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٢........................ةمدقمىوتحملا
٥....................لدولقام
٢٨.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٥٣..............دناسملاودعاقملا
٩٩.......................نيزختلا
١٠٣.....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٥٩........................ةرانإلا
١٦٦......هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٦٧......خانملايفمكحتلاحيتافم
١٨٠..............ليغشتلاوةدايقلا
٢٣٨................ةبكرملابةيانعلا
٣٠٥...............ةنايصلاوةمدخلا
٣١٦.................ةينفلاتانايبلا
٣٢١..............ليمعلاتامولعم
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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألا
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCADILLACزمرو
CADILLACوCT6ةيراجتتامالعيه

ةكرشلتامدختامالعوأ/و
General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ

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

ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}

يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

تامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفصيف

23229105_ARA
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٣ ةمدقم

ةبكرملازومرلودج

نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
عجار،زمرلااذهلوحتامولعملانمديزملل
.سرهفلا

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9
ءاوهلافييكت:#
G:ءاوهلافييكتديربتتيز
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

g:يفيتوصلاليغشتلارصانع
)ترفوتاذإ(®OnStarوأةدايقلاةلجع
لمارفلاماظنريذحتحابصم:$
I:دمتعمينف
ليمحتلاماظن:"
I:ةعرسلاتبثم
بقثلللباقريغ:`
ةمدخبلطتيال:^
B:كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد
O:ةيجراخلاحيباصملا
نارينلل/بهللضرعتلارظحي:_
H:لاعتشالللباق
دوقولاسايقم:.
ةيئابرهكلاتارهصملا:+

ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم:3
ةيمامألاحيباصملاب
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
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٥ لدولقام

لدولقام

تاسايقلاةزهجأةحول
ةزهجأةحولىلعةماعةرظن

٦.....................تاسايقلا

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

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

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

٢١.......................ةعرسلا
تامولعمزكرم
٢١................)DIC(قئاسلا
٢١.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
٢٢..............ةيليللاةيؤرلاماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٢...............)FAB(ةيمامألا
ةاشملاةلمرفماظن

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

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

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

٢٣.......................)نكرلا
نكرلادعاسمماظن

٢٣..........)APA(يكيتاموتوألا
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٤................)RAB(فلخلل
٢٤.......تاقحلملاليغشتسباقم
مكحتلليملاعلاماظنلا

٢٤.......................دعبنع
٢٥...................فقسلاةحتف

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٥.........تابثلايفينورتكلإلا
٢٦..........تاراطإلاطغضةبقارم
LGWجودزمينيبرتكرحم(دوقولا V6

٢٦.................)رتل3.0ةعس
LGXكرحم(دوقولا V6ةعس

٢٦......................)رتل٣٫٦
٢٦.........كرحملاتيزرمعماظن
٢٧...............ةيداصتقالاةدايقلا



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

لدولقام٦

تاسايقلاةزهجأةحول

تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
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٧ لدولقام

.١٧٨/ةيوهتلاتاحتف.١

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢
/١٥٩.

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ
.١٦٢/راسملارييغتوفاطعنالا

ىوتسم(تاسايقلاةزهجأةعومجم.٣
ةزهجأةعومجموا١١٢/)ةدعاقلا
.١١٥/)روطملازارطلا(تاسايقلا

.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار
/١٣٢.

.١٠٥/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام.٤

٥.ENGINE START/STOP Button)رز
عضاومعجار.)كرحملافاقيإ/ليغشت
.١٩٠/ليغشتلاحاتفم

ةمظنأعجار.نكرلادعاسمماظنرز.٦
فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا
/٢١٦.

يكيتاموتوألانكرلادعاسمماظنرز
)APA(.نكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢١٦/فلخللعوجرلاوأ

كرحملافاقيإ/ليغشتليطعتحاتفم
ءدبعجار.)اًرفوتمناكاذإ(اًيئاقلت
.١٩١/كرحملاليغشت

حيباصملاماظنعجار.ءوضلارعشتسم.٧
.١٦١/يكيتاموتوألاةيسيئرلا

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٨
/١٦٢.

قودنصعجار.تازافقلاقودنصرز
.٩٩/تازافقلا

.١٦٦/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٩

٦٠/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١٠
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

.هيفرتلاوتامولعملاماظنسملةحول.١١
تامولعملاماظنليغشتليلدرظنا
.هيفرتلاو

خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظن.١٢
مكحتلاماظنوا١٦٧/)ةيعابرةقطنم(
)ةيئانثةقطنم(خانملابيكيتاموتوألا
/١٧٤.

(AVH)ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا.١٣
/٢٠٢.

MODE Button)عجار.)عضولارز
.٢٠٤/ةدايقلاعضوبمكحتلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٠٣/تابثلايفينورتكلإلا

قودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.١٤
.١٩٦/يكيتاموتوألاسورتلا

تامولعمزكرمبليغشتلارصانع.١٥
تامولعمزكرمعجار.)DIC(قئاسلا
.١٣٢/(DIC)قئاسلا

ليلدرظنا.ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٦
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشت

.١٠٥/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.١٧

ريغ(١٠٤/ةدايقلاةلجعطبض.١٨
.)ضورعم

اذإ(٢٢٢/يمامألامداصتلاراذنإماظن.١٩
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
تناكاذإ(٢٣١/)راسملاىلعءاقبلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا
تناكاذإ(١٠٥/ةدايقلاةلجعةئفدت
.)كلذبةزهجمةرايسلا

.٢٠٥/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.٢٠

/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(٢٠٨
ةلجعليغشترصانع"عجار.فتاهلارز
تامولعملاماظنليلديف"ةدايقلا
.هيفرتلاو
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لدولقام٨

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢١
ددعتمرشؤملاحابصمعجار.)ضورعم
)كرحملاصحفءوض(فئاظولا
/١٢٤.

تاسايقلاةزهجأةحوليفنيزختلا.٢٢
/٩٩.
.٢٦٦/تادادعلاةحولرهاصمقودنص

٢٣.Electric Parking Brake)لمارف
.٢٠٠/)يئابرهكلانكرلا

/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع
.)ضورعمريغ(١٦٣

ريغ()رفاوتاذإ(١٣٥/ةيولعلاةشاشلا
.)ضورعم

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

ماظنلافاقيإ/ءدب
ريفوتفاقيإ/ءدبماظنبةبكرملاديوزتمتدقل
كرحملاليغشتفاقيإلكلذودوقولا
.دوقولاريفوتيفةدعاسملاو
ةرايسلافقوتولمارفلامادختسادنع
دنعو.كرحملاليغشتفاقيإمتيدق،لماكلاب
ةساودىلعطغضلاوألمارفلاةساودريرحت
.كرحملاليغشتةداعإمتيس،ةعرسلا
ةفيظوليطعتنكمي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
.حاتفملامادختساباًيئاقلتكرحملافاقيإ/ءدب
.١٩١/كرحملاليغشتءدبعجار

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
البدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجلنكمي
ىلإلصتةفاسميفلمعينأ)RKE(حاتفم

.ةبكرملانم)اًمدق١٩٧(رتم٦٠

نكمي.حاتفملاةلازإلرزلاىلعطغضا
.قئاسلابابلحاتفملامادختسا

وأقئاسلابابلفقريرحتلKىلعطغضا
صيصختتادادعإبسحكلذو،باوبألاعيمج
.ةبكرملا
ءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي
.١٤٨/ةرايسلاصيصختعجار.لفقلا

قودنصبابحتفلةعرسبنيترمXطغضا
.ةعتمألا

ددحمليغشتءدبلهررحمث7ىلعطغضا
.ةبكرملاعضوم

ثالثنمرثكأل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
.ئراوطلاراذنإطيشنتلناوث
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٩ لدولقام

راذنإءاغلإلىرخأةرم7ىلعطغضا
.ئراوطلا
لوخدلاماظنليغشتو٢٨/حيتافملاعجار
.٢٩/(RKE)حاتفمنودبدعُبنع

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
.ةبكرملاجراخنمكرحملاليغشتءدبنكمي

ةرايسلاليغشتءدب

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
.فاطعنالا

دعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا
.لوخدلا
حيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع
.نكرلا
ليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي
.دعُبنع

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

رطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.
.ةزامغلا

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.
.٣٣/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار

باوبألالافقأ
حاتفمنودبلوصولا
بحساوبابلاضبقميفرزلاطغضا
لوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنعضبقملا
قاطنيف)RKE(حاتفمنودبدعبنع
لوخدلاماظنليغشتعجار.ةرايسلالابقتسا
.٢٩/(RKE)حاتفمنودبدعُبنع

يوديلاليغشتلا
.قئاسلابابيفحاتفملامدختساجراخلانم
عجار.ءاطغبةدوزمحاتفملالفقةناوطسأ
.٣٥/باوبألالافقأ

طغضا،ةيفلخلاباوبألايفو،لخادلانم
دوجوملابابلالفقنيمأترزىلعلفسأل
ضبقمبذجا،بابلالفقريرحتل.بابلاىلعأب
ىرخأةرمهبذجاو،لفقلاريرحتلبابلا
.هحتفل

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

زاهجىلعKوأQىلعطغضا،جراخلانم
.RKEماظنلاسرإ

لافقأعجار.KوأQطغضا،لخادلانم
.٣٦/ةيئابرهكلاباوبألا
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ةبكرملاقودنص

:ةعتمألاقودنصءاطغحتفل

.|ىلعطغضا.

زاهجىلعةعرسبنيترمXطغضا.
البدعُبنعلوخدلالاسرإ
.)RKE(حاتفم

يفةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضا.
ىلعأةعتمألاقودنصنميفلخلاءزجلا
عيمجحتفدعبةبكرملاماقرأةحول
.باوبألا

حتفىلإاًضيأكلذيدؤيس،ترفوتاذإف
قودنصعجار.يئابرهكلاةعتمألاقودنص
.٣٨/ةبكرملا

ذفاونلا
حاتفمدوجوعمالإةيئابرهكلاذفاونلالمعتال
ACC/ACCESSORYعضولايفلاعشإلا
/ليغشت(ON/RUNيفوأ)تاقحلملا(
ظافتحالاةيصاخنوكتامدنعوأ،)نارود
ةقاطعجار.ةلاعف)RAP(تاقحلملاةقاطب
.١٩٣/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملا

بحسا.ةذفانلاضفخلحاتفملاىلعطغضا
.اهعفرلىلعألحاتفملا
.٤٨/ةيلآلاذفاونلاعجار

دعقملاطبض
ةيئابرهكلادعاقملا

عضولايفدعقملاضرعلايفرهظي
ةيساسألادعاقملللثامم،يلاثملا

ىلعألاىوتسملاتاذدعاقملاو

:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

قيرطنعهضفخاوأدعقملاعفرا.
مكحتلاحاتفمبيفلخلاءزجلاكيرحت
.لفسألوأىلعأل
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.٥٥/يلآلادعقملاطبضعجار

روطتملادعقملاطبض
لاعشإلاليغشتمزلي،اهدوجوةلاحيف
.روطتملادعقملاتازيملكمادختسال

عضولايفدعقملاضرعلايفرهظي
ىوتسملايذدعقملللثامم،يلاثملا

ىلعألا

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

Featureىلعطغضا. Select)1()ديدحت
ىلعدعقملاطبضتايلمعضرعل)ةزيملا
طغضا.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
ربعريرمتللطغضلابظفتحاوأررحو
.تازيملا

ىلعطبضلاءارجإل)2(ىلعألطغضا.
.ةددحملاةزيملليولعلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)3(مامأللطغضا.
.ةددحملاةزيملليمامألاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)4(لفسألطغضا.
.ةددحملاةزيملليلفسلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)5(فلخللطغضا.
.ةددحملاةزيملليفلخلاءزجلا

دعاقملاروهظةلامإ

عضولايفدعقملاضرعلايفرهظي
ةيساسألادعاقملللثامم،يلاثملا

ىلعألاىوتسملاتاذدعاقملاو

:دعقملارهظطبضل
ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.

.فلخللهتلامإلفلخللمكحتلا
ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.

.هعفرلمامأللمكحتلا
.٥٧/ةينحنملادعاقملاروهظعجار
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ةدعاقلاةماعدطبض

يساسأدعقم

ةرايسلاتناكاذإ،رهظلالفسأةماعدطبضل
:كلذبًةزهجم
)مامألل()Forward)2ىلعطغضا.

.مامأللرهظلالفسأةماعدكيرحتل
)فلخلل()Rearward)1ىلعطغضا.

.فلخللرهظلالفسأةماعدكيرحتل

كيلدت

عضولايفقئاسلادعقمضرعلابرهظي
لثامملابكارلادعقم،يلاثملا

لاعشإلاليغشتمزلي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.كيلدتلاةزيممادختسال
:اهطبضوكيلدتلاةزيمطيشنت

رايتخالايفمكحتلاحاتفمكرح.١
طبضتارايخضرعل)2(طسوألا
ماظنةشاشىلعةحاتملادعقملا
.هيفرتلاوتامولعملا

.كيلدتلاةزيمددح.٢
وأ)3(ىلعألمكحتلاحاتفمىلعطغضا.٣

.كيلدتلاعونديدحتل)5(لفسأل
وأ)4(مامأللمكحتلاحاتفمىلعطغضا.٤

.كيلدتلاةوقرييغتل)6(فلخلل

)1(كيلدتلايفمكحتلارزىلعطغضا.٥
.هتوقوريخألاكيلدتلاعونءاعدتسال

.٦١/كيلدتلاعجار

ةركاذلاتازيم

عضولايفقئاسلادعقمضرعلابرهظي
لثامملابكارلادعقم،يلاثملا

مادختسامتيهنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
Bو)طبض(SETو2و1رارزألاةعومجم
بكارلابابوقئاسلابابىلع)جورخ(
ةركاذلاتادادعإءاعدتساوظفحليمامألا
رارزأموقت.بكارلاوقئاسلادعاقملاًيودي
ةآرملاعاضوأنيزختباًضيأقئاسلاةركاذ
هيجوتلادومعوةيلآلاةلامإلاوةيجراخلا
ترفوتاذإ(كيلدتلاتادادعإويبوكسلتلا
.)ةزيملاهذه
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Autoةفيظونيكمتدنع Memory Recall
ةمئاقيف)ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا(
ةظوفحملاعاضوألاءاعدتسامتي،صيصختلا
دنع2وأ1قئاسلاةركاذرارزأيفاًقبسم
فاقيإ(OFFعضولانملاعشإلارييغت
ON/RUN/STARTعضولاىلإ)ليغشتلا
ACC/ACCESSORYوأ)ءدب/ريودت/ليغشت(
.)تاقحلملا(
Easyنيكمتدنع Exit Options)تارايخ
متي،صيصختلاةمئاقنم)لهسلاجورخلا
رزيفاًقبسمةظوفحملاعاضوألاءاعدتسا

B)رييغتدنعقئاسلاةركاذل)جورخ
)ليغشتلافاقيإ(OFFعضولاىلإلاعشإلا
.ةريصقةدملالخيفقئاسلابابحتفمتيو
ةرايسلاصيصختو٥٨/ةركاذلادعاقمعجار
/١٤٨.

يناثلافصلادعاقم
حيتافمدجوتدق،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.عارذلادنسمبدعقملاطبضيفمكحتلا

طبضيفمكحتلاودعقملارهظةشاش.١
رهظلالفسأءزج

ًايئابرهكدعقملاليدعت.٢
ًايئابرهكدعقملاليدعت.٣
كيلدت.٤

.٦٢/ةيفلخلادعاقملاعجار

لهسلاجورخلا

ةداعإلSىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
فلخلللفسألدعقملاةلامإعضوىلإدعقملا
دعقملاكرحتيس.لماكلابمامأللوألماكلاب
.يفلخلابابلاحتفدنععضولاهذهىلإاًضيأ

اهتيوهتوةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}
يفريغتدوجوبروعشلاعطتستملاذإ
دقف،دلجلايفملأبوأةرارحلاتاجرد
.قورحلكضرعتيفدعقملاناخسببستي
دعاقملاةئفدتلفسأدراولاريذحتلاعجار
.٦٠/اهتيوهتوةيمامألا
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ىلعرارزألادجوت،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةيفلخلابكارلاباوبأ
ON/RUNعضولايفلاعشإلانوكيامدنع
ةئفدتلLوأMطغضا،)ريودت/ليغشت(
.رسيألاوأنميألادعقمللةيجراخلاةداسولا
ON/RUNعضولايفلاعشإلانوكيامدنع
ةيوهتل}وأCطغضا،)ريودت/ليغشت(
.رسيألاوأنميألايجراخلادعقملا
.٦٤/اهتيوهتوةيفلخلادعاقملاةئفدتعجار

اهتيوهتودعاقملاةئفدت

،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
فرلاىلعخانملابمكحتلارصانعراوجب
لاعشإلانوكينأبجي،ليغشتلل.طسوألا
.)نارود/ليغشت(ON/RUNعضولايف

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

طقفدعقملارهظةئفدتل+وأIطغضا
.قئاسلاوأبكارلل

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCىلعطغضا
.بكارلا

ىلإلوصوللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
،رزلاىلعةطغضلكقيرطنع.عضوىلعأ
،لبقملايلفسلادادعإلاىلإدعقملالوحتي
حيباصمنيبت.ليغشتلافاقيإدادعإىلإمث
نمةثالثرارزألاىلعأةدوجوملاتارشؤملا
عضولقألادحاووىلعألاطبضلاعاضوأ
ىلعةيمامألادعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبض
ايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف،ىلعألاعضولا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعب
.٦٠/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

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

لوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجرُي
مادختساةيفيكلوحةمهمتامولعمىلع
:حيحصلكشبنامألاةمزحأ
.٦٥/نامألاةمزحأ.
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.

.٦٦/بسانم
.٦٧/رجحلاوفتكلامازح.
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.

.٨٨/)LATCHماظن(

بكارلاراعشتساماظن

ليغشتباكرلاراعشتساماظنفقويسو
بكارللةيجراخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
لظيفةبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا
ةيئاوهةداسويأرثأتتال.ةنيعمفورظ
ماظنعجار.باكرلاراعشتساماظنبىرخأ
.٧٧/باكرلاراعشتسا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمءيضيفوس
ءدبدنعيولعلالوسنوكلايفبكارلل
ةداسولاعضورشؤمعجار.ةبكرملاليغشت
.١٢٣/بكارللةيئاوهلا

ةآرملاطبض
ةيبناجلاةآرملا

وأ)راسيلا(Lىلإءاقتنالاحاتفمكرح.١
R)وأقئاسلاةآرمرايتخال)نيميلا
.بكارلا

ةعبرألامهسألادحأىلعطغضا.٢
.ةآرملاكيرحتل

ءاغلإل(ىلإددحملاحاتفمكرح.٣
.ةآرملاديدحت

اًيودييطللةلباقايارمىلعةبكرملايوتحت
ةلاحيف،اًيئابرهكيطللةلباقايارموأ
.٤٤/ةيئابرهكلاايارملاعجار.كلذبزيهجتلا
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ةيلخادلاايارملا

طبضلا

ىلعلوصحللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
.كتبكرمفلخةنئاكلاةقطنمللةحضاوةيؤر

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا

جهولاليلقتىلعيئاقلتلاميتعتلاةزيملمعت
يتلاتابكرمللةيسيئرلاحيباصملانمرداصلا
دنعهذهتوفخلاةزيملمعت.كفلخريست
.ةرايسلاليغشتءدب

ةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ةيفلخلاةيؤرلاةآرمرفوتس،ةرفوتمتناكاذإ
ضيرعةيؤرقاطنةيكيتاموتوألاةتفاخلا
.ةبكرملافلخيتلاةقطنمللةيوازلا
قاطنىلعةآرملاطبضا،ةلوهسبمادختساللو
نوكتامنيبةبكرملافلخيتلاةقطنمللحضاو
ةآرمعجار.ليغشتلافاقيإديقةشاشلا
.٤٦/ةيفلخلااريماكلا

ةدايقلاةلجعطبض
ةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع
ةيبوكسلتلاو

هيجوتلادومعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
وألفسألوأىلعأل،ةلامإلللباقلايبوكسلتلا
.فلخللوأمامألل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةيلخادلاةرانإلا
فقسلاحابصم

.يولعلالوسنوكلايففقسلاحابصمدجوي

:طغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
)OFF)ىتححابصملاءافطإل:)ءافطإلا
.حوتفمبابكانهناكنإو
لاعشإبمق:ليغشتلافاقيإ/ليغشت:+
.هءافطإوأحابصملا
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ةءارقلاحيباصم
ةيفلخوةيمامأةءارقحيباصمدجوت
باكرلاباوبأىلعأويولعلالوسنوكلاب
دنعاًيكيتاموتوأحيباصملاهذهءيضت.ةيفلخلا
.بابيأحتف
:ايوديةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشتل

ةءارقحابصملكراوجبnوأmطغضا
.يولعلالوسنوكلاب

بكارلابابىلعأحابصملاتاسدعطغضا
.يفلخلا
،ةيلخادلاةرانإلانعتامولعملانمديزمل
تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنععجار
/١٦٣.

ةيجراخلاةرانإلا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعاًتبثم
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:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ
O:دوعي.ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإل
دعب)يكيتاموتوأ(AUTOعضولاىلإصرقلا
ليعفتةداعإلىرخأةرمOىلإرِدأ.هريرحت
.)يكيتاموتوأ(AUTOعضولا
ةيجراخلاحيباصملاليغشتل:يكيتاموتوأ
ةءاضإلابسح،اًيكيتاموتوأاهليغشتفاقيإو
.ةيجراخلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:5

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
:عجار
.١٥٩/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.

.١٦٢/راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ.

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

عضولايفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا

ON/RUN)عارذلاكرح،)ريودت/ليغشت
.ةحساملاةعرسرايتخاللفسألوأىلعأل

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

تاحسمللدادعإلااذهمدختسا:يكيتاموتوأ
™Rainsenseماظنليطعتدنعةعطقتملا
Rainsenseتاحسملوأ)رطملاراعشتسا(
تاحسمللةبسنلاب.هنيكمتةلاحيف
عضولاىلإىلعألعارذلاكرح،ةعطقتملا

AUTO"دوجوملاطيرشلاردأمث،"يئاقلت
ددرتةدايزلىلعألةحساملاعارذلاىلع
.تاحسملاددرتليلقتللفسألوأتاحسملا
)رطملاراعشتسا(Rainsenseماظنناكاذإ
عارذلاكرح،ةبكرملاصيصختيفاًنكمم
ردأمث،"يئاقلت"AUTOعضولاىلإىلعأل
ىلعألةحساملاعارذىلعدوجوملاطيرشلا
.للبلاهاجتةيساسحلاةزيمطبضل
هاجتىلعأةيساسحلىلعألقاطنلاردأ.

.للبلا
هاجتلقأةيساسحللفسألقاطنلاردأ.

.للبلا
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يمامألاجاجزلاتاحسامعارذكرح.
ةيلاعففاقيإلAUTOعضولانعاديعب
.رطملارعشتسم

عجار،اهليطعتوأةزيملاهذهنيكمتل
")رطملاراعشتسا(Rainsenseتاحاسام"
.١٤٨/ةرايسلاصيصختلفسأ

OFF)فاقيإلمَدختسُي:)ليغشتلافاقيإ
.تاحساملاليغشت

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

f:لئاسشرلكتيحانعارذلابذجا
.تاحساملاليغشتويمامألاجاجزلالسغ
.١٠٥/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار

خانملاليغشترصانع
ديربتلاوةئفدتلاطبضلسمللابةلماعلاةشاشلاوخانملابمكحتلاماظنيفمكحتلارارزأمدختسُت
.ةيوهتلاو

ةقطنملاخانميفمكحتللةيعابروةجودزمرارزأ

ةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.١
باكرلاوقئاسلل

ةحورملاليغشترصنع.٢
بكارلاوقئاسلايدعقمةيوهتوةئفدت.٣

)ةدوجومتناكاذإ(
ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.٤

عيقصلاةباذإ.٥
٦.OFF)ةحورملا(
ءاوهلاريودتةداعإ.٧
٨.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
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خانملابمكحتلاماظنيفمكحتلارصانع
سمللابةلماعلاةشاشلاب

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١
ةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.٢

باكرلاوقئاسلل
ةحورملاليغشترصنع.٣
٤.A/C)ءاوهلافييكت(
رز(خانملابمكحتلاماظنرايتخا.٥

)قيبطتلا

٦.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
Airعضويفمكحتلارصانع.٧ Delivery

باكرلاوقئاسلل)ءاوهلاريرحت(
بابضلاةلازإ.٨
)اًرفاوتمناكاذإ(نيؤملاةلاحرشؤم.٩
خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظنعجار
مكحتلاماظنوا١٦٧/)ةيعابرةقطنم(
.١٧٤/)ةيئانثةقطنم(خانملابيكيتاموتوألا

سورتلاقودنص
تاعرسلالقنلطغضلاةزيم

لقنلطغضلاةزيمبةزهجُمتابكرملا
لقانيفتاعرسلارييغتحيتتيتلاتاعرسلا
اهرييغتللثامملكشبيكيتاموتوألاةكرحلا
ةزيمنيكمتنكمي.يوديلاةكرحلالقانيف
رييغتعارذلالخنمتاعرسلالقنلطغضلا
طغضلاةزيميفمكحتلارصانعوأةعرسلا
يفلخلاءزجلاىلعةدوجوملاتاعرسلالقنل
يوديلاعضولاعجار.ةدايقلاةلجعنم
/١٩٨.

ةرايسلاتازيم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ويدارلانأشبتامولعمىلعلوصحلل
تامولعملاماظنوةيتوصلاتالغشملاو
ماظنوفتاهلاويفلخلادعقمللهيفرتلاو
.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيموةحالملا
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتيوهو

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف
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ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

J:فاقيإلوأماظنلاليغشتلطغضا
ةعومجميفضيبأرشؤمرهظي.هليغشت
.ليغشتلادنعتادادعلا

RES+)ةعرسدوجوةلاحيف:)+ةلصاوم
ةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلايفةطوبضم
عمطغضاوأةعرسلاهذهبةدايقلاةعباتمل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالا
،لبقنمًاطٰشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
ةدايزل.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا
،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلا
.ىلوألاةسباحلاىتح+RESىلعطغضا
٥(ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل
ىلعطغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم

RES+ةيناثلاةسباحلاىتح.

Set-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)-طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ليلقتلهمدختسا،لبقنمًاطٰشنمةعرسلا
/مك١رادقمبةعرسلاضفخل.ةبكرملاةعرس
−SETىلعطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس
ىتحةعرسلاضفخل.ىلوألاةسباحلاىتح
ةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالع
ىتح−SETىلعطغضا،ةعرسلادادعب
.ةيناثلاةسباحلا
تابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا:*
نمةطوبضملاةعرسلاوحمنودبةعرسلا
.ةركاذلا
٢٠٥/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنرظنا
٢٠٨/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيموأ
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ(

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
يفقئاسلاتامولعمزكرمضرعةدحودجوت
ديدعلاةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجم
.ةبكرملاةمظنأنم

yوأz:ديدحتلاىلإلاقتناللطغضا
.يلاتلاوأقباسلا
SوأT:قطانمنيبلاقتناللطغضا
Sطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإعوجرلل

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

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

ةيليللاةيؤرلاماظن
نأنكمي،كلذبةزهجمةبكرملاناكاذإ
ةاشملاةيؤريفقئاسلاماظنلااذهدعاسي
ةبكرملامامأرهظتيتلاةريبكلاتاناويحلاوأ
ههبنيوحيباصملابةءاضملاةقطنملاجراخ
.اهنأشب
.٢٢٧/ةيليللاةيؤرلاماظنعجار

ةيكيتاموتوألالمارفلا
)FAB(ةيمامألا
نأشبهيبنتللماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
كلذكنوكتسف،)FCA(مامألانممداصتلا
ةزيمىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
فاشتكادنعو.)IBA(يكذلاةلمرفلادعاسم
كرحتتكراسميفكمامأةرايسلماظنلا
،اهبمادطصالاكشوىلعكنأوكهاجتاب
ةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدرفويدقف

بنجتيفدعاسيسرمألااذهو.اًيئاقلتةرايسلا
دنعكلذوهراثآنمليلقتلاوأثداحلاعوقو
.مامألاىلإةدايقلا
(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاعجار
/٢٢٤.

ةاشملاةلمرفماظن
)FPB(مامألاب
دعاسيدق،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ررضلاليلقتوأبنجتيفFPBماظن
يمامألابناجلامداصتنعمجانلا
.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلاةاشملادحأعم
~،نوللاينامرهكرشؤمFPBماظنضرعيو
مامأنيبيرقةاشمدوجوفاشتكامتيامدنع،
ةريبكةعرسببارتقالادنعو.ةرشابمةبكرملا
ماظنكهبني،مهفاشتكامتيذلاةاشملانم

FPBزاهجضيمولالخنمكلذنأشب
يمامألاجاجزلاىلعرمحألانوللابراذنإلا
وأعيرسلكشبيريذحتريفصتوصرادصإو
ماظنيطعينأنكمي.قئاسلادعقمةبذبذ

FPBةبكرملاةلمرفوأحبكللةيوقةعفد
.اًيئاقلت
(FPB)مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار
/٢٢٥.

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
ىلعLKAدعاسيدق،كلذبةزهجمتناكاذإ
فارحنالادنعكلذوتامداصتعوقوبنجت
كدعاسيدقاًضيأو.امةراحنعدوصقملاريغ
تبرتقااذإقفربةدايقلاةلجعريودتيف
نودةفشتكمةراحةمالعنمةبكرملا
.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختسا
دنعريذحتلابكهيبنتباًضيأموقتدقامك
زواجتدنعكلذو)LDW(ريسةراحةرداغم
وأةدعاسملابماظنلاموقينل.ةراحةمالع
لكشبكهيجوتمتيهنأفشتكااذإهيبنتلا
ةلجعريودتقيرطنعLKAزواجتمتي.طشن
نعفشكللاريماكLKAمدختسي.ةدايقلا
٣٧(ةعاس/مك٦٠ةفاسمنيبةراحللتامالع
ليم١١٢(ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلايفليم
.)ةعاسلايف
و٢٣١/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار

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

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

(SBZA)ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
(LCA)ريسلاةراحرييغتهيبنتو٢٣٠/
/٢٣٠.

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

ةيمامألاةيؤرلااريماك

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

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
اريماكضرعت،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
فلخةعقاولاةقطنملارظنمةيفلخلاةيؤرلا
تامولعملاماظنةشاشىلعةرايسلا
)عوجر(Rعضولاىلإرييغتلادنعهيفرتلاو
تاروانمءارجإءانثأونكرلاءانثأةدعاسملل
.ةضفخنمةعرسبفلخلل
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢١٦/فلخلل

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
RCTAماظنمدختسي،ماظنلااذهرفوتاذإ
ماظنةشاشىلعهضرعمتيمهسعماًثلثم
ةرامدوجونمريذحتللهيفرتلاوتامولعملا
دوجوءانثأاهراسميفوةبكرملافلخ
.)فلخللعوجرلا(Rعضولايفةبكرملا
وأ،تارافصقلطنتفوس،كلذىلإةفاضإلاب
.قئاسلادعقمضبني
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢١٦/فلخلل

Parking Assist)دعاسم
)نكرلا
نكرلادعاسمماظنمدختسي،هرفوتدنع
يفلخلادصملايفتاساسح)RPA(يفلخلا
ءانثأقئاوعلابنجتونكرلايفةدعاسملل

.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلعطبضلا
٥(اس/مك٨نملقأتاعرسىلعلمعيو
ريذحتثلثمRPAماظنضرعيدقو.)اس/ليم
اًمسروةيفلخلاةيؤرلااريماكةشاشىلع
ةفاسملاديدحتلتادادعلاةعومجميفاًينايب
دق،كلذىلعًةوالع.دوصرملامسجلاوحن
دعقملايفتازازتهاوأتارافصةدعقلطنت
مسجلانمديدشلابارتقالاةلاحيف
.دوصرملا
دعاسمماظنبكلذكةدوزمةبكرملانوكتدق
.يمامألانكرلا
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢١٦/فلخلل

نكرلادعاسمماظن
)APA(يكيتاموتوألا
)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظندعاسي
نكرللنكامأنعثحبلايفهرفوتلاح
اهيلإةبكرملاهيجوتوةدماعتموأةيزاوتم
تاشاشلاويئاقلتلاهيجوتلامادختساب
ةبكرملاةعرسنوكتامدنع.ريذحتلاتارفاصو
،)ةعاسلايفليم١٨(س/مك٣٠نملقأ
.ماظنلانيكمتلOسملا
")APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن"عجار
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأتحت
.٢١٦/فلخلل
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دنعةيكيتاموتوألالمارفلا
)RAB(فلخللعوجرلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ليلداذهف)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ممصملاو،)RAB(ماظنبةدوزماهنأىلع
جتانلاررضلاليلقتوأبنجتىلعةدعاسملل
اذإ.فلخللةرايسلاعوجردنعتامداصتلانع
فلخلاىلإعجرتةرايسلانأماظنلافشتكا
ةلمرفلابموقيدقف،ةياغللةريبكةعرسب
بنجتلةرايسلافاقيإلةوقباًيكيتاموتوأ
ةرايسلافلخهفاشتكامتاممسجبمداصتلا
.اهراسمسفنىلعو
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢١٦/فلخلل

تاقحلملاليغشتسباقم
١٢تاقحلملاليغشتسبقممادختسانكمي
فتاهلالثم،ةيئابرهكتادعمليصوتلتلوف
.MP3لغشموأيويلخلا

رايتتلوف٢٢٠/٢٣٠ةقاطسبقم.١
ددرتم

تلوف١٢تاقحلملاليغشتسبقم.٢
رشابمرايت

تاقحلملاليغشتلسبقمبةدوزمةبكرملا
.يفلخلادعقملاةوسكةحولبدوجوم
.ةقاطلاسبقمىلإلوصوللءاطغلاعفرا
.١٠٨/تاقحلملاليغشتسباقمعجار

مكحتلليملاعلاماظنلا
دعبنع

اذهرفوي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
لاسرإةزهجأةثالثلحملحيلةليسوماظنلا
اهمادختسامتيىصقأدحبدعُبنعمكحتلل
جارجلابابحتفةزهجألثمةزهجأطيشنتل
.لزنملايفةيلآةزهجأوأنامألاةمظنأوأ
ةجمربةلواحملبقلماكلابتاميلعتلاأرقا
اًرظن.دعُبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
،ىرخأتاوطخىلعةجمربلاةيلمعلامتشال
كعمرخآصخشدوجوديفملانمنوكيدق
يملاعلاماظنلاةجمربيفكتدعاسمل
.دعُبنعمكحتلل
دعبنعلماشلامكحتلاماظنليغشتعجار
/١٥٨.
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فقسلاةحتف
بجي،فقسةحتفبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
عضولاىلعلاعشإلاحاتفمنوكينأ

ON/RUN)وأ)ريودت/ليغشت
ACC/ACCESSORY)عضويفوأ)تاقحلملا

نم)RAP(تاقحلملاةقاطبظافتحالاةيصاخ
عضاومعجار.فقسلاةحتفليغشتلجأ
تاقحلملاةقاطو١٩٠/ليغشتلاحاتفم
.١٩٣/(RAP)ةزجتحملا

SLIDEحاتفم.١

TILTحاتفم.٢

يقالزناحاتفم

Express-Open/Express-Close)حتفلا
طغضا:)عيرسلاقالغإلا/عيرسلا
نميمامألاوأيفلخلاءزجلاىلع
Dحاتفملا هررحويناثلازجاحلاىتح(1)
.اًعيرسفقسلاةحتفقلغوأحتفل
ىلعطغضا:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
Dحاتفملانميفلخلاءزجلا عم(1)
ةحتفحتفللوألازجاحلاىتحرارمتسالا
يمامألاءزجلاىلعطغضا.اًعيرسفقسلا
Dحاتفملانم ىتحرارمتسالاعم(1)
.اًعيرسفقسلاةحتفقلغللوألازجاحلا

ةلامإلاحاتفم

رارمتسالاعمطغضا:ةيوهتلاةحتفةزيم
Eحاتفملانميمامألاءزجلاىلع (2)
.ةيوهتلاعضوىلعفقسلاةحتفطبضل
نميفلخلاءزجلاىلعرارمتسالاعمطغضا
Eحاتفملا ةحتفلةيوهتلاعضوقالغإل(2)
.فقسلا
.٥١/فقسلاةحتفعجار

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
نارودنم)TCS(رجلايفمكحتلاماظندحي
ليغشتءدبدنعماظنلاليغشتأدبي.تالجعلا
.ةبكرملا
يفمكحتلايفStabiliTrakماظندعاسي
.ةبعصلاةدايقلافورظيفةبكرملاتاهاجتا
.ةبكرملاليغشتءدبدنعماظنلاليغشتأدبي
يفمكحتلا(TCSماظنليغشتفاقيإل.

يفتبثملاYىلعطغضا،)رجلا
iءيضي.هررحمثطسوألالوسنوكلا
ةعومجميفةلصلاتاذةلاسرلارهظتو
.قئاسلاتامولعمةشاشىلعتادادعلا
ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسرعجار
/١٤٤.

هررحوىرخأةرمYىلعطغضا.
مكحتلا(TCSماظنليغشتةداعإل
.)رجلايف

TCSماظننمالكليغشتفاقيإل.
،StabiliTrakو)رجلايفمكحتلا(
Yىلعةليوطةطغضطغضا
وgءيضينأىلإطسوألالوسنوكلاب
iةلاسرلارهظت.تادادعلاةعومجميف
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لدولقام٢٦

.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةبسانملا
ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسرعجار
/١٤٤.

ةرمىرخأةرمهررحوYىلعطغضا.
.نيماظنلاالكليغشتلىرخأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٠٣/تابثلايفينورتكلإلا

.قئاسلاعضوبمكحتللرصنعةبكرملابرفاوتي
.٢٠٤/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار

تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

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

ةرايسلاةلومحدودحعجار.راطإلا,ةلومحلا
متيىتحاًئيضمريذحتلاءوضلظيسو.١٨٦/
.تاراطإلايفءاوهلاطغضحيحصت
ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اذهنوكيدقو.ةدايقلايفعرشتامدنع
يفءاوهلاطوغضنأىلعاًركبماًرشؤم
جاتحتوضافخنالايفتذخأدقتاراطإلا
.بسانملاطغضللاهتئياهمىلإ
ءاوهلاطغضماظننأىلإةراشإلاردجتو
تاراطإلاةنايصلحملحيالتاراطإلايف
ءاوهلاطوغضىلعظفاح.ةيرهشلاةيداعلا
.تاراطإلايفةحيحصلا
.٢٧٥/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار

جودزمينيبرتكرحم(دوقولا
LGW V6رتل3.0ةعس(

بولطملازيمتملادوقولا

ةبسنبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نيتكوأ RONال.كتبكرميفىلعأوأ
كلذنأللقأنيتكوأةبسنبدوقولامدختست
ةردقضفخوةرايسلافلتىلإيدؤيدق
دوقولاعجار.دوقولاكالهتسايفداصتقالا
/٢٣٣.

LGXكرحم(دوقولا V6ةعس
)رتل٣٫٦

صاصرلانميلاخلادوقولاىوسمدختستال
91ةميقبفنصملاو RONيفىلعأوأ
نيتكوأةبسنبدوقولامدختستال.كترايس
ةرايسلافلتىلإيدؤيدقكلذنأللقأ
.دوقولاكالهتسايفداصتقالاةردقضفخو
.٢٣٣/دوقولاعجار

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

تيزلارمعماظنطبضةداعإ

زكرمليغشترصانعمادختساب.١
ةلجعنيميىلعقئاسلاتامولعم
ةلاسرلارهظت،ةدايقلا

REMAINING OIL LIFE)تيزلارمع
عجار.قئاسلاتامولعمزكرمب)يقبتملا
.١٣٢/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرم
تيزللةيقبتملاةرتفلانوكتامدنع
رييغتءاجرلاةلاسرلارهظتس،ةليلق
ىلعةصرفبرقأيفكرحملاتيز
كرحملاتيزلئاسرعجار.ةشاشلا
/١٤٠.

ىلعطغضلايفرارمتسالاعمطغضا.٢
SELتيزرييغتءاجرلاةلاسرحسمل

نييعتةداعإوةصرفبرقأيفكرحملا
.%١٠٠ىلإتيزلارييغترشؤم

طبضةداعإمدعىلعصرحلابجي
يفأطخلاقيرطنعتيزلارمعةشاش
الهنإثيح.تيزرييغتدعبالإتقويأ
ةرملاىتحةقدباهطبضةداعإنكمي
.تيزلارييغتلةيلاتلا

ىلعتيزلارمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:يلاتلاوحنلا

فاقيإعمنكلو،لاعشإلالّغش.١
.كرحملاليغشت

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو
رييغتءاجرلاةلاسرلاضرعمتيملاذإ
اذهفةصرفبرقأيفكرحملاتيز
طبضةداعإتمتدقهنأىلعليلد
.ماظنلا

.٢٤٧/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ةيداصتقالاةدايقلا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
.ةدايقلادنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.

.ئداهوحنىلععراستلاب
بنجتو،اًيجيردتلمارفلاىلعطغضا.

.ئجافملافقوتلاتالاح
ةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.

.ةليوطتارتفلؤطابتلا
فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.

مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا
.ةعرسلاتابثيف

ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلا

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨

باوبألاوحيتافملا
ذفاونلاو

لافقألاوحيتافملا
٢٨........................حيتافملا
نودبدعُبنعلوخدلاماظن

٢٩.................)RKE(حاتفم
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت

٢٩.................)RKE(حاتفم
٣٣.....دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
٣٥..................باوبألالافقأ
٣٦........ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
٣٧..................رخأتملالفقلا
٣٧.....ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
٣٧.............قالغإلانمةيامحلا
٣٧............لافطألانامألافقأ

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

ةبكرملانامأ
٤١..................ةرايسلانيمأت
٤١...........ةرايسلابراذنإلاماظن
ةكرحلّطعمماظنليغشت

٤٣.......................ةرايسلا

ةيجراخلاايارملا
٤٤.................ةبدحملاايارملا
٤٤...............ةيئابرهكلاايارملا

٤٥.....................ايارملايط
٤٥....................ايارملاةئفدت
٤٥......يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
عضولاىلإةلامإلاايارم
٤٥......................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٤٦....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٤٦..................ةيكيتاموتوألا
٤٦...........ةيفلخلااريماكلاةآرم

ذفاونلا
٤٨.........................ذفاونلا
٤٨...................ةيلآلاذفاونلا
٤٩................سمشلاتايقاو
جاجزلابسمشلابجاح
٥٠.......................يفلخلا

فقسلا
٥١...................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

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

لخاددوجوملاحاتفملااذهمادختسامتي
يفحاتفمالبدعبنعلوخدلالاسرإزاهج
.قئاسلاباب

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

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

زاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادجًاديعبلاسرإلا

تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ

عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

دعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفمنودب
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
نمضلاسرإلازاهجنوكيامدنعةبكرملا
لوخدلاليغشت"عجار.)مدق٣(رتم١ةفاسم
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفمنودب
٦٠ةفاسمىتحRKEلاسرإلازاهجلمعي
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم
كلتلثمفورظلايقابنأةاعارمكيلع
ءادأيفرثؤتدقاهركذقبسيتلافورظلا
.لاسرإلازاهج
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠

Q:دق.باوبألاعيمجلفقتيكطغضا
وأ/وفاطعنالاةراشإتارشؤمضموت
ةراشإللةيناثلاةطغضلادنعقوبلاقلطني
.١٤٨/ةرايسلاصيصختعجار.لفقلاىلإ

عمQىلعطغضلاءانثأقئاسلابابحتفدنع
نملوفقمريغبابلافقإمدعةزيمنيكمت
عيمجلفقمتيسف،ةبكرملاصيصختلالخ
ءاغلإمتيسفقئاسلابابءانثتسابباوبألا
متيس.١٤٨/ةرايسلاصيصختعجار.هلفق
بكارلابابناكاذإباوبألاعيمجلفق
.Qىلعطغضلادنعاًحوتفم

طيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
.٤١/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلا
طغضا،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ىتحةدحاوةيناثلQىلعرارمتسالاعم
يطلاةزيملمعتنل.ايارملايطعيطتست
صيصختعجار.اهنيكمتدعبالإايارملليلآلا
.١٤٨/ةرايسلا

لفقنيمأتىلإًاضيأيدؤيسQىلعطغضلا
.دوقولاباب

قلغنيحلQىلعرارمتسالاعمطغضا
متيملامذفاونلالمعتنل.لماكلابذفاونلا
عجار.دعُبنعذفاونلاليغشتةزيمنيكمت
.١٤٨/ةرايسلاصيصخت

K:قئاسلابابلفقحتفتيكلطغضا.
نوضغيفلفقلاحتفلىرخأةرمطغضا
نكمي.باوبألالافقأحتفلناوثسمخ
عيمجلفقحتفلRKEلاسرإزاهجةجمرب
عجار.لوألارزلاىلعطغضلابباوبألا
صيصختنكمي.١٤٨/ةرايسلاصيصخت
عجار.حتفلاوألفقلاةباجتساةيلمع
تافاشكلاءيضتس.١٤٨/ةرايسلاصيصخت
ةيناث٣٠ةدملفلخلاىلإعوجرلاحيباصمو
ليللايفدعُبنعةبكرملالافقأريرحتدنع
ضموت.ةبكرملاوحنقيرطلاكلءيضتيك
ريرحتىلعديكأتللفاطعنالاةراشإتارشؤم
.لافقألا

ةيلاعففاقيإىلإKىلعطغضلايدؤيس
.٤١/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلا

لفقءاغلإىلإًاضيأيدؤيسKطغضنإ
.دوقولاباب
طغضا،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ىتحةدحاوةيناثلKىلعرارمتسالاعم
يطلاةزيملمعتنل.ايارملادرفعيطتست
صيصختعجار.اهنيكمتدعبالإايارملليلآلا
.١٤٨/ةرايسلا

حتفنيحلKىلعرارمتسالاعمطغضا
متيملامذفاونلالمعتنل.لماكلابذفاونلا
عجار.دعُبنعذفاونلاليغشتةزيمنيكمت
.١٤٨/ةرايسلاصيصخت

Qطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف:/
ىلعرارمتسابروفلاىلعطغضامثهررحو
ليغشتءدبللقألاىلعناوثعبرأةدمل/
زاهجمادختسابةبكرملاجراخنمكرحملا
.)RKE(حاتفمالبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.٣٣/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار
ليغشتءدبلررحوةدحاوةرمطغضا:7
حيباصملاضموت.ةبكرملاعضوددحم
.تارمثالثاًتوصهيبنتلاةلآردصُتوةيجراخلا
نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
قلطني.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
رشؤمحيباصمضموتوقوبلاتوص
طغضلامتيىتحوأةيناث٣٠ةدملفاطعنالا
.ةبكرملاليغشتءدبمتيوأاًددجم7
X:قودنصحتفلةعرسبنيترمطغضا

ةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا.ةعتمألا
.ةعتمألاقودنص

يكيتاموتوألابابلالفق
ليغشتمتيملوأباوبألادحأحتفمتيملاذإ
لفقحتفنمقئاقدثالثنوضغيفةبكرملا
راذنإلاماظنلوعفملاطبإوةبكرملا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجةطساوب
باوبألاعيمجلفقاًيئاقلتمتيسف،RKEحاتفم
.راذنإلاماظنطيشنتةداعإو
.١٤٨/ةرايسلاصيصختعجار
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حاتفمالبلوخدلاليغشت
نيمأتبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
قودنصىلإلوصولاوباوبألالافقأريرحتو
نمRKEلاسرإزاهججارخإنودبةعتمألا
نأبجي.خلإةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلا
٣(م١قاطنيفRKEلاسرإزاهجنوكي
بسحىلع.هحتفدارملابابلانم)مادقأ
ضباقمىلعرزرفوتيدق،ةرايسلازيهجت
.ةيجراخلاباوبألا
حتفلحاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ىلوألاةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأ
.قئاسلابابنملافقألاحتف/نيمأترزىلع
.١٤٨/ةرايسلاصيصختعجار

بابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
قئاسلا

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

لثاممبكارلاباب،رهاظقئاسلاباب

فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
ةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.

.لافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
ىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.

لافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمج

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا

باوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
باكرلا

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
رزىلعطغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم

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

.باوبألاعيمجلافقأريرحتل
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا

حاتفمنودبلافقألانيمأت

لافقأنيمأتبحاتفمالبلوخدلاماظنحمسي
عيمجقلغنمٍناوثةدعدعبةبكرملا
ىلعوةأفطمةبكرملاتناكاذإ،باوبألا
يفوألاسرإةزهجأدحأجارخإمتلقألا
.ةبكرملالخاددحأدجاوتمدعةلاح
،لفقبدوزملادوقولاءاطغبزيهجتلاةلاحيف
كلتيفاًضيأهينمأتمتيسدوقولاءاطغنإف
.ءانثألا
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإعملخادتت
لاسرإزاهجدوجوةبكرملافشتكتالطقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخادRKEماظن
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت
RKEماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأ
ماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد

RKEةبقارمنودةبكرملايف.
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اًيكيتاموتوأاهنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
صيصختعجار،ةرايسلانمجورخلادنع
.١٤٨/ةرايسلا

لافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا
حاتفمنودب

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

مكحتلازاهجكرتبةبكرملاراذنإ

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

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف
ةحولىلعطغضا،ةعتمألاقودنصحتفل
ةحولقوفةعتمألاقودنصرهظبسمللا
وأباوبألالافقأحتفبجي.ةبكرملاماقرأ
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأبجي
.)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEحاتفمنودب

حاتفمبلوخدلا

زاهجةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
باوبألالافقأرظنا،ةنحشلاةغرافلاسرإلا
/٣٥.

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب
البدعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
يهةبكرملاهذهعمةجمربملا)RKE(حاتفم
ةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعتيتلا
ءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوألاسرإلا
دنع.ليكولاقيرطنعهتجمربوهنعليدب
هذهعملدبتسملالاسرإلازاهجةجمرب
ةزهجأةفاكةجمربًاضيأبجيةبكرملا
لاسرإلازاهجةجمربدرجمب.ىرخألالاسرإلا
ةدوقفملالاسرإلاةزهجألمعتنلفديدجلا
ةبكرملكلنكمي.ىرخأةرمةقورسملاوأ
ةجمربملاسرإةزهجأةينامثاهلنوكينأ
ةزهجأةجمربلكليكوىلإعجرا.اهعم
.ةبكرملاهذهىلعلاسرإلا

ةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلازاهجيف
اذإوأةفيعضلاسرإلازاهجةيراطبتناكاذإ
زكرمضرعي،ةراشإلايفلخادتكانهناك
مكحتلازاهجفاشتكارذعتقئاسلاتامولعم
عضدعبنعمكحتلازاهجفاشتكارذعتوأ
لغشمثصصخملاناكملايفحاتفملا
.ةبكرملاليغشتءدبلواحتامدنعةرايسلا
.١٤١/لافقألاوحيتافملالئاسرعجار

:ةبكرملاليغشتءدبل
لوسنوكلايفنيزختلاةقطنمحتفا.١

.طسوألا

زاهجبارجيفلاسرإلازاهجعض.٢
.لاسرإلا

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

ENGINE START/STOP.

يفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأ
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ةيراطبلالادبتسا

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

ةلاسرلاروهظةلاحيفةيراطبلالدبتسا
دعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتساءاجرلا
.قئاسلاتامولعمزكرمىلع

زاهجبناجيفرزلاىلعطغضا.١
بحساوةدعاقلانمبرقلابلاسرإلا
.جراخلاىلإحاتفملا

مادختسابلاسرإلازاهجيرطشلصفا.٢
فصتنميفاهلاخدإوةحطسمةادأ
مدختستال.لفسألانملاسرإلازاهج
.حاتفملاقش

ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٣
.ةيندعم

تيبملايفةديدجلاةيراطبلالخدأ.٤
بطقلابناجنوكيثيحب،يفلخلا
نمةيراطببلدبتسا.لفسألبجوملا
.اهلداعياموأCR2032زارط

يفلخلاويمامألاتيبملاةاذاحمبمق.٥
زاهجْيرطشىلعقبطأمث
.اًعملاسرإلا

.ىرخأةرمحاتفملالخدأ.٦

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

ماظنلاسرإزاهجىلعدجويرزلااذه:/
تناكاذإ)RKE(حاتفمالبدعبنعلوخدلا
.دعبنعليغشتلاءدبةزيمبةدوزمةبكرملا
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
لمعيدق.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءدبءانثأيفلخلاجاجزلاببابضلاليزم
سقطلاةدورببسحىلعدعُبنعليغشتلا
ةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
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كلذكءيضتدق،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
تاحتفوةأفدمبةدوزملاةيمامألادعاقملا
عباطلاءافضإدادعإنيكمتةلاحيفةيوهت
دعاقملاةئفدتعجار.ةرايسلاىلعيصخشلا
.٦٠/اهتيوهتوةيمامألا
نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
دعبنعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
صحفا.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأ
.تابلطتميأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلا
مدختستالف،ًاليلقكتبكرميفدوقولاناكاذإ
دوقولادفنيدق.دعبنعليغشتلاءدبةزيم
.ةبكرملانم
نعلوخدلاماظنلاسرإزاهجلاجملقيدق
.ةرايسلاليغشتءانثأRKEحاتفمنودبدعُب
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٢٩/(RKE)حاتفمنودب

ءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب
دعبنعليغشتلا

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
كلذدكؤيو.حيباصملاضموتىتحوأ
ةبكرملاليغشتءدببلطمالتسابلط
.دعبنع
نيمأتدعبنعليغشتلاءدبءانثأمتيس
نكرلاحيباصمىقبتسوباوبألالافقأ
ديقكرحملارمتسااملاطةءاضم
.ليغشتلا
١٠دعبكرحملاليغشتفقوتيس
وأةينمزلاةرتفلاديدمتمتيملامقئاقد
يفلاعشإلاحاتفمعضومتي

ON/RUN)ريودت/ليغشت(.
عضوددحولمارفلاةساودىلعطغضا.٣

/ليغشت(ON/RUN/STARTلاعشإلا
.ةبكرملاةدايقل)ءدب/ريودت

كرحملانارودنمزديدمت

١٠كرحملاليغشتةدمديدمتاًضيأنكمي
٢و١ةوطخلاراركتمتاذإ،ىرخأقئاقد
كرحملانوكيامدنعقئاقد١٠لوأءانثأ
ءدبدعبةيناث٣٠،ةرتفلادمبلطنكمي.اًرئاد
.ةقيقد٢٠ةيلامجإلاةدملاريصت.ليغشتلا
ةرملالإدعبنعليغشتلاءدبديدمتنكميال
.ةدحاو
ةفاضإمتي،دعبنعليغشتلاةدمديدمتدنع
قئاقد١٠لوأىلإةيناثلاقئاقد١٠ةدم
.ةقيقد٢٠ةيلامجإلاةدملاحبصتو

دعبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابحمسُي
يترودنيبىصقأدحكنيترمديدمتةرتفب
.لاعشإ
ىلإةبكرملالاعشإحاتفمةرادإمتتنأبجي
)ءدب/ريودت/ليغشت(ON/RUN/STARTعضو
فاقيإ(OFFىلإىرخأةرمهترادإمث
نمحبصينألبقحاتفملامادختساب)ليغشت
.ىرخأةرمدعبنعليغشتلاةداعإنكمملا

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

.اهليغشتفقوأمثةبكرملاليغشتبمق.

ليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا
دعبنع

يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح
رخآعضويأيفلاعشإلاعضوناكاذإ.

.)ءافطإ(OFFىوس
.ةرايسلايفدوجوملاسرإلازاهج.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
رطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضويف
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مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.
.تاثاعبنالاب

ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.
.ًادجةيلاعكرحملا

.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.

دعبنعليغشتلاءدبمادختسادعب.
.نيترم

.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

باوبألااوحتفينأ،لافطألا
ةبكرملانماوطقسيوةلوهسب
طوقسلالامتحانإ.ريستيهو
نوكيمادطصاعقواذإةبكرملانم
.باوبألالافقإمدعلاحيفربكأ
نأباكرلاةفاكىلعبجيكلذل
،بسانملكشبنامألامازحاودتري
ةدايقءانثأباوبألالفقبجيامك
.ةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ىلإلوخدلاءالخدلاعيطتسي.
دنعحوتفمبابربعةلوهسبةبكرملا
لفقا.اهفاقيإوأةبكرملاءاطبإ
عنميفةدعاسمللباوبألا
.اذهثودح

ةبكرملالخاد

حتفوألفقليلآلابابلالفقحاتفمطغضا
.باوبألالك
نمبابلالفقضبقمىلعلفسألطغضا
ةدحاوةرمبحسا.بابلاكلذلفقلجأ
ةرموبابلالفقءاغلإلبابلاضبقمىلع
.بابلاحتفلىرخأ

ةبكرملاجراخ

دعبنعباوبألاحتفلاسرإزاهجمدختسا
لفقةناوطسأوأ)RKE(حيتافمنودب
ةناوطسأ.قئاسلليمامألابابلابحيتافملا
.ءاطغبةدوزمحيتافملالفق

حاتفمالبلوخدلا

امدنعلفقلاحتف/نيمأتلارزىلعطغضا
3(رتم1قاطنيفRKEلاسرإزاهجنوكي
حتفلادنع.قئاسلاباوبأضبقمنم)مادقأ
ىلإىلوألاةطغضلايدؤت،قئاسلابابنم
يفةيلاتلاةطغضلايدؤتو؛بابلاكلذحتف
باوبأعيمجحتفىلإقئاقدسمخنوضغ
دعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار.باكرلا
.٢٩/(RKE)حاتفمنودب
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حيتافملالفقةناوطسأىلإلوصولا

:حاتفملالفقةناوطسأىلإلوصولل
.حتفلاعضولبابلاضبقمبذجا.١

لفسأبةحتفلايفحاتفملالخدأ.٢
.جراخللعفراوءاطغلا

.هكفبمقوجراخلاهاجتابءاطغلاكرح.٣
:ءاطغلابيكرتةداعإل

.حتفلاعضولبابلاضبقمبذجا.١

ءاطغلاةرخؤميف)1(نيناسللالخدأ.٢
)2(ماشربلانيبدوجوملازيحلالخاد
.)3(ةيندعملاةدعاقلاو

ءاطغلاطغضاولخادللءاطغلاكرح.٣
.هناكميفتبثيل

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16
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Q:باوبألالفقمتييكلطغضا.
K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.

رخأتملالفقلا
لافقأنيمأتريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
عيمجقلغدعبناوثسمخرادقمبباوبألا
.باوبألا
ىوسرخأتملالفقلاةيصاخليغشتنكميال
لافقأنيمأتعنمةيصاخليغشتفاقيإدنع
.ةررحملاباوبألا

بابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
ةرافصردصتس،حوتفمبابلاامنيبيئابرهكلا
نيمأتريخأتةيصاخنأحضوتلتارمثالث
.ةلاعفلافقألا
سمخدعباًيكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسو
حتفديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغنمناوث
تقؤمنإف،ةرتفلاهذهلبقباوبألادحأ
ةفاكقالغإدنعداعُيفوسناوثسمخلا
.ىرخأةرمباوبألا

وأبابلالفقنيمأتحاتفمباًددجمQطغضا
لافقأنيمأتلRKEلاسرإزاهجبQطغضا
.روفلاىلعباوبألا
عجار.ةيصاخلاهذهةجمرباضيأنكمي
.١٤٨/ةرايسلاصيصخت

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
لكقالغإدنعاًيكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنعوباوبألا
نمةرايسلاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)نكر(Pعضو
:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
يئاقلتلاحتفلاولفقلاةيلمعةجمربنكمي
.١٤٨/ةرايسلاصيصختعجار.باوبألل

قالغإلانمةيامحلا
عضويفةبكرملاتناكاذإ

ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم
ON/RUN)بابلالفقحاتفمناكو)ليغشت

،ًاحوتفمقئاسلابابوًاطوغضميلآلا
بابلفقحتفنيسوباوبألالكلفقنتسف
.طقفقئاسلا
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
فاشتكاةلاحيفو.اهلخادبRKEزاهجدوجو
متيملو،ةبكرملالخادRKEزاهجدوجو
،لخادلابRKEلاسرإةزهجأددعليلقت
توصردصيسوقئاسلابابلفقحتفمتيسف
.تارمةثالثقوبلانم

امنيبًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
عمطغضلالالخنمحوتفمقئاسلاباب
بابلالفقنيمأتحاتفمبQىلعرارمتسالا
.يئابرهكلا

Unlocked Door Anti Lockout)عنم
)حوتفملابابلاقلغ

ريغبابلانيمأتعنمةزيمليغشتةلاحيف
بابو،ةفقوتمةبكرملاتناكو،نّمؤملا
متيسف،نيمأتلابلطمتمثاًحوتفمقئاسلا
قئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمجنيمأت
عنمةزيمليغشتنكمي.هلفقحتفمتيسف
اهليغشتفاقيإوأنمؤملاريغبابلانيمأت
عجار.ةرايسلاصيصختمئاوقمادختساب
.١٤٨/ةرايسلاصيصخت

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٨

ةيوديلالافطألانامألافقأ

يفنوكتاهنإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةيفلخلاباوبألانمةيلخادلاةفاحلا
:نامألالفقمادختسال

عضومىلإًالوصولفسألعارذلاكرح.١
.لفقلا

.بابلاقلغأ.٢
بابلاعمهسفنءارجإلالعفا.٣

.رخآلايفلخلا

لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

طيشنتقيرطنعبابلالفقحتفا.١
حاتفمىلعطغضلابيلخادلاضبقملا
مادختسابوأيئابرهكلابابلالفق
دعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإزاهج
.)RKE(حاتفمنودب

.جراخلانمبابلاحتفا.٢
نكمتينل،لافطألانامألفقنيكمتدنع
بابلاحتفنماًنسربكألالافطألاورابكلا
نامألافقأءاغلإبمق.لخادلانميفلخلا
.لخادلانمباوبألاحتفنيكمتللافطألا
:نامألالفقءاغلإل

نمبابلاحتفاوبابلالفقحتفا.١
.جراخلا

لعفا.لفقلاحتفلىلعألعارذلاكرح.٢
.رخآلابابلاعمهسفنءارجإلا

باوبألا

ةبكرملاقودنص

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

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
)عبتي(
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٣٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

)عبتي(ريذحت

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

ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلاةفيظو

.١٩٥/كرحملامداععجار

ةبكرملانوكتنأبجيةعتمألاقودنصحتفل
Pعضوىلعسورتلارييغتعارذوأةفقوتم
.)نكرلا(

يئابرهكلاةعتمألاقودنص

ريذحت}
اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
ةعتمألاقودنصراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقالغإوهحتفءانثأةعتمألاقودنصراسم

ناكاذإيئابرهكلاةعتمألاقودنصحتفل
:اًدوزم

.هررحمثقئاسلابابب|طغضا.
وأاًحوتفمقئاسلابابنوكينأبجي
عضويفةبكرملانوكتنأبجي

ON/RUN)ةزجتحملاةقاطلاوأ)ليغشت
.لمعت)RAP(تاقحلملل

عيرسلكشبنيترمXرزىلعطغضا.
لوخدلاماظنبصاخلالاسرإلازاهجيف
.RKEحاتفمالبدعُبنع

قودنصرهظبسمللاةحولىلعطغضا.
وأباوبألاعيمجلافقأحتفدعبةعتمألا
لوخدللقاطنلايفRKEلاسرإزاهج
.حاتفمالب

مدعنمدكأتللةعتمألاقودنصةقطنمبقار
ءاطغراسمهاجتهكرحتوأءيشيأكاكتحا
.ةقاطلاقالغإدنعةعتمألاقودنص
:يئابرهكلاةعتمألاقودنصقالغإل

بابب|ىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةعتمألاقودنصتبثيىتحقئاسلا
اًتوصسارجألادحأردصيفوس.جالزملاب
قئاسلاتامولعمزكرمبةلاسررهظتسو
)DIC(ليغشتلالامتكادنع.

يئابرهكلاةعتمألاقودنصرزىلعطغضا.
.ةعتمألاقودنصءاطغبدوجوملا

ةحولوأةعتمألاقودنصبرزيأىلعطغضا
طغضلايدؤي.ةقاطلاليغشتفاقيإلسمللا
ىرخأةرمةعتمألاقودنصبرارزألادحأىلع
نل.يسكعلاهاجتالايفليغشتلاءدبىلإ
.ةعتمألاقودنصءاطغسمللاةحولقلغت
وأحتفللةعتمألاقودنصءاطغعفدتال
لطعتتدق.ةيئابرهكلاهترودءانثأقالغإلا
يفاًتقؤميئابرهكلاةعتمألاقودنصةفيظو
وأ،ضافخنالاةديدشةرارحلاتاجردلظ
ةزيجوةرتفلالخةيئابرهكلاةرودلاراركتدعب
.اًيوديةعتمألاقودنصحتفنكميو.تقولانم
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قئاوعلافاشتكاتازيم

وأحتفلاةرودلالخةقاعإدوجوةلاحيف
قودنصسكعيفوس،يئابرهكلاقالغإلا
فقويسنيحيفهاجتالاقلغملاةعتمألا
.يئابرهكلاليغشتلاحوتفملاةعتمألاقودنص
ةرودلاسفنيفقئاوعةدعكانهناكاذإ
ةفيظولالمعفاقيإمتيسف،ةيئابرهكلا
ءاطغقلغأ،قئاوعلاةلازإدعب.ةيئابرهكلا
فانئتسابحامسللاًيوديةعتمألاقودنص
.يعيبطلايئابرهكلاليغشتلافئاظو
عنميقئاعدوجووةبكرملالفقةلاحيف
،جالزمبتيبثتلاوقالغإلانمةعتمألاقودنص
متيملهنأبراذنإكاًتوصقوبلاردصيفوس
.ةعتمألاقودنصقالغإ

نيديلارحةعتمألاقدونص
نميئابرهكلاةعتمألاقودنصليغشتمتيدق
اذإيفلخلادصملالفسألكرةكرحلالخ
RKEلاسرإزاهجنوكينأبجي.اًدوزمناك
.)مادقأ٣(رتم١قاطنيف
ءاطغكرحتءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
ءانثأةعتمألاقودنصفاقيإل.ةعتمألاقودنص
ةعتمألاقودنصرارزأدحأمدختسا،ةكرحلا
.يئابرهكلا

يفميقتسملكشبكمدقبلكرا،ليغشتلل
مدصملافصتنملفسأةعيرسةدحاوةكرح
.فلخللاهبحسامث،يفلخلا
.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.

متينلفالإو؛دصملالفسأكمدقعدتال.
.هطيشنت

فقوتينأىلإةعتمألاقودنصسملتال.
.اًمامتةكرحلانع

لظيفاًتقؤمةزيملاهذهلطعتتدق.
،لكرللبجتسيملاذإو.فورظلاضعب
يئابرهكلاةعتمألاقودنصلغشف
ليغشتأدباوأىرخأةقيرطمادختساب
.ىرخأةرمةزيملانيكمتمتيسوةبكرملا

هذهمادختسابةعتمألاقودنصقالغإدنع
.ةريصقةينمزةرتفلريخأتثدحيدق،ةزيملا
توصردصيوةرخؤملاحيباصمضموتس
لبقةعتمألاقودنصنعاًديعبكرحت.سرج
.ةكرحلاءدب

يفلخلادعقملاىلإرورملا
ةلاحيفيفلخلادعقملارممبابمدختسا
بابعجار.اًدوزمناكاذإةليوطداوملقن
.٦٥/يفلخلادعقملاىلإرورملا
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تالاحيفقودنصلاحتفضبقم
ئراوطلا

هيبنت

قودنصلاءاطغريرحتضبقممدختستال
وأدشةورعكئراوطلاتالاحلصصخملا
اهعضتيتلاضارغألاتيبثتدنعطبرةطقن
.رارضأباهبيصيدقكلذنألقودنصلايف

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

ةعتمأقودنصبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
قودنصريرحتضبقملمعيسف،يئابرهك
قودنصحتفىلعئراوطلايفةعتمألا
.ةعتمألا

ةلاحيفقودنصلاحتفضبقمبحسدعب
ىلإىرخأةرمضبقملاعفدا،ئراوطلا
.ةفاحلا

ةبكرملانامأ

ةرايسلانيمأت
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو

ةرايسلابراذنإلاماظن
.ةقرسلاعنمراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه

سايقلاةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
.ماظنلاةلاحىلإيمامألاجاجزلانمبرقلاب
.طٰشنمريغراذنإلاماظن:فاقيإ
ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا
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دحأ.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
قودنصلاوأ،كرحملاءاطغوأ،باوبألا
.حوتفم
.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١
ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

:ةيلاتلا
.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.

يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.
.بابلالخاد

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

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.حاتفملا

ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
قوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسواًتوص
ليغشتمتيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا
بابلالفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملا
لالخRKEلاسرإزاهجبKىلعطغضلاب

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

راذنإلاماظنطيشنتليطعت
راذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإ

لاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
البدعبنعلوخدلاماظنبصاخلا
.RKEحاتفم

مادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.
.حاتفمالبلوخدلاماظن

.ةرايسلاليغشتءدبل.

:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
باكرلاعيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.

.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملا
باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.

ماظنوأRKEلاسرإزاهجمادختساب
.حاتفمالبلوخدلا

نملطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
.راذنإلائفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعف

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

RKEلاسرإزاهجىلعKطغضمتاذإ
ثالثلحيباصملاضموتوًاتوصقوبلاردصأو
لبقنمثدحًاراذنإنأينعياذهف،تارم
.ًالٰعفمراذنإلاماظنناكامدنع
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ
نامألالئاسررظنا.قئاسلاتامولعمزكرم
/١٤٥.

،ليملارعشتسمل،ةيئابرهكلاةرافصلا
ماحتقالارعشتسمو
ةقرسلاعنمماظنتازيمىلإةفاضإلاب
اًضيأيوتحيدقماظنلااذهنإف،يسايقلا
ليمللرعشتسموةقاطلارابسمىلع
.ماحتقاللرعشتسمو
اًزيمماًيتوصاًراذنإةيئابرهكلاةرافصلاردصُت
يهو.ةبكرملاقوبنمرداصلاكلذنع
قالطإاهنكميو،اهبصاخرايتردصمبةلصوم
.ةبكرملاةيراطبةنحشفعضةلاحيفراذنإ
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اذإراذنإلاقالطإليملارعشتسملنكمي
ريغتلثم،ةبكرمللةكرحدوجورعشتسا
.ةبكرملاهاجتا
،ةيلخادلاةروصقملاماحتقالارعشتسمبقاري
ةيلمعرعشتسااذإراذنإلاقالطإهناكمإبو
ال.ةبكرملالخادىلإةعورشمريغلوخد
يفةفيلألاتاناويحلاوأباكرلاءاقببحمست
رعشتسمنوكيامدنعةرايسلا
.اًطشنماحتقالا
طيشنتوةقرسلاعنمماظنطيشنتلبق
:ماحتقالارعشتسم
ذفاونلاوباوبألاعيمجقلغنمدكأت.

.اًمامت
تيبثتلاةمكحمريغءايشأةيأنيمأتبمق.

.سمشلاتابجاحلثم
بجحتقئاوعدوجومدعنمدكأت.

