماظنلايفايكيتاموتوأمكحتي
ةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلانمةقطنملاكلت
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلابحمسيىتح

تحت،ليغشتلاديقةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملالظت
تالاحلاىدحإثودحىتح،يكيتاموتوألامكحتلا
:ةيلاتلا

ةبكرملةيسيئرلاحيباصملانعماظنلافشك.
.كتبكرمنمبرتقت

ةبكرملةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.
.كتبكرمقبست

الثيحبةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.
.ةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملاةءاضإرمألابلطتي

ةعاس/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.
.)ةعاس/ليم١٢(

لالخنمIntelliBeamماظنليطعتمتي.
وأريسلاءوض/يلاعلاءوضلارييغتةيصاخ
اذهثدحاذإ.ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةياهنىلعدوجوملارزلاىلعطغضا،رمألا
حاتفمنوكيامدنعفاطعنالاةراشإعارذ
عضولايفيجراخلاحابصملايفمكحتلا

AUTOيفحابصملاءيضيس.2وأ
ماظننأنيبيلتادادعلاةعومجم

IntelliBeamزاهجعجار.هليعفتةداعإمت
ضفخنملاءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلا
ضيموو١٤٢/ةيسيئرلاحيباصملل
.١٤٣/ةيسيئرلاحيباصملا

عطتسيملاذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
يأببسبىرخأةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلا
:يليامم

وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.
متيملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشك

وأ/و،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلا

ىرخألاةبكرملاحيباصمنعفشكلانكميال.
وأبابضلاوأناخدلاوأمداعلاةفاثكببسب
كلذريغوأ،بابضلاوأقيرطلاذاذروأجلثلا
.اًوجةلومحملاقئاوعلانم

وأ،هعدصتوأ،كترايسجاجزةفاظنمدع.
لاجمنمدحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإ
.يئوضلاساسحلاةيؤر

ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.
ساسحلالعجيفببستيامم،ىلعألعفترت
اليذلارمألا،ىلعألابوصهجتييئوضلا
ةيسيئرلاحيباصملانعفشكلانمهنّكمي
.ةرخؤملاحيباصمو

.تاعفترملاوأةجرعتملاقرطلاىلعةدايقلا.

ةيسيئرلاحيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
نميأققحتاذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألا
.ركذلاةفلاسفورظلا

ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
قئاسلابابناكاذإريذحتةرفاصتوصردصي
حيباصملاليغشتولاعشإلافاقيإةلاحيفاًحوتفم
.ةيجراخلا

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو
مثكنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا:3

ةءاضإلاليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررح
وأىرخأةرمعارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملا
.هررحمثكوحنهبحسا
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١٤٣ ةرانإلا

تادادعلاةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةءاضإلاتاذةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأ
.ةيلاعلا

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةراشإعارذبحسا،ةيلاعلاءاوضألاضموتيكلو
.هررحمث،كوحنفاطعنالا

)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
ةيؤرنيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقم

ققحتدنعةصصخملاراهنلاحيباصمليغشتمتي
:ةيلاتلاطورشلاعيمج

.ليغشتلاديقلاعشإلا.

عضويفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.
AUTO)يكيتاموتوأ(.

.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.

متينل،ليغشتلاديقراهنلاحيباصمنوكتامدنع
.ىرخألاحيباصملاوةرخؤملاحيباصمليغشت

ليوحتمتيامدنعDRLراهنلاحيباصمئفطنت

.لاعشإلاءافطإوأOىلإةيسيئرلاحيباصملا

يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظن
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
جراخلابملظموجلاو)يئاقلت(AUTOعضولاىلع
.ًايئاقلتةيسيئرلاحيباصملاءيضت،ةيفاكةجردب

ِطغتال.تادادعلاةحولىلعأبةءاضإرعشتسمدجوي
.رعشتسملا

دنعةيسيئرلاحيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
.قفنيفوأنكرللبآرميفةدايقلا

لمعي،ملظمبآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
اذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأةيسيئرلاحيباصملاماظن
،جارجلاةبكرملاكرتتامدنعًايجراخءوضلاناك
ماظنليغشتلوحتينألبقفيفطريخأتثدحيسف
ةدايقلاحيباصمىلإيئاقلتلاةيسيئرلاحيباصملا
الدق،هذهريخأتلاةرتفءانثأو.)DRL(ةيراهنلا
نمدكأت.اهتداعكةئيضمتادادعلاةعومجمنوكت
تاسايقلاةزهجأةحولعوطسيفمكحتلاحاتفمنأ
ليغشترصنععجار.لماكلاعوطسلاعضوميف
.١٤٥/تادادعلاةحولةءاضإ

،فاكلكشباًعطاسطيحملاناكملانوكيامدنع
عضوىلإلقتنتدقوأةيسيئرلاحيباصملائفطنتس
.)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
حيباصملايفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا

.لاعشإلاليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت

راهنلاءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
ليغشترصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاو
AUTOعضولايفةيجراخلاحيباصملا
،ةيسيئرلاحيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ(
.ىرخألاةيجراخلاحيباصملاو،نكرلاحيباصمو
ىلعًءانبحيباصملاةءاضإلاقتنانمزفلتخي
ديقتاحاسملانوكتالامدنعو.ةحساملاةعرس
رصنعلقنا.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلا

ليطعتل;وأOىلإةيجراخلاحيباصملاليغشت
.ةزيملاهذه
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ةرانإلا١٤٤

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ

ليغشتل،طسوألالوسنوكلاب|سملا:|
ةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاةراشإحيباصمضيمو
ليغشتفاقيإلىرخأةرمهسملا.هليغشتفاقيإو
.تاضامولا

ًايكيتاموتوأةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضألمعت
.ةيئاوهلادئاسولاخفتنتامدنع

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

ىلإةراشإللًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالا

يفتادادعلاةعومجمىلعدوجوممهسضموي
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتا

ضيمولايفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
يفهبكاسمإلايفرمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإلل
رييغتةيلمعيهتنتىتحةزيجوةرتفلهعضوم
،قفربهريرحتوعارذلاىلعطغضلامتاذإ.ةراحلا
.تارمثالثفاطعنالاةراشإضموت

ةراحلارييغتوفاطعنالاةراشإليغشتفاقيإنكمي
.يلصألاهعضومىلإعارذلاعاجرإلالخنمًايودي

دعبلمعيملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
امبرف،ةراحلارييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإ
.ةراشإلاةبملتقرتحا

قرتحتملاذإ.اهلدبتساةقرتحمةبملةيأتدجونإ
رهاصملاعجار.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإ
.٢٣٤/ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقو

فاطعنالاحيباصم
نإف،فاطعنالاحيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
لكثودحدنعًايكيتاموتوألمعتحيباصملاهذه
:يليامم

.ةيسيئرلاضفخنملاءوضلاحيباصمليغشت.

ىلعةدايقلاةلجعوأفاطعنالاتاراشإليعفت.
.ةددحمةيواز

.ةددحملاةعرسلانملقأةبكرملاةعرس.
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١٤٥ ةرانإلا

ةيلخادلاةءاضإلا

تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع

رصانعوتادادعلاةحولةرانإعوطسطبضنكمي
.ةدايقلاةلجعليغشت

D:عوطسةدايزللفسألوأىلعألةركبلاكرح
.اهميتعتوأحيباصملا

ًايئاقلتضرعلاتاشاشعوطسةجردطبضمتي
ليغشترصنعموقيس.ةطيحملاةءاضإلابسحب
هيلعمتيسىوتسملقأطبضبتادادعلاةحولةءاضإ

.ًايئاقلتضرعلاتاشاشطبض

ليمجتلاحيباصم
باوبألانمبابيأحتفدنعةفاطللاءاوضأءيضت
ليطعتل.فقسلاءاوضأزواجتطيشنتمتيملام
jىلعطغضا،فقسلاءاوضأزواجت OFF
.رزلاىلعدوجوملاLEDرشؤمئفطنيسو

فقسلاءاوضأ

لوسنوكلايففقسلاءاوضأيفمكحتلاحيتافمدجوت
.يولعلا

:ةيلاتلارارزألاىلعطغضا،ليغشتلل

jليغشتفاقيإلطغضا:ليغشتلافاقيإ
ليغشتمتي.باوبألادحأحتفةلاحيففقسلاءاوضأ
زواجتطيشنتةلاحيفرزلايفرشؤملاحابصم

jطغضا.فقسلاءاوضأ OFFىرخأةرم
.رشؤملاحابصمئفطنيسوةزيملاهذهطيشنتءاغلإل
.باوبألادحأحتفةلاحيففقسلاءاوضألمعتس

ءاوضأليغشتلطغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت+
.ًايوديفقسلا

ةءارقلاحيباصم
ىلعةيفلخلاوةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
.ةيفلخلاباكرلاباوبأقوفويولعلالوسنوكلا
.بابيأحتفدنعًايكيتاموتوأحيباصملاكلتءيضت
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ةرانإلا١٤٦

:ًايوديةءارقلاحيباصمفاقيإوأليغشتل

ةءارقلاحيباصميفحابصملاتاسدعطغضا
.ةيمامألا

باكرلاباوبأىلعحابصملاتاسدعطغضا
.ةيفلخلا

ةءاضإلاتازيم

لوخدلاةرانإ
حيباصملامظعموةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
ةفيعضقطانملايفوأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلا

لاسرإزاهجىلعKىلعطغضلادنعةءاضإلا
ليغشتعجار.)RKE(حاتفمنودبدعبنعلوخدلا
.٢٥/(RKE)حاتفمنودبدُعبنعلوخدلاماظن
،مكحتلاحيباصمعيمجءيضت،قئاسلابابحتفدنع
حيباصمو،)DIC(قئاسلاتامولعمماظنحيباصمو
ئفطنت،ةيناث٣٠وحندعب.باوبألابويج
ءاوضألاةءاضإةدشلقتمث،ةيجراخلاحيباصملا
ليغشتفاقيإنكمي.ئفطنتىتحىرخألاةيلخادلا
حاتفمعضورييغتقيرطنعًايوديلوخدلاةرانإ
)ليغشتلافاقيإ(OFFعضولانماجورخلاعشإلا
لاسرإزاهجيفQىلعطغضلاقيرطنعوأ،
.حاتفمنودبدعبنعلوخدلاماظن

ديدحتءاوضأ"رظنا.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"ةبكرملا

جورخلاةرانإ
ءانثأةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
امدنع،ةدودحملاةءاضإلاتاذقطانملايفوأ،ليللا
ءيضيو.لاعشإلافاقيإدعبقئاسلابابحتفمتي
عضولاىلإلاعشإلارييغتدعبفقسلاحابصم

OFF)ةيجراخلاحيباصملالظت.)ليغشتلافاقيإ
مث،ةنيعمةينمزةدملفقسلاحابصمكلذكوةءاضم
ً.ايكيتاموتوأئفطنت

مكحتلاحاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
.فاقيإلاعضوىلإةيجراخلاحيباصملايف

ةرايسلاصيصختعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
/١٣١.

ةيراطبلاةقاطةيامح
ةيراطبةيامحلةممصمةيراطبلاةنحشظفحةيصاخ
.ةبكرملا

متوةءاضمةيلخادلاحيباصملاضعبكرتمتاذإ
نمةيراطبلاةيامحماظنموقيس،لاعشإلافاقيإ
ضعبرورمدعبحابصملاءافطإباهتنحشغارف
.تقولا

ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلا
نمًابيرقتقئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
وأنكرلاحيباصمتكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإ
كلذنأشنمو.ليغشتلاديقةيسيئرلاحيباصملا
تقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلافازنتساةيامح
حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ،قئاقد١٠ةدمل
عضوىلإمث،ليغشتلافاقيإعضوىلعةيجراخلا
.ةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم

،قئاقد١٠نمرثكألةئيضمحيباصملاىلعظافحلل
عضولايفلاعشإلانوكينأبجي

ACC/ACCESSORY)عضولاوأ)تاقحلملا
ON/RUN)نارود/ليغشت(.
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١٤٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١٤٧.........ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
ىلعلوصحللهيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ةيتوصلاتالغشملاوويدارلالوحتامولعم
ىلعفرعتلاةزيموةحالملاماظنوفتاهلاو
تامولعماًضيأنمضتيوهو.مالكلاوأتوصلا
.تادادعإلالوح
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٤٨

خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملايفمكحتلامظن
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

١٤٨.....................خانملاب
١٥٣........خانملابيفلخلامكحتلاماظن

ءاوهلاذفانم
١٥٥.................ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٥٥......باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
١٥٥.......................ةمدخ

خانملايفمكحتلامظن

خانملابيكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

.ةيوهتلاو،ديربتلاو،ةئفدتلاطبضلسمللابةلماعلاةشاشلاوخانملابمكحتلاماظنرارزأمدختست

خانملابمكحتلاماظنرارزأ

نملكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.١
قئاسلاوبكارلا

ةحورملايفمكحتلا.٢

اذإ(بكارلاوقئاسلايدعقمةيوهتوةئفدت.٣
)ةدوجومتناك

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٤

عيقصلاةلازإ.٥

٦.OFF)ةحورملا()فاقيإ(

ءاوهلاريودتةداعإ.٧

٨.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
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١٤٩ خانملايفمكحتلاحيتافم

فييكتللسمللابةلماعلاةشاشلابليغشتلارصانع

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١

نملكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٢
قئاسلاوبكارلا

ةحورملايفمكحتلا.٣

مكحتلاماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا(افلخ.٤
)يفلخلاخانملاب

٥.A/C Mode)ءاوهلافييكت(

٦.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(

)قيبطتلارز(خانملابمكحتلاماظنرايتخا.٧

Airعضويفمكحتلاحيتافم.٨ Delivery
قئاسلاوبكارلانمًالكل)ءاوهلاليصوت(

خانملابمكحتلاماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا

ليصوتعضووةحورملاتادادعإيفمكحتلانكمي
نمًالكىدلةرارحلاةجردوءاوهلافييكتوءاوهلا
سمللالخنمSYNCوبكارلاوقئاسلا

CLIMATEماظنلةيسيئرلاةحفصلايف
يف)خانملا(climateرزوأهيفرتلاوتامولعملا
نكميمثنمو.سمللابةلماعلاةشاشلابقيبطتلاةناخ
خانملابمكحتلاماظنةحفصيفرايتخالاءارجإ
تامولعملاماظنليغشتليلدرظنا.ةضورعملا
.هيفرتلاو

خانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةحفص

ةرتفلخانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةحفصرهظت
نكمي.ةحوللابفييكتلارارزأطبضدنعةزيجو
ماظنلةلاحلاةحفصيفءاوهلاليصوتعضوطبض
.خانملابمكحتلا

يكيتاموتوألاليغشتلا

وأةرايسلاةئفدتىلعًايكيتاموتوأماظنلالمعي
:ةبولطملاةرارحلاةجردلًالوصواهديربت

ةحورملاةعرس.

ءاوهلاليصوتعضو.

ءاوهلافييكت.

ءاوهلاريودتةداعإ.

لمعت،)يكيتاموتوأ(AUTOرزلاةءاضإدنع
ةفيظولكطبضنكميو.ًايكيتاموتوأفئاظولاعيمج
يفًايكيتاموتوأمكحتلاةلصاوممتيسو.ًايودي
.ًايودياهطبضمتيمليتلافئاظولا

يكيتاموتوألاليغشتلاعضوىلعماظنلاعضول
:لماكلا

.AUTOىلعطغضا.١

تقولماظنلاكرتاو.ةرارحلاةجردنييعت.٢
ةجردطبضا،كلذدعبو.رقتسيىتحفاك
لضفأىلعلوصحللةجاحلابسحةرارحلا
.ةمئالم

،عرسألكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
سقطلاءانثأًايكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق
طغضا.ريودتلاةداعإحابصمءيضينلو.راحلا

طغضاو،ءاوهلاريودتةداعإرايتخال@ىلع
.يجراخلاءاوهلارايتخالىرخأةرمهيلع
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٠

تادحولاىلإةيزيلجنإلاسايقلاتادحورييغتنكمي
تاشاش"عجار.تادادعلاةعومجملالخنمةيرتملا
تاسايقلاةزهجأةعومجميف"تادادعلاتاقيبطت
ةعومجموا١٠٤/)روطملازارطلاةعومجم(
)يساسألازارطلاةعومجم(تاسايقلاةزهجأ
/١٠٢.

.ةحورملافاقيإوأليغشتمتييكطغضا:فاقيإ
فقوتعمةيفلخلاوةيمامألاخانملاةشاشفقوتت
ةجرديفمكحتلاطبضنكمملانملظي.ةحورملا
.ءاوهلاليصوتعضووةرارحلا

w /x:وحنىلعةرارحلاةجردطبضنكمي
طغضا.يمامألابكارلاوقئاسللةبسنلابلصفنم
عمطغضا.ةرارحلاةجردضفخوأعفرل
.ةعرسبةرارحلاةجردليلقتوأةدايزلرارمتسالا

نمًالكىدلةرارحلاةجردطبضاًضيأنكمي
مكحتلارارزأسملقيرطنعقئاسلاوبكارلا
.سمللابةلماعلاةشاشلاب

SYNC)سملا:)ةنمازمSYNCةشاشلاب
تادادعإبخانملاتادادعإةفاكطبرلسمللابةلماعلا
ةهجةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفمطبضا.قئاسلا
طبضدنع.ةطبترملاةرارحلاةجردرييغتلقئاسلا
حابصمئفطني،يفلخلاوأيمامألابكارلاتادادعإ
ةجردطابترامدعةلاحيفSYNCرشؤم
.ةرارحلا

سمللابةلماعلاةشاشلابRearطغضا:فلخلا
ماظنةحفصحتفليمامألاخانملابمكحتلاماظنل
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،يفلخلاخانملابمكحتلا
خانملابمكحتلاماظنتادادعإطبضنكميذئدنع
ماظنعجار.نييمامألاباكرلاةقطنمنميفلخلا
.١٥٣/خانملابيفلخلامكحتلا

يوديلاليغشتلا

Q9 R:وأةحورملايفمكحتلارارزأطغضا
سمللابةلماعلاةشاشلايفمكحتلارصنعسملبمق
عمطغضا.ةحورملاةعرسليلقتوأةدايزل
يفمكحتلارصنعوأرارزألاىلعرارمتسالا
وحنىلعةعرسلاطبضلسمللابةلماعلاةشاشلا
طغضلا.ةحورملاةعرستادادعإرهظت.عرسأ
ةحورملايفيكيتاموتوألامكحتلايغليرزيأىلع
طغضا.ايوديةحورملايفمكحتلانكميمثنمو
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعللAUTOىلع
عمطغضا،خانملابمكحتلاماظنوةحورملافاقيإل
سملبمقوأةحورملليلفسلارزلاىلعرارمتسالا
سمللابةلماعلاةشاشلابةحورملايفمكحتلارصنع
.فقوتتنأىلإ

ضرعدنع:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
airعضوسملا،خانملاتامولعم delivery
سمللابةلماعلاةشاشلاببوغرملا)ءاوهلاليصوت(
ليصوتعضورزءيضي.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتل
ليصوترارزأنمرزيأسمل.راتخملاءاوهلا
نموءاوهلاليصوتيفيئاقلتلامكحتلايغليءاوهلا
ىلعطغضا.ءاوهلاقفدتهاجتايفمكحتلانكميمث

AUTOيكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل.

:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل

Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا

ةزهجأةحولجراخمنيبءاوهلاميسقتل:\
.ةيضرألاجراخموتاسايقلا

.ةيضرألاجراخمىلإءاوهلاهيجوتمتي:]

نمذفاونلافيظنتىلععضولااذهلمعي:-
جاجزلاىلإءاوهلاهيجوتمتي.ةبوطرلاوأبابضلا
.ةيضرألاجراخمويمامألا

نميمامألاجاجزلاعضولااذهفظني:0
ءاوهلاهيجوتمتي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
/ليغشتلامتييك0طغضا.يمامألاجاجزلاىلإ
يدؤيءاوهلاليصوتعضورييغت.ليغشتلافاقيإ
.عيقصلاةلازإفاقيإىلإاضيأ
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A/Cسملا:ءاوهلافييكت Mode)فيكمعضو
ةزيمليغشتلسمللابةلماعلاةشاشلايف)ءاوهلا
ةلاحيفو.اهليغشتفاقيإوأًايئاقلتءاوهلافييكت
ةرارحلاةجردضافخناوأةحورملاليغشتفاقيإ
لمعينلف،دمجتلاةجردنودامىلإةيجراخلا
.ءاوهلافيكم

ىلإةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
بسحءاوهلافيكمليغشتويكيتاموتوألاليغشتلا
.ةجاحلا

ءاوهلاريودتةداعإنيبليدبتللطغضا:@
ءيضي.جراخلانمءاوهبحسوأةبكرملالخاد
ريودتةداعإعضوليعفتدنعرزلابرشؤملاحابصم
لخادةعرسبءاوهلاديربتىلعدعاسياذهو.ءاوهلا
حئاورلاويجراخلاءاوهلاليلقتوأةبكرملا
.لخدتدقيتلاةيجراخلا

ءاوهلاريودتةداعإيغليرزلاىلعطغضلا
ةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOطغضا.ةيكيتاموتوألا
ريودتةداعإليغشتمتيو،يكيتاموتوألاليغشتلاىلإ
.ةجاحلابسحايكيتاموتوأءاوهلا

عضويفايوديءاوهلاريودتةداعإعضورفوتيالو
.بابضلاةلازإوأعيقصلاةلازإ

Auto Defog)يكيتاموتوألابابضلاةلازإ(:
رعشتسمىلعخانملايفمكحتلاماظنيوتحيدق
.ًايكيتاموتوأةبكرملالخادةيلاعلاةبوطرلافاشتكال
مكحتلاماظنموقيامبر،ةيلاعةبوطرفاشتكادنعو
يجراخلاءاوهلارفوتلاًقفوطبضلابخانملايف
ماظنفاشتكامدعةلاحيفو.ءاوهلافيكمليغشتو
ىلعبابضلللمتحمنّوكتيأخانملايفمكحتلا
عضوىلإخانملايفمكحتلاماظندوعي،ذفاونلا
Autoليغشت/فاقيإلو.يداعلاليغشتلا Defog
ةدوجوخانملا"رظنا،)يكيتاموتوألابابضلاةلازإ(
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"ءاوهلا

يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ

فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا:=
.يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رزلاىلعدوجوملارشؤملاحابصمءيضياهدنعو
.يجراخلاعضولاليغشتىلإريشييكل

لاعشإلانوكيامدنعطقفلمعتبابضلاةلازإةادأ
فقوتت.)ريودت/ليغشت(ON/RUNعضولاىلع
عضولاىلعلاعشإلاناكاذإبابضلاةلازإةادأ

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملاOFF
.)فاقيإ(

نكمييفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
رظنا.يكيتاموتوألاليغشتلاعضوىلعاهطبض
/ةرايسلاصيصختتحت"ءاوهلاةدوجوخانملا"

ًايكيتاموتوأبابضلاةلازإعضورايتخادنعو.١٣١
بابضلاةلازإةادألمعت،يفلخلاجاجزلاىلعنم
نوكتامدنعًايكيتاموتوأيفلخلاجاجزلاىلعنم
ةرارحلاةجردوةدرابةبكرملالخادةرارحلاةجرد
.كلذنملقأوأ)ف°٤٠(م°٤ةيجراخلا

نعةرابعةيفلخلاةذفانلابةيولعلاةيكبشلاكالسألا
امدنعةئفدتلابموقتنأضرتُفيالويئاوهطوطخ
.بابضلاةلازإةادأليعفتمتي

ةيجراخلاةيفلخلاةيؤرلاايارمةئفدتةيصاخلمعت
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشتدنع
عيقصلاوأبابضلاةلازإىلعدعاستيهويفلخلا
.ايارملاحطسىلعنم

هيبنت

نمىرخأةدامةيأوأعيقصلاةلازإلواحتال
جاجزلاويمامألاجاجزللةيلخادلاحطسألاىلع
ةداحةادأةيأوأةقالحةرفشمادختسابيفلخلا
نمبابضلاليزمةكبشبكلذرضيدقف.ىرخأ
ىلعويدارلاةردقيفرثؤيو،ةيفلخلاةذفانلاىلع
يطغينلو.حوضوبةيعاذإلاتاطحملاطاقتلا

.حيلصتلافيلاكتةرايسلانامض
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تناكاذإ(بكارلاوقئاسلايدعقمةيوهتوةئفدت
ةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا:)ةدوجوم
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلادعقم

دعقمرهظدنسمةئفدتل+وأIىلعطغضا
.طقفبكارلاوأقئاسلا

.بكارلاوأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCطغضا
.٥٣/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

ليغشتدنع:اًيكيتاموتوأاهتيوهتودعاقملاةئفدت
طيشنتىلعًايكيتاموتوأةزيملاهذهلمعت،ةرايسلا
بولطملاىوتسمللًالوصواهتيوهتوأدعاقملاةئفدت
متيس.ةرايسللةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوب
وأ"عفترم"يهودعقملاةئفدتىوتسمىلإةراشإلا
ةطساوبكلذو"لمعيال"وأ"ضفخنم"وأ"طسوتم"
.طسوألافرلاىلعةيوديلادعقملاةئفدترارزأ
ىلعةيوديلااهتيوهتوأدعاقملاةئفدترارزأمدختسا
اهتيوهتودعاقملاةئفدتليغشتفاقيإلطسوألافرلا
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ًايكيتاموتوأ
.١٣١/ةرايسلاصيصختو٥٣/

ةلاحيف:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
ماظنلمعيدق،دُعبنعليغشتلاةيصاخبزيهجتلا
.دُعبنعةبكرملاليغشتمتيامدنعخانملايفمكحتلا
وأةئفدتلقئاسللةقباسلاتادادعإلاماظنلامدختسيو
بابضلاليزملمعيدق.لخادلانمةبكرملاديربت
ةدوربلاًقفودُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلا
ةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلاسقطلا
اذإ.دُعبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
ةيوهتوأةئفدتةيصاخىلعةبكرملاتوتحا
نعليغشتلاءدبءانثأةيصاخلالمعتدقف،دعاقملا
ةئفدتو٢٩/دُعبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.دُعب
.٥٣/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا

رعشتسملا

ةزهجأةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
دصرىلع،يمامألاجاجزلانمبرقلاب،تاسايقلا
.سمشلاةرارح
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رعشتسملاتامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختسي
ةداعإوةحورملاةعرسوةرارحلاةجردطبضل
لضفأىلعلوصحللءاوهلالوصوعضووريودتلا
.ةمئالم

خانملايفيكيتاموتوألامكحتلاماظنلمعينلامبرو
.رعشتسملاةيطغتمتاذإمئالملكشب

خانملابيفلخلامكحتلاماظن

لوسنوكلانميفلخلاءزجلاىلعاًدوجوميفلخلاخانملابمكحتلاماظننوكيس،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.سمللاةشاشوخانملابمكحتلاماظنرارزأمادختسابتادادعإلاطبضنكمي.يزكرملا

يفلخلاخانملابمكحتلاماظنرارزأ

دعقمللبكارلادعقمةئفدتليغشترصانع.١
يفلخلا

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٢

٣.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(

ةحورملايفمكحتلا.٤

بكارلادعقمةرارحةجردليغشترصانع.٥
يفلخلا
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يفلخلاخانملابمكحتلاماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١

يفلخلاخانملاماظنةرارحةجرديفمكحتلا.٢

٣.Front)مكحتلاماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا
)يمامألاخانملاب

٤.SYNC)ةنمازتمةرارحتاجرد(

٥.REAR O)فاقيإ/ليغشت(

٦.Rear AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(

فلخلانممكحتلاعنم.٧

ةيفلخلاةحورملاليغشترصانع.٨

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٩

مكحتلاماظنلسمللاةشاشبRearسملا:فلخلا
خانملابمكحتلاماظنةحفصحتفليمامألاخانملاب
مكحتلاماظنتادادعإطبضنكميذئدنع.يفلخلا
.نييمامألاباكرلاةقطنمنميفلخلاخانملاب

REARسملا:Oفلخلا Oسمللاةشاشب
فاقيإوأيفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاليغشتل
.هليغشت

SYNC)سملا:)ةنمازمSYNCةشاشلاب
مكحتلاماظنةرارحةجردطبرلسمللابةلماعلا
ماظنبقئاسلاةرارحةجردبيفلخلاءزجلاخانمب
ءيضيس.يمامألاءزجلاخانمبمكحتلا
.SYNCرزلا

ةحاتإوأليطعتلسملا:فلخلانممكحتلاعنم
لبِقنميفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاماظنيفمكحتلا
خانملايفمكحتلاليطعتدنع.ةيفلخلادعاقملاباكر
دعقملانمهطبضنكميهنإف،فلخلانم
.طقفيمامألا

يكيتاموتوألاليغشتلا

AUTO)ليغشتلامتييكطغضا:)يكيتاموتوأ/
.ًايئاقلتءاوهلاليصوتيفمكحتلامتي.ليغشتلافاقيإ
ةدحوب)يكيتاموتوأ(AUTOرشؤملارهظي
وأءاوهلاليصوتعضوطبضةلاحيف.ضرعلا
ةيلمعءاغلإىلإكلذيدؤيس،ًايوديةحورملاةعرس
.لماكلايكيتاموتوألاليغشتلا

يوديلاليغشتلا

ةيفلخلاةحورملاليغشترصنعطغضا:[
نمءاوهلاقفدتضفخوأةدايزللفسألوأىلعأل
ءاوهقفدتطبضاًضيأنكمي.ةيفلخلاةحوللاجراخم

ةدوجوملا»وأªسمللالخنميفلخلاخانملا
.يمامألاءزجلاخانملسمللابةلماعلاةشاشلاىلع

وأىلعألطغضا:ةرارحلاةجردليغشترصانع
نكمي.يفلخلابكارلاةرارحةجردطبضللفسأل
نمنييفلخلاباكرللةرارحلاتاجردطبضاًضيأ

درابلاءاوهللRوأئفادلاءاوهللQسمللالخ
.يفلخلاءزجلاخانملسمللابةلماعلاةشاشلاىلع

وأىلعألطغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
.بولطملاءاوهلاليصوتعضوديدحتللفسأل
قيرطنعءاوهلاليصوتعضورييغتنكمي

خانمللسمللاةشاشنمYوأ\وأ]سمل
يفءاوهلاقفدتهاجتارييغتىلإاذهيدؤي.يفلخلا
.ةيفلخلاسولجلانكامأ

ةيضرألاىلإءاوهلاليصوتعضوديدحتةلاحيف
دنعةيفلخلاةحورملاةعرسرشؤمريغتيسف،ةيفلخلا
ةهجوملاقفدتملاءاوهلاةيمكريغتتنلنكلوطبضلا
.ماظنلليعيبطلاليغشتلاوهاذه.ةيضرألاىلإ

،ةيفلخلاةيضرألاىلإءاوهلاليصوتعضوطيشنتل
خانمللسمللاةشاشليغشترصانعنم]سملا
.يمامألا
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ءاوهلاذفانم

ةيوهتلاتاحتف

فصتنملايفدجوتطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتف
ةقطنمةيفلخيفكلذكوتادادعلاةحوليبناجىلعو
.يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلقلزملايضبقمكرح
.هقلغوأ

ةيلمعحئاصن

يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.
هذهف،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
.ةبكرملالخادءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألا

دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
ريودتيفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
.ةيلاعفرثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلا

ةكرشنمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
نأنكميكرحملاءاطغىلعزروتوملارنج
ليكوبرقأعجار.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤي
يجراخلالكيهللتادعمةيأةفاضإلبق
.ةبكرملل

دقف.ةيوهتلاتاحتفذفانمبةزهجأةيألخدتال.
ثودحيفببستيدقوءاوهلاقفدتاذهقوعي
.ةيوهتلاتاحتفلفلت

ةنايصلا

باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
تاّجيهملاوعلطلارابغوةبرتألانمرتلفلاللقي
يجراخلاءاوهلانمءاوهلااهلمحييتلاىرخألا
رتلفلالادبتسايغبنيو.ةبكرملالخادىلإبوحسملا
لودجعجار.ةينيتورلاةلودجملاةنايصلانمءزجك
.٢٧٢/ةنايصلا

لادبتساصوصخبليكولاىلإعوجرلاىجري
.رتلفلا

ةمدخ
ظفاحملاديدجلادربُملاىلعةبكرملاهذهيوتحت
اذهزيمتيو.R1234yfمسابفورعملاةئيبلاىلع
ببستلاثيحنمةئيبلاىلعاًدجليلقريثأتبدربملا
دربمبةنراقمكلذو،يرارحلاسابتحالاةرهاظيف
.R-134aمسابفورعملايديلقتلاتابكرملا
ءاطغلفسأقصلمىلعتابكرملاعيمجيوتحتو
.ةبكرملايفمدختسملادربملاحضويكرحملا
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نيينفديىلعالإدربملاماظنةنايصمدعبجي
وأحالصإًاقلطمبجيال.نيدمتعمونيبردم
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُملادبتسا
ليغشتلانامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملا

تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
تادربملاةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
ىلعاًراضدُعييوجلافالغللرشابملاضيرعتلاب
ةجيتنةئيستالاحيفاًضيأببستيدقوةئيبلا
عيقصلاةعسلبةباصإلاوأقارتحالاوأقاشنتسالل
.ةيحصلاللعلانماهريغوأ
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١٥٧ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٥٨.................ةتتشملاةدايقلا
١٥٨.................ةيئاقولاةدايقلا
١٥٨................ةرايسلابمكحتلا
١٥٨......................ةلمرفلا
١٥٩.......................ةدايقلا
١٥٩.......قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٦٠..................مكحتلانادقف
١٦٠.........ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٦١.........ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٦١...........ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٦٢...............ةرايسلاتقلعاذإ
١٦٣............ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٦٦..........ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٦٧...........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٦٨.............كرحملاليغشتءدب
تاقحلملاةقاط
١٦٩............)RAP(ةزجتحملا
١٦٩...........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٧٠...........نكرلاعضونملقنلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٧٠...................لاعتشالل
١٧١..................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
١٧١.................كرحملامداع
١٧١........اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
١٧٢.....يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
١٧٥.................يوديلاعضولا

ةدايقلاةمظنأ
١٧٦........تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

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

١٧٧.............)يئابرهكلانكرلا
١٧٩................لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن

١٧٩...........)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٧٩.....................تابثلا
١٨١............ةدايقلاعضوبمكحتلا

ةعرسلاتبثم
١٨٢......ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
١٨٤...ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
١٩٠...........قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

١٩١.....................فلخلل

١٩٦...........ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
١٩٦.......يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

١٩٨.............)FAB(ةيمامألا
ةاشملاةلمرفماظن

١٩٩..............)FPB(مامألاب
ءايمعلاةقطنملاهيبنت

٢٠١............)SBZA(ةيبناجلا
٢٠١....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
٢٠٣.....ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا

Lane Keep Assist (LKA)
٢٠٣.....)راسملاىلعءاقبلادعاسم(

دوقولا
٢٠٤......................دوقولا
٢٠٥...........دوقوللةفاضملاداوملا
٢٠٥..................دوقولاةئبعت
٢٠٦........ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةروطقمبحس
٢٠٧......بحسلانأشبةماعتامولعم
٢٠٧......رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط
٢٠٩.................ةروطقمبحس
٢١١..........ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

٢١٢............)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢١٣..........ةيفاضإةيئابرهكتادعم
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ةدايقلاتامولعم

ةتتشملاةدايقلا
دقيتلاوهابتنالاتتشتروصنمديدعلاكانه
بئاصلامكحلامزتلا.ةدايقلانعكزيكرتفرصت
فرصتىرخألاماهملاعدتالو،رومألاىلع
تاموكحلانمديدعلاّتنسدقو.قيرطلانعكهابتنا
اذل.ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتنأشبنيناوقلاةيلحملا
.كتقطنميفةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلاكيلع

ىلعاًمئادصرحا،ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتبنجتل
ةلجعىلعكاديو،قيرطلاىلعكرظننوكينأ
.ةدايقلايفكنهذو،ةدايقلا

يتلاةدايقلافقاوميففتاهلامدختستال.
ءارجإلنذألاةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتت
.اهيلعدرلاوةيرورضلاتاملاكملا

تاظحالملالّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
هريغوأفتاهلاىلعتامولعملانعثحبتوأ
.ةينورتكلإلاةزهجألانم

رداصملاعملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملا

لثم،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.
ماظنطبضوةلضفملاويدارلاتاطحمةجمرب
كيلعو.دعاقملاتادادعإوخانملابمكحتلا
زاهجيفةلحرلاتامولعمعيمجةجمرب
.ةدايقلالبقةحالملا

لبقةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلا

.لافطألابءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.

ةليسووألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثت

ًءاوس،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
.لومحملافتاهلاربعوأباكرلادحأعم

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
يدؤيثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
يفزيكرتلاكيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإ
.ةدايقلا

نمديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
كلذيفامب،ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملا
همادختساولومحمفتاهنارقإةيفيك

ةيئاقولاةدايقلا
."عقوتمسيلامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصُقي
يهيئاقوبولسأبةدايقلايفىلوألاةوطخلاو
.٥٧/نامألاةمزحأرظنا.نامألامازحءادترا

ةاشملا(نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.
)نورخألانوقئاسلاوتاجاردلاوبكارو
عقوت.ءاطخألانوبكتريولامهإبنوفرصتيس
.اهلًادعتسمنكومهتافرصت

يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريست

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
.ةدايقلاءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل

ةلمرفلا
تقووكاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ةساودىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالا
ءارجإلانأنيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلا
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلا

عابرأةثالثوهقئاسلاةباجتساتقوطسوتمو
اهتعرسةبكرمكرحتت،ةدملاهذهيف.ًابيرقتةيناثلا

اًرتم٢٠ةفاسم)ةعاس/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠
تالاحيفةريبكنوكتدقةفاسميهو،)اًمدق٦٦(
.ئراوطلا

نأشبرابتعالايفاهعضويغبنيةديفمحئاصن
:ةلمرفلا

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمىلعظفاح.
.كمامأريستيتلا

.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.

ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.
.رورملا

ةلمرفلابمقف،ةبكرملاةدايقءانثأكرحملافقوتاذإو
.لمارفلاىلعلصاوتملاطغضلانودبيعيبطلكشب
ىلعطغضللةبولطملاةوقلاةدايزىلإكلذيدؤيدقف
نوكتسف،كرحملافقوتاذإهنأامك.لفسألةساودلا
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الإمدختُستنلنكل؛ةيئابرهكلمارفةدعاسمكانه
دعاسملامادختسادرجمبو.لمارفلامادختسادنع
فقوتلللوطأًاتقورمألاقرغتسيدقفيئابرهكلا
طغضتنأربكألكشببعصلانمنوكيفوسو
.ةساودلاىلع

ةدايقلا

دوقملابيئابرهكلامكحتلا

اهنكل.يئابرهكلاهيجوتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
ةجاحال.يئابرهكلاهيجوتلالئاسىلعيوتحتال
.ةيرودلاةنايصلاىلإ

لطعةجيتنيئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
كلذبلطتيدقنكلوةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلاب
.دهجلانمديزملا

.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

ىلإلوصولانيحلةدايقلاةلجعريودتةلاحيف
ةينمزةدملعضولااذهيفاهفاقيإواهترودةياهن
.يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمليلقتمتيامبرف،ةليوط

دق،ةليوطةرتفلهيجوتلادعاسممادختسامتاذإ
.يئابرهكلاهيجوتلادعاسمءادأصقني

هيجوتلاةدعاسمليداعلامادختساللةدوعلاضرتفي
.ماظنلادربينأدعبيئابرهكلا

لئاسرنمضةبكرملاهيجوتبةصاخلالئاسرلارظنا
تناكاذإليكولاعجار.١٢٨/ةبكرملاةنايص
.ةلكشمكانه

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن

.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابُدق.

.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.

لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.
.ىنحنملا

دزمث،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.
.ميقتسملاقيرطلاىلعجيردتلابةعرسلا

ئراوطلايفهيجوتلا

لضفألانمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.
.ةلمرفلانمًالدبقئاعلالوحفافتلالا

نارودلاةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
.نيديلادحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازب

هيجوتقالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
.ةلمرفلاءانثأةبكرملا

قيرطلانمةرايسلادادرتسا

ىلعنمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
.ةدايقلاءانثأقيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاح
:حئاصنلاهذهعبتا

اذإودوقولاةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
ثيحبةبكرملاهّجوف،ًايلاخقيرطلاناك
.فيصرلاةفاحنيبواهنيبةفاسمكرتت

،ًابيرقتةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
ةفاحيمامألانميألاراطإلاسماليىتح
.فيصرلا

ىلعميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلا
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مكحتلانادقف

قالزنالا

ةمظنأرظانتتاقالزنالانمعاونأةثالثكانه
:ةبكرملايفةثالثلامكحتلا

.رودتالتالجعلا-ةلمرفلاقالزنا.

ةعرسلاببستت-فاطعنالاوأهيجوتلاقالزنا.
يفتاينحنملاىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلا
.فاطعنالاةوقدقفوتاراطإلاقالزنا

ىلعدئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
لوحعفدلاتالجعناروديفدوقولاةساود
.اهروحم

بنجتبيئاقوبولسأبنودوقييذلانوقئاسلاموقي
ةلوقعملاةيانعلاذاختاقيرطنعتاقالزنالامظعم
ةدايقلامدعقيرطنعو،ةيلاحلافورظللًاقفو
امًامئادنكل.فورظلاهذهيفةليوطتافاسمل
.تاقالزناثدحتنأنكمي

تاحارتقالاعبتاف،قالزنالايفةبكرملاتأدباذإ
:ةيلاتلا

هّجوو،دوقولاةساودنعجيردتلابكمدقعفرا.
كرحتتدق.بولطملاهاجتالايفةبكرملا
اًدعتسمنكنكلو.ميقتسمطخيفةبكرملا
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإل

فورظلاًعبتةدايقلاطبضاوةعرسلاضفخا.
فقوتللةبولطملاةفاسملاديزتدق.سقطلا
ةوقضافخنادنعةبكرملاىلعةرطيسلارثأتتو
،ىصحلاوأديلجلاوأجلثلاوأءاملالعفبرجلا
هابتنالاملعت.قيرطلاىلعداوملانماهريغوأ
ةيفاكةيمكدوجولثم،ةيريذحتلاتامالعلاىلإ
ىلعمكارتملاديلجلاوأجلثلاوأءاملانم
مقوً،اعمالحطسلالعجليفكيامبقيرطلا
.كوكشيأكيدلتناكاذإةعرسلاءاطبإب

ةلمرفلاوأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.
ةعرسضفخكلذيفامب،ةئجافمةروصب
سرتلاىلإرايغلالقنلالخنمةبكرملا
يفةئجافمتاريغتيأببستتنأنكمي.ىندألا
.تاراطإلاقالزنا

بنجتيفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالا

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
ليلقتلايفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
اهتردقىلعريثأتلايلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنم
ةدايقلاىلعًامئادصرحا.عراستلاوفقوتلاىلع
ةدايقلافورظنمعاونألاهذهيفأطبأةعرسب
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلابنجتو
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
دنعمئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
يفببستينأنكمياممةعيرسلاتافقوتلا
دقفتنأنكميامك.دحاوبناجىلعبحسلا
.ةبكرملاىلعةرطيسلا

دعبوأةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
ةساودىلعةفخبطغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغ
.يعيبطلالكشلابلمعتىتحلمارفلا

.ةديدشىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
يفقفدتملاءاملاربعةدايقلاببستتنأنكمي
،كلذثودحلاحيفو.ةبكرملاىلعريثأتلا
ال.نيرخآلاباكرلاوتنأءاملاكرمغينأنكمي
دنعًادجًارذحنكوةطرشلاتاريذحتلهاجتت
.قفدتملاءاملاربعةدايقلا

ءاملاقوفقالزنالا

نأنكميوً.اريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتُعي
قوفريستثيحبةبكرملاتاراطإتحتءاملامكارتي
ناكاذإثدحينأنكمياموهو.لعفلابءاملا
ةعرسلابريستتنكويفاكلاردقلابًالتبمقيرطلا
ذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملاتناكاذإ.ةيفاكلا
وأًاليلققيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالتنوكي
ً.ادوجومريغ
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.ءاملاقوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
ئطبتنأيهصوصخلااذهيفةحيصنلضفأو
.ًاللبمقيرطلاناكاذإةعرسلا

رطمملاسقطلاصوصخبىرخأحئاصن

حئاصنلالمشت،ةعرسلاءاطبإىلإةفاضإلاب
:يليامبطرسقطيفةدايقلابقلعتياميفىرخألا

.ةيفاضإعابتاةفاسمدوجوبحمسا.

.صرحبرورملابمق.

يمامألاجاجزلاحسمةزهجأءاقبىلعصرحإ.
.ةديجةلاحيف

جاجزلاةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.
.يمامألا

قمعتاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.
تاراطإرظنا.يجراخلاراطإللبسانم
/٢٤١.

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوطيشنتبمق.
)AWD(.١٨١/ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا.

