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٢........................ةمدقمىوتحملا
٧.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٣٧..............دناسملاودعاقملا
٨٥.......................نيزختلا
٨٨.....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٢٦........................ةرانإلا
١٣٤......هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٣٥......خانملايفمكحتلاحيتافم
١٤١..............ليغشتلاوةدايقلا
٢٢٢................ةبكرملابةيانعلا
٢٨٥...............ةنايصلاوةمدخلا
٢٩٦.................ةينفلاتانايبلا
٣٠١..............ليمعلاتامولعم
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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألا
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCADILLACزمرو
CADILLACوCT5،تامالعيه

ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراجت
General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ

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

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}

يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا
نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

تامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفصيف

84652680
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٣ ةمدقم
ةبكرملازومرلودج
نكمييتلاةيفاضإلازومرلاضعبيلياميف
رظنا.هيلإريشتاموةبكرملاىلعاهيلعروثعلا
.تامولعملانمديزملليلدلااذهيفتازيملا
u:ءاوهلافييكتماظن
G:ءاوهلافييكتديربتتيز
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم:9
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظن:!

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$
ةمدختسملاتانوكملانمصلختلا:9

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

ةيئابرهكلا

ةيئابرهكلاتارهصملا:+
j:لافطألانامأماظنISOFIX/LATCH

Q:ةلتكةيطغأبيكرتنمققحت
ةحيحصةروصبةيئابرهكلاتارهصملا
ريسلاةراحرييغتهيبنت:|
ةراحلاةرداغمنمريذحتلا:@

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

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

a:طغضلاتحت
V:ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم
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ةمدقم٤
تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19

٥ ةمدقم
.١٣٩/ءاوهلاذفانم.١

اتراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٢
.١٢٩/ةراحلارييغتوفاطعنالا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
/١٢٦.

ةلاحيف(IntelliBeamماظنرز
يفمكحتلاحيتافمعجار.)هرفاوت
.١٢٦/ةيجراخلاحيباصملا

يوديلاةكرحلالقنيفمكحتلارصانع.٣
عجار.)اهرفاوتلاحيف(يئاقلتلاو
.١٦٧/يوديلاعضولا

.٩٦/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٤
/ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام.٥

٩٠.
حيباصملاماظنعجار.ءوضلاساسح.٦

.١٢٨/ةيكيتاموتوألاةيمامألا

مكحتلارصانعوةيسيئرلاةشاشلارز.٧
ماظنعجار.هيفرتلاوتامولعملايف
.١٣٤/ةيهيفرتلاتامولعملا

.١٣٤/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٨

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن.٩
.١٣٥/خانملاب

٤٤/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١٠
.)هرفاوتلاحيف(

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
لاحيف(٢٠٩/)راسملاىلعءاقبلا
.)هرفاوت
يف(يئاقلتلانكرلادعاسمماظنرز
ةدعاسملاةمظنأعجار.)هرفاوتلاح
.١٩٣/فلخللعوجرلاوأنكرلل

ةمظنأعجار.نكرلادعاسمماظنرز
/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

١٩٣.

.١٢٩/رطخلانمريذحتلاتاضماو.١١

تامولعملاماظنليغشترصانع.١٢
تامولعملاماظنعجار.هيفرتلاو
.١٣٤/ةيهيفرتلا

ةكرحلالقانعجار.ةكرحلالقنعارذ.١٣
.١٦٣/يكيتاموتوألا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا.١٤
.١٧٢/تابثلايفينورتكلإلا

/)AVH(ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا
١٧٢.

.ليغشتلاءدب/فاقيإلاليطعتحاتفم
.١٥٧/كرحملاليغشتءدبعجار

عضوبمكحتلاعجار.عضولاحاتفم
.١٧٤/ةدايقلا

.٨٩/ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم.١٥
تامولعمزكرميفمكحتلارصانع
تامولعمزكرمعجار)DIC(قئاسلا
.١١١/)DIC(قئاسلا

.٩٠/قوبلا.١٦
.٨٩/ةدايقلاةلجعطبض.١٧
لاحيف(١٨١/ةعرسلاتبثم.١٨

.)هرفاوت
/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم

.)هرفاوتلاحيف(١٨٣
٢٠١/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)هرفاوتلاحيف(
لاحيف(٨٩/ةئّفدُمةدايقةلجع
.)هرفاوت
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ةمدقم٦
ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.١٩

.٢٢٤/كرحملا

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٠
لاطعألارشؤمحابصمعجار.)ضورعم
.١٠٢/)كرحملاصحفءوض(

ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم.٢١
.١٣٠/تاسايقلا

يف(١١٣/ةيمامألاضرعلاةشاش.٢٢
.)هرفاوتلاح

.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفم.٢٣
.١٧٠/يئابرهكلانكرلالمارفعجار
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٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

باوبألاوحيتافملا
ذفاونلاو

لافقألاوحيتافملا
٧........................حيتافملا

Remote Keyless Entry (RKE)
System)نودبلوخدلاماظن

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

System Operation)ماظنتايلمع
٨..........)حاتفمنودبلوخدلا
١٤.....دعبنعةبكرملاليغشتءدب
١٦..................باوبألالافقأ
١٨........ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
١٨...................لافقإلارخأت
١٨.........ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
١٩.............قالغإلانمةيامحلا
١٩............لافطألانامألافقأ

باوبألا
٢٠.................ةبكرملاقودنص

ةبكرملانامأ
٢٤...................ةبكرملانامأ
٢٤..............ةبكرملاراذنإماظن
٢٦..............هيجوتلادومعلفق
٢٧............ةكرحلاعنامليغشت

ةيجراخلاايارملا
٢٨.................ةبدحملاايارملا
٢٨................ةيئابرهكلاةآرملا
٢٩.....................ايارملايط
٣٠.........نيخستللةلباقلاايارملا
٣٠.....ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
عضولاىلإةلامإلاايارم
٣٠......................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٣٠....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٣٠......ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٣٠..................ةيكيتاموتوألا
٣١...........ةيفلخلااريماكلاةآرم

ذفاونلا
٣٣.........................ذفاونلا
٣٣................ةيبرهكلاذفاونلا
٣٥................سمشلاتايقاو

فقسلا
٣٥...................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا
حيتافملا

ريذحت}
حاتفمعمةرايسلايفلافطألاكرتنإ
باصيدقف؛ريطخرمأدعبنعلوخد
نوضرعتيدقوأحورجبمهريغوألافطألا
ةيلآلاذفاونلاليغشتبنوموقيدقو.توملل
دقلب،ىرخألاليغشتلارصانعنميأوأ
ذفاونلالمعت.كرحتتةرايسلانولعجي
لخاددعُبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنع
يفمهريغوألافطألاقلعيدقو،ةبكرملا
كرتتال.قلغنتيهوةذفانلاراسم
مكحتلاحاتفمعمةرايسلايفلافطألا
.دعُبنع
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٨

حاتفملخاددوجوملاحاتفملامادختسامتي
قودنصوقئاسلابابيفدعبنعلوخدلا
.تازافقلا

رزلاىلعطغضا،يكيناكيملاحاتفملاجارخإل
دعُبنعمكحتلاحاتفمبناجيفدوجوملا
حاتفملابحساوةدعاقلانمبرقلاب
حاتفملابحستال.جراخلاىلإيكيناكيملا
طغضتنأنودجراخلاىلإيكيناكيملا
.رزلاىلع
صحفاف،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
خاسوألانماهولخنمدكأتللحاتفملاةلصن
وأةاشرفبهفيظنتىلعصرحا.هباشاموأ
.ةيرودةفصبفرطلاةقدتسمةادأب
ةجاحبتنكاذإكيدلدمتعملاليكولاعجار
.ديدجيكيناكيمحاتفمىلإ

Remote Keyless Entry
(RKE) System

)حاتفمنودبلوخدلاماظن(
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:دعُبنعمكحتلاحاتفم
حاتفمنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.

.ةبكرملانعًادجًاديعبدعُبنعمكحتلا
تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.

.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ
.دعُبنعمكحتلاحاتفمةيراطبنمققحت.

ةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزجعجار
.مسقلااذهيفاًقحال

اللازيالدعُبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ.
ليكولاعجار،حيحصلكشبلمعي
ءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخوأدمتعملا
.ةمدخلا

Remote Keyless Entry
(RKE) System Operation

نودبلوخدلاماظنتايلمع(
)حاتفم
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
دعُبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنعةبكرملا
ليغشت"عجار.)مدق٣(رتم١ةفاسمنمض
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفمنودبلوخدلا
لكلدعُبنعمكحتلاحاتفمفئاظولمعتدق
)لفقلاءاغلإ(Unlockو)لفقلا(Lockنم
Remoteو Start)دعُبنعليغشتلاءدب(
ةفاسمىتح)ئجافملاراذنإلاتوص(Panicو

حاتفمفئاظولمعتدق.)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠
ةفاسمىتحةعتمألاقودنصلدعُبنعمكحتلا

.)اًمدق٩٨(اًرتم٣٠
ىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفمءادأىلع

Remote Keyless Entry (RKE) System
.٨/)حاتفمنودبلوخدلاماظن(
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٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

Q:ةحتفبابوباوبألاةفاكلفقلطغضا
دق.ةزيملاهذهترفوتاذإ،دوقولابةئبعتلا
وأ/وفاطعنالاةراشإتارشؤمضموت
ةراشإللةيناثلاةطغضلادنعقوبلاقلطني
يصخشلاعباطلاءافضإعجار.لفقلاىلإ
.١١٧/ةبكرملاىلع

ىلعطغضلادنعاًحوتفمقئاسلابابناكاذإ
Qحوتفمبابلافقإمدعةزيمنيكمتعم
لفقمتيسف،ةبكرملاصيصختلالخنم
متيسفقئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمج
عباطلاءافضإعجار.اًروفهلفقءاغلإ
لفقمتيس.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلا
اًحوتفمبكارلابابناكاذإباوبألاعيمج
.Qىلعطغضلادنع

طيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
.٢٤/ةبكرملاراذنإماظنعجار.راذنإلا
يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
مكحتلاحاتفمبQىلعطغضلانإف،دعُبنع
ايارملايطعجار.ايارملايوطيدقدعُبنع
/٢٩.
K:بابوقئاسلابابلفقحتفلطغضا
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،دوقولابةئبعتلاةحتف
ناوثسمخنوضغيفىرخأةرمطغضا
حاتفمةجمربنكمي.باوبألالكلافقأحتفل
باوبألاعيمجلفقحتفلدعُبنعمكحتلا
عباطلاءافضإعجار.لوألارزلاىلعطغضلاب
ءيضتس.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلا
ةدملفلخلاىلإعوجرلاحيباصموتافاشكلا

دعُبنعةبكرملالافقأريرحتدنعةيناث٣٠
وحنقيرطلاكلءيضتيكليللايف
فاطعنالاةراشإتارشؤمضموت.ةبكرملا
.لافقألاريرحتىلعديكأتلل
نعذفاونلاليغشتبةزهجمةراسلاناكاذإ
حاتفمبKىلعرارمتسالاعمطغضاف،دعُب
حتفلاًبيرقتٍناوثثالثةدملدعُبنعمكحتلا
.ذفاونلاعيمجقالغإلQوأذفاونلاعيمج
ليغشتلانعةفقوتمةرايسلانوكتنأبجي
عجار.دعبنعةذفانلاليغشتنيكمتبجيو
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

ةيلاعففاقيإىلإKىلعطغضلايدؤيس
.٢٤/ةبكرملاراذنإماظنعجار.راذنإلا
يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
مكحتلاحاتفمبKىلعطغضلانإف،دعُبنع
يطعجار.ايارملاطسبىلإيدؤيدقدعُبنع
.٢٩/ايارملا

S:ىلعطغضاSليغشتءدبلنيترم
حاتفممادختسابةبكرملاجراخنمكرحملا
ةبكرملاليغشتءدبعجار.دعُبنعمكحتلا
.١٤/دعبنع
ليغشتءدبلررحوةدحاوةرمطغضا:7
حيباصملاضموت.ةبكرملاعضوددحم
.تارمثالثاًتوصهيبنتلاةلآردصُتوةيجراخلا
نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
قلطني.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
رشؤمحيباصمضموتوقوبلاتوص
طغضلامتيىتحوأةيناث٣٠ةدملفاطعنالا
.ةبكرملاليغشتءدبمتيوأاًددجم7
X:قودنصبابريرحتلنيترمطغضا

.ةعتمألا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٠
حاتفمالبلوخدلاليغشت
نيمأتبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
قودنصىلإلوصولاوباوبألالافقأريرحتو
دعُبنعمكحتلاحاتفمجارخإنودبةعتمألا
بجي.خلإةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلانم
١قاطنيفدعُبنعمكحتلاحاتفمنوكينأ
بابلاوأةعتمألاقودنصنم)مادقأ٣(م
دق،ةرايسلازيهجتبسحىلع.هحتفدارملا
.ةيجراخلاباوبألاضباقمىلعرزرفوتي
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأريرحتل
.قئاسلابابنمبابلاضبقمىلعىلوألا
دعُبنعحتفلاماظنليغشتفاقيإنكمي
يصخشلاعباطلاءافضإعجار.حاتفمنود
.١١٧/ةبكرملاىلع

متي،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
يَعضوب٢و١دعُبنعنيحاتفملاطبر
دعاقملاعجار.٢وأ١ةركاذلايفسولجلا
.٤٢/ةركاذلالالخنمةطوبضملا

بابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
قئاسلا

بكارللهباشم،ضورعمقئاسلابابلفقرز
مكحتلاحاتفمنوكيوباوبألالفقمتيامدنع
ضبقمنم)مادقأ٣(م١دودحيفدعُبنع
لخادقئاسلابابضبقمسملنإف،بابلا
بابلفقحتفىلإيدؤيسراعشتسالازاهج
جراخقئاسلابابسمليدؤيس.قئاسلا
.باوبألالفقىلإضبقملارعشتسم

هباشم،ضورعمقئاسلابابلفقرعشتسم
بكارلل

يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ضبقملارعشتسمسمليدؤيدقف،دعُبنع
يطعجار.ايارملايطىلإقئاسلاباب
.٢٩/ايارملا

باوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
باكرلا
حاتفمنوكيوةلفقمباوبألانوكتامدنع
نم)مادقأ٣(م١دودحيفدعُبنعمكحتلا
ضبقمرعشتسمسملنإف،بابلاضبقم
حتفليدؤيسبكارلابابليلخادلابابلا
رعشتسملاسمليدؤيس.باوبألاعيمج
لفقىلإبابلاضبقمنميجراخلابناجلاب
.باوبألا
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١١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ضباقملحاتفمنودبحتفلانيكمت/ليطعت
.ةرايسلاةبيقحوةيجراخلاباوبألا
حتفةزيمنإف،ةرايسلايفةرفوتمتناكاذإ
ةرايسلاةبيقحوةيجراخلاباوبألاضباقم
.اهنيكمتواهليطعتمتينأنكميحاتفمنودب
:حاتفمنودبحتفلاليطعت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثعبرأةدملتقولاسفنيفدعُبنع
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.اًبيرقت
ليطعتىلإةراشإللكلذوةعرسبتارمعبرأل
يجراخضبقميأمادختسانإ.لوصولا
يدؤيسةرايسلاةبيقححتفوأباوبألاحتفل
عبرألفاطعنالاةراشإحيباصمضيموىلإ
ليطعتىلإةراشإللكلذو،ةعرسبتارم
ماظنليطعتبمق،ليطعتلامتاذإ.لوصولا
.ةرايسلاليغشتءدبلبقراذنإلا
نودحتفلاليطعتنيوكتاًضيأنكمي
."ةرايسلاصيصخت"تحتحيتافممادختسا
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار

١١٧.

:حاتفمنودبحتفلانيكمت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثعبرأةدملتقولاسفنيفدعُبنع

فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.اًبيرقت
نيكمتىلإةراشإللكلذوةعرسبنيترمل
.لوصولا
مادختسانودحتفلانيكمتنيوكتاًضيأنكمي
ءافضإعجار."ةرايسلاصيصخت"تحتحيتافم
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

)ةرداغملادنع(يبلسلالفقلا
لافقأنيمأتبحاتفمالبلوخدلاماظنحمسي
عيمجقلغنمٍناوثةدعدعبةبكرملا
ىلعوةأفطمةبكرملاتناكاذإ،باوبألا
وأدعُبنعمكحتلاحيتافمجارخإمتلقألا
.ةبكرملالخاددحأدجاوتمدعةلاحيف
هذهترفوتاذإ،دوقولاءاطغلفقكلذكمتي
.ةزيملا
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،دعُبنعمكحتلاحاتفمةراشإعملخادتت
مكحتلاحاتفمدوجوةبكرملافشتكتالطقف
نيمأتةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخاددعُبنع
لافقأنيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألا
لخاددعُبنعمكحتلاحاتفمامنيبباوبألا
يفدعُبنعمكحتلاحاتفمكرتتال.ةبكرملا
.ةبقارمنودةبكرملا
اًيكيتاموتوأاهنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
عباطلاءافضإعجار،ةرايسلانمجورخلادنع
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلا

يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
دنع(يبلسلالفقلايدؤيدقف،دعُبنع
ايارملايطعجار.ايارملاطسبىلإ)ةرداغملا
/٢٩.

دنع(يبلسلالفقلاةزيملتقؤملاليطعتلا
)ةرداغملا
لفقلاةزيملتقؤمليطعتءارجإنكمي
رارمتسالاعمطغضلاب)ةرداغملادنع(يبلسلا
بابحتفعميلخادلابابلاحاتفمبKىلع
متيىتحوأ،لقألاىلعناوثعبرأةدمل
لفقلاةيصاخىقبتس.تارافصةثالثعامس
رزىلعطغضلامتيىتحةلطعمحاتفمنودب
Qليغشتمتيىتحوأ،يلخادلابابلاىلع
.ةبكرملا

دُعبنعمكحتلاحاتفمكرتبةبكرملاراذنإ
حاتفمنايسنوةبكرملاليغشتفاقيإدنع
اًتوصقوبلاردصيس،اهيفدعُبنعمكحتلا
.باوبألاعيمجقالغإدعبتارمثالث
ءافضإعجار،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

يفدعيملدعُبنعمكحتلاحاتفمراذنإ
ةبكرملا
،باوبألادحأحتفعم،لمعتةرايسلاتناكاذإ
ةرايسلاثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث
ملاذإو.لخادلابدعُبنعمكحتلاحاتفمنع
،دعُبنعمكحتلاحاتفمفاشتكامتي
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٢
قئاسلاتامولعمزكرمةشاشضرعتسف
)DIC(مّكحتلاحاتفمفاشتكامتيملةلاسرلا
.تارمثالثاًتوصقوبلاردصيسودعُبنع
لكيفطقفةدحاوةرمرمألااذهثدحي
عباطلاءافضإعجار.ةرايسلااهيفدوقتةرم
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلا

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف
ىلعةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضا
ةحولىلعأةعتمألاقودنصنميفلخلاءزجلا
رتم١قاطنيفحاتفملاناكاذإماقرألا
.)مدق٣(

حاتفممادختسانوديكيناكيملالوخدلا
حاتفمةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
باوبألالافقأعجار،فيعضدعُبنعمكحتلا
/١٦.

عمدعُبنعمكحتلاحيتافمةجمرب
ةبكرملا
عمةجمربملادعُبنعمكحتلاحيتافمطقف
لاحيف.لمعتيتلايهةبكرملاهذه
هضرعتوأدعُبنعمكحتلاحيتافمدحأنادقف
نعهتجمربوهنعليدبءارشنكميف،ةقرسلل
نعمكحتلاحاتفمةجمربدنع.ليكولاقيرط
اًضيأبجيةبكرملاهذهعملدبتسملادعُب
.ىرخألادعُبنعمكحتلاحيتافمةفاكةجمرب

ديدجلادعُبنعمكحتلاحاتفمةجمربدرجمب
ةدوقفملادعُبنعمكحتلاحيتافملمعتنلف
.ىرخأةرمةقورسملاوأ

يفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
.دعُبنعمكحتلاحاتفم
حاتفمديوزتمت،ةبكرملابنامألانيسحتل
ءدبدنع.ةكرحرعشتسمبدعُبنعمكحتلا
مكحتلاحاتفمناكاذإ،ةبكرملاليغشت
،تقولانمةرتفلنوكسلاعضويفدعُبنع
قئاسلاتامولعمزكرمضرعيدقف

KEY IN SLEEP MODE,
MOVE KEY, THEN START

.)أدبامث،حاتفملاكرح،مونلاعضولخدأ(
ءدبلواحوًاليلقدعُبنعمكحتلاحاتفمكرح
اذإ،ةرايسلاليغشتءدبدنع.ةرايسلاليغشت
وأدعُبنعمكحتلاحاتفمةيراطبتدفنتسا
ضرعيدقف،ةراشإلايفلخادتكانهناك
فاشتكامتيملقئاسلاتامولعمزكرم
لدبتساوأدعُبنعمّكحتلاحاتفم
وأدعُبنعمّكحتلاحاتفميفةيراطبلا

NO REMOTE KEY WAS DETECTED
PLACE KEY IN KEY POCKET

THEN START YOUR VEHICLE
،دعُبنعمكحتحاتفميأفاشتكامتيمل(
ليغشتأدبامثحاتفملابيجيفحاتفملاعض
:هاندأةحضوملاتاوطخلاعبتا،)كتبكرم

:ةبكرملاليغشتءدبل

لماحيفدعُبنعمكحتلاحاتفمعض.١
.يفلخلاحادقألا

عضويفةرايسلانوكتامنيح.٢
P)نكر(عضولاوأN)دياحملا(،
ولمارفلاةساودىلعطغضا

ENGINE START/STOP.

دعُبنعمكحتلاحاتفمةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأيف
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١٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةيراطبلالادبتسا

ريذحت}
حاتفمببعللاباًدبألافطأللحمستال
نعمكحتلاحاتفميوتحي.دعُبنعمكحتلا
ببستتنأنكمي،ةريغصةيراطبىلعدعُب
ببستينأنكميامك.قانتخالارطخيف
،مسجلابةيلخادقورحثودحيفاهعالتبا
امبروأةميسجةباصإيفببستيامم
ةيبطلاةدعاسملابلطنمدبال.ةافولا
.ةيراطبعالتباةلاحيفروفلاىلع

ريذحت}
حاتفمىلعةيندعملاحطسألاسملتال
ةرارحللاهضرعتدنعدعُبنعمكحتلا
نكمي.ةيصخشلاةباصإلابنجتلةديدشلا
ةجرددنعةنخاسحطسألاهذهنوكتنأ
١٣٨(ةيوئمةجرد٥٩نمىلعأةرارح
.)تياهنرهفةجرد

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
رضتدقف.دعُبنعمكحتلاحاتفمتاراد
كمسجيفةدوجوملاةنكاسلاءابرهكلا
.دعُبنعمكحتلاحاتفمب

هيبنت

عوننمىرخأباًمئادةيراطبلالدبتسا
ةيراطبلالادبتساىلعبترتيدق.بسانم
نمدبال.اهراجفنارطخبسانمريغعونب
اًقفوةمدختسملاتايراطبلانمصلختلا
لواحتال.ةيلحملانيناوقلاوتاميلعتلل
ةيراطبلاعطقوأقحسوأقرح
ةيراطبلاضيرعتبنجتو،ةمدختسملا
طغضضافخنابمستتنكامأيفدجاوتلل
.ةيلاعةرارحتاجردبوأةدشباهيفءاوهلا

لدبتساDICضرَعاذإةيراطبلالدبتسا
.دعُبنعمّكحتلاحاتفميفةيراطبلا

بناجيفدوجوملارزلاىلعطغضا.١
نمبرقلابدعُبنعمكحتلاحاتفم
يكيناكيملاحاتفملابحساوةدعاقلا
حاتفملابحستال.جراخلاىلإ
طغضتنأنودجراخلاىلإيكيناكيملا
.رزلاىلع
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٤

.ىلعألدعُبنعمكحتلاحاتفمفل.٢

.ةيراطبلاءاطغعزنا.٣

ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٤
.ةيندعم

تيبملايفةديدجلاةيراطبلالخدأ.٥
بطقلابناجنوكيثيحب،يفلخلا
نمةيراطببلدبتسا.لفسألبجوملا
.اهلداعياموأCR2450زارط

يفلخلاويمامألاتيبملاةاذاحمبمق.٦
مكحتلاحاتفمْيرطشىلعقبطأمث
.اًعمدعُبنع

.ىرخأةرمحاتفملالخدأ.٧

دعبنعةبكرملاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

S:نعمكحتلاحاتفمىلعرزلااذهدجوي
.دعُبنعليغشتللدعُب
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
لمعيدق.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءدبءانثأيفلخلاجاجزلاببابضلاليزم
سقطلاةدورببسحىلعدعُبنعليغشتلا
ةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
كلذكءيضتدق،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
تاحتفوةأفدمبةدوزملاةيمامألادعاقملا
عباطلاءافضإدادعإنيكمتةلاحيفةيوهت
دعاقملاةئفدتعجار.ةرايسلاىلعيصخشلا
.٤٤/اهتيوهتوةيمامألا
ةدايقلاةلجعةئفدتةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ءانثألغتشتدقف،دعبنعليغشتلاءدبدنع
ةدايقةلجععجار.دعُبنعليغشتلاءدب
.٨٩/ةئّفدُم
نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
دعبنعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
صحفا.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأ
.تابلطتميأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلا
مدختستالف،ًاليلقكتبكرميفدوقولاناكاذإ
دوقولادفنيدق.دعبنعليغشتلاءدبةزيم
.ةبكرملانم



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19

١٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ءانثأدعُبنعمكحتلاحاتفملاجملقيدق
.ةرايسلاليغشت
ىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفمءادأىلع

Remote Keyless Entry (RKE) System
.٨/)حاتفمنودبلوخدلاماظن(
غلبيةددعتمليغشتتايادببكلحومسم
ليغشتتقونمةقيقد٣٠اهعومجم
ليغشتلاتقولىصقألادحلاغلبي.كرحملا
.اًيئاقلتهفاقيإمتيسو،ةقيقد١٥ةدحاوةيادبل
ليغشتءدبتالواحمثالثبمايقلاكنكمي
دعباًيوديقالغإلابتمقاذإ،قئاقد١٠ةدمل

ءدبةيلمعرخآفاقيإمتيس.قئاقد١٠
نوكيسثيحاًيئاقلتقئاقد١٠اهتدمليغشت
.ةقيقد٣٠يلامجإمادختسامتدق

ليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب
دعبنع

نعمكحتلاحاتفمبنيترمSطغضا.١
.فاطعنالاةراشإحيباصمضموتف.دعُب
يقلتمتهنأحيباصملاضيمودكؤي
متيس.دعُبنعةبكرملاليغشتبلط
لافقأنيمأتدعبنعليغشتلاءدبءانثأ
ةءاضمنكرلاحيباصمىقبتسوباوبألا
.ليغشتلاديقكرحملارمتسااملاط

١٥دعبكرحملاليغشتفاقيإمتيس.٢
ةدميقابمادختسادعبوأةقيقد
ام،ةقيقد٣٠ةغلابلاةيلامجإلاليغشتلا
لامتكالبقدعُبنعليغشتلافقوتمل
.ةبكرملاليغشتوأكرحملاليغشت

لغشمثلمارفلاةساودطغضا.٣
.ةرايسلاةدايقللاعشإلا

يفاضإلاكرحملانارودنمز
ةدملدعُبنعليغشتلاءدبمادختسانكمي
ليغشتتقويلامجإنمةقيقد٣٠ىلإلصت
.كرحملا
١٥امهتدمدعُبنعليغشتءدبيتلواحمدعب
تقولةددعتمليغشتءدبتالواحموأ،ةقيقد
ليغشتبجي،ةقيقد٣٠هيلامجإغلبيرصقأ
نعليغشتلاءدبلبقيعيبطلكشبةبكرملا
.ىرخأةرمدعُب

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

.نكرلاحيباصمئفطنتس.Sطغضا.

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

.كلذنععجارتمثةبكرملاليغشتبمق.

ليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا
دعبنع
يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح
رخآعضويأيفلاعشإلاعضوناكاذإ.

.ليغشتلافاقيإىوس
.ةبكرملايفدعبنعمكحتحاتفمدجوي.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
رطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضويف
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

.تاثاعبنالاب
ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاعكرحملا
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.
تقونمةقيقد٣٠ةرتفمادختسامت.

.كرحملاليغشت
.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٦
باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

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

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
لوفقملاريغبابلانمةبكرملاىلإ
وأةبكرملاةعرسففختامدنع
نأنكميباوبألالافقإنإ.اهفقوت
.كلذثودحعنمىلعدعاسي

دعُبنعمكحتلاحاتفمذخأىلعاًمئادصرحا
نودةلوليحللةبكرملانمجورخلادنعكعم
باوبألالافقأريرحتوأنيمأتل.هيلعلفقلا
:ةبكرملاجراخنم

حاتفمبنيترمKوأQطغضا.
عجار.دعُبنعمكحتلا

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

.٨/)حاتفمنودبلوخدلا
بابيفيكيناكيملاحاتفملامدختسا.

ةدوزمحيتافملالفقةناوطسأ.قئاسلا
.ءاطغب
ةناوطسأةقيرطنعلوصولا"عجار
ةلاحيف(قئاسلابابحاتفمبنيمأتلا
اذهيفاًقحال")ةيراطبلاةقاطدافن
.مسقلا

لخادنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

بابلالفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.
.يئابرهكلا

ةدحاوةرميمامألابابلاضبقمبحسا.
يفلخلابابلاضبقمبحسا.بابلاحتفل
.بابلاحتفلةدحاوةرم

حاتفمالبلوخدلا

نمضدعُبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
ةعتمألاقودنصنم)مادقأ٣(رتم١ةفاسم
بابيأحتفل.هلفقوأهحتفدارملابابلاوأ
ريرحتلارزىلعطغضا،جالزملاعفرو
ضبقمبةيلخادلاةضبقلاةقطنميفدوجوملا
دوجوملارعشتسملاسملا.يجراخلابابلا
.لفقلليمامألايجراخلابابلاضبقمىلع
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١٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
يف"حاتفمنودبلوصولاليغشت"عجار

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٨/)حاتفم

بابحاتفملفقىلإلوصولاةناوطسأ
)ةفَزنتسمةيراطبدوجوةلاحيف(قئاسلا
بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:بابلاجالزمعفروقئاسلا

ةحتفلايفيكيناكيملاحاتفملالخدأ.١
عفداوضبقملالفسأيفةدوجوملا
ررحتيىتحقيرطلالاوطىلعأل
.هيلعطغضتوأحاتفملاعزنتال.ءاطغلا

.ءاطغلاعزنا.٢

يفيكيناكيملاحاتفملالخدأ.٣
.ةناوطسألا

هاجتايفيكيناكيملاحاتفملاردأ.٤
.فقوتيىتحةعاسلابراقع

هاجتاسكعيكيناكيملاحاتفملاردأ.٥
بحسءانثأءطببةعاسلابراقع
.بابلاجالزمحتفلضبقملا

بابلاحتفيملاذإ٥و٤نيتوطخلاررك.٦
.لماكلاب

:ءاطغلابيكرتةداعإل
ءاطغللةيولعلاةفاحلاةاذاحمبمق.١

.ضبقملاب

.هعضوميفءاطغلالفقللفسألهبلقا.٢
ءاطغلارارقتسانمدكأتللققحت.٣

.لماكلاب
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٨
رحلانارودلاتاذلافقألا
لكشببابلاحاتفملفقةناوطسأةرادإمتت
ئطاخلايكيناكيملاحاتفملامادختسادنعرح
حيحصلايكيناكيملاحاتفملالاخدإمدعوأ
بابلالفقلرحلانارودلاةزيمعنمت.لماكلاب
،لفقلاطبضةداعإل.ةونعلفقلاحتفمتينأ
حاتفملالاخدإعميسأرلاعضوملاىلإهردأ
حاتفملاعلخا.لماكلابحيحصلايكيناكيملا
نعجتنيملاذإ.ىرخأةرمهلخدأويكيناكيملا
حاتفملاردأف،لفقلاطبضةداعإكلذ
يفهتكرحةفاسمفصنىلإيكيناكيملا
.طبضلاةداعإءارجإرركوةناوطسألا

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

Q:ئيضيس.باوبألالفقمتييكلطغضا
دنعحاتفملايفدوجوملارشؤملاحابصم
.لفقلا

K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.
اًضيأدوقولاءاطغلفقريرحتوأنيمأتمتي
.تازيملاهذهمادختساب

لافقإلارخأت
نيمأتلاريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
ناوثسمخرادقمبباوبألالافقأليلعفلا
.باوبألاعيمجقلغدعب
ةلاحيفطقفرخأتملالفقلاليغشتنكمي
باوبألالافقأنيمأتعنمةزيمليغشتفاقيإ
.ةررحملا

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

ةرمبابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضا
هذهيغلتيكلحاتفملابQطغضاوأىرخأ
.روفلاىلعباوبألالفقتوةيصاخلا

نملافقألانيمأتريخأتةيصاخةجمربنكمي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
ةفاكقالغإدنعاًيكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع،باوبألا
نمةبكرملاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)P(نكرلاعضو
هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(ةعاس/مك١٣ةعرسل
:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
هليطعتوأيئاقلتلابابلالفقنيكمتنكمي
يصخشلاعباطلاءافضإعجار.تادادعإلايف
.١١٧/ةبكرملاىلع
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١٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفةرايسلاتناكاذإ

ACC/ACCESSORY)حاتفمناكو،)تاقحلم
قئاسلابابوًاطوغضميلآلابابلالفق
لفقحتفنيسوباوبألالكلفقنتسف،ًاحوتفم
.طقفقئاسلاباب
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
فاشتكاةلاحيفو.اهلخادبحاتفملادوجو
،ةبكرملالخاددعُبنعمكحتحاتفميأدوجو
متيسف،لخادلابحيتافملاددعليلقتمتيملو
نمتوصردصيسوقئاسلابابلفقحتف
.تارمةثالثقوبلا
امنيبًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
عمطغضلالالخنمحوتفمقئاسلاباب
بابلالفقنيمأتحاتفمبQىلعرارمتسالا
.يئابرهكلا

Open Door Anti-Lockout)قلغعنم
)حوتفملابابلا
بابلاقلغعنمةزيمليغشتةلاحيف
بابو،ةفقوتمةرايسلاتناكو،حوتفملا
متيسف،نيمأتلابلطمتمثاًحوتفمقئاسلا
قئاسلابابءانثتسابباوبألاعيمجنيمأت
وأليغشتنكمي.لفقلاحوتفملظيسف

.حوتفملابابلاقلغعنمةزيمليغشتفاقيإ
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار

١١٧.

لافطألانامألافقأ
ةيوديلالافطألانامألافقأ

نمةيلخادلاةفاحلايفنامألالفقدجوي
:نامألالفقمادختسال.ةيفلخلاباوبألا

عضومىلإًالوصومامأللعارذلاكرح.١
.لفقلا

.بابلاقلغأ.٢
بابللتاوطخلاهذهررك.٣

.رخآلايفلخلا

لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

طيشنتقيرطنعبابلالفقحتفا.١
حاتفمىلعطغضلابيلخادلاضبقملا
مادختسابوأيئابرهكلابابلالفق
دعبنعباوبألاحتفماظنلاسرإزاهج
.دعبنعمكحتلاحاتفمنودب

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

نمبابلاحتفاوبابلالفقحتفا.١
.جراخلا

ررك.لفقلاحتفلفلخللعارذلاكرح.٢
.رخآلابابللتاوطخلاهذه
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٠

باوبألا
ةبكرملاقودنص

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

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلاةفيظو

.١٦٢/كرحملاتاثاعبناعجار

يوديلاةعتمألاقودنص
نوكتنأبجي،ةعتمألاقودنصريرحتل
يفوأليغشتلافاقيإعضويفةبكرملا
.)نكرلا(Pعضو

.قئاسلابابب|طغضا.

مكحتلاحاتفمبةعرسبنيترمXطغضا.
.دعُبنع
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٢١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةرخؤمبسمللابلماعلاقاطنلاطغضا.

ةبكرملامقرةحولىلعأةعتمألاقودنص
.لافقألاةررحمباوبألاعيمجامنيب

نيمأتءانثأةعتمألاقودنصحتفنكمي
ىلعأسمللاةحولىلعطغضلابةبكرملا
نوكيامدنعكلذوماقرألاةحول
رتم١قاطنيفدعُبنعمكحتلاحاتفم
عجار.ةبكرملاةيفلخنم)مدق٣(

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٨/)حاتفم

بحسلالخنمقودنصلاءاطغقلغأ
ال.لفسألطبركضبقملامدختستال.ةضبقلا
قودنصقالغإءانثأسمللاةحولىلعطغضت
جالزمعفرىلإكلذيدؤيسثيح.ةعتمألا
.ةعتمألاقودنصءاطغ

.يئابرهكجالزمبدوزمةعتمألاقودنصءاطغ
لصفمتوأةقاطلاةبكرملاتدقفاذإ
اذإو.ةعتمألاقودنصحتفمتينلف،ةيراطبلا
قودنصريرحتضبقممدختساف،اذهثدح
.ئراوطلايفةعتمألا

ةعتمألاقودنصلنيديلارحةزيم

قودنصحتفنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يقاولفسألكرةكرحةطساوبةعتمألا
.زرابلاراعشلاناكمدنعيفلخلاتامدصلا
يفدعبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
.)مادقأ٣(رتم١قاطن
ءافضإعجار.نيديلارحةزيمصيصختنكمي
رتخا.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا
:يليامم

لكرلاةكرحطيشنتمتي:طقفحتف-ليغشت
.يئابرهكلاةعتمألاقودنصحتفلجأنم

Off)ةزيملاليطعتمت:)ليغشتلافاقيإ.
ميقتسملكشبكمدقبلكرا،ليغشتلل
دصمفصتنملفسأةعيرسةدحاوةكرحب
مث،زرابلاراعشلاناكمدنعيفلخلاتامدصلا
.فلخللاهبحسا
.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.
متينلفالإو؛دصملالفسأكمدقعدتال.

.هطيشنت
لظيفاًتقؤمةزيملاهذهلطعتتدق.

،لكرللبجتسيملاذإو.فورظلاضعب
ةقيرطمادختسابةعتمألاقودنصحتفاف
متيسوةبكرملاليغشتأدباوأىرخأ
.ىرخأةرمةزيملانيكمت

ضرعلاراعش
،ةزيملاهذهبةدوزمةرايسلاهذهتناكاذإ
ةدحاوةقيقدةدملةرايسلاراعشضرعمتيس
امدنعيفلخلادصملانمبرقلابضرألاىلع
يفدعبنعمكحتلاحاتفمنعفشكلامتي
نوكيالدق.)مادقأ٦(اًبيرقتم٢دودح
ةءاضإلاتاقوأيفاًيئرمزرابلاراعشلا
.راهنلالالخةعطاسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٢

ليغشتفشكةقطنم)مادقأ٣(م١.١
نيديلارح

راعشفشكةقطنم)مادقأ٦(م٢.٢
ضرعلا

متتنأيغبنينيأعقوتملاراعشلارهظُي
.لكرلاةكرح
لجأنمطقفاًحاتمضرعلاراعشنوكيس
حبصينأدعباذهدعبنعمكحتلاحاتفم
.ةيناث٢٠نعلقتالةدملقاطنلاجراخ
ةرمدعبنعمكحتلاحاتفمفاشتكامتاذإ
نم)مادقأ٦(م٢يلاوحنمضىرخأ
ةيلمعنعفشكلامتوأ،ةعتمألاقودنص
طبضةداعإمتتس،نيديلارحةزيملىرخأ
.ةدحاولاةقيقدلاتقؤم

هذهلظيفضرعلاراعشلمعينل
:فورظلا
.ةضفخنمةبكرملاةيراطب.
عضويفةكرحلالقاندوجومدع.

.Pنكرلا

نيديلارحليغشترصنعنييعتمت.
فاقيإ(Offىلعةعتمألاقودنصل
عجار.ةبكرملاصيصختيف)ليغشت
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

١١٧.

وأمايأ١٠ةدملةفقوتمةرايسلاىقبت.
نعمكحتلاحاتفممادختسانودب،رثكأ
.حاتفمنودبلوصولاليغشتوأدعب
ىلعرزيأىلعطغضا،نيكمتلاةداعإل
حتفبمقوأدعبنعمكحتلاحاتفم
.ةرايسلابابقالغإو

دعُبنعمكحتحاتفملزرابلاراعشلالمعينل
:دعُبنعمكحتحاتفمدوجودنعدحاو
)مدق٦(م٢يلاوحقاطننمضهكرتمت.

.قئاقدةدعلةعتمألاقودنصنم
باوبأعيمجوةرايسلالخادهكرتمت.

.ةقلغمةرايسلا
جراخةقطنملانمزاهجلابرتقادق.

١٠لالختارمسمخةعتمألاقودنص
.قئاقد

Lens Cleaning)ةسدعلافيظنت(

.نطقةحسمبةفوجملاةسدعلافيظنتبمق
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٢٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
زرابلاراعشلاةحاتإوةعتمألاقودنصلنيديلارحةزيم

ضرعلاراعشةعتمألاقودنصلنيديلارحةزيمءارجإلا
حاتفملاخدإلزرابلاراعشلافاشتكاةقطنم
دعُبنعمكحتلا

ةدحاوةقيقدللغتشملاّعف

ةقطنملخاددعُبنعمكحتلاحاتفمكرتمت
قئاقد١٠نعلقتالةدملزرابلاراعشلافشك

نعمكحتلاحاتفمرزىلعطغضلاىتحفاقيإلاّعف
هقالغإوبابلاحتفمتيوأدعُب

ةقطنملخادلدعُبنعمكحتلاحاتفمبلجمت
تارمسمخلاهجراخلمثزرابلاراعشلافشك
قئاقد١٠نوضغيفرثكأوأ

رزىلعطغضلاىتحوأةعاسةدملفاقيإلاّعف
بابلاحتفمتيوأدعُبنعمكحتلاحاتفم
هقالغإو

نعمكحتلاحاتفمرزىلعطغضلاىتحفاقيإلاّعفرثكأوأمايأ١٠ةدملةفقوتملازتالةبكرملا
هقالغإوبابلاحتفمتيوأدعُب

)ليغشتلافاقيإ(Offلاّعفريغةضفخنمةبكرملاةيراطب
)ليغشتلافاقيإ(Offلاّعفريغ)نكرلا(Pعضولايفةكرحلالقاندوجومدع
يفةعتمألاقودنصلنيديلارحةزيمليطعتمت
ةبكرملاصيصخت

)ليغشتلافاقيإ(Offلاّعفريغ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٤
تالاحيفقودنصلاحتفضبقم
ئراوطلا

هيبنت

قودنصلاءاطغريرحتضبقممدختستال
وأدشةورعكئراوطلاتالاحلصصخملا
اهعضتيتلاضارغألاتيبثتدنعطبرةطقن
.رارضأباهبيصيدقكلذنألقودنصلايف

يفءيضيضبقمقودنصلاءاطغبدجوي
تالاحيفقودنصلاحتفلصصخممالظلا
اهضرعترثإةضبقلاهذهءيضتس.ئراوطلا
قودنصلاحتفلريرحتلاضبقمبحسا.ءوضلل
.لخادلانم

ةلاحيفقودنصلاحتفضبقمبحسدعب
ىلإىرخأةرمضبقملاعفدا،ئراوطلا
.ةفاحلا

ةبكرملانامأ
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو

ةبكرملاراذنإماظن
.ةقرسلاعنمراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه

سايقلاةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
.ماظنلاةلاحىلإيمامألاجاجزلانمبرقلاب

Off)راذنإلاماظن:)ليغشتلافاقيإ
.طٰشنمريغ
ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا
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٢٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
دحأ.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
قودنصلاوأ،كرحملاءاطغوأ،باوبألا
.حوتفم
.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١
ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

:ةيلاتلا
يفدعبنعمكحتلاحاتفممدختسا.

.ةبكرملا
.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.

يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.
.بابلالخاد

أدبيوراذنإلاماظنطشنيسةيناث٣٠دعب.٣
ءطببضيمولايفرشؤملاحابصم
ديقراذنإلاماظننأىلإةراشإلل
يفQىلعطغضلايدؤيس.ليغشتلا
ىلإةيناثةّرملدعُبنعمكحتلاحاتفم
عمةيناث٣٠هردقريخأتنمززواجت
.روفلاىلعراذنإلاماظنطيشنت

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.يكيناكيملاحاتفملا

ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
ردصيسدعُبنعمكحتلاحاتفممادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسواًتوصقوبلا
ليغشتمتيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا
بابلالفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملا
دعُبنعمكحتلاحاتفمبKىلعطغضلاب
قالطنالدادعتسالاةدميهوناوث١٠لالخ
.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلا
باوبأدحأحتفمتاذإاًضيأراذنإلاقلطنيس
زيحءاطغوأةعتمألاقودنصوأباكرلا
طيشنتفاقيإكلذلبقمتينأنودكرحملا
تاراشإضموتس،راذنإلاقالطنادنع.راذنإلا
ةيناث٣٠ةدملقوبلاتوصقلطنيوفاطعنالا
راذنإلاماظنطيشنتةداعإمتتس.اًبيرقت
.صخرملاريغيلاتلاثدحلاةبقارمل

راذنإلاماظنطيشنتليطعت
راذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإ

.دعُبنعمكحتلاحاتفمبنيترمKطغضا.

مادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.
.حاتفمالبلوخدلاماظن

.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
باكرلاعيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.

.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملا

باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.
ماظنوأدعُبنعمكحتلاحاتفممادختساب
.حاتفمالبلوخدلا

حاتفملابقئاسلابابجالزمعفرنإ
طيشنتةيلاعفنملطعينليكيناكيملا
.راذنإلائفطينلوماظنلا

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

دعُبنعمكحتلاحاتفمىلعKطغضمتاذإ
ثالثلحيباصملاضموتوًاتوصقوبلاردصأو
لبقنمثدحًاراذنإنأينعياذهف،تارم
.ًالٰعفمراذنإلاماظنناكامدنع
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ

DIC)قئاسلاتامولعمزكرم(.

،ليملارعشتسمل،ةيئابرهكلاةرافصلا
ماحتقالارعشتسمو
ةقرسلاعنمماظنتازيمىلإةفاضإلاب
اًضيأيوتحيدقماظنلااذهنإف،يسايقلا
ليمللرعشتسموةقاطلارابسمىلع
.ماحتقاللرعشتسمو
اًزيمماًيتوصاًراذنإةيئابرهكلاةرافصلاردصُت
يهو.ةبكرملاقوبنمرداصلاكلذنع
قالطإاهنكميو،اهبصاخرايتردصمبةلصوم
.ةبكرملاةيراطبةنحشفعضةلاحيفراذنإ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٦
اذإراذنإلاقالطإليملارعشتسملنكمي
دحأةلازإلثم،ةبكرمللةكرحدوجورعشتسا
ةبكرملابراذنإلازاهجنأنمدكأت.تاراطإلا
.عفرةيلمعيأبمايقلالبقزهجمريغ
،ةيلخادلاةروصقملاماحتقالارعشتسمبقاري
ةيلمعرعشتسااذإراذنإلاقالطإهناكمإبو
ال.ةبكرملالخادىلإةعورشمريغلوخد
يفةفيلألاتاناويحلاوأباكرلاءاقببحمست
رعشتسمنوكيامدنعةرايسلا
.اًطشنماحتقالا
طيشنتوةقرسلاعنمماظنطيشنتلبق
:ماحتقالارعشتسم
ذفاونلاوباوبألاعيمجقلغنمدكأت.

.اًمامت
تابجاحلثمةبئاسءايشأةيأنيمأتبمق.

.سمشلا
بجحتقئاوعدوجومدعنمدكأت.

ةيولعلاةفيتكلايفتارعشتسملا
.ةيمامألا

ةرداغملبقDVDتاشاشقلغأ.
.ةرايسلا

ماحتقالاوليملارعشتسمليطعتحاتفم

ليملارعشتسمةيلاعففاقيإبحصنُي
لخادةفيلأتاناويحكرتةلاحيفماحتقالاو
ةبكرملاامنيب.ةبكرملالقندنعوأةبكرملا
يولعلالوسنوكلايفoطغضا،ةأفطم
،ةظحللرشؤملاحابصمءيضيس.يمامألا
اهليطعتمتدقتارعشتسملانأنيبيل
.ةيلاتلاراذنإلاماظنطيشنتةرودلةبسنلاب

هيجوتلادومعلفق
هيجوتلادومعلفقلثمي،ةزهجمتناكاذإ
قالغإبةزيملاهذهموقت.ةقرسعنامزاهج
ةبكرملاليغشتفاقيإدنعهيجوتلادومع

مثقئاسلابابحتفدنعوأ،قئاسلابابحتفو
هيجوتلادومعحتفي.ةبكرملاليغشتفاقيإ
.ةبكرملاليغشتدنع
ليغشتلاجمانربتامولعمزكرمضرعيدق
)DIC(لئاسرلاهذهىدحإ:
هيجوتلادومعلفقةمدخلةلاسرريشت.

ةزيميفةلكشمفاشتكامتدقهنأىلإ
.ةبكرملاةنايصبجيودومعلالفق

هيجوتلادومعنأبديفتةلاسرريشت.
دومعنكل،لمعيكرحملانأىلإلفقم
نأيعيبطلانم.اًقلغملازيامهيجوتلا
نعليغشتلاءدبءانثأدومعلالفقمتي
طغضلادعبدومعلاحتفبجينكلو،دعُب
ليغشتءدبولمارفلاةساودىلع
ءانثأةلاسريأضرعمتينل.ةبكرملا
.دعُبنعليغشتلاءدب

ليغشتبجيهنأاهدافمةلاسرريشت.
ةرمةبكرملاليغشتبجيوةدايقلاةلجع
ملو،ةديقمدومعلالفقةيلآنأىرخأ
لفقءاغلإنمدومعلالفقزاهجنكمتي
.ةبكرملاليغشتأدبينلو،هيجوتلادومع
هيجوتلاةلجعردأ،كلذثودحةلاحيفو
طبرءاغلإلرخآىلإبناجنمروفلاىلع
ءاغلإىلإكلذدؤيملاذإو.دومعلالفق
ليغشتفقوأف،هيجوتلادومعلفق
نييعتةداعإلقئاسلابابحتفاوةبكرملا
مقوةبكرملاليغشتبمقمث.ماظنلا
ىلإبناجنمةدايقلاةلجعبناجريودتب
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ضعبيف.اًبيرقتةيناث15ةدملرخآ
ةريبكةوقرمألاقرغتسيدق،تالاحلا
.دومعلاطبرءاغلإل

مق،طبرلانمهيجوتلادومعىلعظافحلل
ليغشتفاقيإلبقةيمامألاتالجعلابيوصتب
.ةبكرملا

ةكرحلاعنامليغشت
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتاًيكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
ليغشتدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
ACC/ACCESSORYعضوديدحتوألاعشإلا
نعمكحتحاتفمىلعروثعلاو)تاقحلملا(
.ةبكرملايفحلاصدعُب

تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
دحاودعُبنعمكحتحاتفمبماظنلاديوزتمتي
ةدحوعمةقفاوتمةزهجألاهذهو،رثكأوأ
الو.ةبكرملاةكرحلّطعمماظنبمكحتلا
مادختسابىوسةبكرملاليغشتءدبنكمي
.حيحصلكشبقفاوتمدعُبنعمكحتحاتفم
امبرف،فلتللدعُبنعمكحتحاتفمضرعتاذإ
.ةبكرملاليغشتءدبكنكميال
ءيضيدق،ةبكرملاليغشتءدبةلواحمدنع
ليغشتدنعةريصقةرتفلنامألاحابصم
.لاعشإلا
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،اًئيضمنامألا
.ىرخأةرملِواحمثلاعشإلافِقوأ.ماظنلا
لاعشإلاعاضوأريغتنلةبكرملاتناكاذإ

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(،ON
فلتلارهظيملو)فاقيإ(OFF،)ليغشت(
مقف،دعُبنعمكحتحاتفمىلع
.رخآدعُبنعمكحتحاتفمبيرجتب
نعمكحتلاحاتفمعضوةلواحمكنكمي،وأ
عجار.يطايتحالاخسنلاعقوميفدعُب

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٨/)حاتفم

مدعةلاحيفةنايصلاىلإكترايسجاتحتس
حاتفممادختسابلاعشإلاعاضوأرييغت
حاتفمعضودنعوأرخآلادعُبنعمكحتلا
متياذإ.حادقألالماحيفدعُبنعمكحتلا
حاتفمنوكيدقف،لاعشإلاعاضوأرييغت
.ليكولاعجار.اًبيعملوألادعُبنعمكحتلا
ةكرحلطعمقفاوتينأنكمملانم
ةديدجلادعُبنعمكحتلاحيتافمعمةرايسلا
ةينامثىلإلصيامةجمربنكمي.ةليدبلاوأ
ةجمربل.ةبكرمللدعُبنعمكحتلاحيتافم
ةجمرب"عجار،ةيفاضإدعُبنعمكحتحيتافم
نمض"ةبكرملايفدعبنعمكحتلاحيتافم

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٨/)حاتفم
ةليسوةيأوأدعُبنعمكحتلاحاتفمكرتتال
لمعلطبتوأليعفتيغلتنأنكميىرخأ
.ةبكرملالخادةقرسلاعنمماظن
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨

ةيجراخلاايارملا
ةبدحملاايارملا

ريذحت}
،ءايشألالعجتنأةبدحملاةآرمللنكمي
هيلعيهاممدعبأودبت،ىرخألاتابكرملاك
ةراحيفةدشبتردحنااذإ.عقاولايف
ةبكرملابمدطصتدق،ةيلاتلاريسلا
ةدعاسمبدكأت.كبناجىلإةدوجوملا
ىلإًاعيرسعجاروأةيلخادلاةآرملا
.راسملارييغتلبقبناجلا

عساولاضرعلابناج.١

بدحملابناجلا.٢
رفوي.نيبناجبقئاسللةيجراخلاةآرملازيمتت
دنععسوأضرعلاجميجراخلابناجلا
بناجلاامأ.ةبكرمللةرواجملاتارمملاضرع
ثيحبسوقمولكشلابدحموهفيلخادلا
.قئاسلادعقمنمهتيؤرنكمي
بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
.ةبدحم

ةيئابرهكلاةآرملا

:ةآرملكليدعتل

ةآرملاراتختل|وأjىلعطغضا.١
.بكارلابناجوأقئاسلابناجيف
.رشؤملاحابصمءيضيس

يفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
ىلإةآرملاكيرحتلمكحتلاةحول
.بولطملاهاجتالا

نكميثيحبةيجراخةآرملكلدع.٣
ةحاسملاوةبكرملانمريغصءزجةيؤر
.اهفلخةدوجوملا

ىرخأةرم|وأjىلعطغضا.٤
.ةآرملاديدحتءاغلإل

ايارملا،ةركاذلا
عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
لالخنمةطوبضملادعاقملاعجار.ايارملا
.٤٢/ةركاذلا

)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنت

ةقطنملاهيبنتبةزهجمةبكرملانوكتدق
ريذحترظنا.)SBZA(ةيبناجلاءايمعلا
.٢٠٧/)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

هيبنت.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٠٧/)LCA(ريسلاةراحرييغت
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ايارملايط
يوديلايطلاايارم
ةبكرملاهاجتابلخادللايارملايطنكمي
ربعةبكرملارورمءانثأرارضأباهتباصإعنمل
وحنةآرملاعفدا.يكيتاموتوألاليسغلا
.يلصألااهعضوىلإاهديعتيكجراخلا

اًيئابرهكايارملايط

يطلgىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
.حتفللىرخأةرمgطغضا.اًيلآايارملا

ةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ
ّيطللةلباقلا
:اذإاًيئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
ًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.

.يطلاءانثأ
.ًةفداصماًيودياهيطءاغلإ/اهيطمت.
.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
توصعمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
اذه.ايئابرهكايارملايططبضةداعإءانثأ
.ةيودييطةيلمعدعبيعيبطتوصلا
ةدايقدنعاًيئاقلتةيجراخلاايارملاحتفتدق
ًاليم١٢(ةعاس/مك٢٠قوفةعرسبةبكرملا
مادختساباهيطنكمينكلو،)ةعاسلايف
ةعرستناكاذإ.يطلللباقلاةآرملاحاتفم
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠نعديزتةبكرملا
ةداعإمتيالدقواًيئاقلتحتفتدقف،)ةعاسلا
.يطلللباقلاةآرملاحاتفمباهيط

دعُبنعايارملايط
ةقاطلابةدوزميطللةلباقلاايارملاتناكاذإ
،يطللةلباقلاةآرملاحاتفمبايارملايطمتو
.اًيئاقلتاهطسبمتيالدقف

لمعتيتلايطللةلباقايارملاتناكاذإ
ايارملايطمتيملوةدوزمةقاطلاب
تناكو،يطللةلباقلاةآرملاحاتفمب
متيدقف،)نكرلا(Pعضويفةرايسلا
:يلاتلاوحنلاىلعاًيئاقلتاهطسب/اهيط
قيرطنعباوبألالفقمتاذإ.١

نعمكحتلاحاتفمىلعHىلعطغضلا
متاذإ.ايارملايطمتيسف،دعُب
طغضلاقيرطنعباوبألاحتف
مكحتلاحاتفمىلعIىلع
عجار.ايارملاطسبمتيسف،دعُبنع

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

.٨/)حاتفمنودبلوخدلا
رزىلعطغضلابباوبألالفقمتاذإ.٢

متيسف،بابلاضبقمحتف/لفق
باوبألاحتفمتاذإ.ايارملايط
ضبقمحتف/لفقرزىلعطغضلاب
عجار.ايارملاطسبمتيسف،بابلا
نودبلافقألانيمأت/ريرحت"
يف"قئاسلابابنمحاتفم

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

.٨/)حاتفمنودبلوخدلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠
لفقمتودعبنعلفقلانيكمتمتاذإ.٣

يطمتيسف،ةزيملاهذهبباوبألا
يف"دعبنعلفقلا"عجار.ايارملا

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

.٨/)حاتفمنودبلوخدلا
اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتمتي
ءافضإعجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

نيخستللةلباقلاايارملا
:ةنخسملاايارملاةزيمترفوتاذإ
K:ذفاونلانمبابضلاليزمةزيملمعت

.ةيبناجلاايارملاةئفدتىلعةيفلخلا
يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظنعجار
.١٣٥/خانملاب

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
ميتعتلاةآرمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةيجراخلاقئاسلاةآرمنإف،يكيتاموتوألا
حيباصملاجهوطبضباًيكيتاموتوأموقت
.كفلخنمةيتآلاةيمامألا

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

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.اًبيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(

.لاعشإلافاقيإمتي.

عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل

اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتكنكمي
ءافضإعجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

ةيلخادلاايارملا
ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ناسللاىلعطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
هبحساوراهنلالالخمادختسالاءانثأمامألل
ةءاضإلابنجتلليللاءانثأمادختساللفلخلل
ةيسيئرلاحيباصملانمةرداصلاةديدشلا
.كفلختابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
ةيفلخلاةيؤرلاةآرمنإف،اهرفاوتلاحيف
جتانلاراهبإلاليلقتلاًيكيتاموتوأماتعإلابموقت
.فلخلانمةمداقلاتابكرملاتافاشكنع
.ةرايسلاليغشتءدبدنعةزيملاهذهلمعت
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةيفلخلااريماكلاةآرم
رظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
فلخةقطنمللاريماكلابةيوازلاضيرع
.ةبكرملا

عفدا.ةشاشلاليغشتلناسللابحسا
،ليغشتلافاقيإدنع.اهليغشتفاقيإلناسللا
طبضا.يكيتاموتوألاتوفخلابةآرملاموقت
ةقطنمللحضاورظنمىلعلوصحللةآرملا
.ةشاشلافقوتءانثأةبكرملافلخ

.طبضلاتارايخلالخريرمتللVىلعطغضا

تادادعإلاطبضلuوtىلعطغضا
.ةآرملاىلعةدوجوملاتارشؤملامادختساب
ٍناوثسمخةدملةيئرمتارشؤملالظتس
تادادعإلالظتسوريخألارزلاطيشنتدعب
.ةظوفحم

:ةحاتملاطبضلاتارايخيلياميفو

عوطسلا.

ريبكتلا.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

ةلامإلا.

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

اهلحوءاطخألافاشكتسا

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

ةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألاحيباصملا
ناسللاعفدا،رمألامزلاذإ.ماسجألا
.ةشاشلاليغشتفاقيإل
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.

تاسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
.ةمعانةبطرشامقةعطقمادختساب

وأ/وةرايسلایلعاریماکلاتیبثتفلتمت.
.اهتيبثتةیوازوأاريماكلاعضومرییغتمت

ذفاونلا

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

نيسحتلةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
توصىلإكلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأ
قالغإوأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذ

حتفا،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلا
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفان
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيبرهكلاذفاونلا

ريذحت}
ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
حاتفماًدبأكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
دنع.لافطأاهبةبكرميفدعُبنعمكحتلا
مدختسا،يفلخلادعقملايفلافطأدوجو
ليغشتيأعنملةذفانلالفقحاتفم
.٧/حيتافملاعجار.ذفاونلل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤
يفلاعشإلانوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعت
ACC/ACCESSORYيف،ليغشتلاعضو
تاقحلملاةقاططيشنتدنعوأ،)تاقحلم(
تاقحلملاةقاطعجار.)RAP(ةزجتحملا
.١٥٩/)RAP(ةنزتخملا

ةذفانلاحتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأ
راركتةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

ةذفانلالفق

ايارمنودب،يطللةلباقايارمبةدوزم
يطللةلباق

ذفاونلاحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلا

لفقةزيمليغشتل2ىلعطغضا.
رشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلاذفاونلا
.ةزيملاهذهليغشتدنع

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرم2طغضا.

ةعيرسلاذفاونلاةكرح
حاتفمكاسمإنودبذفاونلاعيمجحتفنكمي
لماكلابلفسألاىلإحاتفملاطغضا.ةذفانلا
.ةعرسبةذفانلاحتفلةعرسبهررحو
ىلعأللةذفانلاحاتفمبحسا،ةحاتمتناكاذإ
ةذفانلاقالغإلةعرسبهررحولماكلاب
ةرتفلةذفانلاحاتفمبحساوأطغضا.ةعرسب
ةكرحلاكلتفاقيإلهاجتالاسفنيفةزيجو
.ةذفانللةعيرسلا

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

اًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإ

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

،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
نعاًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإنكمي
اذإةذفانلاحاتفمكاسمإوبحسقيرط
.قالغإلانماهعنمتفورظكانهتناك

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب
ةجمربلاءارجإبمايقلايرورضلانمنوكيدق
دافنوأةبكرملاةيراطبلصفةلاحيف
،ةعرسبةذفانلاعفررذعتةلاحيف.اهنحش
:عيرسقالغإةذفانلكةجمرببمق

.باوبألالكقلغأ.١
عضوىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ACC/ACCESSORYىلعوأليغشتلا
.)تاقحلم(
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلااًيئزجحتفا.٣

بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا

طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤
متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت
حتفةيناكمإحيتتاهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
يفنيكمتلامتاذإ.دعُبنعذفاونلاعيمج
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةرايسلاصيصخت
Kءافضإعجار.دعُبنعمكحتلاحاتفمنم
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

سمشلاتايقاو

.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
طسوألالماحلانمسمشلايقاولصفا
هديدمتلو،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتل
.ةزيملاهذهترفوتاذإبيضقلالوطىلع

فقسلا
فقسلاةحتف
نوكينأبجي،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)نأبجيوأ)تاقحلم
يف)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكت
رظنا.فقسلاةحتفليغشتمتيل،طيشنتةلاح
و١٥٦/لاعشإلاعاضوأ
.١٥٩/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط

نكمي،عيرسلاعضولايفليغشتلاءانثأ
ىلعطغضلاقيرطنعةكرحلافاقيإ
.ىرخأةرمحاتفملا
يفاهقالغإوأفقسلاةحتفحتفرذعتيس
.ةبكرملايفيئابرهكلطعثودحةلاح
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦

)يقالزنالا(SLIDEحاتفملا.١
يئابرهكلاسمشلابجاححاتفم.٢
)ةلامإلا(TILTحاتفم.٣

:فقسلاةحتفليغشت

عيرسلاحتفلل)D)1ررحمثطغضا.
.لماكلاحتفلاعضوىتح

.عيرسلاقالغإلل)D)1ررحوبحسا.

فقوتللىرخأةرم)D)1ررحوبحسا.
.بولطملاعقوملايف

:يسمشلايقاولاليغشت

.عيرسلاحتفللهررحمث)C)2طغضا.

.عيرسلاقالغإللهررحمث)C)2بحسا.

