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٢........................ةمدقمىوتحملا
٥....................لدولقام
٢٧.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٥٧..............دناسملاودعاقملا
١٠٥.......................نيزختلا
١١١.....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٥٠........................ةرانإلا
١٥٧......هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٥٨......خانملايفمكحتلاحيتافم
١٦٤..............ليغشتلاوةدايقلا
٢٣٨................ةبكرملابةيانعلا
٣٠٠...............ةنايصلاوةمدخلا
٣١٠.................ةينفلاتانايبلا
٣١٤..............ليمعلاتامولعم
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ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألا
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCADILLACزمرو
CADILLACوXT4ةيراجتتامالعيه

ةكرشلتامدختامالعوأ/و
General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ

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

ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}

يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا
نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

تامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفصيف

84489481
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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



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

ةمدقم٤

2تاظحالم
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٥ لدولقام

لدولقام

تاسايقلاةزهجأةحول
ةزهجأةحولىلعةماعةرظن

٦.....................تاسايقلا

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

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

ةرايسلاتازيم
١٩......هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٩.....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
تابثيفمكحتلاماظن

٢٠.......................ةعرسلا
تامولعمزكرم
٢٠................)DIC(قئاسلا
٢٠.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

٢١...............)FAB(ةيمامألا
ةاشملاةلمرفماظن

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

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

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

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

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

٢٣.......................دعبنع
٢٣...................فقسلاةحتف

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٤.........تابثلايفينورتكلإلا
٢٥..........تاراطإلاطغضةبقارم
٢٥.........................دوقولا
٢٥.........كرحملاتيزرمعماظن
٢٦...............ةيداصتقالاةدايقلا



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

لدولقام٦

تاسايقلاةزهجأةحول

تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
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٧ لدولقام
.١٦٢/ةيوهتلاتاحتف.١

/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢
١٥٠.

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ
.١٥٣/راسملارييغتوفاطعنالا

IntelliBeamرفوتاذإ(ماظنلارز(.
ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانععجار
/١٥٠.

.رقنلاقيرطنعرييغتلاليغشترصانع.٣
تناكاذإ(١٨٨/يوديلاعضولاعجار
.)كلذبةزهجمةرايسلا

.١٢١/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٤

.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار

١٣٦.

.١١٣/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام.٥

.١١٥/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

٦.ENGINE START/STOP Button)رز
عضاومعجار.)كرحملافاقيإ/ليغشت
.١٧٥/ليغشتلاحاتفم

حيباصملاماظنعجار.ءوضلارعشتسم.٧
.١٥٢/يكيتاموتوألاةيسيئرلا

رظنا.)ةيسيئرلاةحفصلا(Homeرز.٨
هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتليلد
.١٥٧/ةيهيفرتلاتامولعملاماظنو

يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن.٩
.١٥٨/خانملاب

٦٥/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت.١٠
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(

١١.Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
تناكاذإ(٢٢٣/)راسملاىلعءاقبلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا

.١١٧/تاقحلملاليغشتسباقم.١٢

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

Stop/Startحاتفم.١٤ Disable)ليطعت
فاقيإ/ءدبعجار)ليغشتلاءدب/فاقيإ
.١٧٧/ماظنلا

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا.١٥
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلا

/ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.١٦
١٥٣.

ماظنليغشتليلدرظنا.USBذفنم.١٧
.هيفرتلاوتامولعملا
ليلدرظنا.يفاضإلالخدلاسبقم
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشت

تامولعملاماظنليغشترصانع.١٨
ماظنليغشتليلدرظنا.هيفرتلاو
.هيفرتلاوتامولعملا

قودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.١٩
.١٨٤/يكيتاموتوألاسورتلا

ةمظنأعجار.نكرلادعاسمماظنرز.٢٠
/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

٢٠٨.

يكيتاموتوألانكرلادعاسمماظنرز
)APA(.نكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٠٨/فلخللعوجرلاوأ

.١١٢/ةدايقلاةلجعليغشترصانع.٢١

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

.١١٣/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.٢٢

ريغ(١١٢/ةدايقلاةلجعطبض.٢٣
.)ضورعم
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لدولقام٨
.١٩٦/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.٢٤

/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(١٩٨

تناكاذإ(١١٣/ةدايقلاةلجعةئفدت
.)كلذبةزهجمةرايسلا
اذإ(٢١٥/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك

)ضورعمريغ(١٣٨/ةيولعلاةشاشلا.٢٥
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ(

حابصمرظنا.تانايبلاطبارلصوم.٢٦
صحفءوض(فئاظولاددعتمرشؤملا
.)ضورعمريغ(١٢٧/)كرحملا

/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.٢٧
١٥٤.

ءاطغرظنا.كرحملاءاطغريرحت.٢٨
.)ضورعمريغ(٢٤٠/كرحملا

٢٩.Electric Parking Brake)لمارف
.١٩١/)يئابرهكلانكرلا

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

ماظنلافاقيإ/ءدب
ءدب/فاقيإ(Stop/Startماظنموقيس
ةدعاسمللكرحملاليغشتفاقيإب)ليغشت
ىلعيوتحيوهف.دوقولاىلعظافحلايف
تايلمعددعةدايزلاًصيصخةممصُمتانوكم
.ليغشتلاءدب
ةرايسلافقوتولمارفلامادختسادنع
دنعو.كرحملاليغشتفاقيإمتيدق،لماكلاب
نارودةعرسسايقمضرعي،فقوتلا
AUTOكرحملا STOP)اًيئاقلتفاقيإلا(.
.١٢٤/كرحملانارودةعرسسايقمرظنا
ىلعطغضلاوألمارفلاةساودريرحتدنعو
.كرحملاليغشتةداعإمتيس،ةعرسلاةساود
.١٧٧/ماظنلافاقيإ/ءدبعجار

ليغشتءدب/فاقيإةزيمليطعتنكمي
ىلعطغضلاباهنيكمتواًيئاقلتكرحملا
ةزيمنيكمتمتي.hزمرلابدوزملاحاتفملا

Auto Stop)ةرملكيف)يئاقلتلافقوتلا
.ةبكرملاليغشتءدبباهيفموقت

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجمدختسُي
نماهلفقءاغلإوباوبألالفقل)RKE(حاتفم
اًديعب)مدق١٩٧(رتم٦٠ىلإلصتدقةفاسم
.ةرايسلانع

Q:ءاطغوباوبألاعيمجلفقلىلعطغضا
.دوقولا
K:بابوقئاسلابابلفقحتفلطغضا
ىلعكلذو،باوبألاعيمجوأدوقولاةحتف
.ةبكرملاصيصختتادادعإبسح
ءاغلإولفقلاتاظحالمصيصختنكمي
.١٤٢/ةرايسلاصيصختعجار.لفقلا
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٩ لدولقام

ليغشتءدبلةدحاوةرملررحوطغضا:7
.ةبكرملاعضومددحم

ٍناوثثالثةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
ىرخأةرمطغضا.ئراوطلاراذنإطيشنتل
.ءاغلإلل
b:قودنصبابحتفلةعرسبنيترمطغضا

فاقيإلةدحاوةرمطغضا.هقالغإوأةعتمألا
.قودنصلاءاطغةكرح
ءزجلانمبرقلابحاتفملاريرحترزطغضا
نكمي.حاتفملاعلخللاسرإلازاهجبيلفسلا
قودنصوقئاسلابابلحاتفملامادختسا
.تازافقلا
لوخدلاماظنليغشتو٢٧/حيتافملاعجار
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنع

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
.ةبكرملاجراخنمكرحملاليغشتءدبنكمي

ةرايسلاليغشتءدب

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
.فاطعنالا

دعبةيداعةروصبةرايسلاليغشتأدبا
.لوخدلا
حيباصمءيضت،ةبكرملاليغشتأدبدنع
.نكرلا
ليغشتلاءدبةفيظوةدمديدمتنكمي
.دعُبنع

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

رطاخملابريذحتلاءاوضأةءاضإبمق.
.ةزامغلا

.اهليغشتفقوأمث،ةرايسلاليغشتبمق.
.٣٣/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار

باوبألالافقأ
حاتفمنودبلوصولا

بحساوبابلاضبقميفرزلاطغضا
لوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنعضبقملا
قاطنيف)RKE(حاتفمنودبدعبنع
لوخدلاماظنليغشتعجار.ةرايسلالابقتسا
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنع

يوديلاليغشتلا
.قئاسلابابيفحاتفملامدختساجراخلانم
عجار.ءاطغبةدوزمبابلالفقةناوطسأ
.٣٤/باوبألالافقأ
ةدحاوةرمبابلاضبقمبذجا،لخادلانم
.هحتفلىرخأةرمو،هلفقريرحتل
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ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

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

حاتفمبKوأQىلعطغضا،لخادلانم
باوبألالافقأعجار.يلآلابابلالفق
.٣٦/ةيئابرهكلا

يفلخلابابلا
اًيئابرهكيفلخلابابلاليغشت

يفيلآلاةعتمألاقودنصبابحاتفمدجوي
يفةرايسلانوكتنأبجيو.قئاسلاباب
.)نكرلا(Pعضولا
نميلآلاةعتمألاقودنصبابعضورتخا
طغضا.٣/٤وأ)ىصقأ(MAXرايتخالالخ
بابنوكينأمزلي.قئاسلابابب8

لاسرإزاهجنم.لفقلاحوتفمقئاسلا
RKEطغضاbبابأدبيىتحةعرسبنيترم
.كرحتلايفةعتمألاقودنص
ءاطغكرحتءانثأيفلخلابابللرزيأطغضا
يدؤيفوساًددجمطغضلا.هفاقيإلقودنصلا
.هاجتالاسكعىلإ

بابنميلفسلاءزجلابlطغضا،قلغلل
.بحسلاحدقراوجبةعتمألاقودنص
،يئابرهكلاقودنصلاءاطغةفيظوليطعتل
ءاطغحاتفمىلع)فاقيإ(OFFرتخا
.٣٨/يفلخلابابلاعجار.قودنصلا

ذفاونلا

نوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعتفوس
يف،ليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)دنعوأ،)تاقحلملا
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطةزيمطيشنت
)RAP(.ةزجتحملاتاقحلملاةقاطعجار
)RAP(/١٨٠.

ةذفانلاحتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأ
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ةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةريصقةدملالخرركتملكشباهمادختسا
٥٣/ةيلآلاذفاونلاعجار

دعقملاطبض
ةيئابرهكلادعاقملا

قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.
.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز

نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.
ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

نعهضفخاوألماكلابدعقملاعفرا.
حاتفمبيفلخلاءزجلاكيرحتقيرط
.لفسألوأىلعألمكحتلا

.٦٠/يلآلادعقملاطبضعجار

دعاقملاروهظةلامإ

ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.
.فلخللهتلامإلفلخللمكحتلا

ضبقمنميولعلاءزجلاةلامإبمق.
.هعفرلمامأللمكحتلا

.٦١/ةينحنملادعاقملاروهظعجار

ةركاذلاتازيم

دعاقملاحيتت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ظفحنيقئاسلانمنينثالةركاذبةدوزملا
ةدايقلامهبةصاخلادعقملاعضاومةداعتساو
جورخللكرتشملاجورخلاعضومو،ةبكرملا
ىرخأتازيمظفحاًضيأنكميو.ةبكرملانم
ايارملاعضوملثم،عضاوملابقلعتت
اذإ،ةيئابرهكلاهيجوتلاةلجعوةيئابرهكلا
عضاوملاةركاذطبترت.تازيملاهذهترفوت
RKEلاسرإزاهجب ةيئاقلتلاةداعتسالل٢وأ١
.ةركاذلل
تازيملاعيمجطبضبمق،ظفحلالبق
مق.عضاوملاةركاذبةقلعتملاةرفوتملا
SETررحوطغضامثلاعشإلاليغشتب
طغضامث.ةرفاصتوصرادصإمتيس؛)طبض(
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Bوأ٢وأ١رارزألاىلعرارمتسالاعماًروف
نيترفاصتوصردصينأىلإ)جورخلا(
عضاوملاهذهةداعتسال.نيتيريذحت
وأ١ىلعرارمتسالاعمطغضا،يوديلكشب
يذلاعضوملاىلإلوصولامتيىتحBوأ٢
.هظفحمت
Seatةزيمنيكمتدنع Entry Memory
ةمئاقنم)دعقملاىلإلوخدلاةركاذ(
عاضوألاءاعدتسامتي،ةرايسلاصيصخت
دنع٢و١ةركاذلايرزيفاًقبسمةظوفحملا
ىلإليغشتلافاقيإنملاعشإلارييغت
.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYوأليغشتلا
Seatةزيمنيكمتةلاحيفو Exit Memory
ةمئاقنم)دعقملانمجورخلاةركاذ(
اًيكيتاموتوأةزيملالمعت،ةرايسلاصيصخت
اًقبسمظوفحملاجورخلاعضوءاعدتساىلع
.ةرايسلاةرداغمدنع
دنعةركاذلاتاليدعترفوتتالدقو
متينأىلإةمدخلادعبوأميلستلا
مسقيفةبولطملاتاوطخلاءارجإ

Saving Memory Positions)ظفح
/ةركاذلادعاقمعجار.)ةركاذلايفعضاوملا

٦٢.

اهتيوهتودعاقملاةئفدت

رارزألا،ةرهاظىلعألاىوتسملارارزأ
ةلثاممةيساسألا

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

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCىلعطغضا
.بكارلا

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

سأرلادنسمطبض
سأرلادناسمتيبثتمتيىتحةرايسلادقتال
.حيحصلكشباهطبضوباكرلاعيمجل
رييغتبمق،حيرمسولجعضوىلعلوصحلل
عمنكممردقلقأبدعقملارهظةلامإةيواز
سأرلادناسمودعقملاعافتراىلعظافحلا
.حيحصلاهعضوميف
دعقملاطبضو٥٨/سأرلادناسمعجار
.٦٠/يلآلا
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نامألاةمزحأ

لوصحللةيلاتلاماسقألاىلإعوجرلاىجرُي
مادختساةيفيكلوحةمهمتامولعمىلع
:حيحصلالكشلابنامألاةمزحأ
٦٩/نامألاةمزحأ.
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك.

٧٠/بسانم
٧٢/رجحلاوفتكلامازح.
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن.

٩٣/)LATCHماظن(

بكارلاراعشتساماظن

ليغشتباكرلاراعشتساماظنفقويسو
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
لظيفةبكرللةيئاوهلاةداسولاويبناجلا
ةيئاوهةداسويأرثأتتال.ةنيعمفورظ
ماظنعجار.باكرلاراعشتساماظنبىرخأ
.٨٢/باكرلاراعشتسا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمءيضيفوس
ءدبدنعيولعلالوسنوكلايفبكارلل
ةداسولاعضورشؤمعجار.ةبكرملاليغشت
.١٢٦/بكارللةيئاوهلا

ةآرملاطبض
ةيبناجلاةآرملا

:ايارملادحأطبضل

ةآرملاديدحتل|وأ{ىلعطغضا.١
بناجىلعوأقئاسلابناجىلع
.بكارلا

مكحتلاةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
هاجتالايفةآرملككيرحتل
.بولطملا

.٤٨/ةيئابرهكلاايارملاعجار
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ةيلخادلاايارملا
ىلعلوصحللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
.كتبكرمفلخةنئاكلاةقطنمللةحضاوةيؤر

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ىلإناسللاعفدا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ىلإهبحساويراهنلامادختساللمامألا
بنجتليليللامادختسالاةلاحيففلخلا
ةيسيئرلاحيباصملانمرداصلاءوضلاراهبإ
.فلخلابتابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا

ميتعتلاةزيملمعت،ةزيملاهذهترفوتاذإ
نمرداصلاجهولاليلقتىلعيئاقلتلا
.كءارويتلاتارايسللةيسيئرلاحيباصملا
ليغشتءدبدنعهذهتوفخلاةزيملمعت
.ةرايسلا

ةيفلخلاةيؤرلاةآرم

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

ةدايقلاةلجعطبض
Manual Steering Wheel)ةدايقلاةلجع

)ةيوديلا

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

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤

.اهناكميفةدايقلا
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع
ةيبوكسلتلاو

هيجوتلادومعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
وألفسألوأىلعأل،ةلامإلللباقلايبوكسلتلا
.فلخللوأمامألل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال
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ةيلخادلاةرانإلا
فقسلاءاوضأ

يففقسلاحابصمليغشترصانعدجوت
.يولعلالوسنوكلا
:ةيلاتلارارزألاطغضا،ليغشتلل

j OFF)فاقيإلطغضا:)ءافطإلا
دحأحتفدنعفقسلاءاوضأليغشت
حيباصمدحأءيضيس.باوبألا
ءاوضأزواجتطيشنتدنعرزلايفرشؤملا
jطغضا.فقسلا OFFءاغلإلىرخأةرم
.رشؤملاءوضئفطنيسوةزيملاهذهطيشنت
.باوبألادحأحتفدنعفقسلاءاوضألمعتس
طغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت:+
.اًيوديفقسلاءاوضأليغشتل

ةءارقلاحيباصم
ةيفلخوةيمامأةءارقحيباصمدجوت
باكرلاباوبأىلعأويولعلالوسنوكلاب
دنعاًيكيتاموتوأحيباصملاهذهءيضت.ةيفلخلا
.بابيأحتف
:ايوديةءارقلاحيباصمءافطإوأليغشتل

ةءارقلاحيباصميفحيباصملاتاسدعطغضا
.ةيمامألا

بكارلابابىلعأحابصملاتاسدعطغضا
.يفلخلا
،ةيلخادلاةرانإلانعتامولعملانمديزمل
/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنععجار

١٥٤.
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ةيجراخلاةرانإلا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعاًتبثم

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

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:5

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
:عجار
.١٥٠/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.

.١٥٣/راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ.

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

رطملارعشتسمعميمامألاجاجزلاةحسام
( ضورعم AUTO)، ةزيملاهذهترفوتاذإ

ةزيمنودبيمامألاجاجزلاةحسام
Rainsense

( رطملارعشتسم )
( عطقتملاعضولارهظي INT)
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عضويفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع
ACC/ACCESSORYيفوأليغشتلا
ةعرسديدحتلعارذلاكرح،)تاقحلملا(
.ةحساملا

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

Rainsenseةزيمترفوتاذإ:يكيتاموتوأ
دادعإلااذهمدختسا،)رطملارعشتسم(
ةزيمليطعتدنعةعطقتملاتاحسملل
تاحسممدختساوأ،رطملارعشتسم
.رايخلااذهنيكمتدنعرطملارعشتسم
ةحسامعارذكرح،ةعطقتملاتاحسملل
طيرشلاردأ.AUTOىلإيمامألاجاجزلا
لفسألوأ،اًرتاوترثكأتاحسمءارجإلىلعأل
.اًرتاوتلقأتاحسمءارجإل

رعشتسم(Rainsenseةزيمنيكمتدنع
يمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح،)رطملا
ةيساسحلاطبضلةقلحلاردأ.AUTOىلإ
.بولطملاىوتسملاىلعةبوطرلاهاجت
هاجتىلعأةيساسحلىلعألقاطنلاردأ.

.للبلا
هاجتلقأةيساسحللفسألقاطنلاردأ.

.للبلا
يمامألاجاجزلاتاحسامعارذكرح.

ةيلاعففاقيإلAUTOعضولانعاديعب
.رطملارعشتسم

Rainsenseةزيمفاقيإوأليغشتل
تاذتاحساملا"عجار،)رطملارعشتسم(
صيصختتحت"رطملاراعشتساةيصاخ
.١٤٢/ةرايسلا

INT)حسملاةزيمترفوتاذإ:)عطقتم
ةحسامعارذريرحتكنكمي،طقفعطقتملا
ىلعألطيرشلاردأ.INTىلإيمامألاجاجزلا
ءارجإللفسألوأ،اًرتاوترثكأتاحسمءارجإل
.اًرتاوتلقأتاحسم
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OFF)فاقيإلمَدختسُي:)ليغشتلافاقيإ

.تاحساملاليغشت
1X:عارذلاكرح،ةدحاوةحسمبمايقلل

،ةديدعتاحسمبمايقلل.ةزيجوةرتفللفسألل
عارذىلعطغضلايفرمتسا
.لفسألةحساملا

f:لئاسشرلكتيحانعارذلابذجا
.تاحساملاليغشتويمامألاجاجزلالسغ
١١٣/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسامعجار
.١١٥/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسامو

خانملاليغشترصانع
مكحتلاةشاشىلعوىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلارارزأمادختسامتي
.ةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلاطبضلخانملاب

ليغشتلافاقيإ/ليغشت:.١
٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ءاوهلاجورخعضويفمكحتلاحيتافم.٣
ةرارحلاةجرديفقئاسلامكحترز.٤
ةحورملاليغشترصنع.٥
ةرارحلاةجرديفبكارلامكحترز.٦

٧.A/C)ءاوهلافييكت(
ءاوهلاريودتةداعإ.٨
٩.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
عيقصلاةباذإ.١٠
ةيفلخلاةذفانلابابضليزم.١١
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قئاسللةبسنلابةرارحلاةجردةشاش.١
باكرلاو

ةحورملاليغشترصنع.٢
ةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع.٣

باكرلاوقئاسلل
٤.Sync)ةنمازتمةرارحةجرد(
ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ءاوهلاجورخعضويفمكحتلاحيتافم.٦
)يكيتاموتوألاليغشتلا(يكيتاموتوأ.٧
٨.A/C)ءاوهلافييكت(
ليغشتلافاقيإ/ليغشت.٩
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنعجار
.١٥٨/خانملاب

سورتلاقودنص
تاعرسلالقنلطغضلاةزيم
نأتاعرسلالقنلطغضلاماظنكلحيتي
يكيتاموتوألاةكرحلالقانمادختسابموقت
كلذو،يوديلاةكرحلالقانلةهباشمةقيرطب
ةزيممادختسال.ةزيملاهذهترفوتاذإ
:تاعرسلالقنلطغضلا

،)ةدايق(Dعضولايفنوكتامدنع.١
سورتلارييغتعارذفلخللبحسا
.)يوديلاعضولا(Mىلإلوخدلل

"تاعرسلالقنلطغضلا"مدختسا.٢
يفتاعرسللةيوديتارييغتءارجإل
.يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

رييغتعارذدعأ،عضولااذهنمجورخلل.٣
.ىرخأةرمهناكملسورتلا

.١٨٨/يوديلاعضولاعجار

ةرايسلاتازيم

هيفرتلاوتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ويدارلالوحتامولعمىلعلوصحلل
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
وهو.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيمو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتي

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

لدولقام٢٠

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

J:فاقيإلوأماظنلاليغشتلطغضا
ةعومجميفضيبأرشؤمرهظي.هليغشت
.ليغشتلادنعتادادعلا

RES+)ةعرسدوجوةلاحيف:)+ةلصاوم
ةزيجوةرتفلعفدا،ةركاذلايفةطوبضم
عمطغضاوأةعرسلاهذهبةدايقلاةعباتمل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالا
،لبقنمًاطٰشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
ةدايزل.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا
،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلا
ةدايزل.ىلوألاةسباحلاىتح+RESعفدا
/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلا
ىتح+RESعفدا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس
.ةيناثلاةسباحلا

Set-)ةزيجوةرتفللفسألعفدا:)-طبض
يفمكحتلاماظنطيشنتوةعرسلاطبضل
تابثيفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلاتابث
ليلقتلهمدختسا،لبقنمًاطٰشنمةعرسلا
/مك١رادقمبةعرسلاليلقتل.ةبكرملاةعرس
لفسأل−SETعفدا،)ةعاس/ليم١(ةعاس
ىتحةعرسلاليلقتل.ىلوألاةسباحلاىتح
ةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(ةعاس/مك٥ةمالع
ىتحلفسأل−SETعفدا،ةعرسلادادعب
.ةيناثلاةسباحلا
تابثيفمكحتلاماظنريرحتلطغضا:*
نمةطوبضملاةعرسلاوحمنودبةعرسلا
.ةركاذلا
١٩٦/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنرظنا
١٩٨/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيموأ
.)كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ(

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
يفقئاسلاتامولعمزكرمضرعةدحودجوت
ديدعلاةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجم
.ةبكرملاةمظنأنم

SوأT:قطانمنيبلاقتناللطغضا
Sطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإعوجرلل
yوأz:ىلإريرمتللةركبلامدختسا
.يلاتلاوأقباسلاديدحتلا

V:ديدحتللةركبلاىلعطغضا.
.١٣٦/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمعجار

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

ةيكيتاموتوألالمارفلا
)FAB(ةيمامألا
نأشبهيبنتللماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
كلذكنوكتسف،)FCA(مامألانممداصتلا
ةزيمىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
فاشتكادنعو.)IBA(يكذلاةلمرفلادعاسم
كرحتتكراسميفكمامأةرايسلماظنلا
،اهبمادطصالاكشوىلعكنأوكهاجتاب
ةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدرفويدقف
بنجتيفدعاسيسرمألااذهو.اًيئاقلتةرايسلا
دنعكلذوهراثآنمليلقتلاوأثداحلاعوقو
.مامألاىلإةدايقلا
/)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاعجار

٢١٧.

ةاشملاةلمرفماظن
)FPB(مامألاب
دعاسيدق،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
مجانلاررضلاليلقتوأبنجتيفFPBماظن
ةاشملادحأعميمامألابناجلامداصتنع
ماظنضرعيو.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلا

FPBمتيامدنع،~،نوللاينامرهكرشؤم
ةبكرملامامأنيبيرقةاشمدوجوفاشتكا
نمةريبكةعرسببارتقالادنعو.ةرشابم
FPBماظنكهبني،مهفاشتكامتيذلاةاشملا
راذنإلازاهجضيمولالخنمكلذنأشب
رادصإويمامألاجاجزلاىلعرمحألانوللاب
ةبذبذوأعيرسلكشبيريذحتريفصتوص
FPBماظنيطعينأنكمي.قئاسلادعقم
.اًيئاقلتةبكرملاةلمرفوأحبكللةيوقةعفد
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢١٩.

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

زواجتدنعكلذو)LDW(ريسةراحةرداغم
وأةدعاسملابماظنلاموقينل.ةراحةمالع
لكشبكهيجوتمتيهنأفشتكااذإهيبنتلا
ةلجعريودتقيرطنعLKAزواجتمتي.طشن
نعفشكللاريماكLKAمدختسي.ةدايقلا
٣٧(ةعاس/مك٦٠ةفاسمنيبةراحللتامالع
ليم١١٢(ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلايفليم
.)ةعاسلايف
و٢٢٣/ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاعجار

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

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

)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار
/)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتو٢٢١/

٢٢١.
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ةيطيحملاةيؤرلا
دهاشملارهظتسف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ماظنةشاشيفةرايسلالوحةدوجوملا
نكرلايفةدعاسمللهيفرتلاوتامولعملا
.ةضفخنمتاعرسبتاروانملاءارجإدنعو
ةدعاسملاةمظنأيف"ةطيحملاةيؤرلا"عجار
.٢٠٨/فلخللعوجرلاوأنكرلل

ةيمامألاةيؤرلااريماك

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

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

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

Park Assist)نكرلادعاسم(
نكرلادعاسمماظنمدختسُي،هرفوتدنع
يفلخلادصملايفتاساسح)RPA(يفلخلا
قئاوعلابنجتونكرلاةيلمعيفةدعاسملل
.)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلعطبضلاءانثأ
٥(اس/مك٨نملقأتاعرسىلعلمعيو
ريذحتثلثمRPAماظنضرعيدقو.)اس/ليم
اًمسروهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
ةفاسملاديدحتلتادادعلاةعومجميفاًينايب
دق،كلذىلعًةوالع.دوصرملامسجلاوحن
دعقملايفتازازتهاوأتارافصةدعقلطنت
مسجلانمديدشلابارتقالاةلاحيف
.دوصرملا
دعاسمماظنبكلذكةدوزمةرايسلانوكتدق
.يمامألانكرلا

عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٠٨/فلخلل

نكرلادعاسمماظن
)APA(يكيتاموتوألا
يكيتاموتوألانكرلادعاسمماظندعاسي
)APA(نكامأنعثحبلايفهرفوتلاح
ةبكرملاهيجوتوةدماعتموأةيزاوتمنكرلل
،يكيتاموتوألاهيجوتلامادختساباهيلإ
.تارفاصلاوقئاسلاتامولعمزكرمتاشاشو
١٨(اس/مك٣٠نعةرايسلاةعرسلقتامدنع
.ماظنلانيكمتلOطغضا،)ةعاسلايفليم
")APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن"عجار
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأتحت
.٢٠٨/فلخلل

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

تاقحلملاليغشتسباقم
تاقحلملاليغشتسباقممادختسانكمي
فتاهلثم،ةيئابرهكتادعمليصوتفدهب
.MP3لغشموأيويلخ

ليغشتسباقمةثالثىلعةبكرملايوتحت
لوسنوكلاةمدقميفسبقم:تاقحلم
عارذلادنسملفسأسبقمويزكرملا
.ةيفلخلانحشلاةقطنميفسبقمو
.١١٧/تاقحلملاليغشتسباقمعجار

مكحتلليملاعلاماظنلا
دعبنع

ماظنلاحمسي،هبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
حتفةزهجأةجمرببدعبنعمكحتلليملاعلا
ةتمتأةزهجأونمألاةمظنأوبآرملاباب
هذهعملمعلالجأنمكلذولزنملا
.ةرايسلايفرارزألا
/دعبنعلماشلامكحتلاماظنةجمربعجار

١٤٧.

فقسلاةحتف
بجي،ةزيملاهذهبةبكرملازيهجتةلاحيف
ليغشتلاعضويفلاعشإلاحاتفمنوكينأ
وأ،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ
ةزجتحملاتاقحلملاةقاطليعفتبجي
)RAP(عجار.فقسلاةحتفليغشتلجأنم
ةقاطو١٧٥/ليغشتلاحاتفمعضاوم
.١٨٠/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا

فقسلاةحتفحاتفم.١
ةلظملاحاتفم.٢

طغضا:فقسلاةحتفلعيرسلاليغشتلا
عمطغضا.ةيوهتللهررحمث)١(eىلع
فقوتعضومىلإلاقتناللىرخأةرمريرحتلا
ةرمريرحتلاعمطغضا.اًيئزجحوتفملاةحارلا
حتفلاعضومىتحعيرسلاحتفللىرخأ
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لدولقام٢٤

هررحو)١(eرزلاىلعطغضا.لماكلا
طغضا.ةكرحلافقولتقويأيف
مثطغضا.عيرسلالفقلل)١(gررحمث
.ةكرحلافاقيإلتقويأيف)١(gررح

رييغتنكمي:اًيوديفقسلاةحتفليغشت
نميوديلاليغشتلاعضوىلإفقسلاةحتف
)١(eىلعرارمتسالاعمطغضلالالخ
املاطنآلافقسلاةحتفحتفتس.حتفلاءانثأ
ررحمثطغضا.)١(eىلعطغضتتلزام
e)عضوىلإةدوعللىرخأةرم)١

.عيرسلاليغشتلا
يقاولعيرسلايلآلاليغشتلا
حتفلل)٢(Cررحمثطغضا:سمشلا
طغضا.سمشلايقاولعيرسلا
تقويأيفهررحو)٢(Cرزلاىلع
)٢(Qررحمثطغضا.ةكرحلافقول
ىلعطغضا.سمشلايقاولعيرسلالفقلل
فقولتقويأيفهررحو)٢(Qرزلا
.ةكرحلا

:يلآلاسمشلايقاوليوديلاليغشتلا
عضوىلإسمشلايقاورييغتنكمي
عمطغضلالالخنميوديلاليغشتلا
.حتفلاءانثأ)٢(Cىلعرارمتسالا
اماملاطنآلاسمشلايقاوحتفيس
مثطغضا.)٢(Cىلعطغضتتلز
عضوىلإةدوعللىرخأةرم)٢(Cررح
.عيرسلاليغشتلا
لصحاذإفقسلاةحتفقلغوأحتفنكميال
.ةبكرملايفيئابرهكلطع
ناتدوزمةيلآلاسمشلاةلظم/فقسلاةحتف
عجار.هاجتالاسكعليكيتاموتوأماظنب
.٥٥/فقسلاةحتف

ءادألاوةنايصلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
نارودنم)TCS(رجلايفمكحتلاماظندحي
لكيفاًيكيتاموتوأماظنلالمعيو.تالجعلا
.ةرايسلاليغشتاهيفمتيةرم
ينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظندعاسي
تاهاجتايفمكحتلايف)ESC(تابثلايف
لمعيو.ةبعصلاةدايقلافورظيفةرايسلا
اهيفمتيةرملكيفًاضيأاًيكيتاموتوأماظنلا
.ةبكرملاليغشت
ىلعطغضا،TCSماظنليغشتفاقيإل.

gيزكرملالوسنوكلانمهررحمث
يفiءيضي.سورتلارييغتعارذفلخ
ةلاسرضرعمتيدقوتادادعلاةعومجم
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف

TCSماظننمٍلكليغشتفاقيإل.
طغضا،StabiliTrak/ESCماظنو
iءيضتىتحgىلعرارمتسالاعم
رهظتدقوتادادعلاةعومجميفgو
تامولعمزكرميفةلاسر
.)DIC(قئاسلا

ةرمىرخأةرمهررحوgىلعطغضا.
.نيماظنلاالكليغشتلىرخأ
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٢٥ لدولقام
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلا

تاراطإلاطغضةبقارم
طغضةبقارمماظنبةرايسلازيهجتمتيدق
.)TPMS(تاراطإلا

ءاوهلاطغضضافخنانمريذحتلاءوضموقي
ريبكلانادقفلاةلاحيفهيبنتلابتاراطإلايف
ثدحاذإو.ةرايسلاتاراطإدحأنمطغضلل
مقو،نكممتقوبرقأيففقوتف،كلذ
ىصوملاىوتسملاىلإخفنلاطغضةئياهمب
تامولعمقصلمىلعنيبموهامكهب
ةرايسلاةلومحدودحعجار.راطإلاوةلومحلا
متيىتحاًئيضمريذحتلاءوضلظيسو.١٧١/
.تاراطإلايفءاوهلاطغضحيحصت
ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اذهنوكيدقو.ةدايقلايفعرشتامدنع
يفءاوهلاطوغضنأىلعاًركبماًرشؤم
جاتحتوضافخنالايفتذخأدقتاراطإلا
.بسانملاطغضللاهتئياهمىلإ

ءاوهلاطغضماظننأىلإةراشإلاردجتو
تاراطإلاةنايصلحملحيالتاراطإلايف
ءاوهلاطوغضىلعظفاح.ةيرهشلاةيداعلا
.تاراطإلايفةحيحصلا
.٢٦٩/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار

هذهترفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت
)ةزيملا

ةيتوصوةيرصبتاهيبنتةزيملاهذهرفوت
غرافراطإخفنءانثأةدعاسمللةرايسلاجراخ
ءاوهلاطغضىلإلوصولادنعكلذوءاوهلا
ةئبعتهيبنت"عجار.درابلاىلعهبىصوملا
ليغشتيف")ةزيملاهذهترفوتاذإ(راطإلا
.٢٧٠/تاراطإلاطغضةبقارم

دوقولا

فنصُمصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نيتكوأةبسنب RONكتبكرميفىلعأوأ،
ثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإةبسنعم
نميلاخدوقومادختسانكميو.مجحلا
ةضفخنمةميقبفنصمنيتكوأبدوزمصاصرلا
91دوقوةميقلةلثامم RON،للقيسهنكلو

يفداصتقالاةيلمعوةبكرملاءادأنم
/هبىصوملادوقولاعجار.دوقولاكالهتسا

٢٢٥.

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

تيزلارمعماظنطبضةداعإ

زكرمليغشترصانعمادختساب.١
ةلجعنيميىلعقئاسلاتامولعم
تيزلارمع"ةلاسرلارهظت،ةدايقلا
عجار.قئاسلاتامولعمزكرمب"يقبتملا
.١٣٦/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
تيزللةيقبتملاةرتفلانوكتامدنع
رييغتءاجرلاةلاسرلارهظتس،ةليلق
ىلعةصرفبرقأيفكرحملاتيز
.ةشاشلا

زكرمليغشترصانعبVطغضا.٢
ةدعللفسألطغضاوقئاسلاتامولعم
تيزرييغتءاجرلاةلاسرلاءاغلإلناوث
طبضةداعإوةصرفبرقأيفكرحملا
.٪١٠٠ىلعتيزلاةرتف
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لدولقام٢٦
طبضةداعإمدعىلعصرحلابجي
يفأطخلاقيرطنعتيزلارمعةشاش
الهنإثيح.تيزرييغتدعبالإتقويأ
ةرملاىتحةقدباهطبضةداعإنكمي
.تيزلارييغتلةيلاتلا

.٢٤٤/كرحملاتيزرمعماظنعجار

ةيداصتقالاةدايقلا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
.ةدايقلادنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
ةجردىلإخانملابمكحتلاةمظنأطبضت.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
الامدنعمهليغشتفقوأوأكرحملا
.مهيلإةجاحكانهنوكت

تالجعلاعيمجبعفدلاتارايسيف.
AWD،مدختساTour Mode)عضو

.طورشلاحمستامدنع)رفسلا
مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.

.ئداهوحنىلععراستلاب
بنجتو،اًيجيردتلمارفلاىلعطغضا.

.ئجافملافقوتلاتالاح
ةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.

.ةليوطتارتفلؤطابتلا

فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.
مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا
.ةعرسلاتابثيف

ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا
)TPC Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلا

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

باوبألاوحيتافملا
ذفاونلاو

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

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

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

باوبألا
٣٨...................يفلخلابابلا

ةبكرملانامأ
٤٦..................ةرايسلانيمأت
٤٦...........ةرايسلابراذنإلاماظن
ةكرحلّطعمماظنليغشت

٤٧.......................ةرايسلا

ةيجراخلاايارملا
٤٨.................ةبدحملاايارملا
٤٨...............ةيئابرهكلاايارملا

٤٨.....................ايارملايط
٤٩....................ايارملاةئفدت
٤٩......يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
عضولاىلإةلامإلاايارم
٤٩......................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٥٠....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
٥٠......ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٥٠..................ةيكيتاموتوألا
٥٠...........ةيفلخلااريماكلاةآرم

ذفاونلا
٥٢.........................ذفاونلا
٥٣...................ةيلآلاذفاونلا
٥٤................سمشلاتايقاو

فقسلا
٥٥...................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا

حيتافملا

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

زاهجلخاددوجوملاحاتفملامادختسامتي
يف)RKE(حاتفمالبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.تازافقلاقودنصوقئاسلاباب

نمبيرقلارزلاىلعطغضا،حاتفملاعلخل
بحساولاسرإلازاهجنميلفسلاءزجلا
ىلإحاتفملابحستال.جراخلاىلإحاتفملا
.رزلاىلعطغضتنأنودجراخلا
صحفاف،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
خاسوألانماهولخنمدكأتللحاتفملاةلصن
.هباشاموأ
ةجاحبتنكاذإكيدلدمتعملاليكولاعجار
.ديدجحاتفمىلإ

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلاماظن

زاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادجًاديعبلاسرإلا

تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ

عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

دعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفمنودب
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
نمضلاسرإلازاهجنوكيامدنعةبكرملا
لوصولاليغشت"رظنا.)مدق٣(رتم١ةفاسم
.يلياميف"حاتفمنودب
ىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب

لثاممنود،يلآلايفلخلابابلاضرععم
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

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

ىلعطغضلادنعاًحوتفمقئاسلابابناكاذإ
Q،متيسوباوبألاعيمجلفقنيمأتمتيسف
ةحاتإةلاحيف،اًروفقئاسلابابلفقريرحت
ىلعلفقلاعنملبابلالفقحتف"ةيصاخلا
صيصختعجار."ةبكرملالخادءايشألا
اذإباوبألاعيمجلفقمتيس.١٤٢/ةرايسلا
.Qىلعطغضلادنعاًحوتفمبكارلابابناك

طيشنتىلإQىلعاًضيأطغضلايدؤي
.٤٦/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلا
طغضا،دعُبنعايارملايطةزيمترفوتاذإ
يطلةدحاوةيناثلQىلعرارمتسالاعم
.ةزيملاهذهنيكمتدنعكلذو،دعُبنعايارملا
.١٤٢/ةرايسلاصيصختعجار

K:ةحتفوقئاسلابابلفقريرحتلطغضا
يفىرخأةرمKطغضا.دوقولابةئبعتلا
.باوبألالكلافقأحتفلناوثسمخنوضغ
لفقحتفلRKEلاسرإزاهجةجمربنكمي
عجار.لوألارزلاىلعطغضلابباوبألاعيمج
تارشؤمضموت.١٤٢/ةرايسلاصيصخت
.لافقألاريرحتىلعديكأتللفاطعنالاةراشإ
حتفدنع.١٤٢/ةرايسلاصيصختعجار

ءيضت،ًءاسمةرايسللدعُبنعلفقلا
ىلعفرعتتيكةزيجوةرتفلحيباصملا
.ةرايسلاىلإكقيرط

ةيلاعففاقيإىلإKىلعطغضلايدؤيس
.٤٦/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلا
دعُبنعايارملايطةزيمترفوتاذإ
ةدحاوةيناثلKىلعرارمتسالاعمطغضا،
هذهنيكمتدنعكلذو،دعُبنعايارملاطسبل
.١٤٢/ةرايسلاصيصختعجار.ةزيملا

حتفنيحلKىلعرارمتسالاعمطغضا
متيملامذفاونلالمعتنل.لماكلابذفاونلا
عجار.دعُبنعذفاونلاليغشتةزيمنيكمت
.١٤٢/ةرايسلاصيصخت

ىلعطغضامثهررحوQطغضا:/
ىلعناوثعبرأةدمل/ىلعرارمتسابروفلا
ةبكرملاجراخنمكرحملاليغشتءدبللقألا
البدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجمادختساب
نعةرايسلاليغشتءدبعجار.)RKE(حاتفم
.٣٣/دعُب
ليغشتءدبلررحوةدحاوةرمطغضا:7
حيباصملاضموت.ةبكرملاعضوددحم
.تارمثالثاًتوصهيبنتلاةلآردصُتوةيجراخلا
ناوثثالثةدملًاطغاضقباو7ىلعطغضا
قوبلاتوصقلطني.ئراوطلاراذنإقالطإل

٣٠ةدملفاطعنالارشؤمحيباصمضموتو
متيوأاًددجم7طغضلامتيىتحوأةيناث
.ةبكرملاليغشتءدب
b:نيترمطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ

.ةعتمألاقودنصبابقلغوأحتفلةعرسب
ءاطغةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا
.قودنصلا

حاتفمالبلوخدلاليغشت
نيمأتكنكميحاتفمنودبلوخدلاماظنعم
بابىلإلوصولاوباوبألالافقأريرحتو
لاسرإزاهججارخإنودبةعتمألاقودنص

RKEخلإةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلانم.
قاطنيفRKEلاسرإزاهجنوكينأيغبني
قودنصبابوأبابلانم)مادقأ٣(م١
.هحتفدارملاةعتمألا
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأريرحتل
بابنملافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
.١٤٢/ةرايسلاصيصختعجار.قئاسلا

متي،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
RKEلاسرإزاهجطبر عاضوأب٢و١
دعاقمعجار.٢وأ١ةركاذلايفسولجلا
.٦٢/ةركاذلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠
بابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
قئاسلا

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

بكارلاةهجبةهيبش،قئاسلاةهجضورعم

فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
ةطغضلاذنمناوثسمخنمرثكأرم.

.لافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا

ىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.
لافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمج

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا

باوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
باكرلا

زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
/نيمأترزىلعطغضلانإف،بابلاضبقمنم
يدؤيفوسبابلااذهضبقمبلافقألاريرحت
يدؤيس.باوبألاعيمجلافقأريرحتىلإ
ىلإلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
ّيأثدحاذإباوبألاعيمجلافقأنيمأت
:يليامم
لافقألاريرحت/نيمأترزمادختسامت.

.باوبألاعيمجلافقأريرحتل
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا

ضباقملحاتفمنودبحتفلانيكمت/ليطعت
ةعتمألاقودنصبابوةيجراخلاباوبألا

حتفةزيمنإف،ةبكرملايفةرفوتمتناكاذإ
قودنصبابوةيجراخلاباوبألاضباقم
اهليطعتمتينأنكميحاتفمنودبةعتمألا
.اهنيكمتو

:حاتفمنودبحتفلاليطعت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
لاسرإزاهجىلعKوQىلعرارمتسالا

RKEٍناوثثالثةدملتقولاسفنيف
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.اًبيرقت
ليطعتىلإةراشإللكلذوةعرسبتارمعبرأل
يجراخضبقميأمادختسانإ.لوصولا
ةعتمألاقودنصبابحتفوأباوبألاحتفل
فاطعنالاةراشإحيباصمضيموىلإيدؤيس
ىلإةراشإللكلذو،ةعرسبتارمعبرأل
ليطعتبمق،ليطعتلامتاذإ.لوصولاليطعت
.ةرايسلاليغشتءدبلبقراذنإلاماظن
:حاتفمنودبحتفلانيكمت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
لاسرإزاهجىلعKوQىلعرارمتسالا

RKEٍناوثثالثةدملتقولاسفنيف
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.اًبيرقت
نيكمتىلإةراشإللكلذوةعرسبنيترمل
.لوصولا

حاتفمنودبلافقألانيمأت

موقتس،حاتفمنودبلوصولاماظنمادختساب
نمناوثةدعدعبلفقلانيمأتبةبكرملاهذه
ةأفطمةبكرملاتناكاذإ؛باوبألاعيمجقلغ
لاسرإةزهجأدحأجارخإمتلقألاىلعو

RKEاهيفدحأدجاوتمدعةلاحيفوأاهنم.
.دوقولاءاطغلفقكلذكمتي
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإعملخادتت
لاسرإزاهجدوجوةبكرملافشتكتالطقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخادRKEماظن
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت
RKEماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأ
ماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد

RKEةبقارمنودةبكرملايف.
اًيكيتاموتوأاهنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
صيصختعجار،ةرايسلانمجورخلادنع
.١٤٢/ةرايسلا

لافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا
حاتفمنودب

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

مكحتلازاهجكرتبةبكرملاراذنإ

زاهجنايسنوةرايسلاليغشتفاقيإدنع
،)حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا(RKEلاسرإ
قالغإدعبتارمثالثاًتوصقوبلاردصيس
،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل.باوبألاعيمج
.١٤٢/ةرايسلاصيصخترظنا

يفدعيملدُعبنعمكحتلازاهجراذنإ
ةبكرملا

،باوبألادحأحتفعم،لمعتةرايسلاتناكاذإ
ةرايسلاثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث
دعُبنعلوخدلا(RKEلاسرإزاهجنع
فاشتكامتيملاذإو.لخادلاب)حاتفمنودب
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج

RKE،تامولعمزكرمةشاشضرعتسف
زاهجفاشتكارذعتةلاسرلا)DIC(قئاسلا
زاهجفاشتكامتيمل(دعبنعمكحتلا
اًتوصقوبلاردصيسو)دعُبنعمكحتلا
.تارمثالث
لكيفطقفةدحاوةرمرمألااذهثدحي
.ةرايسلااهيفدوقتةرم
صيصخترظنا،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل
.١٤٢/ةرايسلا

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف
ءاطغضبقميفسمللاةحولىلعطغضا
زاهجناكاذإقودنصلاءاطغحتفلقودنصلا
رتم١قاطنيفاًدوجومRKEلاسرإلا
.)مدق٣(

حاتفمبلوخدلا

زاهجةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
.٣٤/باوبألالافقأعجار،ةفيعضلاسرإلا

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

ةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلازاهجيف
ةيراطبتناكاذإ،ةرايسلاليغشتءدبدنع
رذعترهظتدقف،ةفيعضلاسرإلازاهج
رذعتوأدعبنعمكحتلازاهجفاشتكا
يفحاتفمعض.دعبنعمكحتحاتفمفاشتكا
تامولعمزكرميفليغشتلاأدباوثبزاهج
تامولعمزكرمضرعيدق.DICقئاسلا
زاهجةيراطبلادبتساءاجرلااًضيأقئاسلا
.دعبنعمكحتلا
:ةبكرملاليغشتءدبل

ةيزكرملاةفيتكلانيزختةقطنمحتفا.١
.نيزختلاجردو
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

حادقألالماحيفلاسرإلازاهجعض.٢
.يمامألا

عضويفةرايسلانوكتامنيح.٣
P)نكر(عضولاوأN)دياحملا(،
ولمارفلاةساودىلعطغضا

ENGINE START/STOP.

يفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأ

ةيراطبلالادبتسا

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

ءاجرلاDICضرَعاذإةيراطبلالدبتسا
.دعبنعمكحتلازاهجةيراطبلادبتسا

زاهجبناجيفرزلاىلعطغضا.١
بحساوةدعاقلانمبرقلابلاسرإلا
.جراخلاىلإحاتفملا

مادختسابلاسرإلازاهجيرطشلصفا.٢
فصتنميفاهلاخدإوةحطسمةادأ
مدختستال.لفسألانملاسرإلازاهج
.حاتفملاقش
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٣

.ةيندعم
تيبملايفةديدجلاةيراطبلالخدأ.٤

بطقلابناجنوكيثيحب،يفلخلا
نمةيراطببلدبتسا.لفسألبجوملا
.اهلداعياموأCR2032زارط

يفلخلاويمامألاتيبملاةاذاحمبمق.٥
زاهجْيرطشىلعقبطأمث
.اًعملاسرإلا

.ىرخأةرمحاتفملالخدأ.٦

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

لاسرإزاهجىلعرزلااذهدجوي:/
)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
.دعُبنعليغشتلل
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
لمعيدق.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
نعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلاليزم
ءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربلاًقفودعُب
ءدبءانثأيفلخلابابضلارشؤمحابصم
.دعُبنعليغشتلا
وأةنخسمدعاقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةيصاخلاهذهلمعتامبرف،اًيكيتاموتوأةاّوهم
ةئفدتعجار.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
.٦٥/اهتيوهتوةيمامألادعاقملا

نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
دعبنعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
صحفا.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأ
.تابلطتميأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلا
ناكاذإدعبنعليغشتلاءدبمدختستال
دفنيدق.دوقولانمةليلقةيمكةبكرملاب
.ةبكرملانمدوقولا
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب

ءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب
دعبنعليغشتلا

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
ةراشإحيباصمضيمودكؤي.فاطعنالا
ليغشتبلطيقلتمتهنأفاطعنالا
.دعُبنعةبكرملا
لفقدعبنعليغشتلاءدبءانثأمتيس
ةءاضمنكرلاحيباصمىقبتسوباوبألا
.ليغشتلاديقكرحملارمتسااملاط

١٥دعبكرحملاليغشتفقوتيس
وأةينمزلاةرتفلاديدمتمتيملامةقيقد
.لاعشإلاليغشتمتي

،ةرايسلايفRKEلاسرإلازاهجعم.٣
أدباولمارفلاةساودىلعطغضا
.ةدايقللةرايسلاليغشت

كرحملانارودنمزديدمت

١٥كرحملاليغشتةدمديدمتاًضيأنكمي
٢و١ةوطخلاراركتمتاذإ،ىرخأةقيقد
كرحملانوكيامدنعةقيقد١٥لوأءانثأ
ءدبدعبةيناث٣٠،ةرتفلادمبلطنكمي.اًرئاد
.ةقيقد٣٠ةيلامجإلاةدملاريصت.ليغشتلا
ةرملالإدعبنعليغشتلاءدبديدمتنكميال
.ةدحاو
ةفاضإمتي،دعبنعليغشتلاةدمديدمتدنع
ةقيقد١٥لوأىلإةيناثلاةقيقد١٥ةدم
.ةقيقد٣٠ةيلامجإلاةدملاحبصتو
دعبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابحمسُي
يترودنيبىصقأدحكنيترمديدمتةرتفب
.لاعشإ
عضوىلإلاعشإلاحاتفمةرادإبجي
عضوىلإىرخأةرمهترادإمثليغشتلا
حبصتىتححاتفملامادختسابليغشتلافاقيإ
.ىرخأةرمةنكممدعبنعليغشتلاةداعإ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤
دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

.اهليغشتفقوأمثةبكرملاليغشتبمق.

ليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا
دعبنع

يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح
.ةرايسلايفدوجومRKEلاسرإزاهج.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
رطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضويف
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

.تاثاعبنالاب
ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاعكرحملا
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.
ةبكرملاليغشتءدبلنيتلواحمءارجإمت.

ليغشتءدبةلواحمءارجإمتوأدعُبنع
.ديدمتةرتفعم

.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

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

جراخنمباوبألالافقأريرحت/نيمأتل
:ةبكرملا

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

لفقةناوطسأيفحاتفملامدختسا.
لفقةناوطسأ.قئاسلاباببحاتفملا
.ءاطغبةدوزمحيتافملا

لخادنمباوبألالافقأريرحت/نيمأتل
:ةبكرملا

بابلالفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.
باوبألالافقأعجار.يئابرهكلا
.٣٦/ةيئابرهكلا

بابلاضبقمىلعةدحاوةرمبحسا.
حتفلىرخأةرموبابلالفقءاغلإل
.بابلا
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
رزىلعلفسأللطغضا،ةيفلخلاباوبألاب.

لفقنيمأتلجأنمبابلالفقنيمأت
.ًايوديبابلا

حاتفمالبلوخدلا

دعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأبجي
٣(رتم١ةفاسمنمضRKEحاتفمنودب
بابلاوأهحتفديرتيذلابابلانم)مدق
.يفلخلا
:قئاسلابابنمةبكرملالافقأريرحت/نيمأتل
ةرمقئاسلابابضبقميفرزلاطغضا.

.طقفقئاسلابابلفقحتفلةدحاو
سمخنوضغيفىرخأةرمرزلاطغضا.

.باوبألالكلافقأحتفلناوث
.باوبألالكلفقلةثلاثةرمرزلاطغضا.

ضبقمنمرزلاطغضا،ةرايسلاةرداغمدنع
ةزيمنيكمتنكمي.باوبألالكلفقلبابيأ

Auto Door Lock)يكيتاموتوألالفقلا
ةرايسلاصيصختعجار.اهليطعتوأ)باوبألل
/١٤٢.

بابنمةبكرملالافقأريرحت/نيمأتل
:بكاريأ
بابضبقمبدوجوملارزلاىلعطغضا.

ءاغلإوألفقىلإاذهيدؤيس.بكارلا
.باوبألالكلفق

نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٢٨/)RKE(حاتفم

بابحاتفملفقىلإلوصولاةناوطسأ
ةيراطبدوجوةلاحيف(قئاسلا
)ةفَزنتسم

بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:قئاسلا

عضومىلع)١(بابلاضبقمبحسا.١
ةيلمعلمتكتىتحاًحوتفمهكرتاوحتفلا
.ءاطغلاةلازإ

لفسأب)٣(ةحتفلايفحاتفملالخدأ.٢
.ىلعألحاتفملاعفراو)٢(ءاطغلا

مقوفلخلاهاجتاب)٢(ءاطغلاكرح.٣
.كفلاب

.ةناوطسألايفحاتفملامدختسا.٤
:ءاطغلابيكرتةداعإل

عضومىلع)١(بابلاضبقمبحسا.١
ةيلمعلمتكتىتحاًحوتفمهكرتاوحتفلا
.ءاطغلابيكرت
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦
نيبءاطغلارهظب)٦(نيفرطلالخدأ.٢

ةدعاقلاو)٥(ماكحإلارصنع
.)٤(ةيندعملا

ىلعطغضاومامألاىلإءاطغلاكّرح.٣
يفءاطغلاتيبثتلةيمامألاةفاحلا
.هناكم

.بابلاضبقمكرتا.٤
.هناكميفءاطغلانيمأتنمققحت.٥

رحلانارودلاتاذلافقألا

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

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ

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

رخأتملالفقلا
لافقأنيمأتريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
عيمجقلغدعبناوثسمخرادقمبباوبألا
.باوبألا
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٣٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ىوسرخأتملالفقلاةيصاخليغشتنكميال
لافقأنيمأتعنمةيصاخليغشتفاقيإدنع
.ةحوتفملاباوبألا

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

وأبابلالفقنيمأتحاتفمباًددجمQطغضا
لافقأنيمأتلRKEلاسرإزاهجبQطغضا
.روفلاىلعباوبألا
عجار.ةيصاخلاهذهةجمرباضيأنكمي
.١٤٢/ةرايسلاصيصخت

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
ةفاكقالغإدنعاًيكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع،باوبألا
نمةبكرملاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)P(نكرلاعضو

هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(اس/مك١٣ةعرسل
:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
.باوبألليكيتاموتوألالفقلاليطعترذعتي
.باوبألليكيتاموتوألاحتفلاةجمربنكمي
.١٤٢/ةرايسلاصيصختعجار

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلاناكاذإ

ACC/ACCESSORY)ناكو،)تاقحلملا
بابوًاطوغضميلآلابابلالفقحاتفم
باوبألالكلفقنتسف،ًاحوتفمقئاسلا
.طقفقئاسلابابلفقحتفنيسو

نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
فاشتكاةلاحيفو.اهلخادبRKEزاهجدوجو
متيملو،ةبكرملالخادRKEزاهجدوجو
،لخادلابRKEلاسرإةزهجأددعليلقت
توصردصيسوقئاسلابابلفقحتفمتيسف
.تارمةثالثقوبلانم
امنيبًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
عمطغضلالالخنمحوتفمقئاسلاباب
بابلالفقنيمأتحاتفمبQىلعرارمتسالا
.يئابرهكلا

Open Door Anti-Lockout)قلغعنم
)حوتفملابابلا

بابلاقلغعنمةزيمليغشتةلاحيف
بابو،ةفقوتمةرايسلاتناكو،حوتفملا
متيسف،لفَقلابلطمتمثاًحوتفمقئاسلا
قئاسلابابىقبيسوباوبألاعيمجلفق
لفقلىرخأةرمرزلاىلعطغضا.اًحوتفم
ليغشتفاقيإوأليغشتنكمي.قئاسلاباب
صيصختعجار.حوتفملابابلاقلغعنمةزيم
.١٤٢/ةرايسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٨

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

ةيوديلالافطألانامألافقأ

نمةيلخادلاةفاحلايفنامألالفقدجوي
:نامألالفقمادختسال.ةيفلخلاباوبألا

.نيميلاهاجتعارذلاكرح.١
.بابلاقلغأ.٢

بابللتاوطخلاهذهررك.٣
.رخآلايفلخلا

لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

بابلالفقحاتفمبKىلعطغضا.١
لوخدلا)RKE(لاسالإزاهجوأيلآلا
.حاتفمنودبدعُبنع

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

نمبابلاحتفاوبابلالفقحتفا.١
.جراخلا

.لفقلاءاغلإلراسيلاهاجتعارذلاكرح.٢
.رخآلابابللتاوطخلاهذهررك

باوبألا

يفلخلابابلا

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

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
)عبتي(
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٣٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

)عبتي(ريذحت

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

ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلاةفيظو

.١٨٣/كرحملامداععجار

هيبنت

وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق

يوديلاقودنصلاءاطغ

نيمأتحاتفمبKطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
زاهجبKطغضاوأيئابرهكلابابلالفق
عيمجلافقأريرحتلنيترمRKEماظنلاسرإ
ىلعسمللاةحولىلعطغضا.باوبألا
قودنصبابضبقمنميلفسلابناجلا
.عفرلابمقمث،ةعتمألا
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
سمللاةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
كلذببستيس.قودنصلاءاطغقالغإءانثأ
.قودنصلاءاطغتيبثتءاغلإيف

نأبجي،حاتفمنودبلوخدلاماظنلةبسنلاب
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهجنوكي
هلفقريرحتليفلخلابابلانم)مدق٣(
دعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار.اًيئاقلت
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب
متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا
.ةدايقلالبقًامئادقودنصلاءاطغقلغأ

ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}
اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
قودنصلاءاطغراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقلغوهحتفءانثأقودنصلاءاطغراسم

هيبنت

بابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
يففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألاقودنص
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلاتانوكملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٠

باببيلآلاةعتمألاقودنصبابحاتفمدجوي
عضولاىلعةبكرملانوكتنأبجيو.قئاسلا
P)نكرلا(.
:يهعاضوألا
ىصقأىتححتفلا:)MAX(ىصقألادحلا
.عافترا
امهطبضنكميلقأعافتراىتححتفلا:٤\٣
بابعنملمدختسُي.لماكلاحتفلاو٣/٤نيب
ايلعلاماسجألابماطترالانمةعتمألاقودنص
ىلعةعوضوملاةلومحلاوأبآرملابابلثم
بابحتفناكمإلابلازيال.ةرايسلاحطس
.لماكلاىدملاىلإاًيوديةعتمألاقودنص

OFF)طقفيوديلاحتفلل:)ءافطإلا.
رتخا،اًيلآةعتمألاقودنصبابقلغوأحتفل
.٣/٤وأ)ىصقأ(MAXعضولا

لاسرإزاهجبةعرسبنيترمbطغضا.
قودنصبابكرحتينأىلإRKEماظن
.ةعتمألا

نأمزلي.قئاسلابابب8طغضا.
وألفقلاحوتفمامإقئاسلابابنوكي
.نامألاراذنإليعفتنودًالوفقم

ىلعةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضا.
قودنصبابضبقمنميلفسلابناجلا
.باوبألاعيمجلفقحتفدعبةعتمألا
اذإلافقألاةنمؤمةبكرملاحتفنكمي
دعُبنعلوخدلاماظنلاسرإزاهجناك
م١قاطنيف)RKE(حاتفمنودب
.سمللاةحولنم)مدق٣(

نميلفسلاءزجلايفlىلعطغضا.
بحسلاحدقراوجبةعتمألاقودنصباب
.هقالغإل

وأيفلخلابابلارارزأنمرزيأىلعطغضا
ماظنلاسرإزاهجبbوأسمللاةحول

RKEهكرحتءانثأيفلخلابابلافاقيإل.
رارزأنمرزيأىلعطغضلايدؤي
bىلعطغضلاوأىرخأةرميفلخلابابلا
نعلوخدلالاسرإزاهجىلعةعرسبنيترم
ليغشتةداعإىلإ)RKE(حاتفمنودبدعُب
يدؤيسو.يسكعلاهاجتالايفةيلمعلا
ىلعةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضلا
ليغشتةداعإىلإةعتمألاقودنصبابضبقم
.بسحفحتفلاهاجتايفنكلوةكرحلا

هيبنت

وأحتفيفاًيوديةوقلامادختسايدؤيدق
هكرحتءانثأةعتمألاقودنصبابقالغإ
ةصرفلاكرتا.ةرايسلافلتىلإاًيئابرهك
.ًالوأءاهتنالابةيئابرهكلاةرودلل

ةعتمألاقودنصبابةفيظولطعتتدق
ةرارحلاتاجردلظيفاًتقؤميئابرهكلا
ةرودلاراركتدعبوأ،ضافخنالاةديدش
اذإو.تقولانمةزيجوةرتفلالخةيئابرهكلا
ءاطغلاليغشتناكمإلابلازيالف،كلذثدح
.ًايودي
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٤١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةبكرملابةعرسلالقنعارذكيرحتلاحيف
ةفيظولالمعءانثأ)P(نكرلاعضونم
ءاطغةكرحرمتستفوسف،ةيئابرهكلا
ةبكرملاتماقاذإ.ةياهنلاىتحقودنصلا
،قودنصلاءاطغةكرحلامتكالبقعراستلاب
يفكرحتيوأقودنصلاءاطغفقوتيدق
زكرملئاسرنمققحت.يسكعلاهاجتالا
قالغإنمققحتو)DIC(قئاسلاتامولعم
قالطنالالبقهنيمأتوةعتمألاقودنصباب
.ةرايسلاب

ةعتمألاقودنصبابطوقسفاشتكا

يلآلاةعتمألاقودنصبابقالغناةلاحيف
كلذريشيف،ةيئابرهكلاحتفلاةروددعباًيئاقلت
ىلعدئازلانزولاعملعافتيماظنلانأىلإ
للخدوجولامتحاوأةعتمألاقودنصباب
رركتمةرافصتوصردصي.ةماعدلامئاقيف
بابلاضافخنافاشتكاةزيمليغشتءانثأ
ةلاحيف.دئازنزويأنمصلخت.يفلخلا
اًيئاقلتةعتمألاقودنصبابقالغنارارمتسا
صاخلاليكولاىلإعوجرلاىجري،حتفلادعب
بابمادختسالبقةمدخلاىلعلوصحللكب
.يئابرهكلاةعتمألاقودنص
قودنصبابةكرحعملخادتثودحنإ
عيرسلكشباًيوديهقلغوأيئابرهكلاةعتمألا
ثودحةيلمعهبشيدقاًيلآةحتفدعبةياغلل
ىلإاًضيأكلذيدؤيدق.ةماعدلامئاقبللخ
قودنصبابطوقسفاشتكاةزيمطيشنت

ىتحةعتمألاقودنصبابكرتا.ةعتمألا
هقلغلبقِناوثةدعلرظتناوةيلمعلالمكُي
.اًيودي

قئاوعلافاشتكاتازيم
ةرودءانثأًاقئاعةعتمألاقودنصبابهجاواذإ
بابلاسكعيسف،يئابرهكلاقلغلاوأحتفلا
ةريصقةفاسملكرحتيوًايكيتاموتوأههاجتا
نكمي،قئاعلاةلازإدعب.قئاعلانعاًديعب
قودنصلاءاطغليئابرهكلاليغشتلامادختسا
ةدعقودنصلاءاطغهجاواذإ.ىرخأةرم
متيسف،ةيئابرهكلاةرودلاسفنيفقئاوع
ةلازإدعب.ةيئابرهكلاةفيظولالمعفاقيإ
فوس.اًيوديقودنصلاءاطغقلغأ،قئاوعلا
ةيئابرهكلاليغشتلافئاظوةلصاومكلذحيتي
.ةيداعلا
متيامنيبلافقألاةنمؤمةرايسلاتناكاذإ
عنميقئاعدجويو،ةعتمألاقودنصبابقلغ
،قلغلاةيلمعلامكإنمقودنصلاباب
بابنأبهيبنتكقوبلاقلطنيفوسف
.قلغنيملقودنصلا
فاوحلاىلعراصحنالاتارعشتسمدجوت
نيبامءيشقلعاذإ.يفلخلابابللةيبناجلا
اذهىلعطغضوةبكرملاوقودنصلاءاطغ
ءاطغةكرحسكعنتفوسف،رعشتسملا
ءاطغىقبيس.لماكلكشبحتفنيوقودنصلا
ًاددجمهليعفتيرجينأىلإًاحوتفمقودنصلا
.ًايوديقلغُيوأ

٣/٤عضولاطبض
ءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل
:حتفلا

٣/٤وأ)ىصقأ(MAXعضولارتخا.١
.اًيلآةعتمألاقودنصبابحتفاو

دنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢
طغضلاقيرطنعبولطملاعافترالا
مق.قودنصلاءاطغبرزيأىلع
دنعاًيوديقودنصلاءاطغعضوليدعتب
.ةجاحلا

حدقراوجبlىلعرارمتسابطغضا.٣
ةعتمألاقودنصبابلفسأبحسلا
ردصيوفاطعنالاتاراشإضموتىتح
عضونأكلذنيبي.ةرافصتوص
.هظفحمتدقطبضلا

لقأةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
.ةجمربلللباقلاعافتراللنيعمىندأدحنم
دقف،توصردصيوأحابصمضمويملاذإ
ضفخنمطوبضملاعافترالانأكلذينعي
.ةياغلل

يوديلاليغشتلا
قودنصلاءاطغليغشتل)فاقيإ(OFFرتخا
يف"يوديلاقودنصلاءاطغ"عجار.اًيودي
.مسقلااذهةيادب
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٢

هيبنت

ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ

نعاًيوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
يوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرحقيرط
عيرسلاقالغإلانمدحتةزيمىلعماظنلا
.فلتلانمتانوكملاةيامحلكلذواًيودي

دعُبنعليغشتلا
بابلاليغشتنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
بناجلالفسألكرةكرحةطساوبيفلخلا
ناكمدنعيفلخلاتامدصلايقاونمرسيألا
.زرابلاراعشلا
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأمزلي
)مدق٣(م١قاطنلخاد)RKE(حاتفمنودب
بابلاليغشتىنستيليفلخلادصملانم
.نيديلامادختسانوداًيلآيفلخلا

بابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
ةعتمألاقودنصبابفاقيإل.ةعتمألاقودنص
حيتافملادحأمدختسا،هكرحتءانثأ
.هبةصاخلا

لكرلاقاطنلوط

مدقلاةكرحهاجتا

ميقتسملكشبكمدقبلكرا،ليغشتلل
رسيألابناجلالفسأةعيرسةدحاوةكرحب
راعشلاناكمدنعيفلخلاتامدصلادصمل
.فلخللاهبحسامث،زرابلا
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٤٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

هيبنت

بابحتفيفةرثانتملاهايملاببستتدق
ماظنلاسرإزاهجلعجا.ةعتمألاقودنص

RKEيففاشتكالاةقطنمنعاًديعب
بابعضوطبضاوأيفلخلامدصملا
دنع)فاقيإ(OFFىلعةعتمألاقودنص
مدصملانمبرقلابلمعلاوأفيظنتلا
ةعتمألاقودنصبابحتفبنجتليفلخلا
.دصقنود

.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.

نلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.
.قودنصلاءاطغليعفتمتي

نأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.
.اًمامتةكرحلانعفقوتي

لظيفاًتقؤمةزيملاهذهلطعتتدق.
باببجتسيملاذإ.فورظلاضعب
ةلواحمكنكمي،ةلكرللةعتمألاقودنص
.ةرايسلاليغشتوأىرخأةقيرطبهحتف
.اًددجمةزيملاهذهةحاتإمتيفوس

مادختسابةعتمألاقودنصبابقالغإدنع
ةينمزةرتفلريخأتثدحيدق،ةزيملاهذه
ردصيوةرخؤملاحيباصمضموتس.ةريصق
ةعتمألاقودنصبابنعدعتبا.سرجتوص
.ةكرحلاءدبلبق

ضرعلاراعش
،ةزيملاهذهبةدوزمةرايسلاهذهتناكاذإ
ةدحاوةقيقدةدملةرايسلاراعشضرعمتيس
امدنعيفلخلادصملانمبرقلابضرألاىلع
دودحيفRKEلاسرإزاهجنعفشكلامتي
راعشلانوكيالدق.)مادقأ٦(اًبيرقتم٢
ةعطاسلاةءاضإلاتاقوأيفاًيئرمزرابلا
.راهنلالالخ

ليغشتفشكةقطنم)مادقأ٣(م١.١
نيديلارح

راعشفشكةقطنم)مادقأ٦(م٢.٢
ضرعلا

متتنأيغبنينيأعقوتملاراعشلارهظُي
.لكرلاةكرح
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٤
لجأنمطقفاًحاتمضرعلاراعشنوكيس
جراخحبصينأدعباذهRKEلاسرإلازاهج
.ةيناث٢٠نعلقتالةدملقاطنلا
ةرمRKEلاسرإلازاهجفاشتكامتاذإ
بابلانم)مادقأ٦(م٢يلاوحنمضىرخأ
ةزيملىرخأةيلمعنعفشكلامتوأ،يفلخلا
ةقيقدلاتقؤمطبضةداعإمتتس،نيديلارح
.ةدحاولا
هذهلظيفضرعلاراعشلمعينل
:فورظلا
.ةضفخنمةبكرملاةيراطب.
عضويفةكرحلالقاندوجومدع.

.Pنكرلا

بابللنيديلارحليغشترصنعنييعتمت.
يف)ليغشتفاقيإ(Offىلعيفلخلا
ةرايسلاصيصختعجار.ةبكرملاصيصخت
/١٤٢.

.يلآلايفلخلابابلاليغشتفاقيإمت.

وأةعاس٧٢ةدملةفقوتمةرايسلاىقبت.
RKEلاسرإلازاهجمادختسانودب،رثكأ
ةداعإل.حاتفمنودبلوصولاليغشتوأ
زاهجىلعرزيأىلعطغضا،نيكمتلا
بابقالغإوحتفبمقوأRKEلاسرإلا
.ةرايسلا

زاهجلجأنمضرعلاراعشلمعينل
طورشلاققحتتامدنعدحاوRKEلاسرإ
:لاسرإلازاهجلةبسنلابةيلاتلا
نم)مدق١٥(م٥يلاوحنمضهكرتمت.

.قئاقدةدعليفلخلابابلا
باوبأعيمجوةرايسلالخادهكرتمت.

.ةقلغمةرايسلا
جراخةقطنملانمزاهجلابرتقادق.

١٠لالختارمسمخيفلخلابابلا
.قئاقد

Lens Cleaning)ةسدعلافيظنت(

فيظنتلةللبمةمعانشامقةعطقمدختسا
.ةتيبملاةسدعلا
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٤٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

زرابلاراعشلاةحاتإويفلخلابابللنيديلارحةزيم
ضرعلاراعشيفلخلابابللنيديلارحةزيمءارجإلا
راعشلافشكةقطنملخادRKEلاسرإزاهج
زرابلا

ةدحاوةقيقدللغتشملاّعف

فشكةقطنملخادRKEلاسرإزاهجكرتمت
قئاقد١٠نعلقتالةدملزرابلاراعشلا

RKEلاسرإزاهجرزىلعطغضلاىتحفاقيإلاّعف
هقالغإوبابلاحتفمتيوأ

ةقطنملخادلRKEلاسرإزاهجبلجمت
تارمسمخلاهجراخلمثزرابلاراعشلافشك
قئاقد١٠نوضغيفرثكأوأ

طغضلاىتحوأرثكأوأةدحاوةعاسلفاقيإلاّعف
حتفمتيىتحوأRKEلاسرإزاهجرزىلع
هقالغإوبابلا

RKEلاسرإزاهجرزىلعطغضلاىتحفاقيإلاّعفةعاس٧٢نمرثكألةفقوتمةرايسلاتيقب
هقالغإوبابلاحتفمتيوأ

)ءافطإلا(Offلاّعفريغةضفخنمةبكرملاةيراطب
)ءافطإلا(Offلاّعفريغ)نكرلا(Pعضولايفةكرحلالقاندوجومدع
)ءافطإلا(Offلاّعفريغيئابرهكلايفلخلابابلاليغشتفاقيإمت
يفيفلخلابابللنيديلارحةزيمليطعتمت
ةرايسلاصيصخت

)ءافطإلا(Offلاّعفريغ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٦

ةبكرملانامأ

ةرايسلانيمأت
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو

ةرايسلابراذنإلاماظن
.ةقرسلاعنمراذنإماظنبةدوزمةبكرملاهذه

سايقلاةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
.ماظنلاةلاحىلإيمامألاجاجزلانمبرقلاب

Off)طٰشنمريغراذنإلاماظن:)ءافطإلا.
ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا

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

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاءاطغويفلخلابابلاقلغأ.١

.كرحملاليغشتفقوأ
ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

:ةيلاتلا
.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.

ءزجلاطغضا،حوتفمبابلاامنيب.
.Qيلخادلا

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

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.حاتفملا

ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
قوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسواًتوص
متيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا
لفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملاليغشت
RKEلاسرإزاهجبKىلعطغضلاببابلا
قالطنالدادعتسالاةدميهوناوث١٠لالخ
.راذنإلاقلطنيسف،راذنإلا
باوبأدحأحتفمتاذإاًضيأراذنإلاقلطنيس
زيحءاطغوأيفلخلابابلاوأباكرلا
طيشنتفاقيإكلذلبقمتينأنودكرحملا
تاراشإضموتس،راذنإلاقالطنادنع.راذنإلا
ةيناث٣٠ةدملقوبلاتوصقلطنيوفاطعنالا
راذنإلاماظنطيشنتةداعإمتتس.اًبيرقت
.صخرملاريغيلاتلاثدحلاةبقارمل

راذنإلاماظنطيشنتليطعت
راذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإ

لاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
البدعبنعلوخدلاماظنبصاخلا
.RKEحاتفم

مادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.
.حاتفمالبلوخدلاماظن

.ةرايسلاليغشتءدبل.
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٤٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
باكرلاعيمجرداغينأدعبةبكرملالفقا.

.باوبألاعيمجقلغمتيوةبكرملا
باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.

ماظنوأRKEلاسرإزاهجمادختساب
.حاتفمالبلوخدلا

نملطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
.راذنإلائفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعف

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

تضمووقوبلاقلطناواطوغضمKناكاذإ
متهنأينعياذهف،تارمثالثحيباصملا
.ًالعفمراذنإلاماظنناكامنيحراذنإلاقالطنا
ةلاسررهظتسف،راذنإلاماظنطيشنتمتاذإ
.)قئاسلاتامولعمزكرم(DICيف

ةكرحلّطعمماظنليغشت
ةرايسلا
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتاًيكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ

ليغشتدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
ACC/ACCESSORYعضوديدحتوألاعشإلا
حلاصلاسرإزاهجىلعروثعلاو)تاقحلملا(
.ةبكرملايف

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

لاعشإلاعاضوأريغتنلةبكرملاتناكاذإ
)ACC/ACCESSORY)وأليغشتوأ)تاقحلم
زاهجىلعفلتلارهظيملو)ليغشتلافاقيإ
بّرجف،حاتفمنودبدعبنعلوخدلالاسرإ
زاهجعضولواحوأ.رخآلاسرإزاهج
دوجوملايمامألاحادقألالماحيفلاسرإلا
.يزكرملالوسنوكلايف
مدعةلاحيفةنايصلاىلإكتبكرمجاتحتس
لاسرإلازاهجمادختسابلاعشإلاعضورييغت
لماحيفلاسرإلازاهجعضودنعوأرخآلا
عاضوأرييغتمتياذإ.يمامألاحادقألا
لوألالاسرإلازاهجنوكيدقف،لاعشإلا
موقينأهنكمييذلاكليكوعجار.اًبيعم
نأهنمبلطاوةقرسلاعنمماظنةمدخب
حاتفمالبدعبنعلوخدلللاسرإزاهججمربي
.ةبكرمللاًديدج
عمةكرحلالشماظنقفاوتينأنكمملانم
حاتفمالبدعبنعلوخدلللاسرإةزهجأ
ةزهجأةينامثةجمربنكمي.ةلدبتسموأةديدج
لاسرإةزهجأةجمربل.ةبكرملاعملاسرإ
عملاسرإلاةزهجأةجمرب"رظنا،ةيفاضإ
دعُبنعلوخدلاماظنليغشتتحت"ةبكرملا
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب
نأنكميىرخأةليسوةيأوأحاتفملاكرتتال
ةقرسلاعنمماظنلمعلطبتوأليعفتيغلت
.ةبكرملالخاد
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٤٨

ةيجراخلاايارملا

ةبدحملاايارملا

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

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
لاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلا

ةيئابرهكلاايارملا

:ايارملادحأليدعتل

ةآرملاراتختل|وأ{ىلعطغضا.١
.بكارلابناجوأقئاسلابناجيف

يفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢
ىلإةآرملككيرحتلمكحتلاةحول
.بولطملاهاجتالا

ايارملا،ةركاذلا
عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٦٢/ةركاذلادعاقمعجار.ايارملا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

عجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٢١/)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنت

ةقطنملاهيبنتبةزهجمةبكرملانوكتدق
ءايمعلاةقطنملاهيبنتعجار.ةيبناجلاءايمعلا
.٢٢١/)SBZA(ةيبناجلا

فاطعنالاةراشإرشؤم

ةراشإرشؤمىلعاًضيأةبكرملايوتحتدق
رشؤملاضمويس.ايارملاتيبميففاطعنا
ءاوضأوأفاطعنالاةراشإمادختسادنع
.ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ايارملايط
يوديلايطلاايارم
ةلباقلاايارملاوطا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ءانثأرارضألاهضرعتعنمللخادلاوحنيطلل
عفدا.يلآلالسغلاةطحمربعةبكرملارورم
اهعضوىلإاهديعتيكجراخلاوحنةآرملا
.يلصألا
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٤٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

اًيئابرهكايارملايط

يطلىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
.يطلاكفلىرخأةرمطغضا.اًيلآايارملا

ةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ
ّيطللةلباقلا
:اذإاًيئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
ًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.

.يطلاءانثأ
.ًةفداصماًيودياهيطءاغلإ/اهيطمت.
.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.

ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
توصعمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
اذه.ايئابرهكايارملايططبضةداعإءانثأ
.ةيودييطةيلمعدعبيعيبطتوصلا

Remote Folding Mirrors)ايارملا
)دُعبنعيطللةلباقلا
رارمتسالاعمطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةيناثةدملRKEلاسرإزاهجنمQىلع
.اًيئاقلتةيجراخلاايارملايطلاًبيرقتةدحاو
زاهجنمKىلعرارمتسالاعمطغضا
.حتفللاًبيرقتةدحاوةيناثةدملRKEلاسرإ
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٢٨/)RKE(حاتفم
اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتمتي
عجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١٤٢/ةرايسلاصيصخت

ايارملاةئفدت
K:ايارملانخستيكطغضا.
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنتحت
.١٥٨/خانملاب

يكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
ميتعتلاةآرمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةيجراخلاقئاسلاةآرمنإف،يكيتاموتوألا
حيباصملاجهوطبضباًيكيتاموتوأموقت
.كفلخنمةيتآلاةيمامألا

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

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.اًبيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(

.لاعشإلافاقيإمتي.

عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل

صيصختعجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١٤٢/ةرايسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٠

ةيلخادلاايارملا

ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةيوديلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ناسللاىلعطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
هبحساوراهنلالالخمادختسالاءانثأمامألل
ةءاضإلابنجتلليللاءانثأمادختساللفلخلل
ةيسيئرلاحيباصملانمةرداصلاةديدشلا
.كفلختابكرملل

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
،يكيتاموتوألاميتعتلاةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ببسبراهبإلاليلقتىلعلمعتاهنإف
.كفلخةمداقلاتابكرمللةيسيئرلاحيباصملا
.ةبكرملاليغشتدنعميتعتلاةزيمطيشنتمتي

ةيفلخلااريماكلاةآرم
رظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
فلخةقطنمللاريماكلابةيوازلاضيرع
.ةبكرملا

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

.طبضلاتارايخلالخريرمتللVىلعطغضا

تادادعإلاطبضلuوtىلعطغضا
.ةآرملاىلعةدوجوملاتارشؤملامادختساب
ٍناوثسمخةدملةيئرمتارشؤملالظتس
تادادعإلالظتسوريخألارزلاطيشنتدعب
.ةظوفحم
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٥١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
:ةحاتملاطبضلاتارايخيلياميفو

عوطسلا.

ريبكتلا.

ةلامإلا.

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

اهلحوءاطخألافاشكتسا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٢
ةمدخلاىلعلوصحللليكولاىلإعجرا
يف3وءاقرزةشاشروهظةلاحيف
،اًضيأ،مقو.ةشاشلاليغشتفقوأوةآرملا
ةدوعللهيلإراشملاوحنلاىلعناسللاعفدب
.يئاقلتلاميتعتلاعضوىلإ
ةروصبةيفلخلااريماكلاةآرملمعتالدق
:ةلاحيفةحضاوةروصضرعتوأةميلس
وأسمشلانمرداصجهودوجو.

ةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألاحيباصملا
ناسللاعفدا،رمألامزلاذإ.ماسجألا
.ةشاشلاليغشتفاقيإل

دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.
ةسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
وأ،ةللبمةمعانشامقةعطقمادختساب
مادختساب،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
/ةحسامعجار.ةيفلخلااريماكلاةلساغ
.١١٥/يفلخلاجاجزلاةلساغ

وأ/وةرايسلایلعاریماکلاتیبثتفلتمت.
.اهتيبثتةیوازوأاريماكلاعضومرییغتمت

ذفاونلا

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

نيسحتلةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
توصىلإكلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأ
قالغإوأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذ
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٥٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
حتفا،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلا
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفان
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيلآلاذفاونلا

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

يفلاعشإلانوكيامدنعةيلآلاذفاونلالمعت
ACC/ACCESSORYيفوأ،ليغشتلاعضو
تاقحلملاةقاططيشنتدنعوأ،)تاقحلم(
تاقحلملاةقاطعجار.)RAP(ةزجتحملا
.١٨٠/)RAP(ةزجتحملا

ةذفانلاحتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأ
راركتةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

ةذفانلالفق

ذفاونلاحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلا

لفقةزيمليغشتل2ىلعطغضا.
رشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلاذفاونلا
.ةزيملاهذهليغشتدنع

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرم2طغضا.

ةعيرسلاذفاونلاةكرح
حاتفمكاسمإنودبذفاونلاعيمجحتفنكمي
لماكلابلفسألاىلإحاتفملاطغضا.ةذفانلا
.ةعرسبةذفانلاحتفلةعرسبهررحو
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٤
ىلعأللةذفانلاحاتفمبحسا،ةحاتمتناكاذإ
ةذفانلاقالغإلةعرسبهررحولماكلاب
.ةعرسب
ةزيجوةرتفلةذفانلاحاتفمبحساوأطغضا
ةكرحلاكلتفاقيإلهاجتالاسفنيف
.ةذفانللةعيرسلا

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

اًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإ

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

،ليغشتلاعضويفكرحملانوكيامدنع
نعاًيئاقلتهاجتالاسكعماظنءاغلإنكمي
اذإةذفانلاحاتفمكاسمإوبحسقيرط
.قالغإلانماهعنمتفورظكانهتناك

ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب
ةجمربلاءارجإبمايقلايرورضلانمنوكيدق
دافنوأةبكرملاةيراطبلصفةلاحيف
،ةعرسبةذفانلاعفررذعتةلاحيف.اهنحش
:عيرسقالغإةذفانلكةجمرببمق

.باوبألالكقلغأ.١
عضوىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ACC/ACCESSORYىلعوأليغشتلا
.)تاقحلم(

.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلااًيئزجحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا

طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤
متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

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

سمشلاتايقاو

.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
طسوألالماحلانمسمشلايقاولصفا
هديدمتلو،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتل
.ةزيملاهذهترفوتاذإبيضقلالوطىلع
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٥٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

فقسلا

فقسلاةحتف
نوكينأبجي،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)نأبجيوأ)تاقحلم
يف)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكت
رظنا.فقسلاةحتفليغشتمتيل،طيشنتةلاح
ةقاطو١٧٥/ليغشتلاحاتفمعضاوم
.١٨٠/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملا

فقسلاةحتفحاتفم.١
ةلظملاحاتفم.٢

طغضا:فقسلاةحتفلعيرسلاليغشتلا
مثطغضا.ةيوهتللهررحمث)١(eىلع
فقوتعضوىلإلاقتناللىرخأةرمررح
ررحمثطغضا.اًيئزجحوتفملاةحارلا
حتفلاعضوىتحعيرسلاحتفللىرخأةرم
هررحو)١(eرزلاىلعطغضا.لماكلا
طغضا.ةكرحلافاقيإلتقويأيف
.عيرسلالفقلل)١(gررحمث
تقويأيفررحمث)١(gطغضا
.ةكرحلافاقيإل
رييغتنكمي:اًيوديفقسلاةحتفليغشت
نميوديلاليغشتلاعضوىلإفقسلاةحتف
)١(eىلعرارمتسالاعمطغضلالالخ
نآلافقسلاةحتفحتفنتس.حتفلاءانثأ
.)١(eىلعطغضتتلزاماملاط
عوجرللىرخأةرمررحمث)١(eطغضا
.عيرسلاليغشتلاعضوىلإ
يقاولعيرسلاليغشتلا
هررحمث)٢(Cطغضا:يلآلاسمشلا
ىلعطغضا.سمشلايقاولعيرسلاحتفلل
فاقيإلتقويأيفهررحو)٢(Cرزلا
لفقللهررحمث)٢(Qطغضا.ةكرحلا
ىلعطغضا.سمشلايقاولعيرسلا
فاقيإلتقويأيفهررحو)٢(Qرزلا
.ةكرحلا

:يلآلاسمشلايقاوليوديلاليغشتلا
عضوىلإسمشلايقاورييغتنكمي
عمطغضلالالخنميوديلاليغشتلا
حتفنتس.حتفلاءانثأ)٢(Cىلعرارمتسالا
طغضتتلزاماملاطنآلاسمشلاةيقاو
ةرمررحمث)٢(Cطغضا.)٢(Cىلع
.عيرسلاليغشتلاعضوىلإعوجرللىرخأ
يفاهقالغإوأفقسلاةحتفحتفرذعتيس
.ةبكرملايفيئابرهكلطعثودحةلاح

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن
هاجتالاسكعليكيتاموتوألاماظنلارفوتي
يلآلاسمشلايقاووفقسلاةحتفنملكب
يفامهنميأليغشتدنعطقفطشنييذلاو
.عيرسلاقالغإلاعضو
ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
هاجتالاسكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
ةحتفحتفو،فقوتلاو،مسجلاكلذفشكب
.ىرخأةرمسمشلايقاووأفقسلا
ةيلمعىرخأفورظوأعيقصلاعنماذإ
قالغإقيرطنعةزيملاءاغلإبمق،قالغإلا
يفيلآلاسمشلايقاووأفقسلاةحتف
ريرحتبمق،ةكرحلافاقيإل.يوديلاعضولا
.حاتفملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٥٦

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

دناسملاودعاقملا

سأرلادناسم
٥٨..................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٦٠..............يلآلادعقملاطبض
٦٠........رهظلالفسأدنسمطبض
٦١..........ةينحنملادعاقملاروهظ
٦٢..................ةركاذلادعاقم
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٦٥......................اهتيوهتو
٦٦........................كيلدتلا

ةيفلخلادعاقملا
٦٧.................ةيفلخلادعاقملا
٦٨...........ةيفلخلادعاقملاةئفدت

نامألاةمزحأ
٦٩...................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٧٠.......................بسانم
٧٢............رجحلاوفتكلامازح
ءانثأنامألامازحمادختسا

٧٤.......................لمحلا
٧٥.............نامألاماظنصحف
٧٥............نامألامازحبةيانعلا
دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا

٧٥..................مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٧٦..........ةيئاوهلاةداسولاماظن
٧٨.....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٧٩.....................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٨٠........................؟خفتنت
ةداسولاكيمحتفيك
٨٠.....................؟ةيئاوهلا
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٨١.....................؟ةيئاوهلا
٨٢..........باكرلاراعشتساماظن
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٨٥........................ةيئاوه
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٨٦........................ةيئاوه
٨٧....ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٨٧..............مداصتثداحدعب

لافطألادعاقم
٨٧.............اًنسربكألالافطألا
٨٩........راغصلالافطألاوعّضرلا
٩١...........لافطألادييقتةمظنأ
نامأماظنعضومتينيأ

٩٣......................لافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٩٣......)LATCHماظن(لافطألل
دعبLATCHماظنءازجألادبتسا

٩٩..................مداصتثداح

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
١٠٠....)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

١٠٢....)يمامألادعقملايفنامألا
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دناسملاودعاقملا٥٨

سأرلادناسم
ةيمامألادعاقملا

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

دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا
.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمعفروأضفخل
بحساو،سأرلادنسمبناجىلعةدوجوملا
.رزلاررحمثلفسأللهعفداوأسأرلادنسم
ريرحتدعبهبحساوسأرلادنسمىلعطغضا
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلا
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ
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٥٩ دناسملاودعاقملا

ةيفلخلادعاقملا

يفلخلاسأرلادنسمطبض

دناسمىلعةيفلخلاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعضاوميفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا
.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
لواح.هعفرلىلعأللسأرلادنسمبحسا
هلفقنمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحت
.هناكميف

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
،دعقملارهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
كيرحتلواح.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو
ققحتللرزلاريرحتدعبلفسألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنم

يفلخلاسأرلادنسميط

ةيؤرةحاتإلفلخللسأرلادنسميطنكمي
دعاقملانوكتامدنعفلخلاوحنلضفأ
.ةرغاشةيفلخلا

ىلعدوجوملارزلاطغضا،سأرلادنسميطل
.سأرلادنسمبناج

.فلخللاًيكيتاموتوأسأرلادنسميطمتيس
دعقموأسلاجبكاركانهنوكيامدنع
عاجرإبامئادمق،دعقملايفتبثملافطأ
.لماكلكشبمئاقلاهعضوىلإسأرلادنسم
ىتحمامأللوىلعأللسأرلادنسمبحسا
دعقملاسأردنسمعفدا.هعضوميفرقتسي
.هلفقنمدكأتللهبحساو
ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمامئادطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
لافطأللتيبثتماظنبيكرتبموقتتنكاذإ
دعقمتيبثت"عجارف،يفلخلادعقملايف
طاقنيف"LATCHماظنلمّمصُملالافطألا
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلا

LATCH(/٩٣.
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دناسملاودعاقملا٦٠

ةيمامألادعاقملا

يلآلادعقملاطبض

ريذحت}
تلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقمطبض
مدعءانثأالإقئاسلادعقمطبضبمقت
.ةبكرملاكرحت

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

:ًازهجمناكاذإ،ًايئابرهكدعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

نعلماكلابدعقملاضفخاوأعفرا.
حاتفمنميفلخلاءزجلاكيرحتقيرط
.لفسأللوأىلعأللمكحتلا

رهظلالفسأدنسمطبض
ةدعاقلاةماعدطبض

وأيمامألانيأزجلاىلعرارمتسالاعمطغضا
دنسمةماعدعفرلمكحتلاضبقمليفلخلا
رمألاناكاذإكلذو،اهضفخلوأرهظلالفسأ
.اًحاتم
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٦١ دناسملاودعاقملا

تاذةماعدلاوةداسولاطبض
يلاعلاىوتسملا
اذإ،دنسملاوأرهظلالفسأةقطنمطبضل
ةزيملاهذهترفوت

ةزيملاديدحت.١
)طقفرهظلالفسأةقطنم(ىلعأل.٢
فلخلل.٣
)طقفرهظلالفسأةقطنم(لفسأل.٤
مامألل.٥

تايلمعضرعل)١(ةزيملاديدحتكرح.
ىلعدنسملاورهظلالفسأةقطنمطبض
رمتساوأررحوطغضا.طسوألافصلا
.تازيملالالخريرمتللطغضلايف

طبضتايلمعءارجإل)٢(ىلعألطغضا.
.ىلعألرهظلالفسأةقطنم

ىلعطبضلاءارجإل)٣(فلخللطغضا.
.ةددحملاةزيملانميفلخلاءزجلا

طبضتايلمعءارجإل)٤(لفسألطغضا.
.لفسألرهظلالفسأةقطنم

ىلعطبضلاءارجإل)٥(مامأللطغضا.
.ةددحملاةزيملانميمامألاءزجلا

ةينحنملادعاقملاروهظ

ريذحت}
كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو
اًهجاومفتكلامازحنوكينأبجي
دقف.كمامأنوكيسهنإلب.كمسجل
،مادطصاعوقوةلاحيفمازحلابمدطصت
وأةبقرلايفتاباصإلضرعتتسثيح
.ىرخأتاباصإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نمو.نطبلاقوفرجحلامازحعفركنكمي
نود،كنطبىلعمازحلاةوقزكرتتسمث
نأنكميو.كضوحماظعىلعاهزكرت
تاباصإلكضرعتىلإعضولااذهيدؤي
.ةميسجةيلخاد
ءانثأةمئالملاةيامحلاىلعلوصحللو
رهظنوكينأبجي،ةبكرملاكرحت
اًديجسلجاكلذل.يسأرعضويفدعقملا
نامألامازحدتراودعقملايف
.مئالملكشب

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت
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دناسملاودعاقملا٦٢

:دعقملارهظطبضل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

ةركاذلادعاقم

ةركاذحيتت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءاعدتساوظفحبنيقئاسلانمنينثالدعاقملا
ةدايقلامهبةصاخلاةفلتخملادعقملاعضاوم
نمجورخللكرتشمجورخعضوموةبكرملا
عضاومايازمظفحاًضيأنكميو.ةبكرملا
ةدايقلاةلجعوةيئابرهكلاايارملالثم،ىرخأ
طبترت.تازيملاهذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلا
RKEلاسرإلازاهجبعضاوملاةركاذ ٢وأ١
.اًيئاقلتةركاذلاةداعتسال
ةركاذايازمعيمجطبضا،ظفحلالبق
عضوىلعلاعشإلاردأ.ةرفوتملاعضاوملا
فوس.)طبض(SETررحوطغضامثليغشتلا
عماًروفطغضامث.ةرافصتوصقلطني
)جورخلا(Bوأ٢وأ١رزلاىلعرارمتسالا

.نيتيريذحتنيترفاصتوصردصينأىلإ
عمطغضا،اًيوديعضاوملاهذهرّكذتل
متيىتحBوأ٢وأ١ىلعرارمتسالا
عبتا.هظفحمتيذلاعضوملاىلإلوصولا
ظفح"ناونعلالفسأةدراولاتاميلعتلا
."ةركاذلايفعضاوملا
RKEلاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت
ماظنليغشتعجار.)٨–١(يلاحلاقئاسلل
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
RKEلاسرإلازاهجطقفمادختسانكمي ١
ضرعمتيدق.اًيئاقلتةركاذلاةداعتسال٢وأ
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمبيحرتةلاسر
تارودللاسرإلازاهجمقرىلإريشت
نم.لاسرإلازاهجرييغتدعبىلوألالاعشإلا
Seatةزيملمعلجأ Entry Memory
،حيحصلكشب)دعقملاىلإلوخدلاةركاذ(
)٢وأ١(ةركاذلارزىلععضاوملاظفحا
لوخدلالاسرإلازاهجمقرعمقباطتيثيحب
يفضورعملا"RKE"حاتفمنودبدعُبنع
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمبيحرتةلاسر
دنعطبترملاRKEلاسرإلازاهجلمحا
.ةبكرملالوخد
دنعةحاتمةركاذلاتاليدعتنوكتالدق
ذيفنتمتينأىلإةمدخلادعبوأميلستلا
عضاومظفح"مسقلايفةدراولاتاوطخلا
."ةركاذلايف
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٦٣ دناسملاودعاقملا
ةرايسلاصيصختلاتادادعإ
ةزيممادختسابةكرحلاءدبل.

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

ةزيممادختسابةكرحلاءدبل.
Seat Exit Memory"نمجورخلاةركاذ

ليغشتفاقيإمتيامدنع"دعقملا
متيامدنعوأ،قئاسلابابحتفولاعشإلا
بابنوكعملاعشإلاليغشتفاقيإ
ةمئاقددح،لبقنماًحوتفمقئاسلا
عضوممث،ةبكرملامث،تادادعإلا
نمجورخلاةركاذمثنمو،سولجلا
رظنا.ءافطإوأليغشتددح.دعقملا
Seatناونعلا Exit Memory"ةركاذ
اًقحالدريسيذلا"دعقملانمجورخلا
.مسقلااذهيف

لوصحلل١٤٢/ةرايسلاصيصختعجار.
.دادعإلانعتامولعملانمديزمىلع

قئاسلامقرديدحت

:قئاسلامقرديدحتل
وأرخآحاتفمبةبكرملاليغشتأدبا.١

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

وأيلوألاحاتفملابةبكرملاليغشتأدبا.٢
ضرعينأيغبني.RKEلاسرإلازاهج
مقر)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
يفرهظياليذلارخآلاقئاسلا
.١ةوطخلا

عضاوملاةركاذظفح

ةركاذظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملا
:٢و١ةلضفملاةدايقلاعضاومظفحل

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

عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢
.بوغرملاةدايقلا

فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣
.ريفصتوصقلطني

رارمتسالاعمطغضلابروفلاىلعمق.٤
قباطتيثيحب٢وأ١ةركاذلارزىلع
تامولعمزكرمبيحرتةلاسرعم
ىتحهالعأةروكذملا)DIC(قئاسلا
.نيَريفصتوصقلطني
SETريرحتنيبتقولانمريثكلارماذإ
ةركاذظفحمتينل،١طغضو)طبض(
ررك.نيريفصتوصعمستنلوعضوملا
.٤و٣نيتوطخلا
رظنا.قئاسلامقرعمقفاوتي٢وأ١
دراولا"قئاسلامقرديدحت"ناونعلا
.مسقلااذهيفاًقبسم

ٍناثقئاسل٤–١نيتوطخلاررك.٥
.٢وأ١مادختساب

وBلجأنمعضوملاظفحل
Seat Exit Memory"نمجورخلاةركاذ

.Bمادختساب٤–١تاوطخلاررك،"دعقملا
نمجورخلاعضومظفحىلعكلذلمعي
.ةبكرملا
اذإ٢و١ىلعةلضفملاةركاذلاعضاومظفحا
.ةرايسللديحولادئاقلاتنأتنك
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دناسملاودعاقملا٦٤
ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

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

بكارلاوأقئاسلا
هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.