ةيولعلاةفيتكلايفتارعشتسملا
.ةيمامألا

ليملارعشتسمليطعتحاتفم
ماحتقالارعشتسمو
ليملايرعشتسمةيلاعففاقيإبحصنُي
لخادةفيلأتاناويحكرتةلاحيفماحتقالاو
.ةبكرملالقندنعوأةبكرملا

يفoطغضا،ةأفطمةبكرملاامنيب
حابصمءيضيس.يمامألايولعلالوسنوكلا
متدقتارعشتسملانأنيبيل،ةظحللرشؤملا
راذنإلاماظنطيشنتةرودلةبسنلاباهليطعت
.ةيلاتلا

ةكرحلّطعمماظنليغشت
ةرايسلا
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتاًيكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ

رزطيشنتدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
ACC/ACCESSORYعضويفلوخدللءدبلا
زاهجدوجووON/RUN/STARTعضووأ
.ةبكرملايفحلاصلاسرإ

تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
رثكأوألاسرإزاهجبماظنلاديوزتمتي
ةزهجألاهذهو،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلل
لّطعمماظنبمكحتلاةدحوعمةقفاوتم
ةبكرملاليغشتءدبنكميالو.ةبكرملاةكرح
نعلوخدلالاسرإزاهجمادختسابىوس
مكحتلاةدحوعمقفاوتملاحاتفمنودبدعُب
لاسرإلازاهجضرعتاذإ.حيحصلكشب
.ةبكرملاليغشتءدبكنكميالامبرف،فلتلل
ءيضيدق،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
ليغشتدنعةريصقةرتفلنامألاحابصم
.لاعشإلا
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،اًئيضمنامألا
.ىرخأةرملِواحمثلاعشإلافِقوأ.ماظنلا
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لاعشإلاعاضوأريغتنلةبكرملاتناكاذإ
)ACC/ACCESSORY،ON/RUN/START،

OFF(لاسرإزاهجىلعفلتلارهظيملو
زاهجبيرجتبمقف،حاتفمالبدعبنعلوخدلا
يفلاسرإلازاهجعضولواحوأ.رخآلاسرإ
يفدوجوملالاسرإلازاهجفيوجت
حيتافملالئاسرعجار.يزكرملالوسنوكلا
.١٤١/لافقألاو

مدعةلاحيفةنايصلاىلإكتبكرمجاتحتس
زاهجمادختسابلاعشإلاعاضوأرييغت
،لاعشإلاعاضوأرييغتمتياذإ.رخآلالاسرإلا
عجار.اًبيعملوألالاسرإلازاهجنوكيدقف
.ليكولا
عمةكرحلالشماظنقفاوتينأنكمملانم
حاتفمالبدعبنعلوخدلللاسرإةزهجأ
ةزهجأةينامثةجمربنكمي.ةلدبتسموأةديدج
لاسرإةزهجأةجمربل.ةبكرملاعملاسرإ
عملاسرإلاةزهجأةجمرب"رظنا،ةيفاضإ
دعُبنعلوخدلاماظنليغشتتحت"ةبكرملا
.٢٩/(RKE)حاتفمنودب
نأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
ةقرسلاعنمماظنلمعلطبتوأليعفتيغلت
.ةبكرملالخاد

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

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

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
لاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلا

ةيئابرهكلاايارملا

Rوأ)راسي(Lىلإديدحتلاحاتفمكرح.١
.بكارلاوأقئاسلاةآرمرايتخال)نيمي(

ةعبرألامهسألادحأىلعطغضا.٢
.ةآرملاكيرحتل

ءاغلإل(ىلإددحملاحاتفمكرح.٣
.ةآرملاديدحت

ايارملا،ةركاذلا
عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٥٨/ةركاذلادعاقمعجار.ايارملا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

عجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٣٠/(LCA)ريسلاةراحرييغتهيبنت
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فاطعنالاةراشإرشؤم

فاطعناةراشإرشؤمىلعةبكرملايوتحت
دنعرشؤملاضمويفوس.ايارملابلعيف
ريذحتلاءاوضأوأفاطعنالاةراشإمادختسا
.ةزامغلارطاخملاب

ايارملايط
اًيئابرهكايارملايط

مكحتلاةحوليفلفسألمهسلاىلعطغضا
.(عضويفءاقتنالاحاتفمنوكيامنيب
.يطلاكفلىرخأةرمطغضا

ايارملليئاقلتلايطلا

ليغشتفاقيإءانثأو،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نمQىلعرارمتسالاعمطغضا،لاعشإلا
اًبيرقتةدحاوةيناثةدملRKEلاسرإزاهج
عمطغضا.اًيئاقلتةيجراخلاايارملايطل
RKEلاسرإزاهجنمKىلعرارمتسالا
ليغشتعجار.حتفللاًبيرقتةدحاوةيناثةدمل
(RKE)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
/٢٩.
اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتمتي
عجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١٤٨/ةرايسلاصيصخت

ايارملاةئفدت
ةيفلخلاذفاونلانمبابضلاليزمةزيملمعت
.ةيبناجلاايارملاةئفدتىلع
K:ةيجراخلاايارملانيخستلطغضا.
خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظنعجار
مكحتلاماظنوا١٦٧/)ةيعابرةقطنم(
.١٧٤/)ةيئانثةقطنم(خانملابيكيتاموتوألا

يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
يئاقلتميتعتةآرمىلعةبكرملايوتحت
ةآرملاطبضمتيس.قئاسلابناجيفةيجراخ
ةيسيئرلاحيباصملاءوضجهونمدحلل
.كفلخريستيتلاتابكرملل

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

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.اًبيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(

.لاعشإلافاقيإمتي.

عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل

صيصختعجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١٤٨/ةرايسلا
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ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
ءوضلاراهبناعنمةيصاخبةدوزمةبكرملا
راهبإنماًيكيتاموتوأةآرملادحت.ايكيتاموتوأ
ةيسيئرلاحيباصملانعرداصلاءوضلا
ميتعتلاةزيمطيشنتمتي.فلخلابتارايسلل
.ةبكرملاليغشتدنع

ةيفلخلااريماكلاةآرم
رظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
فلخةقطنمللاريماكلابةيوازلاضيرع
.ةبكرملا

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

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

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

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

/ةحسامعجار،ةيفلخلااريماكلافيظنتل
.١٠٥/يمامألاجاجزلاةلساغ

اهلحوءاطخألافاشكتسا

رهظتويفلخلاعضولايفناسللاناكاذإ
ليغشتفقوتيوةآرملايفdوءاقرزةشاش
.ةمدخلابلطلليكولاىلإعجراف،ةشاشلا
ةروصبةيفلخلااريماكلاةآرملمعتالدق
:ةلاحيفةحضاوةروصضرعتوأةميلس
وأسمشلانمرداصجهودوجو.

ةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألاحيباصملا
.ماسجألا

دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.
تاسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
.ةمعانةبطرشامقةعطقمادختساب

ةيوازوعضومريغتدقوةبكرملارهظفلت.
.اريماكلابيكرت
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٨

ذفاونلا

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

نيسحتلةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
توصىلإكلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأ
قالغإوأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذ

حتفا،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلا
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفان
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيلآلاذفاونلا

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

عضويفةرايسلانوكتامدنعذفاونلالمعتو
ON/RUN)وأ)نارود/ليغشت

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

(RAP)/١٩٣.

هبذجاوأةذفانلاحتفلحاتفملاىلعطغضا
.اهقالغإل
راركتةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيس
.ةبراقتمتارتفىلعذفاونلاحيتافممادختسا

ةذفانلالفق

ذفاونحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلاباوبألا
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٤٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ذفاونلالفقةزيمليغشتلZىلعطغضا
ليغشتدنعرشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلا
.ةزيملاهذه

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرمZطغضا

ةعيرسلاذفاونلاةكرح
ذفاونللعيرسلاعفرلا/ضفخلاةزيمحيتت
رارمتسالةجاحلانوداهلفقوأاهحتفةيناكمإ
حاتفمطغضا.ةذفانلاحاتفمىلعطغضلا
ىتحىلعألهبحساوأةياهنلاىتحةذفانلا
طغضا.ليغشتللاًعيرسهررحمثةياهنلا
فقولهسفنحاتفملابحساوأةزيجوةرتفل
.ةذفانلاةكرح

ةعيرسلاةذفانلايفتابقعلافاشتكا
يفذفاونللعيرسلاعفرلاةكرحسكعمتيس
لاجميفمسجيأدوجوراعشتساةلاح
وأةديدشلاةدوربلاببستتدق.ةذفانلاعفر
لمعتسو.ةذفانلاةكرحسكعيفديلجلا
.قئاعلاةلازإدعبةيعيبطةروصبةذفانلا

قئاوعلافاشتكاةزيمءاغلإ

ريذحت}
،قئاوعلافاشتكاةزيمءاغلإليعفتدنع
دق.ًايكيتاموتوأاهتكرحةذفانلاسكعتنل
ضرعتتدقوتاباصإلكريغوأتنأضرعتت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ءاغلإمدختستنألبق.رارضألةذفانلا
لكنأنمدكأت،قئاوعلافاشتكاةزيم
راسمنعنوديعبضارغألاوصاخشألا
.ةذفانلا

قيرطنعةذفانلاقالغإةلصاومنكمي
يفةذفانلاحاتفمىلعظافحلارارمتسا
لوحيقئاعدوجوةلاحيفيولعلاعضولا
.عيرسلاقلغلانيبواهنيب

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب
يفةجمربلاءارجإيرورضلانمنوكيدق
.اهنحشدافنوأةبكرملاةيراطبلصفةلاح
مق،ةعرسبةذفانلاحتفرذعتةلاحيف
:اهتجمربب

.باوبألالكقلغأ.١
عضولايفلاعشإلاحاتفمعض.٢

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

ةروصباهتجمرببولطملاةذفانلاحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقلغأمثةيئزج
ةذفانلاقالغإدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.ةلماكةروصب

حتفنيحلةيلآلاةذفانلاحاتفمطغضا.٤
يفرمتسامثلماكلكشبةذفانلا
.ةزيجوةرتفلطغضلا

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت
ةيناكمإبدوزملاذفاونلاقلغوأحتفنكمي
عمطغضا.دعُبنعاًعيرسحتفلاوأقلغلا
لاسرإزاهجبKوأQىلعرارمتسالا
نأىلإ)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
عجار.لماكلابذفاونلاقلغوأحتفمتي
.١٤٨/ةرايسلاصيصخت

سمشلاتايقاو
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٠

.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
طسوألالماحلانمسمشلابجاحلصفاو
وأ،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتل
.بيضقلالوطىلعهديدمتل

يفلخلاجاجزلابسمشلابجاح

.اًدوزمناكاذإهررحوحاتفملاىلعطغضا
ةيفلخلاةذفانللسمشلابجاحددمتيفوس
طغضا،سمشلابجاحقلغل.لماكلكشب
قلغنيفوس.هكرتامثاددجمحاتفملاىلع
.امامتسمشلابجاح

عوجرلا(Rعضولاىلإةبكرملارييغتدنع
ةذفانللسمشلابجاحبحسمتيس،)فلخلل
هدرفمتيدقو.هدرفةلاحيفاًيئاقلتةيفلخلا
رييغتلادنعةريصقريخأتةرتفدعبىرخأةرم
.)ةدايقلا(Dعضولاىلإ

ةذفانللسمشلابجاحلمكحتةادأدجوتامك
.يفلخلابابلاةحولبةيفلخلا

ةيفلخلاباكرلاباوبأبسمشلاتابجاح

مادختساكنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ىلعألسمشلابجاحبحسلضبقملا
.ةذفانلاىلعألماحلايفهقيلعتو
ضبقملامدختسا،سمشلابجاحقالغإل
ىتحهيلعطغضلايفرمتساوهقيلعتكفل
.لفسأللماكلابعجارتي
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٥١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

فقسلا

فقسلاةحتف
نأبجي،فقسةحتفبزيهجتلاةلاحيف
ACC/ACCESSORYعضويفلاعشإلانوكي
وأ)نارود/ليغشت(ON/RUNوأ)تاقحلملا(
ةقاطبظافتحالاةيصاخليعفتءانثأ
.فقسلاةحتفليغشتل)RAP(تاقحلملا
ةقاطو١٩٠/ليغشتلاحاتفمعضاومرظنا
.١٩٣/(RAP)ةزجتحملاتاقحلملا

SLIDEحاتفم.١

TILTحاتفم.٢

يقالزنالاحاتفملا

ىلعطغضا:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
Dنميمامألاوأيفلخلاءزجلا ىتح(1)
ةحتفقلغوأحتفلهررحويناثلازجاحلا
.اًعيرسفقسلا
طغضا:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
Dنميفلخلاءزجلاىلع زجاحلاىتح(1)
.فقسلاةحتفحتفلرارمتسالاعملوألا
Dنميمامألاءزجلاىلعطغضا ىتح(1)
ةحتفقلغلرارمتسالاعملوألازجاحلا
.فقسلا

ةلامإلاحاتفم

عمطغضا:ةيوهتلاةحتفةزيم
Eنميمامألاءزجلاىلعرارمتسالا (2)
.ةيوهتلاعضوىلعفقسلاةحتفطبضل
Eىلعرارمتسالاعمطغضا ةحتفقلغل(2)
.فقسلاةحتفبةيوهتلا

ةيلآلاسمشلاتاجاح

Fىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةحتفلسمشلانميقاولاءاطغلاحتفل
.هقالغإوأةيمامألافقسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٢

Gىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةحتفلسمشلانميقاولاءاطغلاحتفل
.هقالغإوأةيفلخلافقسلا

رصانعىلعيفلخلابابلاتاحوليوتحت
فقسلاةحتفلسمشلابجاحللليغشت
.قالغإلاوأحتفللQىلعطغضا.ةيفلخلا

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن
يقاولاءاطغلا/فقسلاةحتفزيهجتمتدقل
يكيتاموتوأهاجتاسكعماظنبسمشلانم
/فقسلاةحتفحتفدنعىوسهطيشنتمتيال
.اًعيرساهقلغوأسمشلانميقاولاءاطغلا
/فقسلاةحتفلامءيشضارتعاةلاحيفو
،اًعيرساهقالغإءانثأسمشلابجاح
ءيشلاهاجتالاسكعماظنفشتكيسف
ةلاحيف.فقسلاةحتفقلغةيلمعفقوتتسو
رصانعيأوأديلجدوجولاًرظنقلغلاةبوعص
.هاجتالاسكعماظنلاطبإنكمي،ىرخأ
عضولايفهقلغأ،فلخللعوجرلاماظنزواجتل
.حاتفملاريرحتبمق،ةكرحلافاقيإلو.يوديلا

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

دناسملاودعاقملا

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

ةيمامألادعاقملا
٥٥..............يلآلادعقملاطبض
٥٦........رهظلالفسأدنسمطبض
٥٧..............ذخفلاةماعدطبض
٥٧..........ةينحنملادعاقملاروهظ
٥٨..................ةركاذلادعاقم
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٦٠......................اهتيوهتو
٦١........................كيلدتلا

ةيفلخلادعاقملا
٦٢.................ةيفلخلادعاقملا
٦٣........رهظلالفسأدنسمطبض
ةيفلخلادعاقملاةئفدت

٦٤......................اهتيوهتو
دعقملاىلإرورملاباب

٦٥.......................يفلخلا

نامألاةمزحأ
٦٥...................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٦٦.......................بسانم
٦٧............رجحلاوفتكلامازح
ةرتفلالخنامألامازحمادختسا

٦٩.......................لمحلا

٧٠.............نامألاماظنصحف
٧٠............نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٧٠..................مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٧١..........ةيئاوهلاةداسولاماظن
٧٣.....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٧٤.....................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٧٥........................؟خفتنت
ةداسولاكيمحتفيك
٧٥.....................؟ةيئاوهلا
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٧٦.....................؟ةيئاوهلا
٧٧..........باكرلاراعشتساماظن
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٨٠........................ةيئاوه
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٨٠........................ةيئاوه
٨١....ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٨١..............مداصتثداحدعب

لافطألادعاقم
٨٢.............اًنسربكألالافطألا
٨٤........راغصلالافطألاوعّضرلا
٨٦............لافطألانامأماظن
نامأماظنعضومتينيأ

٨٧......................لافطألا

ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن
٨٨......)LATCHماظن(لافطألل
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٩٣..................مداصتثداح
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٩٤....)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٩٦....)يمامألادعقملايفنامألا
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دناسملاودعاقملا٥٤

سأرلادناسم
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

ريذحت}
سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ضرعتلربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
يكوشلالبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلا
ةدايقبمقتال،اذل.ثداحعوقوةلاحيف
دناسمطبضوبيكرتمتيملامةبكرملا
.مئالملكشبباكرلاةفاكلسأرلا
سأردناسمبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
اهتداعإبًامئادمق،لفسألليوطنتةيفلخ
امدنعلماكلكشبمئاقلاعضولاىلإ
.دعقملايفًاسلاجبكارلانوكي

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا

ةيمامألادعاقملا
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

لواح.هعفرلىلعألسأرلادنسمبحسا
هلفقنمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحت
.هناكميف
رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخلو
دعقملارهظنميولعلاءزجلايفدوجوملا
.لفسألدعقملاسأردنسمىلعطغضاو
ريرحتدعبلفسألسأرلادنسمكيرحتلواح
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلا
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٥٥ دناسملاودعاقملا

لماكلابيلوطلاعضولاطبضنكمي
.سأردنسمل
طغضا،فلخلاومامأللسأرلادنسمطبضل
دنسملهجاوملابناجلاىلعدوجوملارزلا
لصيىتحفلخلاوأمامأللهكرحوسأرلا
كيرحتلواح.بوغرملالفقلاعضوىلإ
ققحتللرزلاريرحتدعبلفسألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنم
ثيحبةيمامألاسأرلادناسمممصُتمل
.اهكفنكمي

ةيفلخلادعاقملا
دناسمىلعةيفلخلاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعضاوميفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
لواح.هعفرلىلعألسأرلادنسمبحسا
هلفقنمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحت
.هناكميف

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
،دعقملارهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
كيرحتلواح.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو
ققحتللرزلاريرحتدعبلفسألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنم
ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمامئادطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ةلباقريغةيفلخلاةيفرطلاسأرلادناسم
.ةلازإلل
ةيفلخلاةيجراخلاسأرلادناسمممصُتمل
.اهيطنكميثيحب

ةيمامألادعاقملا

يلآلادعقملاطبض

ريذحت}
تلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقمطبض
مدعءانثأالإقئاسلادعقمطبضبمقت
.ةبكرملاكرحت

،يلاثملاعضولايفدعقملاضرعلابرهظي
ىوتسملاتاذوةيساسألادعاقملللثامم

ىلعألا
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:طبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.
ىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسأللوأ

دعاقملاروهظعجار،دعقملارهظطبضل
.٥٧/ةينحنملا

)رهظلالفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٥٦/رهظلالفسأدنسمطبضعجار،

طيشنتبموقتةيصاخبةزهجمتابكرملاضعب
ةدعاسمللقئاسلادعقمبةيزازتهاتاضبن
ةدعاسمةمظنأعجار.تامداصتلابنجتىلع
.٢١٦/قئاسلا

رهظلالفسأدنسمطبض
ةدعاقلاةماعدطبض

يساسأدعقم

:تدجُونإ،رهظلالفسأةماعدطبضل
لفسأةماعدكيرحتل)2(مامأللطغضا.

.مامأللرهظلا
لفسأةماعدكيرحتل)1(فلخللطغضا.

.فلخللرهظلا

وذرهظلالفسأدنسمطبض
رهظلاةماعدوىلعألاىوتسملا
ةيولعلا
ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
دعقملاتازيملكلامعتساللاعشإلا
.روطتملا

يلاثملاعضولايفدعقملا

ةزيملاديدحت.١
ىلعأ.٢
مامألل.٣
لفسأ.٤
فلخلل.٥
:تدجُونإ،رهظلالفسأةماعدطبضل.١

Featureرصنعكرح Select)ديدحت
دعقملاتارايخضرعل)1()ةزيملا
ماظنةشاشىلعطبضلللباقلا
.هيفرتلاوتامولعملا

.رهظلالفسأةماعدددح.٢
لفسأةماعدكيرحتل)2(ىلعألطغضا.

.ىلعألرهظلا
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لفسأةماعدكيرحتل)3(مامأللطغضا.
.مامأللرهظلا
ةماعدكيرحتل)4(لفسألطغضا.

.لفسأللرهظلالفسأ
ةماعدكيرحتل)5(فلخللطغضا.

.فلخللرهظلالفسأ
:تدجُونإ،ةيولعلارهظلاةماعدطبضل

Featureرصنعكرح.١ Select)ديدحت
دعقملاتارايخضرعل)1()ةزيملا
ماظنةشاشىلعطبضلللباقلا
.هيفرتلاوتامولعملا

.ةيولعلارهظلاةماعدددح.٢
ةماعدلاكيرحتل)3(مامأللطغضا.٣

كيرحتل)5(فلخللطغضاوأمامألل
.فلخللةماعدلا

ذخفلاةماعدطبض

:تدجُونإ،ذخفلاةماعدطبضل
Featureرصنعكرح.١ Select)ديدحت

دعقملاتارايخضرعل)3()ةزيملا
ماظنةشاشىلعطبضلللباقلا
.هيفرتلاوتامولعملا

.ةداسولالوططباضددح.٢
رصنعىلعةليوطةطغضطغضا.٣

)1(فلخللوأةدايزل)2(مامأللمكحتلا
.ةداسولالوطليلقتل

ةينحنملادعاقملاروهظ

،يلاثملاعضولايفدعقملاضرعلابرهظي
ىوتسملاتاذوةيساسألادعاقملللثامم

ىلعألا

:طبضل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
حاتفملانميولعلامسقلاةلامإبمق.

.رهظلادنسمعفرتيكمامألاوحن
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ريذحت}
كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو
اًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
دقف.كمامأنوكيسهنإلب.كمسجل
،مادطصاعوقوةلاحيفمازحلابمدطصت
وأةبقرلايفتاباصإلضرعتتسثيح
.ىرخأتاباصإ
نمو.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
نود،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمث
نأنكميو.كضوحماظعىلعاهزكرت
تاباصإلكضرعتىلإعضولااذهيدؤي
.ةميسجةيلخاد
ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
اًديجسلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايف
.مئالملكشب

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

ةركاذلادعاقم

يفقئاسلادعقمطبضرارزأضرعلاحضوي
ةلثامملابكارلارارزأ،يلاثملاعضولا

مادختسامتي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
Bو2و1و)طبض(SETرارزألاةعومجم
يمامألابكارلابابوقئاسلابابب)جورخ(
اًيوديةركاذلاتادادعإءاعدتساوظفحل
ةركاذلارارزأموقت.بكارلاوقئاسلادعاقمل
ايارملاعاضوأظفحباًضيأقئاسلابةصاخلا
هيجوتلادومعوةيلآلاةلامإلاوةيجراخلا
ترفوتاذإ،كيلدتلاتادادعإويبوكسلتلا
.ةزيملاهذه
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ةركاذلاعاضوأنيزخت

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

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

هيجوتلادومعوقئاسلادعقمطبض.٢
اذإاًيئابرهكةلامإلللباقلايبوكسلتلا
ترفوتاذإةفاثكلاوكيلدتلاعونورفوت
يفةيجراخلاايارملاوةزيملاهذه
.تارايسلاضعب

قلطنيفوسو.هكرتاوSETطغضا.٣
.ةرافصتوص

ىلإ"1"ىلعرارمتسالاعماًروفطغضا.٤
.نيترملةرافصتوصعمستنأ

ٍناثقئاسل4–1تاوطخلاررك.٥
."2"مادختساب

رزلاولهسلاجورخللجورخلاعاضوأظفحل
B)4ىلإ1نمتاوطخلاررك،)جورخ
نمجورخللكعاضوأظفحلBمادختساب
.قئاسلادعقم

ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

Bوأ2وأ1ىلعرارمتسالاعمطغضا
يتلاةركاذلاعاضوأليوديءاعدتساءارجإل
"1"رارزألاريرحتيدؤي.لبقنماهظفحمت
عاضوألاىلإلوصولالبقBوأ"2"وأ
.ءاعدتسالافاقيإىلإةنزخملا

دنعكيلدتلاةزيمليغشتفاقيإةلاحيف
متيسف،ةركاذلاعاضوألءاعدتساةيلمعءارجإ
نمةظوفحملاهتوقوكيلدتلاعونءاعدتسا
ليغشتلافاقيإعضويفلظتسنكلولبق
مكحتلارزمادختساباهطيشنتمتينأىلإ
ماظنةشاشلالخنموأكيلدتلاةفيظويف
ليغشترصانعمادختسابةيفرتلاوتامولعملا
.يلاثملاعضولايفدعقملا

ءاعدتسا(ًايلآةركاذلاعاضوأءاعدتسا
)طقفقئاسلا()ًايلآةركاذلا

ةزيملمعت
Auto (Automatic) Memory Recall

ءارجإىلع)ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا(
نيعضوموأعضومليكيتاموتوأءاعدتسا
رييغتدنعيلاحلاقئاسللاًقبسمنيظوفحم
)ليغشتلافاقيإ(OFFعضونملاعشإلا
وأ)ليغشت(ON/RUNعضوىلإ

ACC/ACCESSORY)اذإكلذو)تاقحلملا
ةمئاقيفتادادعإلاهذهةجمربتمت
.ةرايسلاصيصخت
"ةركاذلليكيتاموتوألاءاعدتسالا"عجار
ناونعتحت"ةمءالملاوةحارلا"مسقلفسأ
.١٤٨/ةرايسلاصيصخت

دحأىلعطغضا،ءاعدتسالاةكرحفاقيإل
وأةيئابرهكلاايارملاوأةركاذلاليغشترصانع
مكحتلارصنعطغضاوأ،ةيئابرهكلادعاقملا
ةلامإلللباقلايبوكسلتلاهيجوتلادومعيف
.ايئابرهك

متاذإ.مقربةزيممريغRKEلاسرإةزهجأ
نكلو2وأ1ىلإةركاذلابدعقملاعضوظفح
،يئاقلتلاءاعدتسالابعضوملااذهمقيمل
زاهجليدبتوأظفحلاعضومرييغتكنكميف
.رخآقئاسعمRKEلاسرإ
ضرعمتيدق،ةرايسلاقئاسرييغتةلاحيف

Driver ID)تارودلوأل)قئاسلاةيوه
.تارايسلاضعبيفكلذولاعشإ

لهسلاجورخلاءاعدتساةداعإ
)طقفقئاسلا(

عضاومءاعدتسابلهسلاجورخلاةزيمموقت
دنعاًيئاقلتلبقنمةظوفحملاجورخلا
هذهةجمربدنعكلذو،ةرايسلاةرداغم
عجار.ةرايسلاصيصختةمئاقيفةزيملا
يفاًقباسةروكذملا"ةركاذلاعاضوأنيزخت"
ةرايسلاصيصختًاضيأعجار.مسقلااذه
/١٤٨.

جورخلاعضوءاعدتساةيصاخليعفتمتي
:يلياممّيأثودحدنعايكيتاموتوألهسلا
بابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.ريصقتقولالخقئاسلا
بابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.حوتفمقئاسلا
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دحأىلعطغضا،ءاعدتسالاةكرحفاقيإل
وأةيئابرهكلاايارملاوأةركاذلاليغشترصانع
مكحتلارصنعطغضاوأ،ةيئابرهكلادعاقملا
ةلامإلللباقلايبوكسلتلاهيجوتلادومعيف
.ايئابرهك

قئاوعلا

امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
نمعضوءاعدتساءانثأقئاسلادعقمقوعي
دحاوءارجإبمقمث.قئاعلالزأ.ةركاذلا
:يليامم
وأاًيوديظوفحملاعضولاءاعدتسامتاذإ.

رصنعىلعرارمتسالاعمطغضا،اًيئاقلت
دعأ.نيتيناثلبسانملايوديلامكحتلا
طغضلابىرخأةرمءاعدتسالاةلواحم
ةلاحيف.مئالملاةركاذلارزىلع
ءاعدتسالالواح،اًيئاقلتعضوملاءاعدتسا
قئاسلابابحتفقيرطنعىرخأةرم
.RKEلاسرإزاهجنمKىلعطغضلاو

طغضا،جورخلاعضوءاعدتساةلاحيف.
مكحتلارصنعىلعطغضلابرمتساو
اليتلاجورخلاةيصاخبصاخلايوديلا
لواحمث.نيتيناثةدملاهئاعدتسامتي
.ىرخأةرمجورخلاعضوةداعتسا

عضوءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو
ىلعلوصحللليكولاىلإعجراف،ةركاذلا
.ةنايصلا

ةيمامألادعاقملاةئفدت
اهتيوهتو

ريذحت}
يفريغتدوجوبروعشلاعطتستملاذإ
دقف،دلجلايفملأبوأةرارحلاتاجرد
.قورحلكضرعتيفدعقملاناخسببستي
بجي،قورحبةباصإلارطخنمللقتيكل
نأةلاحلاهذهلثميفصاخشألاىلع
،دعقملاناخسمادختسادنعرذحلااوخوتي
دعقملاىلععضتال.ةليوطتارتفلةصاخو
وأةيناطبلالثم،ةرارحلالزعيءيشيأ
.هباشمءيشيأوأءاطغلاوأةداسولا
ناخسةرارحعافتراطرفكلذببسيدقف
ةجردعافتراطرفببسيدقو.دعقملا
ّرضيدقوأقورحبدعقملاناخسةرارح
.دعقملاب

،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،رارزألادجوت
فرلاىلعخانملابمكحتلارصانعراوجب
لاعشإلانوكينأبجي،ليغشتلل.طسوألا
.ليغشتعضويف

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

طقفدعقملارهظةئفدتل+وأIطغضا
.قئاسلاوأبكارلل

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCىلعطغضا
.بكارلا
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
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ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
دعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضعضولقأل
لقيدقف،ىلعألاعضولاىلعةيمامألا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملا
نوكت،ةفقوتمةيصاخلاهذهنوكتامدنع
ءاضيبرارزألابدعاقملاةيوهتوةئفدتزومر
ىلعةيوهتللدعملادعقملايوتحي.نوللا
لالخنمءاوهلاعفدتوبحستةحورم
ةئفدتليغشتدنع.ءاوهلاديربتمتيال.دعقملا
دنع.رمحألانوللزمرلالوحتي،دعاقملادحأ
نوللزمرلالوحتي،دعاقملادحأةيوهتليغشت
.قرزألا
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق

ةيئاقلتلاةئفدتلادعاقم

اًيئاقلتةزيملاهذهلمعتةرايسلاليغشتدنع
ىلإلوصوللةئفدملادعاقملاطيشنتىلع
ةرارحلاةجردةطساوببولطملاىوتسملا
.ةرايسللةيلخادلا
دعقملاةئفدتىوتسمىلإةراشإلامتيس
مأاًطسوتممأاًعفترمناكأءاوسطشنلا
كلذوليغشتلافاقيإعضويفوأاًضفخنم
فرلايفةيوديلادعقملاةئفدترارزأةطساوب
ةيوديلادعقملاةئفدترارزأمدختسا.طسوألا
ةئفدتليغشتفاقيإلطسوألافرلايف
اًغرافبكارلادعقمناكاذإ.ةيئاقلتلادعقملا
ىلعةيئاقلتلادعاقملاةئفدتةزيمطشنتنلف

ةئفدتلادعاقمةزيمةجمربنكمي.دعقملااذه
ليغشتدنعاًمودنيكمتلاىلعةيئاقلتلا
.ةرايسلا
.١٤٨/ةرايسلاصيصختعجار

ليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت
دعُبنع

ليغشتنكمي،دعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
تناكاذإ،ايكيتاموتوأاهتيوهتوأدعاقملاةئفدت
سقطلانوكيامدنع.اهبةزهجمةبكرملا
امدنعو،دعاقملاةئفدتلمعت،جراخلايفادراب
متي.دعاقملاةيوهتلمعتاراحسقطلانوكي
ليغشتدنعدعاقملاةيوهتوأةئفدتءاغلإ
ةيوهتوأةئفدترزىلعطغضا.لاعشإلا
دعبدعاقملاةيوهتوأةئفدتمادختسالدعاقملا
.ةبكرملاليغشتءدب
ةيوهتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتال
.دعُبنعليغشتلاءدبلالخدعاقملا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
وأةئفدملادعاقملاليطعتوأنيكمتنكمي
.ةرايسلاصيصختةمئاقلالخنمةاوهملا
و٣٣/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار
.١٤٨/ةرايسلاصيصخت

كيلدتلا

عضولايفقئاسلادعقمضرعلاحضوي
لثامملابكارلادعقمويلاثملا

ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
.كيلدتلاةزيملامعتساللاعشإلا
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:اهطبضوكيلدتلاةزيمطيشنت
ديدحتلايفمكحتلارصنعكرح.١

كيلدتلاتارايخضرعل)2(طسوألا
ماظنةشاشىلعطبضللةلباقلا
.هيفرتلاوتامولعملا

.كيلدتلاةزيمددح.٢
وأ)3(ىلعألمكحتلارصنعىلعطغضا.٣

.كيلدتلاعونديدحتل)5(لفسأل
وأ)4(مامأللمكحتلارصنعىلعطغضا.٤

.كيلدتلاةوقرييغتل)6(فلخلل
)1(كيلدتلايفمكحتلارزطغضا.٥

.هتدشوكيلدتعونرخآءاعدتسال

ةيفلخلادعاقملا

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

هيبنت

متاذإيئابرهكلادعقملاطبضبمقتال
طبضيدؤيدق.لافطأللنامأماظنبيكرت
لافطألانامأماظنررضتىلإدعقملا
ةذفانلالفقرزمدختسا.هبيكرتمتيذلا
املكدعقملاطبضعنملقئاسلابابىلع
.لافطأللنامأماظنبيكرتمت

حيتافمدجوتدق،ةزيملاهذهترفوتاذإ
متي.عارذلادنسمبدعقملاطبضيفمكحتلا
يفلخلادعقملاطبضيفمكحتلارصانعلفق
.ةذفانلالفقحاتفمطيشنتدنع

يلاثملاعضولايفيفلخلادعقملا

طبضيفمكحتلاودعقملارهظةشاش.١
رهظلالفسأءزج

ىلعأ.٢
فلخلل.٣
لفسأ.٤
مامألل.٥
ًايئابرهكدعقملاليدعت.٦
ًايئابرهكدعقملاليدعت.٧
كيلدتلا.٨
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رهظضرعيفمكحتلارصنعكيرحتدنع
نمةحولضرعطيشنتمتيس،)1(دعقملا
ةلامإمتيس.بكارلاوأقئاسلادعقمرهظ
كيرحتدنعاًيئاقلتيفلخلادعقملارهظ
.مامألليفلخلادعقملا
:اًرفوتمناكاذإ،دعقملاطبضل
كيرحتقيرطنعمامأللدعقملاكرح.

نمفلخللوأمامألل)6(مكحتلارصنع
وأمامألل)7(مكحتلارصنعةلامإلالخ
.فلخلل

نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.
ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعألل)6(مكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.
)6(مكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسأللوأىلعألل

:ةرفوتمتناكاذإ،كيلدتلاةزيمطيشنتل
يف)1(مكحتلارصنعىلعطغضا.١

.دعقملارهظضرع
ديدحتل)4(لفسألوأ)2(ىلعألطغضا.٢

.كيلدتلاعون
رييغتل)3(فلخللوأ)5(مامأللطغضا.٣

.كيلدتلاةوق
)8(كيلدتلايفمكحتلارزطغضا.٤

.هتدشوكيلدتعونرخآءاعدتسال

لهسلاجورخلا

يلاثملاعضولايفدعقملا

ىلعطغضا،كلذبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
Sعضوواًمامتفلخلاىلإدعقملاةداعإل
دعقملاكرحتيس.اًمامتلفسألدعقملاةلامإ
.يفلخلابابلاحتفدنععضولااذهىلإاًضيأ

رهظلالفسأدنسمطبض
عجار،لافطألانامأماظنتيبثتةلاحيف
.٦٢/ةيفلخلادعاقملا

يلاثملاعضولايفيفلخلادعقملا

دجويدق،كلذبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
لفسأةماعدلمكحتحيتافمعارذلادنسمب
.رهظلليولعلاءزجلاةماعدورهظلا
ديدحتلايف)1(مكحتلارصنعكيرحتدنع
رهظنمةحولضرعطيشنتمتيس،طسوألا
.بكارلاوأقئاسلادعقم
:تدجُونإ،رهظلالفسأةماعدطبضل

ديدحتلايف)1(مكحتلارصنعكرح.١
ةلباقلادعقملاتارايخضرعلطسوألا
.ةشاشلاىلعطبضلل

.رهظلالفسأةماعدددح.٢
مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

وأةدايزل)3(فلخللوأ)5(مامألل
.ةماعدلاىوتسمصيلقتل
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مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.٤
وأعفرل)4(لفسألوأ)2(ىلعأل
.ةماعدلاىوتسمضفخل

:تدجُونإ،ةيولعلارهظلاةماعدطبضل
ديدحتلايف)1(مكحتلارصنعكرح.١

ةلباقلادعقملاتارايخضرعلطسوألا
.ةشاشلاىلعطبضلل

.رهظلليولعلاءزجلاةماعدددح.٢
مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

وأةدايزل)3(فلخللوأ)5(مامألل
.ةماعدلاىوتسمصيلقتل

ةيفلخلادعاقملاةئفدت
اهتيوهتو

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

يلاثملاعضولايفدعقملا

رارزألادجوتف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.باكرللةيفلخلاباوبألاىلع
عضولايفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع

ON/RUN)ىلعطغضا،)ريودت/ليغشتMوأ
Lوأنميألايجراخلادعقملاةداسوةئفدتل
.رسيألا
عضولايفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع

ON/RUN)ىلعطغضا،)ريودت/ليغشتCوأ
.رسيألاوأنميألايجراخلادعقملاةيوهتل}

يفمكحترصانعبةدوزملاريغتابكرملايف
رشؤمءوضءيضي،يفلخلاءزجلايفخانملا
وأدعقملاةئفدتليغشتىلعةلالدللرزلاىلع
ليغشترصانعبةدوزملاتارايسلايف.هتيوهت
رصنعىلعرشؤمرهظييفلخلاخانملل
هذهليغشتىلعةلالدللخانملاليغشت
.ةزيملا
ليغشترصنعبةدوزملاريغتارايسلايف
فاقيإلىرخأةرمرزلاطغضا،يفلخلاخانملل
يفحابصملائفطنيس.ةزيملاهذهليغشت
يفمكحترصانعبةدوزملاتابكرملايف.رزلا
ىلعةزيملاهذهلمعت،يفلخلاءزجللخانملا
ةطغضلكعم.دعاقملاةئفدتلدادعإىلعأ
ةجردىلإأفدملادعقملاريغتي،رزلاىلع
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملاطبضلا
ىلعأىلإثالثلاءاوضألاريشت.قالغإلا
لقأىلإدحاوءوضريشيو،طبضلاتاجرد
ىلعدعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضلاتاجرد
ايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف،ىلعألاعضولا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعب
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يفلخلادعقملاىلإرورملاباب

ىلإرورمبابىلعتابكرملاضعبيوتحت
دعقملارهظطسويفيفلخلادعقملا
طسوألاعارذلادنسميطبمق.يفلخلا
.بابلاحتفلجالزملابذجاو

نامألاةمزحأ
مادختساةيفيكليلدلانممسقلااذهحضوي
ضعبحضويامك.مئالملكشبنامألاةمزحأ
ةمزحأمادختسادنعاهبنجتبجييتلاءايشألا
.نامألا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ققحتو،نامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

رصنعكلمعتتارشؤمبةبكرملاهذهتدّوُز
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذت
.١٢٢/نامألامازحتاركذم

نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا
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كلذنوكينأنكميو.امءيشكفقوي
ةزهجأةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلا
!نامألاةمزحأوأتاسايقلا
ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
تقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلللوطأ
لكشبنامألامازحطبرمتاماذإكلذو
دادمتسابىوقألاكماظعموقتاذلو؛حيحص
ببسوهاذهو.نامألاةمزحأنمةوقلا
ءادترادنعدرفلاباتنييذلانامألابروعشلا
.نامألاةمزحأ

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ
:لاؤس

ةبكرملايفراشحناللضرعتأسله
يدترأتنكاذإثداحعوقودعب
؟نامأمازح

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

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

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

عيمجيفنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبراًبيرقتقطانملا

دعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانملكشب
صاخشأللصصخممسقلااذه
.طقفنيغلابلا
نأشباهتفرعميغبنيةصاخءايشأدجوت
دجوتامك،لافطألاةمالسونامألاةمزحأ
لافطألاوراغصلالافطأللةفلتخمدعاوق
عجارف،لفطةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلا
لافطألاوعّضرلاوأ٨٢/اًنسربكألالافطألا
ةيامحلدعاوقلاهذهعبتاو.٨٤/راغصلا
.صخشلك

نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهظُتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

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

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

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
نامألامازحطبرتمللاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشب
وأرجحلامازحكرتتنأكايإ.

.اًيوتلموأاًيخترمفتكلا
تحتفتكلامازحطبرتنأكايإ.

.كرهظءارووأنيعارذلا
فتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ.

.عارذلادنسمىلع

رجحلاوفتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

ًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١
لكشبسولجلاكنكميثيحب،طبضلل
عجار،ةقيرطلاةفرعمل.ميقتسم
.مسقلااذهبقبساميف"دعاقملا"

مازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
فافتلابحمستالو.كمسجىلع
.مازحلا
نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج

دوعيىتحمازحلاكرتا،اذهثودح
،كلذدعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلق
لكشبكمسجىلعمازحلابحسا
.ًائطبرثكأ
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
ثودحةلاحيفو.لافطألاتيبثتلفق
لكشبدوعيىتحمازحلاكرتا،اذه
مازحلاطبرةيلمعأدباولماك
.ىرخأةرم
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يمامألادعقملاعضويفلفطلا
.بكارلاراعشتساماظنىلعيبناجلا
.٧٧/باكرلاراعشتساماظنعجار

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

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

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعألفتكلا

دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ئطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا
مازحةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
نامألامازحضرعتيدقثيح.بابللنامألا
ةوقببابلاقالغإةلاحيففلتللةبكرملاو
.نامألامازحدوجوعم

فتكلامازحعافترالّدعم
فتكلامازحعافتراللّدعمبةبكرملاتدوُز
يمامألابكارلاوقئاسلاسولجنكامأيف
.نميألا
ءزجلانوكيثيحبعافترالاليدعتبمق
الوفتكلاىلعاًدوجوممازحلانميفتكلا
نماًبيرقمازحلانوكينأبجي.هنعلزني
طبضلايدؤيدقف.هلاًسمالمسيلوقنعلا
ليلقتىلإفتكلامازحعافترالمئالملاريغ
.ثداحعوقوةلاحيفنامألامازحةيلعاف
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيكعجار
.٦٦/بسانم

عافترالالّدعمكرحوريرحتلارزىلعطغضا
لّدعملاكيرحتكنكمي.بولطملاعضولاىلإ
/ةقلزنملاةحيرشلاعفدقيرطنعىلعأل
ىلععافترالالدعمطبضدعب.ىلعألةوسكلا



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

٦٩ دناسملاودعاقملا

نودلفسأللهكيرحتلواح،بولطملاعضولا
هتابثنمققحتللريرحتلارارزأىلعطغضلا
.هناكميف

يكيتاموتوألانامألامازحماكحإماظن
مازحماكحإماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
.يكيتاموتوألانامألا
ءانثأةرايسلاليغشتاهيفمتيةرملكيف
ماظنلاطيشنتمتيةيمامألانامألاةمزحأطبر
امدنعنامألاةمزحأماكحإلةدحاوةرم
طوبضملادحلامامأللةرايسلاةعرسزواجتت
.طيشنتلل
لمارفلاءانثأكلذكماظنلاطيشنتمتي
مثةئجافملاةدايقلاتاروانموأ/وةيرارطضالا
ةدايقلاعاضوأدوعتامدنعهريرحتمتي
.ةيداعلاعاضوألل
لمعمدعةلاحيفماظنلاطيشنتمتينل
مكحتلا/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
يفمكحتلاعجار.ةيعيبطةروصببحسلايف
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

ماكحإماظنيفةلكشمدوجوةلاحيف.٢٠٣
ةلاسررهظتس،يكيتاموتوألانامألامازح
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمىلع
فئاظورثأتتنل.١٤٥/نامألامازحلئاسر
مازحماكحإماظنبىرخألانامألامازح
.يكيتاموتوألانامألا

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

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
.هتانوكمفلتىلإنامألامازحىلعسولجلا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ
نامألاةمزحأةحارتاهجومرفوتدقو
اًنسربكألالافطأللةيفاضإةحارةيفلخلا
ضعبلوةززعملادعاقملامهومنزواجتنيذلا

ةلدألاهذهبيكرتدنعف.نيغلابلاصاخشألا
هذهةحارلاةلدأدعبُت،فتكلاةمزحأىلع
.سأرلاوةبقرلانعمازحلا
عاضوألليكولاىدلةحيرمتاهجومحاتُتدق
،اهرفاوتةلاحيف.ةيفرطلاةيفلخلاسولجلا
.هجوملاعمةقفرمتاميلعتلانوكت

ةرتفلالخنامألامازحمادختسا
لمحلا
كلذيفامب،صخشلكلنامألاةمزحأحلصت
نهلثم،لماوحلاءاسنلاف.لماوحلاءاسنلا
رثكأّنكيدق،باكرلاةفاكلثمكلذيف
مدعةلاحيفةميسجتاباصإلةضرع
.نامألاةمزحألنهئادترا
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فتكلامازحءادترالماحلاةأرملاىلعبجي
يفنضحلاءزجءادترابجيو،نضحلا-
نوكيثيحب،ناكمإلاردقضفخنمعضو
ىلعلماحلانطبنمريدتسملاءزجلالفسأ
.لمحلادادتما
ةيامحيهنينجلاةيامحلةقيرطلضفأنإ
لكشبنامألامازحلماحلاءادترادنعو.مألا
ضرعتمدعربكأةروصبلمتحملانمف،مئالم
لكلةبسنلابو.ثداحيأيفةباصإللنينجلا
لكلةبسنلابلاحلاوهامك،لماوحلاءاسنلا
لعجبليفكلايساسألارصنعلانإف،صخش
.مئالملكشباهئادتراوهةلاعفنامألاةمزحأ

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

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٧٠/نامألامازحبةيانعلاعجار

نامألامازحبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

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

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

نامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

ريذحت}
ةمزحأماظنضيرعتثداحيألنكمي
رفويالثيح،فلتللةبكرملايفنامألا
ةمزاللاةيامحلافلاتلانامألاةمزحأماظن
ىلإيدؤيامم،همدختسييذلاصخشلل
وأةميسجةباصإلصخشلاضرعت
ضعبيفةافولادحىلإلوصولا
نمققحتلايفةدعاسمللو.ثداوحلا
مئالملكشبنامألاةمزحأةمظنألمع
زكرميألةبكرملابحطصا،ثداحيأدعب
ءارجإونامألاةمزحأةمظنأصحفلةمدخ
برقأيفةمزاللادبتساتايلمعةيأ
.نكممتقو
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نامألاةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
ضرعتلمتحُينكلو.طيسبثداحيأدعب
ءانثأتمدخُتسايتلانامألاةمزحأتاعومجم
ةرايزبمق،اذل.فلتلاوأفعضللثداحيأ
نامألاةمزحأتاعومجمصحفلكيدلليكولا
.اهلادبتساوأ
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
ةداسولادادعتساءوضعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١٢٢/ةيئاوهلا

ةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
.قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

.يجراخلا
.قئاسللةبكرللةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةبكرللةيئاوهةداسو.

.يجراخلا
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

.قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
.يجراخلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فلخةرشابمسلاجلابكارلاوقئاسلل
.قئاسلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
بكارلاويفرطلايمامألابكارلل
يمامألابكارلافلخةرشابمسلاجلا
.يفرطلا

ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع

ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
AIRBAGقئاسللةدايقلاةلجعفصتنميف

يمامألابكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعو
.يجراخلا
ةملكنإف،ةبكرللةيئاوهلاتاداسوللةبسنلاب

AIRBAG)ىلعةبوتكمنوكت)ةيئاوهةداسو
.سايقلاةزهجأةحولنميلفسلاءزجلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
برقألادعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإ
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ
يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
نأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
ةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولا
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأ
الإ،ةخوفنملاةداسولاةوقءارجنمةباصإلل
ةعرسبةيئاوهلادئاسولاةفاكخافتنابجيهنأ
.اهلمعبموقتىتحةريبك
يتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتي
:ةيئاوهلا
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ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرتملاذإثداحعوقودنعةافولل
.ةيئاوهلادئاسولادوجوعمىتحنامألا
ثيحبةيئاوهلادئاسولاميمصتمتدقف
،نامألاةمزحأعملمعلايفقفاوتت
ميمصتمتيملكلذك.اهنعليدبكسيلو
لكيفخفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولا
ةمزحأنوكت،ثداوحلاضعبيفف.ثداح
عجار.تبثُملاديحولالماعلايهنامألا
؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
/٧٤.

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

ريذحت}
ةوقبخفتنتةيئاوهلادئاسولانألاًرظن
،نيعلاةضمغنمعرسألكشبوةديدش
ةداسويأمامأسلجيصخشيأنإف
اهنماًدجةبيرقةفاسمىلعوأةيئاوه
وأةريطخلاتاباصإللضرعتينأنكمي
نودسلجتال،اذل.اهخافتنادنعةافولل
لثم،ةيئاوهةداسويأنمبرقلابٍعاد
كئانحناوأدعقملاةفاحىلعكسولج
كتيبثتيفنامألاةمزحأدعاستو.مامألل
دترا،اذل.ثداحيأءانثأولبقكناكميف
دوجوةلاحيفىتح،نامأمازحًامود
قئاسلاىلعبجيو.ةيئاوهلادئاسولا
ناكمإلاردقفلخللهدعقميفسولجلا
ىلعةرطيسلاىلعةظفاحملاهتلصاومعم
دئاسولاونامألاةمزحألمعت.ةبكرملا
لضفأبيفرطلايمامألابكارللةيئاوهلا
ةديجةيعضويفسولجلاةلاحيفءادأ
باصتنالاعمدعقملايفرهظلادانسإو
ةسمالمودعقملايفميقتسملكشب
.ضرأللنيمدقلا
ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا
ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةتبثمةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامود
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٨٢/اًنسربكألالافطألا
.٨٤/راغصلالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجوُي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم
صحفبماظنلاموقيو.ةيئاوهلاةداسولا
ققحتللةيئاوهلاةداسولليئابرهكلاماظنلا
اذهكملعُيو.لاطعأيأدوجومدعنم
يفةلكشمكانهتناكاذإامعحابصملا
دادعتساءوضعجار.المأيئابرهكلاماظنلا
.١٢٢/ةيئاوهلاةداسولا
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؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

ةصاخلاةبكرللةيئاوهلاةداسولادجوت
ةداسولادجوت.هيجوتلادومعلفسأقئاسلاب
يمامألابكارلابةصاخلاةبكرللةيئاوهلا
.تازافقلاقودنصلفسأيجراخلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
ذفاونلاقوففقسلايففارطألاىلع
.ةيبناجلا
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لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولادجوت
ةصاخلادعاقملايفةتبثملاوتامدصلل
دناسمبناجيفيمامألابكارلاوقئاسلاب
.بابلاىلإبرقألادعاقملارهظ

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
؟ةيئاوهلا
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٧١/ةيئاوهلاةداسولا
دحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختسُتو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا
ةدوزمةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو
ةداسولاماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمب

توافتتدقو.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلا
صاخلاميمصتلاىلعدامتعالابخافتنالادودح
.ةبكرملاب
يفخافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا
ةطسوتملاةيمامألاهبشوأةيمامألاثداوحلا
لامتحاليلقتيفةدعاسمللةديدشلاوأ
ةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإلضرعتلا
يمامألابكارلاوقئاسلاردصوسأريف
.يجراخلا
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
لب.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعساسألاب
ماطترالامتييذلاءيشلاىلعكلذدمتعي
ءاطبإةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هب
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا
اًتباثءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
.اًعستموأاًقيض،اًنيلوأاًدماج،اًكرحتموأ
خافتناللةيمامألاةيئاوهلاتاداسولامّمصُتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ
.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف
دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةمدقتملاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
لعافتوأمداصتلاةدحامإبسحدناسملا
.بكارلا
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يفخافتناللةممصمةبكرللةيئاوهلادئاسولا
ةيمامألاتامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلا
ىلإةلدتعملاتامدصلايفكلذوةبيرقلا
ةبكرللةيئاوهلاتاداسولامّمصُتمل.ةداحلا
تامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأخافتنالل
.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايفوأةيفلخلا
ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
ةتبثُملاةيبناجلاتامداصتللةيئاوهلادئاسولا
ةلاحيفخافتناللةممصُمتسيلدعقملايف
تامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودح
تامداصتلاوأبالقنالاوأةبيرقلاةيمامألا
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلا
دعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
متيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتلةممصم
.اهبمادطصالا
فقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ثداوحعوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلع
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناج
ةفاضإلاب.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُص،كلذىلإ
بالقناءانثأخافتناللهذهفقسلاراطإ
يمامأمداصتعوقوةلاحيفوأةبكرملا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولامّمصُتمل.يوق
مداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلاراطإ
نيتداسولاالكخفتنتفوسو.يفلخلا
دنعفقسلاراطإيفنيتتبثملانيتيئاوهلا
وأ،مادطصاللةبكرملايبناجنميأضرعت

لامتحابرقراعشتسالاماظنعقوتةلاحيف
يفوأاهبناجىلعبالقناللةبكرملاضرعت
.ديدشيمامأمداصتيأ
لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.اهحالصإفيلاكتوأةبكرملاب

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

ةداسولاكيمحتفيك
؟ةيئاوهلا
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي

ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
رودصوسوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
سولجلاعضاوميفنيسلاجلاباكرلا
تممُصو.يناثلاولوألانيفصلايفةيفرطلا
يتلافقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمي
نمةونعجورخللضرعتلارطخليلقتيف
،اهبالقنادنعيئزجوألماكلكشبةبكرملا
هنكميماظنيأدوجومدعنممغرلاىلع
جورخلاتالاحةفاكثودحنودةلوليحلا
.ةبكرملانمةونع
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزعُيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
.٧٤/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا
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خافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلاةداسولا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
ةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملايف
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبك
دق.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاحتفتال
ىلعتقولاضعبلةيئزجةروصبالإفقسلا
تانوكمضعبلظتدقو.اهخافتنانممغرلا
.قئاقدةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولاةدحو
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضومىلععالطالل
.٧٣/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

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

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

،باوبألالافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
تارشؤملغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو
دعبدوقولاماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلا
.يكيتاموتوألكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنا
خفننودكلذكةزيملاطيشنتكنكمي
ةرتفزواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولا
باوبألالفقكنكميو.اًقبسمةددحمةينمز
تاضماووةيلخادلاحيباصملاليغشتفاقيإو
حيتافممادختسابرطاخملانمريذحتلا
.تازيملاهذهبةصاخلامكحتلا

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

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لعفباًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
سلاجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

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

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
/ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست

.٣٢١/ثدحلاتانايبتالجسمو٣٢١

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

باكرلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلازمرنوكيسو
صحفءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمروأليغشتلازمرامإرهظيفوسفماظنلا
ةداسولاعضورشؤمعجار.ليغشتلافاقيإ
.١٢٣/بكارللةيئاوهلا

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
لظيفةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلا
ةيئاوهةداسويأرثأتتال.ةنيعمفورظ
.بكارلاراعشتساماظنبىرخأ
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
تاساسحلاميمصتمتدقو.نامألامازحو
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكلل
طيشنتيغبنيناكاذإامديدحتو،حيحص
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
خافتناللةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلا
.المأ
لافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
لكشبمهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
لافطألادعقميفيفلخدعقميفمئالم
.مهماجحأومهنازوألمئالملاحيحصلا
دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
رهظنأىلإىزعُياذهو.بكارللةيمامألا
نوكيدقفلخللهجتملالافطألادعقم
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرق
سلاجلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجاوملافطأنامأدعقميف
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
ناكو،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميفبكارلادعقم
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
)تاداسولا(ةداسولاليغشتفاقيإب
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
يألطعتمدعنامضنكميالف،يجراخلا
نمضينأدحأعيطتسيالهنإثيح،ماظن
ةيئاوهلا)تاداسولا(ةداسولاخافتنامدع
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظيف
.اهليغشتفاقيإنممغرلا
لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
ىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
فاقيإديقةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
نامأماظننيمأتةلاحيفو.ليغشتلا
دعقميفمامأللهجتملالافطألادعاقم

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
دعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو.نكمم
ةاعارمبجي.يفلخلادعقملايفلافطألا
لافطألالقنلىرخأةبكرممادختسا
.اًرفوتمريغيفلخلادعقملانوكيامدنع

فاقيإلباكرلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
:ةلاحيف
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
ناكميفعيضرلفطدوجوماظنلاددحي.

.لفطلاتيبثت
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
ماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.

راعشتساماظنوأةيئاوهلادئاسولا
.بكارلا

فاقيإبباكرلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
،ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
لظيوءيضيسليغشتلافاقيإرشؤمنإف

تسيلةيئاوهلاتاداسولانأبكريكذتلكلذك
ةداسولاعضورشؤمعجار.ليغشتلاديق
.١٢٣/بكارللةيئاوهلا

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
اًصخشنأماظنلاهيفرعشتسيتقويأيف
يفحيحصلكشبسلجيريبكمجحاذام
حمسيامدنعو.يفرطلايمامألابكارلادعقم
ةداسولاليعفتبباكرلاراعشتساماظن
رشؤمءيضيسف،)ةيئاوهلاتاداسولا(
ةداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو،ليغشتلا
.ليغشتلاديقةيئاوهلا)تاداسولا(
كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلاراغصنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
فقويالوأةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلا
صخشلاسولجعضوىلعاًدامتعا،امهليغشت
صخشلكىلعبجي،اذل.ةيمسجلاهتينبو
لافطألادعاقمهمجحزواجتةبكرملايف
ءاوس-مئالملكشبنامألامازحءادترا
صخشلااذهلةيئاوهةداسورفوتتتناكأ
.المأ

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

ليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألانامأدعقمل
فاقيإلباكرلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
اذإةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
ماظنيفعيضرلفطدوجوماظنلارعشتسا
لفطدعقمبيكرتةلاحيف.لافطألانامأ
:ليغشتلارشؤمةءاضإو

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكّلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا
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عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
ىلإعجراولفطلادعقملةعنصملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
وا٩٤/)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٩٦/)يمامألادعقملايفنامألا
نامألامازحدادشلفقنمققحت
فتكلامازحبحسقيرطنعكلذو
نامأماظنبيكرتدنعدادشلانم
نامأماظنناكولىتحلافطألا
.نامألامازحللفقةزيمباًدوزملفطلا
مازحلاحبصيدادشلالفقطبضدنع
جراخهبحسةيناكمإمدععماًمكحم
.دادشلا

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

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
ىلعدمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
لافطألادعقمتيبثتلضفيو.لفطلامجح
عضوبًاقلطممقتالو.يفلخدعقميأيف
يففلخللهجتملالافطألانامأماظن
رشؤمنكيملاذإىتح،يمامألادعقملا
.اًئيضمليغشتلا

فاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكاريألليغشتلا

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،اًئيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف

مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيم
نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
ةداسولاويفرطلايمامألابكارللةيمامألا
:ةبكرللةيئاوهلا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكلّدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

يدومععضويفدعقملارهظعض.٣
.لماكلكشب

عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤
ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
هيلجرطسبودعقملاةداسو
.حيرملكشب

مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ.٥
قيشعتمتيسف،هتياهنىتحبكارلا
ببسيدقاماذهو.لافطألاتيبثتلفق
راعشتساماظنموقينأدصقنودب
ةيئاوهلاةداسولالمعفاقيإببكارلا
مجحبمهنممباكرلاضعبل
كنكمي،رمألااذهثدحاذإ.نيغلابلا
مثلماكلابهتداعإومازحلاطبركف
بحسنودىرخأةرممازحلاطبر
.ةياهنلاىتحجراخلاىلإمازحلا
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نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم

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

ليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع
ماظنلا
ءاقبىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
تاروانمءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلا
ماظندعاسيامم،لمارفلامادختساوةبكرملا
ةلاحىلعةظفاحملايفبكارلاراعشتسا
ةمزحأ"عجار.بكارللةيئاوهلاةداسولا
ىلعلوصحلل"لافطألانامأماظن"و"نامألا
مادختسالاةيمهأنأشبةيفاضإتامولعم
.لافطألانامأماظنلمئالملا
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت

ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٨٠/ةيئاوه
ىلعرثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيك
يأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمءيضُيدق
وأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسج
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيك
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
مسجلاةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانم

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
ةيئاوه
ميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
دجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرمللةمدخلا
نكامأيفةيئاوهلادئاسولاماظننمءازجأ

لوحتامولعمرفوتتو.ةبكرملالخادةدع
ىدلةيئاوهلادئاسولاماظنوةبكرملاةنايص
.ةمدخلاليلديفوكليكو

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

ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوهدئاسوب
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
ليغشتنودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
امك.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظن
ةيئاوهلادئاسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
وأةيمامألادعاقملانمءازجأةيأرييغتب
صيخشتلاةدحووأنامألاةمزحأ



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

٨١ دناسملاودعاقملا

ةدايقلاةلجعوأةيئاوهلادئاسوللراعشتسالاو
دئاسولاتادحونميأوأتادادعلاةحولوأ
فراخزةوسكوأفقسلاةناطبوأةيئاوهلا
وأةيمامألاتارعشتسملاوأمئاعدلا
كالسأةكبشوأيبناجلامداصتلاتارعشتسم
.ةيئاوهلادئاسولا
ليلديفوكليكوىدلتامولعمرفوتت
دئاسولاتارعشتسمعقومنأشبةمدخلا
راعشتسالاوصيخشتلاةدحووةيئاوهلا
.ةيئاوهلادئاسولاكالسأةكبشو
ماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يمامألابكارلاعضوملبكارلاراعشتسا
تارعشتسمىلعلمتشييذلاو،يجراخلا
لمعيالدقو.بكارلادعقمنمءزجدعت
ةلاحيفمئالملكشببكارلاراعشتساماظن
وأةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتسا
ةكرشنمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجت
وأيلخادزيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنج
الإزروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةوسك
يأ.كتبكرمنعةفلتخمةبكرملةممصماهنأ
،هالعأوأشامقلاشرفلفسأتبثممسج
ةداسووأةزيهجت،دعقمللةئفدتةزيهجتلثم
ةرفوتملاتاقحلملانمضةحارلازيزعتل
ىلعشيوشتلايفببستتدق،قاوسألاب
لوحيدقو.بكارلاراعشتساماظنليغشت
ةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاخافتنانوداذه
فاقيإنودلوحيوأمئالملكشببكارلل
ةداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظن
عجار.مئالملكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(
.٧٧/باكرلاراعشتساماظن

تالاحلةيئاوهتاداسوةبكرملابرفوتي
عجار.فقسلاراطإيفةتبثمبالقنالا
٢٨٢/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
.ةمهملاتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
ةقاعإببسبكتبكرمليدعتديرتتنكاذإ
تناكاذإاملوحةلئسأكيدلوكيدل
تاداسولاماظنىلعرثؤتستاليدعتلا
ةلئسأكيدلتناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلا
ةيئاوهلاتاداسولاماظنرثأتةيناكمإلوح
ىلإعجرا،رخآببسيألةبكرملاليدعتب
.كليكو

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
.١٢٢/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

هيبنت

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

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٧٣/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعبةيئاوهلا

ريذحت}
ةداسولاةمظنأضيرعتثداحيألنكمي
الدق،مثنمو.فلتللةبكرملايفةيئاوهلا
فلاتلاةيئاوهلادئاسولاماظنلمعي
يمحيوأكيمحيالدقومئالملكشب
ىلإيدؤيامم،ثداحيأيفباكرلا
.ةافولاوأةميسجتاباصإلضرعتلا
ةمظنألمعنمققحتلايفةدعاسمللو
يأدعبمئالملكشبةيئاوهلاةداسولا
ةمدخزكرميألةبكرملابحطصا،ثداح
ةيأءارجإونامألاةمزحأةمظنأصحفل
برقأيفةمزاللادبتساتايلمع
.نكممتقو
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ةداسولاماظنءازجألادبتسالةجاحبنوكتس
.ةيئاوهةداسوةيأخافتناةلاحيفةيئاوهلا
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل
.ةمزاللا
ةداسولازيهجتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ءاضأوأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلا
مدعىلعاذهلديدقف،ةبكرمللكتدايقءانثأ
،اذل.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظنلمع
.روفلاىلعةبكرملاةمدخزكرمةرايزبمق
.١٢٢/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

لافطألادعاقم

اًنسربكألالافطألا

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

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

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

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

مازحطبرىلعةظفاحملانكميله.
تناكاذإ؟ةلحرلالاوطمئالملانامألا
اذإو.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
.ززعملادعقملاىلإدعف،البةباجإلاتناك
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:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

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

"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٦٧/رجحلاوفتكلامازحتحت

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

لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
نامألاةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشب

ريذحت}
ءادترابلفطنمرثكألاًقلطمحمستال
مازحنكمتينلف.هسفننامألامازح
لكشبمادطصالاةوقعيزوتنمنامألا
ةلاحيفلافطألاضرعتيدقو.مئالم
ضعبلامهضعببماطترالاىلإثداحعوقو
،كلذلو.ةميسجتاباصإلمهضرعيامم
مازحلطقفدحاوصخشمادختسابجي
.ةرملكيفنامألا

ريذحت}
مازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
.هرهظفلخفتكلامازحعضوعمنامألا
ةميسجةباصإللفطلاضرعتينأنكمي
نضاحلا-فتكلامازحلهئادترامدعدنع
تبثيالألمتحملانمثيح،مئالملكشب
.ثداحعوقوةلاحيفلفطلافتكلامازح
،ةريبكةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو
يفةباصإللهضرعتةصرفنمديزيامم
لفطلاضرعتيدقامك.سأرلاوةبقرلا
دق،ذئدنعو.نضاحلامازحلفسأقالزنالل
لكشبنطبلاىلعمازحلاةوقزكترت
تاباصإلكضرعتيفببستيدقامم،لماك
فتكلامازحريرمتبجيو.ةتيمموأةريطخ
،ردصلاربعوفتكلاقوف
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راغصلالافطألاوعّضرلا
اذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
نلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلالمشي
مجحورمعوأةعوطقملاةفاسملاريغت
لئاسومادختسالصخشلكةجاحبكارلا
.نامألابةقلعتملادييقتلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

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

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

مدختسُتةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
وألافطألادعاقماًنايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقم

نامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
:لافطألا
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

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

ريذحت}
ةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
نيمأتيغبني،ثداحعوقولاحيف
لافطأللنامأةمظنأيفعضرلاولافطألا
رمعىتحلافطأللكلذوفلخللةهجاوم
ىصقألادحلامهغولبنيحلوأ،نيتنس
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطلل
.لافطألانامأ

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

فلخللهجتملاعضّرلادعقم

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
ثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلع

مامأللهجتملالافطألادعقم

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح

ةززعملادعاقملا

مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختسُت
حُلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتممُص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبيفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
ربكألالافطألايفنامألامازحةمئالمىدم
.٨٢/اًنس
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يفيفاضإلافطأدعقمتيبثت
ةبكرملا

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

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
دعاقمةمظنأتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
ةمزحأمادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
نمجراخلانضحلامازحءزجوأنضحلا
مادختسالالخنموأ،نضحلا-فتكلامازح
تيبثتلاطاقنعجار.)ةكساملا(LATCHماظن
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
ضرعتيدقو.تامولعملانمديزملل٨٨/
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت
.ةبكرملا
ىلإعجرا،يفاضإلافطأدعقمتيبثتدنع
يتلاولافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
هسفنلافطألادعقمىلعةدوجومنوكتدق

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

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}
ةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
لفطلاتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
،مثنمو.لافطألادعقميفمئالملكشب
عابتابمئالملكشبلفطلاتيبثتبمق
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
مهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكيعضّرلاو
نامألبسانمماظنيفمئالملكشب
.يفلخلاسولجلاعضوميفتبثملافطألا

دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
يففلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلا
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

ريذحت}
دعقميفسلجييذلالفطلاضرعتيدق
وأةميسجةباصإلفلخللهجتملافطأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولا
رهظنأىلإىزعُياذهو.يمامألابكارلل
نوكيدقفلخللهجتملالافطألادعقم
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرق
يذلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجتملافطأدعقميفسلجي
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
ناكويمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميأيفبكارلادعقم
راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يمامألا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقملايفمامأللهجتملافطأدعقم
بكارلادعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو
.يفلخدعقم
ديزملل٧٧/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

سولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
عمةقفرملاتاميلعتلاةساردبمق،يفلخ
هذهعمهقفاوتنمققحتلللافطألادعقم
.ةبكرملا
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
لافطألادعقمهيفعضتيذلاناكملابسح
ىلعاًرداقنوكتالدق،لافطألادعقممجحو
تاتبثموأنامألاةمزحأىلإلوصولا
)LATCH(وأنيرخآلاباكرللةرواجملا

دعاقملامادختسامدعبجي.لافطألادعاقمل
عنمبلافطألادعقمببستاذإةرواجملا
.نامألامازحدشعملخادتاذإوألوصولا
نمدكأت،لافطأللنامأماظنبيكرتدنع
نامأماظنعمتتأيتلاتاميلعتلاعابتا
لافطألانامأماظنتيبثتبمقولافطألا
.حيحصلالكشلاب
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

ةطرشألاوتيبثتلاطاقن
ماظن(لافطأللىلفسلا

LATCH(
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختسُتو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
مت.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
ريسيتل)جالزملا(LATCHماظنميمصت
.لافطألادعقمبيكرت

يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
نكمي.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمبيكرت
LATCHعمةقفاوتملامامأللةهجتملاو
نامألاةمزحأوأLATCHتاتبثممادختساب
يفنامألاةمزحأمدختستال.ةبكرملايف
سفنيفLATCHتيبثتماظنوةبكرملا
وأفلخللهجتملفطدعقمنيمأتلتقولا
.مامأللهجتم
يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختسَت
اذإ.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةبكرملا
ةززعملادعاقملانيمأتبيصويعنصملاناك
عضومتاذإكلذلعفنكمي،LATCHماظنب
نكيملوحيحصلاعضولابززعملادعقملا
مازحلحيحصلاعضوللةقاعإولخادتكانه
.لفطلابصاخلافتكلا-نضحلا
دعقمعمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
دعقمطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
قاحلإمدعبجيو.مئالملكشبلافطألا
طيرشمادختسابًاقلطملافطألادعقم
.طقفرثيتبوتيولعلاتبثملا
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نأىلإLATCHتيبثتماظنمادختسانكمي
نيمأتماظنعملفطلليلامجإلانزولاغلبي
مازحمدختسا.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلا
تيبثتماظنمادختسانمًالدبهدحولنامألا

LATCHلفطلليلامجإلانزولاغلبيامدنع
.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلانيمأتماظنعم
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
تيبثتوا٩٤/)يفلخلادعقملايفنامألا
يفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
.٩٦/)يمامألادعقملا

لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
يتلالفطلانزودودحىلإةراشإللةددحم
.اهعملمعلاLATCHماظنلنكمي
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب
وأةبكرملابسولجلاعضاومةفاكيوتحتال
ةطبرأوتاتبثمىلعلافطألادعاقمةفاك
.ةيولعةطرشأةطبرأوتاتبثمىلعوأةيلفس
نامألامازحمادختسامزليةلاحلاهذهيف
)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاتبثمعم(
ماظنتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقمنيمأتل
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألانامأ
لافطألانامأماظنتيبثتوا٩٤/)يفلخلا
.٩٦/)يمامألادعقملايفنامألامازحعم(

ةيلفسلاتاتبثملا

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

يولعلاطيرشلاتبثم

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

تاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلاةطرشألا

يفلخلادعقملا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

،ةيلفسلاتاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
،نيقصلمىلعسولجعضوملكيوتحي
دعقملارهظنيبةدوجوملاةّيطلانمبرقلاب
.هتداسوو

ءاطغلاىلعيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي
ةطرشألاتاتبثمعضومديدحتيفكتدعاسمل
.ةيولعلا

فلخىلفسلاةيجراخلاتاتبثملادجوت
.دعقملاةوسكىلعةيدومعلاتاحتفلا
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دعقملافلخةيولعلاةطرشألاتاتبثمدجوت
ةيطغألاحتفا.ةئبعتلاةحولىلعيفلخلا
دحأمادختسانمدكأت.تاتبثملاىلإلوصولل
هسفنبناجلاىلعةدوجوملاتاتبثملا
يذلاوسولجللعضومكمدختسملاوةبكرملل
.هيفلافطألانامأماظنعضومتيس
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٨٧/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

ماظنلمٰمصُملالافطألادعقمتيبثت
LATCH

ريذحت}
نملافطألادعقمطبرمدعةلاحيف
نوكينلف،تاتبثملابLATCHعونلا
ةيامحلاريفوتلافطألادعقمرودقمب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ضرعتيدقو.حيحصلكشبلفطللةمزاللا
وأةميسجةباصإلثداحيأيفلفطلا
نملافطألادعقمبيكرتبمق،اذل.ةافولا
مادختسابمئالملكشبLATCHعونلا
ةبكرملانامأةمزحأمدختساوأتاتبثملا
تاميلعتلاعابتاعم،لافطألادعقمتيبثتل
تاميلعتلاولافطألادعقمعمةقفرملا
.ليلدلااذهيفةدراولا

ريذحت}
ةريطختاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
رثكأطبريدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأ
يدؤيدقف.دحاوتبثمبلافطأدعقمنم
تبثمبدحاولافطأدعقمنمرثكأطبر
وأطابرلاوأتبثملاكاكفناىلإيدرف
امك.ثداحيأعوقودنعرسكللامهضرعت
نورخآلاصاخشألاوألفطلاضرعتيدق
.ةباصإلل

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح
ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف
ءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملالوط
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفق
نكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب
قنعلوحهفافتلاةلاحيفكلذثودح
فتكلامازحلفقةلاحيف.لافطألادحأ
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاو
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
نكميالثيحب،لافطألادعقمفلخ
مازحبحسا.اهيلإلوصولالافطألل
لماكلكشبدادشلاجراخىلإفتكلا
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقل
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا
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ريذحت}
ناكاذإىتحةيئابرهكلادعاقملالمعتس
دق.ءافطإلاعضويفلاعشإلاحاتفم
ةيئابرهكلادعاقملاليغشتبلافطألاموقي
لافطألاكرتتال.مهسفنأنوذؤيو
.ةبكرملايفمهدحول

هيبنت

متاذإيئابرهكلادعقملاطبضبمقتال
طبضيدؤيدق.لافطأللنامأماظنبيكرت
لافطألانامأماظنررضتىلإدعقملا
ةذفانلالفقرزمدختسا.هبيكرتمتيذلا
املكدعقملاطبضعنملقئاسلابابىلع
.لافطأللنامأماظنبيكرتمت

هيبنت

ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
اذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤيدقف
نامألاةمزحأكيرحتبمقف،رمألامزل

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

نيبواهنيبكاكتحالابنجتلةطوبرملا
لافطألاريسوتبثمماظنةطبرأ
.ضفخنملا

ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
ماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٨٧/لافطألانامأ

نامأماظنبيكرتريسيتلماظنلااذهممُصو
ال،ةيلفسلاتاتيبثتلامادختسادنع.لافطألا
ًالدبو.ةبكرملابةصاخلانامألاةمزحأمدختست
تاقحلموةبكرملاتاتبثممدختسا،كلذنم
.ماكحإبدعاقملاتيبثتللافطألانامأدعقم
ةبكرمتبثمًاضيأدعاقملاضعبمدختست
.ماكحإبيولعلاطيرشلاتيبثتلىرخأ

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
دعقمناكاذإو.اهطبرماكحإوةيلفسلا
وأةيلفسةطبرأبزهجمريغلافطألا
رفوتيالبولطملاسولجلاعضومناك
دعقمتيبثتبمقف،ةيلفستاتبثمهب
يولعلاطيرشلامادختسابلافطألا
سأرلادنسمكرح.نامألاةمزحأو
تيبثتعضوىلإةجاحلاةلاحيفىلعأل
ةكرشلاتاميلعتىلإعجراو.مكحُم
تاميلعتلاولافطألادعقملةعنصملا
.ليلدلااذهيفةدراولا

عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١
.بولطملاسولجلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

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

.تبثملافشكل
يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٣

دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا
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الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

همدختستيذلاعضولاناكاذإ
طبضلللباقسأردنسمىلعيوتحي
مقف،اًيدرفاًطيرشمدختستتنكو
بناجلالوحطيرشلاهيجوتب
.سأرلادنسمنميلخادلا

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
تنأوطبضلللباقسأردنسميف
كنكميف،ًاجودزمًاًطيرشمدختست

هيجوتواًمامتسأرلادنسمعفر
يجراخلابناجلالوحطئارشلا
.سأرلادنسممئاوقل

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

LATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

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

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

عم(لافطألانامأماظنتيبثت
دعقملايفنامألامازح
)يفلخلا
سولجعضويفلافطأدعقمتيبثتدنع
عمةقفرملاتاميلعتلاةساردبمق،يفلخ
هذهعمهقفاوتنمققحتلللافطألادعقم
.ةبكرملا
،LATCHماظنبًادوزملافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
ىلععالطإلل٨٨/)LATCHماظن(لافطألل
ماظنمادختسابلافطألادعقمبيكرتةيفيك

LATCHتيبثتةلاحيفو.بيكرتلاعضومو
مازحمادختسابةبكرملايفلافطألادعقم
طاقنرظناف،ًايولعًاطيرشهمادختساونامأ
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلا

LATCH(/تاتبثمعقاومىلععالطإلل٨٨
.يولعلاطيرشلا

عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
تاميلعتلاعابتانمدكأتو.لافطألادعقم
.لافطألادعقمعمةقفرملا
دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
نمدكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارق
/٨٧.