ىرخأةرمهررحمث)C)2بحسا.
.بولطملاعقوملايففقوتلل

:فقسلاةحتفةيوهتليغشت

ليغشتلهررحمث)E)3ىلعطغضا.
.فقسلاةحتفنمةيوهتلاعضو

ةحتفقلغلهررحمث)E)3بحسا.
.فقسلاةحتفةيوهتلا

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن
هاجتالاسكعليكيتاموتوألاماظنلارفوتي
يلآلاسمشلايقاووفقسلاةحتفنملكب
يفامهنميأليغشتدنعطقفطشنييذلاو
.عيرسلاقالغإلاعضو
ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
هاجتالاسكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
ةحتفحتفو،فقوتلاو،مسجلاكلذفشكب
.ىرخأةرمسمشلايقاووأفقسلا
ةلازإلواح،طرشلااذهثودحةلاحيف
قالغإللهررحوحاتفملابحسامث،مسجلا
ةدعهاجتالارييغتثودحةلاحيف.عيرسلا
مثفقسلاةحتفحتف"ةلاسرلارهظتس،تارم
متيو،قئاسلاتامولعمزكرمب"اهقالغإ
فقسلاةحتفليغشتل."عيرسلا"ةزيمليطعت
طغضلابجي،"عيرسلا"ةزيمليطعتءانثأ
.رارمتسالاعمهبحسوأحاتفملاىلع

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

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٣٨..................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٣٩..........ًايئابرهكدعقملاليدعت
٤٠.............رهظلالفسأطبض
٤١..............ذخفلاةماعدطبض
٤١.............دعاقملاروهظةلامإ
لالخنمةطوبضملادعاقملا

٤٢.......................ةركاذلا
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٤٤......................اهتيوهتو
٤٦........................كيلدتلا

ةيفلخلادعاقملا
٤٦.................ةيفلخلادعاقملا

نامألاةمزحأ
٤٨...................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٤٩.......................بسانم
٥١...........نضحلا-فتكلامازح
ءانثأنامألامازحمادختسا

٥٤.......................لمحلا
٥٤.............نامألاماظنصحف
٥٥............نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٥٥..................مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٥٦..........ةيئاوهلادئاسولاماظن
٥٧.....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٥٩.....................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٦٠........................؟خفتنت
ةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
٦٠......................؟دييقتلاب
خافتنادعبهارتفوسيذلاام
٦٠.............؟ةيئاوهلاةداسولا
٦٢..........بكارلاراعشتساماظن
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايص
٦٥........................ةيئاوه
ةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ

٦٥................ةيئاوهدئاسوب
٦٦....ةيئاوهلادئاسولاماظنصحف
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٦٧..............ثداحعوقودعب

لافطألادعاقم
٦٧.............ًانسربكألالافطألا
٦٩....ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
٧١...........لافطألادييقتةمظنأ
نامأماظنعضومتينيأ

٧٣......................لافطألا
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا

٧٤..............)LATCHماظن(
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٨٠..................مداصتثداح

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
٨٠...........)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

٨٢..........)يمامألادعقملايف
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دناسملاودعاقملا٣٨

سأرلادناسم

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

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا

ةيمامألادعاقملا
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

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

يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

ةيفلخلادعاقملا
دناسمىلعةيفلخلاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعضاوميفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا
.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
لواح.هعفرلىلعأللسأرلادنسمبحسا
هلفقنمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحت
.هناكميف
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٣٩ دناسملاودعاقملا
رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
،دعقملارهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
كيرحتلواح.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو
ققحتللرزلاريرحتدعبلفسألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنم
ةلباقريغةيفلخلاةيفرطلاسأرلادناسم
.ةلازإلل
ةيجراخلاةيفلخلاسأرلادناسمممصُتمل
،اهتلازإمزلاذإامأ.اهتلازإنكميثيحب
كبصاخلاليكولاىلإعوجرلاىجريف
.اهتلازإةيلمعيفكتدعاسمل

ةيمامألادعاقملا
ًايئابرهكدعقملاليدعت

ريذحت}
تلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقمطبض
مدعءانثأالإقئاسلادعقمطبضبمقت
.ةبكرملاكرحت

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

:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.

ىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسأللوأ

ءزجلاضفخاوأعفرا،اًرفوتمناكاذإ.
قيرطنعدعقملاةداسونميمامألا
مكحتلاحاتفمنميمامألاءزجلاكيرحت
.لفسأللوأىلعألل

ةلامإماظنبةدوزملاريغتابكرمللةبسنلاب
نميمامألاءزجلاعفريس،ةيمامأةداسو
.دعقملاضفخيومكحتلاماظن
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دناسملاودعاقملا٤٠
دقف،)نكرلا(Pعضويفةبكرملانكتملاذإ
حاتفمررح.ةدودحمدعاقملاةكرحنوكت
ةلصاوملىرخأةرمهيلعطغضاودعقملا
.ةكرحلا
دعاقملاروهظةلامإعجار،دعقملارهظطبضل
/٤١.

)رهظلالفسأ(ةينطقلاتارقفلاةمعادطبضل
.٤٠/رهظلالفسأطبضعجار،

هيبنتيذدعقمبةزهجمتابكرملاضعب
هيبنتليعفتةيصاخلاهذهنأشنمو.نامألل
ةدعاسملقئاسلادعقمبيزازتهايضبن
.تامداصتلابنجتىلعقئاسلا

قئاوعلا
ءانثأدعقملاقاعأدقامءيشكانهناكاذإ
قئاعلاةلازإبمث.ةكرحلافقوتتدقف،ةكرحلا
الةكرحلاتناكاذإ.ىرخأةرمطبضلالواحو
.كليكوعجارف،ةحاتمريغلازت

رهظلالفسأطبض

:تدجُونإ،رهظلالفسأةماعدطبضل.١
لفسأةماعدكيرحتل)1(ىلعألطغضا.

.ىلعألرهظلا
ةماعدكيرحتل)2(فلخللطغضا.

.فلخللرهظلالفسأ
ةماعدكيرحتل)3(لفسألطغضا.

.لفسأللرهظلالفسأ
لفسأةماعدكيرحتل)4(مامأللطغضا.

.مامأللرهظلا

ةداسولاطبض
:تدجُونإ،دنسملاةماعدطبضل

ىلعأليزكرملامكحتلاىلعطغضا.١
.دانسلامعدةدايزل

لفسأليزكرملامكحتلاىلعطغضا.٢
.دانسلامعدليلقتل
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٤١ دناسملاودعاقملا
ذخفلاةماعدطبض

وأبحسامث.عارذلابذجا،زيهجتلابسحب
عارذلاررح.ريصقتلاوأليوطتللةماعدلاعفدا
.اهناكميفاهتيبثتل

دعاقملاروهظةلامإ

ريذحت}
كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت
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دناسملاودعاقملا٤٢
:دعقملارهظطبضل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

لالخنمةطوبضملادعاقملا
ةركاذلا

ةركاذحيتت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءاعدتساوظفحبنيقئاسلانمنينثالدعاقملا
ةدايقلامهبةصاخلاةفلتخملادعقملاعضاوم
نمجورخللكرتشمجورخعضوموةبكرملا
عضاومايازمظفحاًضيأنكميو.ةبكرملا
ةدايقلاةلجعوةيئابرهكلاايارملالثم،ىرخأ

طبترت.تازيملاهذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلا
وأ1دعُبنعمكحتلاحاتفمبعضاوملاةركاذ
.اًيئاقلتةركاذلاةداعتسال2
ةركاذايازمعيمجطبضا،ظفحلالبق
طغضامثةبكرملالغش.ةرفوتملاعضاوملا
توصقلطنيس؛هررحو)طبض(SETرزىلع
ىلعرارمتسالاعماًروفطغضامث.ةرافص
ردصينأىلإ)جورخلا(Bوأ2وأ1رزلا
هذهرّكذتل.نيتيريذحتنيترفاصتوص
1ىلعرارمتسالاعمطغضا،اًيوديعضاوملا
عضوملاىلإلوصولامتيىتحBوأ2وأ
ةدراولاتاميلعتلاعبتا.هظفحمتيذلا
."ةركاذلايفعضاوملاظفح"ناونعلالفسأ
حاتفممقرىلعةبكرملافرعتت
عجار.)8-1(يلاحلاقئاسللدعُبنعمكحتلا

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

حاتفمطقفمادختسانكمي.٨/)حاتفم
ةركاذلاةداعتسال٢وأ١دعُبنعمكحتلا
زكرمبيحرتةلاسرضرعمتيدق.اًيئاقلت
حاتفممقرىلإريشت)DIC(قئاسلاتامولعم
دعبىلوألالاعشإلاتارودلدعُبنعمكحتلا
لمعلجأنم.دعُبنعمكحتلاحاتفمرييغت
Seatةزيم Entry Memory)لوخدلاةركاذ
عضاوملاظفحا،حيحصلكشب)دعقملاىلإ
عمقباطتتثيحب)2وأ1(ةركاذلارزىلع
يفضورعملادعُبنعمكحتلاحاتفممقر

.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمبيحرتةلاسر
دنعطبترملادعُبنعمكحتلاحاتفملمحا
.ةبكرملالوخد

ةرايسلاصيصختلاتادادعإ
ةزيممادختسابةكرحلاءدبل.

Seat Entry Memory)لوخدلاةركاذ
،ةرايسلاليغشتءدبدنع)دعقملاىلإ
مث،ةرايسلامث،تادادعإلاةمئاقددح
ىلإلوخدلاةركاذمث،سولجلاعضوم
رظنا.ءافطإوأليغشتددح.دعقملا
Seatناونعلا Entry Memory"ةركاذ
اًقحالدريسيذلا"دعقملاىلإلوخدلا
.مسقلااذهيف

Seatةزيمةكرحءدبل. Exit Memory
متيامدنع)دعقملانمجورخلاةركاذ(
بابحتفوةبكرملاليغشتفاقيإ
ليغشتفاقيإمتيامدنعوأ،قئاسلا
اًحوتفمقئاسلابابنوكعمةبكرملا
)تادادعإلا(Settingsةمئاقددح،لعفلاب
مث،)ةرايسلا(Vehicleمث،

Seating Position)سولجلاعضوم(،
Seatمثنمو Exit Memory
.)دعقملانمجورخلاةركاذ(
ناونعلارظنا.ءافطإوأليغشتددح

Seat Exit Memory"نمجورخلاةركاذ
اذهيفاًقحالدريسيذلا"دعقملا
.مسقلا
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٤٣ دناسملاودعاقملا
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار.

نمديزمىلعلوصحلل١١٧/ةبكرملا
.دادعإلانعتامولعملا

قئاسلامقرديدحت
:قئاسلامقرديدحتل

نعاًديعبدعُبنعمكحتلاحاتفمكرح.١
.ةبكرملا

حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٢
ضرعتنأيغبني.رخآدعُبنعمكحت
قئاسلامقرقئاسلاتامولعمةشاش
مق.رخآلادعُبنعمكحتلاحاتفمل
حاتفمةلازإوةبكرملاليغشتفاقيإب
.ةبكرملانمدعُبنعمكحتلا

حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٣
نأيغبني.يلوألادعُبنعمكحتلا
مقرقئاسلاتامولعمةشاشضرعت
دعُبنعمكحتلاحاتفملقئاسلا
.كبصاخلا

عضاوملاةركاذظفح
ةركاذظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملا
:2و1ةلضفملاةدايقلاعضاومظفحل

عضولاوأةبكرملاليغشتبمق.١
ACC/ACCESSORYحاتفممادختساب

.2وأ1دعُبنعمكحتلا

رهظتيتلابيحرتةلاسرريشتدق
قئاسلاىلإقئاسلاتامولعمزكرمب
.2وأ1مقر

عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢
.بوغرملاةدايقلا

فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣
.ريفصتوصقلطني

رارمتسالاعمطغضلابروفلاىلعمق.٤
قباطتيثيحب2وأ1ةركاذلارزىلع
تامولعمزكرمبيحرتةلاسرعم
ىتحهالعأةروكذملا)DIC(قئاسلا
.نيَريفصتوصقلطني
SETريرحتنيبتقولانمريثكلارماذإ
ةركاذظفحمتينل،١طغضو)طبض(
ررك.نيريفصتوصعمستنلوعضوملا
.٤و٣نيتوطخلا
رظنا.قئاسلامقرعمقفاوتي2وأ1
دراولا"قئاسلامقرديدحت"ناونعلا
.مسقلااذهيفاًقبسم

ٍناثقئاسل٤–١نيتوطخلاررك.٥
.2وأ1مادختساب

تازيموBـبصاخلاعضوملاظفحل
Seat Exit Memory)نمجورخلاةركاذ

.Bمادختساب٤–١تاوطخلاررك،)دعقملا
نمجورخلاعضومظفحىلعكلذلمعي
.ةبكرملا

اذإ2و1ىلعةلضفملاةركاذلاعضاومظفحا
.ةرايسللديحولادئاقلاتنأتنك

ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

Bوأ٢وأ١ىلعرارمتسالاعمطغضا
يفاًقبسمةظوفحملاعضاوملاءاعدتسال
ددحملا2وأ1مقرقئاسلاتنكاذإةركاذلا
.قئاسلاتامولعمةشاشببيحرتلاةلاسريف
رزلاررح،اًيوديةركاذلاءاعدتساءارجإفاقيإل
رصانعنميأىلعطغضاوأBوأ2وأ1
:ةيلاتلاليغشتلا
يلآلادعقملا.
ةركاذلاطبض.
بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.

بكارلاوأقئاسلا
هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.

ةزيملا

Seat Entry Memory)ىلإلوخدلاةركاذ
)دعقملا
مكحتلاحاتفممقرىلعةبكرملافرعتت
عجار.)8-1(يلاحلاقئاسللدعُبنع

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

مكحتلاحاتفمناكاذإ.٨/)حاتفم
ةزيمنيكمتمتو،2وأ1وهدعُبنع

Seat Entry Memory)ىلإلوخدلاةركاذ
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دناسملاودعاقملا٤٤
اًيئاقلتمتي،ةبكرملاصيصختيف)دعقملا
سفنىلإاهظفحمتيتلاعضاوملاءاعدتسا
،ةبكرملاليغشتدنع٢وأ١ةركاذلارزمقر
ليغشتلافاقيإنملاعشإلاليوحتدنعوأ
.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYىلإ
Seatةزيمليغشتل Entry Memory"ةركاذ
رظنا،اهليغشتفاقيإوأ"دعقملاىلإلوخدلا
اًقباسةدراولا"ةبكرملاصيصختتادادعإ"
يصخشلاعباطلاءافضإومسقلااذهيف
.١١٧/ةبكرملاىلع

عضولايفةبكرملانوكتنأمزلي
P)ةزيمليغشتءدبىنستيل)نكرلا

Seat Entry Memory"ىلإلوخدلاةركاذ
ءاعدتساةزيملمتكتس."دعقملا

Seat Entry Memory)ىلإلوخدلاةركاذ
Pنمةبكرملاعضولقنمتاذإ)دعقملا
ةركاذلاعضومىلإلوصولالبق)نكر(
.ظوفحملا
Seatءاعدتساةزيمفاقيإل Entry Memory
ليغشتفقوأ،)دعقملاىلإلوخدلاةركاذ(
نممكحترصنعيأىلعطغضاوأةبكرملا
:ةيلاتلارصانعلا
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،1،2،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملا

ةظوفحملاةركاذلاءاعدتسامتيملاذإ
عضاوملءاعدتسالامتوأاًيئاقلتدعقمعضومل
نعمكحتلاحاتفممقرقباطتيالدق،ةئطاخ
يتلاةركاذلارزمقرعم)2وأ1(قئاسللدعُب
نيزختلواح.اهيلععضاوملاظفحمت
عمةلواحملاوأرخآلاةركاذلارزىلإعضوملا
.رخآلادعُبنعمكحتلاحاتفم

Seat Exit Memory"نمجورخلاةركاذ
"دعقملا
حاتفمبةطبترمريغدعقملانمجورخلاةركاذ
ظوفحملاعضوملامدختسُي.دعُبنعمكحتلا
ةزيمليغشتل.نيقئاسلاعيمجلBـل

Seat Exit Memory"نمجورخلاةركاذ
تادادعإ"رظنا،اهليغشتفاقيإوأ"دعقملا
اذهيفاًقباسةدراولا"ةرايسلاصيصخت
ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإومسقلا
/١١٧.

عضوملاءاعدتسااًيئاقلتمتي،ليغشتلامتاذإ
دحأثدحيامدنعBىلإهظفحمتيذلا
:ةيلاتلارومألا
بابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.ريصقتقولالخقئاسلا
بابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.حوتفمقئاسلا

Seatةزيمفقول Exit Memory"ةركاذ
رصنعيأىلعطغضا،"دعقملانمجورخلا
:ةيلاتلارصانعلانمةركاذلابمكحت
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،1،2،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملا

قئاوعلا
امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
نمعضوءاعدتساءانثأقئاسلادعقمقوعي
ءاعدتسالالواحوقئاعلاةلازإبمث.ةركاذلا
ءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو.ىرخأةرم
.ليكولاىلإعجراف،ةركاذلانمعضولا

اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}
ةرارحلاةجردرّيغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسبٰبستيدق،دلجلايفملألاوأ
نمليلقتلل.قورحثودحيفدعقملا
رذحلايخوتبجي،قورحبةباصإلارطخ
دنعةصاخو،دعقملاناخسمادختسادنع

)عبتي(
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٤٥ دناسملاودعاقملا

)عبتي(ريذحت

ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا
عافتراطرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
طرفببسيدقو.دعقملاناخسةرارح
قورحبدعقملاناخسةرارحةجردعافترا
.دعقملابّرضيدقوأ

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

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

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

اًيكيتاموتوأاهتيوهتودعاقملاةئفدت
دعاقملاةئفدتةزيمبةبكرملازيهجتمتاذإ
كرحملاناكو،دعاقملاةيوهتوأةيكيتاموتوألا
موقتسةزيملاهذهنإف،ليغشتلاعضويف

اهتيوهتوأدعاقملاةئفدتطيشنتباًيئاقلت
ةرارحلاةجردلبولطملاىوتسملابسح
.ةبكرمللةيلخادلا
دعقملاةئفدتىوتسمىلإةراشإلامتيس
مأاًطسوتممأاًعفترمناكأءاوسطشنلا
كلذكوليغشتلافاقيإعضويفوأاًضفخنم
رارزأةطساوبدعاقملاةيوهتىوتسمىلإ
فرلايفةيوديلادعقملاةيوهتوةئفدت
دعقملاةيوهتوةئفدترارزأمدختسا.طسوألا
ليغشتفاقيإلطسوألافرلايفةيوديلا
دعقمناكاذإ.اًيئاقلتدعقملاةيوهتوأةئفدت
دعاقملاةئفدتةزيمطشنتنلفاًغرافبكارلا
نكمي.دعقملااذهىلعةيئاقلتلاةيوهتلاوأ
اًيئاقلتدعاقملاةيوهتوأةئفدتةزيمةجمرب
اذا.ةبكرملاليغشتدنعاًمودنيكمتلاىلع
ةلجعةئفدتماظنبةدوزمةبكرملاتناك
ةلجعةئفدتليئاقلتلاطيشنتلانإف،ةدايقلا
ةئفدتليئاقلتلاطيشنتلاعبتيسةدايقلا
ةدايقلاةلجعةئفدترشؤمعبتيسو،دعاقملا
.ةدايقلاةلجعةرارحةلاح

ليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت
دعُبنع
دعاقملاةئفدتلمعتس،ةرفوتمتناكاذإ
اًدرابوجلاناكاذإدعُبنعءدبلاءانثأاًيئاقلت
اذإاًيئاقلتدعاقملاةيوهتلمعتسوجراخلايف
،ةرفوتمتناكاذإ.جراخلايفاًراحوجلاناك
ءانثأاًيئاقلتةدايقلاةلجعةئفدتلمعتس
يفاًدرابوجلاناكاذإدعبنعليغشتلاءدب
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دناسملاودعاقملا٤٦
ةئفدتماظنتارشؤمرهظتالدق.جراخلا
ةلجعةئفدتماظنرشؤمودعاقملاةيوهتو
.ةيلمعلاهذهءانثأيفةدايقلا
ةئفدتودعاقملاةيوهتوةئفدتءاغلإمتيدق
نكمي.ةبكرملاليغشتءدبدنعةدايقلاةلجع
ليغشتدعباًيوديتازيملاهذهديدحت
.لاعشإلا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
دنعاهتيوهتوأدعاقملاةئفدتليغشتمتينل
نيتنٰكمماتناكاذإالإدعُبنعليغشتلاءدب
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإةمئاقيف
/دعبنعةبكرملاليغشتءدبعجار.ةبكرملا

/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإو١٤
١١٧.

كيلدتلا

ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
.كيلدتلاةزيملامعتساللاعشإلا
ىلعطغضا،اهفاقيإوأكيلدتلاةزيمليغشتل
كيلدتلايفمكحتلارز

ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاركذم
ةلاسرلارهظت

REAR SEAT REMINDER
LOOK IN REAR SEAT

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

دعقملارهظيط
دعقملارهظيبناجنمًايأيطنكمي
ِوطتال.ربكأنحشةحاسمىلعلوصحلل
.ةبكرملاكرحتمدعءانثأالإدعقملارهظ

هيبنت

عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

:دعقملارهظيطل

يفلخلانامألامازحجالزملصفا.١
ةحتفلايفحاتفممادختسابريغصلا
عدوريغصلاميزبإلاىلعةدوجوملا
.بحسنيمازحلا

ءزجلاىلعدوجوملاعارذلادشبمق.٢
كهاجتابدعقملارهظنميولعلا
.لفقلاءاغلإل
دنسمعارذراوجبرمحأناسلعفتري
.رهظلادنسملفقريرحتدنعرهظلا

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

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

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

:رهظلادنسمعفرل
مدعنمدكأت.رهظلادنسمعفرا.١

جالزملاوطسوألانامألامازحراشحنا
فلخللرهظلادنسمعفدا.دعقملافلخ
.هناكميفهلفقل
دنسمعارذراوجبرمحأناسلدتري
يفرهظلادنسمتيبثتدنعرهظلا
.هناكم

دكأتللدعقملارهظىلعأبحساوعفدا.٢
.عضولايفهلفقنم

مازحلريغصلاجالزملاليصوتدعأ.٣
عدتالو.ريغصلاميزبإلابطسوألانامألا
.يوتليمازحلا

نمدكأتللطسوألانامألامازحبحسا.٤
.ريغصلاجالزملاتيبثت

،رخآلارهظلادنسمعفرلتاوطخلاررك.٥
.ةرورضلادنع

عميسأرعضويفدعقملابظافتحالايغبني
.همادختسامدعدنعهلفق

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.١٠٠/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا

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

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ
:لاؤس

ةبكرملايفراشحناللضرعتأسله
يدترأتنكاذإثداحعوقودعب
؟نامأمازح

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

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

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

عيمجيفاًبيرقتنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرقطانملا

دعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانملكشب
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٦٧/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفط
مق.٦٩/ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
لافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاوةعجارمب
.ةيلاتلادعاوقلاىلإةفاضإلاب
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دناسملاودعاقملا٥٠
نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهظُتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.)كلذنكمأنإ(كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

يفمازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.
ىلعهطبرماكحإعمضفخنمعضو
.ًاليلقنيذخفلاسماليثيحب،نيكرولا

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

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

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا

اًيخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.اًيوتلموأ
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وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

ريذحت}
ةلاحيفنامألامازحرصحنينأنكمي
ىلعكيتسالبلانمراطإلفسأههيجوت
ضبقملوحدوجوملاراطإلالثم،دعقملا
ةداسولاوأيفلخلادعقملارهظيط
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةيبناجلاةيئاوهلا
نمةروصحملانامألاةمزحأنكمتتالدق
هيجوتاًمامتبنجت.ةمئالملاةيامحلاريفوت
راطإلاعطقلفسأنامألاةمزحأ
.ةيكيتسالبلا

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

ًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١
لكشبسولجلاكنكميثيحب،طبضلل
مايقلاةيفيكىلعفرعتللو.ميقتسم
.سرهفلايف"دعاقملا"عجار،كلذب
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مازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
فافتلابحمستالو.كمسجىلع
.مازحلا
نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
دوعيىتحمازحلاكرتا،اذهثودح
،كلذدعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلق
لكشبكمسجىلعمازحلابحسا
.ًائطبرثكأ
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
دييقتةمظنأعجار.لافطألاتيبثتلفق
،كلذعوقوةلاحيفو.٧١/لافطألا
لماكلكشبدوعيىتحمازحلاكرتا
اذإ.ىرخأةرممازحلاطبرةيلمعأدباو
كرتدعبةقشعملفقلاةزيمتلظ

ىلعنيزختلاعضوىلإدوعيمازحلا
ىلإدعقملاكيرحتبمقف،دعقملا
متيىتحدعقملارهظدعأوأفلخلا
.فتكلامازحلفقريرحت
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يمامألادعقملاعضويفلفطلا
.بكارلاراعشتساماظنىلعيبناجلا
.٦٢/بكارلاراعشتساماظنعجار

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

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

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

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

عافترالالّدعمكرحوريرحتلارزىلعطغضا
لّدعملاكيرحتكنكمي.بولطملاعضولاىلإ
/ةقلزنملاةحيرشلاعفدقيرطنعىلعأل

ىلععافترالالدعمطبضدعب.ىلعألةوسكلا
نودلفسأللهكيرحتلواح،بولطملاعضولا
يفهتابثنمققحتللريرحتلارزىلعطغضلا
.هناكم

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

ماكحإماظنيفةلكشمدوجوةلاحيف.١٧٢
ةلاسررهظتس،يكيتاموتوألانامألامازح
متاذإ.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمىلع
وأرركتملكشبحاتمريغماظنلاةلاسرضرع
نل.ليكولاعجارف،ةمدخةلاسرضرعمتاذإ
ماظنبىرخألانامألامازحفئاظورثأتت
.يكيتاموتوألانامألامازحماكحإ
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نامألامازحتادادش
نامأةمزحألتادادشبةرايسلاهذهديوزتمت
ةرايسلاةمدقميفنوسلجينيذلاباكرلل
انتردقمدعنممغرلاىلعو.فارطألاىلع
ءزجاهنأالإ،نامألاةمزحأتادادشةيؤرىلع
هذهلنكميف.نامألاةمزحأةعومجمنم
ةمزحأطبرماكحإيفدعاستنأتادادشلا
يأنمةركبملالحارملالالخنامألا
وأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصا
طورشلاءافيتسالاحيفيفلخوأديدش
تادادش.تادادشلاهذهليعفتلةيلوألا
يفدعاستنأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأ
ةيبناجلاتامداصتلايفنامألاةمزحأماكحإ
.ةبكرملابالقناةلاحيفوأ
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
عجار.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
ثداحدعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
.٥٥/مداصت

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
.هتانوكمفلتىلإنامألامازحىلعسولجلا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ
ةيفلخلافتكلاةمزحأةلدأهذهرفوتدقو
زواجتنيذلاًانسربكألالافطأللةيفاضإةحار
صاخشألاضعبلوةززعملادعاقملامهومن

ةمزحأىلعةلدألاهذهبيكرتدنعف.نيغلابلا
فتكلاةمزحأهذهةحارلاةلدأدعبُت،فتكلا
.سأرلاوةبقرلانع
عاضوألليكولاىدلةرفوتمةحارلاتاهجوم
ةقفرمتاميلعتلا.ةيفرطلاةيفلخلاسولجلا
.ةلدألاعم

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

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

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

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٥٥/نامألامازحبةيانعلاعجار

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

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

مازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعبنامألا

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

نامألاةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
ضرعتلمتحُينكلو.طيسبثداحيأدعب
ءانثأتمدخُتسايتلانامألاةمزحأتاعومجم
ةرايزبمق،اذل.فلتلاوأفعضللثداحيأ
نامألاةمزحأتاعومجمصحفلكيدلليكولا
.اهلادبتساوأ
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
دادعتساحابصمعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١٠١/ةيئاوهلاةداسولا
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ةيئاوهلادئاسولاماظن
: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
بناجوأدعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإبرقألادعقملا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ
يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
نأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
ةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولا
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأ
الإ،ةخوفنملاةداسولاةوقءارجنمةباصإلل
ةعرسبةيئاوهلادئاسولاةفاكخافتنابجيهنأ
.اهلمعبموقتىتحةريبك
يتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتي
:ةيئاوهلا

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

٥٩.

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةتبثمةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامود
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٦٧/ًانسربكألالافطألا
.٦٩/ًانسرغصألالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجوُي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم
.ةيئاوهلاةداسولا

يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملعُيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

١٠١.

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

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

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج
ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
قئاسلادعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
يففرطلاىلعسلاجلايمامألابكارلاو
.بابلاىلإبرقألادعاقملاروهظبناج

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
ذفاونلاقوففقسلايففارطألاىلع
.ةيبناجلا

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

)عبتي(
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٥٩ دناسملاودعاقملا

)عبتي(ريذحت

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

ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
؟ةيئاوهلا
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٥٦/ةيئاوهلادئاسولا
دحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختسُتو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا

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

دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
يفخافتناللةممصمةبكرللةيئاوهلادئاسولا
ةيمامألاتامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلا
ىلإةلدتعملاتامدصلايفكلذوةبيرقلا
ةبكرللةيئاوهلاتاداسولامّمصُتمل.ةداحلا
تامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأخافتنالل
.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايفوأةيفلخلا
ةيبناجلاتامداصتلابةصاخلاةيئاوهلادئاسولا
دنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلعةتبثُملاو
لدتعمنمفينصتتاذةيبناجثداوحعوقو
.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعاداحىلإ
ةتبثُملاةيبناجلاتامداصتللةيئاوهلادئاسولا
ةلاحيفخافتناللةممصُمتسيلدعقملايف
تامداصتلاوأةيمامألاتامداصتلاثودح
تامداصتلاوأبالقنالاوأةبيرقلاةيمامألا
ةصاخلاةيئاوهلاةداسولا.ةيفلخلا
دعقملاىلعةتبثُملاوةيبناجلاتامادطصالاب
متيتلاةبكرملابناجةيحانخفتنتلةممصم
.اهبمادطصالا
فقسلاراطإىلعةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ثداوحعوقودنعخفتنتلةممصمدعاقملاىلع
داحىلإلدتعمنمفينصتتاذةيبناج
ةفاضإلاب.مداصتلاةوقعضومىلعاًدامتعا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُص،كلذىلإ
بالقناءانثأخافتناللهذهفقسلاراطإ
يمامأمداصتعوقوةلاحيفوأةبكرملا
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دناسملاودعاقملا٦٠
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولامّمصُتمل.يوق
مداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلاراطإ
نيتداسولاالكخفتنتفوسو.يفلخلا
دنعفقسلاراطإيفنيتتبثملانيتيئاوهلا
وأ،مادطصاللةبكرملايبناجنميأضرعت
لامتحابرقراعشتسالاماظنعقوتةلاحيف
يفوأاهبناجىلعبالقناللةبكرملاضرعت
.ديدشيمامأمداصتيأ
لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.اهحالصإفيلاكتوأةبكرملاب

ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
؟خفتنت
راعشتسالاماظنلسري،خافتنايأةلاحيف
نمزاغقالطإيفببستتةيئابرهكةراشإ
ةداسولاخفانلانمرداصلازاغلاألميو.خفانلا
نمةداسولاعافدنايفببستياممةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاوخفانلادعيو.اهفالغ
نمءازجأاهلمجميفةلصلاتاذةزهجألاو
.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٥٧/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
؟دييقتلاب
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
.٥٩/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

خافتنادعبهارتفوسيذلاام
؟ةيئاوهلاةداسولا
دئاسووةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلادئاسولاوةبكرلا
هذهشمكنت،دعاقملايفةتبثملاوتامدصلل
ضعبنأةجردل،ةريبكةعرسبدئاسولا
خافتنااوكرديالألمتحملانمصاخشألا
ةيئاوهلادئاسولاحتفتالدق.دئاسولاهذه
ةيئزجةروصبالإفقسلاراطإيفةتبثملا
دقو.اهخافتنانممغرلاىلعتقولاضعبل
ةيئاوهلاةداسولاةدحوتانوكمضعبلظت
عضومىلععالطالل.قئاقدةدعلةنخاس
دئاسولادجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولا
.٥٧/؟ةيئاوهلا

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

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

،باوبألالافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
تارشؤملغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو
دعبدوقولاماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلا
.يكيتاموتوألكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنا
خفننودكلذكةزيملاطيشنتكنكمي
ةرتفزواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولا

ليغشتفاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمز
ماظندوعي،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلا
نكميو؛يداعلاليغشتلاعضوىلإدوقولا
حيباصملاليغشتفاقيإوباوبألالفق
ءاوضأليغشتفاقيإنكميامكةيلخادلا
رصانعمادختسابةزامغلارطاخملابريذحتلا
نميأضرعتاذإ.تازيملاهذهيفمكحتلا
الدقف،مداصتثداحيففلتللةمظنألاهذه
.داتعملاككلذدعبهتفيظويدؤي

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

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لعفباًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
سلاجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع

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

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
/ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست

.٣٠٣/ثدحلاتانايبتالجسمو٣٠٢

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

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
صحفءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمروأليغشتلازمرامإرهظيفوسفماظنلا
ةداسولاةلاحرشؤمعجار.ليغشتلافاقيإ
.١٠١/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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
فاقيإبباكرلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
،ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
لظيوءيضيسليغشتلافاقيإرشؤمنإف
تسيلةيئاوهلاتاداسولانأبكريكذتلكلذك
ةداسولاةلاحرشؤمعجار.ليغشتلاديق
.١٠١/بكارللةيئاوهلا

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
اًصخشنأماظنلاهيفرعشتسيتقويأيف
يفحيحصلكشبسلجيريبكمجحاذام
.يفرطلايمامألابكارلادعقم
ليعفتببكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
،ليغشتلارشؤمءيضيس،ةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاتاداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو
.ليغشتلاديق

كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلاراغصنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
فقويالوأةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلا
صخشلاسولجعضوىلعاًدامتعا،امهليغشت
صخشلكىلعبجي،اذل.ةيمسجلاهتينبو
دقلفطللافطأنامأماظنهيدلةبكرملايف
—مئالملكشبنامألامازحءادترااًنسربك
اذهلةيئاوهةداسورفوتتتناكأءاوس
.المأصخشلا

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

دعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألانامأ
فاقيإلباكرلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
اذإةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
ماظنيفعيضرلفطدوجوماظنلارعشتسا
لفطدعقمبيكرتةلاحيف.لافطألانامأ
:ليغشتلارشؤمةءاضإو

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكّلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
ىلإعجراولفطلادعقملةعنصملا
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
وا٨٢/)يمامألادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٨٠/)يفلخلادعقملايف

لفقمنامألامازحتبثمنأنمدکأت
نملماكلابجرخیلفتکلامازحبحسب
،لافطألانامأماظنبيكرتدنعتبثملا
لافطألانامأماظنناکاذإیتح
طبضدنع.نامألامازحللفقباًدوزم
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طبرماكحإنكمي،كساملالفق
جراخهبحسنكميالنكلمازحلا
.كساملا

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

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

ليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكاريأل

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

نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم
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ريذحت}
بكارللةيئاوهلاةداسولاءافطإمتاذإ
خفنمتينلف،غلاببكارليمامألايفرطلا
صخشلاكلذةيامحوةيئاوهلاةداسولا
ةديازتمرطاخمكلذنعجتنيو،مادصلايف
يغبنيال.توملاوأةريطخةباصإثودحل
بكارلادعقميفغلابصخشبكرينأ
رشؤمةءاضإةلاحيف،يمامألايفرطلا
.بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإ

ماظنلاليغشتىلعرثؤتةيفاضإلماوع
ءاقبىلعةظفاحملايفنامألاةمزحأدعاست
تاروانمءانثأدعقملاىلعهناكميفبكارلا
ماظندعاسيامم،لمارفلامادختساوةبكرملا
ةلاحىلعةظفاحملايفبكارلاراعشتسا
ةمزحأ"عجار.بكارللةيئاوهلاةداسولا
سرهفلايف"لافطألانامأماظن"و"نامألا
مادختسالاةيمهألوحتامولعملانمديزمل
.لفطلادعقملحيحصلا
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت
ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت

عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٦٥/ةيئاوه
ىلعرثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيك
يأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمءيضُيدق
وأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسج
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيك
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
مسجلاةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانم

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

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

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

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

ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا
كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
ةيئاوهلاةداسولا

وأةطايخلاكلذيفامب،ةيمامألادعاقملا.
تاباحسلاوأتاقبطلا

نامألاةمزحأ.

وأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع.
وأفقسلاةوسكوأيولعلالوسنوكلا
دومعلاةفرخزةوسك

كلذيفامب،ةيلخادلابابلاتادادس.
توصلاتاربكم

كلذكوهعملماعتتيذلاليكولاىدلرفاوتي
لوحتامولعمكبصاخلاةمدخلاليلدب
ةزهجأوةيئاوهلاةداسولاتادحوعضوم
صيخشتلاوراعشتسالاةدحووراعشتسالا
ىلإةفاضإلابةيئاوهلاةداسولاكالسأو
.ةبسانملالادبتسالاتاءارجإ
ماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يمامألابكارلاعضوملبكارلاراعشتسا
تارعشتسمىلعلمتشييذلاو،يجراخلا
لمعيالدقو.بكارلادعقمنمءزجدعت
ةلاحيفمئالملكشببكارلاراعشتساماظن
وأةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتسا
ةكرشنمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجت
وأيلخادزيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنج

الإزروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةوسك
يأ.كتبكرمنعةفلتخمةبكرملةممصماهنأ
،هالعأوأشامقلاشرفلفسأتبثممسج
ةداسووأةزيهجت،دعقمللةئفدتةزيهجتلثم
ةرفوتملاتاقحلملانمضةحارلازيزعتل
ىلعشيوشتلايفببستتدق،قاوسألاب
لوحيدقو.بكارلاراعشتساماظنليغشت
ةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاخافتنانوداذه
فاقيإنودلوحيوأمئالملكشببكارلل
ةداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظن
عجار.مئالملكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(
.٦٢/بكارلاراعشتساماظن

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلارظناف
تامولعملاىلععالطإلل٢٦٩/ةفلتخم
.ةيفاضإلاةمهملا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
تناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
ماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأكيدل
ببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلاتاداسولا
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا،رخآ

ةيئاوهلادئاسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

١٠١.

هيبنت

مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٥٧/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا
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ةداسولاماظنءازجألادبتسا
ثداحعوقودعبةيئاوهلا

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

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

١٠١.

لافطألادعاقم
ًانسربكألالافطألا

زواجتنيذلاًانسربكألالافطألاىلعبجي
نامأةمزحأءادتراةززعملادعاقملامهمجح
.ةبكرملا
عمةقفرملاةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
دعاقملاهذهنزودودحززعملادعقملا
اًززعماًدعقممدختسا.اهعافتراوةززعملا
زواجتينأىلإنضح-فتكمازحباًدوزم
:هاندأدراولاةمئالملارابتخالفطلا
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دناسملاودعاقملا٦٨
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.٥١/نضحلا
رقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتمريغ
دعقمىلإعوجرلابمقف،فتكلاىلع
.معدلا

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

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

:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

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

"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٥١/نضحلا-فتكلامازحتحت

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

لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
نامألاةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشب

ريذحت}
ءادترابلفطنمرثكألاًقلطمحمستال
نامألامازحنكمتينل.هسفننامألامازح
.مئالملكشبمادطصالاةوقعيزوتنم
عوقوةلاحيفلافطألاضرعتيدقو
اممضعبلامهضعببماطترالاىلإثداح
بجي،كلذلو.ةميسجتاباصإلمهضرعي
نامألامازحلطقفدحاوصخشمادختسا
.ةرملكيف



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19
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ريذحت}
مازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
.هرهظفلخفتكلامازحعضوعمنامألا
ةميسجةباصإللفطلاضرعتينأنكمي
نضاحلا-فتكلامازحلهئادترامدعدنع
تبثيالألمتحملانمثيح.مئالملكشب
.ثداحعوقوةلاحيفلفطلافتكلامازح
،ةريبكةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو
يفةباصإللهضرعتةصرفنمديزيامم
لفطلاضرعتيدقامك.سأرلاوةبقرلا
دق،ذئدنعو.نضاحلامازحلفسأقالزنالل
لكشبنطبلاىلعمازحلاةوقزكترت
تاباصإلكضرعتيفببستيدقامم.لماك
فتكلامازحريرمتبجيو.ةتيمموأةريطخ
.ردصلاربعوفتكلاقوف

ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
اذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
نلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلالمشي
مجحورمعوأةعوطقملاةفاسملاريغت
لئاسومادختسالصخشلكةجاحبكارلا
.نامألابةقلعتملادييقتلا

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح
ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملالوط
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفق
نكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب
قنعلوحهفافتلاةلاحيفكلذثودح
فتكلامازحلفقةلاحيف.لافطألادحأ
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاو
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ًاقلطممهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذلو
ًاقلطمحمستالوةبقارمنودةبكرملايف
.نامألاةمزحأبثبعلابلافطألل

يفنسلاراغصلافطألاوعضّرلاعتمتبجيو
يتلاةيامحلابةبكرملااهيفنوبكريةرملك
ىزعُيكلذو.ةمئالملالافطألادعاقماهرفوت
ماظنوةبكرملانامأةمزحأماظننأىلإ
لافطألاءالؤهلامّمَصُيملةيئاوهلااهدئاسو
.عضّرلاوًانسرغصألا
لكشبنيديقملاريغلافطألاضرعتيدقف
دقوأنيرخآلاصاخشألابماطتراللمئالم
.ةبكرملانمةونعنوجرخي
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ريذحت}
ءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
نأىلإىزعُياذهو.ةبكرملايفبوكرلا
نزولاليقثحبصيسلفطوأعيضريأ
رذعتيثيحبمادطصالاةوقلعفبةياغلل
ليبسىلع.ثداحلاءانثأهبكاسمإلا
ةبكرملاوثداحعوقوةلاحيف،لاثملا
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريست
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلا
١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(مغك
ريغصلفطوأعيضريأتيبثتبجي،اذل
.مئالملافطأنامأدعقميف

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
عمهريفوتمتييذلاتاميلعتلاليلديفدري
نزولابةقلعتملادويقلالافطألانامأماظن
صاخلالفطلانامأماظنبةصاخلالوطلاو
نمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو.اذه
لافطألابسانتيتلالافطألانامأةمظنأ
.ةصاخلاتاجايتحالايوذنم
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ريذحت}
ةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
نيمأتيغبني،ثداحعوقولاحيف
لافطأللنامأةمظنأيفعضرلاولافطألا
رمعىتحلافطأللكلذوفلخللةهجاوم
ىصقألادحلامهغولبنيحلوأ،نيتنس
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطلل
.لافطألانامأ

ريذحت}
نسلاريغصلفطيأيكروماظعلازتال
نامأمازحلظيالثيحباًدجةريغص
ماظعىلعضفخنمعضويفةبكرملا
هيلعنوكينأضرتفياماذهو،نيكرولا
رقتسيدق،كلذنعًالدبو.نامألامازح
هذهيفو.لفطلانطبلوحنامألامازح
ةلاحيفةوقبمازحلاطغضيدق،ةلاحلا
يتلامسجلاةقطنمىلعثداحيأعوقو
اذهببستيدقو.ةيمظعةينبةيأاهيمحتال
تاباصإللفطلاضرعتيفهدرفمب
ضرعتلارطخنمدحللو.ةتيمموأةريطخ
،ثداحيألالخةتيمموأةميسجتاباصإل
يفاًمودنسلاراغصلافطألاتيبثتبجي
.مهلمئالمنامأدعقم

لافطألادييقتةمظنأ

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن
فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
ثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلع

مامأللهجتملالافطألانامأماظن
مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح
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ةززعملادعاقملا
مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختسُت
حُلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتممُص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
ربكألالافطألايفنامألامازحةمءالمىدم
.٦٧/ًانس

ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

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

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
ةمزحأمادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
نمجراخلانضحلامازحءزجوأنضحلا
مادختسالالخنموأ،نضحلا-فتكلامازح
تاتبثملاعجار.)ةكساملا(LATCHماظن
)LATCHماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو
ضرعتيدقو.تامولعملانمديزملل٧٤/
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت
.ةبكرملا

،يفاضإلافطأنامأماظنطبضنيمأتدنع
:يليامعجار

ماظنىلعةمدقملاتاميلعتلاتاقصلم.١
لافطألانامأ

نامأماظنعممدقملاتاميلعتلاليلد.٢
لافطألا

ةبكرملاكلامليلد.٣
اذل،ةيمهأتاذلافطألادعاقمتاميلعتدعتو
ةعنصملاةكرشلانمةليدبةخسنىلعلصحا
.اهرفوتمدعةلاحيف
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع
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٧٣ دناسملاودعاقملا
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
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقملايفمامأللهجتملافطأدعقم
بكارلادعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو
.يفلخدعقم
ديزملل٦٢/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
تاميلعتلاةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
نمققحتلللافطألانامأماظنعمةقفرملا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوت
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش
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دناسملاودعاقملا٧٤
نمدكأت،لافطأللنامأماظنبيكرتدنع
نامأماظنعمةرفوتملاتاميلعتلاعابتا
لافطألانامأماظنتيبثتبمقولافطألا
.حيحصلكشب
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا
)LATCHماظن(لافطألل
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختسُتو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
مت.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
ريسيتل)جالزملا(LATCHماظنميمصت
.لافطألادعقمبيكرت

يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
نكمي.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
ةهجتملاوفلخللةهجتملالافطألادعاقم
مادختسابLATCHعمةقفاوتملامامألل
.ةبكرملايفنامألاةمزحأوأLATCHتاتبثم
ماظنوةبكرملايفنامألاةمزحأمدختستال
دعقمنيمأتلتقولاسفنيفLATCHتيبثت
.مامأللهجتموأفلخللهجتملفط
يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختسَت
اذإ.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةرايسلا
ةززعملادعاقملانيمأتبيصويعنصملاناك
عضومتاذإكلذلعفنكمي،LATCHماظنب
نكيملوحيحصلاعضولابززعملادعقملا
مازحلحيحصلاعضوللةقاعإولخادتكانه
.لفطلابصاخلافتكلا-نضحلا
دعقمعمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلا

طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
تيبثتمدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
طيرشمادختسابًاقلطملافطألانامأماظن
.طقفيولعلاتبثملا
نامأةلامحبلافطألانامأماظنلةبسنلاب
نزولالصيثيح،مامأللةهجاومطاقن٥نم
مجك٢٩٫٥ىلإنامألاماظنولفطللعٰمجملا
جالزملاتيبثتطاقنامإمدختسا،)الطر٦٥(
مازحوأ،يولعلبحتيبثتةطقنعمةيلفسلا
نوكيامدنع.يولعلاطيرشلاتيبثتعمنامألا
نمربكأنامألاماظنولفطللعٰمجملانزولا

نامألامازحمدختسا،)الطر٦٥(مجك٢٩٫٥
.طقفيولعلالبحلاتيبثتةطقنعم
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٧٥ دناسملاودعاقملا
لافطألانامأةمظنأطبرلاهبىصوملاقرطل

لفطللعمجُملانزولانامألاماظنعون
لافطألانامأماظن+

Xعمةنيبملاةدمتعملاطبرلاقرطىوسمدختستال

LATCH–تاتبثملا
طقفةيلفسلا

طاقن–LATCHطقفنامألامازح
ةيلفسلاتيبثتلا
طيرشلاتيبثتةطقنو
يولعلا

ةطقنونامألامازح
طيرشلاتيبثت
يولعلا

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثتعجار
وا٨٢/)يمامألادعقملايف
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٨٠/)يفلخلادعقملا

لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
يتلالفطلانزودودحىلإةراشإللةددحم
.اهعملمعلاLATCHماظنلنكمي
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب

يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
يف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
عم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلاهذه
نيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاثبثم
دعاقمتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقم
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٨٢/)يمامألا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٨٠/)يفلخلادعقملا
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دناسملاودعاقملا٧٦
ةيلفسلاتاتبثملا

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

يولعلاطيرشلاتبثم

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

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

تاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلاةطرشألا

يفلخلادعقملا
I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم

.ةيولعلاةطرشألل
H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
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٧٧ دناسملاودعاقملا

،ةيلفسلاتاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
،نيقصلمىلعسولجعضوملكيوتحي
دعقملارهظنيبةدوجوملاةّيطلانمبرقلاب
.هتداسوو

ءاطغلاىلعيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي
ةطرشألاتاتبثمعضومديدحتيفكتدعاسمل
.ةيولعلا

ةيطغألالفسأةيلفسلاتاتبثملادجوت
نمبرقلابدعقملاةداسوىلعةحضوملا
.دعقملاةداسوودعقملارهظنيبةيطلا

دعقملافلخةيولعلاةطرشألاتاتبثمدجوت
ةيطغألاحتفا.ةئبعتلاةحولىلعيفلخلا
مادختسانمدكأت.تاتبثملاىلإلوصولل
يفةرشابمسولجلاعضومفلخدجويتبثم
.لفطلادعقمبيكرتعضوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٧٣/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

نممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCHماظنلجأ

ريذحت}
وأغلابلاىذألللفطيأضرعتيدق
نكيملام،ثداحعوقولاحيفتوملل
يفماكحإباًتبثملافطألانامأماظن

)عبتي(
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دناسملاودعاقملا٧٨

)عبتي(ريذحت

وأLATCHتاتبثممادختسابةرايسلا
عبتا.ةرايسلانامأمازحمادختساب
لفطلادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو

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

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف
ءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملالوط
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفق
نكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب
قنعلوحهفافتلاةلاحيفكلذثودح
فتكلامازحلفقةلاحيف.لافطألادحأ
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاو
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
نكميالثيحب،لافطألانامأماظنفلخ
مازحبحسا.اهيلإلوصولالافطألل
لماكلكشبدادشلاجراخىلإفتكلا
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقل
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا

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

هيبنت

ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
اذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤيدقف
نامألاةمزحأكيرحتبمقف،رمألامزل
نيبواهنيبكاكتحالابنجتلةطوبرملا
لافطألاريسوتبثمماظنةطبرأ
.ضفخنملا

ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
ماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٧٣/لافطألانامأ

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ماظنناكاذإو.اهطبرماكحإوةيلفسلا
ةيلفسةطبرأبزهجمريغلافطألانامأ
البولطملاسولجلاعضومناكوأ
تيبثتبمقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتي
طيرشلامادختسابلافطألانامأماظن
ىلإعجرا.نامألامازحويولعلا
دعاقملةعّنصملاةكرشلاتاميلعت
اذهيفةدراولاتاميلعتلاولافطألا
.ليلدلا
عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١

.بولطملاسولجلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19

٧٩ دناسملاودعاقملا
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

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ.
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ.
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ.
تنأوطبضلللباقسأردنسميف
عفركنكميف،ًادرفمًاطبارمدختست
ىلإطبارلاهيجوتوسأرلادنسم
.سأرلادنسممئاوقنيبولفسأ

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ.
تنأوطبضلللباقسأردنسميف
عفركنكميف،ًاجودزمًاطبارمدختست
ىلإطبارلاهيجوتوسأرلادنسم
.سأرلادنسممئاوقنيبولفسأ

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
لافطألانامأماظنكسمأ،صحفلل
اًبناجهكيرحتلواحوجالزملاراسميف
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دناسملاودعاقملا٨٠
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

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

مازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يفلخلادعقملايفنامألا
نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
تاميلعتلاةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
نمققحتلللافطألانامأماظنعمةقفرملا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوت
ماظنبًادوزملافطألانامأماظنناكاذإ

LATCH،ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملاعجارف
ىلععالطإلل٧٤/)LATCHماظن(لافطألل
مادختسابلافطألانامأماظنبيكرتةيفيك
ةلاحيفو.بيكرتلاعضوموLATCHماظن
ةبكرملايفلافطألانامأماظنتيبثت
ًاطيرشهمادختساونامأمازحمادختساب
ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملارظناف،ًايولع
ىلععالطإلل٧٤/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعقاوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا

عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا
دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
نمدكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
/لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارق

٧٣.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
عملخادتيسأرلادنسمناكاذإ
،لافطألانامأماظنلبسانملاتيبثتلا
.ةدعاسملاىلعلوصحللكليكوعجارف

ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢
ةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19

٨١ دناسملاودعاقملا

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

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

لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
طغضللكتبكرمادختساديفملانم
ءانثألفسألللافطألادعقمىلع
.مازحلاطبرماكحإ
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل
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دناسملاودعاقملا٨٢
تاتبثملاعجار.يولعلاطيرشلا
ماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٧٤.

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

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

مازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يمامألادعقملايفنامألا
.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
ًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملادعيو
عجار.مامأللهجتملالافطألادعقمتيبثتل
.٧٣/لافطألانامأماظنعضومتينيأ

ماظنبةبكرملاتزهُج،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلمٰمصُملابكارلاراعشتسا
يجراخلابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
نيتبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا

راعشتساماظنعجار.ةنيعمطورشلظيف
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤمو٦٢/بكارلا
نمديزملاىلعلوصحلل١٠١/بكارلل
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملا
.ةمهملا
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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يألطعتمدعنامضنكميالف،يجراخلا
نمضينأدحأعيطتسيالهنإثيح،ماظن
ةيئاوهلا)تاداسولا(ةداسولاخافتنامدع
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظيف
.اهليغشتفاقيإنممغرلا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
نيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلادئاسولاليغشت
دعقميفمامأللهجتملافطأنامأدعقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٦٢/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

،اًيولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملاعجار
عقاومىلعفرعتلل٧٤/)LATCHماظن(
.يولعلاطيرشلاتبثم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
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٨٣ دناسملاودعاقملا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
تاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةدراولا

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
لافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
وأىلعأللدعقملاكرح.مامأللهجتملا
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملارهظ
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
.لافطألا
راعشتساماظنليغشتفاقيإدنع
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولانإفبكارلا
ةداسولاويجراخلايمامألابكارلل
ءيضينأيغبني،نيتبكرللةيئاوهلا
عضورشؤملليغشتلافاقيإرشؤم
ًءاضملظيوبكارللةيئاوهلاةداسولا
ةلاحرشؤمعجار.ةبكرمللكليغشتدنع
.١٠١/بكارللةيئاوهلاةداسولا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

ةرورضلادنعجالزملاةحولةلامإبمق
.مازحلاطبضل

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٤
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست

نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
طبرماكحإنكمي،كساملالفق
جراخهبحسنكميالنكلمازحلا
.كساملا
دصملاكيرحتيرورضلانمنوكيدق
وحنمازحلالوطىلعليدعتلللباقلا
مازحديدشتليجراخلاةيضرألاتبثم
نامأماظنلوحلماكلابنامألا
نامأماظنتيبثتءانثأ.لافطألا
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دناسملاودعاقملا٨٤
لباقلادصملاعضوبجي،لافطألا
اليذلامازحلانمءزجىلعطبضلل
.لافطألانامأماظنعملعافتي

لفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
لاخدإدعأمث،مازحلانمنضحلا
بيكرتدنعو.كساملايففتكلامازح
نوكيدق،مامأللهجتملافطأدعقم
طغضللكتبكرمادختساديفملانم
ءانثألفسألللافطألادعقمىلع
.مازحلاطبرماكحإ
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٦و٥نيتوطخلارركف،كساملالفق

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
مق.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
ةعّنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعوجرلاب
.لافطألانامأماظنل

،ةيئاوهلادئاسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
يف"ناونعلاعجارف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاح
بكارلاراعشتساماظنلفسأ"لافطألانامأ
/٦٢.

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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٨٥ نيزختلا

نيزختلا

نيزختلاتادحو
٨٥................نيزختلاتادحو
٨٥...............تازافقلاقودنص
٨٥.................حادقألالماوح
٨٦......يزكرملالوسنوكلانيزخت

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٨٦.................نامألاةعومجم

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
يدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
ثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألاهذه
.ةباصإ

تازافقلاقودنص

قودنصحتفلبناجلانمضبقملابحسا
.جالزملاتوصعامسنيحلقلغأ.تازافقلا
ءاغلإلوألفقللةرايسلاحاتفممدختسا
.لفقلا

حادقألالماوح
يزكرملالوسنوكلايفحادقألالماوح
ءايشأيأعضتال.دادترالللباقءاطغبةدوزم
.ءاطغلاقوف

.ءاطغلاحتفلرزلاطغضا
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نيزختلا٨٦
يفلخلادعقملابحادقألالماوح

لفسألليفلخلادعقملاعارذدنسمبحسا
.اهرفاوتلاحيف،حادقألالماوحمادختسال

يزكرملالوسنوكلانيزخت
ةلازإبمقتال.ةحالمللSDةقاطبمدختسُت
ليغشتلاليلدعجار.لماحلانمةقاطبلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنل

زيحىلإلوصوللعفراورزلاىلعطغضا
يذفنم،يفاضإةقاطذفنمدجوي.نيزختلا

USB،ةقاطبةحتفوSDعجار.لخادلايف
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلليغشتلاليلد
نيزختلةلازإلللباقفتاهلماحكانه
لاحيف،نحشلاءانثأكلسلاوفتاهلا
.هرفاوت

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
نامألاةعومجم
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٨٧ نيزختلا
يفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنم
ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ريذحت}
قيرحلاةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ةطساوبددحملاينمزلاجمانربلايف
:اًيرودصحفا.اهلةعنصملاةهجلا
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

.قيرحلاةيافطةيحالصءاهتنامدع.
وألْبقنمقيرحلاةيافطمادختسامتاذإ
اهليغشتيفةلكشميأدوجوةلاحيف
ةديدجةدحاومادختساواهليدبتبكيلعف
.دلبللةيلاحلاتابلطتملايبلت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةبسانملاةنايصلاتاءارجإلامهإنإ
ةافولاىلإلصتتاباصإثودحليدؤيدق
.ديجلكشبقيرحلاةيافطلمعتملاذإ
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٨٨

رصانعوتادادعلا
ليغشتلا

مكحتلاحيتافم
٨٩..............ةدايقلاةلجعطبض
ةلجعيفمكحتلاحيتافم
٨٩.......................ةدايقلا
٨٩...............ةئّفدُمةدايقةلجع
٩٠..........................قوبلا
/يمامألاجاجزلاةحسام
٩٠.....................ةحساملا
٩١........................ةلصوبلا
٩١.........................ةعاسلا
٩١..................ءابرهكلاذفانم
٩٢..............يكلساللانحشلا
٩٤..................رئاجسلاةعالو
٩٥................رئاجسلاضفانم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاحيباصم

٩٥...................تارشؤملاو
٩٦.......تاسايقلاةزهجأةعومجم
٩٩...................ةعرسلادادع
٩٩.................تافاسملادادع
٩٩............ةلحرلاتافاسمدادع
نارودةعرسسايقم
٩٩......................كرحملا
٩٩..................دوقولاسايقم

ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
١٠٠......................كرحملا
١٠٠.........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساحابصم
١٠١......................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
١٠١.......................بكارلل
١٠٢............نحشلاماظنحابصم
صحفءوض(لاطعألارشؤمحابصم
١٠٢.....................)كرحملا
١٠٤.....لمارفلاماظنريذحتحابصم

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٠٥....................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٠٥....................)ةيئابرهكلا
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصم
١٠٥...............)ABS(قالغنالل
يئاقلتلافاقيإلاءوض
١٠٦...............)AVH(ةبكرملل

Lane Keep Assist (LKA))ءوض
١٠٦....)راسملاىلعءاقبلادعاسم
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٠٦......................ةيمامألا
١٠٧.......مامألابةاشمدوجورشؤم
١٠٧......رجلاليغشتفاقيإحابصم
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak.................١٠٧

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak.................١٠٧

١٠٨....قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم
١٠٨..........تاراطإلاطغضحابصم
١٠٩......كرحملاتيزطغضحابصم
١٠٩.....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٠٩..................نامألاحابصم
١١٠....يلاعلاءوضلاليغشتحابصم
١١٠...حيباصملاليغشتبريكذتلاةادأ
١١٠............ةعرسلاتبثمحابصم
١١٠....اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

تامولعملاتاشاش
تامولعمزكرم
١١١................)DIC(قئاسلا
١١٣..........ةيمامألاضرعلاةشاش

ةبكرملالئاسر
١١٦.................ةبكرملالئاسر
١١٧...........كرحملاةقاطلئاسر
١١٧...........ةبكرملاةعرسلئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

١١٧.......................ةبكرملا

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٢٣.......................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٢٥.......................دعبنع
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٨٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

مكحتلاحيتافم
ةدايقلاةلجعطبض

:ةدايقلاةلجعطبضل
.لفسألعارذلابحسا.١
.لفسأللوىلعأللةدايقلاةلجعكرح.٢
برقلاباهعفداوأةدايقلاةلجعبحسا.٣

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلفقلىلعألعارذلابحسا.٤

.اهناكميفةدايقلا

اًيئابرهكةلامإللةلباقلاةيبوكسلتلاةلجعلا

دومعنمرسيألابناجلايفعارذلادجوي
.ةزيملاهذهرفوتلاحكلذو،هيجوتلاةلجع
لفسألوأىلعألمكحتلاحاتفمعفدا.

.لفسألوأىلعألةدايقلاةلجعةلامإل
فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمعفدا.

ءزجلاهاجتةدايقلاةلجعكيرحتل
.ةبكرملانميفلخلاوأيمامألا

.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضتال
،ةيئابرهكلاةلامإلاةلجعةركاذعضوطبضل
/ةركاذلالالخنمةطوبضملادعاقملاعجار

٤٢.

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعليغشترصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف

ةئّفدُمةدايقةلجع

وأةدايقلاةلجعةئفدتليغشتلطغضا:)
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،اهليغشتفاقيإ
ليغشتدنعرزلاراوجبرشؤملاحابصمءيضي
.ةزيملا
ىتحقئاقد٣وحنةدايقلاةلجعقرغتست
.لماكلكشبنخست
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٠
ةلجعةئفدتةزيمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةئفدتلغتشتدق،دعُبنعءدبلادنعةدايقلا
عمدعُبنعءدبلادنعاًيئاقلتةدايقلاةلجع
نوكيامدنعكلذواًضيأدعاقملاةئفدت
ءيضيالدق.جراخلايفاًدرابسقطلا
.ةدايقلاةلجعةئفدتىلعرشؤملاحابصملا
.٤٤/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار

قوبلا
ةدايقلاةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإل

ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام

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

HI)تاحسملمعلهمدختسا:)عفترم
.ةعيرس

LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب

INT)تاحسملاليغشتل:)عطقتم
مث،INTىلإىلعألعارذلاكرح،ةعطقتملا
xطيرشردأ INTددرتةدايزلىلعأل
.هليلقتوأتاحسملا
ديقيمامألاجاجزلاتاحسامتناكاذإ
،ةدايقلاءانثأتقولانمامةرتفلمادختسالا
ةيجراخلاحيباصملاليغشتمتيهنإف
يفمكحتلاحاتفمناكاذإًايكيتاموتوأ
عجار.AUTOعضولايفيجراخلاحابصملا
متييتلاةيسيئرلاحيباصملا"ناونعلا
درييذلا"ةحساملامادختسادنعاهطيشنت
.مسقلااذهيفاًقحال

OFF)ليغشتفاقيإلهمدختسا:)ءافطإلا
.تاحساملا

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

nL:يمامألاجاجزلاةحسامعارذبحسا
يمامألاجاجزلالسغلئاسشرلكوحن
رمتستفوسو.تاحساملاطيشنتو
عارذلاريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
امدنع.لسغلاتقولىصقألادحلاغولبوأ
دق،يمامألاجاجزلاةحسامعارذريرحتمتي
طيشنتةدملاًعبتةيفاضإتاحسمءارجإمتي
ماظنلئاسعجار.يمامألاجاجزلاةلساغ
لوحتامولعمىلعلوصحلل٢٤٠/لسغلا
جاجزلالسغماظنلئاسنازخءلم
.يمامألا

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

ريذحت}
جلثلاةلازإباًمئادمق،ةرايسلاةدايقلبق
جاجزلاو،كرحملاءاطغنمديلجلاو
امب،ةرايسلاةرخؤمو،فقسلاو،يمامألا

)عبتي(
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٩١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

)عبتي(ريذحت

دقثيح.ذفاونلاوحيباصملاعيمجكلذيف
مكارتنعةجتانلاةيؤرلاضافخنايدؤي
.مداصتثودحىلإديلجلاوجولثلا

ةحساملاةشيرىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
تناكاذإ.اهمادختسالبقيمامألاجاجزلاو
،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتمةرفشلا
بجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأاهررحف
لادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسا
.٢٤٥/تاحساملاةرفش

ةحساملافاقيإ
عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيف
يفتاحساملانوكتامدنعليغشتلافاقيإ
فقوتتسINTوأ,HIوأLOعضولا
.روفلاىلعتاحساملا
جاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
حتفمتينألبقOFFىلإكلذدعبيمامألا
داعيسف،قئاقد١٠لالخوأقئاسلاباب
ةدعاقىلإكرحتتوتاحساملاليغشت
.يمامألاجاجزلا
عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيفو
ةيلمعبتاحساملامايقءانثأليغشتلافاقيإ
رمتستسف،هلسغدعبيمامألاجاجزلاحسم
ةدعاقىلإلصتىتحلمعلايفتاحساملا
.يمامألاجاجزلا

اهطيشنتمتييتلاةيسيئرلاحيباصملا
تاحساملاربع
حيباصملاطيشنتىلعةزيملاكلتلمعت
مادختسابقعنكرلاحيباصموةيسيئرلا
.تقولانمةرتفليمامألاجاجزلاتاحسام
ىتححيباصملاهقرغتستيذلاتقولافلتخي
لمعتيكلو.ةحساملاةعرسبسحبءيضت
مكحتلاحاتفمنوكينأبجي،ةزيملاهذه
.AUTOعضولايفيجراخلاحابصملايف

اهطيشنتمتييتلاةيمامألاحيباصملائفطنت
ليوحتدنعكلذو،روفلاىلعتاحساملاربع
وأليغشتلافاقيإعضوىلإلاعشإلاحاتفم
ةحساميفمكحتلاحاتفمليغشتفاقيإدنع
.يمامألاجاجزلا

ةلصوبلا
يفةلصوبةشاشىلعةبكرملالمتشتدق
لبقتستو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
نمىرخألاتامولعملاوهيجوتلاةلصوبلا
)GPS(يملاعلاعقاوملاديدحتماظنيئاوه
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظنو
.ةبكرملاةعرستامولعموتابثلا
لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق
ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق

.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
اًيكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
.ةيناثةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا

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

ءابرهكلاذفانم
تاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
فتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإل
.MP3لغشموأ،يولخلا

ليغشتلنيسبقمىلعةبكرملايوتحتو
:تاقحلملا
لوسنوكلايفنيزختلاةقطنملخاد.