ةزيملا

Seat Entry Memory)ىلإلوخدلاةركاذ
)دعقملا

RKEلاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت
ماظنليغشتعجار.)٨–١(يلاحلاقئاسلل
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجناكاذإ
ةزيمةجمربمتو،٢وأ١وه"RKE"حاتفم

Seat Entry Memory"ىلإلوخدلاةركاذ
اًيئاقلتمتي،ةرايسلاصيصختيف"دعقملا
سفنىلإاهظفحمتيتلاعضاوملاءاعدتسا
،لاعشإلاليغشتدنع٢وأ١ةركاذلارزمقر
فاقيإ(offنملاعشإلاليوحتدنعوأ
ACC/ACCESSORYىلإ)ليغشتلا

RKEلاسرإلاةزهجأمدقتنل.)تاقحلم(
ةيلمعيأ٨–٣حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
.ةركاذللةيئاقلتةداعتسا
Seatةزيمليغشتل Entry Memory"ةركاذ
رظنا،اهليغشتفاقيإوأ"دعقملاىلإلوخدلا
اًقباسةدراولا"ةرايسلاصيصختتادادعإ"
.١٤٢/ةرايسلاصيصختومسقلااذهيف

يفةعرسلارييغتعارذنوكينأمزلي
ةزيمليغشتءدبل)نكرلا(Pعضولا

Seat Entry Memory"ةركاذ
ةزيملمتكتس."دعقملاىلإلوخدلا

Seat Entry Memory"ىلإلوخدلاةركاذ
Pنمةرايسلاعضولقنمتاذإ"دعقملا
ةركاذلاعضومىلإلوصولالبق)نكرلا(
.ظوفحملا
Seatةزيمفقول Entry Memory"ةركاذ
وألاعشإلائفطأ،"دعقملاىلإلوخدلا
رصانعلانممكحترصنعيأىلعطغضا
:ةيلاتلا
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،١،٢،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملا

ةظوفحملاةركاذلاءاعدتسامتيملاذإ
عضاوملءاعدتسالامتوأاًيئاقلتدعقمعضومل
لاسرإلازاهجمقرقباطتيالدق،ةئطاخ

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

Seat Exit Memory"نمجورخلاةركاذ
"دعقملا

Seatةزيمطبترتال Exit Memoryةركاذ
.RKEلاسرإلازاهجب"دعقملانمجورخلا
عيمجلBـلظوفحملاعضوملامدختسُي
Seatةزيمليغشتل.نيقئاسلا Exit Memory
فاقيإوأ"دعقملانمجورخلاةركاذ"
"ةرايسلاصيصختتادادعإ"رظنا،اهليغشت
صيصختومسقلااذهيفاًقباسةدراولا
.١٤٢/ةرايسلا

عضوملاءاعدتسااًيئاقلتمتي،ليغشتلامتاذإ
دحأثدحيامدنعBىلإهظفحمتيذلا
:ةيلاتلارومألا
بابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.ريصقتقولالخقئاسلا
بابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.

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

.SET)وأ،١،٢،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملا

قئاوعلا

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

ةيمامألادعاقملاةئفدت
اهتيوهتو

ريذحت}
ةرارحلاةجردرّيغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسبٰبستيدق،دلجلايفملألاوأ
نمليلقتلل.قورحثودحيفدعقملا
رذحلايخوتبجي،قورحبةباصإلارطخ
دنعةصاخو،دعقملاناخسمادختسادنع
ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا
عافتراطرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
طرفببسيدقو.دعقملاناخسةرارح
قورحبدعقملاناخسةرارحةجردعافترا
.دعقملابّرضيدقوأ

رارزألا،ةرهاظىلعألاىوتسملارارزأ
ةلثاممةيساسألا

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

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمةيوهتل}وأCىلعطغضا
.بكارلا



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

دناسملاودعاقملا٦٦
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
ىلعأةدوجوملاتارشؤملاحيباصمنيبت
اًعضووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثرارزألا
دعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضعضولقأل
لقيدقف،ىلعألاعضولاىلعةيمامألا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعبايكيتاموتوأىوتسملا
ةحورمىلعةيوهتللدعملادعقملايوتحي
متيال.دعقملالالخنمءاوهلاعفدتوبحست
.ءاوهلاديربت
.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
.١٤٢/ةرايسلاصيصختعجار

ليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت
دعُبنع

دعاقملاةئفدتلمعتس،ةرفوتمتناكاذإ
اًدرابوجلاناكاذإدعُبنعءدبلاءانثأاًيئاقلت
اذإاًيئاقلتدعاقملاةيوهتلمعتسوجراخلايف
،ةرفوتمتناكاذإ.جراخلايفاًراحوجلاناك
ءانثأاًيئاقلتةدايقلاةلجعةئفدتلمعتس
يفاًدرابوجلاناكاذإدعبنعليغشتلاءدب
ةئفدتماظنتارشؤمرهظتالدق.جراخلا
ةلجعةئفدتماظنرشؤمودعاقملاةيوهتو
.ةيلمعلاهذهءانثأيفةدايقلا

ةئفدتودعاقملاةيوهتوةئفدتءاغلإمتيدق
نكمي.ةبكرملاليغشتءدبدنعةدايقلاةلجع
ليغشتدعباًيوديتازيملاهذهديدحت
.لاعشإلا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
دنعاهتيوهتوأدعاقملاةئفدتليغشتمتينل
نيتنٰكمماتناكاذإالإدعُبنعليغشتلاءدب
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإةمئاقيف
/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.ةبكرملا

.١٤٢/ةرايسلاصيصختو٣٣

كيلدتلا
ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
.كيلدتلاةزيملامعتساللاعشإلا
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٦٧ دناسملاودعاقملا
لوصحللةدحاوةرمكيلدتلارزىلعطغضا
ةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأىلع
طبضلاةجردىلإكيلدتلاريغتيس،رزلاىلع
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
تايلمعضرعل)١(ةزيملاديدحتكرح.

.طسوألافصلاىلعكيلدتلاطبض
طغضلايفرمتساوأررحوطغضا
.تازيملالالخريرمتلل

تايلمعءارجإل)٢(ىلعألطغضا.
.ىلعألطبضلا

طبضلاتايلمعءارجإل)٣(فلخللطغضا.
.فلخلل

تايلمعءارجإل)٤(لفسألطغضا.
.لفسألطبضلا

طبضلاتايلمعءارجإل)٥(مامأللطغضا.
.مامألل
قئاقد١٠دعبكيلدتلاةزيمفاقيإمتيس
ليغشتةداعإلكيلدتلارزىلعطغضا.اًبيرقت
.كيلدتلاةزيم

ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاركذم
ةلاسرلارهظت

REAR SEAT REMINDER
LOOK IN REAR SEAT

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

عجار.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتنكمي
.١٤٢/ةرايسلاصيصخت

.اًيوديدعاقملاروهظيط

هيبنت

عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

عضويفةيمامألادعاقملاروهظعض.١
/ةينحنملادعاقملاروهظعجار.يسأر

٦١.

عجار.يفلخلاسأرلادنسمضفخا.٢
.٥٨/سأرلادناسم
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دناسملاودعاقملا٦٨

نميولعلاءزجلاىلععارذلابحسا.٣
رهظيطوهلفقءاغلإلدعقملارهظ
.مامأللدعقملا
،ةيجراخلادعاقملاروهظلةبسنلاب
رهظعارذنمبرقلابناسلكرحتي
رهظلفقءاغلإدنعمامأللدعقملا
.دعقملا

دعقملاروهظعفر

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

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

:دعقملارهظعفرل
هلفقمتيىتحفلخللدعقملارهظعفدا.١

.يسأرلاعضولايف
عجارتي،ةيجراخلادعاقمللةبسنلاب
دنعرهظلادنسمعارذراوجبناسللا
.هناكميفرهظلادنسمتيبثت

ةيفلخلادعاقملاةمزحأدوجونمدكأت.٢
وأةيوتلمتسيلاهنأومازحلاليلديف
رهظودعقملاةداسونيبةعوطقم
.دعقملا

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}
ةرارحلاةجردرّيغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسبٰبستيدق،دلجلايفملألاوأ
ريذحتلاعجار.قورحثودحيفدعقملا
ةيمامألادعاقملاةئفدتلفسأدراولا
.٦٥/اهتيوهتو
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٦٩ دناسملاودعاقملا

رارزأدجتس،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
لوسنوكلاةرخؤميفدعقملاةئفدت
.يزكرملا

يجراخلادعقملاةئفدتلLوأMىلعطغضا
ةدحاوةرمرزلاىلعطغضا.نميألاوأرسيألا
لكعم.طبضلاتاجردىلعأىلعلوصحلل
ةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلاىلعةطغض
طبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملاطبضلا
ةدوجوملاتارشؤملاحيباصمنيبت.قالغإلا
ىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثرارزألالفسأ
.طبضعضولقألاًعضوو

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(

)عبتي(ريذحت

ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.١٢٥/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا
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دناسملاودعاقملا٧٠
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
وأ٨٧/اًنسربكألالافطألاعجارف،لفط
ةعجارمبمق.٨٩/راغصلالافطألاوعّضرلا
ةفاضإلابلافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاو
.ةيلاتلادعاوقلاىلإ

نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهظُتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.)كلذنكمأنإ(كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول
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٧١ دناسملاودعاقملا
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

وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو
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بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

رجحلاوفتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

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

مازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
فافتلابحمستالو.كمسجىلع
.مازحلا

نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
دوعيىتحمازحلاكرتا،اذهثودح
،كلذدعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلق
لكشبكمسجىلعمازحلابحسا
.ًائطبرثكأ
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
ثودحةلاحيفو.لافطألاتيبثتلفق
لكشبدوعيىتحمازحلاكرتا،اذه
مازحلاطبرةيلمعأدباولماك
.ىرخأةرم
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يمامألادعقملاعضويفلفطلا
.بكارلاراعشتساماظنىلعيبناجلا
.٨٢/باكرلاراعشتساماظنعجار
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٧٣ دناسملاودعاقملا

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

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
.٧٠/بسانم
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ءانثأريرحتلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
ىلإاهضفخوأعافترالاطبضةادأعفر
.بولطملاعضوملا
عضولاىلععافترالالّدعمطبضدعب
طغضلانودلفسألهكيرحتلواح،بولطملا
.هناكميفهتابثنمققحتللريرحتلارزىلع

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
.٧٥/مداصت

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
.هتانوكمفلتىلإنامألامازحىلعسولجلا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ
ةيفلخلافتكلاةمزحأةلدأهذهرفوتدقو
زواجتنيذلاًانسربكألالافطأللةيفاضإةحار
صاخشألاضعبلوةززعملادعاقملامهومن
ةمزحأىلعةلدألاهذهبيكرتدنعف.نيغلابلا
فتكلاةمزحأهذهةحارلاةلدأدعبُت،فتكلا
.سأرلاوةبقرلانع
سولجلاعضاوملةحارلاةلدأريفوتمتي
يفةبكرملاهذهبيناثلافصللةيجراخلا
ةقطنموأتازافقلاقودنصيفةوبع
.ةلدألاعمةقفرمتاميلعتلا.نحشلا

سولجلاعاضوألةيفاضإلاةحارلاةلدأرفاوتت
.هعملماعتتيذلاليكولاىدلةيفلخلا
.ةلدألاعمةقفرمتاميلعتلا

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

نامألاماظنصحف
،نامألامازحريكذتيرودلكشبصحفا
،لفقلاتاحولو،ميزابألاو،نامألامازحو
فتكلامازحعافتراطبضتاودأو،تادادشلاو
كلذونامألامازحتاتبثمو،)ترفوتاذإ(
.حيحصلكشبلمعتاهنأنأنمدكأتلل
ءازجأيأدوجومدعنمققحتللصحفا
نامألاةمزحأماظنبةفلاتوأةكوكفمىرخأ
ةمزحأماظنلمعقوعتنأاهنأشنميتلاو
كليكوىلإعجراو.ةميلسةروصبنامألا
نامألاةمزحأرفوتالدق.ءازجألاهذهحالصإل
ةمزاللاةيامحلاةيوتلملاوأةئرتهملاوأةيلابلا
ةمزحأقزمتتدق.ثداحعوقوةلاحيفكل
ةوقريثأتلعفبةئرتهملاوأةيلابلانامألا
ةمزحأدحأفلتوأقزمتةلاحيف.ماطترالا
مازحناكاذإو.روفلاىلعهلدبتسا،نامألا

قيرطنعهكباشتكفنكمي،اًيوتلمنامألا
طيرشىلعةدوجوملاجالزملاةحولسكع
كباشتوءاوتلاكفرذعتةلاحيف.مازحلا
هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا،مازحلا
.هحالصإ
.نامألامازحريكذتحابصملمعنمدكأتو
.١٢٥/نامألامازحبتاريكذتلاعجار

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٧٥/نامألامازحبةيانعلاعجار

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

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

نامألامازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

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

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

ةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
.قئاسللةبكرللةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةبكرللةيئاوهةداسو.

.يجراخلا
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فلخةرشابمسلاجلابكارلاوقئاسلل
قئاسلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
بكارلاويفرطلايمامألابكارلل
يمامألابكارلافلخةرشابمسلاجلا
يفرطلا

ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع

ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
AIRBAGقئاسللةدايقلاةلجعفصتنميف

يمامألابكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعو
.يجراخلا
ةملكنإف،ةبكرللةيئاوهلاتاداسوللةبسنلاب

AIRBAG)ىلعةبوتكمنوكت)ةيئاوهةداسو
.سايقلاةزهجأةحولنميلفسلاءزجلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
ىلإبرقألادعقملابناجىلعدعاقملايف
.بابلا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ
يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
نأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
ةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولا
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأ
الإ،ةخوفنملاةداسولاةوقءارجنمةباصإلل
ةعرسبةيئاوهلادئاسولاةفاكخافتنابجيهنأ
.اهلمعبموقتىتحةريبك
يتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتي
:ةيئاوهلا
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ريذحت}
يفةافوللوأةميسجتاباصإلضرعتتدق
مازحيدترتنكتملاذإمداصتثداحيأ
دئاسولادوجوةلاحيفىتح-نامألا
ةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو.ةيئاوهلا
الإ،نامألاةمزحأعمبنجىلإاًبنجلمعلل
ميمصتمتيملكلذك.اهلحملحتالاهنأ
لكيفخفتنتثيحبةيئاوهلادئاسولا
ةمزحأنوكت،ثداوحلاضعبيفف.ثداح
عجار.تبثُملاديحولالماعلايهنامألا
/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

٧٩.

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

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةتبثمةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامود
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٨٧/اًنسربكألالافطألا
.٨٩/راغصلالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجوُي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم
.ةيئاوهلاةداسولا
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يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملعُيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
.١٢٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

ةصاخلاةبكرللةيئاوهلاةداسولادجوت
ةداسولادجوت.هيجوتلادومعلفسأقئاسلاب
يمامألابكارلابةصاخلاةبكرللةيئاوهلا
.تازافقلاقودنصلفسأيجراخلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
قئاسلادعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
يففرطلاىلعسلاجلايمامألابكارلاو
.بابلاىلإبرقألادعاقملاروهظبناج
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لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
ذفاونلاقوففقسلايففارطألاىلع
.ةيبناجلا

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

)عبتي(

)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.٧٦/ةيئاوهلاةداسولا
دحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختسُتو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا

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

يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولامّمصُتمل.يوق
مداصتلاتالاحيفخافتناللفقسلاراطإ
نيتداسولاالكخفتنتفوسو.يفلخلا
دنعفقسلاراطإيفنيتتبثملانيتيئاوهلا
وأ،مادطصاللةبكرملايبناجنميأضرعت
لامتحابرقراعشتسالاماظنعقوتةلاحيف
يفوأاهبناجىلعبالقناللةبكرملاضرعت
.ديدشيمامأمداصتيأ
لوقينأهنكميدحأال،نيعمثداحيأيف
نأةيئاوهلاةداسولاىلعيغبنيناكاذإام
تملأيتلارارضألاببسبةطاسبب،خفتنت
.حالصإلافيلاكتوأةبكرملاب

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

ةداسولاكيمحتفيك
؟ةيئاوهلا
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
رودصوسوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
سولجلاعضاوميفنيسلاجلاباكرلا
تممُصو.يناثلاولوألانيفصلايفةيفرطلا
يتلافقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولا
ةدعاسمللةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمي
نمةونعجورخللضرعتلارطخليلقتيف
،اهبالقنادنعيئزجوألماكلكشبةبكرملا
هنكميماظنيأدوجومدعنممغرلاىلع
جورخلاتالاحةفاكثودحنودةلوليحلا
.ةبكرملانمةونع
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ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزعُيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
.٧٩/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

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

يتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
الاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاسكسمالت
ضعبجرخيدقو.اهتسمالمنودلوحت
يفةدوجوملاتاحتفلانمرابغلاوناخدلا
خافتناعنميالو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولا

نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولا
هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
صاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملانم

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

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

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

ريذحت}
دئاسولاحتفلاًيفاكاًمادطصانأامك
فئاظوباًرارضأاًضيأببسيدقةيئاوهلا
دوقولاماظنلثم،ةبكرملايفةماه
نإوىتح.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنو
مادطصادعبةدايقللةلباقةبكرملاتدب
نأنكميةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعم
.اًبعصاًرمأةنمآلاةدايقلالعجت
ةداعإةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
.مادطصاعوقودعبكرحملاليغشتءدب
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نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لعفباًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
سلاجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

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

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
/ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست

.٣١٥/ثدحلاتانايبتالجسمو٣١٥

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

باكرلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
صحفءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمروأليغشتلازمرامإرهظيفوسفماظنلا
ةداسولاعضورشؤمعجار.ليغشتلافاقيإ
.١٢٦/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(
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)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

فاقيإلباكرلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
:ةلاحيف
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
ماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.

راعشتساماظنوأةيئاوهلادئاسولا
.بكارلا

فاقيإبباكرلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
،ةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
لظيوءيضيسليغشتلافاقيإرشؤمنإف
تسيلةيئاوهلاتاداسولانأبكريكذتلكلذك
ةداسولاعضورشؤمعجار.ليغشتلاديق
.١٢٦/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
١٢٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف
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ليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألانامأدعقمل
فاقيإلباكرلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
اذإةبكرللةيئاوهلاةداسولاويفرطلايمامألا
ماظنيفعيضرلفطدوجوماظنلارعشتسا
لفطدعقمبيكرتةلاحيف.لافطألانامأ
:ليغشتلارشؤمةءاضإو

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكّلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
ىلإعجراولفطلادعقملةعنصملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
وا١٠٢/)يمامألادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.١٠٠/)يفلخلادعقملايفنامألا

لفقمنامألامازحتبثمنأنمدکأت
نملماكلابجرخیلفتکلامازحبحسب
،لافطألانامأماظنبيكرتدنعتبثملا
لافطألانامأماظنناکاذإیتح
طبضدنع.نامألامازحللفقباًدوزم

طبرماكحإنكمي،كساملالفق
جراخهبحسنكميالنكلمازحلا
.كساملا

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

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

فاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكاريألليغشتلا

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،اًئيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف
مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيم
نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
ةداسولاويفرطلايمامألابكارللةيمامألا
:ةبكرللةيئاوهلا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
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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

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

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

امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٨٦/ةيئاوه
ىلعرثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيك
يأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمءيضُيدق
وأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسج
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيك
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
مسجلاةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانم

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
ةيئاوه
ميدقتةيفيكىلعةيئاوهلادئاسولارثؤت
دجوت،كلذىلعةوالعو.ةبكرمللةمدخلا
نكامأيفةيئاوهلادئاسولاماظننمءازجأ
لوحتامولعمرفوتتو.ةبكرملالخادةدع
ىدلةيئاوهلادئاسولاماظنوةبكرملاةنايص
.ةمدخلاليلديفوكليكو
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ريذحت}
ءانثأةخفتنمةيئاوهلاةداسولالظتدق
١٠ىلإلصتةدملةمئالملاريغةمدخلا
لصفوةبكرملاليغشتفاقيإدعبٍناوث
تنكاذإةباصإللضرعتتدقو.ةيراطبلا
.اهخافتنادنعةيئاوهةداسوةيأنمًابيرق
نمف.نوللاءارفصتالصوملابنجت،اذل
دئاسولاماظننمًاءزجنوكتنألمتحملا
تاءارجإعابتانمدكأت،كلذلو.ةيئاوهلا
نأنمكلذكدكأتو،ةمئالملاةنايصلا
كلةنايصلالامعأبموقييذلاصخشلا
.كلذبمايقلللهؤمصخشوه

ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوهدئاسوب
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
ليغشتنودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولاماظن

ةيئاوهلاةداسولاماظنليغشترثأتينأنكمي
امب،ةيلاتلاءازجألانمءزجيأرييغتباَضيأ
ريغلادبتسالاوأحالصإلاتايلمعكلذيف
:حيحصلا
كلذيفامب،ةيئاوهلاةداسولاماظن.

ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا
كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
ةيئاوهلاةداسولا

وأةطايخلاكلذيفامب،ةيمامألادعاقملا.
تاباحسلاوأتاقبطلا

نامألاةمزحأ.

وأتادادعلاةحولوأةدايقلاةلجع.
وأفقسلاةوسكوأيولعلالوسنوكلا
دومعلاةفرخزةوسك

كلذيفامب،ةيلخادلابابلاتادادس.
توصلاتاربكم

كلذكوهعملماعتتيذلاليكولاىدلرفاوتي
لوحتامولعمكبصاخلاةمدخلاليلدب
ةزهجأوةيئاوهلاةداسولاتادحوعضوم
صيخشتلاوراعشتسالاةدحووراعشتسالا
ىلإةفاضإلابةيئاوهلاةداسولاكالسأو
.ةبسانملالادبتسالاتاءارجإ

ماظنبةبكرملاتّزهُج،كلذىلعةوالعو
يمامألابكارلاعضوملبكارلاراعشتسا
تارعشتسمىلعلمتشييذلاو،يجراخلا
لمعيالدقو.بكارلادعقمنمءزجدعت
ةلاحيفمئالملكشببكارلاراعشتساماظن
وأةيطغأبةيلصألادعقملاةوسكلادبتسا
ةكرشنمةدمتعمريغةوسكوأيلخادزيهجت
وأيلخادزيهجتوأةيطغأبوأزروتوملارنج
الإزروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةوسك
يأ.كتبكرمنعةفلتخمةبكرملةممصماهنأ
،هالعأوأشامقلاشرفلفسأتبثممسج
ةداسووأةزيهجت،دعقمللةئفدتةزيهجتلثم
ةرفوتملاتاقحلملانمضةحارلازيزعتل
ىلعشيوشتلايفببستتدق،قاوسألاب
لوحيدقو.بكارلاراعشتساماظنليغشت
ةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاخافتنانوداذه
فاقيإنودلوحيوأمئالملكشببكارلل
ةداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظن
عجار.مئالملكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(
.٨٢/باكرلاراعشتساماظن

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلارظناف

ةمهملاتامولعملاىلععالطإلل٢٧٧
.ةيفاضإلا
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ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
تناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
ماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأكيدل
ببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلاتاداسولا
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا،رخآ

ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
.١٢٦/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

هيبنت

مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٧٨/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعبةيئاوهلا

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

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

لافطألادعاقم

اًنسربكألالافطألا

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

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

دنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
تناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلامازح
اذإ.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
مادختسالواحف،البةباجإلاتناك
اذإ،يفلخلانامألامازحلحيرملاهجوملا
ةمزحأةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناك
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألا
حيرملاهجوملاناكاذإ.٧٢/رجحلاو
رقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتمريغ
دعقمىلإعوجرلابمقف،فتكلاىلع
.معدلا

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

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

:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

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

"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٧٢/رجحلاوفتكلامازحتحت

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

لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
نامألاةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشب

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

راغصلالافطألاوعّضرلا
اذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
نلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلالمشي
مجحورمعوأةعوطقملاةفاسملاريغت
لئاسومادختسالصخشلكةجاحبكارلا
.نامألابةقلعتملادييقتلا

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
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
.مئالملافطأدعقميف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مقتالو.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
فلخللهجتملالافطألادعقمعضوباًقلطم
مق،مثنمو.يفرطلايمامألادعقملايف
يففلخللهجتملالافطألادعقمتيبثتب
دعقمتيبثتلضفُيو.يفلخدعقميأ
دعقميأيفمامأللهجتملالافطألا
دعقمتيبثتةرورضةلاحيفو.يفلخ
يمامألادعقملايفمامأللهجتيلافطأ
بكارلادعقمكيرحتباًمودمق،يفرطلا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا

مدختسُتةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
وألافطألادعاقماًنايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقم

نامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
:لافطألا
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

عضوملايف
بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
ىلعاًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
قفاوتياذهلافطألانامأماظنناكاذإام
.المأاهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعم
عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتنيبتو
نزولادودحدعقملاعمةقفرملالافطألا
.نيعملافطأدعقملةبسنلابعافترالاو
دعاقمنمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو
يوذنملافطألابسانتيتلالافطألا
.ةصاخلاتاجايتحالا
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ريذحت}
ةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
نيمأتيغبني،ثداحعوقولاحيف
لافطأللنامأةمظنأيفعضرلاولافطألا
رمعىتحلافطأللكلذوفلخللةهجاوم
ىصقألادحلامهغولبنيحلوأ،نيتنس
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطلل
.لافطألانامأ

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تيبثتبجي،ثداحيألالخةتيمم
دعاقميفًامودنسلاراغصلافطألا
.ةمئالملافطأ

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
.٨٧/اًنس

يفيفاضإلافطأدعقمتيبثت
ةبكرملا

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

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
ةمزحأمادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
نمجراخلانضحلامازحءزجوأنضحلا
مادختسالالخنموأ،نضحلا-فتكلامازح
تيبثتلاطاقنعجار.)ةكساملا(LATCHماظن
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
ضرعتيدقو.تامولعملانمديزملل٩٣/
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت
.ةبكرملا

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

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

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

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يمامألا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقملايفمامأللهجتملافطأدعقم
بكارلادعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو
.يفلخدعقم
ديزملل٨٢/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

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

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

ةطرشألاوتيبثتلاطاقن
ماظن(لافطأللىلفسلا

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

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

LATCHلفطلليلامجإلانزولاغلبيامدنع
.)لطر٦٥(غلك٢٩٫٥لفطلانيمأتماظنعم
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
تيبثتوا١٠٢/)يمامألادعقملايفنامألا
يفنامألامازحعم(لافطألانامأماظن
.١٠٠/)يفلخلادعقملا

لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
يتلالفطلانزودودحىلإةراشإللةددحم
.اهعملمعلاLATCHماظنلنكمي
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب
يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
هذهيف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
تاثبثمعم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلا
دعقمنيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألا
نامأماظنتيبثتعجار.لفطلاتيبثت
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
نامأماظنتيبثتوا١٠٢/)يمامألا
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
.١٠٠/)يفلخلا

ةيلفسلاتاتبثملا

ةيندعمنابضقيه)١(ةيلفسلاتاتبثملا
نايلفسناتبثمدجويو.ةبكرملايفةنمضم
،LATCHماظنبزهجمسولجعضوملكل
ةطبرأبدوزملالافطألانامأماظننامئالي
.)٢(ةيلفس
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يولعلاطيرشلاتبثم

نيمأتل)٤و٣(يولعلاطيرشلامادختسامتي
لافطألانامأماظننميولعلاءزجلا
يولعلاطيرشلاتبثمنمضدقو.ةرايسلاب
طيرشلاطابرفاطخطبرمتيو.ةبكرملايف
تبثمبلافطألانامأماظنب)٢(يولعلا
ةكرحلانمدحللةرايسلايفيولعلاطيرشلا
ءانثألافطألانامأماظننارودوةيمامألا
.مداصتعوقوةلاحيفوأةدايقلا
طيرشىلعلافطألانامأدعقميوتحيدقو
يأيوتحيسو.)٤(جودزمطيرشوأ)٣(درفم
طيرشلاتيبثتل)٢(درفمطابرىلعامهنم
.فاطخلابيولعلا

يولعطيرشبةدوزملالافطألادعاقمضعب
نودبوأعممادختساللةممصمنوكت
نيحيف.هطبرمتييذلايولعلاطيرشلا
طبرىرخألالافطألادعاقمضعببلطتت
ةءارقنمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلا
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعت

تاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلاةطرشألا

I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.ةيولعلاةطرشألل

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

،ةيلفسلاتاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
تاتبثمبدوزمسولجعضوملكيوتحي
دعقملارهظىلع،نيقصلمىلعةيلفس
دعقملارهظنيبةدوجوملاةّيطلانمبرقلاب
.هتداسوو

فلخىلفسلاةيجراخلاتاتبثملادجوت
.دعقملاةوسكىلعةيدومعلاتاحتفلا
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نمبرقلابيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي
تاتبثمعضومديدحتيفكتدعاسملتاتبثملا
.ةيولعلاةطرشألا

رهظةيفلخيفدجوتيولعلاطيرشلاتاتبثم
نيزختلاةقطنمةلظملزأ.يفلخلادعقملا
لادبتسانكمي.ةيولعلاةطرشألاتيبثتلبق
يولعلاطيرشلاتيبثتدعبنحشلاءاطغ
دحأمادختسانمدكأت.حيحصلكشب

هسفنبناجلاىلعةدوجوملاتاتبثملا
يذلاوسولجللعضومكمدختسملاوةبكرملل
.هيفلافطألانامأماظنعضومتيس
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٩٣/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

نممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCHماظنلجأ

ريذحت}
وأغلابلاىذألللفطيأضرعتيدق
نكيملام،ثداحعوقولاحيفتوملل
يفماكحإباًتبثملافطألانامأماظن
وأLATCHتاتبثممادختسابةرايسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

عبتا.ةرايسلانامأمازحمادختساب
لفطلادعقمعمةدراولاتاميلعتلا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاو

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

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح
ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

هيبنت

ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
اذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤيدقف
نامألاةمزحأكيرحتبمقف،رمألامزل

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

نيبواهنيبكاكتحالابنجتلةطوبرملا
لافطألاريسوتبثمماظنةطبرأ
.ضفخنملا
نوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
دعقملايطبمقتال.ًالوغشمدعقملا
.نامألامازحطبرةلاحيفغرافلايفلخلا
وأنامألامازحفلتىلإاذهيدؤيدقف
هتداعإونامألامازحكفبمق،اذل.دعقملا
.دعقملايطلبق،نيزختلاعضوىلإ

ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
ماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٩٣/لافطألانامأ

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

.بولطملاسولجلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
ةيفرطلاسولجلاعضاوملةبسنلاب
قيعيسأرلادنسمناكاذإ،ةيفلخلا
نمف،لفطلادعقملحيحصلابيكرتلا
عجار.سأرلادنسمةلازإنكمملا
"هبيكرتةداعإوسأرلادنسمةلازإ"
.مسقلااذهةياهنيف

دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣
مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

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

طيرشلاتاتبثمىلإلوصولل
.يولعلا

لبقنيزختلاةقطنمةلظملزأ.٢.٣
نكمي.ةيولعلاةطرشألاتيبثت
تيبثتدعبنحشلاءاطغلادبتسا
.حيحصلكشبيولعلاطيرشلا
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مكحأويولعلاطيرشلاهيجوتبمق.٢.٤

لافطألادعقمتاميلعتلاًقفوهطبر
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدل

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
لباقسأرللتبثموأدنسمهب
،ًادرفماًطيرشمدختستتنأوطبضلل
سأرلاتبثموأدنسمعفركنكميف
مئاوقنيبلفسأىلإطبارلاهيجوتو
.سأرلاتبثموأدنسم

زهجمهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
طبضلللباقسأرللتبثموأدنسمب
عفراف،اجودزماطيرشمدختستتنأو
طبارلاررموسأرلاتبثموأدنسم
لوحوسأرلاتبثموأدنسملفسأ
.سأرلاتبثموأدنسممئاوق

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

سأرلادنسمبيكرتةداعإوةلازإ
ةيفلخلاةيفرطلاسأرلادناسمةلازإنكمي
ماظنلحيحصلابيكرتلاةيلمعقوعتتناكاذإ
.لافطألانامأ
:سأرلادنسمةلازإل

.يئزجلكشبمامأللدعقملارهظِوطا.١
نمديزملل٦٧/ةيفلخلادعاقملاعجار
.تامولعملا
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دنسملصأيفنيرزلاالكطغضا.٢
دنسمبحساو،دحاوتقويفسأرلا
.جراخللسأرلا

يفسأرلادناسمنيزختبمق.٣
.نمآناكم

دعألافطألانامأماظنةلازإدنع.٤
مادختسالبقسأرلادنسمبيكرت
.سولجلاعضوم

ريذحت}
سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ضرعتلربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
يكوشلالبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةدايقبمقتال،اذل.ثداحعوقوةلاحيف
دناسمطبضوبيكرتمتيملامةبكرملا
.مئالملكشبباكرلاةفاكلسأرلا

:سأرلادنسمبيكرتةداعإل

لخادسأرلادنسميعارذلخدأ.١
رهظىلعأنيتدوجوملانيتحتفلا
تاحتفلاريشتنأمزلي.دعقملا
ةهجىلإنيعارذلاىلعةدوجوملا
.ةرايسلابقئاسلا

.لفسأللسأرلادنسمعفدا.٢

ةفيظوريرحترزطغضا،ةرورضلادنع
.سأرلادنسمضفخلعافترالاطبض
.٥٨/سأرلادناسمعجار

دكأتللدعقملاسأردنسمكيرحتلواح.٣
.هناكميفهلفقنم

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
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دناسملاودعاقملا١٠٠
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

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

LATCH،ةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
٩٣/)LATCHماظن(لافطأللىلفسلا
نامأماظنبيكرتةيفيكىلععالطإلل
عضوموLATCHماظنمادختسابلافطألا
نامأماظنتيبثتةلاحيفو.بيكرتلا
نامأمازحمادختسابةبكرملايفلافطألا
تيبثتلاطاقنرظناف،ًايولعًاطيرشهمادختساو
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
طيرشلاتاتبثمعقاومىلععالطإلل٩٣/
.يولعلا
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا

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

٩٣.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ةيلمعلاًقئاعسأرلادنسمناكاذإ
،لافطألانامأماظنلحيحصلابيكرتلا
عجار.سأرلادنسمةلازإكنكميف
ةداعإوسأرلادنسمةلازإ"ةيئزج
ةطرشألاوتيبثتلاطاقنلفسأ"هبيكرت
/)LATCHماظن(لافطأللىلفسلا

٩٣.

ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢
ةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا
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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
تيبثتلاطاقنعجار.يولعلاطيرشلا
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٩٣.

،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
مق.هعضوميفًاديجهتيبثتنمدكأت
ةعّنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعوجرلاب
.لافطألانامأماظنل

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
يولعلاطيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
مقف،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرم
.هلصفب
لبقهبيكرتدعأ،سأرلادنسمةلازإةلاحيف
ةداعإوةلازإ"رظنا.سولجلاعضوممادختسا
تيبثتلاطاقنتحت"سأرلادنسمبيكرت
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
بيكرتلوحتامولعملانمديزمل٩٣/
.حيحصلكشبسأرلادنسم
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عم(لافطألانامأماظنتيبثت
دعقملايفنامألامازح
)يمامألا
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٩٣/لافطألانامأماظنعضو

ماظنبةبكرملاتزهُج،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلمٰمصُملابكارلاراعشتسا
يجراخلابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
لظيفنيتبكرللةيئاوهلاةداسولاويمامألا
باكرلاراعشتساماظنعجار.ةنيعمفورظ
بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمو٨٢/
،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل١٢٦/
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيفامب
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
ةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف،اًدج

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
اذهو.يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ديزملل٨٢/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

،اًيولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار
ىلعفرعتلل٩٣/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
تاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةدراولا

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

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملانامأمازحبنضحلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

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

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
طبرماكحإنكمي،كساملالفق
جراخهبحسنكميالنكلمازحلا
.كساملا
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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"ناونعلارظناف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاح
راعشتساماظنلفسأدراولا"لافطألانامأ
.٨٢/باكرلا

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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١٠٥ نيزختلا

نيزختلا

نيزختلاتادحو
١٠٥................نيزختلاتادحو
١٠٥...............تازافقلاقودنص
١٠٥................يمامألانزخملا
١٠٦......ةيسمشلاتاراظنلانزخم
دنسميفنيزختلاعضوم
١٠٦........................عراذلا
١٠٦.........ةيفلخلانيزختلاةريجح
لوسنوكلايفنيزختلا

١٠٦......................يزكرملا
١٠٧..................ةلظملانيزخت

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
١٠٧.....عئاضبلانيزختعضومءاطغ
١٠٨..................عئاضبلاةطبرأ
١٠٨.................نامألاةعومجم

ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا
١٠٩.............فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
يدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
ثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألاهذه
.ةباصإ

تازافقلاقودنص

قلغأ.تازافقلاقودنصحتفلضبقملاعفرا
حاتفممدختسا.جالزملاتوصعامسنيحل
رظنا.لفقلاءاغلإلوألفقللةرايسلا
.٢٧/حيتافملا

يمامألانزخملا

ءاطغلاكرح،ةيمامألانيزختلاةريجححتفل
.لخادلابUSBاذفنمدجوي.مامألاىلإ
.هكرتاومامأللءاطغلاعفدا،اهقالغإل
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نيزختلا١٠٦

ةيسمشلاتاراظنلانزخم

ىلعدجويةيسمشلاتاراظنلانيزختعضوم
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،يولعلالوسنوكلا
هررحوءاطغلاىلعتبثملارزلاطغضا
.لوصولل

دنسميفنيزختلاعضوم
عراذلا
دعقمللعارذدنسمبةزهجملاتابكرملايف
يفلخلادعقملاعارذدنسمعفدايفلخلا
تاذحادقألالماوحىلإلوصوللمامألل
.ةلازإللةلباقلاةناطبلا

ةيفلخلانيزختلاةريجح

ةقطنمةيضرأيفنيزختعضومكانه
.لوصوللضبقملاعفرا.ةيفلخلانيزختلا

يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

يفنيزختلاةقطنمىلإلوصوللرزلاطغضا
.عارذلادنسمءاطغةمدقم
تاقحلمليغشتسبقملخادلايفدجوي
.تلوف١٢ةردقب
رفوتلاح،طقفنحشللUSBاذفنمدجوي
نميفلخلاءزجلايف،ةزيملاهذه
.يزكرملالوسنوكلا
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١٠٧ نيزختلا

يفةيكذلافتاوهلليكلسالنحاشدجوي
.لوسنوكلانيزختةدحونميمامألاءزجلا
.١١٧/يكلساللانحشلارظنا

ةلظملانيزخت

٦نعديزيالرطقبةجمدملاةلظملاكرح
ىلعةدوجوملاةحتفلاىلإ)ةصوب٢٫٣٦(مس
.بكارلاوأقئاسلاباب

ةيفاضإلانيزختلاتازيم

عئاضبلانيزختعضومءاطغ

ريذحت}
ماكحإبتّبثملاريغعئاضبلاءاطغلنكمي
فقوتثودحدنعصاخشألابماطترالا
.مداصتثداحءانثأوأ،فاطعناوأئجافم
وأنمآلكشبعئاضبلاءاطغنيزختبجي
.ةرايسلانمهتلازإ

ريذحت}
.ةلومحلاءاطغقوفءايشأيأعضتال
تافاطعنالاوأةيوقلاةئجافملاتافقوتلا
.ةرايسلايفءايشأعوقويفببستتدق
ةباصإوأكتباصإيفكلذببستيدق
.نيرخآلا
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نيزختلا١٠٨

ةيطغتيفةعتمألاءاطغمادختسانكمي
كلذو،ةلومحلاةقطنميفةنزخملاءايشألا
.ةزيملاهذهترفوتاذإ

Installing the Cargo Cover)بيكرت
)ةعتمألاءاطغ

نيكساملاىلإةعتمألاءاطغكرح.١
يفرقتسيىتحنييمامألانييبناجلا
.هناكم

ةتباثلاتيبثتلاريماسمبكالسألالصو.٢
.يفلخلابابلاىلعةدوجوملا

Removing the Cargo Cover)ةلازإ
)ةعتمألاءاطغ
ءاطغلابحساوكالسألاقيشعتكف،هتلازإل
.ةبكرملاجراخ

عئاضبلاةطبرأ

ةلومحلاتيبثتلةطبرأةعبرأبةدوزمةبكرملا
.ةيفلخلاةروصقملايف

نامألاةعومجم

يفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنم
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١٠٩ نيزختلا
ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ريذحت}
قيرحلاةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ةطساوبددحملاينمزلاجمانربلايف
:اًيرودصحفا.اهلةعنصملاةهجلا
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

.قيرحلاةيافطةيحالصءاهتنامدع.
وألْبقنمقيرحلاةيافطمادختسامتاذإ
اهليغشتيفةلكشميأدوجوةلاحيف
ةديدجةدحاومادختساواهليدبتبكيلعف
.دلبللةيلاحلاتابلطتملايبلت
دقةبسانملاةنايصلاتاءارجإلامهإنإ
اذإةافولاىلإلصتتاباصإثودحليدؤي
.ديجلكشبقيرحلاةيافطلمعتمل

ةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلاىلع

فقسلاةصنمماظن

ريذحت}
لوطأكتبكرمقوفاًئيشلمحتتنكاذإ
حاولأكـفقسلاةكبشنمضرعأوأ
ـشارفوأيقئاقربشخوأةيبشخ
ريسءانثأحايرلاهضرتعتنأنكميف
ىلإلومحملاءيشلاضرعتيدق.ةبكرملا
ثودحىلإكلذيدؤيدقو،ةدشبقزمتلا
يأًادبألمحتال.ةبكرملاررضومادطصا
فقسلاةكبشنمضرعأوألوطأءيش
ةلاّمحمدختستتنكاذإالإةبكرملاقوف
.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعمةيفاضإ

نكمياهنإف،فقسلاةصنمبزيهجتلاةلاحيف
تاصنملةبسنلاب.ةعتمألاليمحتلاهمادختسا
نكمي،ضراوعىلعيوتحتاليتلافقسلا
زروتوملارنجنمةدمتعمضراوعءارش
.ليكولاعجار.ةيفاضإعطقك

هيبنت

ديزيفقسلاةصنمىلعةلومحعضونإ
وأ)ًالطر٢٢٠(مغك١٠٠ىلعاهنزو
نيبناجلاىلعوأيفلخلاءزجلايفاهقيلعت
ثيحبةلومحلاعض.ةبكرملابرضيدق
اهطبرنمدكأتوضراوعلاىلعيوتست
.ماكحإب

ءايشألانادقفوأرارضألاثودحبنجتل
نمدكأت،ةدايقلاءانثأةكبشلاىلعةلومحملا
ليمحتنإ.ةكبشلاضراوعيفاهطبرماكحإ
عافترانمديزيفقسلاةكبشقوفعئاضب
ةيلاعلاتاعرسلابنجت.ةبكرملالقثزكرم
ةداحلاتافطعنملاوةئجافملاتاقالطنالاو
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نيزختلا١١٠
الإوةئجافملاتاروانملاوةئجافملاةلمرفلاو
.ةبكرملايفمكحتلانادقفكلذنعمجنيدق
قرطىلعةليوطةفاسملدوقتستنكاذإ
فقوأ،ةيلاعتاعرسبدوقتستنكوأةرعو
ءاقبنمدكأتتلرخآلنيحنمةبكرملا
ال،ةبكرملاليمحتدنع.اهناكميفةلومحلا
نمديزمل.ةبكرمللىوصقلاةعسلازواجتت
،ةبكرملاةعسوليمحتلالوحتامولعملا
.١٧١/ةرايسلاةلومحدودحعجار
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١١١ ليغشتلارصانعوتادادعلا

رصانعوتادادعلا
ليغشتلا

مكحتلاحيتافم
١١٢..............ةدايقلاةلجعطبض
١١٢.....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
١١٣..............ةدايقلاةلجعةئفدت
١١٣..............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١١٣......................يمامألا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١١٥.......................يفلخلا
١١٦........................ةلصوبلا
١١٦.........................ةعاسلا
١١٧.......تاقحلملاليغشتسباقم
١١٧..............يكلساللانحشلا
١١٩..................رئاجسلاةعالو
١٢٠................رئاجسلاضفانم

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

١٢٠...................تارشؤملاو
١٢١.......تاسايقلاةزهجأةعومجم
١٢٤...................ةعرسلادادع
١٢٤.................تافاسملادادع
١٢٤.............ةلحرلاةفاسمدادع

نارودةعرسسايقم
١٢٤......................كرحملا
١٢٤..................دوقولاسايقم
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
١٢٥......................كرحملا
١٢٥.........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساءوض
١٢٦......................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
١٢٦.......................بكارلل
١٢٧..............نحشلاماظنءوض
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

١٢٧...............)كرحملاصحف
١٢٩.......لمارفلاماظنريذحتءوض

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٣٠....................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١٣٠....................)ةيئابرهكلا
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١٣٠...............)ABS(قالغنالل
عيمجبعفدلاماظنحابصم
١٣١......................تالجعلا

Lane Keep Assist (LKA))ءوض
١٣١....)راسملاىلعءاقبلادعاسم
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٣١......................ةيمامألا

١٣١.......مامألابةاشمدوجورشؤم
١٣٢......رجلاليغشتفاقيإحابصم
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak.................١٣٢
/رجلايفمكحتلاماظنحابصم

StabiliTrak.................١٣٢
ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم

١٣٣.........كرحملاديربتلولحم
١٣٣....قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم
١٣٣...........تاراطإلاطغضءوض
١٣٤........كرحملاتيزطغضءوض
١٣٤.....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٣٤....................نامألاءوض
١٣٥......يلاعلاءوضلاليغشتءوض
١٣٥..........حيباصملاليغشتركذم
تابثيفمكحتلاماظن

١٣٥.......................ةعرسلا
١٣٥....اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

تامولعملاتاشاش
تامولعمزكرم
١٣٦................)DIC(قئاسلا
١٣٨................ةيولعلاةشاشلا

ةبكرملالئاسر
١٤١.................ةرايسلالئاسر
١٤١...........كرحملاةقاطلئاسر
١٤٢...........ةرايسلاةعرسلئاسر
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٢

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٤٢...............ةرايسلاصيصخت

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

١٤٧.......................دعبنع
لماشلامكحتلاماظنليغشت

١٤٩.......................دعبنع

مكحتلاحيتافم

ةدايقلاةلجعطبض
Manual Steering Wheel)ةدايقلاةلجع

)ةيوديلا

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

.كنعاًديعبوأكنم
ةلجعلفقلىلعأىلإعارذلابحسا.٤

.اهناكميفةدايقلا
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةيئابرهكلاةلامإللةلباقلاهيجوتلاةلجع
ةيبوكسلتلاو

هيجوتلادومعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
وألفسألوأىلعأل،ةلامإلللباقلايبوكسلتلا
.فلخللوأمامألل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

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

ةدايقلاةلجعةئفدت

ةئفدتةزيمتاذتابكرمللةبسنلاب:)
فاقيإلوأاهليغشتلطغضا،ةدايقلاةلجع
رزلاراوجبرشؤملاحابصمءيضي.اهليغشت
.ةزيملاليغشتدنع
أدبتىتحقئاقد٣وحنةدايقلاةلجعقرغتست
.نيخستلا
ةلجعةئفدتةزيمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
دعاقملاةئفدتودعبنعءدبلادنعةدايقلا
ةدايقلاةلجعةئفدتلغتشتدق،اًيكيتاموتوأ
دعاقملاةئفدتعمدعُبنعءدبلادنعاًيئاقلت
يفاًدرابسقطلانوكيامدنعكلذواًضيأ

ىلعرشؤملاحابصملاءيضيالدق.جراخلا
دعاقملاةئفدتعجار.ةدايقلاةلجعةئفدت
.٦٥/اهتيوهتوةيمامألا

)هيبنتلاةلآ(قوبلا
ةدايقلاةلجعةصنمىلعنمaىلعطغضا
.)هيبنتلاةلآ(قوبلاقالطإل

يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

رطملارعشتسمعميمامألاجاجزلاةحسام
Rainsense ( رهظي AUTO)، هذهترفوتاذإ

ةزيملا

ةزيمنودبيمامألاجاجزلاةحسام
Rainsense ( عطقتملادادعإلارهظي )

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

HI)تاحسملمعلهمدختسا:)عفترم
.ةعيرس
LO)تاحسملمعلهمدختسا:)ضفخنم
.ةئيطب
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٤
AUTO)ةزيمرفوتلاحيف:)يكيتاموتوألا

Rainsense)اذهمدختسا،)رطملارعشتسم
ليطعتدنعةعطقتملاتاحسمللدادعإلا
تاحسممدختساوأ،رطملارعشتسم
.ةزيملاهذهنيكمتدنعرطملارعشتسم
ةحسامكرح،ةعطقتملاتاحسملاليغشتل
طيرشردأمث،AUTOىلإيمامألاجاجزلا
لفسألوأتاحسملاددرتةدايزلىلعأل
رعشتسم(Rainsenseةزيمتناكاذإ.هليلقتل
"Rainsense"رظنا،ليغشتلاديق)رطملا
.مسقلااذهيفاًقحال

INT)حسملاةزيمترفوتاذإ:)عطقتم
جاجزلاةحسامعارذكرح،طقفعطقتملا
ةدايزلىلعألصرقلاردأ.INTىلإيمامألا
.اهليلقتللفسألوأتاحسملاراركتلدعم

OFF)فاقيإلهمدختسا:)ليغشتلافاقيإ
.تاحساملاليغشت

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

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

ءلملوحتامولعمىلعلوصحلل٢٥١
.يمامألاجاجزلالسغماظنلئاسنازخ
ةحساملاةشيرىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
تناكاذإ.اهمادختسالبقيمامألاجاجزلاو
،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتمةرفشلا
بجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأاهررحف
لادبتساعجار.ةفلاتلاتارفشلالادبتسا
.٢٥٥/تاحساملاشير

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
لمحةدايزعجار.ةحساملاكرحمىلع
.٢٥٩/يئابرهكلاماظنلا

ةحساملافاقيإ

عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيف
يفتاحساملانوكتامدنعليغشتلافاقيإ
فاقيإعمAUTOوأ,HIوأLOعضولا
فقوتتسف،رطملارعشتسمةفيظوليغشت
.روفلاىلعتاحساملا

جاجزلاةحسامعارذكيرحتمتاذإامأ
حتفمتينألبقOFFىلإكلذدعبيمامألا
داعيسف،قئاقد١٠لالخوأقئاسلاباب
ةدعاقىلإكرحتتوتاحساملاليغشت
.يمامألاجاجزلا
ءافطإلاعضوىلإلاعشإلاليوحتمتاذإو
لعفبتاحسملمعبتاحساملامايقءانثأ
ةجيتنوأيمامألاجاجزلالسغةيلمعءارجإ
كلتنإف،Rainsenseرطملارعشتسملمعل
ىتحلمعلايفرمتستفوستاحساملا
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإلصت

رطملاساسح
رطملارعشتسمةزيمرفوتةلاحيف

Rainsenseفشتكيسف،ةزيملاليغشتعم
زكرملانمبرقلابدوجوملارعشتسملا
ىلعهايملارادقميمامألاجاجزلليولعلا
حسمتارمددعيفمكحتيويمامألاجاجزلا
ىوتسمبسحىلعيمامألاجاجزلا
.يلاحلاةيساسحلا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب
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١١٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
AUTO)عارذكرح:)يكيتاموتوألا

مقمث.AUTOىلإيمامألاجاجزلاةحسام
طبضتيكلةحساملاعارذيفةضبقلافلب
.ةيساسحلا

نمديزملىلعأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا

ليلقتللفسأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا

جراخيمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح.
ةيصاخليطعتلAUTOعضولا

Rainsense)رطملاراعشتسا(.
،اهليغشتفاقيإوأRainsenseةزيمليغشتل
صيصختيف"Rainsenseتاحسام"عجار
.١٤٢/ةرايسلا

ةحساملاعارذةعومجمةيامح

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

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

يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

ةلساغ/ةحساميفمكحتلارصانععقتو
جاجزلاةحسامعارذةياهنيفيفلخلاجاجزلا
.يمامألا
.دادعإلاطبضلليغشتلارصانعردأ

OFF)ةحسمملافاقيإ:)ءافطإلا.
INT)ةحسامليغشتبموقي:)عطقتم

.حسملاتارمنيبلصافعميفلخلاجاجزلا
ON)ةيفلخلاةحسمملاليغشت:)ةءاضإلا.
يمامألاجاجزلاةحسامعارذعفدا:1

ىلعلسغلالئاسشرنمنكمتتلمامألل
اذإ،ةيفلخلااريماكلاةسدعوةيفلخلاةذفانلا
.٥٠/ةيفلخلااريماكلاةآرمعجار.ترفوت
ةذفانلاليسغبتاحسمملاموقتفوسو
ىلإدوعتسوأفقوتتساهدعبمث،ةيفلخلا
تارودنمديزمل.اًقبسماهتددحيتلاةعرسلا
.رارمتسالاعمعارذلاعفدا،ليسغلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٦
اذإيفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحساملمعتنل
وأاًيلكاًحوتفمةعتمألاقودنصبابناك
اًحوتفمةعتمألاقودنصبابناكاذإ.اًيئزج
دوعتسف،ةيفلخلاتاحساملاليغشتءانثأ
.فقوتتمثنكرلاعضوىلإةحساملا

ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح

كرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
عضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشترصنع

OFFضعبيف.ةيفلخلاةحساملاليطعتل
Nعضويفةكرحلالقانناكاذإ،تارايسلا
،اًدجةئيطبةعرسبةرايسلاريستو)دياحم(
دنعاًيئاقلتةيفلخلاةحساملافقوتتفوسف
.يفلخلاجاجزلاةدعاق
يعيبطلاعضولاىلإةحساملاتايلمعدوعتو
وأ)يعيبط(Nعضويفلقنلاحبصيالامدنع
.ةبكرملاةعرسدادزت

Auto Wipe in Reverse Gear)حسم
)يسكعلالقانلايفيلآ

يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
ةيفلخلاةحساملالمعتفوسف،فاقيإعضو
لقاننوكيامدنعةرمتسمةروصباًيكيتاموتوأ
ةحسامموقتو)عوجر(Rعضويفةكرحلا
وأةضفخنمحسمتايلمعبيمامألاجاجزلا
ليغشترصنعناكاذإ.ةعرسلاةعفترم
،ليغشتلافاقيإعضويفةيفلخلاةحساملا
موقتو)عوجر(Rعضويفةكرحلالقانو

،INTحسمتايلمعبيمامألاجاجزلاةحسام
اًيكيتاموتوأةيفلخلاةحساملالمعتفوس
.INTحسمتايلمعب

.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.١٤٢/ةرايسلاصيصختعجار

جاجزلالسغلئاسنازخمادختسامتي
ةذفانلاويمامألاجاجزلانملكليمامألا
.ترفوتاذإ،ةيفلخلااريماكلاةآرموةيفلخلا
صحفا.٥٠/ةيفلخلااريماكلاةآرمعجار
نميأناكاذإنازخلايفلئاسلاىوتسم
لسغلالئاسعجار.لمعياللسغلايماظن
/٢٥١.