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

هيبنت

متاذإيئابرهكلادعقملاطبضبمقتال
طبضيدؤيدق.لافطأللنامأماظنبيكرت
لافطألانامأماظنررضتىلإدعقملا
ةذفانلالفقرزمدختسا.هبيكرتمتيذلا
املكدعقملاطبضعنملقئاسلابابىلع
.لافطأللنامأماظنبيكرتمت

دكأت،طبضلللباقيفلخلادعقملاناكاذإ
فلخلل"عضولايفيفلخلادعقملاطبضنم
.لافطألانامأماظنبيكرتلبق"اًمامت

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢

ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
.هلوحوألافطألادعقملوطىلع
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

٩٥ دناسملاودعاقملا

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،لافطألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

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

لفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
طغضللكتبكرمادختساديفملانم
ماكحإءانثألفسأللافطألادعقمىلع
.مازحلاطبر
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل
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تيبثتلاطاقنعجار.يولعلاطيرشلا
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٨٨.

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
عفدا.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
تاهاجتايفلافطألادعقمبحساو
.هتيبثتنمققحتللةفلتخم

نامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
نيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملا
ًاطوبرميولعلاطيرشلاناكاذإو.هبصاخلا
.هلصفبمقف،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأب

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

ماظنبةبكرملاتزهُج،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلمٰمصُملابكارلاراعشتسا
يجراخلابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
لظيفنيتبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا
/باكرلاراعشتساماظنعجار.ةنيعمطورش
/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمو٧٧

امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٢٣
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف،اًدج

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
اذهو.يفرطلايمامألابكارللةيمامألا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزعُي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
يفبكارلادعقمناكو،يفرطلايمامألا
.يمامأعضوم
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
)تاداسولا(ةداسولاليغشتفاقيإب
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلا
يألطعتمدعنامضنكميالف،يجراخلا
نمضينأدحأعيطتسيالهنإثيح،ماظن
ةيئاوهلا)تاداسولا(ةداسولاخافتنامدع
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظيف
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
نيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلادئاسولاليغشت
دعقميفمامأللهجتملافطأنامأدعقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٧٧/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

،اًيولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار
ىلعفرعتلل٨٨/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
تاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةدراولا
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دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
لافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
وأىلعأللدعقملاكرح.مامأللهجتملا
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملارهظ
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
.لافطألا
باكرلاراعشتساماظنفقويامدنع
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
ةداسولاويفرطلايمامألابكارلل
نأضرتفملانمف،ةبكرللةيئاوهلا
دوجوملاليغشتلافاقيإرشؤمءيضي
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمىلع
ءدبدنعًائيضملظينأوبكارلل
عضورشؤمعجار.ةرايسلاليغشت
.١٢٣/بكارللةيئاوهلاةداسولا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
.هلوحوألافطألادعقملوطىلع
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك

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

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
طبرماكحإنكمي،كساملالفق
جراخهبحسنكميالنكلمازحلا
.كساملا
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دناسملاودعاقملا٩٨

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

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
مق.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
ةعّنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعوجرلاب
.لافطألانامأماظنل

،ةيئاوهلادئاسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
رشؤمةءاضإعملافطأدعقمبيكرتمتاذإ
رشؤملاةءاضإةلاحيف"عجارف،ليغشتلا

On)ماظنتحت"لفطلادعقمل)ليغشت
.٧٧/باكرلاراعشتسا

نامأمازحكفبمق،لافطألادعقمةلازإلو
نيزختلاعضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملا
.هبصاخلا
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٩٩ نيزختلا

نيزختلا

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

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

١٠٠......................يزكرملا

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

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
يدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
ثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألاهذه
.ةباصإ

ةزهجأةحوليفنيزختلا
تاسايقلا

.ءاطغلاريرحتلطغضا

تازافقلاقودنص

GLOVEرزسملا،حتفلل BOX)قودنص
.اًيوديتازافقلاقودنصقلغأ.)تازافقلا
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نيزختلا١٠٠

دنسميفنيزختلاعضوم
عراذلا

ةقطنمىلإلوصوللجالزملاىلعطغضا
طغضا.يفلخلاعارذلادنسميفنيزختلا
.حادقألالماوحديدمتلرزلاىلع
.قلغنتللخدللحادقألالماوحعفدا
رصانعدجوتس،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
رظنا.عارذلادنسمىلعدعقملابمكحتلا
.٦٢/ةيفلخلادعاقملا

ةيفلخلانيزختلاةريجح

ىلعطغضا،كلذبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
يفنيزختلاةريجحىلإلوصوللءاطغلا
.ةيفلخلاباوبألا

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

زيحىلإلوصوللعفراورزلاىلعطغضا
ةيفاضإلاةزهجأللسبقمدجوي.نيزختلا
ليلدعجار.لخادلابUSB)ذفانم(ذفنمو
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلليغشتلا
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١٠١ نيزختلا

.طسوألالوسنوكلايفحادقألماوحكانه
هررحوبكارلاةيحاننمءاطغلاعفدا
.حادقألالماوحىلإلوصولل

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلاةطبرأ

لامحألاتيبثتلةعتمألاةطبرأمادختسانكمي
ةكبشرظنا.ةمءالملاةكبشوةريغصلا
ةبكرملاتناكاذإ،١٠١/ةمءالملا
.كلذبةزهجم

ةمءالملاةكبش
يفةمءالمةكبشبةدوزمةرايسلانوكتدق
طبرتاقلحيفةتبثميهو.ةعتمألاقودنص
.ةكبشلافلخةريغصلاءايشألاعض.ةعتمألا
لكشذختتلةكبشلاعضوليدعتاًضيأنكمي
اًمجحرغصألاءايشألالمحتيكلفورظملا
.ةليقثلالامحأللةكبشلامدختستال.اهلخادب

نامألاةعومجم

يفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنم
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نيزختلا١٠٢

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

رصانعوتادادعلا
ليغشتلا

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

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

١١١...................تارشؤملاو
ىوتسم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
١١٢......................)ةدعاقلا
زارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
١١٥......................)روطملا
١١٧...................ةعرسلادادع
١١٨.................تافاسملادادع
١١٨.............ةلحرلاةفاسمدادع
نارودةعرسسايقم
١١٨......................كرحملا

١١٨..................دوقولاسايقم
نيوكت(زيزعتلاسايقم
١١٩..................)طقفءادألا
نمعاطق(كرحملاتيزطغضسايقم
١١٩..........)يساسألاىوتسملا
كرحملاتيزةرارحةجردسايقم
١٢٠...........)طقفءادألانيوكت(
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
١٢٠......................كرحملا
ىوتسملانمعاطق(رتيمتلوفلاسايقم
١٢١....................)يساسألا
١٢٢...........نامألامازحتاركذم
ةداسولادادعتساءوض
١٢٢......................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
١٢٣.......................بكارلل
١٢٣..............نحشلاماظنءوض
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

١٢٤...............)كرحملاصحف
١٢٥.......لمارفلاماظنريذحتءوض

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٢٦....................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٢٦....................)ةيئابرهكلا
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١٢٧...............)ABS(قالغنالل

Lane Keep Assist (LKA))ءوض
١٢٧....)راسملاىلعءاقبلادعاسم

تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٢٧......................ةيمامألا
١٢٨.......مامألابةاشمدوجورشؤم
١٢٨......رجلاليغشتفاقيإحابصم
ليغشتفاقيإءوض

StabiliTrak®................١٢٨
/(TCS)رجلايفمكحتلاماظنءوض

StabiliTrak®................١٢٨
ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم

١٢٩.........كرحملاديربتلولحم
١٢٩...........تاراطإلاطغضءوض
١٣٠........كرحملاتيزطغضءوض
١٣٠.....دوقولاضافخناريذحتءوض
زارطلاةعومجم(يئاقلتلافقوتلاعضو
١٣٠......................)روطملا
١٣١....................نامألاءوض
١٣١......يلاعلاءوضلاليغشتءوض
١٣١..........حيباصملاليغشتركذم
تابثيفمكحتلاماظن

١٣١.......................ةعرسلا
١٣٢....اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

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

ةبكرملالئاسر
١٣٨.................ةرايسلالئاسر
١٣٨....اهنحشوةيراطبلادهجلئاسر
١٣٨...........لمارفلاماظنلئاسر
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٤

١٣٩...........ةعرسلاتبثملئاسر
ةقلغنملاريغباوبألالئاسر
١٣٩.........................اًمامت
١٤٠......كرحملاديربتماظنلئاسر
١٤٠............كرحملاتيزلئاسر
١٤١...........كرحملاةقاطلئاسر
١٤١............دوقولاماظنلئاسر
١٤١.......لافقألاوحيتافملالئاسر
١٤١................حيباصملالئاسر
نعفشكلاماظنلئاسر
١٤٢......................قئاوعلا
يفمكحتلاماظنلئاسر
١٤٤.......................ةدايقلا
ةداسولاماظنلئاسر
١٤٥......................ةيئاوهلا
١٤٥.............نامألامازحلئاسر
١٤٥..................نامألالئاسر
١٤٥...........ةبكرملاةنايصلئاسر
١٤٦............هيجوتلاماظنلئاسر
١٤٦......ةرايسلاليغشتءدبةلاسر
١٤٦...............تاراطإلالئاسر
١٤٧.........سورتلاقودنصلئاسر
١٤٧...........ةرايسلاركذملئاسر
١٤٧...........ةرايسلاةعرسلئاسر
لئاسىوتسملئاسر
١٤٧......................ليسغلا
١٤٨..................ذفاونلالئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٤٨...............ةرايسلاصيصخت

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٥٦.......................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٥٨.......................دعبنع

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض
ةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع
ةيبوكسلتلاو

هيجوتلادومعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
وألفسألوأىلعأل،ةلامإلللباقلايبوكسلتلا
.فلخللوأمامألل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف
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١٠٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

ةدايقلاةلجعةئفدت

ةئفدتةزيمتاذتابكرمللةبسنلاب:)
فاقيإلوأاهليغشتلطغضا،ةدايقلاةلجع
ليغشتدنعرزلاراوجبرشؤمءيضي.اهليغشت
.ةيصاخلا
أدبتىتحقئاقد٣وحنةدياقلاةلجعقرغتست
.نيخستلا

)هيبنتلاةلآ(قوبلا
ةدايقلاةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإل

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

عضويفلاعشإلانوكيامدنع
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلملا
ON/RUN/START)كرح،)ءدب/ريس/ليغشت

لفسألوأىلعأليمامألاجاجزلاةحسامعارذ
.ةحساملاةعرسديدحتل

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

AUTO)اذهمدختسا:)يكيتاموتوألا
ةزيمنوكتامدنعةعطقتملاتاحسمللدادعإلا

Rainsense™ةزيمبتاحسمللوأةلطعُم
Rainsenseليغشتل.ةنكمُمتناكاذإ

ىلإىلعألعارذلاكرح،ةعطقتملاتاحسملا
طيرشلاردأمث،"يئاقلت"AUTOعضولا
ةدايزلىلعألةحساملاعارذىلعدوجوملا
ةزيمتناكاذإ.هليلقتوأتاحسملاددرت

Rainsense)رظنا،ةنكمُم)رطملاراعشتسا
يتلا)رطملاراعشتسا("™Rainsense"ةزيم
.مسقلااذهيفاًقحالدرتس
ديقيمامألاجاجزلاتاحسامتناكاذإ
ليغشتمتيهنإف،ةدايقلاءانثأمادختسالا
حاتفمناكاذإًايكيتاموتوأةيجراخلاحيباصملا
عضولايفيجراخلاحابصملايفمكحتلا

AUTO.هقرغتستيذلاتقولافلتخي
ةعرسبسحبءيضتىتححيباصملا
عمءاوضألاليغشت"عجار.ةحساملا
حيباصملاماظنناونعتحت"تاحساملا
.١٦١/يكيتاموتوألاةيسيئرلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٦

OFF)فاقيإلهمدختسا:)ليغشتلافاقيإ
.تاحساملاليغشت

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

يمامألاجاجزلالسغلئاسشرلكوحن
رمتستفوسو.تاحساملاطيشنتو
عارذلاريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
امدنع.لسغلاتقولىصقألادحلاغولبوأ
دق،يمامألاجاجزلاةحسامعارذريرحتمتي
طيشنتةدملاًعبتةيفاضإتاحسمءارجإمتي
/لسغلالئاسعجار.يمامألاجاجزلاةلساغ

ءلملوحتامولعمىلعلوصحلل٢٥٥
.يمامألاجاجزلالسغماظنلئاسنازخ

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

ةحساملاةشيرىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
تناكاذإ.اهمادختسالبقيمامألاجاجزلاو
،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتمةرفشلا

بجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأاهررحف
لادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسا
.٢٦٠/تاحساملاشير

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
.ةحساملاكرحمىلع

ةحساملافاقيإ

عضولاىلعلاعشإلاحاتفمعضوةلاحيف
OFFعضولايفتاحساملانوكتامدنعLO

RainsenseةزيموAUTOوأ,HIوأ
ىلعفقوتتسف،ةلطعُم)رطملاراعشتسا(
.روفلا
جاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
حتفمتينألبقOFFىلإكلذدعبيمامألا
ليوحتدعبقئاقد١٠لالخوأقئاسلاباب
،)ليغشتلافاقيإ(offعضولاىلإلاعشإلا
ىلإكرحتتوتاحساملاليغشتداعيسف
.يمامألاجاجزلاةدعاق
ءانثأOFFعضولاىلإلاعشإلالوحتاذإو
ءارجإلعفبتاحسملمعبتاحساملامايق
لمعلةجيتنوأيمامألاجاجزلالسغةيلمع
كلتنإف،Rainsenseرطملارعشتسم
ىتحلمعلايفرمتستفوستاحساملا
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإلصت

Rainsense™)رطملافشك(
راعشتسا(Rainsenseةزيممادختساب
نمبرقلابدجويرعشتسمموقي،)رطملا
ةيمكفشكبيمامألاجاجزلليولعلازكرملا

يمامألاجاجزلاىلعةطقاستملاءاملا
جاجزلاةحسامةيساسحىدميفمكحتيو
.يمامألا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب

AUTO)ةزيمتناكاذإ:)يكيتاموتوألا
Rainsense)كرح،ةنكمُم)رطملاراعشتسا

عضولاىلإيمامألاجاجزلاةحسامعارذ
AUTO"عارذيفةضبقلافلبمقمث."يئاقلت

.ةيساسحلاطبضتيكلةحساملا

نمديزملىلعأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا

ليلقتللفسأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا

جراخيمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح.
ةيصاخليطعتلAUTOعضولا

Rainsense)رطملاراعشتسا(.
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عجار،اهليطعتوأةزيملاهذهنيكمتل
")رطملاراعشتسا(Rainsenseتاحسام"
.١٤٨/ةرايسلاصيصختلفسأ

ةحساملاعارذةعومجمةيامح

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

ةيفلخلااريماكلاةآرمةلساغ

ةحسامعارذعفدا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
لئاسشرلمامألاىلإيمامألاجاجزلا
ىلإعارذلادوعت.اريماكلاةآرمىلعفيظنتلا
اريماكلاةآرمعجار.اهريرحتدنعءدبلاعضو
.٤٦/ةيفلخلا

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

ةعاسلاطبض

تقولا

:تقولاطبضل
Homeنم.١ Page)ةيسيئرلاةحفصلا(،

سملامث،تادادعإةشاشلارزسملا
.خيراتلاوتقولا

−وأ+سملامث،تقولاطبضسملا.٢

،قئاقدلاوأتاعاسلاليلقتوأةدايزل
.)ًءاسم(PMوأ)اًحابص(AMرييغتو

وأ١٢تاعاسلاطبضل12ةعاسسملا.٣
.ةعاس٢٤

ةمئاقلاىلإةدوعلل0سملا.٤
.ةقباسلا

خيراتلا

:خيراتلاطبضل
سملامثتادادعإةشاشلارزسملا.١

.خيراتلاوتقولا
−وأ+سملامثخيراتطبضسملا.٢

وأمايألاوأروهشلاليلقتوأةدايزل
.تاونسلا

ةمئاقلاىلإةدوعلل0سملا.٣
.ةقباسلا

يكيتاموتوألاطبضلا

خيراتلاوتقولاثيدحتمتيس،ليغشتلادنع
.اًيكيتاموتوأ
:يكيتاموتوألاطبضلادادعإل

سملامثتادادعإةشاشلارزسملا.١
.خيراتلاوتقولا

.خيراتطبضوأتقولاطبضسملا.٢
ددحمث،يلآدادعإسملا.٣

On-Cell Network)ةكبش-ليغشت
-فاقيإ(Off-Manualوأ)ةيولخ
.اًيوديخيراتلاوتقولاطبضل)اًيودي

ةمئاقلاىلإةدوعلل0سملا.٤
.ةقباسلا
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الدق،يكيتاموتوألاطبضلاليغشتةلاحيف
ةعاسلاىلعضورعملاتقولاثيدحتمتي
تاذةقطنميفةدايقلادنعروفلاىلع
.ديدجتيقوت

ةعاسلاراهظإ
ىلعةيمقرلاةعاسلارهظتس،ليغشتلادنع
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
:ةعاسلاضرعطبضل

سملامثتادادعإةشاشلارزسملا.١
.خيراتلاوتقولا

وأفاقيإددحمث،ةعاسلاراهظإسملا.٢
.ليغشت

ةمئاقلاىلإةدوعلل0سملا.٣
.ةقباسلا

تاقحلملاليغشتسباقم
رايتتلوف١٢تاقحلملاليغشتسبقم
رشابم

١٢تاقحلملاليغشتذفنممادختسانكمي
لثم،ةيئابرهكلاةزهجألاليصوتلتلوف
.MP3لغشموأيولخلافتاهلا

تاقحلمليغشتسبقمىلعةبكرملايوتحت
.يفلخلادعقملاةوسكةحولىلع

٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم.١
ددرتمرايتتلوف

تلوف١٢تاقحلملاليغشتسبقم.٢
رشابمرايت

ىلإلوصولانمنكمتتىتحءاطغلاعفرا
.ءابرهكلاسبقم
تاقحلملاتاليصوتضعبنوكتالدق
ءابرهكذفانمعمةقفاوتمةيئابرهكلا
ليمحتةدايزىلإكلذيدؤيدقو،تاقحلملا
كانهتناكاذإ.ئياهملاتارهصنموأةبكرملا
.ليكولاعجارف،ةلكشم
عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
.٢٣٦/ةيفاضإةيئابرهكتادعمعجار.زاهجلا

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

سباقملانمةيئابرهكلاتادعملاةلازإبجي
مقتالو،لامعتسالاديقنوكتالامدنع
دحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملاليصوتب
.ريبمأ٢٠هردقوىصقألا

تلوف٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتمرايت

تاقحلملاليغشتسبقمةبكرملابرفوتاذإ
نكميف،يفلخلادعقملاةوسكةحوليفاذه
مدختستةيئابرهكةزهجأليصوتلهمادختسا
.ىصقأدحكتاو٤٠٠ةيئابرهكةردق
هنأحضويلذفنملاىلعرشؤمحابصمءيضي
نوكيامدنعحابصملاءيضي.مادختسالاديق
ON/RUNعضولايفلاعشإلاحاتفم
ىلإجاتحتةزهجأليصوتعم)ريودت/ليغشت(
متيملو،سبقملابتاو٤٠٠نملقأ
.ماظنلايفلطعفاشتكا
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لاعشإلانوكيامنيحرشؤملاءوضءيضيال
)ليغشتفاقيإ/لفق(LOCK/OFFعضولايف
لماكلكشبةزيهجتلاعضومتيملاذإوأ،
.صصخملاذفنملايف
٤٠٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
،ةرئادلاطبضةداعإل.رشؤملاحابصمئفطنيو
وأىرخأةرمهليصوتبمقمثزاهجلالصفا
تاقحلملاةقاطليغشتفاقيإبمق
ةرماهليغشتبمقمث)RAP(ةزوجحملا
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار.ىرخأ

(RAP)/ةقاطلاليغشتةداعإمتت.١٩٣
طاو٤٠٠مدختستةزهجأليصوتمتيامدنع
يفلطعفاشتكامتيالوذفنملابلقأوأ
.ماظنلا
الدقو،يلياملةقاطلاذفنمميمصتمتيمل
اذهليصوتمتاذإبسانملكشبلمعي
:يفزاهجلا
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

لمعتيتلاتادربملا:لثمليغشتلاءدب
.ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأوأطغاضلاب

اًرقتسمةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
مكحتملاةيئابرهكلاةيطغألالثم،ةياغلل
وأرغصلايهانتمرتويبمكقيرطنعاهب
.سمللةرعشتسملاحيباصملا

.ةيبطلاتازيهجتلا.

دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.
لمعتيتلاتادربملا:لثمليغشتلاءدب
.ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأوأطغاضلاب

اًرقتسمةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
مكحتملاةيئابرهكلاةيطغألالثم،ةياغلل
وأرغصلايهانتمرتويبمكقيرطنعاهب
.سمللةرعشتسملاحيباصملا

.ةيبطلاتازيهجتلا.

يكلساللانحشلا
النحشةطقنبةدوزمةبكرملانوكتدق
دنسملفسأنيزختلاةقطنميفةيكلس
زاهجنحشباًيكلسالماظنلاموقي.عارذلا
نمققحتلل.QiوأPMAعمقفاوتملومحم
عجار،ىرخألاةزهجألاوأفتاهلاقفاوت
.ليصافتلاةفرعملليكولا

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

ON/RUNعضويفةرايسلانوكتنأمزلي
ACC/ACCESSORYوأ)ريودت/ليغشت(
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطوأ)تاقحلملا(

)RAP(.يكلساللانحشلاةزيمريشتالدق
تناكاذإةحيحصةروصبنحشلاةيلمعىلإ
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعضويفةرايسلا

RAP.ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار
(RAP)/١٩٣.

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

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

دوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبيال
.نحشلاحولىلعماسجأيأ

ىلعألههجولومحملازاهجلاعض.٢
ةحولىلعدوجوملا@زمرلاىلع
رادجلاىلإهتاذاحمبمقونحشلا
.نحشلاةطقننمرسيألا

ةشاشيفVىلع~رهظتس.٣
اذهريشي.هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةروصبلومحملازاهجلاعضوىلإ
ةلاحيف.نحشلالبقتسيهنأوةحيحص
متيملونحشلاحولىلعفتاهعضو
نمفتاهلاةلازإكنكمي،~ضرع

راظتنالاوةجرد١٨٠ةيوازبهبلقوهناكم
ةاذاحم/عضولبقناوثثالثةدمل
.ىرخأةرمحوللاىلعفتاهلا

رئاجسلاةعالو
نيزختلاةقطنملخادرئاجسةعالودجوتدق
.طسوألالوسنوكلايف
ىتحاهيلعطغضا،رئاجسلاةعالومادختسال
،ةزهاجنوكتامدنعو.اهكرتامثةياهنلا
.ًايتاذجراخللىرخأةرمقثبنتس

هيبنت

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

رئاجسلاضفانم
.رئاجسللةيفلخوةيمامأضفانمدجوت

هيبنت

ريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
يفلاعتشاللةلباقلارصانعلانمكلذ
رئاجسلانأشنمف،رئاجسلاةضفنم
يدؤتنأنيخدتلاداوموأةلعتشملا
.ةبكرملافلتىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإل
لخادلاعتشاللةلباقرصانعًاقلطمعضتال
.رئاجسلاةضفنم
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سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

سيياقملاوريذحتلاءاوضأ
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
وأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتسا
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا
دنعةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
ديقاهنوكىلإريشتلكرحملاليغشتءدب
لظتوريذحتلاحيباصمءيضتامدنع.ليغشتلا
دحأريشيامدنعوأ،ةدايقلاءانثأكلذك
عجارف،ةلكشمدوجولامتحاىلإسيياقملا
نوكيدق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلا
ًارمأًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنا
.ًاريطخولبًافلكم
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)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلاةزهجأةعومجم
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ةعومجملاةمئاق
طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم
ةدايقلاةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
ةفلتخملارصانعلانيبامريرمتلاوحتفلل
.ضرعلاتاشاشو

.تاقيبطتلاةعومجمىلإلوصوللSطغضا
ةمئاقنيبامريرمتللzوأyمدختسا
تاقيبطتلالكنوكتنل.ةرفوتملاتاقيبطتلا
.تابكرملالكىلعةرفوتم
ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.

قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ةددحملا

(DIC)/١٣٢.

توصلا.

فتاهلا.

ةحالملا.

تادادعإلا.

توصلا

قيبطتلاديدحتل"ديدحت"SELىلعطغضا
ةمئاقلوخدلTىلعطغضامث،يتوصلا
نمحفصتلابمقتوصلاةمئاقيف.توصلا
مقوأ،تالضفملانمددح،ىقيسوملالجأ
zوأyمدختسا.يتوصلاردصملارييغتب
يلاتلاراسملاىلإلاقتناللوأةطحملارييغتل
.قباسلاوأ

فتاهلا

قيبطتديدحتل"ديدحت"SELىلعطغضا
ةمئاقلوخدلTىلعطغضامث،فتاهلا
ملاذإ،)فتاهلا(Phoneةمئاقلايف.فتاهلا
كنكميف،ةطشنةيفتاهةملاكمكانهنكت
لالخريرمتلاوأ،تاملاكملاثدحأضرع
ةملاكمكانهتناكاذإامأ.لاصتالاتاهج
ليغشتوأفتاهلاتوصمتككنكميف،ةطشن
.ةعامسلا

ةحالملا

قيبطتديدحتل"ديدحت"SELىلعطغضا
ةمئاقلوخدلTىلعطغضامث،ةحالملا
راسمدوجومدعةلاحيف.ةحالملاقيبطت
ريخألاراسملافانئتساكنكمي،طشن
.ةيتوصلاتاهيجوتلاليغشتفاقيإ/ليغشتو
ىلعطغضا،طشنراسمدوجوةلاحيفامأ

SEL"هفانئتساوأراسملاهيجوتءاغلإل"ديدحت
.ةيتوصلاتاهيجوتلاليغشتفاقيإ/ليغشتوأ

تادادعإلا

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

Units)ىلعطغضا:)تادحولاTءانثأ
ةمئاقلاىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsضرع

Units)تادحولا(.رتخاEnglish)ةيزيلجنإلا(
وأ)ةيناطيربلاتادحولا(Imperialوأ
SELىلعطغضلاقيرطنعةيرتملاتادحولا
ضرعمتيس.بولطملارصنعلازييمتءانثأ
.ددحملارصنعلاراوجبرايتخاةمالع
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نيبنمرايتخالاكنكمي:ةشاشلاتامس
:تادادعلاةعومجمتاشاشلتانيوكتةثالث

Standard)يسايق(وTechonlogy)ةينقت(
.)طئاسو(Mediaو

ضرعءانثأTطغضا:تامولعملاتاحفص
Info Pages)لوخدلل)تامولعملاتاحفص

ديدحتوتامولعملاتاحفصةمئاقىلإ
.تامولعملاقيبطتيفاهضرعدارملارصانعلا
.١٣٢/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار

Speed Warning)حيتت:)ةعرسلاريذحت
Speedةشاشلا Warning)ةعرسلاريذحت(
.اهزواجتديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل
Speedطبضل Warning)ةعرسلاريذحت(،
SpeedضرعدنعTطغضا Warning

zوأyىلعطغضا.)ةعرسلاريذحت(
طبضل)ديدحت(SELطغضا.ةميقلاطبضل
فاقيإنكمي،ةعرسلاطبضدعب.ةعرسلا
ءانثأ)ديدحت(SELطغضبةزيملاهذهليغشت
ةعرسلادحزواجتمتاذإ.ةحفصلاهذهضرع
.سرجعمةيريذحتةلاسررهظتس،راتخملا
جمانربلاتامولعمضرع:جمانربلاتامولعم
.ردصملاحوتفم
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)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

ىلعألاىوتسملانمضورعمنزاوتمعاطق
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ةداعإلةلباقلاتادادعلاةعومجم
نيوكتلا
.ضورعملاعاطقلالكشريغتيدق

نزاوتملانيوكتلا

قطانمثالثىلعنزاوتملانيوكتلايوتحي
لكفصتنميفةدحاو:ةيلعافتضرع
.سايقم

نّسحملانيوكتلا

ضرعقطانمثالثنّسحملانيوكتلانمضتي
.ةيلعافت

اًحاتمناكنإ(ءادألانيوكت )

.ةيلعافتضرعيتقطنمءادألانيوكتنمضتي
تاهاجتالايسامخمكحتلاحاتفممدختسا
ةدايقلاةلجعنمنميألابناجلابدوجوملاو
ريرمتلاوةفلتخملاضرعلاقطانمنيبلقنتلل
.تاشاشلانمديدعلالالخ
:ةعومجملانيوكترييغتل

Optionsةحفصلانعثحبا.١
قطانملاىدحإيف)تارايخلا(
.عاطقلابةيلعافتلا

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

زييمتللفسألريرمتلابمق.٣
Display Layout)ضرعلاطيطخت(.

.هديدحتلSELىلعطغضا،كلذدعبو

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

Displayةمئاقلاءاهنإبمق.٥ Layout
طغضلاقيرطنع)ضرعلاطيطخت(
.Sىلع

ةعومجملاتاقيبطتتاشاش
قلعتتتامولعمةعومجملاضرعتنأنكمي
.فتاهلاوتوصلاوةحالملاب

ةحالملا

ضرعمتيسف،طشنقيرطكانهنكيملاذإ
،طشنقيرطكانهناكاذإامأ.ةلصوب
وأقيرطلاليلدءاهنإلSELىلعطغضاف
فاقيإوأةيتوصلاتابلاطملاليغشتل
.اهليغشت

توصلا

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

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

عاطقلاتارايخةمئاق
:عاطقلاتارايخةمئاقىلإلوخدلل

يسامخمكحتلاحاتفممدختسا.١
نميألابناجلابدوجوملاوتاهاجتالا
ةحفصىلعروثعللةدايقلاةلجعنم

Options)قطانمدحأيف)تارايخلا
.عاطقلابةيلعافتلاضرعلا

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

ةمئاقلاىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsزييمت
Units)تادحورتخا.)تادحولاUS

قيرطنع)ةيرتم(metricوأ)ةيزيلجنإ(
رصنعلازييمتءانثأ)ديدحت(SELىلعطغضلا
راوجبرايتخاةمالعضرعمتيس.بولطملا
.ددحملارصنعلا

ءانثأSELىلعطغضا:تامولعملاتاحفص
Infoزييمت Pages)تامولعملاتاحفص(
تاشاشيفاهضرعبولطملارصانعلاديدحتل
قئاسلاتامولعمزكرمبةصاخلاتامولعملا
)DIC(.قئاسلاتامولعمزكرمعجار(DIC)
/١٣٢.

)ديدحت(SELطغضا:ةلضفملارزتارايخ
ديدحتلةلضفملارزتارايخزييمتءانثأ

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

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

Display Layout)ضرعلاطيطخت(:
ضرعءانثأ)ديدحت(SELىلعطغضا

Display Layout)رييغتل)ضرعلاطيطخت
تادادعلاةعومجم"عجار.عاطقلانيوكت
يفهالعأةحضوملا"نيوكتلاةداعإلةلباقلا
.مسقلااذه
حيتت:)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودت
ضرعلاةشاشةروصةيوازطبضةزيملاهذه
رصانعبSELىلعطغضا.)HUD(ةيسأرلا

ةشاشريودتزييمتءانثأةدايقلاةلجعليغشت
طغضا.طبضلاعضولاخدإلةيسأرلاضرعلا
ضرعلاةشاشةيوازطبضلzوأyىلع
زييمتلTوأSىلعطغضا.)HUD(ةيسأرلا

OK)ىلعطغضامث)قفاومSELظفحل
Cancelرايخلاديدحتاًضيأنكمي.دادعإلا
نوكتنأبجي.دادعإلاءاغلإل)ءاغلإلا(
.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملا
ءانثأ)ديدحت(SELطغضا:راطإلاليمحت
Tireديدحت Loading)رييغتل)راطإلاليمحت
)فيفخ(Lightرتخا.راطإلاليمحتدادعإ
دحبصاخشأةثالثلبسانمحيرملاطغضلل(
طغضلل()يداصتقا(ECOوأ،)ىصقأ
وأ)ىصقأدحبصاخشأةثالثىتحيداصتقالا

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

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

تافاسملادادع
اهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـةبكرملا

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

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا
ةبكرملاتناكاذإ،ةيساسألاةعومجملايف
،)ليغشت/فقوت(Stop/Startماظنبةدوزم
عضولاىلعلاعشإلاحاتفمنوكيامدنعف

ON/RUN)سايقمريشي)ريودت/ليغشت
.ةبكرملاةلاحىلإكرحملانارودةعرس

AUTOعضويفرشؤملانوكيامدنع STOP
يفكرحملانأينعياذهف)يئاقلتفقوت(
عضويفةرايسلانكلوليغشتلافاقيإعضو
ليغشتءدبنكمي.ةكرحلااهنكميوليغشتلا
نوكيامدنع.تقويأيفاًيئاقلتكرحملا
نأينعياذهف،)فاقيإ(OFFىلعرشؤملا
.ليغشتلافاقيإعضويفةرايسلا
نيبي،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
تارودددعكرحملانارودةعرسسايقم
فلتخيدق.)rpm(ةقيقدلايفكرحملا
تائمةدعنمكرحملانارودةعرسسايقم
يئاقلتلافقوتلاعضولالخكرحمللتارودلا
ةداعإوكرحملاليغشتفاقيإمتيامدنعو
.ىرخأةرمهليغشت
قودنصناكاذإةفيفخةعفدبرعشتدق
ةبسانمرثكألاليغشتلاقاطنددحيسورتلا
.دوقولاريفوتل

هيبنت

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

دوقولاسايقم

يساسألاىوتسملليسايقلارَهظَملا

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

ىلإسايقملاريشينألبقدوقولا
.لماكلاءالتمالا

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

ءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازلفاطعنالا

رشؤمرقتسيلٍناوثةدعرمألاقرغتسي.
،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ

نيوكت(زيزعتلاسايقم
)طقفءادألا

لفسأزيزعتدوجوىلإسايقملااذهريشي
.لقثألاقناخلامامص
ءاوهلاطغضىوتسمسايقملااذهضرعي
ةفرغلخدينألبقبحسلاعمجميف
.كرحملاقارتحا
لكيفرفصىلعاًيكيتاموتوأسايقملارقتسي
ضرعمتي.كرحملاليغشتءدباهيفمتيةرم
.هذهرفصلاةطقننميلعفلازيزعتلا
لثم،طيحملاطغضلايفتارييغتلايدؤتس
ىلإ،ريغتملاسقطلايفولابجلايفةدايقلا
.ًاليلقرفصةءارقلارييغت

كرحملاتيزطغضسايقم
ىوتسملانمعاطق(
)يساسألا

ىلإكرحملاتيزطغضسايقمريشي
ليغشتدنع)kPa(لاكسابوليكلابطغضلا
.كرحملا
كرحملاةعرسبسحتيزلاطغضفلتخيدق
.تيزلاةجوزلوةيجراخلاةرارحلاةجردو
تيزطغضفلتخيس،زرطلاضعبيف
تاجايتحالاًقفوتيزلاةخضميفكرحملا
ريغتلةعرسبتيزلاطغضريغتيدق.كرحملا
اًرمأدعياذهو.ةلومحلاوأكرحملاةعرس
.اًيعيبط
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ترهظوأتيزلاطغضريذحتءوضراشأاذإ
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
قاطنلاجراختيزلاطغضنأنمريذحتلل
امعرسأبتيزلاصحفاف،ليغشتلليداعلا
و١٤٠/كرحملاتيزلئاسرعجار.نكمي
.٢٤٥/كرحملاتيز

هيبنت

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

كرحملاتيزةرارحةجردسايقم
)طقفءادألانيوكت(

تيزةرارحةجردىلإسايقملااذهريشي
.كرحملا
فرطلالخادسايقملارشؤمكّرحتاذإ
تيزةنوخسةدايزىلإاذهريشيف،يولعلا
فورظيفريستةبكرملاتناكاذإو.كرحملا
فقوأوقيرطلابناجىلإحنتف،ةيداعةدايق
عرسأبكرحملاليغشتفقوأوةبكرملا
.نكميام
.٢٤٥/كرحملاتيزعجار

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

ىوتسملليسايقلارَهظَملاضرعلابرهظي
يساسألا
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ةنزاوتمةئيهتحضوم

ديربتلئاسةرارحةجردسايقملااذهسيقي
.كرحملا
سايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدقوأةللظم
نموأريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
كرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلازمر
.اًدجًانخاس

كلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
نأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولاكلت
،داتعملالدعملاقوفةرارحلاةجردعفترت
:سايقملاةياهننمبرتقتو
ةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.

.ةفيثكةيرورم
سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.

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

نمعاطق(رتيمتلوفلاسايقم
)يساسألاىوتسملا

ةيسايقلاةمسلا

لدي،ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكيامدنع
.ةيراطبلادهجىلعسايقملااذه
سايقملااذهنيبي،كرحملاليغشتءانثأ
سايقملالوحتيدقامبر.نحشلاماظنةلاح
.سكعلاوأىندأةءارقىلإىلعأةءارقنم
ةبكرملاتناكاذإ.اًيعيبطاًرمأدعياذهو
،يداعلاليغشتلاقاطنجراخلمعت
ءوضعجار.نحشلاماظنحابصمءيضيسف
.١٢٣/نحشلاماظن

ليغشتلاقاطنجراختاءارقلارهظتامبر
تاقحلملانمريبكددعليغشتدنعيداعلا
يفكرحملاكرتعمةبكرملايفةيئابرهكلا
ةلاحلاهذهدعتو.ةليوطةرتفلؤطابتلاةلاح
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سيلنحشلاماظننأىلإاًرظنةيعيبط
يفكرحملاوةلماكلاةقاطلاريفوتىلعاًرداق
،كرحملاةعرسةدايزمتتامنيبو.ؤطابتلاةلاح
اًرظناهسفننمةلاحلاهذهححصتنأيغبني
ماظنلحمستىلعألاكرحملاتاعرسنأل
.ةلماكلاةقاطلاءاشنإبنحشلا
يفةريصقةرتفلالإةبكرملاةدايقنكميال
ليغشتلاقاطنجراختاءارقروهظةلاح
،ةرايسلاةدايقيرورضلانمناكاذإ.يداعلا
ويدارلالثم،تاقحلملاعيمجليغشتفقوأف
نحاوشلاعيمجلصفاوءاوهلافييكتو
.تاقحلملاو
يداعلاليغشتلاقاطنجراختاءارقلاريشت
ماظنلايفةلمتحمةلكشمدوجوىلإ
عرسأبكترايسةنايصلهجوت.يئابرهكلا
.نكميام

نامألامازحتاركذم
نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم
مازحطبربقئاسلاريكذتلحابصمدجوي
.تادادعلاةعومجميفنامألا

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

نامألامازحببكارلاريكذتحابصم
نامألامازحطبرببكارلاريكذتحابصمدجوي
.بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمراوجب
.٧٧/باكرلاراعشتساماظنعجار

حابصملااذهضموي،ةرايسلاليغشتءدبدنع
ةمزحأطبربباكرلاريكذتلنينرتوصردصيو
ءانثأةءاضإلاتبثتمث.مهبصاخلانامألا
ةرودلاهذهلصاوتت.مازحلادشمتيىتح
دشمدعيفبكارلارمتسااذإتارمةدع
ةكرحءانثأمازحلاكفبماقوأمازحلا
.ةرايسلا

الف،ميزبإلابًاتبثمبكارلانامأمازحناكاذإ
.حابصملاءيضيالوسرجلاتوصردصي
بكارلانامأمازحبريكذتلاحابصمءيضي
متاماذإسرجتوصردصيدقويمامألا
ةبيقحلثمدعقملاىلعءايشألادحأعضو
وأةلاقبلاةبيقحوأديةبيقحوأقاروأ
.رخآينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمك
،سرجلاوأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل
مازحتبثوأدعقملاىلعنمءيشلالزأ
.ميزبإلابنامألا

ةداسولادادعتساءوض
ةيئاوهلا
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
نمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
)تارعشتسم(رعشتسمماظنلاصحف
باكرلاراعشتساماظنوةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولاتادحووتادادشلاو
ةدحوومداصتلاراعشتساوكالسألاو
ماظنلوحتامولعملانمديزمل.صيخشتلا
ةداسولاماظنعجار،ةيئاوهلاةداسولا
.٧١/ةيئاوهلا
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ةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوث
ىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضي
.روفلا

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

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

ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
بكارلل
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
لمتشي.٧٧/باكرلاراعشتساماظن
ةداسولاةلاحلرشؤمىلعيولعلالوسنوكلا
.بكارللةيئاوهلا

ةلاحرشؤمموقي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
يذلازمرلاةفاضإببكارللةيئاوهلاةداسولا
ٍناوثةدعل،ليغشتلافاقيإوليغشتللريشي
،ناوثةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعك
ليغشتلازمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس
عضوبكمالعإل،ليغشتلافاقيإزمروأ
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولاوفرطلاىلعسلاجلا
.ةبكرلل
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولابحامسلا
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويجراخلايمامألا
.)اهخفنمتي(
رشؤميف)ءافطإ(OFFةملكءيضتامدنع
نأينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظن
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا

نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
قلعتتةلكشمكانهنوكتدقف،قالطإلا
مق،اذل.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملاب
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب

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

نحشلاماظنءوض

ماظنحابصمءيضي،تابكرملاضعبيف
ماظنليغشتدنعةزيجوةرتفلنحشلا
كلذو،كرحملانارودمدععملاعشإلا
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.لمعيحابصملانأنمدكأتللصحفةيلمعك
ةبسنلاب.كرحملاليغشتءدبدنعئفطنيوهو
ةداعإلةلباقلاةعومجملاتاذتابكرملل
امدنعحابصملااذهءيضيالدق،نيوكتلا
.ليغشتلاديقكرحملانوكي
،ةدايقلاءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
نحشلاماظنبةلكشمكانهنوكتدقف
ىدلاهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلا
اذهةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولا
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملا
نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر
.١٣٨/اهنحشوةيراطبلادهجلئاسرعجار

عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج

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

Service Only Mode)طقفةمدخلاعضو(.
.١٩٠/ليغشتلاحاتفمعضاومعجار

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
.ةرايسللررضثودحنودنالوحيسحابصملا

هيبنت

ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
نلامبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشت
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا

هيبنت

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

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

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

ىلعصرحاف،ءاطغنودبعمقلائياهم
نازخلاءلم"عجار.ءاهتنالادعبهتلازإ
نمض"ةلومحمدوقوةبلعمادختساب
ماظنلنكمي.٢٣٤/دوقولاةئبعت
لوحملاناكاذإامفاشتكاصيخشتلا
حمسيامم،ةبكرملاباًبكرمهكرتمتدق
ددعنأشنم.ءاوهلايفدوقولارخبتب
بيكرتمدععمةدايقلاتالحرنمليلق
.حابصملاءافطإليدؤينألوحملا

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

.ليكولاىلإهجوتف،اًئيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب
رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ

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

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ةمدختسمريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلارابتخاءارجإل
يفرثؤتدقةرايسلاىلعةمدخلاءارجإلوأ
ةيئابرهكتادعمعجار.ةرايسلاليغشت
ىلإةجاحلادنعليكولاعجار.٢٣٦/ةيفاضإ
.ةدعاسم
صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
لاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Serviceىلع Only Mode)عضو
.)طقفةمدخلا

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

زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا

لمارفلاماظنريذحتءوض
نيترئادنمةبكرملابلمارفلاماظنفلأتي
النيترئادلاىدحإتناكاذإ.نيتيكيلورديه
ةلصاومىرخألاةرئادلاناكمإبف،لمعت
ءادأىلعلوصحلل.ةبكرملافاقيإللمعلا
.نيتلمرفلااتلكلمعتنأبجي،يداعةلمرف
ىلعليلداذهف،ريذحتلاحابصمءاضأاذإ
ىلعلمعا.لمارفلاماظنيفةلكشمدوجو
.روفلاىلعلمارفلاماظنصحف
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ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.كرحملاليغشتءدبدنع
اًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلعلمعاف
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتلل
ينعياذهفئفطنيملوحابصملاءاضأاذإ
.لمارفلابةلكشمدوجو

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

Electric Parking
Brake Light

نكرلالمارفحابصم(
)يئابرهكلا

امدنعنكرلالمارفةلاححابصمءيضيامك
ضيمورمتسااذإ.نكرلالمارفقيشعتمتي
ءانثأوأنكرلالمارفريرحتدعبحابصملا
لمارفماظنبةلكشمكانهنإف،ةدايقلا
رهظتدق.رخآماظنيفوأةيئابرهكلانكرلا
تامولعمزكرمةشاشىلعةلاسراًضيأ
لمارفلاماظنلئاسرعجار.)DIC(قئاسلا
/١٣٨.

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

ةنايص
Electric Parking

Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
)ةيئابرهكلا

ةنايصحابصمءيضي،تابكرملاضعبلةبسنلاب
امدنعةزيجوةرتفلةيئابرهكلانكرلالمارف
/ليغشت(ON/RUNعضويفةبكرملانوكت
ىلعلمعاف،حابصملائضيملاذإامأ.)نارود
دوجودنعكريذحتلًازهاجحبصيلهحالصإ
ىلعيوتحتيتلاتابكرمللةبسنلاب.ةلكشم
ءيضيالدق،نيوكتلاةداعإلةلباقةعومجم
عضويفةبكرملانوكتامدنعحابصملااذه

ON/RUN)نارود/ليغشت(.
باهذلابجيف،اًئيضمحابصملااذهلضاذإو
تقوبرقأيفءالكولادحأىلإةبكرملاب
Electricعجار.نكمم Parking Brake
ترهظاذإ.٢٠٠/)يئابرهكلانكرلالمارف(
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفامةلاسر
.١٣٨/لمارفلاماظنلئاسرعجارف
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لمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغناللعناملا

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

لمارفلاماظنريذحتحابصمنملكءاضأاذإ
ماظنريذحتحابصمو)ABS(قالغناللةعناملا
ةعناملالمارفلانأىلإاذهريشيف،لمارفلا
نأولمعتالةبكرملابةدوجوملاقالغنالل
مق،اذل.ةيداعلالمارفلايفًالطعكانه
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب
و١٢٥/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار
.١٣٨/لمارفلاماظنلئاسر

Lane Keep Assist (LKA)
ىلعءاقبلادعاسمءوض(
)راسملا

اذهءيضي،تابكرملاضعبلةبسنلابو
ليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملا
ءارجإلةبكرملابهجوت،ئضيملاذإو.ةبكرملا
.ةنايصلا
الدق،ىلعألاىوتسملايفتابكرمللةبسنلاب
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحابصملااذهءيضي
يفرضخألانوللابحابصملااذهءيضيس
.ةدعاسمللLKAرفاوتلاح

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

تابكرملانمريذحتلارشؤم
ةيمامألا

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢٢٢/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار
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مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
دوجوفاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةرشابمةبكرملامامأةاشملادحأ
(FPB)مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار
/٢٢٥.

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
،يعيبطلكشبلمعيماظنلاناكاذإ
تابكرمللةبسنلاب.رشؤملاحابصمئفطنيسف

ةداعإلةلباقةعومجمىلعيوتحتيتلا
ةقطنميفحابصملااذهدجوي،نيوكتلا
.كرحملاليغشتدنعءيضيالدقوضرعلا
فاقيإدنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
نم)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت
/رجلايفمكحتلاماظنرزىلعطغضلالالخ
.هريرحتوStabiliTrakماظن
ليغشتفاقيإحابصموحابصملااذهءيضيو
ليغشتفاقيإمتيامدنعStabiliTrakماظن
.ماظنلااذه
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيف
.اًدودحمتالجعلانارودنوكينل،رجلا
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٠٣/تابثلايفينورتكلإلا

ليغشتفاقيإءوض
StabiliTrak®

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف

ماظنليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
StabiliTrak.ليغشتفاقيإمتاذإ،اًضيأ

ليغشتفاقيإمتيسف،StabiliTrakماظن
.رخآلاوه)TCS(رجلايفمكحتلاماظن
وStabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو

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

رجلايفمكحتلاماظنءوض
(TCS)/StabiliTrak®

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
ةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
حابصمئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملا
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نإف،ضيمولامدععمءوضلاروهظلاحيف
/)StabiliTrak(ينورتكلإلاتابثلاماظن
نألمتحي)TCS(بحسلايفمكحتلاماظن
زكرمةلاسررهظتدق.امهليطعتمتدقنوكي
لئاسرصحفا.)DIC(قئاسلاتامولعم
ةيصاخيأددحتيكلقئاسلاتامولعمزكرم
اذإامواهتفيظويدؤتدعتمل)صئاصخ(
لئاسرعجار.ةنايصللةجاحيفةبكرملاتناك
.١٤٤/ةدايقلايفمكحتلاماظن

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

ةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحمةرارح

حابصملااذهءيضي،تابكرملاضعبيفو
اذإامأ.ةبكرملاليغشتءدبءانثأةزيجوةرتفل
ءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذثدحيمل
لمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلا

.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبطلكشب
ةعومجمىلعيوتحتيتلاتابكرمللةبسنلاب
اذهءيضيالدقف،نيوكتلاةداعإلةلباق
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحابصملا

هيبنت

لئاسةرارحةجردريذحتحابصمريشي
ةبكرملاةرارحةجردنأىلإكرحملاديربت
يدؤتدق.مزاللانمىلعأتحبصأدق
ديقحابصملااذهدوجوعمةدايقلاةعباتم
يطغيالدقوكرحملافالتإىلإةءاضإلا
عافتراعجار.فلتلااذهةبكرملانامض
ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجرد
/٢٥٤.

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمءيضي
ةرارحةجردعافترادنعكرحملاديربتلئاس
.كرحملا
،قيرطلابناجىلعفقوت،اذهثدحاذإو
عجار.نكممتقوبرقأيفكرحملافقوأو
ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
/٢٥٤.

تاراطإلاطغضءوض

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

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٤٦/تاراطإلالئاسرعجار.تاراطإلا
تاراطإلاخفناوةصرفبرقأيففقوت
ىلعةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصو
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلم
.٢٧٤/تاراطإلاطغض
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ءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع
مئادلكشب

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

كرحملاتيزطغضءوض

هيبنت

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

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

دوقولاضافخناريذحتءوض

سايقمنمبرقلابحابصملااذهعقيو
متيامدنعةزيجوةرتفدعبءيضيو،دوقولا
لمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلاليغشت
ىلعيوتحتيتلاتابكرمللةبسنلاب.ماظنلا

اذهدجوي،نيوكتلاةداعإلةلباقةعومجم
ءيضيالدقوضرعلاةقطنميفحابصملا
.كرحملاليغشتدنع
ضفخنيامدنعاًضيأحابصملااذهءيضيو
فقوتيو.دوقولانازخيفدوقولاىوتسم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملااذه
ةنايصىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملا

يئاقلتلافقوتلاعضو
)روطملازارطلاةعومجم(

يفكرحملانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
Autoعضو Stop)يئاقلتلافقوتلا(.
.١٩١/كرحملاليغشتءدبعجار
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نامألاءوض

ماظنحابصمءيضي،تابكرملاضعبيف
بقعةريصقةدملةرايسلاةكرحلّطعم
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.كرحملاليغشت
ناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
تاذتابكرمللةبسنلاب.رشؤملاحابصم
ءيضيالدق،نيوكتلاةداعإلةلباقلاةعومجملا
ديقكرحملانوكيامدنعحابصملااذه
.ليغشتلا
ليغشتمتيملواًئيضمحابصملالظاذإو
ماظنيفلطعكانهنوكيدقف،كرحملا
لّطعمماظنليغشتعجار.ةقرسلاعنم
.٤٣/ةرايسلاةكرح

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهجعجار
.١٦١/ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملا

®IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،كلذبزيهجتلاةلاحيف.

ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانععجار
/١٥٩.

حيباصملاليغشتركذم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ليغشترصانععجار.مادختسالاديقةيجراخلا
.١٥٩/ةيجراخلاحيباصملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللاب
،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
ماظننوكيامدنعرضخألانوللاىلإلوحتيو
عضويفواًطوبضمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ليغشتلا
.٢٠٥/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار
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تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ةعرسلا

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

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

هنإف،ءوضلااذهبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
.هقالغإماكحإمدعوأبابلاحتفدنعلمعي
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلالبقو
ريغباوبألالئاسرعجار.بسانملكشب
.تامولعملانمديزملل١٣٩/اًمامتةقلغنملا

تامولعملاتاشاش

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

yوأz:كرحSEL)وأىلعأل)ديدحت
وأقباسلاديدحتلاىلإلاقتنالللفسأل
.يلاتلا
SوأT:قطانمنيبلاقتناللطغضا
Sطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعلل
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SEL)ديدحتوأةمئاقحتفلطغضا:)ديدحت
ةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاقرصنع
.ةنيعمتاشاشىلعميقلانييعت

زكرميفتامولعملاضرعتارايخ
)DIC(قئاسلاتامولعم

زكرمنمتامولعملاضرعليغشتنكمي
نماهضرعفاقيإوأ)DIC(قئاسلاتامولعم
.)تادادعإلا(Settingsةمئاقلا

ةحفصلاضرعءانثأSELىلعطغضا.١
Settings)ىدحإيف)تادادعإلا

.ةعومجملابةيلعافتلاضرعلاقطانم
Infoىلإريرمتلابمق.٢ Pages)تاحفص

.SELىلعطغضامث،)تامولعملا

لالخلقنتللzوأyىلعطغضا.٣
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

دحأزييمتءانثأSELىلعطغضا.٤
ءاغلإوأرصنعلااذهديدحتلرصانعلا
رهظتس،امرصنعديدحتدنع.هديدحت
.هراوجبرايتخاةمالع

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
رفوتتالدق.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ضعبيفتامولعملاتاشاشضعب
.تابكرملا

ضرعمتي:)ةيساسألاةعومجملا(ةعرسلا
/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملاةعرس
.)ةعاس/ليم(ةعاسلايفليملاوأ)اس
ةعومجملا(2ةلحرلاوأ1ةلحرلا
2ةلحرلاوأ1ةلحرلا/)ةيساسألا
ىوتسملاةعومجم(دوقولاداصتقاطسوتمو
ةلحرلاضرعةشاشرهظت:)يولعلا
وأرتموليكلابءاوس،اًيلاحةعوطقملاةفاسملا
.ةلحرلادادعلنييعتةداعإرخآذنم،ليملا
نعةلحرلاةفاسمدادعنييعتةداعإنكمي
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرط
.ةطشنةشاشلانوكت
Averageةشاشلاضرعت Fuel Economy
)دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم(
لكةكلهتسملاتارتلليبيرقتلاطسوتملا

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

Fuel Range)ضرعل:)دوقولاقاطن
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا

اذهف،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
متي.ضفخنمةبكرملابدوقولارادقمنأينعي
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقت
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
.دوقولانازخيفةيقبتملا

Average Fuel Economy)طسوتم
ةعومجملا()دوقولاكالهتسايفداصتقالا
يبيرقتلاطسوتملاضرعت:)ةيساسألا
وأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠لكلتارتلل
باسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغللليملكل
ددعنملجسملاددعلاىلعًءانبمقرلا
ةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم(مك١٠٠/تارتللا
مقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلارصنعلطبض
اًيلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسمطقف
فورظريغتبسحريغتيفوسوةبكرملل
نييعتةداعإنكمي.ةدايقلا

Average Fuel Economy)داصتقالاطسوتم
طغضلاقيرطنع)دوقولاكالهتسايف
نوكتامدنعSELىلعرارمتساب
.ةطشنةشاشلا
داصتقالاضرعت:دوقولليروفلاداصتقالا
١٠٠لكلرتللابدوقولاكالهتسايفيلاحلا
نولاغلكلليملابوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك
طقفمقرلااذهسكعيو.)نولاغ/ليم(
ريغتيوةبكرمللاًيلاحدوقولاداصتقاىوتسم
.ةدايقلافورظريغتبسحرركتملكشب
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ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
هذهلطبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةبكرملل
ةعرسلاطسوتمنييعتةداعإنكمي.ةميقلا
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرطنع
.ةطشنةشاشلانوكت

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعSELىلعطغضا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةدملSELىلعطغضا،تقؤملافاقيإل
ةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنعةريصق
تقؤملانييعتةداعإل.ليغشتلاديقتقؤملاو
امدنعSELىلعرارمتسابطغضا،رفصىلإ
.ةطشنةشاشلاهذهنوكت
هاجتاضرعت:)ةيولعلاةعومجملا(ةلصوبلا
.ةبكرملاةدايق
ةدايقلاىلإكهجوي:ةدايقلاةيلاعفسايقم
ةركلاىلعظافحلاقيرطنعةلاعفةقيرطب
ةلمرفلايدؤت.سايقملافصتنميفوءارضخ
ةركلاكيرحتىلإةعرسلاةدايزوأةيوقلا
.سايقملافصتنمنعاًديعب
اذهةمئاقلارصنعددح:رورملاتامالع
.اهفاشتكامتيتلارورملاتامالعضرعل

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

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

Cruise Set Speed)ةنيعملاةعرسلا
ةطوبضملاةعرسلاضرعت:)ةعرسلاتبثمل
ماظنلاوأةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنب
.ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ىوتسملابعاطقلا(قئاسلاةدعاسم
دعاسمماظنلتامولعمضرعيدق:)ىلعألا
ريذحتلاو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
ماظنلاو)LDW(ريسةراحةرداغمدنع
)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاو
ةبكرمفاشتكامتناكاذإامةشاشلاضرعت
هيبنتلاماظنتيقوتدادعإوالمأمامألايف
.يلاحلا)FCA(ةيمامألاتامداصتلانم
ماظنلانوكيامدنع،كلذىلإةفاضإلاب
ريغ)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ريذحتلليلاحلاعبتتلاتقوضرعمتي،اًتبثم
هذهىلعتقوةميقكةيمامألاتابكرملانم
.ةحفصلا

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
.يلاحلاةيراطبلادهج
ديفملاتيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملا

REMAINING OIL LIFE تيزلارمع(99%
نم٪٩٩ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملا
.يلاحلاتيزلارمع
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon)رييغت
.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملاتيز
بجي.١٤٠/كرحملاتيزلئاسرعجار
تيزعجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغت
رمعماظنمايقىلإةفاضإلاب.٢٤٥/كرحملا
ىصوُي،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيز
ةنايصلالودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإب
/٣٠٦.

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
لكشبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبمقتال
تقولافالخبرخآتقويأيفمٰظنمريغ
نكميالثيح.تيزلارييغتهيفمتييذلا
يفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإ
تيزرمعماظنطبضةداعإل.ةيلاتلاةرملا
ةدعلSELىلعرارمتسابطغضا،كرحملا
Oilةشاشلانوكتامدنعناوث Life)رمع
كرحملاتيزرمعماظنعجار.ةطشن)تيزلا
/٢٤٧.
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يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
تاراطإلاطغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
لكللطر(psiوأ)لاكسابوليك(kPaلاب
متي،اًضفخنمطغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوب
.يلاقتربلانوللابراطإلااذهةميقضرع
و٢٧٥/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
.٢٧٦/تاراطإلاطغضةبقارمليغشت

ةعومجملا(ةبكرملايفتافاسملادادع
.تافاسملادادعضرعي:)ةيساسألا

Blank Page)مدعحيتت:)ةغرافةحفص
ضرعقطانميفتامولعمةيأضرع
.ةعومجملاتامولعم

ةيولعلاةشاشلا

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

ةيولعةشاشبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
)HUD(،تامولعملاضعبضرعمتيهنإف
جاجزلاىلعةبكرملاليغشتبةقلعتملا
ةسدعلالخنمةروصلاضرعمتي.يمامألا

ةزهجأةحولىلعأبةدوجوملاةيولعلاةشاشلا
ةهجتمةروصكتامولعملارهظت.تاسايقلا
.ةرايسلاةمدقموحن

هيبنت

ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

تاغلبةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
ميقضرعنكمي.تابكرملاضعبيفةددعتم
ىرخألاةيمقرلاميقلاوةعرسلادادعةءارق
.ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
امنيبويدارلاربعةغللارايتخارييغتنكمي
لالخنمسايقلاتادحورييغتنكمي
/ةرايسلاصيصختعجار.تادادعلاةعومجم

ةمئاق"وأ"ةعومجملاتارايخةمئاق"و١٤٨
ةزهجأةعومجملفسأةدراولا"ةعومجملا
وا١١٢/)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلا
)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
/١١٥.

يمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع
ةبكرملل

تامولعمضعبةيولعلاةشاشلاضرعتدق
ةصاخلاةيلاتلاتاهيبنتلاوألئاسرلاوةبكرملا
:ةبكرملاب
.Speed)ةعرسلا(
كرحملانارودةعرسسايقم.
توصلا.
فتاهلا.
ةحالملا.
تامداصتلانمهيبنتلا.
ةعرسلاتبثم.
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم.
.Low Fuel)دوقولاضافخنا(
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ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
عجار.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا
.١٣٨/ةرايسلالئاسر

ىلعةيولعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسي
:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل

.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
طبضلةيلاتلاتادادعإلامدختسا.٣

.ةيولعلاةشاشلا

لجأنمعفراوألفسأللطغضا:$
يف)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروصلعج
ةيولعلاةشاشلاةروصطبضنكمي.طسولا
.نيبناجللسيلو،طقفلفسألوىلعأل
لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!

.ةشاشلاضرعرييغتليدؤتسةطغض
D:حيتفتلطغضلايفرمتساوعفرا

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

)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودترايخ

ةشاشةروصةيوازطبضةزيملاهذهحيتت
.)HUD(ةيسأرلاضرعلا

ةلجعليغشترصانعبSELىلعطغضا
ضرعلاةشاشريودتزييمتءانثأةدايقلا
yىلعطغضا.طبضلاعضولاخدإلةيسأرلا
ةيسأرلاضرعلاةشاشةيوازطبضلzوأ
)HUD(.ىلعطغضاSوأTزييمتلOK
.دادعإلاظفحلSELىلعطغضامث)قفاوم(
)ءاغلإلا(CANCELرايخلاديدحتاًضيأنكمي
يفةبكرملانوكتنأبجي.دادعإلاءاغلإل
ةزهجأةعومجمعجار.)نكرلا(Pعضولا
وا١١٢/)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلا
)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
/١١٥.

ةيولعلاةشاشلارظانم

ةشاشلايفةحاتمرظانمةعبرأكانه
وألئاسروةبكرملاتامولعمضعب.ةيولعلا
.رظنميأيفاهضرعنكميةبكرملاتاهيبنت

يرتم

ةءارقةشاشلاهذهضرعت:ةعرسلاضرع
)ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب(ةعرسلادادع
يمؤالتلاماظنلاوةعرسلادودحرشؤمو
نمريذحتلاوةعرسلاتابثيفمكحتلل
تابكرملانمريذحتلارشؤموةراحلاةرداغم
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طقفتامولعملاضعبرهظت.ةيمامألا
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع

يرتم

ةشاشضرعمتي:فتاهلا/توصلاضرع
متي.فتاهلا/توصلاتامولعمعمةعرسلا
طئاسولاعونوةيلاحلاويدارلاةطحمضرع
.ةدراولاتاملاكملاو
اًعيرسضرعتةيولعلاةشاشلارظانمعيمج
رصانعقئاسلامدختسيامدنعةيتوصةمولعم
طبضعاضوأطبضلةدايقلاةلجعليغشت
.تادادعلاةعومجميفةضورعملاتوصلا
يفرهظتيتلاةدراولاةيفتاهلاتاملاكملا
رظنميأيفاًضيأرهظت،تادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

يرتم

ةشاشلاهذهنمضتت:ةحالملاضرع
ةحالملاتامولعموةعرسلاضرعتامولعم
.تابكرملاضعبيفةوطخبةوطخةقيقدلا
هاجتانوكيامدنعةلصوبلاهاجتاضرعمتي
.طشنريغةحالملا
يفةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
رظنميأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

يرتم

ةعرسلادادعةءارقضرعمتي:ءادألاضرع
ةقيقدلايفكرحملاتارودددعةءارقو
لقانرشؤموسورتلاقودنصعاضوأو
.ةعرسلا

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

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا
:نمققحت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.

ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.
.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا

عافتراىلعةطوبضمHUDةروص.
.بسانم

.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.

.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

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

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

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

ةضفخنمةيراطبلا
ةيراطبلادهجنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.٢٥٧/ةيراطبلاعجار.اًضفخنم

SERVICE BATTERY
CHARGING SYSTEM

)ةمدخلاةيراطبنحشماظن(
لطعكانهنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ىلإةبكرملابهّجوت.ةيراطبلانحشماظنيف
.ةنايصلاءارجإلليكولا

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

لمارفلاماظنلئاسر
ضفخنمحباكملاتيزىوتسم
ىوتسمنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
لمارفلاتيزعجار.اًضفخنملمارفلالئاس
/٢٥٦.

حباكملاةنوخسيفطرف
ةرارحدادزتامدنعةلاسرلاهذهضرعمتي
ىلعةدايقلادنعكلذةيؤرمتتدق.لمارفلا
.لقألاةعرسلالقانىلإلقتنا.لالتلا

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

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

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

ةعرسلاتبثملئاسر
ةعرسبيكيمانيدلاريسلاماظنطبض
XXXىلعةتباث

ماظنلانييعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار
/٢٠٨.

يكيمانيدلاةعرسلابمكحتلاماظن
اتقؤمرفوتمريغ
طيشنتةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(جاتحيال.اًتقؤمرفوتمريغنوكيامدنع
.ةنايصللACCماظن
:ةيلاتلاتالاحلايفكلذرهظيدق
ىلعظافحلابجي.فيظنريغرادارلا.

نيطلانمةيلاخرادارلاتارعشتسم
مق.لحولاوديلجلاوجولثلاو،ةبرتألاو
نميفلخلاوأيمامألاءزجلافيظنتب

تامولعملانمديزمل.لماكلابةبكرملا
ةيجراخلاةيانعلاعجار،ةفاظنلالوح
/٢٩٦.

ىلعةريزغلاجولثلاوأراطمألارثؤت.
ىلعوأرادارلابءايشألافشكةيناكمإ
.اريماكلاءادأ

XXXىلإةعرسلاتيبثتمت

ةعرسنييعتمتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظنعجار.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.٢٠٥/ةعرسلاتابثيفمكحتلا

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

يفيفيكتلامكحتلاماظنةنايص
ةتباثةعرسبريسلا
ماظنلاجايتحادنعةلاسرلاهذهرهظت
)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.ليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ةنايصلل

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

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

DOOR OPEN)تأدباذإ)حوتفمبابلا
.ماكحإببابلاقلغأ.كرحتلايفةبكرملا

حوتفمكرحملاءاطغ
راوجىلإةلاسرلاهذهضرعمتيفوسو
ءاطغلانوكيامدنعحوتفمءاطغلازمر
قلغأ.راذنإلاسرجقلطنيدقو.اًحوتفم
.ماكحإبءاطغلا
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حوتفمةرايسلاقودنص
زمرراوجىلإةلاسرلاهذهضرعمتيفوس
قلغأ.اًحوتفمةبكرملاقودنصنوكيامدنع
.ماكحإبةبكرملاةبيقح

كرحملاديربتماظنلئاسر
عافتراببسبءاوهلافيكمفقوأ
كرحملاةرارح
ديربتلئاسحبصيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةرارحةجردنمةنوخسرثكأكرحملا
لمحلانمًاديزميدافتلو.ةداتعملاليغشتلا
طغاضليغشتفقوتي،نخاسلاكرحملاىلع
ةجردةدوعدنعو.ًايكيتاموتوأءاوهلافييكت
،داتعملاىوتسملاىلإديربتلالولحمةرارح
.ىرخأةرمءاوهلافييكتطغاضلمعي
.ةبكرملاةدايقيفرارمتسالانكميو
عجارف،روهظلايفةلاسرلاهذهترمتسااذإ
نكممتقوبرقأيفماظنلاحالصإلليكولا
.كرحملافلتيدافتل

فضضفخنمديربتلالئاسىوتسم
ديربتلالئاس
لئاسىوتسمناكاذإةلاسرلاهذهرهظتس
كرحملاديربتلئاسعجار.اًضفخنمديربتلا
/٢٥١.

ENGINE OVERHEATED —
IDLE ENGINE

)كرحملاأطبأ-ةياغللنخاسكرحملا(
نعةدئازلاةنوخسلادنعةلاسرلاهذهرهظت
عدوفقوت.كرحملاديربتلئاسلمزاللا
.دربتةبكرملا

ENGINE OVERHEATED —
STOP ENGINE

فقوأ-ةياغللنخاسكرحملا(
)كرحملا
نينرتوصردصيوةلاسرلاهذهرهظت
ىلإكرحملاديربتماظنلصواذإلصاوتم
فقوأوفقوت.ليغشتللةنمآريغةرارحةجرد
نامأبكلذكنكمأىتمةبكرملاليغشت
هذهيفتخت.ةديدشتايفلتثودحبنجتل
ةجردىلإلصيوكرحملادربيامدنعةلاسرلا
.ةنمآلاليغشتلاةرارح

HIGH COOLANT TEMPERATURE
)ةعفترمديربتلالئاسةرارحةجرد(
ةرارحةجردتناكاذإةلاسرلاهذهرهظتدق
ةجردعافتراعجار.ةعفترمديربتلالئاس
.٢٥٤/ةطرفمةروصبكرحملاةرارح

كرحملاتيزلئاسر
ًابيرقكرحملاتيزرييغتءاجرلا
كرحملاتيزجاتحيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
نمدكأت،كرحملاتيزرييغتدنع.رييغتىلإ
رمعماظنعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإ
تامولعمزكرمو٢٤٧/كرحملاتيز
٢٤٥/كرحملاتيزو١٣٢/(DIC)قئاسلا
.٣٠٦/ةنايصلالودجو

لمعيكرحملاقبانخاسكرحملاتيز
فوقولاعضويف
كرحملاتيزضرعتدنعةلاسرلاهذهرهظت
.دربتةبكرملاعدوفقوت.ةدئازلاةنوخسلل

تيزفضأضفخنمكرحملاتيز
كرحملل
ةلاسرلاهذهرهظت،تابكرملاضعبيفو
كرحملايفتيزلاىوتسمحبصيامدنع
لبقتيزلاىوتسمصحفا.ةياغللاًضفخنم
اذإ.هبىصوملاىوتسملاىلإلصيلةئبعتلا
ةلاسرلاهذهتلظواًضفخنمتيزلانكيمل
ءارجإلليكولاىلإةبكرملابهّجوتف،ةئيضم
.٢٤٥/كرحملاتيزعجار.ةنايصلا

فاقيإبمقضفخنمتيزلاطغض
كرحملا
ضافخناةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
يفةبكرملافقوأ.تيزلاطغضتايوتسم
ىتحاهلغشتالونامأبونكممتقوبرقأ
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.تيزلاطغضضافخناببسحيحصتمتي
بهذاو،نكممتقوعرسأيفتيزلاصحفا
.ليكوبرقأىدلةنايصلاءارجإلةبكرملاب

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

دوقولاماظنلئاسر
ضفخنمدوقولا
ىوتسمضافخنادنعةلاسرلاهذهرهظت
برقأيفدوقولابدوزت.ةبكرملابدوقولا
.نكممتقو

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

دعبنعمكحتلازاهجفاشتكارذعت
زاهجةيراطبنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةبكرملاليغشتءدب"عجار.ةفيعضلاسرإلا
نمض"لاسرإلازاهجةيراطبضافخناعم
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت

(RKE)/٢٩.