يزكرملا
لوسنوكلانميفلخلاءزجلايف.

.طسوألايضرألا
ىلإلوصولانمنكمتتىتحءاطغلاعفرا
.ءابرهكلاسبقم
ةيئابرهكلاتاقحلملاضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاءابرهكذفانمعمةقفاوتم
عطاقىلعليمحتلاةدايزىلإكلذيدؤي
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٢
ةلاحيف.ئياهملاتارهصنموأةبكرملاةرئاد
ةرئادلاعطاقطبضةداعإمتيسليمحتلاةدايز
فاقيإدنعوأةزهجألاعيمجلصفدعب
)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطليغشت
تاقحلملاةقاطعجار.اهليغشتةداعإو
ةقيقدةدملرظتنا.١٥٩/)RAP(ةنزتخملا
طبضلاةداعإبةرئادلاعطاقلحامسللةدحاو
RAPليغشتوأةزهجألاليصوتةداعإلبق
،روهظلايفةلكشملاترمتسااذإ.ىرخأةرم
لواح.كزاهجةلكشملاببسنوكيدقف
عطاقلمعنمدكأتللديجرخآزاهجمادختسا
اذهلحيملاذإ.ةحيحصةروصبةرئادلا
.ليكولاةعجارمكنكميف،ةلكشملاءارجإلا
ذفنمنمًالدبرئاجسةعالومادختسانكمي
دنعكلذوعنصملايفهبيكرتمتيذلاةقاطلا
لادبتسارمألااذهبلطتي.كلذيفةبغرلا
ةطساوبهبيكرتمتيذلاةرئادلاعطاق
يسايقريغصرهصمهلحملحيلعنصملا
رهصملاطبضةداعإنكميال.ليكولاةطساوب
هراجفنالاحيفهلادبتسامزليوريغصلا
.دئازلالمحللةجيتن

هيبنت

ةرئادلاعطاقلادبتسايفقافخإلايدؤي
ةنوخسلالامتحاىلإريغصلارهصملاب
فلتيلاتلابورئاجسلاةعالولةطرفملا
.ةبكرملا

عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
/ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملاعجار.زاهجلا

٢٢١.

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

سباقملانمةيئابرهكلاتادعملاةلازإبجي
مقتالو،لامعتسالاديقنوكتالامدنع
دحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملاليصوتب
.ريبمأ١٥هردقوىصقألا

يكلساللانحشلا
يكلسالنحشةحولىلعةبكرملايوتحتدق
ماظنلالمعي.خانملايفمكحتلاماظنلفسأ
فتاهًايكلسالنحشيوزترهوليك١٤٥ةردقب
ماظنلاةقاطجرخ.Qiعمقفاوتمدحاويكذ
ريبمأ٣ىلإلصيلدعمبنحشلاعيطتسي
يكذلافتاهلاتابلطتملاًقفو)تاو١٥(
.قفاوتملا

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

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

ةيوئمةجرد٢٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
ةيوئمةجرد٦٠ىلإ)تيهنرهف٤-(
ةجرد٠ونحشلاماظنل)تيهنرهف١٤٠(
ةجرد٣٥ىلإ)تيهنرهفةجرد٣٢(ةيوئم
.يكذلافتاهلل)تيهنرهفةجرد٩٥(ةيوئم
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ريذحت}
حولنمةبيرغلاماسجألاعيمجلزأ
يكذلاكفتاهنحشلبقنحشلا
تالمعلالثم،ةبيرغلاماسجألا.قفاوتملا
كباشموأمتاوخلاوأحيتافملاوأةيندعملا
نيبتدجاوتاذإ،تاقاطبلاوأقرولا
عفترتسفنحشلاحولويكذلافتاهلا
نايحأيف.ةريبكةروصباهترارحةجرد
فاشتكانحشلاماظنىلعرذعتيةردان
هيفرشحنييذلاتقولايفبيرغمسج
يكذلافتاهلانيببيرغلامسجلا
يكذلفتاهلاةلازإكيلع،نحاشلاو
لبقبيرغلامسجلادربيىتحراظتنالاو
اليككلذونحشلاحولنمهتلازإ
.قورحللضرعتت

:قفاوتميكذفتاهنحشل
دق.نحشلاحولنمماسجألالكلزأ.١

دوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبيال
يكذلافتاهلانيبةبيرغماسجأيأ
.نحشلاحولو

ىلعألاىلإههجوويكذلافتاهلاعض.٢
.نحشلاحوليف@زمرىلع
ماكحإنمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
يفاًمامتهتزكرمويكذلافتاهلاتيبثت
دقف.هتحتءيشيأدوجونودلماحلا
كيمسلايكذلافتاهلابارجعنمي
للقيدقوأيكلساللانحاشلالمع
ليكولاىلإعجرا.نحشلاءادأنم
ديزمىلعلوصحللهعملماعتتيذلا
.تامولعملانم

ىلعVراوجبرضخأ{رهظيس.٣
ريشي.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
ةروصبيكذلافتاهلاعضوىلإاذه
.نحشلالبقتسيهنأوةحيحص

دكأت،رفصألانوللاىلإ{لوحتاذإ
تانئاكةيأنمنحشلاةحولولخنم
يكذلافتاهلانحشةيناكمإنمو
.هعضوةداعإلبقاًيكلسال

مزليدق،{ةءاضإمدعةلاحيف
.يكذلافتاهلاعضومطبضةداعإ
،يكذلافتاهلاعضومطبضةداعإلو
ةثالثةدملرظتناوةجرد١٨٠هردأ
ةحوللاىلعهتاذاحم/هعضولبققئاقد
.ىرخأةرم

.نحشلاءانثأانخاسيكذلافتاهلاحبصيدق
ةرارحلاتاجرديف.اًيعيبطاًرمأدعياذهو
.نحشلاةعرسلقتدق،ةنخاسلا

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

)ةيجمربلاتاميلعتلا(دوكيلعلوصحلل
ةرايزءاجرلا،جَتنملااذهيفنٰمضملاردصملا

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

Electronicsكلحوتفملاردصملادوكاًضيأ
ءادأةفلكتهيطغتلطوغضملاصرقلاىلع
طئاسولاةفلكتلثم(عيزوتلااذهلثم
ىلإبلطىلعءانب)ةجلاعملاونحشلاو
.opensource@lge.comينورتكلإلاديربلا
نمتاونس)٣(ثالثلحلاصضرعلااذه
.جَتنملاهيفتيرتشايذلاخيراتلا

Freescale-WCTةبتكم

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

.ةظوفحمقوقحلا
دوكعيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإبردصملا
هذهطورشلاةمئاقو،هالعأروكذملا
.يلاتلاةيلوؤسملاءالخإو

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

قوقحبحاصمسامادختسازوجيال.٣
نيمهاسملاءامسأوأرشنلاوعبطلا
نمةقتشملاتاجتنملاجيورتوأدييأتل
نذإىلعلوصحلانودجمانربلااذه
.دٰدحموقَبسميباتك

باحصألبقنمجمانربلااذهريفوتمتي
"وهامك"نيمهاسملاورشنلاوعبطلاقوقح
،كلذيفامب،ةينمضوأةحيرصتانامضةيأو
تانامضلا،رصحلااللاثملاليبسىلع
متينيعمضرغلةمءالملاوجاورللةينمضلا
رشنلاوعبطلاقوقحكلامنوكينل.اهلامهإ
نملاحيأبنيلوؤسمنومهاسملاوأ
ةرشابمريغوأةرشابمرارضأيأنعلاوحألا
امب(ةيعبتوأةيريذحتوأةصاخوأةيضرعوأ
ءارش،رصحلااللاثملاليبسىلع،كلذيف
نادقفوأةليدبلاتامدخلاوأعلسلا
عاطقناوأ؛حابرألاوأتانايبلاوأمادختسالا

ةيرظنيأىلعواهببسناكاًيأ)لامعألا
ةيلوؤسملاوأدقعلايفءاوس،ةيلوؤسم
وألامهإلاكلذيفامب(ررضلاوأةمراصلا
لاوحألانملاحيأبأشنتيتلا)كلذريغ
غالبإلامتولىتح،جمانربلااذهمادختسانم
.ررضلااذهلثمثودحةيناكمإنع

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

هيبنت

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

هيبنت

ريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
يفلاعتشاللةلباقلارصانعلانمكلذ
رئاجسلانأشنمف،رئاجسلاةضفنم
يدؤتنأنيخدتلاداوموأةلعتشملا
.ةبكرملافلتىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإل
لخادلاعتشاللةلباقرصانعًاقلطمعضتال
.رئاجسلاةضفنم

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
وأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتسا
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا

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

ةدعاقلاىوتسم
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روطملازارطلا
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ةعومجملاةمئاق
طسويفيلعافتضرعةقطنمدجوت
.تادادعلاةعومجم

ةدايقلاةلجعبحيحصلامكحتلارصنعمدختسا
ةفلتخملارصانعلانيبامريرمتلاوحتفلل
.ضرعلاتاشاشو

ةعومجمىلإلوصوللTوأSىلعطغضا
نيبامريرمتللةركبلامدختسا.تاقيبطتلا
لكنوكتنل.ةرفوتملاتاقيبطتلاةمئاق
.تابكرملالكىلعةرفوتمتاقيبطتلا
ضرعنكميانهقيبطتلاتامولعم.

قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.ةددحملا
)DIC(/١١١.

توصلا.

ةحالملا.

فتاهلا.

تارايخلا.

توصلا
لجأنمحفصتلابمقتوصلاةمئاقيف
رييغتبمقوأ،تالضفملانمددح،ىقيسوملا
رييغتلةركبلامدختسا.يتوصلاردصملا
وأيلاتلاراسملاىلإلاقتناللوأةطحملا
.قباسلا

ةحالملا
ىلعطغضا،طشنراسمدوجومدعةلاحيف
ثدحأ"Recentsةمئاقىلإلوصولللاخدإ
امأ."تالضفملا"Favoritesوأ"تاراسملا
ىلعطغضاف،طشنراسمدوجوةلاحيف
وأراسملاهيجوتفانئتساوأءاغلإلةركبلا
وأيتوصلاهيجوتلاتوصمتكءاغلإوأمتك
ثدحأ"Recentsةمئاقىلإلوصولا
."تالضفملا"Favoritesوأ"تاراسملا

فتاهلا
نكتملاذإ،)فتاهلا(Phoneةمئاقلايف
ضرعكنكميف،ةطشنةيفتاهةملاكمكانه
تاهجلالخريرمتلاوأ،تاملاكملاثدحأ
،ةطشنةملاكمكانهتناكاذإامأ.لاصتالا
ليغشتوأفتاهلاتوصمتككنكميف
.ةعامسلا

تارايخلا
رصانعلانيبامريرمتللةركبلامدختسا
.)تارايخلا(Optionsةمئاقيفةدوجوملا
زارطلا()HUD(ةيولعلاةشاشلا
ةزيملاهذهحيتت،اهرفاوتةلاحيف:)روطملا
"ةيولعلاةشاشلا"HUDةروصةيوازطبض
.اهليغشتفاقيإوأةعرسلادحةمالعرييغتو
ةركبلاىلعطغضا:ةيولعلاةشاشلاريودت
عضوىلإلوخدللريودتلاطبضزييمتءانثأ

Adjust"ةيوازطبضلريرمتلابمق."طبضلا
ىلعطغضا.)ةيولعلاةشاشلا(HUDضرع
رفاوتتالدق.هظفحودادعإلاديكأتلةركبلا
.)نكرلا(Pعضولايفىوسةزيملاهذه

Speed Sign"ةلاحيف:"ةعرسلاةمالع
زييمتءانثأةركبلاىلعطغضا،اهرفاوت

Speed Sign)وأاهليغشتل)ةعرسلاةمالع
.اهليغشتفاقيإ
ةشاشيفةعرسلادودحتامالعفلتختدق
ىلعةيلعفلاةعرسلانعكترايسبضرعلا
.ةيلاحلاةحالملاةطيرخرادصإلاًقفوقيرطلا

Units)ةيزيلجنإلاتادحولارتخا:)تادحولا
ةركبلاىلعطغضلاقيرطنعةيرتملاوأ
.بولطملارصنعلازييمتءانثأ
ىلعطغضا:تامولعملاةحفصتارايخ
يفاهضرعدارملارصانعلاديدحتلةركبلا
تامولعمزكرمعجار.تامولعملاقيبطت
.١١١/)DIC(قئاسلا
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لوخدللةركبلاىلعطغضا:ضرعلاةشاش
فاقيإوأليغشتددح.ضرعلاةمئاقىلإ
قاطنوأتقولاوأةعرسلادادعليغشت
،كلذبةبكرملازيهجتةلاحيف،وأدوقولا
.ةعرسلاةمالعوأةلصوبلا

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

Speed Warning)مدختسا.)ةعرسلاريذحت
طبضلاهيلعطغضاوةميقلاطبضلةركبلا
.ةعرسلا
ليغشتفاقيإ،ةعرسلاطبضدرجمب،نكمي
ءانثأليغشتلاةركبىلعطغضلابةزيملاهذه
ةعرسلادحزواجتمتاذإ.ةحفصلاهذهضرع
.سرجعمةيريذحتةلاسررهظتس،راتخملا
جمانربلاتامولعمضرع:جمانربلاتامولعم
.ردصملاحوتفم

ةعرسلادادع
رتموليكلابةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهظُي
ةعاسلايفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايف
.)ةعاس/ليم(

ةعرسلانمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
/مك١٢٠ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلا
.نينرتوصردصيفوس،)ةعاس/ليم٧٥(اس
زكرم)DIC(ةشاشىلعةلاسررهظتامك
.قئاسلاتامولعم

تافاسملادادع
اهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـةبكرملا

ةلحرلاتافاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل
نمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
.١١١/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا
Stop/Startماظنبةدوزملاتارايسلايف
ديقلاعشإلانوكيامدنع،)ليغشت/فاقيإ(
كرحملانارودةعرسسايقمريشي،ليغشتلا
يفرشؤملانوكيامدنع.ةرايسلاةلاحىلإ
AUTOعضو STOP)اذهف)يئاقلتفقوت

ليغشتلافاقيإعضويفكرحملانأينعي
اهنكميوليغشتلاعضويفةرايسلانكلو
يفاًيئاقلتكرحملاليغشتءدبنكمي.ةكرحلا
OFFىلعرشؤملانوكيامدنع.تقويأ
عضويفةرايسلانأينعياذهف،)فاقيإ(
.ليغشتلافاقيإ
نيبي،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
تارودددعكرحملانارودةعرسسايقم
فلتخيدق.)rpm(ةقيقدلايفكرحملا
تائمةدعنمكرحملانارودةعرسسايقم
يئاقلتلافقوتلاعضولالخكرحمللتارودلا
ةداعإوكرحملاليغشتفاقيإمتيامدنعو
.ىرخأةرمهليغشت

دوقولاسايقم
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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

ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
كرحملا

كرحمةرارحةجردسايقملااذهسيقي
.ةبكرملا
ءانثأ،رمحألاLEDرشؤمةءاضإةلاحيف
،ةيداعلاليغشتلافورظلظيفةدايقلا
ىلعفقوت.ةنوخسلاديدشكرحملانوكي
فقوأوةبكرملافقوأوقيرطلابناج
.نكممتقوبرقأيفكرحملاليغشت

نامألامازحبتاريكذتلا
نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم
ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا

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

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

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
نمضتي.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
)تارعشتسم(رعشتسمماظنلاصحف

باكرلاراعشتساماظنوةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولاتادحووتادادشلاو
ةدحوومداصتلاراعشتساوكالسألاو
ماظنلوحتامولعملانمديزمل.صيخشتلا
دئاسولاماظنعجار،ةيئاوهلاةداسولا
.٥٦/ةيئاوهلا

ةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوث
ىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضي
.روفلا

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

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
بكارلل
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٦٢/بكارلاراعشتساماظن
ةلاحرشؤمدجوي.ةمهملانامألاتامولعم
تادادعلاةحوليفبكارللةيئاوهلاةداسولا
.ةيولعلا

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإل،ليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاعضوب
ةداسولاوفرطلاىلعسلاجلايمامألا
.ةبكرللةيئاوهلا
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رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولابحامسلا
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويجراخلايمامألا
.)اهخفنمتي(
رشؤميف)ءافطإ(OFFةملكءيضتامدنع
نأينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظن
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
ةداسولادادعتساحابصمناكاذإوأ،قالطإلا
ةلكشمكانهنوكتدقف،ًءاضمةيئاوهلا
.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملابقلعتت
ىلعةمدخلاىلعلوصحللكليكوعجار
.روفلا

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
يفامأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
يفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظن
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجت
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
١٠١/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

نحشلاماظنحابصم

دنعةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشت
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ليغشتءدبدنعئفطنيوهو.لمعيحابصملا
.كرحملا
،ةدايقلاءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
نحشلاماظنبةلكشمكانهنوكتدقف
ىدلاهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلا
اذهةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولا
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملا

نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر
عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج

ءوض(لاطعألارشؤمحابصم
)كرحملاصحف
عباتلاصيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
اذهءاضأاذإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتلل
ليلداذهف،كرحملاليغشتءانثأحابصملا
ءارجإرمألامزلتسيدقولطعفاشتكاىلع
ةءاضإلالمعتنأيغبني.ةرايسلاىلعةمدخ
يفلاعشإلانوكيامدنعلمعلاىلعةلالدلل

Service Mode)عاضوأعجار.)ةمدخلاعضو
.١٥٦/لاعشإلا
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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

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

رابتخازايتجايفةرايسلاقافخإ
Emissions Inspection/Maintenance

عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٢٢٣/تاليدعتلاوتاقحلملا

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

:يلياممققحت
لالخنمدوقولابةبكرملاديوزتةلاحيف.

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

ةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.
ةءافكبكرحملاليغشتىلإةضفخنم
،ةدايقلاةسالسمدعوةضفخنم
ءامحإدعبلكاشملاهذهلوزتدقو
رييغتبكيلعف،اذهثدحاذإ.كرحملا
رمألابلطتيس.دوقولاةيعون
دوقولانملقألاىلعاًدحاودوقونازخ
دوقولاعجار.حابصملاءافطإلبسانملا
ةعسL4زارطLSYكرحم(هبىصوملا

وا٢١١/)رتل٢.٠
زارط،LGYكرحم(هبىصوملادوقولا

V6٢١١/)تارتل٣٫٠ةعس.

.ليكولاىلإهجوتف،اًئيضمحابصملالظاذإو



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٤
ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب
رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ

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

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ةمدختسمريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلارابتخاءارجإل
يفرثؤتدقةرايسلاىلعةمدخلاءارجإلوأ
ةيئابرهكلاتادعملاعجار.ةرايسلاليغشت
ةجاحلادنعليكولاعجار.٢٢١/ةيفاضإلا
.ةدعاسمىلإ
صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
لاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Serviceىلع Mode)ةمدخلاعضو(.

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

زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا

لمارفلاماظنريذحتحابصم

ةريصقةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
يقبوحابصملاءاضأاذإ.ةلكشمدوجوةلاح
دوجوينعياذهف،ليغشتلاءدبدنعاًئيضم
ماظنصحفىلعلمعا.لمارفلابةلكشم
.روفلاىلعلمارفلا

نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
ماظن.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
دق.ةيئابرهكلالمارفلازيزعتهيدللمارفلا
ءيضيامدنعةدودحمةرايسلاةعرسنوكت
نمنوكيدقف.لمارفلاماظنريذحتحابصم
نوكتدقوألمارفلاةساودعفدبعصلا
قرغتسينأنكميو.ةيضرألانماًريثكتبرتقا
امحابصملاناكاذإ.فقوتلللوطأاًتقوكلذ
ءارجإلةبكرملابحسكنكميف،اًئيضملاز
.٢٧٤/ةبكرملابحسعجار.اهيلعةمدخلا

ريذحت}
،ًءاضملمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
ةقيرطبلمارفلاماظنلمعيالامبرف
ةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ةحيحص
ىلإلمارفلاماظنبصاخلاريذحتلاحابصم
ةءاضإترمتسااذإ.مادطصاثودح
بناجىلإةبكرملابحسدعبحابصملا
اهبحسبجيف،رذحباهفاقيإوقيرطلا
.ةنايصلاءارجإل
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١٠٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
Electric Parking Brake

Light)نكرلالمارفحابصم
)يئابرهكلا

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

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

Electricةنايص Parking Brake
Light)نكرلالمارفحابصم

)ةيئابرهكلا

ةرتفلءيضينأبجيتابكرملاضعبيف
ةمدخللةيئابرهكلانكرلالمارفءوضةزيجو
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتءدبدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
تاذتابكرمللةبسنلاب.ةلكشمدوجوةلاح
ءيضيالدق،نيوكتلاةداعإلةلباقلاةعومجملا
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحابصملااذه
باهذلابجيف،اًئيضمحابصملااذهلضاذإو
تقوبرقأيفءالكولادحأىلإةبكرملاب
.١٧٠/يئابرهكلانكرلالمارفعجار.نكمم
زكرمةشاشىلعةلاسراًضيأرهظتدق
.)DIC(قئاسلاتامولعم

لمارفلاماظنريذحتحابصم
)ABS(قالغناللةعناملا

ةرتفلاذهريذحتلاحابصمءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنعةريصق
ريذحتللًازهاجنوكيثيحبهحالصإبلطاف
.لاطعألانم
عرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
فقوأوكلذكنكمأىتمنامأبفقوتلاب
ةبكرملالّغش،كلذدعبو.ةبكرملاليغشت
.ماظنلاطبضةداعإلىرخأةرم
ماظنريذحتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ةرمءاضأاذإوأقالغناللةعناملالمارفلا
ىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلاءانثأىرخأ
امدنعسرجتوصردصيدقامك.ةنايصلا
.اًئيضمحابصملالظي
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
،ءيضملاديحولاحابصملاوه)ABS(قالغنالل
ىلعيوتحتةبكرملانأىلإاذهريشيف
قالغناللةعناملالمارفلانكلو،ةيداعلمارف
.لمعتال
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٦
ماظنريذحتحابصمنمًالكةءاضإةلاحيف
حابصمو)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
ةعناملالمارفلاماظنف،لمارفلاماظنريذحت
لمارفلايفةلكشمدجوتولمعيالقالغنالل
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلا
.ةمزاللاةنايصلا
.١٠٤/لمارفلاماظنريذحتحابصمعجار

يئاقلتلافاقيإلاءوض
)AVH(ةبكرملل

AVHماظنتبثيامدنعحابصملااذهءيضي
يئاقلتلافاقيإلاعجار.ةيلاعفبةبكرملا
.١٧٢/)AVH(ةبكرملل

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(

حابصملااذهئفطني،ةبكرملاليغشتءدبدعب
دعاسمليغشتمدعةلاحيفكلذكلظيو
مدعوأ)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.هرفوت
نوللابحابصملااذهءيضي،هرفاوتةلاحيف
ىلعظافحلادعاسمليغشتةلاحيفضيبألا
اًزهاجسيلنكلو،)LKA(ةيرورملاةراحلا
نوللاباًضيأحابصملااذهءيضيو.ةدعاسملل
ىلعظافحلادعاسمليغشتةلاحيفرضخألا
ريفوتلهتيزهاجو)LKA(ةيرورملاةراحلا
.ةدعاسملا
ةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسيدق
ةلجعكيرحتلالخنم)LKA(ةيرورملا
ةمالعنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
دعاسمحابصمءيضي.ةفشتكمريسةراح
نوللاب)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.ةدعاسمللهميدقتدنعينامرهكلا

هيبنتكينامرهكلانوللابحابصملااذهضموي
ةراشإللكلذوريسلاةراحةرداغمدنعريذحتلل
.اهزايتجامتدقةراحلاةمالعنأىلإ
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسممدقينل
)LKA(تناكاذإهيبنتلابموقيوأةدعاسملا
ةرداغمهاجتايفةطشنفاطعنالاةراشإ
ظافحلادعاسمفشتكااذإوأريسلاةراح
موقتكنأ)LKA(ةيرورملاةراحلاىلع
.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلاوأعراستلاب
Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٠٩/)راسملاىلعءاقبلا

تابكرملانمريذحتلارشؤم
ةيمامألا

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢٠١/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار
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١٠٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
دوجوفاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةبكرملامامأةاشملادحأ
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢٠٥.

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
،يعيبطلكشبلمعيماظنلاناكاذإ
.رشؤملاحابصمئفطنيسف

فاقيإدنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
نم)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت
/TCS/StabiliTrakرزىلعطغضلالالخ
.هريرحتوتابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
ليغشتفاقيإحابصموحابصملااذهءيضيو
ليغشتفاقيإمتيامدنعStabiliTrakماظن
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
.تابثلا
ليغشتلافاقيإعضويفTCSماظنناكاذإ
ةرورضلادنعتالجعلاةعرسنمدحلامتيسف
طبضاف.فلتلانمةرادإلادومعةيامحل
.كلذلًاقبطةدايقلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٢/تابثلايفينورتكلإلا

StabiliTrakماظنفقوتحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف

ماظنليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي
StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا.

/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
اًضيأمتيسف،تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
.)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإ

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

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٨
ةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
حابصمئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملا
،هضيمومدععمحابصملاةءاضإلاحيف
ماظنليطعتمتنوكينألمتحملانمف
/StabiliTrakماظنو"TCS"رجلايفمكحتلا
رهظتدق.تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
صحفا.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
يأددحتيكلقئاسلاتامولعمزكرملئاسر
امواهتفيظويدؤتدعتمل)صئاصخ(ةيصاخ
.ةنايصللةجاحيفةبكرملاتناكاذإ
،هضيموعمحابصملاةءاضإةلاحيفامأ
رجلايفمكحتلاماظنلمعىلعكلذلديف
"TCS"ماظنوأ/وStabiliTrak/مكحتلا
.ميلسلكشبتابثلايفينورتكلإلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٧٢/تابثلايفينورتكلإلا

قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.يضايرلا

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.جلث/ديلج

.راسملاعضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.١٧٤/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار

.Vعضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.١٧٤/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار

صاخلاعضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.١٧٤/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار.يب

تاراطإلاطغضحابصم

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

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع
ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
خفناوةصرفبرقأيففقوت.تاراطإلا
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١٠٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلا
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٢٦٠/تاراطإلاطغض

ءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع
مئادلكشب
ةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
ةلكشمكانهنوكتدقف،اًئيضملظمثاًبيرقت
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب
)TPMS(.ةلكشملاةجلاعممتتملةلاحيفو،
.لاعشإةرودلكعمحابصملاءيضيفوسف
.٢٦٣/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

كرحملاتيزطغضحابصم

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
.ماظنلا

ضفخنيامدنعاًضيأحابصملااذهءيضيو
فقوتيو.دوقولانازخيفدوقولاىوتسم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملااذه
ةنايصىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملا

نامألاحابصم

ءدببقعةريصقةدملنامألاحابصمءيضي
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.كرحملاليغشت
ناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
ليغشتمتيملواًئيضمحابصملالظاذإو
ماظنيفلطعكانهنوكيدقف،كرحملا
.٢٧/ةكرحلاعنامليغشتعجار.ةقرسلاعنم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٠
يلاعلاءوضلاليغشتحابصم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ريغمعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
/ةيمامألاحيباصملابضفخنملا/يلاعلاءوضلا

١٢٨.

IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

/ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٢٦.

حيباصملاليغشتبريكذتلاةادأ

حيباصملامادختسادنعحابصملااذهءيضي
حيباصمنوكتامدنعءانثتساب،ةيجراخلا
.طيشنتلاعضويف)DRL(ةيراهنلاةدايقلا
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافمعجار
/١٢٦.

ةعرسلاتبثمحابصم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللاب
،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
ماظننوكيامدنعرضخألانوللاىلإلوحتيو
عضويفواًطوبضمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.١٨١/ةعرسلاتبثمعجار.ليغشتلا

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ةعرسلا

ماظنلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
اذإ(اًطشنةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار.)اًرفوتمناك
.١٨٣/ةيمؤالتلا

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
.بسانملكشب
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١١١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

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

SوأT:قطانمنيبلاقتناللطغضا
Sطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعلل

yوأz:ىلإريرمتللةركبلامدختسا
.يلاتلاوأقباسلاديدحتلا

V:ديدحتوأةمئاقحتفلةركبلاىلعطغضا
ةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاقرصنع
.ةنيعمتاشاشىلعميقلانييعت

تامولعملاةحفصتارايخ
زكرمنمتامولعملاضرعليغشتنكمي
نماهضرعفاقيإوأ)DIC(قئاسلاتامولعم
.)تارايخلا(Optionsةمئاقلا

ةمئاقىلإريرمتللTىلعطغضا.١
Options)ةركبلامدختسا.)تارايخلا

تامولعملاتاحفصىلإريرمتلل
.اهديدحتلةركبلاىلعطغضاو

لالخلقنتللzوأyىلإريرمتلابمق.٢
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

دحأزييمتءانثأةركبلاىلعطغضا.٣
ءاغلإوأرصنعلااذهديدحتلرصانعلا
.هديدحت

وأاًضيأتامولعملاتاحفصليغشتنكمي
ةحفصتارايخلالخنمهليغشتفاقيإ
.قئاسلاتامولعمزكرمبتامولعملا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
رفوتتالدق.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ضعبيفتامولعملاتاشاشضعب
.تابكرملا

ةمئاقيفاًدجاوتمنوكتامنيب
Info Page Options"ةحفصتارايخ

تاحفصةداعتسانكمي،"تامولعملا
ةيضارتفالاعنصملاتادادعإىلإتامولعملا
رصانعبRىلعرارمتسالاعمطغضلاب
ةركبلاوىرسيلاةدايقلاةلجعليغشت
ةدايقلاةلجعليغشترصانعىلعةدوجوملا
.تقولاسفنيفىنميلا

Speed)ةبكرملاةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
يفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
.)ةعاس/ليم(ةعاسلا
يفداصتقالاطسوتمو٢ةلحرلاوأ١ةلحرلا
ةلحرلاضرعةشاشرهظت:دوقولاكالهتسا
وأرتموليكلابءاوس،اًيلاحةعوطقملاةفاسملا
.ةلحرلادادعلنييعتةداعإرخآذنم،ليملا
ةلحرلاةفاسمدادعنييعتةداعإنكمي
امدنعالوأمعنديدحتوVىلعطغضلاب
.ةطشنةشاشلانوكت
Averageةشاشلاضرعت Fuel Economy
)دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم(
لكةكلهتسملاتارتلليبيرقتلاطسوتملا

لكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠
ًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغ
مك١٠٠/تارتللاددعنملجسملاددعلاىلع
رصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم(
طقفمقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلا
ةبكرمللاًيلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسم
.ةدايقلافورظريغتبسحريغتيفوسو
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٢
يفداصتقالاطسوتمنييعتةداعإنكمي
معنديدحتوVىلعطغضلابدوقولاكالهتسا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعالوأ

Fuel Range)ضرعل:)دوقولاقاطن
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا
اذهف،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
متي.ضفخنمةبكرملابدوقولارادقمنأينعي
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقت
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
.دوقولانازخيفةيقبتملا
رمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملاتيزلا

REMAINING OIL LIFE تيزلارمع(99%
نم٪٩٩ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملا
.يلاحلاتيزلارمع
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon)رييغت
.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملاتيز
عجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
مايقىلإةفاضإلاب.٢٢٩/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإبىصوُي
.٢٨٦/ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
لكشبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبمقتال

تقولافالخبرخآتقويأيفمٰظنمريغ
نكميالثيح.تيزلارييغتهيفمتييذلا
يفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإ
تيزرمعماظنطبضةداعإل.ةيلاتلاةرملا
.الوأمعنددحمثVىلعطغضا،كرحملا
.٢٣١/كرحملاتيزرمعماظنعجار

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

اًريدقتضرعي:ءاوهلارتلفرمع
ءاوهرتلفمادختساليقبتملارمعلل
ءاوهرتلفرمع.ماظنلاةلاحوكرحملا
رتلفرمعنم%٩٥نأينعي%٩٥كرحملا
ضرعمتيس.اًيقبتملازاليلاحلاءاوهلا
كرحملاءاوهرتلفرمعىلعًءانبلئاسرلا
ةلاسرلاروهظدنع.ماظنلاةلاحو

REPLACE AT NEXT OIL CHANGE
،)ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمعيفهلدبتسا(
ةرتفيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسايغبني
ةلاسرلاروهظدنع.ةيلاتلاتيزلارييغت

REPLACE SOON)بجي،)الاحلادبتسا
برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.نكممتقو

دعبءاوهلارتلفرمعةشاشطبضةداعإمزلي
،طبضلاةداعإل.كرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.٢٣٣/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنرظنا

رمعلاكلذضرعي:لمارفلاةناطبرمع
ةيمامألالمارفلاتاناطبليقبتملايريدقتلا
ىلعاًءانبلئاسرلاضرعمتيس.ةيفلخلاو
نييعتدعأ.ماظنلاةلاحولمارفلاةناطبلكآت
لادبتسادعبلمارفلاةناطبرمعضرع
ةناطبرمعماظنعجار.لمارفلاتاناطب
.٢٤١/لمارفلا

ضرعل:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم
ىلعدوقولاكالهتسايفداصتقالضفأو
مسرضرعتكلذكوةددحملاةفاسملارادم
داصتقالاضرعيطيرشلكشىلعينايب
.دوقولاكالهتسايفيروفلا
ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةرايسلا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
دعأ.طبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةرايسلل
ةركبلاىلعطغضلابةعرسلاطسوتمطبض
ضرعلكلذوةطشنةشاشلاهذهنوكتامنيب
."ال"وأ"معن"رايتخالديكأتلاةذفان

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
ةشاشلاهذهنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا
ةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو.ةطشن
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١١٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا
نييعتةداعإرخآذنميضقنملاتقولا
ىلعطغضا،تقؤملاليغشتفاقيإل.تقؤملل
ةشاشلاهذهنوكتامدنعةزيجوةرتفلةركبلا
.ليغشتلاديقتقؤملاوةطشن
ةشاشلاهذهنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا
.تقؤملانييعتةداعإلةطشن
:ةلصافلاةفاسملادادعإ/عبتتلاةفاسم
مكحتلليمؤالتلاماظنلاةحاتإمتيالامدنع
تقوضرعمتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف
ةيمامألاتابكرملانمريذحتلليلاحلاعبتتلا
متيامدنع.ةحفصلاهذهىلعتقوةميقك
ىلإةشاشلاليدبتمتي،ACCماظنةحاتإ
ةحفصلاهذهضرعت.ةوجفلادادعإةحفص
رشؤمبناجىلإيلاحلاةوجفلادادعإ
.ةيمامألاتابكرملانمريذحتلا
،اهرفاوتةلاحيف،ضرعت:قئاسلاةدعاسم
ةراحلاىلعظافحلادعاسمنعتامولعم
مادطصالاهيبنتماظنو)LKA(ةيرورملا
.)FCA(يمامألا

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
.يلاحلاةيراطبلادهج

Coolant Temperature)ةرارحةجرد
لئاسةرارحةجردضرعت:)ديربتلالئاس
وأ)C°(ةيوئملاتاجردلابامأكرحملاديربت
.)F°(ةيتياهنرهفلاتاجردلا

Oil Temperature)تيزلاةرارحةجرد(:
امإكرحملاتيزةرارحةجردضرعت
تاجردلاوأ)C°(ةيوئملاتاجردلاب
.)F°(ةيتياهنرهفلا

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

ريرمتلابمق:تامولعملاةحفصتارايخ
ىلعرهظتيتلاتامولعملاتاحفصرايتخال
ةركبلاىلعطغضاو.قئاسلاتامولعمزكرم
.اهديدحتءاغلإوأاهديدحتل

Blank Page)مدعحيتت:)ةغرافةحفص
ضرعقطانميفتامولعمةيأضرع
.ةعومجملاتامولعم

ةيمامألاضرعلاةشاش

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
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٤
تاغلبةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
ميقضرعنكمي.تابكرملاضعبيفةددعتم
ىرخألاةيمقرلاميقلاوةعرسلادادعةءارق
.ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
متيوويدارلالالخنمةغللاديدحترييغتمتي
تامولعمزكرميفسايقلاتادحورييغت
)تادادعإلا(Settingsعجار.)DIC(قئاسلا
هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتليلديف
ةزهجأةعومجميف)تارايخلا(Optionsو
.٩٦/تاسايقلا

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

فتاهلا.

ةحالملا.

ءادألا.

قئاسلاةدعاسمتازيم.

ةبكرملالئاسر.
ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
عجار.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا
.١١٦/ةبكرملالئاسر

ىلعةيولعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسي
:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل

.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
طبضلةيلاتلاتادادعإلامدختسا.٣

.ةيولعلاةشاشلا

ةروصلعجلجأنمعفراوأطغضا:$
نكمي.طسولايف)HUD(ةيولعلاةشاشلا
لفسألوىلعألةيولعلاةشاشلاةروصطبض
.نيبناجللسيلو،طقف

لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!
.ةشاشلاضرعرييغتليدؤتسةطغض
D:حيتفتلطغضلايفرمتساوعفرا

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

)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودترايخ

ةيوازطبضىنستيلةزيملاهذهريفوتمتي
.)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروص

ريودتلاطبضزييمتءانثأةركبلاىلعطغضا
مق."طبضلا"Adjustعضوىلإلوخدلل
ةشاشلا(HUDضرعةيوازطبضلريرمتلاب
دادعإلاديكأتلةركبلاىلعطغضا.)ةيولعلا
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١١٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
يفىوسةزيملاهذهرفاوتتالدق.هظفحو
ةزهجأةعومجمعجار.)نكرلا(Pعضولا
.٩٦/تاسايقلا

ةعرسلادحطمنطبض
دحطيرشىلإةعرسلادحطمنرييغتنكمي
ةمئاقنمةعرسلادحةمالعوأةعرسلا
طمنزييمتءانثأةركبلاىلعطغضا.تارايخلا
وأةعرسلاةمالعطمنرييغتلةعرسلادح
.هليغشتفاقيإ

ةيولعلاةشاشلارظانم
ةشاشلايفةحاتمرظانمةعبرأكانه
وألئاسروةبكرملاتامولعمضعب.ةيولعلا
.رظنميأيفاهضرعنكميةبكرملاتاهيبنت

ةيمقرلاةعرسلاضرعل:ةعرسلاضرع
ددحموةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
كمامأةرايسنمريذحتلارشؤموةعرسلا
دعاسم/ةيرورملاةراحلاةرداغمريذحتو
ماظنلاوةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
طبضوةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا

طقفتامولعملاضعبرهظت.ةعرسلا
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع

ةعرسلاكلذضرعي:فتاهلا/توصلاضرع
ضرعةقيرطنمتارشؤملاو،ةيمقرلا
،فتاهلا/توصلاتامولعمبناجىلإةعرسلا
ريذحتةدعاسمو،ةيمامألاةرايسلارشؤمو
ةراحلاىلعظافحلا/ةيرورملاةراحلاةرداغم
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاو،ةيرورملا
ةطحمضرعمتي.ةعرسلاطبضو،ةعرسلا
تاملاكملاوطئاسولاعونوةيلاحلاويدارلا
.ةدراولا
اًعيرسضرعتةيولعلاةشاشلارظانمعيمج
رصانعقئاسلامدختسيامدنعةيتوصةمولعم
طبضعاضوأطبضلةدايقلاةلجعليغشت
.تادادعلاةعومجميفةضورعملاتوصلا
يفرهظتيتلاةدراولاةيفتاهلاتاملاكملا
رظنميأيفاًضيأرهظت،تادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

،ةيمقرلاةعرسلاكلذضرعي:ةحالملاضرع
ىلإةعرسلاضرعةقيرطنمتارشؤملاو
،ةفاطعنابةفاطعناةحالملاتامولعمبناج
ريذحتةدعاسمو،ةيمامألاةرايسلارشؤمو
ةراحلاىلعظافحلا/ةيرورملاةراحلاةرداغم
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاو،ةيرورملا
.تابكرملاضعبيفةعرسلاطبضو،ةعرسلا
هاجتانوكيامدنعةلصوبلاهاجتاضرعمتي
.طشنريغةحالملا
يفةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
رظنميأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم
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ةيمقرلاةعرسلاضرعل:ءادألاضرع
ددعةءارقعمةعرسلاضرعنمتارشؤملاو
قودنصعاضوأوةقيقدلايفكرحملاتافل
ةكرحلالقنتيقوتءوضعاضوأوسورتلا
.سورتلارييغترشؤمو)طقفVةلسلسلا(
يولعلاءزجلايفلقنلاتيقوتحيباصمرهظت
كرحملاتافلددعيفةدايزعمةشاشلانم
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةقيقدلايف
ضعبلااهضعبنمبرتقتةرانإلافوفص
مق.ضعبلااهضعبللقنلاطاقنبارتقاب
اهضعبعمةءاضإلاجامدنالبقسورتلارييغتب
روفلاىلعرييغتلابمقو.ضرعلاةدحويف
عجار.ةرانإلانمضيمورودصلاحيف
.١٦٧/يوديلاعضولا

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

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا
دنعةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرترذعتاذإ
:يلياممققحتف،لاعشإلاحاتفمليغشت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.

ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.
.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا

عافتراىلعةطوبضمةيولعلاةشاشلا.
.بسانم

.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.

.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

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

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

كرحملاةقاطلئاسر
عفدلاةوقضفخمت
ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا
ترهظاذإ.عراستلاىلعةرايسلاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني

هذهضرعءانثأةبكرملاةدايقنكمي.ةبكرملا
ىصقألادحلاضفخنيدقنكلو،ةلاسرلا
هذهروهظرارمتسادنع.ةعرسلاوعراستلل
هجوتلابجي،رركتملكشباهضرعوأ،ةلاسرلا
برقأيفةمدخلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو
ليغشتفورظلظيفعفدلاليطعتمتيس
دعبةبكرملاليغشتةداعإلواح.ةنيعم
.ةيناث٣٠ةدملاهفقوت

ةبكرملاةعرسلئاسر
SPEED LIMITED TO XXX KM/H

(MPH))ىلعةددحمةعرسلاXXXمك/
))ةعاسلايفليم(س
ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهظُت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
قئاسلا،قيلعتلا،ةلمرفلا،ةرارحلا،ميحشتلا
.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملانسيف

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

ةحفصلاىلعتادادعإلازمرسملبمق.١
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبةيسيئرلا

تارايخلابةمئاقضرعلةرايسلاسملا.٢
.ةحاتملا

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣

وأامةزيمءافطإلRوأ9سملبمق.٤
.اهليغشت

ىوتسمىلعأىلإلاقتناللzسملِا.٥
.تادادعإلاةمئاقل

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدق

يفلخلادعقملاريكذت
حتفدنعةلاسروةرافصرودصىلإاذهيدؤي
.ةرايسلاليغشتءانثأوألبقيفلخلابابلا
.ليغشتوأفاقيإسملا
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My Mode)يبصاخلاعضولا(

:يليامضرعمتيدقو،سملا
كرحملاتوص.
ةدايقلا.
ةبرعلا.
لمارفلاةباجتسا.

كرحملاتوص
مداعتوصطبضىلعدادعإلااذهلمعي
ىلإئداهتوصىوتسمنمكرحملا
.عفترمتوصىوتسم
.عبتتلاوأيضايرلا،هيفرتلاعضوسملا

ةدايقلا
ساسحإطبضىلعدادعإلااذهلمعي
ةضفخنمىلإةفيفخةدعاسمنمهيجوتلا
.هيجوتلاةيلمعبساسحألانمديزمل
.عبتتلاوأيضايرلا،هيفرتلاعضوسملا

ةبرعلا
نمقيلعتلاطبضىلعدادعإلااذهلمعي
.بيجتسملافيلوتلانمديزمىلإحيرم
.عبتتلاوأيضايرلا،هيفرتلاعضوسملا

لمارفلاةباجتسا
لمارفلاةساودةباجتسادادعإلااذهطبضي
.ددحمةدايقطمنوأفورظل

.عبتتلاوأيضايرلا،هيفرتلاعضوسملا

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

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس
امدنعءاوهلاقفدترادقمدادعإلااذهددحي
وهخانملايفمكحتلاةحورمدادعإنوكي

Auto Fan)ةيئاقلتةحورم(.
.ةيلاعوأةطسوتموأةضفخنمسملِا

ءاوهلاةدوجساسح
عضو"ىلإماظنلاليوحتبدادعإلااذهموقي
.يجراخلاءاوهلاةدوجبسحب"ريودتةداعإ
وأةضفخنمةيساسحوأةطشنريغسملِا
.ةيلاعةيساسح

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

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

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

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

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

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

يمامألامداصتلاماظن
يفةرايسلاةباجتسايفدادعإلااذهمكحتي
Offدادعإلمعي.كمامأةرايسفاشتكاةلاح
فئاظولكليطعتىلع)ليغشتلافاقيإ(

FCAوAEB.دادعإعمAlert)و)هيبنتلاBrake
.AEBوFCAنملكرفوتيس)لمارفلا(

ليطعتىلع)راذنإلا(Alertدادعإلمعي
AEB.ةيئاقلتلائراوطلالمارفعجار)AEB(
/٢٠٣.

.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأةطشنريغسملِا

مامألانمةاشملافشكةزيم
نمدحلاوأبنجتيفةزيملاهذهدعاستدق
عمةيمامألاتامداصتلانعجتانلاررضلا
.نيبيرقلاةاشملا
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢٠٥.

.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأةطشنريغسملِا

ريسلاةكرحعمفّيكتلاراذنإ
امدنعراذنإضرعةلأسمدادعإلااذهددحي
ماظنلاةطساوباًمامتةرايسلافقوتت
أدبتمثةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.ىرخأةرمكرحتلايفكمامأيتلاةرايسلا
/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار

١٨٣.

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ريسلاةراحرييغتراذنإ
ىلعراذنإضرعةلأسمدادعإلااذهررقي
بنجتيفكتدعاسملةيجراخلاايارملا
وأةيئرملاريغةطقنلايفةرايسبمادطصالا
،ةيئرملاريغةطقنلانمةعرسببرتقتةرايسب

ةراحلارييغتلةروانمبكمايقءانثأكلذو
)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتعجار.ةيرورملا
/٢٠٧.

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةيفلخلااريماكلابنكرلادعاسمزومر
دعاسمماظنزومرنيكمتبدادعإلااذهموقي
ةمظنأعجار.ةيفلخلااريماكلابنكرلا
.١٩٣/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

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

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةمءالملاوةحارلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
هيبنتلاتوصىوتسم.
فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ.
ايارملليكيتاموتوألايطلا.
تاحساملايفراطمألاتارعشتسم.
.Hands Free Trunk Control)مكحتلا

)نيديلارحعضونمةعتمألاقودنصيف
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هيبنتلاتوصىوتسم
.ةرافصلاتوصىوتسمدادعإلااذهددحي
تامولعملاةشاشيفمكحتلارصانعسملا
.توصلاىوتسمطبضلهيفرتلاو

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

ايارملليكيتاموتوألايطلا
دنعةيجراخلاايارملاطبضبدادعإلااذهموقي
حاتفمبQىلعطغضا.اهحتفوةبكرملالفق
بابلاضبقمبلفقلارزوأدعُبنعمكحتلا
مكحتلاحاتفمبKىلعطغضا.ايارملايطل
طسبلبابلاضبقمبحتفلارزوأدعُبنع
.٢٩/ايارملايطعجار.ايارملا
.ليغشتوأفاقيإسملا

تاحساملايفراطمألاتارعشتسم
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
لمعتو،ةبوطرفاشتكادنعتاحساملا
.عطقتملاعضولايفتاحساملا
.لَعفموألطعمسملا

Hands Free Trunk Control)يفمكحتلا
)نيديلارحعضونمةعتمألاقودنص
لكرةكرحبةعتمألاقودنصليغشتنكمي
راعشلاناكميفيفلخلادصملالفسأ
.٢٠/ةبكرملاقودنصعجار.ضورعملا
)ليغشت(Onوأ،)ليغشتفاقيإ(Offسملا
.طقفحتفلا

ةرانإلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةرايسلاعقومديدحتحيباصم.
جورخلادعبامةرانإ.

ةرايسلاعقومديدحتحيباصم
حيباصملاضيموىلعدادعإلااذهلمعي
نمKىلعطغضلادنعةرايسللةيسيئرلا
.دعُبنعمكحتلاحاتفم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

جورخلادعبامةرانإ
حيباصملاةءاضإةدمدادعإلااذهددحي
ةرايسلاليغشتفاقيإدعبةيسيئرلا
.اهترداغمو
وأةيناث60وأةيناث30وأةطشنريغسملا

.ةيناث120

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
:يليامضرعمتيدقو،سملا
حوتفملابابلالفقعنم.
اًيئاقلتبابلالفق.
لجؤملابابلالفق.

حوتفملابابلالفقعنم
قئاسلابابلفقنوددادعإلااذهلوحي
،دادعإلااذهليغشتمتاذإ.بابلاحتفءانثأ
يف.رخأتملاباوبألالافقإةمئاقرفاوتتنل
رفوتتالدق،دادعإلااذهليغشتفاقيإةلاح
Delayedةمئاق Door Lock)بابلالافقإ
.ةديدجلاعشإةرودليغشتنيحل)رخأتملا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
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١٢١ ليغشتلارصانعوتادادعلا
اًيئاقلتبابلالفق
عيمجلفقمتيس،ةزيملاهذهليغشتدنع
ىلإةبكرملالوحتدنعاًيكيتاموتوأباوبألا
باوبألانيمأتءاغلإمتيس.)نكرلا(Pعضولا
Pعضولاىلإةبكرملالوحتدنعاًيكيتاموتوأ
.)نكرلا(
.ليغشتوأفاقيإسملا

لجؤملابابلالفق
.ةرايسلاباوبألفقدادعإلااذهرخؤي
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

دعُبنعليغشتلاوحتفلاولفقلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم.
دعُبنعلفقلابمالعإ.
دعُبنعبابلاحتف.
دنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت.

دعُبنعليغشتلا
دنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت.

دعُبنعليغشتلا
دعُبنعذفاونلاليغشت.
يكيتاموتوألاباوبألالفق.
يبلسلاباوبألالفق.
ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت.

نمدعُبنعمّكحتلاحاتفمةلازإهيبنت.
ةرايسلا

دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم
حيباصملاضيموليغشتبدادعإلااذهموقي
ةطساوبةرايسلالفقحتفدنعةيجراخلا
.دعُبنعمكحتلاحاتفم
.حيباصملاوأةطشنريغسملا

دعُبنعلفقلابمالعإ
دنعةرايسلاةباجتساةيفيكدادعإلااذهددحي
.دعُبنعمكحتلاحاتفمةطساوباهلفق
وأقوبلاوحيباصملاوأةطشنريغسملا
.طقفقوبلاوأطقفحيباصملا

دعُبنعبابلاحتف
لكلفقحتفنيبدادعإلااذهراتخي
طغضلادنعطقفقئاسلابابوأباوبألا
.دعُبنعمكحتلاحاتفمنمKىلع

.قئاسلابابوأباوبألالكسملا

ليغشتلادنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنع
دعاقملاىلعاًيئاقلتدادعإلااذهلغتشي
مادختسادنعدعاقملاةيوهتةزيمبةدوزملا
مايألايفدعبنعليغشتلاءدبةفيظو

ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةنخاسلا
دعبنعةبكرملاليغشتءدبو٤٤/اهتيوهتو
/١٤.
.ليغشتوأفاقيإسملا

ليغشتلادنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنع
دعاقملاىلعاًيئاقلتدادعإلااذهلغتشي
مادختسادنعدعاقملاةئفدتةزيمبةدوزملا
مايألايفدعبنعليغشتلاءدبةفيظو
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةدرابلا
.١٤/دعبنعةبكرملاليغشتءدبو٤٤/
ةلجعةئفدتةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةزيملاهذهلمعتسف،ةيكيتاموتوألاةدايقلا
ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدتليغشتدنع
.دعُبنع
.ليغشتوأفاقيإسملا

دعُبنعذفاونلاليغشت
حيتتساهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
ذفاونللدعُبنعليغشتلاةيلمع
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفمةطساوب

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٨/)حاتفم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٢
يكيتاموتوألاباوبألالفق
حتفمتيسيتلاباوبألايأدادعإلااذهددحي
بابضبقميفرزلامادختسادنعاهلفق
.ةرايسلالفقحتفلقئاسلا
بابوأباوبألالكوأةطشنريغسملِا
.طقفقئاسلا

يبلسلاباوبألالفق
لفقمتيسناكاذإامدادعإلااذهددحي
دعبكهيبنتواهلفقوأاًيكيتاموتوأةرايسلا
اًديعبكفارصناوباوبألالكقالغإ
عجار.دعُبنعلوخدلاحاتفمةطساوب

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٨/)حاتفم
توصعمليغشتلاوأةطشنريغسملِا
.ةطشنوأقوبلا

ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت
دنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
.ةبكرملالخاددعبنعمكحتلاحاتفمكرت
هيبنتنيكمتاًضيأةمئاقلاهذهحيتتو

Remote No Longer in Vehicle Alert
دعُبدنعةبكرملالوخدةيناكمإدعتمل(
.)ةحاتم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

نمدعُبنعمّكحتلاحاتفمةلازإهيبنت
ةرايسلا
دنعتارم٣قوبلاتوصةزيملاهذهردصت
مادختسابليغشتلاديقةبكرمنمجورخلا
.دعُبنعمكحتلاحاتفم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

سولجلاعضو
:يليامضرعمتيدقو،سملا
دعقملامادختساةركاذ.
دعقملانمجورخلاةركاذ.

دعقملامادختساةركاذ
عاضوألاءاعدتساباًيئاقلتةزيملاهذهموقت
ليوحتدنع٢وأ١رزيفلبقنمةظوفحملا
ىلإليغشتلافاقيإنملاعشإلا

ACC/ACCESSORY)عجار.)تاقحلملا
.٤٢/ةركاذلالالخنمةطوبضملادعاقملا
.ةطشنريغوأةطشنسملا

دعقملانمجورخلاةركاذ
رزعضاومءاعدتسابةزيملاهذهموقت
رييغتدنعاًيئاقلتاًقباسنزخملاجورخلا
وأ)ليغشتلا(onعضونملاعشإلا

ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملاoff
قئاسلابابحتفةلاحيفو)ليغشتلافاقيإ(
ةطوبضملادعاقملاعجار.اًحوتفمناكاذإوأ
.٤٢/ةركاذلالالخنم

.ليغشتوأفاقيإسملا

قهارملاقئاسلاعضو
"تادادعإلا"لفسأ"قهارملاقئاسلا"عجار
.هيفرتلاوتامولعملاليلديف

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

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

ةشاشىلإلاقتنالللاخدإسملا.٢
.ديكأتلا

ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣
.ماقرأ

وأماظنلالفقللفقلاءاغلإوألفقسملا
ةمئاقلاىلإةدوعللBackسملا.لفقلاءاغلإ
.ةقباسلا
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١٢٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا

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

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣

ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
دقةحومسملاةدملازواجتةلاحيفو،تقولل
.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنيعتي
:ةزهجأةثالثىلإلصيامةجمربلو

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

رارمتسالاعمطغضا،هسفنتقولايف.٢
لاسرإلازاهجرزنملكىلع
يملاعلاماظنلارارزأدحأولومحملا
اهمادختسابولطملادعبنعمكحتلل
كعبصأعفرتال.بآرملابابليغشتل
نمرشؤملاءوضريغتنيحلنيرزلانع
.عيرسلاضيمولاىلإءيطبلاضيمولا
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو
تاباوبلاحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلالادبتساتاجارجلا
ضعبةجمرب"يفروكذملاءارجإلاب
ًاقحالحضوملا"تاباوبلاليغشتةزهجأ
.مسقلااذهيف
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٤
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

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
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١٢٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
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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ةرانإلا١٢٦

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٢٦.....................ةيجراخلا
حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ

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

١٢٨..................ةيكيتاموتوألا
١٢٩.....رطخلانمريذحتلاتاضماو
رييغتوفاطعنالااتراشإ

١٢٩........................ةراحلا
١٣٠..............فاطعنالاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
١٣٠.....................تاسايقلا
١٣٠..................ةفاطللاءاوضأ
١٣٠..................فقسلاءاوضأ
١٣١.................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٣١............لوخدلادنعةءاضإلا
١٣٢............جورخلانعةءاضإلا
١٣٢...........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٣٣...........ةيراطبلاةقاطةيامح
ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٣٣.....................ةيجراخلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملايفمكحتلاحيتافم
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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١٢٧ ةرانإلا
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا

IntelliBeamماظن

حيباصملاءافطإوليغشتبماظنلاموقي
رورملافورظلاعبتيلاعلاءوضللةيسيئرلا
.ةطيحملا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

تادادعلاةعومجميفbحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظننيكمتمتيامدنع

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

bطغضا،IntelliBeamماظننيكمتل
لحيامدنعفاطعنالاةراشإعارذىلع
يفمكحتلارصنعنوكيوجراخلابمالظلا
.2وأAUTOعضولاىلعيجراخلاحابصملا

IntelliBeamماظنبةدايقلا

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

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا

/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.
.)ةعاس/ليم١٢(ةعاس

ةطساوبIntelliBeamماظنليطعتمتي.
.فاطعنالاةراشإعارذيفدوجوملارزلا
bىلعطغضا،كلذثودحةلاحيف
نوكيامدنعفاطعنالاةراشإعارذب
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم
ماظنطيشنتل2وأAUTOعضولا

IntelliBeam.ةعومجمحابصمءيضيس
طيشنتةداعإىلإةراشإللتادادعلا
.IntelliBeamماظن

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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ةرانإلا١٢٨
ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.

لعجيفببستيامم،ىلعأللعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا

وأةجرعتملاقرطلاىلعةدايقلا.
.تاعفترملا

حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

ليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ
ةيجراخلاحيباصملا
بابناكاذإريذحتةرفاصتوصردصي
لاعشإلافاقيإةلاحيفاًحوتفمقئاسلا
.ةيجراخلاحيباصملاليغشتو

ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
ةيمامألاحيباصملاب

كنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا:3
ليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررحمث
عارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلا
.هررحمثكوحنهبحساوأىرخأةرم

ةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاتاذ

يطختلاضيمو
عارذبحسا،ةيلاعلاءاوضألاضموتيكلو
.هررحمث،كوحنفاطعنالاةراشإ

)DRL(يراهنلاليغشتلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
ليغشتمتي،اهبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
طورشلاعيمجققحتدنعراهنلاحيباصم
:ةيلاتلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضو
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.

نل،ليغشتلاديقراهنلاحيباصمنوكتامدنع
حيباصملاوةرخؤملاحيباصمليغشتمتي
.ىرخألا
ليوحتمتيامدنعDRLراهنلاحيباصمئفطنت
.لاعشإلاءافطإوأOىلإةيسيئرلاحيباصملا

ةيمامألاحيباصملاماظن
ةيكيتاموتوألا
حيباصملايفمكحتلاحاتفمطبضدنع
وجلاو)يئاقلت(AUTOعضولاىلعةيجراخلا
حيباصملاءيضت،ةيفاكةجردبجراخلابملظم
.اًيئاقلتةيسيئرلا

نوكيسف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نميولعلاءزجلاباًدوجومءوضلارعشتسم
يمامألاجاجزلاىلعوأتادادعلاةحول
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١٢٩ ةرانإلا
مقتال.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمنمبرقلاب
حيباصملاءيضتسالإو،رعشتسملاةيطغتب
.اهيلإةجاحلامدعدنعةيسيئرلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا
.قفنيف
بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاماظنلمعي،ملظم
اًيجراخءوضلاناكاذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأ
ريخأتدجوي،جارجلاةبكرملاكرتتامدنع
ماظنليغشتفاقيإمتينألبقفيفط
ةرتفءانثأو.يئاقلتلاةيسيئرلاحيباصملا
تادادعلاةعومجمنوكتالدق،هذهريخأتلا
مكحتلاحاتفمنأنمدكأت.اهتداعكةئيضم
عضوميفتاسايقلاةزهجأةحولعوطسيف
يفمكحتلاحاتفمعجار.لماكلاعوطسلا
.١٣٠/تاسايقلاةزهجأةحولةءاضإ

ةجردباًعطاسيجراخلاطيحملانوكيامدنعو
.ةيسيئرلاحيباصملائفطنت،ةيفاك
ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

تاحساملاعمءاوضألاليغشت
ءانثأيمامألاجاجزلاتاحسامطيشنتمتاذإ
رصنعناكو،ليغشتلاديقكرحملاوراهنلا
AUTOعضولايفةيجراخلاحيباصملاليغشت

،ةيسيئرلاحيباصملاءيضتسف،)يكيتاموتوأ(
.ىرخألاةيجراخلاحيباصملاو،نكرلاحيباصمو
ىلعًءانبحيباصملاةءاضإلاقتنانمزفلتخي
تاحاسملانوكتالامدنعو.ةحساملاةعرس
.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلاديق
ىلإةيجراخلاحيباصملاليغشترصنعلقنا
Oةزيملاهذهليطعتل;وأ.

رطخلانمريذحتلاتاضماو

حيباصملعجلرزلااذهىلعطغضا:|
ضموتةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاتاراشإ
ةيناثةدملرزلاررح.ضيمولانعفقوتتو
فاقيإلىرخأةرمهيلعطغضاولقألاىلع
.تاضامولاليغشت

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضألمعت
.ةيئاوهلادئاسولاخفتنتامدنعاًيكيتاموتوأ

ةراحلارييغتوفاطعنالااتراشإ

ةراشإللًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالاىلإ
تادادعلاةعومجمىلعدوجوممهسضموي
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتايف
يفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
يفرمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا
ىتحةزيجوةرتفلهعضوميفهبكاسمإلا
ىلعطغضلامتاذإ.ةراحلارييغتةيلمعيهتنت
ةراشإضموت،قفربهريرحتوعارذلا
.تارمثالثفاطعنالا
رييغتوفاطعنالاةراشإليغشتفاقيإنكمي
ىلإعارذلاعاجرإلالخنماًيوديةراحلا
.يلصألاهعضوم
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ةرانإلا١٣٠
ملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبءيضي
نوكدق.ةراشإلاةفيظولمعتالدق،ةراحلا
لادبتسال.LEDةءاضإبةزهجمةبكرملاهذه
لاصتا،LEDةءاضإلاحيباصمنميأ
.كليكوب

فاطعنالاحيباصم
حيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
لمعتحيباصملاهذهنإف،فاطعنالا
:يليامملكثودحدنعاًيكيتاموتوأ
ضفخنملاءوضلاحيباصمليغشت.

.ةيسيئرلا
ةلجعوأفاطعنالاتاراشإليعفت.

.فاطعناةيوازىلعةدايقلا
ةعاس/مك٤٠نملقأةرايسلاةعرس.