ةيفلخلااريماكلاةلساغ

ةحسامعارذعفدا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
لئاسشرلمامألاىلإيمامألاجاجزلا
دوعت.ةيفلخلااريماكلاتاسدعىلعلسغلا
عجار.اهريرحتدنعءدبلاعضوىلإعارذلا
.٥٠/ةيفلخلااريماكلاةآرم

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
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١١٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

تاقحلملاليغشتسباقم
تاقحلملاءابرهكذفنممادختسانكمي
فتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإل
.MP3لغشموأ،يولخلا

ليغشتلسباقمةثالثةبكرملابرفاوتي
لوسنوكلاةمدقميفسبقم:تاقحلملا
سبقموعارذلادنسملفسأسبقمويكرملا
.ةيفلخلانحشلاةقطنميف
تاقحلملاتاليصوتضعبنوكتالدق
ءابرهكذفانمعمةقفاوتمةيئابرهكلا
ليمحتةدايزىلإكلذيدؤيدقو،تاقحلملا
كانهتناكاذإ.ئياهملاتارهصنموأةبكرملا
.ليكولاعجارف،ةلكشم

عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
.٢٣٧/ةيفاضإةيئابرهكتادعمعجار.زاهجلا

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

سباقملانمةيئابرهكلاتادعملاةلازإبجي
مقتالو،لامعتسالاديقنوكتالامدنع
دحلااهتردقزواجتتيتلاتادعملاليصوتب
.ريبمأ١٥هردقوىصقألا

يكلساللانحشلا
نحشةطقنبةدوزمةبكرملانوكتدق
دنسملفسأنيزختلاةقطنميفةيكلسال
زترهوليك١٤٥ةردقبماظنلالمعي.عارذلا
عمقفاوتمدحاويكذفتاهًايكلسالنحشيو
Qi.لدعمبنحشلاماظنلاةقاطجرخلنكمي
تابلطتملاًقفو)تاو١٥(ريبمأ٣ىلإلصي
.يكذلافتاهلا

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

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

ةيوئمةجرد٢٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
ةيوئمةجرد٦٠ىلإ)تيهنرهف٤-(
ةجرد٠ونحشلاماظنل)تيهنرهف١٤٠(
ةجرد٣٥ىلإ)تيهنرهفةجرد٣٢(ةيوئم
.يكذلافتاهلل)تيهنرهفةجرد٩٥(ةيوئم
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٨

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

جماربلانأشبتارارقإ

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

)ةيجمربلاتاميلعتلا(دوكيلعلوصحلل
ةرايزءاجرلا،جَتنملااذهيفنٰمضملاردصملا

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

LG Electronicsحوتفملاردصملادوكاًضيأ
ءادأةفلكتهيطغتلطوغضملاصرقلاىلعكل
طئاسولاةفلكتلثم(عيزوتلااذهلثم
ىلإبلطىلعءانب)ةجلاعملاونحشلاو
.opensource@lge.comينورتكلإلاديربلا
نمتاونس)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
قئاثولايفيلاتلاةيلوؤسملاءالخإو
عمةمٰدقملاداوملانماهريغوأ/و
.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
ةعالوبةدوزملاتارايسلاصخياميف
يزكرملالوسنوكلايفدجوتيهف،رئاجسلا
بابىلعطغضا.حادقألالماوحنمبرقلاب
.ةعالولامادختساوهحتفللوصولا
مثاهيلعطغضا،رئاجسلاةعالومادختسال
ةرمقثبنتس،ةزهاجنوكتامدنعو.اهكرتا
.ًايتاذجراخللىرخأ

هيبنت

اهمايقءانثأرئاجسلاةعالوكاسمإيدؤي
رصنعنعاهعجارتمدعىلإنيخستلاب
فلتثدحيدق.نخستامدنعنيخستلا
رصنعوأةعالولابدئازلانيخستلانعمجان
ال.تارهصملادحأرجفنيدقوأ،نيخستلا
.نيخستلاءانثأرئاجسلاةعالوكسمت
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رئاجسلاضفانم
حادقألالماحيفرئاجسلاةضفنمدجوت
هذهترفوتاذإكلذو،طسوألالوسنوكلاب
.ةزيملا

هيبنت

ريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
يفلاعتشاللةلباقلارصانعلانمكلذ
رئاجسلانأشنمف،رئاجسلاةضفنم
يدؤتنأنيخدتلاداوموأةلعتشملا
.ةبكرملافلتىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإل
لخادلاعتشاللةلباقرصانعًاقلطمعضتال
.رئاجسلاةضفنم

نماهبحسبجي،رئاجسلاةضفنمةلازإل
نمدكأتللاًددجماهعفدا.حادقألالماوح
.اهتابث

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو

سيياقملاوريذحتلاءاوضأ
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
وأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتسا
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا

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

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(/١٣٦.

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

Units)ةيزيلجنإلاتادحولارتخا:)تادحولا
ةركبلاىلعطغضلاقيرطنعةيرتملاوأ
.بولطملارصنعلازييمتءانثأ
ىلعطغضا:تامولعملاةحفصتارايخ
يفاهضرعدارملارصانعلاديدحتلةركبلا
تامولعمزكرمعجار.تامولعملاقيبطت
.١٣٦/)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(
نمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
ةعرسلصتامدنع.ةدئازلاةعرسلا
،)ةعاس/ليم٧٥(اس/مك١٢٠ةرايسلا

رهظتامك.نينرتوصردصيفوس
تامولعمزكرم)DIC(ةشاشىلعةلاسر
.قئاسلا

تافاسملادادع
اهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـةبكرملا

ةلحرلاةفاسمدادع
يتلاةفاسملاةلحرلاةفاسمدادعنيبي
طبضةداعإةيلمعرخآذنمةرايسلااهتعطق
.ةلحرلاةفاسمدادعل
نمهطبضوةفاسملادادعىلإلوخدلامتي
عجار.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملالخ
.١٣٦/)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

،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقولاةيمكىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملا
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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

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

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

ماظنلوحتامولعملانمديزمل.صيخشتلا
ةداسولاماظنعجار،ةيئاوهلاةداسولا
.٧٦/ةيئاوهلا

ةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوث
ىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضي
.روفلا

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

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
بكارلل
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٨٢/باكرلاراعشتساماظن
لوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألاتامولعم
ةيئاوهلاةداسولاةلاحلرشؤمىلعيولعلا
.بكارلل

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرةءاضإبةلاحلارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاةلاحب
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا
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١٢٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل
يف)ليغشتلافاقيإ(offزمرلاءيضيامدنع
نأينعياذهف،ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظن
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.يجراخلايمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
قلعتتةلكشمكانهنوكتدقف،قالطإلا
مق،اذل.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملاب
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب

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

نحشلاماظنءوض

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

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

Service Mode)عضاومعجار.)ةمدخلاعضو
.١٧٥/ليغشتلاحاتفم

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
.ةرايسللررضثودحنودنالوحيسحابصملا
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هيبنت

ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
نلامبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشت
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا

هيبنت

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

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

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

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

عمةدايقلاتالحرنمليلقددعنأش
ءافطإليدؤينألوحملابيكرتمدع
.حابصملا

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

٢٢٥.

.ليكولاىلإهجوتف،اًئيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب
رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ

Emissions Inspection/Maintenance
ىلعف،)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
ىلإرابتخالاتادعمليصوتمتيسحجرألا
.)DLC(ةرايسلاتانايبطبرلصوم
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١٢٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ةمدختسمريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلارابتخاءارجإل
يفرثؤتدقةرايسلاىلعةمدخلاءارجإلوأ
ةيئابرهكتادعمعجار.ةرايسلاليغشت
ىلإةجاحلادنعليكولاعجار.٢٣٧/ةيفاضإ
.ةدعاسم
صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
لاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Serviceىلع Mode)ةمدخلاعضو(.
ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.

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

زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا

لمارفلاماظنريذحتءوض
لمارفرئاودنمةبكرملالمارفماظننوكتي
ةلاحيف.اًينورتكلإاهبمكحتلامتيةيكيلورديه
تامامصلاطبضمتي،لطعدوجوفاشتكا
لمارفلالئاسعفدبلمارفلاةساودلحامسلل
دنع.ةيكيلورديهلالمارفلارئاودىلإةرشابم
ماظنريذحتحابصمءيضي،لطعثودح
زكرمىلعلئاسرضرعمتيدقو،لمارفلا
ديدحتاًضيأمتيدقو.)DIC(قئاسلاتامولعم
ةوقةدايزمزليدقوةبكرملاةعرس
هجوت.لمارفلاةساودىلعةمدختسملا
عرسأبكتبكرمبلمارفلاماظنحالصإل
.نكميام

ةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.كرحملاليغشتءدبدنع
اًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلعلمعاف
.ةلكشمدوجوةلاحيفريذحتلل
اًضيألمارفلاماظنريذحتحابصمءيضيدق
لئاستناكاذإوأنكرلالمارفطبضدنع
ةوقتشالتاذإوأةبكرملاباًضفخنملمارفلا
.٢٥٢/لمارفلاتيزعجار.ةدشبلمارفلا

رهظتدق،ةنوخسلاديدشلمارفلاناكاذإ
متيدقو،قئاسلاتامولعمزكرمىلعلئاسر
لئاسنكيملاذإ.ةبكرملاةعرسديدحت
لمارفلانكتملاذإو،اًضفخنملمارفلا
نكرلالمارفريرحتمتاذإو،ةنوخسلاةديدش
يفةلكشمدوجوكلذينعيمثنمف،اًمامت
لمارفلاماظنحالصإلهجوت.ةبكرملالمارف
.نكميامعرسأبكتبكرمب
نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
نكمي.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
نكميوأةساودلاعفدبعصلانمنوكينأ
قرغتسينأنكميو.ضرألانماًريثكوندتنأ
امحابصملاناكاذإ.فقوتلللوطأاًتقوكلذ
ءارجإلةبكرملابحسكنكميف،اًئيضملاز
.٢٨٩/ةرايسلابحسعجار.اهيلعةمدخلا

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

نكرلالمارفحابصم(
)يئابرهكلا

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

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

ةنايص
Electric Parking

Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
)ةيئابرهكلا

ةرتفلءيضينأبجيتابكرملاضعبيف
ةمدخللةيئابرهكلانكرلالمارفءوضةزيجو
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتءدبدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
تاذتابكرمللةبسنلاب.ةلكشمدوجوةلاح
ءيضيالدق،نيوكتلاةداعإلةلباقلاةعومجملا
.ةبكرملاليغشتءدبدنعحابصملااذه
باهذلابجيف،اًئيضمحابصملااذهلضاذإو
تقوبرقأيفءالكولادحأىلإةبكرملاب
Electricعجار.نكمم Parking Brake
رهظتدق.١٩١/)يئابرهكلانكرلالمارف(
تامولعمزكرمةشاشىلعةلاسراًضيأ
.)DIC(قئاسلا

لمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغناللعناملا

ءدبدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
.كرحملاليغشت
نوكيثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو
.لاطعألانمريذحتللًازهاج
عرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
فقوأونامأبكلذكنكمأىتمفقوتلاب
ةرمكرحملالّغشاهدنعو.ةبكرملاليغشت
ترمتسااذإ.ماظنلاطبضةداعإلىرخأ
قالغناللةعناملالمارفلاماظنحابصمةءاضإ
ةبكرملاف،ةدايقلاءانثأىرخأةرمءاضأاذإوأ
توصردصيدقامك.ةنايصلاىلإةجاحيف
.مئادلكشبحابصملاءيضيامدنعسرج
قالغناللعناملالمارفلاماظنحابصمناكاذإ
)ABS(ريشيف،ءيضملاديحولاحابصملاوه
لمارفىلعيوتحتةبكرملانأىلإاذه
قالغناللةعناملالمارفلانكلو،ةيداع
.لمعتال
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١٣١ ليغشتلارصانعوتادادعلا
لمارفلاماظنريذحتحابصمنملكءاضأاذإ
ماظنريذحتحابصمو)ABS(قالغناللةعناملا
ةعناملالمارفلانأىلإاذهريشيف،لمارفلا
نأولمعتالةبكرملابةدوجوملاقالغنالل
مق،اذل.ةيداعلالمارفلايفًالطعكانه
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب
.١٢٩/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار

عيمجبعفدلاماظنحابصم
تالجعلا

عفدلاماظنحابصم
تالجعلاعيمجب

عفدلاماظنحابصم
ةيمامألاتالجعلاب

لباقملاحابصملاءيضيس،هرفاوتلاحيف
تالجعلاعيمجبعفدلاعضورايتخادنع
)AWD(ةيمامألاتالجعلابعفدلاعضووأ.
.١٩٥/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار

دقف،ينامرهكلانوللاىلإحابصملالوحتاذإ
.ليكولاعمرمألاعجار.امًالطعكانهنوكي

Lane Keep Assist (LKA)
ىلعءاقبلادعاسمءوض(
)راسملا

اذهءيضيس،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
LKAرفوتلاحيفرضخألانوللابحابصملا
.ةدعاسملل
ريودتقيرطنعةدعاسمللLKAرفاوتيدق
ةبكرملاتناكلاحيفقفربةدايقلاةلجع
كلذوةفشتكُمةراحةمالعنمبرتقت
.هاجتالااذهيففاطعنالاةراشإمادختساب
.ينامرهكلانوللابLKAحابصمءيضيس
ينامرهكلانوللابحابصملااذهءيضي
ريسةراحةرداغمدنعريذحتللهيبنتكضمويو
متدقةراحلاةمالعنأىلإةراشإللكلذو
.اهزايتجا
Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٢٣/)راسملاىلعءاقبلا

تابكرملانمريذحتلارشؤم
ةيمامألا

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢١٥/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
دوجوفاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةرشابمةبكرملامامأةاشملادحأ
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢١٩.
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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
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلا

ماظنفقوتحابصم
StabiliTrak

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
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلا

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

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

ةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحمةرارح

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
.ةبكرملاليغشت
ءارجإلةبكرملابهجوتف،كلذثدحيملاذإامأ
لمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلا
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبطلكشب

هيبنت

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

٢٥٠.

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

٢٥٠.

قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.يضايرلا

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.جلث/ديلج
.١٩٥/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار

تاراطإلاطغضءوض

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

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع

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

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

كرحملاتيزطغضءوض

هيبنت

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

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

دوقولاضافخناريذحتءوض

سايقمنمبرقلابحابصملااذهعقيو
متيامدنعةزيجوةرتفدعبءيضيو،دوقولا
لمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلاليغشت
.ماظنلا

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

نامألاءوض

ءدببقعةريصقةدملنامألاحابصمءيضي
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.كرحملاليغشت
ناكاذإ.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
ليغشتمتيملواًئيضمحابصملالظاذإو
ماظنيفلطعكانهنوكيدقف،كرحملا
لّطعمماظنليغشتعجار.ةقرسلاعنم
.٤٧/ةرايسلاةكرح
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يلاعلاءوضلاليغشتءوض

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
زاهجعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ضفخنملاءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلا
.١٥٢/ةيسيئرلاحيباصملل

IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

.١٥٠/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

حيباصملاليغشتركذم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ليغشترصانععجار.مادختسالاديقةيجراخلا
.١٥٠/ةيجراخلاحيباصملا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللاب
،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
ماظننوكيامدنعرضخألانوللاىلإلوحتيو
عضويفواًطوبضمةعرسلاتابثيفمكحتلا
تابثيفمكحتلاماظنعجار.ليغشتلا
.١٩٦/ةعرسلا

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ةعرسلا

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

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

هنإف،ءوضلااذهبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
.هقالغإماكحإمدعوأبابلاحتفدنعلمعي
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلالبقو
.بسانملكشب
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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
.قئاسلاتامولعمزكرمةحفصبتامولعملا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
رفوتتالدق.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ضعبيفتامولعملاتاشاشضعب
.تابكرملا

Infoةمئاقيفاًدجاوتمنوكتامنيب Page
Options"نكمي،"تامولعملاةحفصتارايخ

تادادعإىلإتامولعملاتاحفصةداعتسا
رارمتسالاعمطغضلابةيضارتفالاعنصملا
ةدايقلاةلجعليغشترصانعبRىلع
رصانعىلعةدوجوملاةركبلاوىرسيلا
سفنيفىنميلاةدايقلاةلجعليغشت
.تقولا

Speed)ةبكرملاةعرسضرعمتي:)ةعرسلا
يفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلاب
.)ةعاس/ليم(ةعاسلا
داصتقالاطسوتمو٢ةلحرلاوأ١ةلحرلا
ضرعةشاشرهظت:دوقولاكالهتسايف
ءاوس،اًيلاحةعوطقملاةفاسملاةلحرلا
نييعتةداعإرخآذنم،ليملاوأرتموليكلاب
ةفاسمدادعنييعتةداعإنكمي.ةلحرلادادعل
الوأمعنديدحتوVىلعطغضلابةلحرلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنع
١٠٠لكلتارتلليبيرقتلاطسوتملاضرعت
نولاغللليملكلوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك
ىلعًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(
مك١٠٠/تارتللاددعنملجسملاددعلا
رصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم(
طقفمقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلا
ةبكرمللاًيلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسم
.ةدايقلافورظريغتبسحريغتيفوسو
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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.٢٤٢/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإبىصوُي
.٣٠١/ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
لكشبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبمقتال

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

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

رمعللاًريدقتضرعي:ءاوهلارتلفرمع
ةلاحوكرحملاءاوهرتلفمادختساليقبتملا
ينعي%٩٥كرحملاءاوهرتلفرمع.ماظنلا
يلاحلاءاوهلارتلفرمعنم%٩٥نأ
لئاسرلاضرعمتيس.اًيقبتملازال
كرحملاءاوهرتلفرمعىلعًءانب
ةلاسرلاروهظدنع.ماظنلاةلاحو

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

REPLACE NOW"يغبني،"نآلاهلدبتسا
برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.نكممتقو

دعبءاوهلارتلفرمعةشاشطبضةداعإمزلي
،طبضلاةداعإل.كرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.٢٤٥/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنرظنا

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
نييعتةداعإرخآذنميضقنملاتقولا
ىلعطغضا،تقؤملاليغشتفاقيإل.تقؤملل
ةشاشلاهذهنوكتامدنعةزيجوةرتفلةركبلا
.ليغشتلاديقتقؤملاوةطشن
ةشاشلاهذهنوكتامدنعةركبلاىلعطغضا
.تقؤملانييعتةداعإلةطشن
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: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)م°(ةيوئملاتاجردلاب
.)ف°(ةيتياهنرهفلا
مداعبعشتمطغضضرعت:كرحملاززعم
.طيحملاءاوهلاطغضىلإةبسنلابكرحملا
ماظننعجتانلاززعملاطغضضرعمتيس
.ينيبروتلانحشلا

ضرعل:ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
سورتلاقودنصلئاسةرارحةجرد
وأ)C°(ةيوئملاةجردلابءاوسيكيتاموتوألا
.)F°(تياهنرهفةجردب

ريرمتلابمق:تامولعملاةحفصتارايخ
ىلعرهظتيتلاتامولعملاتاحفصرايتخال
ةركبلاىلعطغضاو.قئاسلاتامولعمزكرم
.اهديدحتءاغلإوأاهديدحتل

Blank Page)مدعحيتت:)ةغرافةحفص
ضرعقطانميفتامولعمةيأضرع
.ةعومجملاتامولعم

ةيولعلاةشاشلا

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

ةيولعةشاشبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
)HUD(،تامولعملاضعبضرعمتيهنإف
جاجزلاىلعةبكرملاليغشتبةقلعتملا
ةسدعلالخنمةروصلاضرعمتي.يمامألا
ةزهجأةحولىلعأبةدوجوملاةيولعلاةشاشلا
ةهجتمةروصكتامولعملارهظت.تاسايقلا
.ةرايسلاةمدقموحن

هيبنت

ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

تاغلبةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
ميقضرعنكمي.تابكرملاضعبيفةددعتم
ىرخألاةيمقرلاميقلاوةعرسلادادعةءارق
.ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
امنيبويدارلاربعةغللارايتخارييغتنكمي
لالخنمسايقلاتادحورييغتنكمي
Settingsعجار.تادادعلاةعومجم
ماظنليغشتليلديف)تادادعإلا(
)تارايخلا(Optionsوهيفرتلاوتامولعملا
.١٢١/تاسايقلاةزهجأةعومجميف
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يمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع

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

ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
عجار.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا
.١٤١/ةرايسلالئاسر

نوكتالدقةضورعملاتامولعملاضعب
هذهبةزهجمنكتملاذإكتبكرميفةحاتم
.تازيملا

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

ةروصةيوازطبضةزيملاهذهكلحيتت
.ةيولعلاةشاشلا
ريودتلاطبضزييمتءانثأةركبلاىلعطغضا
مق."طبضلا"Adjustعضوىلإلوخدلل
ةشاشلا(HUDضرعةيوازطبضلريرمتلاب
دادعإلاديكأتلةركبلاىلعطغضا.)ةيولعلا
يفىوسةزيملاهذهرفاوتتالدق.هظفحو
ةزهجأةعومجمعجار.)نكرلا(Pعضولا
.١٢١/تاسايقلا
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ةيولعلاةشاشلارظانم

ةشاشلايفةحاتمرظانمةعبرأكانه
وألئاسروةبكرملاتامولعمضعب.ةيولعلا
.رظنميأيفاهضرعنكميةبكرملاتاهيبنت

ةيمقرلاةعرسلاكلذضرعي:ةعرسلاضرع
ةعرسلادحوةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
كمامأيتلاةبكرملاضرعلثمتارشؤملاو
دعاسم/ةيرورملاةراحلاةرداغمريذحتو
ماظنلاوةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
طبضوةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
طقفتامولعملاضعبرهظت.ةعرسلا
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع
تادادعإيفةعرسلادحةمالعليطعتنكمي

HUD"لفسأ"ةيولعلاةشاشلاOptions
."ةعومجملا"Clusterةمئاقيف"تارايخلا"
.١٢١/تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار

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

ةيمقرلاةعرسلاضرعل:ةحالملاضرع
تامولعمعمةعرسلاضرعنمتارشؤملاو
.تارايسلاضعبيفةوطخبةوطخةحالملا
هاجتانوكيامدنعةلصوبلاهاجتاضرعمتي
.طشنريغةحالملا
يفةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
رظنميأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

ةيمقرلاةعرسلاضرعل:ءادألاضرع
ددعةءارقعمةعرسلاضرعنمتارشؤملاو
قودنصعضووةقيقدلايفكرحملاتافل
ترفوتاذإ(ةكرحلالقنرشؤموسورتلا
.)ةزيملاهذه

ةيولعلاةشاشلابةيانعلا
يأةلازإللخادلانميمامألاجاجزلافظن
حوضووأةدحنمللقتدقتاقبطوأخاسوأ
.ةيولعلاةشاشلاةروص
ليدنمبةيولعلاةشاشلاةسدعفيظنتبمق
مث،قفربةسدعلاحسما.جاجزفظنمومعان
.اهففج
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اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا
دنعةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرترذعتاذإ
:يلياممققحتف،لاعشإلاحاتفمليغشت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.

ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.
.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا

عافتراىلعةطوبضمةيولعلاةشاشلا.
.بسانم

.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.

.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

،ةحيحصريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف
.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
.٢٥٦/يمامألاجاجزلالادبتساعجار

ةبكرملالئاسر

ةرايسلالئاسر
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.

قئاسلاةدعاسمةمظنأ.

ةعرسلاتبثم.

ةبمللالادبتساوةرانإلا.

لسغلا/حسملاةمظنأ.

ذفاونلاوباوبألا.

نامألاةمزحأ.

ةيئاوهلاةداسولاةمظنأماظن.

ةكرحلالقانوكرحملا.

تاراطإلاطغض.

ةيراطبلا.

كرحملاةقاطلئاسر
ENGINE POWER IS REDUCED)مت

)كرحملاةقاطليلقت
ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا
ترهظاذإ.عراستلاىلعةرايسلاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دقو.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
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هذهضرعءانثأةبكرملاةدايقنكمي.ةبكرملا
ىصقألادحلاضفخنيدقنكلو،ةلاسرلا
هذهروهظرارمتسادنع.ةعرسلاوعراستلل
هجوتلابجي،رركتملكشباهضرعوأ،ةلاسرلا
برقأيفةمدخلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو

ةرايسلاةعرسلئاسر
SPEED LIMITED TO
XXX KM/H (MPH)

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

يصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملاىلع

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

ةحفصلاىلعتادادعإلازمرسملبمق.١
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبةيسيئرلا

تارايخلابةمئاقضرعلةرايسلاسملا.٢
.ةحاتملا

.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣

وأامةزيمءافطإلRوأ9سملبمق.٤
.اهليغشت

ىوتسمىلعأىلإلاقتناللzسملِا.٥
.تادادعإلاةمئاقل

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدق

يفلخلادعقملاريكذت
حتفدنعةلاسروةرافصرودصىلإاذهيدؤي
.ةرايسلاليغشتءانثأوألبقيفلخلابابلا
.ليغشتوأفاقيإسملا

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

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس
امدنعءاوهلاقفدترادقمدادعإلااذهددحي
وهخانملايفمكحتلاةحورمدادعإنوكي

Auto Fan)ةيئاقلتةحورم(.
.ةيلاعوأةطسوتموأةضفخنمسملِا
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١٤٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ديربتلاةيتاذدعاقملا
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
ةجردنوكتامدنعدعاقملاةيوهتميظنتو
دعاقملاةئفدتعجار.ةئفادةروصقملاةرارح
.٦٥/اهتيوهتوةيمامألا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةئفدتلاةيتاذدعاقملا
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
ةجردنوكتامدنعدعاقملاةئفدتميظنتو
ليغشتفاقيإنكمي.ةدرابةروصقملاةرارح
رارزأمادختسابةيكيتاموتوألادعاقملاةئفدت
عجار.طسوألافرلاىلعدعاقملاةئفدت
.٦٥/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

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

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

Ionizer

اهرفاوتةلاحيفةزيملاهذهدعاست
لخاددوجوملاءاوهلافيظنتىلعاهليغشتو
حاقللابوبحلثمتاثولملاةلازإوةبكرملا
يجوزلامكحتلاماظنعجار.رابغلاوحئاورلاو
.١٥٨/خانملابيكيتاموتوألا

.ليغشتوأفاقيإسملا

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(

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

.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأةطشنريغسملِا

مامألانمةاشملافشكةزيم
نمدحلاوأبنجتيفةزيملاهذهدعاستدق
عمةيمامألاتامداصتلانعجتانلاررضلا
.نيبيرقلاةاشملا
/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار

٢١٩.

.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأةطشنريغددح

ريسلاةكرحعمفّيكتلاراذنإ
امدنعراذنإضرعةلأسمدادعإلااذهددحي
ماظنلاةطساوباًمامتةرايسلافقوتت
أدبتمثةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.ىرخأةرمكرحتلايفكمامأيتلاةرايسلا
/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار

١٩٨.

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٤
ريسلاةراحرييغتراذنإ
ىلعراذنإضرعةلأسمدادعإلااذهررقي
بنجتيفكتدعاسملةيجراخلاايارملا
وأةيئرملاريغةطقنلايفةرايسبمادطصالا
،ةيئرملاريغةطقنلانمةعرسببرتقتةرايسب
ةراحلارييغتلةروانمبكمايقءانثأكلذو
)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتعجار.ةيرورملا
/٢٢١.

اًضيأمتي،ريسلاةراحرييغتهبنمليطعتدنع
.ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمهبنمليطعت
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةيفلخلااريماكلابنكرلادعاسمزومر
دعاسمماظنزومرنيكمتبدادعإلااذهموقي
ةمظنأعجار.ةيفلخلااريماكلابنكرلا
.٢٠٨/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

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

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةمءالملاوةحارلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
هيبنتلاتوصىوتسم.
فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ.
ايارملليكيتاموتوألايطلا.
رطملاتارعشتسمبةدوزملاتاحساملا.
فلخللريسلادنعيئاقلتلاحسملا.
.Hands Free Liftgate Control

)يفلخلابابلايفنيديلارحمكحتلا(

هيبنتلاتوصىوتسم
.ةرافصلاتوصىوتسمدادعإلااذهددحي
تامولعملاةشاشيفمكحتلارصانعسملا
.توصلاىوتسمطبضلهيفرتلاو

فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ
ةلامإمتتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
نيتيجراخلايمامألابكارلاوقئاسلايتآرم
ةبكرملاعضورييغتمتيامدنعلفسألاىلإ
برقلابضرألاةيؤرنيسحتل)عوجرلا(Rىلإ
عضوىلإاذهدوعيس.ةيفلخلاتالجعلانم
نمةبكرملاعضورييغتدنعقباسلاةدايقلا
نوكيامدنعوأ،)فلخللعوجرلا(Rعضولا
ىلإةلامإلاايارمعجار.فاقيإلاديقكرحملا
.٤٩/يسكعلاعضولا

قئاسلا-ليغشتوأةطشنريغسملا
-ليغشتوأقئاسلا-ليغشتوأبكارلاو
.بكارلا

ايارملليكيتاموتوألايطلا
ايارملاحتفوأيطمتي،ليغشتلادنع
عمطغضلادنعاًيكيتاموتوأةيجراخلا
ماظنلاسرإزاهجرزىلعرارمتسالا

RKE QوأK.٤٨/ايارملايطعجار.
.ليغشتوأفاقيإسملا

تاحساملايفراطمألاتارعشتسم
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
لمعتو،ةبوطرفاشتكادنعتاحساملا
.عطقتملاعضولايفتاحساملا
.لَعفموألطعمسملا

فلخللريسلادنعيئاقلتلاحسملا
ةحساملاليغشتكلذكوليغشتلادنع
ةيفلخلاةحساملالمعتفوس،ةيمامألا
ىلإةرايسلاعضوريغتيامدنعاًيكيتاموتوأ
R)عوجر(.
.ليغشتوأفاقيإددح
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١٤٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
Hands Free Liftgate Control)مكحتلا

)يفلخلابابلايفنيديلارح
ةكرحبةعتمألاقودنصبابليغشتنكمي
دصملانمرسيألابناجلالفسألكر
.٣٨/يفلخلابابلاعجار.يفلخلا
وأ)ليغشتلافاقيإ(Offددح

On-Open and Close)حتف-ليغشت
On-Openوأ)قالغإو Only)ليغشت-
.)طقفحتف

ةرانإلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةرايسلاعقومديدحتحيباصم.
جورخلادعبامةرانإ.

ةرايسلاعقومديدحتحيباصم
حيباصملاضيموىلعدادعإلااذهلمعي
نمKىلعطغضلادنعةرايسللةيسيئرلا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
.)RKE(حاتفم

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

جورخلادعبامةرانإ
حيباصملاةءاضإةدمدادعإلااذهددحي
ةرايسلاليغشتفاقيإدعبةيسيئرلا
.اهترداغمو

وأةيناث٦٠وأةيناث٣٠وأةطشنريغسملا
.ةيناث١٢٠

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
:يليامضرعمتيدقو،سملا
حوتفملابابلالفقعنم.
اًيئاقلتبابلالفق.
لجؤملابابلالفق.

حوتفملابابلالفقعنم
قئاسلابابلفقنوددادعإلااذهلوحي
،دادعإلااذهليغشتمتاذإ.بابلاحتفءانثأ
.رخأتملاباوبألالافقإةمئاقرفاوتتنل
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

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

لجؤملابابلالفق
.ةرايسلاباوبألفقدادعإلااذهرخؤي
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

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

دعُبنعليغشتلا
دنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت.

دعُبنعليغشتلا
دعُبنعذفاونلاليغشت.
يكيتاموتوألاباوبألالفق.
يبلسلاباوبألالفق.
ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت.

دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم
حيباصملاضيموليغشتبدادعإلااذهموقي
ةطساوبةرايسلالفقحتفدنعةيجراخلا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
.RKEحاتفم

.حيباصملاوأةطشنريغسملا

دعُبنعلفقلابمالعإ
دنعةرايسلاةباجتساةيفيكدادعإلااذهددحي
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجةطساوباهلفق
.RKEحاتفمنودب
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٦
وأقوبلاوحيباصملاوأةطشنريغسملا
.طقفقوبلاوأطقفحيباصملا

دعُبنعبابلاحتف
لكلفقحتفنيبدادعإلااذهراتخي
طغضلادنعطقفقئاسلابابوأباوبألا
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجنمKىلع
.RKEحاتفمنودب

.قئاسلابابوأباوبألالكسملا

دنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنعليغشتلا
دعاقملاىلعاًيئاقلتدادعإلااذهلغتشي
مادختسادنعدعاقملاةيوهتةزيمبةدوزملا
مايألايفدعبنعليغشتلاءدبةفيظو
ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةنخاسلا
دعُبنعةرايسلاليغشتءدبو٦٥/اهتيوهتو
/٣٣.
.ليغشتوأفاقيإسملا

دنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنعليغشتلا
دعاقملاىلعاًيئاقلتدادعإلااذهلغتشي
مادختسادنعدعاقملاةئفدتةزيمبةدوزملا
مايألايفدعبنعليغشتلاءدبةفيظو
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةدرابلا
.٣٣/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبو٦٥/
.ليغشتوأفاقيإسملا

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

يكيتاموتوألاباوبألالفق
حتفمتيسيتلاباوبألايأدادعإلااذهددحي
بابضبقميفرزلامادختسادنعاهلفق
.ةرايسلالفقحتفلقئاسلا
.طقفقئاسلابابوأباوبألالكسملا

يبلسلاباوبألالفق
لفقمتيسناكاذإامدادعإلااذهددحي
دعبكهيبنتواهلفقوأاًيكيتاموتوأةرايسلا
ةطساوباًديعبكفارصناوباوبألالكقالغإ
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج

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

ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت
زاهجكرتدنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
حيتتو.ةبكرملالخادRKEلاسرإ
هيبنتنيكمتاًضيأةمئاقلاهذه

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

سولجلاعضو
:يليامضرعمتيدقو،سملا
دعقملامادختساةركاذ.
دعقملانمجورخلاةركاذ.

دعقملامادختساةركاذ
عاضوألاءاعدتساباًيئاقلتةزيملاهذهموقت
قئاسلل٢وأ١رزيفلبقنمةظوفحملا
فاقيإنملاعشإلاليوحتدنعيلاحلا
ACC/ACCESSORYىلإليغشتلا
.٦٢/ةركاذلادعاقمعجار.)تاقحلملا(
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

دعقملانمجورخلاةركاذ
جورخلاعاضوأاًيئاقلتةزيملاهذهيعدتست
عجار.ةرايسلانمجورخلادنعاًقباسةنزخملا
.٦٢/ةركاذلادعاقم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
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١٤٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

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

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
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٨

مكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
دعبنع
عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣
عجار،ةجمربلانأشبةدعاسملاوأراسفتسالل

see www.homelink.com/gm.

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

تاباوبحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلاءاغلإتاجارجلا
يفروكذملاءارجإلامادختساو
ليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ"
اذهيفًاقحالحضوملا"تاباوبلا
.مسقلا

ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملاًثيدحهتجمرب
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
بابحتفلابقتسازاهجىلعجارجلا
هنولورزلامسافلتخيدق.جارجلا
.ةعّنصملاةهجلابسح

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

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

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
.نآلابآرملابابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نيرخآلانيرزلاةجمربلةيلمعلاررك

ليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ
تاباوبلا
عجار،ةجمربلانأشبةدعاسملاوأراسفتسالل

see www.homelink.com/gm.

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

لماشلامكحتلاماظنليغشت
دعبنع
مكحتلليملاعلاماظنلامادختسا
دعبنع
يفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
ثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألاىلعفصنو
.ةراشإلا

يملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنعمكحتلل
ةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيبدنع
:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
يفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
يلاوحرمألااذهقرغتسيدق.ضيمولا

.ناوث١٠
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢

ماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلليملاعلا
:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل

ال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١
.رزلانعكعبصإعفرت

دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢
ىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث٢٠
يملاعلاماظنلاةجمرب"يف١ةوطخلا
"دعبنعمكحتلل
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ةرانإلا١٥٠

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٥٠.....................ةيجراخلا
حيباصملاءافطإركذم
١٥٢.....................ةيجراخلا
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملا
١٥٢......................ةيسيئرلا
١٥٢.......ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةدايقلاحيباصم
١٥٢...............)DRL(ةيراهنلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٥٢..................يكيتاموتوألا
رطاخملابريذحتلاءاوضأ

١٥٣.......................ةزامغلا
رييغتوفاطعنالاتاراشإ

١٥٣.......................راسملا
١٥٤..............فاطعنالاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١٥٤.....................تادادعلا
١٥٤................ليمجتلاحيباصم
١٥٤..................فقسلاءاوضأ
١٥٥.................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٥٥...................لوخدلاةرانإ
١٥٥...................جورخلاةرانإ
١٥٦...........ةيراطبلاةقاطةيامح
ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٥٦.....................ةيجراخلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
ةيجراخلا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعاًتبثم
:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ
O:ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإل.
)يئاقلت(AUTOعضولاىلإضبقملادوعي
ةداعإلىرخأةرمOىلإرِدأ.هريرحتدعب
.)يكيتاموتوأ(AUTOعضولاطيشنت

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسح،اًيكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
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١٥١ ةرانإلا

حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2
.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا

IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

تادادعلاةعومجميفbحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظننيكمتمتيامدنع

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

رزلاىلعطغا،IntelliBeamماظننيكمتل
فاطعنالاةراشإعارذةياهنىلعدوجوملا
حابصملايفمكحتلاحاتفمنوكيامدنع
رهظي.2وأAUTOعضولايفيجراخلا

ىلعقرزألايلاعلاءوضلاليغشتحابصم
حيباصمءيضتامدنعتادادعلاةعومجم
.يلاعلاءوضلا

IntelliBeamماظنبةدايقلا

الإةيلاعلاحيباصملاطيشنتبماظنلاموقيال
ةعاس/مك٤٠زواجتتةعرسبةدايقلادنع
.)ةعاس/ليم٢٥(
جاجزلافصتنمنمبرقلابرعشتسمكانه
.ماظنلايفايكيتاموتوأمكحتييمامألا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب
،ليغشتلاديقةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملالظت
ثودحىتح،يكيتاموتوألامكحتلاتحت
:ةيلاتلاتالاحلاىدحإ
ةيسيئرلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل
ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا

/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.
.)ةعاس/ليم١٢(ةعاس

ةطساوبIntelliBeamماظنليطعتمتي.
.فاطعنالاةراشإعارذيفدوجوملارزلا
رزلاىلعطغضا،رمألااذهثدحاذإ
ةراشإعارذةياهنىلعدوجوملا
يفمكحتلاحاتفمنوكيامدنعفاطعنالا
وأAUTOعضولايفيجراخلاحابصملا
ةعومجميفحابصملاءيضيس.2
IntelliBeamماظننأنيبيلتادادعلا
.هليعفتةداعإمت

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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ةرانإلا١٥٢
ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.

لعجيفببستيامم،ىلعأللعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا

وأةجرعتملاقرطلاىلعةدايقلا.
.تاعفترملا

حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
بابناكاذإريذحتةرفاصتوصردصي
لاعشإلافاقيإةلاحيفاًحوتفمقئاسلا
.ةيجراخلاحيباصملاليغشتو

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملاءوضلاو
ةيسيئرلا

كنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا:3
ليغشتل.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررحمث
عارذلاعفدا،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلا
.هررحمثكوحنهبحساوأىرخأةرم

ةعومجميفرشؤملااذهءوضءيضي
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتءانثأتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاتاذ

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
عارذبحسا،ةيلاعلاءاوضألاضموتيكلو
.هررحمث،كوحنفاطعنالاةراشإ

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

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضو
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
نل،ليغشتلاديقراهنلاحيباصمنوكتامدنع
حيباصملاوةرخؤملاحيباصمليغشتمتي
.ىرخألا

ليوحتمتيامدنعDRLراهنلاحيباصمئفطنت
.لاعشإلاءافطإوأOىلإةيسيئرلاحيباصملا

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

.تادادعلاةحولىلعأبةءاضإرعشتسمدجوي
.رعشتسملاِطغتال
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيسيئرلا
.قفنيف
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١٥٣ ةرانإلا
بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاماظنلمعي،ملظم
اًيجراخءوضلاناكاذإ.روفلاىلعًايكيتاموتوأ
ريخأتثدحيسف،جارجلاةبكرملاكرتتامدنع
ماظنليغشتلوحتينألبقفيفط
حيباصمىلإيئاقلتلاةيسيئرلاحيباصملا
ريخأتلاةرتفءانثأو.)DRL(ةيراهنلاةدايقلا
ةئيضمتادادعلاةعومجمنوكتالدق،هذه
يفمكحتلاحاتفمنأنمدكأت.اهتداعك
عضوميفتاسايقلاةزهجأةحولعوطس
ةءاضإليغشترصنععجار.لماكلاعوطسلا
.١٥٤/تادادعلاةحول

لكشباًعطاسطيحملاناكملانوكيامدنع
دقوأةيسيئرلاحيباصملائفطنتس،فاك
ةدايقلاحيباصمعضوىلإلقتنت
.)DRL(ةيراهنلا

ةيسيئرلاحيباصملاماظنليغشتفاقيإمتي
يفمكحتلاحاتفمليوحتدنعيكيتاموتوألا
ليغشتفاقيإوأOىلإةيجراخلاحيباصملا
.لاعشإلا

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

.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلاديق
ةيجراخلاحيباصملاليغشترصنعلقنا
.ةزيملاهذهليطعتل;وأOىلإ

رطاخملابريذحتلاءاوضأ
ةزامغلا

فاقيإوليغشتل|ىلعطغضا:|
فاطعنالاةراشإحيباصمضيموليغشت
ىرخأةرمهيلعطغضا.ةيفلخلاوةيمامألا
.تاضامولاليغشتفاقيإل
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضألمعت
.ةيئاوهلادئاسولاخفتنتامدنعاًيكيتاموتوأ

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

ةراشإللًامامتلفسأللوأىلعأللعارذلاكرح
.فاطعنالاىلإ
تادادعلاةعومجمىلعدوجوممهسضموي
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتايف
يفمهسلاأدبيىتحعارذلاضفخاوأعفرا
يفرمتسا.ةراحلارييغتىلإةراشإللضيمولا
ىتحةزيجوةرتفلهعضوميفهبكاسمإلا
ىلعطغضلامتاذإ.ةراحلارييغتةيلمعيهتنت
ةراشإضموت،قفربهريرحتوعارذلا
.تارمثالثفاطعنالا
رييغتوفاطعنالاةراشإليغشتفاقيإنكمي
ىلإعارذلاعاجرإلالخنماًيوديةراحلا
.يلصألاهعضوم
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ةرانإلا١٥٤
ملوأةعرسبضيمولايفمهسلاأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعي
.ةراشإلاةبملتقرتحاامبرف،ةراحلا
ملاذإ.اهلدبتساةقرتحمةبملةيأتدجونإ
عجار.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإقرتحت
.٢٦٠/ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا

فاطعنالاحيباصم
حيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
لمعتحيباصملاهذهنإف،فاطعنالا
:يليامملكثودحدنعاًيكيتاموتوأ
ضفخنملاءوضلاحيباصمليغشت.

.ةيسيئرلا
ةلجعوأفاطعنالاتاراشإليعفت.

.ةددحمةيوازىلعةدايقلا
.ةددحملاةعرسلانملقأةبكرملاةعرس.