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

NUMBER OF KEYS PROGRAMMED
)ةجمربملاحيتافملاددع(
ةديدجحيتافمةجمربدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةبكرملل

ةبكرملابدعبنعمكحتلازاهجكرتمت
لازيالوةبكرملاكرتدنعةلاسرلاهذهرهظت
.اهلخادحاتفمنودلوخدلالاسرإزاهج

مكحتلازاهجةيراطبلادبتساءاجرلا
دعبنع
لادبتساىلإةجاحلادنعةلاسرلاهذهرهظت
نعباوبألاحتفماظنلاسرإزاهجةيراطب
.(RKE)حاتفمالبدعُب

حيباصملالئاسر
AUTOMATIC LIGHT
CONTROL ON/OFF

ليغشتلافاقيإ/ليغشتلاحاتفم(
)ةرانإلليكيتاموتوألا
حاتفمليغشتدنعةلاسرلاهذهرهظت
.هئافطإوأةرانإلليكيتاموتوألاليغشتلا
يكيتاموتوألاةيسيئرلاحيباصملاماظنعجار
/١٦١.
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XX TURN INDICATOR FAILURE
)XXفاطعنالارشؤملطعت(

،لمعتالنارودلاتاراشإىدحإنوكتامدنع
رهظتيكلةلاسرلاهذهضرعتفوس
عجار.رييعتلاىلإجاتحييذلاحابصملا
.٢٦٢/ةليدبتابملو٢٦١/ةبمللالادبتسا

لمعيفاطعنالارشؤم
ةراشإكرتدنعةلاسرلاهذهرهظت
فاقيإبمق.ليغشتةلاحيففاطعنالا
.فاطعنالاةراشإليغشت

نعفشكلاماظنلئاسر
قئاوعلا
24GHZددرتلاتاذترادارلافاقيإ

قطانميفةدايقلاءانثأةلاسرلاهذهرهظت
الدق.رادارلاىلعرثؤياماهبنوكيدقةنيعم
مكحتلليمؤالتلاماظنلانملكاًضيألمعي
نمهيبنتلاو)ACC(ةعرسلاتابثيف
لمارفلاماظنو)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
الكتبكرمنإف،اذلو.)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلا
.ةنايصىلإجاتحت

يئاقلتلادادعتسالاماظنفاقيا
مداصتلل
ليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
عجار.)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا
.٢٢٤/(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلا

يئاقلتلادادعتسالاماظنضيفخت
مداصتلل
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةرايسلاتناكاذإ
هذهرهظت،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ةيمامألاةيئاقلتلاةلمرفلاطبضدنعةلاسرلا
)FAB(دادعإلااذهموقي.هيبنتلادادعإىلع
لمارفلاعجار.FABفئاظوليطعتب
.٢٢٤/(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألا

مداصتلليئاقلتلادادعتسالاماظن
رفوتمريغ
لمارفلانوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةحاتمريغ)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألا
.ةنايصللFABماظنجاتحيال.تقولاضعبل
:ةيلاتلاتالاحلايفةلاسرلاهذهرهظتدق
جاجزلاوأةرايسلاةمدقمةفاظنمدع.

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

ءادأىلعةريزغلاجولثلاوأراطمألارثؤت.
.ماسجألافشك

كانهتناكاذإةلاسرلاهذهًاضيأرهظتامبر
يفمكحتلا(StabiliTrakماظنيفةلكشم
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار.)تابثلا
.٢٠٣/تابثلايفينورتكلإلا

يمامألامداصتلاهيبنتفاقيإ
هيبنتلاليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةيمامألاتامداصتلانم

ءاجرلا،ةبوجحمةيمامألااريماكلا
يمامألاجاجزلافيظنت
نلو.اريماكلابجحدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاايازملمعت
تامداصتلانمهيبنتلاو)FPB(ةبكرملامامأ
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاو)FCA(ةيمامألا
ةراحلاىلعظافحلادعاسمو)FAB(ةيمامألا
ةراحةرداغمدنعريذحتلاو)LKA(ةيرورملا
مق،ةلكشملاهذهلحل.)LDW(ريس
فلخدوجوملاءزجلا،يمامألاجاجزلافيظنتب
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم

LANE CHANGE ALERT OFF)هيبنت
فاقيإديقريسلاةراحرييغت
)ليغشتلا
فقوأدققئاسلانأىلإةلاسرلاهذهريشت
ةيؤرلامادعناةقطنمدعاسميماظنليغشت
.)LCA(ةراحلارييغتهيبنتو)SBZA(ةيبناجلا
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LANE KEEPING ASSIST
UNAVAILABLE

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

REAR AUTO BRAKE/PARK
ASSIST OFF

/ةيفلخلاةيئاقلتلالمارفلاماظن(
)ليغشتلافاقيإديقنكرلادعاسم
ماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةلاحكانهنوكتامدنعوأنكرلادعاسم
.ماظنلاليطعتيفببستتةتقؤم

ويفلخلايكيتاموتوألاحبكملا
نارفوتمريغنكرلادعاسم
تازيمطيشنتةلواحمدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظنيفةدوجوملافلخللعوجرلاونكرلا
تازيملاهذهنوكتامدنعقئاسلاةدعاسم
.ةنايصللماظنلاجاتحيال.اًتقؤمةرفوتمريغ

:ةيلاتلاتالاحلايفكلذرهظيدق
ىلعظافحلابجي.فيظنريغرادارلا.

نيطلانمةيلاخرادارلاتارعشتسم
مق.لحولاوديلجلاوجولثلاو،ةبرتألاو
نميفلخلاوأيمامألاءزجلافيظنتب
تامولعملانمديزمل.لماكلابةبكرملا
ةيجراخلاةيانعلاعجار،ةفاظنلالوح
/٢٩٦.

ىلعةريزغلاجولثلاوأراطمألارثؤت.
ىلعوأرادارلابءايشألافشكةيناكمإ
.اريماكلاءادأ

.٢١٦/قئاسلاةدعاسمةمظنأعجار

SERVICE AUTOMATIC
COLLISION PREP

مداصتلليئاقلتلادادعتسالاماظن(
)ةنايصللةجاحب
ةبكرملاببهذاف،ةلاسرلاهذهضرعمتاذإ
لمعيالدق.ماظنلاحالصإلةنايصلازكرمىلإ
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(،يمامألامداصتلاهيبنتو)FCA(،وأ/و
.)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاماظن
حالصإمتيىتحةمظنألاهذهمدختستال
.ةبكرملا

SERVICE DRIVER ASSIST SYSTEM
ةجاحبقئاسلادعاسمماظن(
)ةنايصلل
ةبكرملاببهذاف،ةلاسرلاهذهضرعمتاذإ
.ماظنلاحالصإلةنايصلازكرمىلإ
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلالمعيالدق
تامداصتلانمهيبنتلاوأ)ACC(ةعرسلا
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاوأ)FCA(ةيمامألا
نكرللةدعاسملاةمظنألاوأ)FAB(ةيمامألا
ىلعظافحلادعاسموأفلخللعوجرلاوأ
دنعريذحتلاوأ/و)LKA(ةيرورملاةراحلا
هذهمدختستال.)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةبكرملاحالصإمتيىتحةمظنألا

SERVICE FRONT CAMERA
)ةنايصللةجاحبةيمامألااريماكلا(
ةدايقدعبةلاسرلاهذهضرعرمتسااذإ
ىلإةجاحبةبكرملانأينعياذهف،ةرمتسم
مدختستال.ليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ةنايص
ةبكرملامامأةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلا
)FPB(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاو)FCA(
)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاو
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
.)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو

ةيليللاةيؤرلاماظنةمدخ
رمألاعجار.ةنايصللةجاجبةيليللاةيؤرلاماظن
.ليكولاعم
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SERVICE PARK ASSIST)ماظن
)ةنايصللةجاحبنكرلادعاسم
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظنلااذهمدختستال.نكرلادعاسمماظنب
ليكولاةرايزبمق،اذل.نكرلايفكتدعاسمل
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل

SERVICE REAR AUTO BRAKE AND
PARK ASSIST

ةيفلخلاةيئاقلتلالمارفلاماظن(
)ةنايصللةجاحبنكرلادعاسمو
ةلكشمدوجوةلاحيفةلاسرلاهذهرهظت
ماظنيففلخللعوجرلاونكرلايتزيمب
ماظنلااذهمدختستال.قئاسلاةدعاسم
عوجرلاوأةبكرملانكريفةدعاسملل
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.فلخلل
.ةمزاللاةنايصلا

SERVICE SIDE DETECTION
SYSTEM

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

رفوتمريغيبناجلافاشتكالاماظن
دعاسمتازيملطعتىلإةلاسرلاهذهريشت
هيبنتو)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
تابكرملانمريذحتلاو)LCA(ةراحلارييغت
امدوجولاًرظن)RCTA(فلخلانمةمداقلا
فاشتكانماهعنميوراعشتسالاةادأبجحي
ةيؤرلامادعناةقطنميفةدوجوملاتابكرملا
ةقطنميفريستاهسفنةبكرملانأوأ
ثيح،لاثملاليبسىلعءارحصلاك،ةحوتفم
نأنكمي.ليغشتللةيفاكتانايبدجوتال
وأديدشلارطملاببسبةلاسرلاهذهرهظت
الكتبكرمنإف،اذلو.قيرطلاذاذرببسب
ليسغ"عجار،فيظنتلل.ةنايصىلإجاتحت
.٢٩٦/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملا

ةدايقلاىلوت
طشنهيجوتدوجوLKAفشتكيملاذإ
توصوهيبنتتوصرادصإمتيس،قئاسلل
.جورخللةدايقلاةلجعكرح.نينر
Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٣١/)راسملاىلعءاقبلا

يفمكحتلاماظنلئاسر
ةدايقلا

SERVICE ALL WHEEL DRIVE)ماظن
)ةنايصللةجاحبتالجعلاعيمجبعفدلا
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
رهظتنأنكمي.تالجعلاعيمجبعفدلاماظنب
:لثمبابسأةدعلةلاسرلاهذه
ماظنتاينورتكلإبوأةبكرملابةلكشم.

.تالجعلاعيمجبعفدلا
.ةبكرملابةعونتمةيئابرهكتالكشم.
عيمجبعفدلاماظنضباقحئافصءارتها.

ةنوخسللاهضرعتوأ)AWD(تالجعلا
.ةدئازلا

.تويزلاولئاوسلانادقف.
ماظنةنايصبابسألاهذهضعبمزلتستدق
.)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلا

ةبكرملافاقيإبمق،ةلاسرلاهذهترهظاذإ
لاعشإلاليغشتفقوأواًنمآاذهنوكيامدنع
ثحباوةبكرملاليغشتدعأ.ةيناث٣٠ةدمل
تامولعمزكرمةشاشيفةلاسرلانع
سيلف،ةلاسرلارهظتملاذإ.)DIC(قئاسلا
ليكولاىلإةبكرملابباهذللةرورضكانه
.كبصاخلا



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

١٤٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا

SERVICE STABILITRAK)ماظن
)ةنايصللةجاحبتابثلابمكحتلا
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
/رجلايفمكحتلاعجار.StabiliTrakماظنب
.٢٠٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

SERVICE TRACTION CONTROL
ةجاحبرجلايفمكحتلاماظن(
)ةنايصلل
ماظنبةلكشمدوجودنعةلاسرلاهذهرهظت
يفمكحتلاعجار.)TCS(بحسلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا
/٢٠٣.

حطسىلعةبكرملاتيبثتماظن
أفطمقيرطلا
ماظنليغشتفاقيإدنعةلاسرلاهذهرهظت
يفمكحتلاعجار.)TCS(رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا
/٢٠٣.

حطسىلعةبكرملاتيبثتماظن
لّعفمقيرطلا
مكحتلاماظنليغشتدنعةلاسرلاهذهرهظت
ماظن/رجلايفمكحتلاعجار.رجلايف
.٢٠٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ةيئاوهلاةداسولاماظنلئاسر
SERVICE AIRBAG)ةمدخبمق

)ةيئاوهلاةداسولا
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةرايزبمق،اذل.ةيئاوهلاةداسولاماظنب
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

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

SERVICE AUTOMATIC SEATBELT
TIGHTENING SYSTEM

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

نامألالئاسر
ةقرسةلواحمطبضمت
ثبعةلاحفاشتكادنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةبكرملايف

ةبكرملاةنايصلئاسر
SERVICE POWER STEERING

)رزاؤملاهيجوتلاةمدخ(
سرجتوصردصيدقوةلاسرلاهذهرهظت
ماظنعمةلكشمثودحلامتحاةلاحيف
عمةلاسرلاهذهترهظاذإ.يلآلاهيجوتلا
ةلجعبهيجوتلاءادأيفضافخناةظحالم
عجارف،هيجوتلاةدعاسمدقفوأةدايقلا
.ليكولا

SERVICE VEHICLE SOON)ةمدخ
)اًعيرسةرايسلا
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ليكولاىلإةبكرملابهّجوت.ةبكرملايف
.ةنايصلاءارجإل
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هيجوتلاماظنلئاسر
ACTION REQUIRED TURN
STEERING WHEEL START

VEHICLE AGAIN
ةدايقلاةلجعردأ،بولطملاءارجألا(
ةبكرملاليغشتءدببمقمث
)ىرخأةرم
زاهجنأىلإةراشإللةلاسرلاهذهرهظت
حتفءارجإهيلعرذعتيهيجوتلادومعلفق
ليغشتمتيمليلاتلابو،دومعلالفق
روفلاىلعمق،رمألااذهثدحاذإ.كرحملا
ملاذإو.ىرخألةهجنمةدايقلاةلجعريودتب
،هيجوتلادومعلفقحتفيفءارجإلااذهحلفي
بابحتفمثكرحملاليغشتفاقيإكنكمي
ةرمةرايسلاليغشتبمقكلذدعب.قئاسلا
ىرخألةهجنمةدايقلاةلجعريودتوىرخأ
دومعريودتمزلي.ةيناث١٥يلاوحةدمل
طغضلادعبروفلاىلعةيحانلكيفهيجوتلا
ENGINEىلع START/STOP)فاقيإ/ءدب
هيجوتلادومعلفقزاهجةدعاسمل)كرحملا
دقنايحألاضعبيف.دومعلالفقحتفىلع
نكميو.ةوقلاضعبمادختسارمألامزلي
هيجوتلالخنمةلكشملاهذهبنجت
فاقيإلبقميقتسملكشبةيمامألاتالجعلا
.كرحملاليغشت

SERVICE ACTIVE
STEERING SYSTEM

ةجاحبطشنلاهيجوتلاماظن(
)ةنايصلل
ماظنبيجتسيالامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ةحيحصةروصبطشنلايفلخلاهيجوتلا
ةيفلخلاتالجعلالظتدق.هيجوتلاتالاخدإل
قئاسلاجاتحيدقوزكرملاجراخعضوميف
هيجوتلاةلجعيففيفطحيحصتءارجإىلإ
ةلاحيف.مامأللةبكرملاريسىنستيل
ةيلمعيفةلكشملاسفندوجورارمتسا
صاخلاليكولاىلإبهذا،ةيلاتلالاعشإلا
.ةنايصلاءارجإلكب

SERVICE STEERING
COLUMN LOCK

)ةنايصللةجاحبهيجوتلادومعلفق(
يفةلكشمفاشتكادنعةلاسرلاهذهرهظت
ةرايزبمق،اذل.هيجوتلادومعلفقزاهج
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

لفقمةدايقلاةلجعدومع
هيجوتلادومعلفقدنعةلاسرلاهذهرهظت
متينأيعيبطلانم.كرحملاليغشتءانثأ
نعكرحملاليغشتءانثأهيجوتلادومعلفق
هيجوتلادومعلفقحتفمتينأيغبني.دعُب
ولمارفلاةساودىلعطغضلادعب

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
.)كرحملا

ةرايسلاليغشتءدبةلاسر
ليغشتءدبلحباكملاىلعطغضا
ةبكرملا
ءدبةلواحمدنعةلاسرلاهذهضرعمتي
ىلعلوألاطغضلانودةبكرملاليغشت
.لمارفلاةساود

SERVICE KEYLESS
START SYSTEM

)حاتفمنودبليغشتلاماظنةمدخ(
ةلكشمكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
ىلإةبكرملابهّجوت.ليغشتلاءدبرزماظنب
.ةنايصلاءارجإلليكولا

تاراطإلالئاسر
SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM

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

تاراطإلاتاساسحىلعفرعتلاطيشنت
ىلعماظنلافرعتيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
طغضةبقارمليغشتعجار.ةديدجتاراطإ
.٢٧٦/تاراطإلا
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TIRE PRESSURE LOW
ADD AIR TO TIRE

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

RIGHT REAR)ىلإةراشإلل)يفلخنميأ
.ضفخنملاطغضلايذراطإلاعضوم
ضافخنابصاخلاريذحتلاحابصمءيضيامك
تاراطإلاطغضءوضعجار.تاراطإلاطغض
/١٢٩.

طغضنأشبريذحتةلاسرترهظاذإ
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفتاراطإلا
راطإلاخفناو.نكممتقوبرقأيففقوتف
راطإلاطغضلداعيىتحءاوهلابهديوزتب
تامولعمقصلم"ىلعةحضوملاميقلا
و٢٧١/تاراطإعجار."راطإلاوةلومحلا
طغضو١٨٦/ةرايسلاةلومحدودح
.٢٧٤/تاراطإلا

طغضلوحةلاسرنمرثكأرهظتدق
زكرمضرعي.دحاوتقويفتاراطإلا
.تاراطإلاطغضميق)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٣٢/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمعجار

سورتلاقودنصلئاسر
SERVICE TRANSMISSION)لقان

)ةنايصللةجاحبةكرحلا
يفةلكشمكانهناكاذإةلاسرلاهذهرهظت
.ليكولاعمرمألاعجار.ةكرحلالقان

ليدبتلارذعت
عضولامادختسادنعةلاسرلاهذهرهظت
بسانتيالسرتىلإلقنلاةلواحموويوديلا
يفكرحملاتافلددعوةبكرملاةعرسعم
.١٩٨/يوديلاعضولاعجار.(rpm)ةقيقدلا

Pنكرلاعضولةكرحلالقانليدبت

لقانليوحتبجيامدنعةلاسرلاهذهرهظت
هذهرهظتدق.)نكر(Pعضولاىلإةكرحلا
كرحملاليغشتفاقيإةلاحيفةلاسرلا
فالخبرخآعضويفةبكرملانوكتامدنع
P)نكر(.

كرحملاعضةكرحلالقانةرارحعافترا
نوكسلاعضويف
اذإنينررودصعمةلاسرلاهذهرهظت
.ةكرحلالقانلئاسةرارحةجردتعفترا
ةكرحلالقنةرارحةجردعافتراعمةدايقلا
ةبكرملافقوأ.ةبكرمللاًررضببستنأنكمي
لقنلحامسللؤطابتلاعضويفاهكرتاو
امدنعةلاسرلاهذهيفتخت.دربينأةكرحلا
.نمآىوتسمىلإلئاسلاةرارحةجردلصت

ةرايسلاركذملئاسر
رذحبقسديلجدجاوتنكمم
فورظكانهنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.ةيديلج

ةرايسلاةعرسلئاسر
ةددحملاةعرسلازواجتمت
ةعرسنوكتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عجار.ةطوبضملاةعرسلانمىلعأةبكرملا
قئاسلاتامولعمزكرمنمض”ةعرسلاريذحت“

(DIC)/١٣٢.

ةدئازةرايسلاةعرس
ةعرسزواجتتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
.)ةعاس/ًاليم٧٥(ةعاس/مك١٢٠ةبكرملا

ليسغلالئاسىوتسملئاسر
مقضفخنمليسغلالئاسىوتسم
لئاسلاديوزتب
ىوتسمنوكيامدنعةلاسرلاهذهرهظتدق
لئاسنازخألما.اًضفخنملسغلالئاس
.نكممتقوبرقأيفيمامألاجاجزلالسغ
٢٤٢/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
لئاسنازخعقومىلعفرعتلالجأنم
لئاسعجار،كلذك.يمامألاجاجزلالسغ
.٢٥٥/لسغلا
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ذفاونلالئاسر
OPEN, THEN CLOSE DRIVER/

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

يصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملاىلع

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

ماظنلتوصلاماظنليغشترصانع
هيفرتلاوتامولعملا

:صيصختلاةمئاقىلإلوصولل
ةيسيئرلاةحفصلاىلعتادادعإسملا.١

.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشب
ةمئاقضرعلةبولطملاةزيملاسملا.٢

.ةرفوتملاتارايخلاب
.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣

عوجرللوأجورخلل0Backسملا.٤
.ةمئاقلايففلخلل

صيصختلامئاوق

:ةيلاتلامئاوقلارصانعةمئاقرفوتتدق
خيراتلاوتقولا.
)Language(ةغللا.

نكرلاةمدخعضو.

ويدار.

ةبكرملا.

ثوتولب.

Appleقيبطت. CarPlay

Androidقيبطت. Auto

توص.

سمللاةحول.

ضرعلاةشاش.

ةيفلخلااريماكلا.

عنصملاتادادعإةداعتسا.

تامولعمجمانرب.
.ةمئاقلكلوحةيليصفتتامولعميلياميفو

خيراتلاوتقولا
ةعاسلاعجار.اًيوديخيراتلاوتقولاطبض
/١٠٧.

)Language(ةغللا

.ةرفوتملاتاغللانمددحمث،ةغللاددح
،ماظنلاىلعةددحملاةغللاضرعمتي
هذهتوصلاىلعفرعتلاةزيممدختستسو
.ةغللا
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)تدجونإ(نكرلاةمدخعضو
تامولعملاماظنفقوىلإاذهيدؤيس
دق.ةدايقلاةلجعليغشترصانعوهيفرتلاو
نيزختلانكامأىلإلوصولانمكلذدحي
.)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةرايسلاب
:مداخلاعضونيكمتل

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

.ديكأتلاةشاشىلإلاقتناللديكأتددح.٢
ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣

.ماقرأ
وأماظنلالفقللفقلاكفوألافقإسملا
ةمئاقلاىلإةدوعللةدوعسملا.لفقلاءاغلإ
.ةقباسلا
ىلإماقرأعبرأنمنوكملازمرلاةباتكنكمي
قيرطنعنايسنلاةلاحيفنرتقمفتاه
ةشاشىلعدوجوملارايخلارزىلعطغضلا
.نكرلاةمدخعضولفق

ويدار
:يليامضرعمتيدقو،ددح
تالضفملاةرادإ.
ةضورعملاتالضفملاددع.
سمللةيتوصةراشإ.
.Bose Audio Pilot)داشرإلا

)Boseيتوصلا

ليغشتلادنعتوصللىصقألادحلا.

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

ةضورعملاتالضفملاددع
ةلضفملاتاحفصلاددعنييعتلسملا
.اهضرعبولطملا
موقيسويئاقلتددحوأبولطملامقرلاددح
ددعطبضباًيئاقلتهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةضورعملاةلضفملاتاحفصلا

سمللةيتوصةراشإ
ةيتوصلاةباجتسالاةزيمليغشتباذهحمسيس
.هليغشتفاقيإوأسملل
.ليغشتوأفاقيإددح

Bose Audio Pilot)داشرإلا
)Boseيتوصلا

اًعبتتوصلاةدشطبضبةيصاخلاهذهموقت
ايچولونكت"عجار.ةبكرملابءاضوضلاىوتسمل

Bose AudioPilotىوتسمةلداعمل
تامولعملاماظنتادادعإ"تحت"ءاضوضلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف"هيفرتلاو
.ليغشتوأفاقيإددح

ليغشتلادنعتوصللىصقألادحلا

ىوتسمىصقأنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
ىوتسمناكوةبكرملاتأدباذإ.ءدبللتوص
هطبضمتيسف،ىوتسملااذهنمربكأتوصلا
.ىوتسملااذهل
+سملا،ءدبللتوصىوتسمىصقأنييعتل
.هليلقتوأهتدايزل-وأ

ةبكرملا
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ءاوهلاةدوجوفييكت.
مداصتلاىلعفرعتماظن.
ةحارلاتادادعإ.
ةءاضإ.
يئابرهكلابابلالفق.
دعبنعليغشتو,حتف,لفق.

ءاوهلاةدوجوفييكت
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةيئاقلتلاةحورملاةعرس.
ءاوهلاةدوجرعشتسم.
ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدت.
ةيئاقلتلابابضلاةلازإ.
ًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ.
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ةيقنتزاهج.

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس
ةحورملانييعتلةزيملاهذهمدختست
.ةيكيتاموتوألا
.ةيلاعوأةطسوتموأةضفخنمددح

ءاوهلاةدوجرعشتسم
ةدوجفشاكليغشتديدحتباذهحمسي
.ةضفخنموأةيلاعةيساسحبءاوهلا
ةيساسحوأةضفخنمةيساسحوأفاقيإددح
.ةيلاع

ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدت
اًيئاقلتلمعتساهنإفةزيملاهذهنيكمتدنع
ىوتسملاىلإةئفدملادعاقملاطيشنتىلع
.ةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوببولطملا
.٦٠/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار
.ليغشتوأفاقيإددح

ةيئاقلتلابابضلاةلازإ
عنامبيجتسي،)ليغشت(Onىلعهطبضدنع
ةرارحلاةجردلاوحألًايلآيمامألابابضلا
.بابضلالكشتببستدقيتلاةبوطرلاو
.ليغشتوأفاقيإددح

ًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ
ليغشتاذهحيتي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
فاقيإوأًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ
ىلعاًيئاقلتةزيملاهذهلمعت.اهليغشت
امدنعةيفلخلاةذفانلابابضليزمليغشت
.جراخلاباًدرابوجلانوكي
.ليغشتوأفاقيإددح

ةيقنتزاهج
،ليغشتلاديقوةبكرملاباًزهجمناكاذإ
ءزجلايفءاوهلاةيقنتلةزيملاهذهمدختست
مكحتلاماظنعجار.ةبكرملانميلخادلا
١٦٧/)ةيعابرةقطنم(خانملابيكيتاموتوألا
ةقطنم(خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظنوا
.١٧٤/)ةيئانث

.ليغشتوأفاقيإددح

مداصتلاىلعفرعتماظن
Collision/Detectionةمئاقددح Systems
امضرعمتيدقو)فاشتكالاةمظنأ/مداصتلا(
:ةرفوتمةزيملاهذهتناكاذإيلي
ريذحتلاعون.
مداصتلليئاقلتريضحت.
مامألايفةاشملاىلعفرعتلا.
فلخلايفريسلاةلاحهيبنت.
.Go Notifier)قالطنالاهبنم(
راسملارييغتهيبنت.

ريذحتلاعون
تاهيبنتنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
زازتهاليغشتلوأاًتوصردصتلمداصتلا
تاهيبنتعيمجيفدادعإلااذهرثؤي.دعاقملا
تاهيبنت:كلذيفامبمداصتلا

Forward Collision)يمامألامداصتلا(
وراسملارييغتتاريذحتو

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

مداصتلليئاقلتريضحت
فاقيإوأليغشتبموقتسةزيملاهذه
)FCA(يمامأمداصتنمريذحتليغشت
لمعي.)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاو
لكليطعتىلع)ليغشتلافاقيإ(Offدادعإ
)هيبنتلا(Alertدادعإعم.FABوFCAفئاظو
FCAنملكرفوتيس)لمارفلا(Brakeو
ىلع)راذنإلا(Alertدادعإلمعي.FABو
ةيكيتاموتوألالمارفلاعجار.FABليطعت
.٢٢٤/(FAB)ةيمامألا

.ةلمرفوريذحتوأريذحتوأفاقيإددح

مامألايفةاشملاىلعفرعتلا
فاقيإوأليغشتىلإةزيملاهذهيدؤتس
دوجوةلاحيفةلمرفلاماظنتاهيبنتليغشت
.ةيئاقلتلاةلمرفلاو)FPB(ةبكرملامامأةاشم
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ةفاك)ليغشتلافاقيإ(Offدادعإلطعي
ةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاماظنفئاظو
دادعإعم.)FPB(ةبكرملامامأ

Alert & Brake)نوكتس،)ةلمرفلاوهيبنتلا
ةيئاقلتلاةلمرفلاكلذكوماظنلاتاهيبنت
ةلمرفلا)هيبنتلا(Alertدادعإلطعي.ةحاتم
مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار.ةيئاقلتلا

(FPB)/٢٢٥.

وأ)هيبنت(Alertوأ)ليغشتلافاقيإ(Offددح
Alert & Brake)ةلمرفلاوهيبنتلا(.

فلخلايفريسلاةلاحهيبنت
يفريسلاةلاحهيبنتةزيملاليغشتاذهحيتي
.اهليغشتفاقيإوأفلخلا
.ليغشتوأفاقيإددح

Go Notifier)قالطنالاهبنم(
نأبريكذتلاىلعةزيملاهذهلمعت

Adaptive Cruise Control)يمؤالتلاماظنلا
امدنعهليغشتمتي)ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىرخأةبكرمفلخاًمامتةبكرملافقوتت
.ةبكرملاهذهكرحتتمث،ةفقوتم
.ليغشتوأفاقيإددح

راسملارييغتهيبنت
وأراسملارييغتهيبنتةزيملاليغشتاذهحيتي
.اهليغشتفاقيإ
.ليغشتوأفاقيإددح

ةحارلاتادادعإ
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةركاذلليئاقلتءاعدتسا.
لهسلاجورخلاتارايخ.
ةمغنلاتوصىوتسم.
لفسأللةيفلخلاةآرملاجاجزهجوت.
ايارملليئاقلتيط.
)رطملاراعشتسا(Rainsenseتاحسام.

ةركاذلليئاقلتءاعدتسا
قئاسلاعاضوأاًيئاقلتةزيملاهذهيعدتست
لوخددنع2وأ1رزلايفاًقباسةنزخملا
.٥٨/ةركاذلادعاقمعجار.ةبكرملا
.ليغشتوأفاقيإددح

لهسلاجورخلاتارايخ
قئاسلاعاضوأاًيئاقلتةزيملاهذهيعدتست
دنع)جورخ(exitرزلايفاًقباسةنزخملا
ةركاذلادعاقمعجار.ةبكرملانمجورخلا
/٥٨.
.ليغشتوأفاقيإددح

ةمغنلاتوصىوتسم
.سرجلاتوصىوتسمديدحتاذهحيتي
.توصلاىوتسمطبضل−وأ+سملا

لفسأللةيفلخلاةآرملاجاجزهجوت
ةلامإمتتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
ىلإنيتيجراخلابكارلاوقئاسلايتآرم
Rىلإةبكرملاعضورييغتمتيامدنعلفسألا
برقلابضرألاةيؤرنيسحتل)فلخللعوجرلا(
عضوىلإاذهدوعيس.ةيفلخلاتالجعلانم
نمةبكرملاعضورييغتدنعقباسلاةدايقلا
نوكيامدنعوأ،)فلخللعوجرلا(Rعضولا
.فاقيإلاديقكرحملا
وأبكارلاوقئاسللـليغشتوأفاقيإددح
.بكارللـليغشتوأقئاسللـليغشت

ايارملليئاقلتيط
ةيؤرلاايارمدرفوأيطمتي،ليغشتلادنع
طغضلادنعاًيكيتاموتوأةيبناجلاةيفلخلا
RKEماظنلاسرإزاهجرزىلعرارمتساب Q
.Kوأ

.ليغشتوأفاقيإددح

)رطملاراعشتسا(Rainsenseتاحسام

تاحسامةزيمنيكمتوأليطعتكلذحيتي
Rainsense)عجار.)رطملاراعشتسا

"Rainsense™"جاجزلاةلساغ/ةحساميف
.١٠٥/يمامألا

.ليغشتوأفاقيإددح



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٥٢

ةءاضإ
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةرايسلاناكمليئوضديدحت.
جورخللةءاضإ.

ةرايسلاناكمليئوضديدحت
حيباصملاضيموىلعةزيملاهذهلمعتس
حيباصملاضعبةءاضإبحمستسامكةيجراخلا
ةرتفلةيلخادلاحيباصملابلغأوةيجراخلا
زاهجيفKىلعطغضلادنعًءاسمةزيجو
)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.ةرايسلاعقومديدحتل
.ليغشتوأفاقيإددح

جورخللةءاضإ
حيباصملارارمتساةرتفديدحتاذهحيتي
يفةبكرملاةرداغمدنعةئيضمةيجراخلا
.ملظمناكم
١٢٠وأةيناث٦٠وأةيناث٣٠وأفاقيإددح
.ةيناث

يئابرهكلابابلالفق
:يليامضرعمتيدقو،ددح
حوتفمبابلافقإمدع.
يئاقلتباوبألفق.
رخأتمباوبألافقإ.

حوتفمبابلافقإمدع
بابلفقمتيال،ةزيملاهذهليغشتدنع
ديدحتدنع.اًحوتفمنوكيامدنعقئاسلا
.رخأتمباوبألافقإةمئاقلارفوتتس،فاقيإ
.ليغشتوأفاقيإددح

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

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

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

)دعُبنعةحوتفملاباوبألالفقةداعإ(

دعبنعمكحتلازاهجبدعقملاديربت.

دعبنعمكحتزاهجبدعقمةئفدت.

دعبنعذفاونلابمكحتزاهج.

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن.

حاتفمنودبباوبألافقإماظن.

ةبكرملايفحاتفملانايسنهيبنت.

دعبنعباوبأحتفلةيئوضةراشإ
حيباصملاضموت،ةزيملاهذهليغشتدنع
زاهجمادختسابةبكرملاحتفدنعةيجراخلا
البدعُبنعباوبألاحتفماظنلاسرإ
.)RKE(حاتفم

.ةفشاكلاحيباصملاوأفاقيإددح

باوبألالافقإزاهجةراشإ
دنعةرداصلاةراشإلاعونديدحتاذهحيتي
ماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملالفق
.)RKE(حاتفمالبدعُبنعباوبألاحتف

ءاوضألاوأقوبلاوءاوضألاوأفاقيإددح
.طقفقوبلاوأطقف

دعبنعباوبألاحتف
دنعاهحتفمتيسباوبألايأديدحتاذهحيتي
حتفماظنلاسرإزاهجيفKىلعطغضلا
.)RKE(حاتفمالبدعُبنعباوبألا

.قئاسلابابوأباوبألاةفاكددح
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Relock Remotely Unlocked Doors
)دعُبنعةحوتفملاباوبألالفقةداعإ(
يفاًيئاقلتباوبألاعيمجلفقةداعإكلذحيتي
لوخدلالاسرإزاهجنمباوبألاحتفةلاح
بابحاتفنامدعو)RKE(حاتفمنودبدعُبنع
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار.ام
.٢٩/(RKE)حاتفم
.ليغشتوأفاقيإددح

دعبنعمكحتلازاهجبدعقملاديربت
متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةيوهتليغشت
.ةراحلامايألايفدعُبنعليغشتلا
On-Driverوأفاقيإددح and Passenger
On-Driverوأ)بكارلاوقئاسلاـلغشم(
.)قئاسلاـلغشم(

دعبنعمكحتزاهجبدعقمةئفدت
متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةئفدتليغشت
.ةدرابلامايألايفدعُبنعليغشتلا
On-Driverوأفاقيإددح and Passenger
On-Driverوأ)بكارلاوقئاسلاـلغشم(
.)قئاسلاـلغشم(

دعبنعذفاونلابمكحتزاهج

يفKىلعطغضلادنعذفاونلاحتفاذهحيتي
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج

RKE.دعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٢٩/(RKE)حاتفمنودب
.ليغشتوأفاقيإددح

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن
دنعاهحتفمتيسيتلاباوبألاديدحتكلذحيتي
بابضبقمىلعدوجوملارزلامادختسا
.ةبكرملالفقحتفلقئاسلا
.قئاسلابابوأباوبألاةفاكددح

حاتفمنودبباوبألافقإماظن
لافقإلاليغشتفاقيإوأليغشتباذهحمسي
ليغشتعجار.لعفلادرديدحتوحاتفمالب
(RKE)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
/٢٩.
.ليغشتوأتوصعمليغشتوأفاقيإددح

ةبكرملايفحاتفملانايسنهيبنت
زاهجكرتدنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
.ةبكرملالخادRKEلاسرإ
.ليغشتوأفاقيإددح

ثوتولبةينقت
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ديدجزاهجنارقإ.

ةزهجألاةرادإ.

نينر.

يتوصلاديربلاماقرأ.

ةيصنلئاسرتاهيبنت.

ديدجزاهجنارقإ
عجار.ديدجزاهجنارتقالجأنمددح
ماظنبليغشتلارصانع"يف"نارقإلا"
ليلديف"ثوتولب"تحت"هيفرتلاوتامولعملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةزهجألاةرادإ
فتاهلصفلوأ،رخآفتاهردصملصولددح
.فتاهفذحلوأ

نينر
ال.نٰيعملافتاهللنينرلاةمغنرييغتلسملا
توصرييغتلجأنمفتاهلالصومزلي
.ةمغنلا

يتوصلاديربلاماقرأ
لكليتوصلاديربلامقرةزيملاهذهضرعت
،يتوصلاديربلامقررييغتل.ةلصتملافتاوهلا
سملامثديدجمقربتكأ.+سملا

SAVE)ظفح(.
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ةيصنلئاسرتاهيبنت
.ةيصنلالئاسرلامالتساةزيملاهذهحيتت
"فتاهلا"مسقلفسأ"ةيصنلالئاسرلا"عجار
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف
)ليغشتلا(.Onوأفاقيإددح

Appleقيبطت CarPlay™

:يليامضرعمتيدقو،ددح
Appleقيبطت. CarPlay

Appleةزهجأةرادإ. CarPlay

Appleقيبطت CarPlay

ماظنبAppleةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملا

.)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offددح

Appleةزهجأةرادإ CarPlay

نوكينأبجي.Appleةزهجأةرادإلددح
Apple CarPlayىلإلوصوللليغشتلاديق

.ةزيملاهذه

Androidقيبطت Auto

:يليامضرعمتيدقو،ددح
Androidقيبطت. Auto

Androidةزهجأةرادإ. Auto

Androidقيبطت Auto

Androidةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملاماظنب

.)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offددح

Androidةزهجأةرادإ Auto

نوكينأبي.Androidةزهجأةرادإلددح
Android Autoىلإلوصوللليغشتلاديق

.ةزيملاهذه

توص
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةقثلادح.
ةراشإلالوط.
ثدحتملاتوصةعرس.
يننكمياذام"نأشبحئاصنضرعت.

"؟لوقأنأ

ةقثلادح
ماظنةيساسحةجردطبضةيصاخلاهذهحيتت
.توصلاىلعفرعتلا
Confirmددح More)وأ)رثكأديكأت

Confirm Less)لقأديكأت(.

ةراشإلالوط
.يتوصلارمألالوطةزيملاهذهطبضت
.)ليوط(Longوأ)ريصق(Shortددح

ثدحتملاتوصةعرس
ةعجارلاةيذغتلاةعرسةزيملاهذهطبضت
.ةيتوصلا
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ءيطب(Slowددح

Fast)عيرس(.

"؟لوقأنأيننكمياذام"نأشبحئاصنضرعت
رماوألانأشبحئاصنةزيملاهذهيطعت
.ةيتوصلا
.ليغشتوأفاقيإددح

ةيسمللاةحوللا
:يليامضرعمتيدقو،ددح
لوخدللرقنا.
ةيسمللاةباجتسالا.
ةيسمللاةحوللاحطس.
سكعلا.
رشؤملابقعتةعرس.

لوخدللرقنا

ةسمللاةحوللاسملكلذحيتي،ليغشتلادنع
.اهيلعطغضلانمًالدب
ليغشتلافاقيإوأليغشتللسملا

ةيسمللاةباجتسالا

دنعةباجتسالابروعشلامتيس،ليغشتلادنع
.ةشاشلاىلعتارايتخالاسمل
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ليغشتلافاقيإوأليغشتللسملا

ةيسمللاةحوللاحطس

:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةزيملا.
.Informationتامولعملا

ةزيملا

وأةيسمللاةحوللاليغشتةزيملاهذهحيتت
.اهليغشتفاقيإ
."لطعُم"وأ"نكمٌم"ديدحتلسملا

Informationتامولعملا

ةحوللاةزيمنأشبديزملاةءارقلسملا
.ةيسمللا

سكعلا

:يليامضرعمتيدقو،ددح
لفسأل/ىلعأل.
راسيلل/نيميلل.
.Informationتامولعملا

لفسأل/ىلعأل

.عبصإلاةكرحرييغتةزيملاهذهحيتت
."سوكعم"وأ"يضارتفا"ديدحتلسملا

راسيلل/نيميلل

.عبصإلاةكرحرييغتةزيملاهذهحيتت
."سوكعم"وأ"يضارتفا"ديدحتلسملا

Informationتامولعملا

.سكعلاةزيمنأشبديزملاةءارقلسملا

رشؤملابقعتةعرس

بقعتةعرسرييغتىلعةزيملاهذهلمعت
.رشؤملا
."ئطبأ"وأ"يداع"وأ"عرسأ"ددح

ضرعلاةشاش
:يليامضرعمتيدقو،ددح
برقلاراعشتسا.
ةشاشلاةرياعم.
ضرعلاةشاشءافطإ.

برقلاراعشتسا

ةشاشلارارزأضعبحبصت،ليغشتلادنع
نمديلابارتقادنعةرهاظتازيملاو
.ةشاشلا
On-Mapوأليغشتوأفاقيإددح Only
.)طقفةطيرخلاىلع(

ةشاشلاةرياعم
.رماوألاعبتامث،سمللاةشاشةرياعملددح

ضرعلاةشاشءافطإ
يفناكميأسملا.ةشاشلاءافطإلددح
ةشاشلاةحولىلعرزيأوأةشاشلاةقطنم
.ةشاشلاليغشتل

ةيفلخلااريماكلا
زومرليغشتوأفاقيإبرمألااذهحمسيو
.هيجوتلاطوطخوةيفلخلالمارفلادعاسم
.ةبولطملاةزيمللليغشتوأفاقيإددح
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢١٦/فلخلل

Return to Factory Settings
)عنصملاتادادعإىلإعوجرلا(
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةبكرملاتادادعإةداعتسا.
ةصاخلاتانايبلاةفاكةلازإ.
ويدارلاتادادعإةداعتسا.
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ةبكرملاتادادعإةداعتسا
.ةبكرملاتادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي
.ءاغلإوأةداعتساددح

ةصاخلاتانايبلاةفاكةلازإ
تامولعملالكحسمديدحتباذهحمسي
.ةبكرملانمةصاخلا
.ءاغلإوأفذحددح

ويدارلاتادادعإةداعتسا
.ويدارلاتادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي
.ءاغلإوأةداعتساددح

تامولعمجمانرب
تامولعملاماظنجمانربرادصإضرعلسملا
.هيفرتلاو

لماشلامكحتلاماظن
دعبنع

لماشلامكحتلاماظنةجمرب
دعبنع

يولعلالوسنوكلايفرارزألاهذهدجوت
.ةبكرملايفاهرفوتلاح
لاسرإةزهجأةثالثلحمماظنلااذهلحي
اهمادختسامتيىصقأدحبدعبنعمكحتلل
بآرملابابحتفةزهجألثمةزهجأليغشتل
ةيكيتاموتوألاةزهجألاونمألاةمظنأو
ةيفيكحضوتتاداشرإلاهذه.لزنملاب
نكلوبآرملابابحتفزاهجعملماعتلا
.رخآزاهجيأعماهمادختسانكمي

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
عتمتيالبآرملابابحتفلزاهجيأعم
يأاذهلمشيو.عجارتلاوفقوتلاةيصاخب
ةعونصملابآرملابابحتفةزهجأنمزارط
.١٩٨٢ناسين/ليربأنملوألالبق

ماظنلاةجمربلبقتاميلعتلاهذهةفاكأرقا
نمنوكيدقو.دعبنعمكحتلليملاعلا
رخآصخشةدعاسمىلعلوصحلالضفألا
.ةجمربلاةيلمعءانثأكعم
لومحملايلصألالاسرإلازاهجبظفتحا
ىلإةفاضإلابىرخأتابكرميفهمادختسال
وحمىلعصرحا.ةيلبقتسملاةجمربلا
عجار.ةبكرملاعيبدنعةجمربلاتادادعإ
"دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلارارزأحسم"
.مسقلااذهيفًاقحال
نكربمق،بآرملابابحتفزاهجةجمربل
لابقتسازاهجةاذاحمبجراخلايفةبكرملا
نمققحت.ةرشابمهمامأوبآرملابابحتف
نمبرقلابصاخشأوأتابقعيأدوجومدع
.بآرملاباب
زاهجلةديدجةيراطبريفوتىلعصرحا
ةعرسوةلوهسلكلذولومحملالاسرإلا
.ويدارلاتابذبذةراشإلاسرإ

مكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
دعبنع
عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣
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ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
دقةحومسملاةدملازواجتةلاحيفو،تقولل
.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنيعتي
:ةزهجأةثالثىلإلصيامةجمربلو

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

رارمتسالاعمطغضا،هسفنتقولايف.٢
لاسرإلازاهجرزنملكىلع
يملاعلاماظنلارارزأدحأولومحملا
اهمادختسابولطملادعبنعمكحتلل
كعبصأعفرتال.بآرملابابليغشتل
نمرشؤملاءوضريغتنيحلنيرزلانع
.عيرسلاضيمولاىلإءيطبلاضيمولا
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو
تاباوبلاحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلالادبتساتاجارجلا
ضعبةجمرب"يفروكذملاءارجإلاب
ًاقحالحضوملا"تاباوبلاليغشتةزهجأ
.مسقلااذهيف

ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملاًصيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
كرحتاذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

اذهفرزلاىلعطغضلادنعبآرملاباب
دجويال.ةجمربلاةيلمعحاجنىلعليلد
.٦ىلإ٤نمتاوطخلامامتإلعاد
ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.

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

ملوتباثلاءوضلاىلإريغتمثنيتيناث
ةجمربلالصاوفبآرملابابكرحتي
.٦ىتح٤تاوطخلانم

يكذلارزلاوأملعتلارز

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

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

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

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
.نآلابآرملابابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نيرخآلانيرزلاةجمربلةيلمعلاررك

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

لماشلامكحتلاماظنليغشت
دعبنع
مكحتلليملاعلاماظنلامادختسا
دعبنع
يفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
ثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألاىلعفصنو
.ةراشإلا

يملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنعمكحتلل
ةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيبدنع
:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
يفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
يلاوحرمألااذهقرغتسيدق.ضيمولا

.ناوث١٠
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢

ماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلليملاعلا
:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل

ال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١
.رزلانعكعبصإعفرت

دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢
ىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث٢٠
يملاعلاماظنلاةجمرب"يف١ةوطخلا
"دعبنعمكحتلل
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١٥٩ ةرانإلا

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٥٩.....................ةيجراخلا
حيباصملاءافطإركذم
١٦١.....................ةيجراخلا
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملا
١٦١......................ةيسيئرلا
١٦١.......ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةدايقلاحيباصم
١٦١...............)DRL(ةيراهنلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٦١..................يكيتاموتوألا
رطاخملابريذحتلاءاوضأ

١٦٢.......................ةزامغلا
رييغتوفاطعنالاتاراشإ

١٦٢.......................راسملا

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١٦٣.....................تادادعلا
١٦٣................ليمجتلاحيباصم
١٦٣..................فقسلاءاوضأ
١٦٤.................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٦٤...................لوخدلاةرانإ
١٦٥...................جورخلاةرانإ

١٦٥...........ةيراطبلاةقاطةيامح
ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٦٥.....................ةيجراخلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
ةيجراخلا

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

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسح،اًيكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
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ةرانإلا١٦٠

حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2
.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا

®IntelliBeamماظن

حيباصملاءافطإوليغشتبماظنلاموقي
رورملافورظلاعبتيلاعلاءوضللةيسيئرلا
.ةطيحملا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

تادادعلاةعومجميفbحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظننيكمتمتيامدنع

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

رزلاىلعطغا،IntelliBeamماظننيكمتل
فاطعنالاةراشإعارذةياهنىلعدوجوملا
حابصملايفمكحتلاحاتفمنوكيامدنع
رهظي.2وأAUTOعضولايفيجراخلا

ىلعقرزألايلاعلاءوضلاليغشتحابصم
حيباصمءيضتامدنعتادادعلاةعومجم
.يلاعلاءوضلا

IntelliBeamماظنبةدايقلا

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

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا

/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.
.)ةعاس/ليم١٢(ةعاس

نمIntelliBeamماظنليطعتمتي.
/يلاعلاءوضلارييغتةيصاخلالخ
حيباصملاضيموةزيموأضفخنملا

طغضا،كلذثودحةلاحيف.ةيسيئرلا
ةراشإعارذةياهنىلعدوجوملارزلاىلع
ماظنطيشنتةداعإلفاطعنالا

IntelliBeam.يفحابصملاءيضيس
ماظننأنيبيلتادادعلاةعومجم

IntelliBeamهليعفتةداعإمت.
يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهجعجار
/ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملاءوضلاو

.١٦١/ةيسيئرلاحيباصملاضيموو١٦١

ملاذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ىرخأةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسي
:يليامميأببسب
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

ملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشكمتي

،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و

ةبكرملاحيباصمنعفشكلانكميال.
وأناخدلاوأمداعلاةفاثكببسبىرخألا
وأقيرطلاذاذروأجلثلاوأبابضلا
قئاوعلانمكلذريغوأ،بابضلا
.اًوجةلومحملا

وأ،هعدصتوأ،كترايسجاجزةفاظنمدع.
نمدحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجم
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١٦١ ةرانإلا

ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.
لعجيفببستيامم،ىلعألعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا

وأةجرعتملاقرطلاىلعةدايقلا.
.تاعفترملا

حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
بابناكاذإريذحتةرفاصتوصردصي
لاعشإلافاقيإةلاحيفاًحوتفمقئاسلا
.ةيجراخلاحيباصملاليغشتو

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملاءوضلاو
ةيسيئرلا

كنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا:3
ليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررحمث
عارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلا
.هررحمثكوحنهبحساوأىرخأةرم

ةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاتاذ

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
عارذبحسا،ةيلاعلاءاوضألاضموتيكلو
.هررحمث،كوحنفاطعنالاةراشإ

)DRL(ةيراهنلاةدايقلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
تامامصلابةيسيئرلاحيباصملازيهجتةلاحيف
ءيضتس،)LED(ءوضللةثعابلاةيئانثلا
ءافيتسادنعةصصخُملا)DRL(راهنلاحيباصم
:ةيلاتلاطورشلاةفاك
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضو
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.

نل،ليغشتلاديقراهنلاحيباصمنوكتامدنع
حيباصملاوةرخؤملاحيباصمليغشتمتي
.ىرخألا
ليوحتمتيامدنعDRLراهنلاحيباصمئفطنت
.لاعشإلاءافطإوأOىلإةيسيئرلاحيباصملا

ةيسيئرلاحيباصملاماظن
يكيتاموتوألا
حيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
وجلاو)يئاقلت(AUTOعضولاىلعةيجراخلا
حيباصملاءيضت،ةيفاكةجردبجراخلابملظم
.اًيئاقلتةيسيئرلا

.تادادعلاةحولىلعأبةءاضإرعشتسمدجوي
.رعشتسملاِطغتال
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ةرانإلا١٦٢

حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا
.قفنيف
بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاماظنلمعي،ملظم
طيحملاناكاذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأ
،بآرملاةبكرملارداغتامدنعاًئيضميجراخلا
حيباصملاماظنرّيغتلبقفيفطريخأتثدحي
حيباصمماظنىلإةيكيتاموتوألاةيسيئرلا
نوكتالدق،هذهريخأتلاةرتفلالخو.راهنلا
.داتعموهامكةعطاستادادعلاةعومجم
ةحولعوطسيفمكحتلاحاتفمنأنمدكأت
.لماكلاعوطسلاعضوميفتاسايقلاةزهجأ
تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنععجار
/١٦٣.

لكشباعطاسطيحملاناكملانوكيامدنع
دقوأةيسيئرلاحيباصملائفطنتس،فاك
.)DRL(راهنلاحيباصمعضوىلإلقتنت

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت
ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
AUTOعضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت
،ةيسيئرلاحيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ(
.ىرخألاةيجراخلاحيباصملاو،نكرلاحيباصمو

ىلعًءانبحيباصملاةءاضإلاقتنانمزفلتخي
تاحاسملانوكتالامدنعو.ةحساملاةعرس
.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلاديق
ىلإةيجراخلاحيباصملاليغشترصنعلقنا
Oةزيملاهذهليطعتل;وأ.

رطاخملابريذحتلاءاوضأ
ةزامغلا

ضيموفاقيإوليغشتلرزلااذهسملا:|
.ةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاةراشإحيباصم
.تاضامولاليغشتفاقيإلىرخأةرمهسملا
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضألمعت
.ةيئاوهلادئاسولاخفتنتامدنعاًيكيتاموتوأ

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

ةراشإللًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالاىلإ
تادادعلاةعومجمىلعدوجوممهسضموي
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتايف
يفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
يفرمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا
ىتحةزيجوةرتفلهعضوميفهبكاسمإلا
ىلعطغضلامتاذإ.ةراحلارييغتةيلمعيهتنت
ةراشإضموت،قفربهريرحتوعارذلا
.تارمثالثفاطعنالا
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١٦٣ ةرانإلا

رييغتوفاطعنالاةراشإليغشتفاقيإنكمي
ىلإعارذلاعاجرإلالخنماًيوديةراحلا
.يلصألاهعضوم
ملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعي
.ةراشإلاةبملتقرتحاامبرف،ةراحلا
ملاذإ.اهلدبتساةقرتحمةبملةيأتدجونإ
عجار.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإقرتحت
.٢٦٣/ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
تادادعلا

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

ليمجتلاحيباصم
نمبابيأحتفدنعةفاطللاءاوضأءيضت
ءاوضأزواجتطيشنتمتيملامباوبألا
،فقسلاءاوضأزواجتليطعتل.فقسلا
حابصمئفطنيسوOFF(ىلعطغضا
.رزلاىلعدوجوملارشؤملا

فقسلاءاوضأ
.يولعلالوسنوكلابفقسلاحابصمدجوي

:طغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
فاقيإبموقي:ليغشتلافاقيإ(
.باوبألادحأحتفةلاحيفىتح،حابصملا
ليغشتبمق:ليغشتلافاقيإ/ليغشت+
.هليغشتفاقيإوأحابصملا
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ةرانإلا١٦٤

ةءارقلاحيباصم
ىلعةيفلخلاوةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
باكرلاباوبأقوفويولعلالوسنوكلا
دنعًايكيتاموتوأحيباصملاكلتءيضت.ةيفلخلا
.بابيأحتف
:اًيوديةءارقلاحيباصمفاقيإوأليغشتل

ةءارقحابصملكراوجبnوأmطغضا
.يولعلالوسنوكلاب

باكرلاباوبأىلعحابصملاتاسدعطغضا
.ةيفلخلا

ةءاضإلاتازيم
لوخدلاةرانإ
مظعموةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
وأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلاحيباصملا
طغضلادنعةءاضإلاةفيعضقطانملايف
دعبنعلوخدلالاسرإزاهجىلعKىلع
ماظنليغشتعجار.)RKE(حاتفمنودب
.٢٩/(RKE)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
حيباصمعيمجءيضت،قئاسلابابحتفدنع
قئاسلاتامولعمماظنحيباصمو،مكحتلا
)DIC(،٣٠وحندعب.باوبألابويجحيباصمو
لقتمث،ةيجراخلاحيباصملائفطنت،ةيناث
ىتحىرخألاةيلخادلاءاوضألاةءاضإةدش
لوخدلاةرانإليغشتفاقيإنكمي.ئفطنت
لاعشإلاحاتفمعضورييغتقيرطنعاًيودي
وأ،)ليغشتلافاقيإ(OFFعضولانماجورخ
لاسرإزاهجيفQىلعطغضلاقيرطنع
.حاتفمنودبدعبنعلوخدلاماظن
ديدحتءاوضأ"رظنا.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٤٨/ةرايسلاصيصختتحت"ةبكرملا

Approachةزيمعملوخدلاةرانإ
Detection)ةبكرملانمبارتقالافاشتكا(

ةزيمبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
approach detection)بارتقالافاشتكا

لوخدلاةرانإةزيملمعتس،)ةبكرملانم
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١٦٥ ةرانإلا

لوخدلالاسرإزاهجفشتكيامدنعاًيئاقلت
نمبارتقالا)RKE(حاتفمنودبدعبنع
.)مدق٦(رتم٢قاطنيفةبكرملا
ةرتفلةفقوتمةبكرملاءاقبةلاحيف
لوخدلالاسرإزاهجمادختسانودةليوط
ةيلمعوأ)RKE(حاتفمنودبدعبنع
ةزيمليطعتمتيس،حاتفمنودبلوخدلا

approach detection)بارتقالافاشتكا
،ةزيملاهذهطيشنتةداعإلو.)ةبكرملانم
ىلعةدوجوملارارزألانمرزيأىلعطغضا
حاتفمنودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(اهقلغاوةبكرملاباوبأعيمجحتفاوأ
دنعلوخدلاةرانإةزيمنيكمتةداعإل
.بارتقالا
ةلاحلايفبارتقالافاشتكاةزيملمعتنل
:ةيلاتلا
.ةضفخنمةبكرملاةيراطبتناكاذإ.
عضولايفلاعشإلاحاتفمناكاذإ.

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

OFFعضولاىلإلوخدلاةرانإنييعتمت.
ددحمءاوضأ"يف)ليغشتلافاقيإ(
ةرايسلاصيصختعجار."ةبكرملاعقوم
/١٤٨.

زاهجعمبارتقالافاشتكاماظنلمعينل
RKEحاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
:ةيلاتلاةلاحلايفيدرف
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجكرتمت.

١٦(رتم٥قاطنيفRKEحاتفمنودب
.قئاقدةدعلةبكرملانم)مدق

دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجكرتمت.
تناكوةبكرملالخادRKEحاتفمنودب
.ةلفقُمباوبألاعيمج

جورخلاةرانإ
ةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
ةءاضإلاتاذقطانملايفوأ،ليللاءانثأ
دعبقئاسلابابحتفمتيامدنع،ةدودحملا
دعبفقسلاحابصمءيضيو.لاعشإلافاقيإ
فاقيإ(OFFعضولاىلإلاعشإلارييغت
ةءاضمةيجراخلاحيباصملالظت.)ليغشتلا
مث،ةنيعمةينمزةدملفقسلاحابصمكلذكو
.ًايكيتاموتوأئفطنت
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
صيصختعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٤٨/ةرايسلا

ةيراطبلاةقاطةيامح
ةيامحلةممصمةيراطبلاةنحشظفحةيصاخ
.ةبكرملاةيراطب
ةءاضمةيلخادلاحيباصملاضعبكرتمتاذإ
ةيامحماظنموقيس،لاعشإلافاقيإمتو
حابصملاءافطإباهتنحشغارفنمةيراطبلا
.تقولاضعبرورمدعب

صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلاةءاضإلاب
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإنماًبيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ،قئاقد
ىلإمث،ليغشتلافاقيإعضوىلعةيجراخلا
.ةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصمعضو
١٠نمرثكألةئيضمحيباصملاىلعظافحلل
عضولايفلاعشإلانوكينأبجي،قئاقد

ACC/ACCESSORY)عضولاوأ)تاقحلملا
ON/RUN)نارود/ليغشت(.
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٦

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١٦٦......ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ويدارلانأشبتامولعمىلعلوصحلل
تامولعملاماظنوةيتوصلاتالغشملاو
ماظنوفتاهلاويفلخلادعقمللهيفرتلاو
.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيموةحالملا
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتيوهو
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يفمكحتلاحيتافم
خانملا

خانملايفمكحتلامظن
خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظن

١٦٧...............)ةيعابرةقطنم(
خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظن

١٧٤................)ةيئانثةقطنم(

ءاوهلاذفانم
١٧٨..................ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٧٩....باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
١٧٩..........................ةمدخ

خانملايفمكحتلامظن
)ةيعابرةقطنم(خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظن
.ةيوهتلاو،ديربتلاو،ةئفدتلاطبضلسمللابةلماعلاةشاشلاوخانملابمكحتلاماظنرارزأمدختست

خانملابمكحتلاماظنرارزأ

ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.١
قئاسلاوبكارلانملك

ةحورملايفمكحتلا.٢
بكارلاوقئاسلايدعقمةيوهتوةئفدت.٣

)ةدوجومتناكاذإ(
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٤

يفلخلا
عيقصلاةلازإ.٥

٦.OFF)ةحورملا()فاقيإ(
ءاوهلاريودتةداعإ.٧
٨.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
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سمللابةلماعلاةشاشلابليغشتلارصانع
فييكتلل

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١
ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٢

قئاسلاوبكارلانملك
ةحورملايفمكحتلا.٣
٤.A/C)ءاوهلافييكت(
رز(خانملابمكحتلاماظنرايتخا.٥

)قيبطتلا
٦.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
Airعضويفمكحتلاحيتافم.٧ Delivery

بكارلانمًالكل)ءاوهلاليصوت(
قئاسلاو

بابضلاةلازإ.٨

ناكاذإ(نيأتلاماظنةلاحرشؤم.٩
)اًرفاوتم

مكحتلاماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا
خانملاب

عضووةحورملاتادادعإيفمكحتلانكمي
ةرارحلاةجردوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوت
نمSYNCوبكارلاوقئاسلانمًالكىدل
ةيسيئرلاةحفصلايفCLIMATEسمللالخ
climateرزوأهيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةلماعلاةشاشلابقيبطتلاةناخيف)خانملا(
يفرايتخالاءارجإنكميمثنمو.سمللاب
رظنا.ةضورعملاخانملابمكحتلاماظنةحفص
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتليلد

خانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةحفص

خانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةحفصرهظت
.ةحوللابفييكتلارارزأطبضدنعةزيجوةرتفل

يكيتاموتوألاليغشتلا

ةحورملاةعرسيفاًيكيتاموتوأماظنلامكحتي
ريودتةداعإوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتو
اهديربتوأةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلا
.اهيفبغرتيتلاةرارحلاةجردىلإلوصولل
AUTOرهظيوأرشؤملاحابصمءيضيامدنع
،سمللابةلماعلاةشاشلاىلع)يكيتاموتوأ(
لكشبلمعيماظنلانأينعياذهف
عضوطبضةلاحيف.لماكيكيتاموتوأ
ئفطني،ًايوديةحورملاعضووأءاوهلاليصوت
ضرعتويكيتاموتوألاليغشتلارشؤم
فاقيإنكمي.ةراتخملاتادادعإلاةشاشلا
لصفنملكشبيكيتاموتوألاليغشتلا
.فييكتلاتادادعإل
:يكيتاموتوألاليغشتلل

.AUTOىلعطغضا.١

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

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
اًيكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
ةداعإحابصمءيضينل.راحلاسقطلاءانثأ
.)يئاقلت(AUTOعضويفءاوهلاريودت
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،ءاوهلاريودتةداعإرايتخال@ىلعطغضا
ءاوهلارايتخالىرخأةرمهيلعطغضاو
.يجراخلا
ىلإةيزيلجنإلاسايقلاتادحورييغتنكمي
ةعومجملالخنمةيرتملاتادحولا
وأ"ةعومجملاتارايخةمئاق"عجار.تادادعلا
ةزهجأةعومجملفسأ"ةعومجملاةمئاق"
وا١١٢/)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلا
)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم
/١١٥.

وأليغشتمتييكطغضا:ليغشتلافاقيإ
طبضنكمملانملظي.ةحورملافاقيإ
ليصوتعضووةرارحلاةجرديفمكحتلا
.ءاوهلا

Q / R:وحنىلعةرارحلاةجردطبضنكمي
.يمامألابكارلاوقئاسللةبسنلابلصفنم
طغضا.ةرارحلاةجردضفخوأعفرلطغضا
ةرارحلاةجردليلقتوأةدايزلرارمتسالاعم
.ةعرسب
نمًالكىدلةرارحلاةجردطبضاًضيأنكمي
رارزأسملقيرطنعقئاسلاوبكارلا
.سمللابةلماعلاةشاشلابمكحتلا

SYNC)سملا:)ةنمازمSYNCةشاشلاب
خانملاتادادعإةفاكطبرلسمللابةلماعلا
ةفاكطبرمتيامدنعو.قئاسلاتادادعإب
طبضا.SYNCرشؤمءيضيسخانملاتادادعإ
قئاسلاةهجةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم

طبضدنع.ةطبترملاةرارحلاةجردرييغتل
ءيضيس،يفلخلاوأيمامألابكارلاتادادعإ
.SYNCرشؤم

يوديلاليغشتلا

Q9 R:ةحورملايفمكحتلارارزأطغضا
ةشاشلايفمكحتلارصنعسملبمقوأ
ةعرسليلقتوأةدايزلسمللابةلماعلا
وأرارزألاىلعرارمتسالاعمطغضا.ةحورملا
سمللابةلماعلاةشاشلايفمكحتلارصنع
رهظت.عرسأوحنىلعةعرسلاطبضل
رزيأىلعطغضلا.ةحورملاةعرستادادعإ
نموةحورملايفيكيتاموتوألامكحتلايغلي
طغضا.ايوديةحورملايفمكحتلانكميمث
ليغشتلاىلإةدوعللAUTOىلع
.يكيتاموتوألا
Airعضويفمكحتلاحيتافم Delivery
:قئاسلاوبكارلانمًالكل)ءاوهلاليصوت(
airعضوسملا،خانملاتامولعمضرعدنع

delivery)ةشاشلاببوغرملا)ءاوهلاليصوت
.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلسمللابةلماعلا
سمل.راتخملاءاوهلاليصوتعضورزءيضي
مكحتلايغليءاوهلاليصوترارزأنمرزيأ
نكميمثنموءاوهلاليصوتيفيئاقلتلا
ىلعطغضا.ءاوهلاقفدتهاجتايفمكحتلا

AUTOيكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل.

:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل
Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل

.تاسايقلا
ةزهجأةحولجراخمنيبءاوهلاميسقتل:\

.ةيضرألاجراخموتاسايقلا
.ةيضرألاجراخمىلإءاوهلاهيجوتمتي:]
ذفاونلافيظنتىلععضولااذهلمعي:-
ىلإءاوهلاهيجوتمتي.ةبوطرلاوأبابضلانم
.ةيضرألاجراخمويمامألاجاجزلا

نميمامألاجاجزلاعضولااذهفظني:0
هيجوتمتي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
يك0طغضا.يمامألاجاجزلاىلإءاوهلا
عضورييغت.ليغشتلافاقيإ/ليغشتلامتي
ةلازإفاقيإىلإاضيأيدؤيءاوهلاليصوت
.عيقصلا
ةشاشلايفA/Cسملا:ءاوهلافييكت
ءاوهلافييكتةزيمليغشتلسمللابةلماعلا
فاقيإةلاحيفو.اهليغشتفاقيإوأاًيئاقلت
ةرارحلاةجردضافخناوأةحورملاليغشت
نلف،دمجتلاةجردنودامىلإةيجراخلا
.ءاوهلافيكملمعي
ىلإةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
ءاوهلافيكمليغشتويكيتاموتوألاليغشتلا
.ةجاحلابسح
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ةءاضإدنع:اًيكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإ
ءاوهلاريودتةداعإمتي،AUTOرشؤمحابصم
ديربتيفةدعاسمللةجاحلابسحاًيكيتاموتوأ
.اًعيرسلخادلانمةبكرملا
ىلعخانملايفمكحتلاماظنيوتحيدقو
دنع.ءاوهلاثولتفاشتكالرعشتسم
دق،ايكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإمادختسا
طبضلو.ءاوهلاةدوجيفمكحتلاماظنلمعي
خانملا"رظنا،ءاوهلاةدوجرعشتسمةيساسح
ةرايسلاصيصختتحت"ءاوهلاةدوجو
/١٤٨.

ءاوهلاريودتةداعإنيبليدبتللطغضا:@
.جراخلانمءاوهبحسوأةبكرملالخاد
عضوليعفتدنعرزلابرشؤملاحابصمءيضي
ديربتىلعدعاسياذهو.ءاوهلاريودتةداعإ
ءاوهلاليلقتوأةبكرملالخادةعرسبءاوهلا
.لخدتدقيتلاةيجراخلاحئاورلاويجراخلا
ءاوهلاريودتةداعإيغليرزلاىلعطغضلا
)يكيتاموتوأ(AUTOطغضا.ةيكيتاموتوألا
متيو،يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل
بسحايكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإليغشت
.ةجاحلا

يفايوديءاوهلاريودتةداعإعضورفوتيالو
.بابضلاةلازإوأعيقصلاةلازإعضو

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

ةزهجُمةبكرملاتناكاذإ:نيأتلاماظن
فيظنتىلعةزيملاهذهدعاست،نيأتماظنب
ةلازإوةبكرملالخاددوجوملاءاوهلا
.ةبرتألاوحئاورلاوحاقللارابغلثمتاثولملا
ليغشتلاديقخانملابمكحتلاماظنناكاذإ
ةلاحرشؤمءيضيس،نكمُمنيأتلاماظنو
سمللابةلماعلاةشاشلاىلعنيأتلاماظن
وأنيأتلاماظنليغشتل.خانملايفمكحتلل
"ءاوهلاةدوجوخانملا"عجار،هليغشتفاقيإ
.١٤٨/ةرايسلاصيصختفسأ

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا
K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
.يفلخلا
يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
ليغشتلاعضوىلعاهطبضنكمي
"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا.يكيتاموتوألا
رايتخادنعو.١٤٨/ةرايسلاصيصختتحت
ىلعنماًيكيتاموتوأبابضلاةلازإعضو
نمبابضلاةلازإةادألمعت،يفلخلاجاجزلا
نوكتامدنعاًيكيتاموتوأيفلخلاجاجزلاىلع
ةجردوةدرابةبكرملالخادةرارحلاةجرد
لقأوأ)ف°٤٠(م°٤ةيجراخلاةرارحلا
.كلذنم
ةيفلخلاةذفانلابةيولعلاةيكبشلاكالسألا
موقتنأضرتفُيالويئاوهطوطخنعةرابع
.بابضلاةلازإةادأليعفتمتيامدنعةئفدتلاب
ةيفلخلاةيؤرلاايارمةئفدتةيصاخلمعت
نمبابضلاةلازإةادأليغشتدنعةيجراخلا
ةلازإىلعدعاستيهويفلخلاجاجزلاىلع
.ايارملاحطسىلعنمعيقصلاوأبابضلا
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هيبنت

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

اذإ(بكارلاوقئاسلايدعقمةيوهتوةئفدت
+وأIىلعطغضا:)ةدوجومتناك
وأقئاسلادعقمرهظدنسمةئفدتل
.طقفبكارلا

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCطغضا
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.بكارلا
/٦٠.

:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
،دعُبنعليغشتلاةيصاخبزيهجتلاةلاحيف
متيامدنعخانملايفمكحتلاماظنلمعيدق
ماظنلامدختسيو.دعُبنعةبكرملاليغشت
ديربتوأةئفدتلقئاسللةقباسلاتادادعإلا
بابضلاليزملمعيدق.لخادلانمةبكرملا
اًقفودعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلا
حابصمءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربل
ءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإرشؤم
ىلعةبكرملاتوتحااذإ.دعُبنعليغشتلا
لمعتدقف،دعاقملاةيوهتوأةئفدتةيصاخ
ءدبعجار.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةيصاخلا
دعاقملاةئفدتو٣٣/دعُبنعةرايسلاليغشت
.٦٠/اهتيوهتوةيمامألا

رعشتسملا

ةزهجأةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
ىلع،يمامألاجاجزلانمبرقلاب،تاسايقلا
.سمشلاةرارحدصر
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تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختسي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلالوصوعضووريودتلاةداعإوةحورملا
.ةمئالملضفأىلعلوصحلل
يكيتاموتوألامكحتلاماظنلمعينلامبرو
ةيطغتمتاذإمئالملكشبخانملايف
.رعشتسملا

يفلخلاخانملايفمكحتلاماظن
.يزكرملالوسنوكلانميفلخلاءزجلاىلعاًدوجوميفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاماظننوكيس
.سمللاةشاشوخانملابمكحتلاماظنرارزأمادختسابتادادعإلاطبضنكمي

يفلخلاخانملابمكحتلاماظنرارزأ

دعقمةرارحةجردبمكحتلاحيتافم.١
يفلخلاقئاسلابناجوبكارلابناج

٢.O)فاقيإ/ليغشت(

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٣

٤.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ةحورملايفمكحتلا.٥
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مكحتلاماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا
يفلخلاخانملاب

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١
فلخلانممكحتلاعنم.٢
فاقيإ/ليغشت.٣
رز(خانملابمكحتلاماظنرايتخا.٤

)قيبطتلا
٥.SYNC)ةنمازتمةرارحتاجرد(
٦.Rear AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(

خانملاةرارحةجردمكحتلاحيتافم.٧
يفلخلاقئاسلابناجوبكارلابناجب

اًفلخةحورملايفمكحتلا.٨
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٩
ةيسيئرلاةحفصلايفRearسملا:فلخلا
حتفلهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
ذئدنع.يفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاةشاش
خانملابمكحتلاماظنتادادعإطبضنكمي
.نييمامألاباكرلاةقطنمنميفلخلا

O:ىلعطغضاOسملاوأON/OFF
مكحتلاليغشتلسمللابةلماعلاةشاشلاب
.هليغشتفاقيإوأيفلخلاءزجلاخانمب

SYNC)سملا:)ةنمازمSYNCةشاشلاب
ماظنةرارحةجردطبرلسمللابةلماعلا
ةرارحةجردبيفلخلاءزجلاخانمبمكحتلا
.يمامألاءزجلاخانمبمكحتلاماظنبقئاسلا
.SYNCرزلاءيضيس

وأليطعتلسملا:فلخلانممكحتلاعنم
ءزجلاخانمبمكحتلاماظنيفمكحتلاةحاتإ
دنع.ةيفلخلادعاقملاباكرلبِقنميفلخلا
هنإف،فلخلانمخانملايفمكحتلاليطعت
.طقفيمامألادعقملانمهطبضنكمي

يكيتاموتوألاليغشتلا

AUTO)متييكطغضا:)يكيتاموتوأ
يفمكحتلامتي.ليغشتلافاقيإ/ليغشتلا
AUTOرشؤملارهظي.اًيئاقلتءاوهلاليصوت
عضوطبضةلاحيف.ضرعلاةشاشب)يئاقلت(
ءاغلإىلإكلذيدؤيس،اًيوديءاوهلاليصوت
.اهلمكأبةيئاقلتلاةيلمعلا

يوديلاليغشتلا

رزىلعةليوطةطغضطغضاوأطغضا:9
ةدايزللفسألوأىلعألةيفلخلاةحورملا
.هليلقتلوأيفلخلاءزجلافييكتءاوهقفدت
ءزجلافييكتءاوهقفدتطبضاًضيأنكمي
مكحتلارصانعسمللالخنميفلخلا
ةلماعلاةشاشلاىلعةدوجوملاةحورملاب
.يمامألاءزجلافييكتلسمللاب
وأطغضا:ةرارحلاةجردليغشترصانع
يفمكحتلارارزأىلعةليوطةطغضطغضا
تاجردطبضللفسألوأىلعألةرارحلاةجرد
طبضاًضيأنكمي.نييفلخلاباكرللةرارحلا
لالخنمنييفلخلاباكرللةرارحلاتاجرد
ىلعدرابلاءاوهلل-وأئفادلاءاوهلل+سمل
ءزجلافييكتلسمللابةلماعلاةشاشلا
.يمامألا
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وأطغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
وأىلعألرزلاىلعةليوطةطغضطغضا
بوغرملاءاوهلاليصوتعضوديدحتللفسأل
ءزجلادنعىرسيلاوىنميلامهسألاسملا.هب
رييغتلسمللابةلماعلاةشاشلانميلفسلا
دعاقملاةقطنميفءاوهلاقفدتهاجتا
.ةيفلخلا

)ةيئانثةقطنم(خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظن
.ةيوهتلاو،ديربتلاو،ةئفدتلاطبضلسمللابةلماعلاةشاشلاوخانملابمكحتلاماظنرارزأمدختست

خانملابمكحتلاماظنرارزأ

ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.١
قئاسلاوبكارلانملك

ةحورملايفمكحتلا.٢
بكارلاوقئاسلايدعقمةيوهتوةئفدت.٣

)ةدوجومتناكاذإ(
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٤

يفلخلا

عيقصلاةلازإ.٥
٦.OFF)ةحورملا()فاقيإ(
ءاوهلاريودتةداعإ.٧
٨.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
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سمللابةلماعلاةشاشلابليغشتلارصانع
فييكتلل

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١
ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٢

قئاسلاوبكارلانملك
ةحورملايفمكحتلا.٣
٤.A/C)ءاوهلافييكت(
رز(خانملابمكحتلاماظنرايتخا.٥

)قيبطتلا
٦.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
Airعضويفمكحتلاحيتافم.٧ Delivery

بكارلانمًالكل)ءاوهلاليصوت(
قئاسلاو

بابضلاةلازإ.٨

ناكاذإ(نيأتلاماظنةلاحرشؤم.٩
)اًرفاوتم

مكحتلاماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا
خانملاب

عضووةحورملاتادادعإيفمكحتلانكمي
ةرارحلاةجردوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوت
نمSYNCوبكارلاوقئاسلانمًالكىدل
ةيسيئرلاةحفصلايفCLIMATEسمللالخ
climateرزوأهيفرتلاوتامولعملاماظنل
ةلماعلاةشاشلابقيبطتلاةناخيف)خانملا(
يفرايتخالاءارجإنكميمثنمو.سمللاب
رظنا.ةضورعملاخانملابمكحتلاماظنةحفص
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتليلد

خانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةحفص

خانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةحفصرهظت
.ةحوللابفييكتلارارزأطبضدنعةزيجوةرتفل

يكيتاموتوألاليغشتلا

ةحورملاةعرسيفاًيكيتاموتوأماظنلامكحتي
ريودتةداعإوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتو
اهديربتوأةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلا
.اهيفبغرتيتلاةرارحلاةجردىلإلوصولل
AUTOرهظيوأرشؤملاحابصمءيضيامدنع
،سمللابةلماعلاةشاشلاىلع)يكيتاموتوأ(
لكشبلمعيماظنلانأينعياذهف
عضوطبضةلاحيف.لماكيكيتاموتوأ
ئفطني،ًايوديةحورملاعضووأءاوهلاليصوت
ضرعتويكيتاموتوألاليغشتلارشؤم
فاقيإنكمي.ةراتخملاتادادعإلاةشاشلا
لصفنملكشبيكيتاموتوألاليغشتلا
.فييكتلاتادادعإل
:يكيتاموتوألاليغشتلل

.AUTOىلعطغضا.١

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

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
اًيكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
ةداعإحابصمءيضينل.راحلاسقطلاءانثأ
.)يئاقلت(AUTOعضويفءاوهلاريودت
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،ءاوهلاريودتةداعإرايتخال@ىلعطغضا
ءاوهلارايتخالىرخأةرمهيلعطغضاو
.يجراخلا
ىلإةيزيلجنإلاسايقلاتادحورييغتنكمي
ةعومجملالخنمةيرتملاتادحولا
"ةعومجملاتارايخةمئاق"عجار.تادادعلا
ىوتسم(تاسايقلاةزهجأةعومجملفسأ
تاسايقلاةزهجأةعومجموا١١٢/)ةدعاقلا
.١١٥/)روطملازارطلا(

وأليغشتمتييكطغضا:ليغشتلافاقيإ
طبضنكمملانملظي.ةحورملافاقيإ
ليصوتعضووةرارحلاةجرديفمكحتلا
.ءاوهلا

Q / R:وحنىلعةرارحلاةجردطبضنكمي
.يمامألابكارلاوقئاسللةبسنلابلصفنم
ةرارحلاةجردةدايزللفسألوأىلعألطغضا
وأىلعألةليوطةطغضطغضا.اهليلقتوأ
اهليلقتوأةرارحلاةجردةدايزللفسأل
.ةعرسب
نمًالكىدلةرارحلاةجردطبضاًضيأنكمي
رارزأسملقيرطنعقئاسلاوبكارلا
.سمللابةلماعلاةشاشلابمكحتلا

SYNC)سملا:)ةنمازمSYNCةشاشلاب
خانملاتادادعإةفاكطبرلسمللابةلماعلا
ةفاكطبرمتيامدنعو.قئاسلاتادادعإب
.SYNCرشؤمءيضيس،خانملاتادادعإ
ةهجةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفمطبضا

دنع.ةطبترملاةرارحلاةجردرييغتلقئاسلا
،يفلخلاوأيمامألابكارلاتادادعإطبض
.SYNCرشؤمءيضيس

يوديلاليغشتلا

Q9 R:يفمكحتلارارزأىلعطغضا
حاتفمسملاوألفسألوأىلعألةحورملا
ةدايزلسمللابةلماعلاةشاشلايفمكحتلا
ةطغضطغضا.اهليلقتوأةحورملاةعرس
سملاوألفسألوأىلعألرارزألاىلعةليوط
سمللابةلماعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفم
رهظت.عرسأوحنىلعةعرسلاطبضل
رزيأىلعطغضلا.ةحورملاةعرستادادعإ
نموةحورملايفيكيتاموتوألامكحتلايغلي
طغضا.ايوديةحورملايفمكحتلانكميمث
ليغشتلاىلإةدوعللAUTOىلع
.يكيتاموتوألا
Airعضويفمكحتلاحيتافم Delivery
:قئاسلاوبكارلانمًالكل)ءاوهلاليصوت(
airعضوسملا،خانملاتامولعمضرعدنع

delivery)ةشاشلاببوغرملا)ءاوهلاليصوت
.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلسمللابةلماعلا
سمل.راتخملاءاوهلاليصوتعضورزءيضي
مكحتلايغليءاوهلاليصوترارزأنمرزيأ
نكميمثنموءاوهلاليصوتيفيئاقلتلا
ىلعطغضا.ءاوهلاقفدتهاجتايفمكحتلا

AUTOيكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل.

:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل
Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل

.تاسايقلا
ةزهجأةحولجراخمنيبءاوهلاميسقتل:\

.ةيضرألاجراخموتاسايقلا
.ةيضرألاجراخمىلإءاوهلاهيجوتمتي:]
ذفاونلافيظنتىلععضولااذهلمعي:-
ىلإءاوهلاهيجوتمتي.ةبوطرلاوأبابضلانم
.ةيضرألاجراخمويمامألاجاجزلا

نميمامألاجاجزلاعضولااذهفظني:0
هيجوتمتي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
يك0طغضا.يمامألاجاجزلاىلإءاوهلا
عضورييغت.ليغشتلافاقيإ/ليغشتلامتي
ةلازإفاقيإىلإاضيأيدؤيءاوهلاليصوت
.عيقصلا
ةشاشلايفA/Cسملا:ءاوهلافييكت
ءاوهلافييكتةزيمليغشتلسمللابةلماعلا
فاقيإةلاحيفو.اهليغشتفاقيإوأاًيئاقلت
ةرارحلاةجردضافخناوأةحورملاليغشت
نلف،دمجتلاةجردنودامىلإةيجراخلا
.ءاوهلافيكملمعي
ىلإةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
ءاوهلافيكمليغشتويكيتاموتوألاليغشتلا
.ةجاحلابسح
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ةءاضإدنع:اًيكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإ
ءاوهلاريودتةداعإمتي،AUTOرشؤمحابصم
ديربتيفةدعاسمللةجاحلابسحاًيكيتاموتوأ
.اًعيرسلخادلانمةبكرملا
ىلعخانملايفمكحتلاماظنيوتحيدقو
دنع.ءاوهلاثولتفاشتكالرعشتسم
دق،ايكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإمادختسا
طبضلو.ءاوهلاةدوجيفمكحتلاماظنلمعي
خانملا"رظنا،ءاوهلاةدوجرعشتسمةيساسح
ةرايسلاصيصختتحت"ءاوهلاةدوجو
/١٤٨.

ءاوهلاريودتةداعإنيبليدبتللطغضا:@
.جراخلانمءاوهبحسوأةبكرملالخاد
عضوليعفتدنعرزلابرشؤملاحابصمءيضي
ديربتىلعدعاسياذهو.ءاوهلاريودتةداعإ
ءاوهلاليلقتوأةبكرملالخادةعرسبءاوهلا
.لخدتدقيتلاةيجراخلاحئاورلاويجراخلا
ءاوهلاريودتةداعإيغليرزلاىلعطغضلا
)يكيتاموتوأ(AUTOطغضا.ةيكيتاموتوألا
متيو،يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل
بسحايكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإليغشت
.ةجاحلا
يفايوديءاوهلاريودتةداعإعضورفوتيالو
.بابضلاةلازإوأعيقصلاةلازإعضو

Auto Defog)بابضلاةلازإ
يفمكحتلاماظنيوتحيدق:)يكيتاموتوألا
ةبوطرلافاشتكالرعشتسمىلعخانملا
دنعو.اًيكيتاموتوأةبكرملالخادةيلاعلا

ماظنموقيامبر،ةيلاعةبوطرفاشتكا
ءاوهلارفوتلاًقفوطبضلابخانملايفمكحتلا
ةلاحيفو.ءاوهلافيكمليغشتويجراخلا
يأخانملايفمكحتلاماظنفاشتكامدع
دوعي،ذفاونلاىلعبابضلللمتحمنّوكت
ليغشتلاعضوىلإخانملايفمكحتلاماظن
Autoليغشت/فاقيإلو.يداعلا Defog)ةلازإ
ةدوجوخانملا"رظنا،)يكيتاموتوألابابضلا
.١٤٨/ةرايسلاصيصختتحت"ءاوهلا

ةزهجُمةبكرملاتناكاذإ:نيأتلاماظن
فيظنتىلعةزيملاهذهدعاست،نيأتماظنب
ةلازإوةبكرملالخاددوجوملاءاوهلا
.ةبرتألاوحئاورلاوحاقللارابغلثمتاثولملا
ليغشتلاديقخانملابمكحتلاماظنناكاذإ
ةلاحرشؤمءيضيس،نكمُمنيأتلاماظنو
سمللابةلماعلاةشاشلاىلعنيأتلاماظن
وأنيأتلاماظنليغشتل.خانملايفمكحتلل
"ءاوهلاةدوجوخانملا"عجار،هليغشتفاقيإ
.١٤٨/ةرايسلاصيصختفسأ

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا
K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
.يفلخلا
يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
ليغشتلاعضوىلعاهطبضنكمي
"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا.يكيتاموتوألا
رايتخادنعو.١٤٨/ةرايسلاصيصختتحت
ىلعنماًيكيتاموتوأبابضلاةلازإعضو

نمبابضلاةلازإةادألمعت،يفلخلاجاجزلا
نوكتامدنعاًيكيتاموتوأيفلخلاجاجزلاىلع
ةجردوةدرابةبكرملالخادةرارحلاةجرد
لقأوأ)ف°٤٠(م°٤ةيجراخلاةرارحلا
.كلذنم
ةيفلخلاةذفانلابةيولعلاةيكبشلاكالسألا
موقتنأضرتفُيالويئاوهطوطخنعةرابع
.بابضلاةلازإةادأليعفتمتيامدنعةئفدتلاب
ةيفلخلاةيؤرلاايارمةئفدتةيصاخلمعت
نمبابضلاةلازإةادأليغشتدنعةيجراخلا
ةلازإىلعدعاستيهويفلخلاجاجزلاىلع
.ايارملاحطسىلعنمعيقصلاوأبابضلا

هيبنت

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

اذإ(بكارلاوقئاسلايدعقمةيوهتوةئفدت
+وأIىلعطغضا:)ةدوجومتناك
وأقئاسلادعقمرهظدنسمةئفدتل
.طقفبكارلا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٧٨

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCطغضا
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.بكارلا
/٦٠.

:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
،دعُبنعليغشتلاةيصاخبزيهجتلاةلاحيف
متيامدنعخانملايفمكحتلاماظنلمعيدق
ماظنلامدختسيو.دعُبنعةبكرملاليغشت
ديربتوأةئفدتلقئاسللةقباسلاتادادعإلا
بابضلاليزملمعيدق.لخادلانمةبكرملا
اًقفودعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلا
حابصمءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربل
ءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإرشؤم
ىلعةبكرملاتوتحااذإ.دعُبنعليغشتلا
لمعتدقف،دعاقملاةيوهتوأةئفدتةيصاخ
ءدبعجار.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةيصاخلا
دعاقملاةئفدتو٣٣/دعُبنعةرايسلاليغشت
.٦٠/اهتيوهتوةيمامألا

رعشتسملا

ةزهجأةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
ىلع،يمامألاجاجزلانمبرقلاب،تاسايقلا
.سمشلاةرارحدصر
تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختسي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلالوصوعضووريودتلاةداعإوةحورملا
.ةمئالملضفأىلعلوصحلل
يكيتاموتوألامكحتلاماظنلمعينلامبرو
ةيطغتمتاذإمئالملكشبخانملايف
.رعشتسملا

ءاوهلاذفانم
ةيوهتلاتاحتف

يفطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتفدجوت
ىلعوتادادعلاةحولبناوجىلعوأفصتنم
يفنيزختلاةدحونميفلخلاءزجلا
فقسلاةناطبيفويزكرملالوسنوكلا
ةبكرملاتناكاذإ،ةيفلخلادعاقملاىلعأ
.كلذبةزهجُم
قفدتهاجتارييغتلقلزملايضبقمكرح
.هقلغوأءاوهلا
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١٧٩ خانملايفمكحتلاحيتافم

ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
ءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملالخاد

دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
يفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
تادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار
.ةبكرملليجراخلالكيهلل

تاحتفذفانمبةزهجأةيألخدتال.
دقوءاوهلاقفدتاذهقوعيدقف.ةيوهتلا
.ةيوهتلاتاحتفلفلتثودحيفببستي

ةنايصلا

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

لادبتساصوصخبليكولاىلإعوجرلاىجري
.رتلفلا

ةمدخ
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
ةنايصمدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظن
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدعُي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٠

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٨١.................ةتتشملاةدايقلا
١٨١.................ةيئاقولاةدايقلا
١٨١................ةرايسلابمكحتلا
١٨١........................ةلمرفلا
١٨٢.........................ةدايقلا
١٨٢....قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٨٣..................مكحتلانادقف
١٨٣......ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٨٤.......ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٨٥........ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٨٦...............ةرايسلاتقلعاذإ
١٨٦............ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٨٩........ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٩٠..........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٩١............كرحملاليغشتءدب
تاقحلملاةقاط
١٩٣.............)RAP(ةزجتحملا
١٩٣..........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٩٤..........نكرلاعضونملقنلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٩٥.....................لاعتشالل
١٩٥...................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
١٩٥..................كرحملامداع

١٩٦......اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
١٩٦....يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
١٩٨..................يوديلاعضولا

ةدايقلاةمظنأ
١٩٩.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

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

٢٠٠.............)يئابرهكلانكرلا
٢٠١...............لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن

٢٠٢............)HSA(تاعفترملا
يئاقلتلافاقيإلا

٢٠٢...............)AVH(ةبكرملل

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٠٣.........تابثلايفينورتكلإلا
٢٠٤............ةدايقلاعضوبمكحتلا

ةعرسلاتبثم
تابثيفمكحتلاماظن

٢٠٥.......................ةعرسلا
ةعرسلايفمكحتلاةزيم
٢٠٨......................ةيمؤالتلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢١٦.........قئاسلاةدعاسمةمظنأ

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ
٢١٦.......................فلخلل
٢٢٢........ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢٢٢.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٢٤...............)FAB(ةيمامألا
ةاشملاةلمرفماظن

٢٢٥.................)FPB(مامألاب
٢٢٧..............ةيليللاةيؤرلاماظن
ءايمعلاةقطنملاهيبنت

٢٢٩..............)SBZA(ةيبناجلا
٢٣٠....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
٢٣١....ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا

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

دوقولا
٢٣٣.........................دوقولا
٢٣٤..........دوقوللةفاضملاداوملا
٢٣٤....................دوقولاةئبعت
٢٣٥.......ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةروطقمبحس
٢٣٦....بحسلانأشبةماعتامولعم

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٣٦.........ةيفاضإةيئابرهكتادعم
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١٨١ ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم

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

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا

عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا

،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.
ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا

ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلالبق

ءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
.لافطألاب

وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثتةليسو

،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
ثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
كيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤي
.ةدايقلايفزيكرتلا

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ماظنوأماظنلااذهلوحتامولعملانم
امب،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةحالملا
لومحمفتاهنارقإةيفيككلذيف
.همادختساو

ةيئاقولاةدايقلا
سيلامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصقُي
بولسأبةدايقلايفىلوألاةوطخلاو."عقوتم
ةمزحأرظنا.نامألامازحءادترايهيئاقو
.٦٥/نامألا

نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.
نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكومهتافرصتعقوت.ءاطخألا
.اهلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل
.ةدايقلا

ةلمرفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
نيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساود
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلاءارجإلانأ
ةثالثوهقئاسلاةباجتساتقوطسوتمو
كرحتت،ةدملاهذهيف.اًبيرقتةيناثلاعابرأ
)ةعاس/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠اهتعرسةبكرم
دقةفاسميهو،)اًمدق٦٦(اًرتم٢٠ةفاسم
.ئراوطلاتالاحيفةريبكنوكت
نأشبرابتعالايفاهعضويغبنيةديفمحئاصن
:ةلمرفلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٢

كتبكرمنيبةيفاكةفاسمىلعظفاح.
.كمامأريستيتلاةبكرملاو

.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.

ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.
.رورملا

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

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

دوقملابيئابرهكلامكحتلا
.يئابرهكلاهيجوتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
.يئابرهكلاهيجوتلالئاسىلعيوتحتالاهنكل
.ةيرودلاةنايصلاىلإةجاحال
يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
ةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلابلطعةجيتن
عجار.دهجلانمديزملاكلذبلطتيدقنكلو
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولا
لوصولانيحلةدايقلاةلجعريودتةلاحيف
عضولااذهيفاهفاقيإواهترودةياهنىلإ
ةدعاسمليلقتمتيامبرف،ةليوطةينمزةدمل
.يئابرهكلاهيجوتلا
،ةليوطةرتفلهيجوتلادعاسممادختسامتاذإ
.يئابرهكلاهيجوتلادعاسمءادأضفخنيدق
ةدعاسمليداعلامادختساللةدوعلاضرتفي
.ماظنلادربينأدعبيئابرهكلاهيجوتلا
نمضةبكرملاهيجوتبةصاخلالئاسرلارظنا
.١٣٨/ةرايسلالئاسر

.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا

،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.
قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادزمث
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
)ABS(ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت.

قيرطلانمةرايسلادادرتسا
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نمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
قيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلع
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأ

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،اًيلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،اًبيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا

ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلاىلع

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

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
دقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالاةوق

دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا

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

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك

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

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

يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
يفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
يلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلا
.عراستلاوفقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلا
يفأطبأةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا
بنجتوةدايقلافورظنمعاونألاهذه
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلا
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
وأةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
ةفخبطغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعب
لكشلابلمعتىتحلمارفلاةساودىلع
.يعيبطلا
ىوقىلإعفدنملاوأقفدتملاءاملايدؤي
ءاملاربعةدايقلاببستتنأنكمي.ةديدش
يفو.ةبكرملاىلعريثأتلايفقفدتملا
ءاملاكرمغينأنكمي،كلذثودحلاح

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

تاريذحتلهاجتتال.نيرخآلاباكرلاوتنأ
ربعةدايقلادنعًادجًارذحنكوةطرشلا
.قفدتملاءاملا

ءاملاقوفقالزنالا
نكميو.ًاريطخًارمأءاملاقوفقالزنالاربتعُي
ثيحبةبكرملاتاراطإتحتءاملامكارتينأ
نأنكمياموهو.لعفلابءاملاقوفريست
يفاكلاردقلابًالتبمقيرطلاناكاذإثدحي
تناكاذإ.ةيفاكلاةعرسلابريستتنكو
نوكيذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملا
وأًاليلققيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالت
.ًادوجومريغ
قوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
يهصوصخلااذهيفةحيصنلضفأو.ءاملا
.ًاللبمقيرطلاناكاذإةعرسلائطبتنأ

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

.ةديجةلاحيفيمامألا

ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.
.يمامألاجاجزلا

تاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.
رظنا.يجراخلاراطإللبسانمقمع
.٢٧١/تاراطإ

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.

.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
.رادحنالاديدشولزانقيرطىلعلمارفلا

ريذحت}
لتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
حاتفمطبضعموأ)دياحم(Nعضولاىلع
نكمي.ليغشتلافاقيإعضوىلعلاعشإلا
لمارفلانيخستىلإاذهيدؤينأ
ليغشتىلعًامئادصرحا.هيجوتلانادقفو
دحأىلعةبكرملاقيشعتوكرحملا
.ةبسانملاسورتلا

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
مدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
طخلاروبعمدعوضرعلابفارحنالا
.طسوألا

دجويدقف؛تاعفترملاممقىلعهبتنا.
ةلطعتمةرايس(ةراحلايفقئاع
.)ثداحوأ

ةقطنم(ةصاخلاقيرطلاتاتفالىلإهبتنا.
وأ،ةفطعنمقرطوأ،ةطقاستمروخص
وأرورملاقطانموأ،ةليوطتاردحنم
تاءارجإلاذاختابمقو)رورملاعونمم
.ةبسانملا
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ءاتشلالصفيفةدايقلا
جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا
تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
ءانثأرذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
دنعلتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلا
أدبيامدنع)تيهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرد
ةدايقلابنجت.لوطهلايفيديلجلارطملا
راطمألالوطهدنعوألتبملاديلجلاىلع
.قرطلاةجلاعممتتىتحةيديلجلا

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٠٣/تابثلايفينورتكلإلا

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

٢٠٤/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار

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

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيجلثلافصاوعلافورظ
ةراشإردصأونمآناكميفةبكرملافقوأ
نكتملامةبكرملايفَقبإ.ةدعاسملابلطل
ىلعلوصحلل.ةبيرقةدعاسمكانه
:ةبكرملايفدرفلكنيمأتوةدعاسملا
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
ىدحإىلعءارمحشامقةعطقطبرا.

.ةيجراخلاايارملا

ريذحت}
مداعسابتحايفجلثلاببستينأنكمي
ببستيدقاموهو.ةبكرملاتحتكرحملا
.لخادلاىلإمداعلاتازاغبرستيف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ديسكألوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
دقو.ةحئارلاونوللاميدع)CO(نوبركلا
.توملاوأيعولانادقفببسي
:جولثلابةرايسلاتقلعاذإ
لفسأدوجوملاديلجلافظن.

دنعدوجوملاًةصاخو،ةرايسلا
.مداعلابوبنأ

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
ةرايسلابناجىلعاًبيرقت)نيتصوب(
نأنكميثيحبحايرللهجاوملاريغ
لخادىلإددجتملاءاوهلالخدي
.ةرايسلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول

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

مداععجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٩٥/كرحملا
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تارتفلكرحملاليغشتبمق،دوقولاريفوتل
ليغشتفقوأمثةرايسلاءامحإلةريصق
دعاست.ةيئزجةروصبةذفانلاقلغأوكرحملا
ساسحإلاىلعظافحلايفًاضيأةكرحلا
.ءفدلاب
تقولاضعبقرغتستسةدعاسملاتناكاذإو
ًاليلقطغضاكرحملاليغشتدنعف،لوصولل
كرحملالمعيىتحدوقولاةساودىلع
كلذدعاسي.ؤطابتلاةعرسنمربكأةعرسب
ةداعإلةيراطبلانحشىلعظافحلايف
حيباصملابتاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشت
كلذءارجإبمق.ةدعاسملابلطلةيمامألا
.دوقولاىلعظافحللنكممردقلقأب

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

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

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

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

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

قصلملاىلعلاثم

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

تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
ةبسنلابراطإلاساقماًضيأةلومحلاو
)3(ةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
خفنلاهبىصوملاطغضلاتايوتسمو
ديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلا
،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملانم
تاراطإلاطغضو٢٧١/تاراطإعجار
/٢٧٤.

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

-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"
ةرابعنعثحبا.١

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

ةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا

قئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلاباكرلاو

قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
وأمغكXXXنمباكرلاو

XXXلطر.
حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤

.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
ناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
لطر١٤٠٠يواسي"XXX"رادقملا
١٥٠نزوبباكرةسمخكانهو
حبصيذئدنع،ةبكرملايفًالطر
لمحةعسوةحاتملاةلومحلارادقم
٧٥٠-١٤٠٠(ًالطر٦٥٠بئاقحلا
).ًالطر٦٥٠=)١٥٠×٥(

بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥
ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.٤ةوطخلا

يفمدختسُتسكترايستناكاذإ.٦
ةفاضإمتيفوس،ةروطقمبحس
ىلإةروطقملاهلمحتيذلالمحلا
ليلدلااذهىلإعجرا.ةرايسلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٨

ةلومحلانمكلذللقُيفيكديدحتل
ةحاتملابئاقحلالمحةعسو
".كتبكرمل

ةصصخمالوةممصمتسيلةبكرملاهذه
.ةروطقمبحسل

١لاثم
لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١

.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=لوألا
مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢

مغك١٣٦=٢×)ًالطر١٥٠(
.)لطر٣٠٠(

=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
.)لطر٧٠٠(مغك٣١٧

٢لاثم
لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١

.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=يناثلا
مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢

مغك٣٤٠=٥×)ًالطر١٥٠(
.)ًالطر٧٥٠(

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٢٥٠(

٣لاثم
لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١

.)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=ثلاثلا
مغك٩١@باكرلانزوحرطا.٢

مغك٤٥٣=٥×)لطر٢٠٠(
.)لطر١٠٠٠(

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
تامولعمىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
نكامأوةبكرملاةعسنزونعةددحم
عمجملانزولاديزينأبجيال.دعاقملا
نزونعةلومحلاوباكرلاوقئاسلل
.ةبكرملاةعس
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١٨٩ ليغشتلاوةدايقلا

دامتعالاقصلم

قصلملاىلعلاثم

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

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملافاطعنالا
ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.

،ةلومحلاةقطنميفو.ةبكرملاب
مامألاىلإاهعضوىلعصرحا
عزوتنألواح.ناكمإلاردق
.يواستلابلمحلا

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

ةتباثلاريغءايشألانيمأتبجي.
.ةبكرملايف

اًيوطمدعقميأكرتتال.
ةجاحكانهنكتملاملفسألل
.كلذىلإ

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت
لوألالخاهبىصوملاتاداشرإلاهذهعبتا

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

.ةئجافملاتافقوتلاوليغشتلا
ةعرسكةقيقدلايفةفل٤٠٠٠زواجتتال.

.كرحملل
ءاوس،ةتباثةعرسىلعةدايقلابنجت.

.ةضفخنموأةيلاعتناك
ةلمرفللىندأةعرسىلإلاقتنالابنجت.

ةعرستناكاذإةبكرملاءاطبإلوأ
يفةرود٤٠٠٠نعديزتكرحملا
.ةقيقدلا

كرحملاطبضتال.ًالماعكرحملاكرتتال.
تاعرسىلعريسلادنعىلعأرايغىلع
.ةضفخنم

سرادموأقابسلاثادحأيفكرتشتال.
ةهيبشلاةطشنألاوأةيضايرلاةدايقلا
.هذهنييلتلاةرتفلالخ
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٠

ةداعإلةرملكدنعكرحملاتيزصحفا.
دنعتيزلاةفاضإبمقودوقولابدوزتلا
تيزلاكالهتسانوكيدق.ةرورضلا
لوألالخداتعملانمربكأدوقولاو

.)ليم١٥٠٠(مك٢٤٠٠
ةدايقلاكيلع،ةديدجلاتاراطإلانييلتل.

تافطعنملابنجتوةطسوتمتاعرسب
.)ليم٢٠٠(مك٣٠٠لوأيفةديدشلا
ىصقأدحدجويالةديدجلاتاراطإلا
ىلإليمتدقواهبصاخلابحسلل
.قالزنالا

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

ليغشتلاحاتفمعضاوم

نودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنمحاتفم
نيبلقنتلامتيفوسفرزلاىلعطغضلادنع
)تاقحلملا(ACC/ACCESSORY،عاضوأةثالث
)ءدب/نارود/ليغشت(ON/RUN/STARTو
Stoppingو the Engine/OFF)فاقيإ
.)ليغشتلافاقيإ/كرحملا
البلوخدلاماظنلاسرإزاهجنوكينأبجي
ليغشتمتييكةبكرملالخاد)RKE(حاتفم
لماعلاليغشتلاءدبرزناكاذإ.ماظنلا
ةبيرقةبكرملانوكتامبرف،لمعيالطغضلاب
ببسُيامميوقويداريئاوهةراشإنم
رظنا.حاتفمالبلوخدلاماظنعملخادتلا
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت

(RKE)/٢٩.

نوكتنأبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
ACC/ACCESSORYعضولايفةبكرملا
عم)ليغشت(ON/RUNوأ)تاقحلملا(
.لمارفلاةساودىلعطغضلا

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

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

،)P(نكرلاعضويفةبكرملانكتملاذإو
عضولاىلإلاعشإلادوعيفوس

ACC/ACCESSORY)ضرعمتيو)تاقحلم
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
دنعو.١٤٧/سورتلاقودنصلئاسررظنا
فوس،)P(نكرلاعضوىلإةبكرملالاقتنا
فاقيإ(OFFعضوىلإلاعشإلاماظنلقتني
.)ليغشتلا
.ةبكرملاكرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
يئابرهكلادعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح
دئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلل
.ةيئاوهلا
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١٩١ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

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

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

عضولاىلإلقتنا،اًمامتةبكرملافقوأ.٣
P)حاتفمليغشتفقوأو،)نكر
.لاعشإلا

رظنا.نكرلالمارفقّشع.٤
Electric Parking Brake)لمارف

.٢٠٠/)يئابرهكلانكرلا

ريذحت}
اًدقفاهكرحتءانثأةبكرملافاقيإببسيدق
ةمظنأولمارفلايفةدعاسملاةوقلل
ال.ةيئاوهلادئاسولاليطعتوهيجوتلا
تالاحيفالإةبكرملافاقيإيغبني
.اهتدايقءانثأكلذو،ئراوطلا

ةرايسلابيحنتلانكمملاريغنمناكاذإ
،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو،اًبناج
ENGINEرزلاىلعطغضاف START/STOP
يفنيترمطغضاوأ،نيتيناثنملوطأةدمل
.ناوثسمخلالخ

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

ACC/ACCESSORY)قحلملا(.
عضولانملاعشإلالقتنيفوس

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

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

ىلعاًطوبضملاعشإلالظيسذئدعب.١٩١
.)ليغشت(ON/RUNعضولا

طقفةمدخلاعضو

صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
رشؤمحابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
صحفضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألا
مدعوةبكرملاليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالا
طغضلانإف،لمارفلاةساودىلعطغضلا
ناوث٥ىلعديزتةدملرزلاىلعرارمتساب
ةمدخلاعضويفةبكرملاعضوىلإيدؤي
توصلاوتادادعلاةمظنألمعتهيفو.طقف
،)ليغشت(ON/RUNعضويفامكاًمامت
ءدبنكميالف.ةبكرملاةدايقنكميالنكلو
.طقفةمدخلاعضويفكرحملاليغشت
ليغشتفاقيإلىرخأةرمرزلاىلعطغضا
.ةبكرملا

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

هيبنت

اذإ)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالالواحتال
كلذبتمقاذإو.كرحتتةبكرملاتناك
ال.فلتللةكرحلالقانضرعتينأنكميف
فقوتدنعالإ)نكر(Pعضولاىلإلقتنت
.ةبكرملا
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٢

هيبنت

تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريغُتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكتادعمرظنا.كلذنعجتان
.٢٣٦/ةيفاضإ

ليغشتلاءدبتاءارجإ

بجي،حاتفمنودبلوخدلاماظنعم.١
لوخدلاماظنلاسرإزاهجنوكينأ
لخاد)RKE(حيتافمنودبدعبنع
طغضا.ةبكرملا

ENGINE START/STOPطغضلاءانثأ
نارودءدبدنع.لمارفلاةساودىلع
.رزلاررح،كرحملا
عمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانيخست
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
سيلRKEماظنلاسرإزاهجناكاذإ
وأ،شيوشتكانهناكوأ،ةبكرملايف
ةيراطبىوتسمضافخناةلاحيف
زكرمموقيفوسف،RKEماظن
.ةلاسرضرعب)DIC(قئاسلاتامولعم
١٤١/لافقألاوحيتافملالئاسرعجار
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشتو
.٢٩/(RKE)حاتفم

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
عضوىلإلاعشإلاةداعإقيرطنع

START)نارودلاءاهتنادعب)ليغشتلاءدب
ىلإكلذيدؤينأنكمي،ةرشابم
هفلتونارودلاروتوملةدئازلاةنوخسلا
ةيناث١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلاذافنتساو
دربيىتحةلواحملكنيبلقألاىلع
.نارودلاروتوم

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

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

ةكرحلالقانطبضاوكرحملالغش
تييزتمتيوتيزلانخسيىتحقفرب
.ةكرحتملاءازجألاعيمج

ءدبلا/فقوتلاماظن

ريذحت}
ًالوأسورتلارييغتنودةرايسلاةرداغم
كرحتىلإيدؤيدق)نكر(Pعضولاىلإ
وأتنأضرعتتنأنكميو.ةرايسلا
ةزيمبةدوزمةرايسلانأل.ةباصإللنورخآلا
نظتدقف،كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا
نكلولمعلانعفقوتدقكرحملانأ
لمعيسلمارفلاةساودريرحتدرجمب
.ىرخأةرمكرحملا
Pعضولاىلإةكرحلالقانعارذلقنبمق
عضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأو)نكر(

LOCK/OFF)جورخلالبق،)فاقيإ/لفق
.ةبكرملانم

دنعدوقولاريفوتماظنىلعةبكرملايوتحت
كرحملاليغشتفاقيإلليغشتلاءدب/فقوتلا
.دوقولاىلعظافحلايفةدعاسملاو
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كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا

فقوتدعبولمارفلاىلعطغضلادنع
فاقيإمتيدقاًمامتةكرحلانعةرايسلا
ريشُيدق،فقوتلادنع.كرحملاليغشت
ىلإكرحملانارودةعرسسايقم

AUTO STOPحابصمءيضيدقوأ
Auto Stopعجار.تادادعلاةعومجميف

عضوو١١٨/كرحملانارودةعرسسايقم
/)روطملازارطلاةعومجم(يئاقلتلافقوتلا

طغضلاوألمارفلاةساودريرحتدنعو.١٣٠
ليغشتةداعإمتيدق،دوقولاةساودىلع
.كرحملا
يئاقلتلافقوتلاةزيمطيشنتءاغلإمتيدق
:ةيلاتلاتالاحلايف
ةعرسنمىندألادحلاىلإلوصولامدع.

.ةرايسلا
سورتلاقودنصوأكرحملالوصومدع.

.ةبولطملاليغشتلاةرارحةجردىلإ
جراخةيجراخلاةرارحلاةجردعوقو.

اماًبلاغو،بولطملاليغشتلاقاطن
ةجرد١٤(ةيوئمةجرد١٠-نيبنوكت
ةجرد١٢٢(ةيوئمةجرد٥٠و)تياهنرهف
.)تياهنرهف

سرتيأىلعسورتلارييغتعارذدوجو.
.)ةدايق(Dفالخب

.بيرقتقونمةيراطبلالصفمت.

.ضفخنمةيراطبلانحش.

ىلإةيلخادلاةحارلاىوتسملوصومدع.
مكحتلاماظنلبولطملاىوتسملا
رظنا.بابضلاةلازإتادادعإوأخانملاب
خانملابيكيتاموتوألامكحتلاماظن
مكحتلاماظنوا١٦٧/)ةيعابرةقطنم(
)ةيئانثةقطنم(خانملابيكيتاموتوألا
/١٧٤.

.نيتقيقدنمربكأيئاقلتلافقوتلاتقو.

يئاقلتلاءدبلا/فقوتلاةفيظوليطعتنكمي
ماظنةشاشىلعhسملبكرحملل
رشؤملاءيضيس.هيفرتلاوتامولعملا
نأىلعةلالدللحاتفملاراوجبدوجوملا
.طشنماظنلا

تاقحلملاةقاط
)RAP(ةزجتحملا
ةدملةبكرملاهذهتاقحلممادختسانكمي
ليغشتفاقيإدعبقئاقد١٠ىلإلصت
:كرحملا
يتوصلاماظنلا.
ةيئابرهكلاذفاونلا.
)ةدوزمتناكاذإ(ةبكرملافقسةحتف.
توصلاماظنلةدوزملاةقاطلالمعتفوس
.قئاسلابابحتفمتيىتحوأقئاقد١٠ىتح
ةحتفوأذفاونللةدوزملاةقاطلالمعتفوس
متيىتحوأقئاقد١٠ىتحةبكرملافقس
.بابيأحتف

نكرلاعضوىلإلقنلا
:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل

لمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
.ديلالمارفطبضعم
Electricرظنا Parking Brake
.٢٠٠/)يئابرهكلانكرلالمارف(

Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتبمق.٢
رزلاىلعرارمتسابطغضلاب)نكرلا(
ىلعطغضلاورايغلاعارذيفدوجوملا
ءزجلاهاجتايفلماكلكشبعارذلا
.ةبكرملانميمامألا
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OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٣
.)ليغشتلافاقيإ(

دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجكعمذخ.٤
.)RKE(حاتفمالب

كرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلاديق

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا
ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
ديلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
.)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتو
.١٩٣/نكرلاعضوىلإلقنلارظنا

امنيبةبكرملاكرتيرورضلانمناكاذإ
بجيف،ليغشتلاعضويفكرحملانوكي
طبرو)نكرلا(Pعضوىلعةبكرملاطبض
Pعضولاىلإلاقتنالادعبو.ديلالمارف
جراخللرايغلاعارذكرحتنألواح،)نكرلا(
عارذيفدوجوملارزلاىلعطغضلانودب
.ًالوأرايغلا
عارذنوكينلفكلذبمايقلاكنكمأاذإو
Pعضولايفلماكلكشبًاقلغمرايغلا
.)نكرلا(

نارودلامزعلفق
نزوعضيامدنعنارودلامزعلفقثدحي
ةطاقسىلعمزاللانعةدئازةوقةبكرملا
دنعثدحياموهو.ةكرحلالقانيففاقيإلا
متيملوةعفترمضرأىلعةبكرملافاقيإ
)نكرلا(Pعضولاىلعةكرحلالقانطبض
بعصلانمنوكيٍذئدنعومئالملالكشلاب
لفقبنجتلو.)نكرلا(Pعضولانمجورخلا
ىلإلقتنامث،ديلالمارفطبرا،نارودلامزع
مايقلاةيفيكىلعفرعتللو.)نكرلا(Pعضولا
.هالعأ"نكرلاعضوىلإلاقتنالا"عجار،كلذب
،نارودلامزعلفقثودحمدعلاحيفو
نعلتلاىلعأىلإةبكرملاعفدمزليدقف
ةطاقسطغضسيفنتلىرخأةبكرمقيرط
Pعضولانملاقتنالاكنكميكلذبو،فاقيإلا
.)نكرلا(

نكرلاعضونملقنلا
ريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ممصمرايغلالفقريرحتماظن.رايغلالفق
ام،)نكر(Pعضولانمعارذلاكيرحتعنمل
عضولاىلعًاطوبضملاعشإلانكيمل

ON/RUN)ىلعطغضلامتو)نارود/ليغشت
.لمارفلاةساود
ءانثتسابًامئادرايغلالفقريرحتماظنلمعي
ريغةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلا
لقأ(يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشم
.)تلوف٩نم
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاعجار.ةيراطبلل
.تامولعملانمديزملل٢٩١/ىرخأ
:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل

.لمارفلاةساودىلعطغضا.١
رظنا.نكرلاةلمرفريرحتو.٢

Electric Parking Brake)لمارف
.٢٠٠/)يئابرهكلانكرلا

.رايغلاعارذرزىلعطغضا.٣
.رايغلاعارذكرح.٤
Pعضولانملاقتنالاىلعرداقريغتنكاذإو
:)نكرلا(

.لماكلكشبرايغلاعارذرزريرحتبمق.١
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،لمارفلاةساودىلعطغضلاعمو.٢
.ىرخأةرمرايغلاعارذرزىلعطغضا

.رايغلاعارذكرح.٣
Pعضولانمرايغلاعارذكرحتيملاذإ
بحسةمدخوأليكولاىلإعجراف،)نكرلا(
.ةفرتحم

ةلباقحوطسىلعنكرلا
لاعتشالل

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
ةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملا
بشعلاوأرجشلاقرووأقاروألاىلع
.قارتحاللةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلا

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةرايسلافاقيإمدعلضفُي
نارودءانثأةرايسلاةرداغمدنع.كرحملا
نمدكأتللةحيحصلاتاوطخلاعبتا،كرحملا
ناكميفاهفوقونمدكأتللواهكرحتمدع
نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.ةبسانمةيوهتب
.١٩٥/كرحملامداعو١٩٣/

عم)نكر(Pعضولاىلعةرايسلاكرتدنع
لوخدلالاسرإزاهجدوجووكرحملاريودت
،ةرايسلاجراخ)RKE(حاتفمالبدعُبنع
.ةدحاوةعاسرورمدعبكرحملافقوتيسف
عم)نكر(Pعضولاىلعةرايسلاكرتدنع
)RKE(لاسرإزاهجدوجووكرحملاريودت
ةدملاًرئادكرحملالظيسف،لخادلاب
فقوتيسةيناثلاةعاسلاةياهنيفو.نيتعاس
.ةرايسلاليغشت
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت

كرحملاتاثاعبنا

كرحملامداع

ريذحت}
ديسكألوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نإ.ةحئارلاونوللاميدع)CO(نوبركلا
)CO(نوبركلاديسكألوأزاغلضرعتلا
.ةافولاىتحويعولادقفببسينأنكمي
ةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي
:ةلاحيف
ةفيعضقطانملايفةبكرملاؤطابت.

قافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
نأنكمييذلاقيمعلاديلجلاوأ
ندبتحتءاوهلاقفدتقيعي
.)مداعلاريساوموأةبكرملا

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

ةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.
.مئالمريغلكشبهحالصإوأهفلتوأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
كرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
لثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضويف
ةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملاوأبآرملا
.ددجتم

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضفُي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلقنلاعجار.كرحتتنلةرايسلا
.١٩٥/كرحملامداعو١٩٣/نكرلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

عارذلةفلتخملاعاضوألانمديدعلادجوت
.رايغلا
P)قيشعتيفعضولااذهمدختسُي:)نكر
دنععضولااذهمدختسا.ةيفلخلاتالجعلا
رذعتيةبكرملانألكرحملاليغشتءدب
.ةلوهسباهكيرحت

ريذحت}
ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
ديلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
.)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتو
.١٩٣/نكرلاعضوىلإلقنلارظنا

Pعضولاىلعرايغلاعارذطبضنمدكأت
.كرحملاليغشتءدبلبقلماكلاب)نكرلا(
لفقريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملا
لماكلكشبةيداعلالمارفلاطبرا.رايغلا
لبقرايغلاعارذرزىلعطغضامثًالوأ
طبضدنع)نكر(Pعضولانملاقتنالا
/ليغشت(ON/RUNعضولاىلعلاعشإلا
Pعضولانملاقتنالاكنكميملاذإو.)نارود
عارذىلععقاولاطغضلاسيفنتبمق،)نكر(
ىلإلماكلكشبرايغلاعارذعفداورايغلا
طبرىلعظافحلاعم)نكر(Pعضولا
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رايغلاعارذرزىلعطغضاذئدعب.لمارفلا
لقنلارظنا.رخآرايغىلإرايغلاعارذلقناو
.١٩٤/نكرلاعضونم

هيبنت

)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابتمقاذإ
ببستينأنكميفمامأللةبكرملاريسءانثأ
يطغينلو.ةكرحلالقانفلتيفكلذ
مقتال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
دعبالإ)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلاب
.ةبكرملافقوت

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
نكمي،ةبكرمللةضفخنملاتاعرسلاىلعو
ةبكرملاريجحتل)عوجر(Rعضولامادختسا
وأجولثلاقطانمنمجورخللمامأللوفلخلل
فالتإيفببستلانودبلمرلاوأديلجلا
.١٨٦/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.ةكرحلالقان

N:ًاطبترمكرحملانوكيالعضولااذهيف
كرحتءانثأليغشتلاةداعإلو.تالجعلاب
)دياحم(Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملا
Nعضولامادختساًاضيأكنكمي.طقف
.ةبكرملابحسءانثأ)دياحم(

ريذحت}
رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
ةرطيسلادقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ىلإلقتنتال.ءايشألاوأصاخشألامدصتو
ىلعكرحملاليغشتءانثأةدايقرايغ
.ةيلاعةعرس

هيبنت

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

D:رفويوهو.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
تنكاذإ.دوقولليداصتقاكالهتسالضفأ
:تنكو،رورمللرثكأةقاطىلإجاتحت
/مك٥٥نملقأةعرسىلعريستس.

ىلعطغضا،)ةعاس/ًاليم٣٥(ةعاس
ةفاسملافصتنملدوقولاةساود
.لفسألًابيرقت

٣٥(ةعاس/مك٥٥ةعرسىلعريستس.
ةساودىلعطغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم
.لفسأللماكلكشبدوقولا
رايغىلإةكرحلالقانلوحتيفوس
.ربكأةقاطديلوتعمىندأ

رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
عجار.قالزنإلاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.١٨٣/مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"

M:لالخنمعضولااذهىلإلوخدلانكمي
ىلإ)ةدايق(Dعضونملقنلاعارذكيرحت

M)يوديلاعضولا(.عضولاحيتيM)عضولا
ةمئالملاسورتلاديدحتبقئاسلل)يوديلا
نمجورخلانكمي.ةيلاحلاةدايقلافورظل
لقنلاعارذةداعإب)يوديلاعضولا(Mعضو
يوديلاعضولارظنا.)ةدايق(Dعضولاىلإ
/١٩٨.
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هيبنت

اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
ىلإطقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلت
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
لوحتالجعلاريودتبمقتالفةبكرملا
دحأىلعفقوتلادنعو.اهروحم
تيبثتللمارفلامدختسا،تاعفترملا
.اهناكميفةبكرملا

بقارُت،يضايرلاعضولاىلعدجاوتلاءانثأ
اًيكيتاموتوأحيتتو،ةدايقلاءادأةبكرملا
ةدايقفاشتكادنعءادألاعفرصئاصخ
اهنأشنمصئاصخلاهذهو.ةوقلابةمعفم
لقانبةضفخنملاسورتلاىلعظافحلا
كرحمللةحاتملاحبكلاةجردةدايزلةكرحلا
دنعةباجتسالاىدمنيسحتوةحاتملا
هذهنمةبكرملاجرختفوس.عراستلا
يداعلاليغشتلاعضوىلإدوعتوصئاصخلا
ةدايقدوجوفشتكتملاذإةريصقةرتفدعب
ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا.ةوقلابةمعفم
/٢٠٤.

يوديلاعضولا
فيفخلالقنلا

هيبنت

ددععافتراعم،ةبكرملاةدايقيدؤتدق
لقنلانودةقيقدلايفكرحملاتارود
رقنلابلقنلامادختساءانثأىلعأرايغىلإ
ليدبتلامدعىلعصرحا.ةبكرملافلتىلإ
مادختساءانثأةرورضلادنعالإىلعأرايغل
.رقنلابلقنلا

دجوت"رقنلابلقنلا"ةزيمبةدوزملاتابكرملا
ةدايقلاةلجعةرخؤميفليغشتلارصانعاهب
سورتلاقودنصليوديلالقنلاضرغب
.يكيتاموتوألا

:مئادلارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل
)ةدايق(Dعضولانمرايغلاعارذكرح.١

امدنع.)يوديلاعضولا(Mعضولاىلإ
متيس،"رقنلابلقنلا"عضويفنوكت
فرحألاةعومجميفMفرحلاديدحت

PRNDMتادادعلاةعومجمنم،
.ةيلاحلاةعرسلاىلإةراشإلامتيسو

هاجترسيألاليغشتلارصنععفدا.٢
ليغشتلارصنعوةعرسلاليلقتلقئاسلا
.ةعرسلاةدايزلقئاسلاهاجتنميألا
طغضا،حاتمسرتلقأىلإلاقتنالل
ليغشتلارصنعىلعرارمتسالاعم
.رسيألا

ىرخأةرملقنلاعارذكرح،جورخلل.٣
.)ةدايق(Dعضولاىلإ

Dعضولايفةعرسلارييغتعارذنوكيامدنع
Permanentعضويفسيلو)ةدايق( Tap
لقنلاليغشترصانعلمعت،)مئادلارقنلا(
يوديلارايغلالقنعضوطيشنتىلعرقنلاب
.اًيوديةكرحلالقنحيتيامم،اًتقؤمرقنلاب
رقنلابلقنلا"عضونمةبكرملاجرختف
تسةدملدوقولاةساودتابثدعب"تقؤملا
ىلع"تقؤملارقنلابلقنلا"عضولمعي.ناوث
دنعجورخلانودلوطأةرتفسرتلاتيبثت
ةعومجملةلمرفلاريفوتلةيلحاسلاةحالملا
عضوفاقيإكلذكنكميو.ةكرحلالقن
مكحتلارصنعتيبثتلالخنمتقؤملاسمللا
.ةريصقةرتفلىلعألارايغلللقنللنميألا
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فوس،رقنلابلقنلاةزيممادختساءانثأو
رثكأةبكرملابصاخلاليدبتلاءادأنوكي
ةزيملاهذهمادختساكنكمي.اًتابثوةعرس
تاردحنملادحأدوعصدنعوأةيضايرلاةدايقلل
عضويفءاقبللكلذو،هيلعنملوزنلاوأ
ىندأرايغلليدبتللوألوطأةرتفلقيشعتلا
.كرحملابةلمرفلاوأةقاطلانمديزملل
ىلإلقنلابالإةكرحلالقانكلحمسينل
ددعوةبكرملاةعرسلةمئالملاتارايغلا
للقتنل.)rpm(ةقيقدلايفكرحملاتارود
ددعناكاذإةعرسلاةكرحلالقنةعومجم
ةياغللاًعفترمةقيقدلايفكرحملاتارود
ةعرسلاةدايزوأيلاتلاضفخنملاسرتلايف
ددعلوصودنعيلاتلاىلعألاسرتلاىلإ
.ىصقألادحلاىلإكرحملاتارود
،ببسيألتاعرسلارييغتةيلمععنممتاذإ
ةعومجميفليدبتلارذعتةلاسرلارهظتسف
سورتلاقودنصلئاسرعجار.تادادعلا
/١٤٧.

يففقوتلاعضونمةبكرملاعراستدنعو
ليدبتلابىصوي،ةيجلثلاوأةيديلجلافورظلا
ىلعألارايغلاحمسي.يناثلارايغلاىلإ
ىلعبحسلانمديزملاباستكابةبكرملل
.ةقلزنملاحطسألا

ةدايقلاةمظنأ

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
ًامئادةزيملاهذهبةدوزملاتابكرملالسرت
.ةفاكعبرألاتالجعلاىلإكرحملاةقاط
طبضلابموقتولماكلابةيكيتاموتوأيهو
.قيرطلافورظبسحيتاذلا

لمارفلا

عناملالمارفلاماظن
)ABS(قالغنالل
ةعناملالمارفلاماظنبةبكرملاهذهديوزتمت
ينورتكلإلمارفماظنوهو،)ABS(قالغنالل
.ةلمرفلادنعقالزنالاعنمىلعدعاسيمدقتم
ABSماظنأدبي،ةكرحلابةبكرملاأدبتامدنع
ًايظحلًاجيجضعمستدق.هسفنصحفب
اذهءارجإءانثأةقطقطتوصوأروتوملل
ةساودنأًاضيأظحالتامبرو،رابتخالا
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.ًاليلقكرحتتلمارفلا

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

ناكوبطرقيرطىلعنامأبدوقتتنكاذإ
لمارفلاىلعطغضلايرورضلانم
قئاوعلابنجتلةلمرفلايفرارمتسالاو
راعشتسابرتويبمكلاماظنموقي،ةئجافملا
تالجعلاىدحإتناكاذإو.تالجعلاءاطبإ
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فوسف،نارودلانعفقوتلاكشوىلع
لمارفلللصفنملاليغشتلابرتويبمكلاموقي
.ةلجعلكىلع
قالغناللةعناملالمارفلاماظنريغُينأنكمُي
بسحةلجعلكلةبسنلابلمارفلاطغضنم
موقينأنكمياممعرسألكشبو،ةرورضلا
ىلعكدعاسينأنكمي.قئاسيأهب
.ةديدشلاةلمرفلاعمقئاعلالوحفافتلالا
يفرتويبمكلارمتسي،لمارفلاطبردنعو
ةلجعلاةعرسصوصخبتاثيدحتلالابقتسا
.كلذلًاقفوةلمرفلاطغضيفمكحتيو
قالغناللةعناملالمارفلاماظنريغُيال:ركذت
ةساودىلعمدقلاعضولبولطملاتقولانم
.فقوتلاةفاسمنمًامئادللقُيالولمارفلا
ريستيتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ
يفاكلاتقولاكانهنوكينلفكمامأ
ةبكرملاهذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
كرتىلعًامئادصرحإ.ةأجفتفقوتوأ
ماظنعمىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسم
.قالغناللةعناملالمارفلا

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

ةساودىلعطغضاطقف.ةلمرفلاخضبمقتال
ةعناملالمارفلاماظنكرتاوماكحإبلمارفلا
ليغشتتوصعمستدق.لمعيقالغنالل
ضبنبرعشتوABSماظنكرحموأةخضم
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لمارفلاةساوديف

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
يفو.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلاب
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلضفأنمىتحرثكأهيجوتلا

Electric Parking Brake
)يئابرهكلانكرلالمارف(

ةيئابرهكديلمارفماظنبةدوزمةبكرملا
)EPB(.نوكتامًامئادةيئابرهكلاديلالمارفو
ىلعلاعشإلاطبضعمىتح،طيشنتللةلباق
فازنتساعنملو.ليغشتلافاقيإعضو
لمارفماظنتارودراركتبنجت،ةيراطبلا
نوكيالامدنع)EPB(ةيئابرهكلانكرلا
.ليغشتلاديقكرحملا

عضوحابصمىلعماظنلايوتحي
حابصمورمحأنولبنكرلالمارف
عجار.نكرلالمارفبصاخرفصأيريذحت

Electric Parking Brake Light)حابصم
ةنايصو١٢٦/)يئابرهكلانكرلالمارف

Electric Parking Brake Light)حابصم
كانه.١٢٦/)ةيئابرهكلانكرلالمارف
زكرميفنكرلالمارفبقلعتتىرخألئاسر
ماظنلئاسررظنا.)DIC(قئاسلاتامولعم
ةيئابرهكلاةقاطلاتناكاذإ.١٣٨/لمارفلا
ديلالمارفطبركنكمينلفةيفاكريغ
.اهريرحتوأةيئابرهكلا
حابصمنمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
قيشعتنمدكأتللرمحألانكرلالمارفةلاح
.نكرلالمارف

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.اًيظحلةيئابرهكلا
رمحألانكرلالمارفةلاححابصمضمويس
ديلالمارفطبردنعتابثبءيضيمث
ةبملناكاذإو.لماكلكشب)EPB(ةيئابرهكلا
لكشبرمحأنولبضموتديلالمارفةلاح
ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارفنوكت،رمتسم
يفةلكشمكانهنوكتدقوأ،طقفًايئزج
ضرعمتيفوسو.ةيئابرهكلاديلالمارف
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
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لواحو)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفررح
ةءاضإمدعةلاحيف.ديدجنماهطبر
كيلعف،ضيمولايفرمتسااذإوأ،حابصملا
ةبكرملاةدايقرذحاو.ةبكرملاةمدخبمايقلا
نكرلالمارفعضوحابصمضيموةلاحيف
رظنا.ليكولاعمرمألاعجار.رمحأنولب

Electric Parking Brake Light)حابصم
.١٢٦/)يئابرهكلانكرلالمارف

صاخلارفصألايريذحتلاحابصملالعتشااذإ
ديلالمارفحاتفمطغضا،نكرلالمارفب
.ًاعوفرمهئاقبإيفرمتساو)EPB(ةيئابرهكلا
ةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
نولبنكرلالمارفعضوحابصمءيضيىتح
حابصميقبناكاذإ.رمتسملكشبرمحأ
،ًائيضمنكرلالمارفبصاخلارفصألاريذحتلا
.كليكوعجارف
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
،يعيبطرمأاذهو.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلليرودلاصحفلالجأنمثدحيو
.ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلميلسلا
مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

عضولايفلاعشإلاعض.١
ACC/ACCESSORY)وأ)تاقحلم

ON/RUN)ليغشت(.
.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمطغضا.٣

)EPB(ةظحلللفسألل.
امدنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
.رمحألانكرلالمارفعضوحابصمئفطني
صاخلارفصألايريذحتلاحابصملالعتشااذإ
ةيئابرهكلاديلالمارفررح،نكرلالمارفب
ديلالمارفحاتفمىلعلفسأللهطغضب
رمتسا.لفسأللهطغضيفرمتساوةيئابرهكلا
ىتحةلاحلاهذهىلعحاتفملاءاقبإيف
اذإ.رمحألانكرلالمارفعضوحابصمئفطني
ةلواحمدعبًالعتشمنيحابصملادحأيقب
.كليكوعجارفريرحتلا

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا
ةيئابرهكلا
ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
امدنععيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلاةدعاسم
دعاسمةزيمىلعةبكرملاهذهيوتحت
قئاسلاةدعاسملًاصيصخةممصُملالمارفلا
اهتعرسنمليلقتلاوأةبكرملافاقيإىلع
مدختست.ئراوطلايفةدايقلافورظيف
يفمكحتللةيسايقلاةدحولاةزيملاهذه
لجأنمتابثلاماظنلكيلورديهلالمارف
فورظلايفيوقلالمارفلاماظنليمكت
طغضلابماقدققئاسلااهيفنوكييتلا
ًالواحملمارفلاةساودىلعةوقبوةعرسب
موقت.ةبكرملاءاطبإلوأةعرسبفقوتلا
لمارفيفمكحتللةيسايقلاةدحولا
طغضةدايزبتابثلاماظنلكيلورديهلا
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متيىتحةبكرمللنارودلكيفلمارفلا
.قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنت
وألمارفلاةساودلةطيسبلاةبذبذلاربتعُتو
اًيداعاًرمأتقولااذهيفةساودلاةكرح
طغضلايفرارمتسالاقئاسلاىلعبجيو
فقومهيضتقياملاًقفولمارفلاةساودىلع
لمارفلادعاسمةزيمكفمتيفوس.ةدايقلا
ضافخناوألمارفلاةساودريرحتدنعًايئاقلت
.ةعرسبلمارفلاةساودطغض

ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملاىلع
ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتيدق
فقوتدنعاًيئاقلت)HSA(تاعفترملاىلع
ماظننيكمتمتيملوعفترمقوفةبكرملا
تممصدقو.)AVH(ةبكرملليئاقلتلافقوتلا
ىلإًءاوس،ةبكرملاكرحتعنملةزيملاهذه
.ردحنمىلعاهتدايقءانثأ،فلخلاوأمامألا
ىلإلمارفلاةساودريرحتنملاقتنالالالخ
موقت،لئامقيرطىلعقالطناللعراستلا
كرحتعنمللمارفلاطغضتيبثتبHSAةزيم
تناكاذإHSAةزيمليعفتمتينلو.ةبكرملا
ةهجاوميففقتوةدايقرايغىلعةبكرملا
يفةبكرملاتناكاذإوأردحنمقيرط
عضولاقيشعتعمدعاصقيرطةهجاوم
R)عوجر(.

يئاقلتلافاقيإلا
)AVH(ةبكرملل

يئاقلتلافقوتلاةيصاخليغشتنكمي
AUTOىلعطغضلاب)AVH(ةبكرملل HOLD
بابقالغإوقئاسلانامأمازحتيبثتعم
ءيضيس.كرحملاليغشتوقئاسلا
.AVHرشؤم

ةبكرملافقوتدنعةزيملاهذهطشنتس
لمارفلاةساودريرحتدعب.ةكرحلانماهعنمل
مدختست،دوقولاةساودىلعطغضلالبقو
يفةبكرملاتيبثتللمارفلاطغضAVHةزيم
روتومطشنيدق،كلذىلإةفاضإ.اهناكم
قالغناللةعناملالمارفلاماظنةخضم
ةبكرملاىلعظافحلللمارفلاطغضنيوكتل
.رمألامزلاذإماتفقوتيف
،ةبكرملاتيبثتبAVHةزيممايقةلاحيف
.رضخألانوللاىلإAVHرشؤمريغتيفوس
تيبثتبموقتساهنإفAVHةزيمطيشنتدرجمب
قيشعتبمقذئنيحةددحمةينمزةرتفلةبكرملا
AVHةزيمنأنممغرلاب.فقوتلالمارف
اذإفوقولالمارفقشعتتس،ةبكرملاتبثت
نامأمازحوأاًحوتفمقئاسلابابناك
.تبثمريغقئاسلا
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ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
ماظنلاليغشت
رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(وStabiliTrak®،مكحتلاماظن
ةمظنألاهذهدعاست.تابثلايفينورتكلإلا
دعاستوتالجعلانارودنمدحلاىلع
ًاصوصخو،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلا
.ةقلزلاقرطلاىلع
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
اهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
امدنع.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدق
ىلعلمارفلاTCSماظنمدختسي،اذهثدحي
نمللقيواهناكميفرودتيتلاتالجعلا
يفتالجعلانارودنمدحللكرحملاةقاط
.اهناكم
راعشتسادنعStabiliTrakماظنليعفتمتي
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةبكرملا
.لعفلابةبكرملاهيفريستيذلاهاجتالاو
ةلمرفلاطغضStabiliTrakماظنمدختسيو
تالجعلمارفنميأىلعيئاقتنالكشب
ىلعظافحلاىلعقئاسلاةدعاسملةبكرملا
.حيحصلااهراسميفةبكرملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
StabiliTrakوأرجلايفمكحتلاماظنءدبو
متي،اهناكميفتالجعلانارودنمدحلاب
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفذئدنع
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلغتشيدق
فورظحمستامدنعىرخأةرم
.كلذبقيرطلا
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
وألحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلا

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٨٦
.مسقلااذهيفاًقحال

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

.اهناكميفتالجعلانارود
.StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
.نيماظنلا

،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظت
نأىلإةراشإللًالعتشمىقبيوdلعتشيو
يفقئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
ةنمآةبكرملا.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملا
ةدايقلاطبضيغبنينكل،ةدايقلالجأنم
.كلذلًاقفو

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣
.ةبكرملاةدايقبمق.٤

جاتحتدق،ًالعتشميقبوdلعتشااذإ
اذإ.ةلكشملاصيخشتليفاضإتقولةبكرملا
عجار،هيلعيهامىلعةلاحلاترمتسا
.كليكو
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ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
.)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
.فلتللةبكرملاليغشتطخضرعتيدقو

ررحوطغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
Y.رجلاليغشتفاقيإحابصمiمتي
ضرعمتيوتادادعلاةعومجميفهضرع
رظنا.ةبسانملاقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
.١٤٤/ةدايقلايفمكحتلاماظنلئاسر

ررحوطغضا،ىرخأةرمTCSماظنليغشتل
Y.أفطمرجلاءوضئفطنيسiضورعملا
.تادادعلاةعومجميف
،StabiliTrakوTCSماظنليغشتفاقيإل
ءيضيىتحYىلعرارمتسالاعمطغضا
ماظنفقوتحابصموiرجلافقوتحابصم

StabiliTrak gيفةءاضإلايفنارمتسيو
ةبسانملاةلاسرلارهظت.تادادعلاةعومجم
لئاسررظنا.قئاسلاتامولعمزكرميف
.١٤٤/ةدايقلايفمكحتلاماظن

ةرمStabiliTrakوTCSماظنليغشتل
حابصمئفطني.Yررحوطغضا،ىرخأ
ماظنفقوتحابصموiرجلافقوت

StabiliTrak gتادادعلاةعومجميف.

ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا
/٢٣٩.

ةدايقلاعضوبمكحتلا
ساسحإةفاضإةدايقلاعضوبمكحتلالواحي
وأ،ةحاررثكأةلحرميدقتوأ،يضاير
سيراضتوأسقطلافورظيفةدعاسملا
رييعتجماربماظنلااذهريغي.ةفلتخملاضرألا
.تقولاسفنبةعونتملاةيعرفلاةمظنألا
،ةرفوتملاايازملاو،ةمزحلارايتخابسحبو

،هيجوتلاو،قيلعتلاموقي،ددحملاعضولاو
قيقحتلتارييعتلارييغتبةرادإلاةلسلسو
.ددحملاعضوللةبسنلابةبوغرملاصئاصخلا

لوسنوكلايفدوجوملاعضولاررحوطغضا
ةعومجميفعضولاةمئاقطيشنتلطسوألا
روهظىلإىلوألاةطغضلايدؤتس.تادادعلا
ىلإةيلاتلاتاطغضلايدؤتس.يلاحلاعضولا
ًادادعإرتخا.ةرفوتملاعاضوألانيبامريرمتلا
رفوتت.ةدايقلافورظتريغتاذإًاديدج
:ةيلاتلاعاضوألا

يحايسلاعضولا
ىلعوةنيدملايفةيداعلاةدايقللهمدختسا
ةسِلسةدايقلجأنمةعيرسلاقرطلا
.ةلهسو
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ليغشتلاةزيمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
عضودجويف،)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاب

Tour)يحايس(عضولانيبSport)يضاير(
روعشلل)جلث/ديلج(Snow/Iceعضوو
.اًنزاوترثكأساسحإب

يضايرلاعضولا
وأقيرطلافورظتناكاذإهمدختسا
نكميةباجتسابلطتتةيصخشلاتاليضفتلا
.ربكألكشباهبمكحتلا
يفيضايرلاعضولارشؤمرهظي،هديدحتدنع
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

)يضاير(Sportعضولايفنوكتامدنع
دقاهنكلواًيكيتاموتوأسورتلاةبكرملاريغتس
وهامملوطأةرتفللقألاسرتلابظفتحت
ىلعكلذوةيداعلاةدايقلاعضويفداتعم
عراستلاوقناخلالخدوةلمرفلابسح
سورتلاقودنصرظنا.ةبكرملليبناجلا
يفامبهيجوتلارٰيغتيس.١٩٦/يكيتاموتوألا
)اًدوزمناكاذإ(طشنلايفلخلاهيجوتلاكلذ
.قيقدلامكحتلانمديزمريفوتل
ليغشتلاةزيمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
عضولاموقي،)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاب

Sport)مزعلانمديزملاسرإب)يضاير
.ةيفلخلاتالجعلل

ديلجلا/جلثلاعضو
تابثلانمديزمىلإةجاحلادنعهمدختسا
عضومدختسيس.ةقِلزقرطىلعةدايقلادنع

Snow/Ice)دوقوةساودةطيرخ)جلث/ديلج
حطسألاىلعبحسلانيسحتلةفلتخم
.ةقلزنملا
ديلجلا/جلثلاعضورشؤمرهظي،هديدحتدنع
.قئاسلاتامولعمزكرميف
اذإمادختسالالجأنمةزيملاهذهمٰمصُتمل
ديلجلاوألحولاوألمرلايفةبكرملاتقلع
رظنا،ةبكرملاتقلعاذإ.ىصحلاوأجلثلاوأ
.١٨٦/ةرايسلاتقلعاذإ

ليغشتلاةزيمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
عضولاموقي،)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاب

Snow/Ice)نمديزملاسرإب)جلث/ديلج
.ةيمامألاتالجعللمزعلا

ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ريذحت}
ثيحًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ةعرسىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأ
تابثيفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباث
اذإوأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلا
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناك
ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي
،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم

ةعرسىلعظافحلانكميةعرسلاتبثمعمو
نودبرثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
ةساودىلعكمدقعضويفرارمتسالا
ىلعةعرسلاتبثملمعيالامك.دوقولا
٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرس
.)ةعاس/ًاليم
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مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاماظنأدباذإ
نارودنمدحلايفتابثلايفينورتكلإلا
ماظنمادختسادنعاهروحملوحةلجعلا
ريرحتمتيفوسف،ةعرسلاتابثيفمكحتلا
رظنا.ًايئاقلتةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
مادطصاراذنإثودحدنع.٢٠٣/تابثلايف
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتي
.٢٢٢/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار
مادختسابقيرطلافورظحمستامدنع
نكميٍذئنيح،نامأبةعرسلاتابثيفمكحتلا
.هليغشتةداعإ
مكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيف

J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

RES+:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
هذهةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلا
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ةدايزلهمدختسا،لعفلابًاطشنمةعرسلا
/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل.ةبكرملاةعرس
ةجردل+RESطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس
٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل.ىلوألاتابثلا
دادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك
.ةيناثلاةسباحلل+RESطغضا،ةعرسلا

SET-)طبضلةريصقةهربلطغضا:)طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ضفخلهمدختسا،لعفلابًاطشنمةعرسلا
/مك١رادقمبةعرسلاليلقتل.ةبكرملاةعرس
−SETىلعطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس
ىتحةعرسلاليلقتل.ىلوألاتابثلاةجردل
ةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالع
ةسباحلل−SETىلعطغضا،ةعرسلادادعب
.ةيناثلا
حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
وا١١٢/)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلاةزهجأ
/)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةعرسلالحارمةميقطبترتو.١١٥
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأRES+يفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأJقالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
ةعرسلارهظتس.−SETررحوطغضا.٣

ةزيجوةرتفلاهطبضمتيتلاةبولطملا
.تادادعلاةعومجميف

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضدنع
ماظنلرضخأرشؤمرهظي،ةبوغرملاةعرسلا
تادادعلاةعومجمبةعرسلاتابثيفمكحتلا
يفماظنلابةعرسلاطبضةلاسررهظتو
.ةدوجومتناكاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلا
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ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
يلاوحىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمبو

طغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
ةبكرملادوعتف.+RESرزىلعةزيجوةرتفل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإ

تبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز
ةعرسلا

:يليامميأذيفنتبمق
ىتح،+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.