.)ةعاسلايفًاليم٢٥(

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
تاسايقلاةزهجأ

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

ةفاطللاءاوضأ
نمبابيأحتفدنعةفاطللاءاوضأءيضت
زواجتطيشنتمتيملامباوبألا
ليطعتل.فقسلاءاوضأ
طغضا،فقسلاءاوضأزواجت
jىلع OFFحابصمئفطنيسو
.رزلاىلعدوجوملارشؤملا

فقسلاءاوضأ

يففقسلاءاوضأيفمكحتلاحيتافمدجوت
.يولعلالوسنوكلا
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١٣١ ةرانإلا
:ةيلاتلارارزألاىلعطغضا،ليغشتلل
jفاقيإلطغضا:ليغشتلافاقيإ

دحأحتفةلاحيففقسلاءاوضأليغشت
رزلايفرشؤملاحابصمليغشتمتي.باوبألا
طغضا.فقسلاءاوضأزواجتطيشنتةلاحيف

j OFFهذهطيشنتءاغلإلىرخأةرم
لمعتس.رشؤملاحابصمئفطنيسوةزيملا
.باوبألادحأحتفةلاحيففقسلاءاوضأ
طغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت+
.اًيوديليغشتفاقيإوفقسلاءاوضأليغشتل

ةءارقلاحيباصم
ىلعةيفلخلاوةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
باكرلاباوبأقوفويولعلالوسنوكلا
حتفدنعحيباصملاكلتءيضت.ةيفلخلا
.بابيأ

:اًيوديةءارقلاحيباصمفاقيإوأليغشتل

ةءارقلاحيباصميفحابصملاتاسدعطغضا
.ةيمامألا

باكرلاباوبأىلعحابصملاتاسدعطغضا
.ةيفلخلا

ةءاضإلاتازيم
لوخدلادنعةءاضإلا
مظعموةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
يفوأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلاحيباصملا
طغضلادنعةءاضإلاةفيعضقطانملا
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفمبKىلع

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

ءيضت،قئاسلابابحتفدنع.٨/)حاتفم
ماظنحيباصمو،مكحتلاحيباصمعيمج
بويجحيباصمو،)DIC(قئاسلاتامولعم
حيباصملائفطنت،ةيناث٣٠وحندعب.باوبألا
ءاوضألاةءاضإةدشلقتمث،ةيجراخلا
فاقيإنكمي.ئفطنتىتحىرخألاةيلخادلا
رييغتقيرطنعاًيوديلوخدلاةرانإليغشت
عضولانماجورخلاعشإلاحاتفمعضو

OFF)طغضلاقيرطنعوأ،)ليغشتلافاقيإ
.دعُبنعمكحتلاحاتفميفQىلع
ديدحتءاوضأ"عجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
يصخشلاعباطلاءافضإتحت"ةرايسلاعقوم
.١١٧/ةبكرملاىلع
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ةرانإلا١٣٢
ةزيمعملوخدلاةرانإ

Approach Detection)بارتقالافاشتكا
)ةبكرملانم
ةزيمبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ

approach detection)بارتقالافاشتكا
لوخدلاةرانإةزيملمعتس،)ةبكرملانم
دعُبنعمكحتلاحاتفمفشتكيامدنعاًيئاقلت
رتم٢قاطنيفةبكرملانمبارتقالا
.)مدق٦(
ةليوطةرتفلةفقوتمةبكرملاءاقبةلاحيف
وأدعُبنعمكحتلاحاتفممادختسانود
ليطعتمتيس،حاتفمنودبلوخدلاةيلمع
approachةزيم detection)فاشتكا
هذهطيشنتةداعإلو.)ةبكرملانمبارتقالا
رارزألانمرزيأىلعطغضا،ةزيملا
حتفاوأدعُبنعمكحتلاحاتفمىلعةدوجوملا
نيكمتةداعإلاهقلغاوةبكرملاباوبأعيمج
.بارتقالادنعلوخدلاةرانإةزيم
ةلاحلايفبارتقالافاشتكاةزيملمعتنل
:ةيلاتلا
.ةضفخنمةبكرملاةيراطبتناكاذإ.
يفوأليغشتلاعضويفلاعتشالا.

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.
عضوىلعلوخدلاةرانإطبضمت.

عقومديدحتءاوضأ"عجار.ءافطإلا
يصخشلاعباطلاءافضإتحت"ةرايسلا
.١١٧/ةبكرملاىلع

حاتفمعمبارتقالافاشتكاماظنلمعينل
:ةيلاتلاةلاحلايفيدرفدعُبنعمكحتلا
قاطنيفدعُبنعمكحتلاحاتفمكرتمت.

.قئاقدةدعلةبكرملانم)مدق١٦(رتم٥
لخاددعُبنعمكحتلاحاتفمكرتمت.

.ةلفقُمباوبألاعيمجتناكوةبكرملا
حاتفمةيراطبرمعةلاطإيفةدعاسملل
بٰنجت،نكمُمدحىصقأىلإدعُبنعمكحتلا
رتم٥نمضدعُبنعمكحتلاحاتفمنيزخت
.ةبكرملانم)مدق١٦(

جورخلانعةءاضإلا
ةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
ةءاضإلاتاذقطانملايفوأ،ليللاءانثأ
دعبقئاسلابابحتفمتيامدنع،ةدودحملا
دعبفقسلاءاوضألمعت.لاعشإلافاقيإ
حيباصملالظت.لاعشإلاليغشتفاقيإ
ةدملفقسلاحابصمكلذكوةءاضمةيجراخلا
.ًايكيتاموتوأئفطنتمث،ةنيعمةينمز
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
عباطلاءافضإعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلا

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
طبضبموقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ةلاطإوءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلا
.ةيراطبلارمع
ةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
ةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفطةروصب
،ةيراطبلانحشةلاحعافترادنعو.ىرخأ
طارفإلاعنملةفيفطةروصبةيتلوفلاضفخنت
سايقمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.نحشلايف
زكرمىلعةيتلوفةشاشوأ)رتيمتلوف(ةيتلوف
ةيؤرنمنكمتتسف،)DIC(قئاسلاتامولعم
.يعيبطرمأاذهو.ةيتلوفلاضافخناوأعافترا
.هيبنتضرعمتيس،ةلكشمدوجوةلاحيفف
ةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
ةعفترمةيبرهكلالامحألاتناكاذإؤطابتلا
كلذو.تابكرملاعيمجىلعكلذقبطنيو.ًادج
دلوم(دلوملانارودمدعببسبنوكيدق
ؤطابتلاةعرسيفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلا
ةيئابرهكلالامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإل
.ًادجةعفترملا
ديدعلاليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ءوضلاوةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يليامم
نمبابضلاليزموبابضلاحيباصمويلاعلا
يفمكحتلاةحورمويفلخلاجاجزلاىلع
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١٣٣ ةرانإلا
دعاقملاةئفدتوةعفترملاةعرسلاىلعخانملا
جراخمنملامحألاوكرحملاديربتحوارمو
.ةقحلملاةقاطلا
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو
نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
وأتاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
يف،ةردانتالاحيفو.اهتظحالمنودلحارم
،ةيحيحصتلاتاءارجإللةعفترملاتايوتسملا
هذهيف.تاءارجإلاكلتقئاسلاظحاليدق
زكرميفةلاسرضرعمتيدقةلاحلا
ةلاسرضرعةلاحيف.قئاسلاتامولعم
نمقئاسلاللقينأبحصنُي،ةيراطبلا
زكرمعجار.ناكمإلاردقةيئابرهكلالامحألا
.١١١/)DIC(قئاسلاتامولعم

ةيراطبلاةقاطةيامح
ةيامحلةممصمةيراطبلاةنحشظفحةيصاخ
.ةبكرملاةيراطب
ةءاضمةيلخادلاحيباصملاضعبكرتمتاذإ
ةيامحماظنموقيس،لاعشإلافاقيإمتو
حابصملاءافطإباهتنحشغارفنمةيراطبلا
.تقولاضعبرورمدعب

صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلاةءاضإلاب
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإنماًبيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم
فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
مث،Oعضوىلعةرانإلاحاتفمردأ،قئاقد
.2وأ;عضوىلإ
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكينأبجي
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٣٤

تامولعملاماظن
هيفرتلاو

ةمدقم
١٣٤......ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

ةمدقم
ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ويدارلالوحتامولعمىلعلوصحلل
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
وهو.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيمو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتي

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

ءاضوضلاءاغلإةزيمللقت،اهرفاوتةلاحيف
يفكرحملاجيجضنم)ANC(ةطشنلا
بلطتتو.ةبكرملانميلخادلاءزجلا
لمع)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإةزيم
كلذكوعنصملايفتبثملاتوصلاماظن
توصلامخضموتوصلاتاربكموويدارلا
ماظنوثحلاماظنو)هرفاوتةلاحيف(
يذلاليكولاجاتحيو.حيحصلكشبمداعلا
يفةزيملاهذهليطعتىلإهعملماعتت
.ةلصلاتاذعيبلادعبامتادعمتيبثتةلاح
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١٣٥ خانملايفمكحتلاحيتافم

يفمكحتلاحيتافم
خانملا

خانملايفمكحتلامظن
يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن

١٣٥.......................خانملاب

ءاوهلاذفانم
١٣٩....................ءاوهلاذفانم

ةنايصلا
١٤٠......باكرلاةروصقمءاوهرتلف
١٤٠.........................ةمدخلا

خانملايفمكحتلامظن
خانملابيئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
مكحتلاةشاشىلعوىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلاماظنرارزأمادختسامتي
.ةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلاطبضلخانملاب

ىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلارصانع

)ةقاطلا(ليغشتفاقيإ/ليغشت.١
٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٣
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٤

قئاسلابناجب
ةحورملايفمكحتلا.٥

بناجبةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.٦
بكارلا

٧.A/C)ءاوهلافييكت(
ءاوهلاريودتةداعإ.٨
٩.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
عيقصلاةلازإ.١٠
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٣٦
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.١١

يفلخلا

خانملابمكحتلاةشاش
ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.١

قئاسلاوبكارلانملك
لكىدلةرارحلاةجردضرعتادحو.٢

قئاسلاوبكارلانم
ةحورملايفمكحتلا.٣
٤.Sync)ةنمازتمةرارحةجرد(
ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٦
٧.Auto)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٨.A/C)ءاوهلافييكت(
)ةقاطلا(ليغشتفاقيإ/ليغشت.٩

عضووةحورملاتادادعإيفمكحتلانكمي
ةرارحلاةجردوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوت
نمSyncوبكارلاوقئاسلانمًالكىدل
ةيسيئرلاةحفصلايفCLIMATEسمللالخ
climateرزوأهيفرتلاوتامولعملاماظنل
مكحتلاةشاشبقيبطتلاةحوليف)خانملا(
يفرايتخالاءارجإنكميمثنمو.خانملاب
رظنا.ةضورعملاخانملابمكحتلاماظنةحفص
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتليلد

خانملابمكحتلاةلاحةشاش

لکشبخانملايفمکحتلاةلاحةشاشرھظت
خانملايفمکحتلارصانعطبضدنعزجوم
.طسوألالوسنوكلابةدوجوملا

يفداصتقالاىلعخانملايفمكحتلاريثأت
دوقولا
ةمظنألاىلعخانملابمكحتلاماظندمتعي
نكمي.ةقاطلالخدوةئفدتللةرايسلابىرخألا
خانملايفمكحتلاتادادعإضعبيدؤتنأ
.دوقولامادختساةدايزىلإ
ةيلاتلاخانملايفمكحتلاتادادعإمدختست
:دوقولانمديزملا
.MAXءاوهلافييكتعضو
عيقصلاةلازإعضو.
١٥لثم،ىوصقلاةرارحلاةجردتادادعإ.

٣٢وأ)تياهنرهفةجرد٦٠(ةيوئمةجرد
)تياهنرهفةجرد٩٠(ةيوئمةجرد

ةعفترملاةحورملاةعرستادادعإ.
:دوقولامادختساليلقتيفةدعاسملل
لماكلايئاقلتلامكحتلاماظنمدختسا.

."يئاقلتلاليغشتلا"يفحضوموهامك
يفىلعأةرارحةجرددادعإددح.

.درابلاسقطلايفلقأوراحلاسقطلا
الامدنعءاوهلافييكتليغشتفاقيإبمق.

.هيلإةجاحكانهنوكت
حسملعيقصلاليزممدختسا.

.طقفذفاونلا
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١٣٧ خانملايفمكحتلاحيتافم
يكيتاموتوألاليغشتلا
فئاظولايفاًيكيتاموتوأماظنلامكحتي
ةرايسلاديربتوأنيخستلةيلاتلاةسمخلا
:ةبولطملاةرارحلاةجردىلإًالوصو
ةحورملاةعرس.
ءاوهلاليصوتعضو.
ءاوهلافييكت.
ةرارحلاةجرد.
ءاوهلاريودتةداعإ.
ليلداذهف،AUTOحابصمرشؤمةءاضإدنع
.اًيكيتاموتوألمعتةسمخلافئاظولانأىلع
دادعإلارهظيسواًيوديةفيظولكطبضنكمي
ليغشتلاءاغلإىلإاذهيدؤيسو.ددحملا
رشؤمحابصمئفطنيسولماكلايكيتاموتوألا

AUTO.اًيودياهطبضمتيمليتلافئاظولا
مغرلاىلعاًيكيتاموتوأاهبمكحتلارمتسيس
.AUTOرشؤمحابصمةءاضإمدعنم

:يكيتاموتوألاعضولاىلعماظنلاعضول
.AUTOىلعطغضا.١

.قئاسللوبكارللةرارحلاةجردنّيع.٢
دادعإبأدبا،مئالملادادعإلاىلإلوصولل
ةيوئم٢٢ةجردىلعةرارحلاةجرد
ىتحماظنلاكرتاو،)تياهنرهف٧٢(

ةجردطبضا،كلذدعبو.هلمعمظتني
ىلعلوصحللةجاحلابسحةرارحلا
.ةمئالملضفأ

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
اًيكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
.راحلاسقطلاءانثأ
هبمكحتلادنعريودتلاةداعإءوضلعتشينل
ةداعإرايتخال@ىلعطغضا.اًيكيتاموتوأ
ىرخأةرمهيلعطغضاو،ًايوديءاوهلاريودت
.يجراخلاءاوهلارايتخال
دوجوملايسمشلارعشتسملاةيطغتبنجت
نمبرقلابتاسايقلاةزهجأةحولىلعأ
رعشتسملااذهمظنيثيح.يمامألاجاجزلا
ليمحتلاىلعاًدامتعاءاوهلاةرارحةجرد
اهركذدراولا"تاسجملا"عجار.يسمشلا
.مسقلااذهيفاًقحال

يوديلاليغشتلا
رزلااذهىلعطغضا:فاقيإ/ليغشت
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإوأليغشتل
عنممتيس،ماظنلاليغشتفاقيإدنع.خانملا
دنع.ةرايسلاىلإيجراخلاءاوهلالوخد
وأرزيأىلعطغضلاوأ،ماظنلاليغشت
مكحتلاماظنليغشتمتيس،ضبقملاريودت
دادعإلابسحءاوهلاليصوتمتيمثخانملاب
.يلاحلا

Q9 R:ةحورملابمكحتلارصانعطغضا
،خانملابمكحتلاةشاشوأطسوألافرلاىلع
عمطغضا.ةحورملاةعرسضيفختوأةدايزل
ةعرسلاطبضلمكحتلارصانعىلعرارمتسالا
.عرسأوحنىلع
ىلإةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
.يكيتاموتوألاليغشتلا
نملكىدلةرارحلاةجرديفمكحتلا
ةرارحلاةجردطبضنكمي:قئاسلاوبكارلا
بكارلاوقئاسللةبسنلابلصفنموحنىلع
wطغضا.يمامألا /xضفخوأعفرل
.ةرارحلاةجرد

SYNC)تادادعإطبرلطغضا:)ةنمازم
ءاوهلافييكتوبكارلابناجةرارحةجرد
ترفوتاذإ،قئاسلابناجدادعإعمفلخلاب
SYNCرشؤمحابصمءيضيس.ةزيملاهذه
ةجردتادادعإطبضمتيامدنع.)ةنمازم(
،فلخلابءاوهلافييكتوأبكارلاةرارح
.)ةنمازم(SYNCرشؤمحابصمئفطني
بكارللةيبناجلاةرارحلاةجردةشاشضرعت
وأاهعفردنعةرارحلاةجرددادعإقئاسلاوأ
.اهضفخ
طغضا:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
قفدتهاجتارييغتلzوأ]وأYىلع
عضولارزيفرشؤمحابصمءيضي.ءاوهلا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٣٨
ةثالثلارارزألاعيمجمادختسانكمي.ددحملا
عضوديدحتلةثالثلارارزألانمةعومجميأوأ
.ءاوهلاليصوت
ليغشتلاءاغلإىلإعضولارييغتيدؤيو
عضولاىلإماظنلالاقتناويكيتاموتوألا
)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا.يوديلا
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل

z:ةذفانلافيظنتىلععضولااذهلمعي
وحنءاوهلاهّجوي.ةبوطرلاوأبابضلانم
ةيجراخلاةحوللاويمامألاجاجزلاجراخم
اًيئاقلتماظنلاموقي.ةيبناجلاذفاونلاةيوهتو
ىلإلوخدلاىلعيجراخلاءاوهلارابجإب
ملامءاوهلافييكتطغاضليغشتوةبكرملا
ةجردنمةيجراخلاةرارحلاةجردبرتقت
.دمجتلا

Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا

،ةيضرألاجراخموحنءاوهلاهيجوتمتي:]
يمامألاجاجزلاىلإهنمضعبهجتيامنيب
ةيضرأجراخمويبناجلاجاجزلاجراخمو
.يناثلافصلا

نميمامألاجاجزلافيظنتلطغضا:0
هّجوي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
ةحوللاويمامألاجاجزلاجراخموحنءاوهلا
ءيضي.ةيبناجلاذفاونلاةيوهتوةيجراخلا
ةجردنكتملامكلذكءاوهلافييكتطغاض
.دمجتلاةجردنملقأةيجراخلاةرارحلا

ةيؤرلانكتملامةبكرملادقتالأكيلع
.ذفاونلاعيمجلالخنمةحضاو
.١٣٩/ءاوهلاذفانمعجار

فاقيإ/ليغشتلطغضا:ءاوهلافييكت
حابصمءيضيو.ءاوهلافييكتماظنليغشت
.هنيكمتمتدقءاوهلافييكتنأنيبيلرشؤملا
متينل،ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيف
فييكتحابصملظيس.ءاوهلافييكتليغشت
ةرارحلاةجردتناكولىتحًءاضمءاوهلا
.ضافخنالاةديدشجراخلاب

.ءاوهلاريودتةداعإليغشتلطغضا:@
ءاوهلاريودتمتي.يئوضرشؤمءيضيس
.لخادلانمةبكرمللعيرسلاديربتلاضرغب
ءاوهلالوخدليلقتلهمادختسانكميامك
.ةبكرملاىلإحئاورلانمهريغويجراخلا
طيشنتدنعءاوهلافييكتطغاضلمعياًضيأو
.عضولااذه

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأمدختست
ىلعنمبابضلاةلازإلةئفدتةكبشيفلخلا
.يفلخلاجاجزلا

K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
.يجراخلاعضولا

جاجزلاىلعبابضلاةلازإةادألمعتال
عضويفلاعشإلانوكيامدنعالإيفلخلا
يفبابضلاليزملمعفقوتي.ليغشتلا
ىلعهعضووألاعشإلاليغشتفاقيإةلاح

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

هيبنت

داحمسجيأوأةداحةرفشمادختسانإ
قحليدقةيلخادلاةيفلخلاةذفانلافيظنتل
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأبررضلا
ةبكرملانامضيطغينلو.يفلخلا
يفلخلاجاجزلافظنتال.حيلصتلافيلاكت
.ةداحماسجأمادختسابلخادلانم

ةرايسلاتناكاذإ:نيخستللةلباقلاايارملا
نإف،نيخستللةلباقةيجراخايارمبةزهجم
عيقصلاوأبابضلاليزتيكلنخستايارملا
ىلعطغضلادنعكلذوةآرملاحطسىلعنم
.ةيفلخلاةذفانلابصاخلابابضلاةلازإرز
.٣٠/نيخستللةلباقلاايارملاعجار
:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
دق،دعُبنعليغشتلاةيناكمإرفوتةلاحيف
متيامدنعخانملايفمكحتلاماظنلمعي
ليزملمعيدق.دعُبنعةبكرملاليغشت
دعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
ءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربلاًقفو
ءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإرشؤمحابصم
.دعُبنعليغشتلا
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١٣٩ خانملايفمكحتلاحيتافم
ماظنلمعيس،هبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
جراخلايفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدت
وجلاناكاذإدعاقملاةيوهتماظنلمعيسوأ
حيباصملاءيضتالدق.جراخلايفاًراح
ءانثأدعاقملاةيوهتوأةئفدتىلعةرشؤملا
ةبكرملاتناكاذإ.دعُبنعليغشتلاءدب
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيس،هبةزهجم
ًادرابوجلاناكاذإدعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
رشؤملاحابصملاءيضيالدق.جراخلايف
.ةدايقلاةلجعةئفدتىلع

تاسجملا

يفدوجوملايسمشلارعشتسملالمعي
ةزهجأةحولطسوعيقصلاةلازإةكبش
.ةيسمشلاةرارحلاةبقارمىلعتاسايقلا
يسمشلارعشتسملاةيطغتمتتالأبجيو
.ةحيحصةروصبماظنلالمعينلفالإو
ةرارحلاةجردلرعشتسماًضيأدجويامك
اذهموقيو.ةيمامألاةكبشلافلخةيجراخلا
ءاوهلاةرارحةجردةءارقبرعشتسملا
ةجردىلعظافحلاىلعدعاسيويجراخلا
ثدحتنأنكميو.ةبكرملالخادةرارحلا
ةضورعملاةرارحلاةجردلةحيحصريغةءارق
.ةبكرملامامأءاطغيأمادختساةلاحيف
تامولعملاخانملايفمكحتلاماظنمدختسي
ىلعظافحللتارعشتسملاهذهنم
ةجردطبضقيرطنعةحيرملاتادادعإلا
ليصوتعضووةحورملاةعرسوجرخملاةرارح
ًءاوهلسرينأًاضيأماظنللنكمي.ءاوهلا
.سمشلاةعشألهجاوملاةبكرملابناجلدربأ
بسحءاوهلاريودتعضومادختسانكميامك
جرخملاةرارحتاجردىلعظافحللةجاحلا
.ةدرابلا

ءاوهلاذفانم
يفدجوتطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتف
كلذكوتادادعلاةحوليبناجىلعوفصتنملا
لوسنوكلايفنيزختلاةقطنمةيفلخيف
.يزكرملا
قفدتهاجتارييغتلقلزملايضبقمكرح
.هقلغوأءاوهلا

ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
ءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملالخاد

كرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.
صاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلانيسحتل
.ةبكرملاىلإةلخادلاةبوطرلا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٤٠
دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.

يفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
تادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار
.ةبكرملليجراخلالكيهلل

تاحتفذفانمبةزهجأةيألخدتال.
دقوءاوهلاقفدتاذهقوعيدقف.ةيوهتلا
.ةيوهتلاتاحتفلفلتثودحيفببستي

ةنايصلا
باكرلاةروصقمءاوهرتلف
علطلارابغوةبرتألانمرتلفلاللقي
نمءاوهلااهلمحييتلاىرخألاتاجّيهملاو
لخادىلإبوحسملايجراخلاءاوهلا
نمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو.ةبكرملا
لودجعجار.ةينيتورلاةلودجملاةنايصلا
.٢٨٦/ةنايصلا

لادبتساصوصخبليكولاىلإعوجرلاىجري
.رتلفلا

ةمدخلا
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
ةنايصمدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظن
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا

تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدعُي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٢٨٦/ةنايصلالودجعجار
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١٤١ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا

١٤٢..............دوقولاكالهتسا
١٤٢......ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
١٤٣.................ةيئاقولاةدايقلا
١٤٣.............ةبكرملايفمكحتلا
١٤٣........................لمارفلا
١٤٣.........................هيجوتلا
١٤٤.........قيرطلاجراخدادرتسالا
١٤٥...................ةرطيسلادقف
ةيسفانتلاةدايقلاوراسملاثادحأ

١٤٥........)طقفV-Seriesزارط(
١٤٨.........ةللبمقرطىلعةدايقلا
١٤٩.........ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
١٥٠..............ءاتشلايفةدايقلا
١٥١...............ةبكرملاتقلعاذإ
١٥١............ةبكرملاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٥٥........ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٥٥..................ةبكرملاداوملا
١٥٦................لاعشإلاعاضوأ
١٥٧............كرحملاليغشتءدب
١٥٨...............ماظنلافاقيإ/ءدب
تاقحلملاةقاط
١٥٩..............)RAP(ةنزتخملا
١٥٩........نكرلاعضوىلإلاقتنالا

١٦٠......نكرلاعضونمرايغلالقن
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٦٢.....................لاعتشالل
١٦٢...................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
١٦٢...............كرحملاتاثاعبنا
١٦٣.....اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
١٦٣.......يكيتاموتوألاةكرحلالقان
١٦٧..................يوديلاعضولا

ةدايقلاةمظنأ
١٦٩.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
١٦٩........ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
عناملالمارفلاماظن

١٦٩...............)ABS(قالغنالل
١٧٠.........يئابرهكلانكرلالمارف
١٧١.................لمارفلادعاسم
ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن

١٧١............)HSA(تاعفترملا
يئاقلتلافاقيإلا

١٧٢...............)AVH(ةبكرملل

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٧٢.........تابثلايفينورتكلإلا
١٧٤............ةدايقلاعضوبمكحتلا
١٧٩..........ةيسفانتلاةدايقلاعضو

ةدودحمةيلضافتسورتةعومجم
١٨١.......................ذفانملا

ةعرسلاتبثم
١٨١...................ةعرسلاتبثم
ةعرسلايفمكحتلاةزيم
١٨٣......................ةيمؤالتلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
١٩٢.........قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

١٩٣.......................فلخلل
١٩٩....فلخلايفةاشمدوجوهيبنت
٢٠٠........ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢٠١.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ئراوطلالمارف
٢٠٣...............)AEB(ةيئاقلتلا
ةاشملاةلمرفماظن

٢٠٥.................)FPB(مامألاب
ءايمعلاةقطنملاريذحت

٢٠٧..............)SBZA(ةيبناجلا
٢٠٧....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

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

دوقولا
٢١١................ايلعلاةئفلادوقو
زارطLSYكرحم(هبىصوملادوقولا

L4٢١١.............)رتل٢.٠ةعس
زارط،LGYكرحم(هبىصوملادوقولا

V6٢١١..........)تارتل٣٫٠ةعس
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ليغشتلاوةدايقلا١٤٢
٢١٢.......همادختساعونمملادوقولا
٢١٢.................دوقولاتافاضإ
٢١٢....................نازخلاءلم
٢١٤......ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ةروطقمبحس
٢١٤.....بحسلانعةماعتامولعم
تاداشرإوةدايقلاقرط
٢١٥........................رطقلا
٢١٨.................ةروطقمبحس
٢١٩........ةروطقملابحسةزيهجت

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٢١.....ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ةدايقلاتامولعم
لضفأيداصتقابولسأبةدايقلا
دوقولاكالهتسايف
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
:ةدايقلادنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
ةجردىلإخانملابمكحتلاةمظنأطبضت.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
الامدنعمهليغشتفقوأوأكرحملا
.مهيلإةجاحكانهنوكت

مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.
.ئداهوحنىلععراستلاب

بنجتو،اًيجيردتلمارفلاىلعطغضا.
.ئجافملافقوتلاتالاح

ةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.
.ةليوطتارتفلؤطابتلا

فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.
مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا
.ةعرسلاتابثيف

ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلا

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.

ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
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
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١٤٣ ليغشتلاوةدايقلا
،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.

ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا

ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلالبق

ءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
.لافطألاب

وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثتةليسو

،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
ثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
كيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤي
.ةدايقلايفزيكرتلا

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ماظنلااذهمادختسانأشبتامولعملانم
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةحالملاماظنو
فتاهنارقإةيفيككلذيفامب،كلذب
.همادختساولومحم

ةيئاقولاةدايقلا
وهامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصقُي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو".اًعقوتمسيل
رظنا.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٤٨/نامألاةمزحأ
نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكوهلعفنكميامعقوت.ءاطخألا
.هلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةبكرملايفمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل
.ةدايقلا

لمارفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
نيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساود
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلاءارجإلانأ

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

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

.رورملا
ثودحوألمعلانعكرحملافقوتةلاحيف
ةلمرفلالمارفلادقفيدق،لمارفلابلطع
ىلإةجاحكانهنوكتس.ةقاطلابةززعملا
نأنكميوةبكرملافاقيإلدهجلانمديزم
.فقوتلللوطأاًتقورمألاقرغتسي

هيجوتلا

هيبنت

ةدايقلابنجت،هيجوتلاماظنفالتإبنجتل
وأتابكرملافصزجاوحوأةفصرألاقوف
/مك٣نمرثكأتاعرسبةلثامملاءايشألا
دنعرذحلاخوت.)ةعاسلايفليم١(ةعاس

)عبتي(
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ليغشتلاوةدايقلا١٤٤

)عبتي(هيبنت

لصاوفلثمىرخأءايشأقوفةدايقلا
جتانلافلتلا.ةعرسلاتابطموتاراحلا
نوكيالةبكرملامادختساءوسنع
.ةبكرملانامضبالومشم

دهجلاريغتمهيجوتلا
رادقمنمعونيهيجوتماظنبةدوزمةبكرملا
قلعتياميفةبكرملاهيجوتلبولطملادهجلا
.ةبكرملاةعرسب
لقأبولطملاهيجوتلادهجرادقمنوكيو
رثكأةبكرملالعجلأطبألاتاعرسلاىلع
لكشباهفاقيإنكميوةروانملاىلعةردق

ديزيفىلعألاتاعرسلاىلعامأ.ةلوهسرثكأ
.هيجوتلليضايربولسأءاطعإلهيجوتلادهج
.تابثلاومكحتلانمىصقألادحلاكلذرفوي

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

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا

،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.
قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادزمث
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
)ABS(ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت.

قيرطلاجراخدادرتسالا
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١٤٥ ليغشتلاوةدايقلا
نمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
قيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلع
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأ

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،اًيلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،اًبيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا

ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلاىلع

ةرطيسلادقف
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

ةيسفانتلاةدايقلاوراسملاثادحأ
)طقفV-Seriesزارط(

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

قابسلاتاراسمثادحأرثؤتنأنكمي
عجار.ةبكرملانامضيفةيسفانتلاةدايقلاو
يفةبكرملامادختسالبقنامضلاليلد
.ةيسفانتلاةدايقلا
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ريذحت}
ةقباسميأيفةكراشملالبق،مق
ىرخأةرملوخدلاةداعإلبقوتارايسلل
ليماوصطبرماكحإب،ةماعلاقرطلاىلإ
اًقفوطبرحاتفممادختسابتالجعلا
نأنكمي.ةبسانملاطبرلامزعتافصاومل
ماكحإمتيتلاتالجعلاليماوصببستت
يفحيحصريغوأميلسريغلكشباهطبر
يدؤيامم،رجفنتوأتالجعلايخترتنأ
تاردقلاعجار.مداصتثودحىلإ
تافصاومةفرعمل٢٩٧/تافصاوملاو
.لجعلاليماوصطبرمزع

هيبنت

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

روحملالئاس
مك٢٤٠٠ةفاسمرواحملاعطقتنأبجي
يفةدايقلايفاهمادختسالبق)ليم١٥٠٠(
.قابسلاتاراسم
يفلخلاروحملالئاسةرارحةجردعفترتدق
عفدلازارطنمةرايسلاتناكاذإيمامألاو
يفةدايقلاةلاحيفكلذو،تالجعلاعيمجب
لئاسةئبعتبمقولئاسلاغرف.ةقاشفورظ
وأقابسلوأضوخنمءاهتنالادعبديدج
ةعاس٢٤لكدعباًضيأو،يسفانتةدايقثدح
رظنا.ةيسفانتلاةدايقلاوأقابسلانم
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

٢٩٣.

هيبنت

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

كرحملاتيز
ءانثأةرركتمةروصبتيزلاىوتسمنمققحت
ةدايقلاوقابسلاتاراسمثادحأضوخ
دنعتيزلاىوتسمىلعظفاحوةيسفانتلا
.اهنمبرقلابوأايلعلاةمالعلا

دوقولا
صاصرلانميلاخلازاتمملادوقولامدختسا
98ةميقبنلعمناتكوأمييقتب RONيف
لاخدوقومادختسابحمسُي.قابسلاتابلح
ةميقبنلعمناتكوأمييقتبصاصرلانم

95 RON،ضافخناىلإاذهيدؤيسنكلو
/همادختساعونمملادوقولارظنا.ءادألا

٢١٢.

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

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

هيبنت

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

ةلاحيفلمارفلاديربتةيلمعنيسحتنكمي
يمامألالمارفلاصرقشاشريقاوةلازإ
ةلازإةيلمعمزلتست.يمامألاراطإلافرحمو
ةيندعملاءازجألاةيامحةرورضيقاولا
رعشتسمكالسأوقيلعتلاماظنبةصاخلا
لمارفلاصرقدنعةرهاظلاةلجعلاةعرس
.ةلزاعةيرارحةيطغأمادختسابكلذو
ثدحلكلبقلئاسلاىوتسمنمققحت
.يسفانتةدايق

لمارفلاةناطبلكآتتارعشتسم
لمارفلاةناطبلكآتتارعشتسمةلازإبجي
وأرامضمثدحيألبقلمارفلاتامدقنم
تارعشتسملاتيبثتةداعإنكمي.قابس

يفريبكلكآتةظحالممتيملاذإةيلصألا
ىلإرعشتسملادتميالأبجي.لمارفلاةناطب
سامتلادنعلمارفلاةناطبحطسءاروام
بجي،ةلاحلاهذهةظحالمتمتاذإ.راودلا
متيىتحلمارفلاةناطبرمعماظنليطعت
لمارفلاتاناطبنمةديدجةعومجمتيبثت
.ماظنلانييعتةداعإوتارعشتسملاو

لمارفلالالحمضاريذحتدعاسمماظن
لمارفلالالحمضاريذحتدعاسمماظنبقاري
ماظنلافشتكااذإ.لمارفلاماظنءادأ
لمارفلالئاسناكاذإوأ،لمارفلالالحمضا
هيبنتمتيسف،نايلغلاةطقننمبرقلاب
.قئاسلا
قئاسلاتامولعمزكرمضرعي:١ةلحرملا
)DIC(عافترابنجتلحبكلاليلقت"ةلاسر
لمارفلاةساوددهجدادزيو"ةرارحلاةجرد
ىلعبجي،ةلاسرلارهظتامدنع.رفسلاو
.لمارفلاةساودىلعطغضلاليلقتقئاسلا
قئاسلاتامولعمزكرمضرعي:٢ةلحرملا
)DIC(ةطرفملمارفلاةمدخ"ةلاسر
لئاسةرارحةجردنأاهدافم"نآلانيخستلا
ديزي.نايلغلاكشوىلعوطرفملمارفلا
،رفسلاولمارفلاةساوددهجنمماظنلا
أدبينأبجي.ةبكرملاةعرسنماًضيأدحيسو
ىلعناكاذإةئداهةفلبروفلاىلعقئاسلا
ذخ،ةلاسرلاهذهترهظاذإ.حيحصلاراسملا
.كليكوىدلاهتنايصلةبكرملا

تاراسمللمارفلاعيملتءارجإعابتا/قابسلا
قابسلا

هيبنت

عيملتءارجإبمايقلادنعلمارفلافعضتس
كلذببستينأنكميوراسملللمارفلا
.ةوقلاةدايزولمارفلاةساودكرحتيف
فقوتلاةفاسمةدايزىلإكلذيدؤيامبر
.لماكلابلمارفلاعيملتمتيىتح

نمأدبتةرم٢٥لمارفلامدختسا.١
)ةعاس/ليم٦٠(اس/مك١٠٠ةعرس
عم)ةعاس/ليم٣٠(اس/مك٥٠ىتح
اذهدعيو.ج٠٫٤رادقمبؤطابت
ةدايقبمق.لمارفللاًطسوتماًمادختسا
ىلع)ليم٠٫٦(مك١ةفاسملةبكرملا
اهيفمدختستةرملكنيباملقألا
هذهزواجتمتيامبر.ىرخألاولمارفلا
نمرثكأعطقمتاذإىلوألاةوطخلا

ليتمادختساب)ليم٢٠٠(مك٣٢٠
.لمارفلا

نماًءدبةرم٢٥لمارفلامدختسا.٢
)ةعاس/ًاليم٦٠(ةعاس/مك١٠٠ةعرس
عم)ةعاس/ًاليم١٥(ةعاس/مك٢٥ىتح
اذهدعيو.ج٠٫٨رادقمبؤطابت
مدععم،لمارفللاًفينعاًمادختسا
قالغناللعناملالمارفلاماظنطيشنت
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ليغشتلاوةدايقلا١٤٨
)ABS(.ىلعمك١ةفاسملةبكرملادُق
تارمنيبام)ليم٠٫٦(لقألا
.مادختسالا

اس/مك١٠٠ةعرسبةبكرملادُق:ةئدهتلا.٣
اًبيرقتمك١٥ةفاسمل)ةعاس/ليم٦٠(
.لمارفلامادختسانود)لايمأ١٠(

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

ةيلاعلمارفلامظنةفاكعملاحلاوهامك
.اًيعيبطاًرمأريرصلاضعبرودصربتعي،ءادألا

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

ةمدقملايلامجإ
ةجرد٠٫٢وبدحتةجرد١٫٧-:يفلخلا.

ةمدقملايلامجإ

تادعملاتاراطإبةدوزملاتابكرملا
ةيلصألا
ةقلعتملاتايصوتلاوتابلطتملاعبتا
ةدايقلادنعتاراطإلاءاوهطغضتايوتسمب
،ةفلتخملاتاراسملا/تارامضملاعاونأىلع
ديجلكشبةبكرملانزاوتيفاذهدعاسيس
.رجلابقلعتياميفتاراطإلاءادأنيسحتو
ءاوهطغضديدحتلبسانملاريدقتلامدختسا
/راسمللةبسانملاتاعرسلاوتاراطإلا
لصتا.ةيئيبلافورظلاكلذكورامضملا
ةبغرلالاحيفتاراطإللةعنصملاةهجلاب
.ةدعاسملانمديزميف

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

ليغشتلاوةدايقلا

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

ةللبمقرطىلعةدايقلا
يفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
يلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلا
.عراستلاوفقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلا
يفأطبأةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا
بنجتوةدايقلافورظنمعاونألاهذه
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلا
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا
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١٤٩ ليغشتلاوةدايقلا

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

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

نوكيذئدنعفءاملاقوفقلزنتةبكرملا
وأًاليلققيرطلاعمةبكرملاتالجعسمالت
.ًادوجومريغ
قوفقالزنالاصوصخبةتباثدعاوقدجوتال
يهصوصخلااذهيفةحيصنلضفأو.ءاملا
.ًاللبمقيرطلاناكاذإةعرسلائطبتنأ

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

.ةديجةلاحيفيمامألا
ةلسغملئاسنازخءلمىلعصرحإ.

.يمامألاجاجزلا
تاذةديجتاراطإمادختساىلعصرحإ.

رظنا.يجراخلاراطإللبسانمقمع
.٢٥٧/تاراطإ

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم

ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.
.ةديجةلاحيفاهئاقبو

لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.
.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو

اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.
.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
.رادحنالاديدشولزانقيرطىلعلمارفلا

ريذحت}
لتلاردحنملوزنناكمبةروطخلانمو
حاتفمطبضعموأ)دياحم(Nعضولاىلع
نكمي.ليغشتلافاقيإعضوىلعلاعشإلا
لمارفلانيخستىلإاذهيدؤينأ
صرحا.هيجوتلايفةدعاسملانادقفو
قيشعتوكرحملاليغشتىلعًامئاد
.ةبسانملاسورتلادحأىلعةبكرملا
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٠
فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.

مدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
طخلاروبعمدعوضرعلابفارحنالا
.طسوألا

؛تاعفترملاممقىلعةدايقلاءانثأهبتنا.
اهبريستيتلاةراحلايفقئاعدجويدقف
وأةلطعتمةرايس،لاثملاليبسىلع(
.)مطحتثداح

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

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

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.١٧٢/تابثلايفينورتكلإلا

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

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

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

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

.ةيجراخلاايارملا

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

دنعدوجوملاًةصاخو،ةرايسلا
.مداعلابوبنأ

)عبتي(
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١٥١ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
ةرايسلابناجىلعاًبيرقت)نيتصوب(
نأنكميثيحبحايرللهجاوملاريغ
لخادىلإددجتملاءاوهلالخدي
.ةرايسلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول

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

عجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٦٢/كرحملاتاثاعبنا

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

حيباصملابتاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشت
كلذءارجإبمق.ةدعاسملابلطلةيمامألا
.دوقولاىلعظافحللنكممردقلقأب

ةبكرملاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
الثيحبًادجديدشلكشبةقلاعتناكاذإو
فقوأ،ةبكرملاريرحتبحسلاماظنلنكمي
ةقيرطمدختساوبحسلاماظنليغشت
ماظن/رجلايفمكحتلارظنا.تالجعلاحيجرت
.١٧٢/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
.٢٧٤/ةبكرملابحسعجارف

ةبكرملاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلطُي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
.عنصملايفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
ناحضويدقةرايسلاىلعناقصلمدجوي
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٢
لكشلابهلمحاهنكمييذلانزولا
تامولعمقصلمامهو،حيحصلا
.دامتعالاقصلموةلومحلاوتاراطإلا

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

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم
تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابةصاخلاةلومحلاو
.)Bةماعدلا(ةبكرمللىطسولاةماعدلا
تاراطإلاتامولعمقصلمحضوي
باكرللةصصخُملادعاقملاددعةلومحلاو
باعيتسانزولىصقألادحلاو)1(
.لطرلاومارغوليكلاب)2(ةبكرملا
تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
ةبسنلابراطإلاساقماًضيأةلومحلاو
)3(ةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
خفنلاهبىصوملاطغضلاتايوتسمو
نمديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلا

عجار،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملا
و٢٥٧/تاراطإ
.٢٦٠/تاراطإلاطغض

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.
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١٥٣ ليغشتلاوةدايقلا
حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤

.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
ناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
لطر١٤٠٠يواسي"XXX"رادقملا
١٥٠نزوبباكرةسمخكانهو
حبصيذئدنع،ةبكرملايفًالطر
ةعسوةحاتملاةلومحلارادقم
ًالطر٦٥٠بئاقحلالمح
)١٥٠×٥(٧٥٠-١٤٠٠(=

).ًالطر٦٥٠
بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥

ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.٤ةوطخلا

يفمدختسُتسكترايستناكاذإ.٦
ةفاضإمتيفوس،ةروطقمبحس
ىلإةروطقملاهلمحتيذلالمحلا
ليلدلااذهىلإعجرا.ةرايسلا
ةلومحلانمكلذللقُيفيكديدحتل
ةحاتملابئاقحلالمحةعسو
".كتبكرمل

عالطالل٢١٨/ةروطقمبحسعجار
بحسنعةمهمتامولعمىلع
بحسلاةمالسدعاوقوةروطقملا
.ةروطقملابحسبةصاخحئاصنو

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(
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٤

٣لاثم
لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١

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

مغك٤٥٣=٥×)لطر٢٠٠(
.)لطر١٠٠٠(

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
تامولعمىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
نكامأوةبكرملاةعسنزونعةددحم
عمجملانزولاديزينأبجيال.دعاقملا
نزونعةلومحلاوباكرلاوقئاسلل
.ةبكرملاةعس

دامتعالاقصلم

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

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملافاطعنالا
ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.

،ةلومحلاةقطنميفو.ةبكرملاب
مامألاىلإاهعضوىلعصرحا
عزوتنألواح.ناكمإلاردق
.يواستلابلمحلا

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

ةتباثلاريغءايشألانيمأتبجي.
.ةبكرملايف

اًيوطمدعقميأكرتتال.
ةجاحكانهنكتملاملفسألل
.كلذىلإ
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١٥٥ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةيادبلا
ةديدجلاةرايسلاضيورت
لوألالخاهبىصوملاتاداشرإلاهذهعبتا

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

.ةئجافملاتافقوتلاوليغشتلا
ةعرسكةقيقدلايفةفل٤٠٠٠زواجتتال.

.كرحملل
ءاوس،ةتباثةعرسىلعةدايقلابنجت.

.ةضفخنموأةيلاعتناك
ةلمرفللىندأةعرسىلإلاقتنالابنجت.

ةعرستناكاذإةبكرملاءاطبإلوأ
يفةرود٤٠٠٠نعديزتكرحملا
.ةقيقدلا

كرحملاطبضتال.ًالماعكرحملاكرتتال.
تاعرسىلعريسلادنعىلعأرايغىلع
.ةضفخنم

سرادموأقابسلاثادحأيفكرتشتال.
ةهيبشلاةطشنألاوأةيضايرلاةدايقلا
.هذهنييلتلاةرتفلالخ

ةداعإلةرملكدنعكرحملاتيزصحفا.
دنعتيزلاةفاضإبمقودوقولابدوزتلا
تيزلاكالهتسانوكيدق.ةرورضلا
لوألالخداتعملانمربكأدوقولاو

.)ليم١٥٠٠(مك٢٤٠٠
ةدايقلاكيلع،ةديدجلاتاراطإلانييلتل.

تافطعنملابنجتوةطسوتمتاعرسب
.)ليم٢٠٠(مك٣٠٠لوأيفةديدشلا
ىصقأدحدجويالةديدجلاتاراطإلا
ىلإليمتدقواهبصاخلابحسلل
.قالزنالا

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

ةبكرملاداوملا
ءازجأبةدوزمةبكرملاهذهنوكتنأنكمي
ةبلوقبكرموأةينوبركفايلأىلعيوتحت
يوتحتدق.ىرخأةبكرمداوموأحئافص
ىلعليكولاةفرعمببكرُتيتلاتاقحلملا
.ىرخأةبكرمداوم

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

ريذحت}
لاحةحجرأتملاتالصولارسكنتنأنكمي
فلتىلإيدؤيامم،طغضللاهضرعت
قوففقتال.حورجبةباصإلاوأةبكرملا
ةجردكاهمدختستوأةحجرأتملاةلصولا
.دوعصلل
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٦

ريذحت}
لاحةيفلخلاةيفرطلاحباوكلارسكنتدق
فلتىلإيدؤيامم،طغضللاهضرعت
ةبكرملاعفدتال.حورجبةباصإلاوأةبكرملا
حباكلامدختستوأحباكلالالخنم
.ضبقمك

لاعشإلاعاضوأ

نودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنمحاتفم
يطاغضنالاليغشتلارزناكاذإ
ةرايسلانوكتنأنكمي،لمعيال
امميوقويداريئاوهةراشإنمةبيرق

لوخدلاماظنعملخادتلاببسُي
رظنا.)RKE(حاتفمنودبيكلساللا

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٨/)حاتفم
ليغشتبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
.لمارفلاةساودمادختسابجيو،ةرايسلا
دجوتال(ليغشتلافاقيإ/كرحملافاقيإ
طغضا،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤمحيباصم
ENGINEىلع START/STOPةدحاوةرم
.كرحملاليغشتفاقيإل
فوس،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
لظتفوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتي
رظنا.ةطشن)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاط
.١٥٩/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط

عوجرلا(Rعضويفةبكرملاتناكاذإ
،)يوديلاعضولا(Mوأ)ةدايقلا(Dوأ)فلخلل
فقوتيو)نكرلا(Pعضولاىلإلوحتتسف
تاقحلملاةقاطلظتامنيبلاعشإلاليغشت
.ةطشن)RAP(ةزجتحملا
فوس،)دياحم(Nعضويفةرايسلاتناكاذإ
عضولاىلإلاعشإلادوعي

ACC/ACCESSORY)ضرعمتيو)تاقحلم
SHIFTةلاسر TO PARK)عضوىلإلقتنا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف)نكرلا

،)P(نكرلاعضوىلإةبكرملالاقتنادنعو
فاقيإعضوىلإلاعشإلاماظنلقتنيفوس
.ليغشتلا

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

ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

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

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

.)نكر(Pىلإلقتناوماتلكشبفقوت.٣
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١٥٧ ليغشتلاوةدايقلا
لمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٤

طغضا.١٧٠/يئابرهكلانكرلا
ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب

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

ACC/ACCESSORY)حابصم()تاقحلملا
عضولااذهكلحمسي:)يلاقتربلارشؤملا
ءانثأةيئابرهكلاتاقحلملاضعبمادختساب
.كرحملاليغشتفاقيإ
عضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ىلعطغضا،ليغشتلافاقيإ

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
ىلعطغضلانودبةدحاوةرم)كرحملا
ماظنطبضمتيفوسولمارفلاةساود
ACC/ACCESSORYعضولاىلعلاعشإلا
.)تاقحلملا(
عضولانملاعشإلالقتنيفوس

ACC/ACCESSORY)ىلإ)تاقحلملاOFF
فاعضإعنملقئاقد١٠دعب)ليغشتلافاقيإ(
.ةيراطبلا

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
صاخعضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
ليغشتفاقيإعم.ليغشتلاءدبوةدايقلاب
اذإ،لمارفلاةساودىلعطغضلاو،لاعشإلا

ENGINEىلعطغضلابتمق START/STOP
متيفوسفةدحاوةرمل)كرحملافاقيإ/ءدب(
ON/RUN/STARTىلعلاعشإلاماظنطبض
كرحملاأدبينأدرجمبو.)ءدب/ريودت/ليغشت(
رمتسيفوس.رزلاريرحتبمق،نارودلايف
.كرحملاليغشتأدبيىتحكرحملانارود
.ليغشتلاعضويفلاعشإلالظيسذئدعب
.١٥٧/كرحملاليغشتءدبرظنا

ةمدخلاعضو
ليغشتلانمققحتللعضولااذهرفوتي
وهامكلاطعألارشؤمحابصملميلسلا
تاثاعبنالانمققحتلاضارغألبولطم
ةكرحلالقانرظنا.صيخشتلاوةمدخللو
.١٦٣/يكيتاموتوألا

قيشعتمدععم،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
رارمتسالاعمطغضلايدؤي،لمارفلاةساود
ENGINEىلع START/STOP)فاقيإ/ءدب
ليوحتىلإٍناوثسمخنمرثكأل)كرحملا
Serviceىلإةرايسلا Mode)ةمدخلاعضو(.
اًمامتتوصلاوتادادعلاةمظنألمعتهيفو
النكلو،)ليغشت(ON/RUNعضويفامك
ليغشتءدبنكميالف.ةبكرملاةدايقنكمي
طغضا.ةمدخلاعضويفكرحملا

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

كرحملاليغشتءدب
P،بسانملاسرتلاىلعسورتلاقودنصعض
كرحملاليغشتةداعإل.)دياحم(Nوأ)نكر(
عضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحتءانثأ
N)دياحم(.

هيبنت

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

هيبنت

تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريغُتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكلاتادعملارظنا.كلذنعجتان
.٢٢١/ةيفاضإلا

:ةكرحملاليغشتءدبل
،حاتفمالبلوخدلاماظنعم.١

مكحتلاحاتفمنوكينأبجي
طغضا.ةبكرملالخاددعُبنع
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ليغشتلاوةدايقلا١٥٨
ENGINE START/STOPطغضلاءانثأ

نارودءدبدنع.لمارفلاةساودىلع
ضفخنتفوس.رزلاررح،كرحملا
ال.كرحملانيخستعمؤطابتلاةعرس
ءدبدعبكرحملاةعرسةدايزبمقت
.ةرشابمليغشتلا
دعُبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ
كانهناكوأ،ةبكرملايفسيل
ضافخناةلاحيفوأ،شيوشت
مكحتلاحاتفمةيراطبىوتسم
تامولعمزكرمموقيفوسف،دعُبنع
رظنا.ةلاسرضرعب)DIC(قئاسلا

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

.٨/)حاتفمنودبلوخدلا

هيبنت

تارتفلكرحملاريودتلاحيف
رزىلعطغضلاقيرطنع،ةليوط

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
نارودلاءاهتنادعب)كرحملاليغشت
ةنوخسلاىلإيدؤينأنكمي،ةرشابم
دافنتساوهفلتوريودتلاروتوملةدئازلا
لقألاىلعةيناث١٥ةدملرظتنا.ةيراطبلا
.نارودلاروتومدربيىتحةلواحملكنيب

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(
هرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
لواح.مزاللانمرثكألكشبنيزنبلاب
لفسألدوقولاةساودىلعطغضتنأ
مثعضولااذهيفاهتبثتوةياهنلاىتح
ENGINEطغضت START/STOPةدمل

١٥ةدملرظتنا.ىصقأدحكةيناث١٥
ىتحةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث
ليغشتءدبدنعو.نارودلاروتومدربي
ةساودورزلاريرحتبمق،كرحملا
ةبكرملاليغشتأدبيناكاذإ.دوقولا
مقف،ىرخأةرمفقوتتمثةريصقةدمل
ىلعكلذدعاسي.ءارجإلاسفنراركتب
مقتال.كرحملانمدئازلانيزنبلاةلازإ
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرسةدايزب
لقانطبضاوكرحملالغش.ةرشابم
متيوتيزلانخسيىتحقفربةكرحلا
.ةكرحتملاءازجألاعيمجتييزت

ماظنلافاقيإ/ءدب
ءدب/فقوتلاماظنىلعةبكرملاهذهيوتحت
ةدعاسمللكرحملاليغشتفاقيإلليغشتلا
تانوكمبدوزموهف.دوقولاىلعظافحلايف
ءدبتارمددعةدايزلاًصيصخةممصم
.ليغشتلا

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

كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا
فقوتدعبولمارفلاىلعطغضلادنع
فاقيإمتيدقاًمامتةكرحلانعةرايسلا
سايقمضرعي،فقوتلادنع.كرحملاليغشت
AUTOكرحملانارودةعرس STOP.رظنا
دنعو.٩٩/كرحملانارودةعرسسايقم
ةساودىلعطغضلاوألمارفلاةساودريرحت
.كرحملاليغشتةداعإمتيس،دوقولا
ببستتدق،ةرايسلاءادأىلعظافحلل
كرحملاليغشتةداعإيفىرخألافورظلا
.لمارفلاةساودريرحتلبقاًيئاقلت
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١٥٩ ليغشتلاوةدايقلا
ةداعإمتيوأ/وةيئاقلتتافقوتثدحتالدق
:ببسباًيئاقلتليغشتلا
ليغشتخانملابمكحتلاتادادعإبلطتت.

نمةرايسلانيخستوأديربتلكرحملا
.لخادلا

.ضفخنمةرايسلاةيراطبنحش.

.اًرخؤمةرايسلاةيراطبلصفمت.

ةعرسلىندألادحلاىلإلوصولامتيمل.
.يئاقلتفقوترخآذنمةرايسلا

.دوقولاةساودىلعطغضلادنع.

سورتلاقودنصوأكرحملالوصومدع.
.ةبولطملاليغشتلاةرارحةجردىلإ

قاطنيفتسيلةيجراخلاةرارحلاةجرد.
.بولطملاليغشتلا

)ريودت(Dعضولانمةبكرملالقنمتي.
.)نكرلا(Pفالخبسرتيأىلإ

ديدشعفترموأةلتىلعةرايسلاتناك.
.رادحنالا

نامأمازحكفوأقئاسلابابحتفمت.
.قئاسلا

.ةرايسلاكرحمءاطغحتفمت.

ىلإيئاقلتلافقوتلاةفيظولوصومت.
.هبحومسملاىصقألاتقولا

يئاقلتلافقوتلاليطعتحاتفم

ءدبلا/فاقيإلاةفيظوليطعتنكمي
طغضلاباهنيكمتوكرحملليئاقلتلا
نيكمتمتي.hزمرلابدوزملاحاتفملاىلع
Autoةزيم Stop)ةرملك)يئاقلتلافاقيإلا
.ةرايسلاليغشتاهيفمتي

نيكمتىلعاذهلدي،hةءاضإدنع
.ماظنلا

)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط
ىلإليغشتعضونملاعشإلاليوحتدنع
ةيلاتلاتازيملالظتس،ليغشتلافاقيإ
١٠ىلإلصتةدمللمعت)ةزهجمتناكاذإ(
امك.قئاسلابابحتفمتيىتحوأ،قئاقد

حاتفمنوكيامدنعتازيملاهذهلمعتس
وأ)نارود(RUNعضولايفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(:
هيفرتلاوتامولعملاماظن.
هذهدقفتس،RAPءانثأ(ةيلآلاذفاونلا.

.)بابيأحتفدنعةفيظولا
هذهدقفتس،RAPءانثأ(فقسلاةحتف.

.)بابيأحتفدنعةفيظولا
.دعاسملاتاقحلملاليغشتسبقم.
.يتوصلاماظنلا.
.OnStarماظن.

نكرلاعضوىلإلاقتنالا
:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل

لمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
لمارفرظنا.ديلالمارفطبضعم
.١٧٠/يئابرهكلانكرلا

سورتلالقنعارذىلعأرزلاطغضا.٢
رظنا.)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالل
.١٦٣/يكيتاموتوألاةكرحلالقان

لقنعارذىلعPرشؤملوحتيس.٣
نوكتامدنعرمحألانوللاىلإسورتلا
.)نكر(Pعضويفةرايسلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٠
ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

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
.١٥٩/نكرلاعضوىلإلاقتنالارظنا

عمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملاكرت
قيشعتعم)نكر(Pعضويفةبكرملانوكت
.ةبكرملاةرداغملبقنكرلالمارف

نكرلاعضونمرايغلالقن
مت.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
سورتلاقودنصعارذلفقءاغلإرزميمصت
عضولانمدوصقملاريغجورخلادضةيامحلل
P)عضويفلاعشإلانكيملام)نكر
لمارفلاةساودىلعطغضلامتو،ليغشتلا
عارذيفلفقلاءاغلإرزىلعكلذكطغضلاو
.سورتلاقودنص
ًامئادرايغلالفقيفمكحتلاماظنلمعي
ةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلاءانثتساب
يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشمريغ
.)تلوف٩نملقأ(
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدبرظنا.ةيراطبلل
/٢٧٢.

:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
.كرحملالمعنمدكأت.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
عارذيفلفقلاءاغلإرزطغضا.٣

.سورتلاقودنص

.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٤
ضيبألانوللاىلإPرشؤملوحتيس.٥

لقنعارذىلعسورتلارشؤملوحتيو
جرختامدنعرمحألانوللاىلإسورتلا
.)نكر(Pعضولانمةرايسلا

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٦
.فصتنملايف

،)نكرلا(Pعضونمةبكرملالقنرذعتاذإ
تامولعمزكرمب)DIC(ةلاسرضرعمتيسف
.لقنللةحيحصريغطورشلالثم،قئاسلا
كرحملانأو،لاعشإلاليغشتنمدكأت
ملاذإ.ةقشعملمارفلاةساودنأو،لمعي
عجارف،)نكرلا(Pعضوجراخةبكرملالقتنت
.ةمدخلاىلعلوصحللكليكو

يوديلانكرلاريرحت

ريذحت}
)دياحم(Nيفةكرحلالقانعضومتيس
نأنكمي.يوديلانكرلاريرحتبحسدنع
ضرعتتنأنكميواهدحولةبكرملاريست
نأنمدکأت.ةباصإللنورخآلاوأتنأ
.وتسمحطسیلعةبکرملا
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١٦١ ليغشتلاوةدايقلا

هيبنت

همادختسالمٰمصمريغيوديلانكرلاريرحت
ةجيتنتاررضتثدحتدق.بحسلايف
هذهبيوديلانكرلاريرحتمادختسال
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةقيرطلا
.تاحالصإلا

نكرلاريرحتةزيمىلعةرايسلاهذهيوتحت
ليوحتلاهمادختسانكمييتلايوديلا
نوكيامدنع()دياحم(Nعضولاىلإةرايسلا
.)ليغشتلاديقكرحملا
ءانثأيوديلانكرلاريرحتعارذبحسنإ
ءانثألاعشإلاليغشتوأةبكرملاليغشت
ىلإيدؤيس،يوديلانكرلاريرحتبحس
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسرضرع
ريرحتمادختساب)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:يوديلانكرلا

وتسمحطسیلعةبکرملانأنمدکأت.١
ريرحتبمق.راظتنالالمارفطبضاو
.لمارفلاةساود

.ليغشتلافاقيإعضويفةبكرملاعض.٢

ةلازإللصنلاةحطسمةادأمدختسا.٣
.ةيلخادلاةوسكلاةحول

ةدحاوةقيقدنمرثكأرورمنمدكأت.٤
ةساودمادختسابمق.٢ةوطخلاذنم
.لمارفلا

٩٠يوديلانكرلاريرحتعارذبحسا.٥
.هقالغإعضومىلإةجرد

لاعشإلاعض،لمارفلاةساودريرحتعم.٦
ACC/ACCESSORYعضولايف
ةساودقيشعتبمقمث.)تاقحلملا(
.نكرلالمارفريرحتولمارفلا

ةككفمءايشأيأدوجومدعنمدكأت.٧
مدطصتنأنكمييتلاةقطنملايف
.يوديلانكرلاريرحتعارذب

ريرحتمادختساب)نكر(Pىلإةبكرملاعاجرإل
:يوديلانكرلا

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
٩٠يوديلانكرلاريرحتعارذريودتبمق.٢

.يلصألاهعضومىلإةدوعللةجرد
.نكرلالمارفقيشعتبمق.٣
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٢
عضولايفةبكرملانأدكأت.٤

P)ليغشتقيرطنع)نكرلا
عضولايفةبكرملاعضوبوألاعشإلا

ACC/ACCESSORY)مث،)تاقحلملا
.Pضرعيرشؤملانأدكأت

.ةيلخادلاةوسكلاةحولتيبثتدعأ.٥

ةلباقحوطسىلعنكرلا
لاعتشالل

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
ةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملا
بشعلاوأرجشلاقرووأقاروألاىلع
.قارتحاللةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلا

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
و١٥٩/نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار
.١٦٢/كرحملاتاثاعبنا

ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهجراخدعُبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةعاسفصن
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهلخاددعُبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةعاسفصن
متاذإاًبيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
.حاتملادوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت

كرحملاتاثاعبنا

ريذحت}
ديسكألوأزاغىلعكرحملامداعيوتحي
نإ.ةحئارلاونوللاميدع)CO(نوبركلا
)CO(نوبركلاديسكألوأزاغلضرعتلا
.ةافولاىتحويعولادقفببسينأنكمي
ةبكرملاىلإمداعلالخدينأنكمي
:ةلاحيف
ةفيعضقطانملايفةبكرملاؤطابت.

قافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
نأنكمييذلاقيمعلاديلجلاوأ
ندبتحتءاوهلاقفدتقيعي
.)مداعلاريساوموأةبكرملا

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

ةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.
.مئالمريغلكشبهحالصإوأهفلتوأ

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

)عبتي(
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١٦٣ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
كرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
لثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضويف
ةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملاوأبآرملا
.ددجتم

اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت
.نكرلاءانثألمعتةبكرملاكرتيغبنيال
،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
ةبسانملاتاوطخلاعابتانيعتيف
عجار.كرحتتنلةرايسلانأنمدكأتلل
و١٥٩/نكرلاعضوىلإلاقتنالا
.١٦٢/كرحملاتاثاعبنا

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.٢١٥/رطقلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

رييغتعارذىلعأسورتلارييغتطمنرهظي
اًيلاحددحملاسرتلاعضوءيضيس.سورتلا
امنيبسورتلالقنعارذىلعرمحألانوللاب
اذإ.ضيبألانوللابىرخألاعاضوألالكلظت
يفلاحلاوهامك،اًروفرييغتلاةيلمعمتتمل
رشؤملاضمويسف،اًدجدرابلاسقطلا
نيحلسورتلالقنعارذيفدوجوملا
.لماكلابقيشعتلا
فصتنملانمسورتلالقنعارذأدبياماًمئاد
لفسأل/ىلعألمهسةطساوبًالثممنوكيو
لقنعارذريرحتدعب.سورتلارييغتطمنيف
.فصتنملايفزكرمتيس،سورتلا
ليغشتفاقيإءانثأسورتلاقودنصلمعيال
.ةرايسلا

عضويفةرايسلاتناكاذإ
ACC/ACCESSORY)نكميف،)تاقحلملا

.)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنصرييغت
اهريسءانثأةرايسلاليغشتفاقيإمتاذإو
قودنصلوحتيسفاًيبسنةعفترمةعرسب
.)دياحم(Nعضولاىلإاًيكيتاموتوأسورتلا
عضولاديدحتاًيئاقلتمتي،ةبكرملافقوتدرجمب
P)نكرلا(.