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
تادادعلا

تادادعلاةحولةرانإعوطسطبضنكمي
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعو
D:ةدايزللفسألوأىلعألةركبلاكرح
.اهميتعتوأحيباصملاعوطس
ضرعلاتادحوعوطسةجردطبضمتي
موقيس.ةطيحملاةءاضإلابسحبايكيتاموتوأ
طبضبتادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع
تاشاشطبضهيلعمتيسىوتسملقأ
.اًيئاقلتضرعلا

ليمجتلاحيباصم
بابيأحتفدنعةفاطللاءاوضأءيضت
زواجتطيشنتمتيملامباوبألانم
زواجتليطعتل.فقسلاءاوضأ
jىلعطغضا،فقسلاءاوضأ OFF
.رزلاىلعدوجوملارشؤملاحابصمئفطنيسو

فقسلاءاوضأ

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

دحأحتفةلاحيففقسلاءاوضأليغشت
رزلايفرشؤملاحابصمليغشتمتي.باوبألا
.فقسلاءاوضأزواجتطيشنتةلاحيف
jطغضا OFFطيشنتءاغلإلىرخأةرم
.رشؤملاحابصمئفطنيسوةزيملاهذه
دحأحتفةلاحيففقسلاءاوضألمعتس
.باوبألا
طغضا:ليغشتلافاقيإ/ليغشت+
.اًيوديفقسلاءاوضأليغشتل

ةءارقلاحيباصم
ىلعةيفلخلاوةيمامألاةءارقلاحيباصمدجوت
باكرلاباوبأقوفويولعلالوسنوكلا
دنعًايكيتاموتوأحيباصملاكلتءيضت.ةيفلخلا
.بابيأحتف

:اًيوديةءارقلاحيباصمفاقيإوأليغشتل

ةءارقلاحيباصميفحابصملاتاسدعطغضا
.ةيمامألا

باكرلاباوبأىلعحابصملاتاسدعطغضا
.ةيفلخلا

ةءاضإلاتازيم
لوخدلاةرانإ
مظعموةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
وأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلاحيباصملا
طغضلادنعةءاضإلاةفيعضقطانملايف
دعبنعلوخدلالاسرإزاهجىلعKىلع
ماظنليغشتعجار.)RKE(حاتفمنودب
.٢٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
حيباصمعيمجءيضت،قئاسلابابحتفدنع
قئاسلاتامولعمماظنحيباصمو،مكحتلا
)DIC(،٣٠وحندعب.باوبألابويجحيباصمو
لقتمث،ةيجراخلاحيباصملائفطنت،ةيناث
ىتحىرخألاةيلخادلاءاوضألاةءاضإةدش
نعاًيوديلوخدلاةرانإليطعتنكمي.ئفطنت
ىلعهعضووألاعشإلاليغشتقيرط

ACC/ACCESSORY)طغضلابوأ)تاقحلملا
.RKEلاسرإزاهجنمQىلع

ديدحتءاوضأ"رظنا.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٤٢/ةرايسلاصيصختتحت"ةبكرملا

جورخلاةرانإ
ةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
ةءاضإلاتاذقطانملايفوأ،ليللاءانثأ
دعبقئاسلابابحتفمتيامدنع،ةدودحملا
دعبفقسلاءاوضألمعت.لاعشإلافاقيإ
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ةرانإلا١٥٦
حيباصملالظت.لاعشإلاليغشتفاقيإ
ةدملفقسلاحابصمكلذكوةءاضمةيجراخلا
.ًايكيتاموتوأئفطنتمث،ةنيعمةينمز
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
صيصختعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٤٢/ةرايسلا

ةيراطبلاةقاطةيامح
ةيامحلةممصمةيراطبلاةنحشظفحةيصاخ
.ةبكرملاةيراطب
ةءاضمةيلخادلاحيباصملاضعبكرتمتاذإ
ةيامحماظنموقيس،لاعشإلافاقيإمتو
حابصملاءافطإباهتنحشغارفنمةيراطبلا
.تقولاضعبرورمدعب

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

،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكينأبجي
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ
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١٥٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن

هيفرتلاوتامولعملاماظن

ةمدقم
١٥٧......ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

ةمدقم

ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنبيتكعجار
ويدارلالوحتامولعمىلعلوصحلل
ةحالملاماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاو
وهو.مالكلاوأتوصلاىلعفرعتلاةزيمو
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتي

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

ءاضوضلاءاغلإةزيمللقت،اهرفاوتةلاحيف
يفكرحملاجيجضنم)ANC(ةطشنلا
ةزيمبلطتتو.ةبكرملانميلخادلاءزجلا
ماظنلمع)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ
ويدارلاكلذكوعنصملايفتبثملاتوصلا
ةلاحيف(توصلامخضموتوصلاتاربكمو
لكشبمداعلاماظنوثحلاماظنو)هرفاوت
ىلإهعملماعتتيذلاليكولاجاتحيو.حيحص
امتادعمتيبثتةلاحيفةزيملاهذهليطعت
.ةلصلاتاذعيبلادعب
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٨

يفمكحتلاحيتافم
خانملا

خانملايفمكحتلامظن
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

١٥٨.......................خانملاب

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

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

خانملايفمكحتلامظن
خانملابيكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن
مكحتلاةشاشىلعوىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلاماظنرارزأمادختسامتي
.ةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلاطبضلخانملاب

فاقيإ/ليغشت.١
٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٣
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٤

قئاسلل
ةحورملايفمكحتلا.٥
بناجبةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٦

بكارلا

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

يفلخلا
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١٥٩ خانملايفمكحتلاحيتافم

خانملابمكحتلاةشاش

لكىدلةرارحلاةجردضرعةشاش.١
قئاسلاوبكارلانم

ةحورملايفمكحتلا.٢
ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٣

قئاسلاوبكارلانملك
٤.Sync)ةنمازتمةرارحةجرد(
ءاوهلاريودتةداعإ.٥
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلاحيتافم.٦
٧.Auto)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٨.A/C)ءاوهلافييكت(
فاقيإ/ليغشت.٩

عضووةحورملاتادادعإيفمكحتلانكمي
ةرارحلاةجردوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوت
نمSYNCوبكارلاوقئاسلانملكىدل
ةيسيئرلاةحفصلايفCLIMATEسمللالخ
خانملارزنموأهيفرتلاوتامولعملاماظنل
تامولعملاماظنةشاشقيبطتفصيف
يفرايتخالاءارجإنكميمثنمو.هيفرتلاو
رظنا.ةضورعملاخانملابمكحتلاماظنةحفص
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتليلد

خانملابمكحتلاةلاحةشاش

خانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةشاشرهظت
مكحتلاماظنرارزأطبضدنعةزيجوةرتفل
.طسوألافرلاىلعخانملاب

يكيتاموتوألاليغشتلا

ةحورملاةعرسيفاًيكيتاموتوأماظنلامكحتي
ريودتةداعإوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتو
اهديربتوأةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلا
.اهيفبغرتيتلاةرارحلاةجردىلإلوصولل
فئاظولاعيمجلمعت،AUTOرزلاةءاضإدنع
لكنييعتاًضيأنكميو.اًيكيتاموتوأةعبرألا
.دادعإلاضرعمتيواًيوديةدحىلعةفيظو
يفاًيكيتاموتوأمكحتلارارمتسامتيسو
اذإىتح،اًيودياهنييعتمتيمليتلافئاظولا
.اًئيضمAUTOرشؤملانكيمل
:يكيتاموتوألاليغشتلل

نمAUTOىلعطغضاوأسملا.١
.طسوألافرلاوأةشاشلا

ماظنلاكرتاو.ةرارحلاةجردنييعت.٢
كنكميمث.رقتسيىتحفاكتقول
.ةجاحلابسحةرارحلاةجردطبض

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
اًيكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
ةداعإحابصمءيضينلو.راحلاسقطلاءانثأ
ريودتةداعإرايتخال@ىلعطغضا.ريودتلا
ءاوهلارايتخالىرخأةرمهيلعطغضاو،ءاوهلا
.يجراخلا
ىلإةيزيلجنإلاسايقلاتادحورييغتنكمي
ةعومجملالخنمةيرتملاتادحولا
/تاسايقلاةزهجأةعومجمعجار.تادادعلا

١٢١.



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

خانملايفمكحتلاحيتافم١٦٠
OFF)وأليغشتمتييكطغضا:)ءافطإلا

خانملاةشاشليغشتفقوتي.ةحورملافاقيإ
فقويسوةحورملاليغشتفاقيإدنعةيمامألا
دنع.ةروصقملاىلإءاوهلاقفدتماظنلا
رزيأىلعطغضلاوأ،ليغشتلادادعإديدحت
خانملابمكحتلاماظنليغشتمتيس،رخآ
نملظي.يلاحلادادعإللاًقفولمعيو
ةرارحلاةجرديفمكحتلاطبضنكمملا
.ءاوهلاليصوتعضوو

w /x:ىلعةرارحلاةجردطبضنكمي
بكارلاوقئاسللةبسنلابلصفنموحن
.ةرارحلاةجردضفخوأعفرلطغضا.يمامألا
ةجردليلقتوأةدايزلرارمتسالاعمطغضا
.ةعرسبةرارحلا
بكارلاةرارحةجردطبضاًضيأنكمي
ةشاشرارزأسملقيرطنعقئاسلاو
.خانملابمكحتلا
مكحتلاةشاشىلعSyncسملا:ةنمازم
تادادعإبخانملاتادادعإةفاكطبرلخانملاب
ةجرديفمكحتلاحاتفمطبضا.قئاسلا
ةرارحلاةجردرييغتلقئاسلاةهجةرارحلا
ئفطني،بكارلاتادادعإطبضدنع.ةطبترملا
طابترامدعةلاحيفSyncرشؤمحابصم
.ةرارحلاةجرد

يوديلاليغشتلا

Q9 R:ةحورملابمكحتلارصانعطغضا
،خانملابمكحتلاةشاشوأطسوألافرلاىلع
عمطغضا.ةحورملاةعرسضيفختوأةدايزل
ةعرسلاطبضلمكحتلارصانعىلعرارمتسالا
ةعرستادادعإرهظت.عرسأوحنىلع
مكحتلايغليرزيأىلعطغضلا.ةحورملا
نكميمثنموةحورملايفيكيتاموتوألا
ىلعطغضا.ايوديةحورملايفمكحتلا

AUTOيكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل.
ضرعدنع:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
airعضوسملا،خانملاتامولعم delivery
مكحتلاةشاشببوغرملا)ءاوهلاليصوت(
رزءيضي.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلخانملاب
نمرزيأسمل.راتخملاءاوهلاليصوتعضو
يئاقلتلامكحتلايغليءاوهلاليصوترارزأ
يفمكحتلانكميمثنموءاوهلاليصوتيف
AUTOىلعطغضا.ءاوهلاقفدتهاجتا
.يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل

هاجتارييغتل]وأYوأzىلعطغضا
نمةعومجميأديدحتنكمي.ءاوهلاقفدت
يفرشؤمحابصمءيضي.مكحترصانعةثالث
.ددحملاعضولارز
:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل

Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا

.ةيضرألاجراخمىلإءاوهلاهيجوتمتي:]

z:يمامألاجاجزلاىلإءاوهلاهيجوتمتي.
نميمامألاجاجزلاعضولااذهفظني:0

متي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
.يمامألاجاجزلاىلإءاوهلاهيجوت
فاقيإ/ليغشتلامتييك0طغضا
يدؤيءاوهلاليصوتعضورييغت.ليغشتلا
.عيقصلاةلازإفاقيإىلإاضيأ
)ءاوهلافيكم(A/Cسملا:ءاوهلافييكت
ليغشتلخانملابمكحتلاماظنةشاشيف
.اهليغشتفاقيإوأاًيئاقلتءاوهلافييكتةزيم
وأةحورملاليغشتفاقيإةلاحيفو
نودامىلإةيجراخلاةرارحلاةجردضافخنا
.ءاوهلافيكملمعينلف،دمجتلاةجرد
ىلإةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
ءاوهلافيكمليغشتويكيتاموتوألاليغشتلا
.ةجاحلابسح
ءاوهلاريودتةداعإنيبليدبتللطغضا:@

.جراخلانمءاوهبحسوأةبكرملالخاد
عضوليعفتدنعرزلابرشؤملاحابصمءيضي
ديربتىلعدعاسياذهو.ءاوهلاريودتةداعإ
ءاوهلاليلقتوأةبكرملالخادةعرسبءاوهلا
.لخدتدقيتلاةيجراخلاحئاورلاويجراخلا
ةداعإيغلياذهليغشتلارصنعىلعطغضلا
AUTOطغضا.ةيكيتاموتوألاءاوهلاريودت
ليغشتلاىلإةدوعلل)يكيتاموتوأ(
ءاوهلاريودتةداعإليغشتمتيو،يكيتاموتوألا
.ةجاحلابسحايكيتاموتوأ
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١٦١ خانملايفمكحتلاحيتافم
ضعبيفاًيوديريودتلاةداعإعضورفاوتيال
،عاضوألاهذهيف.ءاوهلاليصوتعاضوأ
لوحتينلنكلرشؤملاحابصمءيضيس
.ريودتلاةداعإعضوىلإماظنلا

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

ةزهجُمةبكرملاتناكاذإ:نيأتلاماظن
فيظنتىلعةزيملاهذهدعاست،نيأتماظنب
ةلازإوةبكرملالخاددوجوملاءاوهلا
.ةبرتألاوحئاورلاوحاقللارابغلثمتاثولملا
ليغشتلاديقخانملابمكحتلاماظنناكاذإ
ةلاحرشؤمءيضيس،نكمُمنيأتلاماظنو
.خانملابمكحتلاةشاشىلعنيأتلاماظن
عجار،هليغشتفاقيإوأنيأتلاماظنليغشتل
لفسأ"ءاوهلاةدوجوخانملا"ةيئزجلا
.١٤٢/ةرايسلاصيصخت

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا
K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
.يجراخلاعضولا
نوكيامدنعىوسبابضلاةلازإةادألمعتال
لمعفقوتي.ليغشتلاعضويفلاعشإلا
ليغشتفاقيإةلاحيفبابضلاليزم
ACC/ACCESSORYىلعهعضووألاعشإلا
.)تاقحلم(
يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
ليغشتلاعضوىلعاهطبضنكمي
"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا.يكيتاموتوألا
رايتخادنع.١٤٢/ةرايسلاصيصختتحت
Autoعضو Rear Defog)بابضلاةلازإ
نمبابضلاةلازإةادألمعت،)اًيئاقلتيفلخلا
ةجردنوكتامدنعاًيئاقلتةيفلخلاةذفانلاىلع
ةرارحلاةجردوةدرابةيلخادلاةرارحلا
.كلذنملقأوأ)ف°٤٥(م°٧ةيجراخلا
ةيفلخلاةذفانلابةيولعلاةيكبشلاكالسألا
موقتنأضرتفُيالويئاوهطوطخنعةرابع
.بابضلاةلازإةادأليعفتمتيامدنعةئفدتلاب

دنعةيجراخلاايارملاةئفدتةيصاخلمعت
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
وأبابضلاةلازإىلعدعاستيهويفلخلا
.ايارملاحطسىلعنمعيقصلا

هيبنت

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



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

خانملايفمكحتلاحيتافم١٦٢
:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
،دعُبنعليغشتلاةيصاخبزيهجتلاةلاحيف
متيامدنعخانملايفمكحتلاماظنلمعيدق
ماظنلامدختسيس.دعُبنعةبكرملاليغشت
ءاوجأدوجوةلاحيفعيقصلاةلازإدادعإ
دادعإلامادختساليغشتوأجراخلابةدراب
ةرارحتاجرددوجوةلاحيفةدوربرثكألا
بابضلاليزملمعيدق.جراخلابةعفترم
اًقفودعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلا
حابصمءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربل
ءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإرشؤم
.دعُبنعليغشتلا
ماظنلمعيس،هبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
جراخلايفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدت
وجلاناكاذإدعاقملاةيوهتماظنلمعيسوأ
حيباصملاءيضتالدق.جراخلايفاًراح
ءانثأدعاقملاةيوهتوأةئفدتىلعةرشؤملا
ةبكرملاتناكاذإ.دعُبنعليغشتلاءدب
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيس،هبةزهجم
ًادرابوجلاناكاذإدعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
رشؤملاحابصملاءيضيالدق.جراخلايف
ليغشتءدبعجار.ةدايقلاةلجعةئفدتىلع
دعاقملاةئفدتو٣٣/دعُبنعةرايسلا
.٦٥/اهتيوهتوةيمامألا

رعشتسملا

ىلعأدوجوملا،يسمشلارعشتسملالمعي
،يمامألاجاجزلانمبرقلابتادادعلاةحول
.يسمشلاعاعشإلاةدشدصرىلع
تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختسَي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلاعيزوتعضووريودتلاةداعإوةحورملا
.ةنكممةحارلضفأىلعلوصحلل
يفيئاقلتلامكحتلاماظنلمعيالدقو
ةيطغتتمتاذإمئالملكشبخانملا
.رعشتسملا

ءاوهلاذفانم
ةيوهتلاتاحتف

يفدجوتطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتف
كلذكوتادادعلاةحوليبناجىلعوفصتنملا
لوسنوكلايفنيزختلاةقطنمةيفلخيف
.يزكرملا
قفدتهاجتارييغتلقلزملايضبقمكرح
.هقلغوأءاوهلا
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١٦٣ خانملايفمكحتلاحيتافم
ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
ءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملالخاد

كرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.
صاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلانيسحتل
.ةبكرملاىلإةلخادلاةبوطرلا

دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
يفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
تادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار
.ةبكرملليجراخلالكيهلل

تاحتفذفانمبةزهجأةيألخدتال.
دقوءاوهلاقفدتاذهقوعيدقف.ةيوهتلا
.ةيوهتلاتاحتفلفلتثودحيفببستي

ةنايصلا

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

لادبتساصوصخبليكولاىلإعوجرلاىجري
.رتلفلا

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

تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدعُي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٣٠١/ةنايصلالودجعجار
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٤

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٦٥.................ةتتشملاةدايقلا
١٦٦.................ةيئاقولاةدايقلا
١٦٦................ةرايسلابمكحتلا
١٦٦........................ةلمرفلا
١٦٦.........................ةدايقلا
١٦٧....قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٦٧..................مكحتلانادقف
١٦٨......ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٦٨.......ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٦٩........ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٧٠...............ةرايسلاتقلعاذإ
١٧١............ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٧٤........ةديدجلاةرايسلاضيورت
١٧٥..........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٧٦............كرحملاليغشتءدب
١٧٧...............ماظنلافاقيإ/ءدب
١٧٨.................كرحملاناخس
تاقحلملاةقاط
١٨٠.............)RAP(ةزجتحملا
١٨٠..........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٨٠..........نكرلاعضونملقنلا
ةلباقحوطسىلعنكرلا

١٨٢.....................لاعتشالل
١٨٢............ةلاعفلادوقولاةرادإ

١٨٣...................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
١٨٣..................كرحملامداع
١٨٤......اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
١٨٤....يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
١٨٨..................يوديلاعضولا

ةدايقلاةمظنأ
١٩٠.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

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

١٩١.............)يئابرهكلانكرلا
١٩٢...............لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن

١٩٢............)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٩٣.........تابثلايفينورتكلإلا
١٩٥............ةدايقلاعضوبمكحتلا

ةعرسلاتبثم
تابثيفمكحتلاماظن

١٩٦.......................ةعرسلا
ةعرسلايفمكحتلاةزيم
١٩٨......................ةيمؤالتلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢٠٧.........قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٠٨.......................فلخلل
٢١٥........ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢١٥.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ةيكيتاموتوألالمارفلا

٢١٧...............)FAB(ةيمامألا
ةاشملاةلمرفماظن

٢١٩.................)FPB(مامألاب
ءايمعلاةقطنملاهيبنت

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

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

دوقولا
٢٢٥................ايلعلاةئفلادوقو
٢٢٥..............هبىصوملادوقولا
٢٢٥.......همادختساعونمملادوقولا
٢٢٦..........دوقوللةفاضملاداوملا
٢٢٦....................دوقولاةئبعت
٢٢٧.......ةلومحمدوقوةيواحةئبعت



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18
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ةروطقمبحس
٢٢٨....بحسلانأشبةماعتامولعم
تاداشرإوةدايقلاقرط
٢٢٨........................رطقلا
٢٣٢.................ةروطقمبحس
٢٣٤........ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

٢٣٥.............)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٣٧.........ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ةدايقلاتامولعم

ةتتشملاةدايقلا
يتلاوهابتنالاتتشتروصنمديدعلاكانه
مكحلامزتلا.ةدايقلانعكزيكرتفرصتدق
ىرخألاماهملاعدتالو،رومألاىلعبئاصلا
تّنسدقو.قيرطلانعكهابتنافرصت
نأشبنيناوقلاةيلحملاتاموكحلانمديدعلا
فرعتلاكيلعاذل.ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
.كتقطنميفةيلحملانيناوقلاىلع
صرحا،ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتبنجتل
،قيرطلاىلعكرظننوكينأىلعاًمئاد
.ةدايقلايفكنهذو،ةدايقلاةلجعىلعكاديو
ةدايقلافقاوميففتاهلامدختستال.

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا

عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا

،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.
ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا

ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلالبق

ءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
.لافطألاب

وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثتةليسو

،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
ثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
كيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤي
.ةدايقلايفزيكرتلا

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
،ماظنلااذهمادختسالوحتامولعملانم
لومحمفتاهنارقإةيفيككلذيفامب
همادختساو
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ةيئاقولاةدايقلا
وهامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصقُي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو".اًعقوتمسيل
رظنا.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٦٩/نامألاةمزحأ
نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكومهتافرصتعقوت.ءاطخألا
.اهلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل
.ةدايقلا

ةلمرفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
نيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساود
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلاءارجإلانأ

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

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

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

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

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا
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١٦٧ ليغشتلاوةدايقلا
،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.

قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادزمث
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا

هيجوتقالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
.ةلمرفلاءانثأةبكرملا

قيرطلانمةرايسلادادرتسا

نمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
قيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلع
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأ

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،اًيلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،اًبيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا

ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلاىلع

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

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
دقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالاةوق

دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا

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

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك

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

وأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.
كلذيفامب،ةئجافمةروصبةلمرفلا
لقنلالخنمةبكرملاةعرسضفخ
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٨
نأنكمي.ىندألاسرتلاىلإرايغلا
قالزنايفةئجافمتاريغتيأببستت
.تاراطإلا

يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
يفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
يلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلا
.عراستلاوفقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلا
يفأطبأةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا
بنجتوةدايقلافورظنمعاونألاهذه
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلا
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا

ريذحت}
عوقويفلمارفلاللبببستينأنكمي
مئالملالكشلابلمعتالدقو.تامداصتلا
نأنكمياممةعيرسلاتافقوتلادنع
امك.دحاوبناجىلعبحسلايفببستي
.ةبكرملاىلعةرطيسلادقفتنأنكمي
وأةريبكةلحومهايمكربربعةدايقلادعبو
ةفخبطغضا،ةبكرملا/ةرايسلالسغدعب
لكشلابلمعتىتحلمارفلاةساودىلع
.يعيبطلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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
.٢٦٦/تاراطإ

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

عيمجبعفدلاماظنعضوطيشنتبمق.
عضوبمكحتلارظنا.)AWD(تالجعلا
.١٩٥/ةدايقلا

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
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لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.

.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
.رادحنالاديدشولزانقيرطىلعلمارفلا

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

فارحناىلإيدؤتالتاعرسبةدايقلا.
مدع.اهبدجاوتتيتلاةراحلانعةرايسلا
طخلاروبعمدعوضرعلابفارحنالا
.طسوألا

؛تاعفترملاممقىلعةدايقلاءانثأهبتنا.
اهبريستيتلاةراحلايفقئاعدجويدقف
وأةلطعتمةرايس،لاثملاليبسىلع(
.)مطحتثداح

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

تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح.
)AWD(.ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار/

/تالجعلاعيمجبعفدلاماظنو١٩٥
١٩٠.

ءاتشلالصفيفةدايقلا
جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا
تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
ءانثأرذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
دنعلتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلا
أدبيامدنع)تيهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرد

ةدايقلابنجت.لوطهلايفيديلجلارطملا
راطمألالوطهدنعوألتبملاديلجلاىلع
.قرطلاةجلاعممتتىتحةيديلجلا

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلا

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

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

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

ليغشتلاوةدايقلا١٧٠
تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح.

)AWD(.ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار/
/تالجعلاعيمجبعفدلاماظنو١٩٥
١٩٠.

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(

)عبتي(ريذحت

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
بناجىلعاًبيرقت)نيتصوب(
ثيحبحايرللهجاوملاريغةرايسلا
ددجتملاءاوهلالخدينأنكمي
.ةرايسلالخادىلإ

ةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
اهتحتوأمكحتلاةحولىلع
.لماكلكشب

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

مداععجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٨٣/كرحملا

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

ةداعإلةيراطبلانحشىلعظافحلايف
حيباصملابتاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشت
كلذءارجإبمق.ةدعاسملابلطلةيمامألا
.دوقولاىلعظافحللنكممردقلقأب

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

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



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18
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تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوددح
)AWD(.و١٩٥/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار
.١٩٠/تالجعلاعيمجبعفدلاماظن

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
.٢٨٩/ةرايسلابحسعجارف

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

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

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

تاقصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ددعةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
دحلاو)1(باكرللةصصخُملادعاقملا
)2(ةبكرملاباعيتسانزولىصقألا
.لطرلاومارغوليكلاب
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٢

تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
ديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملانم
تاراطإلاطغضو٢٦٦/تاراطإعجار
/٢٦٨.

ةلومحلانعةمهمتامولعمًاضيأدجوت
دقو.ةبكرملاتاراطإ/دامتعاقصلميف
ةرايسلليلامجإلانزولاريدقتكلحضوت
)GVWR(روحملليلامجإلانزولاريدقتو
)GAWR(يمامألاروحمللةبسنلاب
/دامتعالاقصلم"عجار.يفلخلاو
.مسقلااذهيفًاقحال"تاراطإلا
-حيحصلالمحلادحديدحتتاوطخ"

ةرابعنعثحبا.١
"The combined weight of

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

ةلومحلاوباكرللعمجملانزولا(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا

قئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلاباكرلاو

قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
وأمغكXXXنمباكرلاو

XXXلطر.
حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤

.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
ناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
لطر١٤٠٠يواسي"XXX"رادقملا
١٥٠نزوبباكرةسمخكانهو
حبصيذئدنع،ةبكرملايفًالطر
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

ةصصخمالوةممصمتسيلةبكرملاهذه
.ةروطقمبحسل

١لاثم
لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١

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

مغك١٣٦=٢×)ًالطر١٥٠(
.)لطر٣٠٠(

=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
.)لطر٧٠٠(مغك٣١٧
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١٧٣ ليغشتلاوةدايقلا

٢لاثم
لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١

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

مغك٣٤٠=٥×)ًالطر١٥٠(
.)ًالطر٧٥٠(

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٢٥٠(

٣لاثم
لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١

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

مغك٤٥٣=٥×)لطر٢٠٠(
.)لطر١٠٠٠(

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
.)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
ىلععالطاللكتبكرمبةلومحلاو
كتبكرمةعسنزونعةددحمتامولعم
نزولاديزينأبجيال.سولجلانكامأو
نعةلومحلاوباكرلاوقئاسللعمجملا
.كتبكرمبنزولاةعس

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

قصلملاىلعلاثم

صاختاراطإلا/ةداهشللقصلمدجوي
ىطسولاةماعدلاىلعتبثُمةبكرملاب
.)بةماعدلا(
ةبكرملاتاراطإمجحضرعتدقةقاطبلا
لوصحللبولطملاخفنلاطغضوةيلصألا
.ةبكرملاةلومحليلامجإلانزولاىلع
يلامجإلانزولاةعسقصلملاحضوي
نزولاةبسناذهىلعقلطيو.كتبكرمل
ريدقتلمشي.)GVWR(ةبكرملليلكلا
ةبكرملانزوةبكرملليلامجإلانزولا
.ةلومحلاودوقولاوباكرلاعيمجو



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

ليغشتلاوةدايقلا١٧٤

/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
اهبحومسملاىوصقلانازوألاراطإلا
يتلاو،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
روحملليلكلانزولاةبسناهيلعقلطُي
)GAWR(.ةيقيقحلالامحألاةفرعمل
كنكمي،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
عيطتسيو.نزوةطحميفةرايسلانزو
ىلعصرحا.كلذيفكتدعاسمليكولا
طخيبناجىلعيواستلابلمحلاعيزوت
.ةبكرملافصتنم

هيبنت

تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملانارودلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةقطنميفءايشألاعض.
نألواح.ةبكرملابةلومحلا
.يواستلابلمحلاعزوت

ءايشألاسيدكتبمقتال.
،رفسلابئاقحلثم،ةليقثلا
نوكتثيحبةبكرملالخاد
دنسمىوتسمقوفاهضعب
.دعاقملابسأرلا

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

لخادءيشيألقندنع.
ىلعصرحلابجي،ةبكرملا
.ناكمإلاردقهطبر

اذإًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإجاتحتنكتمل

ليغشتلاوةيادبلا

ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
ءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.

لوأل،ةضفخنموأةيلاعتناك
بنجت.)ليم٥٠٠(رتموليك٨٠٠

لماكلاحتفلاعمليغشتلاءدب
ةكرحلالقنبنجت.قناخلامامصل
ةبكرملاةلمرفلىندألارايغلاىلإ
.اهئاطبإوأ

٣٠٠لوألئجافملافقوتلابنجت.
يفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(مك
لمارفلاليتنوكيالءانثألاهذه
دقو.دعبهنييلتمتدقديدجلا
ىلِبىلإةئجافملاتافقوتلايدؤت
ةجاحلاوناوألالبقديدجلاليتلا
عبتا.لقأةرتفدعبهلادبتساىلإ
تيرتشااملكاذهنييلتلاداشرإ
.لمارفليت

ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.اًيجيردتلمحلاوكرحملا
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١٧٥ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاحاتفمعضاوم

نودبينورتكلإلاعشإىلعةبكرملايوتحت
.رزةطغضبءدبلالالخنمحاتفم
،لمعياليطاغضنالاليغشتلارزناكاذإ
ةراشإنمةبيرقةرايسلانوكتنأنكمي
عملخادتلاببسُيامميوقويداريئاوه
.)RKE(حاتفمنودبيكلساللالوخدلاماظن
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشترظنا
.٢٨/)RKE(حاتفم
ليغشتبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
.لمارفلاةساودمادختسابجيو،ةرايسلا
دجوتال(ليغشتلافاقيإ/كرحملافاقيإ
طغضا،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤمحيباصم
ENGINEىلع START/STOPةدحاوةرم
.كرحملاليغشتفاقيإل

فوس،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
لظتفوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتي
رظنا.ةطشن)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاط
.١٨٠/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط

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
رظنا.نكرلالمارفقّشع.٤

Electric Parking Brake)لمارف
طغضا.١٩١/)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
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٦
فاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ىلعطغضا،ليغشتلا

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
.١٧٦/كرحملاليغشتءدبرظنا

ةمدخلاعضو

ليغشتلانمققحتللعضولااذهرفوتي
وهامكلاطعألارشؤمحابصملميلسلا
تاثاعبنالانمققحتلاضارغألبولطم
سورتلاقودنصرظنا.صيخشتلاوةمدخللو
.١٨٤/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
ةيئابرهكتادعمرظنا.كلذنعجتان
.٢٣٧/ةيفاضإ

:ةكرحملاليغشتءدبل
،حاتفمنودبلوخدلاماظنعم.١

ماظنلاسرإزاهجنوكينأبجي
RKEطغضا.ةبكرملالخاد

ENGINE START/STOPطغضلاءانثأ
نارودءدبدنع.لمارفلاةساودىلع
ضفخنتفوس.رزلاررح،كرحملا
ال.كرحملانيخستعمؤطابتلاةعرس
ءدبدعبكرحملاةعرسةدايزبمقت
.ةرشابمليغشتلا
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١٧٧ ليغشتلاوةدايقلا
سيلRKEماظنلاسرإزاهجناكاذإ
وأ،شيوشتكانهناكوأ،ةبكرملايف
ةيراطبىوتسمضافخناةلاحيف
زكرمموقيفوسف،RKEماظن
.ةلاسرضرعب)DIC(قئاسلاتامولعم
دعُبنعلوخدلاماظنليغشترظنا
.٢٨/)RKE(حاتفمنودب

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملاريودتلاحيف
رزىلعطغضلاقيرطنع

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/فاقيإ(Stop/Startماظنموقيس
ةدعاسمللكرحملاليغشتفاقيإب)ليغشتلا
تانوكمبدوزموهف.دوقولاىلعظافحلايف
ءدبتارمددعةدايزلاًصيصخةممصم
.ليغشتلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لاعشإلاحاتفمكرحمث)نكر(Pعضولا
نمجورخلالبقءافطإلاعضولاىلإ
.ةرايسلا

كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا

فقوتدعبولمارفلاىلعطغضلادنع
فاقيإمتيدقاًمامتةكرحلانعةرايسلا
سايقمضرعي،فقوتلادنع.كرحملاليغشت
AUTOكرحملانارودةعرس STOP.رظنا
دنعو.١٢٤/كرحملانارودةعرسسايقم
ةساودىلعطغضلاوألمارفلاةساودريرحت
.كرحملاليغشتةداعإمتيس،دوقولا
ببستتدق،ةرايسلاءادأىلعظافحلل
كرحملاليغشتةداعإيفىرخألافورظلا
.لمارفلاةساودريرحتلبقاًيئاقلت
ةداعإمتيوأ/وةيئاقلتتافقوتثدحتالدق
:ببسباًيئاقلتليغشتلا
ليغشتخانملابمكحتلاتادادعإبلطتت.

نمةرايسلانيخستوأديربتلكرحملا
.لخادلا

.ضفخنمةرايسلاةيراطبنحش.

.اًرخؤمةرايسلاةيراطبلصفمت.

ةعرسلىندألادحلاىلإلوصولامتيمل.
.يئاقلتفقوترخآذنمةرايسلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٨
.دوقولاةساودىلعطغضلادنع.
سورتلاقودنصوأكرحملالوصومدع.

.ةبولطملاليغشتلاةرارحةجردىلإ
قاطنيفتسيلةيجراخلاةرارحلاةجرد.

.بولطملاليغشتلا
Dفالخبسرتيأىلعةبكرملادوجو.

.)ةدايق(
.قئاسلاعاضوأديدحتمت.
ديدشعفترموأةلتىلعةرايسلاتناك.

.رادحنالا
نامأمازحكفوأقئاسلابابحتفمت.

.قئاسلا
.ةرايسلاكرحمءاطغحتفمت.
ىلإيئاقلتلافقوتلاةفيظولوصومت.

.هبحومسملاىصقألاتقولا

يئاقلتلافقوتلاليطعتحاتفم

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

نيكمتىلعاذهلدي،hةءاضإدنع
.ماظنلا

كرحملاناخس
نأنكميكرحمللناخسبةدوزملاتارايسلا
دنعدرابلاسقطلايفرايخلااذهمدختست
لقأوأ)تياهنرهف°٠(م°١٨-ةرارحةجرد
دوقولاكالهتسالوليغشتلاءدبةلوهسل
لص.كرحملاءامحإلالخلضفألكشب
ةرايسلاليغشتءدبلبقكرحملاناخس
مظنمدجوي.لقألاىلعتاعاسعبرأةدمب
صاخلاسباقلافرطدنعيلخاديرارح
ليغشتنودلوحي،يئابرهكلاكلسلاب
نمىلعأةرارحتاجرددنعكرحملانخسم
.)تياهنرهفةجرد°٠(ةيوئمةجرد°١٨-

ريذحت}
نكرءانثأكرحملاةلتكناخسلصوتال
نكرناكملفسأوأجارجيفةرايسلا
وأتاكلتممللفلتثدحيدقف.تارايسلا
نكرىلعاًمودصرحا.ةيصخشتاباصإ
نعاًديعبةحوتفمةقطنميفةرايسلا
.ةزهجألاوأينابملا
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١٧٩ ليغشتلاوةدايقلا

كرحملانخسممادختسالو
.كرحملاليغشتفقوأ.١

جارخإبمقوكرحملاةريجحءاطغحتفا.٢
ةهجكلسلادجوي.يئابرهكلاكلسلا
.ةيراطبلامامأ،ةريجحلايفقئاسلا
يأفاشتكالنخسملاكلسصحفا
.فلتللْتضرعتاذإاهمدختستال.فلت
صحفا.لادبتسالاءارجإلليكولاعجار
.فلتيأفاشتكالاًيونسةرمكلسلا

ضرؤميداعددرتمرايتسبقمبهلصو.٣
.تلوف110

ريذحت}
كلسلحيحصلاريغمادختسالانإ
ىلإيدؤيدقليوطتلاكلسوأنخسملا
ريبكعافتراهنعجتنييلاتلابوكلسلافلت
.قيرحبوشنوةرارحلاةجرديف

يئابرهكسبقميفكلسلالخدأ.
ةيامحةفيظوبدوزمتاحتفثالثب
دق.يضرألالطعلافاشتكا
دوزمريغسباقمادختسايدؤي
ىلإةيضرألاةيامحلاةفيظوب
.ةيئابرهكةمدصلضرعتلا
ليوطتكلسمادختساكنكمي.

صصخموةيوجلالماوعللمواقم
ريبمأ١٥ةمواقمبةقاشلاةمدخلل
يفقافخإلانإ.ةجاحلادنع
ىصوملاليوطتلاكلسمادختسا
وأةديجلاليغشتلافورظيفهب
كلسوأنخسمكلسمادختسا
عافتراليدؤيدقفلاتليوطت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

بوشنوكلسلاةرارحةجرد
وأتاكلتمملافلتوأقيرح
.ةباصإوةيئابرهكةمدصثودح

ءانثأةرايسلاليغشتبمقتال.
لكشبنخسملاكلسليصوت
فلتثدحيدقف.ةرايسلابمئاد
.ةرارحلامظنمونخسملاكلسل
ال،نخسملاكلسمادختساءانثأ.

ءازجأنمءزجيأسماليهلعجت
فاوحوأماسجأيأوأةرايسلا
كرحملاءاطغقالغإبنجت.ةداح
.نخسملاكلسىلع
كلسلاعزنا،ةرايسلاليغشتلبق.

مثةدادسلابءاطغلابيكرتدعأو
ىلعصرحا.كلسلاتيبثتمكحأ
تانوكميألكلسلاةسمالممدع
.ةكرحتمءازجأوأ

ىلعصرحا،كرحملاليغشتءدبلبقو.٤
هنيزختويئابرهكلاكلسلالصف
نعهداعبإلهيلعناكيذلالكشلاب
ملاذإو.كرحملايفةكرحتملاءازجألا
كلسلاضرعتينأنكميفكلذبمقت
.فلتلل
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٠
.لماوعةدعىلعناخسلاليصوتةدمدمتعت
ةبكرملانكرةقطنميفليكولاعجار
.نأشلااذهيفحئاصنلالضفأىلعلوصحلل

تاقحلملاةقاط
)RAP(ةزجتحملا
دعبةبكرملاتاقحلمضعبمادختسانكمي
.لاعشإلاليغشتفاقيإ
تناكاذإ،فقسلاةحتفوةيلآلاذفاونلارمتست
ىتحوأقئاقد١٠ةدمللمعلايف،ةرفوتم
.بابيأحتفمتي
لمعلابهيفرتلاوتامولعملاماظنرمتسيس
وأ،قئاسلابابحتفمتيىتح،قئاقد١٠ةدمل
يفهعضومتيوألاعشإلاليغشتمتيىتح

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

نكرلاعضوىلإلقنلا
:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل

ىلعطغضاو،ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.لفسأللمارفلاةساود

سورتلالقنعارذىلعأرزلاطغضا.٢
رظنا.)نكر(Pعضولاىلإلاقتنالل
.١٨٤/يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

لقنعارذىلعPرشؤملوحتيس.٣
نوكتامدنعرمحألانوللاىلإسورتلا
.)نكر(Pعضويفةرايسلا

كرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلاديق

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا
ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
عضولاىلإسورتلالقنعارذكيرحتو
P)نكر(.

عمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملاكرت
قيشعتعم)نكر(Pعضويفةبكرملانوكت
.ةبكرملاةرداغملبقنكرلالمارف

نكرلاعضونملقنلا
هبمكحتلامتيسورتقودنصبةدوزمةبكرملا
عارذلفقءاغلإرزميمصتمت.اًينورتكلإ
ريغجورخلادضةيامحللسورتلاقودنص
نكيملام)نكر(Pعضولانمدوصقملا
طغضلامتو،ليغشتلاعضويفلاعشإلا
رزىلعكلذكطغضلاولمارفلاةساودىلع
.سورتلاقودنصعارذيفلفقلاءاغلإ
ًامئادرايغلالفقيفمكحتلاماظنلمعي
ةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلاءانثتساب
يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشمريغ
.)تلوف٩نملقأ(
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبةدعاسمبليغشتلارظنا.ةيراطبلل
.٢٨٧/ىرخأ

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

.سورتلاقودنصعارذيفلفقلا



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

١٨١ ليغشتلاوةدايقلا
.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٤
ضيبألانوللاىلإPرشؤملوحتيس.٥

لقنعارذىلعسورتلارشؤملوحتيو
جرختامدنعرمحألانوللاىلإسورتلا
.)نكر(Pعضولانمةرايسلا

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٦
.فصتنملايف

Pعضونمجورخلاةرايسلاىلعرذعتاذإ
تامولعمزكرميفةلاسررهظتسف،)نكر(
ليكولاةرايزبمق،اذل.)DIC(قئاسلا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل

يوديلانكرلاريرحت

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

هيبنت

همادختسالمٰمصمريغيوديلانكرلاريرحت
ةجيتنتاررضتثدحتدق.بحسلايف
هذهبيوديلانكرلاريرحتمادختسال
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةقيرطلا
.تاحالصإلا

يوديلانكرلاريرحتةزيممادختسانكمي
امدنع)دياحم(Nعضولاىلإةبكرملاليوحتل
.لمعيالكرحملانوكي
ءانثأيوديلانكرلاريرحتعارذبحسنإ
ءانثألاعشإلاليغشتوأةبكرملاليغشت
ىلإيدؤيس،يوديلانكرلاريرحتبحس
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسرضرع
ريرحتمادختساب)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:يوديلانكرلا

وتسمحطسیلعةبکرملانأنمدکأت.١
.راظتنالالمارفطبضاو

.ليغشتلافاقيإعضويفةبكرملاعض.٢

ةلازإلةحطسمةلصنبةادأمادختسا.٣
لوسنوكلاىلعةيلخادلاةوسكلاةحول
.دوقولاةساودنيميىلإيزكرملا

ةدحاوةقيقدنمرثكأءاضقنانمدكأت.٤
ةساودمادختسابمق.٢ةوطخلاذنم
.لمارفلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٢

٩٠يوديلانكرلاريرحتعارذبحسا.٥
.هقالغإعضومىلإةجرد

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

ةككفمءايشأيأدوجومدعنمدكأت.٧
مدطصتنأنكمييتلاةقطنملايف
.يوديلانكرلاريرحتعارذب

ريرحتمادختساب)نكر(Pىلإةبكرملاعاجرإل
:يوديلانكرلا

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
٩٠يوديلانكرلاريرحتريودتبمق.٢

.يلصألاهعضومىلإةدوعللةجرد
.نكرلالمارفقيشعتبمق.٣
Pعضولايفةبكرملانأدكأت.٤

ليغشتقيرطنع)نكرلا(
عضولايفةبكرملاعضوبوألاعشإلا

ACC/ACCESSORY)مث،)تاقحلملا
.Pضرعيرشؤملانأدكأت

.ةيلخادلاةوسكلاةحولتيبثتدعأ.٥

ةلباقحوطسىلعنكرلا
لاعتشالل

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
ةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملا
بشعلاوأرجشلاقرووأقاروألاىلع
.قارتحاللةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلا

ةلاعفلادوقولاةرادإ
ةزيمبةبكرملاهذهكرحمزيهجتمتيدق
كرحمللحيتتيتلاو،ةطشنلادوقولاةرادإ
ليغشتبوأ،هتاناوطسأعيمجىلعلمعلا
فورظبسحكلذو،ةضفخنمةناوطسأ
.ةدايقلا
لثم،لقأةقاطلةجاحكانهنوكتامدنع
يفماظنلالمعيس،ةتباثةعرسىلعريسلا
حيتيامم،ةضفخنملاةناوطسألاليغشتعضو
كالهتسايفلضفأداصتقاقيقحتةبكرملل
لثم،ربكأةقاطىلإةجاحلالاحيف.دوقولا
ىلعريسلاوأ،زواجتلا،تابثلانمعراستلا
عيمجلمعىلعماظنلايقبيس،رحقيرط
.تاناوطسالا
ةرادإرشؤمىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
تامولعمزكرمعجارف،ةطشنلادوقولا
نمديزمىلعلوصحلل)DIC(قئاسلا
.ةشاشلاهذهمادختسالوحتامولعملا
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١٨٣ ليغشتلاوةدايقلا

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
مداعو١٨٠/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.١٨٣/كرحملا

ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجوليغشتلا
ةبكرملارمتستس،اهجراخ)RKE(حاتفمنودب
.ةعاسفصنىلإلصتةدمللمعلايف
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجوليغشتلا
ةبكرملارمتستس،اهلخاد)RKE(حاتفمنودب
.ةعاسىلإلصتةدمللمعلايف
متاذإاًبيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
.حاتملادوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت

كرحملاتاثاعبنا

كرحملامداع

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

وأفاقيإلابئارم(ةيوهتلاةفيعض
يذلاقيمعلاديلجلاوأقافنألا
تحتءاوهلاقفدتقيعينأنكمي
.)مداعلاريساوموأةبكرملاندب

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفمداعلاماظنليدعتمت.
لكشبهحالصإوأهفلتوأةرايسلا
.مئالمريغ

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
تناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفمذفاونلا
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
كرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
لثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضويف
ةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملاوأبآرملا
.ددجتم
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٤

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضفُي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلقنلاعجار.كرحتتنلةرايسلا
.١٨٣/كرحملامداعو١٨٠/نكرلا

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.٢٢٨/رطقلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

يكيتاموتوألاسورتلاقودنص

رييغتعارذىلعأسورتلارييغتطمنرهظي
اًيلاحددحملاسرتلاعضوءيضيس.سورتلا
امنيبسورتلالقنعارذىلعرمحألانوللاب
اذإ.ضيبألانوللابىرخألاعاضوألالكلظت
يفلاحلاوهامك،اًروفرييغتلاةيلمعمتتمل
يفرشؤملاضمويسف،اًدجدرابلاسقطلا
.لماكلابقيشعتلانيحلسورتلالقنعارذ
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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ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا
ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
عضولاىلإسورتلالقنعارذكيرحتو
P)نكر(.