.هررحمث،ةبوغرملاةعرسلاغولبمتي
لحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.

ىتحةزيجوةرتفل+RESطغضا،ةريغص
دادزت،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلا
ةعاس/مك١يلاوحرادقمبةبكرملاةعرس
.)ةعاس/ليم١(

،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
ةسباحلاىتحةزيجوةرتفل+RESطغضا
ةعرسةدايزمتيةطغضلكيف.ةيناثلا
يفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلا
.ةعرسلادادعىلع

تبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت
ةعرسلا

:يليامميأذيفنتبمق
متيىتح−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولب
.هررحمث

لحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ةزيجوةرتفل−SETىلعطغضا،ةريغص
،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلاىتح
/مك١يلاوحرادقمبةبكرملاةعرسلقت
.)ةعاس/ليم١(ةعاس

،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ىلعألةزيجوةرتفل−SETىلعطغضا
متيةطغضلكيف.ةيناثلاةسباحلاىتح
٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرسليلقت
يفحضوموهامك)ةعاسلايفليم
.ةعرسلادادعىلعتامالعلا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنموقيدق
.ةبكرملاةعرسليلقتلايكيتاموتوأةلمرفلاب

تبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت
ةعرسلا

.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
فوسف،ةساودلاىلعنمكمدقعفرتامدنعو
ةقبسمةعرسلاىلإعوجرللةبكرملائطبت
.درطملاريسللطبضلا

ريرحتلادعبوأعراستلاةساودطغضدنع
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإلليلقب
طبضىلإةزيجوةرتفل−SETطغضيدؤي
ةعرسلاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرمللةيلاحلا

تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا

ىلعةعرسلاتبثملمعةقيرطنإ
ةلومحوةعرسىلعفقوتتتاعفترملا
دوعصدنعو.تاعفترملارادحناوةبكرملا
طغضلاىلإجاتحتدقفةردحنملاتاعفترملا
ىلعظافحللدوقولاةساودىلعرارمتساب
ماظنموقيدقردحنمنملوزنلادنع.ةعرسلا
اًيكيتاموتوأةلمرفلابةعرسلاتابثيفمكحتلا
ىلإجاتحتدق،كلذكو.ةبكرملاةعرسليلقتل
نمليلقتللىندأرايغىلإليدبتلاوأةلمرفلا
متي،لمارفلاةساودقيشعتدنع.كتعرس
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنريرحت

ةعرسلاتبثمءاهنإ

:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

.Jىلعطغضا.



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

ليغشتلاوةدايقلا٢٠٨

ةعرسلاةركاذحسم

مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

ةعرسلايفمكحتلاةزيم
ةيمؤالتلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلابزيهجتلاةلاحيف
رايتخاىنستيلحاتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف
تابثيفمكحتلاماظنبةطوبضملاةعرسلا
مسقلااذهأرقا.ةقحاللاةوجفلاوةعرسلا
مدختسي.ماظنلااذهمادختسالبقهلمكأب
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(فشكلرادارتارعشتسمواريماك
نعةرابعةقحاللاةوجفلا.ىرخألاتابكرملا
نيب)ةفاسملاوأ(ةقحاللاةينمزلاةرتفلا
ىلعةرشابمكمامأةدوصرمةبكرموكتبكرم
.هاجتالاسفنيفكرحتتريسلاطخسفن
يفةبكرميأدوجوفاشتكامدعةلاحيف
مكحتلليمؤالتلاماظنلالمعي،كريسطخ
مكحتلاماظنلثم)ACC(ةعرسلاتابثيف
.مظتنملاةعرسلاتابثيف
طخيفةبكرميأدوجودصرةلاحيفامأ
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاناكمإبف،كريس
وأةبكرملاةعرسةدايز)ACC(ةعرسلاتابث
ىلعظافحللةبسانمةلمرفبمايقلاو،اهضفخ
ةزيمريرحتلو.ةددحملاةقحاللاةوجفلا
.لمارفلاقّشع،ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

رجلايفمكحتلاماظنطيشنتةلاحيف
)TCS(تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظنوأ

StabiliTrak®يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاو
متيدق،ليغشتلاديق)ACC(ةعرسلاتابث
يفمكحتلارظنا.اًيئاقلتACCماظنليطعت
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

حمستقيرطلافورظنوكتامدنعو.٢٠٣
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلامادختساب
ليغشتةداعإنكمي،نامأب)ACC(ةعرسلا
ماظنليغشتمتينلو.ىرخأةرمACCماظن

ACCرجلايفمكحتلاماظنناكاذإ)TCS(
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظنوأ

StabiliTrakًالطعم.

ريذحت}
مايقلاىلعةدودحمةردقهلACCماظن
يفاكلاتقولارفوتيالدقوةلمرفلاب
مادطصالابنجتلةبكرملاةعرسضفخل
ثدحيدقو.كمامأريستىرخأةبكرمب
تابكرملافقوتتوأئطبتامدنعكلذ
رظنا.كريسةراحىلإلخدتوأ،ةأجف
.مسقلااذهيف"قئاسلاهيبنت"اضيأ
ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةيئاقولاةدايقلارظنا.لمارفلاليغشتو
/١٨١.

ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ
:ةيلاتلاتالاحلايفACCماظنمدختستال
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
وأجولثلابةاطغمتارعشتسملا
الدقف.تاخاستالاوأديلجلا
.كمامأريستةبكرمماظنلافشتكي
نميمامألاءزجلاىلعظفاح
.افيظنلماكلابةبكرملا

بابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.
وأرطملاوألاثملاليبسىلع
ACCءادأنوكي،ديلجلالوطه
.فورظلاهذهلظيفاًدودحم

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

٢٠٩ ليغشتلاوةدايقلا

J:هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا.
ةعومجميفضيبألانوللرشؤملالوحتي
.ACCماظنليغشتدنعتادادعلا

RES+:ةداعتسالةزيجوةرتفلطغضا
ةعرسةدايزلوأاًقبسمةطوبضملاةعرسلا
.لعفلاباًطشنمACCماظنناكاذإةبكرملا
/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل
.ىلوألاتابثلاةجردل+RESطغضا،)ةعاس
٥(ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل
طغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم

RES+ةيناثلاةسباحلل.
SET-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)طبض

ةعرسليلقتلوأACCماظنليعفتوةعرسلا
.لعفلاباًطشنمACCماظنناكاذإةبكرملا
/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاليلقتل
تابثلاةجردل−SETىلعطغضا،)ةعاس

/مك٥ةمالعىتحةعرسلاليلقتل.ىلوألا
،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس
.ةيناثلاةسباحلل−SETىلعطغضا
حسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا
وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]

)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
وا١١٢/)ةدعاقلاىوتسم(تاسايقلاةزهجأ
/)روطملازارطلا(تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةعرسلالحارمةميقطبترتو.١١٥
.ةضورعملاسايقلاةدحوبةمدختسملا

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلا
يفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلاتابث
ةمظتنملاةعرسلاتابث

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلل
تابثيفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلا
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةمظتنملاةعرسلا
تامولعمزكرمةشاشىلعةلاسررهظت.*
.١٣٨/ةرايسلالئاسررظنا.)DIC(قئاسلا

ماظنرشؤم ACC مكحتلاماظنرشؤم
ةعرسلاتابثيف

ةمظتنملا

ءيضيس،اًطشنمACCماظننوكيامدنع
ةعومجمىلعرضخألانوللابoرشؤم
امدنع.ةقحاللاةوجفلاضرعمتيسوتادادعلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظننوكي
نوللابJرشؤمءيضيس،اًطشنمةمظتنملا
متينلوتادادعلاةعومجمىلعرضخألا
.ةقحاللاةوجفلاضرع
طبضمتيس،ليغشتلاديقةبكرملانوكتامدنع
عضولاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرملاليغشتفاقيإلبقمدختسُملاريخألا

ريذحت}
يفمكحتلاماظنرشؤمنماًمئادققحت
ةعومجمىلعدوجوملاةعرسلاتابث
ماظنعاضوأنميأديدحتلتادادعلا
ليغشتلاديقةعرسلاتابثيفمكحتلا
ماظننكيملاذإ.ةزيملامادختسالبق

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ACCةلمرفلابةبكرملاموقتنل،اًطشن
ىرخألاتابكرملانمبارتقالادنعاًيئاقلت
متيملامثداحعوقوىلإيدؤيدقامم
تنأضرعتتدقو.اًيوديلمارفلاقيشعت
وأةغلابةباصإلنيرخآلاصاخشألاو
.ةافولا

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض
ةعرسلا

،مادختسالامدعدنعJليغشتةلاحيف
ماظنلاىلإلاقتنالاوهيلعطغضلامتيدقف
الامدنعةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
Jقالغإىلعظفاح.اًبولطمكلذنوكي
تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدعءانثأ
.ةعرسلا
ماظنللةبولطملاةطوبضملاةعرسلاددح
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
دنعةبكرملاةعرسيهةعرسلاهذهنوكت
.كريسطخيفةبكرميأدصرمدع
ماظنطبضمتينل،ةبكرملاكرحتتامنيب

ACCس/مك٢٥نملقأةعرسىلع
هليغشتةداعتسانكميهنأالإ،)س/ليم١٦(
.لقأتاعرسبةدايقلادنع

:ةبكرملاكرحتءانثأACCماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث–SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
ىلعكمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلا
.ددحملالصافلانملقأةفاسم

فقوتءانثأACCماظنطبضاًضيأنكمي
ليغشتلاديقACCماظنناكاذإةبكرملا
.ةقشعملمارفلاةساودو
تادادعلاةعومجمىلعACCرشؤمرهظي
ةشاشوهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشو
ماظننوكيامدنع.)HUD(ةيسأرلاضرعلا

ACCنوللابرشؤملاءيضيس،ليغشتلاديق
،اًطشنمACCماظننوكيامدنع.ضيبألا
.رضخألانوللابرشؤملاءيضيس

رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبولطملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
طغضا،اًددجمACCماظنمادختساءدبل

RES+ةزيجوةرتفلىلعأل.
ىلإدوعت،ةبكرملاكرحتةلاحيفو.

.اًقبسمةطوبضملاةعرسلا
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

ةساودررحو+RESىلعطغضا،ةقشعم
تيبثتبACCماظنموقيس.لمارقلا
+RESىلعطغضلامتينأىلإةبكرملا
.دوقولاةساودوأ

ةعرسلاونوللارضخألاACCرشؤمرهظي
تامولعملاماظنةشاشىلعةطوبضملا
تابكرمدوجودصررشؤمضمويدق.هيفرتلاو
طخيفريستةبكرمدوجوةلاحيفكمامأ
ىدحإنمبارتقالا"ناونعلاعجار.كريس
اذهيفاًقحالدرييذلا"اهعبتتوتابكرملا
.مسقلا
مدعةلاحيف،ACCماظنفانئتسادرجمب
يتلاةبكرملانأوأكمامأةبكرمدوجو
ةقحاللاةوجفلانمربكأةفاسمىلعكمامأ
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نمةبكرملاجورخةلاحيفوأةددحملا
نأىلإةبكرملاةعرسدادزتسف،ديدشىنحنم
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلصت

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرس

:يليامميأذيفنتبمق
ىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.

كرتامث–SETطغضا.ىلعألاةعرسلا
نآلاةبكرملاموقتفوس.دوقولاةساود
.ىلعألاةعرسلاىلعظافحللميظنتلاب
ماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع

ACCزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب
زكرميفةيريذحتةلاسررهظتس.هتفيظو
،ةيولعلاةشاشلاوقئاسلاتامولعم
.١٣٩/ةعرسلاتبثملئاسرعجار

نأىلإ+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةطوبضملاةعرسلاىلإلوصولامتي
.هررحمث،ةضورعملا

،ةفيفطتادايزباًيجيردتةعرسلاةدايزل.
.لوألازجاحلاىتح+RESىلعطغضا
ةبكرملاةعرسدادزت،ةطغضلكعم
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمب

تادايزباًيجيردتةبكرملاةعرسةدايزل.
زجاحلاىتح+RESىلعطغضا،ةفيفط
ةعرسةدايزمتيةطغضلكيف.يناثلا

يفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلا
.ةعرسلادادعىلع

ءانثأةطوبضملاةعرسلاةدايزاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

متينأىلإ+RESىلعطغضا،ةقشعم
.اهببوغرملاةطوبضملاةعرسلاضرع

تيبثتلACCماظنمدختسُيناكاذإ.
ىرخأةبكرمدجوتوفقوتلادنعةبكرملا
+RESىلعطغضلانإف،ةرشابمكمامأ
.ةطوبضملاةعرسلاةدايزىلإيدؤيس
مدعةلاحيف+RESىلعطغضلانأامك
فانئتساىلإيدؤيسكمامأةبكرمدوجو
.ACCماظنلمع

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُمةعرس

:يليامميأذيفنتبمق
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

كرتامث–SETطغضا.ةبوغرملالقألا
نآلاةبكرملاموقتفوس.دوقولاةساود
.لقألاةعرسلاىلعظافحللميظنتلاب

ىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.
،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولبمتي
.هررحمث

ضافخنالدعمباًيجيردتةعرسلاضفخل.
زجاحلاىتح−SETىلعطغضا،لقأ
ةعرسلقت،ةطغضلكعم.لوألا
ةعاس/مك١يلاوحرادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم١(

لدعمباًيجيردتةبكرملاةعرسضفخل.
ىتح−SETىلعطغضا،لقأضافخنا
ليلقتمتيةطغضلكيف.يناثلازجاحلا
ليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرس
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلايف
.ةعرسلادادعىلع

طغضا،ةفقوتمةبكرملاوةعرسلاليلقتل.
ةعرسلاضرعمتينأىلإ−SETىلع
.اهببوغرملاةطوبضملا

ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا

يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب]طغضا
ةثالثربعةوجفلارزلقنتةطغضلك.ةقحاللا
.ةريبكوأ،ةطسوتم،ةديعب:طبضعاضوأ
لصافلادادعإضرعىلإطغضلايدؤي
تادادعلاةعومجمىلعةزيجوةرتفليلاحلا
دادعإىلعظافحلامتيس.ةيولعلاةشاشلاو
.هرييغتمتيىتحيلاحلالصافلا
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ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
،)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ةعرسبسحىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف
عجارتتس،ةبكرملاةعرستدازاملك.ةبكرملا
.اهمامأةدوصرملاةبكرملانعاديعبكتبكرم
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو،اذه
ةوجفلارايتخادنعرابتعالانيعبةيوجلا
تاوجفلاةعومجمبسانتتالدقف.ةقحاللا
فلتخمونيقئاسلاعيمجعمرايتخاللةلباقلا
.ةدايقلافورظ
ةوجفلاطبضعضوليكيتاموتوألارييغتلا
هيبنتلاتيقوتةيساسحةجردرييغتىلعلمعي
ةيصاخلةبسنلاب)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(
ماظنرظنا.)FCA(يمامألامداصتلاهيبنت
.٢٢٢/يمامألامداصتلاراذنإ

قئاسلاهيبنت

رمألامزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
ماظنرودقمبسيلنوكيامدنعقئاسلالخدت

ACCبارتقاللاًرظنٍفاكلكشبحبكلاءارجإ
.كمامأيتلاةبكرملانمةياغللةريبكةعرسب

زمرضمويفوس،فرظلااذهثودحدنع
جاجزلابةيولعلاةشاشلاىلعمداصتلاهيبنت
نمتارافصةينامثقلطنتنأامإ.يمامألا
سمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملا
/دصرلاةمظنأ"رظنا.نيبناجلاالكنمتارم
.١٤٨/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم

.١٨١/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ىلعمامألابةبكرمدوجورشؤمرهظي
تامولعملاماظنةشاشوتادادعلاةعومجم
ال.)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشوهيفرتلاو
ةبكرمدصرمتاذإىوسرشؤملااذهرهظي
سفنيفكرحتتوكريسطخسفنىلع
.هاجتالا
ماظنبيجتسينلف،رشؤملااذهرهظيملاذإ

ACCيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلابموقيوأ
.كمامأريست
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيوايكيتاموتوأ
ةوجفللاقبطكمامأيتلاةبكرملافلخ
ةبكرملاةعرسلقتوأدادزت.ةراتخملاةقحاللا

نلاهنكلو،كمامأريستيتلاةبكرملابسحب
لمعتنأنكميو.ةطوبضملاةعرسلازواجتت
.رمألامزلاذإ،ةدودحمةلمرفقيشعتىلع
ءاوضأءيضت،ةلاعفةلمرفلانوكتامدنعو
عامسوأةلمرفلابروعشلانوكيدق.لمارفلا
موقيامدنعلاحلاوهامعافلتخماهتوص
اًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتبقئاسلا
.اًيعيبط

ةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا
ريبكلكشب

ريذحت}
ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ىلإبيجتسيوأفشتكيالدق)ةعرسلا
ئطببةكرحتملاوأةفقوتملاتارايسلا
موقيالدق،لاثملاليبسىلع.كمامأ
ملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلا
دقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأفشتكي
مستتيتلارورملاةكرحءانثأكلذثدحي
رهظتامدنعوأريسلاءدبوفقوتلاةرثكب
ةراحرييغتببسبكمامأةأجفةبكرم
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريس
ماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت

ACC.ءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالاف
يأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلا
.لمارفلاليغشتوءارجإ
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ايكيتاموتوأACCماظنريرحت

فوسواًيكيتاموتوأACCماظنلصفمتي
ءاطبإلكسفنبلمارفلاليغشتىلإجاتحت
:امدنعكلذوةبكرملاةعرس
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.
يفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.

ينورتكلإلامكحتلاماظنوأ)TCS(رجلا
.تابثلايف

وأةيرورمثادحأيأفاشتكامتيال.
.ىرخأماسجأ

.ماظنلايفلطعدوجو.
ACCماظنحبصيامدنعACCرشؤمرهظينل
.اًطشنريغ

ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةقحالةوجفىلعACCماظنظفاحيفوس
ءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملافلخ
.ةبكرملاهذهفلخفقوتلاىتحكتبكرم
فنأتسيملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
رشؤمضمويفوسف،هلمعACCماظن
يكلريكذتلانمعونكمامألايفةبكرم
لبقكمامأةيرورملاةلاحلانمققحتت
دعقمزتهيفوس،كلذىلإةفاضإلاب.ةعباتملا
وأ،نيبناجلاالكنمتارمثالثةمالسلاهيبنت
و"هيبنتلاعون"رظنا.تارافصثالثقلطنتس
عنم/دصرلاةمظنأ"يف"قالطنالابغالبإلا"
.١٤٨/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا

موقي،اًديعبدوقتكمامأةبكرمدوجودنع
فقوتلاناكاذإاًيئاقلتفانئتسالابACCماظن
+RESىلعطغضا،رمألامزلاذإ.ةزيجوةرتفل
ماظنلمعفانئتسالدوقولاةساودىلعوأ

ACC.نيتقيقدنمرثكألةبكرملاتفقوتاذإو
نامأمازحواًحوتفمقئاسلابابناكاذإوأ
ACCماظنموقيس،اكوكفمقئاسلادعقم
ةيئابرهكلانكرلالمارفليغشتباًيئاقلت
)EPB(حابصمءيضيفوس.ةبكرملاتيبثتل
رظنا.ةيئابرهكلانكرلالمارفعضو

Electric Parking Brake)نكرلالمارف
ماظنلمعفانئتسال.٢٠٠/)يئابرهكلا

ACCةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتو)EPB(،
.عراستلاةساودىلعطغضا
تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
ةرايسلالئاسررظنا.ةبكرملاةرداغملبق
/١٣٨.

ريذحت}
اذإو،ةبكرملافاقيإبACCماظنماقاذإ
وأ،هئافطإمتوأ،ACCماظنريرحتمت
ءانثأةتبثمةبكرملالظتنلف،هئاغلإ
.ةبكرملاكرحتتنأنكمملانم.فقوتلا
ةبكرملاتيبثتبACCماظنموقيامدنع
مادختسالادعتسمامئادنك،فقوتلاءانثأ
.كسفنبلمارفلا

ريذحت}
Pعضولاىلعاهطبضنودةبكرملاةرداغم
ةبكرملاكرتتال.اريطخنوكيدق)نكرلا(
لالخنمفقوتلاءانثأةتبثمنوكتامنيب
)نكرلا(Pعضولاامئادطبضا.ACCماظن
.ةبكرملاةرداغملبقلاعشإلائفطأو

ACCماظنزواجت

ماظنليعفتءانثأدوقولاةساودمادختسادنع
ACC،زكرميفريذحتةلاسررهظتفوس

ةلمرفلانأحيضوتلقئاسلاتامولعم
ةرايسلالئاسررظنا.ثدحتنلةيكيتاموتوألا
يفهلمعACCماظنفنأتسيفوس.١٣٨/
.دوقولاةساودىلعطغضلامدعةلاح

ريذحت}
ةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
ىلعةزكترمكمدقتناكاذإايكيتاموتوأ
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.دوقولاةساود
.كمامأةدوجومةبكرمب
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قيرطلاىلعتاينحنملا

ريذحت}
ACCماظنفشتكيال،تاينحنملايف
ةراحسفنيفكمامأريستيتلاةبكرملا
ىتحكتبكرمعراستبأجافُتدقو.كريس
دنعاصوصخوةطوبضملاةعرسلللوصولا
دنعوألعفلابةدوجومةبكرمفلخريسلا
نأنكميامك.جورخلاتارمميفلوخدلا
مدطصتوأةبكرملاىلعةرطيسلادقفت
ةدايقلاءانثأACCماظنمدختستال.ءيشب
نك.جورخلاوألوخدلاتارمميف
دنعلمارفلامادختسالامئادادعتسم
.ةرورضلا

ريذحت}
ACCماظنبيجتسيال،تاينحنملايف
هيدلرفوتيالوأ،ىرخأةراحيفةبكرمل
سفنيفريستةبكرملةباجتساللتقولا
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.كريسةراح
ىلعةرطيسلادقفتوأ،كمامأةبكرمب
دنعيفاضإمامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملا
ةبهأىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظ
دنعلمارفلامادختسالدادعتسالا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ضعبيفةبكرملاةعرسACCماظنللقيدق
قيرطلاةئيهترشؤمضرعمتيدق.تاينحنملا
تادادعلاةعومجميفACCماظنمادختساب
ةعرسلانملقأةبكرملاةعرسنوكتدقو
.ACCماظنبةطوبضملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا

يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقيوكمامأ
رهظينلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملا
.مامألايفةبكرمرشؤم

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
قّشعتو،كتراحيفريستالةبكرمدوجونع
.لمارفلا
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح
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ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه

ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

نأىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
ذئدنعو.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكت
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدق

تاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
بحسدنعوتاضفخنملاوتاعفترملا
ةروطقم

ىلعةدايقلادنعACCماظنمادختسابنجت
ةبسنلاب.ةروطقميبحسدنعوأتاردحنملا
نأشبةماعتامولعمعجار،بحسلاةيناكمإل
ACCماظنفشتكينل.٢٣٦/بحسلا
ةراحسفنيفكمامأريستيتلاةبكرملا
فوسو.تاردحنملاىلعةدايقلادنعريسلا
مايقلاوةمهملايلوتىلإابلاغقئاسلاجاتحي
دنعاصوصخو،تاردحنملاىلعةلمرفلاب
متي،لمارفلاقيشعتدنع.ةروطقمبحس
.ACCماظنريرحت

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت

:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم

ACCماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
متاذإوأJىلعطغضلامتاذإةركاذلانم
.لاعشإلافاقيإ

راعشتسالاماظنفيظنت

فلخيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
يفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلاةآرم
وأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملاةمدقم
هذهو.لحولاوأتاخاستالاوأديلجلا
يكلةفيظننوكتنأىلإجاتحتقطانملا
.ميلسلكشبACCماظنلمعي
ةيئزجعجار،فيظنتلاتاداشرإىلععالطالل
ةيجراخلاةيانعلالفسأ"ةرايسلاليسغ"
/٢٩٦.

ةلاحيفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
لالخوأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطه
.قيرطلاشر
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قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}
.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
كتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشبريسلاو
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
.١٨١/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
وأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلايبكار
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
تاعرسعيمجلظيفلمعت.

.ةدايقلا
يفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلابنجتل
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيؤرلافورظلظيفلمعت.
.ئيسلاسقطلاوأةئيسلا

ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.
وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا

رعشتسمةيطغتءانثألمعت.
وأتاقصلملالثمءايشأبفاشتكالا
.ةيندعمتاحولوأسيطانغملا

لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.
مدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصباهحالصإ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص

قئاسلاهبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
.ةرافصقالطإلالخنمقئاوعدوجول
رظنا،ريذحتلاةرافصتوصةدشرييغتلو
ةرايسلاصيصختتحت"ةمءالملاوةحارلا"
/١٤٨.

،ةمالسلاهيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
الدبهيبنتكقئاسلاسولجةداسوزتهتدقف
ةمظنأ"رظنا،كلذرييغتل.ةرافصلاقالطإنم
ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
/١٤٨.

وأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخللعوجرلا
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
نكرلادعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
يمامألانكرلادعاسمماظنو،)RPA(يفلخلا
)FPA(،ضرعلااريماكوةيطيحملاةيؤرلاو
عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنويمامألا
)RAB(هبنمو،فلخللعوجرلاريذحتماظنو
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
قئاسلا)APA(يكيتاموتوألانكرلادعاسمو
امئادصحفت.ماسجألابنجتوأنكرلايف
وأنكرلانعةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلا

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

عوجرلا(Rعضولاىلإةبكرملالقندنع
ةقطنمللةروصRVCاريماكضرعت،)فلخلل
ماظنةشاشيفةبكرملافلخةعقاولا
ةشاشلاضرعمتي.هيفرتلاوتامولعملا
)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغتدنعةقباسلا
ةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصقرخأتدعب
ىلعةدوجوملارارزألادحأطغضا،ةعرسب
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رايغلارييغتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةرايسلاةعرسليصوتبمقوأ،)نكرلا(Pىلإ
.)ةعاسلايفليم٥(ةعاس/مك٨ىلإ

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
يبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأمدصملا
ضرعلةشاشلاىلعيريذحتثلثمرهظيدق
دعاسمماظنهفشتكايذلامسجلاناكم
اذهنولريغتيو.)RPA(يفلخلانكرلا
دادزيورمحألاىلإيلاقتربلانمثلثملا
.دوصرملامسجلانمبارتقالامتاملكهمجح

ةيطيحملاةيؤرلا

ةروصضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاترفوتاذإ
ىلإةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنملل
ةشاشيفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرع
اريماكلادجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظن
راعشلانمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألا
لفسأةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألا
دجوتامكةيجراخلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك
.ةرايسلا

ريذحت}
ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
يط.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
دعاسينلعضوملاجراخةيبناجلاايارملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةروصبطيحملادهشملاضرعيف
ةطيحملاةقطنملاامئادصحفت.ةحيحص
.فلخللعوجرلاوأنكرلانعةبكرملاب

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
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ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةيمامألاةيؤرلااريماك

دهشمضرعمتي،رايخلااذهرفوتاذإ
ةشاشيفةبكرملامامأةدوجوملاةقطنملا
دهشملاضرعمتي.هيفرتلاوتامولعملاماظن
يأىلإ)عوجر(Rعضونملوحتلادعب
CAMERAىلعطغضلابوأ،يمامأسرت
كرحتءانثأو،يزكرملافرلايف)اريماكلا(
اس/مك٨نملقأةعرسبمامألاىلإةرايسلا
،ةزيملاهذهترفوتاذإ.)ةعاسلايفليم٥(
دنعلمعتةيمامألاضرعلااريماكنإف
يأليمامألانكرلادعاسمماظنفاشتكا
.)ةصوب١٢(مس٣٠ةفاسمىلعمسج

ريذحت}
وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
ةقطنملانماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
لبقاهلوحوةرايسلافلخةدوجوملا
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلا
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفيفاكلا
.ةبكرملافلت

Parking Assist)نكرلادعاسم(

تناكاذإو،يفلخلانكرلادعاسممادختساب
امدنع،يمامألانكرلادعاسمبةدوزمةبكرملا
٥(اس/مك٨نملقأةعرسبةبكرملاكرحتت
تارعشتسملافشتكتدق)ةعاسلايفليم
لصييتلاماسجألاتادصملايفةدوجوملا
١٫٢وفلخلايف)مدق٨(رتم٢٫٥ىلإاهلوط
مس٢٥قاطنيفةبكرملامامأ)مدق٤(رتم
لفسأوضرألاحطسنم)ةصوب١٠(
تافاسملقتنأنكميو.دصملاىوتسم
راحلاسقطلافورظلالخهذهفاشتكالا
نلةبوجحملاتارعشتسملا.بطرلاوأ
تافاشتكايفببستتدقوماسجألافشتكت

نمتارعشتسملاةفاظنىلعظفاح.ةئطاخ
لحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو،لحولا
لسغدعبتارعشتسملافظنو؛جلثلا
.دمجتلاةرارحتاجرديفةرايسلا

ريذحت}
وألافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،مدصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
ةدايقلادنعماظنلااذهرفاوتيالو.اهنع
لايمأ٥(اس/مك٨نمىلعأتاعرسىلع
وأةافولاوأةباصإلايدافتل.)ةعاسلايف
دعاسمماظندوجويفىتح،ةبكرملافلت
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،نكرلا
يفرظنلاوةبكرملابةطيحملاةقطنملا
وأمامأللكرحتلالبقايارملاعيمج
.فلخللعوجرلا
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ةعومجمبنكرلادعاسمماظنةشاش
وحنةفاسملا"حضوتةطرشأاهبتادادعلا
ماظنلمسجلاعقوملوحتامولعمو"مسجلا
ءيضي،مسجلابرتقيامدنعو.نكرلادعاسم
ةطرشألانوللوحتيوةطرشألانمديزملا
.رمحألامثيلاقتربلاىلإرفصألانم
،فلخلايفةرملوألمسجفاشتكادنع
دعقمزتهيوأ،فلخلانمةدحاوةرافصردصت
نوكيامدنع.نيبناجلانمنيترمنامألاهيبنت
فلخ)مدق٢(رتم٠٫٦<(ادجاًبيرقمسج
،)ةبكرملامامأ)مدق١(رتم٠٫٣<وأ،ةبكرملا
فلخلاوأمامألانمتارافصسمخقلطنت
هيبنتدعقمزتهيوأ،مسجلاعقومبسحىلع
تامغنلا.نيبناجلانمتارمسمخنامألا
نمىلعأيمامألانكرلادعاسمنعةرداصلا
.يفلخلانكرلادعاسميفاهتاليثم

لمارفلاوفلخللعوجرلاريذحت
ةيسكعلاةيكيتاموتوألا

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاتاذتارايسلا
عوجرلاريذحتماظناهب)ACC(ةعرسلاتابث
عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنوفلخلل
)RAB(.ءزجك،فلخللعوجرلاريذحتعيطتسي
دنعةيفلخلاماسجألانمريذحتلا،ماظنلانم
ةعاس/مك٨نمربكأتاعرسبفلخللعوجرلا
.)ةعاس/ليم٥(
فوسفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظن
دنعفلخلانمةدحاوةرمةرافصقلطي
هيبنتدعقمزتهيوأ،ةرملوألمسجفاشتكا
فشتكيامدنع.نيبناجلاالكنمنيترمنامألا

،ثودحلاكشوىلعمداصتكانهنأماظنلا
رعشتوأ،فلخلانمةرافصلاتوصعمست
نمنامألاهيبنتدعقميفتازازتهاسمخب
ليغشتاضيأكانهنوكيدقو.نيبناجلاالك
.لمارفللداحوعيرس

ريذحت}
عمفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظنلمعي
/ليم٥(ةعاس/مك٨نمربكألاتاعرسلا
وألافطألاماظنلافشتكيال.)ةعاس
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،مدصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
عوجرلالثم،فقاوملاضعبيف.اهنع
كانهنوكيالدق،ةيلاعتاعرسبفلخلل
ليغشتماظنلاعيطتسييكل،فاكتقو
يدافتل.داحوعيرسلكشبةبكرملالمارف
ىتح،ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلا
عوجرلادنعريذحتلاماظندوجويف
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،فلخلل
يفرظنلاوةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلالبقايارملاعيمج

،)عوجر(Rفلخللعوجرلاسرتمادختسادنع
عجرتةرايسلانأماظنلافاشتكاةلاحيف
مادطصالابنجتلواًدجةريبكةعرسبفلخلل
يفوكترايسفلخاهفاشتكامتةرايسب

اًيئاقلتماظنلامدختسيدقف،كراسمسفن
مادصلابنجتييكةرايسلافقولةيوقةلمرف
.هنعجتانلارثألاللقيوأ

ريذحت}
عاونأبنجتعيطتستالدقRABةيصاخ
رظتنتال.ةيفلخلاتامداصتلانمةديدع
اذه.ةيكيتاموتوألاةلمرفلالمعتنأىلإ
ةلمرفلحملحيلممصمريغماظنلا
Rعضولايفطقفلمعيوهوقئاسلا
فلخاممسجفاشتكادنع)عوجرلا(
وأةلمرفلابموقيالدقو.ةرشابمةبكرملا
بنجتلبسانملاتقولايففاقيإلا
دصردنعةلمرفلابموقينل.مداصتلا
تاعرسبةبكرملاكرحتتامنيبماسجأ
ماظنلافشتكيال.ةياغللةضفخنم
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوألافطألا
،مدصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
ةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
فلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل.اهنعاًدج
صرحا،RABةزيمدوجوعمىتح،ةبكرملا
ةطيحملاةقطنملانمققحتلاىلعاًمئاد
.فلخللعوجرلاءانثأولبقةبكرملاب

فقوتدعبلمارفلاةساودىلعطغضلانإ
ةلمرفلاماظنريرحتىلإيدؤيفوسةبكرملا
طغضلامتيملاذغو.ةيفلخلاةيكيتاموتوألا
دقف،فقوتلادعباًروفلمارفلاةساودىلع
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.)EPB(ةينورتكلإلافوقولالمارفطبضمتي
ةساودىلعطغضا،انمآعضولانوكيامدنع
ةلمرفلازواجتلتقويأيفةوقبدوقولا
.ةيفلخلاةيكيتاموتوألا

ريذحت}
ةلمرفلااهيفلمعتتالاحكانهنوكيدق
ريغوأعقوتمريغلكشبةيكيتاموتوألا
طغضتنأامإف،كلذثدحاذإ.بوغرم
ىلعةوقبطغضتوألمارفلاةساودىلع
ماظننملمارفلاريرحتلدوقولاةساود

RAB.نمققحت،لمارفلاريرحتلبق
ةقطنملانمققحتوRVCةشاش
يأدوجومدعنامضلةبكرملابةطيحملا
.ةطيحمماسجأ

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

ةكرحهيبنتضرعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ثلثم،)RCTA(فلخللعوجرلادنعرورملا
ةشاشىلعمهسباًبوحصمرمحألاريذحتلا
ريذحتللراسيلاوأنيميللهجتيRVCاريماك
راشملاهاجتالانمةمداقلارورملاةكرحنم
ماسجألاماظنلااذهفشتكي.مهسلابهيلإ
راسينم)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلا
امإف،مسجفاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأ
راسيلاوأنيميلانمتارافصثالثقلطنتنأ

ىلعنامألاهيبنتدعقمبتازازتهاثالثوأ
ةبكرملاهاجتابسحىلع،راسيلاوأنيميلا
.ةدوصرملا
بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAرثكأعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخلل

صئاصخلافاقيإوأليغشت

فاقيإوأليغشتلةهجاولاةحولبXسملا
يفلخلاويمامألانكرلادعاسمليغشت
هيبنتو)RAB(ةيسكعلاةيكيتاموتوألاةلمرفلاو
ماظنو)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ءيضي.دحاوتقويففلخللعوجرلاريذحت
نوكتامدنعرزلابناجبرشؤملاحابصم
نوكتامدنعئفطنيوةلغشمصاصخلا
.لمعلانعةفقوتمصئاصخلا
راذنإونكرلادعاسمماظنليغشتفاقيإبمق
ةلمرفلاوةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
.ةروطقمبحسدنعةيفلخلاةيكيتاموتوألا
دعاسمماظنزومرليغشتفاقيإوأليغشتل
ضعبيف(هيجوتلاطوطخوأيفلخلانكرلا
تحت"ةيفلخلااريماكلا"عجار،)زرُطلا
.١٤٨/ةرايسلاصيصخت

RCTAماظنفاقيإوأليغشتكلذكنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختلالخنم
ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
/١٤٨.

)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن

نعAPAثحبي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
هجويوةدماعتملاوةيزاوتملانكرلانكامأ
تيبثتبجي،APAمادختسادنع.اهيلإةرايسلا
ةساودولمارفلايفمكحتلاو،لقنلاسورت
تارفاصلاوضرعلاةشاشدعاسُت.دوقولا
تاروانمءانثأهيجوتلايفةعومسملاةيتوصلا
.نكرلا
دنعيئاقلتلانكرلادعاسمماظنمدختستال
.ةرطاقبحس

ريذحت}
.لمارفلاليغشتبموقيالAPAماظن
ةدوجوملاءايشألافشتكيالAPAماظن
وأةمعانلاءايشألاوأنكرلاةحاسميف
لثمضرألانعةيلاعلاءايشألاوأةعيفرلا
ةدوجوملاءايشألاوأةحطسملاتانحاشلا
.ةريبكلارفحلالثمضرألاىوتسمتحت
ةبسانمنكرلاةفاسمنأنماًمودققحت
ىلإAPAماظنبيجتسيال.ةبكرمنكرل
كيرحتلثم،نكرلاةفاسميفتارييغتلا
ءايشأوأصخشوأ،ةرواجملاةبكرملا
ماظنفشتكيال.نكرلاةفاسملخدت

APAةدوجوملاةيرورملاةلاحلابنجتيوأ
اًدعتسمنك.اهبناجبوأةبكرملافلخ
.نكرلاةروانمءانثأةبكرملافاقيإل
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تازيهجتلاةعومجمبدوجوملاOسملا
نعثحبلانمماظنلانيكمتلىطسولا
يفويفاكلاردقلابةريبكنكرللةحاسم
بجي.ةبكرملانم)مادقأ٥(رتم١٫٥قاطن
/مك٣٠نملقأةبكرملاةعرسنوكتنأ
:ماظنللنكميال.)ةعاس/ليم١٨(ةعاس
ةينوناقنكرةحاسمتناكاماذإفاشتكا.

.المأ
ةرواجملاةبكرملاةاذاحمبطبضلابنكرلا.

ةقطنملانمبارتقالاةلاحيفاهل
تاذنكرلاةحاسمتناكاذإوأةيوازب
.ةيواز

ةزيممةقطنمطسويفطبضلابنكرلا.
.ةياغللةريبكاهنأب

.اًمودةريصقلاةفصرألافاشتكا.
نكرلاعضوبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ءانثأOرارمتسالاعمسملا،دماعتملا
نيبAPAنكرلاعضوليدبتلثحبلاةيلمع
.يزاوتملاودماعتملانكرلا
ىلعنكرتاحاسمنعAPAماظنثحبي
ىلعنكرةحاسمنعثحبلل.ةبكرملانيمي
فاطعنالاةراشإليغشتبمق،راسيلا
.ىرسيلا

ةيافكلاهيفامبةريبكةحاسمزايتجادعب
)ةرفاص(اًعومسماًتوصردصي،اًمامتنكرلل
.نوللارمحأامزمرضرعمتيو
،)عوجرلا(Rعضولايفةبكرملاتناكاذإ
،ةعقوتملاةحاسملاىلإاههيجوتمتيالنكلو
لخدُيماظنلانأببسباذهنوكيدقف
ال.اًقبسماهفاشتكامتةحاسمىلإةبكرملا
.ةنايصىلإAPAماظنجاتحي

يكلةبكرملاداشرإبAPAماظنموقيس
امبةريبكةحاسمفاشتكادرجمبفقوتت
هيجوتلادنع.ةضورعملاتاميلعتلاعبتا.يفكي

ىلإرايغلارييغتبمق،فلخللةدايقلاىلإ
ماظنقيشعتل)فلخللعوجرلا(Rعضولا
ةرتفلةدايقلاةلجعزتهتس.يئاقلتلاهيجوتلا
.ةدايقلاةلجعنعكيديعفرلهيبنتكةزيجو
لمارفلاطغضعباتوةطيحملاءاوجألاصحفا
نكو،ةجاحلابسحدوقولاةساودوأ
وأةراملاوأتابكرملابنجتلفقوتللاًدعتسم
.ءايشألا
٦(ةعاس/مك١٠ةبكرملاةعرستزواجتاذإ
متي.اًيئاقلتAPAماظنلصفمتي،)ةعاس/ليم
ةروانمةلاحىلإةراشإللمدقتمهسضرع
دق،ةحاسملامجحىلعاًدامتعا.نكرلا
كانهنوكتسوةيفاضإتاروانمءارجإبلطتي
حمسا،تاعرسلالقندنع.ةيفاضإتاداشرإ
ةعباتملبقلمتكينأيئاقلتلاهيجوتلل
اًتوصAPAماظنردصيس.نكرلاةروانم
PARKINGةلاسرضرعيو COMPLETE
يفةبكرملاعض.)نكرلاةيلمعلامتكا(
.)نكر(Pعضولا
ثدحاذإاًيكيتاموتوأAPAلصفمتيدق
:يليام
.قئاسلاةطساوبةدايقلاةلجعمادختسا.
ةعرسللىصقألادحلازواجت.

.اهبحومسملا
.APAماظنيفأطخثودح.

يفينورتكلإلامكحتلاماظنطيشنت.
.قالغناللةعناملالمارفلاوأتابثلا
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ةيولوأتاذةبكرمللةلاسرضرعمتي.
.قئاسلاتامولعمزكرميفةعفترم

.ىرخأةرمOسملا،APAماظنءاغلإل
لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملا

نمةريصقةرتفىلإAPAماظنجاتحيدق
.ةرياعمللتاينحنملابناجبةدايقلا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةبكرملاةدايقدنع
)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LDW(ريسلاةراحةرداغمدنعريذحتلاو
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمهيبنتو
ماظنو)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتو
ماظنو)FAB(ةيمامألاةيئاقلتلاةلمرفلا
مامألابةاشمدوجوفاشتكاةلاحيفةلمرفلا
)FPB(هذهنإف،ةيليللاةيؤرلاماظنوأ/و
ليلقتلاوأمداصتلابنجتىلعدعاستةمظنألا
.هرارضأنم

يمامألامداصتلاراذنإماظن
مداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
وأبنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،)يمامألا
يفتامداصتيأنعجتانلاررضلاليلقت
ريستةبكرمنمبارتقالادنع.ةيمامألاةهجلا
رادصإبFCAماظنموقي،ةريبكةعرسبكمامأ
يمامألاجاجزلاىلعهيبنتللرمحأضيمو

وأةعيرستارفاصرادصإىلإةفاضإلاب
ماظنلمعيامك.قئاسلادعقميفتاضبن

FCAينامرهكيرصبهيبنتةءاضإىلعكلذك
ةجردبىرخأةبكرمنمبارتقالادنعنوللا
.اًدجةريبك
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
ةعاس/مك٨نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم٥(
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
)ACC(،ىلعتابكرمفاشتكاعيطتسيهنإف
ابيرقت)مدق٣٦٠(رتم١١٠غلبتتافاسم
ةزيمرظنا.تاعرسلاعيمجعملمعلاو
.٢٠٨/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

ريذحت}
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
)FCA(موقيالوريذحتماظنىوس
ةعرسببارتقالادنع.لمارفلاقيشعتب
ةرايسوأءطببريستةرايسنمةريبك
ةرايسفلخريسلادنعوأكمامأةفقوتم
ماظنكلرفوينل،اًدجبيرقوحنىلعام

FCAيذلايفاكلاتقولانأشباًريذحت
الدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
ماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأكلرفوي

FCAةاشمدوجونأشبكلذككرذحيال
روسجوأراوسأوأتامالعوأتاناويحوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ءايشألانمكلذريغوأءانبلاليماربوأ
ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
رظنا.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
.١٨١/ةيئاقولاةدايقلا

رصنعةطساوبFCAماظنليطعتنكمي
تناكاذإوأةدايقلاةلجعيفFCAليغشت
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةدوزمكتبكرم
صيصختلالخنم)ACC(ةعرسلاتابث
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلا
.١٤٨/ةرايسلاصيصختتحت

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
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ماسجأيأوأةاشملاةطساوباًيئزجةبوجحم
يأفاشتكاFCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأ
يفلماكلابنوكتىتحمامألايفةرايس
.ةدايقلاةراح

ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
دوجوفشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
رعشتسملدادسناثدحاذإاًقبسمةبكرم
جلثلاوأديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلا
الدقو.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأ
يتلاقرطلايفةبكرمدوجواًضيأفشتكي
يفوأ،تاعفترماهبوأحايرلااهببهت
ةيؤرلانمللقتنأنكمييتلافورظلا
يفوأديلجلاوأرطملاوأبابضلالثم
وأةيسيئرلاحيباصملافيظنتمدعةلاح
اهتنايصمدعةلاحيفوأيمامألاجاجزلا
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةديجةروصب
ماظنتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
يفوةفيظنيمامألامداصتلاراذنإ
.ةديجةلاح

تامداصتلانمهيبنتلا

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

ىرخأةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
FCAماظننايبضمويس،اهفاشتكامت
قلطنتنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
زتهيسوأ،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامث
الكنمتارمسمخةمالسلاهيبنتدعقم
دق،اذهمداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلا
ةروصبقئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتي
ريصقئطابتيفببستيدقاممةعيرس
لمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
يفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنع
.مداصتلاهيبنتثودحدنعةعرسلاتابث

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
وأ)ديعب(FarىلعFCAتيقوتطبضل]

Medium)طسوتم(وأNear)يفوأ)بيرق
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نيبي.)فاقيإ(Offىلعتابكرملاضعب
يلاحلاطبضلاعضولوألارزلاىلعطغضلا
يدؤيفوسو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمب
رييغتىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلا
طبضلاعضولظيفوسو.اذهطبضلاعضو
رثؤيفوسو،هرييغتمتيىتحوهامكددحملا
هيبنتلاوتامداصتلانمهيبنتلاصئاصخيف
فوسامك.فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلا
ًءانبهيبنتلايماظننمٍلكتيقوتفلتخي
ةعرستدازاملكف.ةبكرملاةعرسىلع
،اذه.هيبنتلاثودحتيقوتدُعَب،ةبكرملا
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو
.هيبنتلاتيقوتديدحتدنعرابتعالانيعبةيوجلا
عيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتيالدقف
.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلإاًيئاقلتيدؤيFCAيفتيقوتلادادعإ
Farةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإرييغت
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(

Near)بيرق(.

ةيرورضريغتاهيبنت
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
تاراحلايفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
تسيليتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملا
تاهيبنتلاهذهدعتو.لالظلاوأتابكرمب
ءارجإلاهعمةبكرملاجاتحتالو،ةيعيبط
.اهيلعةمدخلا

ماظنلافيظنت
فيظنتف،اًديجFCAماظنلمعيملاذإ
ةيؤرلاةآرممامأجراخلانميمامألاجاجزلا
ثيحةبكرملاةمدقمفيظنتكلذكو،ةيفلخلا
لحىلإيدؤيدق،رادارلارعشتسمدجوي
.ةلكشملا

ةيكيتاموتوألالمارفلا
)FAB(ةيمامألا
نمهيبنتلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
كلذكيهف،)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
دعاسمىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
ماظنلافاشتكادنع.)IBA(يكذةلمرف
يفريستوكراسميفكمامأةرايسل
كشوىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالا
ريفوتماظنللنكميف،كترايسبمادطصالا
اذهو.ةرايسلافاقيإلاًيئاقلتةلمرفلاوأمعد
ىلعوأمادصلابنجتىلعدعاسيسرمألا
ةدايقلادنعمداصتلاراثآنمليلقتلالقألا
ةلمرفمتيدق،فقوملابسحىلع.مامألل
نأنكمي.قفربوأةوقباًيئاقلتةرايسلا
ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاهذهثدحت
كلذرهظيو.امةبكرمفاشتكاةلاحيفطقف
مامألايفةبكرمرشؤمةءاضإلالخنم
مداصتلاراذنإماظنرظنا.FCAماظنبصاخلا
.٢٢٢/يمامألا

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(ةعاس
ةدوزملاتابكرملايفوأ)ةعاس/اليم٥٠(

ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
هنكميو.)ةعاس/ليم٢(ةعاس/مك٤قوف
١٩٧(رتم٦٠ةفاسمىتحتارايسلافاشتكا
.اًبيرقت)مدق

ريذحت}
مداصتللدادعتساةيصاخFABماظنربتعي
بنجتلممصمريغوهوئراوطلاةلاحيف
يفFABماظنىلعدمتعتال.مداصتلا
مدختسينلماظنلااذهف.ةرايسلاةلمرف
،هيلعممصملاةعرسلاقاطنجراخةلمرفلا
متييتلاتارايسللالإبيجتسيالو
.طقفاهفاشتكا
:FABماظنىلعرذعتي

يفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.
ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلاةلاح

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
ةاشملاةطساوباًيئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةرايسلاةلمرفبFABماظنموقيدق
.لمتحممداصتبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
مادختسابFABماظنموقي،كلذثدحاذإ
ظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
طغضاوأEFBلمارفررح.ةفقوتمةرايسلاب
.ةعرسلاةساودىلعةوقب

ريذحت}
طغضلاباًيئاقلتFABماظنموقينأنكمي
يتلافقاوملايفةرايسلالمارفىلع
دقف.اهببوغرمريغوةعقوتمريغنوكت
تامالعو،كمامأةفطعنمةبكرملبيجتست
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
.ةكرحتملاريغىرخألاماسجألاو،قيرطلا
ةساودىلعةوقبطغضا،FABزواجتل
.اًنمآكلذناكاذإ،ةعرسلا

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
لمارفلاةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
IBAماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقب
.لمارفلاةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ

ريذحت}
ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

لالخنمIBAوFABنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختتادادعإ
ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
/١٤٨.

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأFABمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
ماظنلالغش.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإوأهيبنتلل

ACCةرطاقبحسدنعليغشتلافاقيإل.

ةاشملاةلمرفماظن
)FPB(مامألاب
يفاًدوزمناكاذإFPBماظندعاسيدق
نعمجانلاررضلانمدحلاوأبنجت
ةاشملاعمةيمامألاةهجاولابتامادطصالا
ماظنضرعي.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلا

FPBدوجوفاشتكادنع،~،اًينامرهكاًرشؤم
نمبارتقالادنع.ةرشابممامألابةاشملادحأ
،اًدجةريبكةعرسبنيفشتكملاةاشملادحأ
ىلعهيبنتللرمحأاًضيموFPBماظنردصي
وأةعرسبتارفاصردصتويمامألاجاجزلا
ماظنلنكميامك.قئاسلادعقميفتاضبن

FPBةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدريفوت
دعاسمماظنلااذهنمضتي.اًيئاقلتةبكرملا
ماظنبيجتسيدقامك)IBA(يكذلالمارفلا
يف)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلا
لمارفلارظنا.ةاشمدوجوفاشتكاةلاح
.٢٢٤/(FAB)ةيمامألاةيكيتاموتوألا
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دنعةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
٥(ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامأللريسلا
.)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم
دوجوماظنلافشتكي،راهنلابةدايقلاءانثأ
٤٠غلبتةيبيرقتةفاسملصيامبةاشم
نوكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ًامدق١٣١(ًارتم
ةبكرملاتناكاذإ.اًدجاًدودحمماظنلاءادأ
ةدايقلالالخ،ةيليللاةيؤرلاماظنبةدوزم
ةاشمدوجوفاشتكاةبكرمللنكمي،ةيليللا
.مامأللريسلادنعكلذبهيبنتلاو

ريذحت}
ةلمرفبموقيوأاًهيبنتFPBماظنيطعيال
دحأدوجوفشتكيملام،اًيئاقلتةبكرملا
دوجوFPBماظنفشتكيالدقف.ةاشملا
:لافطألاكلذيفامب،ةاشملادحأ
كمامأةاشملانوكيالامدنع.

فقيوأاًمامتنييئرموأ،ةرشابم
نماًءزجنوكيامدنعوأاًبصتنم
.ةعومجم

كلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.
وأبابضلاوأليللاتقوفورظ
.جلثلاوأرطملا

FPBماظنرعشتسمناكاذإ.
.ديلجوأجلثوأخاسوأباًدودسم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.
يفوأفيظنريغيمامألاجاجزلا
.ةميلسريغةلاح

ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
ديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
/ةيئاقولاةدايقلاعجار،تامولعملانم

يمامألاجاجزلاىلعظفاح.١٨١
FPBماظنرعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
.ةديجةلاحيفواًفيظن

وأليغشتفاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
صيصختلالخنمةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلا
"مامألابةاشمدوجوفاشتكا"رظنا.ةبكرملا
تحت"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف
.١٤٨/ةرايسلاصيصخت

نوريسينيذلاةاشملانعفشكلا
كمامأ

ةلمرفلامتتنلواًهيبنتFPBماظنردصي
دحأدوجوFPBماظنفشتكيملاذإةيئاقلتلا
ةاشملادحأدوجونعفشكلادنع.ةاشملا
فوس،ةرشابمةبكرملامامأريسينيبيرقلا
اًنولكمامأةاشملادوجورشؤمضرعي
.اًينامرهك

يمامألاةاشملاهيبنت

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

مامألابةاشملادحأنمةبكرملابارتقادنع
ةشاشضموتفوس،ةياغللةريبكةعرسب
.يمامألاجاجزلاىلعءارمحلاFPBهيبنت
،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامثقلطنتو
تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ
،اذهةاشملاهيبنترودصدنع.نيبناجلاالكنم
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق
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ريصقؤطابتيفببستيدقاممةعيرسةروصب
لمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
يفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنع
.مامألابةاشملاهيبنترودصدنعةعرسلاتابث

ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخ
ةبكرملانأFPBماظنفاشتكاةلاحيف
كمامأةاشملادحأبمادطصالاكشوىلع
موقيدقف،لمارفلاقيشعتمتيملوةرشابم
ةلمرفوأةطيسبةلمرفباًيئاقلتFPBماظن
ضعببنجتيفكلذدعاسينأنكميو.ةيوق
ةضفخنملاةعرسلادنعةاشملابتامادطصالا
FPBماظنلنكمي.ةاشملاةباصإللقيوأ
/مك٨نيبةاشملافاشتكالاًيئاقلتةلمرفلا
٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/لايمأ٥(ةعاس
ةلمرفلاتايوتسمضفخمتيدق.)ةعاس/اليم
لثمةددحمفورظلظيفةيكيتاموتوألا
ةدوزمةبكرملاتناكاذإو.ةعفترملاتاعرسلا
نيذلاةاشملانإف،ةيليللاةيؤرلاماظنباًضيأ
يفاوببستينلةيليللاةيؤرلاماظنمهفشتكي
.ةيئاقلتةلمرفثودح
ةلمرفلاةيصاخموقت،كلذثدحاذإ
نكرلالمارفقيشعتبةيكيتاموتوألا
.ةفقوتمةبكرملابظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتبمق
يدؤيفوسدوقولاةساودىلعةوقبطغضلا
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخريرحتىلإاًضيأ
.EPBلمارفو

ريذحت}
وأهيبنترادصإبFPBماظنموقيدق
يفاًيئاقلتةبكرملالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
وأاًبذاكاًهيبنتردصيدقو.اهببوغرم
يفةلثاممماسجأللمارفلاىلعطغضي
كلذيفامبةاشمللمجحلاوألكشلا
الو،ةيعيبطةيلمعهذهدعتو.لالظلا
.اهيلعةمدخلاءارجإلاهعمةبكرملاجاتحت
،ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخزواجتل
ناكاذإ،دوقولاةساودىلعةوقبطغضا
.انمآكلذ

نمةيئاقلتلاةلمرفلاةيصاخليطعتنكمي
دوجوفاشتكا"رظنا.ةرايسلاصيصختلالخ
عنم/دصرلاةمظنأ"يف"مامألابةاشم
.١٤٨/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا

ريذحت}
ءانثأمامألابةاشملاةلمرفماظنمادختسا
نادقفيفببستيدقةروطقمبحس
.مداصتعوقووةرايسلاىلعةرطيسلا
هيبنترادصإبمقوأماظنلاليغشتفقوأ
.ةروطقمبحسءانثأ

ماظنلافيظنت
،ميلسلكشبلمعيالFPBماظننأادباذإ
فيظنتلالخنمةلكشملالحمتيدقف
ةآرممامأيمامألاجاجزللةيجراخلاةهجلا
.ةيفلخلاةيؤرلا

ةيليللاةيؤرلاماظن
ةدعاسمماظنلااذهلنكمي،اًدوزمناكاذإو
دوجوبقئاسلاهيبنتوةيؤرلايفقئاسلا
فلخةبكرملامامأهمخضتاناويحوأةاشملا
متي.ةيسيئرلاحيباصملابةءاضملاةقطنملا
مامألابدوجوملارظنمللةيرارحةروصضرع
ةيفاكةجردباًملظموجلانوكيامدنع
وأةاشملادحأفاشتكاةلاحيفو.جراخلاب
٨٢(اًرتم٢٥نمرثكأدعبىلعمخضناويح
وأةاشمللينامرهكزمرضرعمتي،)اًمدق
وأةاشملادحألوحعبرمرهظيوناويحلا
ةبكرملانأماظنلافشتكيامدنع.ناويحلا
مامألابدوجوملاةاشملادحأنمبرتقت
.رمحألانوللعبرملاريغتي،ةياغللريبكلكشب
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،مامألابةاشملاةلمرفماظنليغشتعمو
ةيولعةشاشهيبنتةيليللاةيؤرلاماظنيطعي
نأماظنلافشتكيامدنع)HUD(رمحأ
ةجردبمامألابةاشملادحأنمبرتقتةبكرملا
ةرفاصردصت،كلذىلإةفاضإ.ةياغللةريبك
ناكاذإنامألاهيبنتدعقمضبنيوأهيبنت
مامألابةاشملاةلمرفماظنرظنا.اًدوزم

(FPB)/٢٢٥.

ريذحت}
وأماسجألاعيمجماظنلافشتكيالثيح
يطعيالدق.ماسجألانمةبكرملاةفاسم
يفةدعاسمللٍفاكتقوباًريذحتماظنلا
.مادطصاثودحبنجت

عاعشلاتاذةيسيئرلاحيباصملا.١
ضفخنملا

يلاعلاعاعشلاتاذةيسيئرلاحيباصملا.٢
ةيليللاةيؤرلاماظن.٣

ضرعنكمي،تادادعلاةعومجمبرظنمديدحتب
تاسايقلاةزهجأةعومجمرظنا.ةيليللاةيؤرلا
ةزهجأةعومجموا١١٢/)ةدعاقلاىوتسم(
نكمي.١١٥/)روطملازارطلا(تاسايقلا
:ةلاحيفةيليللاةيؤرلاماظنليغشت
.لاعشإلاليغشت.
وأ)نكرلا(Pعضولايفةبكرملاتناك.

.يمامأسرت
يفةيفاكةجردباًملظموجلاناك.

.جراخلا
.ليغشتلاديقةيسيئرلاحيباصملاتناك.

ةروصلالعجلتادادعلاةحولعوطسطبضا
ليغشتفقوأ.مزاللانماًعوطسرثكأ
.تادادعلاةعومجمبرخآرظنمديدحتبةروصلا
لثمةئفادلاماسجألارهظتنأضرتفملانم
ىرخألاتابكرملاوتاناويحلاوةاشملا
.ةيليللاةيؤرلاةشاشباًضايبرثكأةكرحتملا
لثمةدرابلاماسجألاودبتنأضرتفملانم
رثكأةفقوتملاتابكرملاوتاراشإلاوءامسلا
ىوسةيليللاةيؤرلاماظنرهظيال.ةملظ
ءايشألانمةدوربوأةنوخسرثكألاماسجألا
وألمارفلاحيباصمفشتكيالوهف.ةطيحملا
وأئراوطلاتاضماووأفاطعنالاتاراشإ
.ةراشإلاتامولعموأرورملاةكرححيباصم
ءاقلإلالخنمدعاسمكماظنلااذهمدختسا
ةنيفلانيبةروصلاىلعةعيرسةرظن
وأةروصلايفرظنلاقدحتال.ىرخألاو
ةءاضإلافورظتحتةروصلامدختست
.ةديجلا

ريذحت}
ةدايقلاءانثأةروصلايفرظنلاقدحتال
ةيؤرمدعيفببستيدقكلذنإثيح
دقف.كمامأةدوجوملاةمهملاماسجألا
.ىذأبنورخآلاوتنأباصتدقومدطصت

،مخضناويحوأةاشملادحأفاشتكادنع
وأيشاملالوحينامرهكقودنصضرعي
ضرعيوةيليللاةيؤرلاةشاشيفناويحلا
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زمروأ~،يشامللينامرهكزمر
رهظيامك.تادادعلاةعومجمب!،ناويحلل
.)HUD(ةيولعلاةشاشلاباذهيشاملازمر
دحأنمبرتقتةبكرمماظنلافشتكيامدنع
نوللوحتي،ةياغللريبكلكشبةاشملا
اًضماواًزمرضرعيو،رمحأللينامرهكلاعبرملا
رودصعمةيولعلاةشاشلاىلع،~رمحأ
اذإنامألاهيبنتدعقمضبنوأةعيرسةرافص
.اًدوزمناك
تارافصلاوةاشملاماظنزومرطبضنكمي
فاقيإىلعنامألاهيبنتدعقمتاضبنو
فاقيإبةبكرملاصيصختلالخنمليغشت
رظنا.مامألابةاشملاةلمرفماظنليغشت
ةمظنأ"يف"مامألابةاشمدوجوفاشتكا"
ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
/١٤٨.

ريذحت}
ةبكرملاةلمرفبةيليللاةيؤرلاماظنموقيال
فشتكيملامتاهيبنتيطعيال.اًيئاقلت
الدق.مخضناويحوأةاشملادحأدوجو
كلذيفامبةاشمدوجوماظنلافشتكي
:تاناويحلاولافطألا
نملقأةفاسمدعبىلعاوناكاذإ.

.)اًمدق٨٢(اًرتم٢٥
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةرشابمةبكرملامامأاونوكيملاذإو.
،رعشتسملاةيطغتةقطنميف
نيبصتنمنيفقاوولماكلابنييئرمو
.ةعومجمنماًءزجوأ

كرحتيناويحلاوأيشاملاناكاذإ.
لاجمربعةياغللةريبكةعرسب
.ةجارددئاقلثمةيؤرلا

اًعاونأيدترييشاملاناكاذإ.
.سبالملانمةنيعم

ةأفطمةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.
.نكرلادنعءانثتساب

ةيجراخلاةرارحلاةجردتناكاذإ.
ةجرد86(ةيوئمةجرد30نمىلعأ
.)تياهنرهف

كلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.
جلثلاوأرطملاوأبابضلايف
.فيثكلا

خاسوأباًدودسمرعشتسملاناكاذإ.
.ديلجوأرطموأجلثوأ

ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
ديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
/ةيئاقولاةدايقلاعجار،تامولعملانم

ةيليللاةيؤرلارعشتسمىلعظفاح.١٨١
.ةديجةلاحيفواًفيظن

يفةاشملافاشتكاةيصاخرفوتتالدق
رهظيو.جراخلابةعفترملاةرارحلاتاجرد
ىلإماظنلاجاتحيال.*ينامرهكزمر
.ةنايص
وأجلثلاوأرطملايفةروصلانوكتالدق
هاجتاةيؤرنمنكمتتالدقوةحضاوبابضلا
دشألاسقطلافورظيف.كمامأقيرطلا
ريغوةحضاوريغةروصلانوكتدق،ةوسق
.ةنايصىلإماظنلاجاتحيال.ةلمعتسم
لالخنماًفيظنماظنلارعشتسمبظفتحا
سمخىتحيمامألاجاجزلاةلساغطيشنت
ةيفاكةجردباًملظموجلانوكيامدنعتارم
ةروصتناكاذإ.ماظنلاليغشتهيفبعصي
مدختساف،ةيبابضلازتامةيليللاةيؤرلا
اريماكتاسدعفيظنتلةلتبمشامقةعطق
عقي.اًمامتاهفيفجتوقفربرعشتسملا
لخادىلإةيمامألاةكبشلافلخرعشتسملا
.قئاسلابناجبةيسيئرلاحيباصملا
ةروصبلمعتيكلاريماكلاةاذاحمبجيامك
،طبضلاىلإجاتحتاريماكلاتناكاذإ.ةحيحص
اريماكلاطبضلواحتال.ليكولاىلإعجراف
.كسفنب

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةرابع)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ريسلاةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونع
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بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسمل
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملا
دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.ةيبناجلاةيؤرلا
ضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
فاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلع
تناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملايفامةبكرم
ةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالاةراشإ
ةشاشضموتفوس،بناجلاسفنىلع
رييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلا
نمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلاةراح
ةءارقىجرُيف،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنم
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
LCAريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب
ةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا

ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
.ةنيعمةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
وأتاباصإلاعوقويفةراحلارييغتدنع
رييغتءارجإلبق.ةبكرملافلتوأةافولا
ِقلأو،ايارملانماًمئادققحت،تاراحلل
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحاًبيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
مادعناةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(
ةبكرملاطسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلا
ريذحتمتي.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقت
يفلخدتيتلاتابكرملانماًضيأنيقئاسلا
ىلإلصتةفاسملفلخلانمةقطنملاهذه
.ةبكرملافلخ)مدق٢٣٠(م٧٠يلاوح

ماظنلالمعيفيك
امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
رييغتنوكيدقهنأىلإريشياذه.فلخلا
،ريسلاةراحرييغتلبق.نمآريغتارمملا
،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئادققحت
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالاتاراشإ

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا
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نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةريصقةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
نوكتامدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدلل
،مامأللكرحتلاسورتدحأىلعةرايسلا
وأىنميلاةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت
يفةكرحتمةرايسفاشتكامتاذإىرسيلا
مادعناةقطنميفةرواجملاةراحلاةقطنم
.فلخلانمةعرسباهيلإلخدتوأكلتةيؤرلا
هاجتالايفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ
،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأتيذلاهسفن
يكليفاضإريذحتكةشاشلاهذهضموتسف
.ريسلاتاراحرييغتبموقتال
لالخنمLCAهيبنتليطعتنكمي
رايخمادختسابةرايسلاصيصخت

Side Blind Zone Alert)ةقطنملاهيبنت
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.)ةيبناجلاءايمعلا
اذإ.١٤٨/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا
اهدنع،قئاسلالبِقنمLCAماظنفاقيإمت
.ايارملايفLCAماظنتانايبءيضتال

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
عيرسقيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
بناجبىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسم
.)زجاوح،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملا

ةعرسبرورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
وأةفقوتملاتارايسلاعموأ،ةرايسراوجب
ماظنيفدصرلاقطانم.ةروطقمرجدنع

LCAدتمتالةبكرملابناجنمدتمتيتلا
دنعاًرذحنك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسمل
دق.ةروطقمرجءانثأريسلاتاراحرييغت
ةقحلملاءايشألاىلإهيبنتلابLCAماظنموقي
ءيشوأةجاردوأةروطقملثم،ةبكرملاب
ءايشألا.ةبكرملانمرخآلابناجلانمدتمي
.تابكرملافاشتكاىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملا
؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحتالف
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تارعشتسمتناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىرسيلاوأىنميلاةيوازلايفLCAماظن
خاسوألاوألحولابةاطغميفلخلامدصملل
تناكاذإوأبئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأ
ىلععالطالل.ةيوقةريطمفصاوعكانه
ليسغ"عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإ
اذإ.٢٩٦/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملا
systemةلاسرتناك unavailable)ماظنلا

زكرمةشاشىلعةضورعملازتال)حاتمريغ
يبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلاتامولعم
نمةيفلخلاناكرألاهاجتايفةبكرملا
.ليكولابلصتاف،ةبكرملا
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
وأةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتابكرم
ماظنلاناكوفلخلانمةعرسباهيلإةمداق
ءارجإىلإةجاحيفماظنلانوكيدقف،اًفيظن
.كبصاخلاليكولاىلإةبكرملاذخ.هلةنايص

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
ةراحةرداغمريذحتدعاسيدق،هرفوتدنع
ةرداغمببسبتامداصتلابنجتيفريسلا
موقتدقف.دوصقمريغلكشبريسلاةراح
ةبكرملاتزواجتاذإريذحتتوصرادصإب
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًرظن.ةراحلاةرداغمهاجتايففاطعنالا
دعاسمماظننمءزجدعيماظنلااذهنأل
ةءارقىجرُيف،)LKA(راسملايفءاقبلا
.ةزيملاهذهمادختسالبقLKAلصف

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
ةلجعريودتيفدعاسيدقف.دوصقمريغ
زواجتنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا
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ةرداغمدنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
نل.ةراحةمالعزواجتدنع)LDW(ريسةراح
رادصإوأيفةدعاسملابLKAماظنموقي
طيشنتفشتكااذإLDWـبصاخهيبنت
ريودتقيرطنعLKAزواجت.كيدلهيجوتلا
فشكللاريماكLKAمدختسي.ةدايقلاةلجع
٣٧(ةعاس/مك٦٠ةفاسمنيبةراحةمالعنع
ليم١١٢(ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلايفليم
.)ةعاسلايف

ريذحت}
يفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
يفةرقتسمةبكرملالعجيالدق.ةبكرملا
دنعريذحتلاهيبنترادصإبموقيوأةراحلا
متنإوىتح،)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةراحةمالعفاشتكا
LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

ةرداغمبنجتلجأنمهيجوتلل
.مداصتعوقووأامةراح

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ةيؤرلاوأسقطلافورظ
نعرمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
حيباصملاوأيمامألاجاجزلاخاستا
ديلجلاباهتيطغتوألحولابةيسيئرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأةديجريغةلاحيفتناكاذإوأ
لكشبسمشلاعوطسةلاحيف
.اريماكلاةهجاوميفرشابم

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةراحةمالعهيففشُتكايذلابناجلاىلع
LDWوLKAيماظنناكنإوىتح.ريسلا
يفمكحتلابموقتنأكيلعبجي،نالمعي
ظفاحوقيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملا
ةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولاىلع
عقتوأةبكرمللفلتثدحيدقفالإو،ريسلا
جاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاحوأتاباصإ
تارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا
بنجت.ةديجةلاحيفوةفيظناريماكلا
سقطلافورظيفLKAمادختسا
.ةئيسلا

ريذحت}
دنعLKAمادختساببستينأنكمي
ةقلزنملاقرطلايفوأةروطقمبحس
مثنموةبكرملايفمكحتلانادقفيف
.ماظنلاليغشتفاقيإ.مداصتعوقو

ماظنلالمعيفيك
جاجزلاىلعLKAماظناريماكسجمدجوي
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرملباقميمامألا
،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
.ةدايقلاةلجعىلعAطغضا

رضخألانوللابAءيضيس،هليغشتدنع
.LDWهيبنترادصإوةدعاسمللLKAرفاوتاذإ
بةدايقلاةلجعريودتيفدعاسيدقف
انوللابAضرعكلذكوقفر
ةمالعزواجتنمةبكرملاتبرتقااذإينامرهكل
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراح
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا
ةرداغمدنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
Aةءاضإقيرطنع)LDW(ريسةراح
.ةراحةمالعزواجتدنعينامرهكلانوللاب
ثالثكانهنوكيس،كلذىلعةوالع
تارمثالثقئاسلادعقمزتهيسوأ،تارافص
هاجتابسحىلع،راسيلاوأنيميلاةهج
.ريسلاةراحةرداغم
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.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
قئاسلاهيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
.نينرتوصوهيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلا
.جورخللةدايقلاةلجعكرح

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
.نيتراحلا

نممغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
فيظنتبكيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضو
.رمألااذهدعاسيامبرفيمامألاجاجزلا
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
ماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأ

LKAفورظلاهذهترمتسااذإ.