P)لفقيفعضولااذهمدختسُي:)نكر
ءدبدنععضولااذهمدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
اهكيرحترذعتيةبكرملانألكرحملاليغشت
.ةلوهسب
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٤

ريذحت}
ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ديقكرحملاكرتاذإ.ليغشتلاعضو
.ةأجفةبكرملاكرحتتدقف،لمعلا
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو
ىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
لمارفطبضىلعًامئادصرحا
ىلإسورتلاقودنصلقنونكرلا
عضوىلإلاقتنالاعجار.)نكر(Pعضولا
و١٥٩/نكرلا
.١٧٠/يئابرهكلانكرلالمارف

هبمكحتلامتيسورتقودنصبةدوزمةبكرملا
عارذلفقءاغلإرزميمصتمت.اًينورتكلإ
ريغجورخلادضةيامحللسورتلاقودنص
نكيملام)نكر(Pعضولانمدوصقملا
طغضلامتو،ليغشتلاعضويفلاعشإلا
رزىلعكلذكطغضلاولمارفلاةساودىلع
.سورتلاقودنصعارذيفلفقلاءاغلإ
طغضا،ةرايسلافقوتدنع

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
لوحتيس.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملا
)نكرلا(Pعضولاىلإاًيئاقلتسورتلاقودنص
،)دياحم(Nعضولايفةبكرملانكتملام
يذلا"ةبكرملالسغعضو"ةيئزجعجار
.اًقحالدريس
اذإ)نكر(Pعضوىلإةرايسلالوحتتنل
ةرايسلافقوأ.ةريبكةعرسبريستتناك
.)نكر(Pعضولاىلإلوحتو

عجار،)نكر(Pعضولاىلإونملوحتلل
رايغلالقنو١٥٩/نكرلاعضوىلإلاقتنالا
.١٦٠/نكرلاعضونم

سورتلارييغتعارذةمدخةلاسر
ةلاسرلاترهظاذإ

SERVICE SHIFTER
SEE OWNER'S MANUAL

ليلدعجار،سورتلارييغتعارذةمدخ(
،)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف)كلاملا
.سورتلارييغتعارذىلعةمدخلاءارجإمزليف
برقأيفةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبمق
لقنتةرايسلاتناكاذإ.نكممتقو
نمدكأتف،)نكر(Pعضولاىلإاًيكيتاموتوأ
رييغتعارذىلعأ)نكر(Pرزراشحنامدع
رييغتعارذتبث،ةرايسلاليغشتل.سورتلا
وأ)عوجر(R،بولطملاسرتلاىلعسورتلا
D)مك١٥ةعرسةرايسلازواجتتىتح)ةدايق/
رييغتعارذررحمث)ةعاسلايفليم١٠(اس
.سورتلا

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاليوحتمتاذإ
عضولا(Mوأ)ةدايقلا(Dىلإ)فلخلل
Dوأ)يوديلاعضولا(Mنموأ)يوديلا
)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإ)ةدايقلا(
،ةعفترمةعرسبةبكرملاريستامدنع
.)دياحم(Nعضولاىلإةبكرملالوحتتسف
رييغتلالواحمثةرايسلاةعرسللق
.ىرخأةرم
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١٦٥ ليغشتلاوةدايقلا
:)عوجر(Rعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
ريرحترزىلعرارمتسالاعمطغضا.٢

بناجىلعسورتلارييغتعارذلفق
.سورتلارييغتعارذ

رييغتعارذكرح،طسوألاعضوملانم.٣
سباحلالالخنممامألاىلإسورتلا
Rئيضي.طوشلاةياهنىلإلوألا
.رمحألانوللاب

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٤
.فصتنملايف

:)عوجر(Rعضولانملاقتنالل
.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣

.فصتنملايف
نكمي،ةبكرمللةضفخنملاتاعرسلاىلعو
ةبكرملاريجحتل)عوجر(Rعضولامادختسا
وأجولثلاقطانمنمجورخللمامأللوفلخلل
فالتإيفببستلانودبلمرلاوأديلجلا
.١٥١/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.ةكرحلالقان

N)كرحملانوكيالعضولااذهيف:)دياحم
كرحملاليغشتةداعإلو.تالجعلابًاطبترم
عضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحتءانثأ
N)طقف)دياحم.

ريذحت}
رايغىلإلاقتنالاناكمبةروطخلانمو
ةعرسىلعكرحملاليغشتءانثأةدايق
ةساودىلعكمدقبطغضتملاذإو.ةيلاع
ةبكرملاكرحتتنأنكميفةوقبلمارفلا
ةرطيسلادقفتنأنكمي.ًادجةريبكةعرسب
ىلإلقتنتال.ءايشألاوأصاخشألامدصتو
ىلعكرحملاليغشتءانثأةدايقرايغ
.ةيلاعةعرس

هيبنت

وأ)نكرلا(Pعضولانمليدبتلابتمقاذإ
N)ىلعكرحملاليغشتءانثأ)دياحم
فلتيفكلذببستيدقفةيلاعةعرس
ةبكرملانامضيطغينلو.ةكرحلالقان
نارودمدعنمدكأت.تاحالصإلاهذه
رايغليدبتدنعةيلاعةعرسىلعكرحملا
.ةبكرملا

Nعضولايفءاقبللةممصمريغةرايسلا
دقو.قئاقدسمخنعديزتةدمل)دياحم(
.)نكر(Pعضولاىلإاًيكيتاموتوألوحتت
ءانثأمادختساللممصمريغ)دياحم(Nعضولا
ىلإةجاحبةرايسلاتناكاذإ.ةرايسلابحس
.٢٧٤/ةبكرملابحسرظنا،بحسلا

:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل
یلإمامأللسورتلارييغتعارذكرح.١

.طسوألاعضوملانملوألاسباحلا
،)نكر(Pعضويفةرايسلاتناكاذإ.

رزطغضامثلمارفلاةساودطغضاف
ءانثأسورتلارييغتعارذلفقريرحت
.مامأللعارذلاكيرحت
.Nرمحألانوللابءيضيس.
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢

.فصتنملايف
:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
يف.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢

)دياحم(Nعضولانمليوحتلاةلاح
طغضا،)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإ
.سورتلارييغتعارذلفقريرحترزىلع

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣
.فصتنملايف

ةبكرملاليسغعضو
ليسغعضوىلعةبكرملاهذهلمتشت
Nيفءاقبلابةبكرمللحمسييذلاةبكرملا
تابكرملاليسغيفهمادختسال)دياحم(
.يئاقلتلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٦
-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملايفقئاسلا
فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملاليغشت

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٤

.لمارفلا
.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٥

.٤-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيملاذإ
.اهلسغلجأنمنآلاةزهاجةبكرملا.٦

-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخقئاسلا
فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملاليغشت

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٤
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٥

.لمارفلا

.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٦
.٥-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيملاذإ

ةبكرملا.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٧
.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج

Pعضولاىلإاًيئاقلتةبكرملالوحتتدق.٨
.بابلاحتفدنع)نكرلا(

-لغتشمكرحملا(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملايفقئاسلا
ليغشتعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملا

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةبكرملا.لمارفلاةساودريرحتبمق.٤

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج

-لغتشمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخقئاسلا
ليغشتعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملا

ليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.تابكرملا

.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣

ررحمث،)دياحم(Nىلإليوحتلابمق.٤
.لمارفلاةساود

.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٥
.٤-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيملاذإ

ةبكرملا.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٦
.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج

Pعضولاىلإاًيئاقلتةبكرملالوحتتدق.٧
.بابلاحتفدنع)نكرلا(

هيبنت

قودنصةنوخسنعةلاسرضرعمتيدق
سورتلاقودنصلئاسحبصأاذإسورتلا
يدؤتنأنكمي.اًدجاًراحيكيتاموتوألا
.ةبكرملارّرضتىلإةلاحلاهذهيفةدايقلا
ؤطابتلاعضويفكرحملاكرتاوفقوت
.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسديربتل
لئاسدربيامدنعةلاسرلاهذهحسمنت
.فاكلكشبسورتلاقودنص

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
طغضا،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلع
رعشتوأةقطقطءاضوضتوصعمستدق
دوقولاةساودىلعطغضلادنعزجاحدوجوب
دعياذهو.طوشلاةياهنىتحلماكلكشب
.اًيعيبطاًرمأ
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١٦٧ ليغشتلاوةدايقلا
:)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
لقنعارذكرح،فصتنملاعضونم.٢

.فلخلاىلإسورتلا
،)نكرلا(Pعضولايفةبكرملاتناكاذإ.

رييغتعارذلفقريرحترزىلعطغضا
سورتلارييغتعارذبحسعمسورتلا
.فلخلل
.Dرمحألانوللابءيضيس.
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.

.فصتنملايف
:)ةدايق(Dعضولانملاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣

.فصتنملايف
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
عجار.قالزنالاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.١٤٥/ةرطيسلادقفنمض"قالزنالا"

هيبنت

اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
ىلإطقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلت
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
يفتاراطإلاريودتبمقتال،ةبكرملا
،تاعفترملادحأىلعفقوتلادنعو.اهناكم
يفةبكرملاتيبثتللمارفلامدختسا
.اهناكم

ةعسL4كرحمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءانثأكرحملاتاعرسةدايزنكمي،رتل٢٫٠
لازيالامنيبةعيرسلاقرطلاىلعةدايقلا
.نخسيكرحملا

يوديلاعضولا
فيفخلالقنلا

هيبنت

ددععافتراعم،ةبكرملاةدايقيدؤتدق
لقنلانودةقيقدلايفكرحملاتارود
رقنلابلقنلامادختساءانثأىلعأرايغىلإ

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ليدبتلامدعىلعصرحا.ةبكرملافلتىلإ
مادختساءانثأةرورضلادنعالإىلعأرايغل
.رقنلابلقنلا

دجوت"رقنلابلقنلا"ةزيمبةدوزملاتابكرملا
ةدايقلاةلجعةرخؤميفليغشتلارصانعاهب
سورتلاقودنصليوديلالقنلاضرغب
.يكيتاموتوألا
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مئادلارقنلابلقنلاعضو
:مئادلارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل

Dعضوىلعةرايسلادوجوءانثأ.١
Mطيشنتلفلخللبحسا،)ةدايق(
نوللابMءيضيس.)يوديلاعضولا(
ضيبألانوللاىلإDلوحتيورمحألا
.سورتلارييغتطمنيف

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢
.فصتنملايف

ةدوجوملامكحتلارصانعىلعطغضا.٣
ةدايقلاةلجعنميفلخلاءزجلاىلع
رسيألاليغشتلارصنعمدختسا.لقنلل
،ىندأسرتىلإليدبتللةدايقلاةلجعب
ىلإليدبتللنميألاليغشتلارصنعو
سرتلقأىلإلاقتنالل.ىلعأسرت
رصنعىلعرارمتسالاعمطغضا،حاتم
.رسيألاليغشتلا

:مئادلارقنلابلقنلاعضونمجورخلل
)يوديلاعضولا(Mعضولانمجورخلل.١

عارذبحسا،)ةدايق(Dىلإعوجرلاو
Dءيضيس.فلخللسورتلارييغت
نوللاىلإMلوحتيورمحألانوللاب
.سورتلارييغتطمنيفضيبألا

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢
.فصتنملايف

عوجرلل)يوديلاعضولا(Mنمجورخلانكمي
نعةعرسيأيف)ةدايقلا(Dعضولاىلإ
يفهعقومنمفلخللعارذلابحسقيرط
ليوحتلاوأةرايسلافاقيإمزليالو.فصتنملا
لبق)نكر(Pوأ)دياحم(Nعضولاىلإ
.)ةدايق(Dعضولاىلإىرخأةرمعوجرلا

تقؤملارقنلابيوديلاسورتلارييغتعضو
:تقؤملارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل

يفسورتلاقودنصنوكيامدنع.١
يفسيلو)ةدايق(Dعضولا

Permanent Tap Shift Mode)عضو
ليغشترصانعلمعت،)مئادلارقنلا
لقنعضوطيشنتىلعرقنلابلقنلا
حيتيامم،اًتقؤمرقنلابيوديلارايغلا
.اًيوديةكرحلالقن

طغضا،حاتمسرتلقأىلإلاقتنالل.٢
ليغشتلارصنعىلعرارمتسالاعم
.رسيألا

مكحتلارصنعكسمأ،طيشنتلاءاغلإل.٣
رايغلالقندوعيو.ةزيجوةرتفلنميألا
متيملاذإلمعلاىلإيكيتاموتوألا
ىلإ٧نوضغيفاًيوديرايغلالقن

.ٍناوث١٠

فوس،رقنلابلقنلاةزيممادختساءانثأو
رثكأةبكرملابصاخلاليدبتلاءادأنوكي
ةزيملاهذهمادختساكنكمي.اًتابثوةعرس
تاردحنملادحأدوعصدنعوأةيضايرلاةدايقلل
سرتلايفءاقبللكلذو،هيلعنملوزنلاوأ
ىندأسرتلليدبتللوألوطأةرتفليلاحلا
.كرحملابةلمرفلاوأةقاطلانمديزملل
ىلإلقنلابالإةكرحلالقانحمسينل
ددعوةبكرملاةعرسلةمئالملاتارايغلا
متاذإ.)rpm(ةقيقدلايفكرحملاتارود
،ببسيألتاعرسلارييغتةيلمععنم
ةعومجميفليدبتلارذعتةلاسرلارهظتسف
اًيكيتاموتوأةكرحلالقانلقتنيال.تادادعلا
عافترالاةلاحيفيلاتلاىلعألارايغلاىلإ
.ةقيقدلايفكرحملاتارودددعلريبكلا
سرتلاىلإطقفاًيكيتاموتوألقنلامتيس
يفكرحملاتافلددعناكاذإيلاتلاىندألا
.مزاللانمرثكأاًضفخنمةقيقدلا
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ةدايقلاةمظنأ
تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
ًامئادةزيملاهذهبةدوزملاتابكرملالسرت
.ةفاكعبرألاتالجعلاىلإكرحملاةقاط
طبضلابموقتولماكلابةيكيتاموتوأيهو
.قيرطلافورظبسحيتاذلا

لمارفلا
ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
زيزعتةزيمبةدوزملاتابكرملايوتحت
لمارفرئاودىلعةيئابرهكلالمارفلا
دنعاًينورتكلإاهيفمكحتلامتيةيكيلورديه
ليغشتلاءانثألمارفلاةساودقيشعت
ةينيتورتارابتخاءارجإبماظنلاموقي.يداعلا
فاقيإدعبةليلققئاقدنوضغيفئفطنيو
.تقولااذهلالخءاضوضعمسُتدق.ةبكرملا
ءانثألمارفلاةساودىلعطغضلاةلاحيف
ماظنليغشتفاقيإدنعوأتارابتخالاءارجإ
كانهنوكيدقف،ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
اذهو.رفسلاوةساودلاةوقيفظوحلمرييغت
.اًيعيبطاًرمأدعي

عناملالمارفلاماظن
)ABS(قالغنالل
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظندعاسي
ىلعظافحلاولمارفلاقالزناعنمىلع
.ةوقبةلمرفلاءانثأهيجوتلا

ماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
ءوضلااذهلظي،قالغناللةعناملالمارفلا
ماظنريذحتحابصمرظنا.ًالماعيريذحتلا
.١٠٥/)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنريغيال
ةساودىلعمدقلاعضولمزاللاتقولا
.فقوتلاةفاسمنماًمئادللقيالولمارفلا
ريستيتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ
يفاكلاتقولاكانهنوكينلف،كمامأ
ةبكرملاهذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
كرتىلعاًمئادصرحا.ةأجفتفقوتوأ
مادختسابىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسم
.قالغناللعناملالمارفلاماظن

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

طغضلاىوسكيلعام.ةلمرفلاخضبمقتال
عامسنإ.ةوقبلمارفلاةساودىلع
قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعبروعشلاو
.اًيعيبطاًرمأدعُي

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي
يف.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلا
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلانمرثكأهيجوتلا
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يئابرهكلانكرلالمارف

ةيئابرهكديلمارفماظنبةدوزمةبكرملا
)EPB(.نوكتامًامئادةيئابرهكلاديلالمارفو
ىلعلاعشإلاطبضعمىتح،طيشنتللةلباق
فازنتساعنملو.ليغشتلافاقيإعضو
لمارفماظنتارودراركتبنجت،ةيراطبلا
نوكيالامدنع)EPB(ةيئابرهكلانكرلا
.ليغشتلاديقكرحملا

نكرلمارفءوضوأYةزيمبدوزمماظنلا
عجار.8ةمدخللنكرلمارفءوضوةيئابرهك

Electric Parking Brake Light)حابصم
و١٠٥/)يئابرهكلانكرلالمارف
Electricةنايص Parking Brake Light
.١٠٥/)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

Yحابصمنم،ةبكرملاةرداغملبق،ققحت
قيشعتنمدكأتلل)نكرلا(PARKحابصموأ
.نكرلالمارف

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.اًيظحلةيئابرهكلا

مث)نكرلا(PARKوأYءوضضمويس
نكرلالمارفقيبطتدنعتابثبءيضي
ناكاذإو.لماكلكشب)EPB(ةيئابرهكلا
لكشبضموي)نكرلا(PARKوأYحابصم
ةينورتكلإلانكرلالمارفنوكت،رمتسم
كانهنوكتدقوأ،طقفًايئزجةقشعم
متيسو.ةينورتكلإلانكرلالمارفيفةلكشم
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرضرع
)DIC(.ةيئابرهكلاديلالمارفررح)EPB(
ةءاضإمدعةلاحيف.ديدجنماهطبرلواحو
،ضيمولايفرمتسااذإوأ،حابصملا
دقتال.ةبكرملاةمدخبمايقلاكيلعف
وأYءوضضيمولاحيفةبكرملا

PARK)رظنا.ليكولاعمرمألاعجار.)نكر
Electric Parking Brake Light)حابصم

.١٠٥/)يئابرهكلانكرلالمارف

رارمتسالاعمطغضا،8ءوضءاضأاذإ
رمتسا.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفم
وأYءوضلظيىتححاتفملاطغضيف

PARK)اًئيضم8ءوضيقباذإ.اًئيضم)نكر،
.ليكولاىلإعجرا
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
،يعيبطرمأاذهو.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلليرودلاصحفلالجأنمثدحيو
.ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلميلسلا
مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

ىلإوأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.اًيظحلةيئابرهكلا
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امدنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
.)نكر(PARKوأYءوضئفطني

طغضلابEPBريرحتبمق،8حابصمءاضأاذإ
يفرمتسا.EPBحاتفمىلعرارمتسالاعم
وأYءوضئفطنيىتححاتفملاطغض

PARK)نيحابصملادحأيقباذإ.)نكر
.كليكوعجارفريرحتلاةلواحمدعبًالعتشم

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا
ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
امدنععيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلادعاسم
تاطغضلمارفلاةدعاسمماظنفشتكي
فقاومببسبلمارفلاةساودىلعةعيرس
ةيفاضإةلمرفرفويوئراوطلايفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنتل
)ABS(ةساودىلعطغضلامتيملاذإ
لمارفلاماظنطيشنتلةيفاكةوقبلمارفلا
ثدحتدق.ةيعيبطةروصبقالغناللةعناملا
وأ/و،لمارفلاةساودناقفخ،ةطيسبءاضوض
ىلعطغضلالصاوو.تقولااذهءانثأةكرحلا
.ةدايقلاةلاحكيلعهيلمتامكلمارفلاةساود
ريرحتدنعلمارفةدعاسمماظنقيشعتكفي
.لمارفلاةساود

ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا

ريذحت}
الHSAةزيمنإ.HSAةزيمىلعدمتعتال
عمةدايقلاوهابتنالاىلإةجاحلالحملحت
رعشتوأعمستالدقف.ةمالسلاةاعارم
دقو.ماظنلااذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
.١٤٣/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

ماظنعنمي،امردحنمىلعةبكرملافقوتدنع
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا
ريغهاجتايفاًتقؤمنارودلانمةبكرملا
ةساودريرحتنملاقتنالاءانثأدوصقم
متي.دوقولاةساودقيشعتىلإلمارفلا
وأدوقولاةساودقيشعتدنعلمارفلاريرحت
ريرحتمتيدق.ٍناوثعضبدعباًيئاقلتاهريرحت
دمتعتال.ىرخأفورظلظيفاًضيألمارفلا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنىلع
.ةبكرملاتيبثتلتاعفترملا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنرفوتي
هاجتايفةبكرملانوكتامدنعتاعفترملا
هاجتايفوأيمامأسرتمادختسابدوعصلل
.)فلخللةدايقلا(Rسرتمادختسابطوبهلا
ردحنمىلعاًمامتةبكرملافقوتتنأيغبني
ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتيىتح
.تاعفترملاىلع
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)AVH(ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا

ريذحت}
لحتاليهف.ةزيملاهذهىلعدمتعتال
عمستالدقف.نامأبةدايقلاوهابتنالالحم
.ماظنلااذهتاريذحتوأتاهيبنتبرعشتوأ
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
ةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلادنع
.ةبكرملافلتوأ

ةبكرملليئاقلتلافوقولاةزيمليغشتدنع
)AVH(ةبكرملالمارفىلعطغضلامتو
كرحتلانمةبكرملاAVHةزيمعنمت،اهفاقيإل
ىلإلمارفلاةساودريرحتنملاقتنالاءانثأ
لمارفلاريرحتمتيسو.دوقولاةساودقيشعت
ريرحتمتيدق.دوقولاةساودقيشعتدنع
دمتعتال.ىرخأفورظلظيفاًضيألمارفلا
تيبثتلةبكرملليئاقلتلاتيبثتلاماظنىلع
.ةبكرملا
يفدوقولاةساودقيشعتمدعةلاحيف
لمارفقيشعتمتيس،قئاقدعضبنوضغ
نكرلالمارفقيشعتمتيس.ةيبرهكلافقوتلا
مازحوأاًحوتفمقئاسلابابناكاذإاًضيأ
ماظنموقيامنيبتبثمريغقئاسلادعقم
.ةبكرملاتبثتبةبكرملليئاقلتلاتيبثتلا
ةبكرملليئاقلتلاتبثتلاماظنليغشتنكمي
AUTOىلعطغضلاب HOLD)يئاقلتتيبثت(.
.حاتفملاىلعرشؤملاءوضئيضيفوس
يئاقلتلاتيبثتلاماظنحابصمءيضيفوس
امنيبتادادعلاةحولىلعدوجوملاةبكرملل
ءوضرظنا.ةبكرملاتيبثتبماظنلاموقي
.١٠٦/)AVH(ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(وStabiliTrak/مكحتلاماظن
هذهدعاست.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
تالجعلاقالزنإنمدحلاىلعةمظنألا
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلادعاستو
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
اهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
لاحيفو.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدق
وأةلجعلاةلمرفبماظنلاموقي،كلذثودح
نمللقُيوأ/واهروحمرودتيتلاتالجعلا
لوحةلجعلانارودنمدحللكرحملاةوق
.اهروحم
مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
راسملانيبفالتخادوجولرتويبمكلا
ةرايسلاهيفريستيذلاهاجتالاوبولطملا
ىلعStabiliTrak/ESCماظنلمعي.لعفلاب
ةيأللمارفلاطغضليئاقتنالالامعتسالا
ةدعاسملالجأنمةبكرملالمارفنمةلمرف
.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهيجوتيف
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تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنعو
)رجلايفمكحتلا(TCSماظنءدبوةعرسلا
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakوأ
متي،تالجعلانارودنمدحلاب"ESC"تابثلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفذئدنع
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلغتشيدق
فورظحمستامدنعىرخأةرم
.كلذبقيرطلا
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
وألحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلا

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٥١
.مسقلااذهيفاًقحال

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

.اهناكميفتالجعلانارود
/StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
.نيماظنلا

،امهطيشنتوأنيماظنلادحأليغشترذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظتدقف
نأىلإةراشإللاًئيضمىقبيوdءيضيو
يفقئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
ةنمآةبكرملا.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملا
ةدايقلاطبضيغبنينكل،ةدايقلالجأنم
.كلذلًاقفو

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ
.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣

دق،اًئيضميقبوdءاضأاذإ.ةبكرملادُق
صيخشتليفاضإتقولةبكرملاجاتحت
يهامىلعةلاحلاترمتسااذإ.ةلكشملا
.كليكوعجار،هيلع

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
.)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
.فلتللةبكرملاليغشتطخضرعتيدقو

طغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
Tractionءوضرهظي.gررحو Off)رجلا
رهظتدق.تادادعلاةعومجميفi)أفطم
.قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
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ررحوطغضا،ىرخأةرمTCSماظنليغشتل
g.أفطمرجلاءوضئفطنيسiضورعملا
.تادادعلاةعومجميف
تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ماظنلائفطنينلف،gطغضدنعاهناكميف
يفنارودلانعتالجعلافقوتتىتح
.اهناكم
وTCSماظنليغشتفاقيإل

StabiliTrak/ESC،ىلعرارمتسالاعمطغضا
gرجلافقوتحابصمءيضيىتحi
StabiliTrak/ESCماظنفقوتحابصمو g
ةعومجميفةءاضإلايفنارمتسيو
تامولعمزكرميفةلاسررهظتدق.تادادعلا
.قئاسلا
TCSرجلايفمكحتلاماظنليغشتل
طغضا،ىرخأةرمStabiliTrak/ESCو
iرجلافقوتحابصمئفطني.gررحو
StabiliTrak/ESCماظنفقوتحابصمو g
.تادادعلاةعومجميف
ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
.٢٢٣/تاليدعتلاوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

ةدايقلاعضوبمكحتلا
)DMC(قئاسلاعضويفمكحتلايفضي
رثكأةدايقلاةيلمعلعجيواًيضايراًروعش
فورظلايفةدايقلاىلعكدعاسيوأةحار

يفماظنلااذهموقي.سيراضتلاوأةيوجلا
فلتخملجمانربلاتادادعإرييغتبتقولاسفن
بسحب.ةدايقلاءادأنيسحتلةيعرفلاةمظنألا
؛عضولارايتخاوةحاتملاتازيملاورايخلاةمزح
هيجوتلاو،لقنلاةبلعوقيلعتلاومداعلا
ريغتتسةكرحلالقنةعومجمولمارفلاو
.بوغرملاعضولاصئاصخقيقحتلتادادعإلا
ماظنبةزهجمةرايسلاتناكاذإ

Magnetic Ride Control)يفمكحتلا
عاضوأديدحتيدؤيسف،)يسيطانغملابوكرلا
نمةرايسلاةدايقطبضىلإةفلتخملاةدايقلا
فورظبسحةدايقلاءادأنيسحتلجأ
.ددحملاعضولاوقيرطلا
:ةدايقلاعضوبمكحتللةددعتمعاضوأرفاوتت
/جلثلا،يضايرلا،رفسلا،يبصاخلاعضولا
Trackعضوربتعي.Vعضووراسملا،ديلجلا
V-SeriesزرطلناصصخمVعضوو)راسملا(
Sportو)يحايس(Tourعضوامنيب.طقف
Snowو)يضايرلا( / Ice)و)ديلجلا/جلثلا

Track)نمضتتعاضوأةعبرأ)راسملا
يفمادختساللاًقبسمةددحمةبكرمتادادعإ
ديزمىلعلوصحلل.ةفلتخملاةدايقلافورظ
."عضولافصو"ةيئزجلاعجار،ليصافتلانم
Myدعيو Mode)عضولاو)يبصاخلاعضولا
Vجمانربةطساوبامهصيصختنكمينيعضو
نيوكتمتي،نيعضولانيذهيف.ليغشتلا
ةدايقلاةبرجتزيزعتلةبكرملاتادادعإ

"ةدايقلاعضوصيصخت"عجار.اهصيصختو
تاصيصختلالوحليصافتلانمديزمل
.ةحاتملا

عضولاطيشنت

ةدايقلاعضوبمكحتلاحاتفم
Myعاضوألاطيشنتل Mode)صاخلاعضولا
و)يضايرلا(Sportو)يحايس(Tourو)يب

Snow / Ice)ديلجلا/جلثلا(وTrack)راسملا(
)لفسألمهس(وأ)ىلعألمهس(ىلعطغضا،
طسوألالوسنوكلابMODEحاتفملاىلع
ىلإةطغضلكيدؤتس.عضولاديدحتءارجإل
ديدحتدنع.حاتملايلاتلاعضولاىلإلاقتنالا
يفلصاوتموديرفرشؤمضرعمتيس،عضو
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
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عضولارز V

Vعضولارزىلعطغضا،Vعضولاطيشنتل
نكمي،طيشنتلاءاغلإلو.هيجوتلاةلجعب
لالخنمفلتخمعضورايتخاامإقئاسلل
VعضولارزىلعطغضلاوأDMCحاتفم
عضولاطيشنتءاغلإدنع.هيجوتلاةلجعب

V-ModeرزلالخنمV-Mode،اًمئادمتي
.يحايسعضوىلعىرخأةرمDMCنييعت

Mode Description)عضولافصو(
يحايسلاعضولا
ىلعوةنيدملايفةيداعلاةدايقللهمدختسا
ةسِلسةدايقلجأنمةعيرسلاقرطلا
نيباًنزاوتماًدادعإدادعإلااذهرفوي.ةلهسو
.يسايقلاعضولاوهاذه.لماعتلاوةحارلا
عجار،يحايسعضولوحليصافتلانمديزمل

."ةرثأتملاليغشتلاجمانربعضوددحمتامس"
ضرعمتينل،يحايسعضوديدحتدنع
.رشؤميأ

يضايرلاعضولا
وأقيرطلافورظتناكاذإهمدختسا
نكميةباجتسابلطتتةيصخشلاتاليضفتلا
.ربكألكشباهبمكحتلا
Sportرشؤمرهظيس،ديدحتلادنع Mode
.)يضايرلاعضولا(
ةبكرملابقارُت،عضولااذهيفدجاوتلاءانثأ
تازيماًيكيتاموتوأحيتتوةدايقلاءادأ

Performance Shift)دنع)ءادألاعفر
هذهو.ةوقلابةمعفمةدايقفاشتكا
سورتلاىلعظافحلااهنأشنمصئاصخلا
حبكلاةجردةدايزلةكرحلالقانبةضفخنملا
ىدمنيسحتوةحاتملاكرحمللةحاتملا
ةبكرملاجرختفوس.عراستلادنعةباجتسالا
ليغشتلاعضوىلإدوعتوةزيملاهذهنم
دوجوفشتكتملاذإةريصقةرتفدعبيداعلا
ميدقتلهيجوتلاريغتيس.ةوقلابةمعفمةدايق
ةدوزمةرايسلاتناكاذإ.ةقدرثكأمكحت
،يسيطانغملابوكرلايفمكحتلاماظنب
دنعلضفأءادأميدقتلقيلعتلاريغتيسف
ةدايقلاعضوىلإلوصولانكمي.فاطعنالا
)FE3قيلعتماظنيفطقفحاتم(ةيسفانتلا
ةدايقلاعضورظنا.عضولااذهلالخنم
.١٧٩/ةيسفانتلا

عضولالوحليصافتلانمديزمىلعلوصحلل
Sport"تامس"ةيئزجلاعجار،"يضايرلا

."ةرثأتملاقئاسلاعضوددحم

ديلجلا/جلثلاعضو
)ديلجلا/جلثلا(Snow/Iceعضولامدختسُي
يفمكحتلايفةدعاسمللةقلزلاحطسألل
ًالحكلذلثمينأنكمي.تالجعلاةعرس
.فاجلاتلفسألاىلععراستللاًطسو
)ديلجلا/جلثلا(Snow/Iceعضولامدختسيس
نيسحتلةفلتخمعراستةساودةطيرخ
ةساودللقتسو.ةقلزلاقرطلاىلعبحسلا
ةساودلالخديفكرحملامزعنمعراستلا
.ليلقلا
Snow/Iceرشؤمرهظيس،ديدحتلادنع Mode
.)جلثلا/ديلجلاعضو(
اذإمادختسالالجأنمةزيملاهذهمٰمصُتمل
ديلجلاوألحولاوألمرلايفةبكرملاتقلع
رظنا،ةبكرملاتقلعاذإ.ىصحلاوأجلثلاوأ
.١٥١/ةبكرملاتقلعاذإ

عضولالوحليصافتلانمديزمىلعلوصحلل
Snow/Ice"ةيئزجلاعجار،"ديلجلا/جلثلا

."ةرثأتملاقئاسلاعضوددحمتامس"

)طقفV-Seriesزارط(راسملاعضو
نمردقىصقأللوصولادنعمادختسالل
ةدايقلادنعمادختسالل.ةرايسلايفمكحتلا
.غاردلاتابلحوأةقلغمقابستاراسمىلع
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Trackرشؤمرهظيس،ديدحتلادنع Mode
.)ةبلحلاعضو(
نإف،)راسم(Trackعضويفنوكتامدنع
هيجوتلاويكيتاموتوألاسورتلاقودنص
يفامهلمعةقيرطلةهباشمةروصبنالمعيس
ةساودطبضمتي.)يضايرلا(Sportعضو
ءانثأمكحتلانمردقىصقأريفوتلعراستلا
طبضمتي.ةمعفملاةدايقلانمىوتسمىلعأ
ىلعيسيطانغملابوكرلايفمكحتلاماظن
نكمي.ةرايسلاةباجتساللثمألاىوتسملا
نم)PTM(ءادألابحسةرادإىلإلوصولا
"ءادألابحسةرادإ"عجار.عضولااذهلالخ
.١٧٩/ةيسفانتلاةدايقلاعضويف

عضولالوحليصافتلانمديزمىلعلوصحلل
Track)ددحمتامس"ةيئزجلاعجار،)راسملا

."ةرثأتملاقئاسلاعضو

يبصاخلاعضولا
Myمدختسي Mode)يبصاخلاعضولا(
اذهميمصتمت.ةىيمويلاةدايقلاصيصختل
ةيعرفةمظنأنيوكتبقئاسللحامسللعضولا
يفةدايقللصاخلااهليضفتبسحتابكرملل
.ةيداعلاةدايقلاوأةنيدملا

نوكتدق،ةيزكرملاةشاشلالالخنم
يفصيصختللةرفوتمةيلاتلاةيعرفلاةمظنألا
.عضولااذه
يحايس،ةيرسلا:كرحملاتوص.

راسملا،يضايرلا،)يضارتفالا(
،يضايرلا،)يضارتفالا(يحايس:هيجوتلا.

راسملا
،يضايرلا،)يضارتفالا(يحايس:قيلعتلا.

راسملا
،)يضارتفالا(يحايس:لمارفلاةباجتسا.

يضايرلا
قاطنلوحتامولعمىلعلوصحلل
جمانربعضوصيصخت"عجار،تادادعإلا
."ليغشتلا

)طقفV-Seriesزارط(Vعضو
ةدايقلاصيصختلV-Modeمدختسي
حامسللعضولااذهميمصتمت.ةيكيمانيدلا
اًقفوةبكرمللةيعرفةمظنأنيوكتبقئاسلل
.ةلوانملانمردقىصقألةصاخلامهتاليضفتل
نمنيقئاسلاةبرجتV-Modeعضوززعي
.ةكرحلالقنةعومجمصيصختةفاضإلالخ
نوكتدق،ةيزكرملاةشاشلالالخنم
يفصيصختللةرفوتمةيلاتلاةيعرفلاةمظنألا
.عضولااذه

يضايرلا،يحايس،ةيرسلا:كرحملاتوص.
راسملا،)يضارتفالا(

،)يضارتفالا(يضايرلا،يحايس:هيجوتلا.
راسملا

،)يضارتفالا(،يضايرلا،يحايس:قيلعتلا.
راسملا

يضايرلا،يحايس:ةكرحلالقنةعومجم.
ديلجلا/جلثلا،راسملا،)يضارتفالا(

يضايرلا،يحايس:لمارفلاةباجتسا.
)يضارتفالا(

قاطنلوحتامولعمىلعلوصحلل
جمانربعضوصيصخت"عجار،تادادعإلا
."ليغشتلا
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١٧٧ ليغشتلاوةدايقلا
قئاسلاعضوبخانتامسترثأت

يحايس:عاضوألا
يضارتفالا

جلث/ديلج)راسملا(TRACKيضاير

Snow/Ice)راسملا(TRACKيضايريحايسةكرحلالقنةعومجم
)جلث/ديلج(

Snow/Ice)راسملا(TRACKيحايسيحايسقناخلامدقت
)جلث/ديلج(

Snow/Ice)راسملا(TRACKيضايريحايسسورتلاقودنصرييغتعضو
)جلث/ديلج(

يحايس)راسملا(TRACKيضايريحايسكرحملاتوص
يحايس)راسملا(TRACKيضايريحايسهيجوتلا
قيلعتلاماظنعمهرفاوتةلاحيف(قيلعتلا
)يسيطانغملا

يحايس)راسملا(TRACKيضايريحايس

Sportيحايستابثلاورجلايفمكحتلا ESCTRACK)يحايس)راسملا
حاتمريغحاتمريغرفوتمحاتمريغ)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةيسفانتلاةدايقلاعضو
حاتمريغرفوتمحاتمريغحاتمريغ)ةرفوتمتناكاذإ(ءادألابحسعضو
يحايسيضايريضايريحايسلمارفلاةباجتسا
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٨
قناخلامدقت
ديدحتقيرطنعقناخلاةيساسحطبضا
قناخلاةباجتسائطبوأةعرسىدم
.تالخدملل
نمعراستلاةساودللقتس-جلث/ديلج.

.ليلقلاةساودلالخديفكرحملامزع
يفمكحتلانماًديزمرمألااذهحيتي
.ةقلزلاحطسألاىلعةلجعلا

ريفوتلعراستلاةساودطبضمتي-راسم.
ىلعأءانثأمكحتلانمردقىصقأ
.ةمعفملاةدايقلانمىوتسم

سورتلاقودنصرييغتعضو
يكيمانيدلاءادألاعضوحيتي-راسموأيضاير
)DPM(سرتلابسورتلاقودنصظافتحاىلإ
ةوقبطغضلانمعيرسلاريرحتلادعبيلاحلا
ربكأةلمرفكلذرفوي.دوقولاةساودىلع
نودةبكرملايفاًنسحماًمكحتوكرحملل
ءادألاعضوفرعتي.تاسودلامادختسا
،ةيموجهلاتافطعنملاىلعيكيمانيدلا
ديدحتليلاعلاعراستلاو،ةليقثلاةلمرفلاو
مادختسامدعدنعاهتيبثتوةيلفسلاسورتلا
سورتلارييغتتايلمعزيمتتو.تاساودلا
.رييغتلاةيلمعةعرسةدايزلكلذومزحلاب

كرحملاتوص
.كرحملاجيجضمجحطبضا
.ةفلتخملامداعلاتامامصحتفدنعريغتي

)ةدعاسملاةوق(هيجوتلا
يففيفخهيجوتساسحإنمطبضلل

Tour Mode)ليلقتىلإ)رفسلاعضو
)يضايرلا(Sportعضويفةدعاسملا
ةيلمعبساسحإلانمديزمل)ةبلحلا(Trackو
.هيجوتلا

ناكاذإ(يسيطانغملابوكرلايفمكحتلا
)اًرفوتم
فيلوتنمتامدصلافيفختمزحطبضل
ةباجتساىلإ)رفسلا(Tourعضويفةحارلا
Trackو)رفسلا(Sportعضويفةنسحم
.)ةبلحلا(

تابثلايفمكحتلا
ليلقتةيناكمإيسفانتلاعضولاحيتي.

نمديزمريفوتلكلذورتويبمكلابمكحتلا
عضولااذهديدحتمتيو،ةعرسلاوةنورملا
عضولايفالإرفوتيال-رزلاةطساوب
.يضايرلا

/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإنكمي.
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
)ESC(رزلاىلعرارمتسالاوطغضلاب
.ناوثسمخةدمل

لمارفلاةباجتسا
قيرطنعلمارفلاةساودةيساسحطبضي
لمارفلاةباجتساءاطبإوأةعرسىدمديدحت
.لاخدإلل

قئاسلاعضوصيصخت
ةبكرملاتادادعإليدعتلةزهجمةرايسلا
لالخنم.ةبكرملاىوتحمىلعًءانبةيلاتلا
عضو"عجار،ىطسولاتازيهجتلاةعومجم
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإنمض"ةدايقلا
يبصاخلاعضولاصيصختل١١٧/ةبكرملا
يصخشلاعباطلاءافضإوV-Modeعضووأ/و
.امهيلع

كرحملاتوص
.كرحملاجيجضمجحكرحملاتوصطبضي
ىوتسمىلعأىلإأدهأنمدادعإلاحوارتي
نمةيرسلاعضونمكرحتتتنأويتوص
.راسملالالخ
راسملا،يضايرلا،يحايس،ةيرسلا-

هيجوتلا
بولطملادهجلاطبضبدادعإلااذهموقي
هيجوتلاةلجعمدقت.ةيجوتلاةلجعليغشتل
نماًديزمبلطتتاهنكلولضفألعفدودر
ىلإيحايسلايضولانملاقتنالاءانثأدهجلا
.راسملا
راسملا،يضايرلا،يحايس-
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١٧٩ ليغشتلاوةدايقلا
قيلعتلا
يفقيلعتلاماظنتابثدادعإلااذهطبضي
تامدصلاةبالصقيلعتلاماظنطبضي.ةبكرملا
يفةحاررثكأبوكرلادعي.تاكربنزلاوأ/و
يفةبالصرثكأوةضفخنملاتادادعإلا
.لضفأمكحتنامضلةيلاعلاتادادعإلا
راسملا،يضايرلا،يحايس-

ةكرحلالقنةعومجم
،قناخلاةباجتساطبضبدادعإلااذهموقي
ةباجتساززعت.كرحملاءادأوسرتلالقنو
ءانثأعراستلاساسحإنمةديازتملاقناخلا
ةحيرمةضياقمبنكلو،راسملاوحنكمدقت
.ةيناودعرثكأسرتلقنببسب
ديلجلا/جلثلا،راسملا،يضايرلا،يحايس-

لمارفلاةباجتسا
.لمارفلاةساودةباجتسادادعإلااذهطبضي
ةدايقلأطبأةباجتسانمتادادعإلاحوارتت
ؤطابتنامضلعرسأةباجتساىلإةحاررثكأ
ديزيولمارفلاةساودةكرحلقت.عرسأ
عضولانملاقتنالاءانثأةمدقلاطغض
.يضايرلاعضولاىلإيحايس
يضاير،يحايس-

ةيسفانتلاةدايقلاعضو
طغضا،اذهيرايتخالامكحتلاعضوديدحتل
زكرمةشاشضرعتسونيترمةعرسبgىلع
ديقيسفانتلاعضولا)DIC(قئاسلاتامولعم
ةدايقلاعضويفنوكتامدنع.ليغشتلا
iبحسلافاقيإحابصمءيضيسةيسفانتلا
StabiliTrak/ESCو OFF gةعومجميف
نارودنمTCSةفيظودحتال.تادادعلا
ةعومجمحيتتو،اهسفنلوحتالجعلا
ةينورتكلإلاقالزنالاةدودحمةيقرفلاسورتلا
)eLSD(ديزملابلطتيوةرايسلاةعرسةدايز
عجار.ةدايقلاةلجعكيرحتلدهجلانم
قالزنالاةدودحمةيلضافتلاسورتلاةعومجم"
.مسقلااذهيفاًقحال)طقفV-Seriesزارط(
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف

حاتفمردأوأىرخأةرمgىلعطغضا
ACC/ACCESSORYعضولاىلإلاعشإلا
ليغشتلةبكرملاليغشتدعأمث)تاقحلملا(
.ىرخأةرم)رجلايفمكحتلا(TCSماظن
iبحسلافقوتحابصمئفطني
StabiliTrak/ESCو OFF gةعومجميف
.تادادعلا

هيبنت

،بحسلايفمكحتلاليغشتفاقيإدنعو
نكميف،ةيسفانتلاةدايقلاعضوطيشنتوأ
.بحسلادقفتنأ

تناكاذإ()PTM(ءادألابحسةرادإ
)ةرفوتم
مكحتلاةمظنأرجلاءادأةرادإماظننمضتي
مكحتلاوStabiliTrak/ESCورجلايف
نسحمءادأريفوتلةدايقلايفيسيطانغملا
نمرفاوتملارادقملا.فاطعنالادنعرقتسمو
عضولاساسأىلعنوكيكرحملاةقاط
،قئاسلاةراهمو،قيرطلافورظو،ددحملا
.فطعنملكرطقفصنو

ةبكرملانوكتامدنعحيباصملاهذهءيضت
.)PTM(ءادألايلاعرجلاةرادإعضويف
يرايتخالايوديلاعضولااذهديدحتل
عضومادختسامتينأمزلي،ةدايقلل

Track)كلذدعب.ةبكرملايف)راسملا
لوسنوكلانمgىلعةعرسبطغضا
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٠
ةلاسرلارهظت.نيترميزكرملا

PERF TRAC 1 - WET ACTIVE
HANDLING ON.

لوخددعب،ماظنلااذهءادأايازمرابتخال
نأيعيبطلانميتلاةطقنلايففطعنملا
طغضلانكمي،ةعرسلاةدايزاهدنعأدبت
.ةعرسلاةدايزةساودىلعلماكلكشب
ةقاطىوتسمرجلاءادأةرادإماظنلدعي
لهسلكشبفطعنملانمجورخللكرحملا
.رقتسمو
ةسمخىلعرجلاءادأةرادإماظنيوتحي
لالخنمعاضوألاهذهديدحتمتيو.عاضوأ
لوسنوكلايفعضولاحاتفمىلعطغضلا
طغضلاب5-1عضولاربعريرمتلابمق.يزكرملا
.)عضولا(MODEحاتفمىلع
تامولعمزكرميفرهظيامحيضوتيلياميف
:عضولكلهبىصوملامادختسالاوقئاسلا

PTM للبم-1
.ةداقلاتاراهمتايوتسمةفاكبساني.
ريغ-طقفةبطرلاوأةللبملاقرطلا.

وأةريزغلاراطمألايفمادختساللةدعم
.ةدكارلاهايملا

متيوStabiliTrak/ESCماظنلمعي.
.فورظللاًقفوكرحملاةقاطضفخ

PTM فاج-2
ءانثأوأةربخلقألاةداقللبسانم.

.ةديدجقرطفاشكتسا
.طقفةفاجلاقرطلا.
متيوStabiliTrak/ESCماظنلمعي.

ًاليلقكرحملاةقاطضفخ

PTM ١يضاير-3
.قيرطلاىلعنيداتعملاةداقللبسانم.
.طقفةفاجلاقرطلا.
يفةبولطملانمربكأةراهمبلطتت.

.2عضولا

StabiliTrak/ESCماظنليغشتمتي.
امعكرحملاةقاطنمربكأردقرفوتيو
.2عضولايف

PTM ٢يضاير-4
.قيرطلاىلعنيداتعملاةداقللبسانم.
.طقفةفاجلاقرطلا.
يفةبولطملانمربكأةراهمبلطتت.

.3وأ2عاضوألا

ماظنليغشتفاقيإمتي.
StabiliTrak/ESCةقاطنوكتو

.٣عضولايفلاحلاوهامككرحملا

PTM قابس-5
نيداتعملانيمرضخملاةداقللبسانم.

.قيرطلاىلع
.طقفةفاجلاقرطلا.
يفةبولطملانمربكأةراهمبلطتت.

.ىرخألاعاضوألا
ماظنليغشتفاقيإمتي.

StabiliTrak/ESCكرحملاةقاطنوكتو
ةعرسنمىصقألادحلاريفوتلةحاتم
.فاطعنالا

ليغشتفاقيإلهررحمثgرزىلعطغضا
ءادألايلاع)PTM(رجلايفمكحتلاةرادإ
ةمظنأوTCSماظنىلإةدوعلاو

StabiliTrak/ESC.ءوضئفطني
ءوضوiرجلاليغشتفاقيإ

StabiliTrak OFF i.
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١٨١ ليغشتلاوةدايقلا
ةدودحمةيلضافتسورتةعومجم
ذفانملا
ةيلضافتلاسورتلاةعومجمترفوتاذإ
متيسف،)eLSD(قالزنالاةدودحمةينورتكلإلا
ىلعeLSDةزيملمعتو.اًيئاقلتاهطيشنت
تالخدموةيلعافبةرايسلاتاساسحةبقارم
يفريغتلارادقمديدحتضرغبقئاسلا
:ةبكرملاكلتمت،eLSDلضفب.فورظلا
.ةعرسلايلاعنسحممكحت.
،تافطعنملالالخرجلاةيناكمإنيسحت.

.عراستلانمديزمبحمسيامم
.ةقدرثكأهيجوت.
.اهتقاشروةبكرملاةعرسةدايز.
مكحتلاماظن/StabiliTrakعملماكتلا.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

يتلا،eLSDةزيمبةدوزملاتارايسللةبسنلاب
رييغتبجي،ةيساقفورظيفاهتدايقمتي
ةدايقلاعضوعجار.يفلخلاروحملالئاس
و١٧٩/ةيسفانتلا
.٢٨٦/ةنايصلالودج

ةعرسلاتبثم

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
/StabiliTrak/رجلايفمكحتلاماظنأدباذإ
)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
اهروحملوحةلجعلانارودنمدحلايف
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
تابثيفمكحتلاماظنريرحتمتيفوسف

ماظن/رجلايفمكحتلارظنا.اًيئاقلتةعرسلا
دنع.١٧٢/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ماظنطيشنتدنعمادطصاراذنإثودح
ماظنلصفمتي،ةعرسلاتابثيفمكحتلا
راذنإماظنعجار.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
فورظحمستامدنع.٢٠١/يمامألامداصتلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلامادختسابقيرطلا
.هليغشتةداعإنكميٍذئنيح،نامأب
تابثيفمكحتلاماظنلمعفقوتيسو
مكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيفةعرسلا
مكحتلا/StabiliTrakوأ"TCS"رجلايف
."ESC"تابثلايفينورتكلإلا

مكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيف
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٢
J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

RES+:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
هذهةعباتملةزيجوةرتفلطغضا،ةركاذلا
ةدايزلرارمتسالاعمطغضاوأةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ةدايزلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل.ةبكرملاةعرس
ةجردل+RESطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس
٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل.ىلوألاتابثلا
دادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك
.ةيناثلاةسباحلل+RESطغضا،ةعرسلا

SET-)طبضلةريصقةهربلطغضا:)طبض
تابثيفمكحتلاماظنطيشنتلوةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلا
ليلقتلهمدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلا
/مك١رادقمبةعرسلاليلقتل.ةبكرملاةعرس
−SETىلعطغضا،)ةعاس/ليم١(ةعاس
ىتحةعرسلاليلقتل.ىلوألاتابثلاةجردل
ةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالع
ةسباحلل−SETىلعطغضا،ةعرسلادادعب
.ةيناثلا
حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

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

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا

يلاوحىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمبو
طغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
ةبكرملادوعتف.+RESرزىلعةزيجوةرتفل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإ

ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز
:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
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

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.٩٦/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا
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١٨٣ ليغشتلاوةدايقلا
ةعرسلاتبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت
:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
متيىتح−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولب
.هررحمث

لحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ةزيجوةرتفل−SETىلعطغضا،ةريغص
،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلاىتح
/مك١يلاوحرادقمبةبكرملاةعرسلقت
.)ةعاس/ليم١(ةعاس

،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ىلعألةزيجوةرتفل−SETىلعطغضا
متيةطغضلكيف.ةيناثلاةسباحلاىتح
اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرسليلقت
يفحضوموهامك)ةعاسلايفليم٥(
.ةعرسلادادعىلعتامالعلا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنموقيدق
.ةبكرملاةعرسليلقتلايكيتاموتوأةلمرفلاب
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.٩٦/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

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.

ةعرسلاةركاذحسم
مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

ةعرسلايفمكحتلاةزيم
ةيمؤالتلا
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاحيتي
ةعرسلاديدحت،دجونإ،)ACC(ةعرسلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنبةطوبضملا
مسقلااذهأرقا.ةيلاتلاةوجفلاديدحتو
ةوجفلا.ماظنلااذهمادختسالبقلماكلاب
نيبةقحاللاةينمزلاةرتفلانعةرابعةقحاللا
ىلعةرشابمكمامأةدوصرمةبكرموكتبكرم
.هاجتالاسفنيفكرحتتو،ريسلاطخسفن
،كريسطخىلعةبكرمدصرمتيملاذإ
مكحتلاماظنلثمACCماظنلمعيفوسف
ACCماظن.يداعلاةعرسلاتابثيف
.ةيرادارتارعشتسمواريماكمدختسي
طخيفةبكرميأدوجودصرةلاحيفامأ
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاناكمإبف،كريس
وأةبكرملاةعرسةدايز)ACC(ةعرسلاتابث
ىلعظافحللةبسانمةلمرفبمايقلاو،اهضفخ
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٤
ةزيمريرحتلو.ةددحملاةقحاللاةوجفلا
.لمارفلاقّشع،ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا
ةعرسيفمكحتيACCماظنناكاذإ
ACCماظنلصفمتيدقف،كتبكرم
رجلايفمكحتلاماظنليعفتدنعاًيكيتاموتوأ
)TCS(ماظنوأStabiliTrak/مكحتلا
مكحتلارظنا.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايف
حمستقيرطلافورظنوكتامدنع.١٧٢/
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلامادختساب
ليغشتةداعإنكمي،نامأب)ACC(ةعرسلا
ماظنليغشتمتينلو.ىرخأةرمACCماظن

ACCرجلايفمكحتلاماظنناكاذإ)TCS(
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظنوأ
.ًالطعم)ESC(تابثلا

ريذحت}
مايقلاىلعةدودحمةردقهلACCماظن
يفاكلاتقولارفوتيالدقوةلمرفلاب
مادطصالابنجتلةبكرملاةعرسضفخل
ثدحيدقو.كمامأريستىرخأةبكرمب
تابكرملافقوتتوأئطبتامدنعكلذ
رظنا.كريسةراحىلإلخدتوأ،ةأجف
.مسقلااذهيف"قئاسلاهيبنت"اضيأ
ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
/ةيئاقولاةدايقلارظنا.لمارفلاليغشتو

١٤٣.

ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ
:ةيلاتلاتالاحلايفACCماظنمدختستال
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
وأجولثلابةاطغمتارعشتسملا
الدقف.تاخاستالاوأديلجلا
.كمامأريستةبكرمماظنلافشتكي
نميمامألاءزجلاىلعظفاح
.افيظنلماكلابةبكرملا

بابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.
وأرطملاوألاثملاليبسىلع
ACCءادأنوكي،ديلجلالوطه
.فورظلاهذهلظيفاًدودحم

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا

J:هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا.
ةعومجميفضيبألانوللرشؤملالوحتي
.ACCماظنليغشتدنعتادادعلا

RES+:ةداعتسالةزيجوةرتفلطغضا
ةعرسةدايزلوأاقبسمةطوبضملاةعرسلا
.لعفلابالاعفACCماظنناكاذإةبكرملا
/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل
.ىلوألاتابثلاةجردل+RESطغضا،)ةعاس
٥(ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل
طغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم

RES+ةيناثلاةسباحلل.
SET-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)طبض

ةعرسليلقتلوأACCماظنليعفتوةعرسلا
.لعفلابالاعفACCماظنناكاذإةبكرملا
/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاليلقتل
تابثلاةجردل−SETىلعطغضا،)ةعاس
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١٨٥ ليغشتلاوةدايقلا
/مك٥ةمالعىتحةعرسلاليلقتل.ىلوألا
،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس
.ةيناثلاةسباحلل−SETىلعطغضا
ةعرسلاحسمنودبACCلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةددحملا
وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]

)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.٩٦/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلا
يفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلاتابث
ةمظتنملاةعرسلاتابث
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلل
تابثيفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلا
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةمظتنملاةعرسلا
تامولعمةشاشىلعةلاسررهظت.*
.١١٦/ةبكرملالئاسررظنا.)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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ماظننكيملاذإ.ةزيملامادختسالبق
ACCةلمرفلابةبكرملاموقتنل،اًطشن

ىرخألاتابكرملانمبارتقالادنعاًيئاقلت
متيملاممداصتعوقوىلإيدؤيدقامم
تنأضرعتتدقو.اًيوديلمارفلاقيشعت
وأةغلابةباصإلنيرخآلاصاخشألاو
.ةافولا

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض
ةعرسلا

ريغوليغشتلاعضويفJناكاذإ
+SET-/RESىلعطغضلانكميف،مدختسم
مدععمACCطيشنتوأطخلاقيرطنع
ءانثأJقالغإىلعظفاح.كلذيفةبغرلا
تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدع
.ةعرسلا
ماظنللةبولطملاةطوبضملاةعرسلاددح
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
دنعةبكرملاةعرسيهةعرسلاهذهنوكت
.كريسطخيفةبكرميأدصرمدع
ACCماظنطبضمتينل،ةبكرملاكّرحتءانثأ
/ليم١٥(ةعاس/مك٢٥نملقأةعرسىلع
ةدايقلادنعفانئتسالانكميهنأالإ،)ةعاس
.لقأتاعرسب
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٦
:ةبكرملاكرحتءانثأACCماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث−SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
ىلعكمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلا
.ددحملالصافلانملقأةفاسم
فقوتءانثأACCماظنطبضاًضيأنكمي
ليغشتلاديقACCماظنناكاذإةبكرملا
.ةقشعملمارفلاةساودو
تادادعلاةعومجمىلعACCرشؤمرهظي
.ةرفوتمتناكاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلاو
،ليغشتلاديقACCماظننوكيامدنع
نوكيامدنع.ضيبألانوللابرشؤملاءيضيس
نوللابرشؤملاءيضيس،اًطشنمACCماظن
.رضخألا
رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا
ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبولطملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
،ةيناثACCماظنمادختساءدبىنستييك
ريسلاءانثأاًعيرس+RESىلعطغضاف
.)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥نمرثكأةفاسمل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملادوعتف
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف
ةساودررحو+RESىلعطغضا،ةقشعم
ةبكرملاتيبثتبACCماظنموقيس.لمارقلا
ةساودوأ+RESىلعطغضلامتينأىلإ
.دوقولا
ةعرسلاونوللارضخألاACCرشؤمرهظي
دق.تادادعلاةعومجمةشاشىلعةطوبضملا
يفكمامأتابكرمدوجودصررشؤمضموي
عجار.كريسطخيفريستةبكرمدوجوةلاح
تابكرملاىدحإنمبارتقالا"ناونعلا
.مسقلااذهيفاًقحالدرييذلا"اهعبتتو
مدعةلاحيف،ACCماظنفانئتسادرجمب
يتلاةبكرملانأوأكمامأةبكرمدوجو
ةقحاللاةوجفلانمربكأةفاسمىلعكمامأ
نمةبكرملاجورخةلاحيفوأةددحملا
نأىلإةبكرملاةعرسدادزتسف،ديدشىنحنم
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلصت

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرس
يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.

كرتا.–SETطغضا.ىلعألاةعرسلا
فوس.دوقولاةساودومكحتلارصنع
ظافحلاعمكرحتلابنآلاةبكرملاموقت
.ىلعألاةعرسلاتابثىلع
ماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع

ACCزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب
نوللاىلإACCرشؤملوحتي.هتفيظو
ةشاشلاوتادادعلاةعومجمىلعقرزألا
.ةرفوتمتناكاذإ،)HUD(ةيولعلا

ىتح+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةطوبضملاةعرسلاةشاشلاىلعرهظت
.هررحمث،ةبوغرملا

لحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
ةسباحلاىتح+RESىلعطغضا،ةريغص
ةعرسدادزت،ةطغضلكعم.ىلوألا
ةعاس/مك١رادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم١(

،ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
.ةيناثلاةسباحلاىتح+RESىلعطغضا
ةبكرملاةعرسةدايزمتيةطغضلكيف
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١٨٧ ليغشتلاوةدايقلا
)ةعاسلايفليم٥(اس/مك٥رادقمب
دادعىلعتامالعلايفحضوموهامك
.ةعرسلا

ءانثأةطوبضملاةعرسلاةدايزاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

متينأىلإ+RESىلعطغضا،ةقشعم
.اهببوغرملاةطوبضملاةعرسلاضرع

دوجومدععم+RESىلعطغضلايدؤي.
ةبكرملاداعتباةلاحيفوأمامألابةبكرم
ىلإلمارفلاقيشعتمدععمةيمامألا
.ACCماظنليغشتةداعإ

نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
،ددحملالصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
لوصولاىتحةبكرملاةعرسذئدنع،دادزتس
.ةطوبضملاةعرسلاىلإ
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.٩٦/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُمةعرس
يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

لمارفلاريرحتبمق.ةبوغرملالقألا
نآلاةبكرملاموقتفوس.–SETطغضاو
ةعرسلاتابثىلعظافحلاعمكرحتلاب
.ىندألا

ىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.
،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاضرعمتي
.هررحمث

،رغصألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
.ىلوألاةسباحلاىتح−SETىلعطغضا
ةرايسلاةعرسلقت،ةطغضلكعم
ةعاس/مك١يلاوحرادقمب
.)ةعاس/ليم١(

لدعمباًيجيردتةبكرملاةعرسضفخل.
مقوأ−SETىلعطغضا،لقأضافخنا
لكيف.يناثلازجاحلاىتحهتيبثتب
رادقمبةبكرملاةعرسليلقتمتيةطغض
وهامك)ةعاسلايفليم٥(اس/مك٥
.ةعرسلادادعىلعتامالعلايفحضوم
،−SETىلعرارمتسالاعمطغضلاءانثأو
٥(ةعاس/مك٥ىلإةبكرملاةعرسلقت
صقنلايفرمتستمث،ةيلاتلا)ةعاس/ليم
يف)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥لدعمب
.ةرملك

ةطوبضملاةعرسلاضفخاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوتءانثأ

قيشعتعمةبكرملافقوتةلاحيف.
رمتساوأ−SETىلعطغضا،لمارفلا
ةعرسلاضرعمتينأىلإطغضلايف
.اهببوغرملاةطوبضملا

ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا
يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب]طغضا
.ةقحاللا
لصافلادادعإضرعىلإطغضلايدؤي
تادادعلاةعومجمىلعةزيجوةرتفليلاحلا
دادعإىلعظافحلامتيس.ةيولعلاةشاشلاو
.هرييغتمتيىتحيلاحلالصافلا
ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
،)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ةعرسبسحىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف
عجارتتس،ةبكرملاةعرستدازاملك.ةبكرملا
.اهمامأةدوصرملاةبكرملانعاديعبكتبكرم
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو،اذه
ةوجفلارايتخادنعرابتعالانيعبةيوجلا
تاوجفلاةعومجمبسانتتالدقف.ةقحاللا
فلتخمونيقئاسلاعيمجعمرايتخاللةلباقلا
.ةدايقلافورظ
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٨
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانوكينأبجي
دادعإرييغتلاًطشن)ACC(ةعرسلاتابث
ملاذإ.ACCةزيمهمدختستيذلاةوجفلا
ةوجفلارزموقيسف،ةًطشنACCةزيمنكت
وأىصقألا(هيبنتلاتيقوتةيساسحليدعتب
مداصتلاهيبنتةزيمل)بيرقلاوأطسوتملا
مداصتلاراذنإماظنرظنا.)FCA(يمامألا
.٢٠١/يمامألا

قئاسلاهيبنت

رمألامزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
ماظنرودقمبسيلنوكيامدنعقئاسلالخدت

ACCبارتقاللاًرظنٍفاكلكشبحبكلاءارجإ
.كمامأيتلاةبكرملانمةياغللةريبكةعرسب
زمرضمويفوس،فرظلااذهثودحدنع
جاجزلابةيولعلاةشاشلاىلعمداصتلاهيبنت
نمتارافصةينامثقلطنتنأامإ.يمامألا
سمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملا
ةمظنأ"رظنا.نيبناجلاالكنمتارم
عباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلا

.١٤٣/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةبكرمرشؤم
تناكاذإ،HUDةيولعلاةشاشلاوتادادعلا
.ةدوجوم
متاذإطقفمامألايفةبكرمرشؤمرهظي
كريسطخسفنىلعةبكرمفاشتكا
.هاجتالاسفنيفكرحتتو
ماظنبيجتسينلف،رشؤملااذهرهظيملاذإ

ACCيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلابموقيوأ
.كمامأريست
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيواًيكيتاموتوأ
ةوجفللاًقبطكمامأةفشتكمةبكرمفلخ
وأةبكرملاةعرسدادزت.ةددحملاةيلاتلا
كتبكرممامأةفشتكمةرايسلاًقفوضفخنت
نملقأةعرسبريستةبكرملاكلتتناكاذإ
نأنكميو.كتبكرمبةطوبضملاةعرسلا
مزلاذإ،ةدودحمةلمرفقيشعتىلعلمعت
ءيضت،ةلاعفةلمرفلانوكتامدنعو.رمألا
ةلمرفلابروعشلانوكيدق.لمارفلاحيباصم

امدنعلاحلاوهامعافلتخماهتوصعامسوأ
اًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتبقئاسلاموقي
.اًيعيبط

ريبكلكشبةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا

ريذحت}
ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ىلإبيجتسيوأفشتكيالدق)ةعرسلا
ئطببةكرحتملاوأةفقوتملاتارايسلا
موقيالدق،لاثملاليبسىلع.كمامأ
ملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلا
دقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأفشتكي
مستتيتلارورملاةكرحءانثأكلذثدحي
رهظتامدنعوأريسلاءدبوفقوتلاةرثكب
ةراحرييغتببسبكمامأةأجفةبكرم
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريس
ماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت

ACC.ءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالاف
يأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلا
.لمارفلاليغشتوءارجإ

ايكيتاموتوأACCماظنريرحت
جاتحيفوسوايكيتاموتوأACCماظنررحتي
ءاطبإلهسفنبلمارفلاليغشتىلإقئاسلا
:امدنعكلذوةبكرملاةعرس
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.
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١٨٩ ليغشتلاوةدايقلا
يفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.