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
دريسيذلا"ةبكرملالسغعضو"ةيئزجعجار
.مسقلااذهيفاًقحال
اذإ)نكر(Pعضوىلإةرايسلالوحتتنل
ةرايسلافقوأ.ةريبكةعرسبريستتناك
.)نكر(Pعضولاىلإلوحتو

عجار،)نكر(Pعضولاىلإونملوحتلل
نملقنلاو١٨٠/نكرلاعضوىلإلقنلا
.١٨٠/نكرلاعضو

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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ليغشتلاوةدايقلا١٨٦
:)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
.١٧٠/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.ةكرحلالقان

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

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

هيبنت

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

Nعضولايفءاقبللةممصمريغةرايسلا
دقو.قئاقدسمخنعديزتةدمل)دياحم(
.)نكر(Pعضولاىلإاًيكيتاموتوألوحتت
ءانثأمادختساللممصمريغ)دياحم(Nعضولا
ىلإةجاحبةرايسلاتناكاذإ.ةرايسلابحس
.٢٨٩/ةرايسلابحسرظنا،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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١٨٧ ليغشتلاوةدايقلا
-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
:)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٨
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
.١٦٧/مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"

هيبنت

اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
ىلإطقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلت
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

يفتاراطإلاريودتبمقتال،ةبكرملا
،تاعفترملادحأىلعفقوتلادنعو.اهناكم
يفةبكرملاتيبثتللمارفلامدختسا
.اهناكم

ةعسL4كرحمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءانثأكرحملاتاعرسةدايزنكمي،رتل2.0
لازيالامنيبةعيرسلاقرطلاىلعةدايقلا
.نخسيكرحملا

يوديلاعضولا
فيفخلالقنلا

هيبنت

ددععافتراعم،ةبكرملاةدايقيدؤتدق
لقنلانودةقيقدلايفكرحملاتارود
رقنلابلقنلامادختساءانثأىلعأرايغىلإ
ليدبتلامدعىلعصرحا.ةبكرملافلتىلإ
مادختساءانثأةرورضلادنعالإىلعأرايغل
.رقنلابلقنلا

دجوت"رقنلابلقنلا"ةزيمبةدوزملاتابكرملا
ةدايقلاةلجعةرخؤميفليغشتلارصانعاهب
سورتلاقودنصليوديلالقنلاضرغب
.يكيتاموتوألا

مئادلارقنلابلقنلاعضو

:مئادلارقنلابلقنلاعضوىلإلوخدلل
Dعضوىلعةرايسلادوجوءانثأ.١

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

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢
.فصتنملايف
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١٨٩ ليغشتلاوةدايقلا
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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ليغشتلاوةدايقلا١٩٠

ةدايقلاةمظنأ

تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
لمعلااهنكميةزيملاهذهبةدوزملاتارايسلا
.)AWD(تالجعلاعيمجبعفدلاماظنعضوب
.١٩٥/ةدايقلاعضوبمكحتلارظنا

لمارفلا

عناملالمارفلاماظن
)ABS(قالغنالل
ةعناملالمارفلاماظنبةبكرملاهذهديوزتمت
ينورتكلإلمارفماظنوهو،)ABS(قالغنالل
.ةلمرفلادنعقالزنالاعنمىلعدعاسيمدقتم

ماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
ءوضلااذهلظي،قالغناللةعناملالمارفلا
ماظنريذحتءوضرظنا.ًالماعيريذحتلا
.١٣٠/)ABS(قالغناللعناملالمارفلا

ناكوبطرقيرطىلعنامأبدوقتتنكاذإ
لمارفلاىلعطغضلايرورضلانم
قئاوعلابنجتلةلمرفلايفرارمتسالاو
راعشتسابرتويبمكلاماظنموقي،ةئجافملا
تالجعلاىدحإتناكاذإو.تالجعلاءاطبإ
فوسف،نارودلانعفقوتلاكشوىلع
لمارفلللصفنملاليغشتلابرتويبمكلاموقي
.ةلجعلكىلع

قالغناللةعناملالمارفلاماظنريغُينأنكمُي
بسحةلجعلكلةبسنلابلمارفلاطغضنم
موقينأنكمياممعرسألكشبو،ةرورضلا
ىلعكدعاسينأنكمي.قئاسيأهب
.ةديدشلاةلمرفلاعمقئاعلالوحفافتلالا
يفرتويبمكلارمتسي،لمارفلاطبردنعو
ةلجعلاةعرسصوصخبتاثيدحتلالابقتسا
.كلذلًاقفوةلمرفلاطغضيفمكحتيو
قالغناللةعناملالمارفلاماظنريغُيال:ركذت
ةساودىلعمدقلاعضولبولطملاتقولانم
.فقوتلاةفاسمنمًامئادللقُيالولمارفلا
ريستيتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ
يفاكلاتقولاكانهنوكينلفكمامأ
ةبكرملاهذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
كرتىلعًامئادصرحإ.ةأجفتفقوتوأ
ماظنعمىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسم
.قالغناللةعناملالمارفلا

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

ىلعطغضاطقف.ةلمرفلاخضبمقتال
لمارفلاماظنكرتاوماكحإبلمارفلاةساود
توصعمستدق.لمعيقالغناللةعناملا
ماظنليغشتءانثأزازتهابرعشتوأءاضوض
اًرمأدعياذهو.)ABS(لمارفلاقالغناعنم
ماظنرشؤمحابصمضمویس.اًيعيبط

TCS/StabiliTrak/ESCنأقئاسلامالعإل
طشن)ABS(لمارفلاقالغناعنمماظن
ABSةلاسرلاضرعمتیسو ACTIVE)ماظن
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طيشنتنوكيدق.)طشنلمارفلاقالغناعنم
ىلعاًرشؤم)ABS(لمارفلاقالغناعنمماظن
ةلمرفلاوهيبنتلامزليدق.قلزلاقيرطلاحطس
.ةدايقلافورظلاًرظنًالجاع

ئراوطلاتالاحيفةلمرفلا
قالغناللةعناملالمارفلاماظنكلحمسي
يفو.تقولاسفنيفةلمرفلاوهيجوتلاب
دعاسينأنكمي،ئراوطلاتالاحنمديدعلا
.ةلمرفلضفأنمىتحرثكأهيجوتلا

Electric Parking Brake
)يئابرهكلانكرلالمارف(

ةيئابرهكديلمارفماظنبةدوزمةبكرملا
)EPB(.نوكتامًامئادةيئابرهكلاديلالمارفو
ىلعلاعشإلاطبضعمىتح،طيشنتللةلباق

فازنتساعنملو.ليغشتلافاقيإعضو
لمارفماظنتارودراركتبنجت،ةيراطبلا
نوكيالامدنع)EPB(ةيئابرهكلانكرلا
.ليغشتلاديقكرحملا

،Yةيئابرهكنكرلمارفءوضهيدلماظنلا
عجار.8ةمدخللنكرلمارفءوضو

Electric Parking Brake Light)حابصم
ةنايصو١٣٠/)يئابرهكلانكرلالمارف

Electric Parking Brake Light)حابصم
.١٣٠/)ةيئابرهكلانكرلالمارف

نمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
.نكرلالمارفقيشعتنمدكأتللYءوض

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.اًيظحلةيئابرهكلا

دنعتابثبيضيمثYءوضضمويس
)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفقيبطت
ضمويYءوضناكاذإو.لماكلكشب
ةيئابرهكلاديلالمارفنوكت،رمتسملكشب
ةلكشمكانهنوكتدقوأ،طقفًايئزجةقٰبطم
ضرعمتيفوسو.ةيئابرهكلاديلالمارفيف
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر

لواحو)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفررح
ةءاضإمدعةلاحيف.ديدجنماهطبر
،ضيمولايفرمتسااذإوأ،حابصملا
مقتال.ةبكرملاةمدخبمايقلاكيلعف
.Yءوضضيمولاحيفةبكرملاةدايقب
رظنا.ليكولاعمرمألاعجار

Electric Parking Brake Light)حابصم
.١٣٠/)يئابرهكلانكرلالمارف

رارمتسالاعمطغضا،8ءوضءاضأاذإ
رمتسا.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفم
Yءوضلظيىتححاتفملاطغضيف
ىلإعجرا،اًئيضم8ءوضيقباذإ.اًئيضم
.ليكولا
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
،يعيبطرمأاذهو.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلليرودلاصحفلالجأنمثدحيو
.ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلميلسلا
مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

ليغشتلاوةدايقلا١٩٢

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

ىلإوأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.اًيظحلةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتي
.Yءوضئفطنيامدنع

ريرحتبمق،8حابصمءاضأاذإ
EPBحاتفمىلعرارمتسالاعمطغضلاب
EPB.ئفطنيىتححاتفملاطغضيفرمتسا
ًالعتشمنيحابصملادحأيقباذإ.Yءوض
.كليكوعجارفريرحتلاةلواحمدعب

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا
ةيئابرهكلا
ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
امدنععيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلاةدعاسم
اًصيصخةممصُملمارفلادعاسمةزيم
وأةبكرملافاقيإىلعقئاسلاةدعاسمل
ةدايقلافورظيفاهتعرسنمليلقتلا
مكحتلاةدحوةزيملاهذهمدختست.ةئراطلا
يتلا،)EBCM(لمارفلايفينورتكلإلا
ةيكيلورديهلالمارفلارئاوديفمكحتت
قئاسلاهيفماقيذلاتقولافاشتكال
ةوقبوةعرسبلمارفلاةساودقيشعتب
ةعرسباهئاطبإوأةبكرملافاقيإةلواحمل
ةلمرفلابناجىلإةيفاضإةلمرفريفوتلو
ةدحوديزت.لمارفلاةساودمادختسابةيداعلا
نم)EBCM(لمارفلايفينورتكلإلامكحتلا
اياوزنمةيوازلكيفلمارفلاطغض

قالغناعنمماظنطيشنتمتيىتحةبكرملا
عنمماظنءاضوضربتعُتو.)ABS(لمارفلا
ًارمأتقولااذهيف)ABS(لمارفلاقالغنا
يفرارمتسالاقئاسلاىلعبجيوًايداع
هيضتقياملًاقفولمارفلاةساودىلعطغضلا
دعاسمةزيملصفمتيفوس.ةدايقلافقوم
وألمارفلاةساودريرحتدنعًايئاقلتلمارفلا
.ةعرسبلمارفلاةساودطغضضافخنا

ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملاىلع

ريذحت}
الHSAةزيمنإ.HSAةزيمىلعدمتعتال
عمةدايقلاوهابتنالاىلإةجاحلالحملحت
رعشتوأعمستالدقف.ةمالسلاةاعارم
دقو.ماظنلااذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
.١٦٦/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت
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ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتي
ىلعةبكرملافقوتدنع)HSA(تاعفترملا
ةيامحيفةدعاسمللقهاشوألدتعمردحنم
.دوصقمريغهاجتايفجرحدتلانمةبكرملا
ىلعطغضلالبقولمارفلاةساودريرحتدعب
ءدبةدعاسمماظنمدختسي،دوقولاةساود
طغض)HSA(تاعفترملاىلعليغشتلا
طيشنتمتينل.ةتباثةبكرملاءاقبإلةلمرفلا
تاعفترملاىلعليغشتلاءدبةدعاسمماظن
)HSA(دنعيمامألاهيجوتلاسرتيف
نوكتامدنعوأردحنمةهجاوميففوقولا
دنع)فلخللعوجرلا(Rعضولايفةبكرملا
.دعاصردحنمةهجاوم

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
ماظنلاليغشت
رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(وStabiliTrak/مكحتلاماظن
هذهدعاست.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
تالجعلانارودنمدحلاىلعةمظنألا
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلادعاستو
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
اهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
ةبسنلابو.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدق
تالجعلاعيمجبعفدلاماظنتاذتابكرملل
)AWD(عضويفAWDعضولايفوأ
نأرعشتسااذإماظنلالمعيفوس،يضايرلا
وأاهروحملوحرودتتالجعلانمةلجعيأ
،اذهثدحيامدنع.بحسلادقفيفأدبت
تالجعلاىلعلمارفلاTCSماظنمدختسي
ةقاطنمللقيواهناكميفرودتيتلا
.اهناكميفتالجعلانارودنمدحللكرحملا
دنعStabiliTrak/ESCماظنليعفتمتي
راسملانيبفالتخادوجوماظنلاراعشتسا
ةبكرملاهيفريستيذلاهاجتالاوبولطملا
لكشبStabiliTrak/ESCماظنموقي.لعفلاب

يأىلعلمارفلاطغضقيشعتبيئاقتنا
هيجوتيفةدعاسمللةبكرملالمارفلماظن
.هديرتيذلاهاجتالايفةبكرملا
تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
وأرجلايفمكحتلاماظنءدبوةعرسلا

StabiliTrak/ESCينورتكلإلامكحتلاماظن
يفتالجعلانارودنمدحلابتابثلايف
يفمكحتلاماظنلصفذئدنعمتي،اهناكم
مكحتلاماظنليغشتمتيدق.ةعرسلاتابث
حمستامدنعىرخأةرمةعرسلاتابثيف
اًيكيتاموتوأمتيسو.كلذبقيرطلافورظ
طبضدنعStabiliTrak/ESCوTCSليغشت
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
وألحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلا

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٧٠
.مسقلااذهيفاًقحال
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نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

.اهناكميفتالجعلانارود
/StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
.نيماظنلا

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

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث

.كرحملاليغشتبأدبا.٣

يقبوdلعتشااذإ.ةبكرملاةدايقبمق
يفاضإتقولةبكرملاجاتحتدق،ًالعتشم
ىلعةلاحلاترمتسااذإ.ةلكشملاصيخشتل
.كليكوعجار،هيلعيهام

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
.)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
.فلتللةبكرملاليغشتطخضرعتيدقو

طغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
متيiرجلاليغشتفاقيإحابصم.gررحو
رهظتدقوتادادعلاةعومجميفهضرع
.قئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
،ىرخأةرمTCSماظنليغشتل
ليغشتفاقيإحابصمفقوتي.gررحوطغضا
تادادعلاةعومجميفضورعملاiرجلا
.قئاسلاتامولعمزكرمةلاسررهظتدقو
تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ماظنلائفطنينلف،gطغضدنعاهناكميف
يفنارودلانعتالجعلافقوتتىتح
.اهناكم
وTCSماظنليغشتفاقيإل

StabiliTrak/ESC،رارمتسالاعمطغضا
iرجلافقوتحابصمءيضيىتحgىلع
StabiliTrak/ESCgماظنفقوتحابصمو
ةعومجميفةءاضإلايفنارمتسيو
تامولعمزكرميفةلاسررهظتدق.تادادعلا
.قئاسلا
TCSرجلايفمكحتلاماظنليغشتل
طغضا،ىرخأةرمStabiliTrak/ESCو
ليغشتفاقيإحابصمفقوتي.gررحو
ليغشتفاقيإءوضوiرجلا

StabiliTrak/ESCgةعومجميفضورعملا
زكرميفةلاسررهظتدقوتادادعلا
.قئاسلاتامولعم



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

١٩٥ ليغشتلاوةدايقلا
ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

٢٣٩.

ةدايقلاعضوبمكحتلا
ليغشترصنعنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
:ةيلاتلاعاضوألاىلعيوتحيقئاسلاعضو
عيمجبعفدلاماظنويضايرلاورفسلا
تارايسيف(جلثلا/ديلجلاو)AWD(تالجعلا
طغضا.)طقفةيمامألاتالجعلابعفدلا

MODE)يزكرملالوسنوكلانم)عضولا
حاتفملاىلعةطغضلوأ.عضولارايتخال
ةعومجميفيلاحلاعضولاضرعتس
عاضوألالالخطغضلالصاو.تادادعلا
.ةحاتملا
عضولاوأرفسلاعضويفةرايسلاتناكاذإ
،كرحملاليغشتفاقيإءانثأيضايرلا
عضويفمكحتلاليغشترصنعلوحتيسف
لاعشإلاةرودعمرفسلاعضوىلإقئاسلا
.ةيلاتلا
ءانثأAWDعضولايفةبكرملاتناكاذإ
رصنعلوحتيسف،كرحملاليغشتفاقيإ
عضوىلإقئاسلاعضويفمكحتلاليغشت

AWDةيلاتلالاعشإلاةرودعم.

ةدايقلاعضوبمكحتلاحاتفم

FWDعضويفرفسلاعضولمعي:يحايس
عضولااذهمدختسا.دوقولاداصتقانيسحتل
.ةيداعلاةدايقلاتايلمعءانثأ
نيسحتىلعيضايرلاعضولالمعي:يضاير
قرطلاىلععراستلاوةرايسلايفمكحتلا
يضايرلاعضولاطيشنتدنع.ةفاجلاةفوصرملا
بولطملادهجلاليدعتىلعلمعيهنإف
مزعوسورتلالقنتايلمعكلذكوهيجوتلل
،قيلعتلاطبضوتالجعلاعيمجبعفدلاماظن
عضولامدختستامدنع.رفوتاذإكلذو
رشؤمحابصمئيضيس،يضايرلا
.AWDعضولا

AWD:عضولمعيAWDمزعريفوتىلع
AWDددح.عبرألاتالجعلاعيمجلةدايق
تاذقرطلاىلعمكحتلاورجلانيسحتل
قرطلاولمرلاوىصحلالثمةقلزلاحطسألا
امدنع.جلثلاوديلجلاوةلتبملاةدهمملا
رشؤمئيضيسAWDعضومدختست
.AWDعضو

عفدلاماظنتاذتارايسلا(جلث/ديلج
/ديلجعضولمعي:)طقفةيمامألاتالجعلاب
ىلعةرايسلاعراستنيسحتىلعجلث
.جولثلاوديلجلابةاطغملاحطسألا
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ةعرسلاتبثم

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ريذحت}
ثيحًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكميو
ةعرسىلعنامأبةدايقلاكنكميالهنأ
تابثيفمكحتلاماظنمدختستال.ةتباث
اذإوأةفطعنملاقرطلاىلعةعرسلا
.ةفيثكةيرورملاةكرحلاتناك
ىلعًارطخةعرسلاتبثمنوكينأنكمي
،قرطلاهذهلثمىلعو.ةقلزنملاقرطلا
يفةعيرسلاتارييغتلاببستنأنكمي
،ةلجعللدئازلاقالزنإلاراطإلابحسةوق
مدختستال.ةرطيسلادقفتنأنكميو
.ةقلزنملاقرطلاىلعةعرسلاتبثم

ةعرسىلعظافحلانكميةعرسلاتبثمعمو
نودبرثكأوأ)ةعاس/ليم25(ةعاس/مك40
ةساودىلعكمدقعضويفرارمتسالا
ىلعةعرسلاتبثملمعيالامك.دوقولا
٢٥(ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرس
.)ةعاس/ًاليم

ماظنوأ)رجلايفمكحتلا(TCSماظنأدباذإ
StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

)ESC(لوحةلجعلانارودنمدحلايف
تابثيفمكحتلاماظنمادختسادنعاهروحم
مكحتلاماظنليغشتءاغلإمتيسف،ةعرسلا
يفمكحتلارظنا.ًايئاقلتةعرسلاتابثيف
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

طيشنتدنعمادطصاراذنإثودحدنع.١٩٣
لصفمتي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ماظنعجار.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
حمستامدنع.٢١٥/يمامألامداصتلاراذنإ
تابثيفمكحتلامادختسابقيرطلافورظ
.هليغشتةداعإنكميٍذئنيح،نامأبةعرسلا
تابثيفمكحتلاماظنلمعفقوتيسو
مكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيفةعرسلا
مكحتلا/StabiliTrakوأ"TCS"رجلايف
."ESC"تابثلايفينورتكلإلا

مكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيف

J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

RES+:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةزيجوةرتفلىلعألةركبلاكرح،ةركاذلا
عمطغضاوأةعرسلاهذهةعباتملىلعأل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالا
،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
ةدايزل.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا
،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلا
لوألادحلاىلإىلعألةركبلاىلعطغضا
/مك٥ةمالعىلإةعرسلاةدايزل.+RESهاجت
ىلعةدوجوملا)ةعاسلايفليم٥(ةعاس
ىتحىلعألةركبلاىلعطغضا،ةعرسلادادع
.يناثلادحلا
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SET-)ةرتفللفسألةركبلاكّرح:)طبض

مكحتلاماظنليعفتوةعرسلاطبضلةزيجو
يفمكحتلاماظنناكاذإ.ةعرسلاتابثيف
همدختسا،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابث
رادقمبةعرسلاليلقتل.ةبكرملاةعرسليلقتل
ةركبلاكرح،)ةعاسلايفليم1(س/مك1
ىلإةعرسلاليلقتل.−SETهاجتلفسأل
ةيلاتلا)ةعاسلايفليم5(س/مك5ةمالع
هاجتلفسألةركبلاكرح،ةعرسلادادعىلع

SET−يناثلادحلاىلإ.
حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأRES+يفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأJقالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
رهظت.−SETىلإلفسألةركبلاكرح.٣

ةزيجوةرتفلةبولطملاةددحملاةعرسلا
.تادادعلاةعومجميف

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤

ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضدنع
ماظنلرضخأرشؤمرهظي،ةبوغرملاةعرسلا
تادادعلاةعومجمبةعرسلاتابثيفمكحتلا
يفماظنلابةعرسلاطبضةلاسررهظتو
.ةدوجومتناكاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

تابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
متمث،ةبولطملاةعرسلاىلعةعرسلا
،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلامادختسا
حسمنودةعرسلاتبثمريرحتمتيسف
.ةركاذلانمةددحملاةعرسلا
اس/مك٤٠ىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمب
ةركبلاكّرح،رثكأوأ)ةعاسلايفًاليم٢٥(
دوعتف.ةزيجوةرتفل+RESهاجتىلعأل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملا

تبثممادختساءانثأةعرسلاةدايز
ةعرسلا

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
متيىتح+RESهاجتىلعألةركبلاكرح.

مث،ةبوغرملاةعرسلاىلإلوصولا
.اهررح

كرح،ةريغصميقبةبكرملاةعرسةدايزل.
ةرتفل+RESهاجتابىلعألةركبلا
ةعرسدادزت،ةطغضلكعم.ةزيجو
ةعاس/مك1يلاوحرادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم1(

ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
+RESهاجتىلعألةركبلاكرح،اًيبسن
متيةطغضلكيف.يناثلادحلاىتح
٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرسةدايز
يفحضوموهامك)ةعاسلايفليم
.ةعرسلادادعىلعتامالعلا

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١٢١/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

تبثممادختساءانثأةعرسلاليلقت
ةعرسلا

:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
ىتح−SETهاجتلفسألةركبلاكرح.

ةضفخنملاةعرسلاىلإلوصولامتي
.اهررحمث،ةبوغرملا

كرح،ةريغصميقبةبكرملاةعرسليلقتل.
.ةزيجوةرتفل−SETهاجتلفسألةركبلا
ةبكرملاةعرسلقت،ةطغضلكعم
ةعاس/مك1يلاوحرادقمب
.)ةعاس/ليم1(

ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
−SETهاجتلفسألةركبلاكرح،اًيبسن
متيةطغضلكيف.يناثلادحلاىتح
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٨
٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرسليلقت
يفحضوموهامك)ةعاسلايفليم
.ةعرسلادادعىلعتامالعلا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنموقيدق
.ةبكرملاةعرسليلقتلايكيتاموتوأةلمرفلاب
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١٢١/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

تبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت
ةعرسلا

.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
فوسف،ةساودلاىلعنمكمدقعفرتامدنعو
ةقبسمةعرسلاىلإعوجرللةبكرملائطبت
.درطملاريسللطبضلا
ريرحتلادعبوأةعرسلاةساودطغضدنع
يدؤي،ةعرسلاتابثيفمكحتلاءاغلإلليلقب
ةرتفل−SETهاجتلفسألةركبلاكيرحت
ةعرسلاىلعةعرسلاتبثمطبضىلإةزيجو
.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
مكحتلليمؤالتلاماظنلابزيهجتلاةلاحيف
رايتخاقئاسللحاتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف
تابثيفمكحتلاماظنبةطوبضملاةعرسلا
مسقلااذهأرقا.ةقحاللاةوجفلاوةعرسلا
ةوجفلا.ماظنلااذهمادختسالبقلماكلاب

نيبةقحاللاةينمزلاةرتفلانعةرابعةقحاللا
ىلعةرشابمكمامأةدوصرمةبكرموكتبكرم
.هاجتالاسفنيفكرحتتو،ريسلاطخسفن
،كريسطخىلعةبكرمدصرمتيملاذإ
مكحتلاماظنلثمACCماظنلمعيفوسف
ACCماظن.يداعلاةعرسلاتابثيف
.ةيرادارتارعشتسمواريماكمدختسي
ناكمإبف،كريسطخىلعةبكرمدصرمتاذإ
مايقلاو،هضفخوأعراستلابمايقلاACCماظن
ةقحاللاةوجفلاىلعظافحللةبسانمةلمرفب
ةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحتلو.ةراتخملا
ACCماظنناكاذإ.لمارفلاقّشع،ةيمؤالتلا
لصفمتيدقف،كتبكرمةعرسيفمكحتي
ماظنليعفتدنعاًيكيتاموتوأACCماظن
ماظنوأ)TCS(رجلايفمكحتلا

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
)ESC(.مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
حمستامدنعو.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلا
ةرمACCماظنمادختسابقيرطلافورظ
ليغشتةداعإنكميهنإف،نمآلكشبىرخأ
.ACCماظن

ماظنفاقيإةلاحيفACCماظنلمعينل
وأ)TCS(رجلايفمكحتلا

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

١٦٦.

ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ
:ةيلاتلاتالاحلايفACCماظنمدختستال
ةريثكوةيوتلملاقرطلا.

امدنعوأتاضفخنملاوتاعفترملا
ةاطغمتارعشتسملانوكت
.تاخاستالاوأديلجلاوأجولثلاب

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةبكرمماظنلافشتكيالدقف
ءزجلاىلعظفاح.كمامأريست
لماكلابةبكرملانميمامألا
.افيظن

بابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.
وأرطملاوألاثملاليبسىلع
ACCءادأنوكي،ديلجلالوطه
.فورظلاهذهلظيفاًدودحم

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
ةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
دئازلاقالزنالايفراطإلابحس
.ةلجعلل

J:هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا.
ةعومجميفضيبألانوللرشؤملالوحتي
.ACCماظنليغشتدنعتادادعلا

RES+:ةزيجوةرتفلىلعألةركبلاكرح
ةطوبضملاةعرسلاةداعتسال+RESهاجت
ماظنناكاذإةبكرملاةعرسةدايزلوأاًقبسم

ACC١رادقمبةعرسلاةدايزل.لعفلاباًطشن
ىلعألةركبلاكرح،)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك
ةعرسلاةدايزل.+RESهاجتلوألادحلاىلإ
)ةعاسلايفليم٥(ةعاس/مك٥ةمالعىلإ
ةركبلاكرح،ةعرسلادادعىلعةدوجوملا
.يناثلادحلاىتحىلعأل

SET-)هاجتلفسألةركبلاكرح:)طبض
SET−ليعفتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفل

ناكاذإةبكرملاةعرسليلقتلوأACCماظن
ةعرسلاليلقتل.لعفلاباًطشنACCماظن
،)ةعاسلايفليم١(ةعاس/مك١رادقمب
دحلاىلإ−SETهاجتلفسألةركبلاكرح
ةعاس/مك٥ةمالعىلإةعرسلاليلقتل.لوألا
ىلعةدوجوملاةيلاتلا)ةعاسلايفليم٥(
دحلاىتحلفسألةركبلاكرح،ةعرسلادادع
.يناثلا
حسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا
وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]

)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٠
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلا
يفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلاتابث
ةمظتنملاةعرسلاتابث

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلل
تابثيفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلا
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةمظتنملاةعرسلا
تامولعمةشاشىلعةلاسررهظت.*
.١٤١/ةرايسلالئاسررظنا.)DIC(قئاسلا

ماظنرشؤم ACC مكحتلاماظنرشؤم
ةعرسلاتابثيف

ةمظتنملا

ءيضيس،اًطشنمACCماظننوكيامدنع
ةعومجمىلعرضخألانوللابoرشؤم
امدنع.ةقحاللاةوجفلاضرعمتيسوتادادعلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظننوكي
نوللابJرشؤمءيضيس،اًطشنمةمظتنملا
متينلوتادادعلاةعومجمىلعرضخألا
.ةقحاللاةوجفلاضرع
طبضمتيس،ليغشتلاديقةبكرملانوكتامدنع
عضولاىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
.ةبكرملاليغشتفاقيإلبقمدختسُملاريخألا

ريذحت}
يفمكحتلاماظنرشؤمنماًمئادققحت
ةعومجمىلعدوجوملاةعرسلاتابث
ماظنعاضوأنميأديدحتلتادادعلا
ليغشتلاديقةعرسلاتابثيفمكحتلا
ماظننكيملاذإ.ةزيملامادختسالبق

ACCةلمرفلابةبكرملاموقتنل،اًطشن
ىرخألاتابكرملانمبارتقالادنعاًيئاقلت
متيملاممداصتعوقوىلإيدؤيدقامم
تنأضرعتتدقو.اًيوديلمارفلاقيشعت
وأةغلابةباصإلنيرخآلاصاخشألاو
.ةافولا

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاطبض
ةعرسلا

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
اممطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف
مكحتلاماظنعضويفلوخدلاىلإىدؤي
ىلعظفاح.دصقريغبةعرسلاتابثيف
مكحتلاماظنمادختسامدعءانثأJقالغإ
.ةعرسلاتابثيف
يههذه.ماظنللةبوغرملاةعرسلارتخا
تابكرمدصرمدعةلاحيفةبكرملاةعرس
.اهريسراسميف

نملقأةعرسطبضبموقينلACCماظن
نكميهنأالإ،)ةعاس/ليم١٦(ةعاس/مك٢٥
.لقألاتاعرسلايفهليغشتةداعتسا
:ةبكرملاكرحتءانثأACCماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.–SETهاجتلفسألةركبلاكرح.٣

.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
ىلعكمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلا
.ددحملالصافلانملقأةفاسم

فقوتءانثأACCماظنطبضاًضيأنكمي
ليغشتلاديقACCماظنناكاذإةبكرملا
.ةقشعملمارفلاةساودو
تادادعلاةعومجمىلعACCرشؤمرهظي
.ةرفوتمتناكاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلاو
،ليغشتلاديقACCماظننوكيامدنع
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نوكيامدنع.ضيبألانوللابرشؤملاءيضيس
نوللابرشؤملاءيضيس،اًطشنمACCماظن
.رضخألا
رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا

ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبوغرملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
كرح،ىرخأةرمACCماظنمادختساءدبل
دوعتف.ةزيجوةرتفل+RESهاجتىلعألةركبلا
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملا
ىلإدوعت،ةبكرملاكرحتةلاحيفو.

.اًقبسمةطوبضملاةعرسلا
مادختساةجيتنةبكرملافقوتةلاحيف.

هاجتىلعألةركبلاكرح،لمارفلاةساود
RES+لمعيس.لمارفلاةساودررحو

متيىتحةبكرملاتيبثتىلعACCماظن
متيوأ+RESهاجتىلعألةركبلاكيرحت
.دوقولاةساودىلعطغضلا

ةعرسلاونوللارضخألاACCرشؤمرهظي
دق.تادادعلاةعومجمةشاشىلعةطوبضملا
يفكمامأتابكرمدوجودصررشؤمضموي

عجار.كريسطخيفريستةبكرمدوجوةلاح
تابكرملاىدحإنمبارتقالا"ناونعلا
.مسقلااذهيفاًقحالدرييذلا"اهعبتتو
مدعةلاحيف،ACCماظنفانئتسادرجمب
يتلاةبكرملانأوأكمامأةبكرمدوجو
ةقحاللاةوجفلانمربكأةفاسمىلعكمامأ
نمةبكرملاجورخةلاحيفوأةددحملا
نأىلإةبكرملاةعرسدادزتسف،ديدشىنحنم
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلصت

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرس

يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.

لفسألةركبلاكرح.ىلعألاةعرسلا
ةساودومكحتلارصنعكرتا.–SETهاجت
نآلاةبكرملاموقتفوس.دوقولا
ةعرسلاتابثىلعظافحلاعمكرحتلاب
.ىلعألا
ماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع

ACCزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب
نوللاىلإACCرشؤملوحتي.هتفيظو
ةشاشلاوتادادعلاةعومجميفقرزألا
لئاسررظنا.ترفوتاذإ،HUDايلعلا
.١٤١/ةرايسلا

ىتح+RESهاجتىلعألةركبلاكرح.
ىلعةبوغرملاةطوبضملاةعرسلارهظت
.اهررحمث،ةشاشلا

كرح،ةريغصميقبةبكرملاةعرسةدايزل.
دحلاىتح+RESهاجتىلعألةركبلا
ةعرسدادزت،ةطغضلكعم.لوألا
ةعاس/مك١رادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم١(

ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.
+RESهاجتىلعألةركبلاكرح،اًيبسن
متيةطغضلكيف.يناثلادحلاىتح
اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرسةدايز
يفحضوموهامك)ةعاسلايفليم٥(
.ةعرسلادادعىلعتامالعلا

ءانثأةطوبضملاةعرسلاةدايزاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
قيشعتةجيتنةبكرملافقوتةلاحيف.

+RESهاجتىلعألةركبلاكرح،لمارفلا
ةطوبضملاةعرسلاضرعمتيىتح
.اهببوغرملا

تيبثتلACCماظنمدختسُيناكاذإ.
ىرخأةبكرمدجوتوفقوتلادنعةبكرملا
ةركبلاكيرحتيدؤيسف،ةرشابمكمامأ
ةعرسلاةدايزىلإ+RESهاجتىلعأل
ىلعألةركبلاكيرحتيدؤيس.ةطوبضملا
ةبكرمدجوتدعتملدنع+RESهاجت
.ACCماظنليغشتفانئتساىلإكمامأ
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نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
،ددحملالصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
لوصولاىتحةبكرملاةعرسدادزتفوسف
.ةطوبضملاةعرسلاىلإ
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١٢١/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُمةعرس

يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

كرحولمارفلاررح.ةبوغرملالقألا
موقتفوس.–SETهاجتلفسألةركبلا
ىلعظافحللميظنتلابنآلاةبكرملا
.لقألاةعرسلا

–SETهاجتلفسألةركبلاىلعطغضا.
ةضفخنملاةعرسلاىلإلوصولامتيىتح
.اهررحمث،ةبوغرملا

،رغصأميقبىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
ىتح−SETهاجتلفسألةركبلاكرح
ةعرسلقت،ةطغضلكعم.لوألادحلا
ةعاس/مك1يلاوحرادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم1(

ربكألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.
−SETهاجتلفسألةركبلاكرح،اًيبسن
متيةطغضلكيف.يناثلادحلاىتح
اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرسليلقت
يفحضوموهامك)ةعاسلايفليم٥(
.ةعرسلادادعىلعتامالعلا

كرح،ةفقوتمةبكرملاوةعرسلاليلقتل.
متينأىلإ−SETهاجتلفسألةركبلا
.اهببوغرملاةطوبضملاةعرسلاضرع

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١٢١/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا

يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب]طغضا
ةثالثربعةوجفلارزلقنتةطغضلك.ةقحاللا
.ةريبكوأ،ةطسوتم،ةديعب:طبضعاضوأ
لصافلادادعإضرعىلإطغضلايدؤي
تادادعلاةعومجمىلعةزيجوةرتفليلاحلا
دادعإىلعظافحلامتيس.ةيولعلاةشاشلاو
.هرييغتمتيىتحيلاحلالصافلا

ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
،)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ةعرسبسحىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف
عجارتتس،ةبكرملاةعرستدازاملك.ةبكرملا
.اهمامأةدوصرملاةبكرملانعاديعبكتبكرم
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو،اذه
ةوجفلارايتخادنعرابتعالانيعبةيوجلا
تاوجفلاةعومجمبسانتتالدقف.ةقحاللا
فلتخمونيقئاسلاعيمجعمرايتخاللةلباقلا
.ةدايقلافورظ
ةوجفلاطبضعضوليكيتاموتوألارييغتلا
هيبنتلاتيقوتةيساسحةجردرييغتىلعلمعي
ةيصاخلةبسنلاب)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(
ماظنرظنا.)FCA(يمامألامداصتلاهيبنت
.٢١٥/يمامألامداصتلاراذنإ

قئاسلاهيبنت

ةيولعلاةشاشلاعم
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ةيولعلاةشاشلانودب

رمألامزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
ماظنرودقمبسيلنوكيامدنعقئاسلالخدت

ACCبارتقاللاًرظنٍفاكلكشبحبكلاءارجإ
.كمامأيتلاةبكرملانمةياغللةريبكةعرسب
ءاوضأةتسرهظت،رمألااذهثودحدنع
ىلعمداصتلانمريذحتلازمروأءارمح
ضموتوةرفوتمتناكاذإ،ةيولعلاةشاشلا
ةينامثقلطنتنأامإ.يمامألاجاجزلاىلع
هيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملانمتارافص
رظنا.نيبناجلاالكنمتارمسمخةمالسلا
صيصختلفسأ"مداصتلا/فاشتكالاةمظنأ"
.١٤٢/ةرايسلا

.١٦٦/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةبكرمرشؤم
.ةيولعلاةشاشلاوتادادعلا
متاذإطقفمامألايفةبكرمرشؤمرهظي
كريسطخسفنىلعةبكرمفاشتكا
.هاجتالاسفنيفكرحتتو
ACCماظنبيجتسينلف،زمرلارهظيملاذإ
ريستيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلابموقيوأ
.كمامأ
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيوايكيتاموتوأ
ةوجفللاقبطكمامأيتلاةبكرملافلخ
ةبكرملاةعرسلقتوأدادزت.ةراتخملاةقحاللا
نلاهنكلو،كمامأريستيتلاةبكرملابسحب
لمعتنأنكميو.ةطوبضملاةعرسلازواجتت
.رمألامزلاذإ،ةدودحمةلمرفقيشعتىلع
حيباصمءيضت،ةلاعفةلمرفلانوكتامدنعو
عامسوأةلمرفلابروعشلانوكيدق.لمارفلا
موقيامدنعلاحلاوهامعافلتخماهتوص
اًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتبقئاسلا
.اًيعيبط

ةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا
ريبكلكشب

ريذحت}
ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

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

ACC.ءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالاف
يأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلا
.لمارفلاليغشتوءارجإ

ايكيتاموتوأACCماظنريرحت

جاتحيفوسوايكيتاموتوأACCماظنررحتي
ءاطبإلهسفنبلمارفلاليغشتىلإقئاسلا
:امدنعكلذوةبكرملاةعرس
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.
يفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.

.StabiliTrak/ESCماظنوأ)TCS(رجلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٤
.ماظنلايفلطعدوجو.
نعةحيحصريغةقيرطبرادارلاغّلبي.

ةيوارحصةقطنميفةدايقلادنعةلقرع
وأىرخأتابكرميأدوجونودةيئانوأ
رهظتدق.قيرطلابناجىلعتانئاك
ريغACCنأىلإةراشإللDICةلاسر
.اًتقؤمرفوتم

ضيبألانوللاىلإACCرشؤملوحتيس
.طشنريغACCماظنحبصيامدنع

ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةقحالةوجفىلعACCماظنظفاحيفوس
ءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملافلخ
.ةبكرملاهذهفلخفقوتلاىتحكتبكرم
فنأتسيملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
رشؤمضمويفوسف،هلمعACCماظن
يكلريكذتلانمعونكمامألايفةبكرم
لبقكمامأةيرورملاةلاحلانمققحتت
دعقمزتهيفوس،كلذىلإةفاضإلاب.ةعباتملا
وأ،نيبناجلاالكنمتارمثالثةمالسلاهيبنت
"هيبنتلاعون"رظنا.تارافصثالثقلطنتس
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاءدبهيبنت"و
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف"ةعرسلا
.١٤٢/ةرايسلاصيصختتحت

اًديعبكمامأريستيتلاةبكرملادعتبتامدنع
+RESهاجتىلعألةركبلاكرح،كتبكرمنع
فانئتسالدوقولاةساودىلعطغضاوأ
اذإو.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت
بابناكاذإوأنيتقيقدنمرثكألتفقوت
قئاسلادعقمنامأمازحواًحوتفمقئاسلا
اًيكيتاموتوأACCماظنموقيس،اًكوكفم
)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفليغشتب
ةلاححابصمءيضيفوس.ةبكرملاتيبثتل
Electricرظنا.EPBلمارف Parking Brake
ريرحتل.١٩١/)يئابرهكلانكرلالمارف(
ىلعطغضا،)EPB(يلآلانكرلالمارف
.دوقولاةساود
تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
/ةرايسلالئاسررظنا.ةبكرملاةرداغملبق

١٤١.

ريذحت}
اذإو،ةبكرملافاقيإبACCماظنماقاذإ
وأ،هئافطإمتوأ،ACCماظنريرحتمت
ءانثأةتبثمةبكرملالظتنلف،هئاغلإ
.ةبكرملاكرحتتنأنكمملانم.فقوتلا
ةبكرملاتيبثتبACCماظنموقيامدنع
مادختسالادعتسمامئادنك،فقوتلاءانثأ
.كسفنبلمارفلا

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

ACCماظنزواجت

طاشنءانثأدوقولاةساودمادختساةلاحيف
نوللاىلإACCرشؤملوحتيس،ACCماظن
HUDيفوتادادعلاةعومجمىلعقرزألا
ةيئاقلتلاةلمرفلانأىلإةراشإلل)ترفوتاذإ(
فانئتسابACCماظنموقيس.ثدحتنل
ةساودىلعطغضلامتيالامدنعةيلمعلا
.دوقولا

ريذحت}
ةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
ىلعةزكترمكمدقتناكاذإايكيتاموتوأ
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.دوقولاةساود
.كمامأةدوجومةبكرمب



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

٢٠٥ ليغشتلاوةدايقلا
قيرطلاىلعتاينحنملا

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

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا

يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ىلإلوصوللعراستلابموقيدقوكمامأ
نلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملاةعرسلا
.مامألايفةبكرمرشؤمرهظي

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
قّشعتو،كتراحيفريستالةبكرمدوجونع
.لمارفلا
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح
ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٦
ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

نأىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
ذئدنعو.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكت
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدق

تاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
بحسدنعوتاضفخنملاوتاعفترملا
ةروطقم

ىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
ماظنف.ةروطقمبحسدنعوأتاردحنملا

ACCكمامأريستيتلاةبكرملافشتكينل
ىلعةدايقلادنعريسلاةراحسفنيف
ىلإابلاغقئاسلاجاتحيفوسو.تاردحنملا
ىلعةلمرفلابمايقلاوةمهملايلوت
.ةروطقمبحسدنعاصوصخو،تاردحنملا
.ACCماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت

:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم

مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

راعشتسالاماظنفيظنت

فلخيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
يفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلاةآرم
وأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملاةمدقم
هذهو.لحولاوأتاخاستالاوأديلجلا
يكلةفيظننوكتنأىلإجاتحتقطانملا
.ميلسلكشبACCماظنلمعي
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"

٢٩٢.

ةلاحيفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
دوجووأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطه
.قيرطلايفشر
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قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}
.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
كتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشبريسلاو
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
.١٦٦/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
وأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلايبكار
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
تاعرسعيمجلظيفلمعت.

.ةدايقلا
يفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلابنجتل
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيؤرلافورظلظيفلمعت.
.ئيسلاسقطلاوأةئيسلا

دصرلارعشتسمناكاذإلمعت.
وأجلثلابىطغموأفيظنريغ
.تاخاستالاوألحولاوأديلجلا

رعشتسمةيطغتءانثألمعت.
تاقصلملالثمءايشأبفاشتكالا
.ةيندعمتاحولوأسيطانغملاوأ

ةقطنملافلتةلاحيفلمعت.
مدعوأفاشتكالارعشتسملوح
.ةديجةروصباهحالصإ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص

قئاسلاهبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
.ةرافصقالطإلالخنمقئاوعدوجول
رظنا،ريذحتلاةرافصتوصةدشرييغتلو
/ةرايسلاصيصختتحت"ةمءالملاوةحارلا"

١٤٢.

،ةمالسلاهيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
الدبهيبنتكقئاسلاسولجةداسوزتهتدقف
ةمظنأ"رظنا،كلذرييغتل.ةرافصلاقالطإنم
/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا

١٤٢.

فيظنت

هذهىلعظفاح،ةرايسلاتارايخىلعًءانب
لضفأنامضلةفيظنةرايسلانمقطانملا
ضرعمتيدق.قئاسلاةدعاسمةزيملءادأ
امدنع)DIC(قئاسلاتامولعمزكرملئاسر
.ةروظحموأةحاتمريغةمظنألانوكت
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٨

ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا

ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.

ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.
يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا

يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.

مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.
ةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.
ةيجراخلاايارملانميلفسلا

ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.

ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.
ةرايسلا

وأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخللعوجرلا
دعاستدق،كلذبةبكرملازيهجتةلاحيف
دعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
دعاسمماظنو،)RPA(يفلخلانكرلا
ةيطيحملاةيؤرلاو،)FPA(يمامألانكرلا
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،)نكر(
يفليم٨(اًبيرقتاس/مك١٢ىلإلصت
.)ةعاسلا

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
يبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأمدصملا
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ماظنةشاشىلعيريذحتثلثمرهظيدق
فاشتكاىلعةلالدللهيفرتلاوتامولعملا
يفلخلانكرلادعاسمماظنةطساوبمسج
)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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ليغشتلاوةدايقلا٢١٠
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
.)ةصوب12(مس30ةفاسمىلعمسج

:يفلخلا/يمامألاعطاقتملاضرعلا
وأةيمامألاةددعتملارورملاةكرحضرعت
ىلإةرشابمتانئاكلارهظُتيتلاةيفلخلا
ءزجلاوأةرايسلاةمدقمنيميوراسي
ضرعلاةقيرطرزسملا.اهنميفلخلا

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
دعاسمماظنتابكارتنوكتال.فلخلاو
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنمونكرلا
)RCTA(ضرعلاةقيرطنوكتامدنعةرفاوتم

Bowl View"ةطشن"يفيوجتلاضرعلا.
ضرعي:يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا
راوجبةدوجوملاتانئاكلارهظُياًدهشم
.ةرايسلليفلخلاويمامألانيبناجلا
ضرعلاةقيرطرزسملا

Side Forward/Rearward View"ضرعلا
ماظنةشاشىلع"يفلخلا/يمامألايبناجلا
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملا
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
مامألانمضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
دعاسمماظنتابكارتنوكتال.فلخلاو
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنمونكرلا
)RCTA(ضرعلاةقيرطنوكتامدنعةرفاوتم

Side Forward/Rearward view"ضرعلا
.ةطشن"يفلخلا/يمامألايبناجلا
تاداشرإلاضرعي:هيجوتلاطوطخ
.ةحاتملاةيهيجوتلا
ةروصضرعي:لفسألىلعأنمضرعلا
بناجىلإ،ةرايسلابةطيحملاةقطنملل
ماظنةشاشيفةيفلخلااريماكلاضرع
لادبتسامتيس.هيفرتلاوتامولعملا
اريماكلاضرعبةيفلخلااريماكلاضرع
عوجرلا(Rعضونمليوحتلادعبةيمامألا
كرحتتامدنعوأيمامألاسرتلاىلإ)فلخلل
ةعاس/مك12نملقأةعرسبمامأللةبكرملا
اذهنيكمتنكميال.)ةعاسلايفليم8(
ضرعلاةقيرطيفىوسضرعلا

Front/Rear Standard View"ضرعلا
سمللالخنم"يفلخلا/يمامألايسايقلا
Topرزلا Down View"ىلعأنمضرعلا
CAMERAضرعةقيرطنوكتامدنع"لفسأل
.ةطشن"اريماكلا"
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٢١١ ليغشتلاوةدايقلا
نكرلادعاسمماظن

امدنع،يفلخلاويمامألانكرلادعاسمعم
اس/مك٨نملقأةعرسبةبكرملاكرحتت
فشتكتدق)ةعاسلايفلايمأ٥(
تادصملايفةدوجوملاتارعشتسملا
رتم١٫٢ىلإاهلوطلصييتلاماسجألا
)مادقأ٨(رتم٢٫٥وفلخلايف)مادقأ٤(
)ةصوب١٠(مس٢٥قاطنيفةبكرملافلخ
.دصملاىوتسملفسأوضرألاحطسنم
هذهفاشتكالاتافاسملقتنأنكميو
.بطرلاوأراحلاسقطلافورظلالخ
ماسجألافشتكتنلةبوجحملاتارعشتسملا
ظفاح.ةئطاختافاشتكايفببستتدقو
،لحولانمتارعشتسملاةفاظنىلع
؛جلثلالحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو
يفةرايسلالسغدعبتارعشتسملافظنو
.دمجتلاةرارحتاجرد

ريذحت}
وألافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،دصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
ةدايقلادنعماظنلااذهرفاوتيالو.اهنع
لايمأ٥(اس/مك٨نمىلعأتاعرسىلع
وأةافولاوأةباصإلايدافتل.)ةعاسلايف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دعاسمماظندوجويفىتح،ةرايسلافلت
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،نكرلا
يفرظنلاوةرايسلابةطيحملاةقطنملا
وأمامأللكرحتلالبقايارملاعيمج
.فلخللعوجرلا

ةشاشىلعتادادعلاةعومجميوتحتدق
حضوتةطرشأاهبنكرلادعاسمماظنل
عقوملوحتامولعمو"مسجلاوحنةفاسملا"
برتقيامدنعو.نكرلادعاسمماظنلمسجلا
لوحتيونابضقلانمديزملاءيضي،مسجلا
مثيلاقتربلاىلإرفصألانمنابضقلانول
تاراشإبقئاعدوجوىلإةراشإلامتت.رمحألا
نيبينمزلالصافلارصقيو.ةعومسمةيتوص
رثكأةرايسلاتبرتقااملكةيتوصلاتاراشإلا
.قئاعلانمرثكأف

ضبنردصيسةيفلخلايفقئاعفاشتكادنع
.نامألاهيبنتدعقميبناجالكيفنيترمل
رتم٠٫٦<(ادجاًبيرقمسجنوكيامدنع
)مدق١(رتم٠٫٣<وأ،ةبكرملافلخ)مدق٢(
نمتارافصسمخقلطنت،)ةبكرملامامأ
وأ،مسجلاعقومبسحىلعفلخلاوأمامألا
نمتارمسمخنامألاهيبنتدعقمزتهي
نكرلادعاسمنعةرداصلاتامغنلا.نيبناجلا
نكرلادعاسميفاهتاليثمنمىلعأيمامألا
.يفلخلا

لمارفلاوفلخللعوجرلاريذحت
)RAB(عوجرللةيكيتاموتوألا

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاتاذتارايسلا
عوجرلاريذحتماظناهب)ACC(ةعرسلاتابث
عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنوفلخلل
)RAB(.سرتقيشعتدنعR)لمعي)عوجر
تاهيبنترادصإىلعفلخللعوجرلاريذحت
كلذوةرايسلافلخةعقاولاماسجألانأشب
يفليم٥(اس/مك٨نمربكأتاعرسىلع
اًيئاقلتRABماظنمدختسيدقامك،)ةعاسلا
٣٢-١نيبحوارتتتاعرسىلعةوقبةلمرفلا
.)ةعاسلايفليم٢٠-٠،٥(اس/مك
فوسفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظن
دنعفلخلانمةدحاوةرمةرافصقلطي
هيبنتدعقمزتهيوأ،ةرملوألمسجفاشتكا
فشتكيامدنع.نيبناجلاالكنمنيترمنامألا
،ثودحلاكشوىلعمداصتكانهنأماظنلا
رعشتوأ،فلخلانمةرافصلاتوصعمست
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٢
نمنامألاهيبنتدعقميفتازازتهاسمخب
ليغشتاضيأكانهنوكيدقو.نيبناجلاالك
.لمارفللداحوعيرس

ريذحت}
عمفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظنلمعي
/ليم٥(ةعاس/مك٨نمربكألاتاعرسلا
وألافطألاماظنلافشتكيال.)ةعاس
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،مدصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
عوجرلالثم،فقاوملاضعبيف.اهنع
كانهنوكيالدق،ةيلاعتاعرسبفلخلل
ليغشتماظنلاعيطتسييكل،فاكتقو
يدافتل.داحوعيرسلكشبةبكرملالمارف
ىتح،ةبكرملافلتوأةافولاوأةباصإلا
عوجرلادنعريذحتلاماظندوجويف
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،فلخلل
يفرظنلاوةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلالبقايارملاعيمج

،)عوجر(Rفلخللعوجرلاسرتمادختسادنع
عجرتةرايسلانأماظنلافاشتكاةلاحيف
مادطصالابنجتلواًدجةريبكةعرسبفلخلل
يفوكترايسفلخاهفاشتكامتةرايسب
اًيئاقلتماظنلامدختسيدقف،كراسمسفن
مادصلابنجتييكةرايسلافقولةيوقةلمرف
.هنعجتانلارثألاللقيوأ

ريذحت}
عاونأبنجتعيطتستالدقRABةيصاخ
رظتنتال.ةيفلخلاتامداصتلانمةديدع
اذه.ةيكيتاموتوألاةلمرفلالمعتنأىلإ
ةلمرفلحملحيلممصمريغماظنلا
Rعضولايفطقفلمعيوهوقئاسلا
فلخاممسجفاشتكادنع)عوجرلا(
وأةلمرفلابموقيالدقو.ةرشابمةبكرملا
بنجتلبسانملاتقولايففاقيإلا
دصردنعةلمرفلابموقينل.مداصتلا
تاعرسبةبكرملاكرحتتامنيبماسجأ
ماظنلافشتكيال.ةياغللةضفخنم
وأتاجاردلايدئاقوأةاشملاوألافطألا
،مدصملالفسأماسجأةيأوأتاناويحلا
ةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلاكلتالو
فلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل.اهنعاًدج
صرحا،RABةزيمدوجوعمىتح،ةبكرملا
ةطيحملاةقطنملانمققحتلاىلعاًمئاد
.فلخللعوجرلاءانثأولبقةبكرملاب

فقوتدعبلمارفلاةساودىلعطغضلانإ
ةلمرفلاماظنريرحتىلإيدؤيفوسةبكرملا
طغضلامتيملاذغو.ةيفلخلاةيكيتاموتوألا
دقف،فقوتلادعباًروفلمارفلاةساودىلع
.)EPB(ةينورتكلإلافوقولالمارفطبضمتي

ةساودىلعطغضا،انمآعضولانوكيامدنع
ةلمرفلازواجتلتقويأيفةوقبدوقولا
.ةيفلخلاةيكيتاموتوألا

ريذحت}
ةلمرفلااهيفلمعتتالاحكانهنوكيدق
ريغوأعقوتمريغلكشبةيكيتاموتوألا
طغضتنأامإف،كلذثدحاذإ.بوغرم
ىلعةوقبطغضتوألمارفلاةساودىلع
ماظننملمارفلاريرحتلدوقولاةساود

RAB.اريماكصحفا،لمارفلاريرحتلبق
RVCةبكرملابطيحملاقاطنلاصحفاو

.نمآلكشبةلصاوملاةيناكمإنمدكأتلل

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

هيبنتضرعي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ثلثم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ىلعمهسباًبوحصمنوللارمحأيريذحت
نيميللهجتيهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
ةمداقلارورملاةكرحنأشبريذحتللراسيلاوأ
اذهفشتكي.مهسلابهيلإراشملاهاجتالانم
رتم٢٠نماًءدبةمداقلاماسجألاماظنلا
دنعو.ةبكرملانيميوأراسينم)مدق٦٥(
تارافصثالثقلطنتنأامإف،مسجفاشتكا
دعقمبتازازتهاثالثوأراسيلاوأنيميلانم
ىلع،راسيلاوأنيميلاىلعنامألاهيبنت
.ةدوصرملاةبكرملاهاجتابسح
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٢١٣ ليغشتلاوةدايقلا
بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAرثكأعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخلل

صئاصخلافاقيإوأليغشت

طسوألالوسنوكلابXىلعطغضا
نكرلادعاسمليغشتفاقيإوأليغشتل
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاويفلخلاويمامألا
فلخللعوجرلاريذحتماظنو)RAB(عوجرلل
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،دحاوتقويف
امدنعرزلابناجبرشؤملاحابصمءيضي
نوكتامدنعئفطنيوةلغشمصاصخلانوكت
.لمعلانعةفقوتمصئاصخلا
راذنإونكرلادعاسمماظنليغشتفاقيإبمق
ةلمرفلاوةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
.ةروطقمبحسدنعةيفلخلاةيكيتاموتوألا
نمRCTAماظنفاقيإوأليغشتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختلالخ
ةرايسلاصيصختلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
/١٤٢.