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
ربعوأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
وأةحطسمسيراضتىلعةدايقلانعلابجلا
:حئاصنلالمشت.ةجومتم

اهئاقبوةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.
.ةديجةلاحيف

لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.
.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو

ىلعاًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.
.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملا

ريذحت}
ةبكرملاءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
صاقنإولمارفلانيخستىلإليوطردحنمىلع
لقنبمق.ةلمرفلانادقفمتيدقولمارفلاءادأ

كرحمللحمستللقأسرتىلإسورتلاقودنص
ديدشولزانقيرطىلعلمارفلاةدعاسمب
.رادحنالا

ريذحت}
ىلعلتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
لاعشإلاحاتفمطبضعموأ)دياحم(Nعضولا
اذهيدؤينأنكمي.ليغشتلافاقيإعضوىلع
صرحا.هيجوتلانادقفولمارفلانيخستىلإ
ىلعةبكرملاقيشعتوكرحملاليغشتىلعًامئاد
.ةبسانملاسورتلادحأ

ةرايسلافارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
فارحنالامدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانع
.طسوألاطخلاروبعمدعوضرعلاب

يفقئاعدجويدقف؛تاعفترملاممقىلعهبتنا.
.)ثداحوأةلطعتمةرايس(ةراحلا

ةقطنم(ةصاخلاقيرطلاتاتفالىلإهبتنا.
وأ،ةفطعنمقرطوأ،ةطقاستمروخص
عونمموأرورملاقطانموأ،ةليوطتاردحنم
.ةبسانملاتاءارجإلاذاختابمقو)رورملا

تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح.
)AWD(.١٨١/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار
.١٧٦/تالجعلاعيمجبعفدلاماظنو

ءاتشلالصفيفةدايقلا

جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

قيرطلاوتاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
،ضرألابقاصتلالاوأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤي
نوكتينأنكمي.ةدايقلاءانثأرذحىلعنكيلاتلابو
٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرددنعلتبملاديلجلا
.لوطهلايفيديلجلارطملاأدبيامدنع)تيهنرهف
لوطهدنعوألتبملاديلجلاىلعةدايقلابنجت
.قرطلاةجلاعممتتىتحةيديلجلاراطمألا

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل

طغضلاف.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.
نارودىلإيدؤيعراستلاةساودىلعةوقب
تالجعلادقفتيلاتلابو،اهروحملوحتالجعلا
.ضرألاباهكسامت

مكحتلارظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايف
/١٧٩.
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)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.
،ةيوقلاتافقوتلايفةرايسلاتابثنيسحتىلع
عرسأةروصبلمارفلاىلعطغضلابجينكلو
رظنا.ةفاجلاقرطلاىلعلاحلاهيلعوهامم
(ABS)قالغناللعناملالمارفلاماظن
/١٧٧.

يتلاةرايسلانيبوكنيبربكأةفاسمكرتا.
.قيرطلانمةقلزنملاقطانمللهبتناو،كمامأ
قرطلاىلعىتحةيجلثلاعقبلانوكتتنأنكمي
لظينأنكميامك.ةللظملاقطانملايفةيلاخلا
ىتحجولثلابىطغُمرسجلاوأىنحنملاحطس
بنجت.ةيلاخةطيحملاقرطلاحبصتامدنع
ريسلاءانثأةلمرفلاوةئجافملاهيجوتلاتاروانم
.جولثلاىلع

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح.
)AWD(.١٨١/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار
.١٧٦/تالجعلاعيمجبعفدلاماظنو

ةيجلثلافصاوعلافورظ

بلطلةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
ةدعاسمكانهنكتملامةبكرملايفىقبإ.ةدعاسملا
يفدرفلكنيمأتوةدعاسملاىلعلوصحلل.ةبيرق
:ةبكرملا

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

ايارملاىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.
.ةيجراخلا

ريذحت}
كرحملامداعسابتحايفجلثلاببستينأنكمي
برستيفببستيدقاموهو.ةبكرملاتحت
كرحملامداعيوتحي.لخادلاىلإمداعلاتازاغ
نوللاميدع)CO(نوبركلاديسكألوأزاغىلع
.توملاوأيعولانادقفببسيدقو.ةحئارلاو

:جولثلابةرايسلاتقلعاذإ

،ةرايسلالفسأدوجوملاديلجلافظن.
.مداعلابوبنأدنعدوجوملاًةصاخو

)نيتصوب(مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
هجاوملاريغةرايسلابناجىلعًابيرقت
ءاوهلالخدينأنكميثيحبحايرلل
.ةرايسلالخادىلإددجتملا

ةحولىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلا

دادعإىلعخانملابمكحتلاماظنطبضا.
طبضاو،ةرايسلالخادءاوهلاريودت
.اهلدادعإىلعأىلعةحورملاةعرس
".خانملابمكحتلاةمظنأ"عجار

مداععجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٧١/كرحملا

ةريصقتارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
قلغأوكرحملاليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإل
يفًاضيأةكرحلادعاست.ةيئزجةروصبةذفانلا
.ءفدلابساسحإلاىلعظافحلا

تقولاضعبقرغتستسةدعاسملاتناكاذإو
ىلعًاليلقطغضاكرحملاليغشتدنعف،لوصولل
نمربكأةعرسبكرحملالمعيىتحدوقولاةساود
نحشىلعظافحلايفكلذدعاسي.ؤطابتلاةعرس
تاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشتةداعإلةيراطبلا
كلذءارجإبمق.ةدعاسملابلطلةيمامألاحيباصملاب
.دوقولاىلعظافحللنكممردقلقأب

ةرايسلاتقلعاذإ
رذحبوءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
نيطلاوألمرلايفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتل
.جلثلاوأديلجلاوأ

نكميالثيحبًادجديدشلكشبةقلاعتناكاذإو
ماظنليغشتفقوأ،ةبكرملاريرحتبحسلاماظنل
رظنا.تالجعلاحيجرتةقيرطمدختساوبحسلا
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
/١٧٩.

ريذحت}
اهروحملوحرودتةبكرملاتاراطإتناكاذإ
نأنكميو،رجفنتنأنكميف،ةيلاعةعرسب
نأنكمي.ةباصإللنورخألاوتنأضرعتت
ةريجحلاعتشايفببستيامم،ةبكرملانخست
تالجعلارِدأ.ىرخأرارضأةيأيفوأكرحملا
نعةعرسلاةدايزبنجتوهنكممةعرسلقأب

.)اس/ًاليم٣٥(اس/مك٥٦
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.)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح
عفدلاماظنو١٨١/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار
.١٧٦/تالجعلاعيمجب

اهجارخإلةبكرملاحيجرت

ةقطنملاءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
ماظنيأليغشتفقوأ.ةيمامألاتالجعلابةطيحملا
عوجرلا(Rعضولانيبًابايإوًاباهذلقتنا.بحس
،ةضفخنملاةيمامألاةكرحلاسورتدحأو)فلخلل
لقانلكآتعنملو.نكممردقلقأبتالجعلاميودتعم
نارودلانعتالجعلافقوتتىتحرظتنا،ةكرحلا
نعكمدقعفرا.تاعرسلاليدبتلبقاهروحملوح
ىلعًاليلقطغضاو،ليدبتلاءانثأدوقولاةساود
ناروددنع.ةكرحلالقانقيشعتدنعدوقولاةساود
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطببتالجعلا
نأنكميةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو
جارخإىلعكلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررُحت
.اهبحسىلإجاتحتدقفتالواحملاضعبدعبةبكرملا
بحسعجارف،بحسلاىلإجاتحتةبكرملاتناكاذإ
.٢٦١/ةرايسلا

ةرايسلاةلومحدودح
نأنكمييتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
نزونزولااذهىلعقلُطي.ةبكرملااهلمحتت
عيمجنزولمشيوهوةبكرملاباعيتسا
ةتبثملاريغتارايخلاعيمجوةلومحلاوباكرلا
دقةرايسلاىلعناقصلمدجوي.عنصملايف
لكشلابهلمحاهنكمييذلانزولاناحضوي
تاراطإلاتامولعمقصلمامهو،حيحصلا
.راطإلا/دامتعالاقصلموةلومحلاو

ريذحت}
نمربكألامحأةيأبةبكرملاليمحتبمقتال
وأ،)GVWR(ةبكرملليلكلانزولاةبسن
روحملليلكلانزولاةبسنلىصقألادحلا
)GAWR(نأنكميو.يفلخلاوأيمامألا
رييغتوةمظنألالطعتيفكلذببستي
ىلإيدؤيدقامم.ةبكرملاةجلاعمبولسأ
.مداصتعوقووةبكرملاىلعةرطيسلادقف
ةفاسملاةدايزىلإةلومحلاةدايزيدؤتدق
ريصقتوتاراطإلافلتوفقوتللةمزاللا
.ةرايسلارمع

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

تاقصلملاىلعلاثم

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىطسولاةماعدلاىلعتبثُمةبكرملابصاخ
تامولعمقصلمحضوي.)بةماعدلا(
ةصصخُملادعاقملاددعةلومحلاوتاراطإلا
باعيتسانزولىصقألادحلاو)1(باكرلل
.لطرلاومارغوليكلاب)2(ةبكرملا

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
)3(ةيلصألاتادعملاتاراطإساقماًضيأ
خفنلاهبىصوملاطغضلاتايوتسمو
نمديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلا
عجار،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملا
.٢٤٣/تاراطإلاطغضو٢٤١/تاراطإ



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
14/16

ليغشتلاوةدايقلا١٦٤

يفةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
كلحضوتدقو.ةبكرملاتاراطإ/دامتعاقصلم
)GVWR(ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
)GAWR(روحملليلامجإلانزولاريدقتو
عجار.يفلخلاويمامألاروحمللةبسنلاب
اذهيفًاقحال"تاراطإلا/دامتعالاقصلم"
.مسقلا

-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight of

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

بجيةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
XXXوأمغكXXXنعديزيالأ
.ةرايسلانالعإقصلميف)لطر

باكرلاوقئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلا

باكرلاوقئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
.لطرXXXوأمغكXXXنم

حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤
ليبسىلعف.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
يواسي"XXX"رادقملاناكاذإ،لاثملا

نزوبباكرةسمخكانهولطر١٤٠٠
حبصيذئدنع،ةبكرملايفًالطر١٥٠

لمحةعسوةحاتملاةلومحلارادقم
٥(٧٥٠-١٤٠٠(ًالطر٦٥٠بئاقحلا
).ًالطر٦٥٠=)١٥٠×

بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥
.ةبكرملاىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
نعنمآلكشبديزيالدقنزولااذهو
ةبوسحملابئاقحلالمحةعسوةلومحلا
.٤ةوطخلايف

بحسيفمدختُستسكترايستناكاذإ.٦
يذلالمحلاةفاضإمتيفوس،ةروطقم
ىلإعجرا.ةرايسلاىلإةروطقملاهلمحت
نمكلذللُقيفيكديدحتلليلدلااذه
ةحاتملابئاقحلالمحةعسوةلومحلا
".كتبكرمل

ىلععالطالل٢٠٩/ةروطقمبحسعجار
دعاوقوةروطقملابحسنعةمهمتامولعم
بحسبةصاخحئاصنوبحسلاةمالس
.ةروطقملا

١لاثم

لوألالاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=

١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
مغك١٣٦=٢×)ًالطر
.)لطر٣٠٠(

٣١٧=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
.)لطر٧٠٠(مغك



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
14/16

١٦٥ ليغشتلاوةدايقلا

٢لاثم

يناثلالاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=

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

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٢٥٠(

٣لاثم

ثلاثلالاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=

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

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٠(

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
نعةددحمتامولعمىلععالطاللةبكرملل
بجيال.دعاقملاعاضوأوةبكرملاةعسنزو
باكرلاوقئاسللعمجملانزولاديزينأ
.ةبكرملاةعسنزونعةلومحلاو

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

قصلملاىلعلاثم

ةبكرملابصاختاراطإلا/ةداهشللقصلمدجوي
.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلاىلعتبثُم

ةبكرملاتاراطإمجحضرعتدقةقاطبلا
ىلعلوصحللبولطملاخفنلاطغضوةيلصألا
حضوي.ةبكرملاةلومحليلامجإلانزولا
.كتبكرمليلامجإلانزولاةعسقصلملا
ةبكرملليلكلانزولاةبسناذهىلعقلطيو
)GVWR(.يلامجإلانزولاريدقتلمشي
دوقولاوباكرلاعيمجوةبكرملانزوةبكرملل
.ةلومحلاو

راطإلا/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
رواحملاىلعاهبحومسملاىوصقلانازوألا
ةبسناهيلعقلُطييتلاو،ةيفلخلاوةيمامألا
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ةفرعمل.)GAWR(روحملليلكلانزولا
ةيمامألارواحملاىلعةيقيقحلالامحألا
.نزوةطحميفةرايسلانزوكنكمي،ةيفلخلاو
صرحا.كلذيفكتدعاسمليكولاعيطتسيو
طخيبناجىلعيواستلابلمحلاعيزوتىلع
.ةبكرملافصتنم

هيبنت

تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
.ةبكرملاىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا

ريذحت}
نأةبكرملالخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
دنعمهتباصإيفببستتوصاخشألابمطترت
دنعوأ،ئجافملافاطعنالاوأفقوتلا
.مداصتلا

ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.
،ةلومحلاةقطنميفو.ةبكرملاب
ردقمامألاىلإاهعضوىلعصرحا
لمحلاعزوتنألواح.ناكمإلا
.يواستلاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لثم،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
ثيحبةبكرملالخاد،رفسلابئاقح
دنسمىوتسمقوفاهضعبنوكت
.دعاقملابسأرلا

طوبرمريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايف

يفةتباثلاريغءايشألانيمأتبجي.
.ةبكرملا

املفسأللًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإةجاحكانهنكتمل

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

نكلو.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
دنعليوطلاىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكي
:تاداشرإلاهذهعابتا

تناكءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.
رتموليك٨٠٥لوأل،ةضفخنموأةيلاع
عمليغشتلاءدببنجت.)ليم٥٠٠(
لقنبنجت.قناخلامامصللماكلاحتفلا
ةبكرملاةلمرفلىندألارايغلاىلإةكرحلا
.اهئاطبإوأ

مك٣٢٢لوألئجافملافقوتلابنجت.
هذهيفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(
متدقديدجلالمارفلاليتنوكيالءانثألا
ةئجافملاتافقوتلايدؤتدقو.دعبهنييلت
ةجاحلاوناوألالبقديدجلاليتلاىِلبىلإ
داشرإعبتا.لقأةرتفدعبهلادبتساىلإ
.لمارفليتتيرتشااملكاذهنييلتلا

كرحملاةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.ًايجيردتلمحلاو
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١٦٧ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاحاتفمعضاوم

حاتفمنودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنم

نأنكمي،لمعياليطاغضنالاليغشتلارزناكاذإ
يوقويداريئاوهةراشإنمةبيرقةرايسلانوكت
نودبيكلساللالوخدلاماظنعملخادتلاببُسيامم
دُعبنعلوخدلاماظنليغشترظنا.)RKE(حاتفم
.٢٥/(RKE)حاتفمنودب

نوكتنأبجي،)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
عم)نارود/ليغشت(ON/RUNعضويفةبكرملا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا

حيباصمدجوتال(ليغشتلافاقيإ/كرحملافاقيإ
ىلعطغضا،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤم

ENGINE START/STOPفاقيإلةدحاوةرم
.كرحملاليغشت

)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنصلوحتيس
.ًايكيتاموتوأ

متيفوس،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
قحلملاةقاطلظتفوسولاعشإلاليغشتفاقيإ
تاقحلملاةقاطرظنا.ةطشن)RAP(ةزجتحملا
.١٦٩/(RAP)ةزجتحملا

ريذحت}
ةوقللاًدقفاهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
ليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلايفةدعاسملا
يفالإةبكرملافاقيإيغبنيال.ةيئاوهلادئاسولا
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلاتالاح

يفةبكرملاليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلا

.تابثوةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.١
دقف.رركتملكشبلمارفلاىلعطغضتال
بلطتيامم،يئابرهكلادعاسملااذهذفنتسي
.لمارفلاةساودىلعطغضلاةوقةدايز

.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٢
دعب.ةبكرملاكرحتءانثأاذهبمايقلانكمي
طغضا،)دياحملا(Nعضولاىلإلاقتنالا
وحنةبكرملاهّجوو،لمارفلاىلعةوقب
.نمآناكم

)نكر(Pعضولاىلإلقتنامثلماكلابفقوت.٣
ENGINEطغضاو، START/STOP
قودنصنوكينأمزلي.)كرحملافاقيإ/ءدب(

نكمتتىتح)نكر(Pعضولايفسورتلا
OFFعضولاىلإلاعشإلاصرقريودتنم
.)فاقيإ(

رظنا.نكرلالمارفقّشع.٤
Electric Parking Brake)لمارف

.١٧٧/)يئابرهكلانكرلا

،ًابناجةرايسلابيحنتلانكمملاريغنمناكاذإ
ىلعطغضاف،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو
ENGINEرزلا START/STOPلوطأةدمل
.ناوثسمخلالخيفنيترمطغضاوأ،نيتيناثنم

ACC/ACCESSORY)حابصم()تاقحلملا
مادختسابعضولااذهكلحمسي:)يلاقتربلارشؤملا
ليغشتفاقيإءانثأةيئابرهكلاتاقحلملاضعب
.كرحملا

،ليغشتلافاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ENGINEىلعطغضا START/STOP)ءدب/
ىلعطغضلانودبةدحاوةرم)كرحملافاقيإ
ىلعلاعشإلاماظنطبضمتيفوسولمارفلاةساود
.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYعضولا

عضولانملاعشإلالقتنيفوس
ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملاOFF

فاعضإعنملقئاقد١٠دعب)ليغشتلافاقيإ(
.ةيراطبلا

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
صاخعضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
،لاعشإلاليغشتفاقيإعم.ليغشتلاءدبوةدايقلاب
طغضلابتمقاذإ،لمارفلاةساودىلعطغضلاو
ENGINEىلع START/STOP)فاقيإ/ءدب
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٨

ماظنطبضمتيفوسفةدحاوةرمل)كرحملا
/ليغشت(ON/RUN/STARTىلعلاعشإلا
،نارودلايفكرحملاأدبينأدرجمبو.)ءدب/ريودت
ىتحكرحملانارودرمتسيفوس.رزلاريرحتبمق
/كرحملاليغشتءدبرظنا.كرحملاليغشتأدبي

عضولاىلعاًطوبضملاعشإلالظيسذئدعب.١٦٨
ON/RUN)ليغشت(.

طقفةمدخلاعضو

،تاصيخشتلاوةمدخللاذهةقاطلاعضورفوتي
قودنصعجار،ةرايسلاليسغعضوكلذكو
ليغشتلانمققحتللو.١٧٢/يكيتاموتوألاسورتلا
نوكيدقامكلاطعألارشؤمحابصملحيحصلا
دنع.تاثاعبنالاصحفةيلمعضارغألًابولطم
ةساودقيشعتمدععم،ةرايسلاليغشتفاقيإ
ىلعرارمتسالاعمطغضلايدؤي،لمارفلا

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
ةرايسلاليوحتىلإٍناوثسمخنمرثكأل)كرحملا
Serviceىلإ Only Mode)ةمدخلاعضو
اًمامتتوصلاوتادادعلاةمظنألمعتهيفو.)طقف
نكميالنكلو،)ليغشت(ON/RUNعضويفامك
يفكرحملاليغشتءدبنكميالف.ةبكرملاةدايق
طغضا.طقفةمدخلاعضو

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
.ةرايسلاليغشتفاقيإلىرخأةرم)كرحملا

كرحملاليغشتءدب
P،بسانملاسرتلاىلعسورتلاقودنصعض
ءانثأكرحملاليغشتةداعإل.)دياحم(Nوأ)نكر(
.)دياحم(Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت

هيبنت

اذإ)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالالواحتال
نأنكميفكلذبتمقاذإو.كرحتتةبكرملاتناك
عضولاىلإلقتنتال.فلتللةكرحلالقانضرعتي
P)ةبكرملافقوتدنعالإ)نكر.

هيبنت

،ةيئابرهكتاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
ال.كرحملالمعةقيرطنمريُغتنأنكميف
.كلذنعجتانفلتيأةبكرملانامضلمشي
.٢١٣/ةيفاضإةيئابرهكتادعمرظنا

:ةكرحملاليغشتءدبل

نوكينأبجي،حاتفمنودبلوخدلاماظنعم.١
.ةبكرملالخادRKEماظنلاسرإزاهج
ENGINEطغضا START/STOP
ءدبدنع.لمارفلاةساودىلعطغضلاءانثأ
ضفخنتفوس.رزلاررح،كرحملانارود

مقتال.كرحملانيخستعمؤطابتلاةعرس
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرسةدايزب
.ةرشابم

يفسيلRKEماظنلاسرإزاهجناكاذإ
ةلاحيفوأ،شيوشتكانهناكوأ،ةبكرملا
،RKEماظنةيراطبىوتسمضافخنا
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمموقيفوسف
حيتافملالئاسرعجار.ةلاسرضرعب
نعلوخدلاماظنليغشتو١٢٤/لافقألاو
.٢٥/(RKE)حاتفمنودبدُعب

هيبنت

نع،ةليوطتارتفلكرحملاريودتلاحيف
رزىلعطغضلاقيرط

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
،ةرشابمنارودلاءاهتنادعب)كرحملاليغشت
روتوملةدئازلاةنوخسلاىلإيدؤينأنكمي
١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلادافنتساوهفلتوريودتلا
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث
.نارودلاروتوم

١٠ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
نملقأ(اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث
دقف،)تياهنرهف٠وأةيوئمةجرد١٨-
نمرثكألكشبنيزنبلابهرمغمتنوكي
دوقولاةساودىلعطغضتنألواح.مزاللا
مثعضولااذهيفاهتبثتوةياهنلاىتحلفسأل
ENGINEطغضت START/STOP
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١٦٩ ليغشتلاوةدايقلا

١٥ةدملرظتنا.ىصقأدحكةيناث١٥ةدمل
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث
،كرحملاليغشتءدبدنعو.نارودلاروتوم
أدبيناكاذإ.دوقولاةساودورزلاريرحتبمق
ةرمفقوتتمثةريصقةدملةبكرملاليغشت
كلذدعاسي.ءارجإلاسفنراركتبمقف،ىرخأ
مقتال.كرحملانمدئازلانيزنبلاةلازإىلع
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرسةدايزب
ةكرحلالقانطبضاوكرحملالغش.ةرشابم
عيمجتييزتمتيوتيزلانخسيىتحقفرب
.ةكرحتملاءازجألا

ءدبلا/فقوتلاماظن

ريذحت}
ىلإًالوأسورتلارييغتنودةرايسلاةرداغم
.ةرايسلاكرحتىلإيدؤيدق)نكر(Pعضولا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو
يئاقلتلاءدبلا/فقوتلاةزيمبةدوزمةرايسلانأل
نعفقوتدقكرحملانأنظتدقف،كرحملل
لمعيسلمارفلاةساودريرحتدرجمبنكلولمعلا
.ىرخأةرمكرحملا

)نكر(Pعضولاىلإةكرحلالقانعارذلقنبمق
LOCK/OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأو
.ةبكرملانمجورخلالبق،)فاقيإ/لفق(

ىلعلمعيدوقولاريفوتلماظنىلعةرايسلايوتحت
كرحملاليغشتفاقيإلليغشتلاءدب/فقوتلا
.دوقولاىلعظافحلايفةدعاسملل

كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا

نعةرايسلافقوتدعبولمارفلاىلعطغضلادنع
دنع.كرحملاليغشتفاقيإمتيدقاًمامتةكرحلا
كرحملانارودةعرسسايقمضرعي،فقوتلا

AUTO STOP.نارودةعرسسايقمرظنا
وألمارفلاةساودريرحتدنعو.١٠٦/كرحملا
كرحملاليغشتمتيس،ةعرسلاةساودىلعطغضلا
.ىرخأةرم

تالاحلايفيئاقلتلافقوتلاةزيمطيشنتءاغلإمتيدق
:ةيلاتلا

ةعرسنمىندألادحلاىلإلوصولامدع.
.ةرايسلا

ىلإسورتلاقودنصوأكرحملالوصومدع.
.ةبولطملاليغشتلاةرارحةجرد

قاطنجراخةيجراخلاةرارحلاةجردعوقو.
لقأنوكتامًابلاغو،بولطملاليغشتلا
نمىلعأوأ)تيهنرهف١٤(ةيوئم١٠-نم

.)تيهنرهف١٢٢(ةيوئم٥٠

Dفالخبسرتيأىلعةكرحلالقاندوجو.
.)ةدايق(

.ضفخنمةيراطبلانحش.

.ةيراطبلالصفمت.

ىلإةيلخادلاةحارلاىوتسملوصومدع.
وأخانملابمكحتلاماظنلبولطملاىوتسملا
مكحتلاماظنرظنا.بابضلاةلازإتادادعإ
.١٤٨/خانملابيكيتاموتوألايجوزلا

.نيتقيقدنمربكأيئاقلتلافقوتلاتقو.

)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
ليغشتفاقيإدعبتاقحلملاهذهمادختسانكمي
:كرحملا

وأقئاقد١٠ىتح(هيفرتلاوتامولعملاماظن.
.)قئاسلابابحتفىتح

،)تدجونإ(فقسلاةحتف،ةيئابرهكلاذفاونلا.
حتفىتحوأقئاقد١٠ىتح(ةقاطلاجراخمو
.)بابيأ

نكرلاعضوىلإلقنلا
:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل

عملمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
رظنا.ديلالمارفطبض

Electric Parking Brake)لمارف
.١٧٧/)يئابرهكلانكرلا

لاقتناللسورتلالقنعارذىلعأرزلاطغضا.٢
قودنصرظنا.)نكر(Pعضولاىلإ
.١٧٢/يكيتاموتوألاسورتلا

سورتلالقنعارذىلعPرشؤملوحتيس.٣
يفةرايسلانوكتامدنعرمحألانوللاىلإ
.)نكر(Pعضو
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٠

OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٤
.)ليغشتلافاقيإ(

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
امنيبةبكرملاكرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
نأنكمي.ليغشتلاعضويفكرحملانوكي
ىلعلمعياممطرفملكشبةرارحلاةجردعفترت
.نارينلابوشن

لبقةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
)نكر(Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبض
نأنكميف.ماكحإبنكرلالمارفطبرعملماكلاب
.ةبكرملاريست

عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ليغشتلاعضويفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلا
نأنكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف
نامضلو.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ىلعفقتتناكاذإىتح،ةرايسلاكرحتمدع
طبضىلعًامئادصرحاً،امامتةيوتسمضرأ
ىلإسورتلالقنعارذكيرحتونكرلالمارف
نكرلاعضوىلإلقنلارظنا.)نكر(Pعضولا
بحسيفةرايسلامدختستتنكاذإ.١٦٩/
رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطعجارف،ةروطقم
/٢٠٧.

كرتعمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نوكتنأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملا
لمارفقيشعتعم)نكرلا(Pعضويفةبكرملا
.ةبكرملاةرداغملبقاًديجنكرلا

ىلعنكرلاىلإتررطضاوةروطقمرجتتنكاذإ
رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطرظناف،عفترم
/٢٠٧.

نكرلاعضونملقنلا
مت.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
دضةيامحللسورتلاقودنصلفقءاغلإرزميمصت
ملام)نكر(Pعضولانمدوصقملاريغجورخلا
/ليغشت(ON/RUNعضولاىلعلاعشإلانكي
طغضلاولمارفلاةساودىلعطغضلامتو،)ريودت
.لفقلاءاغلإرزىلعكلذك

ءانثتسابًامئادرايغلالفقيفمكحتلاماظنلمعي
وأةنوحشمريغةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلا
.)تلوف٩نملقأ(يئابرهكلادهجلاةضفخنم

ةضفخنموأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
وأةيراطبلانحشبموقتنألواحف،يئابرهكلادهجلا
ليغشتلارظنا.ةيراطبللةلصولمعبليغشتلاءدب
.٢٥٩/ىرخأةيراطبةدعاسمب

:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل

.لمارفلاةساودىلعطغضا.١

ىلعطغضا.٢
ENGINE START/STOP.

بناجنمسورتلالقنعارذرزطغضا.٣
.عارذلا

.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٤

لوحتيوضيبألانوللاىلإPرشؤملوحتيس.٥
ىلإسورتلالقنعارذىلعسورتلارشؤم
نمةرايسلاجرختامدنعرمحألانوللا
.)نكر(Pعضولا

يفزكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٦
.فصتنملا

،)نكر(Pعضونمجورخلاةرايسلاىلعرذعتاذإ
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظتسف
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل
.ةمزاللا

لاعتشاللةلباقحوطسىلعنكرلا

ريذحت}
ءازجأسمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ةبكرملاندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلا
وأقاروألاىلعةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتو
ءايشألاوأفاجلابشعلاوأرجشلاقرو
.قارتحاللةلباقلاىرخألا
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١٧١ ليغشتلاوةدايقلا

دتمملانكرلا
دنع.كرحملاليغشتءانثأةرايسلافاقيإمدعلضُفي
تاوطخلاعبتا،كرحملانارودءانثأةرايسلاةرداغم
اهفوقونمدكأتللواهكرحتمدعنمدكأتللةحيحصلا
عضوىلإلقنلاعجار.ةبسانمةيوهتبناكميف
.١٧١/كرحملامداعو١٦٩/نكرلا

:طغضلارزبةدوزملاتارايسلايف

ريودتعم)نكر(Pعضولاىلعةرايسلاكرتدنع
البدُعبنعلوخدلالاسرإزاهجدوجووكرحملا
كرحملافقوتيسف،ةرايسلاجراخ)RKE(حاتفم
.ةدحاوةعاسرورمدعب

ريودتعم)نكر(Pعضولاىلعةرايسلاكرتدنع
،لخادلاب)RKE(لاسرإزاهجدوجووكرحملا
ةياهنيفو.نيتعاسةدملاًرئادكرحملالظيسف
.ةرايسلاليغشتفقوتيسةيناثلاةعاسلا

عارذكيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ريودتءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقن
.ةرايسلا

كرحملاتاثاعبنا

كرحملامداع

ريذحت}
ديسكألوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نإ.ةحئارلاونوللاميدع)CO(نوبركلا
نكمي)CO(نوبركلاديسكألوأزاغلضرعتلا
.ةافولاىتحويعولادقفببسينأ

:ةلاحيفةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي

ةفيعضقطانملايفةبكرملاؤطابت.
وأقافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
قفدتقيعينأنكمييذلاقيمعلاديلجلا
ريساوموأةبكرملاندبتحتءاوهلا
.)مداعلا

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

وألكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلا

هفلتوأةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.
.مئالمريغلكشبهحالصإوأ

ةبكرملالكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
ببسبلماكلكشبقلغلاةمكحمريغ
.عيبلادعبامتاليدعتءارجإوأفلتلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

كانهناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
:ةبكرملالخادىلإمداعلابرستبكش

ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.
.لماكلكشبةحوتفم

.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.

يفكرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
وأبآرملالثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضو
.ددجتمةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملا

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضُفي
.ًالماعكرحملا

عابتانيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
.كرحتتنلةرايسلانأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلا
مداعو١٦٩/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.١٧١/كرحملا

عجار،ةروطقمبحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
.٢٠٧/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٢

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

رييغتعارذىلعأسورتلارييغتطمنرهظي
نوللابًايلاحددحملاسرتلاعضوءيضيس.سورتلا
لكلظتامنيبسورتلالقنعارذىلعرمحألا
ةيلمعمتتملاذإ.ضيبألانوللابىرخألاعاضوألا
،اًدجدرابلاسقطلايفلاحلاوهامك،اًروفرييغتلا
نيحلسورتلالقنعارذيفرشؤملاضمويسف
.لماكلابقيشعتلا

فصتنملانمسورتلالقنعارذأدبياماًمئاد
رييغتطمنيفةينامرهكةطقنةطساوبًالثممنوكيو
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.سورتلا
.فصتنملايف

ليغشتفاقيإءانثأسورتلاقودنصلمعيال
.ةرايسلا

عضويفةرايسلاتناكاذإ
ACC/ACCESSORY)نكميف،)تاقحلملا

.)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنصرييغت

LOCK/OFFىلإةرايسلاعضورييغتمتاذإو
ةعفترمةعرسيفةرايسلادوجوءانثأ)فاقيإ/لفق(
ىلإًايكيتاموتوأسورتلاقودنصلوحتيسفًايبسن
نكمي،ةرايسلافقوتدرجمب.)دياحم(Nعضولا
.)نكر(Pديدحت

P)تالجعلاقيشعتيفعضولااذهمدختُسي:)نكر
ليغشتءدبدنعلضفألاعضولاوهو.ةيمامألا
.ةلوهسبةبكرملاكيرحتنكميالهنألكرحملا

ريذحت}
لبقةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
)نكر(Pعضوىلعسورتلاقودنصطبض
نأنكميف.ماكحإبنكرلالمارفطبرعملماكلاب
.ةبكرملاريست

عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ليغشتلاعضويفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلا
نأنكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف
نامضلو.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ىلعفقتتناكاذإىتح،ةرايسلاكرحتمدع
ىلعًامئادصرحاً،امامتةيوتسمضرأ

سورتلاقودنصكيرحتونكرلالمارفطبض
عضوىلإلقنلاعجار.)نكر(Pعضولاىلإ
رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطو١٦٩/نكرلا
/٢٠٧.
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١٧٣ ليغشتلاوةدايقلا

مت.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
ةيامحللسورتلاقودنصعارذلفقءاغلإرزميمصت

)نكر(Pعضولانمدوصقملاريغجورخلادض
ON/RUNعضولاىلعلاعشإلانكيملام
لمارفلاةساودىلعطغضلامتو،)ريودت/ليغشت(
عارذيفلفقلاءاغلإرزىلعكلذكطغضلاو
.سورتلاقودنص

طغضا،ةرايسلافقوتدنع
ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب

قودنصلوحتيس.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملا
.ًايكيتاموتوأ)نكر(Pعضولاىلإسورتلا

تناكاذإ)نكر(Pعضوىلإةرايسلالوحتتنل
ىلإلوحتوةرايسلافقوأ.ةريبكةعرسبريست
.)نكر(Pعضولا

،)نكر(Pعضولاىلإونملوحتلل
نملقنلاو١٦٩/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.١٧٠/نكرلاعضو

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.

Rعضولانمسورتلاقودنصليوحتمتاذإ
ريستامدنعسكعلاوأ)ةدايق(Dىلإ)عوجر(
ىلإةرايسلالوحتتسفةعفترمةعرسبةرايسلا
لواحمثةرايسلاةعرسللق.)دياحم(Nعضولا
.ىرخأةرمرييغتلا

:)عوجر(Rعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١

بناجنمسورتلالقنعارذرزطغضا.٢
.عارذلا

لقنعارذكرح،فصتنملاعضونم.٣
Rئيضي.راسيلاىلإمثمامألاىلإسورتلا
.رمحألانوللاب

يفزكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٤
.فصتنملا

:)عوجر(Rعضولانملاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١

.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢

يفزكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣
.فصتنملا

مادختسانكمي،ةبكرمللةضفخنملاتاعرسلاىلعو
مامأللوفلخللةبكرملاريجحتل)عوجر(Rعضولا
نودبلمرلاوأديلجلاوأجولثلاقطانمنمجورخلل
تقلعاذإرظنا.ةكرحلالقانفالتإيفببستلا
.١٦٢/ةرايسلا

N)كرحملانوكيالعضولااذهيف:)دياحم
كرحتءانثأليغشتلاةداعإلو.تالجعلابًاطبترم
.طقف)دياحم(Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملا

ريذحت}
ةدايقرايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ملاذإو.ةيلاعةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأ
نكميفةوقبلمارفلاةساودىلعكمدقبطغضت
نأنكميً.ادجةريبكةعرسبةبكرملاكرحتتنأ
ال.ءايشألاوأصاخشألامدصتوةرطيسلادقفت
ىلعكرحملاليغشتءانثأةدايقرايغىلإلقتنت
.ةيلاعةعرس

هيبنت

Nوأ)نكرلا(Pعضولانمليدبتلابتمقاذإ
ةيلاعةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأ)دياحم(
يطغينلو.ةكرحلالقانفلتيفكلذببستيدقف

مدعنمدكأت.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
ليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملانارود
.ةبكرملارايغ
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٤

هيبنت

Nعضويفءاقبللةممصمتسيلةرايسلا
لوحتتسو.تقولانمةليوطتارتفل)دياحم(
.)نكر(Pعضولاىلإًايكيتاموتوأ

:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل

لقنعارذكرح،فصتنملاعضونم.١
يفةرايسلاتناكاذإ.مامألاىلإسورتلا
عارذلفقءاغلإرزعفدا)نكر(Pعضو
لقنعارذىلعطغضلاعمسورتلالقن
.رمحألانوللابئيضي.فلخللسورتلا

يفزكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢
.فصتنملا

:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١

.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢

يفزكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣
.فصتنملا

)كرحملاليغشتفاقيإ(ةرايسلاليسغعضو

فاقيإعم)دياحم(Nعضولايفةرايسلاعضول
:كرحملاليغشت

.)فاقيإ(OFFعضويفكرحملاعض.١

ىلعكرحملاعض.٢
Service Only Mode)ةمدخلاعضو

.١٦٧/ليغشتلاحاتفمعضاومرظنا.)طقف

لقتنامث،لمارفلاىلعطغضلاعمبابلاحتفا.٣
.)دياحم(Nعضولاىلإ

كنكمي،رهظيملاذإو.رشؤملايفNرهظي.٤
.ةقباسلاتاوطخلاراركت

Nعضولاىلعءاقبلايفةبغرلامدعدنع.٥
عضو)نكر(Pعضولاىلإلقتنا،)دياحم(
.)فاقيإ(OFFعضوىلعكرحملا

)كرحملاليغشت(ةرايسلاليسغعضو

ليغشتعم)دياحم(Nعضولايفةرايسلاعضول
:كرحملا

لقتنامث،لمارفلاىلعطغضلاعمبابلاحتفا.١
.)دياحم(Nعضولاىلإ

اذإو.رشؤملاىلعنآلاNرهظينأيغبني.٢
)دياحم(Nديدحتكنكميفرهظيمل
.ىرخأةرم

ىلإعوجرلادنع)نكر(Pعضولاىلإلقتنا.٣
.ةرايسلا

D:لضفأرفويوهو.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
ةقاطىلإجاتحتتنكاذإ.دوقولليداصتقاكالهتسا
:تنكو،رورمللرثكأ

ةعاس/اليم٣٥نملقأةعرسىلعريسلادنع.
دوقولاةساودىلعطغضا،)ةعاس/مك٥٥(
.لفسألًابيرقتةفاسملافصتنمل

/مك٥٥(ةعاس/اليم٣٥ةعرسىلعريسلادنع.
دوقولاةساودىلعطغضا،رثكأوأ)ةعاس
.لفسأللماكلكشب

عمىندأرايغىلإةكرحلالقانلوحتيفوس
.ربكأةقاطديلوت

:)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١

لقنعارذكرح،فصتنملاعضونم.٢
يفةرايسلاتناكاذإ.فلخلاىلإسورتلا
عارذلفقءاغلإرزعفدا)نكر(Pعضو
لقنعارذىلعطغضلاعمسورتلالقن
.رمحألانوللابDئيضي.فلخللسورتلا

يفزكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣
.فصتنملا

:)ةدايق(Dعضولانملاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١

.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢

يفزكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣
.فصتنملا

ىندأرايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
عجار.قالزنإلاىلإةقلزنملاقرطلاىلع
.١٦٠/مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"
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١٧٥ ليغشتلاوةدايقلا

هيبنت

وأاهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
عفترملاىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثت
لقانفلتىلإطقفدوقولاةساودمادختساب
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلا
ريودتبمقتالفةبكرملاتقلعاذإ.تاحالصإلا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهروحملوحتالجعلا
يفةبكرملاتيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكم

يوديلاعضولا

فيفخلالقنلا

هيبنت

تارودددععافتراعم،ةبكرملاةدايقيدؤتدق
ىلعأرايغىلإلقنلانودةقيقدلايفكرحملا
.ةبكرملافلتىلإرقنلابلقنلامادختساءانثأ
دنعالإىلعأرايغلليدبتلامدعىلعصرحا
.رقنلابلقنلامادختساءانثأةرورضلا

اهبدجوت"رقنلابلقنلا"ةزيمبةدوزملاتابكرملا
ضرغبةدايقلاةلجعةرخؤميفليغشتلارصانع
.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصليوديلالقنلا

:مئادلارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل

Dىلعسورتلالقنعارذعضوءانثأ.١
عضولا(Mطيشنتلفلخللبحسا،)ةدايق(
لوحتيورمحألانوللابMءيضيس.)يوديلا
Dسورتلارييغتطمنيفضيبألانوللاىلإ.

ةلجعبرسيألاليغشتلارصنعىلعرقنا.٢
رصنعىلعو،ىندأسرتىلإليدبتللةدايقلا
.ىلعأسرتىلإليدبتللنميألاليغشتلا
عمطغضا،حاتمسرتلقأىلإلاقتنالل
.رسيألاليغشتلارصنعىلعرارمتسالا

ةرمسورتلالقنعارذبحسا،جورخلل.٣
لوحتيورمحألانوللابDءيضيس.ىرخأ

Mرييغتطمنيفضيبألانوللاىلإ
.سورتلا

)ةدايق(Dعضولايفسورتلاقودنصنوكيامدنع
Permanentيفسيلو Tap Shift Mode
لقنلاليغشترصانعلمعت،)مئادلارقنلاعضو(
رقنلابيوديلارايغلالقنعضوطيشنتىلعرقنلاب
رايغلالقندوعيو.ًايوديةكرحلالقنحيتيامم،ًاتقؤم
ًايوديرايغلالقنمتيملاذإلمعلاىلإيكيتاموتوألا
فاقيإكلذكنكميو.ٍناوث١٠ىلإ٧نوضغيف
مكحتلارصنعتيبثتلالخنمتقؤملاسمللاعضو
.ةريصقةرتفلىلعألارايغلللقنللنميألا

ءادأنوكيفوس،رقنلابلقنلاةزيممادختساءانثأو
كنكمي.ًاتابثوةعرسرثكأةبكرملابصاخلاليدبتلا
دوعصدنعوأةيضايرلاةدايقللةزيملاهذهمادختسا
يفءاقبللكلذو،هيلعنملوزنلاوأتاردحنملادحأ
ىندأسرتلليدبتللوألوطأةرتفليلاحلاسرتلا
.كرحملابةلمرفلاوأةقاطلانمديزملل
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تارايغلاىلإلقنلابالإةكرحلالقانحمسينل
يفكرحملاتارودددعوةبكرملاةعرسلةمئالملا
ليدبتلابةكرحلالقانموقينل.)rpm(ةقيقدلا
تافلددعناكاذإيلاتلاىندألارايغلاىلإيئاقلتلا
ىلعألارايغلاىلإالوً،ادجلاعةقيقدلايفكرحملا
تافلددعلىصقألادحلاىلإلوصولادنعيلاتلا
.ةقيقدلايفكرحملا

،ببسيألتاعرسلارييغتةيلمععنممتاذإ
ةعومجميفليدبتلارذعتةلاسرلارهظتسف
.١٢٩/سورتلاقودنصلئاسرعجار.تادادعلا

يففقوتلاعضونمةبكرملاعراستدنعو
ىلإليدبتلابىصوي،ةيجلثلاوأةيديلجلافورظلا
باستكابةبكرمللىلعألارايغلاحمسي.يناثلارايغلا
.ةقلزنملاحطسألاىلعبحسلانمديزملا

ةدايقلاةمظنأ

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
عضوبلمعلااهنكميةزيملاهذهبةدوزملاتارايسلا
مكحتلارظنا.)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.١٨١/ةدايقلاعضوب

ماظننوكي.AWDطيشنتلMODEطغضا
AWDنملكيفاًطشنAWDعاضوألايفو

.ةيضايرلا

تالجعللةقاطلاريفوتىلعAWDماظنلمعي
ةجاحلادنعطبضلابماظنلاموقيواهعيمجعبرألا
.رجلانيسحتل

متاذإ.هرييغتنيحلاًددحمAWDعضولظيس
مكحتلاعجار،يضايرلاعضولايفةرايسلاعضو
.١٨١/ةدايقلاعضوب

.لاعشإةرودلكعميضايرلاعضولاءاغلإمتي
.١٨١/ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا

ةقاطلاةرايسلارفوتس،رفسلاعضويفليغشتلادنع
كلذىلعبترتيدقوطقفةيمامألاتالجعلاىلإ
.دوقولاكالهتسايفرثكأريفوت

ةدايقلاعضوبمكحتلاعجاررفسلاعضوديدحتدنع
/١٨١.
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لمارفلا

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن
قالغناللةعناملالمارفلاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
)ABS(،دعاسيمدقتمينورتكلإلمارفماظنوهو
.ةلمرفلادنعقالزنالاعنمىلع

ABSماظنأدبي،ةكرحلابةبكرملاأدبتامدنع
ًايظحلًاجيجضعمستنأنكمي.هسفنصحفب
امبرو،رابتخالااذهءارجإءانثأةقطقطوأروتوملل
اذهو.ًاليلقكرحتتلمارفلاةساودنأًاضيأظحالت
.ًايعيبطاًرمأدعي

ةعناملالمارفلاماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
رظنا.ًالماعيريذحتلاءوضلااذهلظي،قالغنالل

(ABS)قالغناللعناملالمارفلاماظنريذحتءوض
/١١٣.