.StabiliTrak/ESCماظنوأ)TCS(رجلا

.ماظنلايفلطعدوجو.

نعةحيحصريغةقيرطبرادارلاغّلبي.
ةيوارحصةقطنميفةدايقلادنعةلقرع
وأىرخأتابكرميأدوجونودةيئانوأ
رهظتدق.قيرطلابناجىلعتانئاك
ريغACCنأىلإةراشإللDICةلاسر
.اًتقؤمرفوتم

ضيبألانوللاىلإACCرشؤملوحتيس
.طشنريغACCماظنحبصيامدنع
ACCطيشنترّذعتدنع،تالاحلاضعبيف
،)ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا(
يفمكحتلليداعلاماظنلامادختسانكمي
ACCنيبليدبتلا"رظنا.ةعرسلاتابث
)ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا(
"ةعرسلاتابثيفمكحتلليداعلاماظنلاو
يفاًمئادرظنا.مسقلااذهيفاًقباسدراولا
مكحتماظنيأمادختسالبقةدايقلافورظ
.ةعرسلاتابثيف

ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةقحالةوجفىلعACCماظنظفاحيفوس
ءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملافلخ
.ةبكرملاهذهفلخفقوتلاىتحكتبكرم
فنأتسيملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
رشؤمضمويفوسف،هلمعACCماظن
يكلريكذتلانمعونكمامألايفةبكرم

لبقكمامأةيرورملاةلاحلانمققحتت
دعقمزتهيفوس،كلذىلإةفاضإلاب.ةعباتملا
وأ،نيبناجلاالكنمتارمثالثةمالسلاهيبنت
"هيبنتلاعون"رظنا.تارافصثالثقلطنتس
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاءدبهيبنت"و
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف"ةعرسلا
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإتحت

١١٧.

ىلعطغضا،كمامأيتلاةبكرملاتدعتبااذإ
RES+لمعفانئتسالدوقولاةساودىلعوأ

وأنيتقيقدنمرثكألتفقوتاذإو.ACCماظن
نامأمازحواًحوتفمقئاسلابابناكاذإ
ACCماظنموقيس،اكوكفمقئاسلادعقم
)EPB(يلآلانكرلالمارفليغشتباًيئاقلت
لمارفحابصمءيضيسو.ةبكرملاتيبثتل
نكرلالمارفرظنا.ةيئابرهكلانكرلا
.١٧٠/يئابرهكلا

تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
/ةبكرملالئاسررظنا.ةبكرملاةرداغملبق

١١٦.

ريذحت}
اذإو،ةبكرملافاقيإبACCماظنماقاذإ
وأ،هئافطإمتوأ،ACCماظنريرحتمت
ءانثأةتبثمةبكرملالظتنلف،هئاغلإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.ةبكرملاكرحتتنأنكمملانم.فقوتلا
ةبكرملاتيبثتبACCماظنموقيامدنع
مادختسالادعتسمامئادنك،فقوتلاءانثأ
.كسفنبلمارفلا

ريذحت}
Pعضولاىلعاهطبضنودةبكرملاةرداغم
ةبكرملاكرتتال.اريطخنوكيدق)نكرلا(
لالخنمفقوتلاءانثأةتبثمنوكتامنيب
)نكرلا(Pعضولاامئادطبضا.ACCماظن
.ةبكرملاةرداغملبقلاعشإلائفطأو

ACCماظنزواجت

طاشنءانثأدوقولاةساودمادختساةلاحيف
نوللاىلإACCرشؤملوحتيس،ACCماظن
HUDيفوتادادعلاةعومجمىلعقرزألا
نلACCةلمرفنأىلإةراشإلل)ترفوتاذإ(
ةيلمعلافانئتسابACCماظنموقيس.ثدحت
.دوقولاةساودىلعطغضلامتيالامدنع
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٠

ريذحت}
ةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
ىلعةزكترمكمدقتناكاذإايكيتاموتوأ
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.دوقولاةساود
.كمامأةدوجومةبكرمب

قيرطلاىلعتاينحنملا

ريذحت}
ACCماظنفشتكيال،تاينحنملايف
ةراحسفنيفكمامأريستيتلاةبكرملا
ىتحكتبكرمعراستبأجافُتدقو.كريس
دنعاصوصخوةطوبضملاةعرسلللوصولا
دنعوألعفلابةدوجومةبكرمفلخريسلا
نأنكميامك.جورخلاتارمميفلوخدلا
مدطصتوأةبكرملاىلعةرطيسلادقفت
ةدايقلاءانثأACCماظنمدختستال.ءيشب
نك.جورخلاوألوخدلاتارمميف
دنعلمارفلامادختسالامئادادعتسم
.ةرورضلا

ريذحت}
ACCماظنبيجتسيال،تاينحنملايف
هيدلرفوتيالوأ،ىرخأةراحيفةبكرمل
سفنيفريستةبكرملةباجتساللتقولا
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.كريسةراح
ىلعةرطيسلادقفتوأ،كمامأةبكرمب
دنعيفاضإمامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملا
ةبهأىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظ
دنعلمارفلامادختسالدادعتسالا
ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا

يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقيوكمامأ
رهظينلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملا
.مامألايفةبكرمرشؤم

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
قّشعتو،كتراحيفريستالةبكرمدوجونع
.لمارفلا
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه
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١٩١ ليغشتلاوةدايقلا
ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

نأىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
ذئدنعو.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكت
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدق

رشابملكشبكتبكرممامأتسيلءايشأ
:اذإكتبكرممامأءايشأفاشتكانكميالدق
سيليمامألاءيشلاوأةبكرملاتناك.

.كبةصاخلاريسلاةراحيف
،ةيمامألاةبكرملاريسةراحرييغتمت.

دحأىلإتلقتناوأ،فصتنملايفتسيل
.ريسلاةراحيبناج

ةقيضتاراحيفةدايقلا
يفةدوجوملاتابكرملافاشتكامتيالدق
ةدوجوملاءايشألاوأةقصالتمريستاراح
دنعحيحصلكشبقيرطلايبناجىلع
.دبعمقيرطلوطىلعاهدوجو

تاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
بحسدنعوتاضفخنملاوتاعفترملا
ةروطقم

ىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
ماظنف.ةروطقمبحسدنعوأتاردحنملا

ACCكمامأريستيتلاةبكرملافشتكينل
ىلعةدايقلادنعريسلاةراحسفنيف
ريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع.تاردحنملا
.ACCماظن

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت
:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم
مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

راعشتسالاماظنفيظنت
وأديلجلاوأجيلثلاببستينأنكمي
ةقاعإيفماطحلاوأنيطلاوأتاروذاقلا
جاجزلاىلعدوجوملااريماكلارعشتسم
هذهو.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخيمامألا
يكلةفيظننوكتنأىلإجاتحتةقطنملا
.ميلسلكشبACCماظنلمعي
حيباصملافيظنتةرورضلايضتقتدق
وأجيلثلاوأتاروذاقلانمةبكرملابةيسيئرلا
ءايشألافاشتكابعصلانمنوكيدق.ديلجلا
.حيحصلكشبةءاضملاريغ
ماظنلانوكيدق،ACCماظنلمعيملاذإ
رظنا.اًحاتمةعرسلاتابثيفمكحتلليداعلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلا(ACCنيبليدبتلا"
مكحتلليداعلاماظنلاو)ةعرسلاتابثيف
اذهيفاًقباسدراولا"ةعرسلاتابثيف
لبقةدايقلافورظيفاًمئادرظنا.مسقلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتماظنيأمادختسا
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
حطسلابةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
.٢٧٦/يجراخلا
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قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}
.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
كتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشبريسلاو
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
.١٤٣/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
عباطلاءافضإتحت"ةمءالملاوةحارلا"
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلا

،ةمالسلاهيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
الدبهيبنتكقئاسلاسولجةداسوزتهتدقف
ةمظنأ"رظنا،كلذرييغتل.ةرافصلاقالطإنم
عباطلاءافضإتحت"مداصتلاعنم/دصرلا
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلا

فيظنت
هذهىلعظفاح،ةرايسلاتارايخىلعًءانب
لضفأنامضلةفيظنةرايسلانمقطانملا
ضرعمتيدق.قئاسلاةدعاسمةزيملءادأ
امدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسر
.ةروظحموأةحاتمريغةمظنألانوكت
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ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا

ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.

ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.
يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا

يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.

مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.
ةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.
ةيجراخلاايارملانميلفسلا

ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.

ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.
ةرايسلا

وأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخللعوجرلا
دعاستدق،كلذبةبكرملازيهجتةلاحيف
دعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
ةيطيحملاةيؤرلاو،)RPA(يفلخلانكرلا
فلخللعوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنو
)RAB(هبنمو،فلخللعوجرلاريذحتماظنو
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
قئاسلا)APA(يكيتاموتوألانكرلادعاسمو
امئادصحفت.ماسجألابنجتوأنكرلايف
وأنكرلانعةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلا

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

عوجر(Rعضولاىلإةبكرملاةكرحلقندنع
)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكضرعت،)فلخلل
يفةبكرملافلخةعقاولاةقطنمللةروص
ضرعمتي.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمةبكرملارايغرييغتدنعةقباسلاةشاشلا
R)ىلإةدوعلل.ريصقرخأتدعب)عوجر
رزيأىلعطغضا،ةعرسبةقباسلاةشاشلا
تامولعملاماظنىلعةدوجوملارارزألانم
Pعضولاىلإةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاو
ىتحةبكرملاةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(
يفليم٨(ةعاس/مك١٢يلاوحىلإلصت
Dعضولايفةبكرملانوكتامنيب)ةعاسلا
.)ةدايقلا(

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
يبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأمدصملا
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مسجلاناكمراهظإليريذحتثلثمرهظيدق
يفلخلانكرلادعاسمماظنهفشتكايذلا
)RPA(.يلاقتربلانمثلثملااذهنولريغتيو
بارتقالامتاملكهمجحدادزيورمحألاىلإ
.دوصرملامسجلانم

ةيطيحملاةيؤرلا
ضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاةزيمترفوتاذإ
ةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنمللةروص
يفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرعىلإ
دجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألااريماكلا
ةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألاراعشلا
اريماكدجوتامكةيجراخلاايارملالفسأ
.ةرايسلامقرةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلا
ةيطيحملاةيؤرلاماظنىلإلوصولانكمي
يف"اريماك"CAMERAرايتخالالخنم
لقندنعوأهيفرتلاوتامولعملاةشاش
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإةرايسلا
طغضا،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل
ماظنىلعةدوجوملارارزألانمرزيأىلع
ةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملا
ةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(Pعضولاىلإ
اًبيرقتةعاس/مك١٢ىلإلصتىتحةبكرملا
.)ةعاسلايفليم٨(

ريذحت}
ةيؤرلااريماكيفءايمعقطانمدجوت
لكضرعنمنكمتتنلوةيطيحملا
الدق.ةبكرملااياوزنمبرقلابماسجألا
ةدوجوملاةيجراخلاايارملايطدعاسي
طيحملادهشملاضرعيفعضوملاجراخ
ةقطنملاامئادصحفت.ةحيحصةروصب
عوجرلاوأنكرلانعةبكرملابةطيحملا
.فلخلل

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ريذحت}
وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
ةقطنملانماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
لبقاهلوحوةرايسلافلخةدوجوملا
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلا
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفيفاكلا
.ةبكرملافلت
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اريماكلابةرفاوتملاضرعلاقرط

ةدوجوملااريماكلابضرعلاقرطرارزأسملا
ماظنةشاشنميلفسلاءزجلالوطىلع
.هيفرتلاوتامولعملا
ضرعي:يفلخلا/يمامألايسايقلاضرعلا
وأةرايسلامامأةدوجوملاةقطنمللةروص
ضرعلاةقيرطرزسملا.اهفلخ

Front/Rear Standard View"ضرعلا
ةشاشىلع"يفلخلا/يمامألايسايقلا
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظن
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
ةيمامألاضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
.اريماكلابةرفاوتملاةيفلخلاو
ةيمامألااريماكلانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يألنكرلادعاسمماظنفاشتكادنعلمعت
.)ةصوب١٢(مس٣٠ةفاسمىلعمسج

:يفلخلا/يمامألاعطاقتملاضرعلا
وأةيمامألاةددعتملارورملاةكرحضرعت
ىلإةرشابمتانئاكلارهظُتيتلاةيفلخلا
يفلخلاءزجلاوأةرايسلاةمدقمنيميوراسي
ضرعلاةقيرطرزسملا.اهنم

Junction View"ىلع"عطاقتملاضرعلا
نوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
رزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلاضرع
ضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإتارمةدعل
.اريماكلابةرفاوتملاةيفلخلاوةيمامألا
ضرعي:يفلخلا/يمامألايولعلاضرعلا
ةبكرملامامأدوجوملاةقطنمللاًيولعاًدهشم
نيبليدبتلاىلإرزلاسمليدؤيس.اهفلخوأ
.ضرعلايتقيرط
:يفلخلا/يمامألايفيوجتلاضرعلا
.فلخلاوأمامألانمةرايسللاًدهشمضرعي
Bowlضرعلاةقيرطرزسملا View
ماظنةشاشىلع"يفيوجتلاضرعلا"
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملا
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
مامألانمضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
يفةاشمدوجوهيبنتنوكيال.فلخلاو
هبنمونكرلادعاسمماظنوفلخلا
اًرفاوتم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
Bowlضرعلاةقيرطنوكتامدنع view
.ةطشن"يفيوجتلاضرعلا"
ضرعي:يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا
راوجبةدوجوملاتانئاكلارهظُياًدهشم
.ةرايسلليفلخلاويمامألانيبناجلا

ضرعلاةقيرطرزسملا
Side Forward/Rearward View"ضرعلا

ماظنةشاشىلع"يفلخلا/يمامألايبناجلا
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملا
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
مامألانمضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
يفةاشمدوجوهيبنتنوكيال.فلخلاو
هبنمونكرلادعاسمماظنوفلخلا
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ضرعلاةقيرطنوكتامدنعاًرفاوتم

Side Forward/Rearward"يبناجلاضرعلا
.ةطشن"يفلخلا/يمامألا
تاداشرإلاضرعي:هيجوتلاطوطخ
ضرعمتيس،هنيكمتدنع.ةحاتملاةيهيجوتلا
ةرايسلالقندنعةمزاللاةيهيجوتلاتاداشرإلا
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإ
ةروصضرعي:لفسألىلعأنمضرعلا
ضرعبناجىلإ،ةرايسلابةطيحملاةقطنملل
تامولعملاماظنةشاشيفةيفلخلااريماكلا
اريماكلاضرعلادبتسامتيس.هيفرتلاو
ليوحتلادعبةيمامألااريماكلاضرعبةيفلخلا
سرتلاىلإ)فلخللعوجرلا(Rعضونم
مامأللةبكرملاكرحتتامدنعوأيمامألا
يفليم٨(ةعاس/مك١٢نملقأةعرسب
ةقيرطىلإلوصولااًضيأنكمي.)ةعاسلا
رزلاسملقيرطنعهذهضرعلا

Top Down View"ىلعأنمضرعلا
CAMERAضرعةقيرطنوكتامدنع"لفسأل
.ةطشن"اريماكلا"
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نكرلادعاسمماظن
نكرلادعاسمماظنبةدوزمةبكرملانوكتدق
يمامألانكرلادعاسمماظنو)RPA(يفلخلا
)FPA(.نكرلادعاسمماظنرفويدق
يطايتحالامعدلادنعقئاسللةدعاسملا
نكرلادعاسمماظنمدختسي.نكرلاو
يفةيتوصلاقوفتاجوملابتارعشتسملا
ةبكرملانيبةفاسملاسايقلتادصملا
نيبةفاسملاماظنلابسحي.ماسجألاو
تقولاسايققيرطنعمسجلاوةبكرملا
دترتلةيتوصلاقوفتاجوملاهقرغتستيذلا
نكرلادعاسمماظنلمعي.مسجلانم
يفليم٧(مك١١يلاوحىلإلصتتاعرسب
دوجوملاءيضملاLEDحابصمريشي.)ةعاسلا
نأىلإنكرلايفةدعاسملاماظنرزيف
فشتكتدق.لمعللزهاجماظنلا
تادصملاىلعةدوجوملاتارعشتسملا
٦(رتم١٫٨ىلإاهلوطلصييتلاماسجألا
لخادةبكرملامامأ)مدق٤(رتم١٫٢٥و)مدق
)تاصوب١٠(مس٢٥اهعافتراغلبيةقطنم
.دصملاىوتسمتحتوضرألانعةعفترم
هذهفاشتكالاتافاسملقتنأنكميو
.بطرلاوأراحلاسقطلافورظلالخ
ماسجألافشتكتنلةبوجحملاتارعشتسملا
ظفاح.ةئطاختافاشتكايفببستتدقو
،لحولانمتارعشتسملاةفاظنىلع
؛جلثلالحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو
يفةرايسلالسغدعبتارعشتسملافظنو
.دمجتلاةرارحتاجرد

ريذحت}
نعًاليدبسيلنكرلادعاسمماظننإ
ماظنفشتكيال.ةظقيلاوةقيقدلاةدايقلا
وأةاشملاوألافطألانكرلادعاسم
ةيأوأتاناويحلاوأتاجاردلايدئاق
اًدجةبيرقلاكلتالو،دصملالفسأماسجأ
رفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلاوأةبكرملانم
ىلعأتاعرسىلعةدايقلادنعماظنلااذه
.)ةعاسلايفلايمأ٧(اس/مك١١نم
،ةرايسلافلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل
،نكرلادعاسمماظندوجويفىتح
ةقطنملانمققحتلاىلعاًمئادصرحا
ايارملاعيمجيفرظنلاوةرايسلابةطيحملا
.فلخللعوجرلاوأمامأللكرحتلالبق

ةشاشىلعتادادعلاةعومجميوتحتدق
حضوتةطرشأاهبنكرلادعاسمماظنل
عقوملوحتامولعمو"مسجلاوحنةفاسملا"

برتقيامدنعو.نكرلادعاسمماظنلمسجلا
لوحتيونابضقلانمديزملاءيضي،مسجلا
مثيلاقتربلاىلإرفصألانمنابضقلانول
.رمحألا
،فلخلايفةرملوألمسجفاشتكادنع
دعقمزتهيوأ،فلخلانمةدحاوةرافصردصت
نوكيامدنع.نيبناجلانمنيترمنامألاهيبنت
فلخ)مدق٢(رتم٠٫٦<(،اًدجابيرقمسجلا
وأمامألانمتارافصسمخقلطنت،ةرايسلا
سمخنامألاهيبنتدعقمزتهيوأ،فلخلا
.نيبناجلانمتارم

ةيكيتاموتوألالمارفلاوفلخللعوجرلاريذحت
ةيسكعلا
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاتاذتارايسلا
عوجرلاريذحتماظناهب)ACC(ةعرسلاتابث
عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنوفلخلل
)RAB(.ءزجك،فلخللعوجرلاريذحتعيطتسي
دنعةيفلخلاماسجألانمريذحتلا،ماظنلانم
ةعاس/مك٨نمربكأتاعرسبفلخللعوجرلا
.)ةعاس/ليم٥(
فوسفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظن
دنعفلخلانمةدحاوةرمةرافصقلطي
هيبنتدعقمزتهيوأ،ةرملوألمسجفاشتكا
فشتكيامدنع.نيبناجلاالكنمنيترمنامألا
،ثودحلاكشوىلعمداصتكانهنأماظنلا
رعشتوأ،فلخلانمةرافصلاتوصعمست
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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

اًروفلمارفلاةساودىلعطغضلامتيملاذإ
نكرلالمارفليعفتمتيدق،فقوتلادعب
،انمآعضولانوكيامدنع.)EPB(ةيئابرهكلا
تقويأيفةوقبدوقولاةساودىلعطغضا
.ةيفلخلاةيكيتاموتوألاةلمرفلازواجتل

ريذحت}
ةلمرفلااهيفلمعتتالاحكانهنوكيدق
ريغوأعقوتمريغلكشبةيكيتاموتوألا
طغضتنأامإف،كلذثدحاذإ.بوغرم
ىلعةوقبطغضتوألمارفلاةساودىلع
ماظننملمارفلاريرحتلدوقولاةساود

RAB.اريماكصحفا،لمارفلاريرحتلبق
RVCةبكرملابطيحملاقاطنلاصحفاو

.نمآلكشبةلصاوملاةيناكمإنمدكأتلل

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

هيبنتضرعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ثلثم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
نيميللهجتيمهسباًبوحصمنوللارمحأريذحت
ةمداقلارورملاةكرحنأشبريذحتللراسيلاوأ
ماظنلااذهفشتكي.راسيلاوأنيميلانم
)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلاماسجألا
فاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأراسينم
نمتارافصثالثقلطنتنأامإف،مسج
دعقمبتازازتهاثالثوأراسيلاوأنيميلا
ىلع،راسيلاوأنيميلاىلعنامألاهيبنت
.ةدوصرملاةبكرملاهاجتابسح
بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAرثكأعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخلل
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صئاصخلافاقيإوأليغشت
وأليغشتلطسوألالوسنوكلابXسملا
يفلخلانكرلادعاسمليغشتفاقيإ
ماظنو)RAB(عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاو
كلذو،دحاوتقويففلخللعوجرلاريذحت
رشؤملاحابصمءيضي.ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةلغشمصاصخلانوكتامدنعرزلابناجب
نعةفقوتمصئاصخلانوكتامدنعئفطنيو
.لمعلا
راذنإونكرلادعاسمماظنليغشتفاقيإبمق
ةلمرفلاوةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
.ةروطقمبحسدنعةيفلخلاةيكيتاموتوألا
رظنا،هفاقيإوأRPAماظنزومرليغشتل
:١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

نمRCTAماظنفاقيإوأليغشتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختلالخ
عباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلا

Automatic Parking Assist (APA)
with Braking)نكرلادعاسم

)ةلمرفلاعم)APA(يكيتاموتوألا
نعAPAثحبي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
هجويوةدماعتملاوةيزاوتملانكرلانكامأ
تيبثتبجي،APAمادختسادنع.اهيلإةرايسلا
قيبطتبماظنلامايقءانثأ،لقنلاسورت

ةشاشدعاسُت.دوقولاةساودولمارفلا
يفةعومسملاةيتوصلاتارفاصلاوضرعلا
.نكرلاتاروانمءانثأهيجوتلا
دنعيئاقلتلانكرلادعاسمماظنمدختستال
.ةرطاقبحس

ريذحت}
فاشتكانمAPAماظننكمتيالدق
ةنيللاءايشألا،نكرلاناكميفماسجألا
نعاًديعبةيلاعلاءايشألاوأ،ةعيفرلاوأ
،ةحطسملاتانحاشلالثمضرألاىوتسم
ضرألاحطسىوتسمتحتءايشألاوأ
ةكرحتملاماسجألاوأ،ةريبكلارَفحلالثم
ةفاسمنأنماًمودققحت.)ةاشملالثم(
بيجتسيال.ةبكرمنكرلةبسانمنكرلا
ةفاسميفتارييغتلاىلإAPAماظن
وأ،ةرواجملاةبكرملاكيرحتلثم،نكرلا
ال.نكرلاةفاسملخدتءايشأوأصخش
ةلاحلابنجتيوأAPAماظنفشتكي
وأةبكرملافلخةدوجوملاةيرورملا
ءانثأةبكرملافاقيإلاًدعتسمنك.اهبناجب
.نكرلاةروانم

تازيهجتلاةعومجمبدوجوملاOسملا
نعثحبلانمماظنلانيكمتلىطسولا
يفويفاكلاردقلابةريبكنكرللةحاسم

بجي.ةبكرملانم)مادقأ٥(رتم١٫٥قاطن
/مك٣٠نملقأةبكرملاةعرسنوكتنأ
:ماظنللنكميال.)ةعاس/ليم١٨(ةعاس
ةينوناقنكرةحاسمتناكاماذإفاشتكا.

.المأ
ةرواجملاةبكرملاةاذاحمبطبضلابنكرلا.

ةقطنملانمبارتقالاةلاحيفاهل
تاذنكرلاةحاسمتناكاذإوأةيوازب
.ةيواز

ةزيممةقطنمطسويفطبضلابنكرلا.
.ةياغللةريبكاهنأب

.اًمودةريصقلاةفصرألافاشتكا.
نعثحبي،اًطشنAPAماظننوكيامدنع
نعثحبلل.ةبكرملانيميىلعنكرتاحاسم
ليغشتبمق،راسيلاةهجنكرللةحاسم
رفاوتةلاحيف،وأىرسيلافاطعنالاةراشإ
ةشاشيفبناجلاديدحترييغتبمق،كلذ
نكرلاعضوليدبتل.هيفرتلاوتامولعملاماظن
سملِا،"دماعتم"و"يزاوتم"نيعضولانيب
يف،وأثحبلاةيلمعءانثأOرارمتسالاعم
يفنكرلاعضورييغتبمق،كلذرفاوتةلاح
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
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،فاكلكشبةريبكةحاسمزايتجالامكإدعب
فقوتلازمرضرعمتي.عومسمتوصقلطني
.عوجرلاعضوىلإلقنلانعةلاسرورمحألا
،)عوجرلا(Rعضولايفةبكرملاتناكاذإ
،ةعقوتملاةحاسملاىلإاههيجوتمتيالنكلو
لخدُيماظنلانأببسباذهنوكيدقف
ال.اًقبسماهفاشتكامتةحاسمىلإةبكرملا
.ةنايصىلإAPAماظنجاتحي

يكلةبكرملاداشرإبAPAماظنموقيس
امبةريبكةحاسمفاشتكادرجمبفقوتت
لقنلابمق.ةضورعملاتاميلعتلاعبتا.يفكي
موقت.ةيئاقلتلاةدايقلاليغشتل)عوجر(Rىلإ
ريكذتللةزيجوةرتفلزازتهالابةدايقلاةلجع
ماظنمدختسَي.ةدايقلاةلجعنعنيديلاةلازإب

APAلجأنمةلمرفلاوؤطابتلاةعرس
،ةيفاكتسيلؤطابتلاةعرستناكاذإ.نكرلا
صحفا.دوقولاةساودىلعفطلبطغضا
بّنجتلفقوتللدادعتساىلعنُكوطيحملا
اهفشتكيملءايشأوأ،ةاشملاوأتابكرملا
نل،ةلمرفلابقئاسلامايقةلاحيف.ماظنلا
هيجوتلانإ.قيشعتلاءاغلإبAPAماظنموقي
ىلإاًيئاقلتيدؤيقئاسلالبقنميوديلا
ةعرسنوكتو.APAماظنقيشعتءاغلإ
ةعاس/مك٥اهاصقأةعرسبةدودحمةبكرملا
.نكرلاةروانمءانثأ)ةعاسلابلايمأ٣(
ةلاحىلإةراشإللمدقتمهسضرعمتي
دق،ةحاسملامجحىلعاًدامتعا.نكرلاةروانم
كانهنوكتسوةيفاضإتاروانمءارجإبلطتي
حمسا،تاعرسلالقندنع.ةيفاضإتاداشرإ
ةعباتملبقلمتكينأيئاقلتلاهيجوتلل
اًتوصAPAماظنردصيس.نكرلاةروانم
PARKINGةلاسرضرعيو COMPLETE
لمارفلاقيبطتبمق.)نكرلاةيلمعلامتكا(
.)نكرلا(Pيفةبكرملاعضوبمقو
ثدحاذإاًيكيتاموتوأAPAلصفمتيدق
:يليام
قئاسلاةطساوبةدايقلاةلجعمادختسا.

ةعرسللىصقألادحلازواجت.
اهبحومسملا

لقنمتيوأنكرلالمارفقيشعتمتي.
)نكرلا(Pعضولاىلإةبكرملا

APAماظنيفأطخثودح.

يفينورتكلإلامكحتلاماظنطيشنت.
قالغناللةعناملالمارفلاوأتابثلا

ةيولوأتاذةبكرمللةلاسرضرعمتي.
قئاسلاتامولعمزكرميفةعفترم

نامأمازحعمبابلاحتفبقئاسلاماق.
كوكفم

قيشعتمتيىتحةبكرملالمارفلاتبثي
ةبكرملالقنمتيوأ،لمارفلاوأنكرلالمارف
.)نكرلا(Pعضولاىلإ

.ىرخأةرمOسملا،APAماظنءاغلإل
لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملا
نمةريصقةرتفىلإAPAماظنجاتحيدق
.ةرياعمللتاينحنملابناجبةدايقلا

فلخلايفةاشمدوجوهيبنت
فورظلظيف،ةزيملاهذهرفوتنأنكمي
اونوكينيذلاةاشملاصوصخبتاهيبنت،ةنيعم
ال.ةبكرملافلخةرشابمماظنلاقاطنلخاد
Rعضولايفىوسةزيملاهذهلمعت
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نملقأةعرسبةدايقلادنع)فلخللعوجرلا(

فشتكتو،)ةعاسلايفليم8(س/مك12
م8ىلإلصيدعُبىلعةاشملادوجو
ةدايقلاءانثأ.ةيراهنلاةدايقلاءانثأ)مدق26(
.اًدجاًدودحمةزيملاءادأنوكي،ةيراهنلا

Rear Pedestrian Alert Indicator
( يفةاشمدوجوفاشتكاهيبنترشؤم

فلخلا )

قاطنلخادةاشملادحأدوجوفاشتكادنع
اذهضموي،ةبكرملافلخةرشابمماظنلا
ماظنةشاشىلعينامرهكلانوللابزمرلا
ردصيكلذبناجىلإو،هيفرتلاوتامولعملا
اذإوأ،فلخلانمنيتيريذحتنيترفاصتوص
نيتضبنثدحت،كلذبةزهجمةبكرملاتناك
فاشتكادنع.قئاسلادعقميبناجالكنم
ضموي،ةبكرملانمبرقلابةاشملادحأدوجو
ماظنةشاشىلعرمحألانوللابزمرلا
ردصيكلذبناجىلإو،هيفرتلاوتامولعملا
وأ،فلخلانمةيريذحتتارفاصةعبستوص
ةعبسثدحت،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.قئاسلادعقميبناجالكنمتاضبن

ريذحت}
يفةاشمدوجوفاشتكاهيبنتيدؤيال
رفويالو.اًيئاقلتةبكرملاةلمرفىلإفلخلا
،ةاشمدوجوفشتكيملامكلذكاًهيبنت
:اذإةاشملاعيمجفشتكيالدقو
ةبكرملافلخيِشاَملانكيمل.

يفلماكلابهتيؤرنكميو،ةرشابم
وأ،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
.ميقتسمعضويففقاو

.ةعومجمنماًءزجيِشاَملاناك.

.ًالفطيِشاَملاناك.

كلذيفامب،ةفيعضةيؤرلاتناك.
وأبابضلاوأةيليللافورظلا
.جلثلاوأرطملا

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكتناك.
.ديلجلاوأجلثلاوأخاسوألابدودسم

ةيفلخلاةيؤرلااريماكنكتمل.
)RVC(وأةيفلخلاحيباصملاوأ
يفوأةفيظنةيطايتحالاحيباصملا
.ةبسانملمعةلاح

Rعضولايفةبكرملانكتمل.
.)فلخللعوجرلا(

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ضرعتلاوأةافولابنجتيفةدعاسملل
ةاشمدوجومدعنماًمئاددكأت،ةباصإلل
،اذلو.فلخللعوجرلالبقةبكرملالوح
ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني
رظنا.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
ةفاظنىلعظفاح.١٤٣/ةيئاقولاةدايقلا
حيباصملاو)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
يفوةيطايتحالاحيباصملاوةيفلخلا
.ةديجةلاح

يفةاشمدوجوفاشتكاهيبنتطبضنكمي
Alertوأ"ليغشتلافاقيإ"Offىلعفلخلا
ةاشمدوجوفاشتكا"ةيئزجعجار."هيبنتلا"
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف"فلخلاب
ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ
نكمي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.١١٧/
تارفاصلاتوصىلعتاهيبنتلاطبض
عون"ةيئزجعجار.دعقملاتاضبنوأةيريذحتلا
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف"هيبنتلا
ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ
/١١٧.

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةرايسلاةدايقدنع
،)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو
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٢٠١ ليغشتلاوةدايقلا
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمدعاسمو
)SBZA(ريسلاةراحرييغتهبنمو)LCA(
ماظنوأ/و)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارفو
نإف،)FPB(يمامألاةاشملالمارفطيشنت
وأمداصتلابنجتىلعدعاستةمظنألاهذه
.مداصتلارارضأنمليلقتلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
مداصتلانمريذحتلا(FCAماظنرفوتاذإ
وأبنجتيفةدعاسملاهنكميهنإف،)يمامألا
يفتامداصتيأنعجتانلاررضلاليلقت
ريستةبكرمنمبارتقالادنع.ةيمامألاةهجلا
رادصإبFCAماظنموقي،ةريبكةعرسبكمامأ
يمامألاجاجزلاىلعهيبنتللرمحأضيمو
وأةعيرستارفاصرادصإىلإةفاضإلاب
ماظنلمعيامك.قئاسلادعقميفتاضبن

FCAينامرهكيرصبهيبنتةءاضإىلعكلذك
ةجردبىرخأةبكرمنمبارتقالادنعنوللا
.اًدجةبيرق
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
ةعاس/مك٨نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم٥(
تابثيفيفيكتلامكحتلليمؤالتلاماظنلاب
تيقوتدادعإرييغتنكميالف،)ACC(ةعرسلا

FCAليغشتمدعءانثأالإACC.ةزيمرظنا
.١٨٣/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

ريذحت}
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظندعيال
)FCA(موقيالوريذحتماظنىوس
ةعرسببارتقالادنع.لمارفلاقيشعتب
ةرايسوأءطببريستةرايسنمةريبك
ةرايسفلخريسلادنعوأكمامأةفقوتم
ماظنكلرفوينل،اًدجبيرقوحنىلعام

FCAيذلايفاكلاتقولانأشباًريذحت
الدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
ماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأكلرفوي

FCAةاشمدوجونأشبكلذككرذحيال
روسجوأراوسأوأتامالعوأتاناويحوأ
.ءايشألانمكلذريغوأءانبلاليماربوأ
ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
رظنا.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
.١٤٣/ةيئاقولاةدايقلا

رصنعقيرطنعامإFCAماظنليطعتنكمي
قلعتملاةدايقلاةلجعليغشترصانعنم
صيصختلالخنم،رفوتاذإ،وأFCAماظنب
"مداصتلا/فاشتكالاةمظنأ"رظنا.ةرايسلا
ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ
/١١٧.

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
ماسجأيأوأةاشملاةطساوباًيئزجةبوجحم
يأفاشتكاFCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأ
يفلماكلابنوكتىتحمامألايفةرايس
.ةدايقلاةراح

ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
دوجوفشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
رعشتسملدادسناثدحاذإاًقبسمةبكرم
جلثلاوأديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلا
الدقو.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأ

)عبتي(
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٢

)عبتي(ريذحت

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
يتلاةبكرملانمبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأ

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
طغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
FarىلعFCAتيقوتطبضل]ىلع
Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(
Offىلعتابكرملاضعبيفوأ)بيرق(
عضولوألارزلاىلعطغضلانيبي.)فاقيإ(
قئاسلاتامولعمزكرمبيلاحلاطبضلا
)DIC(.تارملرزلاىلعطغضلايدؤيفوسو
فوسو.اذهطبضلاعضورييغتىلإىرخأ
متيىتحوهامكددحملاطبضلاعضولظي
نمهيبنتلاصئاصخيفرثؤيفوسو،هرييغت
نمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلاوتامداصتلا
نمٍلكتيقوتفلتخيفوسامك.فلخلا
املكف.ةبكرملاةعرسىلعًءانبهيبنتلايماظن
ثودحتيقوتدُعَب،ةبكرملاةعرستداز
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٢٠٣ ليغشتلاوةدايقلا
ةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو،اذه.هيبنتلا
ديدحتدنعرابتعالانيعبةيوجلالاوحألاو
هيبنتلاتيقوتبسانتيالدقف.هيبنتلاتيقوت
.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلاعيمجعم
يمؤالتلاماظنلابةزهجمةبكرملاتناكاذإ
الف،)ACC(ةعرسلاتابثيفيفيكتلامكحتلل
مدعءانثأالإFCAتيقوتدادعإرييغتنكمي
مكحتلليمؤالتلاماظنلارظنا.ACCليغشت
ةعرسلاتابثيف

عبتتلاةفاسمرشؤم
ةبكرملاوكتبكرمنيبعبتتلاةفاسمىلإراشُي
عبتتلاتقويفراسملايفكمامأريستيتلا
تامولعمزكرمىلعيناوثلابهضرعمتييذلا
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.)DIC(قئاسلا
)DIC(/وهعبتتلاتقولىندألادحلا.١١١

يأدوجوفاشتكامدعةلاحيف.ةيناث٠٫٥
ةدوجومةبكرملاكلتتناكوأكمامأةبكرم
ضرعمتيسف،رعشتسملاقاطنجراخنكلو
.ةطرشأ

ةيرورضريغتاهيبنت
ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنموقيدق
)FCA(ببسبةيرورضريغتاهيبنتءارجإب
تاراحلايفتابكرملاوأةفطعنملاتابكرملا
تسيليتلاماسجألاوأىرخألاةيرورملا
تاهيبنتلاهذهدعتو.لالظلاوأتابكرمب
ءارجإلاهعمةبكرملاجاتحتالو،ةيعيبط
.اهيلعةمدخلا

ماظنلافيظنت
دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.

)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف
نمهيبنتلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
كلذكيهف،)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
يذلا،ةيكيتاموتوألائراوطلاةلمرفبةدوزم
دنع.)IBA(يكذةلمرفدعاسمىلعيوتحي
كراسميفكمامأةرايسلماظنلافاشتكا
ىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالايفريستو
ماظنللنكميف،كترايسبمادطصالاكشو
.ةرايسلافاقيإلاًيئاقلتةلمرفلاوأمعدريفوت
وأمادصلابنجتىلعدعاسيسرمألااذهو
دنعمداصتلاراثآنمليلقتلالقألاىلع
متيدق،فقوملابسحىلع.مامأللةدايقلا
نأنكمي.قفربوأةوقباًيئاقلتةرايسلاةلمرف
طقفةيئاقلتلاةئراطلاةلمرفلاهذهثدحت
رهظيو.امةبكرمدوجوفاشتكاةلاحيف
مامألايفةبكرمرشؤمةءاضإلالخنمكلذ
مداصتلاراذنإماظنرظنا.FCAماظنبصاخلا
.٢٠١/يمامألا

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(ةعاس
ةدوزملاتابكرملايفوأ)ةعاس/اليم٥٠(
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
هنكميو.)ةعاس/ليم٢(ةعاس/مك٤قوف
رتم٦٠ةفاسمىتحتارايسلافاشتكا
.اًبيرقت)مدق١٩٧(

ريذحت}
مداصتللدادعتساةيصاخAEBماظنربتعي
بنجتلممصمريغوهوئراوطلاةلاحيف
يفAEBماظنىلعدمتعتال.مداصتلا
مدختسينلماظنلااذهف.ةبكرملاةلمرف
،هيلعممصملاةعرسلاقاطنجراخةلمرفلا
متييتلاتابكرمللالإبيجتسيالو
.طقفاهفاشتكا
:يليامبAEBماظنموقيالدق
يفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.

ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

)عبتي(
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٤

)عبتي(ريذحت

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلاةلاح

يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
ةاشملاةطساوباًيئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةبكرملاةلمرفبAEBماظنموقيدق
مداصتثودحبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
AEBماظنموقي،كلذثدحاذإ.لمتحم
)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفمادختساب
EFBلمارفررح.ةفقوتمةبكرملابظافتحالل
.ةعرسلاةساودىلعةوقبطغضاوأ

ريذحت}
طغضلاباًيئاقلتAEBماظنموقينأنكمي
يتلافقاوملايفةرايسلالمارفىلع
دقف.اهببوغرمريغوةعقوتمريغنوكت
تامالعو،كمامأةفطعنمةبكرملبيجتست

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
.ةكرحتملاريغىرخألاماسجألاو،قيرطلا
ىلعةوقبطغضا،AEBماظنزواجتل
.اًنمآكلذناكاذإ،ةعرسلاةساود

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
لمارفلاةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
IBAماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقب
.لمارفلاةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ

ريذحت}
ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

لالخنمIBAوAEBنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختتادادعإ
عباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلا

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأAEBماظنمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
ماظنلالغش.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإوأهيبنتلل

ACCةرطاقبحسدنعليغشتلافاقيإل.

ريغماظنلانأبديفتةلاسررهظتدق
:اذإرفوتم
وأةبكرملانميمامألاءزجلاناك.

.فيظنريغيمامألاجاجزلا
رثؤيفيثكلاجلثلاوأريزغلارطملاناك.

.ماسجألانعفشكلاةيلمعىلع
مكحتلا/StabiliTrakماظنبةلكشمدجوت.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

.ةمدخىلإAEBماظنجاتحيال
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٢٠٥ ليغشتلاوةدايقلا
ةاشملاةلمرفماظن
)FPB(مامألاب
يفاًدوزمناكاذإFPBماظندعاسيدق
نعمجانلاررضلانمدحلاوأبنجت
ةاشملاعمةيمامألاةهجاولابتامادطصالا
ماظنضرعي.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلا

FPBدوجوفاشتكادنع،~،اًينامرهكاًرشؤم
دحأنمبارتقالادنع.مامألابةاشملادحأ
ردصي،اًدجةريبكةعرسبنيفشتكملاةاشملا
جاجزلاىلعهيبنتللرمحأاًضيموFPBماظن
تاضبنوأةعرسبتارفاصردصتويمامألا
FPBماظنلنكميامك.قئاسلادعقميف
ةبكرملاةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدريفوت
لمارفلادعاسمماظنلااذهنمضتي.اًيئاقلت
لمارفماظنبيجتسيدقامك)IBA(يكذلا
رظنا.ةاشملل)AEB(يئاقلتلائراوطلا
.٢٠٣/)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف

دنعةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامأللريسلا
/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(
ماظنلافشتكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ةعاس
٤٠غلبتةيبيرقتةفاسملصيامبةاشمدوجو
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

وأةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.
يفوأفيظنريغيمامألاجاجزلا
.ةميلسريغةلاح

ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
ديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
/ةيئاقولاةدايقلاعجار،تامولعملانم

يمامألاجاجزلاىلعظفاح.١٤٣
FPBماظنرعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
.ةديجةلاحيفواًفيظن

وأليغشتفاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
صيصختلالخنمةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلا
"مامألابةاشمدوجوفاشتكا"رظنا.ةبكرملا
ءافضإلفسأ"مداصتلا/فاشتكالاةمظنأ"يف
.١١٧/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

نوريسينيذلاةاشملانعفشكلا
كمامأ

ةلمرفلامتتنلواًهيبنتFPBماظنردصي
دحأدوجوFPBماظنفشتكيملاذإةيئاقلتلا
ةاشملادحأدوجونعفشكلادنع.ةاشملا
رشؤمضرعيس،ةبكرملامامأريسينيبيرقلا
.اًينامرهكاًنولكمامأةاشملادوجو
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٦
يمامألاةاشملاهيبنت

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب
مامألابةاشملادحأنمةبكرملابارتقادنع
ةشاشضموتفوس،ةياغللةريبكةعرسب
.يمامألاجاجزلاىلعءارمحلاFPBهيبنت
،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامثقلطنتو
تارمسمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ
،اذهةاشملاهيبنترودصدنع.نيبناجلاالكنم
قئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتيدق
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
/فاشتكالاةمظنأ"يف"مامألابةاشم
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا
.١١٧/ةبكرملا

ريذحت}
ءانثأمامألابةاشملاةلمرفماظنمادختسا
نادقفيفببستيدقةروطقمبحس
.مداصتعوقووةرايسلاىلعةرطيسلا
هيبنترادصإبمقوأماظنلاليغشتفقوأ
.ةروطقمبحسءانثأ
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٢٠٧ ليغشتلاوةدايقلا
ماظنلافيظنت
،ميلسلكشبلمعيالFPBماظننأادباذإ
فيظنتلالخنمةلكشملالحمتيدقف
ةآرممامأيمامألاجاجزللةيجراخلاةهجلا
.ةيفلخلاةيؤرلا

ءايمعلاةقطنملاريذحت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةرابع)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ريسلاةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسمل
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملا
دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.ةيبناجلاةيؤرلا
ضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
فاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلع
تناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملايفامةبكرم
ةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالاةراشإ
ةشاشضموتفوس،بناجلاسفنىلع
رييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلا
نمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلاةراح
ةءارقىجرُيف،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنم
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
LCAريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب
ةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا

ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
.ةنيعمةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
وأتاباصإلاعوقويفةراحلارييغتدنع
رييغتءارجإلبق.ةبكرملافلتوأةافولا
ِقلأو،ايارملانماًمئادققحت،تاراحلل
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحاًبيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
مادعناةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(
ةبكرملاطسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلا
ريذحتمتي.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقت
برتقتيتلاتارايسلانماًضيأنيقئاسلا
يلاوحىلإلصتةفاسملفلخلانمةعرسب

.ةرايسلافلخ)مدق٢٣٠(م٧٠

ماظنلالمعيفيك
امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٨
رييغتنأىلإءاضملاLCAزمرريشي.فلخلا
فاكلاردقلاىلعنوكيالدقريسلاتاراح
ققحت،ريسلاةراحرييغتلبق.نامألانم
ِقلأو،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئاد
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةريصقةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
نوكتامدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدلل
،مامأللكرحتلاسورتدحأىلعةبكرملا
ةيبناجلاةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت
ةبكرمفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلا
يفةرواجملاةراحلاةقطنميفةكرحتم
ةعرسباهيلإلخدتوأكلتءايمعلاةقطنملا
ةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ.فلخلانم
ةبكرملاهنميتأتيذلاهسفنهاجتالايف
ريذحتكةشاشلاهذهضموتسف،ةفشتكملا
.ريسلاتاراحرييغتبموقتاليكليفاضإ
ليطعتبموقتامدنع.LCAنيكمتءاغلإنكمي
ةقطنمهيبنتليطعتاًضيأمتي،LCAماظن
/فاشتكالاةمظنأ"رظنا.ةيؤرلامادعنا

ىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا
نمLCAماظنفاقيإمتاذإ.١١٧/ةبكرملا
ماظنتانايبءيضتالاهدنع،قئاسلالبِق

LCAايارملايف.

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
/يجراخلاحطسلابةيانعلانمض"ةبكرملا

systemةلاسرتناكاذإ.٢٧٦ unavailable
ىلعةضورعملازتال)حاتمريغماظنلا(
دعب)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
ناكرألاهاجتايفةبكرملايبناجفيظنت
.ليكولابلصتاف،ةبكرملانمةيفلخلا
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
ةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتارايس
فلخلانمةعرسباهيلإةمداقوأةيبناجلا
يفماظنلانوكيدقف،اًفيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا
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٢٠٩ ليغشتلاوةدايقلا
Lane Keep Assist (LKA)

)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
اريماكماظنلااذهمدختسي.دوصقمريغ
/مك٦٠نيبريسلاةراحتامالعفاشتكال
ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلايفليم٣٧(ةعاس
ةدعاسملارفويدقو.)ةعاسلايفليم١١٢(
يفقفربةدايقلاةلجعكيرحتلالخنمكل
ريسةراحةمالعنمةبكرملابارتقاةلاح
ةرداغمدنعاًريذحتاًضيأرفويدقو.ةفشتكم
ةبكرملاروبعةلاحيف)LDW(ريسلاةراح
زواجتنكميو.ةفشتكمريسةراحةمالع
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
فدهتسيال.ةدايقلاةلجعكيرحتلالخنم
يفةزكترمةبكرملاىلعظافحلاماظنلااذه
دعاسمدعاسينلو.ريسلاةراحفصتنم
موقيسو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
يفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإهيبنتلاب
كنأفشتكااذإوأريسلاةراحةرداغمهاجتا
.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلاوأعراستلابموقت

ريذحت}
يفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
يفةرقتسمةبكرملالعجيالدق.ةبكرملا
دنعريذحتلاهيبنترادصإبموقيوأةراحلا
متنإوىتح،)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةراحةمالعفاشتكا
LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

ةرداغمبنجتلجأنمهيجوتلل
.مداصتعوقووأامةراح

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ةيؤرلاوأسقطلافورظ
نعرمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
حيباصملاوأيمامألاجاجزلاخاستا
ديلجلاباهتيطغتوألحولابةيسيئرلا
وأةديجريغةلاحيفتناكاذإوأ
لكشبسمشلاعوطسةلاحيف
.اريماكلاةهجاوميفرشابم

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةراحةمالعهيففشُتكايذلابناجلاىلع
LDWوLKAيماظنناكنإوىتح.ريسلا
يفمكحتلابموقتنأكيلعبجي،نالمعي
ظفاحوقيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملا
ةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولاىلع
عقتوأةبكرمللفلتثدحيدقفالإو،ريسلا
جاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاحوأتاباصإ
تارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا
بنجت.ةديجةلاحيفوةفيظناريماكلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسممادختسا
سقطلافورظيف)LKA(ةيرورملا
ريغتامالعلاتاذقرطلاىلعوأةئيسلا
.ءانبلاودييشتلاقطانملثم،ةحضاولا

ريذحت}
دنعLKAمادختساببستينأنكمي
ةقلزنملاقرطلايفوأةروطقمبحس
مثنموةبكرملايفمكحتلانادقفيف
.ماظنلاليغشتفاقيإ.مداصتعوقو
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ماظنلالمعيفيك
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسممدختسي
)LKA(جاجزلاىلعتبثماريماكساسح
فاشتكالةيفلخلاةيؤرلاةآرملبقيمامألا
ةيهيجوتةدعاسمرفويدقو.ةراحلاتامالع
ريغةرداغمةيلمعلهفاشتكاةلاحيفةزجوم
اًهيبنتاًضيأرفويدقو.ريسلاةراحلةدوصقم
ىلإةراشإللقئاسلادعقمضبنيدقوأاًيتوص
.ريسلاةراحةمالعزواجتمتدقهنأ
،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
يف.طسوألالوسنوكلاىلعAطغضا
دوجوملارشؤملاحابصمءيضي،هرفاوتةلاح
ىلعظافحلادعاسمليغشتدنعرزلاىلع
دنعهليغشتفاقيإو)LKA(ةيرورملاةراحلا
.هليطعت

،ضيبألانوللابAءيضي،ليغشتلادنع
ماظنلانأىلإريشيامم،هرفاوتةلاحيف
Aءيضيامنيب.ةدعاسمللزهاجريغ
ىلعظافحلادعاسمناكاذإرضخألانوللاب
دق.ةدعاسمللاًزهاج)LKA(ةيرورملاةراحلا
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسي
)LKA(قفربةدايقلاةلجعكيرحتلالخنم
ةراحةمالعنمةبكرملابارتقاةلاحيف
ينامرهكلانوللابAءيضيو.ةفشتكم
اًريذحتاًضيأرفويدقو.ةدعاسملاميدقتدنع
نع)LDW(ريسلاةراحةرداغمدنع
يفينامرهكلانوللابAضيموقيرط

.ةفشتكمريسةراحةمالعةبكرملاروبعةلاح
ثالثكانهنوكيدق،كلذىلعةوالع
،تارمثالثقئاسلادعقمزتهيوأ،تارافص
هاجتابسحىلع،راسيلاوأنيميلاةهج
.ريسلاةراحةرداغم

هيجوتلاذخ
.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
قئاسلاهيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
.نينرتوصوهيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلا
دق.ةمدخلانمفرصلاىلإةبكرملاهجو
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمحبصي
)LKA(تاهيبنتراركتدعباًتقؤمحاتمريغ
.هيجوتلا

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
.نيتراحلا

نممغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
فيظنتبكيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضو
.رمألااذهدعاسيامبرفيمامألاجاجزلا
اريماكلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
ضفخنيدق.اريماكلاةقاعإتمتاذإةقاعم
الدقوأقئاسلاةدعاسمةمظنأضعبءادأ
مدعةلاسررهظتدق.قالطإلاىلعلمعت
ريغةمظنألاتناكاذإLDWوأLKAةحاتإ
ةلاسرلاهذهنوكتنأنكمي.اًتقؤمةحاتم
ماظنجاتحيال.امقئاعباريماكلاةقاعإببسب

LKAنميمامألاجاجزلافظن.ةمدخلاىلإ
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخجراخلا
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
ماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأ

LKAفورظلاهذهترمتسااذإ.
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دوقولا
ايلعلاةئفلادوقو
نيزنبمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
TOP"ايلعةئفنم TIER"خاسوأللليزم
بساورلاليلقتواًفيظنكرحملاىلعظافحلل
ثحبا.لثمألاةبكرملاءادأىلعظافحلاوهب
TOPراعشنع TIERعقوملارظناوأ

www.toptiergas.comةمئاقىلعلوصحلل
ةئفلانمخاسوأللليزملانيزنبلايقوسمب
TOP"ايلعلا TIER"حومسملالودلاو
.اهبهمادختساب

LSYكرحم(هبىصوملادوقولا
)رتل٢.٠ةعسL4زارط

ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
ثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
يلاخلادوقولامادختسانكمي.مجحلا
٩١ناتكوألاةجردتاذصاصرلانم RONوأ
دقدوقولايفداصتقالاوعراستلانكلو،ىلعأ
يف.جيجضعامسةيلامتحاعم،لقي
ةجردبدوقومدختسا،كلذثودحةلاح
٩٥ناتكوأ RONالإو،نكممتقوبرقأيف
ةلاحيف.فلتللكرحملاضرعتينأنكمي
دوقولامادختسادنعديدشطبختوصعامس
٩٥ةجردلاتاذصاصرلانميلاخلا RON،
.ةنايصلاىلإجاتحيكرحملانأكلذينعيف

،LGYكرحم(هبىصوملادوقولا
)تارتل٣٫٠ةعسV6زارط

ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
اذإ.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
95نملقأنيتكوألاةجردتناك RON،دق
ةيطغتمتيالدقوفلتللكرحملاضرعتي
ةلاحلاهذهيفهيلعىرجتيتلاتاحيلصتلا
توصعامسةلاحيف.ةبكرملانامضنمض
نيتكوأةجردبنيزنبمادختسادنعديدشطبخ

95 RON،ىلإجاتحيكرحملانأكلذينعيف
.ةنايصلا
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همادختساعونمملادوقولا

هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
نمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

وألاليثيملاوألوناثيملا
يدؤتدق.نيلينألاوأنيسوريفلا
ثودحىلإدوقولانمعاونألاهذه
دوقولاماظنءازجأيفلكآت
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاو

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
ضفخودوقولايفداصتقالاتاردق
رمعليلقتىلإيدؤيدقوءادألا
.تاثاعبناللزافحلالماعلا

دوقولاتافاضإ
نيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوأللليزملا TIERاذإ.كتبكرمل
نيزنبلااهبميقتيتلاةلودلابرفاوتيالناك
ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملا
"TOP TIER"،نيزنبلافضأ

ACDelco Fuel System Treatment
Plus-Gasolineدوقونازخىلإ

تيزللرييغتةيلمعلكدنعكتبكرمبنيزنبلا
،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠ةفاسمريسوأ
نيزنبدعاسيس.الوأثدحيامهيأ

TOP TIERنيزنبلاوخاسوأللليزملا
ACDelco Fuel System Treatment

Plus-Gasolineدوقوىلعظافحلايف
بساورلانميلاخكترايسكرحم
مدعةلاحيف.يلاثملكشبلمعلاو
نيزنبىلعلوصحلانمكنكمت

ACDelco Fuel System Treatment Plus -
Gasoline،هعملماعتتيذلاليكولارشتسا

ةكرشنمةدمتعملاةفاضملاداوملانأشب
.اهبميقتيتلاةلودلايفزروتوملارنج

نازخلاءلم
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريشُي
بابحتفمتيةبكرملانمبناجيأىلإ
.٩٩/دوقولاسايقمرظنا.دوقولا

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
ةدعاسمللةيهيجوتلاتاداشرإلاهذهعبتا
تنأكبيصتدقيتلاتاباصإلابنجتيف
:نيرخآلاو
ىلعةدوجوملاتاميلعتلاعيمجأرقا.

.اهعبتاودوقولاةخضمبناج
ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.

.دوقولاب
نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولانع
.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ
ىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.

.دوقولاخضءانثأ
،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.

.دوقولاخضبمهلحمستالو
سملا،ءلملاةهوفسمللبق.

ءابرهكلاغيرفتلاًيندعماًمسج
.كمسجنمةنكاسلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

متاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةعرسبدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
اذهثدحينأنكمي.ةياغللةريبك
،ًابيرقتًائلتممنازخلاناكاذإرثانتلا
سقطلايفهثودحةيلامتحادادزتو
دوقولاةئبعتسدسملخدأ.راحلا
يأعامسفقوتنمققحتوءطبب
خضيفءدبلالبقريفصتوص
.دوقولا

باوبأحتفدنعدوقولابابحتفي
رظنا.كلذبةزهجمناكاذإ،ةبكرملا

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٨/)حاتفم

ةيفلخلاةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
.اهررحمثبابلافصتنمنم
ءاطغنوددوقولابدوزتلاماظنيوتحيال
لماكلابءلملاةهوفلخدأ.دوقوءاطغىلع
.دوقولابدوزتلايفأدبا،اهقلغأو

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فورظلظيفدوقولالعتشي.
.ةنيعم

سمخلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
ةهوفةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعبناوث
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ءلملا
ةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
بابىلعطغضا.٢٧٦/يجراخلاحطسلاب
.هعضوميفرقتسيىتحدوقولا

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
لب.ءلملاةهوفجارخإبمقتال،دوقولاب
قالغإلالخنمدوقولاقفدتقلغأ
كرتامث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملا
.لاحلايفةقطنملا

ةلومحمدوقوةيواحبدوقولاةئبعت
بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةيواحنماهتئبعتةداعإ
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لكشلايعمقلالوحملاعضومددح.١
.ءاطغلاميدع

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}
لقنتمدوقوءاعونمةئبعتلاةداعإةلواحم
يفببستتدقعمُقلائياهممادختسانود
دوقولاةئبعتماظنفالتإودوقولاضيف
عوقويفكلذببستيدقو.ةدادسنودب
نيرخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.قيرح
فلتتنأنكميو،ةريطخقورحبةباصإلل
.ةرايسلا

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ريذحت}
اهدوجوءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
يدؤينأنكميثيح.ًاقلطمةبكرملايف
راخبلاعتشاىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفت
نيرخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.دوقولا
فلتتنأنكميو،ةريطخقورحبةباصإلل
:نيرخآلاوتنأكتباصإبنجتل.ةرايسلا
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.

وأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
وأبأكيبلاةبكرمقودنصيف
.ضرألاريغرخآحطسيأىلع

ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.
ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
ىتحسمالتلاىلعظفاح.ةهوفلا
.ءلملالامتكا

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.
.دوقولاخضءانثأ

ةروطقمبحس
بحسلانعةماعتامولعم
متيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
لماعتتيذلاليكولابلصتا.ةبكرمللاهميمصت
ىلعلوصحللةروطقملاليكووأهعم
.ةروطقمرجلةرايسلادادعإيفةدعاسملا
بحسلبقًالماكمسقلاةءارقيغبنيو
بحسرظنا،ةلطعمةروطقمرجل.ةروطقملا
ةرايسفلخةرايسلارجل.٢٧٤/ةبكرملا
بحسرظنا،لقنتملالزنملاةبرعلثمىرخأ
.٢٧٦/ةيلستلاضرغبةبكرملا

٢٫٠ةعسL4كرحممادختساببحسلادنع
نميلاخلانيزنبلاىوسمدختستال،رتل
دق.ىلعأوأ٨٩ناتكوأفينصتعمصاصرلا
لقأناتكوأفينصتبنيزنبلامادختسايدؤي
دقوكرحملافالتإىلإبحسلاءانثأ
رظنا.ةبكرملانامضبُالومشمكلذنوكيال
L4زارطLSYكرحم(هبىصوملادوقولا
وا٢١١/)رتل٢.٠ةعس
V6زارط،LGYكرحم(هبىصوملادوقولا
.٢١١/)تارتل٣٫٠ةعس
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٢١٥ ليغشتلاوةدايقلا
رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ريذحت}
دنعكترايسىلعةرطيسلادقفتدقف
مادختسامتيملاذإةروطقملابحس
ةدايقمتتملوأةحيحصلاتادعملا
،لاثملاليبسىلع.حيحصلكشبةرايسلا
لمارفوأاًدجةليقثةروطقملاتناكاذإ
الدق،ةلومحللةبسانمريغةروطقملا
دقو.عقوتموهامكةبكرملافقوتت
تاباصإلنيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتت
فلتللكلذكةرايسلاضرعتتدقو.ةغلاب
تاحالصإلاةرايسلانامضيطغينلو
الإةروطقملابحستال.كلذنعةجتانلا
يفةحضوملاتاوطخلاةفاكعابتامتاذإ
ةروشملاليكولانمبلطا.مسقلااذه
ةروطقمبحسبةصاخلاتامولعملاو
.ةبكرملامادختساب

ةروطقمدوجوعمةدايقلا
لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا
مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو
حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا

حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
.نامألادعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
.باكرلاةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو
.ةروطقمبحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا
:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
نيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
هذهفلتخت.اهعابتاوتاروطقملا
.ىرخأىلإةيالونمتابلطتملا

ايارممادختساةلودلانيناوقبلطتتدق.
مزليملاذإىتح.ةدتمملاةيبناجلاةيؤرلا
ةيبناجلاةيؤرلاايارمتيبثتبجي،كلذ
وأةدودحمكتيؤرتناكاذإةدتمملا
.بحسلاءانثأةديقم

لوألالخةروطقميأبحسبنجت.
مادختسانم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠

وأروحملاوأكرحملافلتعنملةبكرملا
.ىرخألاءازجألا

ءارجإلبقتيزللرييغتلوأءارجإبحصني.
.ةليقثبحسةيلمع

نم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوألالخو.
٨٠ةعرسزواجتبنجت،ةروطقملابحس
يفءدبلاو،)ةعاس/ًاليم٥٠(ةعاس/مك
قناخلاىلعطغضلابليغشتلاتايلمع
.ةجردىصقأل

يفءايشألابحستابكرمللنكميو.
ىلإضافخنالاناكاذإ.)ةدايق(Dعضولا
ركشبثدحيةكرحلالقانيفىندأسرت
مادختسابلقأسرترايتخانكمي،رركتم
/يوديلاعضولارظنا.يوديلاعضولا

١٦٧.

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
دنعةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
:ةروطقمبحس
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا.

)ACC(ةعرسلا

ةعرسلاتابثيفمكحتللقئافلاماظنلا.

)LKA(راسملايفءاقبلادعاسم.

نكرلادعاسمماظن.

)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن.

عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا.
)RAB(فلخلل

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
وأةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
:ةروطقمبحسدنعهيبنتلاعضوىلإاهليوحت
)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف.

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم.

ةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاماظن.
)FPB(مامألاب
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٦
ةراحرييغتهبنمبةرايسلازيهجتةلاحيف
ةدوجوملادصرلاقطانمدتمتال،)LCA(ريسلا
ةرايسلابناجنمدتمتيتلاLCAماظنيف
اًرذحنك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسمىلإ
.ةروطقمرجءانثأريسلاتاراحرييغتدنع
تاعطاقتلاهبنمبةرايسلازيهجتةلاحيف
دنعرذحلاخوت،)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
نألةروطقمبحسءانثأفلخللعوجرلا
ةدتمملاوRCTAهيبنتبةصاخلادصرلاقطانم
ةلاحيففلخللرثكأعجرتنلةرايسلافلخ
.ةروطقملابحس

ريذحت}
ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
دنع،)CO(نوبركلاديسكألوألعفب
:ةروطقملابحس
بابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.