Automatic Parking Assist (APA)
with Braking

)APA(يكيتاموتوألانكرلادعاسم(
)ةلمرفلاعم
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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ال.نكرلاةفاسملخدتءايشأوأصخش
ةلاحلابنجتيوأAPAماظنفشتكي
وأةبكرملافلخةدوجوملاةيرورملا
ءانثأةبكرملافاقيإلاًدعتسمنك.اهبناجب
.نكرلاةروانم

طسوألالوسنوكلابدوجوملاOىلعطغضا
نكرللةحاسمنعثحبلانمماظنلانيكمتل
رتم1.5قاطنيفويفاكلاردقلابةريبك
ةعرسنوكتنأبجي.ةبكرملانم)مادقأ5(
/ليم١٨(ةعاس/مك٣٠نملقأةبكرملا
:ماظنللنكميال.)ةعاس
ةينوناقنكرةحاسمتناكاماذإفاشتكا.

.المأ
ةرواجملاةبكرملاةاذاحمبطبضلابنكرلا.

ةقطنملانمبارتقالاةلاحيفاهل
تاذنكرلاةحاسمتناكاذإوأةيوازب
.ةيواز

ةزيممةقطنمطسويفطبضلابنكرلا.
.ةياغللةريبكاهنأب

.اًمودةريصقلاةفصرألافاشتكا.
نعثحبي،اًطشنAPAماظننوكيامدنع
نعثحبلل.ةبكرملانيميىلعنكرتاحاسم
ليغشتبمق،راسيلاةهجنكرللةحاسم
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٤
رفاوتةلاحيف،وأىرسيلافاطعنالاةراشإ
ةشاشيفبناجلاديدحترييغتبمق،كلذ
نكرلاعضوليدبتل.هيفرتلاوتامولعملاماظن
عمطغضا،"دماعتم"و"يزاوتم"نيعضولانيب
يف،وأثحبلاةيلمعءانثأOىلعرارمتسالا
يفنكرلاعضورييغتبمق،كلذرفاوتةلاح
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

،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

Oىلعطغضا،APAماظنطيشنتءاغلإل
.ىرخأةرم
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٢١٥ ليغشتلاوةدايقلا
لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملا

نمةريصقةرتفىلإAPAماظنجاتحيدق
.ةرياعمللتاينحنملابناجبةدايقلا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةرايسلاةدايقدنع
،)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمدعاسمو
)SBZA(،ريسلاةراحرييغتهبنمو)LCA(،
وأ/و)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلاو
،)FPB(يمامألاةاشملالمارفطيشنتماظن
مداصتلابنجتىلعدعاستةمظنألاهذهنإف
.مداصتلارارضأنمليلقتلاوأ

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

FCAينامرهكيرصبهيبنتةءاضإىلعكلذك
ةجردبىرخأةبكرمنمبارتقالادنعنوللا
.اًدجةريبك
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
ةعاس/مك٨نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم٥(
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
)ACC(،ىلعتابكرمفاشتكاعيطتسيهنإف
ابيرقت)مدق٣٦٠(رتم١١٠غلبتتافاسم
ةزيمرظنا.تاعرسلاعيمجعملمعلاو
.١٩٨/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

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

FCAيذلايفاكلاتقولانأشباًريذحت
الدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
ماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأكلرفوي

FCAةاشمدوجونأشبكلذككرذحيال
روسجوأراوسأوأتامالعوأتاناويحوأ
.ءايشألانمكلذريغوأءانبلاليماربوأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
رظنا.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
.١٦٦/ةيئاقولاةدايقلا

نمريذحتلاماظننيكمتءاغلإنكمي
ةمظنأ"رظنا.)FCA(يمامألامادطصالا
ةرايسلاصيصختلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
/١٤٢.

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
ماسجأيأوأةاشملاةطساوباًيئزجةبوجحم
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٦
يأفاشتكاFCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأ
يفلماكلابنوكتىتحمامألايفةرايس
.ةدايقلاةراح

ريذحت}
يمامألامداصتلاراذنإماظنردصيالو
اذإالإ،مداصتيدافتيفدعاسياًريذحت
دوجوفشتكيالدقو.ةبكرمدوجوفشتكا
رعشتسملدادسناثدحاذإاًقبسمةبكرم
جلثلاوأديلجلاوأخاسوألالعفبماظنلا
الدقو.يمامألاجاجزلافلتةلاحيفوأ
يتلاقرطلايفةبكرمدوجواًضيأفشتكي
يفوأ،تاعفترماهبوأحايرلااهببهت
ةيؤرلانمللقتنأنكمييتلافورظلا
يفوأديلجلاوأرطملاوأبابضلالثم
وأةيسيئرلاحيباصملافيظنتمدعةلاح
اهتنايصمدعةلاحيفوأيمامألاجاجزلا
يمامألاجاجزلاىلعظفاح.ةديجةروصب
ماظنتارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
يفوةفيظنيمامألامداصتلاراذنإ
.ةديجةلاح

تامداصتلانمهيبنتلا

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

ىرخأةبكرمنمةعرسبكتبكرمبرتقتامدنع
FCAماظننايبضمويس،اهفاشتكامت
قلطنتنأامإ.يمامألاجاجزلاىلعرمحألا
زتهيسوأ،ةمدقملانمةعيرستارافصةينامث
الكنمتارمسمخةمالسلاهيبنتدعقم
دق،اذهمداصتلاهيبنتثودحدنع.نيبناجلا
ةروصبقئاسلاةلمرفللمارفلاماظنزهجتي
ريصقئطابتيفببستيدقاممةعيرس
لمارفلاةساودىلعطغضلالصاو.لدتعمو
يفمكحتلاماظنلصفمتيدق.ةجاحلادنع
.مداصتلاهيبنتثودحدنعةعرسلاتابث

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا

هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
وأ)ديعب(FarىلعFCAتيقوتطبضل]

Medium)طسوتم(وأNear)يفوأ)بيرق
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٢١٧ ليغشتلاوةدايقلا
نيبي.)فاقيإ(Offىلعتابكرملاضعب
يلاحلاطبضلاعضولوألارزلاىلعطغضلا
يدؤيفوسو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمب
رييغتىلإىرخأتارملرزلاىلعطغضلا
طبضلاعضولظيفوسو.اذهطبضلاعضو
رثؤيفوسو،هرييغتمتيىتحوهامكددحملا
هيبنتلاوتامداصتلانمهيبنتلاصئاصخيف
فوسامك.فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلا
ًءانبهيبنتلايماظننمٍلكتيقوتفلتخي
ةعرستدازاملكف.ةبكرملاةعرسىلع
،اذه.هيبنتلاثودحتيقوتدُعَب،ةبكرملا
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو
.هيبنتلاتيقوتديدحتدنعرابتعالانيعبةيوجلا
عيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتيالدقف
.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلإاًيئاقلتيدؤيFCAيفتيقوتلادادعإ
Farةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإرييغت
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(

Near)بيرق(.

عبتتلاةفاسمرشؤم
ةبكرملاوكتبكرمنيبعبتتلاةفاسمىلإراشُي
عبتتلاتقويفراسملايفكمامأريستيتلا
تامولعمزكرمىلعيناوثلابهضرعمتييذلا
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.)DIC(قئاسلا
)DIC(/وهعبتتلاتقولىندألادحلا.١٣٦

.ةيناث٠٫٥

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

ماظنلافيظنت
دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.

ةيكيتاموتوألالمارفلا
)FAB(ةيمامألا
نمهيبنتلاماظنبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
كلذكيهف،)FCA(ةيمامألاتامداصتلا
دعاسمىلعيوتحييذلاFABماظنبةدوزم
ماظنلافاشتكادنع.)IBA(يكذةلمرف
يفريستوكراسميفكمامأةرايسل
كشوىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالا
ريفوتماظنللنكميف،كترايسبمادطصالا

اذهو.ةرايسلافاقيإلاًيئاقلتةلمرفلاوأمعد
ىلعوأمادصلابنجتىلعدعاسيسرمألا
ةدايقلادنعمداصتلاراثآنمليلقتلالقألا
ةلمرفمتيدق،فقوملابسحىلع.مامألل
نأنكمي.قفربوأةوقباًيئاقلتةرايسلا
ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلاهذهثدحت
كلذرهظيو.امةبكرمفاشتكاةلاحيفطقف
مامألايفةبكرمرشؤمةءاضإلالخنم
مداصتلاراذنإماظنرظنا.FCAماظنبصاخلا
.٢١٥/يمامألا

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم٥(ةعاس
ماظنلابةدوزملاتابكرملايفوأ)ةعاس/اليم
٤قوفةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
فاشتكاهنكميو.)ةعاس/ليم٢(ةعاس/مك
)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسمىتحتارايسلا
.اًبيرقت

ريذحت}
مداصتللدادعتساةيصاخFABماظنربتعي
بنجتلممصمريغوهوئراوطلاةلاحيف
يفFABماظنىلعدمتعتال.مداصتلا
مدختسينلماظنلااذهف.ةرايسلاةلمرف
،هيلعممصملاةعرسلاقاطنجراخةلمرفلا
متييتلاتارايسللالإبيجتسيالو
.طقفاهفاشتكا

)عبتي(
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ليغشتلاوةدايقلا٢١٨

)عبتي(ريذحت

:FABماظنىلعرذعتي

يفكمامأةبكرمدوجوفشتكي.
ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
املثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراكمألاو،بابضلاةلاحيف

يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
ةطساوباًيئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأةاشملا

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ىتحةرايسلاةلمرفبFABماظنموقيدق
.لمتحممداصتبنجتلةلواحمكماتلافقوتلا
مادختسابFABماظنموقي،كلذثدحاذإ
ظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
طغضاوأEFBلمارفررح.ةفقوتمةرايسلاب
.ةعرسلاةساودىلعةوقب

ريذحت}
طغضلاباًيئاقلتFABماظنموقينأنكمي
يتلافقاوملايفةرايسلالمارفىلع
دقف.اهببوغرمريغوةعقوتمريغنوكت
تامالعو،كمامأةفطعنمةبكرملبيجتست
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
.ةكرحتملاريغىرخألاماسجألاو،قيرطلا
ةساودىلعةوقبطغضا،FABزواجتل
.اًنمآكلذناكاذإ،ةعرسلا

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

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

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

لالخنمIBAوFABنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصختتادادعإ
ةرايسلاصيصختلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
/١٤٢.

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأFABمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
ماظنلالغش.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإوأهيبنتلل

ACCةرطاقبحسدنعليغشتلافاقيإل.

ريغماظنلانأبديفتةلاسررهظتدق
:اذإرفوتم
وأةبكرملانميمامألاءزجلاناك.

.فيظنريغيمامألاجاجزلا



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

٢١٩ ليغشتلاوةدايقلا
رثؤيفيثكلاجلثلاوأريزغلارطملاناك.

.ماسجألانعفشكلاةيلمعىلع
مكحتلا/StabiliTrakماظنبةلكشمدجوت.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

.ةمدخىلإFABماظنجاتحيال

ةاشملاةلمرفماظن
)FPB(مامألاب
يفاًدوزمناكاذإFPBماظندعاسيدق
نعمجانلاررضلانمدحلاوأبنجت
ةاشملاعمةيمامألاةهجاولابتامادطصالا
ماظنضرعي.مامأللةدايقلادنعنيبيرقلا

FPBدوجوفاشتكادنع،~،اًينامرهكاًرشؤم
نمبارتقالادنع.ةرشابممامألابةاشملادحأ
،اًدجةريبكةعرسبنيفشتكملاةاشملادحأ
ىلعهيبنتللرمحأاًضيموFPBماظنردصي
وأةعرسبتارفاصردصتويمامألاجاجزلا
ماظنلنكميامك.قئاسلادعقميفتاضبن

FPBةلمرفبموقيوأةلمرفللاًمعدريفوت
دعاسمماظنلااذهنمضتي.اًيئاقلتةبكرملا
ماظنبيجتسيدقامك)IBA(يكذلالمارفلا
.ةاشملل)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألاةلمرفلا
/)FAB(ةيمامألاةيكيتاموتوألالمارفلارظنا

٢١٧.

دنعةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
٥(ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامأللريسلا
.)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم

دوجوماظنلافشتكي،راهنلابةدايقلاءانثأ
٤٠غلبتةيبيرقتةفاسملصيامبةاشم
نوكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ًامدق١٣١(ًارتم
.اًدجاًدودحمماظنلاءادأ

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يمامألاجاجزلاىلعظفاح.١٦٦
FPBماظنرعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
.ةديجةلاحيفواًفيظن

ليغشتلافاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
لالخنمةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلاوأ
عنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصخت
.١٤٢/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا

نوريسينيذلاةاشملانعفشكلا
كمامأ

ةلمرفلامتتنلواًهيبنتFPBماظنردصي
دحأدوجوFPBماظنفشتكيملاذإةيئاقلتلا
ةاشملادحأدوجونعفشكلادنع.ةاشملا
فوس،ةرشابمةبكرملامامأريسينيبيرقلا
اًنولكمامأةاشملادوجورشؤمضرعي
.اًينامرهك
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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
.ةعفترملاتاعرسلا
ةلمرفلاةيصاخموقت،كلذثدحاذإ
نكرلالمارفقيشعتبةيكيتاموتوألا
.ةفقوتمةبكرملابظافتحالل)EPB(ةيئابرهكلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتبمق
يدؤيفوسدوقولاةساودىلعةوقبطغضلا
ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخريرحتىلإاًضيأ
.EPBلمارفو

ريذحت}
وأهيبنترادصإبFPBماظنموقيدق
يفاًيئاقلتةبكرملالمارفىلعطغضلاب
ريغوةعقوتمريغنوكتيتلافقاوملا
وأاًبذاكاًهيبنتردصيدقو.اهببوغرم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفةلثاممماسجأللمارفلاىلعطغضي
كلذيفامبةاشمللمجحلاوألكشلا
الو،ةيعيبطةيلمعهذهدعتو.لالظلا
.اهيلعةمدخلاءارجإلاهعمةبكرملاجاتحت
،ةيكيتاموتوألاةلمرفلاةيصاخزواجتل
ناكاذإ،دوقولاةساودىلعةوقبطغضا
.انمآكلذ

نمةيئاقلتلاةلمرفلاةيصاخليطعتنكمي
دوجوفاشتكا"رظنا.ةرايسلاصيصختلالخ
عنم/دصرلاةمظنأ"يف"مامألابةاشم
.١٤٢/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلا

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

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةرابع)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ريسلاةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسمل
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملا
دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.ةيبناجلاةيؤرلا
ضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
فاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلع
تناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملايفامةبكرم
ةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالاةراشإ
ةشاشضموتفوس،بناجلاسفنىلع
رييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلا
نمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلاةراح
ةءارقىجرُيف،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنم
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةليسونعةرابع)LCA(ريسلاةراحرييغت
ةدعاسملريسلاةراحرييغتىلعةدعاسم
يتلاتامداصتلابنجتىلعتارايسلايدئاق
يفةدجاوتملاتارايسلاعمثدحتدق
وأةيبناجلاةيؤرلامادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملا
قطانملاهذهيفلخدتيتلاتارايسلا
LCAريذحتنايبءيضيس.فلخلانمةعرسب
ةلباقملاةيجراخلاةيبناجلاةآرملايف
ديقفاطعنالاةراشإتناكاذإضمويسو
.ليغشتلا

ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
.ةنيعمةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
وأتاباصإلاعوقويفةراحلارييغتدنع
رييغتءارجإلبق.ةبكرملافلتوأةافولا
ِقلأو،ايارملانماًمئادققحت،تاراحلل
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحاًبيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
مادعناةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(
ةبكرملاطسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلا
ريذحتمتي.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقت
برتقتيتلاتابكرملانماًضيأنيقئاسلا
يلاوحىلإلصتةفاسملفلخلانمةعرسب

.ةبكرملافلخ)مدق٨٢(م٢٥

ماظنلالمعيفيك
امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
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رييغتنأىلإءاضملاLCAزمرريشي.فلخلا
فاكلاردقلاىلعنوكيالدقريسلاتاراح
ققحت،ريسلاةراحرييغتلبق.نامألانم
ِقلأو،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئاد
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةريصقةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
نوكتامدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدلل
،مامأللكرحتلاسورتدحأىلعةرايسلا
وأىنميلاةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت
يفةكرحتمةرايسفاشتكامتاذإىرسيلا
مادعناةقطنميفةرواجملاةراحلاةقطنم
.فلخلانمةعرسباهيلإلخدتوأكلتةيؤرلا
هاجتالايفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ
،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأتيذلاهسفن
يكليفاضإريذحتكةشاشلاهذهضموتسف
.ريسلاتاراحرييغتبموقتال

لاصتاةلاحضرعدنعLCAماظنليطعتمتي
زكرميفةلاسررهظتدق.ةروطقملا
ماظنلازيال.قئاسلاتامولعم

SBZAلمعي.
تارايخلالخنمLCAماظنليطعتنكمي
ماظنليطعتبموقتامدنع.ةبكرملاصيصخت

LCA،ماظنليطعتمتيSBZAرظنا.اًضيأ
ماظنفاقيإمتاذإ.١٤٢/ةرايسلاصيصخت

LCAتانايبءيضتالاهدنع،قئاسلالبِقنم
.ايارملايفLCAماظن

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
ضعبلةبكرملاةدايقLCAماظنبلطتي
لوصوللةرياعملانمنكمتييكلتقولا
لكشبةرياعملاهذهمتتدق.ءادألضفأل
عيرسقيرطىلعةبكرملاةدايقمتاذإعرسأ
بناجبىرخأءايشأرورمتامالعهبميقتسم
.)زجاوح،ةيامحضراوع،ًالثم(ةبكرملا
ةعرسبرورملادنعLCAتاشاشءيضتالدق
وأةفقوتملاتارايسلاعموأ،ةرايسراوجب
ماظنيفدصرلاقطانم.ةروطقمرجدنع

LCAدتمتالةبكرملابناجنمدتمتيتلا
دنعاًرذحنك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسمل
دق.ةروطقمرجءانثأريسلاتاراحرييغت
ةقحلملاءايشألاىلإهيبنتلابLCAماظنموقي
ءيشوأةجاردوأةروطقملثم،ةبكرملاب
ءايشألا.ةبكرملانمرخآلابناجلانمدتمي

.تابكرملافاشتكاىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملا
؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحتالف
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تارعشتسمتناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىرسيلاوأىنميلاةيوازلايفLCAماظن
خاسوألاوألحولابةاطغميفلخلامدصملل
تناكاذإوأبئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأ
ىلععالطالل.ةيوقةريطمفصاوعكانه
ليسغ"عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإ
اذإ.٢٩٢/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملا
systemةلاسرتناك unavailable)ماظنلا
زكرمةشاشىلعةضورعملازتال)حاتمريغ
يبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلاتامولعم
نمةيفلخلاناكرألاهاجتايفةبكرملا
.ليكولابلصتاف،ةبكرملا
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
ةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتارايس
فلخلانمةعرسباهيلإةمداقوأةيبناجلا
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يفماظنلانوكيدقف،اًفيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا

ريسةراحةرداغمدنعريذحتلا
ةراحةرداغمريذحتدعاسيدق،هرفوتدنع
ةرداغمببسبتامداصتلابنجتيفريسلا
موقتدقف.دوصقمريغلكشبريسلاةراح
ةبكرملاتزواجتاذإريذحتتوصرادصإب
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًرظن.ةراحلاةرداغمهاجتايففاطعنالا
دعاسمماظننمءزجدعيماظنلااذهنأل
ةءارقىجرُيف،)LKA(راسملايفءاقبلا
.ةزيملاهذهمادختسالبقLKAلصف

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
ةلجعريودتيفدعاسيدقف.دوصقمريغ
زواجتنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا
ةرداغمدنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
نل.ةراحةمالعزواجتدنع)LDW(ريسةراح
رادصإوأيفةدعاسملابLKAماظنموقي
طيشنتفشتكااذإLDWـبصاخهيبنت
قيرطنعLKAزواجت.كيدلهيجوتلا

اريماكLKAمدختسي.ةدايقلاةلجعريودت
/مك60ةفاسمنيبةراحةمالعنعفشكلل
ةعاس/مك180و)ةعاسلايفليم37(ةعاس
.)ةعاسلايفليم112(

ريذحت}
يفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
يفةرقتسمةبكرملالعجيالدق.ةبكرملا
دنعريذحتلاهيبنترادصإبموقيوأةراحلا
متنإوىتح،)LDW(ريسةراحةرداغم
.ةراحةمالعفاشتكا
LDWوLKAماظننملكموقيالدق
:يلاتلاب
هيفاكةدعاسموأهيبنترادصإ.

ةرداغمبنجتلجأنمهيجوتلل
.مداصتعوقووأامةراح

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ةيؤرلاوأسقطلافورظ
رمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
وأيمامألاجاجزلاخاستانع
وألحولابةيسيئرلاحيباصملا
يفتناكاذإوأديلجلاباهتيطغت
ةلاحيفوأةديجريغةلاح
رشابملكشبسمشلاعوطس
.اريماكلاةهجاوميف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.قيرطلافاوحفاشتكا.

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةراحةمالعهيففشُتكايذلابناجلاىلع
LDWوLKAيماظنناكنإوىتح.ريسلا
يفمكحتلابموقتنأكيلعبجي،نالمعي
ظفاحوقيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملا
ةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولاىلع
عقتوأةبكرمللفلتثدحيدقفالإو،ريسلا
جاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاحوأتاباصإ
تارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا
بنجت.ةديجةلاحيفوةفيظناريماكلا
سقطلافورظيفLKAمادختسا
.ةئيسلا
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ريذحت}
دنعLKAمادختساببستينأنكمي
ةقلزنملاقرطلايفوأةروطقمبحس
مثنموةبكرملايفمكحتلانادقفيف
.ماظنلاليغشتفاقيإ.مداصتعوقو

ماظنلالمعيفيك
جاجزلاىلعLKAماظناريماكسجمدجوي
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرملباقميمامألا
،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
.طسوألالوسنوكلاىلعAطغضا

رضخألانوللابAءيضيس،هليغشتدنع
هيبنترادصإوةدعاسمللLKAرفاوتاذإ

LDW.ةلجعريودتيفدعاسيدقف
نوللابAضرعكلذكوقفربةدايقلا
زواجتنمةبكرملاتبرتقااذإينامرهكلا
ةراشإمادختسانودةفشتكُمةراحةمالع
اًضيأموقيدقف.هاجتالااذهيففاطعنالا
ةرداغمدنعريذحتلاماظنبصاخهيبنترادصإب
Aةءاضإقيرطنع)LDW(ريسةراح
.ةراحةمالعزواجتدنعينامرهكلانوللاب
ثالثكانهنوكيدق،كلذىلعةوالع
،تارمثالثقئاسلادعقمزتهيوأ،تارافص
هاجتابسحىلع،راسيلاوأنيميلاةهج
.ريسلاةراحةرداغم

هيجوتلاذخ

.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
قئاسلاهيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
توصوأهيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلا
ةرايسلاهيجوتبمق.DICيفةلاسروأنينر
.داعبتسالل

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
.نيتراحلا

نممغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
فيظنتبكيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضو
.رمألااذهدعاسيامبرفيمامألاجاجزلا
ريغماظنلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
ماظنجاتحيال.اريماكلاةقاعإتمتاذإحاتم

LKAةمدخلاىلإ.
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

هبىصوملادوقولا
ةنايصلالجأنمهبىصوملادوقولامدختسا
.ةبكرمللةبسانملا
فينصتبصاصرلانميلاخنيزنبمدختسا
95نلعُمناتكوأ RONةبسنعمىلعأوأ
.مجحلاثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإ
صاصرلانميلاخلادوقولامادختسانكمي
٩١ناتكوألاةجردتاذ RONنكلو،ىلعأوأ
عم،لقيدقدوقولايفداصتقالاوعراستلا
،كلذثودحةلاحيف.جيجضعامسةيلامتحا
٩٥ناتكوأةجردبدوقومدختسا RONيف
ضرعتينأنكميالإو،نكممتقوبرقأ
طبختوصعامسةلاحيف.فلتللكرحملا
نميلاخلادوقولامادختسادنعديدش
٩٥ةجردلاتاذصاصرلا RON،كلذينعيف
.ةنايصلاىلإجاتحيكرحملانأ

همادختساعونمملادوقولا

هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

نمةيمكيأبدوزمدوقويأ.
وألاليثيملاوألوناثيملا
يدؤتدق.نيلينألاوأنيسوريفلا
ىلإدوقولانمعاونألاهذه
ماظنءازجأيفلكآتثودح
ءازجأللفلتوأةيندعملادوقولا
.ةيطاطملاوةيكيتسالبلا

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
لينيداتنيبولكيسليثيملثم
)MMT(لينوبراكيارتزينغنم
ماظنفلتىلإيدؤيدقيذلا
تاعمشوتاثاعبنالايفمكحتلا
.قارتحالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
دوقولايفداصتقالاتاردق
ىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
زافحلالماعلارمعليلقت
.تاثاعبنالل
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دوقوللةفاضملاداوملا
ليزملانيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوألل TIERكتبكرمل
اهبميقتيتلاةلودلابرفاوتيالناكاذإ.
ايلعلاةئفلانمخاسوأللليزملانيزنبلا
"TOP TIER"،نيزنبلافضأ

ACDelco Fuel System
Treatment Plus-Gasoline

كترايسبنيزنبلادوقونازخىلإ
ريسوأتيزللرييغتةيلمعلكدنع
،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠ةفاسم
نيزنبدعاسيس.الوأثدحيامهيأ

TOP TIERنيزنبلاوخاسوأللليزملا
ACDelco Fuel System

Treatment Plus-Gasoline
يلاخكترايسكرحمدوقوىلعظافحلايف
ةلاحيف.يلاثملكشبلمعلاوبساورلانم
نيزنبىلعلوصحلانمكنكمتمدع

ACDelco Fuel System
Treatment Plus - Gasoline

نأشبهعملماعتتيذلاليكولارشتسا،
لارنجةكرشنمةدمتعملاةفاضملاداوملا
.اهبميقتيتلاةلودلايفزروتوم

دوقولاةئبعت

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
كلتاباصإثودحبنجتلو.

تاميلعتلاعيمجأرقا،نيرخآللو
دوقولاخضةطحمىلعةبوتكملا
.اهعبتاو

ءانثأكرحملاليغشتفقوأ.
.دوقولابديوزتلا

داوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانعنيخدتلا

نودبدوقولاةخضمكرتتال.
.ةبقارم

ةزهجألامادختسابنجت.
ةبكرملاديوزتءانثأةينورتكلإلا
.دوقولاب

ىرخأةرمةرايسلاىلإلخدتال.
.دوقولاخضءانثأ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.
.دوقولاخضبمهلحمستالو

متاذإدوقولارياطتينأنكمي.
دوقولاةئبعتسدسملاخدإ
نأنكمي.ةياغللةريبكةعرسب
نازخلاناكاذإرثانتلااذهثدحي
ةيلامتحادادزتو،ًابيرقتًائلتمم
لخدأ.راحلاسقطلايفهثودح
ءطببدوقولاةئبعتسدسم
يأعامسفقوتنمققحتو
خضيفءدبلالبقريفصتوص
.دوقولا
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باوبألفقعمدوقولاةحتفبابلفقمتي
RKEلاسرإزاهجنمKطغضا.ةبكرملا
طغضا،دوقولاةحتفبابحتفل.لفقلاحتفل
.اهررحمثبابلافصتنمنمةيفلخلاةفاحلا
نودبدوقوةئبعتماظنبةزهجمةبكرملا
بجي.دوقوةدادساهبدجويالثيح،ةدادس
هتيبثتوامامتدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
.دوقولاخضيفءدبلالبق

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

ماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولا

.دوقولاباكسنا.

.قئارحثودحةيلامتحا.

عضبلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
ةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعبناوث
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ةهوفلا
ةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
.٢٩٢/ةيجراخلا

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
قلغألب.ةهوفلاجارخإبمقتال،دوقولاب
وأةخضملاقالغإلالخنمدوقولاقفدت
يفةقطنملاكرتامث.ةطحملالماعغالبإ
.لاحلا

دوقوةوبعمادختسابدوقولاةئبعت
ةلومحم

بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةوبعنماهتئبعتةداعإ

لكشلايعمقلالوحملاعضومددح.١
راطإلاعمدجويوهو.ءاطغلاميدع
ةيفلخلانحشلاةقطنميفيطايتحالا
.ةيضرألاليمحتلاةينيصلفسأ

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}
ئياهممادختسانودةئبعتلاةداعإةلواحم
فالتإودوقولاضيفيفببستتدقعمُقلا
دقو.ةدادسنودبدوقولاةئبعتماظن
ضرعتتدقوقيرحبوشنيفكلذببستي
فلتتدقوقارتحاللنيرخآلاوأتنأ
.ةبكرملا

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
اهدوجوءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
يدؤينأنكميثيح.ًاقلطمةبكرملايف
راخبلاعتشاىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفت
ةديدشقورحبباصتدقو.دوقولا
.كلذثدحاذإفلتللةبكرملاضرعتتو
:نيرخآلاوتنأكتباصإبنجتل
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

اهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.
ةبيقحيفوأ،ةبكرملالخاد
كيبلاةرايسقودنصوأةبكرملا
رخآحطسيأىلعوأبأ
.ضرألاريغ

ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.
لبقءلملاةحتفليلخادلا
ظافحلابجي.ةهوفلاليغشت
لمتكيىتحسمالتلااذهىلع
.ءلملا

.دوقولاخضءانثأنخدتال.

ةزهجألامادختسابنجت.
.ةينورتكلإلا

ةروطقمبحس

بحسلانأشبةماعتامولعم
متيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
لماعتتيذلاليكولابلصتا.ةبكرمللاهميمصت
ىلعلوصحللةروطقملاليكووأهعم
.ةروطقمرجلةرايسلادادعإيفةدعاسملا
بحسلبقًالماكمسقلاةءارقيغبنيو
.ةروطقملا
/ةرايسلابحسرظنا،ةلطعمةروطقمرجل

لثمىرخأةرايسفلخةرايسلارجل.٢٨٩
ةرايسلابحسرظنا،لقنتملالزنملاةبرع
.٢٩٠/ةيهيفرتضارغأل

٢٫٠ةعسL4كرحممادختساببحسلادنع
نميلاخلانيزنبلاىوسمدختستال،رتل
دق.ىلعأوأ٨٩ناتكوألافينصتوذصاصرلا
لقأناتكوأةجردوذنيزنبلامادختسايدؤي
نوكيالدقوكرحملافالتإىلإبحسلاءانثأ
رظنا.ةبكرملانامضبًالومشمفلتلااذه
.٢٢٥/هبىصوملادوقولا

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
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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.
يفضافخنالاناكاذإ.)ةدايق(Dعضولا
،نايحألابلغأيفثدحيةكرحلالقان
عضولامادختسابلقأسرترايتخانكمي
.١٨٨/يوديلاعضولارظنا.يوديلا

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
دنعةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
:ةروطقمبحس
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا.

)ACC(ةعرسلا

ةعرسلاتابثيفمكحتللقئافلاماظنلا.

)LKA(راسملايفءاقبلادعاسم.

نكرلادعاسمماظن.

)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن.

عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا.
)RAB(فلخلل

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
وأةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
:ةروطقمبحسدنعهيبنتلاعضوىلإاهليوحت
ةيكيتاموتوألالمارفلاماظن.

)FAB(ةيمامألا

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم.

ةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاماظن.
)FPB(مامألاب

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

ةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
اهتحتوأمكحتلاةحولىلع
.لماكلكشب

)عبتي(
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٠

)عبتي(ريذحت

مكحتلاماظنطبضاًضيأمزلي.
الإحمسيالدادعإىلعخانملاب
رظنا.يجراخلاءاوهلالوخدب
يف"خانملابمكحتلاةمظنأ"
.سرهفلا

ديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.١٨٣/كرحملامداععجار،نوبركلا

عمجلايدؤي.ةربخلاةروطقمبحسبلطتي
الولوطلاةدايزىلإةروطقملاوةرايسلانيب
ةدايقدنعهسفنوهبواجتلاىوتسمنوكيال
لماعتلاىلعداتعتفوسو.بسحفةرايسلا
قيرطنعامهتلمرفةيفيككلذكوامهعم
لبقيوتسمقيرطحطسىلعةدايقلا
.ةماعلاقرطلاىلعةدايقلا
عيمجوةروطقملالكيهمييقتيغبني
ىلعاهتردقثيحنملمارفلاوتاراطإلا
يدؤينأنكمي.ةدوصقملاعئاضبلالمح
ىلإةبسانملاريغةروطقملاةزهجأمادختسا
ريغوأةعقوتمريغةقيرطبةعومجملاليغشت
ءازجأعيمجصحفةدايقلالبقمزليو.ةنمآ
نامألالسالسوةروطقملاتالصووتاقلحلا
تاراطإلاوحيباصملاوةيئابرهكلاتالصولاو
/ةروطقملابحسةزيهجترظنا.ايارملاو

لمارفبةدوزمةروطقملاتناكاذإو.٢٣٤
مدختسامثةعومجملاليغشتأدباف،ةيئابرهك

اًيوديةروطقملالمارفيفمكحتلاعارذ
ققحتو.ةروطقملالمارفلمعنمققحتلل
نامأنم،ةلحرلاءانثأ،رخآلتقونم
عيمجلمعنموةروطقملاوةلومحلا
.ةروطقملاحباكموحيباصملا

يفمكحتلاماظنعمبحسلا
رارقتسالا
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

فلخللعوجرلا
ةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
،راسيلاىلإةروطقملاكيرحتل.نيديلاىدحإب
كيرحتل.راسيلاىلإديلاهذهكرح
ىلإديلاهذهكرح،نيميلاىلإةروطقملا
فلخللعوجرلاىلعًامودصرحا.نيميلا
كهجويلصاخشألادحأبنعتساوءطبب
.نكمأنإ

فاطعنالا

هيبنت

بحسدنععسوألكشبوءطببفطعنا
يدؤتدقف.كترايسفلتعنملةروطقمةيأ
ةروطقملاةسمالمىلإةداحلاتافاطعنالا
.ةرايسلل

بحسدنعداتعملانمعسوألكشبفطعنا
قوفةروطقملارمتالثيحب،ةروطقميأ
ىلعدعصتوأقيرطللةيبارتلافاوحلا
مدطصتوأقيرطلاةفاحىلعيتلازجاوحلا
ءايشألاوأراجشألاوأقرطلاتاراشإب
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٢٣١ ليغشتلاوةدايقلا
هاجتاةراشإليغشتنمدكأت.ىرخألا
وأةرايسلاهيجوتبنجت.اًقبسمكفاطعنا
.ئجافملكشبةلمرفلا

تاردحنملاىلعةدايقلا
ىندأسرتىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلاءدبلبق
دق،لقأسرتلةكرحلالقانلقنمتيملاذإف
ىلإيدؤيامملمارفلاةرارحةجرددادزت
.ةلمرفلاةءافكليلقت
Dعضولايفءايشألابحسةبكرمللنكميو
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
.٢٥٠/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

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا
.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.١

.كرحملاليغشتبأدبا.

.سورتلادحأىلإلقنا.

.نكرلاةلمرفريرحتو.
.نكرلاةلمرفرّرح.٢
نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٣

.تادناسلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٤

.اهبظفتحيوتادناسلا

ةروطقملابحسدنعةنايصلا
دنعرثكأةمدخلاىلإةرايسلاجاتحت
رظنا.تاروطقملابحسيفاهمادختسا
ةدشبمهملانم.٣٠١/ةنايصلالودج
يكيتاموتوألاةكرحلالقانلئاسنمققحتلا
روحملاميحشتتيزوكرحملاتيزو
لبقلمارفلاماظنوديربتلاماظنوةمزحألاو
.ةلحرلكءانثأو
ليماوصلاعيمجنأنميرودلكشبققحت
ةلصوىلعةدوجوملاةبلولملاريماسملاو
.ةمكحُمةروطقملابحس



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

ليغشتلاوةدايقلا٢٣٢

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت
تقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلاءانثأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترارظنا
.٢٥٠/ةطرفم

ةروطقمبحس

هيبنت

ريغلكشبةروطقملابحسقحلُيدق
يفببستيوةرايسلابررضلاحيحص
.ةرايسلانامضاهيطغيالةفلكُمتاحالصإ
عبتا،حيحصلكشبةروطقملابحسلو
عجارومسقلااذهتاهيجوتوتاداشرإ
ةمهملاتامولعملاىلعلوصحللليكولا
.ةرايسلابةروطقمبحسلوح

لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا
مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو
حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا

حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
.نامألادعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
.باكرلاةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو
.ةروطقمبحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا

ةروطقملانزو

ريذحت}
ةصاخلابحسلاةردقزواجتاًمامتبنجت
.كترايسب

تاجردوعافترالاوةعرسلاونزولاةبقارم
داعبأوةيجراخلاةرارحلاةجردوقيرطلا
ةرايسلامادختساىدموةروطقملاةمدقم
ةمهمتامولعماهلك،ةروطقمبحسل
.نامألاقيقحتل
نوكينأيغبني،امةروطقمبحسدنع
ةرايسلاتايوتحموةرايسللكرتشملانزولا
نملقأةروطقملاتايوتحموةروطقملاو
امب،ةرايسللىوصقلانزولاتاريدقتعيمج
:كلذيف
.GCWR:كرتشملايلامجإلانزولاريدقت
.GVWR:ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
ةروطقمللىصقألانزولاريدقت.
ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت.

عيزوترجةلصوطبض"ةيئزجلاعجار
/ةروطقملابحسةزيهجتلفسأ"نزولا

٢٣٤.

"ةروطقملالمارف"ةيئزجلاعجار
/ةروطقملابحسةزيهجتلفسأةدراولا

٢٣٤.

زواجتمدعنمدكأتللةديحولاةقيرطلاو
نزووهتاريدقتلاهذهنميألنزولا
،اًعمةروطقملاوبحسلاةرايسةعومجم
ةفرعمو،ةلحربمايقللاهتلومحلماكبيهو
.رصانعلاهذهنملكلةيدرفلانازوألا

ريذحت}
نيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتتدقف
تناكاذإةافولاوأةريطختاباصإل
لمارفتناكوأةياغللةليقثةروطقملا
ضرعتتدقو.لمحللةبسانمريغةروطقملا
ةرايسلانامضيطغينلوفلتللةرايسلا
.كلذنعةجتانلاتاحالصإلا
ةلاحيفىوسةروطقملابحسبنجت
اذهيفةحضوملاتاوطخلاةفاكعابتا
لماعتتيذلاليكولانمبلطا.مسقلا
بحسبةصاخلاتامولعملاوةروشملاهعم
.ةروطقم
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يلامجإلانزولاريدقت
)GCWR(كرتشملا

وه)GCWR(كرتشملايلامجإلانزولاريدقت
ةرايسللهبحومسملايلامجإلانزولا
يأكلذيفامبلماكلابةلمحملاةروطقملاو
.تاقحلموتادعموعئاضبوباكرودوقو
كرتشملايلامجإلانزولاريدقتزواجتبنجت
)GCWR(كترايسل.

يلامجإلانزولاريدقت
)GVWR(ةرايسلل

ليمحتلاةعسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ةرايسلاةلومحدودحرظنا،ةرايسللىوصقلا
يلامجإلانزولاريدقتباسحدنع.١٧١/
،اهبةقفرمةروطقملاو)GVWR(ةرايسلل
نمءزجكةروطقملاناسلنزوجاردإبجي
.ةرايسلاهلمحتيذلانزولا

ةروطقملانزولىصقألادحلا
ةروطقمللىصقألانزولاريدقتباسحمتي
قئاساهبدوجوملاةرطاقلاةرايسلاىلعًءانب
تادعمعيمجويمامألادعقملاببكارو
ةروطقملقثأةميقلاهذهلثمت.رطقلا
ليلقتمزليدقنكلو،اهبحسةرايسللنكمي
نزولاقاطننمضءاقبللةروطقملانزو
نزولاريدقتوأ"GCW"كرتشملايلامجإلا
لمحلاوأ)GVWR(ةرايسلليلامجإلا
GAWR-RRوأةروطقملاناسللىصقألا
.ةرايسلل

هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا
.كلذنأشبةدعاسملاوأرطقلاتامولعم

ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت
وهةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت
يذلاةروطقملاناسللهبحومسملانزولا
بحسةطقنمادختسابهمعدةرايسللنكمي
نزولاليلقتمزليدق.ةيديلقتةروطقم
ريدقتقاطننمضءاقبللةروطقملللماشلا
رارمتساعمةروطقملاناسللنزوىصقأ
حيحصلالمحلانزاوتىلعظافحلا
.ةروطقملل

نزولايفةروطقملاناسلنزومهاسي
نزولانمضتي.)GVW(ةبكرملليلامجإلا
غرافلانزولا)GVW(ةبكرملليلامجإلا
تادعملاوةلومحلاوباكرلايأ،كتبكرمل

تارايخلمعت.ةروطقملاناسلنزوو
ىلعتادعملاوعئاضبلاوباكرلاوةرايسلا
ناسللهبحومسملاىصقألانزولاليلقت
اًضيأللقيامم،هلمحةرايسللنكمييذلاو
.ةروطقمللهبحومسملاىصقألانزولانم

ةروطقملاةلومحنزاوت
حيحصلاةلومحلانزاوتىلعظافحلابجي
لثمي.ةروطقملاتابثنامضلةروطقملل
يسيئرلاببسلاةلومحللحيحصريغنزاوتلا
.ةروطقملاحجرأتيف

)1(ةروطقملاناسلنزولثمينأيغبني
.)2(ةلمحملاةروطقملانزونم%١٥–١٠
لثم،ةددحملاتاروطقملاعاونأضعب
.قاطنلااذهجراخعقتبراوقلاتاروطقم
ةفرعملةروطقملاكلامليلداًمئادعجار



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

ليغشتلاوةدايقلا٢٣٤
لكلهبحصنُييذلاةروطقملاناسلنزو
تالومحلازواجتاًمامتبنجت.ةروطقم
بحسلاةطقنوكترايسلىوصقلا
.ةروطقملاو
ةروطقملاةلومحنزاوتةبسنباسحمتي
ىلعاًموسقم)1(نزولا:يلاتلاوحنلاىلع
.١٠٠ـبةبورضم)2(نزولا

نزوبدرفنملكشبمق،ةروطقملاليمحتدعب
اميفةفرعملةروطقملاناسلمثةروطقملا
ناكاذإ.كترايسلةبسانمنازوألاتناكاذإ
لقننكميدقف،ةياغللاًعفترمةروطقملانزو
نزوناكاذإ.كترايسىلإعئاضبلاضعب
اًضفخنموأةياغللاًعفترمةروطقملاناسل
عئاضبلاضعببيترتةداعإنكميدقف،ةياغلل
.ةروطقملالخاد
نزولهبحومسمدحىصقأزواجتبنجت
ديدمتةلصورصقأمدختسا.كترايسناسل
بحسلاةلصوةركعضولةرفاوتمرطقلل
يفكلذدعاسيسو.كترايسىلإبرقألكشب
ةلصوىلعةروطقملاناسلنزوريثأتليلقت
.يفلخلاروحملاوةروطقملابحس
يفةلومحلالماحمادختساةلاحيف
عضيلماحرتخا،ةروطقملاةلصولبقتسم
.ةبكرملانمنكممعضومبرقأيفلمحلا
كلذاًنمضتم،يلامجإلانزولانأدكأت
ناسللانزوفصننعديزيال،لماحلا
.ةبكرمللهبحومسملا

هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا
.كلذنأشبةدعاسملاوأرطقلاتامولعم

ةروطقملابحسةزيهجت
تاقلحلا
ةحيحصلابحسلاتادعماًمئادمدختسا
حايرلارثؤتنأنكمي.كترايسلةبسانملا
قرطلاوةراملاةريبكلاتانحاشلاوةسكاعملا
.بحسلاةلصووةروطقملاىلعةرعولا
يفكترايسلةبسانملابحسلاتادعمدعاست
-ةرايسلاةعومجميفمكحتلاىلعظافحلا
تاروطقملانمديدعلارجنكمي.ةروطقملا
يوتحتيتلاونزولالمحةلصومادختساب
ةقلحوأةلصولاةركيفةتبثمةنراقىلع
.يسأرزاكتراروحمفاطخيفةتبثمبحس
عيزوتةلصوىرخألاتاروطقملابلطتتدقو
عيزوتلةضباناًنابضقمدختستيتلاونزولا
كترايسرواحمنيبةروطقملاناسلنزو
ىصقألانزولا"ناونعلارظنا.كتروطقمو
بحسمسقلالفسأ"ةروطقملاناسلل
عاونأعمنزولادودحل٢٣٢/ةروطقم
.ةفلتخملارجلاتالصو
تالصولاوأراجيإلاتالصوتيبثتاًمامتبنجت
تالصولاىوسمدختستال.دصملاعوننم
.دصملابلصوتاليتلاراطإلاىلعةتبثملا

طبرلاةلصوءاطغ

:هدوجوةلاحيف،طبرلاةلصوءاطغةلازإل
نينيسللاىلعنيتتبثملاةلازإبمق.١

.نييلفسلا
ىلإءاطغللةيلفسلاةفاحلابحسا.٢

.اًبيرقتةجرد45ةيواز
لصفللفسألءاطغلابحسأ.٣

.ايلعلاتاقحلملا
:طبرلاةلصوءاطغبيكرتةداعإل

ةبسنلابةجرد45ةيوازبءاطغلاكسما.١
نينيسللاىلعطغضاوةبكرملل
يفتاحتفلالخاديفنييولعلا
.تامدصلاصتمم
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٢٣٥ ليغشتلاوةدايقلا
ىزاوتيىتحمامأللءاطغلالفسأعفدا.٢

تاحتفلاعمنايلفسلانانيسللا
.ىلفسلا

هناكميفطبرلاةلصوءاطغقبطأ.٣
.مامأللايلعلابناوجلاىلعطغضلاب

ىلعنيتتبثملابيكرتةداعإبمق.٤
.نييلفسلانينيسللا

ةيكيناكيملامكحتلاتاودأمادختسابحصنُياذل
رشتسا.ةروطقمةيأعمحجرأتلاوليامتلايف
يفمكحتلاتاودأنأشبرطقيئاصخأ
ةكرشلاتاميلعتوتايصوتعجاروأليامتلا
.ةروطقمللةعنصملا

تاراطإ
مادختساءانثأةروطقمةيأبحسبنجت.

.ةرايسلايفجمدملايطايتحالاراطإلا
معدلبسانملكشبتاراطإلاخفنيغبني.