نمناكوبطرقيرطىلعنامأبدوقتتنكاذإ
يفرارمتسالاولمارفلاىلعطغضلايرورضلا
ماظنموقي،ةئجافملاقئاوعلابنجتلةلمرفلا
تناكاذإو.تالجعلاءاطبإراعشتسابرتويبمكلا

،نارودلانعفقوتلاكشوىلعتالجعلاىدحإ
لمارفلللصفنملاليغشتلابرتويبمكلاموقيفوسف
.ةلجعلكىلع

نمقالغناللةعناملالمارفلاماظنريُغينأنكُمي
،ةرورضلابسحةلجعلكلةبسنلابلمارفلاطغض
نكمي.قئاسيأهبموقينأنكمياممعرسألكشبو
ةلمرفلاعمقئاعلالوحفافتلالاىلعكدعاسينأ
.ةديدشلا

لابقتسايفرتويبمكلارمتسي،لمارفلاطبردنعو
يفمكحتيوةلجعلاةعرسصوصخبتاثيدحتلا

.كلذلًاقفوةلمرفلاطغض

نمقالغناللةعناملالمارفلاماظنريُغيال:ركذت
لمارفلاةساودىلعمدقلاعضولبولطملاتقولا
ةدشبتبرتقااذإ.فقوتلاةفاسمنمًامئادللُقيالو
تقولاكانهنوكينلفكمامأريستيتلاةبكرملانم
ةبكرملاهذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلليفاكلا
ةيفاكةفاسمكرتىلعًامئادصرحإ.ةأجفتفقوتوأ
ةعناملالمارفلاماظنعمىتح،فقوتللكمامأ
.قالغنالل

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

ةساودىلعطغضاطقف.ةلمرفلاخضبمقتال
ةعناملالمارفلاماظنكرتاوماكحإبلمارفلا
وأةخضمليغشتتوصعمستدق.لمعيقالغنالل
ةساوديفضبنبرعشتوABSماظنكرحم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.لمارفلا

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا

هيجوتلابقالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
تالاحنمديدعلايفو.تقولاسفنيفةلمرفلاو
نمىتحرثكأهيجوتلادعاسينأنكمي،ئراوطلا
.ةلمرفلضفأ

Electric Parking Brake
)يئابرهكلانكرلالمارف(

ةيئابرهكلانكرلالمارفليغشترصنعدجوي
)EPB(ةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأةحوليف
ةلباقنوكتامًامئادةيئابرهكلاديلالمارفو.ةدايقلا
فاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمىتح،طيشنتلل
راركتبنجت،ةيراطبلافازنتساعنملو.ليغشتلا
الامدنع)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفتارود
.ليغشتلاديقكرحملانوكي
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رفعضوحابصمىلعماظنلايوتحي
ريذحتحابصمورمحأنولبنكرلالما
عجار.نكرلالمارفبصاخرفصأي

Electric Parking Brake Light)حابصم
ةنايصو١١٢/)يئابرهكلانكرلالمارف

Electric Parking Brake Light)حابصم
لئاسركانه.١١٣/)ةيئابرهكلانكرلالمارف
تامولعمزكرميفنكرلالمارفبقلعتتىرخأ
/لمارفلاماظنلئاسررظنا.)DIC(قئاسلا

نلفةيفاكريغةيئابرهكلاةقاطلاتناكاذإ.١٢٢
.اهريرحتوأةيئابرهكلاديلالمارفطبركنكمي

ةلاححابصمنمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
لمارفقيشعتنمدكأتللرمحألانكرلالمارف
.نكرلا

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١

.ًايظحلحاتفملاىلعطغضا.٢

مثرمحألانكرلالمارفةلاححابصمضمويس
ةيئابرهكلاديلالمارفطبردنعتابثبءيضي
)EPB(ديلالمارفةلاحةبملناكاذإو.لماكلكشب
ديلالمارفنوكت،رمتسملكشبرمحأنولبضموت
كانهنوكتدقوأ،طقفًايئزجةطوبرمةيئابرهكلا
ضرعمتيفوسو.ةيئابرهكلاديلالمارفيفةلكشم
ررح.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
نماهطبرلواحو)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارف
رمتسااذإوأ،حابصملاةءاضإمدعةلاحيف.ديدج
رذحاو.ةبكرملاةمدخبمايقلاكيلعف،ضيمولايف

لمارفعضوحابصمضيموةلاحيفةبكرملاةدايق
رظنا.ليكولاعمرمألاعجار.رمحأنولبنكرلا

Electric Parking Brake Light)حابصم
.١١٢/)يئابرهكلانكرلالمارف

نوللابنكرلالمارفريذحتحابصمءاضأاذإ
.EPBحاتفمىلعطغضلايفرمتسافينامرهكلا
ءيضيىتحةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
لكشبرمحأنولبنكرلالمارفعضوحابصم
رفصألاريذحتلاحابصميقبناكاذإ.رمتسم
.كليكوعجارفً،ائيضمنكرلالمارفبصاخلا

كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
اًطوغضمحاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
ديلالمارفلظتفوسفةبكرملافقوتتىتح
.ةطوبرمةيئابرهكلا

PىلإلوحتلادنعًايكيتاموتوأEPBقيبطتمتي
درجمبEPBريرحتمتيو.لئامردحنميف)نكر(
عراستو)نكر(Pعضوجراخةرايسلالاقتنا
.ةرايسلا

ةقاعإبجي،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلا

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت

:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

عضولايفلاعشإلاعض.١
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم

.)ليغشت(ON/RUNعضوم

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢

ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣
.ًايظحل

ئفطنيامدنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
.رمحألانكرلالمارفعضوحابصم

نوللابنكرلالمارفريذحتحابصمءاضأاذإ
عمطغضلابEPBريرحتكنكميف،ينامرهكلا
ءاقبإيفرمتسا.EPBحاتفمىلعرارمتسالا
عضوحابصمئفطنيىتحةلاحلاهذهىلعحاتفملا
نيحابصملادحأيقباذإ.رمحألانكرلالمارف
.كليكوعجارفريرحتلاةلواحمدعبًالعتشم

هيبنت

نأنكميفنكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
لمارفلاماظنلةدئازلاةنوخسلاىلإكلذيدؤي
ماظنءازجأفلتوأركبملالكآتلايفببستيو
لكشبنكرلالمارفريرحتنمدكأت.لمارفلا
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناولماك
.ةدايقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا

نكرلالمارفنوكتامدنععيرسلاعراستلابنجت
يليغشتلارمعلاىلعظافحللةقّشعمةيئابرهكلا
.نكرلالمارفةناطبل

كرحملانوكيامدنعEPBريرحتًايكيتاموتوأمتيس
عضويفةكرحلالقانعضومتي،ليغشتلاديق
قيرطنعةدايقللةلواحمءارجإمتيو،قيشعتلا

.ةعرسلاةساودطغض
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،ةروطقمبحسوأ،عفترمىلعفقوتلالاحيف
.٢٠٧/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرطرظنا

لمارفلاةدعاسم
ةدعاسملاًصيصخةممصُملمارفلادعاسمةزيم
اهتعرسنمليلقتلاوأةبكرملافاقيإىلعقئاسلا
ةزيملاهذهمدختست.ةئراطلاةدايقلافورظيف
ماظنلكيلورديهلالمارفيفمكحتللةيسايقلاةدحولا
يفيوقلالمارفلاماظنليمكتلجأنمتابثلا
طغضلابماقدققئاسلااهيفنوكييتلافورظلا
فقوتلاًالواحملمارفلاةساودىلعةوقبوةعرسب
ةيسايقلاةدحولاموقت.ةبكرملاءاطبإلوأةعرسب
ةدايزبتابثلاماظنلكيلورديهلالمارفيفمكحتلل

متيىتحةبكرمللنارودلكيفلمارفلاطغض
ةبذبذلاربتُعتو.قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنت
اذهيفةساودلاةكرحوألمارفلاةساودلةطيسبلا
يفرارمتسالاقئاسلاىلعبجيوًايداعاًرمأتقولا
فقومهيضتقياملاًقفولمارفلاةساودىلعطغضلا
ًايئاقلتلمارفلادعاسمةزيملصفمتيفوس.ةدايقلا
ةساودطغضضافخناوألمارفلاةساودريرحتدنع
.ةعرسبلمارفلا

ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا
نأنكمييتلاو،HSAةزيمبةدوزمةبكرملاهذه
ةيفاكةجردىلعةبكرملافقوتدنعةديفمنوكت
عنملةزيملاهذهميمصتمت.HSAةزيمطيشنتل
ىلإوأمامألاىلإًءاوس،كرحتلانمةبكرملا
قئاسلافاقيإدعب.ةبكرملاةدايقءانثأ،فلخلا
ماظنطيشنتمتي،ردحنمىلعاًمامتاهتيبثتوةبكرملل
)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلادنعةدعاسملا
ريرحتنيبةيلاقتنالاةرتفلالالخ.ًايكيتاموتوأ
ةدايقللعيرستلايفءدبلاولمارفلاةساودلقئاسلا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنظفتحي،ردحنمىلع
اهاصقأةدملةلمرفلاطغضب)HSA(تاعفترملا
لمارفلاريرحتمتيو.اهجرحدتمدعنامضلناتيناث
نوضغيفدوقولاةساودىلعطغضلادنعًايئاقلت
يفةبكرملاتناكاذإهطيشنتمتيالنكلو.نيتيناث
،ردحنملالفسألةهجتمتناكوةدايقللقيشعتعضو
عضويفوردحنملاىلعألةهجتمةبكرملاتناكوأ
R)فلخللعوجرلا(.

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا

ماظنلاليغشت

رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(وStabiliTrak®،مكحتلاماظن
ىلعةمظنألاهذهدعاست.تابثلايفينورتكلإلا
يفقئاسلادعاستوتالجعلانارودنمدحلا
قرطلاىلعًاصوصخو،مكحتلاىلعةظفاحملا
.ةقلزلا

يأنارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
تأدبدقاهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجع
تاذتابكرمللةبسنلابو.يقاصتلالاكاكتحالادقفت
عضويف)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

AWDماظنلالمعيفوس،يضايرلاعضولايفوأ
لوحرودتتالجعلانمةلجعيأنأرعشتسااذإ
،اذهثدحيامدنع.بحسلادقفيفأدبتوأاهروحم
يتلاتالجعلاىلعلمارفلاTCSماظنمدختسي
نمدحللكرحملاةقاطنمللقيواهناكميفرودت
.اهناكميفتالجعلانارود

ماظنلاراعشتسادنعStabiliTrakماظنليعفتمتي
يذلاهاجتالاوبولطملاراسملانيبفالتخادوجول
StabiliTrakماظنموقي.لعفلابةبكرملاهيفريست
ماظنيأىلعلمارفلاطغضقيشعتبيئاقتنالكشب
يفةبكرملاهيجوتيفةدعاسمللةبكرملالمارفل
.هديرتيذلاهاجتالا
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ءدبوةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
نمدحلابStabiliTrakوأرجلايفمكحتلاماظن
ماظنلصفذئدنعمتي،اهناكميفتالجعلانارود
مكحتلاماظنليغشتمتيدق.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
فورظحمستامدنعىرخأةرمةعرسلاتابثيف
TCSليغشتًايكيتاموتوأمتيسو.كلذبقيرطلا
تابثيفمكحتلاماظنطبضدنعStabiliTrakو
.ةعرسلا

ءدبوةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
امهبساسحإلاوأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحت
.ةيصيخشتلاصوحفلابمايقلاءانثأوأامهليغشتدنع
امةلكشمكانهنأينعيالويعيبطاذهنكل
.ةبكرملاب

فورظيفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
ءافطإيرورضلانمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلا
كرحتلاىلعةبكرملاةردقمدعدنعTCSماظن
اذإرظنا.جلثلاوأديلجلاوألحولاوألمرلاىلع
ليغشتفاقيإوليغشت"و١٦٢/ةرايسلاتقلع
.مسقلااذهيفًاقحال"ةمظنألا

يفنيماظنلانملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
:فوسءوضلااذه.تادادعلاةعومجم

نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.
.اهناكميفتالجعلانارود

.StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
.نيماظنلا

رهظت،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
ىقبيوdلعتشيوقئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
الهنأوطٰشنمريغماظنلانأىلإةراشإللًالعتشم
.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلادعاسي
طبضيغبنينكل،ةدايقلالجأنمةنمآةبكرملا
.كلذلًاقفوةدايقلا

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١

.ةيناث١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.كرحملاليغشتبأدبا.٣

دق،ًالعتشميقبوdلعتشااذإ.ةبكرملاةدايقبمق
اذإ.ةلكشملاصيخشتليفاضإتقولةبكرملاجاتحت
.كليكوعجار،هيلعيهامىلعةلاحلاترمتسا

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

هيبنت

يوقلاعراستلاوأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإدنعرركتملكشب
ليغشتطخضرعتيدقو.)TCS(بحسلا
.فلتللةبكرملا

ررحوطغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
Y.رجلاليغشتفاقيإحابصمiيفهضرعمتي
زكرمةلاسرضرعمتيوتادادعلاةعومجم
ماظنلئاسررظنا.ةبسانملاDICقئاسلاتامولعم
ةرمTCSماظنليغشتل.١٢٧/ةدايقلايفمكحتلا

فاقيإحابصمئفطنيس.Yررحوطغضا،ىرخأ
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متيوتادادعلاةعومجميفضورعملاiرجلا
DICقئاسلاتامولعمزكرمةلاسرضرع
.ةبسانملا

يفتالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ

ىتحماظنلائفطنينلف،Yطغضدنعاهناكم
.اهناكميفنارودلانعتالجعلافقوتت

،StabiliTrakوTCSماظنليغشتفاقيإل
ءيضيىتحYىلعرارمتسالاعمطغضا

ماظنفقوتحابصموiرجلافقوتحابصم

StabiliTrak gيفةءاضإلايفنارمتسيو
يفةبسانملاةلاسرلارهظت.تادادعلاةعومجم
مكحتلاماظنلئاسررظنا.قئاسلاتامولعمزكرم
TCSماظنليغشتل.١٢٧/ةدايقلايف
.Yررحوطغضا،ىرخأةرمStabiliTrakو
فاقيإحابصموiرجلافاقيإحابصمئفطنيس

StabiliTrakماظن gةعومجميفضورعملا
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسرضرعمتيوتادادعلا

DICةبسانملا.

.ةبكرملاءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
.٢١٥/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا

ةدايقلاعضوبمكحتلا
عضوليغشترصنعنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
رفسلا:ةيلاتلاعاضوألاىلعيوتحيقئاسلا
)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاماظنويضايرلاو
ةيمامألاتالجعلابعفدلاتارايسيف(جلثلا/ديلجلاو
لوسنوكلانم)عضولا(MODEطغضا.)طقف
حاتفملاىلعةطغضلوأ.عضولارايتخاليزكرملا
.تادادعلاةعومجميفيلاحلاعضولاضرعتس
.ةحاتملاعاضوألالالخطغضلالصاو

عضولالظيسفةرايسللAWDعضوديدحتمتاذإ
ديدحتىتحوةيلبقتسملالاعشإلاتارودلالخاًمئاق
.رخآعضو

عضولاوأرفسلاعضويفةرايسلاتناكاذإ
لوحتيسف،كرحملاليغشتفاقيإءانثأيضايرلا
عضوىلإقئاسلاعضويفمكحتلاليغشترصنع
.ةيلاتلالاعشإلاةرودعمرفسلا

،يضايرلاعضولاوأAWDعضوديدحتدنع
لفسأAWDرشؤميفرشؤملاحابصمءيضيس
رشؤملاحابصمئفطنيس.)عضولا(MODEحاتفم
نعتامولعملانمديزمل.رفسلاعضوديدحتدنع
تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعجار،AWDعضو
/١٧٦.

ةدايقلاعضوبمكحتلاحاتفم

FWDعضويفرفسلاعضولمعي:يحايس
ءانثأعضولااذهمدختسا.دوقولاداصتقانيسحتل
.ةيداعلاةدايقلاتايلمع

نيسحتىلعيضايرلاعضولالمعي:يضاير
ةفوصرملاقرطلاىلععراستلاوةرايسلايفمكحتلا
ىلعلمعيهنإفيضايرلاعضولاطيشنتدنع.ةفاجلا
لقنتايلمعكلذكوهيجوتللبولطملادهجلاليدعت
طبضوتالجعلاعيمجبعفدلاماظنمزعوسورتلا
.رفوتاذإكلذو،قيلعتلا
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AWD:عضولمعيAWDمزعريفوتىلع
نيسحتلAWDددح.عبرألاتالجعلاعيمجلةدايق
لثمةقلزلاحطسألاتاذقرطلاىلعمكحتلاورجلا
ديلجلاوةلتبملاةدهمملاقرطلاولمرلاوىصحلا
رشؤمئيضيسAWDعضومدختستامدنع.جلثلاو
عضونعتامولعملانمديزمل.AWDعضو

AWD،١٧٦/تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعجار.

تالجعلابعفدلاماظنتاذتارايسلا(جلث/ديلج
نيسحتىلعجلث/ديلجعضولمعي:)طقفةيمامألا
ديلجلابةاطغملاحطسألاىلعةرايسلاعراست
.جولثلاو

ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ريذحت}
هنأثيحًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ال.ةتباثةعرسىلعنامأبةدايقلاكنكميال
ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمدختست
ةيرورملاةكرحلاتناكاذإوأةفطعنملاقرطلا
.ةفيثك

قرطلاىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
ببستنأنكمي،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملا
راطإلابحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةرطيسلادقفتنأنكميو،ةلجعللدئازلاقالزنإلا
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثممدختستال

٤٠ةعرسىلعظافحلانكميةعرسلاتبثمعمو
رارمتسالانودبرثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك
لمعيالامك.دوقولاةساودىلعكمدقعضويف
ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرسىلعةعرسلاتبثم
.)ةعاس/ًاليم٢٥(

ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاماظنأدباذإ
اهروحملوحةلجعلانارودنمدحلايفتابثلايف
فوسف،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
ً.ايئاقلتةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنريرحتمتي
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
دنعمادطصاراذنإثودحدنع.١٧٩/تابثلا

لصفمتي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنت
راذنإماظنعجار.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
فورظحمستامدنع.١٩٦/يمامألامداصتلا
،نامأبةعرسلاتابثيفمكحتلامادختسابقيرطلا
.هليغشتةداعإنكميٍذئنيح

يفةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلمعفقوتيسو
.StabiliTrakوأTCSليغشتفاقيإةلاح

يفمكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابث

J:رشؤمرهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
ماظنليغشتدنعتادادعلاةعومجميفضيبأ
.ةعرسلاتابثيفمكحتلا

RES+:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
وأةعرسلاهذهةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلا
ماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالاعمطغضا
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همدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل.ةبكرملاةعرسةدايزل
ةجردل+RESطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس
/مك٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل.ىلوألاتابثلا
طغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس

RES+ةيناثلاةسباحلل.

SET-)طبضلةريصقةهربلطغضا:)طبض
اذإ.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلا
،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنناك
ةعرسلاليلقتل.ةبكرملاةعرسليلقتلهمدختسا
ىلعطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمب

SET−ىتحةعرسلاليلقتل.ىلوألاتابثلاةجردل
دادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالع
.ةيناثلاةسباحلل−SETىلعطغضا،ةعرسلا

حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

ةعرسلاتبثمطبض

امبرف،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
وأ−SETىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكي

RES+ماظنعضويفلوخدلاىلإىدأامم
ىلعظفاح.دصقريغبةعرسلاتابثيفمكحتلا

تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدعءانثأJقالغإ
.ةعرسلا

.Jىلعطغضا.١
ىوتسملاىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملا

ةعرسلارهظتس.−SETررحوطغضا.٣
يفةزيجوةرتفلاهطبضمتيتلاةبولطملا
.تادادعلاةعومجم

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤

ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضدنع
ماظنلرضخأرشؤمرهظي،ةبوغرملاةعرسلا
رهظتوتادادعلاةعومجمبةعرسلاتابثيفمكحتلا
ةيولعلاةشاشلايفماظنلابةعرسلاطبضةلاسر
)HUD(،ةدوجومتناكاذإ.

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
متوأ،لمارفلامادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلا
نودةعرسلاتبثمريرحتمتيسف،*ىلعطغضلا
.ةركاذلانمةددحملاةعرسلاحسم

/مك٤٠يلاوحىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمبو
ةرتفلطغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس
ىلإةبكرملادوعتف.+RESرزىلعةزيجو
.اقبسمةطوبضملاةعرسلا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ

متيىتح،+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.
.هررحمث،ةبوغرملاةعرسلاغولب

،ةريغصلحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
ةسباحلاىتحةزيجوةرتفل+RESطغضا
ةبكرملاةعرسدادزت،ةطغضلكعم.ىلوألا
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١يلاوحرادقمب

،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
ةسباحلاىتحةزيجوةرتفل+RESطغضا
ةعرسةدايزمتيةطغضلكيف.ةيناثلا
)ةعاسلايفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
دادعىلعتامالعلايفحضوموهامك
.ةعرسلا

سايقلاماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةزهجأةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلا
وا١٠٤/)روطملازارطلاةعومجم(تاسايقلا
زارطلاةعومجم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
ةعرسلالحارمةميقطبترتو.١٠٢/)يساسألا
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ

متيىتح−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.
.هررحمث،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولب

،ةريغصلحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ىتحةزيجوةرتفل−SETىلعطغضا
ةعرسلقت،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلا
١(ةعاس/مك١يلاوحرادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم

،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ىتحىلعألةزيجوةرتفل−SETىلعطغضا
ةعرسليلقتمتيةطغضلكيف.ةيناثلاةسباحلا
)ةعاسلايفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
دادعىلعتامالعلايفحضوموهامك
.ةعرسلا
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ةلمرفلابةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنموقيدق
.ةبكرملاةعرسليلقتلايكيتاموتوأ

سايقلاماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةزهجأةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلا
وا١٠٤/)روطملازارطلاةعومجم(تاسايقلا
زارطلاةعومجم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
ةعرسلالحارمةميقطبترتو.١٠٢/)يساسألا
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا

ةعرسلاتبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت

امدنعو.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
ةبكرملائطبتفوسف،ةساودلاىلعنمكمدقعفرت
.درطملاريسللطبضلاةقبسمةعرسلاىلإعوجرلل

ليلقبريرحتلادعبوأعراستلاةساودطغضدنع
طغضيدؤي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإل

SET−يفمكحتلاماظنطبضىلإةزيجوةرتفل
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلاىلعةعرسلاتابث

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثملمعةقيرطنإ
رادحناوةبكرملاةلومحوةعرسىلعفقوتت
دقفةردحنملاتاعفترملادوعصدنعو.تاعفترملا
دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضلاىلإجاتحت
دقردحنمنملوزنلادنع.ةعرسلاىلعظافحلل
ةلمرفلابةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنموقي
جاتحتدق،كلذكو.ةبكرملاةعرسليلقتلًايكيتاموتوأ
نمليلقتللىندأرايغىلإليدبتلاوأةلمرفلاىلإ
ريرحتمتي،لمارفلاةساودقيشعتدنع.كتعرس
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم

يفمكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي

Jرزلاىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابث
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأ

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلابزيهجتلاةلاحيف
ةعرسلارايتخاقئاسللحاتي،)ACC(ةعرسلا
ةوجفلاوةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنبةطوبضملا
اذهمادختسالبقلماكلابمسقلااذهأرقا.ةقحاللا
ةينمزلاةرتفلانعةرابعةقحاللاةوجفلا.ماظنلا
كمامأةدوصرمةبكرموكتبكرمنيبةقحاللا
سفنيفكرحتتو،ريسلاطخسفنىلعةرشابم
،كريسطخىلعةبكرمدصرمتيملاذإ.هاجتالا
تابثيفمكحتلاماظنلثمACCماظنلمعيفوسف
اريماكمدختسيACCماظن.يداعلاةعرسلا
.ةيرادارتارعشتسمو

ماظنناكمإبف،كريسطخىلعةبكرمدصرمتاذإ
ACCةلمرفبمايقلاو،هضفخوأعراستلابمايقلا

.ةراتخملاةقحاللاةوجفلاىلعظافحللةبسانم
قّشع،ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحتلو
ةعرسيفمكحتيACCماظنناكاذإ.لمارفلا
دنعًايكيتاموتوأACCماظنلصفمتيدقف،كتبكرم
مكحتلاماظنوأ)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليعفت
ماظن/رجلايفمكحتلارظنا.تابثلايفينورتكلإلا
امدنعو.١٧٩/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ةرمACCماظنمادختسابقيرطلافورظحمست
ليغشتةداعإنكميهنإف،نمآلكشبىرخأ
.ACCماظن

مكحتلاماظنفاقيإةلاحيفACCماظنلمعينل
يفينورتكلإلامكحتلاماظنوأ)TCS(رجلايف
.StabiliTrakرجلا

ريذحت}
ةلمرفلابمايقلاىلعةدودحمةردقهلACCماظن
ةعرسضفخليفاكلاتقولارفوتيالدقو
ريستىرخأةبكرمبمادطصالابنجتلةبكرملا
فقوتتوأئطبتامدنعكلذثدحيدقو.كمامأ
رظنا.كريسةراحىلإلخدتوأ،ةأجفتابكرملا
هابتنالا.مسقلااذهيف"قئاسلاهيبنت"اضيأ
نأيغبنيوةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلا
.لمارفلاليغشتوءارجإيأذاختالازهاجنوكت
.١٥٨/ةيئاقولاةدايقلارظنا
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ريذحت}
ACCةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
لافطألاةلاحيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
.ىرخأماسجأةيأوأتاناويحلاوةاشملاو

:ةيلاتلاتالاحلايفACCماظنمدختستال

تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.
نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
وأديلجلاوأجولثلابةاطغمتارعشتسملا
ةبكرمماظنلافشتكيالدقف.تاخاستالا
يمامألاءزجلاىلعظفاح.كمامأريست
.افيظنلماكلابةبكرملانم

ىلعبابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.
،ديلجلالوطهوأرطملاوألاثملاليبس
هذهلظيفاًدودحمACCءادأنوكي
.فورظلا

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
راطإلابحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايف

J:لوحتي.هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبألانوللرشؤملا
.ACCماظنليغشت

RES+:ةعرسلاةداعتسالةزيجوةرتفلطغضا
ناكاذإةبكرملاةعرسةدايزلوأاقبسمةطوبضملا
١رادقمبةعرسلاةدايزل.لعفلابالاعفACCماظن
ةجردل+RESطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك
/مك٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل.ىلوألاتابثلا
طغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس

RES+ةيناثلاةسباحلل.

SET-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)طبض
ةعرسليلقتلوأACCماظنليعفتوةعرسلا
ليلقتل.لعفلابالاعفACCماظنناكاذإةبكرملا
طغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلا

ةعرسلاليلقتل.ىلوألاتابثلاةجردل−SETىلع
دادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالعىتح
.ةيناثلاةسباحلل−SETىلعطغضا،ةعرسلا

ةعرسلاحسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملا

وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]
وأ)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم

Medium)طسوتم(وأNear)بيرق(.

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض

امبرف،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
ىلإىدؤياممطغضلانعاًجتانببسلانوكي
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضويفلوخدلا

مدعءانثأJقالغإىلعظفاح.دصقريغب
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا

ةعرسيههذه.ماظنللةبوغرملاةعرسلارتخا
راسميفتابكرمدصرمدعةلاحيفةبكرملا
.اهريس

/مك٢٥نملقأةعرسطبضبموقينلACCماظن
هليغشتةداعتسانكميهنأالإ،)ةعاس/ليم١٦(ةعاس
.لقألاتاعرسلايف

:ACCماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىوتسملاىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملا

.هررحمث–SETىلعطغضا.٣
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.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤

روفلاىلعةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
نملقأةفاسمىلعكمامأيتلاةبكرملاتناكاذإ
.ددحملالصافلا

ةشاشلاوتادادعلاةعومجمبACCرشؤمرهظي
،ًالاعفACCماظننوكيامدنع.)HUD(ةيولعلا
.رضخألانوللابرشؤملاءيضيس

ةطيحملارورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
ةعرسلارايتخادنعسقطلافورظو،كب
.ةطوبضملا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

،ةبوغرملاةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
ACCماظنريرحتمتيسف،لمارفلاتمدختسامث
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلاوحمنود

+RESطغضا،اًددجمACCماظنمادختساءدبل
ةعرسلاىلإةبكرملادوعتف.ةزيجوةرتفلىلعأل
.اقبسمةطوبضملا

ةعرسىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُم

:يليامميأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ

ةعرسلاىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.
مكحتلارصنعكرتا.–SETطغضا.ىلعألا
نآلاةبكرملاموقتفوس.دوقولاةساودو
.ىلعألاةعرسلاىلعظافحللميظنتلاب

ACCماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع
رهظت.هتفيظوزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(ةيولعلاةشاشلايفو)HUD(.

ىتح+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةطوبضملاةعرسلاةشاشلاىلعرهظت
.هررحمث،ةبوغرملا

،ةريغصلحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
عم.ىلوألاةسباحلاىتح+RESىلعطغضا
١رادقمبةبكرملاةعرسدادزت،ةطغضلك
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك

،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
يف.ةيناثلاةسباحلاىتح+RESىلعطغضا
٥رادقمبةبكرملاةعرسةدايزمتيةطغضلك
يفحضوموهامك)ةعاسلايفليم٥(اس/مك
.ةعرسلادادعىلعتامالعلا

ةبكرملانأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
دادزتفوسف،ددحملالصافلانمربكأةفاسمىلع
ةعرسلاىلإلوصولاىتحةبكرملاةعرس
.ةطوبضملا

سايقلاماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةزهجأةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلا
وا١٠٤/)روطملازارطلاةعومجم(تاسايقلا
زارطلاةعومجم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
ةعرسلالحارمةميقطبترتو.١٠٢/)يساسألا
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا

ةعرسىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُم

:يليامميأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ

لقألاةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.
ةساودكرتامث–SETطغضا.ةبوغرملا
ميظنتلابنآلاةبكرملاموقتفوس.دوقولا
.لقألاةعرسلاىلعظافحلل

متيىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.
.هررحمث،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولب

،رغصألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
عم.ىلوألاةسباحلاىتح−SETىلعطغضا
يلاوحرادقمبةبكرملاةعرسلقت،ةطغضلك
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١

،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
يف.ةيناثلاةسباحلاىتح−SETىلعطغضا
٥رادقمبةبكرملاةعرسليلقتمتيةطغضلك
يفحضوموهامك)ةعاسلايفليم٥(اس/مك
.ةعرسلادادعىلعتامالعلا
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سايقلاماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةزهجأةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلا
وا١٠٤/)روطملازارطلاةعومجم(تاسايقلا
زارطلاةعومجم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
ةعرسلالحارمةميقطبترتو.١٠٢/)يساسألا
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا

ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا

قاطنيفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ةعرسطبضبACCماظنموقيس،ددحملالصافلا
ةقحاللاةفاسملالصافىلعظافحلالواحيوةبكرملا
.ددحملا

.ةقحاللاةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب]طغضا
عاضوأةثالثربعةوجفلارزلقنتةطغضلك
.ةريبكوأ،ةطسوتم،ةديعب:طبض

يلاحلالصافلادادعإضرعىلإطغضلايدؤي
ةشاشلاوتادادعلاةعومجمىلعةزيجوةرتفل
يلاحلالصافلادادعإىلعظافحلامتيس.ةيولعلا
.هرييغتمتيىتح

ةرتفىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
نإف،)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمز
.ةبكرملاةعرسبسحىلعريغتتةقحاللاةفاسملا
اديعبكتبكرمعجارتتس،ةبكرملاةعرستدازاملك
عضويغبنيو،اذه.اهمامأةدوصرملاةبكرملانع
رابتعالانيعبةيوجلالاوحألاوةيرورملاةكرحلا
ةعومجمبسانتتالدقف.ةقحاللاةوجفلارايتخادنع
فلتخمونيقئاسلاعيمجعمرايتخاللةلباقلاتاوجفلا
.ةدايقلافورظ

ىلعلمعيةوجفلاطبضعضوليكيتاموتوألارييغتلا
،ةديعب(هيبنتلاتيقوتةيساسحةجردرييغت
مداصتلاهيبنتةيصاخلةبسنلاب)ةبيرقوأ،ةطسوتم
يمامألامداصتلاراذنإماظنرظنا.)FCA(يمامألا
/١٩٦.

قئاسلاهيبنت

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

لخدترمألامزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
ءارجإACCماظنرودقمبسيلنوكيامدنعقئاسلا
ةريبكةعرسببارتقاللاًرظنٍفاكلكشبحبكلا
.كمامأيتلاةبكرملانمةياغلل

وأءارمحءاوضأةتسرهظت،رمألااذهثودحدنع
اذإ،ةيولعلاةشاشلاىلعمداصتلانمريذحتلازمر
نأامإ.يمامألاجاجزلاىلعضموتوةرفوتمتناك
دعقمزتهيسوأ،ةمدقملانمتارافصةينامثقلطنت
رظنا.نيبناجلاالكنمتارمسمخةمالسلاهيبنت
صيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"
.١٣١/ةرايسلا

.١٥٨/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

تادادعلاةعومجميفدجويمامألايفةبكرمرشؤم
.ةيولعلاةشاشلاو

فاشتكامتاذإطقفمامألايفةبكرمرشؤمرهظي
سفنيفكرحتتوكريسطخسفنىلعةبكرم
.هاجتالا

وأACCماظنبيجتسينلف،زمرلارهظيملاذإ
.كمامأريستيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلابموقي

ايكيتاموتوأةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ةبكرملافلخريستيكلةبكرملاةعرسطبضيو
وأدادزت.ةراتخملاةقحاللاةوجفللاقبطكمامأيتلا
ريستيتلاةبكرملابسحبةبكرملاةعرسلقت
.ةطوبضملاةعرسلازواجتتنلاهنكلو،كمامأ
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مزلاذإ،ةدودحمةلمرفقيشعتىلعلمعتنأنكميو
ءاوضأءيضت،ةلاعفةلمرفلانوكتامدنعو.رمألا
اهتوصعامسوأةلمرفلابروعشلانوكيدق.لمارفلا
ليغشتبقئاسلاموقيامدنعلاحلاوهامعافلتخم
.ًايعيبطاًرمأدعياذهو.ةلمرفلا

ريبكلكشبةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا

ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(تابكرملاىلإبيجتسيوأفشتكيال
الدق،لاثملاليبسىلع.كمامأءطببةكرحتملا
فشتكيملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلاموقي
ءانثأكلذثدحيدقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأ
ءدبوفقوتلاةرثكبمستتيتلارورملاةكرح
ببسبكمامأةأجفةبكرمرهظتامدنعوأريسلا
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريسةراحرييغت
.ACCماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت
يغبنيوةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالاف
ليغشتوءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأ
.لمارفلا

ايكيتاموتوأACCماظنريرحت

جاتحيفوسوايكيتاموتوأACCماظنررحتي
ةعرسءاطبإلهسفنبلمارفلاليغشتىلإقئاسلا
:امدنعكلذوةبكرملا

.ةاطغمتارعشتسملانوكت.

رجلايفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.
)TCS(يفينورتكلإلامكحتلاماظنوأ
.تابثلا

وأةيرورمثادحأيأفاشتكامتيال.
.ىرخأماسجأ

.ماظنلايفلطعدوجو.

حبصيامدنعرهظينللاعفلاACCماظنزمر
.لاعفريغACCماظن

ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

فلخةقحالةوجفىلعACCماظنظفاحيفوس
ىتحكتبكرمءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملا
.ةبكرملاهذهفلخفقوتلا

ماظنفنأتسيملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
ACCيفةبكرمرشؤمضمويفوسف،هلمع

ةلاحلانمققحتتيكلريكذتلانمعونكمامألا
،كلذىلإةفاضإلاب.ةعباتملالبقكمامأةيرورملا
الكنمتارمثالثةمالسلاهيبنتدعقمزتهيفوس
عون"عجار.تارافصثالثقلطنتسوأ،نيبناجلا
Adaptive"و"هيبنتلا Cruise Go Notifier"
صيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف
.١٣١/ةرايسلا

+RESطغضا،كمامأيتلاةبكرملادعتبتامدنع
يفمكحتلاماظنلمعفانئتسالدوقولاةساودوأ
اذإوأنيتقيقدنمرثكألتفقوتاذإو.ةعرسلاتابث
قئاسلادعقمنامأمازحواًحوتفمقئاسلابابناك
ليغشتبًايكيتاموتوأACCماظنموقيس،اًكوكفم
.ةبكرملاتيبثتل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف

نكرلالمارفعضوحابصمءيضيفوس
Electricرظنا.ةيئابرهكلا Parking Brake
لمعفانئتسال.١٧٧/)يئابرهكلانكرلالمارف(
ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتوACCماظن
)EPB(،عراستلاةساودىلعطغضا.

قئاسلاتامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
ةرداغملبق)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإل
.ةبكرملا

ريذحت}
متاذإو،ةبكرملافاقيإبACCماظنماقاذإ
،هئاغلإوأ،هئافطإمتوأ،ACCماظنريرحت
نكمملانم.فقوتلاءانثأةتبثمةبكرملالظتنلف
ACCماظنموقيامدنع.ةبكرملاكرحتتنأ
ادعتسمامئادنك،فقوتلاءانثأةبكرملاتيبثتب
.كسفنبلمارفلامادختسال

ريذحت}
Pعضولاىلعاهطبضنودةبكرملاةرداغم
امنيبةبكرملاكرتتال.اريطخنوكيدق)نكرلا(
.ACCماظنلالخنمفقوتلاءانثأةتبثمنوكت
لاعشإلائفطأو)نكرلا(Pعضولاامئادطبضا
.ةبكرملاةرداغملبق
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ACCماظنزواجت

،ACCماظنليعفتءانثأدوقولاةساودمادختسادنع
تامولعمزكرميفريذحتةلاسررهظتفوس
.ثدحتنلةيكيتاموتوألاةلمرفلانأحيضوتلقئاسلا
مدعةلاحيفهلمعACCماظنفنأتسيفوس
.دوقولاةساودىلعطغضلا

ريذحت}
ايكيتاموتوأةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
.دوقولاةساودىلعةزكترمكمدقتناكاذإ
ةدوجومةبكرمبمدطصتنأنكمي،اهنيحو
.كمامأ

قيرطلاىلعتاينحنملا

ريذحت}
ةبكرملاACCماظنفشتكيال،تاينحنملايف
دقو.كريسةراحسفنيفكمامأريستيتلا
ةعرسلللوصولاىتحكتبكرمعراستبأجاُفت
ةبكرمفلخريسلادنعاصوصخوةطوبضملا
تارمميفلوخدلادنعوألعفلابةدوجوم
ىلعةرطيسلادقفتنأنكميامك.جورخلا
ماظنمدختستال.ءيشبمدطصتوأةبكرملا

ACCوألوخدلاتارمميفةدايقلاءانثأ
دنعلمارفلامادختسالامئادادعتسمنك.جورخلا
.ةرورضلا

ريذحت}
ةبكرملACCماظنبيجتسيال،تاينحنملايف
تقولاهيدلرفوتيالوأ،ىرخأةراحيف
.كريسةراحسفنيفريستةبكرملةباجتسالل
دقفتوأ،كمامأةبكرمبمدطصتنأنكمي،اهنيحو
مامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملاىلعةرطيسلا
ىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظدنعيفاضإ
.ةرورضلادنعلمارفلامادختسالدادعتسالاةبهأ
ةدايقءانثأةبسانملاةعرسلاددحتنأبجيامك
.تاينحنملايفكتبكرم

لكشبةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
ضفخبموقيثيح.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخم
.ةياغللاداحىنحنملاناكاذإةبكرملاةعرس

،ىنحنميفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
دقوكمامأيتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقي
يفةبكرمرشؤمرهظينلكلذثدحيامدنعو
.مامألا

نعةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
.لمارفلاقّشعتو،كتراحيفريستالةبكرمدوجو

ةلمرفوأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
،ةفلتخمتاراحيفتابكرملبيجتسيدقف.عادالب
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلاتامالعو
وأةيادبدنعىرخألاةفقوتملاماسجألاو،قيرطلا
ليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنمزايتجاةياهن
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه.يعيبطلا
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ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

نوكتنأىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
ىلإجاتحتدقذئدنعو.ريسلاةراحسفنيفلماكلاب
.كسفنبةلمرفلا

تاعفترملاتاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
ةروطقمبحسدنعوتاضفخنملاو

تاردحنملاىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
فشتكينلACCماظنف.ةروطقمبحسدنعوأ
دنعريسلاةراحسفنيفكمامأريستيتلاةبكرملا
ابلاغقئاسلاجاتحيفوسو.تاردحنملاىلعةدايقلا

،تاردحنملاىلعةلمرفلابمايقلاوةمهملايلوتىلإ
قيشعتدنع.ةروطقمبحسدنعاصوصخو
.ACCماظنريرحتمتي،لمارفلا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت

:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم

يفمكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي

Jرزلاىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابث
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأ

راعشتسالاماظنفيظنت

ةآرمفلخيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
ةمدقميفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلا
وأديلجلاوأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملا
نأىلإجاتحتقطانملاهذهو.لحولاوأتاخاستالا
.ميلسلكشبACCماظنلمعييكلةفيظننوكت

ةيئزجعجار،فيظنتلاتاداشرإىلععالطالل
.٢٦٣/ةيجراخلاةيانعلالفسأ"ةرايسلاليسغ"

لوطهةلاحيفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
.قيرطلاشرلالخوأةريزغلاراطمألاوأجلثلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
ةدعاسمللاعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
مداصتلارارضأليلقتوأتامداصتلابنجتىلع
مسقلااذهأرقا.نكرلاوفلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأ
.ةمظنألاهذهمادختسالبقلماكلاب

ريذحت}
هذهف.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
.نمآلكشبريسلاوكتظقيلحملحتالةمظنألا
هذهتاريذحتوأتاهيبنتبرعشتوأعمستالدقف
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةمظنألا
فلتوأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلادنع
.١٥٨/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملا

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف

يبكاروأةاشملاوألافطألافشتكت.
.تاناويحلاوأتاجاردلا

قاطنجراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.
.ماظنلادصر

.ةدايقلاتاعرسعيمجلظيفلمعت.

بنجتليفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.
.مداصتلا

وأةئيسلاةيؤرلافورظلظيفلمعت.
.ئيسلاسقطلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.
وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا

يغبنيو،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ليغشتوءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأ
.مداصتلابنجتلةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلا

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص

دوجولقئاسلاهبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
ةدشرييغتلو.ةرافصقالطإلالخنمقئاوع
"ةمءالملاوةحارلا"رظنا،ريذحتلاةرافصتوص
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت

دقف،ةمالسلاهيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
قالطإنمالدبهيبنتكقئاسلاسولجةداسوزتهت
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا،كلذرييغتل.ةرافصلا
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخلل
ةيؤرلااريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
يفلخلانكرلادعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلا
)RPA(،يمامألانكرلادعاسمماظنو)FPA(،
ماظنويمامألاضرعلااريماكوةيطيحملاةيؤرلاو
ماظنو)RAB(عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلا
ةيرورملاتاعطاقتلاهبنمو،فلخللعوجرلاريذحت

يكيتاموتوألانكرلادعاسمو)RCTA(ةيفلخلا
)APA(ماسجألابنجتوأنكرلايفقئاسلا.
نكرلانعةبكرملابةطيحملاةقطنملاامئادصحفت
.فلخللعوجرلاوأ

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

ضرعت،)عوجر(Rعضولاىلإةبكرملالقندنع
ةبكرملافلخةعقاولاةقطنمللةروصRVCاريماك
ةشاشلاضرعمتي.طسوألالوسنوكلاةشاشيف
دعب)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغتدنعةقباسلا
،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصقرخأت
تامولعملاماظنىلعةدوجوملارارزألادحأطغضا
مقوأ،)نكرلا(Pىلإرايغلارييغتبمقوأ،هيفرتلاو
يفليم٥(ةعاس/مك٨ىلإةرايسلاةعرسليصوتب
.)ةعاسلا

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

يفلخلامدصملابناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
مدصملايبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأ

ةيؤرلااريماكةشاشىلعيريذحتثلثمرهظي
نكرلادعاسمماظننأراهظإلRVCةيفلخلا
نمثلثملااذهنولريغتيو.اًمسجفشتكادقيفلخلا
بارتقالامتاملكهمجحدادزيورمحألاىلإيلاقتربلا
.دوصرملامسجلانم

ةيطيحملاةيؤرلا

ةروصضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاترفوتاذإ
ضرعىلإةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنملل
.يزكرملافرلايفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلا
نمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألااريماكلادجوت
لفسأةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألاراعشلا
اريماكدجوتامكةيجراخلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
.ةرايسلاماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلا
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ريذحت}
ةيطيحملاةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
نمبرقلابماسجألالكضرعنمنكمتتنلو
جراخةيبناجلاايارملايط.ةبكرملااياوز
طيحملادهشملاضرعيفدعاسينلعضوملا
ةطيحملاةقطنملاامئادصحفت.ةحيحصةروصب
.فلخللعوجرلاوأنكرلانعةبكرملاب

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١

ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١

ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةيمامألاةيؤرلااريماك

مامأةقطنملادهشمضرعمتي،رايخلااذهرفوتاذإ
دعبضرعلارهظي.يزكرملافرلايفةرايسلا
ةيمامألاةدايقلاسرتىلإ)عوجر(Rنملوحتلا
اس/مك٨نملقأةعرسبمامأللةرايسلاكرحتءانثأ
ىلعطغضلادنعوأ)ةعاسلايفليم٥(

CAMERAةزيملاهذهترفوتاذإ.ةشاشلايف،

ماظنفاشتكادنعلمعتةيمامألاضرعلااريماكنإف
مس٣٠ةفاسمىلعمسجيأليمامألانكرلادعاسم
.)ةصوب١٢(

ريذحت}
يدئاقوأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأتاناويحلاوأيضرعلارورملاوأتاجاردلا
لفسأوأاريماكلاةيؤرلاجمجراخماسجأةيأ
تافاسملافلتختدق.ةرايسلالفسأوأدصملا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانعةرهاظلا
تاريماكلاهذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
فلخةدوجوملاةقطنملانماًمئادققحت.طقف
مدعببستيدقو.ةدايقلالبقاهلوحوةرايسلا
وأتاباصإلاعوقويفيفاكلاهابتنالاةاعارم
.ةبكرملافلتوأةافولا

Parking Assist)نكرلادعاسم(

ةبكرملاتناكاذإو،يفلخلانكرلادعاسممادختساب
كرحتتامدنع،يمامألانكرلادعاسمبةدوزم
يفليم٥(اس/مك٨نملقأةعرسبةبكرملا
يفةدوجوملاتارعشتسملافشتكتدق)ةعاسلا
رتم٢٫٥ىلإاهلوطلصييتلاماسجألاتادصملا
ةبكرملامامأ)مدق٤(رتم١٫٢وفلخلايف)مدق٨(
ضرألاحطسنم)ةصوب١٠(مس٢٥قاطنيف
تافاسملقتنأنكميو.دصملاىوتسملفسأو
وأراحلاسقطلافورظلالخهذهفاشتكالا
ماسجألافشتكتنلةبوجحملاتارعشتسملا.بطرلا
ةفاظنىلعظفاح.ةئطاختافاشتكايفببستتدقو
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،جلثلاو،تاخاستالاو،لحولانمتارعشتسملا
دعبتارعشتسملافظنو؛جلثلالحوو،ديلجلاو
.دمجتلاةرارحتاجرديفةرايسلالسغ

ريذحت}
ةاشملاوألافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
ماسجأةيأوأتاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأ
ةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو،مدصملالفسأ
دنعماظنلااذهرفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلاوأ
لايمأ٥(اس/مك٨نمىلعأتاعرسىلعةدايقلا
فلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل.)ةعاسلايف
،نكرلادعاسمماظندوجويفىتح،ةبكرملا
ةطيحملاةقطنملانمققحتلاىلعاًمئادصرحا
كرحتلالبقايارملاعيمجيفرظنلاوةبكرملاب
.فلخللعوجرلاوأمامألل

اهبتادادعلاةعومجمبنكرلادعاسمماظنةشاش
تامولعمو"مسجلاوحنةفاسملا"حضوتةطرشأ
امدنعو.نكرلادعاسمماظنلمسجلاعقوملوح

لوحتيوةطرشألانمديزملاءيضي،مسجلابرتقي
.رمحألامثيلاقتربلاىلإرفصألانمةطرشألانول
ةيتوصتاراشإبقئاعدوجوىلإةراشإلامتت
تاراشإلانيبينمزلالصافلارصقيو.ةعومسم
.قئاعلانمرثكأفرثكأةرايسلاتبرتقااملكةيتوصلا

نيترملضبنردصيسةيفلخلايفقئاعفاشتكادنع
مسجلانوكيامدنع.نامألاهيبنتدعقميبناجالكيف
وأ،ةرايسلافلخ)مدق٢(رتم٠٫٦<(اًدجًابيرق
تارافصقلطنت،)ةرايسلامامأ)مدق١(رتم٠٫٣<
،مسجلاعقومبسحبفلخلاوأمامألانمةلصاوتم
.نيبناجلانمتارمسمخنامألاهيبنتدعقمزتهيوأ
ىلعأيمامألانكرلادعاسمنعةرداصلاتامغنلا
.يفلخلانكرلادعاسميفاهتاليثمنم

ةيكيتاموتوألالمارفلاوفلخللعوجرلاريذحت
)RAB(عوجرلل

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاتاذتارايسلا
فلخللعوجرلاريذحتماظناهب)ACC(ةعرسلا
دنع.)RAB(عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنو
عوجرلاريذحتلمعي)عوجر(Rسرتقيشعت
ةعقاولاماسجألانأشبتاهيبنترادصإىلعفلخلل
اس/مك٨نمربكأتاعرسىلعكلذوةرايسلافلخ
RABماظنمدختسيدقامك،)ةعاسلايفليم٥(
٣٢-١نيبحوارتتتاعرسىلعةوقبةلمرفلاًايئاقلت
.)ةعاسلايفليم٢٠-٠،٥(اس/مك

قلطيفوسفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظن
مسجفاشتكادنعفلخلانمةدحاوةرمةرافص
الكنمنيترمنامألاهيبنتدعقمزتهيوأ،ةرملوأل
ىلعمداصتكانهنأماظنلافشتكيامدنع.نيبناجلا
،فلخلانمةرافصلاتوصعمست،ثودحلاكشو

نمنامألاهيبنتدعقميفتازازتهاسمخبرعشتوأ
عيرسليغشتاضيأكانهنوكيدقو.نيبناجلاالك
.لمارفللداحو

ريذحت}
عمفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظنلمعي
.)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٨نمربكألاتاعرسلا
يدئاقوأةاشملاوألافطألاماظنلافشتكيال
لفسأماسجأةيأوأتاناويحلاوأتاجاردلا
وأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو،مدصملا
لثم،فقاوملاضعبيف.اهنعاًدجةديعبلا
نوكيالدق،ةيلاعتاعرسبفلخللعوجرلا
ليغشتماظنلاعيطتسييكل،فاكتقوكانه
يدافتل.داحوعيرسلكشبةبكرملالمارف
يفىتح،ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلا
صرحا،فلخللعوجرلادنعريذحتلاماظندوجو
ةبكرملابةطيحملاةقطنملانمققحتلاىلعاًمئاد
.فلخللعوجرلالبقايارملاعيمجيفرظنلاو

يف،)عوجر(Rفلخللعوجرلاسرتمادختسادنع
فلخللعجرتةرايسلانأماظنلافاشتكاةلاح
متةرايسبمادطصالابنجتلواًدجةريبكةعرسب
دقف،كراسمسفنيفوكترايسفلخاهفاشتكا
يكةرايسلافقولةيوقةلمرفًايئاقلتماظنلامدختسي
.هنعجتانلارثألاللقيوأمادصلابنجتي
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ريذحت}
ةديدععاونأبنجتعيطتستالدقRABةيصاخ
لمعتنأىلإرظتنتال.ةيفلخلاتامداصتلانم
ممصمريغماظنلااذه.ةيكيتاموتوألاةلمرفلا
يفطقفلمعيوهوقئاسلاةلمرفلحملحيل
فلخاممسجفاشتكادنع)عوجرلا(Rعضولا
فاقيإلاوأةلمرفلابموقيالدقو.ةرشابمةبكرملا
موقينل.مداصتلابنجتلبسانملاتقولايف
ةبكرملاكرحتتامنيبماسجأدصردنعةلمرفلاب
ماظنلافشتكيال.ةياغللةضفخنمتاعرسب
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوألافطألا
كلتالو،مدصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
.اهنعاًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
ىتح،ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل
ىلعاًمئادصرحا،RABةزيمدوجوعم
ءانثأولبقةبكرملابةطيحملاةقطنملانمققحتلا
.فلخللعوجرلا

ةبكرملافقوتدعبلمارفلاةساودىلعطغضلانإ
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنريرحتىلإيدؤيفوس
لمارفلاةساودىلعطغضلامتيملاذغو.ةيفلخلا
فوقولالمارفطبضمتيدقف،فقوتلادعباًروف
،انمآعضولانوكيامدنع.)EPB(ةينورتكلإلا
زواجتلتقويأيفةوقبدوقولاةساودىلعطغضا
.ةيفلخلاةيكيتاموتوألاةلمرفلا

ريذحت}
ةلمرفلااهيفلمعتتالاحكانهنوكيدق
.بوغرمريغوأعقوتمريغلكشبةيكيتاموتوألا
ةساودىلعطغضتنأامإف،كلذثدحاذإ
دوقولاةساودىلعةوقبطغضتوألمارفلا
ريرحتلبق.RABماظننملمارفلاريرحتل
نمققحتوRVCةشاشنمققحت،لمارفلا
يأدوجومدعنامضلةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.ةطيحمماسجأ

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

رورملاةكرحهيبنتضرعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ريذحتلاثلثم،)RCTA(فلخللعوجرلادنع
RVCاريماكةشاشىلعمهسبًابوحصمرمحألا
رورملاةكرحنمريذحتللراسيلاوأنيميللهجتي
اذهفشتكي.مهسلابهيلإراشملاهاجتالانمةمداقلا
)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلاماسجألاماظنلا
امإف،مسجفاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأراسينم
وأراسيلاوأنيميلانمتارافصثالثقلطنتنأ
وأنيميلاىلعنامألاهيبنتدعقمبتازازتهاثالث
.ةدوصرملاةبكرملاهاجتابسحىلع،راسيلا

ةروطقمبحسءانثأّفصليكشتدنعرذحلاخوت
ةدتمملاوRCTAهيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنأل
بحسةلاحيفةحاتمحبصتنلةبكرملافلخ
.ةروطقملا

صئاصخلافاقيإوأليغشت

ليغشتلىطسولاتازيهجتلاةعومجمبXسملا
يفلخلاويمامألافوقولادعاسمليغشتفاقيإوأ
هبنمو)RAB(عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاو
ماظنو)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ءيضي.دحاوتقويففلخللعوجرلاريذحت
صاصخلانوكتامدنعرزلابناجبرشؤملاحابصم
نعةفقوتمصئاصخلانوكتامدنعئفطنيوةلغشم
.لمعلا

راذنإونكرلادعاسمماظنليغشتفاقيإبمق
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاوةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
.ةروطقمبحسدنعةيفلخلا

نكرلادعاسمماظنزومرليغشتفاقيإوأليغشتل
عجار،)زرُطلاضعبيف(هيجوتلاطوطخوأيفلخلا
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"ةيفلخلااريماكلا"

نمRCTAماظنفاقيإوأليغشتكلذكنكمي
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختلالخ
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا

)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن

نكامأنعAPAثحبي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
.اهيلإةرايسلاهجويوةدماعتملاوةيزاوتملانكرلا
،لقنلاسورتتيبثتبجي،APAمادختسادنع
زكرمدعاسي.دوقولاةساودولمارفلايفمكحتلاو
ةعومسملاتاوصألاو)DIC(قئاسلاتامولعم
.نكرلاتاروانمءانثأهيجوتلاىلع

بحسدنعيئاقلتلانكرلادعاسمماظنمدختستال
.ةرطاق
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ريذحت}
ماظن.لمارفلاليغشتبموقيالAPAماظن

APAةحاسميفةدوجوملاءايشألافشتكيال
ءايشألاوأةعيفرلاوأةمعانلاءايشألاوأنكرلا
وأةحطسملاتانحاشلالثمضرألانعةيلاعلا
لثمضرألاىوتسمتحتةدوجوملاءايشألا
نكرلاةفاسمنأنماًمودققحت.ةريبكلارفحلا
APAماظنبيجتسيال.ةبكرمنكرلةبسانم
كيرحتلثم،نكرلاةفاسميفتارييغتلاىلإ
لخدتءايشأوأصخشوأ،ةرواجملاةبكرملا
بنجتيوأAPAماظنفشتكيال.نكرلاةفاسم
وأةبكرملافلخةدوجوملاةيرورملاةلاحلا
ةروانمءانثأةبكرملافاقيإلاًدعتسمنك.اهبناجب
.نكرلا

ىطسولاتازيهجتلاةعومجمبدوجوملاOسملا
ةريبكنكرللةحاسمنعثحبلانمماظنلانيكمتل
نم)مادقأ٥(رتم١٫٥قاطنيفويفاكلاردقلاب
٣٠نملقأةبكرملاةعرسنوكتنأبجي.ةبكرملا
:ماظنللنكميال.)ةعاس/ليم١٨(ةعاس/مك

.المأةينوناقنكرةحاسمتناكاماذإفاشتكا.

اهلةرواجملاةبكرملاةاذاحمبطبضلابنكرلا.
اذإوأةيوازبةقطنملانمبارتقالاةلاحيف
.ةيوازتاذنكرلاةحاسمتناك

اهنأبةزيممةقطنمطسويفطبضلابنكرلا.
.ةياغللةريبك

.اًمودةريصقلاةفصرألافاشتكا.

،دماعتملانكرلاعضوبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ليدبتلثحبلاةيلمعءانثأOرارمتسالاعمسملا
.يزاوتملاودماعتملانكرلانيبAPAنكرلاعضو

نيميىلعنكرتاحاسمنعAPAماظنثحبي
مق،راسيلاىلعنكرةحاسمنعثحبلل.ةبكرملا
.ىرسيلافاطعنالاةراشإليغشتب

رادصإمتي،يفكيامبةريبكةحاسميطختدعب
تامولعمزكرميفرمحأزمرضرعمتيوتوص
.قئاسلا

النكلو،)عوجرلا(Rعضولايفةبكرملاتناكاذإ
اذهنوكيدقف،ةعقوتملاةحاسملاىلإاههيجوتمتي
متةحاسمىلإةبكرملالخُديماظنلانأببسب
.ةنايصىلإAPAماظنجاتحيال.ًاقبسماهفاشتكا

فقوتتيكلةبكرملاداشرإبAPAماظنموقيس
عبتا.يفكيامبةريبكةحاسمفاشتكادرجمب
.قئاسلاتامولعمزكرميفةدوجوملاتاداشرإلا
،عوجرلاعضويفةدايقلاىلإكداشرإمتيامدنع
هيجوتلاةحاتإل)عوجر(Rعضولاىلإلقتنا
هيبنتكةزيجوةرتفلةدايقلاةلجعزتهتس.يئاقلتلا
ءاوجألاصحفا.ةدايقلاةلجعنعكيديعفرل
دوقولاةساودوألمارفلاطغضعباتوةطيحملا
بنجتلفقوتللاًدعتسمنكو،ةجاحلابسح
ةعرستزواجتاذإ.ءايشألاوأةراملاوأتابكرملا
لصفمتي،)ةعاس/ليم٦(ةعاس/مك١٠ةبكرملا
زكرمىلعمدقتمهسضرعمتي.ًايئاقلتAPAماظن
.نكرلاةروانمةلاحىلإةراشإللقئاسلاتامولعم
ءارجإبلطتيدق،ةحاسملامجحىلعاًدامتعا
تاداشرإكانهنوكتسوةيفاضإتاروانم
هيجوتللحمسا،تاعرسلالقندنع.ةيفاضإ
.نكرلاةروانمةعباتملبقلمتكينأيئاقلتلا
ةلاسرضرعيوًاتوصAPAماظنردصيس

PARKING COMPLETE)ةيلمعلامتكا
.)نكر(Pعضولايفةبكرملاعض.)نكرلا
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:يليامثدحاذإًايكيتاموتوأAPAلصفمتيدق

.قئاسلاةطساوبةدايقلاةلجعمادختسا.

.اهبحومسملاةعرسللىصقألادحلازواجت.

.APAماظنيفأطخثودح.

وأتابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظنطيشنت.
.قالغناللةعناملالمارفلا

ةعفترمةيولوأتاذةبكرمللةلاسرضرعمتي.
.قئاسلاتامولعمزكرميف

.ىرخأةرمOسملا،APAماظنءاغلإل
مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

ةدايقلانمةريصقةرتفىلإAPAماظنجاتحيدق
.ةرياعمللتاينحنملابناجب

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ماظنبةزهجمتناكاذإ،مامأللةرايسلاةدايقدنع
ريذحتلاو،)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلا
ظافحلادعاسمو)LDW(ريسةراحةرداغمدنع
ةقطنمدعاسمو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلع
ةراحرييغتهبنمو،)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاو،)LCA(ريسلا
)FAB(يمامألاةاشملالمارفطيشنتماظنوأ/و
)FPB(،بنجتىلعدعاستةمظنألاهذهنإف
.مداصتلارارضأنمليلقتلاوأمداصتلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
)يمامألامداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
ررضلاليلقتوأبنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،
دنع.ةيمامألاةهجلايفتامداصتيأنعجتانلا
،ةريبكةعرسبكمامأريستةبكرمنمبارتقالا
ىلعهيبنتللرمحأضيمورادصإبFCAماظنموقي
تارفاصرادصإىلإةفاضإلابيمامألاجاجزلا
ماظنلمعيامك.قئاسلادعقميفتاضبنوأةعيرس

FCAينامرهكيرصبهيبنتةءاضإىلعكلذك
ةجردبىرخأةبكرمنمبارتقالادنعنوللا
.اًدجةريبك

غلبتةفاسمقاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
تاعرسلاعملمعيو)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوح
تناكاذإ.)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٨نمىلعألا
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةزهجمةبكرملا
تابكرمفاشتكاعيطتسيهنإف،)ACC(ةعرسلا
ابيرقت)مدق٣٦٠(رتم١١٠غلبتتافاسمىلع
يفمكحتلاةزيمرظنا.تاعرسلاعيمجعملمعلاو
.١٨٤/ةيمؤالتلاةعرسلا

ريذحت}
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
)FCA(قيشعتبموقيالوريذحتماظنىوس
ةرايسنمةريبكةعرسببارتقالادنع.لمارفلا
ريسلادنعوأكمامأةفقوتمةرايسوأءطببريست
كلرفوينل،اًدجبيرقوحنىلعامةرايسفلخ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يذلايفاكلاتقولانأشباًريذحتFCAماظن
كلرفويالدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
الFCAماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأ
وأتاناويحوأةاشمدوجونأشبكلذككرذحي
وأءانبلاليماربوأروسجوأراوسأوأتامالع
نوكتنأيغبني،اذلو.ءايشألانمكلذريغ
لمارفلاقّشعتوتاءارجإةيأذاختالاًدعتسم
.١٥٨/ةيئاقولاةدايقلارظنا.كسفنب

ليغشترصنعةطساوبFCAماظنليطعتنكمي
FCAةدوزمكتبكرمتناكاذإوأةدايقلاةلجعيف

)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختلالخنم
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

ماظنفشتكااذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
FCAلوحتي،ةبكرمفاشتكادنع.كمامأةبكرم

دق.رضخألانوللاىلإمامألايفةبكرملارشؤم
جراخموأتافطعنملايفتارايسلافاشتكارذعتي
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فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلاقرطلا
ةبوجحمكمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
رذعتيسو.ىرخأماسجأيأوأةاشملاةطساوبًايئزج
ىتحمامألايفةرايسيأفاشتكاFCAماظنىلع
.ةدايقلاةراحيفلماكلابنوكت

ريذحت}
اًريذحتيمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
دوجوفشتكااذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسي
اذإاًقبسمةبكرمدوجوفشتكيالدقو.ةبكرم
وأخاسوألالعفبماظنلارعشتسملدادسناثدح
.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأجلثلاوأديلجلا
قرطلايفةبكرمدوجواًضيأفشتكيالدقو
يفوأ،تاعفترماهبوأحايرلااهببهتيتلا
لثمةيؤرلانمللقتنأنكمييتلافورظلا
مدعةلاحيفوأديلجلاوأرطملاوأبابضلا
وأيمامألاجاجزلاوأةيسيئرلاحيباصملافيظنت
ىلعظفاح.ةديجةروصباهتنايصمدعةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاويمامألاجاجزلا
ةفيظنيمامألامداصتلاراذنإماظنتارعشتسمو
.ةديجةلاحيفو

تامداصتلانمهيبنتلا

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب
متىرخأةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
ىلعرمحألاFCAماظننايبضمويس،اهفاشتكا
تارافصةينامثقلطنتنأامإ.يمامألاجاجزلا
ةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملانمةعيرس
هيبنتثودحدنع.نيبناجلاالكنمتارمسمخ
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق،اذهمداصتلا
ريصقئطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
دنعلمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلا
.مداصتلاهيبنتثودحدنع

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

يلاقتربلانوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
.كمامأيتلاةبكرملانمادجبيرقتنكاذإ

هيبنتلاتيقوتديدحت

تامداصتلانمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي

تيقوتطبضل]ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلع
FCAىلعFar)ديعب(وأMedium)طسوتم(

Offىلعتابكرملاضعبيفوأ)بيرق(Nearوأ
عضولوألارزلاىلعطغضلانيبي.)فاقيإ(
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.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمبيلاحلاطبضلا
ىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلايدؤيفوسو
طبضلاعضولظيفوسو.اذهطبضلاعضورييغت
يفرثؤيفوسو،هرييغتمتيىتحوهامكددحملا
صاخلاهيبنتلاوتامداصتلانمهيبنتلاصئاصخ
تيقوتفلتخيفوسامك.فلخلانمتابكرملاعبتتب
.ةبكرملاةعرسىلعًءانبهيبنتلايماظننمٍلك
ثودحتيقوتدَُعب،ةبكرملاةعرستدازاملكف
ةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو،اذه.هيبنتلا
تيقوتديدحتدنعرابتعالانيعبةيوجلالاوحألاو
عيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتيالدقف.هيبنتلا
.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
تيقوتلادادعإرييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابث
ةفاسملادادعإرييغتىلإًايئاقلتيدؤيFCAيف
Mediumوأ)ديعب(Farةعباتمللةلصافلا
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(

ةيرورضريغتاهيبنت

ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
تاراحلايفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
تابكرمبتسيليتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملا
جاتحتالو،ةيعيبطتاهيبنتلاهذهدعتو.لالظلاوأ
.اهيلعةمدخلاءارجإلاهعمةبكرملا

ماظنلافيظنت

جاجزلافيظنتف،اًديجFCAماظنلمعيملاذإ
،ةيفلخلاةيؤرلاةآرممامأجراخلانميمامألا
رعشتسمدجويثيحةبكرملاةمدقمفيظنتكلذكو
.ةلكشملالحىلإيدؤيدق،رادارلا

)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
نمهيبنتلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةدوزمكلذكيهف،)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
يكذةلمرفدعاسمىلعيوتحييذلاFABماظنب
)IBA(.يفكمامأةرايسلماظنلافاشتكادنع
ىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالايفريستوكراسم
معدريفوتماظنللنكميف،كترايسبمادطصالاكشو
رمألااذهو.ةرايسلافاقيإلًايئاقلتةلمرفلاوأ
نمليلقتلالقألاىلعوأمادصلابنجتىلعدعاسيس
بسحىلع.مامأللةدايقلادنعمداصتلاراثآ
.قفربوأةوقبًايئاقلتةرايسلاةلمرفمتيدق،فقوملا
ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاهذهثدحتنأنكمي
نمكلذرهظيو.امةبكرمفاشتكاةلاحيفطقف
ماظنبصاخلامامألايفةبكرمرشؤمةءاضإلالخ

FCA.١٩٦/يمامألامداصتلاراذنإماظنرظنا.

٥(ةعاس/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
يفوأ)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةدوزملاتابكرملا
هنكميو.)ةعاس/ليم٢(ةعاس/مك٤قوفةعرسلا
)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسمىتحتارايسلافاشتكا
.ًابيرقت

ريذحت}
يفمداصتللدادعتساةيصاخFABماظنربتعي
.مداصتلابنجتلممصمريغوهوئراوطلاةلاح
.ةرايسلاةلمرفيفFABماظنىلعدمتعتال
قاطنجراخةلمرفلامدختسينلماظنلااذهف
تارايسللالإبيجتسيالو،هيلعممصملاةعرسلا
.طقفاهفاشتكامتييتلا

:FABماظنىلعرذعتي

ةلاحيفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.
تاعفترملاةريثكوأةيوتلملاقرطلا
.تاضفخنملاو

تارايسلاًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأتارارجلاوأةروطقمرجتيتلا
.اهريغوأ،لحولابةاطغملاتارايسلا

سقطلافورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
،بابضلاةلاحيفاملثم،ةيؤرلانمدحت
.جلثلاوراطمألاو

ةلاحيفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
يأوأةاشملاةطساوبًايئزجاهبجح
.ىرخأماسجأ

يغبنيو،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ليغشتوءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأ
.مداصتلابنجتلةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلا
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فقوتلاىتحةرايسلاةلمرفبFABماظنموقيدق
،كلذثدحاذإ.لمتحممداصتبنجتلةلواحمكماتلا
ةيئابرهكلانكرلالمارفمادختسابFABماظنموقي
)EPB(لمارفررح.ةفقوتمةرايسلابظافتحالل

EFBةعرسلاةساودىلعةوقبطغضاوأ.

ريذحت}
ىلعطغضلابًايئاقلتFABماظنموقينأنكمي
ريغنوكتيتلافقاوملايفةرايسلالمارف
ةبكرملبيجتستدقف.اهببوغرمريغوةعقوتم
نابضقو،قيرطلاتامالعو،كمامأةفطعنم
ىرخألاماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
ىلعةوقبطغضا،FABزواجتل.ةكرحتملاريغ
.ًانمآكلذناكاذإ،ةعرسلاةساود

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ةساودىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
ادامتعالمارفلازيزعتلالخنمةعرسبلمارفلا
يتلاةبكرملاوحنةفاسملاوبارتقالاةعرسىلع
.كمامأ

ةساودلاكرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ةلصاوميغبنيوايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخ
متيس.جايتحالاردقبلمارفلاةساودىلعطغضلا
ةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأIBAماظنريرحت
.لمارفلا

ريذحت}
ةبكرملاةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
دقو.يرورضريغلكشبفقاوملاضعبيف
،كلذثدحاذإ.رورملاةكرحةقاعإيفببستت
ليغشتبمقمثلمارفلاةساودنعكمدقعفرا
.جايتحالاردقبلمارفلا

لالخنمIBAوFABنملكليطعتنكمي
/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختتادادعإ
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم

ريذحت}
دقةروطقمبحسءانثأIBAوأFABمادختسا
عوقووةرايسلاىلعةرطيسلانادقفيفببستي
ةبكرملاتناكاذإوأهيبنتللماظنلالغش.مداصت
بحسدنعليغشتلافاقيإلACCماظنبةدوزم
.ةرطاق

)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظن
وأبنجتيفاًدوزمناكاذإFPBماظندعاسيدق
ةهجاولابتامادطصالانعمجانلاررضلانمدحلا
.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلاةاشملاعمةيمامألا
دنع،~،ًاينامرهكاًرشؤمFPBماظنضرعي
دنع.ةرشابممامألابةاشملادحأدوجوفاشتكا
ةريبكةعرسبنيفشتكملاةاشملادحأنمبارتقالا

ىلعهيبنتللرمحأاًضيموFPBماظنردصي،اًدج
وأةعرسبتارفاصردصتويمامألاجاجزلا
FPBماظنلنكميامك.قئاسلادعقميفتاضبن
.ًايئاقلتةبكرملاةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدريفوت
)IBA(يكذلالمارفلادعاسمماظنلااذهنمضتي
ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنبيجتسيدقامك
)FAB(ةيكيتاموتوألالمارفلارظنا.ةاشملل
.١٩٨/(FAB)ةيمامألا

ريسلادنعةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامألل
ةدايقلاءانثأ.)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و
ةفاسملصيامبةاشمدوجوماظنلافشتكي،راهنلاب
ةدايقلاءانثأ.ً)امدق١٣١ً(ارتم٤٠غلبتةيبيرقت
.اًدجاًدودحمماظنلاءادأنوكي،راهنلاب

ريذحت}
ةلمرفبموقيوأاًهيبنتFPBماظنيطعيال
.ةاشملادحأدوجوفشتكيملام،ًايئاقلتةبكرملا
امب،ةاشملادحأدوجوFPBماظنفشتكيالدقف
:لافطألاكلذيف

وأ،ةرشابمكمامأةاشملانوكيالامدنع.
امدنعوأًابصتنمفقيوأاًمامتنييئرم
.ةعومجمنماًءزجنوكي

كلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.
رطملاوأبابضلاوأليللاتقوفورظ
.جلثلاوأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

اًدودسمFPBماظنرعشتسمناكاذإ.
.ديلجوأجلثوأخاسوأب

جاجزلاوأةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.
ريغةلاحيفوأفيظنريغيمامألا
.ةميلس

تاءارجإةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
،تامولعملانمديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتو
ىلعظفاح.١٥٨/ةيئاقولاةدايقلاعجار
رعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألاجاجزلا
.ةديجةلاحيفواًفيظنFPBماظن

وأليغشتلافاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
صيصختلالخنمةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلا
تحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلا
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

كمامأنوريسينيذلاةاشملانعفشكلا

ةيئاقلتلاةلمرفلامتتنلواًهيبنتFPBماظنردصي
دنع.ةاشملادحأدوجوFPBماظنفشتكيملاذإ
مامأريسينيبيرقلاةاشملادحأدوجونعفشكلا
ةاشملادوجورشؤمضرعيفوس،ةرشابمةبكرملا
.ًاينامرهكًانولكمامأ

يمامألاةاشملاهيبنت

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

ةعرسبمامألابةاشملادحأنمةبكرملابارتقادنع
FPBهيبنتةشاشضموتفوس،ةياغللةريبك
ةينامثقلطنتو.يمامألاجاجزلاىلعءارمحلا

هيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملانمةعيرستارافص
رودصدنع.نيبناجلاالكنمتارمسمخةمالسلا
ةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق،اذهةاشملاهيبنت
ؤطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصبقئاسلا
لمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعموريصق
تابثيفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنع
.مامألابةاشملاهيبنترودصدنعةعرسلا

ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخ

كشوىلعةبكرملانأFPBماظنفاشتكاةلاحيف
قيشعتمتيملوةرشابمكمامأةاشملادحأبمادطصالا
ةطيسبةلمرفبًايئاقلتFPBماظنموقيدقف،لمارفلا
بنجتيفكلذدعاسينأنكميو.ةيوقةلمرفوأ
ةضفخنملاةعرسلادنعةاشملابتامادطصالاضعب
ةلمرفلاFPBماظنلنكمي.ةاشملاةباصإللقيوأ
/لايمأ٥(ةعاس/مك٨نيبةاشملافاشتكالًايئاقلت
ضفخنت.)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس
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نيبةطسوتمتايوتسملةيئاقلتلاةلمرفلاتايوتسم
٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم١١(ةعاس/مك١٨
.)ةعاس/ليم

ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخموقت،كلذثدحاذإ
ظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفقيشعتب
ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتبمق.ةفقوتمةبكرملاب
)EPB(.فوسدوقولاةساودىلعةوقبطغضلا
ةلمرفلاةيصاخريرحتىلإاًضيأيدؤي
.EPBلمارفوةيكيتاموتوألا

ريذحت}
طغضلابوأهيبنترادصإبFPBماظنموقيدق
يتلافقاوملايفًايئاقلتةبكرملالمارفىلع
دقو.اهببوغرمريغوةعقوتمريغنوكت
لمارفلاىلعطغضيوأًابذاكاًهيبنتردصي
يفامبةاشمللمجحلاوألكشلايفةلثاممماسجأل
جاتحتالو،ةيعيبطةيلمعهذهدعتو.لالظلاكلذ
زواجتل.اهيلعةمدخلاءارجإلاهعمةبكرملا
ىلعةوقبطغضا،ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخ
.انمآكلذناكاذإ،دوقولاةساود

لالخنمةيئاقلتلاةلمرفلاةيصاخليطعتنكمي
ةاشمدوجوفاشتكا"رظنا.ةرايسلاصيصخت
تحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف"مامألاب
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

ريذحت}
بحسءانثأمامألابةاشملاةلمرفماظنمادختساب
ىلعةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
وأماظنلاليغشتفقوأ.مداصتعوقووةرايسلا
.ةروطقمبحسءانثأهيبنترادصإبمق

ماظنلافيظنت

متيدقف،ميلسلكشبلمعيالFPBماظننأادباذإ
ةيجراخلاةهجلافيظنتلالخنمةلكشملالح
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرممامأيمامألاجاجزلل

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
ةقطنمدعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعنا
يدئاقةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
عمثدحتدقيتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملاتارايسلا
دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.ةيبناجلاةيؤرلا
ىلعضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
امةبكرمفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملا
فاطعنالاةراشإتناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملايف
فوس،بناجلاسفنىلعةبكرمفاشتكامتولمعت
مدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلاةشاشضموت
نمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلاةراحرييغت
ةءارقىجُريف،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنم
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
ةراحرييغتهيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
رييغتىلعةدعاسمةليسونعةرابع)LCA(ريسلا
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسملريسلاةراح
ةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايف
نمةعرسبقطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
ةآرملايفLCAريذحتنايبءيضيس.فلخلا
ةراشإتناكاذإضمويسوةلباقملاةيجراخلاةيبناجلا
.ليغشتلاديقفاطعنالا

ريذحت}
نأشبقئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوأتابكرملا
الدقو.ماظنلادصرقطانمجراختاناويحلا
لظيفةراحلارييغتنأشبتاهيبنتكانهنوكي
ةاعارممدعببستيدقو.ةنيعمةدايقفورظ
عوقويفةراحلارييغتدنعيفاكلاهابتنالا
ءارجإلبق.ةبكرملافلتوأةافولاوأتاباصإلا
ِقلأو،ايارملانماًمئادققحت،تاراحللرييغت
تاراشإمدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالا
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LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

ًابيرقتيواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
رتم٣٫٥وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراح
نيباموهضرألانعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(

قاطنأدبي.)مدق٦(رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥
يف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمريذحت
.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقتةبكرملاطسو
لخدتيتلاتابكرملانماًضيأنيقئاسلاريذحتمتي
يلاوحىلإلصتةفاسملفلخلانمةقطنملاهذهيف

.ةبكرملافلخ)مدق٢٣٠(م٧٠

ماظنلالمعيفيك

امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
ريسلاةراحيفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
يتلاوأةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنملخادةرواجملا
دقهنأىلإريشياذه.فلخلانمةعرسباهيلإلصت
ةراحرييغتلبق.نمآريغتارمملارييغتنوكي

،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئادققحت،ريسلا
تاراشإمدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالا

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

ماظننايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
LCAىلعةلالدللةريصقةرتفلنيتيبناجلانيتآرملاب

دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.لمعيماظنلانأ
ىلعضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
ةرايسفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملا
ةقطنميفةرواجملاةراحلاةقطنميفةكرحتم
.فلخلانمةعرسباهيلإلخدتوأكلتةيؤرلامادعنا
هسفنهاجتالايفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ
هذهضموتسف،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأتيذلا
تاراحرييغتبموقتاليكليفاضإريذحتكةشاشلا
.ريسلا

لالخنمLCAهيبنتليطعتنكمي
رايخمادختسابةرايسلاصيصخت

Side Blind Zone Alert)ةقطنملاهيبنت
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.)ةيبناجلاءايمعلا

متاذإ.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا
ءيضتالاهدنع،قئاسلالبِقنمLCAماظنفاقيإ
.ايارملايفLCAماظنتانايب

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

يكلتقولاضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
متتدق.ءادألضفأللوصوللةرياعملانمنكمتي
ىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسألكشبةرياعملاهذه
ىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسمعيرسقيرط
.)زجاوح،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملابناجب

ةعرسبرورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
رجدنعوأةفقوتملاتارايسلاعموأ،ةرايسراوجب
دتمتيتلاLCAماظنيفدصرلاقطانم.ةروطقم
رجدنعربكأةفاسملدتمتالةبكرملابناجنم
ءانثأريسلاتاراحرييغتدنعاًرذحنك.ةروطقم
ىلإهيبنتلابLCAماظنموقيدق.ةروطقمرج
وأةجاردوأةروطقملثم،ةبكرملابةقحلملاءايشألا
ءايشألا.ةبكرملانمرخآلابناجلانمدتميءيش
اذهو.تابكرملافاشتكاىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأ
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا

تابكرمللقئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
فورظيفاًصوصخو،ةرواجملاةراحلايفةمداقلا
ال.ةديدشتاينحنميفةدايقلادنعوأةلتبملاقرطلا
ببسبماظنلالمعيدق.ةنايصللماظنلاجاتحي
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلاتامالع
ىرخألاماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
ليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغ
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلا
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ماظنتارعشتسمتناكاذإLCAماظنلمعيالدق
LCAيفلخلامدصمللىرسيلاوأىنميلاةيوازلايف

وأديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوألحولابةاطغم
ةريطمفصاوعكانهتناكاذإوأبئاذلاجلثلا
،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل.ةيوق
/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"عجار

systemةلاسرتناكاذإ.٢٦٣ unavailable
ةشاشىلعةضورعملازتال)حاتمريغماظنلا(
يبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
،ةبكرملانمةيفلخلاناكرألاهاجتايفةبكرملا
.ليكولابلصتاف

تابكرمكانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
اهيلإةمداقوأةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتم
نوكيدقف،ًافيظنماظنلاناكوفلخلانمةعرسب
ةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاحيفماظنلا
.كبصاخلاليكولاىلإ

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
يفريسلاةراحةرداغمريذحتدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلابنجت
اذإريذحتتوصرادصإبموقتدقف.دوصقمريغ
مادختسانودةفشتكُمةراحةمالعةبكرملاتزواجت
نألاًرظن.ةراحلاةرداغمهاجتايففاطعنالاةراشإ
يفءاقبلادعاسمماظننمءزجدعيماظنلااذه
لبقLKAلصفةءارقىجُريف،)LKA(راسملا
.ةزيملاهذهمادختسا

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
تامداصتلابنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
دقف.دوصقمريغلكشبريسلاةراحةرداغمببسب
تبرتقااذإقفربةدايقلاةلجعريودتيفدعاسي
نودةفشتكُمةراحةمالعزواجتنمةبكرملا
موقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختسا
دنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإباًضيأ
ةمالعزواجتدنع)LDW(ريسةراحةرداغم
رادصإوأيفةدعاسملابLKAماظنموقينل.ةراح
هيجوتلاطيشنتفشتكااذإLDWـبصاخهيبنت
.ةدايقلاةلجعريودتقيرطنعLKAزواجت.كيدل
نيبةراحةمالعنعفشكللاريماكLKAمدختسي
١٨٠و)ةعاسلايفليم٣٧(ةعاس/مك٦٠ةفاسم
.)ةعاسلايفليم١١٢(ةعاس/مك

ريذحت}
دق.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
موقيوأةراحلايفةرقتسمةبكرملالعجيال
ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاهيبنترادصإب
)LDW(،ةراحةمالعفاشتكامتنإوىتح.

:يلاتلابLDWوLKAماظننملكموقيالدق

هيجوتللهيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.
عوقووأامةراحةرداغمبنجتلجأنم
.مداصت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فورظيفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ثدحيدق.ةضفخنملاةيؤرلاوأسقطلا
وأيمامألاجاجزلاخاستانعرمألااذه
اهتيطغتوألحولابةيسيئرلاحيباصملا
ةديجريغةلاحيفتناكاذإوأديلجلاب
رشابملكشبسمشلاعوطسةلاحيفوأ
.اريماكلاةهجاوميف

.قيرطلافاوحفاشتكا.

ةجومتملاقرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأ

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
موقيسف،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
دنعLDWهيبنترادصإبموقيسوأكتدعاسمب
يذلابناجلاىلعريسلاةراحنمبارتقالا
ناكنإوىتح.ريسلاةراحةمالعهيففُشتكا
نأكيلعبجي،نالمعيLDWوLKAيماظن
قيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملايفمكحتلابموقت
ةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولاىلعظفاحو
عقتوأةبكرمللفلتثدحيدقفالإو،ريسلا
جاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاحوأتاباصإ
تارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا
مادختسابنجت.ةديجةلاحيفوةفيظناريماكلا

LKAةئيسلاسقطلافورظيف.
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ريذحت}
بحسدنعLKAمادختساببستينأنكمي
مكحتلانادقفيفةقلزنملاقرطلايفوأةروطقم
ليغشتفاقيإ.مداصتعوقومثنموةبكرملايف
.ماظنلا

ماظنلالمعيفيك

جاجزلاىلعLKAماظناريماكسجمدجوي
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرملباقميمامألا

Aطغضا،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
.ةدايقلاةلجعىلع

اذإرضخألانوللابAءيضيس،هليغشتدنع
.LDWهيبنترادصإوةدعاسمللLKAرفاوت
وقفربةدايقلاةلجعريودتيفدعاسيدقف

تبرتقااذإينامرهكلانوللابAضرعكلذك
نودةفشتكُمةراحةمالعزواجتنمةبكرملا
موقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختسا
ريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإباًضيأ
رطنع)LDW(ريسةراحةرداغمدنع

زواجتدنعينامرهكلانوللابAةءاضإقي
ثالثكانهنوكيس،كلذىلعةوالع.ةراحةمالع
ةهجتارمثالثقئاسلادعقمزتهيسوأ،تارافص
ةراحةرداغمهاجتابسحىلع،راسيلاوأنيميلا
.ريسلا

ملاذإ.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
متيس،طشنلاقئاسلاهيجوتفشكبLKAماظنمقي
ةلجعكرح.نينرتوصوهيبنتتوصرادصإ
.جورخللةدايقلا

مئالملالكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ

:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق

.مامألانمةبكرمبارتقا.

ةدايقلالثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.
.قافنألالخاد

.ةردحنملاقرطلا.

ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.
تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
.نيتراحلا

نممغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
فيظنتبكيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضو
.رمألااذهدعاسيامبرفيمامألاجاجزلا

LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
يفتاعدصتلاوألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
وأتاراحللةتقؤمتامالعدوجوببسبوأقيرطلا
رمأاذهو.قيرطلايفىرخأبويعيأببسب
ةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبط
LKAماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأىلإ
.فورظلاهذهترمتسااذإ

دوقولا
ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا

ناتكوأمقربصاصرلانميلاخلانيزنبلامدختسا
91 RONتوصعامسمتيدقالإو،ىلعأوأ

مادختسادنعديدشطبختوصعامسةلاحيف.طبخ
نأكلذينعي،ىلعأوأنور٩١ةجردبنيزنب
.ةنايصىلإجاتحيكرحملا

هيبنت

؛ةيلاتلاتافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
فلتىلإتاميلعتلاهذهعابتامدعيدؤيدقو
:نامضلاةيطغتنماهجورخوةرايسلا

وألوناثيملانمةيمكيأبدوقويأ.
هذهيدؤتدق.نيلينألاوألاليثيملا
يفلكآتثودحىلإدوقولانمعاونألا
فلتوأةيندعملادوقولاماظنءازجأ
.ةيطاطملاوةيكيتسالبلاءازجألل

لثمنداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
يارتزينغنملينيداتنيبولكيسليثيم
ىلإيدؤيدقيذلا)MMT(لينوبراك
تاعمشوتاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلت
.قارتحالا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

ناتكوأةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
.دوقوللاهبىصوملاةبسنلانملقأ
دوقولانمةيعونلاهذهمادختسايدؤي
دوقولايفداصتقالاتاردقضفخىلإ
رمعليلقتىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
.تاثاعبناللزافحلالماعلا

دوقوللةفاضملاداوملا
دعاستةفظنمتافاضإىلعنيزنبلايوتحينأبجي
ببسبفلتلانمدوقولاماظنوكرحملاعنمىلع
دوقولاتانقاحفيظنتحمسيس.تابسرتلا
تاثاعبنالايفمكحتلاماظنلدوقولالوخدتامامصو
يوتحتالنيزنبلاعاونأضعب.ديجلكشبلمعلاب
ظافحللةفظنملاتافاضإلانمةيفاكتايمكىلع
دوقولالوخدتامامصودوقولانقحتادحوىلع
،فيظنتلايفصقنلااذهنعضيوعتللو.ةفيظن
ةداملاةفرعملكنمبيرقلاعزوملاةراشتساىجري
لارنجةكرشنمةدمتعُملاةجلاعملاةفاضملا
نازخيفةفاضملاةداملاهذهفضأ.زروتوم
لكوأكرحملاتيزرييغتةيلمعلكعمدوقولا

.ًالوأثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠

دوقولاةئبعت

ريذحت}
،ةدشبدوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
يفوأتاباصإثودحيفببستتنأنكميو
.ةافولا

،نيرخآللوكلتاباصإثودحبنجتلو.
ىلعةبوتكملاتاميلعتلاعيمجأرقا
.اهعبتاودوقولاخضةطحم

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولا

.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.

دوزتلاءانثأيولخلافتاهلامدختستال.
.دوقولاب

ءانثأىرخأةرمةرايسلاىلإلخدتال.
.دوقولاخض

الو،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمست

لاخدإمتاذإدوقولارياطتينأنكمي.
.ةياغللةريبكةعرسبدوقولاةئبعتسدسم
ناكاذإرثانتلااذهثدحينأنكمي
ةيلامتحادادزتوً،ابيرقتًائلتممنازخلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

سدسملخدأ.راحلاسقطلايفهثودح
فقوتنمققحتوءطببدوقولاةئبعت
يفءدبلالبقريفصتوصيأعامس
.دوقولاخض

،ةبكرملاباوبألفقءانثأدوقولاةحتفبابلفقمتي
زاهجنمKطغضا.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو
،دوقولاةحتفبابحتفل.لفقلاحتفلRKEلاسرإ
.اهررحمثبابلافصتنمنمةيفلخلاةفاحلاطغضا

ثيح،ةدادسنودبدوقوةئبعتماظنبةزهجمةبكرملا
ةئبعتسدسملاخدإبجي.دوقوةدادساهبدجويال
.دوقولاخضيفءدبلالبقهتيبثتوامامتدوقولا
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ريذحت}
متيثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
دعبتارمةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلا
:ىلإيدؤيدقهفقوت

لطعتاهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.
.دوقولاماظنفلتوكرحملا

.دوقولاباكسنا.

.قئارحثودحةيلامتحا.

ناوثعضبلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
فظن.ةهوفلاةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعب
.نكممتقوعرسأبةيلطملاحطسألاىلعنمدوقولا
.٢٦٣/ةيجراخلاةيانعلارظنا

ريذحت}
ال،دوقولابديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
نمدوقولاقفدتقلغألب.ةهوفلاجارخإبمقت
مث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملاقالغإلالخ
.لاحلايفةقطنملاكرتا

ةلومحمدوقوةوبعمادختسابدوقولاةئبعت

ةداعإبجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةوبعنماهتئبعت

نمىطغملاريغعمقلائياهمناكمددح.١
.ةبكرملالخاد

نودبدوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادس

ريذحت}
عمُقلائياهممادختسانودةئبعتلاةداعإةلواحم
ةئبعتماظنفالتإودوقولاضيفيفببستتدق
بوشنيفكلذببستيدقو.ةدادسنودبدوقولا
قارتحاللنيرخآلاوأتنأضرعتتدقوقيرح
.ةبكرملافلتتدقو

ىلإهدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضوم

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
يفهدوجوءانثألومحمدوقوءاعوةئبعتنإ
يتلادوقولاةرخبأدعاصتيفببستيدقةرايسلا
ةنكاسلاءابرهكلاقيرطنعامإلعتشتنأنكمي
ضرعتتنأنكميو.لئاسولانمكلذريغوأ
،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلاوأتنأ
اًمئادكيلع،هيلعو.ةرايسلافلتتنأنكميو
:يليامب

.ةدمتعمدوقوتايواحمادختسا.

قودنصوأةرايسلانمتايواحلاةلازإ.
كيبلاتارايسليمحتقودنصوأةرايسلا
.ةئبعتلالبقبأ

.ضرألاىلعةيواحلاعضو.