وأقودنصلاءاطغوأيفلخلا
.ةيفلخلاةذفانلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

مكحتلاماظنطبضاًضيأمزلي.
الإحمسيالدادعإىلعخانملاب
رظنا.يجراخلاءاوهلالوخدب
يف"خانملابمكحتلاةمظنأ"
.سرهفلا

ديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.١٦٢/كرحملاتاثاعبناعجار،نوبركلا

عمجلايدؤي.ةربخلاةروطقمبحسبلطتي
الولوطلاةدايزىلإةروطقملاوةرايسلانيب
ةدايقدنعهسفنوهبواجتلاىوتسمنوكيال
لماعتلاىلعداتعتفوسو.بسحفةرايسلا
قيرطنعامهتلمرفةيفيككلذكوامهعم
لبقيوتسمقيرطحطسىلعةدايقلا
.ةماعلاقرطلاىلعةدايقلا
عيمجوةروطقملالكيهمييقتيغبني
ىلعاهتردقثيحنملمارفلاوتاراطإلا
يدؤينأنكمي.ةدوصقملاعئاضبلالمح
ىلإةبسانملاريغةروطقملاةزهجأمادختسا
ريغوأةعقوتمريغةقيرطبةعومجملاليغشت
ءازجأعيمجصحفةدايقلالبقمزليو.ةنمآ
نامألالسالسوةروطقملاتالصووتاقلحلا
تاراطإلاوحيباصملاوةيئابرهكلاتالصولاو
/ةروطقملابحسةزيهجترظنا.ايارملاو

لمارفبةدوزمةروطقملاتناكاذإ.٢١٩
مدختسامثةعومجملاليغشتأدباف،ةيئابرهك

اًيوديةروطقملالمارفيفمكحتلاعارذ
ققحتو.ةروطقملالمارفلمعنمدكأتلل
نامأنم،ةلحرلاءانثأ،رخآلتقونم
عيمجلمعنموةروطقملاوةلومحلا
.ةروطقملاحباكموحيباصملا

رارقتسالايفمكحتلاماظنعمبحسلا
ماظنتوصعامسمتيدق،بحسلاءانثأ
ةكرحعمماظنلالعافتي.تابثلايفمكحتلا
ثدحتيتلاوةروطقملانعةجتانلاةرايسلا
رمأاذهو.فاطعنالاءانثأيساسألكشب
.ةليقثلاتاروطقملابحسءانثأيعيبط

عبتتلاةفاسم
لقألاىلعكمامأيتلاةرايسلانعدعتبا
تنكيتلاةفاسملافعضغلبتةفاسمب
.ةروطقمنودبةرايسلاةدايقءانثأاهدعتبت
ةلمرفلابنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح
.ةئجافملاتافاطعنالاوةديدشلا

رورملا
بحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
ةرايسلاةعومجمةعرسدادزتنل.ةروطقم
امدنعةعرسلاةدايزةجردسفنبةروطقملاو
ريثكبلوطأنوكتسواهدرفمبةرايسلانوكت
داعتبالامزلياذلو.اهدحوةرايسلانم
لبقةراملاةرايسلافلخربكأةفاسمب
ىلعريسلابمق.ةيرورملاةراحلاىلإعوجرلا
ىلعريسلابنجت.ةيوتسملاقرطلا
.كلذنكمأنإتاعفترملا
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٢١٧ ليغشتلاوةدايقلا
فلخللعوجرلا
ةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
،راسيلاىلإةروطقملاكيرحتل.نيديلاىدحإب
كيرحتل.راسيلاىلإديلاهذهكرح
ىلإديلاهذهكرح،نيميلاىلإةروطقملا
فلخللعوجرلاىلعًامودصرحا.نيميلا
كهجويلصاخشألادحأبنعتساوءطبب
.نكمأنإ

فاطعنالا

هيبنت

بحسدنععسوألكشبوءطببفطعنا
يدؤتدقف.كترايسفلتعنملةروطقمةيأ
ةروطقملاةسمالمىلإةداحلاتافاطعنالا
.ةرايسلل

بحسدنعداتعملانمعسوألكشبفطعنا
تاراحبةروطقملارمتالثيحب،ةروطقميأ
دعصتوأئراوطلاتالاحيفتارايسلانكر
وأقرطلاتاراشإبمدطصتوأزجاوحلاىلع
ليغشتنمدكأت.ىرخألاءايشألاوأراجشألا
هيجوتبنجت.اًقبسمكفاطعناهاجتاةراشإ
.ئجافملكشبةلمرفلاوأةرايسلا

تاردحنملاىلعةدايقلا
ىندأسرتىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلاءدبلبق
دق،لقأسرتلةكرحلالقانلقنمتيملاذإف
ىلإيدؤيامملمارفلاةرارحةجرددادزت
.ةلمرفلاةءافكليلقت
Dعضولايفءايشألابحستابكرمللنكميو
اذإىندأرايغىلإةكرحلالقانلوح.)ةدايق(
لامحألايفًاريثكلوحتيةكرحلالقانناك
.رادحنالاةديدشقطانملاوأ/وةليقثلا
يلغيس،ىلعأتاعافتراىلعبحسلادنع
لقأةرارحةجرددنعكرحملاديربتلئاس
اذإ.ةضفخنمتاعافتراىلعبحسلادنعهنع
ىلعبحسلاروفكرحملاليغشتفاقيإمت
يطعتدقف،ةداحتاردحنمنملاععافترا
ةنوخسلاتامالعلةهباشمتامالعةبكرملا
كرتا،كلذثودحبنجتلو.كرحمللطرفملا
ضرأىلعنوكينألضفيو،لمعيكرحملا
Pعضولايفةكرحلالقانلعجعم،ةيوتسم
ليغشتفاقيإلبققئاقدعضبةدمل)نكرلا(
،ةنوخسلاطرفريذحترهظاذإ.كرحملا
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجارف
.٢٣٩/ةطرفم

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}
مق،ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
ىلعةروطقملاوكترايسفاقيإباًمئاد
.كلذنكمأامثيحٍوتسمحطس

دحأىلعكتروطقموكترايسنكردنع
:تاعفترملا

النكل،لمارفلاةساودىلعطغضا.١
ردأ.نآلا)نكر(Pعضوىلإلدبت
ةلاحيففيصرلاةفاحىلإتالجعلا
هاجتاىلإوألتلالفسألهاجتالا
.لتلاىلعألهاجتالاةلاحيفرورملا

تادناسعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجعلفسأ

يفةلجعلاتادناسنوكتامدنع.٣
لمارفلاةساودريرحتبمق،اهناكم
باعيتسابتادناسللحامسللاًيجيردت
.ةروطقملاةلومح

.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤
ىلإلّدبونكرلالمارفمدختسامث
.)نكرلا(Pعضو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٨
عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.
.سورتلادحأىلإلقنا.
.نكرلاةلمرفريرحتو.
.نكرلاةلمرفرّرح.٢
نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٣

.تادناسلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٤

.اهبظفتحيوتادناسلا

ةروطقمبحسدنعةنايصلا
دنعرثكأةمدخلاىلإةرايسلاجاتحت
رظنا.تاروطقملابحسيفاهمادختسا
ةدشبمهملانم.٢٨٦/ةنايصلالودج
يكيتاموتوألاةكرحلالقانلئاسنمققحتلا
روحملاميحشتتيزوكرحملاتيزو
لبقلمارفلاماظنوديربتلاماظنوةمزحألاو
.ةلحرلكءانثأو
ليماوصلاعيمجنأنميرودلكشبققحت
ةلصوىلعةدوجوملاةبلولملاريماسملاو
.ةمكحُمةروطقملابحس

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت
تقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلاءانثأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترارظنا
.٢٣٩/ةطرفم

ةروطقمبحس

هيبنت

ريغلكشبةروطقملابحسقحلُيدق
يفببستيوةرايسلابررضلاحيحص
.ةرايسلانامضاهيطغيالةفلكُمتاحالصإ
عبتا،حيحصلكشبةروطقملابحسلو
عجارومسقلااذهتاهيجوتوتاداشرإ
ةمهملاتامولعملاىلعلوصحللليكولا
.ةرايسلابةروطقمبحسلوح

ةروطقملانزو

ريذحت}
ةصاخلابحسلاةردقزواجتاًمامتبنجت
.كترايسب

تاجردوعافترالاوةعرسلاونزولاةبقارم
داعبأوةيجراخلاةرارحلاةجردوقيرطلا
ةرايسلامادختساىدموةروطقملاةمدقم
ةمهمتامولعماهلك،ةروطقمبحسل
.نامألاقيقحتل
نزولانمققحت،ةروطقمبحسلبق
:يليامللصفنملا
.ةبكرملاتاراطإىلعنزولايلامجإ.
.ةروطقملا.
.ةروطقملاناسل.

ريذحت}
نيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتتدقف
تناكاذإةافولاوأةريطختاباصإل
لمارفتناكوأةياغللةليقثةروطقملا
ضرعتتدقو.لمحللةبسانمريغةروطقملا
ةرايسلانامضيطغينلوفلتللةرايسلا
.كلذنعةجتانلاتاحالصإلا
ةلاحيفىوسةروطقملابحسبنجت
اذهيفةحضوملاتاوطخلاةفاكعابتا
لماعتتيذلاليكولانمبلطا.مسقلا
بحسبةصاخلاتامولعملاوةروشملاهعم
.ةروطقم
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٢١٩ ليغشتلاوةدايقلا
يلامجإلانزولاريدقت
)GVWR(ةرايسلل

ليمحتلاةعسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ةبكرملاةلومحدودحرظنا،ةرايسللىوصقلا
يلامجإلانزولاريدقتباسحدنع.١٥١/
،اهبةقفرمةروطقملاو)GVWR(ةرايسلل
نمءزجكةروطقملاناسلنزوجاردإبجي
.ةرايسلاهلمحتيذلانزولا

ةروطقملانزولىصقألادحلا
مغك٤٥٤ةروطقملانزوزواجتيالأبجي
هبحومسملاىصقألادحلا.)لطر١٠٠٠(
نزوبسحىلعضفخنيدقةروطقملل
.ةروطقملايفةدوجوملاةلومحلاوباكرلا
نزولىصقألادحلاريدقتباسحمتي
يفطقفقئاسلادوجوضارتفابةروطقملا
تادعمةفاكبةدوزماهنأوبحسلاةبكرم
تادعملانزوحرطبجي.ةبولطملابحسلا
يفةلومحلاوباكرلاوةيرايتخالاةيفاضإلا
نزولىصقألادحلانمبحسلاةبكرم
.ةروطقملا

ةروطقملاةلومحنزاوت
حيحصلاةلومحلانزاوتىلعظافحلابجي
لثمي.ةروطقملاتابثنامضلةروطقملل
يسيئرلاببسلاةلومحللحيحصريغنزاوتلا
.ةروطقملاحجرأتيف

)1(ةروطقملاناسلنزولثمينأيغبني
.)2(ةلمحملاةروطقملانزونم%١٥–١٠
لثم،ةددحملاتاروطقملاعاونأضعب
.قاطنلااذهجراخعقتبراوقلاتاروطقم
ةفرعملةروطقملاكلامليلداًمئادعجار
لكلهبحصنُييذلاةروطقملاناسلنزو
تالومحلازواجتاًمامتبنجت.ةروطقم
بحسلاةطقنوكتبكرملىوصقلا
.ةروطقملاو
ةروطقملانزوبمق،ةروطقملاليمحتدعب
مقمثةروطقملاناسلمثلصفنملكشب
ةلومحنزاوتلةيوئملاةبسنلاباسحب
نازوألاتناكاذإامةيؤرلةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسلبسانماهعيزوتو
لقننكميدقف،ةياغللاًعفترمةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسىلإعئاضبلاضعب

اًضفخنموأةياغللاًعفترمةروطقملاناسل
عئاضبلاضعببيترتةداعإنكميدقف،ةياغلل
.ةروطقملالخاد
نزولهبحومسمدحىصقأزواجتبنجت
ديدمتةلصورصقأمدختسا.كترايسناسل
بحسلاةلصوةركعضولةرفاوتمرطقلل
يفكلذدعاسيسو.كترايسىلإبرقألكشب
ةلصوىلعةروطقملاناسلنزوريثأتليلقت
.يفلخلاروحملاوةروطقملابحس
يفةلومحلالماحمادختساةلاحيف
عضيلماحرتخا،ةروطقملاةلصولبقتسم
.ةبكرملانمنكممعضومبرقأيفلمحلا
كلذاًنمضتم،يلامجإلانزولانأدكأت
ناسللانزوفصننعديزيال،لماحلا
مغك٢٢٧وأةبكرمللهبحومسملا
.لقأامهيأ،)لطر٥٠٠(
هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا
.كلذنأشبةدعاسملاوأرطقلاتامولعم

ةروطقملابحسةزيهجت
تاقلحلا
ةحيحصلابحسلاتادعماًمئادمدختسا
حايرلارثؤتنأنكمي.كترايسلةبسانملا
قرطلاوةراملاةريبكلاتانحاشلاوةسكاعملا
.بحسلاةلصووةروطقملاىلعةرعولا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٠
تالصولاوأراجيإلاتالصوتيبثتاًمامتبنجت
تالصولاىوسمدختستال.دصملاعوننم
.دصملابلصوتاليتلاراطإلاىلعةتبثملا
كترايسيفتاحتفيأدسىلعاًمئادصرحا
لعفتملاذإو.ةروطقملاةلصوةلازإتمتاذإ
لوأوأهايملاوأةبرتألالخدتدقف،كلذ
ىلإمداعلانمثعبنملا)CO(نوبركلاديسكأ
.١٦٢/كرحملاتاثاعبنارظنا.كترايس

ةيكيناكيملامكحتلاتاودأمادختسابحصنُياذل
رشتسا.ةروطقمةيأعمحجرأتلاوليامتلايف
يفمكحتلاتاودأنأشبرطقيئاصخأ
ةكرشلاتاميلعتوتايصوتعجاروأليامتلا
.ةروطقمللةعنصملا

تاراطإ
مادختساءانثأةروطقمةيأبحسبنجت.

.ةرايسلايفجمدملايطايتحالاراطإلا
معدلبسانملكشبتاراطإلاخفنيغبني.

رظنا.ةروطقملابحسءانثألامحألا
تامولعملاىلعلوصحلل٢٥٧/تاراطإ
.حيحصلكشبتاراطإلاخفنبةقلعتملا

نامألالسالس
ةرايسلانيبلسالسلاليصوتباًمئادمق
ةصنميفةدوجوملاتاحتفلابوةروطقملاو
ةكرشلارفوتدق.ةروطقملارجةلصو
تاداشرإةروطقملاوأطبرلاةلصولةعنصملا
.نامألالسالسلوح
ناسللفسأنمنامألالسالسررم
كاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
كرتا،اًمود.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلاب
نكميثيحبيفكيامبةيخترمةلصولا
لسالسكرتتال.ةعومجملابفاطعنالا
.ضرألاىلعرجُتنامألا

ةروطقملالمارف
ديزييتلاةلمحُملاتاروطقملازيهجتيغبني
ةمظنأب)لطر١،٠٠٠(مجك٤٥٠نعاهنزو
ةزهجأبىصويو.روحملكللمارفولمارف
تابلطتمعمةقفاوتمةروطقملللمارف
(CSA)ريياعمللةيدنكلاةيعمجلا

CAN3-D313،اهلداعياموأ.

وأةيلودلاةيميظنتلاحئاوللابلطتتدق
ماظنىلعتاروطقملايوتحتنأةيلحملا
لمحملانزولاناكاذإاهبصاخلاةلمرفلا
نأنكمييتلاايندلادودحلازواجتيةروطقملل
ةءارقبمق.ىرخأىلإةلودنمفلتخت
اهعابتاوةروطقملالمارفبةصاخلاتاميلعتلا
ةقيرطباهتنايصواهطبضواهبيكرتنمضتىتح
قوفقرطلاةلواحماًمامتبنجت.ةحيحص
اذإف.كترايسليكيلورديهلالمارفلاماظن
لمارفنملكلمعيالدق،كلذبتمق
،ةروطقملالمارفوةرايسلابقالغناللةعناملا
.مداصتثودحىلإيدؤيدقامم

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ
تاراشإءيضت،حيحصلكشباهليصوتدنع
ةرايسلاٰنأىلإةراشإللةروطقملافاطعنا
دنع.فقوتتوأريسلاةراحريغُتوأفطعنت
مهسألاءيضتس،ةروطقمةيأبحس
يفىتحتادادعلاةعومجمىلعةدوجوملا
وأحيحصلكشبةروطقملاليصوتمدعةلاح
.تابمللاقارتحا
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٢٢١ ليغشتلاوةدايقلا

تانوكملاوتاليوحتلا
ةيفاضإلا
ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ريذحت}
)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
تارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
حابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحف
/)كرحملاصحفءوض(لاطعألارشؤم

طبارلصومبهليصوتمتيزاهجيأ.١٠٢
لوطسألاعبتتزاهجلثم-)DLC(تانايبلا
تايكولسعبتتوأعيبلادعبهؤارشمت
.ةرايسلاةمظنأعملخادتيدق-قئاسلا
ليغشتيفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو
لثم.مداصتعوقوىلإيدؤيامكةرايسلا
ىلإلوصولانمنكمتتدقةزهجألاهذه
.ةرايسلاةمظنأيفةظوفحملاتامولعملا

هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
ةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار،ةبكرملا
ىلإتادعمةفاضإو٦٥/ةيئاوهدئاسوب
.٦٥/ةيئاوهدئاسوبةزهجملاةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٢٢

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢٢٣.................ةماعتامولعم
٢٢٣...........تاليدعتلاوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٢٣....كسفنبةنايصلالامعأءارجإ
٢٢٤..................كرحملاءاطغ
ةفرغىلعةماعةرظن

٢٢٦......................كرحملا
٢٢٩...................كرحملاتيز
٢٣١.........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٣٢..................يكيتاموتوألا
٢٣٣....كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
٢٣٣........كرحملاءاوهرتلف/يقنم
٢٣٥....................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٣٩.......................ةطرفم
٢٤٠.............لسغلاماظنلئاس
٢٤١........................لمارفلا
٢٤١........لمارفلاةناطبرمعماظن
٢٤٢...................لمارفلاتيز
٢٤٣........................ةيراطبلا
٢٤٤.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
٢٤٤......ليغشتلاءدبحاتفمصحف
عضوونكرلالمارفةيلآصحف
٢٤٥............)نكرلا(Pلمارفلا

٢٤٥......تاحساملاةرفشلادبتسا
٢٤٦........يمامألاجاجزلالادبتسا
٢٤٦...........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٤٨.........يمامألاحابصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٤٨............LEDحيباصمةءاضإ

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلاىلعدئازلالمحلا

٢٤٨.....................يئابرهكلا
٢٤٩......ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ةريجحرهاصمقودنص
٢٤٩......................كرحملا
ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
٢٥٢.......................سايقلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٢٥٥.......................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٥٧........................تاراطإ
٢٥٨.....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٢٥٨.................ءاتشلاتاراطإ
يهوريسللةلباقلاتاراطإلا

٢٥٨........................ةغراف
٢٥٩............مائتلالاةيتاذتاراطإ
عطقملاتاذتاراطإلا

٢٥٩....................ضفخنملا
٢٦٠.................فيصلاتاراطإ
٢٦٠.................تاراطإلاطغض

ةيلاعةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغض
٢٦١.......................ةعرسلا
٢٦٢....تاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضةبقارمليغشت

٢٦٣.....................تاراطإلا
٢٦٦................تاراطإلاصحف
٢٦٦.................تاراطإلاريودت
تاراطإلتقونيحيىتم

٢٦٧........................ةديدج
٢٦٨............ةديدجتاراطإءارش
ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلا

٢٦٩.......................ةفلتخم
طبضوتالجعلاةاذاحم
٢٦٩.....................تاراطإلا
٢٧٠.................تالجعلالالحإ
٢٧٠.................راطإلالسالس
٢٧١........راطإلانمءاوهلادفناذإ

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
٢٧٢....ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ةبكرملابحس
٢٧٤..................ةبكرملابحس
٢٧٦...ةيلستلاضرغبةبكرملابحس

رهظملابةيانعلا
٢٧٦.......يجراخلاحطسلابةيانعلا
٢٨٠.................ةيلخادلاةيانعلا
٢٨٣...............ةيضرألاتاداجس
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٢٢٣ ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجرُي
لبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردمدارفأ

تاليدعتلاوتاقحلملا
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
ةبكرملاىلإتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٦٥/ةيئاوهدئاسوبةزهجملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
كسفنبةنايصلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
اًمودعبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلا
لبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةمدخلامعأيأذيفنت

،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا
ىلعكدعاستةيفاكتامولعمدجتسثيح
هذهدجتنلو،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإ
.كيدينيبرفوتملاليلدلايفتامولعملا
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٦٥/
.كسفنب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ
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هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ

ريذحت}
/ليغشتةزيمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ليغشتفقوأ،اًيئاقلتكرحملافاقيإ
تناكاذإ.كرحملاءاطغحتفلبقةبكرملا
ليغشتأدبيس،ليغشتلاديقةبكرملا
نكميو.كرحملاءاطغحتفدنعكرحملا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ

ريذحت}
ةدوجوملاتانوكملانخستنأنكمي
ليغشتلةجيتنكرحملاءاطغلفسأ
ضرعترطخبنجتيفةدعاسملل.كرحملا
اًمامتبنجت،قارتحالليمحملاريغدلجلا
دربتنأىلإتانوكملاهذهسمل
بنجتلةفشنموأاًزافقاًمئادمدختساو
.رشابملكشباهلدلجلاةسمالم

كرحملاءاطغىلعدوجومديلجيأحسما
.هحتفلبق
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

كرحملاءاطغريرحتضبقمبحسا.١
يفهدجتس.iزمرلابدوزملا
نمراسيلاىلعضفخنملابناجلا
.تاسايقلاةزهجأةحول

ةبكرملانميمامألاءزجلاىلإلقتنا.٢
لفسأيوناثلاريرحتلاعارذعقومددحو
.كرحملاءاطغنميمامألافصتنملا
يوناثلاكرحملاءاطغريرحتعارذعفدا
.هريرحتلنيميلاىلإ
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٢٢٥ ةبكرملابةيانعلا
موقيس،اًيئزجكرحملاءاطغعفردعب.٣

كرحملاءاطغعفربزاغلاطغضماظن
.لماكلاحتفلاعضويفهتيبثتواًيئاقلت

:كرحملاءاطغقالغإل
نم،كرحملاءاطغقلغلبق،دكأت.١

لكشبةئبعتلاةحتفةيطغأعيمجلمع
.تاودألاعيمجةلازإوحيحص

نأىلإلفسألكرحملاءاطغبحسا.٢
ءاطغتيبثتنعطغضلاماظنفقوتي
.ىلعألعضولايفكرحملا

صحفا.طقسيكرحملاءاطغكرتا.٣
.اًمامتهقالغإنمدكأتللكرحملاءاطغ
نمديزممادختساعمةيلمعلاهذهررك
.رمألامزلاذإةوقلا

ريذحت}
قلغمدعةلاحيفةبكرملاةدايقبنجت
حتفنينأنكمي.اًمامتكرحملاءاطغ
كنعةيؤرلابجحيولماكلابءاطغلا
نأنكميو.مداصتلكضرعتيفببستيو
قلغأ.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
.ةدايقلالبقاًمامتءاطغلا



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19
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كرحملاةفرغىلعةماعةرظن

رتل٢ةعسL4كرحم
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٢٢٧ ةبكرملابةيانعلا
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١

.٢٤٠/لسغلاماظنلئاسعجار

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٣٥.

.٢٣٣/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.٣

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٣٥/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٥
.٢٢٩/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٦
.٢٢٩/كرحملاتيزعجار

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٧
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ىرخألا
.٢٧٢/ةيراطبلا

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٨
.٢٤٢/لمارفلا

.٢٤٩/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٩
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3.0Lزارطكرحم V6
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٢٢٩ ةبكرملابةيانعلا
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١

.٢٤٠/لسغلاماظنلئاسعجار

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٢
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٣٥.

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.٢٢٩/كرحملاتيزعجار

.٢٣٣/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.٤

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٥
.٢٣٥/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٦
.٢٢٩/كرحملا

ةبكرملاةيراطبل)+(بجوملافرطلا.٧
ةلصوبليغشتلاءدبعجار.ىرخألا
.٢٧٢/ةيراطبلا

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٨
.٢٤٢/لمارفلا

.٢٤٩/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٩

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي

ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.
ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢٣١.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف
لك،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت

تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
ىلعفرعتلل٢٢٦/كرحملاةفرغىلع
.عقوملا

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،اًنخاسكرحملابتيزلا
اًزافقوأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسملل

تامولعمزكرميفةلاسرروهظةلاحيف
،تيزلاىوتسمضافخناىلإريشتقئاسلا
.تيزلاىوتسمنمققحت
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةيوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
عفترت.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ءانثأىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقد
لزأ.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدورب
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصع
.اهيلعىوتسملا

نمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.
فاقيإمزليف،كرحملاليغشتفاقيإ
ىلعةقيقد١٥ةدملكرحملاليغشت
٣٠ةدملوأاًئفادكرحملاناكاذإلقألا



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19

ةبكرملابةيانعلا٢٣٠
بحسا.اًئفادكرحملانكيملاذإةقيقد
جراخللكرحملاتيزىوتسمسايقاصع
شامقةعطقوأليدنمباهحسمامث
لماكلاباهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظن
،ةياهنلاىلإاهعفددعب.ىرخأةرم
ظافتحالاعمىرخأًةرماهعزنكنكمي
نمققحتلاولفسأللاصعلافرطب
.تيزلاىوتسم

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

كرحم (LSY) ينيبروت L4 رتل٢٫٠ةعس

كرحم (LGY) جودزمينيبروت V6 ةعس
رتل٣.٠

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا

)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاردقلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٢٩٧/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
قوفعقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
كرحملايفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدم
قوفامىلإتيزلالصيثيحبريثكتيز
قاطننيبتيتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنم
كرحملاباصيدقف)حيحصلاليغشتلا
نمللقوأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأب
ةنايصينفىلإأجلاوةرايسلاةدايق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحم

٢٢٦/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل

لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
ًةرمتيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأ

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا
لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٢٩٣/اهبىصوملا

تافصاوملا
لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
تويز.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملا
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
.dexos1دامتعالاراعشب
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٢٣١ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد
ةعسL4ينيبروتلا)LSY(كرحمللةبسنلاب

ةجرداذكرحملاتيزمدختسا،رتل٢٫٠
SAEةجوزللا 0W20.

ةعسL4جودزملا)LGY(كرحمللةبسنلاب
ةجرداذكرحملاتيزمدختسا،رتل٣٫٠
SAEةجوزللا 5W30.تاجرديفليغشتلا
تيزمادختسابجي:ةدرابةرارح

SAE 0W-30ةدوربلاةديدشقطانملايف،
٢٩−امىلإةرارحلاةجردضفخنتثيح
هذهف.)تياهنرهفةجرد٢٠−(ةيوئمةجرد
نملهستستيزلايفةجوزللانمةجردلا
ةرارحلاتاجرديفكرحملاليغشتءدب
.ًادجةضفخنملا
حصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاباًمود
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا

تيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ
كرحملا
قيقحتل.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
كيلعام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألا
يتلاواهبحصنُييتلاتويزلامادختساىوس
.dexos1تابلطتميفوتست

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام
داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
ضيرعتبنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
.ةليوطةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلا
ءاملابكرافظأوكترشبفيظنتىلعصرحا
.نيديللديجفظنممادختسابوأنوباصلاو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا
ةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
صوصخبعنصملاتاريذحتعجار.ةبسانم
.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلاتاجتنممادختسا
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف

ىلعصرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
ىلإهبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإ
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألا

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرييغتبجيىتم
رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
نمةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
ةجردوكرحملاتارودددعلمشتلماوعلا
ثيح.ةعوطقملالايمألاددعوكرحملاةرارح
ةرملكيفةعوطقملاةفاسملافلتختدق
ىلعكلذو،تيزلارييغتبًابلاطماهيفنوكت
نييعتةداعإبجيو.ةدايقلافورظبسح
،تيزللرييغتةيلمعلكدعبتيزلارمعماظن
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو
.ةحيحص
يفأدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
رييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالا
.الاحكرحملاتيزرييغتةلاسررهظت.تيزلا
لالخنكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
نم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسم
تيزلارمعماظننمةلاسررهظتالأنكمملا
ىلإلصتةدملتيزلارييغتةرورضىلإريشت
يفةدايقلاةلاحيفكلذوةلماكةنس
كرحملاتيزرييغتبجي.ةيلاثملافورظلا
امك،لقألاىلعًايونسةدحاوةرمرتلفلاو
.رييغتلاةيلمعدعبماظنلانييعتةداعإبجي
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٢
ىلعنوبردمصاخشأليكولاىدلرفوتي
نوديعيولمعلااذهنودؤيسةمدخلالامعأ
صحفتنأمهملانمهنأامك.ماظنلاطبض
تيزلافيرصتتارتفبسحماظتنابتيزلا
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاو
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

تيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
:ماظنلانييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف

قئاسلاتامولعمزكرمرارزأمادختساب.١
DIC،يقبتملاتيزلارمعضرعنكمي
رظنا.قئاسلاتامولعمزكرمىلع
.١١١/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ةركبلاىلعةليوطةطغضطغضا.٢
الاحكرحملاتيزرييغتةلاسرلاحسمل
يقبتملاتيزلارمعطبضةداعإو
.%١٠٠ىلإ

رمعةشاشنييعتدعتالأىلعصرحا
رخآتقويأيفدصقريغنعتيزلا
ةداعإرذعتيثيح.تيزلارييغتدعبالإ
يفتيزلارييغتدعبالإةقدبهنييعت
.ةيلاتلاةرملا

تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك

قئاسلاتامولعمزكرمرارزأمادختساب.١
DIC،يقبتملاتيزلارمعضرعنكمي
رظنا.قئاسلاتامولعمزكرمىلع
.١١١/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو
تيزرييغتةلاسرلارهظتملاذإ
متدقهنأينعياذهف،الاحكرحملا
.ماظنلانييعتةداعإ

ةلاسرلايفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
.الاحكرحملاتيزرييغت
تيزرييغتةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
اذهف،ةبكرملاليغشتءدبدنعالاحكرحملا
رمعماظننييعتةداعإمتيملهنأىلعليلد
.ءارجإلادعأ.كرحملاتيز

سورتلاقودنصلئاس
يكيتاموتوألا
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفةيفيك
يكيتاموتوألا
لقنزاهجلئاسىوتسمصحفبجيال
لئاسيفبرستثودحربتعيثيح.ةكرحلا
صقنلديحولاببسلاوهةكرحلالقنزاهج
باهذلابجي،برستثودحدنعو.لئاسلا
عرسأباهحالصإوليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو
ىوتسمسايقاصعبةدوزمريغةبكرملا
تاءارجإكانه.ةكرحلالقنزاهجلئاس
ةكرحلالقنزاهجلئاسصحفلةصاخ
،اًدقعمءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.هرييغتو
ليكولابلصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي
.ةيفاضإتامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلا

هيبنت

سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
،ةبكرملابرضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
نمجتنيامىلعنامضلايرسيالدقو
ةكرحلالقانلئاساًمئادمدختسا.فلت
لئاوسلاعجار.حيحصلايكيتاموتوألا
.٢٩٣/اهبىصوملاميحشتلاتويزو
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٢٣٣ ةبكرملابةيانعلا
ةينمزتارتفىلعرتلفلاولئاسلارييغتبجي
دكأتلاعم٢٨٦/ةنايصلالودجيفةروكذم
لئاوسلايفروكذملالئاسلامادختسانم
.٢٩٣/اهبىصوملاميحشتلاتويزو

كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رمعلا،اهرفاوتةلاحيف،ةزيملاهذهرفوت
تيقوتلضفأوكرحملاءاوهرتلفليقبتملا
ءاوهرتلفرييغتتيقوتدمتعي.هرييغتل
فورظلاوةدايقلافورظىلعكرحملا
.ةيئيبلا

كرحملاءاوهرتلفرييغتيغبنيىتم
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
دنعكرحملاءاوهرتلفلادبتسالةلاسر
.تيقوتلااذهعبتا،ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمع
ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
هلدبتسا،اًبيرقكرحملاءاوهرتلفلادبتسال
.نكمُمتقوبرقأيف
ءاوهرتلفرييغتدعبماظنلاطبضةداعإيغبني
.كرحملا
ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعةلاحيف
ىجري،كرحملاءاوهرتلفماظننمققحتلل
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعوجرلا

ءاوهرتلفرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
:طبضلاةداعإل

.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.١
زكرميفءاوهلارتلفرمعضرعتسا.٢

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١١١/)DIC(قئاسلا

ةدايقلاةلجعبةركبلاىلعطغضا.٣
ةداعإ"ضرعةدحوةقطنمىلإلاقتنالل
ةداعإ(Resetددح."ليطعتلا/نييعتلا
ةركبلاىلعطغضامث)نييعت
.ٍناوثةدعل

.نييعتلاةداعإديكأتلةركبلاىلعطغضا.٤

كرحملاءاوهرتلف/يقنم
ةريجحيفكرحملاءاوهحشرمدجوي
عجار.ةرايسلابقئاسلابناجيفكرحملا
.٢٢٦/كرحملاةفرغىلعةماعةرظن

ءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم
كرحملا
رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٢٨٦/ةنايصلا

ءاوهرتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك
كرحملا
ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
.بئاوشوأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
ءاوهحشرمكّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ
ةلازإل)ةرايسلانعاًديعب(قفربكرحملا
اًثحبكرحملاءاوهحشرمصحفا.هنمةبرتألا
هضرعتلاحهلادبتسابمقو،تايفلتيأنع
وأكرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.فلتلل
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأ
.طوغضملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٤
:هلادبتسالوأءاوهلارتلفحشرمنمققحتلل

كرحم L4 رتل٢ةعس
ءاطغتيبمىلعأةسمخلايغاربلاعزنا.١

.ءاوهلافظنم/حشرم
اًديعبءاوهلافظنم/حشرمءاطغعفرا.٢

.تيبملانع
.ءاوهلافظنم/حشرمعزنا.٣
.ءاوهلارتلف/يقنملدبتساوأققحت.٤
بيكرتةداعإل٣–١تاوطخلاسكعا.٥

.ءاوهلافظنم/حشرمءاطغ
يف،ءاوهلارتلفرمعماظننييعتدعأ.٦

ءاوهرتلفلادبتسادعب،هرفاوتةلاح
ءاوهرتلفرمعماظنعجار.كرحملا
٢٣٣/كرحملا

زارطكرحم 3.0L V6

ةيئابرهكلاتالصوملا.١
ءاوهلابوبنأكباشم.٢
يغارب.٣
نعةيئابرهكلاتالصوملالصفا.١

/فظنمءاطغلةيئابرهكلاتالصوملا
.)1(ءاوهلاحشرم

ىلعةدوجوملايغاربلاكفبمق.٢
تيبثتعم)2(ءاوهلابوبنأكباشم
بنجت.اهناكميفءاوهلاجرخمبيبانأ
بيبانألاكف.كباشملاهذهةلازإ
.اًبناجاهعضو

ىلعأةدوجوملا)3(يغرب١٣لزأ.٣
كرحملاءاوهفظنم/حشرمءاطغ
يفظنم/يحشرمالكىلإلوصولل
.ءاوهلا

ءاوهحشرم/فظنمءاطغعفرا.٤
.كرحملا

ءاوهيفظنم/يرتلفدحألزأوعفرا.٥
.امهيلكوأكرحملا

يفظنم/يرتلفدحألدبتساوأصحفا.٦
.امهيلكوأكرحملاءاوه

بيكرتةداعإل٤–١تاوطخلاسكعا.٧
.كرحملاءاوهحشرم/يقنمءاطغ

يف،ءاوهلارتلفرمعماظننييعتدعأ.٨
ءاوهرتلفلادبتسادعب،هرفاوتةلاح
ءاوهرتلفرمعماظنعجار.كرحملا
٢٣٣/كرحملا

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببسُينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
اًبهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف
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٢٣٥ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

كرحم L4 رتل٢ةعس
كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١

طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢

زارطكرحم 3.0L V6

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.١
طغضلاءاطغو

)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٢

ريذحت}
تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
سبالملاونيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةدوجومةيئابرهكةحورمةيأنعتاودألاو
.ةبكرملاكرحمءاطغتحت

ريذحت}
وأ،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نوكتنأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغ
مقتال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاس
.برستدوجوةلاحيفكرحملاليغشتب
نكمي.ديربتلالئاسلكبرستينأنكمي
يفقيرحثودحيفكلذببستينأ
يأحالصإبمق.كقرحينأنكميوكرحملا
.ةبكرملاةدايقلبقبرست

هيبنت

نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
ءاملاو،GMW3420زروتوملارنجرايعم
رخآءيشيأنإ.برشللحلاصلايقنلا
ديربتماظنبررضلاقحلُينأنكمي
نلرارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملا
.ةبكرملانامضاهلمشي

كرحملاديربتلولحم
ديربتلولحمبألمُيةبكرملايفديربتلاماظن
ةنايصلالودجعجار.DEX-COOLتاكرحملا
ىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاو٢٨٦/
.٢٩٣/اهب
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٦
ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٣٩/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}
وأ،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نوكتنأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغ
مقتال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاس
.برستدوجوةلاحيفكرحملاليغشتب
نكمي.ديربتلالئاسلكبرستينأنكمي
يفقيرحثودحيفكلذببستينأ
يأحالصإبمق.كقرحينأنكميوكرحملا
.ةبكرملاةدايقلبقبرست

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.يليامبجيزملااذهزيمتي:
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
ةيجراخلا

١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.
ةرارحةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
كرحملا

لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.

فلتللموينوملألاعطقضرعُينل.

ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.
ةبسانملاكرحملا

هيبنت

نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
ءاملاو،GMW3420زروتوملارنجرايعم
رخآءيشيأنإ.برشللحلاصلايقنلا
ديربتماظنبررضلاقحلُينأنكمي
نلرارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملا
.ةبكرملانامضاهلمشي

نعكرحملاديربتلئاسنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يراجميفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
رييغتنيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل
.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف
دنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحف

كرحتيديربتلالئاسةدهاشميعيبطلانم
يولعلاديربتلاموطرخيفعوجرلاطخيف
يعيبطلانمهنأامك.كرحملاليغشتدنع
لئاسعفدنازخلخدتتاعاقفةيؤركلذك
.ريغصلاموطرخلالالخنمديربتلا
لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك
ءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
.دربيىتح

هاوتسمنكلاًيئرمديربتلالئاسناكاذإ
وأاهيلإراشملاةمالعلاىوتسمدنعسيل
فيظنءامنمجيزمةفاضإكيلعف،اهنمىلعأ
DEX-COOLديربتلئاسعمبرشللحلاص
.٥٠/٥٠ةبسنب
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٢٣٧ ةبكرملابةيانعلا
هذهءارجإلبقديربتلاماظنةدوربنمدكأت
.ةوطخلا
نازخيفديربتلئاسيأةيؤرمدعةلاحيف
ىلعديربتلئاسفضأ،ديربتلالولحمعافدنا
:يلاتلاوحنلا

نازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحمعفد

ريذحت}
ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
تناكوللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
.ةيافكلاهيفامبةنخاسكرحملاءازجأ

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
نكلو،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنل
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
.قورحللنورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا

هيبنت

ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

اذإةفرعملصحفا،ةلكشمىلعرثعُيملاذإو
عافدنانازخيفاًيئرمديربتلالولحمناك
لولحمةيؤرنكمأاذإامأ.ديربتلالولحم
دنعلولحملاىوتسمنكيملنكلو،ديربتلا
ةفاضإكنكمي،اهقوفوأاهيلإراشملاةمالعلا
برشللةحلاصلاةفيظنلاهايملانمجيزم
٥٠/٥٠رادقمبDEX-COOLديربتلولحمو
نمدكأتلاكيلعنكلو،ضئافلانازخيف
طغضءاطغكلذيفامب،ديربتلاماظنةدورب
نألبق،ديربتلالولحمعفدنازخ
.كلذلعفت

رتل٢٫٠ةعسL4كرحم
Automatic Coolant Service Fill

Instructions)ةصاخلاةئبعتلاتاميلعت
)ديربتلالئاسلةيئاقلتلاةمدخلاب
ةئبعتيفدعاستةمدخةزيمب،ةزهجمةبكرملا
ةمدخدعبديربتلاماظننمهتلازإوءاوهلا
نأدعبديربتلالئاسةفاضإدنعوأتانوكملا
.ةياغللاًضفخنمنوكي
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٨
:ةمدخلاةزيممادختسال

لئاسفضأ،درابماظنمادختساب.١
ىلعهيلإراشُملاطخلاىلإديربتلا
.قفدتلانازخ

ىلعدوجوملاطغضلاءاطغلادبتسا.٢
.قفدتلانازخ

:ةمدخلاةزيمطيشنتل
.ةيراطبنحاشبةبكرملاليصوتبمق.١
عاضوأعجار.لاعشإلاليغشتبمق.٢

.١٥٦/لاعشإلا

.ءاوهلافيكمليغشتفقوأ.٣
.نكرلالمارفطبضا.٤

ةساودىلع،تقولاسفنيف،طغضا.٥
مث،نيتيناثةدمللمارفلاودوقولا
.امهررح

ىوتسمنم،ةرودلاةياهنيف،ققحت.٦
فضأوقفدتلانازخيفديربتلالئاس
طخلانمىندأناكاذإديربتلالئاس
حمسا،لاعشإلافقوأ.هيلإراشملا
)ECM(ينورتكلإلامكحتلاةدحول
نيتقيقد،نوكسلاعضوىلإلاقتنالاب
.٦-٢نمتاوطخلارركو،اًبيرقت

تامامصةكرحوةخضملاطيشنتىلإعمتسا
ديربتلالئاسىوتسمةدهاشمءانثأمكحتلا
مق،نازخلاغرفةلاحيف.قفدتلانازخيف
ءاطغةلازإبمقو،لاعشإلاليغشتفاقيإب
راشملاطخلاىلإءلملادعأو،ةيانعبطغضلا
تاوطخلارركو،طغضلاءاطغلدبتساو،هيلإ
.٦-٢نم
١٥ةدملءاوهلاةلازإوةئبعتلاةيلمعرمتستس
.اًبيرقتةقيقد

هيبنت

دق،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكي
.ةحيحص

V6كرحم٣٫٠

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
سكعيفءطببطغضلاءاطغردأ
تعمساذإ.ةعاسلابراقعهاجتا
.فقوتينأىلإرظتناف،ريفصتوص
يقبتملاطغضلاجورخبكلذحمسيس
.غيرفتلاموطرخجراخ

قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتتنأىلإ
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بسانملاجيزملابضئافلانازخألما.٣
.ةحضوملاةمالعلاىتح

ىتحلمعيهكرتاوكرحملاليغشتبمق.٤
دقدربملليولعلاموطرخلانأبرعشت
ءاطغةلازإدعبكلذو،نخسيأدب
عافدنانازخىلعتبثملاطغضلا
نمسارتحالابكيلعو.ديربتلالولحم
.كرحملاديربتةحورم
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
جيزملانمديزملافضأ،لقأىوتسملا
لصيىتحضئافلانازخىلإبسانملا
.ةحضوملاةمالعلاىلإىوتسملا

هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥
.هطبرمكحأو

ضئافلانازخيفىوتسملانمققحت.٦
ديربتوكرحملاليغشتفاقيإدعب
ديربتلالئاسنكيملاذإ.ديربتلاماظن
رركف،بسانملاىوتسملادنع
لئاسناكاذإو.٦-١نمتاوطخلا
ىوتسملادنعسيللازيالديربتلا
،ىرخأةرمماظنلادربيامدنعبسانملا
.كليكوعجارف

هيبنت

دق،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكي
.ةحيحص

كرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفمةروصب
ةنوخسلانمريذحتللرشؤمةرايسلابتبثم
.كرحمللةطرفملا
كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
دكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأنم

تناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذدعب
ضرعتاذإف.المألمعتكرحملاديربتةحورم
لمعتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسللكرحملا
ليغشتفقوأف،لمعتنكتملاذإو.ةحورملا
.ةنايصللةرايسلابحطصامث.كرحملا

هيبنت

دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

كرحملاةفرغنمجرخيراخبلاناكاذإ

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا
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ةفرغنمجرخيراخبلانكيملاذإ
كرحملا
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأ
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

رورملا
مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
ءارجإبكيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليام

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح

،كلذبمايقللاًنمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو)دياحم(
.دياحملانارودلا

،ةطرفملاةرارحلانمريذحتلافقوتاذإ
ةلصاومكنكمي.ةرايسلاةدايقاهنيحنكميف
ظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايق
يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةنمآةفاسمىلع
لصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأ
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلا
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم
ىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
ىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلانع
.روفلا
،راخبلادوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
ءانثأ،قئاقدثالثةدملكرحملاليطعتبمقف
كرحملافاقيإيغبنيو.ةبكرملابراظتنالا
يفريذحتلارمتسالاحيف،دربيىتح
.روهظلا

لسغلاماظنلئاس
همادختسانكمياذام
جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتةءارقنمدكأتةبكرملاىلإيمامألا
.مادختسالالبقةجِتنملاةكرشلللامعتسالا
ةقطنميفةبكرملامدختستستنكاذإ
ةجردنودامىلإةرارحلااهيفضفخنت
ةيفاكلاةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلا
.دمجتلادض

ليسغلالئاسةفاضإ

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٢٢٦/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
رمألااذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
وأتاحساملاتارفشكاكتحاىلإ
.اهتابثمدع

كرحملاديربتلولحممدختستال.
ليسغل)ديمجتللةمواقمةدام(
ىلإاذهيدؤيدق.يمامألاجاجزلا
ليسغماظنيففلتثادحإ
.ءالطلايفويمامألاجاجزلا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

ليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
نأنكميثيح.مادختساللدعُملا
لولحملاديمجتيفءاملاببستي
لئاسنازخيففلتثادحإو
ىرخألاءازجألايفوليسغلا
.ليسغلاماظنل

،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةكرشلاتاميلعتعابتابجي
.ءاملاةفاضإصوصخبةعّنصملا

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
امم،دمجتثدحاذإلئاسلاددمتل
ناكاذإنازخلافلتىلإيدؤيدق
.هرخآىلإًائلتمم

لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردصُتةجمدُم
متيدق.هرييغتةرورضولمارفلاةناطبلكآت
دقوأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامس
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظي
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
تقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرق
،لمارفلالكآتريذحتتوصعامسدنع
.ةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبجي

هيبنت

ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطبلكآت
.لمارفلاحالصإلةظهاب

وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
رمألااذهربتعيالو.ةفخباهيلعطغضلا
.لمارفلايفلطعثودحىلعًارشؤم
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتعُت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاضّبنتيدافتل
يأنعًاثحبلمارفلاةناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآت
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٢٩٧/تافصاوملاوتاردقلاعجار.مزعلا

ًامئادلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحمتاعومجمك

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا
ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا
ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
هذهعابتامدعةلاحيفديجلكشبلمارفلا
ءادألاىلعلوصحلانكميالدقو.تاداشرإلا
جئاتنلافلتختولمارفلانمعقوتملالثمألا
رايغعطقبيكرتةلاحيفكلذوريبكلكشب
بيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلاريغلمارفلا
.حيحصريغلكشب

لمارفلاةناطبرمعماظن
لمارفلاتاناطبرييغتبجيىتم
رمعلاريدقتبموقيماظنةبكرملاهذهبرفاوتي
.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاتاناطبليقبتملا
زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرعمتي
ةبسنلابناجىلإ،)DIC(قئاسلاتامولعم
ماظنلاطبضةداعإمزلي.روحملكلةيوئملا
.لمارفلاتاناطبرييغتاهيفمتيةرملكيف
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تاناطبلادبتساةرورضماظنلاددحيامدنع
ةفاسملالمشتدق،ةلاسررهظتس،لمارفلا
.لايمألابةيقبتملا
ًامئادلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحمتاعومجمك

ةناطبرمعماظنطبضةداعإةيفيك
لمارفلا
لادبتسايغبنييتماًيئاقلتماظنلافشتكيس
تارعشتسملاوةئرتهملالمارفلاتاناطب
تيبثتدعبلاعشإلاليغشتدنع.ةروطخنود
متيس،تارعشتسملاوةديدجلاتاناطبلا
ةداعإلةيتوصلارماوألاعبتا.ةلاسرضرع
.ماظنلاطبض
ةناطبرمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:اًيوديلمارفلا

زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١١١/)DIC(قئاسلا

تاناطبلاددح.ةركبلاىلعطغضا.٢
.مزليامبسحةيفلخلاوأةيمامألا

ررك.ديكأتلاةلاسريف"معن"YESددح.٣
تاناطبللةبسنلابتاوطخلاهذه
ناكاذإرخآلاروحملاىلعةدوجوملا
.اًضيأمهلادبتسامزلي

لمارفلاةناطبرمعماظنليطعتةيفيك
ةناطبرمعماظنليغشتفاقيإنكمي
متاذإاًيرورضكلذنوكيدقو.لمارفلا
دعبامتايلمعيفلمارفلاتاناطببيكرت
فاقيإدنع.ءارتهالاتاساسحنودعيبلا
ةيوئملابسنلاضرعمتينل،ماظنلاليغشت
عمو.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاةناطبرمعل
ءارتهالاتارشؤمناكمإبلازيال،كلذ
دنعاًيلاعاًيريذحتاًتوصردصتيتلاةجمدُملا
بجيىتمديدحتلمارفلاتاناطبءارتها
.٢٤١/لمارفلاعجار.تاناطبلالادبتسا

:لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتفاقيإل
زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١١١/)DIC(قئاسلا

.)ليطعت(DISABLEددح.٢
عبتا،لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتةداعإل
ENABLEددحنكلوةقباسلاتاوطخلا
.٢ةوطخلايف)نيكمت(

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم3
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
٢٢٦/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل

لمارفلالئاسصحف
نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19

٢٤٣ ةبكرملابةيانعلا
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
ماظنريذحتحابصمعجار.لمارفلاريذحت
.١٠٤/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٢٨٦/ةنايصلالودج

فيضُتاذام
DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار
/٢٩٣.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةقاطبىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمست
ةماعةرظنعجار.ةديدجةيراطبءارشىلإ
ىلعفرعتلل٢٢٦/كرحملاةفرغىلع
.ةيراطبلاناكم
يجاجزحولتاذتلوف١٢دهجبةيراطبلا
١٢دهجةيسايقةيراطببيكرت.)AGM(صام
تاذةيراطبلارمعليلقتىلإيدؤيستلوف
.تلوف١٢دهجلا
تلوف١٢دهجةيراطبنحاشمادختسادنع
رفاوتي،تلوف١٢دهجAGMةيراطبعم
ةيراطببصاخدادعإنحشلاةزهجأضعبب

AGMدادعإلااذهرفاوتاذإ.نحاشلاىلع،
ىلإنحشلادهجديدحتلهمدختسا

.تلوف١٤٫٨
.ليكولاعجار،ةيراطبلالادبتسال

ماظنلافاقيإ/ءدب
كلذوفاقيإ/ءدبماظنةبكرملابرفاوتي
.دوقولاريفوتيفةدعاسمللكرحملافاقيإل
.١٥٨/ماظنلافاقيإ/ءدبعجار
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ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم
.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخدُتال
مق،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
.ةيقاوتاراظنمادختسابكينيعةيامحب
.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا

ريذحت}
نأنكميضماحىلعتايراطبلايوتحت
لباقزاغىلعيوتحتامككقرحي
ةباصإللضرعتتنأنكمي.راجفنالل
.صرحبلماعتلامدعةلاحيفةديدشلا
برقلابلمعلادنعةيانعبتاداشرإلاعبتا
.ةيراطبلانم
،اهفارطأو،ةيراطبلاباطقأيوتحت
تانوكمىلعاهبةصاخلاتاقحلملاو
ةباصإلاببستنأنكمييتلاو،صاصرلا
.باجنإلاىلعةردقلافعضوناطرسلاب
.ةيراطبلاعملماعتلادعبكيديلسغا

ةبكرملانكر
ةلازإبمق:ةدعابتمتارتفىلعمادختسالا
يكلةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألالباكلا
.ةيراطبلاةنحشىلعظفاحت
لباكلاةلازإبمق:لجألاليوطنيزختلا
كنكميوأةيراطبلانمبلاسلا)-(دوسألا
trickleمادختسا charger)ضيضننحاش(
.ةيراطبلل

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
عيمجبعفدلاماظنبةزهجمكترايستناكاذإ
جاتحييفاضإماظناذهف،)AWD(تالجعلا
.ميحشتىلإ

لقنلاقودنص
بلطتيال،ةيداعلاةدايقلافورظلظيف
ناكاذإالإةنايصيألقنلاقودنصلئاس
.يعيبطريغتوصوألئاسللبرستكانه
قودنصةنايصكنكمي،ةرورضلاةلاحيفو
.كليكوىدللقنلا

ليغشتلاءدبحاتفمصحف

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم

ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقشع.٢
نكو،دوقولاةساودمدختستال.ماكحإب
يفكرحملاءافطإلدادعتساىلع
.هليغشتروفلاحلا
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لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣

عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

عضوونكرلالمارفةيلآصحف
)نكرلا(Pلمارفلا

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
نمدكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ًابسحتةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجو
مادختسالدادعتساىلعنك.اهكرحتل
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلا
.كرحتلايفةبكرملا

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاةرفشلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
ةرفشةعومجمفيظنتديجلانمكلذكو
تارتفىلعاهلادبتساوأجاجزلاةحسام
ةفرعمل.لكآتللاهضرعتلاحوأةمظتنم
ةحسامةرفشلنيبسانملاعونلاولوطلا
.٢٩٤/رايغلاعطقعجار،يمامألاجاجزلا

هيبنت

لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
مدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
نامضيرسينل.ةحساملاةشيردوجو
عدتال.اهلضرعتترارضأةيأىلعةبكرملا
.يمامألاجاجزلاسمليةحساملاعارذ
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:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال

ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١
يتلاةفاسملا.يمامألاجاجزلانع
بكارلاةهجةحساملاعارذاهيفكرحتي
.ةدودحم

ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
يعارذلاصتاناكموهوةحساملا
.ةحاسملا

بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣
جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
شيرلادبتسال٣-١تاوطخلاسكعا.٥

.تاحساملا

يمامألاجاجزلالادبتسا
HUDماظن

يف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
جاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعدلاح
اًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي،يمامألا
نمضةيساسألاتامولعملاضرعماظنل
ةروصزيمتتسالإوHUDقئاسلاةيؤرلاجم
.زيكرتلامادعنابHUDماظنلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصنُي،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
هذهلمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
،ًالئاسرُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألا
ليكولاعجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ
جاجزللبسانملالادبتساللكبصاخلا
.يمامألا

يتوصلايمامألاجاجزلا
اذإ.يتوصيمامأجاجزبةدوزمةبكرملا
امببسليمامألاجاجزلالادبتسالَتجتحا
،يتوصيمامأجاجزىلعكلوصحنمدكأتف
اهرفوييتلاايازملانمةدافتساللكلذو
.يتوصلايمامألاجاجزلا

زاغلا)تاماعد(ةماعد
زاغلا)تاماعد(ةماعدبةزهجمةرايسلا
ءاطغماظنحتفوعفريفةدعاسملل
يفةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
.لماكلاحتفلاعضو

ريذحت}
ظفاحتيتلازاغلاتاماعدتطقساذإ
،ةعتمألاقودنصو،كرحمءاطغحتفىلع
وأتنأباصتنأنكمي،ةرخؤملابابوأ/و
ىلإةبكرملاذخ.ةريطختاباصإبنورخآلا
.روفلاىلعةمدخلاىلعلوصحللكليكو
ّيرودلكشبوزاغلاتاماعدرصبلابصحفا
وأ،قوقشلاوأ،ىلبلاتامالعدوجونأشب
نأنمدكأتللصحفا.رارضألانماهريغ
باب/ةعتمألاقودنص/كرحملاءاطغ
اذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفمةرخؤملا
ءاطغكاسمإيفتاماعدلاتلشف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

ال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
ةرايسلابحطصامث.ليغشتلابمقت
.ةنايصلل

هيبنت

يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٢٨٦/ةنايصلالودجعجار

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب
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ةيمامألاحيباصملاهيجوت
يمامألاحابصملاهيجوت
ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسم
فلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
حيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتن
طبضلةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملا

ةبمللالادبتسا
LEDحيباصمةءاضإ
ةثعابةيئانثتامامصبةدوزمةرايسلاهذه
ةعومجميألادبتسالليكولابلصتا.ءوضلل
.LEDعونلانمةءاضإ

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلاىلعدئازلالمحلا
يئابرهكلا
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
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٢٤٩ ةبكرملابةيانعلا
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

ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
حالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذه

ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
اذه.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
نعةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقي
.ةيئابرهكلاتالكشملا

رطخ}
اهيلعةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةصاخلاتاريبمألاةميقىلعلدتتامالع
دنعةددحملاريبمألاةميقزواجتتال.اهب
ةرادلاتاعطاقورهاصملالادبتسا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل

)عبتي(

)عبتي(رطخ

يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل

ةعومجملاىلإرظنا،تارهصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهصملالخادةدوجوملاةيضفلا
،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف
قباطمديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملا
.فينصتلاومجحلايفهل
نمقباطمرهصمبًاتقؤمةناعتسالانكمي
يفرخآناكميأنمكلذوريبمألاةوقثيح
عرسأبرهصملالدبتسا.رهصملاداسفةلاح
.نكميام

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
كرحملاءاطغلفسأرهاصملاقودنصدجوي
.كرحملاةرجحببكارلابناجيف
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٠

ىلإلوصوللتارهصملاةعومجمءاطغعفرا
.تارهصملا
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
صرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلع
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مادختسالاتارهصملا
رادارلليمامأرعشتسم1

ىدملاليوط
/يراهنلاليغشتلاحابصم2

نكرلا
٤ةيجراخلاةرانإلاةدحو3
٤ةيجراخلاةرانإلاةدحو4
يسيئرلاحابصملاىوتسم5
6-

ينورتكلإلامكحتلاةدحو7
لمارفلايف

ليسغلاةخضم8
9-

10-

مادختسالاتارهصملا
11-

قوبلا12
ةيمامألاةحساملا13
٦ةيجراخلاةرانإلاةدحو14
١ةيجراخلاةرانإلاةدحو15
٥ةيجراخلاةرانإلاةدحو16
٣ةيجراخلاةرانإلاةدحو17
يئاوهلاقلاغلا18
19-

20-

/يضارتفالاحاتفملاماظن21
ةقاطلاسرجةدحو

22-

مادختسالاتارهصملا
قودنصبمكحتلاةدحو23

سورتلا
طشنلاكرحملابيكرت24
25-

كرحملابمكحتلاةدحو26
٢لاعشإلا/نقاوحلا27
نوحشملاءاوهلادربم28
ديربتلئاسةخضم29

سورتلاقودنص
٢لاعشإلا/نقاوحلا30
١تاثاعبنالا31
٢تاثاعبنالا32
ءدبزاهجليبلوللافلملا33

ليغشتلا
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مادختسالاتارهصملا
34-

ديربتلالئاسةخضم35
ةكرحلائدابنونيب36
بوانتملارايتلاضباق37
38-

39-

40-

41-

هايملاةخضم42
43-

44-

مادختسالاتالحرملا
47-

ةيمامألاةحساملاةعرس48
ةحساملابمكحتلا49

ةيمامألا
51-

كرحملابمكحتلاةدحو52
ءدبزاهجليبلوللافلملا53

ليغشتلا
ةكرحلائدابنونيب54
55-

بوانتملارايتلاضباق57
58-

ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
سايقلا
يفدجويتادادعلاةحولرهاصمقودنص
.تادادعلاةحولنمضقئاسلابناجةياهن

ةحوللالزأ،تارهصملاىلإلوصولل
،كبشملكةحازإلةيكيتسالبةادأمادختساب
.ةضورعملاةطقنلانماًءدب
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٢٥٣ ةبكرملابةيانعلا

يفناسللالخدأ،يئاهنلاءاطغلاتيبثتل
ةزهجألاةحوليفةحتفلالخادءاطغلاةياهن
كباشملاةاذاحمبمق.ةحضوملاطاقنلادنع
طغضامثةزهجألاةحوليفتاحتفلاعم
.هناكميفءاطغلاىلع
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
1-

ةيوهتوةئفدتماظنخافنم2
ءاوهلافييكتو

3-

4-

ةادألا/ةقرسلاعنمماظن5
جارجلابابحتفلةماعلا

مادختسالاتارهصملا
6-

ءاوهلاةدوجنيؤم7
ةدايقلاةلجعةئفدت8
9-

هيجوتلادومعلفق10
١ينورتكلإلا

11-
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مادختسالاتارهصملا
12-

13-

14-

15-

16-

17-

تامولعملا/ضرعلاةشاش18
هيفرتلاو

لغاشلا/ةيئاوهلاةداسولا19
ةلصولاصتا/يئاقلتلا
نحاشةدحو/تانايب
يكلسال

هيجوتلادومعةدحو20
هيجوتلادومعلفق/يلآلا
٢ينورتكلإلا

قئاسلابقارممظن21
22-

23-

24-

25USB

26-

27-

مادختسالاتارهصملا
28-

29-

30-

يسيئرلاحابصملاىوتسم31
32-

IPلاعشإ/لكيهلالاعشإ33

مداعلامامص34
يفمكحتلاةدحولاعشإ35

لاعشإ/سورتلاقودنص
يفمكحتلاةدحو
لقنلاعشإ/كرحملا
لمارفلالاعشإ/سورتلا

سورتلالقنةدحو36
لكيهلايفمكحتلاةدحو37

نكرلالمارفحاتفم/١
ةينورتكلإلا

طسوألافرلاةدحو38
ةلجعليغشترصانع39

ةدايقلا
يفمكحتلاةدحو40

٢مسجلا

مادختسالاتارهصملا
يفمكحتلاةدحو41

٣مسجلا
يفمكحتلاةدحو42

٤مسجلا

مادختسالاةرئادلاعطاوق
CB1يفاضإلالخدملاجرخم

١ةقاطلل
CB2يفاضإلالخدملاجرخم

٢ةقاطلل

مادختسالاتالحرملا
/نكرلادعبليغشتلا1

قحلملا
ليغشتءدب/ليغشت2
3-

4-

5-
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٢٥٥ ةبكرملابةيانعلا
ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

فلخةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
ةريجحلانمقئاسلابناجيفءاطغلا
.ةيفلخلا
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
دعبنعفئاظولالغشم1
كرحملابمكحتلاةدحو2

مادختسالاتارهصملا
دوزملاقئاسلادعقم3

ةئفدتماظنب
نازخةقطنمةدحو4

دوقولا
5-

6-

7-

8-

9-

يلآلادعقملامازح10
بكارلل

ةبلعلاسيفنتفلم11
فقسلاةحتف12
13-

14-

ماظنبدوزملابكارلادقم15
ةئفدت

16-

يفينورتكلإلامكحتلا17
قيلعتلا

18-
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مادختسالاتارهصملا
يلآلادعقملامازح19

قئاسلل
يفلخلابابضلاليزم20
ىلإرمتسمرايتلوحم21

رمتسمرايت
بابلالفقحاتفم22

بناجبيلآلاةذفانلاو
قئاسلا

نئاكلاباسحةدحو23
يجراخلا

بابلالفقحاتفم24
بكارلابناجبةذفانلاو

25-

ةروطقم26
ةيفلخلامكحتلاةدحو27

ةدايقلل
٢يفلخلاأفدُملادعقملا28
29-

30-

ىلإرمتسمرايتلوحم31
رمتسمرايت

مادختسالاتارهصملا
يفينورتكلإلامكحتلا32

لقنلاقودنص
-ةيزكرملاةباوبلاةدحو33

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
ةيبناجلا

ويديفلاةجلاعمةدحو34
نيديلارحلافقإريرحت35
٢ةيجراخلاةرانإلاةدحو36
دعقملاةركاذةدحو37

بكارلل
٢ةروطقملا38
/ىنميلاةيمامألاةذفانلا39

ىنميلاةيفلخلا
40-

41-

توصلاربكم42
دعاسمماظنةدحو43

نكرلا
دعقمةركاذةدحو44

قئاسلا
Onstarماظن45

46-

مادختسالاتارهصملا
47-

48-

ةروطقم49
قئاسلادعقم50
/ىرسيلاةيمامألاةذفانلا51

ىرسيلاةيفلخلا
صاخلايئابرهكلادعقملا52

بكارلاب

مادختسالاتالحرملا
53-

54-

ليغشت55
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٢٥٧ ةبكرملابةيانعلا

تاراطإلاوتالجعلا
تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
نمديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ةكرشلاىلإعوجرلاكنكميتامولعملا
.تاراطإللةعنصملا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.١٥١/ةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
رثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
ببستيدقو.مزاللانم
كلذنعجتانلامادطصالا
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
مظتنملكشبتاراطإلاعيمج
طغضلاىلعلصحتيكل
ىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
تاراطإلاطغضصحفبجيهنأ
.ةدرابتاراطإلانوكتامدنع

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
راجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
،ئجافممداصتثودحلاحيف
مطترتامدنعثدحياملثم
.قيرطلايفةرفحةيأبةبكرملا
تاراطإلاطغضىلعظفاح
طغضلاىوبسمدنعًامئاد
.هبىصوملا

)عبتي(

)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
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٨
ةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٢٦١/ةعرسلاةيلاع
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
.٢٥٨/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٦٨/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

يهوريسللةلباقلاتاراطإلا
ةغراف
يوتحتدقف،ةديدجةرايسلاهذهنوكتامدنع
راطإدجويال.ةيطايتحاتاراطإىلع
ناكمالوراطإلارييغتتادعمالو،يطايتحإ
.ةبكرملايفراطإلانيزختل
ةبقارملماظنىلعكلذكةبكرملالمتشت
ىلإريشييذلاو)TPMS(تاراطإلاطغض
.تاراطإلادحأيفطغضلاضافخنا

ريذحت}
ضافخنانمريذحتلاحابصمرهظاذإ
ىفتاراطإلادحأيفطغضلاىوتسم
ةيناكمإضفخنتسف،تادادعلاةعومجم
تاروانملالالخةبكرملايفمكحتلا
ةريبكةعرسبةدايقلاببستتدق.ةبعصلا
تنأكتباصإمثنموةرطيسلانادقفيف
زواجتتةعرسبةبكرملادقتال.نيرخآلاوأ

)عبتي(
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٢٥٩ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

دنع)ةعاس/ًاليم٥٠(اس/مك٨٠ةعرس
طغضىوتسمضافخناحابصمضرع
تايوتسمدقفتورذحبدُق.تاراطإلا
ةصرفبرقأيفتاراطإلايفطغضلا
.ةنكمم

ةيطايتحالاتاراطإلامادختسابةدايقلانكميو
دحأحبصأاذإ.ءاوهطغضاهبنوكينأنودب
ىلعفقوتلاىلإةجاحالف،اًغرافتاراطإلا
نكلو،ةدايقلالصاو.هرييغتلقيرطلابناج
يفو.ةريبكةعرسبوأةديعبةفاسملدقتال
ىلعةدايقلانوكتالدق،مئادفلتدوجوةلاح
نكمي،مئادلافلتلاعنمل.ةنكممراطإلا
لصتةدملءاوهطغضنودراطإلاكيرحت
٨٠نمأطبأتاعرسب)ليم٥٠(مك٨٠ىلإ
لمحدنع)ةعاسلايفًاليم٥٠(ةعاس/مك
لمحدنع.باكرةثالثدئازقئاسةلومح
ةيلكلاةفاسملاليلقتمتيس،لقثأةلومح
تقوعرسأبلصاوت.ءاوهنودةعوطقملا
وأصخرمزروتوملارنجليكوعمنكمم
ريسللةلباقلاتاراطالاةنايصتامدخةأشنم
وأهحيلصتوأراطالاصحفلةغرافيهو
.هلادبتسا
وهوهيلعريسلللباقغرافراطإبةدايقلادنع
ىرخألاقيرطلارطاخمورفحلابنجت،غراف
ةلجعلاوأ/وراطإلافلتيفببستتدقيتلا

وأراطإلافلتدنع.هحالصإبعصيلكشب
،غرافلاراطإلامادختسابامةفاسملةدايقلا
دمتعمةنايصليكوىدلهصحفيغبني
نمناكاذاامديدحتلةيطايتحالاتاراطإلل
ىلإجاتحيهنأمأراطإلاحالصإنكمملا
ةدايقلاةيناكمإةزيمىلعظافحلل.لادبتسالا
لادبتسايغبني،ةغرافيهوتاراطإلاىلع
.ةيصاخلاتاذبعتمتتىرخأبتاراطإلا
ةأشنموأGMليكوبرقأعقومديدحتل
ةدعاسمبلصتا،ةيطايتحالاتاراطإلاةمدخل
.ءالمعلا

مائتلالاةيتاذتاراطإ
ةيتاذتاراطإىلعةبكرملاهذهيوتحتدق
ةدامىلعتاراطإلاهذهيوتحتو.مائتلالا
ىلإلصتيتلابوقثلادسنمنكمتاهلخاد
حطسلاةقطنميف)ةصوب٠٫٢٥(مم٦
يفءاوهلاطغضراطإلادقفيدقو.يجراخلا
بقثلاناكاذإوأيبناجلارادجلافلتةلاح
.اًدجاًريبكيجراخلاحطسلايفدوجوملا
ءاوهلاطغضةبقارمماظنةراشإةلاحيفو
،تاراطإلاطغضضافخنایلإتاراطإلايف
يأدوجومدعنمققحتللتاراطإلاصحفا
.هبیصوملاطغضللاًقفواهخفناواهبرارضأ
طغضلابراطإلاظافتحارذعتةلاحيفو
قفرمبرقأبلاصتالاىجري،هبىصوملا
ىلعزروتوملارنجةكرشنمدمتعمةنايص
.هلادبتساوأهحالصإوراطإلاصحفللروفلا

نمدمتعمةنايصقفرمبرقأعقومديدحتلو
معدةمدخبلاصتالاىجري،زروتوملارنج
.زروتوملارنجةكرشاهرفوتيتلاءالمعلا

هيبنت

مائتلالايتاذراطإلاوةبكرملاةدايقبنجت
دكأتو.هفلتىلإكلذيدؤيدقثيحاًغراف
هبىصوملاطغضللاًقفوراطإلاخفننم
.اًروفهلادبتساوأهحالصإوأ

هلدبتسا،راطإلالادبتساىلإةجاحلادنعو
ةدوزميتأتالةبكرملانألمائتلالايتاذراطإب
رييغتلةمزاللاتادعملاوأيطايتحاتاراطإب
.تاراطإلا

ضفخنملاعطقملاتاذتاراطإلا
ىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
245/40R19ساقمتاراطإ 94Vوأ

245/40R19 94Y255/35وأR20،متي
.ةضيرعتاراطإاهنأىلعاهفينصت
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٠

هيبنت

رثكأبناجلاةريصقتاراطإلانوكتو
وأقيرطلارطاخمببسبفلتللةضرع
نمرثكأةروصبفيصرلاةفاحبماطترالا
امك.ةيسايقلابناوجلاتاذتاراطإلا
تالجعلاوأ/وتاراطإلاضرعتتنأنكمي
قيرطلارطاخملضرعتلادنعفلتلل
دنعوأ،ةببدملاةداحلاءايشألاوأ،رفحلاك
يطغيالو.فيصرلاةفاحباهماطترا
،هيلعو.تايفلتلانمعونلااذهنامضلا
طغضدنعتاراطإلاةعومجمءاقبإيغبنيف
،ناكمإلاردق،يشاحتوبسانمخفن
اهريغو،رفحلاوفيصرلاةفاحبماطترالا
.قيرطلارطاخمنم

فيصلاتاراطإ
ءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
تاراطإبةدوزمةبكرملاهذهيتأتدق

245/40ZR19 94Yةيلاعةيفيصتاراطإ
سادمدوجوبتاراطإلاهذهزيمتتو.ءادألا
ىلإلوصولللثمألاادعي،بّكرموصاخ
نمو.ةبطرلاوةفاجلاقرطلاىلعءادأىصقأ
ضفخبّكرملاوصاخلاسادملااذهنأش
قرطلاىلعو،ةدرابلاءاوجألايفءادألا
بيكرتبحصنن.جولثلاوديلجلابةاطغملا
عقوتةلاحيفةرايسلابءاتشلاتاراطإ

لقأةرارحتاجرديفرركتملكشبةدايقلا
ىلعوأاًبيرقت)تيهنرهف٤٠(ةيوئم٥نم
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرط
.٢٥٨/ءاتشلا

هيبنت

زيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتابكرمب
لظيفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
ةيوئم٧-نملقألاةرارحلاتاجرد
تاراطإلانيزختباًمئادمق.)تيهنرهف٢٠(
يفوقلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلا
ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرد
.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف٢٠(
ةرارحتاجردلةضرعتاراطإلاتناكاذإ
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم٧-غلبت
ةيوئم٥ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب
رثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف٤٠(
ةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرتلبق
ةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلاهذهب
.ةرشابمتاراطإلاوحننخاسءاوهرايتوأ
.اهلامعتسالبقاًمئادتاراطإلاصحفا
.٢٦٦/تاراطإلاصحفعجار

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

ريذحت}
ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
اًئيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفاًيفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
.راطإلاراجفناىلإنايدؤي

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

.قيرطلارطاخمءاّرج
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٢٦١ ةبكرملابةيانعلا
ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
ةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملاىلع
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعمو
ىصوملاطغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
ءاوهلاطغضلىندألادحلاوههب
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملا
/ةبكرملاةلومحدودحعجار.ةبكرملل

١٥١.

مكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
الأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيف
وهاممربكأاًنزواهليمحتمتي
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم
رثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
.رهشلك

صحفلامتيفيك
سايقلاةزهجأنمةديجةيعونمدختسا
طغضصحفلكلذومجحلاةريغص
نكميالهنأركذلابريدجو.تاراطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغضديدحت
تاراطإلابخفنلاطغضنمققحت.راطإلل
متتملهنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنع
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايق
مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا
.)ليم١(

مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
سايقلازاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
سايقىلعلوصحللمامصلاىلع
راطإلاخفنطغضقفاوتاذإف.طغضلا
دوجوملاو،هبىصوملاطغضلاعمدرابلا
،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلمىلع
.ةئياهملانمديزملةجاحدجوتالف
فضأف،اًضفخنمخفنلاطغضناكاذإ
ىوتسمىلإلوصولانيحلءاوهلا
طغضناكاذإو.هبىصوملاطغضلا
قاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلا
غيرفتلراطإلامامصزكرميفةيندعملا
طغضصحفا،اهدعبو.ءاوهلاضعب
زاهجمادختسابراطإلايفءاوهلا
.سايقلا
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
عنملوةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
ةيطغأىوسمدختستال.برستلا
ةطساوبتارايسللةممصملاتامامصلا

GM.تارعشتسمضرعتتدقTPMS
تاحالصإنمضلخدتنلوفلتلل
.ةلاحلاهذهيفنامضلا

ةيلمعيفتاراطإلاطغض
ةعرسلاةيلاعةدايقلا

ريذحت}
وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت

،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
راجفنايفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
رطخلكضرعيامبركلذو.راطإللئجافم
وأكعرصمهنعجتنيدقامم،مداصتلا
تاراطإلاضعببلطتتو.نيرخآلاعرصم
طغضلاًطبضةيلاعلاةعرسللةفنصملا
نوكتامدنع.ةعرسلايلاعليغشتللخفنلا
ةمئالمقيرطلافورظوةعرسلادودح
يغبنيف،ةيلاعتاعرسبةرايسلاةدايقل
ليغشتللفنصمراطإلانأنمدكأتلا
ةوالع،ةزاتممةلاحيفو،ةعرسلايلاع
حيحصخفنطغضىلعاًطوبضمهنوكىلع
ةلومحىلعاًسايقدرابوهوراطإلل
.ةرايسلا

ساقمتاراطإبةدوزملاتابكرملابلطتت
245/40ZR19 94Yءاوهلاطغضليدعتىلإ

ةعاس/مك١٦٠ةعرسبةبكرملاةدايقدنع
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٢
طغضطبضا.رثكأوأ)ةعاس/ليم١٠٠(
٢٩٠ىلعةدرابيهوتاراطإلا
.)ةعبرملاةصوبلاىلعلطر٤٢(لاكسابوليك
مجحلانمتاراطإلاجاتحت

245/40R19 94V245/45وأR18 96Vىلإ
ةعرسبةبكرملاةدايقدنعءاوهلاطغضليدعت

.رثكأوأ)ةعاس/ليم١٠٠(ةعاس/مك١٦٠
٢٨٠ىلعةدرابيهوتاراطإلاطغضطبضا
.)ةعبرملاةصوبلاىلعلطر٤١(لاكسابوليك
مجحلانمتاراطإلاجاتحت

245/45R18 96W255/35وأR20 97Wىلإ
ةعرسبةبكرملاةدايقدنعءاوهلاطغضليدعت

.رثكأوأ)ةعاس/ليم١٠٠(ةعاس/مك١٦٠
٣٠٠ىلعةدرابيهوتاراطإلاطغضطبضا
.)ةعبرملاةصوبلاىلعلطر٤٤(لاكسابوليك
نمىلعأتاعرسىلعلصاوتملاليغشتلا

اًدحبلطتي)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
دحاوبكاروقئاسلاىلعرصتقيةلومحلل
ةلاحيفو.ةيفاضإةعتمأدوجومدععمطقف
نزولاىتح،روكذملادحلانعلمحلاةدايز
ةرايسلاةدايقبمقتالف،ةرايسلليلامجإلا
/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠نمربكأةعرسب
.)ةعاسلا
هبىصوملاخفنلاطغضىلإتاراطإلادعأ
ةعرسلابةدايقلانميهتنتامدنعدرابلاراطإلل
١٥١/ةبكرملاةلومحدودحعجار.ةيلاعلا
.٢٦٠/تاراطإلاطغضو

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
طغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجمةينقت
تاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلايفءاوهلا
تاراطإيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
راطإلايفءاوهلاطغضتاءارقثبوكتبكرم
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
ًادرابنوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
نمهبىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضمو
ةتفالىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبق
يفو(.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملا
نعةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاح
قصلموأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلا
طغضديدحتكيلعبجيف،راطإلاخفنطغض
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلا
كتبكرمديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
راطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب
)TPMS(ضافخنارشؤمةءاضإبموقيو

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



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19

٢٦٣ ةبكرملابةيانعلا
رمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
نأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذ
.ًامئاقلازامللخلا
نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
ىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغض
ماظنلابللخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلا
وأتاراطإلللالحإلمعاهنم،ةدعبابسأل
دقاممةبكرملابةليدبتالجعوأىرخأبيكرت
لمعلانمراطإلاطغضةبقارمماظنعنمي
رشؤمصحفًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشب
لالحإلمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظن
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأل
تاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
ةلصاومبماظنللحمستةليدبلاتالجعلاو
.حيحصلكشبلمعلا
٢٦٣/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
TPMSتارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا

تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمىلع
تاراطإلايفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإو
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول

يفءاوهلاطغضضافخنابروعشلادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب
ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.١٥١/ةبكرملاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
متيىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعت
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب

ليغشتنعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١١١/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنع
دقراطإلايفءاوهلاطغضنأىلعاًركبم
ًالوصوةدايزىلإجاتحيوضافخنالايفذخأ
.بسانملاطغضلاىلإ
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
امدنعتاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ىلعةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكت
ناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
.١٥١/ةبكرملاةلومحدودحعجار،هتيبثت
.٢٦٠/تاراطإلاطغضكلذكعجار

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
لضفت.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
ريودتو٢٦٦/تاراطإلاصحفىلإعوجرلاب
.٢٥٧/تاراطإو٢٦٦/تاراطإلا
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هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
،كلذثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
هذهيفيرسيالةبكرملانامضنإف
مدختساًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلا
لارنجنمدمتعملابرستلاعنامطقف
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوم
.كتبكرميفنمضتملا

طغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصموتاراطإلا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ

راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.
راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
ةلاسريفتختولاطعألاحابصمئفطني
لادبتسادعبقئاسلاتامولعمزكرم
ةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلاراطإ
ةقباطمةيلمع"عجار.حاجنبتاسجملا
يفءاوهلاطغضةبقارمماظنساسح
.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلا

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعب
.حاجنب

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي

طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٢٦٨/ةديدجتاراطإءارش

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا

لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجي
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يفو.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتساةلاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

)رفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت
ةعومسموةيرصبتاهيبنتةزيملاهذهرفوت
تاراطإلاخفنءانثأةدعاسمللةرايسلاجراخ
ىلإلوصولادنعكلذوءاوهلانمةغرافلا
.درابلاىلعهبىصوملاءاوهلاطغض
طغضضافخناريذحتحابصمئيضيامدنع
:راطإلاءاوه
.نمآوٍوتسمعضوميفةرايسلانكرا.١
.ماكحإبنكرلالمارفدش.٢
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.٣
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.غرافلاراطإلاىلإءاوهلافضأ.٤

.فاطعنالاةراشإحابصمضمويس
ءاوهلاطغضىلإلوصولادنع
ًةرماًتوصقوبلاردصيسبولطملا
ةراشإحابصمفقوتيوةدحاو
ةرتفلتبثيوضيمولانعفاطعنالا
.ةريصق

تاذتاراطإلالكلتاوطخلاهذهراركتبمق
ءوضتءاضأيتلاويفاكلاريغءاوهلاطغض
.راطإلاطغضضافخنانمريذحتلا

ريذحت}
دحلانعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيف
دحلازواجتبنجت.ةباصإللنيرخآلا
رادجلاىلعروكذملاطغضللىصقألا
.راطإلليبناجلا

٣٥رادقمبةدئازةروصبراطإلاخفنمتاذإ
)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكسابوليك
لصاويوتارمةدعاًتوصقوبلاردصيسف
ناوثةدعلهضيموفاطعنالاةراشإحابصم
ءاوهلافيرصتل.ةئبعتلاةيلمعفقوتدعب
ضيموءانثأ،طغضلاةميقحيحصتودئازلا
ةزيجوةرتفلطغضا،فاطعنالاةراشإحابصم

ةميقىلإلوصولادنعو.مامصلازكرمىلع
ةرماًتوصقوبلاردصيس،ةحيحصلاطغضلا
.ةدحاو
يففاطعنالاةراشإحابصمضمويملاذإ
،راطإلاخفنيفعورشلادعبةيناث١٥نوضغ
طشنريغراطإلاخفنهيبنتنأىلعليلداذهف
.لمعيالوأ
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأتناكاذإ
ةئبعتليرصبلاهيبنتلالمعينلف،لمعت
.ةحيحصةروصبءاوهلابراطإلا
ةئبعتهيبنتطيشنتىلعTPMSلمعينل
:ةيلاتلافورظلايفةحيحصةروصبراطإلا
زاهجوأيجراخزاهجنملخادتدوجو.

.لاسرإ
خفنلازاهجنمءاوهلاطغضةيافكمدع.

.راطإلايفءاوهلاةئبعتل
.TPMSيفلطعدوجو.

ةراشإحيباصموأقوبلايفلطعدوجو.
.فاطعنالا

ريغTPMSرعشتسميفقيقحتلازمر.
.ماظنلايفلجسم

ةيراطبيفةقاطلاضافخنا.
.TPMSرعشتسم

راطإلايفءاوهلاخفنهيبنتلمعيملاذإ
يلاوحةرايسلاكرحف،TPMSلخدتببسب
ةرملواحومامألاوأفلخلل)مدق٣(رتم١
،ءاوهلاةئبعتهيبنتةزيملمعتملاذإ.ىرخأ
.ءاوهلاطغضسايقممدختساف

-TPMSرعشتسمةقباطمةيلمع
يئاقلتلافرعتلاةفيظو
طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
وأتاراطإلابوانتدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
ماظنتاسجمنمرثكأوأدحاولادبتسا
راطإبيكرتدنع.تاراطإلاطغضةبقارم
ةدملةفقوتمةبكرملانوكتنأمزلي،ديدج
ةداعإبماظنلاموقينألبقةقيقد٢٠يلاوح
فرعتلاةيلمعقرغتست.باسحلاةيلمع
الةعرسبةدايقلاعم،قئاقد١٠يلاوحةيلاتلا
.)ةعاسلايفليم١٢(ةعاس/مك٢٠نعلقت
يفطغضلاةميقوأ)-(ةمالعلاضرعمتي
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعمزكرم
ريذحتةلاسررهظت.١١١/)DIC(قئاسلا
ثودحةلاحيفقئاسلاتامولعمزكرميف
.ملعتلاةيلمعءانثأةلكشم
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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
.٢٨٦/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا
،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
تقوعرسأبتاراطإلاعضاوملّدب
تاراطإلاخفنطغضنأنمدكأتونكمم
تاراطإدوجومدعنمققحتوبسانم
ريغلكآتلارمتسااذإ.ةفلاتتالجعوأ
ةاذاحمصحفاف،ليدبتلادعبيداعلا
تاراطإلتقونيحيىتمعجار.تالجعلا
.٢٧٠/تالجعلالالحإو٢٦٧/ةديدج

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
بوانتلايفيطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيب
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٥١/ةبكرملاةلومحدودحو٢٦٠/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٢٦٣.
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٢٦٧ ةبكرملابةيانعلا
تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٢٩٧/تافصاوملاوتاردقلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

روحمةحتفليلخادلارطقلاةيطغتبمق
ةلجعلالمحممحشنمليلقبةلجعلا
عنملراطإلاريودتوأةلجعلارييغتدعب
يأعضوبنجت.أدصلامكارتوألكآتلا
ىلعوأةلجعلاتيبثتحطسىلعمحش
.ريماسملاوأليماوصلا

ةديدجتاراطإلتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسو،ةرارحلاتاجردو،ةنايصلالثم
.قيرطلافورظو،ةبكرملاةلومحو،ةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
وأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
/تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأ

.٢٦٦/تاراطإلاريودتو٢٦٦

ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
ةرارحلاتاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه

نم،خفنلاطغضةنايصوليمحتلافورظو
،اذل.مداقتلاثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأش
امب،تاراطإلالادبتسابزروتوملارنجيصوت
ةرايسلاتناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيف
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجم
رمعىلعفرعتلل.سادملالكآتنعرظنلا
لثمييذلاراطإلاعينصتخيراتمدختسا،راطإ
راطإلافيرعتمقرDOTنمماقرأةعبرأرخآ
)TIN(رادجنمدحاوبناجىلعبوبصملا
،)52-01(عوبسألانيمقرلوألثميو.راطإلا
،ًالثمف.ماعلاىلإنيمقررخآريشيامنيب
٢٠١٠ماعلانمثلاثلاعوبسألاىدلنوكيس
ةرازوهتددحماقرأةعبرأنمنّوكمخيرات
.0310وهولقنلا

ةبكرملانكر
ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانماًيلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
يدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقب
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإ
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٨
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
٢٦٦/تاراطإلاريودتعجار.اًبيرقت
لوحتامولعملانمديزملاةفرعمل
عمو.تاراطإلانيببسانملابوانتلا
لادبتسايرورضلانمناكاذإ،كلذ
،ةلكآتملاتاراطإللةدحاوروحمةعومجم
ىلعةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف
.يفلخلاروحملا
يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
كلذو،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلا
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلاب
اًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلاتاذ
دنعءاتشلاراطإلىوصقلاةعرسلاةردق
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

ريذحت}
نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
عاونأوأةيراجتتامالعوأماجحأ
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
وأمجحلامدختسا.ةبكرملابرخآ
تاراطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.عبرألاتالجعلاىلعحيحصلا
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ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ققشتةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
ةدععطقدعبتالجعلافارطأفاوح
راطإلارجفنيدق.ةدايقلانملايمأ
ببستتيلاتلابوةأجفةلجعلافلتتو
عونلامدختسا.مداصتثودحيف
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلا
يفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا
.كتبكرم

تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك
ةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ةقيقدريغتاريذحتتاراطإلاطغض
بيكرتمتاذإتاراطإلاطغضضافخنال
ءادأتافصاومعمةقفاوتمريغتاراطإ
TPCتاراطإ Spec.ةبقارمماظنعجار
.٢٦٢/تاراطإلاطغض

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
ةلومحدودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
عقومىلعفرعتلل١٥١/ةبكرملا
نمديزمىلعلوصحلاوقصلملا
راطإلاتامولعمقصلملوحتامولعملا
.ةلومحلاو

ةممصملاتالجعلاوتاراطإلا
ةفلتخمماجحأب
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
دقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتي
،ةكرحلاكسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
ةفاضإلاب.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو
ةمظنأبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإ
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإ
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
وأ،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلا
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}
الدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقت
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٢٦٨/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٢٣/تاليدعتلاوتاقحلملاو

تاراطإلاطبضوتالجعلاةاذاحم
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
تظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
تناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآت
.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملا
ىلع،نيميلاوأراسيلاةهجفيفخلابحسلا
حطستاعونتوأ/وقيرطلاةمقبسح
اًرمأدعُيرفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلا
ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.اًيداع
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٠
نوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرط
.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاوتاراطإلا
تايلمعلاىلعفرعتللليكولارشتسا
.ةبسانملاةيصيخشتلا

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
مقف،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
تالجعلاضعبحالصإنكميو.اهلادبتساب
اذإكليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظ
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
ةقيرطلاباهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذ
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمرّيغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةلصافلاةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةلصافلاةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيب
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيب

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
اهمادختسامتفيكةفرعمنكميالثيح
دقف.اهبةدايقلاتمتيتلاةفاسملامكوأ
دنعف.مداصتثودحببستوةأجفلطعتت
تادعمةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسا
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدج

راطإلالسالس

ريذحت}
ساقمتاراطإبةدوزمةبكرملاتناكاذإ

235/40R18235/35وأR19،مدختستالف
ةفاسمدجوتالثيح.تاراطإلالسالس
لسالسببستتنأنكميو.ةيفاكةلصاف
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلا
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ةقطنملاببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ
يفتاراطإلالسالسلعفبتفلتيتلا
مدختسا.مداصتثودحومكحتلانادقف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

تصوأاذإطقفرجلاةزهجأنمرخآاًعون
ةعومجمعمهمادختسابةعنصملاةكرشلا
.قيرطلافورظوةبكرملاتاراطإمجح
.ةعنصملاةكرشلاكلتتاميلعتعبتا
طبضدعأوءطببدق،ةبكرملافالتإيدافتل
.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأوأرجلازاهج
ةزهجأمادختسامتاذإ.تالجعلاردُتال
.ةيفلخلاتاراطإلاىلعاهبكرف،رجلا

هيبنت

ساقمتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
225/45R17،لسالسمدختستالف

كلذبنوناقلاحامسةلاحيفالإتاراطإلا
مدختسا.طقفاًيرورضكلذناكىتمو
١٢نمرثكأفيضتالةضفخنملسالس
ءزجلاوراطإلاسادمىلإةناخثلانمملم
تاذلسالسلامدختسا.يلخادلايبناجلا
ةصاخلاتاراطإللبسانملاساقملا
تاراطإىلعاهتيبثتيغبنيامك.ةبكرملاب
مدختستالأركذتو.يفلخلاروحملا
مق.يمامألاروحملاتاراطإىلعلسالس
تيبثتعمنكممردقربكأبماكحإباهطبرب

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ةعباتمكيلعو.نمآلكشبفارطألا
ةكرشلاتاميلعتعابتاوءطببةدايقلا
طبرماكحإدعأوفقوت.ةلسلسللةعنصملا
يف.ةبكرمللةسمالمتناكاذإلسالسلا
كنكمي،سمالتلااذهرارمتساةلاح
.فقوتيىتحةبكرملاةعرسنمليلقتلا
نارودوأ،ةدئازلاةعرسلارضتثيح
اهيلعلسالسلاتيبثتعمتالجعلا
.كتبكرمب

راطإلانمءاوهلادفناذإ
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
،راطإلانمءاوهللبيرستكانهناكاذإ
عجار.ءيطببيرستنوكينأحجرملانمف
نكلو.تامولعملانمديزملل٢٥٧/تاراطإ
ضعبهذهف،تقويأيفراطإلارجفنااذإ
نيعتياموعقوتموهاملوححئاصنلا
:هلعفكيلع

لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
نعاًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلا
الويطايتحاراطإىلعةبكرملايوتحتال
راطإلانيزختلناكمالوراطإلارييغتتادعم
.ةبكرملايف
،ةيطايتحاتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
راطإلارييغتوقيرطلابناجفقوتلليعادالف
ةلباقلاتاراطإلاعجار.ءاوهلاهنمدفنيامدنع
.٢٥٨/ةغرافيهوريسلل
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٢

ريذحت}
يهوريسللةلباقلاتاراطالاةنايصبلطتت
متيملاذإ.ةصاختاءارجإوتاودأةغراف
،ةصاخلاتاودألاوتاءارجإلامادختسا
دكأت.ةبكرملابفلتوأةباصإثدحتدقف
تاءارجالاوتاودالامادختسانمًامئاد
بيتكيفهفصومتامبسحةمئالملا
.ةنايصلا

ةيتاذتاراطإىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
.٢٥٩/مائتلالاةيتاذتاراطإعجارف،قالغإلا
ىلإًةداعيجراخلاحطسلاباقثنايدؤيال
ةلاحيف،كلذعمو.ءاوهللتاراطإلانادقف
نمهغارفوةبكرملابتاراطإلادحأباقثنا
تادعموأاًيطايتحااًراطإدجويال،ءاوهلا
.راطإلانيزختلناكموأتاراطإلارييغت

ةلصوبليغشتلاءدب
ةيراطبلا
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٤٣/ةيراطبلاعجار

بغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
تالبكضعبوىرخأةبكرممادختسايف
ليغشتءدبليجراخردصمنمليصوتلا
ةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملا
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقلل

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

ضعبكلببستنأنكمملا
.قورحلا

نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأنكمملا

ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإلفاك

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت

نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

ةيراطبللديعبلابجوملافرطلا.١
ةغرافلا

ةغرافلاةيراطبللةبلاسلايضرألاةطقن.٢
ةميلسلاةيراطبللبلاسلافرطلا.٣
ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا.٤
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٢٧٣ ةبكرملابةيانعلا
)4(ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا
ىلعامهعضومتي)3(بلاسلافرطلاو
ةمزاللاةنحشلاريفوتلةرايسلاةيراطب
.ليغشتلل
ةطقنو)1(ةديعبلاةيراطبللبجوملافرطلا
نانوكيةغرافلاةيراطبلل)2(ةبلاسلايضرألا
.ةرايسلانمبكارلابناجيف
ةغرافلاةيراطبللةبجوملاةلصولانوكت
فشكلءاطغلاعفرا.ءاطغتحتةدوجوم
.ةيراطبلافرط
نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١

ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

الةقيرطبنيتبكرملافصبمق.٢
.اهيفناسمالتت

عضمثةوقبنكرلالمارفقشع.٣
يف)نكرلا(Pعضولاىلعةبكرملا
ىلعوأيكيتاموتوألاسورتلاقودنص
قودنصيف)دياحملا(Neutralعضولا
.يوديلاسورتلا

هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

ليغشتفقوأ.لاعشإلاليغشتفقوأ.٤
يفتاقحلملاوحيباصملاعيمج
ريذحتلاءاوضأءانثتسابنيترايسلا
.اهيلإةجاحلادنعةزامغلارطاخملاب

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ريثكلاةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانم
يفةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوت
يتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانم
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
.اروفةيبطلاةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٤

ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

)+(بجوملارمحألالباكلافرطلِص.٥
ةيراطبلايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلا

رمحألالباكلانمرخآلافرطلالِص.٦
يف)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
.ةديجلاةيراطبلا

بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٧
ةيراطبلايف)-(بلاسلافرطلاب)-(
.ةميلسلا
ىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال
ىلإلاقتنالامتيىتحءيشيأو
نمىرخألاةياهنلا.ىرخألاةوطخلا
اهليصوتمتيال)-(بلاسلالبكلا
ءزجىلإدوعتاهنإ.ةغرافلاةيراطبلاب
.يلطمريغليقثيندعمكرحم

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

ةبكرملابحس

هيبنت

ةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
يرسينل.رارضأثودحيفةلطعم
طبربنجت.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
.قيلعتلاتانوكميفهقيلعتوأءيشيأ
تاراطإلالوحةبسانمةمزحأمدختسا
راطإ/ةلجعبحسبنجت.ةرايسلاتيبثتل
وأتاراطإلاتاجالزمدختسا.لفقم
/ةلجعيألفسأتالجعلاتاذتاصنملا
بنجت.ةبكرملاليمحتءانثألفقمراطإ
لبحبدوزملاعونلانمةعفارمادختسا
ىلإكلذيدؤيدقثيح.ةبكرملارجلعفر
.ةبكرملافلت

هيبنت

عضولاىلإةبكرملاليوحترذعتيناكاذإ
رجلاةقلحمادختسابنجتف،)N(دياحملا
.ةبكرملابفلتثدحيدقف.ةبكرملابحسل

ةنحاشمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
.ةلطعُملاةبكرملالقنلةحطسمبحس
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
تالجعلاعفرمزلي.رمألامزلاذإ،عافترالا
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٢٧٥ ةبكرملابةيانعلا
.ضرألانعةبوحسملاةرايسلايفةدئاقلا
دنعةصصختمبحستامدخةكرشبلصتا
.ةلطعملاةبكرملابحسىلإةجاحلا
بابسألىرخأةرايسفلخةرايسلابحسل
لزنمةبرعفلخةرايسبحسلثم،ةيهيفرت
/ةيلستلاضرغبةبكرملابحسعجار،لقنتم

٢٧٦.

بحسلاةورع

هيبنت

ةقلحلءيسلامادختسالاببسيدق
رسورذحلاخوت.ةبكرمللًاررضبحسلا
ضرعتنودلوحللةئيطبتاعرسب
.رارضأللةبكرملا

الف،بحسةقلحبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
ةرايسلابحسلبحسلاةقلحىوسمدختست
ىلعنميوتسملاحطسلاتاذةرايسلاىلإ
بحسلاةقلحمدختستال.ميقتسمقيرط
وألحولاوأديلجلاىلعةرايسلابحسل
.لامرلا

ةيمامأبحسةقلح
وأةيمامألاةفافللايفصرحبءاطغلاحتفا
ةريغصلاةملثلامادختسالالخنمةيفلخلا
.بحسلاةقلحفيوجتيطغتيتلا

مقوفيوجتلايفبحسلاةقلحتيبثتبمق
دنع.لماكلكشباهدشمتيىتحاهريودتب
عمءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإ
.يلصألاعضولايفةملثلاعضو

ةيفلخلابحسلاةقلح
ةريغصةملثمادختسابرذحبءاطغلاحتفا
.ةيفلخلابحسلاةقلحفيوجتيفخت

مقوفيوجتلايفبحسلاةقلحتيبثتبمق
دنع.لماكلكشباهدشمتيىتحاهريودتب
عمءاطغلابيكرتدعأ،بحسلاةقلحةلازإ
.يلصألاعضولايفةملثلاعضو
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٦
ةيلستلاضرغبةبكرملابحس

هيبنت

ةيلدةطساوبةبكرملارج/بحسببستيدق
ثودحبقروزلابحسبولسأبوأ)يلود(
نيبصولخلاىوتسمضافخناببسبفلت
ةبكرملاليمحتبجي.ضرألاوةرايسلا
ةروطقموألقنةنحاشىلعًامئاد
.ةحطسم

اهبحساهنمضرغلاوأةبكرملاميمصتمتيمل
لاحيف.ضرألااهتالجعنميأةسمالمعم
مسقلاعجار،ةبكرملارجىلإةجاحلاتعد
.٢٧٤/ةبكرملابحس

رهظملابةيانعلا
يجراخلاحطسلابةيانعلا
لافقأ
مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٢٩٣/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
٨٫٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
ةصوبلا/لطر١٫٢٠٠(لاكسابوليك
فالتإيفببستينأنكمملانم)ةعبرملا
.تاقصلملاوتاناهدلاةلازإوأ

هيبنت

نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

هيبنت

ليسغلاتايلمعضعبببستنأنكمي
ةبكرملافلتيفتابكرملليكيتاموتألا
ءزجلابتاريثأتلاضعبوتالجعلاو

)عبتي(
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٢٧٧ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(هيبنت

يكيتاموتوألاليسغلابىصوُيال.يلفسلا
لكيهللصولخدوجومدعببسبتابكرملل
ةضيرعلاةيفلخلاتاراطإلاويلفسلا
.تالجعلاو

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
تاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلا
دقيتلاةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق
.ةرايسلالسغةزهجأقيعتوأررضتت
هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

ماعلالكشلابةيانعلا
تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو

نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع
اًيوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
ءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعبيف
تاجتنمىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلا
.ةدمتعملافيظنتلا
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
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٨
ىلعةرداقةيولقداومىلعوأةيلاع
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإ
.ةعماللا

زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعتبسح

ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو
ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
"ةبكرملاليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.

ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.
اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
.ةيوقتافظنم

.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

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
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٢٧٩ ةبكرملابةيانعلا
نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
دعبةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
وأيمامألاجاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغ
يمامألاجاجزلالسغا.لدتعمفيظنتلئاس
،تارشحلا.تارفشلافيظنتدنعاديج
داوممكارتو،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو
يفببستتنأنكمملانمعيمشتلا/ليسغلا
.ةحساملاثيولت
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
حلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبك
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاو

رطملاوحيرلاةطرشأ
لماوعنمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
دعاستو،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلا
رودصوأقاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلع
ةرمرطملاوحيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلا
راحلاسقطلا.لقألاىلعةنسلايفةدحاو
نكميو.قيلزتلاراركتمزلتسيدقفاجلاو
طاطملانعةجتانلاءادوسلاتامالعلاةلازإ
اهحسمقيرطنعةيلطملاحطسألاىلع
تويزولئاوسلاعجار.ةفيظنشامقةعطقب
.٢٩٣/اهبىصوملاميحشتلا

تاراطإ
تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت

يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ةبكرملاىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
ناهدلافالتإيفببستينأنكمملانم
ءالطةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/و
ىلعنمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلا
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألا

طونجلاوتالجعلا
ءاملاعمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
دعب.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاو
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلا
نكمي.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعب

هيبنت

نمةعونصملاطونجلاتالجعلاضرعتتدق
دعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلا
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايق
.مويسلاكلاديرولكوأمويسنغاملاديرولك
طونجلاوتالجعلاهذهمادختسامتيو
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.جولثلاوةبرتألا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت

هيبنت

بنجت،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
ةيئايميكلاداوملاوأنوباصلامادختسا
وأةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملا
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةبكرملاةدايقبنجت.زروتوم
اًيلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن
ميطارخلاواًيرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
لكآتلانعاًثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
صحفا.حطسلافورظيفتانارودلاو
وألكآتيأنعاًثحبسادملا/لمارفلاةناطب
.ىرخألالمارفلاءازجألكصحفا.تاعدصت
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٠
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

ةيلخادلاةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
.روفلاىلعةبرتأةيألزأو.ماظتنابةبكرملل
ببستتدقةنكادلاةشمقألاوأدئارجلاقاروأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألاثيولتيف
ةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
ةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلعنم
،ًالدتعمنوباصلولحماًمدختسم.تادادعلا
مسلبنعةجتانلاخاسوألاروفلاىلعلزأ
تادراطوأسمشلانمةياقولاميركوديلا
،ةيلخادلاحطسألاعيمجىلعنمتارشحلا
.مئادفلتكلذنعجتنيدقفالإو
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٢٨١ ةبكرملابةيانعلا
اًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
ىلعتافظنملالكعض.مئادفلتثودح
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاشامق
رصانعوأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشت
تاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
.اًديجاهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملاةمالسلا
حتفا،ةرايسلابةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ
ةيوهتلاىلعلصحتلذفاونلاوباوبألا
.ةبسانملا
ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
قرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا
:ةيلاتلا
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
.ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

.طرفمطغضبوأةدشبحطسيأكحتال.

ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
.موحشلاةلازإداومعمقابطألاليسغل
مدختسا،ةلئاسلاتافظنملاىلإةبسنلاب
١(تارتل٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوح
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج

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
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٢
:فيظنتلل

فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١
يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا

قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةشامقفل.فصتنملاهاجتابقفرب
لكشبفيظنتلاةقطنمقوففيظنتلا
خاسوألاقاصتلانودةلوليحللرركتم
.ةجسنألاب

قفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
ىلإةبرتألالاقتنافقوتينأىلإ
.فيظنتلاشامق

،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا

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
حطسأوىرخألاةيكيتسالبلاحطسألاو
حطسألاوناعمللاةليلقءالطلا
يعيبطلكشبةحوتفمماسمبةيبشخلا
ةلازإلءاملابًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا
.ةتباثلاريغخاسوألانمصلختلاوةبرتألا
اًشامقمدختسا،لماشلافيظنتلانمديزمل
نوباصلولحمبًاللبممعانوقيقدجيسناذ
.لدتعم

هيبنت

،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
حطسألانعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
حسما.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلا
حطسألاهذهىلعنمةطرفملاةبوطرلا
.ةيعيبطةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعب
وأ،راخبلاوأ،ةرارحلامادختسابنجت
يتلاتافظنملامدختستال.عقبلاتاليزم
يتلاتاجتنملاوأنوكيلسلاىلعلمتشت
نكمي.عمشلاىلإاهتبيكرتيفدنتست
داوملاكلتىلعلمتشتيتلاتافظنملل
وأدلجلالكشورهظمرييغتةبيذملا
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلا
.اهمادختساب
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٢٨٣ ةبكرملابةيانعلا
،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلا

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
هفشنف،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
شامقةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلع
نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبم
ةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسانع

ظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلاتامدخ
ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو

نامألاةمزحأبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف

ةيضرألاتاداجس

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
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٤
اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف

ةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
.اهتلازإبمقوتازجاحلاريرحتلةيضرألا

تاحتفنيطبتةطساوببيكرتلادعأ.٢
قوفةدوجوملالجرألاةحسممتيبثت
يفاهتيبثتبمقوةداجسلاتاتبثم
.اهناكم

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
الةيضرألاةداجسنأنمدكأت.اهناكم
.تاساودلاقيعت
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٢٨٥ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٢٨٥.................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٢٨٦..................ةنايصلالودج

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاتويزولئاوسلا
٢٩٣..................اهبىصوملا
٢٩٤.....................رايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٢٩٥.................ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
يفاًضيأكلذدعاسينأنكمي.ةمئالملا
ىلوتي.اهعيبةلاحيفةبكرملاةميقبظافتحالا
ةنايصلالامعأةفاكءارجإةيلوؤسمكلاملا
.ةبولطملا
نوبردمنوينفكبصاخلاليكولاىدل
مادختسابةبولطملاةنايصلاءارجإمهنكمي
تاودألامهيدلرفوتي.ةيلصأرايغعطق
ةعيرستاصيخشتلجأنمةثيدحلاتالآلاو
ددعءالكولانمديدعلادازدقو.ةقيقدو
،تبسلامايأوءاسملايفلمعلاتاعاس
زجحوةيناجملالقنلاتامدخاورفوو
يفةدعاسملافدهبتنرتنإلاربعديعاوملا
.ةمدخلانمءالمعلاتاجاحةيبلت
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
دوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
ناكملاوهليكولانإف،نيبردملانيينفلا
رييغتلثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألا
رصانعصحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلا
لمارفلاوتاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاو

هيبنت

يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
اهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
ةنايصلاتارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامض
ىلعةنياعملاوصحفلاتايلمعءارجإو
داومولئاوسلامادختساوةبكرملا
ةمهمتاءارجإاهبىصوملاميحشتلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحلل
اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
.ةبكرملانامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةمئالملاةنايصلادعاست.ليم
ةديجلمعةلاحيفةبكرملاىلعظافحلا
نمللقتودوقولاكالهتساريفوتنسحتو
.ةبكرملاتاثاعبنا
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ةنايصلاوةمدخلا٢٨٦
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلاةمدخلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٥١/ةبكرملا

دودحيفةلوبقمقرطىلعاهتدايقمتت.
.ةينوناقلاةدايقلا

دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
ةعسL4زارطLSYكرحم(هبىصوملا

وا٢١١/)رتل٢.٠
زارط،LGYكرحم(هبىصوملادوقولا

V6٢١١/)تارتل٣٫٠ةعس.

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
ةنايصلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
.٢٢٣/كسفنب

ةنايصلالودج
موقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملااهب
تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا
.٢٢٩/كرحملا

رهشلكةرم
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٢٦٠/تاراطإلاطغض

عجار.لكآتلانعاًثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٦٦/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا

٢٤٠.
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٢٨٧ ةنايصلاوةمدخلا
كرحملاتيزرييغت
روهظدنعةافصملاوكرحملاتيزرييغتبمق
برقأيفكّرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلا
ليم)٧٥٠٠(مك١٢٠٠٠رورمدعبوأةصرف
ةدايقلاةلاحيف.ًالوأيتأيامهيأ،ةنسلكوأ
تيزرمعماظنريشيالدق،فورظلضفأيف
لصياملةبكرملاةمدخلةجاحلاىلإكرحملا
رتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ماعىلإ
نييعتةداعإبجيوماعلايفةرملقألاىلع
ىدلبردملاينفلاعيطتسي.تيزلارمعماظن
ةداعإةلاحيف.لمعلااذهذيفنتليكولا
،دصقنودكرحملاتيزرمعماظنطبض
ةفاسملالخةبكرمللةنايصلاءارجإكيلع

.ةمدخةيلمعرخآنم)ليم٣٠٠٠(مك٥٠٠٠
رييغتدنعكرحملاتيزرمعماظنطبضدعأ
.٢٣١/كرحملاتيزرمعماظنعجار.تيزلا

كرحملاءاوهرتلفرييغت
رييغتةيلمعلالخلادبتساةلاسرلاضرعدنع
ءاوهرتلفلادبتسابجي،ةيلاتلاتيزلا
دنع.يلاتلاكرحملاتيزرييغتدنعكرحملا
ءاوهحشرملادبتسايغبنيةلاسرلاضرع
ءاوهرتلفلادبتسابجي،ًابيرقكّرحملا
طبضدعأ.بسانمتقوبرقأيفكرحملا
لادبتسادعبكرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رتلفرمعماظنعجار.كرحملاءاوهرتلف
.٢٣٣/كرحملاءاوه

عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس
لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
نكمي.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
.كليكوعجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأ

تامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
)ليم٧٥٠٠(مك١٢٠٠٠لكةبولطملا
كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٢٦٦/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢٢٩/كرحملا
.٢٣١/كرحملا

رمعماظنبةزهجمةبكرملانكتملاذإ.
حشرمصحفا.كرحملاءاوهحشرم
ءاوهرتلف/يقنمعجار.كرحملاءاوه
.٢٣٣/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٣٥/ديربتلاماظنعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا

٢٤٠.

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٦٠/تاراطإلاطغض

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٢٦٦/تاراطإلا

تابرستنعاًثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٢٧٦/يجراخلاحطسلاب

هيجوتلاماظنتانوكماًيرصبصحفا.
مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
وأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
وأةيطاطملاتاسدملايفتاقزمتلا
تامالعوأةدوقفملاوأةيخترملاءازجألا
.ماعلكلقألاىلعةدحاوةرملكآتلا
.٢٧٦/يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار

ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.
تايلمعوتاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
قوقشوتابيرستدوجومدعوطبرلا
.كلذريغوكاكتحإو
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ةنايصلاوةمدخلا٢٨٨
ةدمعأوةيفصنلاةدمعألااًيرصبصحفا.

لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
اهنمميحشتلاتويزبرستوأ/وطرفم
وأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ/و
ةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألاتاعدصت
ققشتوأةماعلاةلصولاوأةتباثلا
كباشمءاختراوأاهنادقفوأتاسدملا
لمحملاءاختراوأاهنادقفوأسادملا
تاودأءاختراوأطرفملكشبيزكرملا
نمتابرستدوجوواهنادقفوأتبثتلا
.روحملابرستةعنام

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٥٤/نامألاماظنصحفعجار

نعاًثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلاوأفلتلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعاًثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٢٧٦/يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٤٤/ليغشتلاءدبحاتفم

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
لمارفلاعضوونكرلالمارفةيلآصحف
P)٢٤٥/)نكرلا.

فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل

،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٣٥/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ
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٢٨٩ ةنايصلاوةمدخلا

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةيداعلا-ةددحملااهديعاوميف
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ءادأو،ةرايسللهبىصومناكاذإ،تاراطإلاريودتبمق
كرحملاتيزىوتسمنمققحت)1(.ةبولطملاتامدخلا
.ةرورضلادنعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت.تيزلارمعةبسنو
مق.هتلاحوكرحملاءاوهرتلفرمعلةيوئملاةبسنلانمققحت
.رمألامزلاذإ،كرحملارتلفرييغتب

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)2(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)3(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

،كرحملاءاوهرمعرتلفماظنبةزهجمةبكرملانكتملاذإ
)4(.كرحملاءاوهيقنمرتلفلدبتساف @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

وأ/وةرارشلاجهوتكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا
ةيذحألا @ @

عيمجبعفدلاماظنعمترفوتاذإلقنلاةبلعلئاسرييغتبمق
)5(.تالجعلا @

يلضافتلفقبةزهجمتناكاذإ،يفلخلاروحملاتيزرييغتبمق
)5(.قالزنالاددحم @ @ @

قالزنالليلضافتلاسرتلانوديفلخلاروحملالئاسرييغت
)5(.دودحملا @

ةبكرملازيهجتةلاحيفيمامألاروحملالئاسرييغتبمق
.(AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاماظنب (5( @

)6(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)7(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)8(.لمارفلالئاسلادبتسا

)9(.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)10(.ءاوهلافييكتففجملدبتسا
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ةنايصلاوةمدخلا٢٩٠
ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
ةيداعلا-ةددحملااهديعاوميف
ةيفلختاراطإبةدوزملاتابكرملا)1(
ىلإةجاحبتسيلمجحلاةفلتخمةيمامأو
ريودتعجار.تاراطإلانيببوانتلاةيلمع
.٢٦٦/تاراطإلا

رييغتمزلي.برقأامهيأ،رهشأ١٢لكوأ)2(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)3(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
ةدايقلادنع.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)4(
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيف
عجار.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت
.٢٣٣/كرحملاءاوهرتلف/يقنم

ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال)5(
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نكمي.يمامألا/يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتينأ
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملا

عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)6(
.٢٣٥/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،تاونس١٠لكوأ)7(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)8(
.٢٤٢/لمارفلاتيزعجار.تاونس

عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ)9(
.٢٤٥/تاحساملاةرفشلادبتسا

عبسلكءاوهلافييكتففجملدبتسا)10(
.تاونس
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٢٩١ ةنايصلاوةمدخلا

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوميف
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ءادأو،ةرايسللهبىصومناكاذإ،تاراطإلاريودتبمق
كرحملاتيزىوتسمنمققحت)1(.ةبولطملاتامدخلا
.ةرورضلادنعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت.تيزلارمعةبسنو
مق.هتلاحوكرحملاءاوهرتلفرمعلةيوئملاةبسنلانمققحت
.رمألامزلاذإ،كرحملارتلفرييغتب

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)2(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)3(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

،كرحملاءاوهرمعرتلفماظنبةزهجمةبكرملانكتملاذإ
)4(.كرحملاءاوهيقنمرتلفلدبتساف @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

وأ/وةرارشلاجهوتكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا
ةيذحألا @ @

.رتلفلاويكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسرييغتبمق @ @ @

عيمجبعفدلاماظنعمترفوتاذإلقنلاةبلعلئاسرييغتبمق
)5(.تالجعلا @ @ @

يلضافتلفقبةزهجمتناكاذإ،يفلخلاروحملاتيزرييغتبمق
)5(.قالزنالاددحم @ @ @

قالزنالليلضافتلاسرتلانوديفلخلاروحملالئاسرييغت
)5(.دودحملا @ @

ةبكرملازيهجتةلاحيفيمامألاروحملالئاسرييغتبمق
.(AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاماظنب (5( @ @ @

)6(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)7(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)8(.لمارفلالئاسلادبتسا

)9(.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)10(.ءاوهلافييكتففجملدبتسا



Cadillac CT5 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13060107) - 2020 -
CRC - 8/23/19

ةنايصلاوةمدخلا٢٩٢
ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوميف
ةيفلختاراطإبةدوزملاتابكرملا)1(
ىلإةجاحبتسيلمجحلاةفلتخمةيمامأو
ريودتعجار.تاراطإلانيببوانتلاةيلمع
.٢٦٦/تاراطإلا

رييغتمزلي.برقأامهيأ،رهشأ١٢لكوأ)2(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)3(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
ةدايقلادنع.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)4(
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيف
عجار.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت
.٢٣٣/كرحملاءاوهرتلف/يقنم

ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال)5(
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نكمي.يمامألا/يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتينأ
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملا

عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)6(
.٢٣٥/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،تاونس١٠لكوأ)7(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)8(
.٢٤٢/لمارفلاتيزعجار.تاونس

عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ)9(
.٢٤٥/تاحساملاةرفشلادبتسا

عبسلكءاوهلافييكتففجملدبتسا)10(
.تاونس
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٢٩٣ ةنايصلاوةمدخلا

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا
نم،انهةجردملاريغميحشتلاتويزوألئاوسلاكلذيفامب،تافصاوملاوأ،مسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي
.كليكو

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا
DEXRONيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان ULV.

ديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL.٢٣٥/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصنُي.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1٢٢٩/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

يوناثلاجالزملاوكرحملاءاطغجيلازمةعومجم
ةطاقسويضبانلاتيبثتلاكبشمورواحملاو

ريرحتلا

NLGIتابلطتمعمميحشتلابسانتي .GC-LBةئفلاوأLBةئفلانم،#2

DOTعونةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن 3.

كرحملاءاطغوحاتفملالفقتاناوطسأ
بابلاتالصفمو

.كليكوعجار.Superlubeةيعون،ضارغألاددعتمميحشتتيز

.كليكوعجار)يعابرلاعفدلا(يمامألاروحملا/يفلخلاروحملا
.كليكوعجار)يعابرلاعفدلا(ةکرحلالقان
نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن

.دّمجتلا
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ةنايصلاوةمدخلا٢٩٤
رايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاءاوهرتلف/يقنم
2.0Lكرحملا L484498926A3245C

84335354A3235C)قئاسلابناج(رتل٣٫٠ةعسV6كرحملا

84335354A3235C)بكارلابناج(رتل٣٫٠ةعسV6كرحملا

كرحملاتيزرتلف
2.0Lكرحملا L455495105PF66

3.0Lكرحم V619330000PF63E

رابغلاحشرم
13508023CF185ءيزج

23195727CF184نوبركلا

لاعشإلاتاعمش
2.0Lكرحملا L45550435441–103–IP

3.0Lكرحم V612650283١٣١-٤١
تاحساملاتارفش
-84566977)ةصوب٢٣٫٦٢(مس٦٠ـقئاسلابناج

-84574892)ةصوب١٧٫٧٢(مس٤٥–بكارلابناج
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٢٩٥ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاتالجس
.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا

دادعةءارقخيراتلا
تيرجأيتلاتامدخلاةنايصلامتخةمدخلابماقةفاسملا
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ةينفلاتانايبلا٢٩٦

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٢٩٦......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٢٩٦............ةمدخلاءازجأديدحت

ةبكرملاتانايب
٢٩٧...........تافصاوملاوتاردقلا
٣٠٠.............كرحملاريسراسم

ةبكرملافيرعت
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت
مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك

VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٢٩٧/تافصاوملاوتاردقلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحت
ريبك)دوكراب(يطيرشزمركانهنوكيدق
دومعلاىلعدوجوملاةداهشلاقصلمىلع
ىلعلوصحللهصحفكنكمييذلاطسوألا
:ةيلاتلاتامولعملا
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

زارطلابةصاخلاتامالعلا.

ءالطلاتامولعم.

جاتنإلاتارايخ.
)دوكراب(يطيرشزمردوجومدعةلاحيف
هذهدجتسف،قصلملااذهىلعريبك
ةبيقحلخادقصلمىلعاهسفنتامولعملا
.ةبكرملا
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٢٩٧ ةينفلاتانايبلا

ةبكرملاتانايب
تافصاوملاوتاردقلا
نمديزملل٢٩٣/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا
.تامولعملا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
لئاسبءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

عجرا.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإ

*كرحملاديربتماظن
تراوك;١١٫٠رتلL4١٠٫٤رتل٢٫٠كرحم
تراوك;١٢٫٨رتل١٢٫١ةيفلخةرادإةلجعبدوزملارتل٣٫٠ةعسV6كرحملا
تراوك١٣٫٠رتل١٢٫٣لماكعفدبدوزملارتل٣٫٠ةعسV6كرحملا
تراوك٣٫٣رتل٣٫١رتل٣٫٠ةعسV6كرحملةيلخادتادربم
رتلفعمكرحملاتيز
تراوك٥٫٣رتلL4٥٫٠رتل٢٫٠كرحم
3.0Lكرحم V6تراوك٦٫٠رتل٥٫٧
نولاج١٧٫٥رتل٦٦٫٠دوقولانازخ
تراوك٠٫٤٨رتل٠٫٤٥يمامألاروحملا
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ةينفلاتانايبلا٢٩٨

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
تراوك٠٫٥٣رتل٠٫٥٠يفلخلاروحملا
مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع
نمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسم
.هتانوكمولماكلابديربتلاماظنىلإكرحملاديربتماظنةعسميقدنتست*

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

ةعسLSY(L4(كرحم
رتل٢٫٠

K٥٠٠٠دنعتاووليك١٧٧
ةقيقدلايفةفل

دنعةيناصحةردق٢٣٧(
)ةقيقدلايفةفل٥٠٠٠

٣٥٠Y٤٠٠٠-١٥٠٠دنع
ةقيقدلايفةفل
دنعمدقلطر٢٥٨(

يفةفل٤٠٠٠-١٥٠٠
)ةقيقدلا

ملم٠٫٧٥–٠٫٦٥
)ةصوب٠٫٠٢٩–٠٫٠٢٥(

رتل٣٫٠ةعسV6كرحم
)LGY()هيفرتلا(

W٥٦٠٠دنعتاووليك٢٥٠
ةقيقدلايفةفل

دنعةيناصحةردق٣٣٥(
)ةقيقدلايفةفل٥٦٠٠

٥٤٢Y٤٠٠٠-٢٤٠٠دنع
ةقيقدلايفةفل
دنعمدقلطر٤٠٠(

يفةفل٤٠٠٠-٢٤٠٠
)ةقيقدلا

ملم٠٫٧٥–٠٫٦٥
)ةصوب٠٫٠٢٩–٠٫٠٢٥(
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٢٩٩ ةينفلاتانايبلا
)عبتي(كرحملاتافصاوم

لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا
رتل٣٫٠ةعسV6كرحم
)LGY()ةلسلسلاV(

W٥٦٠٠دنعتاووليك٢٦٥
ةقيقدلايفةفل

دنعةيناصحةردق٣٥٥(
)ةقيقدلايفةفل٥٦٠٠

٥٤٢Y٤٠٠٠-٢٤٠٠دنع
ةقيقدلايفةفل
دنعمدقلطر٤٠٠(

يفةفل٤٠٠٠-٢٤٠٠
)ةقيقدلا

ملم٠٫٧٥–٠٫٦٥
)ةصوب٠٫٠٢٩–٠٫٠٢٥(

.اهفلتىلإيدؤينأنكميولاعشإلاةعمشةوجفطبضةداعإبىصويال.ةعنصملاةكرشلالبقنماًقبسملاعشإلاةعمشتاوجفنييعتمتي

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمكرحملا

ةعاسلايفًاليم١٤٤ةعاس/مك٢٣٢)QBJ(ةصوب١٩ساقمتراراطإعم)LSY(٢٫٠ةعسL4كرحم
ةعاسلايفًاليم١٤٩اس/مك٢٤٠)QBF(ةصوب١٨ساقمتراراطإعم)LSY(٢٫٠ةعسL4كرحم
ةعاسلايفًاليم١٤٤ةعاس/مك٢٣٢)QBJ(ةصوب١٩ساقمتاراطإعمرتل٣٫٠ةعسV6جودزمينيبروتكرحم
ةعاسلايفًاليم١٤٩اس/مك٢٤٠)QBF(ةصوب١٨ساقمتاراطإعمرتل٣٫٠ةعسV6جودزمينيبروتكرحم
ةعاسلايفًاليم١٦٥ةعاس/مك٢٦٦)Vةلسلسلا()LGY(رتل٣٫٠ةعسV6جودزمينيبروتكرحم
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ةينفلاتانايبلا٣٠٠
كرحملاريسراسم

رتل٢٫٠كرحم L4

كرحم 3.0L V6
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٣٠١ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم
٣٠١..................ةقباطملانايب

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةبكرملاتانايبليجست

٣٠٢..................ةيصوصخلاو
٣٠٣................يناربيسلانمألا
٣٠٣.........ثدحلاتانايبتالجسم
٣٠٤.......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليمعلاتامولعم
ةقباطملانايب
يكلساللاددرتةزهجأ
ايريجين
هذهتالاصتالاةدعمليصوتحيتي
تالاصتالاةنجللبقنماهمادختساو
.ةيريجينلا

هبنموةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهبنم
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ةلودلكبةصاخلاةقباطملاتانالعإيلياميف
.ةيؤرلامادعناةقطنمهيبنتماظنلةبسنلاب

ندرألا
TRCمقرTRC/LPD/2017/63

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ماظنلاويمامألامادطصالاهيبنت
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ندرألا

TRCمقرTRC/LPD/2019/197

نامع

برغملا
برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 17505 ANRT 2018

١٤–٠٩–٢٠١٨:دامتعالاخيرات
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ليمعلاتامولعم٣٠٢
)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

يفلخلامداصتلافيفخت
ندرألا

TRCمقرTRC/LPD/2019/203

نامع

برغملا
برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 17873 ANRT 2018

١٤–٠٩–٢٠١٨:دامتعالاخيرات

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

دعبنعمكحتلاحاتفم
ندرألا

TRCمقرTRC/SS/2018/373

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةبكرملالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
وأاهتدايقةيفيكوةبكرملاءادأبةصاخلا
مدختست،لاثملاليبسىلع.اهمادختسا
ةبقارملااهتفيظورتويبمكتادحوةرايسلا
،سورتلاقودنصوكرحملاءادأيفمكحتلاو
ةيئاوهلاةداسولاراشتناتالاحةبقارمو
ةرايسلاتناكاذإو،مداصتثودحدنعاهخفنو
ةعناملالمارفلاريفوت،ماظنلااذهبةدوزم
يفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسملقالغنالل
تانايبلاتادحولاهذهنزختدق.ةرايسلا
يفرجاتلاىدللمعييذلاينفلاةدعاسمل
GMةكرشةدعاسملوأةبكرملاةمدخ
تايوتسمنيسحتيف)زروتوملارنج(
تادحولاضعبموقتدق.تازيملاوأةمالسلا
كمايقةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأ
لدعملاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتب
نكمي.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسا
تاليضفتلابظافتحالااًضيأتادحولاهذهل
ةقبسمويدارلاتاطحملثم،ةيصخشلا
ةجردتادادعإودعاقملاعاضوأوطبضلا
.ةرارحلا
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٣٠٣ ليمعلاتامولعم
يناربيسلانمألا
تامولعمعمجبروتوملارنجةكرشموقت
كلذيفامبكتبكرممادختسالوح
ةقلعتملاتامولعملاوةيليغشتلاتامولعملا
ريفوتلتامولعملاهذهعمجننحن.ةمالسلاب
اهنيسحتواهمييقتوانتامدخوانتاجتنم
كلذكواهلحواهبلكاشملافاشكتساو
مهملانم.ةديدجتامدخوتاجتنمريوطتل
ةمظنألاةيامحروتوملارنجةكرشل
نمتانايبلاةيامحوةبكرملابةينورتكلإلا
ريغيجراخلامكحتلاوأينورتكلإلالوصولا
نامألاريياعمبةكرشلاظفتحتو.هبحرصملا
رصانعوةيداشرإلاتاهيجوتلاوتاسرامملاو
ةبكرملاةيامحىلإفدهتيتلامكحتلا
لوصولادضةبكرملاةمدخليئيبلاماظنلاو
طاشنلافاشتكاوهبحرصملاريغينورتكلإلا
ةطبترملاتاكبشلايفلمتحملاراضلا
هبتشملايناربيسلانمألاثداوحلةباجتسالاو
ةقسنمةقيرطبوبسانملاوتقولايفاهب
ىلعةينمألاثداوحلارثؤتنأنكمي.ةلاعفو
.رطخللةصاخلاكتانايبضرعتوأكتمالس
ليصوتمدعىجرُي،نامألارطاخمنمدحللو
ريغةزهجأبكتبكرمبةينورتكلإلاةمظنألا
ريغتاكبشيأبكتبكرمليصوتوأةدمتعم
وأBluetooth،لثم(ةقوثومريغوأةفورعم

WIFIكشتتنكةلاحيف.)ةلثاممةينقتوأ
وأكتانايبىلعرثؤتةينمأةثداحيأيف
فاقيإىجرُي،كتبكرملنمآلاليغشتلا
.كليكوبلاصتالاوكتبكرمليغشت

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
مهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
ثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيك
خافتنالثم،مداصتلاهبشياموأمداصت
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
هذهيفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملا
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
يفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
متيالو.يداعريغمداصتثداحعوقولاح
لظيفEDRةطساوبتانايبيأليجست

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
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ليمعلاتامولعم٣٠٤
هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
فتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ليلدعجار.ةلحرلاتامولعمنماهريغو
ىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملاماظن
لوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشبتامولعم
.فذحلاتاميلعتىلع
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