دوقولا
ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا
LGWكرحمللةبسنلاب V6جودزملاينيبرتلا
نميلاخنيزنبمادختساىجري،رتل3.0ةعس
95نيتكوأةجردبصاصرلا RONاذإ.رثكأوأ
95نملقأنيتكوألاةجردتناك RON،دق
ةيطغتمتيالدقوفلتللكرحملاضرعتي
ةلاحلاهذهيفهيلعىرجتيتلاتاحيلصتلا
توصعامسةلاحيف.ةبكرملانامضنمض
نيتكوأةجردبنيزنبمادختسادنعديدشطبخ

95 RON،ىلإجاتحيكرحملانأكلذينعيف
.ةنايصلا
LGXكرحملةبسنلاب V6رتل٣٫٦ةعسب،
يذلاصاصرلانميلاخلادوقولامدختسا
،ىلعأوأ٩١هلةنلعملانيتكوألاةجردنوكي
عمستامبرفةيصوتلاهذهةفلاخملاحيفو
طبختوصعامسةلاحيف.ةعقرفتوص
91ةجردبنيزنبمادختسادنعديدش RONوأ
ىلإجاتحيكرحملانأكلذينعي،ىلعأ
.ةنايص

هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
وألوناثيملانمةيمكيأبدوقويأ.

هذهيدؤتدق.نيلينألاوألاليثيملا
لكآتثودحىلإدوقولانمعاونألا
وأةيندعملادوقولاماظنءازجأيف
ةيكيتسالبلاءازجأللفلت
.ةيطاطملاو

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
ضفخودوقولايفداصتقالاتاردق
رمعليلقتىلإيدؤيدقوءادألا
.تاثاعبناللزافحلالماعلا
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دوقوللةفاضملاداوملا
ةفظنمتافاضإىلعنيزنبلايوتحينأبجي
نمدوقولاماظنوكرحملاعنمىلعدعاست
فيظنتحمسيس.تابسرتلاببسبفلتلا
دوقولالوخدتامامصودوقولاتانقاح
لكشبلمعلابتاثاعبنالايفمكحتلاماظنل
ىلعيوتحتالنيزنبلاعاونأضعب.ديج
ظافحللةفظنملاتافاضإلانمةيفاكتايمك
لوخدتامامصودوقولانقحتادحوىلع
يفصقنلااذهنعضيوعتللو.ةفيظندوقولا
بيرقلاعزوملاةراشتساىجري،فيظنتلا
ةجلاعملاةفاضملاةداملاةفرعملكنم
فضأ.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعُملا
عمدوقولانازخيفةفاضملاةداملاهذه
١٥٠٠٠لكوأكرحملاتيزرييغتةيلمعلك
.ًالوأثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(مك

دوقولاةئبعت

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

كلتاباصإثودحبنجتلو.
تاميلعتلاعيمجأرقا،نيرخآللو
دوقولاخضةطحمىلعةبوتكملا
.اهعبتاو

ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولاب

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.

ءانثأيولخلافتاهلامدختستال.
.دوقولابدوزتلا

ىرخأةرمةرايسلاىلإلخدتال.
.دوقولاخضءانثأ

،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمستالو

متاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةعرسبدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
اذهثدحينأنكمي.ةياغللةريبك
،ًابيرقتًائلتممنازخلاناكاذإرثانتلا
سقطلايفهثودحةيلامتحادادزتو
دوقولاةئبعتسدسملخدأ.راحلا
يأعامسفقوتنمققحتوءطبب
خضيفءدبلالبقريفصتوص
.دوقولا

ةيفلخلاةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
بابلفقمتي.اهررحمثبابلافصتنمنم
.ةبكرملاباوبألفقعمدوقولاةحتف
حتفلRKEلاسرإزاهجنمKطغضا
.لفقلا
نودبدوقوةئبعتماظنبةزهجمةبكرملا
بجي.دوقوةدادساهبدجويالثيح،ةدادس
هتيبثتوامامتدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
.دوقولاخضيفءدبلالبق
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ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.
.قئارحثودحةيلامتحا.

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

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
قلغألب.ةهوفلاجارخإبمقتال،دوقولاب
وأةخضملاقالغإلالخنمدوقولاقفدت
يفةقطنملاكرتامث.ةطحملالماعغالبإ
.لاحلا

هريودتبمق،دوقولاءاطغبيكرتةداعإدنع
توصردصُيىتحةعاسلابراقعهاجتايف
ءاطغلابيكرتنمدكأت.هناكميفهرارقتسا
.ًامامت

دوقوةوبعمادختسابدوقولاةئبعت
ةلومحم

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةوبعنماهتئبعتةداعإ

ةدادسنودبعمُقلائياهمنعثحبا.١
زيحيفةداجسلالفسأدوجوملاو
.ةعتمألا

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}
ئياهممادختسانودةئبعتلاةداعإةلواحم
فالتإودوقولاضيفيفببستتدقعمُقلا
دقو.ةدادسنودبدوقولاةئبعتماظن

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ضرعتتدقوقيرحبوشنيفكلذببستي
فلتتدقوقارتحاللنيرخآلاوأتنأ
.ةبكرملا

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
هدوجوءانثألومحمدوقوءاعوةئبعتنإ
ةرخبأدعاصتيفببستيدقةرايسلايف
نعامإلعتشتنأنكمييتلادوقولا
نمكلذريغوأةنكاسلاءابرهكلاقيرط
وأتنأضرعتتنأنكميو.لئاسولا
نكميو،ةريطخقورحبةباصإللنيرخآلا
اًمئادكيلع،هيلعو.ةرايسلافلتتنأ
:يليامب
.ةدمتعمدوقوتايواحمادختسا.
وأةرايسلانمتايواحلاةلازإ.

ليمحتقودنصوأةرايسلاقودنص
.ةئبعتلالبقبأكيبلاتارايس

.ضرألاىلعةيواحلاعضو.
)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةئبعتةحتفلخادةهوفلاعضو.
اهئاقبإو،دوقولاخضلبقةيواحلا
لامتكاىتحةئبعتلاةحتفبةلصتم
.ةيلمعلا

نم٪٩٥نمرثكأبنازخلاألمتال.
.ددمتللًالاجمكرتتلةلماكلاهتعس

وأباقثلاناديعلعشتوأنخدتال.
.دوقولاةئبعتدنعتاعالولامدختست

ةلومحملافتاوهلامادختسابنجت.
.ىرخألاةيئابرهكلاةزهجألاوأ

ةروطقمبحس

بحسلانأشبةماعتامولعم
بحسلةصصخمالوةممصمتسيلةبكرملا
.ةروطقم

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
تارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
حابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحف
صحفءوض(فئاظولاددعتمرشؤملا
هليصوتمتيزاهجيأ.١٢٤/)كرحملا
زاهجلثم-)DLC(تانايبلاطبارلصومب
عبتتوأعيبلادعبهؤارشمتلوطسألاعبتت
ةمظنأعملخادتيدق-قئاسلاتايكولس
يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلا
عوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
نمنكمتتدقةزهجألاهذهلثم.مداصت
يفةظوفحملاتامولعملاىلإلوصولا
.ةرايسلاةمظنأ
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هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار،ةبكرملا
ةرايسللتادعمةفاضإو٨٠/ةيئاوه
.٨٠/ةيئاوهدئاسوبةدوزملا
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ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢٣٩.................ةماعتامولعم
٢٣٩.....ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٤٠....كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢٤٠..................كرحملاءاطغ
ةريجحىلعةماعةرظن

٢٤٢......................كرحملا
٢٤٥...................كرحملاتيز
٢٤٧.........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٤٨..................يكيتاموتوألا
٢٤٨....كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٥٠....................ديربتلاماظن
٢٥١............كرحملاديربتلئاس
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٥٤.......................ةطرفم
٢٥٥..................لسغلالئاس
٢٥٦........................لمارفلا
٢٥٦...................لمارفلاتيز
٢٥٧........................ةيراطبلا
٢٥٨.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
٢٥٩......ةكرحلائدابحاتفمصحف
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف

سورتلاقودنص
٢٥٩..................يكيتاموتوألا

Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
٢٥٩......................)نكرلا(
٢٦٠.......تاحساملاشيرلادبتسا
٢٦٠........يمامألاجاجزلالادبتسا

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٦١.........ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٦١.................ةبمللالادبتسا
ةيئانثلاتامامصلاةرانإ

٢٦١......................ةيئوضلا
٢٦١............ماقرألاةحولحيباصم
٢٦٢....................ةليدبتابمل

يئابرهكلاماظنلا
٢٦٢....يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
ةرادلاتاعطاقورهاصملا

٢٦٣.....................ةيئابرهكلا
ةريجحرهاصمقودنص
٢٦٣......................كرحملا
ةحولرهاصمقودنص
٢٦٦.....................تادادعلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٢٦٩.......................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٧١........................تاراطإ
٢٧٢.....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٢٧٢.................ءاتشلاتاراطإ
عطقملاتاذتاراطإلا

٢٧٣....................ضفخنملا

٢٧٣.................فيصلاتاراطإ
٢٧٤.................تاراطإلاطغض
ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض

٢٧٥.................ةيلاعتاعرس
٢٧٥....تاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضةبقارمليغشت

٢٧٦.....................تاراطإلا
٢٧٩................تاراطإلاصحف
٢٧٩.................تاراطإلاريودت
تاراطإلاتقونيحيىتم

٢٨٠........................ةديدج
٢٨١............ةديدجتاراطإءارش
ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا

٢٨٢.......................مجحلا
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٨٣.....................تاراطإلا
٢٨٣.................تالجعلالالحإ
٢٨٤..............تاراطإلالسالس
نمءاوهلادافنةلاحيف
٢٨٤........................راطإلا
٢٨٥.................تاراطإلارييغت
٢٩٠............ريغصيطايتحاراطإ

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
ةدعاسمبليغشتلا

٢٩١.................ىرخأةيراطب

ةبكرملابحس
٢٩٤..................ةرايسلابحس
ضارغألةرايسلابحس
٢٩٤.......................ةيهيفرت
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٢٣٩ ةبكرملابةيانعلا

رهظملابةيانعلا
٢٩٦................ةيجراخلاةيانعلا
٣٠٠.....لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٣٠٣...............لجرألاتاحسمم

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجرُي
لبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردمدارفأ

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا

قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
ريغرايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
امب،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعم
ىلعاهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيف
اهيلعيرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحو
يفرثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورش
.ةفلاتلاءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٨٠/ةيئاوهدئاسوب
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٠

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
اًمودعبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلا
لبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةنايصلللامعأيأذيفنت

،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا
ىلعكدعاستةيفاكتامولعمدجتسثيح
هذهدجتنلو،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإ
.كيدينيبرفوتملاليلدلايفتامولعملا
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
٨١/ةيئاوهلاةداسولاماظنصحفعجار
.كسفنبةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ

ريذحت}
ةيندعملاتانوكملاحبصتدقوزاغلارخبتي
كرحملاءاطغلفسأةدوجوملاىرخألا
بنجتاذل.كرحملاليغشتدعبةنخاس
ببستتدقاهنإثيحتانوكملاهذهسمل
نأنكميويمحملاريغدلجلاقارتحايف
.ةريطخةباصإلكضرعت

كرحملاءاطغىلعدوجومديلجيأحسما
.هحتفلبق
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

.كرحملاءاطغريرحتضبقمبحسا.١
رسيألايلفسلابناجلاىلعدجويوهو
ةلجعوبابلانيبتادادعلاةحولنم
.ةدايقلا

ىرخأةرمهبحسامثضبقملاررح.٢
.اًمامتكرحملاءاطغحتفل

ءاطغعفراوةبكرملاةمدقمىلإلقتنا.٣
.هحتفلكرحملا

هيبنت

لبقاًمامتكرحملاءاطغقلغنمدكأت
يفةبكرملابفلتثدحيدقثيح.ةدايقلا
.هقالغنامدعةلاح



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

٢٤١ ةبكرملابةيانعلا

:كرحملاءاطغقالغإل
دكأت،كرحملاكرحمءاطغقالغإلبق.١

تاحتفعيمجةيطغأعيمجبيكرتنم
.حيحصلكشبةئبعتلا

١٨(مس٤٦كرحملاءاطغضفخا.٢
.قلغملاعضولانماًبيرقت)ةصوب

نميمامألافصتنملاءزجعفدامث.٣
.ةيوقوةعيرسةكرحبكرحملاءاطغ

دقكرحملاءاطغنأنمققحتلابمق.٤
مدعةلاحيف.حيحصلكشبهقالغإمت
رركولخادلانمءاطغلاررح،هقالغنا
.3ىلإ1نمتاوطخلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٢

كرحملاةريجحىلعةماعةرظن

رتل3.0ةعسV6جودزمينيبرتكرحم
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٢٤٣ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو
/٢٥٠.

.٢٤٨/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٢

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٣
.٢٥٠/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٤
.٢٤٥/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٥
.٢٤٥/كرحملاتيزعجار

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٦
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩١/ىرخأةيراطب

.٢٦٣/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٧

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٨
.٢٥٦/لمارفلا

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٩
.٢٥٥/لسغلالئاسعجار

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.١٠
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩١/ىرخأةيراطب
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٤

تارتل3.6ةعسV6كرحم
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٢٤٥ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو
/٢٥٠.

.٢٤٨/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٢

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٣
.٢٥٠/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٤
.٢٤٥/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٥
.٢٤٥/كرحملاتيزعجار

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٦
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩١/ىرخأةيراطب

.٢٦٣/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٧

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٨
.٢٥٦/لمارفلا

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٩
.٢٥٥/لسغلالئاسعجار

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.١٠
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٩١/ىرخأةيراطب

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢٤٧.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيفاًقحال"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف
لك(ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت

تايرفسلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
ىلعفرعتلل٢٤٢/كرحملاةريجحىلع
.عقوملا

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،اًنخاسكرحملابتيزلا
اًزافقوأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسملل

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
.تيزلاىوتسمنمققحت

:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةىوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
عفترت.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ءانثأىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقد
لزأ.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدورب
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصع
.اهيلعىوتسملا

نمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.
فاقيإمزليف،كرحملاليغشتفاقيإ
ىلعةقيقد١٥ةدملكرحملاليغشت
٣٠ةدملوأاًئفادكرحملاناكاذإلقألا
بحسا.اًئفادكرحملانكيملاذإةقيقد
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٦

جراخللكرحملاتيزىوتسمسايقاصع
شامقةعطقوأليدنمباهحسمامث
لماكلاباهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظن
،ةياهنلاىلإاهعفددعب.ىرخأةرم
ظافتحالاعمىرخأًةرماهعزنكنكمي
نمققحتلاولفسأللاصعلافرطب
.تيزلاىوتسم

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

كرحم V6 رتل3.0ةعسجودزمينيبرت

كرحم V6 تارتل3.6ةعس

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا

)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣١٧/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
تيزلاىوتسمنأتدجواذإ.كرحملاب
يفدجويهنأيأ،ليغشتلاىدمقوفعقي
ىلإتيزلالصيثيحبريثكتيزكرحملا
يتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنمقوفام
باصيدقف،حيحصلاليغشتلاىدمنيبت
غرفتنأكيلعبجي.رارضأبكرحملا
ةدايقنمّدحتنأوأضئافلاتيزلا
فرتحمةنايصينفىلإأجلتوةرايسلا
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإل

٢٤٢/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل

لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
ًةرمتيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأ

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا
لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣١٣/اهبىصوملا

تافصاوملا

يتلاكرحملاتويزىوسمدختستال
كرحملاتويز.™dexos1تابلطتميفوتست
يفوتستاهنألGMةطساوبةدمتعملا
راعشبةزيممنوكتdexos1تابلطتم
.dexos1دامتعالا

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال
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٢٤٧ ةبكرملابةيانعلا

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 5W-30.

بجي:ةدرابةرارحتاجرديفليغشتلا
SAEتيزمادختسا 0W-30قطانملايف
ةرارحلاةجردضفخنتثيح،ةدوربلاةديدش
ةجرد٢٠−(ةيوئمةجرد٢٩−امىلإ
يفةجوزللانمةجردلاهذهف.)تياهنرهف
يفكرحملاليغشتءدبنملهستستيزلا
رايتخادنع.ًادجةضفخنملاةرارحلاتاجرد
اًمودحصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيز
رظنا.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاب
.مسقلااذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"

تيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ
كرحملا
قيقحتل.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
كيلعام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألا
يتلاواهبحصنُييتلاتويزلامادختساىوس
.dexos1تابلطتميفوتست

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام
داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
ضيرعتبنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
.ةليوطةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلا
ءاملابكرافظأوكترشبفيظنتىلعصرحا
.نيديللديجفظنممادختسابوأنوباصلاو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا
ةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
صوصخبعنصملاتاريذحتعجار.ةبسانم
.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلاتاجتنممادختسا
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
ىلعصرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
ىلإهبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإ
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألا

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرييغتبجيىتم
رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
نمةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
ةجردوكرحملاتارودددعلمشتلماوعلا
ثيح.ةعوطقملالايمألاددعوكرحملاةرارح
ةرملكيفةعوطقملاةفاسملافلتختدق

ىلعكلذو،تيزلارييغتبًابلاطماهيفنوكت
نييعتةداعإبجيو.ةدايقلافورظبسح
،تيزللرييغتةيلمعلكدعبتيزلارمعماظن
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو
.ةحيحص
يفأدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
رييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالا
تيزرييغتءاجرلاةلاسررهظت.تيزلا
/كرحملاتيزلئاسرعجار.ًابيرقكرحملا

نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي.١٤٠
.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسملالخ
رمعماظننمةلاسررهظتالأنكمملانم
ةدملتيزلارييغتةرورضىلإريشتتيزلا
ةدايقلاةلاحيفكلذوةلماكةنسىلإلصت
تيزرييغتبجي.ةيلاثملافورظلايف
،لقألاىلعًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملا
ةيلمعدعبماظنلانييعتةداعإبجيامك
نوبردمصاخشأليكولاىدلرفوتي.رييغتلا
لمعلااذهنودؤيسةمدخلالامعأىلع
نأمهملانمهنأامك.ماظنلاطبضنوديعيو
فيرصتتارتفبسحماظتنابتيزلاصحفت
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاوتيزلا
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف
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تيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
:ماظنلانييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف

تامولعمزكرمرارزأمادختساب.١
ضرعمتي،DICقئاسلا

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

.١٤٠/كرحملاتيزلئاسرو١٣٢

حسملSELىلعةليوطةطغضطغضا.٢
كرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلا
يقبتملاتيزلارمعطبضةداعإوًابيرق
.%١٠٠ىلإ

رمعةشاشنييعتدعتالأىلعصرحا
رخآتقويأيفدصقريغنعتيزلا
ةداعإرذعتيثيح.تيزلارييغتدعبالإ
يفتيزلارييغتدعبالإةقدبهنييعت
.ةيلاتلاةرملا

تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك

ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.١
.كرحملاليغشتنود

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو

تيزرييغتءاجرلاةلاسرلارهظتملاذإ
متدقهنأينعياذهف،ًابيرقكرحملا
.ماظنلانييعتةداعإ

ةلاسرلايفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
.ًابيرقكرحملاتيزرييغتءاجرلا
رييغتءاجرلاةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
،ةبكرملاليغشتءدبدنعًابيرقكرحملاتيز
ماظننييعتةداعإمتيملهنأىلعليلداذهف
.ءارجإلادعأ.كرحملاتيزرمع

سورتلاقودنصلئاس
يكيتاموتوألا
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفةيفيك
يكيتاموتوألا
لقنزاهجلئاسىوتسمصحفبجيال
لئاسيفبرستثودحربتعيثيح.ةكرحلا
صقنلديحولاببسلاوهةكرحلالقنزاهج
باهذلابجي،برستثودحدنعو.لئاسلا
عرسأباهحالصإوليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو
ىوتسمسايقاصعبةدوزمريغةبكرملا
تاءارجإكانه.ةكرحلالقنزاهجلئاس
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفلةصاخ
،اًدقعمءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.هرييغتو
ليكولابلصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي
.ةيفاضإتامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلا

ةينمزتارتفىلعرتلفلاولئاسلارييغتبجي
دكأتلاعم٣٠٦/ةنايصلالودجيفةروكذم
لئاوسلايفروكذملالئاسلامادختسانم
.٣١٣/اهبىصوملاميحشتلاداومو

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٤٢/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.ناكملاىلعفرعتلل

رتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم
كرحملاءاوه
رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٣٠٦/ةنايصلا

رتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك
كرحملاءاوه
ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
.بئاوشوأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
ءاوهحشرمكّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ
ةلازإل)ةرايسلانعاًديعب(قفربكرحملا
اًثحبكرحملاءاوهحشرمصحفا.هنمةبرتألا
هضرعتلاحهلادبتسابمقو،تايفلتيأنع
وأكرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.فلتلل
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأ
.طوغضملا
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:هلادبتسالوأءاوهلارتلفحشرمنمققحتلل

زارطكرحم 3.0L V6

ةدوجوملايغارب)10(ةرشعلالزأ.١
.كرحملاءاوهحشرمءاطغىلعأ

كرحملاءاوهحشرمءاطغعفرا.٢
دانسلامادختساباًحوتفمهكرتاو
.)ةلصفملا(

.كرحملاءاوهحشرمبحسا.٣
وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٤

.هلدبتسا
بيكرتةداعإل٣–١تاوطخلاسكعا.٥

.كرحملاءاوهحشرم/يقنمءاطغ

كرحم V6 تارتل3.6ةعس

)6(يغارب.١
)3(ريماسملا.٢
يرطقدانس.٣
دانسلاو)2(ريماسمةثالثلالزأ.١

.)3(يرطقلا
ىلعأةدوجوملا)1(يغاربةتسلالزأ.٢

.كرحملاءاوهحشرمءاطغ
كرحملاءاوهحشرمءاطغعفرا.٣

دانسلامادختساباًحوتفمهكرتاو
.)ةلصفملا(

.كرحملاءاوهحشرمبحسا.٤
وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٥

.هلدبتسا

ةداعإل4-1نمتاوطخلاسكعا.٦
كرحملاءاوهحشرمءاطغبيكرت
.يرطقلادانسلاو

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببسُينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
رصتقتالثيح.قورحللنيرخآلاضرعت
ءاوهلافيظنتىلعءاوهلافظنمةفيظو
يفررشلاءاوتحايفدعاسيهنإلب،طقف
يخوتبجي.كرحملانمهجورخةلاح
يغبنيالامك،كرحملاحالصإدنعرذحلا
رتلف/يقنمدوجومدعةلاحيفةدايقلا
.ءاوهلا

هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأهناكم



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

ةبكرملابةيانعلا٢٥٠

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

جودزمينيبرتكرحم V6 رتل3.0ةعس

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢

كرحم V6 تارتل3.6ةعس

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢

ريذحت}
كرحملاديربتةحورملمعتنأنكمي
كرحمءاطغتحتةدوجوملاةيئابرهكلا
يفكرحملانوكيامدنعىتحةبكرملا
يفببستتدقيلاتلابوفاقيإلاعضو
نيديلاداعبإىلعصرحا.تاباصإثودح
ةحورمةيأنعتاودألاوسبالملاو
كرحمءاطغتحتةدوجومةيئابرهك
.ةبكرملا

ريذحت}
ناخسلاميطارخنوكتنأنكمي
ًةنخاس،ىرخألاكرحملاءازجأو،رتايدارلاو
.ءازجألاهذهنميأسملبنجت.ًادج
.اهتسملاذإقارتحالابباصتدقثيح
ثودحةلاحيفكرحملاليغشتبنجت
دقكرحملاليغشتةلاحيفو.برست
دقاذهو.لماكلابديربتلالولحمدقفت
كلذكو،كرحملاقارتحاىلإهرودبيدؤي
مق،اذلو.قارتحالابكتباصإىلإيدؤيدق
.ةبكرملاةدايقلبقبرستيأحالصإب

هيبنت

ديربتلولحممادختساببسينأنكمي
كرحملافالتإيف®DEX-COOLفالخب
،ناخسلازكرمبررضلاقاحلإوأ،هناوألبق
نكمي،كلذىلإةفاضإلاب.رتايدارلالكآتوأ
ديربتلئاسرييغتلةجاحكانهنوكتنأ
نامضيرسينل.لجاعلكشبكرحملا
.اهبمايقلامتتاحالصإةيأىلعةبكرملا
ديربتلالولحممادختساىلعًامئادصرحا

DEX-COOL)يف)تاكيلسلانميلاخلا
.ةبكرملا
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كرحملاديربتلئاس
ديربتلئاسبألمُيةبكرملايفديربتلاماظن
جاتحي.®DEX-COOLعوننمتاكرحملا
يفرييغتلاوصحفلاىلإاذهديربتلالولحم
ةنايصلالودجعجار.ةددحملاديعاوملا
/٣٠٦.

ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٥٤/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}
لئاسيأوأطقفيداعءامةفاضإنإ
.ًارطخببسيدقديربتلاماظنىلإرخآ
نأنكميىرخألالئاوسلاويداعلاءاملا
.بسانملاديربتلالولحمجيزملبقيلغت
ريذحتلاماظننأىلإةراشإلاردجتو
طوبضمةبكرملابديربتلالئاسبصاخلا
ديربتلالئاسمادختساعمبسانتتةروصب
نأنكمملانمفهيلعًءانبو.بسانملا
دنعةديدشلاةنوخسللكرحملاضرعتي
ريغجيزملاوأيداعلاءاملامادختسا
ةلاسركمامأرهظتنلنكلو،ميلسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نكميامك.ةطرفملاةرارحلانمريذحتلا
ضرعتتوكرحملايفنارينلابشنتنأ
مدختسا.قورحللنورخآلاوتنأ
ةحلاصلاةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسن
.DEX-COOLديربتلالولحموبرشلل

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.نل،جيزملااذهمادختسادنعو
زيمتي.رخآءيشيأةفاضإىلإةجاحبنوكت
:يليامبجيزملااذه
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
.ةيجراخلا

١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
ةرارحةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
.كرحملا

.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

.فلتللموينوملألاعطقضرعُينل.

ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
.ةبسانملاكرحملا

هيبنت

ريغديربتلالئاسطيلخمادختسامتاذإ
ةبسانمريغتافاضإوأتاطبثموأ،بسانم
دادزتنأنكميف،ةرايسلابديربتلاماظنيف
هضرعياممةدشبكرحملاةرارحةجرد
رثكأهايمدوجوببسينأنكمي.فلتلل
ديربتءازجأدّمجتجيزملايفيغبنيامم
نامضيطغينلو.اهعدصتوكرحملا
الإمدختستال.تاحالصإلاهذهةبكرملا
ماظنلاًبسانمكرحمديربتلئاسجيزم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ديربتلا
.٣١٣/اهبىصوملا

نعكرحملاديربتلئاسنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يراجميفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
رييغتنيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل
.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف
دنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحف
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كرحمديربتلئاسرومتنازخ V6 ةعس
رتل3.0

كرحمديربتلئاسرومتنازخ V6 ةعس
رتل3.6

لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك
ىتحءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
ةمالعواًيئرمديربتلالئاسناكاذإ.دربي
طيلخفضأ،ةيئرمريغديربتلالئاسىوتسم
حلاصلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنب
نازخلDEX-COOLديربتلالئاسوبرشلل
يفةيولعلاةماعدلايفديربتلالئاسرومت
ماظنةدوربنمدكأتنكلو،نازخلافصتنم
ةجردعافتراعجار.كلذبمايقلالبقديربتلا
.٢٥٤/ةطرفمةروصبكرحملاةرارح

ةفرغيفديربتلالئاسعافدنانازخدجوي
عجار.ةبكرملانمبكارلابناجىلإكرحملا
.٢٤٢/كرحملاةريجحىلعةماعةرظن

نازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحمعفد

هيبنت

ةئبعتدنعصاخءارجإمادختسابجي
نكميو.ةبكرملاهذهيفديربتلالولحم
يفءارجإلااذهعابتامدعببستينأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا
.غلابلافلتللضرعتيدقامكةطرفم

اذإةفرعملصحفا،ةلكشمىلعرثعُيملاذإو
عافدنانازخيفاًيئرمديربتلالولحمناك
لولحمةيؤرنكمأاذإامأ.ديربتلالولحم

دنعلولحملاىوتسمنكيملنكلو،ديربتلا
FULLةمالع COLD)اهقوفوأ)ًامامتدراب،
ةفيظنلاهايملانمجيزمةفاضإكنكميف
DEX-COOLديربتلولحموبرشللةحلاصلا
نكلو،عافدنالانازخيف٥٠/٥٠رادقمب
يفامب،ديربتلاماظنةدوربنمدكأتلاكيلع
،ديربتلالولحمعفدنازخطغضءاطغكلذ
.كلذلعفتنألبق

ريذحت}
ةقِرحُملالئاوسلاوراخبلارجفنينأنكمي
ماظنةرارحةجردعافترانعةجتانلا
قورحلابكتباصإىلإكلذيدؤيوديربتلا
نوكيامدنعءاطغلاحتفبنجت.ةريطخلا
ءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلاماظن
رظتنا.عافدنالانازخىلعتبثملاطغضلا
نازخطغضءاطغوديربتلاماظندربيىتح
.عفدلا

ريذحت}
لئاسيأوأطقفيداعءامةفاضإنإ
.ًارطخببسيدقديربتلاماظنىلإرخآ
نأنكميىرخألالئاوسلاويداعلاءاملا
.بسانملاديربتلالولحمجيزملبقيلغت
ريذحتلاماظننأىلإةراشإلاردجتو

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

طوبضمةبكرملابديربتلالئاسبصاخلا
ديربتلالئاسمادختساعمبسانتتةروصب
نأنكمملانمفهيلعًءانبو.بسانملا
دنعةديدشلاةنوخسللكرحملاضرعتي
ريغجيزملاوأيداعلاءاملامادختسا
ةلاسركمامأرهظتنلنكلو،ميلسلا
نكميامك.ةطرفملاةرارحلانمريذحتلا
رعتتوكرحملايفنارينلابشنتنأ

ةبسنمدختسا.قورحللنورخآلاوتنأض
ةحلاصلاةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠
.DEX-COOLديربتلالولحموبرشلل

هيبنت

رسكيوءاملادمجتيدق،درابلاسقطلايف
ءازجألاو،ناخسلابلقودربملاوكرحملا
ىصوملاديربتلالولحممدختسا.ىرخألا
.بسانملاديربتلالولحمجيزموهب

ريذحت}
تبكساذإقورحلضرعتتنأنكمي
كرحملاءازجأىلعديربتلالولحم
ىلعديربتلالولحميوتحيثيح؛ةنخاسلا
يفقرتحتفوسو،لوكيلجنيليثإلاةدام
امبةنخاسكرحملاءازجأتناكوللاح
ديربتلالولحمبكستال،اذلو.ةيافكلاهيف
.نخاسكرحمىلع

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
براقعسكعقفربطغضلاءاطغحتفا
تعمساذإ.ةرودعبروحنبةعاسلا
.فقوتينأىلإرظتناف،ريفصتوص
يقبتملاطغضلاجورخبكلذحمسيس
.غيرفتلاموطرخجراخ

قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتتنأىلإ

ديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣
ةمالعلاىتحبسانملاجيزملاب
.ةحضوملا

ىتحلمعيهكرتاوكرحملاليغشتبمق.٤
دقدربملليولعلاموطرخلانأبرعشت
ءاطغةلازإدعبكلذو،نخسيأدب

عافدنانازخىلعتبثملاطغضلا
نمسارتحالابكيلعو.ديربتلالولحم
.كرحملاديربتةحورم
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
جيزملانمديزملافضأ،لقأىوتسملا
لولحمعافدنانازخىلإبسانملا
ةمالعلاىلإىوتسملالصيىتحديربتلا
.ةحضوملا

هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥
.هطبرمكحأو

ديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦
لئاسدربينأدعبوكرحملافاقيإدعب
ءلمءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلا
.6ىتحو1ةوطخلانمديربتلالولحم

يفديربتلالولحمنكيملاذإ
ماظنلادربيامدنعبسانملاىوتسملا
ىلإعوجرلابلضفتف،ىرخأًةرم
.كيدليلحملاليكولا

هيبنت

،ماكحإبطغضلاءاطغتيبثتمتيملاذإ
دقوديربتلالولحملنادقفثدحيدقامبرف
ىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملاضرعتي
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكينأ
.ةحيحص



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

ةبكرملابةيانعلا٢٥٤

كرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفمةروصب
نمريذحتللتارشؤمةدعةرايسلابتبثم
.ةطرفملاكرحملاةنوخس
ديربتلئاسةرارحةجردسايقمدجويو
لئاسةرارحةجردليريذحتءوضوكرحملا
عجار.تادادعلاةعومجميفكرحملاديربت
/كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقم

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمو١٢٠
ضرعتدق.١٢٩/كرحملاديربتلولحم
.قئاسلاتامولعمزكرميفًةلاسرةبكرملا
.١٤٠/كرحملاديربتماظنلئاسرعجار

كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
دكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
دعب.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأنم
تناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذ
ضرعتاذإف.المألمعتكرحملاديربتةحورم
لمعتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملا
ليغشتفقوأف،لمعتنكتملاذإو.ةحورملا
.ةنايصللةرايسلابحطصامث.كرحملا

هيبنت

دوجونودكرحملاليغشتيدؤيدق
بوشنوأررضثودحىلإديربتلئاس
ىلعةبكرملانامضيرسينل.قيرح
.ةبكرملارارضأ

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلاناكاذإ

ريذحت}
كرحملانعجتانلاراخبلاببستينأنكمي
قورحبكتباصإيفةطرفملاةرارحلايذ
ءاطغحتفدرجمبتمقولىتح،ةغلاب
داعتبالاىلعصرحافاذلو.ةبكرملاكرحم
عامسوأراخبروهظةلاحيفكرحملانع
ىوسكيلعامو.هنمجرخيراخبتوص
ةبكرملانععيمجلاداعبإوهليغشتفاقيإ
ىتحراظتنالايغبنيو.كرحملادربيىتح
ديربتلالولحموأراخبللرثأيأءافتخا
.ةبكرملاكرحمءاطغحتفلبق
ةجردعافتراءانثأةدايقلاتلصاواذإامأ
،ةطرفمةروصبةبكرملاكرحمةرارح
لئاوسلايفنارينلالعتشتنأنكميف
تنأكضرعتببسيامم.هلخادبةدوجوملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

كرحملافقوأ.ةريطخقورحلنيرخآلاو
نمجرخاو،ةطرفملاةرارحللضرعتاذإ
.دربيىتحةبكرملا

ةفرغنمجرخيراخبلانكيملاذإ
كرحملا
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأ
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

.ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

.رورملا
مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
ءارجإبكيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليام

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح
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،كلذبمايقللاًنمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو،)دياحم(
.دياحملانارودلا

لئاسةرارحةجردسايقمنكيمللاحيفو
ةرارحلاةقطنمىلإريشيكرحملاديربت
عافتراحابصمنمريذحترهظيملوأةطرفملا
.ةرايسلاةدايقنكمياهنيحف،ةرارحلاةجرد
١٠ةدملءطببةبكرملاةدايقةلصاومكنكمي
كترايسنيبةنمآةفاسمىلعظفاح.قئاقد
ريذحتلارهظيملاذإ.كمامأيتلاةرايسلاو
صحفاوةيداعةقيرطبةدايقلالصاوف،اددجم
ءادألاوءلملاثيحنمديربتلاماظن
.نيحيحصلا
ىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
ىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلانع
.روفلا
،راخبلادوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
ءانثأ،قئاقدثالثةدملكرحملاليطعتبمقف
كرحملافاقيإيغبنيو.ةبكرملابراظتنالا
يفريذحتلارمتسالاحيف،دربيىتح
.روهظلا

لسغلالئاس
همادختسانكمياذام
جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتةءارقنمدكأتةبكرملاىلإيمامألا
.مادختسالالبقةجِتنملاةكرشلللامعتسالا
ةقطنميفةبكرملامدختستستنكاذإ
ةجردنودامىلإةرارحلااهيفضفخنت
ةيفاكلاةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلا
.دمجتلادض

ليسغلالئاسةفاضإ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٢٤٢/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
رمألااذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
وأتاحساملاتارفشكاكتحاىلإ
.اهتابثمدع

كرحملاديربتلولحممدختستال.
ليسغل)ديمجتللةمواقمةدام(
ىلإاذهيدؤيدق.يمامألاجاجزلا
ليسغماظنيففلتثادحإ
.ءالطلايفويمامألاجاجزلا

ليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
نأنكميثيح.مادختساللدعُملا
لولحملاديمجتيفءاملاببستي
لئاسنازخيففلتثادحإو
ىرخألاءازجألايفوليسغلا
.ليسغلاماظنل

،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةكرشلاتاميلعتعابتابجي
.ءاملاةفاضإصوصخبةعّنصملا

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
امم،دمجتثدحاذإلئاسلاددمتل
ناكاذإنازخلافلتىلإيدؤيدق
.هرخآىلإًائلتمم



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

ةبكرملابةيانعلا٢٥٦

لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردصُتةجمدُم
متيدق.هرييغتةرورضولمارفلاةناطبلكآت
دقوأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامس
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظي
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
تقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرق
،لمارفلالكآتريذحتتوصعامسدنع
.ةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبجي

هيبنت

ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطبلكآت
.لمارفلاحالصإلةظهاب

وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
رمألااذهربتعيالو.ةفخباهيلعطغضلا
.لمارفلايفلطعثودحىلعًارشؤم
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتعُت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاضّبنتيدافتل
يأنعًاثحبلمارفلاةناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآت
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣١٧/تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلا

يفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي
.ةرملك

ةساوداهعطقتيتلاةفاسملا
لمارفلا
ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا
ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
هذهعابتامدعةلاحيفديجلكشبلمارفلا
ءادألاىلعلوصحلانكميالدقو.تاداشرإلا
جئاتنلافلتختولمارفلانمعقوتملالثمألا

رايغعطقبيكرتةلاحيفكلذوريبكلكشب
بيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلاريغلمارفلا
.حيحصريغلكشب

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم3
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
٢٤٢/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل

لمارفلالئاسصحف

نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم
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لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا

نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
دعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
يفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإةيلمع
ةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برستثودحةلاح
نمربكأةيمككانهنوكتسفتاناطبلالكآت
تاناطبلابيكرتدنعتيزلانممزاللا
بسحهتلازإوأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلا
ناكاماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
وأتنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنم
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاريذحت
.١٢٥/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣٠٦/ةنايصلالودج

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار
/٣١٣.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلاقصلم
.تلوف١٢ةردقبةديدجةيراطبءارشىلإ
لفسأةعتمألاةريجحيفةيراطبلادجوت
ىلعةبكرملايوتحت.يطايتحالاراطإلا
يجاجزيحولتاذتلوف١٢دهجةيراطب
١٢دهجةيسايقةيراطببيكرت.)AGM(صام
تاذةيراطبلارمعليلقتىلإيدؤيستلوف
.تلوف12دهجلا
تلوف١٢دهجةيراطبنحاشمادختسادنع
رفاوتي،تلوف١٢دهجAGMةيراطبعم
ةيراطببصاخدادعإنحشلاةزهجأضعبب

AGMدادعإلااذهرفاوتاذإ.نحاشلاىلع،
ىلإنحشلادهجديدحتلهمدختسا

.تلوف١٤٫٨
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ماظنلافاقيإ/ءدب
كلذوفاقيإ/ءدبماظنةبكرملابرفاوتي
.دوقولاريفوتيفةدعاسمللكرحملافاقيإل
.١٩١/كرحملاليغشتءدبعجار

ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم
.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخدُتال
مق،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
.ةيقاوتاراظنمادختسابكينيعةيامحب
.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا

ريذحت}
نأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
لباقزاغىلعيوتحتامككقرحي
ةباصإللضرعتتنأنكمي.راجفنالل
.صرحبلماعتلامدعةلاحيفةديدشلا
برقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلانم
،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
تانوكمىلعاهبةصاخلاتاقحلملاو
ةباصإلاببستنأنكمييتلاو،صاصرلا
.باجنإلاىلعةردقلافعضوناطرسلاب
.ةيراطبلاعملماعتلادعبكيديلسغا

ةبكرملانكر
ةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
دهجةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألالباكلا

.دافنلانماهيلعظفاحتلتلوف١٢
لباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
١٢دهجةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
triclkeمادختساكنكميوأتلوف charger
.ةيراطبلل)ضيضننحاش(
نوكتامدنعةيراطبلاليصوتةداعإىسنتال
.ةبكرملاةدايقلًادعتسم

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
عيمجبعفدلاماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
جاتحييفاضإماظناذهف،)AWD(تالجعلا
.ميحشتلاىلإ

لقنلاقودنص

ميحشتلاتيزصحفمتيىتم

يرودلكشبموقتنأيرورضلانمسيل
كشتتنكاذإالإلقنلاةبلعلئاسصحفب
ريغجيجضتوصتعمساذإوأبيرستدوجوب
ىلإريشينأنكميلئاسلانادقف.يداع
ىلعلمعاوةلكشملاهذهصحفا.امٍةلكشم
.اهحالصإ

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك

ةئبعتلاةدادس.١



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

٢٥٩ ةبكرملابةيانعلا

غيرفتلاةدادس.٢
فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا
ةحتفعاقنمىندألئاسلاىوتسمناكاذإ
لقنقودنصىلعةدوجوملاةئبعتلاةدادس
تيزنمليلقلاةفاضإمزلتسف،ةكرحلا
ميحشتلاتيزنمةيفاكةيمكفضأ.ميحشتلا
ةدادسةحتفلفسأىلإىوتسملاعفرل
ةروصبةدادسلاقالغإبنجت.ةئبعتلا
.اهيفغلابم

همادختسانكمياذام

نأيغبنييذلاميحشتلاتيزعونديدحتل
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار،همدختست
.٣١٣/اهبىصوملا

ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم

ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقشع.٢
نكو،دوقولاةساودمدختستال.ماكحإب
يفكرحملاءافطإلدادعتساىلع
.هليغشتروفلاحلا

لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

لفقيفمكحتلاةفيظوصحف
سورتلاقودنصلقن
يكيتاموتوألا

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملانكربجي

عجار.ماكحإبنكرلالمارفقشع.٢
Electric Parking Brake)لمارف

.٢٠٠/)يئابرهكلانكرلا

لمارفلامادختسالدادعتساىلعنك
يفةبكرملاتأدباذإلاحلايفةيداعلا
.كرحتلا

حاتفمردأ،ًائفطنمكرحملانوكيامدنع.٣
)ليغشت(ONعضولاىلعلاعشإلا
نودب.كرحملاليغشتبمقتالنكلو
لواح،ةيداعلالمارفلاىلعطغضلا
Pعضولانمسورتلالقنعارذكيرحت
نمرثكأةوقبهيلعطغضلانود)نكر(
نملقتناوعارذلاكرحتاذإ.مزاللا
ليكولابلاصتالابجيف،يلاحلاهعضو
.ةمدخلابلطل

ةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(Pعضولا

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
نمدكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ًابسحتةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجو
مادختسالدادعتساىلعنك.اهكرحتل
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلا
.كرحتلايفةبكرملا
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ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
عطقعجارنيبسانملاسايقلاوعونلاةفرعمل
.٣١٤/ةنايصللةليدبلارايغلا

:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال
ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١

.يمامألاجاجزلانع

ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
يعارذلاصتاناكموهوةحساملا
.ةحاسملا

بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣
جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤

هيبنت

لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
مدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
نامضيرسينل.ةحساملاةشيردوجو
عدتال.اهلضرعتترارضأةيأىلعةبكرملا
.يمامألاجاجزلاسمليةحساملاعارذ

شيرلادبتسال3-1تاوطخلاسكعا.٥
.تاحساملا

يمامألاجاجزلالادبتسا
HUDماظن

يف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
جاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعدلاح
اًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي،يمامألا
نمضةيساسألاتامولعملاضرعماظنل
ةروصزيمتتسالإوHUDقئاسلاةيؤرلاجم
.زيكرتلامادعنابHUDماظنلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
امدنعويمامألاجاجزلالادبتسالةجاحلادنع
ةيمامأاريماكرعشتسمبةدوزمةرايسلانوكت
جاجزلابيكرتمزليف،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
ةصاخلاGMتافصاوملاًقفوديدجلايمامألا
يفو.ةديجةروصبلمعتيكةمظنألاهذهب
ثدحيدق،تاميلعتلاهذهةاعارممدعلاح
هذهنملئاسررهظتوأ/وعقوتمريغكولس
نعفشكلاماظنلئاسرعجار.ةمظنألا
.١٤٢/قئاوعلا
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ةيمامألاحيباصملاهيجوت
ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسم
فلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
حيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتن
طبضلةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملا

ةبمللالادبتسا
ةلاحيفبسانملاتابمللاعونىلعفرعتلل
.٢٦٢/ةليدبتابملعجار،لادبتسالا

ريغتابمللارييغتلءارجإيأذاختالاحيف
لاصتالاىجرُي،مسقلااذهيفروكذم
.ليكولاب

ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
ةءاضإةعومجميألادبتسال.ةيئوضلاةيئانثلا
)LED(ءوضللةثعابلاةيئانثلاتامامصلاصخت
.عزوملابلاصتالاىجري،انهةروكذمريغ

ماقرألاةحولحيباصم

حيباصملاةعومجم

:حيباصملاهذهدحألادبتسال
زكرمهاجتابحابصملاةعومجمعفدا.١

.ةبكرملا
لفسألحابصملاةعومجمبحسا.٢

ثعابلايئانثلامامصلالصومفشكل
.)LED(ءوضلل

ىلعةدوجوملاتيبثتلاةورعبحسا.٣
ءوضللثعابلايئانثلامامصلالصوم
)LED(حابصملاةعومجمريرحتلىلعأل.
.حابصملاةعومجملزأ
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ىلعةديدجلاحابصملاةعومجمبكر.٤
ءوضللثعابلايئانثلامامصلالصوم
)LED(.لخدللتيبثتلاةورععفدا
يفةديدجلاحابصملاةعومجملفقل
.اهناكم

اهتداعإلحابصملاةعومجمىلعطغضا.٥
يفناسللالفقمتيىتحاهعضومىلإ
.هناكم

ةليدبتابمل
ةبمللامقريجراخحابصم

13588150صيخرتلاةحولحيباصم

،انهاهركذمتيمليتلاتابمللالادبتسال
.ليكولابلاصتالاىجرُي

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
عطاوقكلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
ىلعدئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادلل
.يئابرهكلاماظنلا
ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
ةرئادلاعطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
ةدوعنيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإو
وأيعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلا
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحل
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
.ةبكرملايفةقاطلاةزهجأةيامحىلع
ًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطم
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك
ةءاضإيفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
دقتالاحلاضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملا
حيباصملاتالباكصحفا.حيباصملالمعتال
لكشبتأفطناوتءاضأاذإًاروفةيسيئرلا
.كلذكتيقبوتأفطنااذإوأيئاقلت

يمامألاجاجزلاتاحسام
ةحساملاكرحملةطرفملاةنوخسلاةلاحيف
فقوتتسفجلثلاوأديلجلاةفاثكببسب
رفوتت.لمعلانعيمامألاجاجزلاتاحسام
حسملاحاتفمطبضدعباًروفحسملاةفيظو
هليغشتةداعإمثليغشتلافاقيإعضوىلع
.ىرخأةرم
كرحملةطرفملاةنوخسلانودةلوليحلل
تاحساملاءاطبإمتينأنكمي،ةحساملا
ةليوطةدملاًفاجيمامألاجاجزلانوكيامدنع
ليغشتةدمتزواجتاذإ.تقولانم
ليغشتلاىلعقئاقد١٠نمرثكأتاحساملا
،ةبوطرلاةبسنضافخناةلاحيفوأفاجلا
ماظنلابلمعلاىلإتاحساملالوحتتدقف
فاشتكادنعو.كلذكلمعتلظتوعطقتملا
يمامألاجاجزلاىلعةبوطرلاةبسنيفةدايز
يتلاةعرسلابلمعللتاحساملادوعتس
.لبقنملغشملااهددح
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ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
حالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذه

ةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةيئابرهكلا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
اذه.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
نعةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقي
.ةيئابرهكلاتالكشملا

ةعومجملاىلإرظنا،تارهصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهصملالخادةدوجوملاةيضفلا
،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف
قباطمديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملا
.فينصتلاومجحلايفهل
نمقباطمرهصمبًاتقؤمةناعتسالانكمي
يفرخآناكميأنمكلذوريبمألاةوقثيح
عرسأبرهصملالدبتسا.رهصملاداسفةلاح
.نكميام
ةرئادلاعطاوقوتارهصملاىلعفرعتلل
ةريجحرهاصمقودنصعجار،تالحرملاو
ةحولرهاصمقودنص،٢٦٣/كرحملا
ةرجحلاتارهصنمةلتكو٢٦٦/تادادعلا
.٢٦٩/ةيفلخلا

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
كرحملاءاطغلفسأرهاصملاقودنصدجوي
.كرحملاةرجحبقئاسلابناجيف

ىلإلوصوللتارهصملاةعومجمءاطغعفرا
.تارهصملا
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تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
صرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلع

مادختسالامقرلا
2رجلاةوقسكاع1

مادختسالامقرلا
ديربتلالئاسةخضم2

ةيبرهكلا
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مادختسالامقرلا
3-

1رجلاةوقسكاع4

لاعشإلا/ةكرحلالقان5
6-

2ئدابلا7

1ئدابلا8

قوبلا9
10-

ثعابلايئانثلامامصلا11
نميألا)LED(ءوضلل

ثعابلايئانثلامامصلا12
رسيألا)LED(ءوضلل

يلاعلاءوضلاحيباصم13
ةيسيئرلا

يفمكحتلارصنعلحرم14
ءاوهلافيكم

ليغشتلائداب2لحرم15
ليغشتلائداب1لحرم16
ريودتلا/ليغشتلالّحرم17

يقفرملا

مادختسالامقرلا
ثعابلايئانثلامامصلا18

فاطعنالل)LED(ءوضلل
نيميلاةهج

ءوضلاحابصملحرم19
يسيئرلاضفخنملا

ءوضلاحابصملحرم20
يسيئرلايلاعلا

ءاوهلافييكتضباق21
22-

ناخسيفمكحتلاةدحو23
ديربتلالئاس

ديربتلالئاسةخضم24
لئاسةخضملحرم25

ديربتلا
عفترمدوقولا26
هيجوتلادومعلفق27
ةيفلخلاةئّفدُملادعاقملا28
ةأٰفدملاةيمامألادعاقملا29
30-

LEDةيراطب31 LGT

فيكميفمكحتلاةدحو32
ءاوهلا

مادختسالامقرلا
ءاوهلليبلوللافلملا33
34-

كرحملابمكحتلاةدحو35
يفمكحتلاةدحو36

2كرحملا

/ديربتلالئاسةخضم37
ةدرفم-لاعشإلاتافلم

-لاعشإلاتافلم38
2ريسلامدع/ةجودزم

ريسلامدع39
تادادعلاةعومجم40
41-

ةخضمءابرهكةدحو42
دوقولا

ةعومجملكيه43
لاعشإلا/تادادعلا

يئاوهلاقلاغلا44
لساغلا45
يمامألارعشتسملا46
ثعابلايئانثلامامصلا47

فاطعنالل)LED(ءوضلل
راسيلاةهج



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

ةبكرملابةيانعلا٢٦٦

مادختسالامقرلا
يبلوللافلملالحرم48

ءاوهلل
ءاوهلاةخضملحرم49
يفمكحتلاةدحولحرم50

كرحملا
ةحساملاةعرسلحرم51
يفمكحتلالحرم52

ةحساملا
حابصملابمكحتلالحرم53

يسيئرلا
54-

55-

ءاوهلاةخضم56
57-

ةحوللينورتكلإلازكرملا58
تادادعلا

59-

لمارفلاماظنةخضم60
)ABS(قالغناللةعناملا

ةيمامألاةحساملا61
حيباصملاىوتسمطبض62

ةيسيئرلا

مادختسالامقرلا
لمارفلاززعٌمةدحو63

ةيئابرهكلا
64-

65-

ةبلعيفمكحتلاةدحو66
لقنلا

ةيئابرهكلالمارفلاززعٌم67
يفةيلستلاةشاش68

يفلخلادعقملا
لئاسةخضم69

RESSديربتلا

70-

لمارفلاماظنمامص71
)ABS(قالغناللةعناملا

72-

73-

تادادعلاةحولرهاصمقودنص
فلختادادعلاةحولرهصمةعومجمدجوت
.قئاسلابناجبتادادعلاةحولنيزختةريجح

يطاغضناجالزمىلعنيزختلاةريجحيوتحت
ىلإلوصولل.)هيلعطغضلابحتفي(
طغضلالالخنمةريجحلاحتفا،تارهصملا
.ريرحتلامثيولعلازكرملاعبرمنمبرقلاب
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يبناجىلعتيبثتلايتورعىلعطغضا
ةحوليبناجنمالصفنينأىلإةريجحلا
.اهدعبأولفسألةرجحلاكرح.تادادعلا
.تاوطخلاسكعا،ةريجحلابيكرتةداعإل
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
مادختسالاتارهصملا.ةنيبملاتالحرملاو

F1تاقحلملاليغشتسبقم
F2بجاح
F3يمامألاخافنملا
F4يفمكحتلاةدحو

8مسجلا

مادختسالاتارهصملا
F5يئابرهكلاهيجوتلادومع
F6دومعلالفق
F7تازافقلاقودنصباب
F8أفدُملادعقملاةدحو

يمامألا
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مادختسالاتارهصملا
F9راعشتسالاةدحو

صيخشتلاو
F10يفمكحتلاةدحو

4مسجلا

F11يفمكحتلاةدحو
3مسجلا

F12تانايبطبارةلصو
F13-

F14-

F15ةيفلخلاةيؤرلااريماك

مادختسالاتارهصملا
F16ةشاش
F17مكحترصنعHVAC

F18ماظنOnstar

F19-

F20ةراحةرداغمنمريذحتلا
ريسلا

F21-

F22INFO)2)تامولعم

F23ةيزكرملاةباوبلاةدحو
F24INFO)1)تامولعم

مادختسالاتارهصملا
F25ويديفلاةجلاعمةدحو
F26ةلجعليغشترصانع

ةدايقلا
F27نحشةدحوUSB

F28يكلساللانحاشلا
F29-

F30توصربكم
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ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

فلخةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
ةريجحلانمبكارلابناجيفءاطغلا
.ةيفلخلا
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
تارهصملا.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

ةيئابرهكلا
مادختسالا

F01UCAP

F02تاقحلملاليغشتسبقم
ةعتمألاةريجحب

F03قئاسلاةذفانروتوم
F04-

F05ةبلعلاذفنم

تارهصملا
ةيئابرهكلا

مادختسالا

F06دعقملاةركاذةدحو
نميألايفلخلا

F07يفمكحتلاةدحو
7مسجلا

F08دعقمطبضحاتفم
قئاسلا
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تارهصملا
ةيئابرهكلا

مادختسالا

F09مادختسانودبلوخدلا
ليغشتلاءدب/حيتافملا
حيتافملامادختسانودب

F10يفلخلاتوصلامخضم
F11دعقمةركاذةدحو

قئاسلا
F12-

F13-

F14نميألايفلخلادعقملا
F15يمامألاتوصلامخضم

رسيألا
F16نميألايمامألادعقملا
F17يفلخلاأفدُملادعقملا
F18رايتلايفمكحتلاةيراطب

مظتنملا
F19بابلاةآرمحاتفم
F20-

F21لماكتيفمكحتلاةدحو
ةبكرملا

F22-

F23يفلخلالافقإلا

تارهصملا
ةيئابرهكلا

مادختسالا

F24-

F25نامألامازحدادش
يلآلارسيألا

F26يفلخلابابضلاليزم
F27يمامألاتوصلامخضم

نميألا
F28توصلاربكم
F29فقسلاةحتف
F30يفمكحتلاةدحو

2مسجلا

F31يفمكحتلاةدحو
6مسجلا

F32ةيجراخلاةنخسملاايارملا
F33ىنميلاةذفانلا
F34ةعتمألاةريجحةدحو

ةيئابرهكلا
F35ةيلخادلانحشلاةدحو
F36راذنإلاةرفاصةدحو
F37ىلإرشابملارايتلالوحم

DC(ددرتمرايت AC(

F38يفلخلاخافنملا

تارهصملا
ةيئابرهكلا

مادختسالا

F39دوقولاةخضمءابرهك
F40-

F41تاقحلملاليغشتسبقم
يفلخلادعقملاب

F42دعقملاةركاذةدحو
رسيألايفلخلا

F43-

F44يفلخلالافقإلا
F45توصلا/ويديفلا/ويدارلا

يفاضإلا
F46ءايشألاريدقترعشتسم

ةقطنملاهيبنت/ةيجراخلا
ىدملا/بناجلابءايمعلا
رادارللريصقلا

F47-

F48نميألايمامألادعقملا
F49ةركاذلاززعُمةدحو
F50يفمكحتلاةدحو

1مسجلا

F51قودنصبمكحتلاةدحو
سورتلا

F52نكرلادعاسمماظن
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تارهصملا
ةيئابرهكلا

مادختسالا

F53ةاوهمدعاقم
F54فقسلاةناطب
F55دعقملاةركاذةدحو

يمامألا
F56برستصحفةدحو

ةيرخبتلاتاثاعبنالا
F57رايتةرارحةجردةدحو

دهجلا
F58-

F59يفمكحتلاةدحوةيراطب
كرحملا

F60نامألامازحدادش
يلآلانميألا

F61نكرلاحيباصم
F62-

F63-

F64يفمكحتلاةدحولاعشإ
كرحملا

F65ةذفانلابسمشلابجاح
ةيفلخلا

تارهصملا
ةيئابرهكلا

مادختسالا

F66ةيفلخلاةيؤرلااريماك/
ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيلخادلا

F67رايترشابمرايتلوحم
DC(رشابم DC(/
ءاوهلاةدوجرعشتسم

F68طيبثتلايفمكحتلاةدحو
F69نويزفلتلافلاومةدحو
F70-

F71-

F72-

F73-

F74-

F75-

مادختسالاتالحرملا
R1ليغشتسبقملحرم

دعقملابتاقحلملا
يفلخلا

R2دوقولاةخضملّحرم
R3ريودتلا/ليغشتلالّحرم

يقفرملا

تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
نمديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ةكرشلاىلإعوجرلاكنكميتامولعملا
.تاراطإللةعنصملا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.١٨٦/ةرايسلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
رثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
ببستيدقو.مزاللانم
كلذنعجتانلامادطصالا
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
مظتنملكشبتاراطإلاعيمج
طغضلاىلعلصحتيكل
ىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
تاراطإلاطغضصحفبجيهنأ
.ةدرابتاراطإلانوكتامدنع

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
راجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
،ئجافممداصتثودحلاحيف
مطترتامدنعثدحياملثم
.قيرطلايفةرفحةيأبةبكرملا
تاراطإلاطغضىلعظفاح
طغضلاىوبسمدنعًامئاد
.هبىصوملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
تناكاذإ.ًاثداحببستدق
ةئرتهمتاراطإلاحطسأ
.اهلدبتساف

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
زكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
جلثلاكةقلزلاحوطسلاىلع
دق.اهريغوديلجلاونيطلاو
راجفناىلإدئازلاريودتلايدؤي
.تاراطإلا

ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٢٧٥/ةيلاعتاعرس
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
زمردجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
بناوجىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاوم
قفاوتتلةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.زروتوملارنجةكرشتاراطإءادأريياعمعم
تادعملاتاراطإىلعفرعتلانكميو
ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفاًبسانمءادأمساوملالكلحلصت
اهنكل،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
ءادألاوأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدق
قرطىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثم
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغم
.٢٧٢/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
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ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٨١/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
نأىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
رمعنمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلا
تاراطإىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلا
يتلاتارييغتلاصوصخباًرذحنك،ءاتشلا
.لمارفلاوةبكرملايفمكحتلاىلعأرطت
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا

نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةفنصملاةعرسلاتاذ.
ةعرسلدعمتاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ
دحلازواجتتالأاًمودكيلعيغبنيف،لقأ
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألا

ضفخنملاعطقملاتاذتاراطإلا
نمتاراطإبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
اذه،245/40R20وأ245/45R19مجح
تاراطإاهنأىلعةفنصمتاراطإلا
.بناجلاةريصق

هيبنت

رثكأبناجلاةريصقتاراطإلانوكتو
وأقيرطلارطاخمببسبفلتللةضرع
نمرثكأةروصبفيصرلاةفاحبماطترالا
امك.ةيسايقلابناوجلاتاذتاراطإلا
تالجعلاوأ/وتاراطإلاضرعتتنأنكمي
قيرطلارطاخملضرعتلادنعفلتلل
دنعوأ،ةببدملاةداحلاءايشألاوأ،رفحلاك
يطغيالو.فيصرلاةفاحباهماطترا
،هيلعو.تايفلتلانمعونلااذهنامضلا
طغضدنعتاراطإلاةعومجمءاقبإيغبنيف
،ناكمإلاردق،يشاحتوبسانمخفن
اهريغو،رفحلاوفيصرلاةفاحبماطترالا
.قيرطلارطاخمنم

فيصلاتاراطإ
فيصتاراطإبةزهجمةرايسلاهذهيتأتدق
دوجوبتاراطإلاهذهزيمتتو.ءادألاةيلاع
لوصولللثمألاادعي،بّكرموصاخسادم
.ةبطرلاوةفاجلاقرطلاىلعءادأىصقأىلإ

بّكرملاوصاخلاسادملااذهنأشنمو
ىلعو،ةدرابلاءاوجألايفءادألاضفخ
حصنن.جولثلاوديلجلابةاطغملاقرطلا
ةلاحيفةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتب
ةرارحتاجرديفرركتملكشبةدايقلاعقوت
وأاًبيرقت)تيهنرهف٤٠(ةيوئم٥نملقأ
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلع
.٢٧٢/ءاتشلاتاراطإ

هيبنت

زيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتابكرمب
لظيفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
٢٠(ةيوئم٧-نملقألاةرارحلاتاجرد
تاراطإلانيزختباًمئادمق.)تيهنرهف
يفوقلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلا
٢٠(ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرد
اذإ.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف
غلبتةرارحتاجردلةضرعتاراطإلاتناك
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم٧-
٤٠(ةيوئم٥ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب
لبقرثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف
هذهبةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرت
رايتوأةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلا
.ةرشابمتاراطإلاوحننخاسءاوه
.اهلامعتسالبقاًمئادتاراطإلاصحفا
.٢٧٩/تاراطإلاصحفعجار
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تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

هيبنت

ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
اًئيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفاًيفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
.راطإلاراجفناىلإنايدؤي

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

.فيعضلاكسامتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.
.قيرطلارطاخمءاّرج

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
ةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملاىلع
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعمو
ىصوملاطغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
ءاوهلاطغضلىندألادحلاوههب
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملا
ةرايسلاةلومحدودحعجار.ةبكرملل
/١٨٦.

مكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
الأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيف
وهاممربكأاًنزواهليمحتمتي
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم
وأةدحاوةرمتاراطإلاصحفبكيلع
يطايتحالاراطإلاَسنتال.رهشلكرثكأ
.ةبكرملاباًدوجومناكاذإ،طوغضملا
ءاوهلاطغضنوكينأبجيثيح
٤٢٠درابلاطوغضملايطايتحالاراطإلاب

ةصوبلكلًالطر٦٠(لاكسابوليك
ريغصيطايتحاراطإعجار.)ةعبرم
/٢٩٠.

صحفلامتيفيك
ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
تاراطإلابخفنلاطغضنمققحت.راطإلل
متتملهنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنع
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايق
مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا
.)ليم١(
مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
سايقزاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
ةءارقىلعلوصحللمامصلاىلعراطإلا
خفنطغضقفاوتاذإف.طغضلاسايقل
،هبىصوملاطغضلاعمدرابلاراطإلا
ةلومحلاتامولعمقصلمىلعدوجوملاو
نمديزملةجاحدجوتالف،راطإلاو
،اًضفخنمخفنلاطغضناكاذإ.ةئياهملا
ىلإلوصولانيحلءاوهلافضأف
ناكاذإ.هبىصوملاطغضلاىوتسم
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قاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلاطغض
غيرفتلراطإلامامصزكرميفةيندعملا
.ءاوهلاضعب
راطإلايفءاوهلاطغضصحفدعأ
.سايقلازاهجمادختساب
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
عنملوةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
ةيطغأىوسمدختستال.برستلا
ةطساوبتارايسللةممصملاتامامصلا

GM.تارعشتسمضرعتتدقTPMS
تاحالصإنمضلخدتنلوفلتلل
.ةلاحلاهذهيفنامضلا

ليغشتلادنعتاراطإلاطغض
ةيلاعتاعرسىلع

ريذحت}
وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت

،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
راجفنايفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
رطخلكضرعيامبركلذو.راطإللئجافم
وأكعرصمهنعجتنيدقامم،مداصتلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تاراطإلاضعببلطتتو.نيرخآلاعرصم
طغضلاًطبضةيلاعلاةعرسللةفنصملا
نوكتامدنع.ةعرسلايلاعليغشتللخفنلا
ةمئالمقيرطلافورظوةعرسلادودح
يغبنيف،ةيلاعتاعرسبةرايسلاةدايقل
ليغشتللفنصمراطإلانأنمدكأتلا
ةوالع،ةزاتممةلاحيفو،ةعرسلايلاع
حيحصخفنطغضىلعاًطوبضمهنوكىلع
ةلومحىلعاًسايقدرابوهوراطإلل
.ةرايسلا

مجحلانمتاراطإلاجاتحت
235/50R18 97V245/45وأR19 98Vىلإ

ةعرسبةبكرملاةدايقدنعءاوهلاطغضليدعت
.رثكأوأ)ةعاس/ليم١٠٠(ةعاس/مك١٦٠

يهوتاراطإلاةعبرأللتاراطإلاطغضطبضا
لكللطر٣٩(لاكسابوليك٢٧٠ىلعةدراب
.)ةعبرمةصوب
مجحلانمتاراطإلاجاتحت

245/40R20 95Wءاوهلاطغضليدعتىلإ
ةعاس/مك١٦٠ةعرسبةبكرملاةدايقدنع
طغضطبضا.رثكأوأ)ةعاس/ليم١٠٠(
لاكسابوليك٢٩٠ىلعةدرابيهوتاراطإلا
.)ةعبرملاةصوبلالكللطر٤٢(

هبىصوملاخفنلاطغضىلإتاراطإلادعأ
ةعرسلابةدايقلانميهتنتامدنعدرابلاراطإلل
و١٨٦/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ةيلاعلا
.٢٧٤/تاراطإلاطغض

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
طغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجمةينقت
تاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلايفءاوهلا
تاراطإيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
راطإلايفءاوهلاطغضتاءارقثبوكتبكرم
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
ًادرابنوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
نمهبىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضمو
ةتفالىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبق
يفو(.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملا
نعةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاح
قصلموأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلا
طغضديدحتكيلعبجيف،راطإلاخفنطغض
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلا
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كتبكرمديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
راطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب
)TPMS(ضافخنارشؤمةءاضإبموقيو
ءاوهلاطغضىوتسميندتدنعراطإلاطغض
ىلإراطإنمرثكأيفوأتاراطإلادحأيف
.ةريبكةروصبخفنلالدعمنودام
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجرُيو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
قتاعىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
يفءاوهلاطغضىلعظافحلايفقئاسلا
يدؤيملولىتح،ةحيحصةروصبراطإلا
رشؤمةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنا
.راطإلاطغضضافخنا
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤمبرشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
فشتكيامدنعف.راطإلاطغضضافخنا
رشؤمضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلا

ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
رمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
نأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذ
.ًامئاقلازامللخلا
نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
ىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغض
ماظنلابللخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلا
وأتاراطإلللالحإلمعاهنم،ةدعبابسأل
دقاممةبكرملابةليدبتالجعوأىرخأبيكرت
لمعلانمراطإلاطغضةبقارمماظنعنمي
رشؤمصحفًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشب
لالحإلمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظن
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأل
تاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
ةلصاومبماظنللحمستةليدبلاتالجعلاو
.حيحصلكشبلمعلا
٢٧٦/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
ىلعتاسجملاكلتلمعتثيح.نييطايتحالا

لاسرإوتاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارم
ةدحولراطإلايفءاوهلاطغضتاءارق
.ةبكرملايفةدوجوملابقتسا

يفءاوهلاطغضضافخنافاشتكادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.١٨٦/ةرايسلاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
متيىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعت
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
ليغشتنعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٣٢/(DIC)قئاسلاتامولعمزكرم
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ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنع
دقراطإلايفءاوهلاطغضنأىلعاًركبم
ًالوصوةدايزىلإجاتحيوضافخنالايفذخأ
.بسانملاطغضلاىلإ
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
امدنعتاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ىلعةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكت
ناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
.١٨٦/ةرايسلاةلومحدودحعجار،هتيبثت
.٢٧٤/تاراطإلاطغضكلذكعجار

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
ينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإنع
ريودتو٢٧٩/تاراطإلاصحفعجار
.٢٧١/تاراطإو٢٧٩/تاراطإلا

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
،كلذثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
هذهيفيرسيالةبكرملانامضنإف

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

مدختساًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلا
لارنجنمدمتعملابرستلاعنامطقف
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوم
.كتبكرميفنمضتملا

طغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصموتاراطإلا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ
راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.

راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
ةلاسريفتختولاطعألاحابصمئفطني
لادبتسادعبقئاسلاتامولعمزكرم

ةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلاراطإ
ةقباطمةيلمع"عجار.حاجنبتاسجملا
.ةيلاتلا"ةرارحلاتاجردرعشتسم

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعب
رعشتسمةقباطمةيلمع"عجار.حاجنب
.ةيلاتلا"ةرارحلاتاجرد

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٢٨١/ةديدجتاراطإءارش
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نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا

لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجيو
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يف.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلاطغض
طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
دعبتاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
راطإنمًالدبيطايتحالاراطإلامادختسا
ماظنسجمىلعيوتحييذلاقيرطلا
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
.ةيلاتلالاعشإلاةروديفقئاسلاتامولعم
/تاراطإلاعضاومعمتاسجملاةقباطممتت
ةداعإةادأمادختسابكلذو،تالجعلا

طغضةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالا
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلا
ةهجيمامألاراطإلاوقئاسلاةهجيمامألا
راطإلاوبكارلاةهجيفلخلاراطإلاوبكارلا
لوصحللكليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلا
.مالعتسالاةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلع
عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
اًتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
ىلعةبكرملاةقاطعضوطبضا.٢

ON/RUN/START)أدب/ريودت/ليغشت(.
.١٩٠/ليغشتلاحاتفمعضاومعجار

طغضتامولعمراهظإةيصاخنأدكأت.٣
ليغشتنكمي.ةلغشمتاراطإلا
زكرمبةضورعملاتامولعملافاقيإو
ةمئاقلالخنمقئاسلاتامولعم
تامولعمزكرمعجار.تادادعإلا
.١٣٢/(DIC)قئاسلا

تامولعمزكرمليغشترصنعمدختسا.٤
ىلعتاهاجتالايسامخ)DIC(قئاسلا
ريرمتللةدايقلاةلجعنمنميألابناجلا

تحتتاراطإلاطغضةشاشىلإ
زكرمعجار.DICتامولعمةحفص
.١٣٢/(DIC)قئاسلاتامولعم

يفSELىلعةليوطةطغضطغضا.٥
يسامخمكحتلارصنعفصتنم
.قئاسلاتامولعمزكرمبتاهاجتالا
ةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
يفلازاملابقتسالازاهجنأىلإ
ةلاسرلارهظتو،فرعتلاةداعإعضو
تاساسحىلعفرعتلاطيشنت
تامولعمزكرمةشاشىلعتاراطإلا
.)DIC(قئاسلا

بناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦
.قئاسلا

لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧
.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلابناج
سجمطيشنتلرزلاىلعطغضامث
ردصي.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
هنأىلعدكؤيلقوبلانمريرصتوص
عمسجملافيرعتزمرةقباطمتمت
.ةلجعلاوراطإلاعضو

بناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.ةعباسلاةوطخلايف

بناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.٧ةوطخلايف
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بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠
.٧ةوطخلايفءارجإلارركو،قئاسلا
نأىلإريشيلنيترمًاتوصقوبلاردصي
راطإلاعمقفاوتمسجملافيرعتزمر
فقوتتو،قئاسلابناجيفيفلخلا
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
طيشنتةلاسرلايفتخت.تاراطإلاطغض
نمتاراطإلاتاساسحىلعفرعتلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

ENGINEىلعطغضا.١١ START/STOP
ليغشتفاقيإل)كرحملافاقيإ/ءدب(
.لاعشإلا

ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢
نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمىلع

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
اًيرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع

:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم

تاراطإلاريودت
تاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
لودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلايف
.٣٠٦/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا

،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
تقوعرسأبتاراطإلاعضاوملّدب
تاراطإلاخفنطغضنأنمدكأتونكمم
تاراطإدوجومدعنمققحتوبسانم
ريغلكآتلارمتسااذإ.ةفلاتتالجعوأ
ةاذاحمصحفاف،ليدبتلادعبيداعلا
تقونيحيىتمعجار.تالجعلا
لالحإو٢٨٠/ةديدجتاراطإلا
.٢٨٣/تالجعلا

تناكاذإةبوانملابولسأمدختسا
مجحنمتاراطإىلعلمتشتةبكرملا
.ةرخؤملاوةمدقملايففلتخم
تاراطإماجحأةبوانميغبنيالامك
.فلخلاىلإمامألانمةفلتخم
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وهامكاذهةبوانملابولسأمدختسا
تاذتاراطإلاةبوانمدنعانهحضوم
تالجعلالكىلعةبكرملاوهسفنمجحلا
.عبرألا
راطإىلعةبكرملاتوتحالاحيف
ةيلمعيفهلمشتالف،ريغصيطايتحا
.تاراطإلابوانت
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٨٦/ةرايسلاةلومحدودحو٢٧٤/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
/٢٧٦.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٣١٧/تافصاوملاوتاعسلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

لماحممحشنمةقيقرةقبطعض
دعبةلجعلاةخيطبزكرمىلعتالجعلا
نيببوانتلاءارجإدعبوأاهلادبتسا
لكشتوألكآتلاعنملكلذو،تاراطإلا
بيكرتحطسىلعمحشلاعضتال.أدصلا
.اهيغاربوأةلجعلاتالومصوأةلجعلا

تاراطإلاتقونيحيىتم
ةديدج
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسو،ةرارحلاتاجردو،ةنايصلالثم
.قيرطلافورظو،ةبكرملاةلومحو،ةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
وأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
/تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأ

.٢٧٩/تاراطإلاريودتو٢٧٩

ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
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ةرارحلاتاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
نم،خفنلاطغضةنايصوليمحتلافورظو
،اذل.مداقتلاثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأش
امب،تاراطإلالادبتسابزروتوملارنجيصوت
ةرايسلاتناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيف
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجم
خيراتةفرعمنكمي.سادملالكآتنعرظنلا
ةدوجومماقرأةعبرأرخآنمراطإلاعينصت
ةرازوبصاخلاDOTراطإلاديدحتمقريف
دحاوبناجىلعكوبسموهو،)TIN(لقنلا
نيمقرلوألثميو.راطإلابناوجنم
ىلإنيمقررخآريشيامنيب،)52-01(عوبسألا
نمثلاثلاعوبسألاىدلنوكيس،ًالثمف.ماعلا
ماقرأةعبرأنمنّوكمخيرات٢٠١٠ماعلا
.0310وهولقنلاةرازوهتددح

ةبكرملانكر
ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانماًيلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
يدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقب
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإ
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةبكرملاةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
ءادأريياعمتافصاومماظنفينصتيبلتل
TPC(تاراطإلا Spec(لارنجنم
لادبتسالةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوم
ةدشبزروتوملارنجيصوت،تاراطإلا
فينصتاهلتاراطإءارشب

TPC Specهسفن.
تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
يتلاةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
امب،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤت
ةدايقلاو،لمارفلاماظنءادأكلذيف
،رجلايفمكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاو
مقردجوي.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو
ةكرشبةصاخلاتاراطإلاءادأتافصاوم
راطإلابناجىلعاًروفحمزروتوملارنج
ناكاذإ.راطإلامجحتامولعمنمابيرق
مادختسالابحمسيحطسباًممصمراطإلا
مقرنوكيسف،لوصفلاعيمجيف
MSيفرحباًعوبتمراطإلاءادأتافصاوم
.ديلجلاونيطلاراصتخاامهو

رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
٢٧٩/تاراطإلاريودتعجار.اًبيرقت
لوحتامولعملانمديزملاةفرعمل
عمو.تاراطإلانيببسانملابوانتلا
لادبتسايرورضلانمناكاذإ،كلذ
،ةلكآتملاتاراطإللةدحاوروحمةعومجم
ىلعةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف
.يفلخلاروحملا

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا
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يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
كلذو،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلا
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلاب
اًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلاتاذ
مادختسادنعىوصقلاةعرسلاةردق
ةعرسلافينصتتاذءاتشلاتاراطإ
.ضفخنملا

ريذحت}
ةعرسلانعديزتةعرسباًدبأدقتال
ةعرسلادحنعرظنلاضغب،ةفنصملا
ةيلاعتاعرسبةبكرملاةدايقدنع.ينوناقلا
نمةليوطتارتفلوأ/ورركتملكشب
تاراطإلا/ةبكرملاليكوعجار،نمزلا
تاراطإللبسانملاعونلاةفرعمل
سقطلاوةدايقلافورظلاهمادختسال
.ةنيعملا

ريذحت}
ماجحأنمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
لصألايفاهبيكرتمتيتلاكلتفالخب(
عاونأوأةيراجتتامالعوأ)ةبكرملاب
،ةبكرملايفمكحتلانادقفيفةفلتخم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

رخآفلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
ةمالعلاوأمجحلامدختسا.ةبكرملاب
ىلعحيحصلاراطإلاعونوأةيراجتلا
.عبرألاتالجعلا

ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ققشتةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
ةدععطقدعبتالجعلافارطأفاوح
راطإلارجفنيدق.ةدايقلانملايمأ
ببستتيلاتلابوةأجفةلجعلافلتتو
عونلامدختسا.مداصتثودحيف
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلا
يفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا
.كتبكرم

تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
عونوةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلا
.ةيلصألاتاراطإلاك

ةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ةقيقدريغتاريذحتتاراطإلاطغض
بيكرتمتاذإتاراطإلاطغضضافخنال
ءادأتافصاومعمةقفاوتمريغتاراطإ
TPCتاراطإ Spec.ةبقارمليغشتعجار
.٢٧٦/تاراطإلاطغض

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
ةلومحدودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
عقومىلعفرعتلل،١٨٦/ةرايسلا
نمديزمىلعلوصحلاوقصلملا
راطإلاتامولعمقصلملوحتامولعملا
.ةلومحلاو

ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
مجحلا
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
دقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتي
،ةكرحلاكسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
ةفاضإلاب.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو
ةمظنأبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإ
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإ
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
وأ،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلا
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه
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ريذحت}
الدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقت
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

و٢٨١/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٣٩/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
تاراطإلا
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
تظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
تناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآت
.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملا
ىلع،نيميلاوأراسيلاةهجفيفخلابحسلا
حطستاعونتوأ/وقيرطلاةمقبسح
اًرمأدعُيرفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلا

ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.اًيداع
نوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرط
.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاوتاراطإلا
تايلمعلاىلعفرعتللليكولارشتسا
.ةبسانملاةيصيخشتلا

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
مقف،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
تالجعلاضعبحالصإنكميو.اهلادبتساب
اذإكليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظ
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
ةقيرطلاباهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذ
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمرّيغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةلصافلاةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةلصافلاةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيب
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيب
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ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
اهمادختسامتفيكةفرعمنكميالثيح
دقف.اهبةدايقلاتمتيتلاةفاسملامكوأ
دنعف.مداصتثودحببستوةأجفلطعتت
تادعمةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسا
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدج

تاراطإلالسالس

هيبنت

كلذناكامثيحتاراطإلالسالسمدختسا
.بسحفرارطضالاةلاحيفو،اًينوناق
رثكأفيضتالةضفخنملسالسمدختسا
راطإلاسادمىلإةناخثلانمملم10نم
مدختسا.يلخادلايبناجلاءزجلاو
بسانملاساقملاتاذلسالسلا
يغبنيامك.ةبكرملابةصاخلاتاراطإلل
ركذتو.يفلخلاروحملاتاراطإىلعاهتيبثت
روحملاتاراطإىلعلسالسمدختستالأ
ردقربكأبماكحإباهطبربمق.يمامألا
.نمآلكشبفارطألاتيبثتعمنكمم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

تاميلعتعابتاوءطببةدايقلاةعباتمكيلعو
دعأوفقوت.ةلسلسللةعنصملاةكرشلا
ةسمالمتناكاذإلسالسلاطبرماكحإ
،سمالتلااذهرارمتساةلاحيف.ةبكرملل
ىتحةبكرملاةعرسنمليلقتلاكنكمي
وأ،ةدئازلاةعرسلارضتثيح.فقوتي
اهيلعلسالسلاتيبثتعمتالجعلانارود
.كتبكرمب

نمءاوهلادافنةلاحيف
راطإلا
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٢٧١/تاراطإعجار
نوكينأحجرملانمف،راطإلانمءاوهلل
يأيفراطإلارجفنااذإنكلو.ءيطببيرست
عقوتموهاملوححئاصنلاضعبهذهف،تقو
:هلعفكيلعنيعتيامو
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع

دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
نعاًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلا

ريذحت}
ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
دعبراطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
وأءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلا
ًاثداحببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثم
اذإراطإلاخفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخ
طغضلاىوتسموهبةبكرملاتدقدقتنك
عد.بوقثهبوأ،بولطملانملقأهلخادب
دمتعملاتاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
بوقثملاراطإلالادبتساوأحيلصتبموقي
.نكممتقوعرسأب

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
اذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

اهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناك
راطإلارييغتدنعمادختساللطقفةممصم
،ىرخأضارغألاهمادختسامتاذإو.غرافلا
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتدقف
ىلعنمةبكرملاتقلزنااذإةافولا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلا
مادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغتدنع

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٦٢/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
.راطإلارييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
:ةبكرملاكرحتعنمىلعةدعاسملل

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةكرحلالقنزاهجلعجا.٢
،)نكرلا(Pعضولايفيكيتاموتوألا
يوديلاةكرحلالقنزاهجلعجاوأ
.)عوجر(Rوأ)لوألا(1عضولايف

دعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٣
.ةبكرملاعفرءانثأهليغشت
.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٤
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٥

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

راطإلاحالصإهيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.هرييغتوأ

تاراطإلارييغت
تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

ةعفارلا.١
ةزجاحةلوماص.٢
تاودألاةبيقح.٣
مازحلا.٤
حاتفم.٥
)دجونإ(رطقلافاطخ.٦
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:تاودألاويطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
.ةعتمألاةريجححتفا.١
لصوويطايتحالاراطإلاءاطغعفرا.٢

.ةعتمألاةريجحةفاحبضبقملا

هاجتاسكعيفتيبثتلاةلوماصردأ.٣
راطإلاةلازإبمقوةعاسلابراقع
راوجبيطايتحالاراطإلاعض.يطايتحالا
.هرييغتمتييذلاراطإلا

قودنصلانمتاودألاوةعفارلاجرخأ.٤
نمبرقلابمهعضمثمهبصاخلا
.هرييغتمتيسيذلاراطإلا

راطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ
يطايتحالا

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار
/٢٨٤.

هاجتاسكعبةلجعلاطبرةادأردأ.٢
ةيطغأةلازإوّكفلةعاسلابراقع
.ةلجعلاليماوص

هاجتاسكعيفةلجعلاطبرةادأردأ.٣
ليماوصلكّكفلةعاسلابراقع
.مهعضاومنممهلزتالنكل،تالجعلا

غرافلاراطإلانمبرقلابةعفارلاعض.٤
.ءاوهلانم

.كبناجبريغصلايطايتحالاراطإلاعض.٥

ريذحت}
نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
.ةافوللضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةطساوبةعوفرمةبكرمتحتلزنتال
.طقفةعفارلا

ريذحت}
حيحصريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
اهلعجيوأةبكرمللفلتثادحإهنأشنم
ةباصإلابنجتيفةدعاسملل.طقست
تيبثتنمدكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلا
عفرلبقحيحصلاناكملايفةعفارلا
.ةبكرملا

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
اذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
اهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناك

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

راطإلارييغتدنعمادختساللطقفةممصم
،ىرخأضارغألاهمادختسامتاذإو.غرافلا
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتدقف
ىلعنمةبكرملاتقلزنااذإةافولا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلا
مادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغتدنع

ىلعحاتفملليسادسلافرطلاعض.٦
.عافرمللةيسادسلاسأرلا

.ةبكرملاتحتةعفارلاعض.٧

هيبنت

عفرلابيضقيفعفرلاسأرنأنمدكأت
ضرعتتدقالإوبسانملاناكملايفتبثم
ىلعنامضلايرسينل.فلتللةبكرملا
.اهبمايقلامتيسيتلاتاحالصإلا

عضوميفةعفارلابعفرلاسأرطبضا.٨
لخادغرافلاراطإلانمبرقلابةعفارلا
وهامكةعفارلاتاناطبطغضةقطنم
عفرلابيضقمادختسازوجيال.حضوم
.رخآناكميأيف

طبرةادأةرادإلالخنمةبكرملاعفرا.٩
عفرا.ةعاسلابراقعهاجتايفةلجعلا
ةيفاكةفاسمبضرألانعاًديعبةبكرملا
نكمتيىتحةيفاكةحاسمكرتتثيحب
.نارودلانمقيرطلاراطإ
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.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.١٠
.غرافلاراطالالزأ.١١

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

ىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.١٢
،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلاريماسم
.ةيطايتحالاةلجعلاو

ىلعريغصلايطايتحالاراطإلاعض.١٣
.راطإلابيكرتحطس

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

لكتبثت.تالجعلاليماوصبيكرتدعأ.١٤
كسمتنأىلإًايوديماكحإبةلوماص
.زكرملابةلجعلا

ضبقمةرادإلالخنمةبكرملاضفخا.١٥
.ةعاسلابراقعسكعهاجتابعفرلا

ريذحت}
ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةكرشلابةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ةيفاضإلاليماوصلامادختسادنعةعنصملا
تافصاوملاوتاعسلاعجار.ةلجعلالفقل
ليماوصمزعتافصاومةفرعمل٣١٧/
.ةيلصألاةلجعلا

هيبنت

ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
عجار.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
ىلعفرعتلل٣١٧/تافصاوملاوتاعسلا
.ةلجعلاةلوماصنارودمزعتافصاوم
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عابتابماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٦
.حضوموهامكعطاقتملالسلستلا

لفسأنماهلزأواًمامتةعفارلاضفخا.١٧
.ةبكرملا

ماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٨
.ةلجعلاطبرةادأمادختساب

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
وأ،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
باكرلاةروصقملخادىرخألاتادعملا
ثودحيفةبكرملالخادةدوجوملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،مداصتلاوأئجافملافقوتلادنع.تاباصإ
طبرلاةمكحمريغتادعملامطترتدق
ضارغألاكلتةفاكنيزختبجي.باكرلاب
.بسانملاناكملايف

:تاودألاوغرافلاراطإلانيزخت
.ةعتمألاةريجححتفا.١
يف،يهامكتاودألاوةعفارلالدبتسا.٢

اهتيواحيفةنزخُميهو،ةيلصألااهتلاح
.يطايتحالاراطإلانمبرقلاب

.يطايتحالاراطإلاءاطغلدبتسا.٣
يف،وتسمعضويف،راطإلاعض.٤

.ةيفلخلانيزختلاةروصقم
مازحلافرطيفةقلحدوجوةلاحيف
لقتنا،غرافلاراطإلاتيبثتلمدختسُملا
دوجومدعةلاحيفامأ.5ةوطخلاىلإ
.8ةوطخلاىلإلقتنا،ةقلح

لالخنم)3(مازحلاةقلحفرطررم.٥
يفةدوجوملا)1(ةلومحلاةطبرأدحأ
.ةبكرملاةرخؤم

.)3(ةقلحلالالخنم)2(فاطخلاررم.٦
ةلومحلالوحهطبرلمازحلابحسا.٧

.)1(لفسألاهاجتايف
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طيرشلابةدوجوملافاطخلاةياهنررم.٨
.ةلجعلالالخنم

تيبثتطيرشيففاطخلاطبرا.٩
.ةبكرملاةرخؤميفدوجوملاةلومحلا

.طيرشلاطبرا.١٠
تاياغلدعمريغصلايطايتحالاراطالانا
راطالالدبتسا.طقفتقؤملامادختسالا
عرسأبمجحلالماكرخآبريغصلايطايتحالا
.نكممتقو

ريغصيطايتحاراطإ

ريذحت}
يطايتحاراطإنمرثكأدوجويفةدايقلا
نأنكمملانمةدحاولاةرملايفريغص
نم.مكحتلاىلعةردقلانادقفىلإيدؤت
ثداوحلاعوقوىلإكلذيدؤينأنكمملا
يفببستينأكلذكنكمملانمو
ًاراطإمدختسا.نيرخآلاةباصإوأكتباصإ
.ةرملكيفًادحاوًاريغصًايطايتحا

يطايتحاراطإبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
ناكامدنعاًمامتءاوهلابأبعمناكوريغص
ءاوهلانمغرفينأنكمملانمف،اًديدج
ءاوهلاطغضصحفبجياذل.تقولارورمب
لاكسابوليك٤٢٠نوكتنأبجي.ماظتناب
.)ةعبرملاةصوبلاىلعًالطر٦٠(
خفننمققحتوةصرفبرقأيففقوت
هبيكرتدعبحيحصلكشبيطايتحالاراطإلا
ريغصلايطايتحالاراطالانا.ةبكرملايف
.طقفتقؤملامادختسالاتاياغلممصم
يطايتحالاراطإلابيكرتبةبكرملاءادأريغتيس
س/مك٨٠ىلعةبكرملاةعرسديدحتبحصنيو
راطإلاحطسىلعظافحلل.)س/م٥٠(

يسايقلايطايتحالاراطإلاحلصأ،يطايتحالا
راطإلادعأوتقوبرقأيفهلدبتساوأ
.نيزختلاةقطنمىلإيطايتحالا
دق،ريغصيطايتحاراطإمادختسادنع
)AWD(تالجععبرألابعفدلاماظنقشعتي
عنمماظنوكلذبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
رجلابمكحتلاماظنو)ABS(لمارفلاقالغنا
نميطايتحالاراطإلاىلعفرعتلامتيىتح
مق.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخ،ةبكرملالبق
تالجعلاقالزنانمليلقتللةدايقلاطبضب
.لمتحملا

هيبنت

ال،ريغصلايطايتحالاراطإلاتيبثتدنع
تابكرملاةلسغمىلإةبكرملاذخأت
.تيبثتلانابضقمدختستيتلاةيكيتاموتوألا
يطايتحالاراطإلاقلعينأنكميثيح
فلتتدقمثنمو،تيبثتلانابضقبريغصلا
نمىرخأءازجأوتالجعلاوتاراطإلا
.ةبكرملا

ريغصلايطايتحالاراطإلامدختستال
.ىرخألاتابكرملل
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ةيطايتحالاتالجعلاوأتاراطإلاطلختال
.ىرخألاتاراطإلاوأتالجعلاعمةريغصلا
راطإلابيكرتىلعصرحا.اقباطتينلف
.هلةصصخملاةلجعلابيطايتحالا

هيبنت

تاراطإللتاراطإلالسالسحلصتال
نأنكمياهمادختساف.ةريغصلاةيطايتحالا
مدختستال.لسالسلاوةبكرملافلتي
ةيطايتحالاتاراطإلاعمتاراطإلالسالس
.ةريغصلا

ةلصوبليغشتلاءدب
ةيراطبلا

ةدعاسمبليغشتلا
ىرخأةيراطب
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٥٧/ةيراطبلاعجار

بغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
تالبكضعبوىرخأةبكرممادختسايف
ليغشتءدبليجراخردصمنمليصوتلا
ةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملا
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقلل

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

ضعبكلببستنأنكمملا
.قورحلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأنكمملا

ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإلفاك

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت

نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي
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زارطنمضورعملاكرحملا V6 ،رتل3.0ةعس
كرحملابهيبشوهو V6 رتل3.6ةعس

ةغرافةيراطبللديعبلابجوملافرطلا.١
ةنحشلا

ديعبلابلاسلايضرألافرطلا.٢
ةنحشلاةغرافةيراطبلل

ةميلسلاةيراطبللبلاسلافرطلا.٣
ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا.٤

ليغشتللديعبلابجوملافرطلادجوي
يضرألافرطلاو)1(ىرخأةيراطببدعاسملا
بناجيفةغرافلاةيراطبلل)2(ديعبلابلاسلا
.ةبكرملابقئاسلا
)4(ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا
ىلعامهعضومتي)3(بلاسلافرطلاو
ءدبلةمزاللاةنحشلاريفوتلةبكرملاةيراطب
.نارودلا

ةغرافلاةيراطبللةبجوملاةلصولانوكت
ءاطغلالزأ.رمحأءاطغتحتةدوجوم
.ةيراطبلافرطفشكل

نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

الةقيرطبنيتبكرملافصبمق.٢
.اهيفناسمالتت

عارذعضوةوقبنكرلالمارفبحسا.٣
عجار.)نكرلا(Pعضولايفرايغلا
.١٩٣/نكرلاعضوىلإلقنلا

هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

OFFعضولاىلعكرحملاحاتفمعض.٤
عيمجليغشتفقوأ.)ليغشتلافاقيإ(
نيترايسلايفتاقحلملاوحيباصملا
رطاخملابريذحتلاءاوضأءانثتساب
.اهيلإةجاحلادنعةزامغلا

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

٢٩٣ ةبكرملابةيانعلا

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ريثكلاةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانم
يفةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوت
يتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانم
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
.اروفةيبطلاةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب

ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

)+(بجوملارمحألالباكلافرطلِص.٥
ةيراطبلايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلا

رمحألالباكلانمرخآلافرطلالِص.٦
يف)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
.ةديجلاةيراطبلا

بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٧
ةيراطبلايف)-(بلاسلافرطلاب)-(
.ةميلسلا

لباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.٨
يضرألاةطقنب)–(بلاسلادوسألا
.ةغرافلاةيراطبلل)–(ةبلاسلا

يوتحتيتلاةبكرملايفكرحملالغش.٩
لمعيهعدوةديجلاةيراطبلاىلع
عبرأةدملفوقولادنعنارودلاةعرسب
.لقألاىلعقئاقد

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٠
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

هيبنت

اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
تالبكةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
نأنمدكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلا
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلا
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ليصوتلالبكةلازإ

تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت
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ةبكرملابحس

ةرايسلابحس

هيبنت

ةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
يرسينل.رارضأثودحيفةلطعم
.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
يفهقيلعتوأءيشيأطبربنجت
ةبسانمةمزحأمدختسا.قيلعتلاتانوكم
.ةرايسلاتيبثتلتاراطإلالوح

تارايسلقنةنحاشقوفةبكرملابحسا
مادختساببستينأنكميثيح.ةحطسم
يفتالجعلاعفرلالخنمرطقةنحاش
.ةبكرملافالتإ
ةكرشوأهعملماعتتيذلاعزوملارشتسا
ىلإةجاحلادنعةصصختمبحستامدخ
.ةلطعملاةبكرملابحس
ةلطعتمةبكرمبحسلبحسلاةقلحمدختسا
تارايسلقنةنحاشىلعاهليمحتلوأ
بحسلاةقلحمادختسازوجيال.ةحطسم
.قيرطلاجراختفرحناةبكرمعاجرإل

هيبنت

ةقلحلءيسلامادختسالاببسيدق
رسورذحلاخوت.ةبكرمللًاررضبحسلا
ضرعتنودلوحللةئيطبتاعرسب
.رارضأللةبكرملا

وأةيمامألاةفافللايفصرحبءاطغلاحتفا
ةريغصلاةملثلامادختسالالخنمةيفلخلا
.بحسلاةقلحفيوجتيطغتيتلا
قيرطنعفيوجتلايفبحسلاةقلحبّكر
ىتحةعاسلابراقعهاجتايفاهترادإ
اهفلقيرطنعبحسلاةقلحلزأ.فقوتت
ةلازإدنع.ةعاسلابراقعةكرحهاجتاسكع
عضوعمءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلح
.يلصألاعضولايفةملثلا

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
بحسينعيةيهيفرتبابسألةبكرملابحس
ةبكرملثم،ىرخأةبكرمفلخةبكرملا
نماعويشرثكألاناعونلا.لقنتملالزنملا
امهةيهيفرتبابسألةبكرملابحسعاونأ
قروزلابحس.ةيلدلابحسوقروزلابحس
ىلععبرألااهتالجعىلعةبكرملابحسوه
ىلعةبكرملابحسوهةيلدلابحس.ضرألا
يقابنوكتامنيبضرألاىلعنيتلجع
.ةيلدلابفرعيزاهجىلعةعوفرمتالجعلا

يفاهعضولةماهلارومألاضعبانهدجوت
:ةيهيفرتبابسألةبكرملابحسلبقرابتعالا
؟بحسلاةبكرملبحسلاةردقيهام.

ةعنصملاةكرشلاتايصوتةءارقنمدكأت
.بحسلاةيلمعبقلعتياميفةبكرملل

دجوت؟اهعطقمتيسيتلاةفاسملاام.
تارتفلاوتافاسملاىلعدويقلاضعب
اهلالخموقتنأعيطتستيتلاةينمزلا
.بحسلاب

بحسلاتادعممادختسامتيسله.
صصختموأليكولاعجار؟ةميلسلا
تايصوتلاوتاميلعتلانمديزملبحسلا
.تادعملابةقلعتملا

؟اهبحسمتييكلةزهاجةبكرملاله.
ةلحربمايقللةبكرملادادعإلثمامامت
.اهبحسلةبكرملاريضحتنمدكأت،ةليوط
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قروزلابحس

هيبنت

عمةبكرملابحسببستينأنكمملانم
يف،ضرألاىلععبرألااهتالجعلعج
نلو.بحسلاةعومجمتانوكمفالتإ
ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
عبرألااهتالجعىلعةبكرملابحست
.ضرألاىلع

ىلعاهبحسمتيلةممصمنكتملةبكرملا
كانهتناكاذإ.ضرألاىلععبرألااهتالجع
ةبرعمادختسايغبنيف،ةبكرملارطقلةرورض
ةيلاتلاتامولعملاعجار.ةليقثلاءايشألالقنل
ءايشألالقنلةبرعمادختساببحسلالوح
.ةليقثلا

هيبنت

ةكبشمامأتبثمسرتمادختسايدؤي
دقوءاوهلاقفدتةقاعإىلإةرايسلاةيوهت
نلو.سورتلاقودنصفلتيفببستي
.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
مدختستال،عردمادختسالرارطضالادنع
ةبكرمىلعهبيكرتمتييذلاعردلاىوس
.بحسلا

)يفلخلاعفدلاتابكرم(ةيلدلابحس

ماظنبلمعتةبكرممادختسابةبرعلابحسل
:ةرخؤملانمنيتلجعبعفدلا

ةبكرملابةليقثلاءايشألالقنةبرعطبرا.١
ةهجلاتاميلعتلاقفواهبحسديرتيتلا
.ةليقثلاءايشألالقنةبرعلةعنصملا

.ةيلدلاىلعةيفلخلاةبكرملاتالجععض.٢
Pعضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٣

.)نكرلا(
.نكرلالمارفتبث.٤
رطقللاًدعماًمئالمتيبثتزاهجمدختسا.٥

يفةيمامألاتالجعلالفقنمضتيك
.ميقتسميمامأعضو

ةليقثلاءايشألالقنةبرعبةبكرملاتبث.٦
.ةعنصملاةهجلاتاميلعتًاعبتم

ماكحإدعبالإنكرلالمارفررحتال.٧
ةبكرملابةبوحسملاةبكرملاطبر
.ةبحاسلا

.لاعشإلاليغشتفقوأ.٨
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عيمجبعفدلاماظن(ةيّلُدلابحس
)تالجعلا

ماظنبةدوزملاتابكرملابحسنكميال
.ةيلدلامادختسابتالجعلاعيمجبعفدلا

رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا
لافقأ
مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣١٣/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ
لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت

لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلتُتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
نكمي.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلا
ةفاكعبتا.هعبتتيذلاليكولانم
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلا
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
ميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنميأنم

هيبنت

طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
١٢(مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
تالآمادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب
٨٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
)ةعبرمةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك
ةلازإوأفالتإيفببستينأنكمملانم
.تاقصلملاوتاناهدلا

هيبنت

نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
تاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلا
دقيتلاةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق
.ةرايسلالسغةزهجأقيعتوأررضتت
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هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

ماعلالكشلابةيانعلا
تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع
اًيوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
ءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعبيف
تاجتنمىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلا
.ةدمتعملافيظنتلا

ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ريغءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
يفرمألااذهببستينأنكميثيحعماللا
.تايفلتثودح

هيبنت

داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
يفببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
عيملتلاداوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإ
تاناهدلًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغ
يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلا
.ةبكرملا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم

ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزللةممصملا

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموينمولألانمةعونصمةرايسلاىلع
بنجتل.أدصياليذلابلصلاوأموركلا
فيظنتلاتاميلعتًامئادعبتا،ررضيأثودح
:ةيلاتلا
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت

دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
ىلعةرداقةيولقداومىلعوأةيلاع
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإ
.ةعماللا

زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعتبسح
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ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو
ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
"ةبكرملاليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
.ةيوقتافظنم

.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت

حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
.ةبكرملانامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت

هيبنت

تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطلّكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم
،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

يتاموتوألاقلغلاماظن

يتاموتوأقلغماظنبةدوزمةبركملانوكتدق
داصتقالاةدايزيفةدعاسمللاًصيصخممصُم
ماظنةفاظنىلعظفاح.دوقولاكالهتسايف
.حيحصلاليغشتلليتاموتوألاقلغلا

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا
فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا
نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
دعبةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
وأيمامألاجاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغ
يمامألاجاجزلالسغا.لدتعمفيظنتلئاس
،تارشحلا.تارفشلافيظنتدنعاديج
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داوممكارتو،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو
يفببستتنأنكمملانمعيمشتلا/ليسغلا
.ةحساملاثيولت
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
حلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبك
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاو

رطملاوحيرلاةطرشأ
ىلعايئابرهكةلزاعلانوكيليسلاموحشعض
مودتاهلعجلسقطلانمةيامحلاةطرشأ
،لزعلاماكحإىلعدعاستو،لوطأةدمل
قيلزتبمق.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنمتو
ةنسلايفةدحاوةرمرطملاوحيرلاةطرشأ
دقفاجلاوراحلاسقطلا.لقألاىلع
تامالعلاةلازإنكميو.قيلزتلاراركتمزلتسي
حطسألاىلعطاطملانعةجتانلاءادوسلا
شامقةعطقباهحسمقيرطنعةيلطملا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةفيظن
.٣١٣/اهبىصوملا

تاراطإ
تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت

يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ةبكرملاىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
ناهدلافالتإيفببستينأنكمملانم
ءالطةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/و
ىلعنمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلا
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألا

وأموينوملألا-تانوكملاوتالجعلا
موركلا
ءاملاعمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
دعب.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاو
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلا
نكمي.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعب

هيبنت

ىرخألاءازجألاوتالجعلافلتتامبر
ةبكرملالسغمتيملاذإموركلابةيلطملا
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايقدعب
ديرولكوأمويسلاكلاوأمويسنغاملا
ىلعتاديرولكلامادختسامتيو.مويدوصلا
جولثلادوجولثمةنيعمبابسألقرطلا
ةيلطملاءازجألااًمئادلسغا.ةبرتألاو
كلتلاهضرعتدعبءاملاونوباصلابموركلاب
.داوملا

هيبنت

ليلاحممدختستال،حطسلافالتإبنجتل
ةببسملقصداوموأةاشرفوأفيظنت
نوباصليلاحموأةيئايميكداوموألكآتلل
ىلعلمتشتفيظنتليلاحموأةيوق
ىلعةلمتشملاتالجعلاىلعضامحأ
مدختسا.موينوملألاوأموركلاحاولأ
الكلذكو.طقفةدمتعملافيظنتلاليلاحم
ىلعيوتحتيتلاةبكرملااًقلطمدقت
ةيلطموأموينوملألانمةعونصمتالجع
ةيلآلاتارايسلاةلسغملخادموركلاب
تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
ثدحيدقف.نوكيلسلاديبركىلعةيوتحملا
تايلمعةبكرملانامضيطغينلو،فلت
.حالصإلا

لمارفلاماظن
ميطارخلاواًيرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
لكآتلانعاًثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
صحفا.حطسلافورظيفتانارودلاو
وألكآتيأنعاًثحبسادملا/لمارفلاةناطب
.ىرخألالمارفلاءازجألكصحفا.تاعدصت
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قيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم
هيساشلاو
هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللاًيرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.اًيونسلقألاىلع
هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
اًثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع

لكيهلاتانوكمميحشت
لفقلاتاناوطسألكىلعمحشلاعض
تالصفموكرحملاءاطغتالصفموةيسيئرلا
اميندعملادوقولابابةلصفموةرخؤملاباب
عضوظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملانكتمل
نمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلاموحش
اهيلعةفيظنشامقةعطقمادختسابسقطلا
،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأةدمل
.ريرصلارودصوأقاصتلالاعنميو

يلفسلاءزجلاةنايص
،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلاًيداعءاممدختسا
قطانملافيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
ةقلاعلاتافلخملاونيطلااهبعمجتيدقيتلا
.ىرخألا

ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت
حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
نمةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلا

ناهدلافلت
ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
ةعباتلاحالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكولل

ةيواميكلاتاناهدلاعقب
ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح

ةمظتنمريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
لكشلابةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلع
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ماعلا

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
.روفلاىلعةبرتأةيألزأو.ماظتنابةبكرملل
ببستتدقةنكادلاةشمقألاوأدئارجلاقاروأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألاثيولتيف
ةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
ةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلعنم
،ًالدتعمنوباصلولحماًمدختسم.تادادعلا
مسلبنعةجتانلاخاسوألاروفلاىلعلزأ
تادراطوأسمشلانمةياقولاميركوديلا
،ةيلخادلاحطسألاعيمجىلعنمتارشحلا
.مئادفلتكلذنعجتنيدقفالإو
اًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
ىلعتافظنملالكعض.مئادفلتثودح
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاشامق
رصانعوأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشت
تاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
.اًديجاهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملاةمالسلا
حتفا،ةرايسلابةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ
ةيوهتلاىلعلصحتلذفاونلاوباوبألا
.ةبسانملا



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/22/16

٣٠١ ةبكرملابةيانعلا

ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
قرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا
:ةيلاتلا
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
.ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

.طرفمطغضبوأةدشبحطسيأكحتال.

ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
.موحشلاةلازإداومعمقابطألاليسغل
مدختسا،ةلئاسلاتافظنملاىلإةبسنلاب
١(تارتل٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوح
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج
رثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ليلاحممدختستال.خاسوألاباذتجاو
.ٍواكوأيوقنوباصىلعلمتشت

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت

يلخادلاجاجزلا
ًاللبُماًيربواًيندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
مادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما.هايملاب
،ةرورضلادنع.ةفيظنوةفاجشامقةعطق
فيظنتلادعباًيراجتجاجزفظنممدختسا
.طقفءاملاب

هيبنت

دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ
لوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغ
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلافّظن

ةيلطملابلاوقلا
.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

شامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانمةيلاخ

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا
فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
،ةيئاوهلاةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
لبق.ةيضرألاةداجسىلعطقفهمدختساف
نمكنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلا
:ةبرتألا
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب

ربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكممردق
.ةيئابرهكلاةسنكملا

:فيظنتلل
فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١

يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا

قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةشامقفل.فصتنملاهاجتابقفرب
لكشبفيظنتلاةقطنمقوففيظنتلا
خاسوألاقاصتلانودةلوليحللرركتم
.ةجسنألاب
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قفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
ىلإةبرتألالاقتنافقوتينأىلإ
.فيظنتلاشامق

،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا
ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال

ناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملااتشاشو
ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
شامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
كلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألانم
داوممدختستال.نوباصلانمليلقمادختساب

اًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأضييبتلا
اهمادختسالبقءاوهلايففجتاهكرتاو
.ىرخأةرم

هيبنت

طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

لينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ىرخألاةيكيتسالبلاحطسألاو
ناعمللاةليلقءالطلاحطسأو
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاو
يعيبطلكشب
ةلازإلءاملابًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا
.ةتباثلاريغخاسوألانمصلختلاوةبرتألا
اًشامقمدختسا،لماشلافيظنتلانمديزمل
نوباصلولحمبًاللبممعانوقيقدجيسناذ
.لدتعم

هيبنت

،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
حطسألانعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
حسما.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

حطسألاهذهىلعنمةطرفملاةبوطرلا
.ةيعيبطةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعب
وأ،راخبلاوأ،ةرارحلامادختسابنجت
يتلاتافظنملامدختستال.عقبلاتاليزم
يتلاتاجتنملاوأنوكيلسلاىلعلمتشت
نكمي.عمشلاىلإاهتبيكرتيفدنتست
داوملاكلتىلعلمتشتيتلاتافظنملل
وأدلجلالكشورهظمرييغتةبيذملا
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلا
.اهمادختساب

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلا

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
هفشنف،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
شامقةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلع
نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبم
ةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسانع
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٣٠٣ ةبكرملابةيانعلا

ظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلاتامدخ
دحأوئفادءامبليسغلاةيلمعِرجأ
رولكمادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملا
اهكرتاو،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلا
.اًمامتفجت

نامألاةمزحأبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

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

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
دكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجسنأ

تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
.ةبسانمةقيرطب
تادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.

اذإو.كترايسبسانيلكشبةيلصألا
،ةيضرألاديجاجسلادبتسارمألابلطت
ةدمتعملاةيضرألاديجاجسءارشبىصوُي
تيبثتمتيالدق.زروتوملارنجنم
ىرخألاعاونألانمةيضرألاديجاجس
ةقيرطبزروتوملارنجديجاجسفالخب
اًموددكأت.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحص
عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأ
.تاساودلا

نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا

ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناجيف

ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.
.قئاسلا

قوفةيضرأةداجسعضتال.
.ىرخأةداجس

بناجبةصاخلاةيضرألاةريصحتيبثتمتي
.زاجتحارارزأةطساوباهعضوميفقئاسلا

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف

ةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
.اهتلازإبمقوتازجاحلاريرحتلةيضرألا
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٤

تاحتفنيطبتةطساوببيكرتلادعأ.٢
قوفةدوجوملالجرألاةحسممتيبثت
يفاهتيبثتبمقوةداجسلاتاتبثم
.اهناكم

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
الةيضرألاةداجسنأنمدكأت.اهناكم
.تاساودلاقيعت
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٣٠٥ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٣٠٥.................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣٠٦..................ةنايصلالودج

تامادختسالايفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلا

٣١١......ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ

عطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملارايغلا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٣١٣..................اهبىصوملا
٣١٤......ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣١٥.................ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلاًبسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
دوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
ناكملاوهليكولانإف،نيبردملانيينفلا
رييغتلثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألا
رصانعصحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلا
لمارفلاوتاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاو

هيبنت

يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
اهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
ةنايصلاتارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامض
ىلعةنياعملاوصحفلاتايلمعءارجإو
داومولئاوسلامادختساوةبكرملا
ةمهمتاءارجإاهبىصوملاميحشتلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحلل

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةديجلاةنايصلادعاست.ليم
ديشرتوةديجةلاحيفاهيلعظافحلا
نمتازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتسا
.ةبكرملا
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلاةمدخلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٨٦/ةرايسلا
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حطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
ةدايقلادودحةاعارمعمريسللةبسانم
.ةينوناقلا

دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
/٢٣٣.

ةمدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةيداعلاةنايصلالودج
فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرمللةبولطمةقاشلا
رورملاةفيثكندملايفاًبلاغمدختسُت.

.راحلاسقطلايف
قطانملاوتاردحنملاىلعاًبلاغمدختسُت.

.ةيلبجلا
.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.
ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختسُت.

.ةعرسلا
ةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختسُت.

.علسلاليصوتتامدخلوأ

تامدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةقاشلافورظلاةمدخلودج

ريذحت}
ةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
تاباصإعوقويفببستيدقواًريطخ
اذإالإةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطخ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوت
بلطاف،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونم
ةمدخلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
.٢٤٠/كسفنب

ةنايصلالودج
موقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملااهب

دوقولابدوزتلادنع
تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.

.٢٤٥/كرحملا

رهشلكةرم
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٢٧٤/تاراطإلاطغض

عجار.لكآتلانعاًثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٧٩/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥٥/لسغلالئاسعجار.يمامألا

كرحملاتيزرييغت
روهظدنعحشرملاوكرحملاتيزرييغتبمق
وأًابيرقكرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلا
،ةنسلكوأليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠رورمدعب
لضفأيفةدايقلاةلاحيف.برقأامهيأ
كرحملاتيزرمعماظنريشيالدق،فورظ
.ماعىلإلصياملةبكرملاةمدخلةجاحلاىلإ
لقألاىلعرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي
رمعماظننييعتةداعإبجيوماعلايفةرم
ليكولاىدلبردملاينفلاعيطتسي.تيزلا
ماظنطبضةداعإةلاحيف.لمعلااذهذيفنت
ءارجإكيلع،دصقنودكرحملاتيزرمع
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٣٠٧ ةنايصلاوةمدخلا

/مك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرمللةنايصلا
طبضدعأ.ةمدخةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠

.تيزلارييغتدنعكرحملاتيزرمعماظن
.٢٤٧/كرحملاتيزرمعماظنعجار

تامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكةبولطملا
كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٢٧٩/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢٤٥/كرحملا
.٢٤٧/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥١/كرحملاديربتلئاسعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥٥/لسغلالئاسعجار.يمامألا

يمامألاجاجزلاةحسامشيرصحفا.
وأقوقشلاوألكآتلانعاًثحبكرصبب
ةيجراخلاةيانعلاعجار.ةبيرغلاماسجألا
ةلكآتملاةحساملاشيرلدبتسا.٢٩٦/
شيرلادبتساعجار.ةفلاتلاوأ
.٢٦٠/تاحساملا

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٧٤/تاراطإلاطغض

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٢٧٩/تاراطإلا

تابرستنعاًثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا

عجار.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
.٢٤٨/كرحملاءاوهفظنم/حشرم

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٢٩٦/ةيجراخلا

هيجوتلاماظنتانوكمكرصببصحفا.
ءازجألانعاًثحبهيساشلاوقيلعتلاو
ةدوقفملاوأطبرلاةمكحمريغوأةفلاتلا
ةيجراخلاةيانعلاعجار.لكآتلاتامالعوأ
/٢٩٦.

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٧٠/نامألاماظنصحفعجار

نعاًثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلاوأفلتلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعاًثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٢٩٦/ةيجراخلاةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٥٩/ةكرحلائدابحاتفم

لقنلالفقيفمكحتلاةفيظوصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
.٢٥٩/يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
.٢٥٩/)نكرلا(

فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل

نعاًثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.
نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
دنعليكولاعجار.حتفلاعضويفتابثلا
.ةمدخلاىلإةجاحلا

،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٥١/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ
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ةنايصلاوةمدخلا٣٠٨

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةيداعلا-ةددحملااهديعاوميف
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،ةبكرمللهبىصومكلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
كرحملاتيزىوتسمصحفا.ةبولطملاتامدخلاذّفنو
دنعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاو
)1(.ةرورضلا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)2(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @

)3(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)4(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا
)رتل3.0ةعسجودزملاينيبرتلاكرحملا( @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا
)رتل3.6ةعسكرحملا( @

)5(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)6(.لقنلاةبلعلئاسرييغت @

.يمامألاويفلخلاروحملالئاسرييغتبمق @

)7(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)8(.لمارفلالئاسلادبتسا
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٣٠٩ ةنايصلاوةمدخلا

ةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
-ةددحملااهديعاوميفةيفاضإلا
ةيداعلا

ةيفلختاراطإبةدوزملاتابكرملا)1(
ىلإةجاحبتسيلمجحلاةفلتخمةيمامأو
ريودتعجار.تاراطإلانيببوانتلاةيلمع
.٢٧٩/تاراطإلا

رييغتمزلي.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)2(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)3(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
ةدايقلادنع.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)4(
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيف
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت
عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)5(
.٢٥٠/ديربتلاماظن

ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال)6(
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نكمي.يمامألا/يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتينأ
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملا

صحفا.برقأامهيأ،تاونس10لكوأ)7(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)8(
.٢٥٦/لمارفلاتيزعجار.تاونس
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٠

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوميف
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،ةبكرمللهبىصومكلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
كرحملاتيزىوتسمصحفا.ةبولطملاتامدخلاذّفنو
دنعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاو
)1(.ةرورضلا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)2(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @

)3(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)4(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا
)رتل3.0ةعسجودزملاينيبرتلاكرحملا( @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا
)رتل3.6ةعسكرحملا( @

.رتلفلاويكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسرييغتبمق @ @ @

)5(.لقنلاةبلعلئاسرييغت @ @ @

.يمامألاويفلخلاروحملالئاسرييغتبمق @ @ @

)6(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)7(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)8(.لمارفلالئاسلادبتسا
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٣١١ ةنايصلاوةمدخلا

ةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
-ةددحملااهديعاوميفةيفاضإلا
ةقاشلا

ةيفلختاراطإبةدوزملاتابكرملا)1(
ىلإةجاحبتسيلمجحلاةفلتخمةيمامأو
ريودتعجار.تاراطإلانيببوانتلاةيلمع
.٢٧٩/تاراطإلا

رييغتمزلي.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)2(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال
دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)3(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف

ةدايقلادنع.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)4(
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيف
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت
ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال)5(
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نكمي.يمامألا/يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتينأ
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملا
عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)6(
.٢٥٠/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،تاونس10لكوأ)7(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)8(
.٢٥٦/لمارفلاتيزعجار.تاونس

يفةمدخلاتاءارجإ
ةصاخلاتامادختسالا

ةصاخلاتاقيبطتلاتامدخ
ةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
برقأتارتفىلع
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

:يليامكلذيفامب،يراجتلامادختسالا
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا

تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختسُتةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٢

،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
.ةعاسلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ

ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

ةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
لقأوأمك٦غلبتتالحرعطقل
رمعبقارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ىتمبقارملاحضويسف،كرحملاتيز
.حشرملالادبتساوتيزلارييغتيغبني
ءيضيدق،ةيساقلافورظلالظيف
٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠عطقلبقبقارملا
دوجوملارابغلابقارملافشتكيال.ليم
يفةدايقلاةلاحيفكلذلو،تيزلايف
تيزلارييغتمزليدق،ةبرتمةقطنم
نمبرقأتارتفىلعحشرملالادبتساو

.ليم٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠

تابكرمعيمجىلإةبسنلاب:ةظحالم
روحمتيزرييغتكيلع-يفلخلاعفدلا
١٩٠٠٠/مك٣٠٠٠٠لكةدايقلاةعومجم
ضارغألةبكرملامادختساةلاحيفليم
.بحسلا
ةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
نمنوكيدق،هالعأةروكذملاةيساقلا
لاعشإلاتاعمشلادبتسايرورضلا
ةدعاسملانمديزمل.برقأتارتفىلع
ةمئالملاةمدخلاتارتفديدحتيف
لارنجليكوبلاصتالاىجرُي،كتبكرمل
.دمتعملازروتوم
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اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

.)19331925رايغلاةعطقمقرDEXRON®-HP)GMيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

ميحشتتيزوأ)12377985زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(لكيهلاميحشتتيزلكيهلاميحشت
NLGIتابلطتمعمقفاوتي .GC-LBوأLBةئفلا،#2

ديربتلالئاسطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL®.٢٥١/كرحملاديربتلئاسعجار.

عونمادختسابحصنُي.ةبسانملاSAEةجوزلةجردب™dexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1 Synthetic Blend.٢٤٥/كرحملاتيزعجار.

جالزملاوكرحملاءاطغجيلازمةعومجم
يضبانلاتيبثتلاكبشمورواحملاويوناثلا

ريرحتلاةطاقسو

وأ)89021668زروتوملارنجةكرشنمرايغلاةعطقمقر(Lubriplateميحشتلالوسوريأ
NLGIتابلطتمعمقفاوتيميحشتتيز .GC-LBوأLBةئفلا،#2

DOTةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن .)19299818زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(3

كرحملاءاطغوحاتفملالفقتاناوطسأ
بابلاتالصفمو

زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاس
12346241(.

قالزنالاوذيلضافتلالفقلا(يفلخلاروحملا
)دودحماللا

SAEرواحملليعانطصالاميحشتلاتيز 75W-90)زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر
88863089(.

.)19331044زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(ةکرحلالقانلئاس)يعابرلاعفدلا(ةکرحلالقان

محشوأ)3634770زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Weatherstripميحشتلالئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت
.)12345579زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(لزاعلانوكيلسلا

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٤

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاءاوهرتلف/يقنم
23441383A3207C)قئاسلابناج(رتل3.0ةعسV6جودزمينيبرتكرحم

23450879A3206C)بكارلابناج(رتل3.0ةعسV6جودزمينيبرتكرحم

3.6Lكرحم V623458700A3204C

كرحملاتيزرتلف
19330000PF63Eرتل3.0ةعسV6جودزمينيبرتكرحم

3.6Lكرحم V619330000PF63E

13508023CF185رابغلاحشرم

لاعشإلاتاعمش
131-1265028341رتل3.0ةعسV6جودزمينيبرتكرحم

3.6Lكرحم V61264678041-130

تاحساملاتارفش
-13227404)ةصوب٢٣٫٦٢(مس٦٠ـقئاسلابناج

-25882578)ةصوب١٧٫٧٢(مس٤٥–بكارلابناج



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/21/16

٣١٥ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاتالجس
.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا

دادعةءارقخيراتلا
تيرجأيتلاتامدخلاةنايصلامتخةمدخلابماقةفاسملا
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ةينفلاتانايبلا٣١٦

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٣١٦......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣١٦......ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٣١٧...........تافصاوملاوتاعسلا
٣٢٠........كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت
مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك

VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٣١٧/تافصاوملاوتاعسلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
ةبيقحةقطنمىلعدوجوملا،قصلملااذه
:ةيلاتلاتامولعملانمضتي،ةيفلخلاةعتمألا
.)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

.زارطلابةصاخلاتامالعلا.

.ءالطلاتامولعم.

.ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.
.ةبكرملانمةقاطبلاهذهةلازإبنجت
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٣١٧ ةينفلاتانايبلا

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا
نمديزملل٣١٣/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا
.تامولعملا

ةداملا
تاعسلا

ةيزيلجنإلايرتم
لئاسبءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

عجرا.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإ

كرحملاـديربتلاماظن
تراوك;١١٫٠رتل١٠٫٤رتل٣٫٠ةعسV6جودزمينيبرتكرحم
يفءاوهديربتةدحوبدوزمرتل٣٫٠ةعسV6جودزمينيبرتكرحم
فلخلا

تراوك١٢٫٩رتل١٢٫٢

يفءاوهديربتةدحوبدوزمرتل٣٫٠ةعسV6جودزمينيبرتكرحم
دعاسمريتايداروفلخلا

تراوك١٣٫٨رتل١٣٫١

3.6Lكرحم V6تراوك١٠٫٤رتل٩٫٨
تراوك;١٢٫٠رتل١١٫٤فلخلايفءاوهديربتةدحوبدوزمرتل٣٫٦ةعسV6كرحم



ةبكرملاكلامليلد Cadillac CT6 (GMNA-Localizing-MidEast-10293390) - 2017 -
CRC - 6/21/16

ةينفلاتانايبلا٣١٨

ةداملا
تاعسلا

ةيزيلجنإلايرتم
جودزمينيبرت-ديربتماظن
تراوك;٣٫٤رتل٣٫٢رتل٣٫٠ةعسV6كرحملةيلخادتادربم
تراوك٦٫٠رتل٥٫٧رتلفعمكرحملاتيز
نولاج١٩٫٢رتل٧٢٫٧دوقولانازخ
تراوك٠٫٨٥رتل٠٫٨يعابرلاعفدلاـليوحتلاةبلع
مدق/لاطرأ١٥٠Y١١٠تالجعلاتالوماصمزع
نمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسم
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٣١٩ ةينفلاتانايبلا

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

V6جودزمينيبرتكرحم
رتل٣٫٠ةعس

ةعرسدنعتاووليك6٣٠٧
٤١١(ةقيقدلابةرود٥٧٠٠
٥٧٠٠ةعرسدنعاًناصح

)ةقيقدلابةرود

٥٥٥Y)دنع)رتمنتوين
ةرود٥١٠٠-٢٥٠٠ةعرس
مدقلطر٤٠٩(ةقيقدلاب
٥١٠٠-٢٥٠٠ةعرسدنع

)ةقيقدلابةرود

–٠٫٢٦(ملم٠٫٧٥–٠٫٦٥
)ةصوب٠٫٠٣٠

3.6Lكرحم V6Sةعرسدنعتاووليك٢٤٦
٣٣٠(ةقيقدلابةرود٦٩٠٠
٦٩٠٠ةعرسدنعاًناصح

)ةقيقدلابةرود

٣٨٢Y)دنع)رتمنتوين
٢٨٢(ةقيقدلابةرود٥٧٠٠

ةرود٥٧٠٠دنعمدقلطر
)ةقيقدلاب

–٠٫٠٣١(ملم٠٫٩٠–٠٫٨٠
)ةصوب٠٫٠٣٥

ةبكرمللةعرسىلعأ
ةيزيلجنإلايرتمةعرسىلعأ

ةعاسلايفًاليم١٤٩اس/مك٢٤٠رتل٣٫٠ةعسV6جودزمينيبرتكرحم
3.6Lكرحم V6ةعاسلايفًاليم١٤٩اس/مك٢٤٠
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ةينفلاتانايبلا٣٢٠

كرحملاعفدريسهيجوت

جودزمينيبرتكرحم V6 رتل٣٫٠ةعس

3.6كرحم L V6
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٣٢١ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٣٢١..................ةيصوصخلاو
٣٢١.........ثدحلاتانايبتالجسم

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةرايسلاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
ىلع.اهتدايقةيفيكوةرايسلاءادأبةصاخلا
تادحوةرايسلامدختست،لاثملاليبس
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمك
تالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
ثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولاراشتنا
،ماظنلااذهبةدوزمةرايسلاتناكاذإو،مداصت
ةدعاسملقالغناللةعناملالمارفلاريفوت
موقتدق.ةرايسلايفمكحتلاىلعقئاسلا
ينفةدعاسملتانايبنيزختبتادحولاهذه
ضعبموقتدق.ةبكرملاةمدخىلعليكولا
ةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأتادحولا
لاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتبكمايق
.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسالدعم
ظافتحالااًضيأتادحولاهذهلنكمي
ويدارلاتاطحملثم،ةيصخشلاتاليضفتلاب
تادادعإودعاقملاعاضوأوطبضلاةقبسم
.ةرارحلاةجرد

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
مهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
ثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيك
خافتنالثم،مداصتلاهبشياموأمداصت
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
هذهيفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملا
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
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ليمعلاتامولعم٣٢٢

ةظحالم
يفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
متيالو.يداعريغمداصتثداحعوقولاح
لظيفEDRةطساوبتانايبيأليجست
يأليجستمتيالامكةيداعلاةدايقلافورظ
رمعلاوعونلاومسالالثم(ةيصخشتانايب
ضعبموقتدق،نكل.)ثداحلاعقومو
جمدب،نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،فارطألا
ةيصخشلافيرعتلاتانايبعمEDRتانايب
ءانثأينيتورلكشباهيلعلوصحلامتييتلا
.مداصتلاثداحيفقيقحتلا
مزلي،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
ةبكرملللوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوت
ناكمإب،ةبكرملاعّنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأ
نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،ىرخأفارطأ
ةءارقبمايقلا،ةصاخلاتادعملاكلتمتيتلاو
لوصولاةيناكمإاهلترفاوتاذإتامولعملا
.EDRوأةبكرملاىلإ

عالطالاب)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
فارطأعماهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلع
كلامةقفاومىلعلوصحلادعب:الإىرخأ
دعبفةرجأتسمةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلا
ةباجتساكوأرجأتسملاةقفاومىلعلوصحلا
ةهجةيأوأةطرشلانميمسربلطل
ةكرشعافدنمءزجكوأههباشمةيموكح
.نوناقلاددحُيامكوأ)GM(زروتوملارنج

موقتيتلاتانايبلامادختساًاضيأنكمي
وأاهعمجب)GM(زروتوملارنجةكرش
ةصاخلاثحبلاتابلطتمبءافيإللاهمالتسا
ةحاتإمتتدقوأ)GM(زروتوملارنجةكرشب
امدنع،ثحبلاضارغألنيرخآللتانايبلاهذه
تانايبلاطابترامدعوةجاحلاحيضوتمتي
.ددحمةبكرمكلامبوأةددحمةبكرمب


	المحتوى
	مقدمة
	خطر وتحذير وتنبيه
	الرموز

	ما قل ودل
	لوحة أجهزة القياسات
	نظرة عامة على لوحة أجهزة القياسات

	معلومات أولية للقيادة
	بدء/إيقاف النظام
	نظام الدخول عن بُعد بدون مفتاح (RKE)
	بدء تشغيل السيارة عن بُعد
	أقفال الأبواب
	صندوق المركبة
	النوافذ
	ضبط المقعد
	ميزات الذاكرة
	مقاعد الصف الثاني
	تدفئة المقاعد وتهويتها
	ضبط مسند الرأس
	أحزمة الأمان
	نظام استشعار الراكب
	ضبط المرآة
	ضبط عجلة القيادة
	الإنارة الداخلية
	الإنارة الخارجية
	ماسحة/غاسلة الزجاج الأمامي
	عناصر تشغيل المناخ
	صندوق التروس

	ميزات السيارة
	نظام المعلومات و الترفيه
	عناصر تشغيل عجلة القيادة
	نظام التحكم في ثبات السرعة
	مركز معلومات السائق (DIC)
	نظام إنذار التصادم الأمامي
	نظام الرؤية الليلية
	الفرامل الأوتوماتيكية الأمامية (FAB)
	نظام فرملة المشاة بالأمام (FPB)
	Lane Keep Assist (LKA) (مساعد البقاء على المسار)
	تنبيه تغيير حارة السير (LCA)
	الرؤية المحيطية
	كاميرا الرؤية الخلفية (RVC)
	نظام تنبيه المرور المتعارض الخلفي (RCTA)
	Parking Assist (مساعد الركن)
	نظام مساعد الركن الأوتوماتيكي (APA)
	الفرامل الأوتوماتيكية عند الرجوع للخلف (RAB)
	مقابس تشغيل الملحقات
	النظام العالمي للتحكم عن بعد
	فتحة السقف

	الصيانة والأداء
	التحكم في الجر/ نظام التحكم الإلكتروني في الثبات
	مراقبة ضغط الإطارات
	الوقود (محرك تربيني مزدوج LGW V6 سعة 3.0 لتر)
	الوقود (محرك LGX V6 سعة ٣٫٦ لتر)
	نظام عمر زيت المحرك
	القيادة الاقتصادية


	المفاتيح والأبواب والنوافذ
	المفاتيح والأقفال
	المفاتيح
	نظام الدخول عن بُعد بدون مفتاح (RKE)
	تشغيل نظام الدخول عن بُعد بدون مفتاح (RKE)
	بدء تشغيل السيارة عن بُعد
	أقفال الأبواب
	أقفال الأبواب الكهربائية
	القفل المتأخر
	أقفال الأبواب الأوتوماتيكية
	الحماية من الإغلاق
	أقفال أمان الأطفال

	الأبواب
	صندوق المركبة

	أمان المركبة
	تأمين السيارة
	نظام الإنذار بالسيارة
	تشغيل نظام معطّل حركة السيارة

	المرايا الخارجية
	المرايا المحدبة
	المرايا الكهربائية
	طي المرايا
	تدفئة المرايا
	مرآة الخفوت الأوتوماتيكي
	مرايا الإمالة إلى الوضع العكسي

	المرايا الداخلية
	مرايا الرؤية الخلفية الداخلية
	مرآة الرؤية الخلفية الخافتة الأوتوماتيكية
	مرآة الكاميرا الخلفية

	النوافذ
	النوافذ الآلية
	واقيات الشمس
	حاجب الشمس بالزجاج الخلفي

	السقف
	فتحة السقف


	المقاعد والمساند
	مساند الرأس
	المقاعد الأمامية
	ضبط المقعد الآلي
	ضبط مسند أسفل الظهر
	ضبط دعامة الفخذ
	ظهور المقاعد المنحنية
	مقاعد الذاكرة
	تدفئة المقاعد الأمامية وتهويتها
	التدليك

	المقاعد الخلفية
	ضبط مسند أسفل الظهر
	تدفئة المقاعد الخلفية وتهويتها
	باب المرور إلى المقعد الخلفي

	أحزمة الأمان
	كيفية وضع أحزمة أمان المقعد بشكل مناسب
	حزام الكتف والحجر
	استخدام حزام الأمان خلال فترة الحمل
	فحص نظام الأمان
	العناية بحزام الأمان
	استبدال أجزاء نظام حزام الأمان بعد حادث تصادم

	نظام الوسائد الهوائية
	نظام الوسادة الهوائية
	أين توجد الوسائد الهوائية؟
	متى ينبغي أن تنتفخ الوسادة الهوائية؟
	ما الذي يجعل الوسادة الهوائية تنتفخ؟
	كيف تحميك الوسادة الهوائية؟
	ماذا سترى بعد انتفاخ الوسادة الهوائية؟
	نظام استشعار الركاب
	صيانة السيارة المزودة بوسائد هوائية
	إضافة معدات للسيارة المزودة بوسائد هوائية
	فحص نظام الوسادة الهوائية
	استبدال أجزاء نظام الوسادة الهوائية بعد حادث تصادم

	مقاعد الأطفال
	الأطفال الأكبر سنًا
	الرضّع والأطفال الصغار
	نظام أمان الأطفال
	أين يتم وضع نظام أمان الأطفال
	نقاط التثبيت والأشرطة السفلى للأطفال (نظام LATCH)
	استبدال أجزاء نظام LATCH بعد حادث تصادم
	تثبيت نظام أمان الأطفال (مع حزام الأمان في المقعد الخلفي)
	تثبيت نظام أمان الأطفال (مع حزام الأمان في المقعد الأمامي)


	التخزين
	وحدات التخزين
	التخزين في لوحة أجهزة القياسات
	صندوق القفازات
	موضع التخزين في مسند الذارع
	حجيرة التخزين الخلفية
	التخزين في الكونسول المركزي

	ميزات التخزين الإضافية
	أربطة البضائع
	شبكة الملاءمة
	مجموعة الأمان


	العدادات وعناصر التشغيل
	مفاتيح التحكم
	ضبط عجلة القيادة
	عناصر تشغيل عجلة القيادة
	تدفئة عجلة القيادة
	البوق (آلة التنبيه)
	ماسحة/غاسلة الزجاج الأمامي
	الساعة
	مقابس تشغيل الملحقات
	الشحن اللا سلكي
	ولاعة السجائر
	منافض السجائر

	مصابيح التحذير والمقاييس والمؤشرات
	أضواء التحذير والمقاييس والمؤشرات
	مجموعة أجهزة القياسات (مستوى القاعدة)
	مجموعة أجهزة القياسات (الطراز المطور)
	عداد السرعة
	عداد المسافات
	عداد مسافة الرحلة
	مقياس سرعة دوران المحرك
	مقياس الوقود
	مقياس التعزيز (تكوين الأداء فقط)
	مقياس ضغط زيت المحرك (قطاع من المستوى الأساسي)
	مقياس درجة حرارة زيت المحرك (تكوين الأداء فقط)
	مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك
	مقياس الفولتميتر (قطاع من المستوى الأساسي)
	مذكرات حزام الأمان
	ضوء استعداد الوسادة الهوائية
	مؤشر وضع الوسادة الهوائية للراكب
	ضوء نظام الشحن
	مصباح المؤشر متعدد الوظائف (ضوء فحص المحرك)
	ضوء تحذير نظام الفرامل
	Electric Parking Brake Light (مصباح فرامل الركن الكهربائي)
	صيانة Electric Parking Brake Light (مصباح فرامل الركن الكهربائية)
	ضوء تحذير نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)
	Lane Keep Assist (LKA) (ضوء مساعد البقاء على المسار)
	مؤشر التحذير من المركبات الأمامية
	مؤشر وجود مشاة بالأمام
	مصباح إيقاف تشغيل الجر
	ضوء إيقاف تشغيل StabiliTrak®
	ضوء نظام التحكم في الجر (TCS)/StabiliTrak®
	مصباح التحذير الخاص بدرجة حرارة محلول تبريد المحرك
	ضوء ضغط الإطارات
	ضوء ضغط زيت المحرك
	ضوء تحذير انخفاض الوقود
	وضع التوقف التلقائي (مجموعة الطراز المطور)
	ضوء الأمان
	ضوء تشغيل الضوء العالي
	مذكر تشغيل المصابيح
	نظام التحكم في ثبات السرعة
	مصباح الأبواب المغلقة جزئيًا

	شاشات المعلومات
	مركز معلومات السائق (DIC)
	الشاشة العلوية

	رسائل المركبة
	رسائل السيارة
	رسائل جهد البطارية وشحنها
	رسائل نظام الفرامل
	رسائل مثبت السرعة
	رسائل الأبواب غير المنغلقة تمامًا
	رسائل نظام تبريد المحرك
	رسائل زيت المحرك
	رسائل طاقة المحرك
	رسائل نظام الوقود
	رسائل المفاتيح والأقفال
	رسائل المصابيح
	رسائل نظام الكشف عن العوائق
	رسائل نظام التحكم في القيادة
	رسائل نظام الوسادة الهوائية
	رسائل حزام الأمان
	رسائل الأمان
	رسائل صيانة المركبة
	رسائل نظام التوجيه
	رسالة بدء تشغيل السيارة
	رسائل الإطارات
	رسائل صندوق التروس
	رسائل مذكر السيارة
	رسائل سرعة السيارة
	رسائل مستوى سائل الغسيل
	رسائل النوافذ

	إضفاء الطابع الشخصي على المركبة
	تخصيص السيارة

	نظام التحكم الشامل عن بعد
	برمجة نظام التحكم الشامل عن بعد
	تشغيل نظام التحكم الشامل عن بعد


	الإنارة
	الإضاءة الخارجية
	عناصر تشغيل المصابيح الخارجية
	مذكر إطفاء المصابيح الخارجية
	جهاز التغيير بين الضوء العالي والضوء المنخفض للمصابيح الرئيسية
	وميض المصابيح الرئيسية
	مصابيح القيادة النهارية (DRL)
	نظام المصابيح الرئيسية الأوتوماتيكي
	أضواء التحذير بالمخاطر الغمازة
	إشارات الانعطاف وتغيير المسار

	الإضاءة الداخلية
	عنصر تشغيل إضاءة لوحة العدادات
	مصابيح التجميل
	أضواء السقف
	مصابيح القراءة

	ميزات الإضاءة
	إنارة الدخول
	إنارة الخروج
	حماية طاقة البطارية
	موفر طاقة البطاريات الخاص بالإضاءة الخارجية


	نظام المعلومات والترفيه
	مقدمة
	نظام المعلومات الترفيهية


	مفاتيح التحكم في المناخ
	نظم التحكم في المناخ
	نظام التحكم الأوتوماتيكي بالمناخ (منطقة رباعية)
	نظام التحكم الأوتوماتيكي بالمناخ (منطقة ثنائية)

	منافذ الهواء
	فتحات التهوية

	الصيانة
	فلتر الهواء بمقصورة الركاب
	خدمة


	القيادة والتشغيل
	معلومات القيادة
	القيادة المشتتة
	القيادة الوقائية
	التحكم بالسيارة
	الفرملة
	القيادة
	استرداد السيارة من الطريق
	فقدان التحكم
	القيادة على الطرق المبللة.
	الطرق المرتفعة والجبلية
	القيادة في فصل الشتاء
	إذا علقت السيارة
	حدود حمولة السيارة

	البداية والتشغيل
	ترويض السيارة الجديدة
	مواضع مفتاح التشغيل
	بدء تشغيل المحرك
	طاقة الملحقات المحتجزة (RAP)
	النقل إلى وضع الركن
	النقل من وضع الركن
	الركن على سطوح قابلة للاشتعال
	الركن الممتد

	انبعاثات المحرك
	عادم المحرك
	تشغيل السيارة أثناء ركنها

	ناقل الحركة الأوتوماتيكي
	صندوق التروس الأوتوماتيكي
	الوضع اليدوي

	أنظمة القيادة
	نظام الدفع بجميع العجلات

	الفرامل
	نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)
	Electric Parking Brake (فرامل الركن الكهربائي)
	مساعدة الفرامل
	نظام المساعدة لبدء القيادة على المرتفعات (HSA)
	الإيقاف التلقائي للمركبة (AVH)

	أنظمة التحكم في القيادة
	التحكم في الجر/ نظام التحكم الإلكتروني في الثبات
	التحكم بوضع القيادة

	مثبت السرعة
	نظام التحكم في ثبات السرعة
	ميزة التحكم في السرعة التلاؤمية

	أنظمة مساعدة السائق
	أنظمة المساعدة للركن أو الرجوع للخلف
	أنظمة المساعدة للقيادة
	نظام إنذار التصادم الأمامي
	الفرامل الأوتوماتيكية الأمامية (FAB)
	نظام فرملة المشاة بالأمام (FPB)
	نظام الرؤية الليلية
	تنبيه المنطقة العمياء الجانبية (SBZA)
	تنبيه تغيير حارة السير (LCA)
	التحذير عند مغادرة حارة سير
	Lane Keep Assist (LKA) (مساعد البقاء على المسار)

	الوقود
	المواد المضافة للوقود
	تعبئة الوقود
	تعبئة حاوية وقود محمولة

	سحب مقطورة
	معلومات عامة بشأن السحب

	التحويلات والمكونات الإضافية
	معدات كهربائية إضافية


	العناية بالمركبة
	معلومات عامة
	الملحقات وتعديلات السيارة

	عمليات التحقق من المركبة
	إجراء أعمال الخدمة بنفسك
	غطاء المحرك
	نظرة عامة على حجيرة المحرك
	زيت المحرك
	نظام عمر زيت المحرك
	سائل صندوق التروس الأوتوماتيكي
	مرشح/منظف هواء المحرك
	نظام التبريد
	سائل تبريد المحرك
	ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة مفرطة
	سائل الغسل
	الفرامل
	زيت الفرامل
	البطارية
	نظام الدفع بجميع العجلات
	فحص مفتاح بادئ الحركة
	فحص وظيفة التحكم في قفل نقل صندوق التروس الأوتوماتيكي
	فحص فرامل الركن وآلية الوضع P (الركن)
	استبدال ريش الماسحات
	استبدال الزجاج الأمامي

	توجيه المصابيح الأمامية
	استبدال اللمبة
	إنارة الصمامات الثنائية الضوئية
	مصابيح لوحة الأرقام
	لمبات بديلة

	النظام الكهربائي
	زيادة حمل النظام الكهربائي
	المصاهر وقاطعات الدارة الكهربائية
	صندوق مصاهر حجيرة المحرك
	صندوق مصاهر لوحة العدادات
	كتلة منصهرات الحجرة الخلفية

	العجلات والإطارات
	إطارات
	إطارات تصلح لكل المواسم
	إطارات الشتاء
	الإطارات ذات المقطع المنخفض
	إطارات الصيف
	ضغط الإطارات
	ضغط الإطارات عند التشغيل على سرعات عالية
	نظام مراقبة ضغط الإطارات
	تشغيل مراقبة ضغط الإطارات
	فحص الإطارات
	تدوير الإطارات
	متى يحين وقت الإطارات جديدة
	شراء إطارات جديدة
	الإطارات والعجلات مختلفة الحجم
	محاذاة العجلات وموازنة الإطارات
	إحلال العجلات
	سلاسل الإطارات
	في حالة نفاد الهواء من الإطار
	تغيير الإطارات
	إطار احتياطي صغير

	بدء التشغيل بوصلة البطارية
	التشغيل بمساعدة بطارية أخرى

	سحب المركبة
	سحب السيارة
	سحب السيارة لأغراض ترفيهية

	العناية بالمظهر
	العناية الخارجية
	العناية بالسيارة من الداخل
	ممسحات الأرجل


	الخدمة والصيانة
	معلومات عامة
	جدول الصيانة
	إجراءات الخدمة في الاستخدامات الخاصة
	خدمات التطبيقات الخاصة

	السوائل وزيوت التشحيم وقطع الغيار الموصى بها
	السوائل ومواد التشحيم الموصى بها
	قطع الغيار البديلة للصيانة

	سجلات الصيانة

	البيانات الفنية
	تعريف المركبة
	رقم تعريف المركبة (VIN)
	ملصق تحديد أجزاء الخدمة

	بيانات المركبة
	السعات والمواصفات
	توجيه سير دفع المحرك


	معلومات العميل
	تسجيل بيانات المركبة والخصوصية
	تسجيل بيانات السيارة والخصوصية
	مسجلات بيانات الحدث