ةيواحلاةئبعتةحتفلخادةهوفلاعضو.
ةحتفبةلصتماهئاقبإو،دوقولاخضلبق
.ةيلمعلالامتكاىتحةئبعتلا

هتعسنم٪٩٥نمرثكأبنازخلاألمتال.
.ددمتللًالاجمكرتتلةلماكلا

وأباقثلاناديعلعشتوأنخدتال.
.دوقولاةئبعتدنعتاعالولامدختست

وأةلومحملافتاوهلامادختسابنجت.
.ىرخألاةيئابرهكلاةزهجألا
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ةروطقمبحس

بحسلانأشبةماعتامولعم
اهميمصتمتيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
لوصحللةروطقملاليكووأليكولابلصتا.ةبكرملل
.ةروطقمبحسلةبكرملادادعإيفةدعاسملاىلع
.ةروطقملابحسلبقًالماكمسقلاةءارقيغبنيو

،ةلّطعمةرايسبحسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ىلعلوصحلل.٢٦١/ةرايسلابحسعجار
-ىرخأةرايسفلخةرايسلابحسلوحتامولعم
ةرايسلابحسعجار،لقنتملزنمةبرعلثم
.٢٦١/ةيهيفرتضارغأل

رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ةروطقمدوجوعمةدايقلا

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع

ةيلحملانيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.
بحسىلعةصاخةفصبقبطنتيتلا
.تاروطقملا

٥٠٠(مك٨٠٠لوألالخةروطقمبحسمدع.
وأروحملاوأكرحملافلتعنمل)ليم
.ىرخأءازجأ

بحسنم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوأءانثأو.
٥٠(اس/مك٨٠ةعرسزواجتمدع،ةروطقملا
ليغشتلاتايلمعيفءدبلامدعو،)ةعاس/ًاليم
.ةجردىصقألقناخلاىلعطغضلاب

Dعضولايفءايشألابحسةبكرمللنكميو.
لقانناكاذإىندأًارايغمدختسا.)ةدايق(
ً.اريثكريغتيةكرحلا

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلامدختستال.
.ةروطقمبحسةلاحيفةعرسلا

ةيكيتاموتوألالمارفلاماظننوكينأيغبني.
ءانثأ)فاقيإ(”Off“ىلعاًطوبضمةيمامألا
ةيكيتاموتوألالمارفلارظنا.بحسلاةيلمع
.١٩٨/(FAB)ةيمامألا

هبنمونكرلادعاسمماظنليغشتفقوأ.
.بحسلادنعةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا

ىلعظافحلادعاسمليغشتفقوأ.
رظنا.)LKA(ةيرورملاةراحلا

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٠٣/)راسملاىلعءاقبلا

ريذحت}
مداعلاتازاغعمجتتدق،ةروطقمبحسامدنع
ناكاذإلخدتوةبكرملانميفلخلاءزجلايف
ةذفانلاوأةعتمألاةريجحوأقودنصلاءاطغ
.ةحوتفمةيفلخلا

:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع

يفلخلابابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.
.ةيفلخلاةذفانلاوأقودنصلاءاطغوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةحولىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلا

خانملابمكحتلاماظنطبضاًضيأبجي.
ءاوهلالوخدبالإحمسيالدادعإىلع
"خانملابمكحتلاةمظنأ"رظنا.يجراخلا
.سرهفلايف

مداععجار،نوبركلاديسكألوألوحتامولعمل
.١٧١/كرحملا

.ةربخلانمنيعمردقىلإجاتحيةروطقمبحسنإ
اهدوقتيتلاةعومجملانأكرابتعايفعضيلاتلابو
.ةبكرملاكهسفنردقلاببيجتستالولوطأتتاب
يفةلمرفلاومكحتلابيلاسأةفرعمىلعصرحاف
.ةحوتفملاقرطلاىلعةدايقلالبقةروطقملا

تالصووتاقلحلاءازجأعيمجصحفا،ةدايقلالبقو
ةيئابرهكلاتالصولاونامألالسالسوةروطقملا
ةروطقملاتناكاذإ.ايارملاوتاراطإلاوحيباصملاو
مثةعومجملاليغشتأدباف،ةيئابرهكلمارفبةدوزم
ًايوديةروطقملالمارفيفمكحتلاعارذمدختسا
.لمارفلالمعنمدكأتلل

لمحلانأنمدكأتللرخآلنآنمققحت،ريسلاءانثأ
امةروطقملابلمارفةيأوحيباصملانأوتباث
.لمعتتلاز
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رارقتسالايفمكحتلاماظنعمبحسلا

يفمكحتلاماظنتوصعامسمتيدق،بحسلاءانثأ
ةجتانلاةبكرملاةكرحعمماظنلالعافتي.رارقتسالا
ءانثأيساسألكشبثدحتيتلاو،ةروطقملانع
تاروطقملابحسءانثأيعيبطرمأاذهو.فاطعنالا
.ةليقثلا

عبتتلاةفاسم

غلبتةفاسمبلقألاىلعكمامأيتلاةبكرملانعدعتبا
ةبكرملاةدايقءانثأاهدعتبتتنكيتلاةفاسملافعض
بنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح.ةروطقمنودب
تافاطعناوةديدشةلمرفبلطتتيتلافقاوملا
.ةئجافم

رورملا

.ةروطقمبحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
،ربكأدعيًاعمةروطقملاوةبكرملالوطنألًارظنو
ةبكرملافلخربكأةفاسمبداعتبالايرورضلانمف
.ةيرورملاةراحلاىلإعوجرلالبقةراملا

فلخللعوجرلا

.نيديلاىدحإبةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
ىلإكديكرح،راسيلاىلإةروطقملاكيرحتل
كديكّرح،نيميلاىلإةروطقملاكيرحتلو.راسيلا
ءطببفلخللعوجرلاىلعًامودصرحا.نيميلاىلإ
.نكمأنإكهجويلصاخشألادحأبنعتساو

فاطعنالا

هيبنت

بحسءانثأةديدشلاتافاطعنالايدؤتنأنكمي
دقو.ةبكرمللةروطقملاةسمالمىلإةروطقملا
تافاطعنالابنجت.فلتللةبكرملاضرعتت
.ةروطقملابحسءانثأةديدشلا

ةفاسمذختا،ةروطقمبحسعمفاطعنالادنع
ةفاحبةروطقملامدطصتالثيحبفاطعناللضرعأ
راجشألاوأقيرطلاتاراشإوأزجاوحلاوأقيرطلا
لبقفاطعنالاتاراشإمدختسا.ىرخألاءايشألاوأ
.ةئجافملاةروانملابنجتوةيفاكةرتفبفاطعنالا

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ

ةعومجميففاطعنالاةراشإتارشؤمضموت
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدنعتادادعلا
نإف،حيحصلكشبةروطقملاتيبثتدنع.ةراحلا
نيرخآلانيقئاسلاةِملعُمً،اضيأضموتاهحيباصم
وأتاراحلاّريُغتسوأفطعنتسةبكرملانأ
.فقوتتس

ةعومجميفمهسألاضموت،ةروطقمبحسدنع
تابملتناكاذإىتحتافاطعنالادنعتادادعلا
حيباصمنأنمةرتفلكققحت.ةقورحمةروطقملا
.ديجلكشبلمعتتلازامةروطقملا

تاردحنملاىلعةدايقلا

ءدبلبقىندأرايغىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
ليوحتمتيملاذإ.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلا
مادختساىلإرطضتدق،ىندأرايغىلإةكرحلالقان
ً.اديجلمعتالوةنخاساهلعجتةجردبًاريثكلمارفلا

Dعضولايفءايشألابحسةبكرمللنكميو
ةكرحلالقانناكاذإىندأًارايغمدختسا.)ةدايق(
ً.اريثكريغتي

تاردحنمىلعةيلاعتاعافترايفبحسلادنع
كرحملاديربتلئاسةرارحتاجردعفترت،ةديدش
.ةيداعلاتاعافترالاىلعبحسلانمعرسألكشب
ىلعبحسلاروفكرحملاليغشتفاقيإمتاذإ
ةبكرملايطعتدقف،ةداحتاردحنمنملاععافترا
.كرحمللطرفملاةنوخسلاتامالعلةهباشمتامالع
ءانثألمعيكرحملاكرتا،اذهثودحبنجتل
عم،ةيوتسمضرأىلعنوكينألضفيو،نكرلا
عضبةدمل)نكرلا(Pعضولايفةكرحلالقانلعج
ريذحترهظاذإ.كرحملاليغشتفاقيإلبققئاقد
كرحملاةرارحةجردعافتراعجارف،ةنوخسلاطرف
.٢٢٥/ةطرفمةروصب

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}
ليصوتعملتلاىلعةبكرملانكرنوكيدق
ثدحاذإهنإثيح.رطخردصماهبةروطقملا
.كرحتلايفةروطقملاوةبكرملاأدبتدقف،أطخ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ضرعتتوةباصإللصاخشألاضرعتيدقو
ىلعًامودصرحا.فلتللةروطقملاوةبكرملا
ىتمٍوتسمحطسىلعةروطقملاوةبكرملانكر
.كلذنكمأ

:لتىلعةروطقملاوةبكرملانكرةلاحيف

ىلإلدبتالنكل،لمارفلاةساودىلعطغضا.١
ىلإتالجعلاردأ.نآلا)نكر(Pعضو
لتلالفسألهاجتالاةلاحيففيصرلاةفاح
هاجتالاةلاحيفرورملاهاجتاىلإوأ
.لتلاىلعأل

لفسأزجاوحعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجع

ةساودرّرح،تالجعلازجاوحعضودنع.٣
.لمحلازجاوحلاصتمتىتحلمارفلا

مث.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤
Pعضوىلإلّدبونكرلالمارفمدختسا
.)نكرلا(

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا

:ءانثأرارمتسالاعمدوقولاةساودقشع.١

.كرحملاليغشتبأدبا.

.سورتلادحأىلإلقنا.

.نكرلاةلمرفريرحتو.

.نكرلاةلمرفرّرح.٢

نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٣
.زجاوحلا

زجاوحلاطقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٤
.اهبظفتحيو

ةروطقملابحسدنعةنايصلا

.ةروطقمبحسدنعرثكأةنايصىلإةبكرملاجاتحت
،ةروطقملالمعيفةصاخةيمهأتاذءايشأكانه
تيزويكيتاموتوألاةكرحلالقانلئاسيهو
ماظنورويسلاوروحملاميحشتتويزوكرحملا
لبقرصانعلاهذهصحفا.لمارفلاماظنوديربتلا
.رفسلاءانثأو

ليماوصةفاكنأنمدكأتلليرودلكشبققحت
.طبرلاةمكحماهريماسموةقلحلا

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت

ءانثأتقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
عافترارظنا.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلا
.٢٢٥/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد

ةروطقمبحس
ةمهمتارابتعاةثالثدجوت،ةروطقمبحسلبق
:نزولابةطبترم

.ةروطقملانزو.

.ةروطقملاناسلنزو.

.ةبكرملاتاراطإىلعنزولايلامجإ.

ةروطقملانزو

؟نمآلاةروطقملانزوام

ليبسىلع.ةروطقملامادختساةيفيكىلعكلذدمتعي
ةردحنملاقرطلاوعافترالاوةعرسلادعت،لاثملا
ةبكرملامادختسالدعمو،ةيجراخلاةرارحلاةجردو
ىلعكلذدمتعيدقو.ةمهملئاسمةروطقمبحسل
ناسللانزورادقمو،ةبكرملايفةصاختادعمةيأ
ناسلنزو"عجار.هلمحتةبكرمللنكمييذلا
.مسقلااذهبيلياميف"ةروطقملا

ساسأىلعةروطقمللىصقألانزولاباسحمتي
دعقملايفبكاروةبحاسلاةرايسلايفقئاسلانزو
بحستازيهجتعيمجنزوىلإةفاضإلابيمامألا
ةرايسلانمةلومحلانزوحرطمزلي.ةروطقملا
ىصقألانزولاىلإهتفاضإمدعوةبحاسلا
.ةروطقملل

،ةبكرملانزورادقمديدحتليلاتلالودجلامدختسا
.تارايخلاوةبكرملازارطىلإاًدانتسا



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
14/16

ليغشتلاوةدايقلا٢١٠

ةروطقملانزولىصقألادحلاةبكرملا
عمجملايلكلانزولاريدقت

)GCWR(*ناسللنزوىصقأ

بحسةعومجمنودبتالجعلاعيمجبعفد،رتل٣،٦كرحم
ةروطقم

)لطر١٠٠(مجك٤٥،٤)لطر٦٠٠٠(مجك٢٧٢٢)لطر١٠٠٠(مجك٤٥٤

)لطر٣٥٠(مغك١٥٩)لطر٨.٤٨٠(مجك٣٨٥٠)لطر٣٥٠٠(مغك١٥٨٨ةروطقمبحسةعومجمعميعابرعفد،رتل٣،٦كرحم

وأتادعموأتالومحوأباكريأكلذيفامبةبكرملاولماكلابةلمحملاةبكرمللهبحومسملانزولايلامجإوه)GCWR(عمجملايلكلانزولاريدقت*
.ةبكرمللعمجملايلكلانزولاريدقتيطختبجيال.تاليوحت

حئاصنوأرطقلاتامولعمليكولانمبلطا
.كلذنأشب

ةروطقملاناسلنزو

مهمنزووهةروطقميأيف)1(ناسللالمِحنإ
.ةبكرملليلامجإلانزولاىلعرثؤيهنألهسايقبجي
نزو)GVW(ةبكرملليلامجإلانزولانمضتي
نيذلاصاخشألاواهيفةلومحيأوةغرافلاةبكرملا
نمديدعلاكانهناكاذإ.ةبكرملانوبكريس
يفةلومحلاوأباكرلاوأتادعملاوأتارايخلا
يذلاناسللانزوليلقتىلإاذهيدؤيس،ةبكرملا
ليلقتىلإًاضيأيدؤيسامم،هلمحةبكرملاعيطتست
يف.اهبحسةبكرملاعيطتستيتلاةروطقملانزو
ىلإناسللالمحةفاضإبجي،ةروطقمبحسةلاح
ةبكرملانأل)GVW(ةبكرملليلامجإلانزولا
ةلومحدودحعجارً.اضيأنزولااذهلمحتس
تامولعملانمديزمىلعلوصحلل١٦٣/ةرايسلا
.ةبكرملاةلومحةعسلىصقألادحلالوح

عيزوتةلصووأنزولالمحةلصومادختسامتاذإ
١٥-١٠)1(ةروطقملاناسلنزينأبجي،نزولا
.)2(ةلمحملاةروطقملليلكلانزولانمةئاملايف

لك،ناسللامثةروطقملانز،ةروطقملاليمحتدعب
اذإ.ةحيحصنازوألاتناكاذإامةفرعمل،ةدحىلع
قيرطنعتاليدعتءارجإنكميف،ةحيحصنكتمل
.ةروطقملايفةدوجوملارصانعلاضعبلقن

ىلعةبكرملاةردقلاًعبتاًدودحمنوكيدقرطقلا
ناسللانزوببستينأنكميال.ناسللانزولمح
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقتلةبكرملازواجتيف
)GVWR(روحملليلامجإلانزولاريدقتوأ
نزولاريثأتللقيدق.)RGAWR(يفلخلا
نزولايلامجإنمرثكأرطقلاةردقنميفاضإلا
.يفاضإلا

ةصاخلابسنلانميأةبكرملازواجتتالأمهملانم
،)GCWR(كرتشملايلامجإلانزولاةبسن-اهب
ةبسن،)GVWR(ةبكرملليلامجإلانزولاةبسن
،)RGAWR(يفلخلاروحملليلامجإلانزولا
ةقيرطلا.ناسللاوأةروطقملانزولىصقألادحلا
هذهنميأزواجتمدعنمدكأتتيكلةديحولا
.ةروطقملاوةبكرملانزويهبسنلا

ةبكرملاتاراطإىلعنزولايلامجإ

دحلاىلإالوصوةبكرملاتاراطإخفننمدكأت
نكمي.ةدرابنوكتامدنعتاراطإللةبسنلابىصقألا
وأةداهشلاقصلمىلعماقرألاهذهىلعروثعلا
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مدعنمدكأت.١٦٣/ةرايسلاةلومحدودحعجار
لدعموأ)GVW(ةبكرملليلكلانزولادحزواجت
نزوكلذيفامب)GAWR(روحملليلكلانزولا
عيزوتةلصومدختستتنكاذإ.ةروطقملاناسل
لبقيفلخلاروحملادحزواجتمدعنمدكأتف،نزولا
.نزولاعيزوتنابضقعضو

ةروطقملابحسةزيهجت

تاقلحلا

.ةحيحصلاليصوتلاتادعممادختسايرورضلانم
ريسلاو،ةراملاةريبكلاتانحاشلاو،ةسكاعملاحايرلا
ةجاحلاءاروبابسألاضعبيهةرعولاقرطلايف
.ةحيحصلاةلصولامادختساىلإ

تاقلحلصصخمريغةبكرملليفلخلادصملا.
بحسلاتاقلحليصوتبمقتال.بحسلا
ةصصخمىرخأتاقلحيأوأهبةرجأتسملا
ىلعةتبثملاةقلحلاطقفمدختسا.تادصملل
.دصملابلصتتاليتلالكيهلا

دنعةبكرملالكيهيفبوقثيألمعمتيله.
يألمعلاحيف؟ةروطقملاةقلحبيكرت
ةلازإدنعاقحالتاحتفلالزعنمدكأتف،بوقث
لخدتنأنكمي،بوقثلادسمتيملاذإ.ةلصولا
تيمملانوبركلاديسكألوأوءاملاوةبرتألا
مداعرظنا.ةبكرملالخادىلإمداعلانمجتانلا
.١٧١/كرحملا

طبرلاةلصوءاطغ

:هدوجوةلاحيف،طبرلاةلصوءاطغةلازإل

نعنيضفخنملانيناسللانمنيرامسملالزأ.١
.ةعاسلابراقعسكعامهترادإقيرط

.ةجرد٤٥يلاوحءاطغللىلفسلاةفاحلاعفرأ.٢

.ايلعلاتاقحلملالصفللفسألءاطغلابحسأ.٣

:طبرلاةلصوءاطغبيكرتةداعإل

ةبكرمللةجرد٤٥ةبوازبءاطغلاكسما.١
ءاطغيفايلعلاةطرشألاىلعطغضاو
ةحوليفتاحتفلالخاديفطبرلاةلصو
.سايقلاةزهجأ

يزاوتتىتحمامأللءاطغلالفسأكرح.٢
ةزهجأةحولتاحتفعمىلفسلاةطرشألا
.ىلفسلاسايقلا

طغضلابهناكميفطبرلاةلصوءاطغقبطأ.٣
.مامأللايلعلابناوجلاىلع

نيناسللايفنيرامسملابيكرتدعأ.٤
هاجتابامهترادإقيرطنعنيضفخنملا
.ةعاسلابراقع

نامألالسالس

ةبكرملانيبلسالسلاليصوتىلعًامودصرحا
ناسللفسأنمنامألالسالسررم.ةروطقملاو
اذإقيرطلابكاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
ىتحًايفاكًءاخترااًمئادكرتا.ةقلحلانعلصفنا
كرتتال.فاطعنالاةروطقملاوةبكرملاعيطتست
.ضرألاىلعرُجتنامألالسالس

ةروطقملالمارف

مجک٤٥٤نمرثكأنزتيتلاةلمحملاةروطقملا
اهبصاخلمارفماظنىلإجاتحت)لطر١٠٠٠(
ةءارقنمدكأت.ةروطقملانزولةبسانمنوكتثيحب
ىتحاهعابتاوةروطقملالمارفبةصاخلاتاميلعتلا
ةقيرطباهتنايصواهطبضواهبيكرتنمضت

.ةحيحص

،قالغناللةعناملمارفىلعةبكرملاءاوتحالًارظن
تمقاذإو.ةبكرملالمارفماظنىلعطغضتال
نلوأديجلكشبلمارفلاماظنلمعينلف،كلذب
.قالطإلاىلعالمعي
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ةروطقملاكالسأةمزح

ةروطقملابةيسيئرلاكالسألاةمزح

٧يذلصومبةدوزملا،ةروطقملاكالسأةمزح
ةتبثموةبكرملانميفلخلاءزجلايفدجوت،ريماسم
ةمزحلصومليصوتنكمي.ةبكرملالكيهب
ةمدخلايذماعلاةروطقملالصوميفكالسألا
ليكولالالخنمكلذوةعبسلاريماسملايذةقاشلا
.كبصاخلا

رئاودىلعةيعابسلاكالسألاةمزحيوتحتو
:ةيلاتلاةروطقملا

راسيفاطعنالاةراشإ/فقوت:يدامر/رفصأ.

نيميفاطعنالاةراشإ/فقوت:يجسفنب/رضخأ.

نكرلاحيباصم:ينب/يدامر.

فلخللعوجرلاءوض:رضخأ/ضيبأ.

ةيراطبلانحش:رضخأ/رمحأ.

يضرأ:دوسأ.

*ةيئابرهكلالمارفلا:قرزأ.

يئابرهكلازكرملايفةرئادلاهذهرهصمتيبثتمتي*
.كالسألاليصوتمتيالنكلو،كرحملاءاطغتحت
ةمدخزكرموأليكولاةطساوبامهليصوتيغبني
.دمتعم

،ةلطعمفلخللعوجرلاحابصمةرئادتناكاذإ
.هعملماعتتيذلاليكولابلصتا

ةيئابرهكلالمارفلابمكحتلاكالسأتادادمإ
ةروطقملاب

لمارفليئابرهكلاطباضلابةصاخلاكالسألا
ةمزحنمءزجكةبكرملايفةدوجومةروطقملا
تاسايقلاةزهجأةحوليوتحت.ةروطقملاكالسأ
نكرلالمارفةعومجمقوفكالسأةعومجمىلع
يوتحتو.ةروطقملالمارفليئابرهكلاطباضلل
:ةيلاتلاكالسألاىلعةمزحلا

"ةروطقملاىلإ":قرزأ.

ةيراطبلاةيذغت:قرزأ/رمحأوأدوسأ/رمحأ.

لمارفلاقيبطتةراشإ:قرزأ/ضيبأ.

يضرأ:دوسأ.

ةروطقملالمارفليئابرهكلاطباضلابيكرتيغبني
.دمتعمةمدخزكرموأليكولاةطساوب

)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا
ىلعStabiliTrakـبةدوزملاتابكرملايوتحت
ةروطقملاحجرأتميمصتمتيمل.TSCةزيم
.اهرطقمتيةروطقملبناجىلإبناجنمكرحتتل
ماظنفشتكاوةروطقمرطقتةبكرملاتناكاذإ

TSCةبكرملالمارفقيبطتمتيف،ديزيحجرأتلانأ
ىلعةدعاسمللكلذو،راطإلكىلعيئاقتنالكشب
ةبكرملاتناكاذإ.ةروطقمللطرفملاحجرأتلاليلقت
نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنبةزهجم
)ITBC(،ماظنىلعيوتحتةروطقملاتناكو
ماظنموقيدقف،ًاينورتكلإهليغشتمتيلمارف

StabiliTrakةروطقملالمارفقيبطتباًضيأ.

ريذحتحابصمضمويسف،TSCنيكمتةلاحيف
ةعومجمىلعStabiliTrak/رجلايفمكحتلاماظن
رمتسااذإ.ةبكرملاةعرسليلقتبجي.تادادعلا
ليلقتStabiliTrakماظنلنكميف،ةروطقملاحجرأت
.ةبكرملاةعرسليلقتىلعةدعاسمللكرحملامزع
يفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.١٧٩/تابثلا

ريذحت}
،TSCماظنبةزهجمةبكرملاتناكنإوىتح
مكحتلانادقفىلإةروطقملاحجرأتيدؤيدقف
حجرأتفاشتكاةلاحيف.ةبكرملامداصتو
.ةنمآةعرسىلإةعرسلاءاطبإبمق،ةروطقملا
يفةدعاسمللةبكرملاوةروطقملانمققحت
اذهنمضتيدق.ةحيحصلاةلمتحملابابسألا
ةلمحموأحيحصريغلكشبةلمحملاةروطقملا
نيوكتوأةديقملاريغةلومحلاوأ،دئازلكشب
ةدئازلاةعرسلاوأةروطقملاةدقعلحيحصريغ
وأةروطقملاتاراطإوأةبكرملاةروطقمل
عجار.حيحصلكشبةخوفنملاريغةبكرملا
ىلعفرعتلل٢١١/ةروطقملابحسةزيهجت
.ةدقعلاوةروطقملاتالدعمدادعإتايصوت

ءادأىلعةيلصألاريغتاقحلملاةفاضإرثؤتدق
.٢١٥/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا
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ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
ءادأل)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
صحفتارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلا
ددعتمرشؤملاحابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالا
يأ.١١٠/)كرحملاصحفءوض(فئاظولا
تانايبلاطبارلصومبهليصوتمتيزاهج
)DLC(-هؤارشمتلوطسألاعبتتزاهجلثم
عملخادتيدق-قئاسلاتايكولسعبتتوأعيبلادعب
يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلاةمظنأ
لثم.مداصتعوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
ىلإلوصولانمنكمتتدقةزهجألاهذه
.ةرايسلاةمظنأيفةظوفحملاتامولعملا

هيبنت

اًفلتةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
يهو،تانوكملالطعتيفببستتوأةرايسلل
لبقنكلو.ةبكرملانامضاهيطغيالرومأ
ةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلاتادعملاةفاضإ
.ليكولا

ةيراطبغيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
تناكنإوىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملا
.لمعتالةبكرملا

لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
،ةبكرملاىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
٧١/ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإو
/٧١.



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
14/16

ةبكرملابةيانعلا٢١٤

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢١٣................ةماعتامولعم
٢١٥.......ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢١٥.......كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢١٦.................كرحملاءاطغ
٢١٧....كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
٢١٨.................كرحملاتيز
٢٢٠..........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٢١................يكيتاموتوألا
٢٢١.......كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٢٢..................ديربتلاماظن
٢٢٣.............كرحملاديربتلئاس
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٢٥.....................ةطرفم
٢٢٦...................لسغلالئاس
٢٢٧......................لمارفلا
٢٢٧..................لمارفلاتيز
٢٢٨.....................ةيراطبلا
٢٢٩........تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
٢٢٩........ةكرحلائدابحاتفمصحف
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف

٢٣٠....................)نكرلا(
٢٣٠..........تاحساملاشيرلادبتسا
٢٣١..........يمامألاجاجزلالادبتسا

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٣١.........ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٣٢.................ةبمللالادبتسا
٢٣٢...............نيجولاهلاتابمل
٢٣٢....ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
٢٣٢..............ةيسيئرلاحيباصملا
٢٣٣...........فلخللعوجرلاءاوضأ
٢٣٣...........ماقرألاةحولحيباصم

يئابرهكلاماظنلا
٢٣٤.......يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
ةرادلاتاعطاقورهاصملا

٢٣٤..................ةيئابرهكلا
٢٣٤....كرحملاةريجحرهاصمقودنص
٢٣٧....تادادعلاةحولرهاصمقودنص
٢٣٩.....ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

تاراطإلاوتالجعلا
٢٤١.....................تاراطإ
٢٤٢.......مساوملالكلحلصتتاراطإ
٢٤٢................ءاتشلاتاراطإ
٢٤٣...............فيصلاتاراطإ

٢٤٣...............تاراطإلاطغض
تاعرسىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض
٢٤٤......................ةيلاع
٢٤٥......تاراطإلاطغضةبقارمماظن
٢٤٥.....تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
٢٤٨...............تاراطإلاصحف
٢٤٨...............تاراطإلاريودت
٢٤٩....ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم

٢٥٠............ةديدجتاراطإءارش
ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا

٢٥١.....................مجحلا
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٥١...................تاراطإلا
٢٥١................تالجعلالالحإ
٢٥٢..............تاراطإلالسالس
٢٥٣.....راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
٢٥٤................تاراطإلارييغت
٢٥٨...........ريغصيطايتحاراطإ

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
٢٥٩....ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا

ةبكرملابحس
٢٦١.................ةرايسلابحس
٢٦١....ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس

رهظملابةيانعلا
٢٦٣...............ةيجراخلاةيانعلا
٢٦٧........لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٢٦٩...............لجرألاتاحسمم
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٢١٥ ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجُري
دارفألبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردم

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
ىلإاهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
رداصمنمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلا
،ةبكرملاىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغ
ةيئاوهلادئاسولالاثملاليبسىلعكلذلمشيو
ةكرحلاكسامتوبوكرلاوتابثلاولمارفلاو
ةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلاةمظنأوتاثاعبنالاو
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلاةمظنألاو
ببستتدقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
فلتوألطعثادحإيفتاليدعتلاوتاقحلملاهذه
.ةبكرملانامضهيلعيرسيال

قيلعتلاتانوكمبقحليفلتيأنامضلالمشينل
ةبكرملاعافترايفليدعتيأءارجإنعجتاننوكي
.عنصملاتادادعإلفلاخم

ةجيتنةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
ةدمتعمريغرايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإ
كلذيفامب،اهمادختساوأGMةكرشنم
وأمكحتلاةدحوىلعاهؤارجإمتييتلاتاليدعتلا
لب،ةبكرملانامضطورشاهيلعيرستال،جماربلا
ءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلايفرثؤتدقو
.ةفلاتلا

ضرغبزروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
لمعلاوةبكرملايفىرخألاةمظنألاعملماكتلا
تاقحلملابةبكرملاديوزتلكليكوعجار.ةءافكباهعم
يتلاةيلصألازروتوملارنجتاقحلماًمدختسم
.ليكوللعباتلاينفلااهبكري

دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٧١/ةيئاوه

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
كيلعةروطخةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ليلدوأةبسانملاةفرعملاككالتمامدعةلاحيف
.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألاوأةنايصلا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلااًمودعبتا
ذيفنتلبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةنايصلللامعأيأ

صرحا،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
دجتسثيح.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلع
ةمدخلاةيلمعءارجإىلعكدعاستةيفاكتامولعم
رفوتملاليلدلايفتامولعملاهذهدجتنلو،ةبكرملل
.كيدينيب

عجار.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةلواحملبق٧٢/ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
.كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

عطقتالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
يتلاةفاسملاليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلا
.ةمدخلللامعأيأءارجإخيراتواهعطقت
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ةبكرملابةيانعلا٢١٦

هيبنت

ببستنأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
تاثولمللحمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررض
وأنازخلاةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولاب
.سايقلاىصع

كرحملاءاطغ
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

ةبكرملاكرحمءاطغريرحتةعفاربحسا.١
.زمرلااذهاهيلعرهظييتلا)تّوبكلا(
يلفسلابناجلايفةرايسلالخاداهدجتسو
.تاسايقلاةزهجأةحولنم

ةعفارلانعثحباوةبكرملاةمدقمىلإلقتنا.٢
ءاطغريرحتضبقمللوصوللةيوناثلا
لفسأضبقملااذهدجوي.يوناثلاكرحملا
برقلابكرحملاءاطغنمةيمامألاةفاحلا
مثنيميلاوحنضبقملاعفدا.زكرملانم
.كرحملاءاطغعفرا

:كرحملاءاطغقالغإل

نمدكأت،ةبكرملاكرحمءاطغقالغإلبق.١
.تاوشحلاةيطغأعيمجماكحإ

لماكلاحتفلاعضونمكرحملاءاطغلزنأ.٢
عضونم)تاصوب٦(مس١٥ةفاسمىلإ
ءاطغطسوعفدامث،فقوت،قالغإلا
ةتباثةحجرأتمةكرحبمامألانمكرحملا
ققحت.لماكلكشبكرحملاءاطغقلغتيكل
مقو،قلغمكرحملاءاطغنأنمدكأتلل
.رمألامزلاذإةيلمعلاهذهراركتب
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٢١٧ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
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ةبكرملابةيانعلا٢١٨

.٢٢١/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.١

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
.٢١٨/كرحملا

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.٢١٨/كرحملاتيز

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٢٢/ديربتلاماظنعجار

لمارفلاتيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٥
/٢٢٧.

.٢٢٨/ةيراطبلا.٦

ءاطغوكرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٧
.٢٢٢/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

.)ءاطغلاتحت(بجوملا)+(ةيراطبلافرط.٨
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار
/٢٥٩.

عجار.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٩
.٢٢٦/لسغلالئاس

.٢٣٤/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١٠

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.١١
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٥٩/ىرخأ

كرحملاتيز
بجي،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
تاوطخلاهذهعابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالا
:كتئيبةيامحىلعدعاسيفوسةماهلاوةطيسبلا

ةمءالمثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.
.ةبسانملاةجوزللاةجردوةبسانملاتافصاوملا
اذهيف"حيحصلاكرحملاتيزرايتخا"عجار
.مسقلا

ظفاحوماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
تيزصحف"عجار.بسانملاهاوتسمىلع
يف"كرحملاتيزفيضتىتم"و"كرحملا
.مسقلااذه

.بسانملاتقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
.٢٢٠/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ً.امئادةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
اذهيف"لمعتسملاتيزلابلعفتاذام"عجار
.مسقلا

كرحملاتيزصحف

ةرملكيفكرحملاتيزىوتسمصحفديجلانم
ةءارقىلعلصحتيكل.دوقولاةئبعتباهيفموقت
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملانوكتنأبجي،ةقيقد
ذخأيكرحملابتيزلاىوتسمسايقاصعضبقم
كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار.ةقلحلكش
ىوتسمسايقاصعناكمىلعفرعتلل٢١٧/
.كرحملاتيز

مق،ةزيجوةرتفذنمروديكرحملاناكاذإ.١
حمستلقئاقدةعضبرظتناوكرحملافاقيإب
صحفنإ.تيزلاضوحىلإةدوعلابتيزلل
نلًةرشابمكرحملافاقيإدعبتيزلاىوتسم
.تيزلاىوتسملةحيحصةءارقكيطعي

ريذحت}
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
.قورحلابكبيصتنأنكميولب،ًانخاسكرحملاب
اصعضبقمسمللاًزافقوأةفشنممدختسا
.سايقلا

كرحملاتيزىوتسمسايقاصعبحسا.٢
شامقةعطقوأليدنمباهحسمامثجراخلل
ةرملماكلاباهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظن
اهعزنكنكمي،ةياهنلاىلإاهعفددعب.ىرخأ
اصعلافرطبظافتحالاعمىرخأًةرم
.تيزلاىوتسمنمققحتلاولفسألل
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٢١٩ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

اصعفرطيفعطاقتلاةمالعنودتيزلاناكاذإ
تيزلانم)تراوك١(رتل١ةفاضإبجيف،سايقلا
عجار.ىوتسملاصحفةداعإمث،هبىصوملا
دريسيذلا"حيحصلاكرحملاتيزرايتخا"ناونعلا
نأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذهيفدعباميف
ةبلعةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلاعون
تافصاوملاوتاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارم
/٢٨٢.

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
ىدمتحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
ىوتسمسايقاصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلا
نأتدجواذإ.كرحملابةرضمنوكتتيزلا
هنأيأ،ليغشتلاىدمقوفعقيتيزلاىوتسم
تيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملايفدجوي
نيبتيتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفامىلإ
كرحملاباصيدقف،حيحصلاليغشتلاىدم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

وأضئافلاتيزلاغرفتنأكيلعبجي.رارضأب
ةنايصينفىلإأجلتوةرايسلاةدايقنمّدحتنأ
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحم

٢١٧/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل

ىوتسملالصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
اصععفدا.حيحصلاليغشتللمزاللاناكملاىلإ
دنعلخادلاىلإىرخأًةرمتيزلاىوتسمسايق
.ءاهتنالا

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا

نملكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
عجار.ةجوزللاةجردوةبسانملاتيزلاتافصاوم
.٢٧٨/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

تافصاوملا

يفوتستيتلاكرحملاتويزىوسمدختستال
ةدمتعملاكرحملاتويز.™dexos1تابلطتم
dexos1تابلطتميفوتستاهنألGMةطساوب
عجار.dexos1دامتعالاراعشبةزيممنوكت
.www.gmdexos.comعقوملا

هيبنت

اموأهبىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
اهيلعيرسيالًارارضأكرحمللببسيدقهلداعي

.ةبكرملانامض

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 5W-30.

مادختسابجي:ةدرابةرارحتاجرديفليغشتلا
SAEتيز 0W-30ةدوربلاةديدشقطانملايف،
ةجرد٢٩−امىلإةرارحلاةجردضفخنتثيح
نمةجردلاهذهف.)تياهنرهفةجرد٢٠−(ةيوئم
كرحملاليغشتءدبنملهستستيزلايفةجوزللا
رايتخادنعً.ادجةضفخنملاةرارحلاتاجرديف
رايتخاباًمودحصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيز
رظنا.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيز
.مسقلااذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"
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كرحملاتيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ

ءادألاقيقحتل.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
مادختساىوسكيلعام،كرحملاةيامحلوزيمتملا
تابلطتميفوتستيتلاواهبحصُنييتلاتويزلا

dexos1.

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
كرحملاضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيالتايفلتل

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام

ةنيعمداومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
.ناطرسلاضرمببستدقوةرشبلابةراضنوكتدق
تويزللةرشبلاضيرعتبنجتبجيفهيلعو
كترشبفيظنتىلعصرحا.ةليوطةرتفلةلمعتسملا
ديجفظنممادختسابوأنوباصلاوءاملابكرافظأو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا.نيديلل
.ةبسانمةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
تاجتنممادختساصوصخبعنصملاتاريذحتعجار
.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلا

دنع.ةئيبلاىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
تيزلاغيرفتىلعصرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلا
ءاقلإبنجت.هنمصلختلالبقرتلفلانملماكلاب
ضرألاىلعهبكسوأةمامقلايفلمعتسملاتيزلا
صرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلايفوأ
ىلإهبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإىلع
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألا

كرحملاتيزرمعماظن

كرحملاتيزرييغتبجيىتم

حضويرتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
.رتلفلاوكرحملاتيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكل
ددعلمشتلماوعلانمةعومجمىلإكلذدنتسي
ددعوكرحملاةرارحةجردوكرحملاتارود
ةفاسملافلتختدقثيح.ةعوطقملالايمألا
رييغتبًابلاطماهيفنوكتةرملكيفةعوطقملا
بجيو.ةدايقلافورظبسحىلعكلذو،تيزلا
رييغتةيلمعلكدعبتيزلارمعماظننييعتةداعإ
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو،تيزلل

.ةحيحص

يفأدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
.تيزلارييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالا
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسررهظت
بجي.١٢٣/كرحملاتيزلئاسرعجار.ةصرف
١٠٠٠ةفاسملالخنكممتقوعرسأبتيزلارييغت
ةلاسررهظتالأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك
رييغتةرورضىلإريشتتيزلارمعماظننم
ةلاحيفكلذوةلماكةنسىلإلصتةدملتيزلا
تيزرييغتبجي.ةيلاثملافورظلايفةدايقلا
امك،لقألاىلعًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملا
رفوتي.رييغتلاةيلمعدعبماظنلانييعتةداعإبجي
ةمدخلالامعأىلعنوبردمصاخشأليكولاىدل
هنأامك.ماظنلاطبضنوديعيولمعلااذهنودؤيس
تارتفبسحماظتنابتيزلاصحفتنأمهملانم
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاوتيزلافيرصت

،أطخلاقيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
ذنم)ليم٣٠٠٠(مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي
نييعتةداعإبجي.تيزلارييغتاهيفمتةرمرخآ
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيفتيزلارمعماظن

كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك

رييغتاهيفمتيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
تيقوتباسحنمماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيز
.كرحملاتيزرييغتاهيفبجييتلاةمداقلاةرملا
:ماظنلانييعتةداعإل

تامولعمزكرممكحترصانعمادختساب.١
رهظت،ةدايقلاةلجعنيميىلعقئاسلا
REMAININGةلاسرلا OIL LIFE
تامولعمزكرمب)يقبتملاتيزلارمع(
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.قئاسلا

(DIC)/ةيقبتملاةرتفلانوكتامدنع.١١٨
رييغتءاجرلاةلاسرلارهظتس،ةليلقتيزلل
ةدحويفةصرفبرقأيفكرحملاتيز
كرحملاتيزلئاسرعجار.ضرعلا
/١٢٣.

تامولعمزكرممكحترصانعبSELطغضا.٢
ناوثةدعللفسألSELطغضاوقئاسلا
كرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلاءاغلإل
تيزلاةرتفطبضةداعإوةصرفبرقأيف
.٪١٠٠ىلع

تيزلارمعةشاشنييعتدعتالأىلعصرحا
دعبالإرخآتقويأيفدصقريغنع
ةقدبهنييعتةداعإرذعتيثيح.تيزلارييغت
.ةيلاتلاةرملايفتيزلارييغتدعبالإ
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:يليامكتيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك

نودليغشتلاعضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.١
.كرحملاليغشت

اهررحوةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالث

تيزرييغتءاجرلاةلاسرلارهظتملاذإ
دقهنأينعياذهف،ةصرفبرقأيفكرحملا
.ماظنلانييعتةداعإمت

ةلاسرلايفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
"Change Engine Oil Soon")رييغتبجي
.ً)اعيرسكرحملاتيز

ةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
CHANGE ENGINE OIL SOON)بجي

ليغشتءدبدنع)ًالجاعكرحملاتيزرييغت
تيزرمعةدمماظننييعتةداعإمتيال،ةبكرملا
.ءارجإلادعأ.كرحملا

يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس
لقنزاهجلئاسيفبرستثودحربتعيثيح
دنعو.لئاسلاصقنلديحولاببسلاوهةكرحلا
ليكولاىلإةبكرملابباهذلابجي،برستثودح
.نكممتقوعرسأباهحالصإو

رتلفلاولئاسلارييغتلليكولاىلإعوجرلاىجري
ةنايصلالودجيفةددحملاديعاوملابسحب
/٢٧٢.

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
كرحملاةريجحيفرتلفلا/كرحملاءاوهيقنمدجوي
ىلعةماعةرظنعجار.ةبكرملاببكارلاةهج
.٢١٧/كرحملاةريجح

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم

صحفورييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
ةنايصلالودجعجار،كرحملاءاوهحشرم
/٢٧٢.

كرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك

ءانثأةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
فشكءانثأكرحملاليغشتبمقتالوكرحملاليغشت
صرحا،كرحملاءاوهحشرمةلازإلبق.ةحتفلاهذه
وأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملافيظنتىلع
حشرمكّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ.بئاوش
ةلازإل)ةرايسلانعاًديعب(قفربكرحملاءاوه
نعًاثحبكرحملاءاوهحشرمصحفا.هنمةبرتألا
بنجت.فلتللهضرعتلاحهلادبتسابمقو،تايفلتيأ
هتانوكمنميأوأكرحملاءاوهحشرمفيظنت
.طوغضملاءاوهلاوأءاملاةطساوب

:هلادبتسالوأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل

حشرمتيبمىلعأةسمخلايغاربلاعزنا.١
.كرحملاءاوه

اًديعبءاوهلافظنم/حشرمءاطغتيبمعفرا.٢
.كرحملانع

.حشرملابحسا.٣

.هلدبتساوأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٤

تيبمبيكرتةداعإل٣–١تاوطخلاسكعا.٥
.رتلفلاءاطغ
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ريذحت}
دوجومدععمكرحملاليغشتببُسينأنكمي
ضرعتوأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنم
فظنمةفيظورصتقتالثيح.قورحللنيرخآلا
دعاسيهنإلب،طقفءاوهلافيظنتىلعءاوهلا
.كرحملانمهجورخةلاحيفررشلاءاوتحايف
الامك،كرحملاحالصإدنعرذحلايخوتبجي
رتلف/يقنمدوجومدعةلاحيفةدايقلايغبني
.ءاوهلا

هيبنت

نأنكمي،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
قحليدقامم،كرحملاىلإةلوهسبةبرتألالخدت
رتلف/يقنمتيبثتىلعًامئادصرحا.فلتلاهب
.ةدايقلاءانثأهناكميفءاوهلا

ديربتلاماظن
ةرارحةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
.ليغشتللمزاللايعيبطلالدعملايفكرحملا

نكميال(ةيئابرهكلاكرحملاديربتةحورم.١
)اهتيؤر

طغضلاءاطغوديربتلالولحمعافدننازخ.٢

ريذحت}
ةيئابرهكلاكرحملاديربتةحورملمعتنأنكمي
ىتحةبكرملاكرحمءاطغتحتةدوجوملا
يلاتلابوفاقيإلاعضويفكرحملانوكيامدنع
ىلعصرحا.تاباصإثودحيفببستتدق
ةحورمةيأنعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإ
.ةبكرملاكرحمءاطغتحتةدوجومةيئابرهك

ريذحت}
،رتايدارلاوناخسلاميطارخنوكتنأنكمي
بنجتً.ادجًةنخاس،ىرخألاكرحملاءازجأو
باصتدقثيح.ءازجألاهذهنميأسمل
.اهتسملاذإقارتحالاب

.برستثودحةلاحيفكرحملاليغشتبنجت
ديربتلالولحمدقفتدقكرحملاليغشتةلاحيفو
قارتحاىلإهرودبيدؤيدقاذهو.لماكلاب
كتباصإىلإيدؤيدقكلذكو،كرحملا
لبقبرستيأحالصإبمق،اذلو.قارتحالاب
.ةبكرملاةدايق

هيبنت

فالخبديربتلولحممادختساببسينأنكمي
DEX-COOL®هناوألبقكرحملافالتإيف،

لكآتوأ،ناخسلازكرمبررضلاقاحلإوأ
نوكتنأنكمي،كلذىلإةفاضإلاب.رتايدارلا
لكشبكرحملاديربتلئاسرييغتلةجاحكانه
ةيأىلعةبكرملانامضيرسينل.لجاع
ىلعًامئادصرحا.اهبمايقلامتتاحالصإ
يلاخلا(DEX-COOLديربتلالولحممادختسا
.ةبكرملايف)تاكيلسلانم
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كرحملاديربتلئاس
ةرايسلايفكرحملاديربتلئاسماظنءلممتي
.DEX-COOL®كرحملاديربتلئاسنمجيزمب
ًاقفورييغتلاوصحفلاىلإاذهديربتلالئاسجاتحي
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةددحملاتايوتسملل
.٢٧٢/ةنايصلالودجو٢٧٨/اهبىصوملا

نمققحتلاةيفيكوديربتلاةمظنأحرشتةيلاتلاطاقنلا
عافتراعجار.هضافخنادنعهتفاضإوديربتلالولحم
دنع،٢٢٥/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشملكرحملاضرعت

همادختسانكمياذام

ريذحت}
ىلإرخآلئاسيأوأطقفيداعءامةفاضإنإ
يداعلاءاملاً.ارطخببسيدقديربتلاماظن
جيزملبقيلغتنأنكميىرخألالئاوسلاو
نأىلإةراشإلاردجتو.بسانملاديربتلالولحم
ةبكرملابديربتلالئاسبصاخلاريذحتلاماظن
لئاسمادختساعمبسانتتةروصبطوبضم
نأنكمملانمفهيلعًءانبو.بسانملاديربتلا
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملاضرعتي
نلنكلو،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتلاةلاسركمامأرهظت
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.قورحللنورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
ةحلاصلاةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
.DEX-COOLديربتلالولحموبرشلل

ةحلاصلاةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
دنعو.DEX-COOLديربتلالولحموبرشلل
يأةفاضإىلإةجاحبنوكتنل،جيزملااذهمادختسا
:يليامبجيزملااذهزيمتي.رخآءيش

ةيوئم٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.
ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(
.ةيجراخلا

ةيوئم١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
.كرحملاةرارحةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضرُعينل.

كرحملاةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
.ةبسانملا

هيبنت

،بسانمريغديربتلالئاسطيلخمادختسامتاذإ
ماظنيفةبسانمريغتافاضإوأتاطبثموأ
ةرارحةجرددادزتنأنكميف،ةرايسلابديربتلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ببسينأنكمي.فلتللهضرعياممةدشبكرحملا
دّمجتجيزملايفيغبنياممرثكأهايمدوجو
يطغينلو.اهعدصتوكرحملاديربتءازجأ

الإمدختستال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
.ديربتلاماظنلًابسانمكرحمديربتلئاسجيزم
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٢٧٨.

قيرطنعكرحملاديربتلولحمنمصلختلابنجت
،ضرألاىلعهبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرط
وأ،هايملايراجميفوأ،يراجملايفوأ
نمديربتلالولحمرييغتنيعتي.ةيئاملاتاحطسملا
تابلطتملابةربخهيدلدمتعمتامدخزكرملبق
ديربتلالولحمنمصلختلابةقلعتملاةينوناقلا
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس.لمعتسملا
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف

صحفدنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسم
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يفديربتلالولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
لولحمناكاذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخ
الف،يلغيديربتلالولحمعافدنانازخلخادديربتلا
ًايئرمديربتلالئاسناكاذإ.دربيىتحءيشيأبمقت
فضأ،ةيئرمريغديربتلالئاسىوتسمةمالعو
حلاصلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخ
رومتنازخلDEX-COOLديربتلالئاسوبرشلل
فصتنميفةيولعلاةماعدلايفديربتلالئاس
مايقلالبقديربتلاماظنةدوربنمدكأتنكلو،نازخلا
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجار.كلذب
.٢٢٥/ةطرفم

ةفرغيفكرحملاديربتلولحمعفدنازخدجويو
ةماعةرظنعجار.ةبكرملاقئاسبناجىلإكرحملا
.٢١٧/كرحملاةريجحىلع

عافدنالانازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك

ريذحت}
لولحمتبكساذإقورحلضرعتتنأنكمي
ثيح؛ةنخاسلاكرحملاءازجأىلعديربتلا
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
ءازجأتناكوللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
بكستال،اذلو.ةيافكلاهيفامبةنخاسكرحملا
.نخاسكرحمىلعديربتلالولحم

هيبنت

لولحمةئبعتدنعصاخءارجإمادختسابجي
مدعببستينأنكميو.ةبكرملاهذهيفديربتلا
ةرارحةجردعافترايفءارجإلااذهعابتا
فلتللضرعتيدقامكةطرفمةروصبكرحملا
.غلابلا

ريذحت}
ةجتانلاةقِرحُملالئاوسلاوراخبلارجفنينأنكمي
يدؤيوديربتلاماظنةرارحةجردعافترانع
حتفبنجت.ةريطخلاقورحلابكتباصإىلإكلذ
يفامبً،انخاسديربتلاماظننوكيامدنعءاطغلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.عافدنالانازخىلعتبثملاطغضلاءاطغكلذ
طغضءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.عفدلانازخ

ديربتلالئاسعافدنانازخطغضءاطغةلازإنكمي
نمهيوتحياموديربتلاماظنةرارحضافخنادعب
ريتايدارلاموطرخوعافدنالانازخطغضءاطغ
.يولعلا

هاجتاسكعيفءطببطغضلاءاطغردأ.١
سيسهتوصتعمساذإ.ةعاسلابراقع
كلذينعيثيح.توصلافقوتيىتحرظتناف
طغضلاضعبكانهلازيالهنأتوصلا
.يقبتملا

نأىلإقفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتت

جيزملابديربتلالئاسعافدنانازخألما.٣
اهيلإراشملاةمالعلللصينأىلإبسانملا
.ديربتلالئاسعافدنانازخةمدقميف
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رعشتىتحلمعيهكرتاوكرحملاليغشتبمق.٤
،نخسيأدبدقدربملليولعلاموطرخلانأب
ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإدعبكلذو
كيلعو.ديربتلالولحمعافدنانازخ
دنع.كرحملاديربتحوارمنمسارتحالاب
لولحمىوتسمضفخنينأنكمي،كلذ
ضافخناةلاحيف.نازخلالخادديربتلا
بسانملاجيزملانمديزملافضأ،ىوتسملا
لصيىتحديربتلالئاسعافدنانازخىلإ
ةمدقميفاهيلإراشملاةمالعلاىلإهاوتسم
.ديربتلالئاسعافدنانازخ

.هطبرمكحأوهناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥

هيبنت

دقامبرف،ماكحإبطغضلاءاطغتيبثتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نوكينأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
.ةحيحصةروصبًامكحمطغضلاءاطغ

ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفم
ةنوخسنمريذحتللتارشؤمةدعةرايسلابتبثم
.ةطرفملاكرحملا

كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقمدجويو
كرحملاديربتلئاسةرارحةجردليريذحتءوضو
ةرارحةجردسايقمعجار.تادادعلاةعومجميف
ريذحتلاحابصمو١٠٧/كرحملاديربتلئاس
/كرحملاديربتلولحمةرارحةجردبصاخلا

تامولعمزكرميفًةلاسرةبكرملاضرعتدق.١١٥
.١٢٣/كرحملاديربتماظنلئاسرعجار.قئاسلا

دنعكرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ىلعةمدخلاةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظ
.روفلا

نمدكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
كنكميكلذدعب.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأ
كرحملاديربتةحورمتناكاذإامةفرعملققحتلا
،ةطرفملاةنوخسللكرحملاضرعتاذإف.المألمعت
فقوأف،لمعتنكتملاذإو.ةحورملالمعتنأيغبنيف
.ةنايصللةرايسلابحطصامث.كرحملاليغشت

هيبنت

ديربتلئاسدوجونودكرحملاليغشتيدؤيدق
يرسينل.قيرحبوشنوأررضثودحىلإ

.ةبكرملارارضأىلعةبكرملانامض

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلاناكاذإ

ريذحت}
يذكرحملانعجتانلاراخبلاببستينأنكمي
،ةغلابقورحبكتباصإيفةطرفملاةرارحلا
.ةبكرملاكرحمءاطغحتفدرجمبتمقولىتح
ةلاحيفكرحملانعداعتبالاىلعصرحافاذلو
.هنمجرخيراخبتوصعامسوأراخبروهظ
نععيمجلاداعبإوهليغشتفاقيإىوسكيلعامو
راظتنالايغبنيو.كرحملادربيىتحةبكرملا
لبقديربتلالولحموأراخبللرثأيأءافتخاىتح
.ةبكرملاكرحمءاطغحتف

ةرارحةجردعافتراءانثأةدايقلاتلصاواذإامأ
نأنكميف،ةطرفمةروصبةبكرملاكرحم
امم.هلخادبةدوجوملالئاوسلايفنارينلالعتشت
.ةريطخقورحلنيرخآلاوتنأكضرعتببسي
،ةطرفملاةرارحللضرعتاذإكرحملافقوأ
.دربيىتحةبكرملانمجرخاو
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كرحملاةفرغنمجرخيراخبلانكيملاذإ

كرحملاةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
وأراخبيأةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصب
.ةريبكةروطخةلكشملالكشتالدقف،هتوصعامس
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسيدقًانايحأهنإثيح

.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.

.ةيلاعةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.
.رورملا

يأروهظمدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
:يليامءارجإبكيلعف،راخبلادوجولةراشإ

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١

ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢
بسحذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلا

نكراف،كلذبمايقللًانمآعضولاناكاذإو.٣
ىلإلقناو،قيرطلابناجىلعكتبكرم
،)دياحم()N(وأ)نكرلا()P(عضولا
.دياحملانارودلاعضويفكرحملاكرتاو

ديربتلئاسةرارحةجردسايقمنكيمللاحيفو
ملوأةطرفملاةرارحلاةقطنمىلإريشيكرحملا
،ةرارحلاةجردعافتراحابصمنمريذحترهظي
ةدايقةلصاومكنكمي.ةرايسلاةدايقنكمياهنيحف
ةفاسمىلعظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملا
رهظيملاذإ.كمامأيتلاةرايسلاوكترايسنيبةنمآ

ةيداعةقيرطبةدايقلالصاوف،اددجمريذحتلا
ءادألاوءلملاثيحنمديربتلاماظنصحفاو
.نيحيحصلا

نعىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
.روفلاىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلا

مقف،راخبلادوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
راظتنالاءانثأ،قئاقدثالثةدملكرحملاليطعتب
يف،دربيىتحكرحملافاقيإيغبنيو.ةبكرملاب
.روهظلايفريذحتلارمتسالاح

لسغلالئاس

همادختسانكمياذام

ىلإيمامألاجاجزلاليسغلئاسةفاضإدنع
ةكرشللمادختسالاتاميلعتلكتءارقنمدكأتةبكرملا
ةبكرملامدختستستنكاذإ.مادختسالالبقةِجتنملا
ةجردنودامىلإةرارحلااهيفضفخنتةقطنميف
دضةيفاكلاةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلا
.دمجتلا

ليسغلالئاسةفاضإ

قئاسلاتامولعمزكرميفةينعملاةلاسرلارهظت
)DIC(عجار.لئاسلاىوتسمضفخنيامدنع
.١٣٠/ليسغلالئاسىوتسملئاسر

فضأ.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
ةماعةرظنعجار.نازخلائلتميىتحليسغلالئاس
ناكمىلعفرعتلل٢١٧/كرحملاةريجحىلع
.نازخلا

هيبنت

ىلعيوتحييذلالسغلالئاسمدختستال.
.ءامللةداضملاةيطغألانمةيعونيأ
تارفشكاكتحاىلإرمألااذهيدؤيدقف
.اهتابثمدعوأتاحساملا

ةدام(كرحملاديربتلولحممدختستال.
.يمامألاجاجزلاليسغل)ديمجتللةمواقم
ماظنيففلتثادحإىلإاذهيدؤيدق
.ءالطلايفويمامألاجاجزلاليسغ

دعُملاليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
ءاملاببستينأنكميثيح.مادختسالل
يففلتثادحإولولحملاديمجتيف
ءازجألايفوليسغلالئاسنازخ
.ليسغلاماظنلىرخألا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

بجي،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةّعنصملاةكرشلاتاميلعتعابتا
.ءاملاةفاضإصوصخب

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
ديدشسقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
لئاسلاددمتلةصرفحيتتثيحب.ةدوربلا
فلتىلإيدؤيدقامم،دمجتثدحاذإ
.هرخآىلإًائلتممناكاذإنازخلا

لمارفلا
ةجمدُمتارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةناطبلكآتةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردُصت
توصعامسمتيدق.هرييغتةرورضولمارفلا
ريذحتلاتوصلظيدقوأةعطقتمةروصبريذحتلا
طغضلادنعءانثتساب،ةرايسلاكرحتءانثأًارمتسم
.ةوقبلمارفلاةساودىلع

ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
دقو.بيرقتقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
توصعامسدنع.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤي
ىلعةمدخلاءارجإبجي،لمارفلالكآتريذحت
.ةبكرملا

هيبنت

لكآتةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
حالصإلةظهابغلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطب
.لمارفلا

خانميفوأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
دنعلمارفلانمعفترمتوصرودصيفنيعم
.ةفخباهيلعطغضلادنعوأةرملوألاهيلعطغضلا
يفلطعثودحىلعًارشؤمرمألااذهربتعيالو
.لمارفلا

يدافتلًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتُعت
صحفا،تاراطإلاةرادإمتيامدنع.لمارفلاّضبنت
ليماوصطبراو،لكآتيأنعًاثحبلمارفلاةناطب
بسانملالسلستلابةيواستمةروصبتالجعلا
تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلاتافصاومل
/٢٨٢.

.ةرملكيفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا

لمارفلاةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةدايزدوجوةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإ
هذه.ةساودلااهعطقتيتلاةفاسملايفةريبك
ءارجإةرورضىلعتارشؤمربتعتضارعألا
.لمارفللةمدخ

لمارفلاماظنءازجألادبتسا

ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لكشبلمارفلالمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
الدقو.تاداشرإلاهذهعابتامدعةلاحيفديج
نمعقوتملالثمألاءادألاىلعلوصحلانكمي
ةلاحيفكلذوريبكلكشبجئاتنلافلتختولمارفلا
يفوأةحيحصلاريغلمارفلارايغعطقبيكرت
.حيحصريغلكشببيكرتلاةلاح

لمارفلاتيز

تيزبةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلا وهامكروتوملارنيجنمدمتعم3
ىلعةماعةرظنعجار.نازخلاءاطغىلعحضوم
.نازخلاعقومديدحتل٢١٧/كرحملاةريجح

لمارفلالئاسصحف

يتمالعنيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
عملمارفلالئاسنازخىلعىصقألاوىندألادحلا
ىلع)نكر(Pعضولايفةبكرملافقوت
.ٍوتسمحطس
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لئاسىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلا

متيامدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.
تيزلاىوتسمعفتريس،ةديدجتاناطببيكرت
.ىرخأةرم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا

تيزنازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
.هتلازإلبقءاطغلابةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلا

ةيلمعدعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
ثودحةلاحيفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإ
تاناطبلالكآتةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برست
دنعتيزلانممزاللانمربكأةيمككانهنوكتسف
وأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلاتاناطبلابيكرت
اماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلابسحهتلازإ
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلاناك

ريذحت}
هنإف،لمارفلاتيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاناكاذإلعتشيوكرحملاىلإدتميدق
ضرعتتدق.لاعتشالابحمسيدحىلإًانخاس
ضرعتتدقكلذكو،كعمنموأتنأىذألل
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتللةبكرملا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلاناك

ريذحتءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
.١١٢/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار.لمارفلا

للقيامتقولارادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
يفلمارفلالئاسلدبتسا.لمارفلالئاسةءافكنم
.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملاةينمزلاةدملا
.٢٧٢/ةنايصلالودجعجار

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا نمدمتعملا3
GMداومولئاوسلاعجار.ةفيظنوةقلغمةوبعنم

.٢٧٨/اهبىصوملاميحشتلا

ريذحت}
قباطمريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
دقو.لمارفلاماظنفلتىلإيدؤيدقتافصاوملل
ةرايسلاةلمرفىلعةردقلادقفىلإكلذكيدؤي
ًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنعجتنيدقامم

.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلاتيز

هيبنت

ةيلطملاحطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
مق.ءالطلابيطشتفلتىلإيدؤيدقفةبكرملل
.ةيلطملاحطسألاليسغبروفلاىلع

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا

ةيمستةقاطبىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ءارشىلإةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلا
ةريجحىلعةماعةرظنعجار.ةديدجةيراطب
.ةيراطبلاناكمىلعفرعتلل٢١٧/كرحملا

ماظنلافاقيإ/ءدب

فاقيإلكلذوفاقيإ/ءدبماظنةبكرملابرفاوتي
ءدبعجار.دوقولاريفوتيفةدعاسمللكرحملا
.١٦٨/كرحملاليغشت

صاميجاجزحولتاذتلوف١٢دهجبةيراطبلا
)AGM(.تلوف١٢دهجةيسايقةيراطببيكرت
دهجلاتاذةيراطبلارمعليلقتىلإيدؤيس

.تلوف١٢

عمتلوف١٢دهجةيراطبنحاشمادختسادنع
ضعببرفاوتي،تلوف١٢دهجAGMةيراطب
ىلعAGMةيراطببصاخدادعإنحشلاةزهجأ
دهجديدحتلهمدختسا،دادعإلااذهرفاوتاذإ.نحاشلا
.تلوف١٤٫٨ىلإنحشلا

ريذحت}
ةمامقلاعمتايراطبلانمصلختلامتيالأيغبني
تايراطبلانمصلختلاىلعصرحا.ةيداعلا
يفةدعاسمللةئيبلاةيامححئاوللاًقفوةميدقلا
.كتحصىلعظافحلاوةئيبلاةيامح
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ريذحت}
برقلاببهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
نمديزمىلإتجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنم
.ضماوحابصممدختساف،ءوضلا

.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخُدتال

مق،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
.ةيقاوتاراظنمادختسابكينيعةيامحب

.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا

ريذحت}
كقرحينأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
نأنكمي.راجفنالللباقزاغىلعيوتحتامك
مدعةلاحيفةديدشلاةباصإللضرعتت
.صرحبلماعتلا

نمبرقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلا

تاقحلملاو،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
يتلاو،صاصرلاتانوكمىلعاهبةصاخلا
فعضوناطرسلابةباصإلاببستنأنكمي
عملماعتلادعبكيديلسغا.باجنإلاىلعةردقلا
.ةيراطبلا

ةبكرملانكر

لباكلاةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
ىلعظفاحتيكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
.ةيراطبلاةنحش

)-(دوسألالباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
مادختساكنكميوأةيراطبلانمبلاسلا

trickle charger)ةيراطبلل)ضيضننحاش.

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لقنلاقودنص

لئاسبلطتيال،ةيداعلاةدايقلافورظلظيف
برستكانهناكاذإالإةنايصيألقنلاقودنص
،ةرورضلاةلاحيفو.يعيبطريغتوصوألئاسلل
.كليكوىدللقنلاقودنصةنايصكنكمي

ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ةجيتنىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتل

نمدكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجو

.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢

دادعتساىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
.هليغشتروفلاحلايفكرحملاءافطإل

.رايغلكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
)نكر(Pعضولايفةبكرملاليغشتبجي
يفةبكرملاليغشتمتاذإ.طقف)دياحم(Nوأ
بلطاوليكولابلصتاف،رخآعضويأ
.ةمدخلا
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Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(

ريذحت}
يفةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
دقو،كعمنموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلا
ةحاسمدوجونمدكأت.تاكلتممللفلتثدحي
ىلعنك.اهكرحتلًابسحتةبكرملامامأةيلاخ
اذإلاحلايفةيداعلالمارفلامادختسالدادعتسا
.كرحتلايفةبكرملاتأدب

،ةبسانمةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
عضودنع.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم
.نكرلالمارفنييعتبمق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدق

يف:نكرلالمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.
لقنزاهجعارذولمعيكرحملانوكةلاح
ةلازإبمق)دياحم(Nعضولاىلعةكرحلا
.ةيداعلالمارفلاةساودىلعنمٍءطببكمدق
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتحكلذيفرمتسا
.نكرلالمارفةطساوب

:)نكرلا(Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
عضوىلإرييغتلابمقكرحملاليغشتءانثأ
مثنكرلالمارفررحمث.)نكرلا(Pلمارف
.ةيداعلالمارفلا

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
يمامألاجاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحال

ةحسامةرفشةعومجمفيظنتديجلانمكلذكو
لاحوأةمظتنمتارتفىلعاهلادبتساوأجاجزلا
نيبسانملاعونلاولوطلاةفرعمل.لكآتللاهضرعت
رايغلاعطقعجار،يمامألاجاجزلاةحسامةرفشل
.٢٧٩/ةنايصللةليدبلا

هيبنت

لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
دوجومدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
ىلعةبكرملانامضيرسينل.ةحساملاةشير
ةحساملاعارذعدتال.اهلضرعتترارضأةيأ
.يمامألاجاجزلاسملي

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال

نعًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١
.يمامألاجاجزلا

ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
.ةحاسملايعارذلاصتاناكموهوةحساملا

ةشيربحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣
يمامألاجاجزلاهاجتابلفسأللةحساملا
عارذةياهننماهريرحتلةيفاكةفاسمبو
.ةفوقعملاةحساملا

.ةحساملاةرفشلزأ.٤

شيرلادبتسال3-1تاوطخلاسكعا.٥
.تاحساملا
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ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا

:ةحسمملاةرفشةلازإل

جاجزلاةحسامليغشتمثةرايسلاليغشتبمق.١
جاجزلاةلساغ/ةحسامعجار.ةيفلخلايمامألا
.٩٦/يمامألا

تارفشنوكتالامدنعةرايسلاليغشتفقوأ.٢
.فرحملابةاطغمةيفلخلاةحساملا

.جاجزلانعًاديعبجاجزلاةحسامعفرا.٣

كفل)2(ريرحتلاعارذىلعطغضا.٤
)1(ةحساملاعارذىلعطغضاو،فاطخلا
.)3(ةشيرلاةعومجمنمهجارخإل

ىلعتابثبديدجلالصنلاةعومجمطغضا.٥
يفريرحتلاعارذتبثتىتحةحساملاعارذ
.ماكحإباهعضوم

يمامألاجاجزلالادبتسا

HUDماظن

لاحيف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
نيعتي،يمامألاجاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعد
ضرعماظنلاًصيصخممصمجاجزراضحإ
قئاسلاةيؤرلاجمنمضةيساسألاتامولعملا

HUDماظنلاةروصزيمتتسالإوHUDمادعناب
.زيكرتلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ

نوكتامدنعويمامألاجاجزلالادبتسالةجاحلادنع
ةمظنألةيمامأاريماكرعشتسمبةدوزمةرايسلا
يمامألاجاجزلابيكرتمزليف،قئاسلاةدعاسم
ةمظنألاهذهبةصاخلاGMتافصاوملًاقفوديدجلا
هذهةاعارممدعلاحيفو.ةديجةروصبلمعتيك
رهظتوأ/وعقوتمريغكولسثدحيدق،تاميلعتلا
فشكلاماظنلئاسرعجار.ةمظنألاهذهنملئاسر
.١٢٤/قئاوعلانع

يتوصلايمامألاجاجزلا

بجوتاذإ.يتوصيمامأجاجزبةدوزمةبكرملا
نمدكأتفامببسليمامألاجاجزلالادبتساكيلع
ةدافتساللكلذو،يتوصيمامأجاجزىلعكلوصح
.يتوصلايمامألاجاجزلااهرفوييتلاايازملانم

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
ًاقبسمةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيو

ةجيتنفلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
.ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداح
حيباصملاطبضلةرورضدوجوةلاحيفو
.ليكولاعجار،ةيسيئرلا
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ةبمللالادبتسا
رييغتءارجإدنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
لصتا،مسقلااذهيفةروكذمريغةبمليأل
.ليكولاب

نيجولاهلاتابمل

ريذحت}
طوغضمزاغىلعنيجولاهلاتابمليوتحت
تضرعتوأتعقواماذإرجفنتنأنكميو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.شدخلل
تاداشرإلاةءارقىلعصرحا.ةباصإلل
.اهعابتاوةبمللاةوبعىلعةدوجوملا

ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
ةيئانثلاتامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
ةعومجميألادبتسالعزوملابلصتا.ةيئوضلا
.ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاصختةءاضإ

ةيسيئرلاحيباصملا

بكارلابناجلهيبشوهو،قئاسلابناجرهظي

يسيئرلاحابصملا.١

فاطعنالاةراشإحابصم.٢

ءوضلاحابصم/يسيئرلاعفترملاءوضلاحابصم
يسيئرلاضفخنملا

كرحملاءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١
/٢١٦.

.يسيئرلاحابصملاءاطغلزأ.٢

ةعاسلابراقعهاجتاسكعحابصملاردأ.٣
.ًةرشابمفلخللبحساو

نمكالسألاةعومجملصوملصفا.٤
.حابصملا

حابصملاةعومجميفديدجلاحابصملابكر.٥
.ةعاسلابراقعهاجتايفهترادإبيسيئرلا

.كالسألاةعومجملصومليصوتدعأو.٦

.يسيئرلاحابصملاءاطغبكر.٧

فاطعنالاةراشإحابصم

كرحملاءاطغعجار.كرحملاءاطغحتفا.١
/٢١٦.

نمفاطعنالاةراشإحابصمسبقملِزأ.٢
سكعهترادإبيسيئرلاحابصملاةعومجم
.ةعاسلابراقعهاجتا

هبحسقيرطنعسبقملانمحابصملالزأ.٣
.ًةرشابمجراخلل

.ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللابكر.٤

حابصملاةعومجميفحابصملابكر.٥
.ةعاسلابراقعهاجتايفهترادإبيسيئرلا
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فلخللعوجرلاءاوضأ

لفسأفلخللعوجرلاءوضةعومجمددح.١
.ةيفلخلاةهجاولا

قيرطنعحابصملالماحنمةبمللالزأ.٢
اهبحسوةعاسلابراقعسكعاهترادإ
.جراخللًةرشابم

.اهلادبتسابمقوةبمللالزأ.٣

.عيمجتلاةيلمعيف٣و٢نيتوطخلاسكعا.٤

ماقرألاةحولحيباصم
.كلذكاهلادبتسانكميLEDحيباصمةعومجم
ةعومجمعزناLEDتابملةعومجمرييغتل
ةعومجمبيكرتبمقمث2ةوطخلادعبتابمللا
نمبيكرتلاةيلمعلصاو.ةديدجلاLEDتابمللا
.6ةوطخلا

:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
/٣٣.

يفلكشللهباشموهو،بكارلابناجيفلكشلا
قئاسلابناج

ىلإحيباصملاةعومجملىرسيلاةفاحلاعفدا.٢
.نيميلاةهج

هتلازإللفسأللحابصملاةعومجمةرادإبمق.٣
.يفلخلابابلانم

براقعهاجتاسكع)1(ةبمللاسبقمرِدأ.٤
.)3(حابصملاةعومجمنمهتلازإلةعاسلا

جراخلاىلإسبقملانم)2(ةبمللابحسا.٥
.ميقتسمٍلكشب

ٍلكشبةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللاعفدا.٦
يكلةعاسلابراقعهاجتايفاهردأوميقتسم
.حابصملاةعومجملخادبيكرتلامتي

ةرخؤملابابلخادةبمللاتيبثتةدحوكرح.٧
.ًالوأكبشملابناجتيبثتقيرطنع

ىتحكبشمللسكاعملابناجلاىلعطغضا.٨
تيبثتةدحورارقتساىلعلديًاتوصعمست
.هعضوميفةبمللا
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يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
ةرئادللعطاوقكلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
.يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلانماهيمحتيكل

ةجردبًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
هقالغإوةرئادلاعطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأ
رايتلاىلعلمحلاةدوعنيحلةرئادلايمحيثيحب
لحنمءاهتنالانيحلوأيعيبطلاهلدعمىلإ
ةدايزةيناكمإنمريبكلكشبللقياذه.ةلكشملا
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلايفلمحلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح

ىلعةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
.ةبكرملايفةقاطلاةزهجأةيامح

ًاقباطمًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهل

جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
رهصمةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
تازيملاىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننم
ةبكرملايفاهمادختساىلإجاتحتاليتلاةدوجوملا
.نكممتقوعرسأيفهلدبتساو

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك

ةءاضإيفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
الدقتالاحلاضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملا
ةيسيئرلاحيباصملاتالباكصحفا.حيباصملالمعت
اذإوأيئاقلتلكشبتأفطناوتءاضأاذإًاروف
.كلذكتيقبوتأفطنا

يمامألاجاجزلاتاحسام

ةدئازلاةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
تاحساملافقوتتسف،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقمل
.ىرخأةرمليغشتلامتيمثروتوملادربيىتح

نمتارادللةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
نأالإ،ةيئابرهكلاةقاطللدئازلالمحلارارضأ
نأنكميديلجلاوأةفيثكلاجولثلاببسبدئازلالمحلا
ديلجلافظن.تاحساملاةلصوفلتيفببستي
يمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشبجولثلاوليقثلا
.تاحساملامادختسالبق

سيلوةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
هذهحالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسب
.ةلكشملا

ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
اهلةيامحلاريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
نمةعومجمقيرطنعةريصقلارئاودلانم
ريبكلكشبللقياذه.رئاودلاعطاوقوتارهصملا
.ةيئابرهكلاتالكشملانعةجتانلافلتلاةيناكمإ

ةعومجملاىلإرظنا،تارهصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهصملالخادةدوجوملاةيضفلا
بجيف،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
فلاتلارهصملالادبتسانمدكأت.رهصملارييغت
مجحلايفهلقباطمديدجرخآمادختساو
.فينصتلاو

ةوقثيحنمقباطمرهصمبًاتقؤمةناعتسالانكمي
داسفةلاحيفرخآناكميأنمكلذوريبمألا
.نكميامعرسأبرهصملالدبتسا.رهصملا

ةرئادلاعطاوقوتارهصملاىلعفرعتلل
ةريجحرهاصمقودنصعجار،تالحرملاو
تادادعلاةحولرهاصمقودنص،٢٣٤/كرحملا
.٢٣٩/ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتكو٢٣٧/

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
ءاطغلفسأةيئابرهكلاتارهصملاةلتكدجوت
قئاسبناجىلإكرحملاةريجحيفكرحملا
.ةرايسلا
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هيبنت

ةريجحرهاصمقودنصعارذبحستال
.ةمدخلاضارغألطقفصصخمهنألكرحملا
.ةرايسلابلطعثدحيدق،بحسلادنعو

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
ىلعصرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغت

كباشملاطغضا،تارهصملاةعومجمءاطغةلازإل
ىلعىلعأللاهعفراوءاطغلاىلعةدوجوملا
.اهتماقتسا

كرحملاةفرغتارهصمةعومجم
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تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا

F1ةعناملالمارفلاماظنةخضم
)ABS(قالغنالل

F21ئدابلا

F3لوحمDC DC 1

F4-

F5-

F6-

F7لوحمDC DC 2

F83ئدابلا

F9-

F10-

F11-

F12ةيمامألاةحساملا

F132ئدابلا

F14LED/ةيكيتاموتوألاةيوستلا
تناكاذإ(ةيسيئرلاحيباصملل
)ةرفوتم

F151ةيفلخلاةحساملا

F16-

F17-

مادختسالاتارهصملا

F18ةيكيتاموتوألاةيوستلا
تناكاذإ(ةيسيئرلاحيباصملل
)ةرفوتم

F19-

F20-

F21-

F22يفينورتكلإلامكحتلاةدحو
لمارفلا

F23ةروطقملا/نكرلاحيباصم

F24ةروطقملافقوتحابصم
فاطعنالاحابصم/نميألا

F25هيجوتلادومعلفق

F26-

F27ةروطقملافقوتحابصم
فاطعنالاحابصم/رسيألا

F28-

F29-

F30ليسغلاةخضم

F31ءوضلليسيئرلاحابصملا
نميألاضفخنملا

F32ءوضلليسيئرلاحابصملا
رسيألاضفخنملا

مادختسالاتارهصملا

F33بابضلاحيباصم

F34قوبلا

F35-

F36ةعفترملاةءاضإلاحابصم
راسيلاةهجيسيئرلا

F37ةعفترملاةءاضإلاحابصم
نيميلاةهجيسيئرلا

F38ةيكيتاموتوألاةيوستلا
تناكاذإ(ةيسيئرلاحيباصملل
)ةرفوتم

F39قودنصبمكحتلاةدحو
1سورتلا

F40صابلليئابرهكلازكرملا
لاعشإلا/رسيألايفلخلا

F41تادادعلاةعومجم

F42HVAC

F43ترفوتاذإ(ايلعلاةشاشلا(

F44-

F45-

F46-

F47-

F482ةيفلخلاةحساملا
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مادختسالاتارهصملا

F49ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم/
ةروطقملا

F50دوقولاماظنبمكحتلاةدحو

F51ةدايقلاةلجعةئفدت

F52ءاوهلافييكتضباق

F53قودنصقاطنبمكحتلاةدحو
سورتلا

F54ديربتلالئاسةخضم

F55-

F56-

F57كرحملايفمكحتلاةدحو/
لاعشالا

F58قودنصيفمكحتلاةدحو
لاعشإلا/سورتلا

F59يفمكحتلاةدحوةيراطب
كرحملا

F60قودنصبمكحتلاةدحو
2سورتلا

F61رعشتسم
O2 1/Aeroshutter

F62كرحملايفمكحتلاةدحو
يدرف-

F63رعشتسمO2 2

مادختسالاتارهصملا

F64كرحملايفمكحتلاةدحو
يجوز-

F65كرحملابمكحتلاةدحو
powertrain 1

F66كرحملابمكحتلاةدحو
powertrain 2

F67Powertrain TRCM

F68-

F69-

F70-

F71-

F72-

F73-

F74-

F75-

F76-

F77-

K11ئدابلا

K2ليغشتءدب/ليغشت

K33ئدابلا

مادختسالاتارهصملا

K4LED/ةيكيتاموتوألاةيوستلا
تناكاذإ(ةيسيئرلاحيباصملل
)ةرفوتم

K5-

K6ديربتلالئاسةخضم

K7كرحملابمكحتلاةدحو

K8A/C

K9-

K102ئدابلا

تادادعلاةحولرهاصمقودنص
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لوسنوكلايفتادادعلاةحولرهاصمقودنصدجوي
لوصولل.بكارلاوقئاسلايدعقمنيبيزكرملا
لزأوأتارهصملاةحولبابحتفا،تارهصملل
.جراخللهبحسقيرطنعبكارلابناجنمحوللا

هناكمىلادوعيلهعفدا،بابلابيكرتةداعإل
.يلصألا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

سايقلاةزهجأةحولتارهصمةعومجم

مادختسالاتارهصملا

F16مسجلايفمكحتلاةدحو

مادختسالاتارهصملا

F2يصيخشتلاطبارلا

F3هيجوتلادومعلفق
يئابرهكلا

F4-

F5يتسيجول

F6HVAC

F73مسجلايفمكحتلاةدحو

F8ترفوتاذإ(ايلعلاةشاشلا(

F9نميألايمامألادعقملاةئفدت

F10ةيئاوهلادئاسولا

F11قودنصقاطنماظن
ينورتكلإلاسورتلا

F12توصلاربكم

F137مسجلايفمكحتلاةدحو

F14رسيألايمامألادعقملاةئفدت

F15ةزهجأةحولحاتفمةهج
تاسايقلا

F16فقسلاةحتف

F171مسجلايفمكحتلاةدحو

F18ةزهجأةحولةعومجم
سايقلا
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مادختسالاتارهصملا

F19-

F20يفلخلادعقملايفهيفرتلا

F214مسجلايفمكحتلاةدحو

F22هيفرتلاوتامولعملا

F232مسجلايفمكحتلاةدحو

F24نحاشUSB/نحشلاةدحو
يكلساللا

F25تاجوملابنكرلاةدعاسم
ةيتوصلاقوف

F26CIM

F27-

F28ةشاشHVAC

F29ويدارلا

F30ةدايقلاةلجعليغشترصانع

F31يمامألاخافنملا

F32رايتلا/بوانتملارايتلالوحم
رمتسملا

F33صاخلايئابرهكلادعقملا
قئاسلاب

F34صاخلايئابرهكلادعقملا
بكارلاب

F35ةيراطبIEC ةيذغت1

مادختسالاتارهصملا

F36يئابرهكلارزاؤملاهيجوتلا

F37نحش/يفلخلادعقملاهيفرت
USB/نحشلاةدحو

يكلساللا

F388مسجلايفمكحتلاةدحو

F39-

F40-

F41-

F42تاقحلملاليغشتسباقم/
ةعالولا

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

يفةيفلخلاةروصقملاتارهصمةعومجمدجوت
ةحولفلخةبكرملابقئاسلابناجبةلومحلاةقطنم
ةادأمادختسابجالزملاردأ،حتفلل.ةيلفسلاةوسكلا
فاوحلانمةوسكلاةحولبحساولصنلاةيوتسم
.لفسألاّهيطل

هذهةيئابرهكلاتارهصملاةعومجمقصلمدجوي
لفسأموفلاةلتكىلعيطايتحالاراطإلاةقطنميف
.ةلومحلاةيضرأ

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو
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ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

مادختسالاتارهصملا

F1-

مادختسالاتارهصملا

F21ةروطقملاةيراطب

F3قئاسلانامأمازح

F4يفلخلاخافنملا

F5ةدايقللةيفلخلامكحتلاةدحو

F6بكارلانامأمازح

F7ىنميلاةذفانلا

F8يفلخلابابضلاليزم

F9ىرسيلاةذفانلا

F10-

F11فلخللةروطقملاعوجر

F12-

F13-

F14-

F15-

F16-

F17اريماكلا

F18ةروطقملاةدحو

F19ةاوهمدعاقم

F20-

F21ةروطقملالصوم

مادختسالاتارهصملا

F22-

F23-

F24بكارلاةذفانحاتفم

F25-

F26ةروطقملالمارف

F27لفسأ/قئاسلادعقمةيوهت
رهظلا

F28مادختسانودبلوخدلا
نودبليغشتلاءدب/حيتافملا
حيتافملامادختسا

F29-

F30ةبلعلاذفنم

F31-

F32ةنخسملاايارملا

F33-

F34يقطنملاعضولا

F35دوقولاماظنبمكحتلاةدحو

F36لفسأ/بكارلادعقمةيوهت
رهظلا

F37-

F38ةذفانلاةدحو
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مادختسالاتارهصملا

F39يفلخلالافقإلا

F40دعقملاةركاذةدحو

F41يكيتاموتوألادجاوتلارعشتسم

F422ةروطقملاةيراطب

F43-

F44-

F45ةرخؤملاباب

F46ةيفلخلاةئّفدُملادعاقملا

F47-

F48جاجزلارسك

F49-

F50-

F51-

F52طشنلاهبشديمختلاماظنةدحو

F53يفلخلانكرلادعاسمةدحو

F54يجراخلانئاكلاباسح

F55-

F56يملاعلاجارجلابابحاتفم/
رطملارعشتسم

F57ةقرسلاعنم

مادختسالاتارهصملا

CB1-

CB2-

CB3تاقحلملاليغشتسباقم
ةيفلخلا

K1-

K2-

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
تاراطإبGMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
ةكرشلبقنماهعينصتمتةيلاعةدوجتاذ
بيتكعجار.تاراطإلاعينصتيفةدئار
نامضنأشبتامولعمىلعلوصحللنامضلا
.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأوتاراطإلا
ىلإعوجرلاكنكميتامولعملانمديزمل
.تاراطإللةعنصملاةكرشلا

ريذحت}
لكشباهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

ةروصباهمادختسامتييتلاوأديج
رداصمنمربتعت،ةبسانمريغ
.رطخلا

نكميتاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةجيتنكةرارحلاةدايزيفببستينأ
راجفناعقينأنكميو.دئازلالمحلل
دودحعجار.فينعمداصتثداحوأ
.١٦٣/ةرايسلاةلومح

لكشبةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
هلكشتيذلاهسفنرطخلاديج
.مزاللانمرثكأةخوفنملاتاراطإلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

كلذنعجتانلامادطصالاببستيدقو
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
يكلمظتنملكشبتاراطإلاعيمج
و.بسانملاطغضلاىلعلصحت
صحفبجيهنأىلإةراشإلاردجت

نوكتامدنعتاراطإلاطغض
.ةدرابتاراطإلا

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
وأمزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
لاحيفراجفنالاوأبقثللاهضرعت
ثدحياملثم،ئجافممداصتثودح
يفةرفحةيأبةبكرملامطترتامدنع
طغضىلعظفاح.قيرطلا
طغضلاىوبسمدنعًامئادتاراطإلا
.هبىصوملا

دقةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
حطسأتناكاذإً.اثداحببست
.اهلدبتسافةئرتهمتاراطإلا

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
بجيً.اثداحببستدقبسانملكشب
تاراطإلاحيلصتةيلمعبموقيالأ
كليكوالإاهبيكرتواهكفواهلادبتساو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخزكرموأ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
نيطلاوجلثلاكةقلزلاحوطسلاىلع
ريودتلايدؤيدق.اهريغوديلجلاو
.تاراطإلاراجفناىلإدئازلا

ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغضعجار
تامولعمىلعفرعتلل٢٤٤/ةيلاعتاعرس
ةدايقللتاراطإلاطغضطبضةيفيكنع
.ةريبكةعرسب

مساوملالكلحلصتتاراطإ
لكلحلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
ديجءادأريفوتلتاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملا
ةيبلاغيفوقرطلاحطسأمظعمىلعاًمومع
راطإلاءادألتافصاومزمردجوي.ةيوجلالاوحألا
)TPC(ةيلصألابيكرتلاتاراطإبناوجىلع
ةكرشتاراطإءادأريياعمعمقفاوتتلةممصملا
تاراطإىلعفرعتلانكميو.زروتوملارنج

ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألاتادعملا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

تنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتت
لكلحلصتيتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشب
ةدايقلافورظمظعملظيفًابسانمءادأمساوملا
نمهتاذىوتسملارفوتالدقاهنكل،ءاتشلالصفيف
ىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثمءادألاوأرجلا
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط
.٢٤٢/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
تاراطإب،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
رجةوقريفوتلءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلا
جولثلابةاطغملاقرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأ
ةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن.ديلجلاو
وأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنكاذإ
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشبديلجلا
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
ءارش،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٥٠/ةديدجتاراطإ

ةفاجلاقرطلاىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
ةجرديفعافتراورجلاةوقيفضافخناىلإ
قرطلاىلعةدايقلانأىلإةفاضإلابءاضوضلا
رييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلارمعنمللقيةفاجلا
تارييغتلاصوصخباًرذحنك،ءاتشلاتاراطإىلإ
.لمارفلاوةبكرملايفمكحتلاىلعأرطتيتلا
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:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف

اهسفنةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.
ىلعسادملاةيعونقباطتىلعصرحلاعم
.عبرألاتالجعلالك

عونلانمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
تاراطإعمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلا
،ةلومحلاىدمو،مجحلايفةيلصألابيكرتلا
.ةعرسلالدعمو

عمقباطتتيتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلاتاراطإةعرسلدعم
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلابكلذو
ءاتشتاراطإرايتخامتاذإ.ةفنصملاةعرسلاتاذ
الأاًمودكيلعيغبنيف،لقأةعرسلدعمتاذ
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألادحلازواجتت

فيصلاتاراطإ
ةيلاعفيصتاراطإبةزهجمةرايسلاهذهيتأتدق
صاخسادمدوجوبتاراطإلاهذهزيمتتو.ءادألا
ىلعءادأىصقأىلإلوصولللثمألاادعي،بّكرمو
سادملااذهنأشنمو.ةبطرلاوةفاجلاقرطلا
،ةدرابلاءاوجألايفءادألاضفخبّكرملاوصاخلا
حصنن.جولثلاوديلجلابةاطغملاقرطلاىلعو
عقوتةلاحيفةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتب
٥نملقأةرارحتاجرديفرركتملكشبةدايقلا
ةاطغمقرطىلعوأًابيرقت)تيهنرهف٤٠(ةيوئم
.٢٤٢/ءاتشلاتاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلاب

هيبنت

تابكرمبزيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
ةيحطستاققشترهظتدقوةنورملادقفتةيطاطم
نملقألاةرارحلاتاجردلظيفسادملاقاطنب
نيزختباًمئادمق.)تيهنرهف٢٠(ةيوئم٧-
قلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
٢٠(ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرديفو
تناكاذإ.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف
ةيوئم٧-غلبتةرارحتاجردلةضرعتاراطإلا
ناكميفاهتئفدتبمقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(
٢٤ةدمل)تياهنرهف٤٠(ةيوئم٥ىتحأفدم
يهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرتلبقرثكأوأةعاس
ةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلاهذهبةدوزم
.ةرشابمتاراطإلاوحننخاسءاوهرايتوأ
عجار.اهلامعتسالبقاًمئادتاراطإلاصحفا
.٢٤٨/تاراطإلاصحف

تاراطإلاطغض
طغضنمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلا

هيبنت

وأضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
.اًديجًائيشدحلانعدئازلاخفنلاطغض
طغضتاذتاراطإلاببستتنأنكميثيح
نوكياليتلاتاراطإلاوأ،ضفخنملاخفنلا
:يلياميفًايفاكاهلخادبءاوهلا

ةنوخسلاوراطإلاىلعدئازلالمحلا.
راجفناىلإنايدؤيدقناذللاةدئازلا
.راطإلا

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.

طغضتاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
يتلاتاراطإلاوأ،دحلانعدئازلاخفنلا
دحلانعاًدئازاهلخادبءاوهلانوكي
:يلياميف

.يداعلاريغلكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

ءاّرجنماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.
.قيرطلارطاخم
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ىلعةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
تالدعموةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملا

نوكي.ةدرابلاتاراطإللةحيحصلاخفنلاطغض
طغضلىندألادحلاوههبىصوملاطغضلا
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملاءاوهلا
.١٦٣/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ةبكرملل

اهيفمكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
متيالأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاو
.اهلصصخموهاممربكأًانزواهليمحت

صحفلامتيىتم

لكرثكأوأةدحاوةرمتاراطإلاصحفبكيلع
،طوغضملايطايتحالاراطإلاَسنتال.رهش
نوكينأبجيثيح.ةبكرملاباًدوجومناكاذإ

طوغضملايطايتحالاراطإلابءاوهلاطغض
ةصوبلكلًالطر٦٠(لاكسابوليك٤٢٠درابلا
.٢٥٨/ريغصيطايتحاراطإعجار.)ةعبرم

صحفلامتيفيك

سايقلاةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
كلذو)بيجلاباهلمحنكمييتلا(ةريغصلا
ريدجو.راطإلايفءاوهلاطغضصحفل
بسانملاخفنلاطغضديدحتنكميالهنأركذلاب
خفنلاطغضنمققحت.راطإللرظنلادرجمب
هنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنعتاراطإلاب
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايقمتتمل
.)ليم١(مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا

مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
راطإلاسايقزاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
سايقلةءارقىلعلوصحللمامصلاىلع
درابلاراطإلاخفنطغضقفاوتاذإف.طغضلا
ىلعدوجوملاو،هبىصوملاطغضلاعم
دجوتالف،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
خفنلاطغضناكاذإ.ةئياهملانمديزملةجاح
ىلإلوصولانيحلءاوهلافضأف،اًضفخنم
طغضناكاذإ.هبىصوملاطغضلاىوتسم
يفةيندعملاقاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلا
.ءاوهلاضعبغيرفتلراطإلامامصزكرم

مادختسابراطإلايفءاوهلاطغضصحفدعأ
.سايقلازاهج

ةياقوللمامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
ال.برستلاعنملوةبوطرلاوخاسوألانم
ةممصملاتامامصلاةيطغأىوسمدختست
ضرعتتدق.GMةطساوبتارايسلل
نمضلخدتنلوفلتللTPMSتارعشتسم
.ةلاحلاهذهيفنامضلاتاحالصإ

ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض
ةيلاعتاعرس

ريذحت}
/مك١٦٠وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت
ةفاضإىلع،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس
ةدايقلاببستتو.تاراطإلاىلعرخآءبع
ةطرفمةرارحدوجويفةعرسلاةيلاعةدرطملا
يفببستتنأاهرودبنكمييتلاودرطملكشب
كضرعيامبركلذو.راطإللئجافمراجفنا
وأكعرصمهنعجتنيدقامم،مداصتلارطخل
تاراطإلاضعببلطتتو.نيرخآلاعرصم
خفنلاطغضلاًطبضةيلاعلاةعرسللةفنصملا
دودحنوكتامدنع.ةعرسلايلاعليغشتلل
ةرايسلاةدايقلةمئالمقيرطلافورظوةعرسلا
راطإلانأنمدكأتلايغبنيف،ةيلاعتاعرسب
ةلاحيفو،ةعرسلايلاعليغشتللفنصم
طغضىلعاًطوبضمهنوكىلعةوالع،ةزاتمم
ةلومحىلعاًسايقدرابوهوراطإللحيحصخفن
.ةرايسلا
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وأ235/65R18ساقمتاراطإلابلطتت
235/55R20ةدايقدنعءاوهلاطغضليدعت

)ةعاسلايفليم١٠٠(اس/مك١٦٠ةعرسبةرايسلا
ىلعدرابلاراطإلاخفنطغضطبضكيلعو.رثكأوأ
بناجىلعحضوملاخفنلاطغضنمردقىصقأ
لاكسابوليك٢٨٠هردقخفنطغضىلعوأ،راطإلا
دعأ.لقأامهيأوأ،)ةعبرمةصوب/ًالطر٤١(
راطإللهبىصوملاخفنلاطغضىلإتاراطإلا
.ةيلاعلاةعرسلابةدايقلانميهتنتامدنعدرابلا
طغضو١٦٣/ةرايسلاةلومحدودحعجار
.٢٤٣/تاراطإلا

نيروفحمخفنلاطغضوةلومحللىصقألادحلادجتس
نمبرقلابراطإلابناجيفةريغصلافرحألاب
ىصقأ:يلاتلاكنوكيسو.ةلجعلافارطأفاوح
لاكسابوليك٣٠٠)ًالطر١.٥٢١(مجك٦٩٠ةلومح
.طغضىصقأ)ةعبرملاةصوبلاىلعًالطر٤٤(

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

تاراطإلاطغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
)TPMS(نملوخمريغصخشهبموقي
.ماظنلامادختساحيرصتلطبيدقةمدخلازكرم

ةينقت)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
يفءاوهلاطغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجم
ةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلا

تاءارقثبوكتبكرمتاراطإيفءاوهلاطغض
يفةدوجوملابقتساةدحولراطإلايفءاوهلاطغض
.ةبكرملا

راطإلاكلذيفامبً،ايرهشراطإلكصحفيغبنيو
ًاطوبضموًادرابنوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالا
ةكرشلالبقنمهبىصوملاخفنلاطغضىلع
قصلموأةبكرملاةتفالىلعنودملاو،ةعنصملا

تاراطإتناكلاحيفو(.راطإلاخفنطغض
ةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلانعةفلتخمكتبكرم
ديدحتكيلعبجيف،راطإلاخفنطغضقصلموأ

).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلاطغض

ماظنبكتبكرمديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
موقيو)TPMS(راطإلايفءاوهلاطغضةبقارم
يندتدنعراطإلاطغضضافخنارشؤمةءاضإب
رثكأيفوأتاراطإلادحأيفءاوهلاطغضىوتسم
.ةريبكةروصبخفنلالدعمنودامىلإراطإنم

طغضضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
تاراطإلاصحفتوفقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلا
ةئياهمبموقتو،نكممتقوبرقأيفكبةصاخلا

نأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإاهبخفنلاطغض
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعمةدايقلا
.هراجفناىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
ةءافكنمًاضيأللقيخفنلالدعمضافخنانأامك
رثؤينأنكميو،سادملارمعودوقولاكالهتسا
.اهفقوتةردقوةبكرملاكسامتىلع

يفءاوهلاطغضةبقارمماظننأةظحالمىجُريو
،تاراطإللةميلسلاةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلا
ىلعظافحلايفقئاسلاقتاعىلعةيلوئسملاعقتو

ولىتح،ةحيحصةروصبراطإلايفءاوهلاطغض
رشؤمةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنايدؤيمل
.راطإلاطغضضافخنا

رشؤمباهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
.ماظنلايفللخيأراهظإلليغشتلالالتخابصاخ
.راطإلاطغضضافخنارشؤمبرشؤملااذهطبتريو
ضمويفوسفً،انيعمًاللخماظنلافشتكيامدنعف
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنارشؤم
املككلذرمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
ً.امئاقلازامللخلانأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتي

نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
طغضضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
.دوشنملاوحنلاىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلا
اهنم،ةدعبابسألماظنلابللخثدحيدقو،اذه
تالجعوأىرخأبيكرتوأتاراطإلللالحإلمع
طغضةبقارمماظنعنميدقاممةبكرملابةليدب
ًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشبلمعلانمراطإلا
لمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظنرشؤمصحف
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأللالحإ
تالجعلاوتاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
.حيحصلكشبلمعلاةلصاومبماظنللحمستةليدبلا

٢٤٥/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
تاراطإلاطغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
)TPMS(.تاراطإلاطغضةبقارمماظننوكيدق
ءاوهلاطغضضافخنادنعقئاسلاريذحتلًاممصم
ىلعماظنلااذهتاسجمبيكرتمتثيح.راطإلايف
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ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلالك
ةبقارمىلعتاسجملاكلتلمعتثيح.نييطايتحالا

طغضتاءارقلاسرإوتاراطإلايفءاوهلاطغض
يفةدوجوملابقتساةدحولراطإلايفءاوهلا
.ةبكرملا

،راطإلايفءاوهلاطغضضافخنافاشتكادنع
حابصمةءاضإبتاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي
دوجوملاوراطإلايفطغضلاضافخنانمريذحتلا
،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأةحولةعومجميف
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأيففقوت
قصلمىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاتامولعموراطإلا
.١٦٣/ةرايسلا

يفطغضلانمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفددحمراطإ
يفءاوهلاطغضضافخناريذحتحابصمءيضيو
لاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسررهظتوراطإلا
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعتمتيىتح
ةطساوبتاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
نمديزملل.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
تامولعمزكرمليغشتنعليصافتلاوتامولعملا
تامولعمزكرمعجار،هتشاشو)DIC(قئاسلا
.١١٨/(DIC)قئاسلا

طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ىلوألاةرمللةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايف
يفعرشتامدنعئفطنيمث،درابلاسقطلايف
طغضنأىلعاًركبماًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلا
ىلإجاتحيوضافخنالايفذخأدقراطإلايفءاوهلا
.بسانملاطغضلاىلإًالوصوةدايز

تبثملا،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
طغضوةيلصألابيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمب
.ةدرابنوكتامدنعتاراطإللحيحصلاخفنلا
قصلمىلعةلثمألادحأىلععالطالل
عجار،هتيبثتناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعم
طغضكلذكعجار.١٦٣/ةرايسلاةلومحدودح
.٢٤٣/تاراطإلا

تاراطإلاطغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
يفءاوهلاطغضضافخنانمكرذحينأنكمي
ةيداعلاةنايصلاءارجإنعينغيالهنكلوراطإلا
و٢٤٨/تاراطإلاصحفعجار.تاراطإلاىلع
.٢٤١/تاراطإو٢٤٨/تاراطإلاريودت

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
يدؤيدقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
طغضةبقارمماظن(TPMSتاسجمفلتىلإ
نامضنإف،كلذثودحدنعو.)تاراطإلا
كلتىلعةلاحلاهذهيفيرسيالةبكرملا
دمتعملابرستلاعنامطقفمدختساًامئاد.تايفلتلا
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوملارنجنم
.كتبكرميفنمضتملا

تاراطإلاطغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصمو

لكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
هتاسجمنمرثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحص
ً،انيعمًاللخماظنلافشتكيامدنعً.افلاتوأًادوقفم
ةدملراطإلاطغضضافخناحابصمضمويفوس
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقتةدحاوةقيقد
ةلاسراًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
ءيضيو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفريذحت
زكرميفريذحتةلاسررهظتامكلاطعألاحابصم
متتىتحلاعشإةرودلكعمقئاسلاتامولعم
نأنكمييتلاتالاحلاضعب.ةلكشملاةجلاعم
:يهكلذيفببستت

راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.
يطايتحالاراطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
طغضةبقارمماظنتاسجمدحأهيدلسيل
لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو.تاراطإلا
دعبقئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
ةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلاراطإلادبتسا
ةقباطمةيلمع"عجار.حاجنبتاسجملا
.ةيلاتلا"ةرارحلاتاجردرعشتسم

ماظنتاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
دعبحاجنبلمتكتملوأتاراطإلاطغضةبقارم
حابصمئفطنينأيغبنيو.تاراطإلابوانت
تامولعمزكرمةلاسريفتختولاطعألا
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعبقئاسلا
تاجردرعشتسمةقباطمةيلمع"عجار.حاجنب
.ةيلاتلا"ةرارحلا
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٢٤٧ ةبكرملابةيانعلا

ماظنتاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
يفتختنأضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارم
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتلاةلاسر
بيكرتدنعلاطعألاحابصمئفطنيو
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(ةقباطمةيلمعلامتكاو
ليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنبتارعشتسملا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل

عمةلدبتسملاتالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
مادختسايدؤيدقثيح.ةيلصألااهتاليثم
عنمىلإاهبىصومللًافالختالجعوتاراطإ
لكشبلمعلانمتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.٢٥٠/ةديدجتاراطإءارشعجار.ميلس

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
ةيكلسالتاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
نأنكميتاراطإلاطغضةبقارمماظنلةلثامم
.تاسجملاللخيفببستي

ماظنلمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجيو
هنكميالهنإف،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارم
تاراطإلادحأيفءاوهلاطغضضافخناةراشإعبتت
ريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاحيف.اهلاسرإوأ
ليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملاضيمووأ
.ةنايصلاءارجإل

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلا

طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
ةقباطميغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
راطإلا/ةديدجلاةلجعلاعضومعمفيرعتلازمر

دحاولادبتساوأةبكرملاتاراطإةبوانمدعبديدجلا
طغضةبقارمماظنتارعشتسمنمرثكأوأ
ةيلمعمتتنأاًضيأيغبني.)TPMS(تاراطإلا
دعبتاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجمةقباطم
قيرطلاراطإنمًالدبيطايتحالاراطإلامادختسا
طغضةبقارمماظنسجمىلعيوتحييذلا
لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو.تاراطإلا
ةروديفقئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
عضاومعمتاسجملاةقباطممتت.ةيلاتلالاعشإلا
ةداعإةادأمادختسابكلذو،تالجعلا/تاراطإلا
،تاراطإلاطغضةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالا
قئاسلاةهجيمامألاراطإلا:يلاتلابيترتللًاقفو
ةهجيفلخلاراطإلاوبكارلاةهجيمامألاراطإلاو
كليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلاراطإلاوبكارلا
ةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلعلوصحلل
.مالعتسالا

راطإلاعضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
ةقباطمل،لككقئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألا
اذإ.عبرألاتالجعلا/تاراطإلاعضاومعيمج
ةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأًاتقورمألاقرغتسا
.اهليغشتةداعإءدبنمدبالو

طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلا

.نكرلالمارفطبضا.١

ىلعةبكرملاةقاطعضوطبضا.٢
ON/RUN/START)أدب/ريودت/ليغشت(.

.١٦٧/ليغشتلاحاتفمعضاومعجار

طغضتامولعمراهظإةيصاخنأدكأت.٣
فاقيإوليغشتنكمي.ةلغشمتاراطإلا
تامولعمزكرمبةضورعملاتامولعملا
عجار.تادادعإلاةمئاقلالخنمقئاسلا
.١١٨/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرم

تامولعمزكرمليغشترصنعمدختسا.٤
ىلعتاهاجتالايسامخ)DIC(قئاسلا
ىلإريرمتللةدايقلاةلجعنمنميألابناجلا
ةحفصتحتتاراطإلاطغضةشاش
تامولعمزكرمعجار.DICتامولعم
.١١٨/(DIC)قئاسلا

يفSELىلعةليوطةطغضطغضا.٥
تاهاجتالايسامخمكحتلارصنعفصتنم
.قئاسلاتامولعمزكرمب

ىلإةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
ةداعإعضويفلازاملابقتسالازاهجنأ
ىلعفرعتلاطيشنتةلاسرلارهظتو،فرعتلا
زكرمةشاشىلعتاراطإلاتاساسح
.)DIC(قئاسلاتامولعم

.قئاسلابناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦

بناجلباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧
طغضامث.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلا
طغضةبقارمماظنسجمطيشنتلرزلاىلع
قوبلانمريرصتوصردصي.تاراطإلا
فيرعتزمرةقباطمتمتهنأىلعدكؤيل
.ةلجعلاوراطإلاعضوعمسجملا
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،بكارلابناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
ةوطخلايفروكذملاهسفنءارجإلارركو
.ةعباسلا

،بكارلابناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
.٧ةوطخلايفروكذملاهسفنءارجإلارركو

،قئاسلابناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠
قوبلاردصي.٧ةوطخلايفءارجإلارركو
فيرعتزمرنأىلإريشيلنيترمًاتوص
بناجيفيفلخلاراطإلاعمقفاوتمسجملا
ماظنتاسجمةقباطمةيلمعفقوتتو،قئاسلا
ةلاسرلايفتخت.تاراطإلاطغضةبقارم
نمتاراطإلاتاساسحىلعفرعتلاطيشنت
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

ىلعطغضا.١١
ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب

.لاعشإلاليغشتفاقيإل)كرحملا

طغضىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢
قصلمىلعنيبموهامكهبىصوملاءاوهلا
.ليمحتلاتامولعموراطإلا

تاراطإلاصحف
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالا
فلتلاوألكآتلاىلعتامالعةيأفاشتكال
.لقألاىلعًايرهشةدحاوةرم

:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي

عضاومةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.
.راطإلالوحرثكأوأ

نمراملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.
.راطإلاطاطملالخ

ةروصبقزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.
يفكتراطإلابناجوأسادملايفةريبك
.جيسنلاوأكلسلاراهظإل

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

وأ،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
اهحالصإنكمياليتلاتايفلتلانماهريغ
.اهعقوموأاهمجحببسبديجلكشب

تاراطإلاريودت
يفتاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
.ةنايصلالودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلا
.٢٧٢/ةنايصلالودجعجار

لكآتىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ىلوألاةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوم
.مهألايه

لّدب،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
دكأتونكممتقوعرسأبتاراطإلاعضاوم
نمققحتوبسانمتاراطإلاخفنطغضنأنم
اذإ.ةفلاتتالجعوأتاراطإدوجومدع
،ليدبتلادعبيداعلاريغلكآتلارمتسا
نيحيىتمعجار.تالجعلاةاذاحمصحفاف
لالحإو٢٤٩/ةديدجتاراطإلاتقو
.٢٥١/تالجعلا

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا

يفريغصلايطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيببوانتلا



كلامليلد Cadillac XT5 (GMNA- 2017-)10260744-طسوألاقرشلا-بيرعت - CRC - 1/
14/16

٢٤٩ ةبكرملابةيانعلا

ىوتسمىلعةيفلخلاوةيمامألاتراطإلاطبضا
تامولعمقصلمىلعهبىصوملاخفنلاطغض
عجار.تاراطإلاةبوانمدعبةلومحلاوراطإلا

ةلومحدودحو٢٤٣/تاراطإلاطغض
.١٦٣/ةرايسلا

عجار.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
.٢٤٥/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
مزع"عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
تاعسلانمض"ةلجعلاةلوماصريودت
.٢٨٢/تافصاوملاو

ريذحت}
ىلعخاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
يف،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلا

امك.ةرتفدعبليماوصلامزعحاتفمفعض
يفببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأنكمي
ةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقو
اهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأأدصيأ
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملاةلجع
مدختسانكلو؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
أدصلالكةلازإلًاقحالكلسةاشرفوأةطشكم
.خاسوألاو

تالجعلالماحممحشنمةقيقرةقبطعض
دعبوأاهلادبتسادعبةلجعلاةخيطبزكرمىلع
عنملكلذو،تاراطإلانيببوانتلاءارجإ
ىلعمحشلاعضتال.أدصلالكشتوألكآتلا
وأةلجعلاتالومصوأةلجعلابيكرتحطس
.اهيغارب

ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم
لثم،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
،ةدايقلاتاعرسو،ةرارحلاتاجردو،ةنايصلا
.قيرطلافورظو،ةبكرملاةلومحو

ةفرعمقرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
تارشؤمرهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعوم
ديزيالامىقبتيامدنعتاراطإللسادملاءارتهإ
.سادملانملقأوأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نع
تاراطإلاريودتو٢٤٨/تاراطإلاصحفعجار
/٢٤٨.

عمًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
يطايتحالاراطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورم
نكيملولوىتح،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأ
،ةددعتملماوعكانه.لبقنمهمادختسامتدق
ةنايصوليمحتلافورظوةرارحلاتاجردنمضتت

ثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأشنم،خفنلاطغض
لادبتسابزروتوملارنجيصوت،اذل.مداقتلا
تناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيفامب،تاراطإلا
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجمةرايسلا
عينصتخيراتةفرعمنكمي.سادملالكآتنعرظنلا
ديدحتمقريفةدوجومماقرأةعبرأرخآنمراطإلا
وهو،)TIN(لقنلاةرازوبصاخلاDOTراطإلا
لثميو.راطإلابناوجنمدحاوبناجىلعكوبسم
رخآريشيامنيب،)52-01(عوبسألانيمقرلوأ
ثلاثلاعوبسألاىدلنوكيس،ًالثمف.ماعلاىلإنيمقر
هتددحماقرأةعبرأنمنّوكمخيرات٢٠١٠ماعلانم
.0310وهولقنلاةرازو

ةبكرملانكر

ةرايسىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
ةدملاهنيزختبموقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرم
فاجودرابناكميفلقألاىلعدحاورهش
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يكلةرشابملاسمشلاةعشأنعًاديعب،فيظنو
نمًايلاخنوكينأبجيناكملااذه.اهيلعظفاحت
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاومحشلا

عقبءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
تازازتهاىلإيدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسم
دحاورهشةدملةبكرملانيزختدنع.ةدايقلاءانثأ
يكةبكرملاعفراوأتاراطإلاعزنا،لقألاىلع
.تاراطإلانعنزولاففخت

ةديدجتاراطإءارش
ةصاختاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
تاراطإميمصتمتدقو.ةبكرملاعمةقفاوتمو
فينصتيبلتلةبكرملاةيلصألاتادعملا
تاراطإلاءادأريياعمتافصاومماظن
)TPC Spec(امدنعو.زروتوملارنجنم
يصوت،تاراطإلالادبتسالةجاحلاوعدت
اهلتاراطإءارشبةدشبزروتوملارنج
TPCفينصت Specهسفن.

تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
يتنثانمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
ىلعرثؤتيتلاةمهملاتافصاوملانمةرشع
ماظنءادأكلذيفامب،ماعلكشبةبكرملاءادأ
مكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاوةدايقلاو،لمارفلا
دجوي.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو،رجلايف
ةكرشبةصاخلاتاراطإلاءادأتافصاوممقر
راطإلابناجىلعاًروفحمزروتوملارنج
ناكاذإ.راطإلامجحتامولعمنمابيرق

يفمادختسالابحمسيحطسباًممصمراطإلا
ءادأتافصاوممقرنوكيسف،لوصفلاعيمج
راصتخاامهوMSيفرحباًعوبتمراطإلا
.ديلجلاونيطلا

ةعومجمرييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
دعاسيو.ةلماكةلكآتملاةعبرألاتاراطإلا
ىلعظافحلاىلعدحوملاتاراطإلاحطسقمع
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق.ةبكرملاءادأ
لكلادبتسامتيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
متدقناكاذإ.هسفنتقولايفتاراطإلا
حجرملانمف،نيبسانمةنايصوبوانتءارجإ
تقولايفةعبرألاتاراطإلاعيمجلكآتتنأ
٢٤٨/تاراطإلاريودتعجار.ًابيرقتهسفن
بوانتلالوحتامولعملانمديزملاةفرعمل
نمناكاذإ،كلذعمو.تاراطإلانيببسانملا
ةدحاوروحمةعومجملادبتسايرورضلا
تاراطإلابيكرتبجيف،ةلكآتملاتاراطإلل
.يفلخلاروحملاىلعةديدجلا

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةعرسلاتاذ
ةعرسلاةردقًاقلطمزواجتتال.ةفنصملا
تاراطإمادختسادنعءاتشلاراطإلىوصقلا
.ضفخنملاةعرسلافينصتتاذءاتشلا

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
وأتاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
ةيلمعبموقيالأبجي.ةافوللضرعتلا
زكرموأكليكوالإاهكفوتاراطإلابيكرت
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

ريذحت}
وأماجحأنمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
نادقفيفةفلتخمعاونأوأةيراجتتامالع
ثودحىلإيدؤيامم،ةبكرملابمكحتلا
مدختسا.ةبكرملابرخآفلتوأمداصت
عونوأةيراجتلاةمالعلاوأمجحلا
.عبرألاتالجعلاىلعحيحصلاتاراطإلا

ريذحت}
تايطلاتاذتاراطإلامادختساببسيدق
فاوحققشتةبكرملايفةضراعتملا
نملايمأةدععطقدعبتالجعلافارطأ
ةأجفةلجعلافلتتوراطإلارجفنيدق.ةدايقلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

مدختسا.مداصتثودحيفببستتيلاتلابو
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلاعونلا
.كتبكرميفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا

ةبكرملاتاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
TPCمقراهلسيلتاراطإب Spec،دكأتف
فينصتوةلومحلاقاطنومجحلااهلاهنأنم
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاوةعرسلا
.ةيلصألاتاراطإلاك

طغضةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ضافخنالةقيقدريغتاريذحتتاراطإلا

ريغتاراطإبيكرتمتاذإتاراطإلاطغض
تاراطإءادأتافصاومعمةقفاوتم

TPC Spec.طغضةبقارمماظنعجار
.٢٤٥/تاراطإلا

ىلإةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
اهبيكرتيغبنييتلاةيلصألاتادعملاتاراطإ
١٦٣/ةرايسلاةلومحدودحرظنا.ةبكرملل
ىلعلوصحلاوقصلملاعقومىلعفرعتلل
تامولعمقصلملوحتامولعملانمديزم
.ةلومحلاوراطإلا

مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
ةفلتخمماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
ءادأرثأتيدقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانع
صئاصخو،لمارفلاماظنكلذالمتشم،ةبكرملا
،ةبكرملاتابثو،ةكرحلاكسامتوبوكرلا
ةدوزمةبكرملاتناكاذإو.بالقناللاهتمواقمو
وألمارفلاقالغتاعنمماظنلثمةينورتكلإةمظنأب
وأةبكرملابالقنادنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولا
ماظنلاوأرجلايفمكحتلاماظنوأليملاابيضق
عيمجبعفدلاماظنوأتابثلايفمكحتللينورتكلإلا
.ىرخألايهةمظنألاهذهءادأرثأتيدقف،تالجعلا

ريذحت}
مدقتالدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
متاذإنامألاوءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملا
.تالجعلاهذهلاهبىصومريغتاراطإرايتخا
تاباصإوتامداصتعوقوةصرفنمديزياذهو
تالجعةمظنأىوسمدختستال.ةريطخ
ةروطموزروتوملارنجنمةددحمتاراطإو
نمبسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبق

تاقحلملاو٢٥٠/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢١٥/ةرايسلاتاليدعتو

تاراطإلاةنزاوموتالجعلاةاذاحم
يفاهطبضوتالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
ءادألضفأوتاراطإللرمعلوطأريفوتلعنصملا
طبضيأءارجإىلإةجاحكانهسيل.ةبكرمللماع
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحملليدعتوأ
ًالكآتتظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
ةبكرملاتناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغ
فيفخلابحسلا.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنت
وأ/وقيرطلاةمقبسحىلع،نيميلاوأراسيلاةهج
رفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلاحطستاعونت
ةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.ًايداعاًرمأدُعي
تاراطإلانوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرطىلع
ليكولارشتسا.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاو
.ةبسانملاةيصيخشتلاتايلمعلاىلعفرعتلل

تالجعلالالحإ
اهبوأ،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا

كفتتالجعلاليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدص
ريماسموأ،تالجعلالادبتسابجيف،رمتسملكشب
ةلجعلاتناكاذإ.تالجعلاليماوصوتالجعلا
ضعبحالصإنكميو.اهلادبتسابمقف،ءاوهبرست
كليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملاتالجعلا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظاذإ

.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس

،لمحلاةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
،ةلدبتسملاةلجعلالثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو
.اهتاذةقيرطلاباهبيكرتمتينأو
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،اهبةصاخلاليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجمّريغوأ
)TPMS(ةيلصأتادعمرايغعطقمادختساب
.GMنمةديدجو

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ةبسانمريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
لمارفرثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدق
ءارجنمةبكرملاعملماعتلابولسأوأةبكرملا
يدؤياممءاوهلاتاراطإلادقفتنأنكمي.كلذ
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلادقفىلإ
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

ثودحيفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لمارفلاديربتو،لماحملاةمدخةدميفلكاشم
ىدمو،ةفاسملادادعوأةعرسلادادعةرياعمو
،تامدصلادصمعافتراو،ةيمامألاحيباصملا
،ضرألاوةبكرملانيبةلصافلاةفاسملاو
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيبةلصافلاةفاسملاو

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ةلجعنمًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
نكميالثيح.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنم
يتلاةفاسملامكوأاهمادختسامتفيكةفرعم
ثودحببستوةأجفلطعتتدقف.اهبةدايقلاتمت
ةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسادنعف.مداصت
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدجتادعم

تاراطإلالسالس

ريذحت}
فالخبمجحبتاراطإمدختستةرايسلاتناكاذإ

235/65R18تاراطإلالسالسمدختستالف.
نأنكميو.ةيفاكةلصافةفاسمدجوتالثيح
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلالسالسببستت
وأ،لمارفلافلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
.ىرخألاةبكرملاءازجأوأقيلعتلاماظنتانوكم
لسالسلعفبتفلتيتلاةقطنملاببستتدق
.مداصتثودحومكحتلانادقفيفتاراطإلا
اذإطقفرجلاةزهجأنمرخآاًعونمدختسا
ةعومجمعمهمادختسابةعنصملاةكرشلاتصوأ
عبتا.قيرطلافورظوةبكرملاتاراطإمجح
فالتإيدافتل.ةعنصملاةكرشلاكلتتاميلعت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأرجلازاهجطبضدعأوءطببدق،ةبكرملا
.تالجعلارُدتال.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأ
ىلعاهبكرف،رجلاةزهجأمادختسامتاذإ
.ةيمامألاتاراطإلا

هيبنت

ساقمتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
235/65R18،تاراطإلالسالسمدختستالف

كلذناكىتموكلذبنوناقلاحامسةلاحيفالإ
الةضفخنملسالسمدختسا.طقفًايرورض
سادمىلإةناخثلانمملم١٢نمرثكأفيضت
مدختسا.يلخادلايبناجلاءزجلاوراطإلا
تاراطإللبسانملاساقملاتاذلسالسلا
ىلعاهتيبثتيغبنيامك.ةبكرملابةصاخلا
مدختستالأركذتو.يمامألاروحملاتاراطإ
اهطبربمق.يفلخلاروحملاتاراطإىلعلسالس
فارطألاتيبثتعمنكممردقربكأبماكحإب
عابتاوءطببةدايقلاةعباتمكيلعو.نمآلكشب
دعأوفقوت.ةلسلسللةعنصملاةكرشلاتاميلعت
.ةبكرمللةسمالمتناكاذإلسالسلاطبرماكحإ
ليلقتلاكنكمي،سمالتلااذهرارمتساةلاحيف
رضتثيح.فقوتيىتحةبكرملاةعرسنم
تيبثتعمتالجعلانارودوأ،ةدئازلاةعرسلا
.كتبكرمباهيلعلسالسلا
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راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
ةدايقلاءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
عجار.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخ
نمءاوهللبيرستكانهناكاذإ.٢٤١/تاراطإ
نكلو.ءيطببيرستنوكينأحجرملانمف،راطإلا
حئاصنلاضعبهذهف،تقويأيفراطإلارجفنااذإ
:هلعفكيلعنيعتياموعقوتموهاملوح

راطإلالمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
راطإلابناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلا
ةعرسلاةدايزةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلا
ظافحللةبكرملاهجو.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماو
لمارفلاىلعطغضاو،ريسلاةراحيفعضولاىلع
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلعفقوتللقفرب

،ىنحنمدنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
ءارجإلابلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت
فقوأ.جلزتلادنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلا
هاجتايفةبكرملاهجوودوقولاةساودىلعطغضلا
ةريثكتابطمىلعرمألايوطنيدق.ميقتسم
قفربلمارفلاىلعطغضا.ةديدشءاضوضو
.نكمأنإقيرطلانعاًديعبفقوتلل

ريذحت}
يفةمئادًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
عمهبةدايقلادعبراطإلاخفنةداعإنإ.راطإلا
ىلإيدؤيدقًابوقثموأءاوهلانمًايلاخهنوك
ًادبألواحتالً.اريطخًاثداحببسيوهراجفنا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

هبةبكرملاتدقدقتنكاذإراطإلاخفنةداعإ
هبوأ،بولطملانملقأهلخادبطغضلاىوتسمو
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكوعد.بوقث
بوقثملاراطإلالادبتساوأحيلصتبموقيدمتعملا
.نكممتقوعرسأب

ريذحت}
اهتحتلوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
نودتاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقلل
تناكاذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلا
طقفةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانه
متاذإو.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختسالل
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغألاهمادختسا
ةبكرملاتقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنم
دنعمادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغت

ىلعءطببةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
لكشبةلجعلاوراطإلافلتبنجتتيكلوتسمحطس
مق.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلعفقوتو،دئاز
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإب
.١٤٤/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ضعبىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
ةعفارلاىلعنمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلا
تاباصإللضرعتلاببسياممطقستوأبلقنتو
دنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملافقوأ.ةافولاوأ
كرحتعنمىلعةدعاسملل.راطإلارييغت
:ةبكرملا

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١

يكيتاموتوألاةكرحلالقنزاهجلعجا.٢
زاهجلعجاوأ،)نكرلا(Pعضولايف
1عضولايفيوديلاةكرحلالقن
.)عوجر(Rوأ)لوألا(

هليغشتدعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٣
.ةبكرملاعفرءانثأ

.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٤

ىلع،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٥
نمةلباقملاةيوازلايفراطإلايبناج
.هرييغتدارملاراطإلا

لاثملامدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
تابقععضوةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلا
.تابقعلاهذهترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلا
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)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١

غرافراطإ.٢

وأراطإلاحالصإهيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.هرييغت

تاراطإلارييغت

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

:تاودألاويطايتحالاراطإلاىلإلوصولل

يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
/٣٣.

.٩٠/ةعتمألاميظنتوبيترتماظنعجار.٢

.ةلومحلاةيضرأعفرلضبقملانمبحسا.٣

هاجتاسكع)4(ةحنجملاةلوماصلاردأ.٤
حاتفمو)1(عافرملاةلازإلةعاسلابراقع
ةيواحعض.)3(طيرشلاو)2(تالجعلا
متيسيذلاراطإلانمبرقلابتاودألا
.هرييغت

راطإلازجتحتيتلاةلوماصلالزأ.٥
.يطايتحالا

نمبرقلابهعضويطايتحالاراطإلالزأ.٦
.هلادبتسامتييذلاغرافلاراطإلا

يطايتحالاراطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ

عجار.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
.٢٥٣/راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
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٢٥٥ ةبكرملابةيانعلا

براقعهاجتاسكعيفةلجعلاطبرةادأردأ.٢
النكل،تالجعلاليماوصلكّكفلةعاسلا
.مهعضاومنممهلزت

نمغرافلاراطإلانمبرقلابةعفارلاعض.٣
.ءاوهلا

هيبنت

تبثمعفرلابيضقيفعفرلاسأرنأنمدكأت
ةبكرملاضرعتتدقالإوبسانملاناكملايف
يتلاتاحالصإلاىلعنامضلايرسينل.فلتلل
.اهبمايقلامتيس

ىلعدوجوملاعفرلاسأرةيعضوتبث.٤
ددحملابيضقلاناكميفعفرلابيضق
.غرافلاراطالانمبرقلاب

ةحتفةطساوبعفرلاناكمىلإةراشإلامتي
ال.ةيندعملاةفشلايفةرئادفصنلكشىلع
يأيفعفرلابيضقمادختسازوجي
.رخآناكم

ريذحت}
ةعوفرمنوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
ةبكرملاتقلزنااذإ.كيلعةروطخةعفارىلع
ةريطخةباصإباصتنأنكمي،ةعفارلاىلعنم
ةعوفرمةبكرمتحتلزنتال.ةافوللضرعتتوأ
.طقفةعفارلاةطساوب

ريذحت}
نمحيحصريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
.طقستاهلعجيوأةبكرمللفلتثادحإهنأش
فلتوأةيصخشلاةباصإلابنجتيفةدعاسملل
ناكملايفةعفارلاتيبثتنمدكأت،ةبكرملا
.ةبكرملاعفرلبقحيحصلا

ريذحت}
اهتحتلوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
نودتاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقلل
تناكاذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلا
طقفةممصماهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانه
متاذإو.غرافلاراطإلارييغتدنعمادختسالل
وأتنأضرعتتدقف،ىرخأضارغألاهمادختسا
ةبكرملاتقلزنااذإةافولاوأةباصإللنورخآلا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلاىلعنم
دنعمادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغت

ةعاسلابراقعهاجتابتالجعلاحاتفمردأ.٥
سأريفةحتفلاقبطنتىتحعافرملاعفرل
فلخةدوجوملاةيندعملاةفشلاعمعافرملا
.يكيتسالبلابلاقلايفعطقلا

.نآلاةبكرملاعفرتال،لهمت
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٦

.كبناجبريغصلايطايتحالاراطإلاعض.٦

هيبنت

لكشباهعضونودبةبكرملاعفرلةعفارمادختسا
.رارضألكتبكرمضيرعتيفببستيدقحيحص
اهعضونمدكأت،ةعفارىلعةبكرملاعفردنع
ةسمالمبنجتوراطإلالفسأحيحصلكشب
.يكيتسالبلابلاقلا

طبرحاتفمريودتقيرطنعةرايسلاعفرا.٧
مث.ةعاسلابراقعهاجتابةعفارلايفةلجعلا
نعةيافكلاهيفامباًديعبةبكرملاعفرا
راطإلةيفاكةحاسمكانهنوكتىتحضرألا
لفسأهعضونكميثيحب،يطايتحا
.اًديجةلجعلا

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٨

.غرافلاراطالالزأ.٩

ريذحت}
ىلعخاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
يف،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلا

امك.ةرتفدعبليماوصلامزعحاتفمفعض
يفببستتواهناكمنمةلجعلالصفنتنأنكمي
ةلازإيغبني،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقو
اهيلعتبثملانكامألانمخاسوأوأأدصيأ
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملاةلجع
مدختسانكلو؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
أدصلالكةلازإلًاقحالكلسةاشرفوأةطشكم
.خاسوألاو

ريماسمىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.١٠
.ةيطايتحالاةلجعلاو،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلا

حطسىلعريغصلايطايتحالاراطإلاعض.١١
.راطإلابيكرت

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ةمكحمريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةببسمةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلا
.مداصت

لكتبثت.تالجعلاليماوصبيكرتدعأ.١٢
ةلجعلاكسمتنأىلإًايوديماكحإبةلوماص
.زكرملاب

عفرلاضبقمةرادإلالخنمةبكرملاضفخا.١٣
.ةعاسلابراقعسكعهاجتاب

ريذحت}
ريغلكشبةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق

نماهجورخوةلجعلاطبرماكحإمدعيفحيحص
ةلجعلاليماوصتيبثتبجي.تيبثتلاروحم
تافصاوملايفدراووهامكبسانممزعحاتفمب
نارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلارييغتدعب
ةكرشلابةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوتيتلا
لفقلةيفاضإلاليماوصلامادختسادنعةعنصملا

)عبتي(
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٢٥٧ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

٢٨٢/تافصاوملاوتاعسلاعجار.ةلجعلا
ةلجعلاليماوصمزعتافصاومةفرعمل
.ةيلصألا

هيبنت

حيحصريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
بنجتل.راودلاءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإ
ليماوصطبرا،نمثلاةظهابلمارفلاتاحالصإ
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتملكشبلجعلا
عجار.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
ىلعفرعتلل٢٨٢/تافصاوملاوتاعسلا
.ةلجعلاةلوماصنارودمزعتافصاوم

عابتابماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٤
.حضوموهامكعطاقتملالسلستلا

لفسأنماهلزأواًمامتةعفارلاضفخا.١٥
.ةبكرملا

ةادأمادختسابماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٦
.ةلجعلاطبر

يزكرملاءاطغلاوأةلجعلاءاطغبيكرتةداعإدنع
ةيطغألالكطبرا،مجحلالماكراطإىلع
ةدعاسمبكلذورقتستىتحًايوديتسلاةيكيتسالبلا
ةرودعبررادقمبمهطبرأوتالجعلاطبرةادأ
.طبرلاةادأمادختسابةيفاضإ

هيبنت

راطإلاعمتالجعلاةيطغأبسانتتنل
عضوتلواحلاحيف.طوغضملايطايتحالا
دق،ريغصلايطايتحالاراطإلاىلعةلجعءاطغ
.فلتللراطإلاوأءاطغلاضرعتي

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
وأ،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
باكرلاةروصقملخادىرخألاتادعملا
دنع.تاباصإثودحيفةبكرملالخادةدوجوملا
تادعملامطترتدق،مداصتلاوأئجافملافقوتلا
ةفاكنيزختبجي.باكرلابطبرلاةمكحمريغ
.بسانملاناكملايفضارغألاكلت

:تاودألاوةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت

يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
/٣٣.

لبقنمةنزخمتناكامكتاودألاعيمجدعأ.٢
ءاطغدعأمثةيفلخلانيزختلاةروصقميف
.ناكامكةروصقملا

.ةلومحلاءاطغبّكر.٣
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٨

ةروصقميف،وتسمعضويف،راطإلاعض.٤
.ةيفلخلانيزختلا

ةطبارلالخطيرشللةقلحلافرطعض.٥
لالخطيرشللفاطخلاةياهنعض.ةلومحلا
يفطبرلاماكحإنيحلهبحسامثةقلحلا
.ةقلحلا

امكةلجعلاربعطيرشلافاطخهّجو.٦
.حضوموه

رخآلاةلومحلاتيبثتطيرشيفطيرشلاطبرا.٧
.ةبكرملاةرخؤميفدوجوملا

.ميزبإمادختسابهدشوطبرلامازحطبرا.٨

مادختسالاتاياغلدعمريغصلايطايتحالاراطالانا
ريغصلايطايتحالاراطالالدبتسا.طقفتقؤملا
.نكممتقوعرسأبمجحلالماكرخآب

ريغصيطايتحاراطإ

ريذحت}
ريغصيطايتحاراطإنمرثكأدوجويفةدايقلا
نادقفىلإيدؤتنأنكمملانمةدحاولاةرملايف
كلذيدؤينأنكمملانم.مكحتلاىلعةردقلا
ببستينأكلذكنكمملانموثداوحلاعوقوىلإ
ًاراطإمدختسا.نيرخآلاةباصإوأكتباصإيف

.ةرملكيفًادحاوًاريغصًايطايتحا

ريغصيطايتحاراطإبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
نمف،اًديدجناكامدنعاًمامتءاوهلابأبعمناكو
بجياذل.تقولارورمبءاوهلانمغرفينأنكمملا
٤٢٠نوكتنأبجي.ماظتنابءاوهلاطغضصحف
.)ةعبرملاةصوبلاىلعًالطر٦٠(لاكسابوليك

راطإلاخفننمققحتوةصرفبرقأيففقوت
نا.ةبكرملايفهبيكرتدعبحيحصلكشبيطايتحالا
مادختسالاتاياغلممصمريغصلايطايتحالاراطالا
راطإلابيكرتبةبكرملاءادأريغتيس.طقفتقؤملا
٨٠ىلعةبكرملاةعرسديدحتبحصنيويطايتحالا
راطإلاحطسىلعظافحلل.)س/م٥٠(س/مك
وأيسايقلايطايتحالاراطإلاحلصأ،يطايتحالا
ىلإيطايتحالاراطإلادعأوتقوبرقأيفهلدبتسا
.نيزختلاةقطنم

ماظنقشعتيدق،ريغصيطايتحاراطإمادختسادنع
ةبكرملاتناكاذإ)AWD(تالجععبرألابعفدلا
و)ABS(لمارفلاقالغناعنمماظنوكلذبةزهجُم
راطإلاىلعفرعتلامتيىتحرجلابمكحتلاماظن
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قرطلاىلعًاصوصخ،ةبكرملالبقنميطايتحالا
تالجعلاقالزنانمليلقتللةدايقلاطبضبمق.ةقلزلا
.لمتحملا

هيبنت

ذخأتال،ريغصلايطايتحالاراطإلاتيبثتدنع
يتلاةيكيتاموتوألاتابكرملاةلسغمىلإةبكرملا
قلعينأنكميثيح.تيبثتلانابضقمدختست
نمو،تيبثتلانابضقبريغصلايطايتحالاراطإلا
ىرخأءازجأوتالجعلاوتاراطإلافلتتدقمث
.ةبكرملانم

تابكرمللريغصلايطايتحالاراطإلامدختستال
.ىرخألا

ةريغصلاةيطايتحالاتالجعلاوأتاراطإلاطلختال
.اقباطتينلف.ىرخألاتاراطإلاوأتالجعلاعم
ةلجعلابيطايتحالاراطإلابيكرتىلعصرحا
.هلةصصخملا

هيبنت

ةيطايتحالاتاراطإللتاراطإلالسالسحلصتال
ةبكرملافلتينأنكمياهمادختساف.ةريغصلا
عمتاراطإلالسالسمدختستال.لسالسلاو
.ةريغصلاةيطايتحالاتاراطإلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
عجار،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٢٨/ةيراطبلا

يفبغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
نمليصوتلاتالبكضعبوىرخأةبكرممادختسا
عابتانمدكأت.ةبكرملاليغشتءدبليجراخردصم
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقللةيلاتلاتاوطخلا

ريذحت}
كتباصإيفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
:ببسبةرطخنوكتنأنكمملانمو.ىذألاب

نكمملانميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.
.قورحلاضعبكلببستنأ

نكمملانميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأ

فاكءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإل

نأنكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصت

هيبنت

ىلإيدؤينأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
نامضاهلمشياليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأ
نعةبكرملاليغشتيفءدبلاةلواحم.ةبكرملا
نمو،اعفنيدجينلبحسلاوأعفدلاقيرط
.ةبكرملافالتإيفكلذببستينأنكمملا

ةديعبلاةغرافلاةيراطبللبجوملافرطلا.١

ةغرافلاةيراطبلليضرألابلاسلافرطلا.٢
ةديعبلا

ةميلسلاةيراطبللبلاسلافرطلا.٣

ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا.٤
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٠

)1(ةحناملاةديعبلاةيراطبللبجوملافرطلا
ةغرافلاةيراطبلل)2(ةبلاسلايضرألاةطقنو
.ةرايسلانمبكارلابناجيفنانوكي

فرطلاو)3(ةحناملاةيراطبللبلاسلافرطلا
ةرايسلاةيراطبىلعامهعضومتي)4(بجوملا
.ةحناملا

ةدوجومةغرافلاةيراطبللةبجوملاةلصولانوكت
.ةيراطبلافرطفشكلءاطغلالزأ.ءاطغتحت

نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت

ةيراطبماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
نأنكميف،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجب
طقفمدختسا.نيتبكرملافلتيفكلذببستي
عمتلوف١٢دهجوذماظنبةدوزمةبكرم
ردصمنمليغشتلاءدبدنعيبلسضيرأت
.يجراخ

الةقيرطبنيتبكرملافصبمق.٢
.اهيفناسمالتت

رايغلاعارذعضوةوقبنكرلالمارفبحسا.٣
ىلإلقنلاعجار.)نكرلا(Pعضولايف
.١٦٩/نكرلاعضو

هيبنت

ليغشتلاعضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
ةدعاسمبليغشتلاتاءارجإلالخةلصتموأ
يطغينلو.فلتلااهبيصيدقف،ىرخأةيراطب

نكمأىتم.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
نعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشتفقوأف،كلذ
ةدعاسمبليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانميأ
.ىرخأةيراطب

OFFعضولاىلعكرحملاحاتفمعض.٤
عيمجليغشتفقوأ.)ليغشتلافاقيإ(
ءانثتسابنيترايسلايفتاقحلملاوحيباصملا
دنعةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ
.اهيلإةجاحلا

ريذحت}
ةلاحيفىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
يفببستتنأنكمملانموكرحملاليغشتمدع
سبالملاونيديلاداعبإىلعصرحا.كتباصإ
ةدوجومةيئابرهكةحورمةيأنعتاودألاو
.ةبكرملاكرحمءاطغتحت

ريذحت}
برقلابباقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
دقو.ةيراطبلازاغراجفنايفةيراطبلانم
بيصأ،دارفألانمريثكلاةباصإيفكلذببست
ةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا.ىمعلابمهضعب
.ةءاضإلانمديزملاريفوتيفةبغرلا

نميتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ةلاحيف.اهسملتال.ىذألاكلببستنأنكمملا
لسغا،كترشبوأكينيعلضامحألاكلتةسمالم
ةدعاسملاىلعلصحاوءاملاباديجناكملا
.اروفةيبطلا

ريذحت}
ىرخألاةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
كيديدعبا.اغلاباررضكلببستنأنكمملانم
يفكرحملاءدبدرجمبةكرحتملاءازجألانع
.لمعلا

)+(بجوملارمحألالباكلافرطلِص.٥
.ةغرافلاةيراطبلايف)+(بجوملافرطلاب

رمحألالباكلانمرخآلافرطلالِص.٦
يف)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
.ةديجلاةيراطبلا
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)-(بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٧
.ةميلسلاةيراطبلايف)-(بلاسلافرطلاب

دوسألالباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.٨
)–(ةبلاسلايضرألاةطقنب)–(بلاسلا
.ةغرافلاةيراطبلل

ىلعيوتحتيتلاةبكرملايفكرحملالغش.٩
نارودلاةعرسبلمعيهعدوةديجلاةيراطبلا
.لقألاىلعقئاقدعبرأةدملفوقولادنع

ةيراطبلااهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٠
ةدعدعبةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلا
ىلإةجاحبةبكرملانوكتامبر،تالواحم
.ةنايصلا

هيبنت

بيترتباهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
ةيبرهكلاةرئادلايفروصقثدحيامبر،ئطاخ
نامضيطغينلو.ةبكرملافالتإيفببستيو
ليصوتبامئادمق.تاحالصإلاهذهةبكرملا
دكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلاتالبكةلازإو
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلانأنم
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ليصوتلالبكةلازإ

.ليصوتلاتالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا

تالباكلاةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
.قئاقدةدعلرودتةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملا

ةبكرملابحس

ةرايسلابحس

هيبنت

ةلطعمةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
ةرايسلانامضيرسينل.رارضأثودحيف
.ررضلااذهىلع

تانوكميفهقيلعتوأءيشيأطبربنجت
تاراطإلالوحةبسانمةمزحأمدختسا.قيلعتلا
.ةرايسلاتيبثتل

الةلطعملاةرايسلابحسيفةبغرلاةلاحيف
بنجتو.ةحطسمبحسةنحاشىوسمدختست
ضرعتتدقفالإويلدتملاعونلانمةعفارمادختسا
ليلقتيفةدعاسمللتارمممدختسا.فلتللةرايسلا
تالجعلاعفرمزلي.ةرورضلادنععافترالاةيواز
.ضرألانعةبوحسملاةرايسلايفةدئاقلا

مدختستالف،بحسةقلحبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
تاذةرايسلاىلإةرايسلابحسلبحسلاةقلحىوس
مدختستال.ميقتسمقيرطىلعنميوتسملاحطسلا
لحولاوأديلجلاىلعةرايسلابحسلبحسلاةقلح
.لامرلاوأ

ةجاحلادنعةصصختمبحستامدخةكرشرشتسا
.ةلطعملاةرايسلابحسىلإ

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
ةبكرملارطقينعيةيهيفرتبابسألةبكرملارطق
ةبكرمفلخةبكرملابحسلثمىرخأةبكرمفلخ
بحسعاونأنماعويشرثكألاناعونلا.لقنتملزنم
بحسوقروزلابحسامهةيهيفرتبابسألةبكرملا
ىلعةبكرملابحسوهقروزلابحس.ةيلدلا
وهةيلدلابحس.ضرألاىلععبرألااهتالجع
امنيبضرألاىلعنيتلجعىلعةبكرملابحس
فرعيزاهجىلعةعوفرمتالجعلايقابنوكت
.ةيلدلاب

رابتعالايفاهعضولةماهلارومألاضعبانهدجوت
:ةيهيفرتبابسألةبكرملابحسلبق

ةءارقنمدكأت.رطقلاةبكرملرطقلاةردق.
قلعتياميفةبكرمللةعنصملاةكرشلاتايصوت
.بحسلاةيلمعب

ىلعدويقلاضعبدجوت.ةبكرملارطقةفاسم.
نأعيطتستيتلاةينمزلاتارتفلاوتافاسملا
.بحسلاباهلالخموقت

وأليكولاعجار.ةحيحصلابحسلاةزيهجت.
تاميلعتلانمديزملبحسلاصصختم
.تادعملابةقلعتملاتايصوتلاو

امامت.اهبحسمتييكلةزهاجةبكرملاتناكاذإ.
دكأت،ةليوطةلحربمايقللةبكرملادادعإلثم
.اهبحسلةبكرملاريضحتنم
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هيبنت

ةيوهتةكبشمامأتبثمسرتمادختسايدؤي
يفببستيدقوءاوهلاقفدتةقاعإىلإةرايسلا
نامضيطغينلو.سورتلاقودنصفلت
رارطضالادنع.تاحالصإلاهذهةبكرملا
متييذلاعردلاىوسمدختستال،عردمادختسال
.بحسلاةبكرمىلعهبيكرت

قروزلابحس

.ةيلدلاةقيرطباهبحسلةممصمتسيلةرايسلاف

)يعابرلاعفدلاتابكرم(ةيلدلابحس

ءاقبإعميعابرلاعفدلاتابكرمبحسمدعيغبني
هذهرجنمنكمتتىتح.ضرألاىلعنيتلجع
ةصنمىلعاهعضونيعتي،ميلسلكشبتابكرملا
.ضرألانععبرالاتالجعلاعفترتثيحبةروطقم

تالجعلاعيمجبعفدلاماظنبلمعتيتلاةرايسلا
يتلايهقئاسلاعضويفمكحتللماظنبةدوزملاو
نعةيمامألاتالجعلاعفرءانثأاهبحسنكمي
عجار.رفسلاعضويفةرايسلانأاملاطضرألا
.١٨١/ةدايقلاعضوبمكحتلا

عفدلاتاذتابكرملا(ةّيلّدلاىلعبحسلا
)يمامألا

نوكتثيحبيمامألاءزجلانمةبكرملارجل
:ضرألاىلعةيفلخلاتالجعلا

.ةيلدلاىلعةيمامالاتاراطإلاعض.١

Pعضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٢
نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.)نكرلا(
/١٦٩.

.نكرلالمارفطبضا.٣

.يلودلا/ةيلدلاىلعماكحإبةبكرملاتبث.٤

دادعإلّةيلدللةعنصملاةكرشلاتاداشرإعبتا.٥
.بحسلاةيلمعلّةيلدلاوةبكرملا

.نكرلاةلمرفريرحتو.٦

فلخلانمةبرعلارج
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هيبنت

.اهفالتإىلافلخلانمةبكرملارجيدؤيدق
فيلاكتةبكرملانامضيطغينلً،اضيأ
رجًأمئادبنجت.اهبمايقلامتيتلاتاحالصإلا
.فلخلانمةبكرملا

رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا

لافقأ

ًاطيسومدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
مقوىوصقلاةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإل
داومولئاوسلاعجار.مادختسالادعبلافقألاميحشتب
.٢٧٨/اهبىصوملاميحشتلا

ةبكرملاليسغ

رركتملكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبو

هيبنت

وألكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ثيح؛لورتبلاىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمح
وأةيندعملاءازجألاوأةبكرملاءالطفلُتتدق
اذإةبكرملانامضيرسينل.اهبةيكيتسالبلا
تاجتنمىلعلوصحلانكمي.ررضثدح
عبتا.هعبتتيذلاليكولانمةدمتعملافيظنتلا
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلاةفاك
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
يأنمميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنم

هيبنت

ةفاسمليلاعلاطغضلامادختسابهايملاخضبنجت
.ةرايسلاحطسنم)ةصوب١٢(مس٣٠نملقأ
نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلاتالآمادختسا

)ةعبرمةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك٨٢٧٤
ةلازإوأفالتإيفببستينأنكمملانم
.تاقصلملاوتاناهدلا

هيبنت

لفسأنوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت

.eزمرهيلعدجويكرحملاءاطغ
يطغينلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف

.هحالصإةفلكتةبكرملانامض

تاميلعتعبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
يمامألاجاجزلاتاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغ
تاقحلملالككفبمق.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاو
لسغةزهجأقيعتوأررضتتدقيتلاةيفاضإلا
.ةرايسلا

داومةلازإلهدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
داوملاهذهلثمكرتةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلا
يفكلذببستيامبر،ةبكرملاحطسقوففجتل
.أدصلاثودح
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ةاومشلانم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
عقبكرتوشودخلاثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلا
.هايملا

ماعلالكشلابةيانعلا

ةفافشلاتاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
تفلتاذإ.عيبلادعبامةمدخنمبرستلاةعنام
فلتلامييقتلكليكوعجارف،ةيلطملاحطسألا
مويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلاداوملا.هحالصإو
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألاحالمألاو
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
،ةيعانصلانخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
تاناهدبررضلاقحلتنأنكمي،كلذىلإامو
لسغا.ةيلطملاحطسألاىلعةرتفلتيقباذإةبكرملا
،ةرورضلاةلاحيف.نكميامعرسأبةبكرملا
ةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغتافظنممدختسا
داوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلعاهمادختسال
.ةبيرغلا

يفًايوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
عجار.ناهدلاءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعب
.ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعفرعتللكليكو

كيتسالبلاىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
وأتاقصلملاوأطاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغ
نأنكميثيحعماللاريغءالطلاوأدلقملابشخلا
.تايفلتثودحيفرمألااذهببستي

هيبنت

عيملتلاداوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاىلعريثأتلاةديدش
عمشلاطقفمدختسا.اهفالتإيفببستيامبر
ًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغعيملتلاداومو

يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلاتاناهدل
.ةبكرملا

كرتا،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
ردقبةاطغموأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملا
.ناكمإلا

ةممصملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزلل

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
ةقبطلكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
نل.اهيففيواجتثودحوأاهيلعةيبابضءاضيب
.ررضلانمعونلااذهةبكرملانامضيطغي

ىلعةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموركلاوأموينمولألانمةعونصمةرايسلا
يأثودحيدافتلجأنم.أدصياليذلابلصلا

:ةيلاتلافيظنتلاتاميلعتًامئادعبتا،ررض

دنعدرابوهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.
.فيظنتلئاسيأمادختسالبقهسمل

لماعتللدمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
لباقلاريغبلصلاوأموركلاوأموينمولألاعم
ىلعفيظنتلالئاوسضعبيوتحت.أدصلل
ةرداقةيولقداومىلعوأةيلاعةبسنبضومح
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإىلع
.ةعماللا

بسحزٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعت

ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

لسغلادعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ءازجأللةيجراخلاةقبطلارمعةلاطإوةيامحل
.ةعماللاةيندعملا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو

نمةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
ليسغلصصخمنوباصعممعانلاشامقلا
تاراعشلاوتاسدعلاوتابمللافيظنتل،تارايسلا
يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا.اههباشاموةيجراخلا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ةبكرملاليسغ"
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ضعبوكيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
ءارجإبنجت.ةيجسفنبلاقوفةعشأللةيقاولاةيطغألا
.فاجلاىلعحسملاوأفيظنلاةيلمع

:حيباصملاةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت

.ةيواكوأةطشاكداوم.

ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.
اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
.ةيوقتافظنم

.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

ةيطغأيأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
ثاعبناببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيف
.اهنمةرارحلا

هيبنت

ةروصبحيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
ةيلمعلخدتالدقواهتيطغأفلتىلإةديج
.ةبكرملانامضتحتحالصإلا

هيبنت

ةقبطلاتاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ناعمللاىوتسمديزيدقناعمللاةليلقءادوسلا
مق.لكشلاةمظتنمريغةيئاهنةقبطلّكشيو
ءاملابناعمللاةليلقةطرشألافيظنتب
.طقفنوباصلاو

ءاوهلالخادم

نيب،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ليسغءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغ
.ةبكرملا

يتاموتوألاقلغلاماظن

ممصُميتاموتوأقلغماظنبةدوزمةبركملانوكتدق
كالهتسايفداصتقالاةدايزيفةدعاسمللاًصيصخ
يتاموتوألاقلغلاماظنةفاظنىلعظفاح.دوقولا
.حيحصلاليغشتلل

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا

.جاجزلافظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن

شامقلانمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
يفاهرمغدعبةيقروةفشنموأربولانمةيلاخ
فيظنتلئاسوأيمامألاجاجزلافيظنتلئاس
فيظنتدنعاديجيمامألاجاجزلالسغا.لدتعم
،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو،تارشحلا.تارفشلا
ببستتنأنكمملانمعيمشتلا/ليسغلاداوممكارتو
.ةحساملاثيولتيف

.ةفلاتوأةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
نمريبكردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق
سمشلاوةرارحلاوحلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألا
.ديلجلاوجولثلاو

رطملاوحيرلاةطرشأ

ةطرشأىلعايئابرهكةلزاعلانوكيليسلاموحشعض
دعاستو،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلانمةيامحلا
رودصوأقاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلع
ةرمرطملاوحيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلا
فاجلاوراحلاسقطلا.لقألاىلعةنسلايفةدحاو
تامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلاراركتمزلتسيدق
ةيلطملاحطسألاىلعطاطملانعةجتانلاءادوسلا
عجار.ةفيظنشامقةعطقباهحسمقيرطنع
.٢٧٨/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
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تاراطإ

فيظنتلتاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلا

هيبنت

يوتحتيتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
نكمملانمةبكرملاىلعلورتبلاتاقتشمىلع
دنع.تاراطإلاوأ/وناهدلافالتإيفببستينأ
دئاوزلاامئادحسما،تاراطإلاءالطةدامعضو
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألاىلعنم

موركلاوأموينوملألا-تانوكملاوتالجعلا

ءاملاعمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
فطشلادعب.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاو
ةفشنممادختسابففج،ةفيظنهايممادختسابلماكلاب
.عمشلاعضوكلذدعبنكمي.ةفيظنوةمعان

هيبنت

ةيلطملاىرخألاءازجألاوتالجعلافلتتامبر
ىلعاهتدايقدعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلاب
مويسلاكلاوأمويسنغاملااهيلعرثانتييتلاقرطلا
تاديرولكلامادختسامتيو.مويدوصلاديرولكوأ
جولثلادوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
موركلابةيلطملاءازجألااًمئادلسغا.ةبرتألاو
.داوملاكلتلاهضرعتدعبءاملاونوباصلاب

هيبنت

فيظنتليلاحممدختستال،حطسلافالتإبنجتل
داوموألكآتللةببسملقصداوموأةاشرفوأ
ليلاحموأةيوقنوباصليلاحموأةيئايميك
تالجعلاىلعضامحأىلعلمتشتفيظنت
.موينوملألاوأموركلاحاولأىلعةلمتشملا
الكلذكو.طقفةدمتعملافيظنتلاليلاحممدختسا
تالجعىلعيوتحتيتلاةبكرملاًاقلطمدقت
لخادموركلابةيلطموأموينوملألانمةعونصم
فيظنتشرفمدختستيتلاةيلآلاتارايسلاةلسغم
دقف.نوكيلسلاديبركىلعةيوتحملاتاراطإلا
تايلمعةبكرملانامضيطغينلو،فلتثدحي
.حالصإلا

لمارفلاماظن

فرعتللميطارخلاوًايرصبةلمرفلاطوطخصحفا
بيرستلاوءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلع
صرقةناطبصحفامث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاو
فورظيفتانارودلاولكآتلانعًاثحبلمارفلا
سادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطبصحفا.حطسلا
ءازجألكصحفا.تاعدصتوألكآتيأنعًاثحب
.ىرخألالمارفلا

هيساشلاوقيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم

ًايرصبهيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأةدوقفمءازجأوأكفوأتايفلتيأىلعفرعتلل
.ًايونسلقألاىلعةرمكلذولكآتتامالع

هطبروهتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأققشتوأبرستدوجومدعوةبسانمةروصب
.اهريغوكاكتحا

ةيطغألاوةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
.برستلانعًاثحبرواحملاتادادسوةيطاطملا

لكيهلاتانوكمميحشت

ةيسيئرلالفقلاتاناوطسألكىلعمحشلاعض
ةرخؤملابابتالصفموكرحملاءاطغتالصفمو
تانوكملانكتملاميندعملادوقولابابةلصفمو
ىلعنوكيلسلاموحشعضوظفاحي.ةيكيتسالب
شامقةعطقمادختسابسقطلانمةيامحلاةطرشأ
،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأةدملاهيلعةفيظن
.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنميو

يلفسلاءزجلاةنايص

ءاممدختسا،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
نتعا.يلفسلالكيهلابةلاكأداوميأفطشلًايداع
نيطلااهبعمجتيدقيتلاقطانملافيظنتباًديج
.ىرخألاةقلاعلاتافلخملاو

ةرشابمةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
/يمامألاروحملاجتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلع
يدؤتدقعفترملاطغضلاتاذهايملانأل.يفلخلا
هايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتولافقألاحتفىلإ
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتسةثولملا
.اهلادبتسامزليسورواحملا
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٢٦٧ ةبكرملابةيانعلا

ةيندعملاحاولألافلت

حاولألاحالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
ةشروعضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملا
متيتلاءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلا
.أدصلانمةيامحلاةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإ

نمةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلا

ناهدلافلت

مادختسابةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
.لكآتلابنجتلكليكواهرفوييتلاليمجتلاداوم
يفناهدلانمةفلاتلاةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي
.ليكوللةعباتلاحالصإلاةشرو

ةيواميكلاتاناهدلاعقب

حطسأىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ناتهبتالاحةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملا
ةنكادعقبنّوكتوةخطلمتاقلحلكشىلعناولأ

رظنا.ناهدلاحطسىلعةمظتنمريغةريغص
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ماعلالكشلابةيانعلا"

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
تاميسجلااهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
.ماظتنابةبكرملليلخادلاءزجلافظن،ةخستملا
وأدئارجلاقاروأ.روفلاىلعةبرتأةيألزأو
ءازجألاثيولتيفببستتدقةنكادلاةشمقألا
.ةرايسلابةيلخادلا

نمةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
.تادادعلاةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلع
روفلاىلعلزأ،ًالدتعمنوباصلولحماًمدختسم
نمةياقولاميركوديلامسلبنعةجتانلاخاسوألا
عيمجىلعنمتارشحلاتادراطوأسمشلا
.مئادفلتكلذنعجتنيدقفالإو،ةيلخادلاحطسألا

حطسأللاًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
.مئادفلتثودحنودةلوليحللاهفيظنتمتييتلا

ال.ًةرشابمفيظنتلاشامقىلعتافظنملالكعض
وأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملاشربمقت
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشترصانع

ةمالسلاتاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
فيظنتءانثأ.اًديجاهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملا
ذفاونلاوباوبألاحتفا،ةرايسلابةيلخادلاءازجألا
.ةبسانملاةيوهتلاىلعلصحتل

ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
:ةيلاتلاقرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا

ةداحةادأةيأوأةقالحسومًاقلطممدختستال.
حطسألانميأىلعنمخاسوألاةلازإل
.ةيلخادلا

.ًاقلطمفاجرعشتاذةاشرفمدختستال.

.طرفمطغضبوأةدشبحطسيأكحتال.

وأةلسغملابةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
عمقابطألاليسغلةصصخملانوباصلاعاونأ
تافظنملاىلإةبسنلاب.موحشلاةلازإداوم
٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوحمدختسا،ةلئاسلا
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج١(تارتل

باذتجاورثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ىلعلمتشتليلاحممدختستال.خاسوألا

.ٍواكوأيوقنوباص

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

ىلعلمتشتتافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداوم

يلخادلاجاجزلا

.هايملابًاللبُمًايربوًايندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
ةفاجشامقةعطقمادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما
جاجزفظنممدختسا،ةرورضلادنع.ةفيظنو
.طقفءاملابفيظنتلادعبًايراجت

هيبنت

اًقلطمدمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
جاجزىلعلكآتللةببسملاتافظنملامادختسال
لكآتللةببسملاتافظنملاببستتدقف.تابكرملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلافيظنتلاوأ
.ةيفلخلاذفاونلا

لالخهايملامادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
ةيكلمنمىلوألارهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتف
.اهيلعبابضلاسدكتىلإليملاليلقتىلإةرايسلا

توصلاتاربكمةيطغأ

ءاطغلوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
فّظن.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكم
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلا
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ةيلطملابلاوقلا

.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ

اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.
نمةيلاخشامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولا

نماجيزممدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملا

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا

عمحطسلافيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
قفرممادختسامتاذإ.ةمعانةاشرفبقفرممادختسا
ةداجسىلعطقفهمدختساف،ةيئاوهلاةسنكمللراود
كنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلالبق.ةيضرألا
:ةبرتألانم

.ةيقروةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.
نكميعقبةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو
.اهتلازإ

ردقربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
ةسنكملامادختسابفيظنتلالبقاهنمنكمم
.ةيئابرهكلا

:فيظنتلل

نميلاخلافيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١
ىصوي.ءاملايفناولألاتباثوربولا
ةلوليحللةقيقدلاةجسنألايذشامقلامادختساب
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولالاقتنانود

ىتحقفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
شامقنمهايملاتارطقطقاستفقوتي
.فيظنتلا

قفربحسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
قوففيظنتلاةشامقفل.فصتنملاهاجتاب
نودةلوليحللرركتملكشبفيظنتلاةقطنم
.ةجسنألابخاسوألاقاصتلا

نأىلإقفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
.فيظنتلاشامقىلإةبرتألالاقتنافقوتي

مدختساف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
ادوصلابطقفاًعوبتمًالدتعمنوباصلولحم
.ةدرابلا

رمألامزلتسيدقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
ربتخا.عقبليزموأيراجتةوسكفظنممادختسا
مادختسالبقنوللاتابثنمدكأتللاريغصاءزج
،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزموأةوسكلافظنم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلافظنف

صاصتمالةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلا

اتشاشوناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملا

ىلعةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
.ةرايسلاتاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألا
يتلاةبرتألاةلازإلةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ
حسملاقيرطنعقفربفظنمث.حطسألاشدختدق
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطقمادختساب
.ذفاونلابةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست

فايلألانمشامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو
.نوباصلانمليلقمادختسابكلذو،ةدحىلعةقيقدلا
اهفطشاو.ةجسنأمّعنموأضييبتلاداوممدختستال
اهمادختسالبقءاوهلايففجتاهكرتاواًمامت
.ىرخأةرم

هيبنت

فيظنتلطفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف.؛ةشاشلا
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

حطسألاولينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ةليلقءالطلاحطسأوىرخألاةيكيتسالبلا
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاوناعمللا
يعيبطلكشب

ةبرتألاةلازإلءاملابًاللبماًمعانًاقيقداًجيسنمدختسا
نمديزمل.ةتباثلاريغخاسوألانمصلختلاو
معانوقيقدجيسناذاًشامقمدختسا،لماشلافيظنتلا
.لدتعمنوباصلولحمبًاللبم

هيبنت

ةصاخبو،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
ةيلخادلاحطسألانعًالضف،بوقثملادلجلا
ةطرفملاةبوطرلاحسما.مئادفلتيف،ىرخألا
فجتاهعدوفيظنتلادعبحطسألاهذهىلعنم

)عبتي(
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٢٦٩ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(هيبنت

وأ،ةرارحلامادختسابنجت.ةيعيبطةروصب
تافظنملامدختستال.عقبلاتاليزموأ،راخبلا
يتلاتاجتنملاوأنوكيلسلاىلعلمتشتيتلا
تافظنمللنكمي.عمشلاىلإاهتبيكرتيفدنتست
رهظمرييغتةبيذملاداوملاكلتىلعلمتشتيتلا
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلاوأدلجلالكشو
.اهمادختساب

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
جهولاضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
جاجزلاربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألا

هيبنت

مئادفلتيفوجلاتارطعممادختساببستيدق
سمالاذإ.ةيلطملاحطسألاوةيكيتسالبلاداوملل
لخاديلطموأيكيتسالبحطسيأوجلارطعم
ةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلعهفشنف،ةبكرملا
نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبمشامق

نعةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسا

تامدخظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلا

تافظنملادحأوئفادءامبليسغلاةيلمعِرجأ
اهفطشامث.ضييبتلارولكمادختسابنجت.ةلدتعملا
.اًمامتفجتاهكرتاو،درابلاءاملاب

نامألاةمزحأبةيانعلا

.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
ةمزحأعمةضَيبمفيظنتداوميألمعتستال
ىلإيدؤيدقرمألااذهف.اهغبصبمقتالونامألا

الدق،ثداحعوقوةلاحيفو.مازحلافعض
.ةمئالملاةيامحلاريفوتنمنامألاةمزحأنكمتت
ئفادلاءاملاعملدتعملانوباصلاطقفمدختسا
.فجيمازحلاكرتا.نامألامازحفيظنتيف

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
اذإوأبسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
مادختساقيعيدقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيمل
ىلإتاساودلاعملخادتلايدؤيدقو.تاساودلا
ةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساودىلعطغضلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلإيدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايزوأ/و
نأدكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودح
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجس

ةقيرطبتاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
.ةبسانم

ةيلصألاتادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.
رمألابلطتاذإو.كترايسبسانيلكشب
ءارشبىصُوي،ةيضرألاديجاجسلادبتسا
ةيضرألاديجاجس.ةدمتعملاةيضرألاديجاجس
ةدمتعملاديجاجسلافالخبىرخألاعاونألانم
قيعتدقو،ةحيحصةقيرطباهتيبثتمتيالدق
الةيضرألاديجاجسنأاًموددكأت.تاساودلا
.تاساودلاعملخادتت

ةبكرملانكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأىلعةيضرأةداجسةكسامبةدوزم
.قئاسلابناج

حيحصلابناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحن

يفةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناج

.قئاسلاةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.

.ىرخأةداجسقوفةيضرأةداجسعضتال.
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٠

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف

قئاسلابناجبةصاخلاةيضرألاةريصحتيبثتمتي
تيبثتمتي.زاجتحارارزأةطساوباهعضوميف
يفبكارلابناجبةصاخلاةيضرألاةريصح
.زاجتحارزةطساوباهعضوم

ةيضرألاةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
.هتلازإبمقوكساملالفقءاغلإل

كسامةحتفنيطبتةطساوبتيبثتلادعأ.٢
مقوةحسمملاكسامقوفةيضرألاةداجس
.اهناكميفاهتيبثتب

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
قيعتالةيضرألاةداجسنأنمدكأت.اهناكم
.تاساودلا
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٢٧١ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٢٦٩................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٢٧٢.................ةنايصلالودج

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٢٧٨.................اهبىصوملا
٢٧٩........ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٢٨٠...............ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
ةنايصلامسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
ىلعكتدعاسمللودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملا
وألامهإلاةجيتنةظهابلاحالصإلافيلاكتيدافت
ىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملاريغةنايصلا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلًابسحتةبكرملاةميقبظافتحالا
.كلاملاىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ

ةنايصلاءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
.ةليدبلاةيلصألارايغلاعطقمادختسابةبولطملا
صيخشتءارجإلتازيهجتلاوتاودألاثدحأمهيدلو
ددعءالكولانمديدعلادازدقو.قيقدوعيرس
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلاتاعاس
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
ءالمعلاتاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانم

ةنايصلاتامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
نيينفلادوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاو
ءارجإللثمألاناكملاوهليكولانإف،نيبردملا
نيببوانتلاوتيزلارييغتلثمةيرودلاةنايصلا
لثم،ةيفاضإلاةنايصلارصانعصحفوتاراطإلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاولمارفلاوتاراطإلا

هيبنت

ىلإةجاحلايفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإ
تايلمعءارجإوةنايصلاتارتفبمازتلالانإ

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

مادختساوةبكرملاىلعةنياعملاوصحفلا
تاءارجإاهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحللةمهم

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
.ةبكرملاكلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ةمدخلالامعأءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي
ةنايصلادعاست.ليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكهذه
ةديجةلاحيفاهيلعظافحلايفةبكرمللةديجلا
تازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتساديشرتو
.ةبكرملانم

نإف،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
زربتدقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحا
.تامدخلاءارجإوصحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلا
ةبولطمةيداعلاةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل

دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.
تاراطإلاتامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
.١٦٣/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ليمحتلاو

ريسللةبسانمحطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
.ةينوناقلاةدايقلادودحةاعارمعم

دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
/٢٠٤.
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ةنايصلاوةمدخلا٢٧٢

ةيفاضإلاةمدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
ةنايصلالودج-ةنايصلالودجيفةبولطملا
."ةيداعلا

ةقاشلافورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرمللةبولطم

يفرورملاةفيثكندملايفًابلاغمدختُست.
.راحلاسقطلا

قطانملاوتاردحنملاىلعًابلاغمدختُست.
.ةيلبجلا

.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.

.ةعرسلاةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختُست.

وأةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختُست.
.علسلاليصوتتامدخل

تامدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
ةمدخلودج-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةقاشلافورظلا

ريذحت}
اًريطخةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
ّذفنتالف.ةريطختاباصإعوقويفببستيدقو
تامولعملاكيدلترفاوتاذإالإةنايصلالامعأ
،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاوةيرورضلا
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونمبلطاف
كسفنبةمدخلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
/٢١٥.

ةنايصلالودج
اهبموقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملا

دوقولابدوزتلادنع

تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.
.٢١٨/كرحملا

رهشلكةرم

طغضعجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٤٣/تاراطإلا

عجار.لكآتلانعًاثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٤٨/تاراطإلاصحف

.يمامألاجاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٢٦/لسغلالئاسعجار

كرحملاتيزرييغت

روهظدنعحشرملاوكرحملاتيزرييغتبمق
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلا
لكوأليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠رورمدعبوأةصرف
لضفأيفةدايقلاةلاحيف.برقأامهيأ،ةنس
ىلإكرحملاتيزرمعماظنريشيالدق،فورظ
بجي.ماعىلإلصياملةبكرملاةمدخلةجاحلا
ماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت
ينفلاعيطتسي.تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو
ةداعإةلاحيف.لمعلااذهذيفنتليكولاىدلبردملا

كيلع،دصقنودكرحملاتيزرمعماظنطبض
/مك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرمللةنايصلاءارجإ

ماظنطبضدعأ.ةمدخةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠
ماظنعجار.تيزلارييغتدنعكرحملاتيزرمع
.٢٢٠/كرحملاتيزرمع

لكةبولطملاتامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠

هبىصومكلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
ريودتعجار.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرملل
.٢٤٨/تاراطإلا

ةيوئملاةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
تيزرييغتكيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعل
ماظنطبضةداعإوحشرملالادبتساوكرحملا
و٢١٨/كرحملاتيزعجار.تيزلارمع
.٢٢٠/كرحملاتيزرمعماظن

عجار.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٢٣/كرحملاديربتلئاس

.يمامألاجاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٢٦/لسغلالئاسعجار

كرصببيمامألاجاجزلاةحسامشيرصحفا.
.ةبيرغلاماسجألاوأقوقشلاوألكآتلانعًاثحب
شيرلدبتسا.٢٦٣/ةيجراخلاةيانعلاعجار
شيرلادبتساعجار.ةفلاتلاوأةلكآتملاةحساملا
.٢٣٠/تاحساملا

طغضعجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٤٣/تاراطإلا

تاراطإلاصحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
/٢٤٨.
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٢٧٣ ةنايصلاوةمدخلا

.لئاوسلاتابرستنعًاثحبكرصببصحفا.

/حشرمعجار.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
.٢٢١/كرحملاءاوهفظنم

ةيجراخلاةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
/٢٦٣.

قيلعتلاوهيجوتلاماظنتانوكمكرصببصحفا.
ريغوأةفلاتلاءازجألانعًاثحبهيساشلاو
.لكآتلاتامالعوأةدوقفملاوأطبرلاةمكحم
.٢٦٣/ةيجراخلاةيانعلاعجار

عجار.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٦٢/نامألاماظنصحف

وأفلتلانعًاثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعًاثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

عجار.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٢٦٣/ةيجراخلاةيانعلا

حاتفمصحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٢٩/ةكرحلائداب

قودنصبنكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
لمارفصحفعجار.يكيتاموتوألاسورتلا
.٢٣٠/)نكرلا(Pعضولاةيلآونكرلا

وأفلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
.رمألامزلاذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايز

تامالعنعًاثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.
.تايفلتلانماهريغوأقوقشلاوألكآتلا
عضويفتابثلاىلعةماعدلاةردقصحفا
.ةمدخلاىلإةجاحلادنعليكولاعجار.حتفلا

نإ،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٤٥/فقسلاةحتفعجار.تدجو
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ةنايصلاوةمدخلا٢٧٤

يفةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةيداعلا-ةددحملااهديعاوم
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٠
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٠
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تيزىوتسمصحفا.ةبولطملاةمدخلاءارجإوتاراطإلانيببوانتلا
دنعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاوكرحملا
.ةرورضلا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)1(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @

)2(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)3(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا @

)4(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)5(.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا @

)6(.يفلخلاروحملالئاسّريغ @ @ @

)7(.لمارفلالئاسلادبتسا
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13/16

٢٧٥ ةنايصلاوةمدخلا

يفةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
ةيداعلا-ةددحملااهديعاوم

حشرمرييغتمزلي.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)1(
قطانميفةدايقلاةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلا
ءاوهةدوجبقطانموأةيلاعةيرورمةفاثكتاذ
قطانميفوأةيلاعةبرتأتايوتسمبوأةضفخنم
ةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزليدق.ةئيبلابةراض
ىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدتضافخنا
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأذفاونلا

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

ميطارخلاوراخبلاودوقولابيبانأعيمجصحفا)2(
نموميلسلكشباههيجوتواهليصوتنمدكأتللكلذو
.ةديجةلاحيفاهنأ

ةئيبيفةدايقلادنع.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)3(
وأتيزرييغتةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتم
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأ

ماظنعجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)4(
.٢٢٢/ديربتلا

ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)5(
دنعلدبتساو؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلا

ةرشابمةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال)6(
جراخميشاربوأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجت
ءاملازواجتينأنكمي.يمامألا/يفلخلاروحملا
ةبلعلئاسثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
قودنصرمعنمللقيثولملالئاسلا.ليوحتلا
.هلادبتسابجيورواحملاوأ/وسورتلا

عجار.تاونسةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)7(
.٢٢٧/لمارفلاتيز
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ةنايصلاوةمدخلا٢٧٦

يفةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوم
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تيزىوتسمصحفا.ةبولطملاةمدخلاءارجإوتاراطإلانيببوانتلا
دنعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاوكرحملا
.ةرورضلا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)1(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @

)2(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)3(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسرييغت @ @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا @

)4(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)5(.تاقحلملاريودترويسًايرصبصحفا @

)6(.يفلخلاروحملالئاسّريغ @ @ @

)7(.لمارفلالئاسلادبتسا
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٢٧٧ ةنايصلاوةمدخلا

يفةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوم

حشرمرييغتمزلي.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)1(
قطانميفةدايقلاةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلا
ءاوهةدوجبقطانموأةيلاعةيرورمةفاثكتاذ
قطانميفوأةيلاعةبرتأتايوتسمبوأةضفخنم
ةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزليدق.ةئيبلابةراض
ىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدتضافخنا
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأذفاونلا

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

ميطارخلاوراخبلاودوقولابيبانأعيمجصحفا)2(
نموميلسلكشباههيجوتواهليصوتنمدكأتللكلذو
.ةديجةلاحيفاهنأ

ةئيبيفةدايقلادنع.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)3(
وأتيزرييغتةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتم
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأ

ماظنعجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)4(
.٢٢٢/ديربتلا

ًاثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)5(
دنعلدبتساو؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلا

ةرشابمةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال)6(
جراخميشاربوأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجت
ءاملازواجتينأنكمي.يمامألا/يفلخلاروحملا
ةبلعلئاسثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
قودنصرمعنمللقيثولملالئاسلا.ليوحتلا
.هلادبتسابجيورواحملاوأ/وسورتلا

عجار.تاونسةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)7(
.٢٢٧/لمارفلاتيز
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ةنايصلاوةمدخلا٢٧٨

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

.)88863400رايغلاةعطقمقرATF-WS)GMيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

عمقفاوتيميحشتتيزوأ)12377985زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(لكيهلاميحشتتيزلكيهلاميحشت
NLGIتابلطتم .GC-LBوأLBةئفلا،#2

عجار.®DEX-COOLديربتلالئاسطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
.٢٢٣/كرحملاديربتلئاس

عونمادختسابحصُني.ةبسانملاSAEةجوزلةجردب™dexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1 Synthetic Blend.٢١٨/كرحملاتيزعجار.

.اهلداعياموأ)88861013مقررايغةعطق(PLUSدوقولاةجلاعمماظندوقولاىلإةفاضملاداوملا

.)12346241زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاسءاطغلاتالصفموءاطغلا

DOTةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن .)19299818زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(3

جالزمعيمجتوعفرلاةباوبةقاطكرحمةركةلصو
ةاسرمورواحملاويوناثلاجالزملاوكرحملاءاطغ

ريرحتلاةطاقسوضبانلا

تيزوأ)89021668زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(Lubriplateميحشتلالوسوريأ
NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشت .GC-LBوأLBةئفلا،#2

Dexronروحملاقلزميفلخلاروحملاسرتلئاس LS)88862624مقرزروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(.

.)88901975زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(يفلخلاروحملليكيلورديهلالئاسلايفلخلايلضافتلاضباقلئاس

.)88863089زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(ةکرحلالقانلئاسلقنلاةبلع

نوكيلسلامحشوأ)3634770زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Weatherstripميحشتلالئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت
.)12345579زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(لزاعلا

.دّمجتلانمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
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٢٧٩ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

ACDelcoنمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا

كرحملاءاوهرتلف/يقنم

3.6Lكرحم V620857930A3178C

كرحملاتيزرتلف

3.6Lكرحم V619330000PF63E

13508023CF185رابغلاحشرم

لاعشإلاتاعمش

3.6Lكرحم V61264678041-130

تاحساملاتارفش

-23372088)ةصوب٢٣٫٦(مس٦٠ـقئاسلابناج

-23360287)ةصوب١٩،٧(مس٥٠–بكارلابناج

-23308226)ةصوب١١،٨(مس٣٠—يفلخلا
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ةنايصلاوةمدخلا٢٨٠

ةنايصلاتالجس
تالاصيإعيمجبظفتحا.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلا

تيرجأيتلاتامدخلاةنايصلامتخةمدخلابماقةفاسملادادعةءارقخيراتلا
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٢٨١ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٢٨١.......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٢٨١.......ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٢٨٢............تافصاوملاوتاعسلا
٢٨٤..........كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
رسيألابناجلاىلعتاسايقلاةزهجأةحوللةيمامألا
نميمامألاجاجزلاربعهتيؤرنكمي.ةبكرملانم
)VIN(ةرایسلافیرعتمقررهظيامك.جراخلا
رايغلاعطقوةبكرملادامتعاتاقاطبىلعًاضيأ
.ليجستلاوةيكلملاتاداهشو

كرحملافيرعت

.VINمقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك
عطقوتافصاوملاوةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تاعسلانمض"كرحملاتافصاوم"عجار.رايغلا
لوحتامولعمىلعلوصحلل٢٨٢/تافصاوملاو
.ةبكرملاكرحمدوك

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
ةيضرألفسأةيفلخلاةريجحلايفدجوتةمالعلاهذه
يوتحتوةلومحلانيزختفرةدحولخادةلومحلا
:ةيلاتلاتامولعملاىلع

.)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

.زارطلابةصاخلاتامالعلا.

.ءالطلاتامولعم.

.ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.

.ةبكرملانمةقاطبلاهذهةلازإبنجت
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ةينفلاتانايبلا٢٨٢

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا
.تامولعملانمديزملل٢٧٨/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا

ةداملا
تاعسلا

ةيزيلجنإلايرتم

،ديربتلالئاسبءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس
صاخلاليكولاىلإعجرا.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا

.تامولعملانمديزمىلعلوصحللكب

تراوك;١٢٫٠رتل٣٧،١١كرحملاـديربتلاماظن

تراوك٦٫٠رتل٥٫٧رتلفعمكرحملاتيز

دوقولانازخ

نولاج١٩،٤رتل٧٣،٤ةيمامألاتالجعلابعفدلا

نولاج٢١،٧رتل٨٢،١تالجعلاعيمجبعفد

مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع

لئاسلاىوتسمنمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعب
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٢٨٣ ةينفلاتانايبلا

كرحملاتافصاوم

لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

3.6Lكرحم V6Sناصح٣٣٥(تاووليك٢٥٠(
1-ةقيقد٦٨٠٠@

٣٨٦Y)مدقلطر٢٨٥(
1-ةقيقد٥٣٠٠@

–٠٫٠٣١(ملم٠٫٩٠–٠٫٨٠
)ةصوب٠٫٠٣٥

ةبكرمللةعرسىلعأ

ةيزيلجنإلايرتمةعرسىلعأ

ةعاسلايفًاليم١٤٦اس/مك٢٣٥ةصوب٢٠سايقراطإعمV6كرحمرتل٣،٦

ةعاسلايفًاليم١٣٠ةعاس/مك٢١٠ةصوب١٨سايقراطإعمV6كرحمرتل٣،٦
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كرحملاعفدريسهيجوت
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٢٨٥ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٢٨٥................ةيصوصخلاو
٢٨٥..........ثدحلاتانايبتالجسم
٢٨٦.........هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست
رتويبمكلاةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
ةرايسلاءادأبةصاخلاتامولعملاليجستبموقتيتلا
ةرايسلامدختست،لاثملاليبسىلع.اهتدايقةيفيكو
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمكتادحو
راشتناتالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
اذإو،مداصتثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولا
لمارفلاريفوت،ماظنلااذهبةدوزمةرايسلاتناك
يفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسملقالغناللةعناملا
تانايبنيزختبتادحولاهذهموقتدق.ةرايسلا
موقتدق.ةبكرملاةمدخىلعليكولاينفةدعاسمل
ةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأتادحولاضعب
لدعملاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتبكمايق
هذهلنكمي.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسا
لثم،ةيصخشلاتاليضفتلابظافتحالااًضيأتادحولا
دعاقملاعاضوأوطبضلاةقبسمويدارلاتاطحم
.ةرارحلاةجردتادادعإو

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
ءادأةيفيكمهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
هبشياموأمداصتثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأ
مادطصالاوأةيئاوهلاةداسولاخافتنالثم،مداصتلا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلابزجاحب

ةرتفلنامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
مت.يجذومنلكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمز
ليجستلةبكرملاهذهيفدوجوملاEDRميمصت
:لثمتانايب

.كتبكرميفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.
؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا

ماق)ساسألانمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.
ولمارفلاوأ/ودوقولاةساودطغضبقئاسلا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.

لضفأمهفريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
.تاباصإوتامداصتاهبثدحتدقيتلاتالاحلل

ةظحالم
لاحيفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
يأليجستمتيالو.يداعريغمداصتثداحعوقو
ةدايقلافورظلظيفEDRةطساوبتانايب
لثم(ةيصخشتانايبيأليجستمتيالامكةيداعلا
موقتدق،نكل.)ثداحلاعقومورمعلاوعونلاومسالا
جمدب،نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،فارطألاضعب
يتلاةيصخشلافيرعتلاتانايبعمEDRتانايب
يفقيقحتلاءانثأينيتورلكشباهيلعلوصحلامتي
.مداصتلاثداح

رفاوتمزلي،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
وأةبكرملللوصولاةيناكمإوةصاختادعم

EDR.ناكمإب،ةبكرملاّعنصُمىلإةفاضإلاب
يتلاونوناقلاقيبطتتاطلسلثم،ىرخأفارطأ
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اذإتامولعملاةءارقبمايقلا،ةصاخلاتادعملاكلتمت
ةبكرملاىلإلوصولاةيناكمإاهلترفاوت
.EDRوأ

عالطالاب)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
ىرخأفارطأعماهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلع
اذإوأ،ةرايسلاكلامةقفاومىلعلوصحلادعب:الإ
ةقفاومىلعلوصحلادعبفةرجأتسمةرايسلاتناك
وأةطرشلانميمسربلطلةباجتساكوأرجأتسملا
ةكرشعافدنمءزجكوأههباشمةيموكحةهجةيأ
نكمي.نوناقلاددُحيامكوأ)GM(زروتوملارنج
لارنجةكرشموقتيتلاتانايبلامادختساًاضيأ
ءافيإللاهمالتساوأاهعمجب)GM(زروتوم
زروتوملارنجةكرشبةصاخلاثحبلاتابلطتمب
)GM(نيرخآللتانايبلاهذهةحاتإمتتدقوأ
مدعوةجاحلاحيضوتمتيامدنع،ثحبلاضارغأل
كلامبوأةددحمةبكرمبتانايبلاطابترا
.ددحمةبكرم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
نمءزجكةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
دقماظنلااذهمادختسانإف،هيفرتلاوتامولعملاماظن
ماقرأونيوانعلاوتاهجولانيزختىلإيدؤي
ليلدعجار.ةلحرلاتامولعمنماهريغوفتاوهلا
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملاماظن
تاميلعتىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلا
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