رظنا.ةروطقملابحسءانثألامحألا
تامولعملاىلعلوصحلل٢٦٦/تاراطإ
.حيحصلكشبتاراطإلاخفنبةقلعتملا

نامألالسالس
ةرايسلانيبلسالسلاليصوتباًمئادمق
ةصنميفةدوجوملاتاحتفلابوةروطقملاو
ةكرشلارفوتدق.ةروطقملارجةلصو
تاداشرإةروطقملاوأطبرلاةلصولةعنصملا
.نامألالسالسلوح

ناسللفسأنمنامألالسالسررم
كاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
كرتا،اًمود.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلاب
نكميثيحبيفكيامبةيخترمةلصولا
لسالسكرتتال.ةعومجملابفاطعنالا
.ضرألاىلعرجُتنامألا

ةروطقملالمارف
يتلاةلمحُملاتاروطقملازيهجتيغبني
)لطر١،٠٠٠(مجك٤٥٠نعاهنزوديزي
ىصويو.روحملكللمارفولمارفةمظنأب
عمةقفاوتمةروطقملللمارفةزهجأب
ريياعمللةيدنكلاةيعمجلاتابلطتم

(CSA) CAN3-D313،اهلداعياموأ.
وأةيلودلاةيميظنتلاحئاوللابلطتتدق
ماظنىلعتاروطقملايوتحتنأةيلحملا
لمحملانزولاناكاذإاهبصاخلاةلمرفلا
نأنكمييتلاايندلادودحلازواجتيةروطقملل
ةءارقبمق.ىرخأىلإةلودنمفلتخت
اهعابتاوةروطقملالمارفبةصاخلاتاميلعتلا
ةقيرطباهتنايصواهطبضواهبيكرتنمضتىتح
قوفقرطلاةلواحماًمامتبنجت.ةحيحص
اذإف.كترايسليكيلورديهلالمارفلاماظن
لمارفنملكلمعيالدق،كلذبتمق
،ةروطقملالمارفوةرايسلابقالغناللةعناملا
.مداصتثودحىلإيدؤيدقامم

ةروطقملاكالسأةمزح

ةروطقملابةيسيئرلاكالسألاةمزح

ءزجلايفةروطقملاكالسأةمزحدجوت
.ةبكرملالكيهبةتبثموةبكرملانميفلخلا
لصومبكالسألاةليدجلصومليصوتنكمي
يذلاليكولالالخنمحاتمةروطقم
.هعملماعتت

ةروطقملاحيباصم
ةروطقملاحيباصمعيمجلمعنماًمئاددكأت
يفيرودلكشبوةلحرلكةيادبيف
.ةليوطلاتالحرلا

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ
تاراشإءيضت،حيحصلكشباهليصوتدنع
ةرايسلاٰنأىلإةراشإللةروطقملافاطعنا
دنع.فقوتتوأريسلاةراحريغُتوأفطعنت
مهسألاءيضتس،ةروطقمةيأبحس
يفىتحتادادعلاةعومجمىلعةدوجوملا
وأحيحصلكشبةروطقملاليصوتمدعةلاح
.تابمللاقارتحا

حنرتيفمكحتلا
)TSC(ةروطقملا
ماظن/StabiliTrakـبةدوزملاتابكرملا
نوكت)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ةروطقملاحجرأتيفمكحتلاةزيمبةزهجم
)TSC(.ةروطقملاحجرأتميمصتمتيمل
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٦
ءانثأةروطقملبناجىلإبناجنمكرحتتل
ةروطقمرطقتةبكرملاتناكاذإ.بحسلا
متيف،ديزيحجرأتلانأTSCماظنفشتكاو
ىلعيئاقتنالكشبةبكرملالمارفقيبطت
ليلقتىلعةدعاسمللكلذو،راطإلك
ةبكرملاتناكاذإ.ةروطقمللطرفملاحجرأتلا
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنبةزهجم
يوتحتةروطقملاتناكو،)ITBC(نمضملا
ماظنموقيدقف،ةيئابرهكلمارفماظنىلع

StabiliTrak/ESCلمارفقيبطتباًضيأ
.ةروطقملا

ضمويسف،TSCنيكمتةلاحيف
/رجلايفمكحتلاماظنريذحتحابصم

StabiliTrak/ESCتادادعلاةعومجمىلع.
كمدقةلازإقيرطنعةرايسلاةعرسضفخ
حجرأترمتسااذإ.دوقولاةساودنعاًيجيردت
نأنكميStabiliTrak/ESCنإف،ةروطقملا
ءاطبإىلعةدعاسمللكرحملامزعنمللقي
ليغشتفاقيإمتاذإTSCلمعينل.ةرايسلا

StabiliTrak/ESC.رجلايفمكحتلارظنا/
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن

ريذحت}
ىلإةروطقملاحجرأتيدؤينأنكمي
،ةافولاوأةريطختاباصإثودحوأمداصت
.TSCـبةزهجمةرايسلاتناكاذإىتح

ليلقتبمق،حجرأتلابةروطقملاتأدباذإ
كمدقةلازإقيرطنعةرايسلاةعرس
فقوتلابمقمث.دوقولاةساودنعاًيجيردت
ةروطقملاصحفلقيرطلابناجب
بابسألاحيحصتيفةدعاسمللةبكرملاو
ةمئالمريغةروطقمكلذيفامب،ةلمتحملا
وأ،ةتٰبثمريغعئاضبوأ،ةلومحلابةلقثموأ
وأ،ةمئالمريغةروطقملاةلصوةئيهت
ةخوفنملاةروطقملاوأةبكرملاتاراطإ
ريغتاراطإلاوأبسانمريغلكشب
ةروطقملابحسةزيهجتعجار.ةحيحصلا
دادعإتايصوتىلعفرعتلل٢٣٤/
.ةدقعلاوةروطقملاتالدعم

ةروطقملاتاراطإ
)ST(ةروطقملابةصاخلاتاراطإلافلتخت
تاراطإلاتممُصدقف.تارايسلاتاراطإنع
ةدودشمبناوجبةدوزمتاروطقملابةصاخلا
لمحمعدوحجرأتلاعنميفةدعاسملل
هذهبعصُتنأنكمي.ةليقثلالامحألا

طوغضتناكاذإامديدحتنمتازيملا
ىلعًءانبكلذوةضفخنمةروطقملاتاراطإ
.طقفيرصبلاصحفلا
تاراطإطوغضعيمجنماًمئادققحت
نوكتامدنعةلحرلكلبقةروطقملا
تاراطإطغضضافخنالثمي.ةدرابتاراطإلا
.اهراجفنايفيسيئرلاببسلاةروطقملا
.تقولارورمبةروطقملاتاراطإروهدتت
ةروطقملاراطإليبناجلارادجلاحضويس
نمديدعلايصوي.راطإلاعينصتةنسوعوبسأ
لادبتسابتاروطقملاتاراطإيعنصم
.تاونستسنعاهرمعديزييتلاتاراطإلا
راجفنالرخآاًيسيئراًببسدئازلاليمحتلالثمي
ليمحتاًمامتبنجت.تاروطقملاتاراطإ
همعدييذلانزولانمرثكأنزوبكتروطقم
ىلعلمحلاريدقتدجوي.تاراطإلاميمصت
.ةروطقملاراطإليبناجلارادجلا
ىصقألاةعرسلالدعمىلعاًمئادفرعت
.ةدايقلايفءدبلالبقةروطقملاتاراطإل
ةعرسلدعمنمريثكبلقأكلذنوكيدقف
ىلعةعرسلالدعمدجويدق.ةرايسلاتاراطإ
متيملاذإ.ةروطقملاراطإليبناجلارادجلا
ةعرسلالدعموكيسف،ةعرسلالدعمضرع
/مك١٠٥وهةروطقملاتاراطإليضارتفالا

.)ةعاسلايفليم٦٥(س
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٢٣٧ ليغشتلاوةدايقلا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا

ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
تارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
حابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحف
صحفءوض(فئاظولاددعتمرشؤملا
هليصوتمتيزاهجيأ.١٢٧/)كرحملا
زاهجلثم-)DLC(تانايبلاطبارلصومب
عبتتوأعيبلادعبهؤارشمتلوطسألاعبتت
ةمظنأعملخادتيدق-قئاسلاتايكولس
يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلا
عوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
نمنكمتتدقةزهجألاهذهلثم.مداصت
يفةظوفحملاتامولعملاىلإلوصولا
.ةرايسلاةمظنأ

هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار،ةبكرملا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإو٨٥/ةيئاوه
.٨٦/ةيئاوهدئاسوب
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ةبكرملابةيانعلا٢٣٨

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢٣٩.................ةماعتامولعم
٢٣٩.....ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٣٩....كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢٤٠..................كرحملاءاطغ
ةريجحىلعةماعةرظن

٢٤١......................كرحملا
٢٤٢...................كرحملاتيز
٢٤٤.........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٤٥..................يكيتاموتوألا
٢٤٥....كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
٢٤٦....كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٤٦....................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٥٠.......................ةطرفم
٢٥١..................لسغلالئاس
٢٥٢........................لمارفلا
٢٥٢...................لمارفلاتيز
٢٥٣........................ةيراطبلا
٢٥٤.....تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
٢٥٤......ةكرحلائدابحاتفمصحف
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف

٢٥٥......................)نكرلا(
٢٥٥.......تاحساملاشيرلادبتسا

٢٥٦........يمامألاجاجزلالادبتسا
٢٥٦...........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٥٨.........ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٥٨.................ةبمللالادبتسا
ةيئانثلاتامامصلاةرانإ

٢٥٨......................ةيئوضلا
فاطعنالاةراشإحيباصم
٢٥٨......................يمامألا
٢٥٩...........فلخللعوجرلاءاوضأ

يئابرهكلاماظنلا
٢٥٩....يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
ةرادلاتاعطاقورهاصملا

٢٦٠.....................ةيئابرهكلا
ةريجحرهاصمقودنص
٢٦٠......................كرحملا
ةحولرهاصمقودنص
٢٦٣.....................تادادعلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٦٦........................تاراطإ
٢٦٧.....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٢٦٧.................ءاتشلاتاراطإ
٢٦٧.................فيصلاتاراطإ
٢٦٨.................تاراطإلاطغض
ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض

٢٦٩.................ةيلاعتاعرس
٢٦٩....تاراطإلاطغضةبقارمماظن

طغضةبقارمليغشت
٢٧٠.....................تاراطإلا
٢٧٤................تاراطإلاصحف
٢٧٤.................تاراطإلاريودت
تاراطإلاتقونيحيىتم

٢٧٥........................ةديدج
٢٧٦............ةديدجتاراطإءارش
ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا

٢٧٧.......................مجحلا
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٧٧.....................تاراطإلا
٢٧٨.................تالجعلالالحإ
٢٧٨..............تاراطإلالسالس
نمءاوهلادافنةلاحيف
٢٧٩........................راطإلا
٢٨١.................تاراطإلارييغت
٢٨٦............ريغصيطايتحاراطإ

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
ةدعاسمبليغشتلا

٢٨٧.................ىرخأةيراطب

ةبكرملابحس
٢٨٩..................ةرايسلابحس
ضارغألةرايسلابحس
٢٩٠.......................ةيهيفرت

رهظملابةيانعلا
٢٩٢................ةيجراخلاةيانعلا
٢٩٦.....لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٢٩٨...............لجرألاتاحسمم
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٢٣٩ ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجرُي
لبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردمدارفأ

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا

قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
ريغرايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
امب،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعم
ىلعاهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيف
اهيلعيرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحو
يفرثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورش
.ةفلاتلاءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٨٦/ةيئاوهدئاسوب

ةبكرملانمققحتلاتايلمع

كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
اًمودعبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلا
لبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةمدخلامعأيأذيفنت

،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا
ىلعكدعاستةيفاكتامولعمدجتسثيح
هذهدجتنلو،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإ
.كيدينيبرفوتملاليلدلايفتامولعملا
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٨٥/
.كسفنب
ليغشتءدبةزيمبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
لبقكرحملاءاطغحتفا،دعُبنعكرحملا
ليغشتءدبعنملةمدخلامعأيأءارجإ
ءدبعجار.أطخلاقيرطنعدعُبنعةبكرملا
.٣٣/دعُبنعةرايسلاليغشت
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٠
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

كرحمءاطغريرحتةعفاربحسا.١
اذهاهيلعرهظييتلا)توّبكلا(ةبكرملا
يفةرايسلالخاداهدجتسو.زمرلا
ةزهجأةحولنميلفسلابناجلا
.تاسايقلا

نعثحباوةبكرملاةمدقمىلإلقتنا.٢
ريرحتضبقمللوصوللةيوناثلاةعفارلا
اذهدجوي.يوناثلاكرحملاءاطغ
نمةيمامألاةفاحلالفسأضبقملا
عفدا.زكرملانمبرقلابكرحملاءاطغ
ءاطغعفرامثنيميلاوحنضبقملا
.كرحملا

:كرحملاءاطغقالغإل
دكأت،ةبكرملاكرحمءاطغقالغإلبق.١

.تاوشحلاةيطغأعيمجماكحإنم
حتفلاعضونمكرحملاءاطغلزنأ.٢

)تاصوب٦(مس١٥ةفاسمىلإلماكلا
عفدامث،فقوت،قالغإلاعضونم
ةكرحبمامألانمكرحملاءاطغطسو
ءاطغقلغتيكلةتباثةحجرأتم
نمدكأتللققحت.لماكلكشبكرحملا
راركتبمقو،قلغمكرحملاءاطغنأ
.رمألامزلاذإةيلمعلاهذه
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٢٤١ ةبكرملابةيانعلا

كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٢
.٢٤٦/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.١

تيزعجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٢
.٢٤٢/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٣
.٢٤٢/كرحملاتيزعجار

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتةحورم.٤
.٢٤٦/ديربتلاماظنعجار

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.٥
.٢٥٢/لمارفلا

.٢٥٣/ةيراطبلا.٦

كرحملاديربتلولحمعافدنانازخ.٧
/ديربتلاماظنعجار.طغضلاءاطغو

٢٤٦.

تحت(بجوملا)+(ةيراطبلافرط.٨
ةدعاسمبليغشتلاعجار.)ءاطغلا
.٢٨٧/ىرخأةيراطب

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٩
.٢٥١/لسغلالئاسعجار

.٢٦٠/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١٠

ةبكرملاةيراطبل)-(بلاسلافرطلا.١١
ةدعاسمبليغشتلاعجار.ىرخألا
.٢٨٧/ىرخأةيراطب

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢٤٤.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف
لك،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت

تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
ىلعفرعتلل٢٤١/كرحملاةريجحىلع
.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
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٢٤٣ ةبكرملابةيانعلا
بحسا.اًئفادكرحملانكيملاذإةقيقد
جراخللكرحملاتيزىوتسمسايقاصع
شامقةعطقوأليدنمباهحسمامث
لماكلاباهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظن
،ةياهنلاىلإاهعفددعب.ىرخأةرم
ظافتحالاعمىرخأًةرماهعزنكنكمي
نمققحتلاولفسأللاصعلافرطب
.تيزلاىوتسم

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣١١/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
قوفعقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
كرحملايفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدم
قوفامىلإتيزلالصيثيحبريثكتيز
قاطننيبتيتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنم
كرحملاباصيدقف)حيحصلاليغشتلا
نمللقوأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأب
ةنايصينفىلإأجلاوةرايسلاةدايق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحم

٢٤١/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
ًةرمتيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأ

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا
لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣٠٨/اهبىصوملا

تافصاوملا

لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا

اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملاتويز
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
عقوملاعجار.dexos1دامتعالاراعشب

www.gmdexos.com.

هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد

ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا
SAE 0W-20.

حصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاباًمود
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٤

تيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ
كرحملا
قيقحتل.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
كيلعام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألا
يتلاواهبحصنُييتلاتويزلامادختساىوس
.dexos1تابلطتميفوتست

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام
داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
ضيرعتبنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
.ةليوطةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلا
ءاملابكرافظأوكترشبفيظنتىلعصرحا
.نيديللديجفظنممادختسابوأنوباصلاو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا
ةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
صوصخبعنصملاتاريذحتعجار.ةبسانم
.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلاتاجتنممادختسا
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف

ىلعصرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
ىلإهبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإ
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألا

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرييغتبجيىتم
رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
نمةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
ةجردوكرحملاتارودددعلمشتلماوعلا
ثيح.ةعوطقملالايمألاددعوكرحملاةرارح
ةرملكيفةعوطقملاةفاسملافلتختدق
ىلعكلذو،تيزلارييغتبًابلاطماهيفنوكت
نييعتةداعإبجيو.ةدايقلافورظبسح
،تيزللرييغتةيلمعلكدعبتيزلارمعماظن
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو
.ةحيحص
يفأدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
رييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالا
تيزرييغتءاجرلاةلاسررهظت.تيزلا
تيزلارييغتبجي.ةصرفبرقأيفكرحملا
مك١٠٠٠ةفاسملالخنكممتقوعرسأب
رهظتالأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(
ةرورضىلإريشتتيزلارمعماظننمةلاسر
كلذوةلماكةنسىلإلصتةدملتيزلارييغت
بجي.ةيلاثملافورظلايفةدايقلاةلاحيف
ًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملاتيزرييغت
دعبماظنلانييعتةداعإبجيامك،لقألاىلع

صاخشأليكولاىدلرفوتي.رييغتلاةيلمع
اذهنودؤيسةمدخلالامعأىلعنوبردم
نمهنأامك.ماظنلاطبضنوديعيولمعلا
بسحماظتنابتيزلاصحفتنأمهملا
هاوتسمىلعظافحلاوتيزلافيرصتتارتف
.بسانملا
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

تيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
:ماظنلانييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف

تامولعمزكرممكحترصانعمادختساب.١
رهظت،ةدايقلاةلجعنيميىلعقئاسلا
زكرمب"يقبتملاتيزلارمع"ةلاسرلا
تامولعمزكرمرظنا.قئاسلاتامولعم
نوكتامدنع.١٣٦/)DIC(قئاسلا
رهظتس،ةليلقتيزللةيقبتملاةرتفلا
يفكرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلا
.ضرعلاةدحويفةصرفبرقأ



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

٢٤٥ ةبكرملابةيانعلا

تامولعمزكرممكحترصانعبVطغضا.٢
ناوثةدعللفسألطغضاوقئاسلا
تيزرييغتءاجرلاةلاسرلاءاغلإل
طبضةداعإوةصرفبرقأيفكرحملا
.%١٠٠ىلعتيزلاةرتف

رمعةشاشنييعتدعتالأىلعصرحا
رخآتقويأيفدصقريغنعتيزلا
ةداعإرذعتيثيح.تيزلارييغتدعبالإ
يفتيزلارييغتدعبالإةقدبهنييعت
.ةيلاتلاةرملا

ةلاسرلايفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
.ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا
رييغتءاجرلاةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
ءدبدنعةصرفبرقأيفكرحملاتيز
متيملهنأىلعليلداذهف،ةبكرملاليغشت
دعأ.كرحملاتيزرمعماظننييعتةداعإ
.ءارجإلا

سورتلاقودنصلئاس
يكيتاموتوألا
زاهجلئاسيفبرستثودحربتعيثيح
صقنلديحولاببسلاوهةكرحلالقن
باهذلابجي،برستثودحدنعو.لئاسلا
عرسأباهحالصإوليكولاىلإةبكرملاب
.نكممتقو

هيبنت

سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
،ةبكرملابرضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
نمجتنيامىلعنامضلايرسيالدقو
ةكرحلالقانلئاساًمئادمدختسا.فلت
لئاوسلاعجار.حيحصلايكيتاموتوألا
.٣٠٨/اهبىصوملاميحشتلاداومو

لئاسلارييغتلليكولاىلإعوجرلاىجري
لودجيفةددحملاديعاوملابسحبرتلفلاو
.٣٠١/ةنايصلا

كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
كرحملاءاوهرتلفرييغتبجيىتم
روهظدنعكرحملاءاوهرتلفلدبتسا
REPLACEةلاسرلا NOW)نآلالادبتسالا(
يغبني.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
نمضنكممتقوبرقأيفكلذبمايقلا
دنعوأيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠قاطن
ةلاسرىلعًءانب،ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمع
طبضةداعإيغبني.قئاسلاتامولعمزكرم
عجرا.كرحملاءاوهرتلفرييغتدعبماظنلا
ىلعلوصحللهعملماعتتيذلاليكولاىلإ
.ماظنلاطبضةداعإوةمدخلا

ةلاسرروهظدنع
REPLACE AT NEXT OIL CHANGE

،)ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمعءانثألادبتسالا(
ءاوهرتلفرييغتةرورضىلإكلذريشي
.ةيلاتلاكرحملاتيزرييغتةيلمعدنعكرحملا
اًرشؤمةزيملاهذهرفوت،اهرفاوتةلاحيف
.كرحملاءاوهرتلفرييغتمزلييتمصوصخب
نكمييتلاو،ةدايقلافورظىلعكلذدمتعيو
لكشبهرييغتدعومفالتخايفببستتنأ
ةجاحلاىلإةراشإلامدعنكمملانمف.ريبك
عبرأىلإلصتةدملءاوهلارتلفرييغتىلإ
.تاونس

رتلفرمعماظنطبضةداعإةيفيك
كرحملاءاوه
:طبضلاةداعإل

.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.١
زكرميفءاوهلارتلفرمعضرعتسا.٢

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١٣٦/)DIC(قئاسلا

ةقطنمىلإلاقتناللTىلعطغضا.٣
ةداعإ(Reset/Disableةشاشلا
ةداعإ(Resetددح.)ليطعتلا/طبضلا
.Vىلعطغضامث)طبضلا

.طبضلاةداعإلديكأتللطغضا.٤
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كرحملاءاوهفظنم/حشرم
ةريجحيفرتلفلا/كرحملاءاوهيقنمدجوي
ةرظنعجار.ةبكرملاببكارلاةهجكرحملا
.٢٤١/كرحملاةريجحىلعةماع

/يقنمنمققحتلابجيىتم
كرحملاءاوهرتلف
ةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل.

،كرحملاءاوهحشرمصحفورييغتل
.٣٠١/ةنايصلالودجعجار

رتلفرمعماظنبةزهجمةرايسلاتناكاذإ.
رتلفرمعماظنعجار،كرحملاءاوه
.٢٤٥/كرحملاءاوه

،ةياغللةبرتمقطانميفةدايقلاةلاحيف.
ءاوهرتلفصحفلةينمزلالصاوفلاعبتاف
/ةنايصلالودجرظنا،هرييغتوكرحملا

٣٠١.

/يقنمنمققحتلامتيفيك
كرحملاءاوهرتلف
ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
.بئاوشوأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
ءاوهحشرمكّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ
ةلازإل)ةرايسلانعاًديعب(قفربكرحملا
اًثحبكرحملاءاوهحشرمصحفا.هنمةبرتألا

هضرعتلاحهلادبتسابمقو،تايفلتيأنع
وأكرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.فلتلل
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأ
.طوغضملا
وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل
:هلادبتسال

ىلعأةدوجوملاةتسلايغاربلالزأ.١
.كرحملاءاوهفظنم/رتلفتيبم

ءاوهلافظنم/حشرمءاطغتيبمعفرا.٢
.كرحملانعاًديعب

.حشرملابحسا.٣
وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٤

.هلدبتسا
بيكرتةداعإل٣–١تاوطخلاسكعا.٥

.رتلفلاءاطغتيبم

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببسُينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
اًبهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف

هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

٢٤٧ ةبكرملابةيانعلا

ال(ةيئابرهكلاكرحملاديربتةحورم.١
)اهتيؤرنكمي

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٢
طغضلا

ريذحت}
تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
سبالملاونيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةدوجومةيئابرهكةحورمةيأنعتاودألاو
.ةبكرملاكرحمءاطغتحت

ريذحت}
وأ،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نوكتنأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغ
مقتال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاس
.برستدوجوةلاحيفكرحملاليغشتب
نكمي.ديربتلالئاسلكبرستينأنكمي
يفقيرحثودحيفكلذببستينأ
يأحالصإبمق.كقرحينأنكميوكرحملا
.ةبكرملاةدايقلبقبرست

كرحملاديربتلولحم
يفكرحملاديربتلئاسماظنءلممتي
كرحملاديربتلئاسنمجيزمبةبكرملا

DEX-COOL.ىلإاذهديربتلالئاسجاتحي
.ةددحملاتايوتسمللاًقفورييغتلاوصحفلا
/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار

.٣٠١/ةنايصلالودجو٣٠٨

ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٥٠/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
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هيبنت

نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
ءاملاو،GMW3420زروتوملارنجرايعم
رخآءيشيأنإ.برشللحلاصلايقنلا
ديربتماظنبررضلاقحلُينأنكمي
نلرارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملا
.ةبكرملانامضاهلمشي

نعكرحملاديربتلولحمنمصلختلابنجت
هبكسوأ،تالمهملاةلسيفهحرطقيرط
يراجميفوأ،يراجملايفوأ،ضرألاىلع
رييغتنيعتي.ةيئاملاتاحطسملاوأ،هايملا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل
.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف
دنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحف

لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
عافدنانازخلخادديربتلالولحمناك
ىتحءيشيأبمقتالف،يلغيديربتلالولحم
هاوتسمنكلاًيئرمديربتلالئاسناكاذإ.دربي
وأاهيلإراشملاةمالعلاىوتسمدنعسيل
فيظنءامنمجيزمةفاضإكيلعف،اهنمىلعأ
DEX-COOLديربتلئاسعمبرشللحلاص
ديربتلاماظنةدوربنمدكأت.٥٠/٥٠ةبسنب
ةجردعافتراعجار.ةوطخلاهذهءارجإلبق
.٢٥٠/ةطرفمةروصبكرحملاةرارح

ةريجحيفديربتلالئاسعافدنانازخدجوي
ةرظنعجار.ةبكرملاقئاسةهجكرحملا
.٢٤١/كرحملاةريجحىلعةماع

نازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
عافدنالا

ريذحت}
ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
تناكوللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
.ةيافكلاهيفامبةنخاسكرحملاءازجأ

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

٢٤٩ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

لئاسعافدنانازخطغضءاطغةلازإنكمي
اموديربتلاماظنةرارحضافخنادعبديربتلا
عافدنالانازخطغضءاطغنمهيوتحي
.يولعلاريتايدارلاموطرخو

سكعيفءطببطغضلاءاطغردأ.١
تعمساذإ.ةعاسلابراقعهاجتا
فقوتيىتحرظتنافسيسهتوص
الهنأتوصلاكلذينعيثيح.توصلا
.يقبتملاطغضلاضعبكانهلازي

قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتتنأىلإ

ديربتلالئاسقفدتنازخةئبعتدنع.٣
طيلخلافضأ،بولطملاىوتسملاىتح
ىلإىوتسملالصيىتححيحصلا
يمامألاءزجلاىلعةدوجوملاةمالعلا
مق.ءاطغلالدبتساونازخلانم
،٣–١تاوطخلاررك.ةبكرملاليغشتب
.رمألامزليامبسح
ليبسىلع(ماظنلاةئبعتةلاحيف
تاميلعتعبتا،)ةنايصلادعب،لاثملا
لئاسلةيئاقلتلاةمدخلابةصاخلاةئبعتلا
.ديربتلا

هيبنت

دق،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكي
.ةحيحص

Automatic Coolant Service
Fill Instructions

ةمدخلابةصاخلاةئبعتلاتاميلعت(
)ديربتلالئاسلةيئاقلتلا
هتلازإوءاوهلاةئبعتيفةزيملاهذهدعاست
دنعوأتانوكملاةمدخدعبديربتلاماظننم
اًضفخنمنوكينأدعبديربتلالئاسةفاضإ
.ةياغلل
:هتلازإوءاوهلاةئبعتةيلمعطيشنتل

لئاسفضأ،درابماظنمادختساب.١
COLDةمالعىلإديربتلا FILLىلع
.قفدتلانازخ

نازخىلعدوجوملاءاطغلالادبتسا.٢
.قفدتلا

.ةيراطبنحاشبةبكرملاليصوتبمق.٣
عجار.ةمدخلاعضوىلإلاعشإلاردأ.٤

.١٧٥/ليغشتلاحاتفمعضاوم
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٠
.ءاوهلافيكمليغشتفقوأ.٥
.نكرلالمارفطبضا.٦
ةساودىلع،تقولاسفنيف،طغضا.٧

تابكرمللةبسنلابلمارفلاودوقولا
يكيتاموتوأسورتقودنصبةدوزملا
.امهررحمث،نيتيناثةدمل

لئاسىوتسمنم،ةرودلاةياهنيف،ققحت
ديربتلالئاسفضأوقفدتلانازخيفديربتلا
،ةبكرملاليغشتفقوأ.اًضفخنمناكاذإ
)ECM(ينورتكلإلامكحتلاةدحولحمسا
،اًبيرقتنيتقيقد،نوكسلاعضوىلإلاقتنالاب
.٧ىلإ٣نمتاوطخلارركو
تامامصةكرحوةخضملاطيشنتىلإعمتسا
ديربتلالئاسىوتسمةدهاشمءانثأمكحتلا
،نازخلاغيرفتمتاذإ.قفدتلانازخيف
نازخءاطغلزأمث،لاعشإلاليغشتفقوأ
ىتحنازخلاءلمدعأو،ةيانعبقفدتلا
COLDةمالعلا FILL،نمتاوطخلارركمث
ءاوهلاءلمةيلمعليغشتمتيس.٦ىلإ٣
.اًبيرقتقئاقد١٠ةدملهتلازإو

كرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفمةروصب
نمريذحتللتارشؤمةدعةرايسلابتبثم
.ةطرفملاكرحملاةنوخس

ديربتلئاسةرارحةجردسايقمدجويو
لئاسةرارحةجردليريذحتءوضوكرحملا
عجار.تادادعلاةعومجميفكرحملاديربت
/كرحملاديربتلئاسةرارحةجردسايقم

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمو١٢٥
ضرعتدق.١٣٣/كرحملاديربتلولحم
.قئاسلاتامولعمزكرميفًةلاسرةبكرملا
كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
دكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
دعب.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأنم
تناكاذإامةفرعملققحتلاكنكميكلذ
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

ةفرغنمجرخيراخبلانكيملاذإ
كرحملا
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأ
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

.ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

.رورملا
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٢٥١ ةبكرملابةيانعلا
مدععمةطرفملاةرارحلاريذحترهظاذإ
ءارجإبكيلعف،راخبلادوجولةراشإيأروهظ
:يليام

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح

،كلذبمايقللاًنمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو،)دياحم(
.دياحملانارودلا

لئاسةرارحةجردسايقمنكيمللاحيفو
ةرارحلاةقطنمىلإريشيكرحملاديربت
عافتراحابصمنمريذحترهظيملوأةطرفملا
.ةرايسلاةدايقنكمياهنيحف،ةرارحلاةجرد
١٠ةدملءطببةبكرملاةدايقةلصاومكنكمي
كترايسنيبةنمآةفاسمىلعظفاح.قئاقد
ريذحتلارهظيملاذإ.كمامأيتلاةرايسلاو
صحفاوةيداعةقيرطبةدايقلالصاوف،اددجم
ءادألاوءلملاثيحنمديربتلاماظن
.نيحيحصلا
ىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
ىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلانع
.روفلا

،راخبلادوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
ءانثأ،قئاقدثالثةدملكرحملاليطعتبمقف
كرحملافاقيإيغبنيو.ةبكرملابراظتنالا
يفريذحتلارمتسالاحيف،دربيىتح
.روهظلا

لسغلالئاس
همادختسانكمياذام
جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتةءارقنمدكأتةبكرملاىلإيمامألا
.مادختسالالبقةجِتنملاةكرشلللامعتسالا
ةقطنميفةبكرملامدختستستنكاذإ
ةجردنودامىلإةرارحلااهيفضفخنت
ةيفاكلاةيامحلارفويًالئاسمدختسافدمجتلا
.دمجتلادض

ليسغلالئاسةفاضإ
تامولعمزكرميفةبسانملاةلاسرلارهظت
ىوتسمضفخنيامدنع)DIC(قئاسلا
.لئاسلا

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٢٤١/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
رمألااذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
وأتاحساملاتارفشكاكتحاىلإ
.اهتابثمدع

كرحملاديربتلولحممدختستال.
ليسغل)ديمجتللةمواقمةدام(
ىلإاذهيدؤيدق.يمامألاجاجزلا
ليسغماظنيففلتثادحإ
.ءالطلايفويمامألاجاجزلا

ليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
نأنكميثيح.مادختساللدعُملا
لولحملاديمجتيفءاملاببستي
لئاسنازخيففلتثادحإو
ىرخألاءازجألايفوليسغلا
.ليسغلاماظنل

،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةكرشلاتاميلعتعابتابجي
.ءاملاةفاضإصوصخبةعّنصملا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٢

)عبتي(هيبنت

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
.٣١١/تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلا

يفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي
.ةرملك

ةساوداهعطقتيتلاةفاسملا
لمارفلا
ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا
ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
هذهعابتامدعةلاحيفديجلكشبلمارفلا
ءادألاىلعلوصحلانكميالدقو.تاداشرإلا
جئاتنلافلتختولمارفلانمعقوتملالثمألا
رايغعطقبيكرتةلاحيفكلذوريبكلكشب
بيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلاريغلمارفلا
.حيحصريغلكشب

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم3
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
٢٤١/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل

لمارفلالئاسصحف

نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
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٢٥٣ ةبكرملابةيانعلا
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا

نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
دعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
يفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإةيلمع
ةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برستثودحةلاح
نمربكأةيمككانهنوكتسفتاناطبلالكآت
تاناطبلابيكرتدنعتيزلانممزاللا
بسحهتلازإوأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلا
ناكاماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

وأتنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنم
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاريذحت
.١٢٩/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣٠١/ةنايصلالودج

فيضُتاذام

DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار

٣٠٨.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةقاطبىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمست
ةماعةرظنعجار.ةديدجةيراطبءارشىلإ
ىلعفرعتلل٢٤١/كرحملاةريجحىلع
.ةيراطبلاناكم



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

ةبكرملابةيانعلا٢٥٤
تلوف١٢دهجةيراطبىلعةبكرملايوتحت
بيكرت.)AGM(صاميجاجزيحولتاذ
ىلإيدؤيستلوف١٢دهجةيسايقةيراطب
.تلوف١٢دهجلاتاذةيراطبلارمعليلقت
تلوف١٢دهجةيراطبنحاشمادختسادنع
رفاوتي،تلوف١٢دهجAGMةيراطبعم
ةيراطببصاخدادعإنحشلاةزهجأضعبب

AGMدادعإلااذهرفاوتاذإ.نحاشلاىلع،
١٤٫٨ىلإنحشلادهجديدحتلهمدختسا
ةعنصُملاةكرشلاتاميلعتعبتا.تلوف
.نحاشلل

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
لقنلاقودنص
بلطتيال،ةيداعلاةدايقلافورظلظيف
ناكاذإالإةنايصيألقنلاقودنصلئاس
.يعيبطريغتوصوألئاسللبرستكانه
قودنصةنايصكنكمي،ةرورضلاةلاحيفو
.كليكوىدللقنلا

ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم
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٢٥٥ ةبكرملابةيانعلا
.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢

ىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
لاحلايفكرحملاءافطإلدادعتسا
.هليغشتروف

لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

ةيلآونكرلالمارفصحف
)نكرلا(Pعضولا

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
نمدكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ًابسحتةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجو
مادختسالدادعتساىلعنك.اهكرحتل
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلا
.كرحتلايفةبكرملا

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب

لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.
لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
ةرفشةعومجمفيظنتديجلانمكلذكو
تارتفىلعاهلادبتساوأجاجزلاةحسام
ةفرعمل.لكآتللاهضرعتلاحوأةمظتنم
ةحسامةرفشلنيبسانملاعونلاولوطلا
ةليدبلارايغلاعطقعجار،يمامألاجاجزلا
.٣٠٩/ةنايصلل

هيبنت

لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
مدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
نامضيرسينل.ةحساملاةشيردوجو
عدتال.اهلضرعتترارضأةيأىلعةبكرملا
.يمامألاجاجزلاسمليةحساملاعارذ

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا
:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال

ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١
.يمامألاجاجزلانع
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٦
ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢

يعارذلاصتاناكموهوةحساملا
.ةحاسملا

بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣
جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
شيرلادبتسال3-1تاوطخلاسكعا.٥

.تاحساملا

ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا
:ةحسمملاةرفشةلازإل

ةحسامليغشتمثةرايسلاليغشتبمق.١
/ةحسامعجار.ةيفلخلايمامألاجاجزلا
.١١٥/يفلخلاجاجزلاةلساغ

نوكتالامدنعةرايسلاليغشتفقوأ.٢
ةاطغمةيفلخلاةحساملاتارفش
.فرحملاب

.جاجزلانعًاديعبجاجزلاةحسامعفرا.٣
كفل)2(ريرحتلاعارذىلعطغضا.٤

ةحساملاعارذىلعطغضاو،فاطخلا
.)3(ةشيرلاةعومجمنمهجارخإل)1(

تابثبديدجلالصنلاةعومجمطغضا.٥
عارذتبثتىتحةحساملاعارذىلع
.ماكحإباهعضوميفريرحتلا

يمامألاجاجزلالادبتسا
HUDماظن

اًءزجيمامألاجاجزلالثمي،هرفاوتةلاحيف
لاحيف.)HUD(ةيولعلاةشاشلاماظننم
،يمامألاجاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعد
ماظنلاًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي
ةيؤرلاجمنمضةيساسألاتامولعملاضرع
ماظنلاةروصزيمتتسالإوHUDقئاسلا

HUDزيكرتلامادعناب.

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
امدنعويمامألاجاجزلالادبتسالةجاحلادنع
ةيمامأاريماكرعشتسمبةدوزمةرايسلانوكت
جاجزلابيكرتمزليف،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
ةصاخلاGMتافصاوملاًقفوديدجلايمامألا
يفو.ةديجةروصبلمعتيكةمظنألاهذهب

ثدحيدق،تاميلعتلاهذهةاعارممدعلاح
هذهنملئاسررهظتوأ/وعقوتمريغكولس
.ةمظنألا

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

)عبتي(
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٢٥٧ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

باب/ةعتمألاقودنص/كرحملاءاطغ
اذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفمةرخؤملا
ءاطغكاسمإيفتاماعدلاتلشف
ال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
ةرايسلابحطصامث.ليغشتلابمقت
.ةنايصلل

هيبنت

يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٣٠١/ةنايصلالودجعجار

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٨

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسم
فلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
حيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتن
طبضلةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملا

ةبمللالادبتسا
ءارجإدنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
،مسقلااذهيفةروكذمريغةبمليألرييغت
.ليكولابلصتا

هيبنت

ةجهوتملاحيباصملالادبتسابنجت
دعبامتايلمعلةليدبلاLEDحيباصمب
فلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.عيبلا
.ةبكرملليئابرهكلاماظنلا

ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالعزوملابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
ةيئانثلاتامامصلاصختةءاضإةعومجم
.ةيئوضلا

فاطعنالاةراشإحيباصم
يمامألا
روطملازارطلا
لادبتسالهعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا
.فاطعنالاةراشإ

ةدعاقلاىوتسم
:حيباصملاهذهدحألادبتسال

سكاعملاهاجتالايفةدايقلاةلجعردأ.١
.هلادبتسامزلييذلاحابصملالثم

ةلجعلاةناطبتيبثتريماسمةلازإ.٢
.ةيمامألا

فشكلفلخللةلجعلاةناطببحسا.٣
ةراشإحابصمنميفلخلاءزجلا
.فاطعنالا

نمفاطعنالاةراشإةبملذخأملزأ.٤
هريودتقيرطنعحابصملاتيبم
.ةعاسلابراقعةكرحهاجتاسكع

٤–١تاوطخلاسكعاوةبمللالدبتسا.٥
.بيكرتلاةداعإل
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٢٥٩ ةبكرملابةيانعلا

فلخللعوجرلاءاوضأ

:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

ةقلحءاطغةلازإلتيبثتلاريماسملزأ.١
.ةروطقملا

لالخنمحابصملاىلإلوصولابمق.٢
.يلفسلاءزجلايفةدوجوملاةحتفلا

ةعومجمنميئابرهكلالصوملالصفا.٣
.ةبمللا

براقعهاجتاسكعبةبمللاسبقمردأ.٤
ةعومجمجراخةبمللابحساوةعاسلا
.سبقملا

٤–١تاوطخلاسكعاوةبمللالدبتسا.٥
.بيكرتلاةداعإل

يئابرهكلاماظنلا

يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
عطاوقكلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
ىلعدئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادلل
.يئابرهكلاماظنلا
ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
ةرئادلاعطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
ةدوعنيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإو
وأيعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلا
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحل
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
.ةبكرملايفةقاطلاةزهجأةيامحىلع
ًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطم
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٠

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك
ةءاضإيفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
دقتالاحلاضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملا
حيباصملاتالباكصحفا.حيباصملالمعتال
لكشبتأفطناوتءاضأاذإًاروفةيسيئرلا
.كلذكتيقبوتأفطنااذإوأيئاقلت

يمامألاجاجزلاتاحسام
ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
حالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذه

ةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةيئابرهكلا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
اذه.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
نعةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقي
.ةيئابرهكلاتالكشملا

رطخ}
اهيلعةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةصاخلاتاريبمألاةميقىلعلدتتامالع
دنعةددحملاريبمألاةميقزواجتتال.اهب
ةرادلاتاعطاقورهاصملالادبتسا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل
يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل

ةعومجملاىلإرظنا،تارهصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهصملالخادةدوجوملاةيضفلا
،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف
قباطمديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملا
.فينصتلاومجحلايفهل

نمقباطمرهصمبًاتقؤمةناعتسالانكمي
يفرخآناكميأنمكلذوريبمألاةوقثيح
عرسأبرهصملالدبتسا.رهصملاداسفةلاح
.نكميام

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
ءاطغلفسأةيئابرهكلاتارهصملاةلتكدجوت
بناجىلإكرحملاةريجحيفكرحملا
.ةرايسلاقئاس

هيبنت

ةريجحرهاصمقودنصعارذبحستال
ضارغألطقفصصخمهنألكرحملا
لطعثدحيدق،بحسلادنعو.ةمدخلا
.ةرايسلاب
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هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
صرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلع

طغضا،تارهصملاةعومجمءاطغةلازإل
اهعفراوءاطغلاىلعةدوجوملاكباشملا
.اهتماقتساىلعىلعألل
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
ةعناملالمارفلاةخضم٣

قالغنالل

مادختسالاتارهصملا
٥-

يفلخلالافقإلا٦
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مادختسالاتارهصملا
ةروطقملافاطعنا/فقوت٧

راسيلاةهج
دعقملاةركاذةدحو٨
ةاشملاةمالسراذنإةفيظو٩
طشنلاهبشديمختلاماظن١٠
DCةيراطب١١ DC)رايتتاذ

١/٢)رشابم
يفلخلابابضلاليزم١٢
ةنخسملاايارملا١٣
١٤-

مادختسانودبلوخدلا١٥
نودبليغشتلاءدب،حيتافملا
حيتافملامادختسا

ةيمامألاةحساملا١٦
صاخلايئابرهكلادعقملا١٧

بكارلاب
يلآلايفلخلابابلاةدحو١٨
صاخلايئابرهكلادعقملا١٩

قئاسلاب
فقسلاةحتف٢١
ةيفلخلاةحساملا٢٢

مادختسالاتارهصملا
حيباصملاءاوتساطبض٢٣

فلملا/ةيكيتاموتوألاةيسيئرلا
ةيواحلاةيوهتليبلوللا

قودنصيفمكحتلاةدحو٢٦
لاعشإلا/سورتلا

/تادادعلاةعومجملكيه٢٧
لاعشإلا

ةيفلخلاةحساملا٢٨
دعقملاةيوهت٢٩
ددعتمرشؤملاحابصم٣٠

فئاظولا
ةيفلخلامكحتلاةدحو٣٢

١ةدايقلل
أفدملايمامألادعقملا٣٣
Handsfree/Windowحاتفم٣٤

)ةذفانلا/نيديلارح(
٣٥-

دوقولاةدحو٣٦
كيلدتلا٣٩
هيجوتلادومعلفق٤٠
٤١-

ةدايقلاةلجعةئفدت٤٣

مادختسالاتارهصملا
٤٤-

/كرحملايفمكحتلاةدحو٤٦
لاعشالا

ةيفلخلامكحتلاةدحو٤٨
٢ةدايقلل

/ةنوخسلاةيوهتخافنمروتوم٤٩
ءاوهلافييكت

٥٠-

٥١-

٥٤-

٥٥-

ةكرحلائدابروتوم٥٦
٥٧-

٥٨-

يلاعلاءوضلاحيباصم٥٩
ةيسيئرلا

٦٠-

٦١-

٦٢-

٦٣-

ءاوهلافييكتيفمكحتلا٦٥
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مادختسالاتارهصملا
٦٧-

٦٨-

٦٩-

ةروطقملانكرحابصم٧٠
ةكرحلائدابنونيب٧٢
كرحملابمكحتلاةدحو٧٥
لقنةعومجمليغشتفاقيإ٧٦

كرحمللةكرحلا
قوبلا٧٨
ليسغلاةخضم٧٩
قودنصيفمكحتلاةدحو٨١

يفمكحتلاةدحو/سورتلا
كرحملا

لاعشإلافلم٨٣
ةكرحلالقنةعومجمليغشت٨٤

كرحملل
رايتلائزجُم٨٥
رايتلائزجُم٨٦
٨٧-

يئاوهلاقلاغلا٨٨
٨٩-

مادختسالاتارهصملا
ةروطقملافاطعنا/فقوت٩٢

نيميلاةهج
٩٣-

٩٥-

٩٦-

٩٩-

مادختسالاتالحرملا
٤-

يفلخلابابضلاليزم٢٠
ةيمامألاةحساملابمكحتلا٢٥
ليغشتءدب/ليغشت٣١
ةيمامألاةحساملاةعرس٣٧
٤٢-

ةكرحلائدابروتوم٦٤
ةقاطلادلوم٦٦
ةروطقملانكرحابصم٧١
ءاوهلافييكتيفمكحتلا٧٣
ةكرحلائدابنونيب٨٠
٩٠-

مادختسالاتالحرملا
٩٤-

٩٨-

تادادعلاةحولرهاصمقودنص

ىلعتادادعلاةحولرهاصمقودنصدجوي
ةلجعنيب،تادادعلاةحوليفقئاسلابناج
لزأ،رهاصملاىلإلوصولل.بابلاوةدايقلا
كفدرجمبو.يولعلاءزجلانماًءدب،ةحوللا
قيشعتكفكلذكنكمي،كباشملاقيشعت
ةحولنمبابلالفسأةدوجوملاةنسلألا
.بابلاةلازإلتادادعلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٤
ءزجلاةنسلأعض،بابلابيكرتةداعإلو
ىلإبابلاردأو،تاحتفلايفىلفسلا
.كباشملاقيشعتعم،هعضوم
تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
F1ىرسيلاةيلآلاةذفانلا
F2ىنميلاةيلآلاةذفانلا
F3-

F4٢/١رشابمرايتتاذةيراطب
F5تاقحلملاليغشتسبقم

ةقطنملا–ةيفاضإلا
نيزختللةصصخملا

مادختسالاتارهصملا
F6١أفدملادعقملاةيراطب
F7٢أفدملادعقملاةيراطب
F8٣مسجلايفمكحتلاةدحو
F9نكرلالمارفحاتفم

يبرهكلا
F10٢مسجلايفمكحتلاةدحو

)ليغشتءدب/فقوتلا(
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مادختسالاتارهصملا
F11-

F12-

F13-

F14-

F15لقانيفمكحتلاةدحو
ءدب/فقوتلا(ةكرحلا
)ليغشت

F16توصلاربكم
F17-

F18ويديفلاةجلاعمةدحو
F19يئابرهكلاهيجوتلادومع
F20٦مسجلايفمكحتلاةدحو
F21٤مسجلايفمكحتلاةدحو
F22٧مسجلايفمكحتلاةدحو
F23هيجوتلادومعلفق

يئابرهكلا
F24ةيئاوهلادئاسولا
F25تانايبطبارةلصو

مادختسالاتارهصملا
F26-

F27-

F28-

F29٨مسجلايفمكحتلاةدحو
F30يولعلالوسنوكلا
F31ةدايقلاةلجعليغشترصانع
F32-

F33فييكت/ةيوهتلاوةئفدتلا
ءاوهلا

F34CGM

F35ةئفدتلاحاتفم
F36نحاشلا
F37تاقحلملاليغشتسبقم

يمامألا–ةيفاضإلا
F38ماظنOnstar

F39ةشاش
F40تابقعلافاشتكا

مادختسالاتارهصملا
F41١مسجلايفمكحتلاةدحو

)ليغشتءدب/فقوتلا(
F42ويدارلا
F43تاقحلملاليغشتسبقم

لوسنوكلا–ةيفاضإلا
)ةرئادلاعطاق(

F44تاقحلملاليغشتسبقم
لوسنوكلا–ةيفاضإلا

مادختسالالحرملا
K1-

K2ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
K3-

K4-

K5-
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تاراطإلاوتالجعلا

تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
نمديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ةكرشلاىلإعوجرلاكنكميتامولعملا
.تاراطإللةعنصملا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.١٧١/ةرايسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
رثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
ببستيدقو.مزاللانم
كلذنعجتانلامادطصالا
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
مظتنملكشبتاراطإلاعيمج
طغضلاىلعلصحتيكل
ىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
تاراطإلاطغضصحفبجيهنأ
.ةدرابتاراطإلانوكتامدنع

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
راجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
،ئجافممداصتثودحلاحيف
مطترتامدنعثدحياملثم
.قيرطلايفةرفحةيأبةبكرملا
تاراطإلاطغضىلعظفاح
طغضلاىوبسمدنعًامئاد
.هبىصوملا

)عبتي(

)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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ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٢٦٩/ةيلاعتاعرس
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
زمردجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
بناوجىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاوم
قفاوتتلةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.زروتوملارنجةكرشتاراطإءادأريياعمعم
تادعملاتاراطإىلعفرعتلانكميو
ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفاًبسانمءادأمساوملالكلحلصت
اهنكل،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
ءادألاوأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدق
قرطىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثم
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغم
.٢٦٧/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٧٦/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

فيصلاتاراطإ
تاراطإبةدوزمةبكرملاهذهيتأتدق
وأ235/55R18ساقمءادألاةيلاعةيفيص

245/45R20.دوجوبتاراطإلاهذهزيمتتو
لوصولللثمألاادعي،بّكرموصاخسادم
.ةبطرلاوةفاجلاقرطلاىلعءادأىصقأىلإ
بّكرملاوصاخلاسادملااذهنأشنمو
ىلعو،ةدرابلاءاوجألايفءادألاضفخ
حصنن.جولثلاوديلجلابةاطغملاقرطلا
ةلاحيفةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتب
ةرارحتاجرديفرركتملكشبةدايقلاعقوت
وأاًبيرقت)تيهنرهف٤٠(ةيوئم٥نملقأ
عجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلع
.٢٦٧/ءاتشلاتاراطإ
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هيبنت

زيمتتءادألاةيلاعةيفيصلاتاراطإلا
رهظتدقوةنورملادقفتةيطاطمتابكرمب
لظيفسادملاقاطنبةيحطستاققشت
٢٠(ةيوئم٧-نملقألاةرارحلاتاجرد
تاراطإلانيزختباًمئادمق.)تيهنرهف
يفوقلغمناكميفءادألاةيلاعةيفيصلا
٢٠(ةيوئم٧-نمىلعأةرارحتاجرد
اذإ.اهمادختسامدعةلاحيف)تيهنرهف
غلبتةرارحتاجردلةضرعتاراطإلاتناك
مقف،لقأوأ)تياهنرهف٢٠(ةيوئم٧-
٤٠(ةيوئم٥ىتحأفدمناكميفاهتئفدتب
لبقرثكأوأةعاس٢٤ةدمل)تياهنرهف
هذهبةدوزميهوةرايسلاةدايقوأاهبيكرت
رايتوأةرشابمةنوخسهجوتال.تاراطإلا
.ةرشابمتاراطإلاوحننخاسءاوه
.اهلامعتسالبقاًمئادتاراطإلاصحفا
.٢٧٤/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

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
ةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملاىلع
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعمو
ىصوملاطغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
ءاوهلاطغضلىندألادحلاوههب
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملا
/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ةبكرملل

١٧١.

مكحتلاىلعةبكرملاليمحتىدمرثؤيو
الأبجيامك.اهبوكرءانثأةحارلاواهيف
وهاممربكأاًنزواهليمحتمتي
.اهلصصخم

صحفلامتيىتم
لكرثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
يطايتحالاراطإلاَسنتال.رهش
.ةبكرملاباًدوجومناكاذإ،طوغضملا
ءاوهلاطغضنوكينأبجيثيح
٤٢٠درابلاطوغضملايطايتحالاراطإلاب
ةصوبلكلًالطر٦٠(لاكسابوليك
/ريغصيطايتحاراطإعجار.)ةعبرم

٢٨٦.

صحفلامتيفيك
ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
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٢٦٩ ةبكرملابةيانعلا

ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
تاراطإلابخفنلاطغضنمققحت.راطإلل
متتملهنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنع
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايق
مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا
.)ليم١(
مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
سايقزاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
ةءارقىلعلوصحللمامصلاىلعراطإلا
خفنطغضقفاوتاذإف.طغضلاسايقل
،هبىصوملاطغضلاعمدرابلاراطإلا
ةلومحلاتامولعمقصلمىلعدوجوملاو
نمديزملةجاحدجوتالف،راطإلاو
،اًضفخنمخفنلاطغضناكاذإ.ةئياهملا
ىلإلوصولانيحلءاوهلافضأف
ناكاذإ.هبىصوملاطغضلاىوتسم
قاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلاطغض
غيرفتلراطإلامامصزكرميفةيندعملا
.ءاوهلاضعب
راطإلايفءاوهلاطغضصحفدعأ
.سايقلازاهجمادختساب
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
عنملوةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
ةيطغأىوسمدختستال.برستلا
ةطساوبتارايسللةممصملاتامامصلا

GM.تارعشتسمضرعتتدقTPMS
تاحالصإنمضلخدتنلوفلتلل
.ةلاحلاهذهيفنامضلا

ليغشتلادنعتاراطإلاطغض
ةيلاعتاعرسىلع

ريذحت}
وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت

،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
راجفنايفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
رطخلكضرعيامبركلذو.راطإللئجافم
وأكعرصمهنعجتنيدقامم،مداصتلا
تاراطإلاضعببلطتتو.نيرخآلاعرصم
طغضلاًطبضةيلاعلاةعرسللةفنصملا
نوكتامدنع.ةعرسلايلاعليغشتللخفنلا
ةمئالمقيرطلافورظوةعرسلادودح
يغبنيف،ةيلاعتاعرسبةرايسلاةدايقل
ليغشتللفنصمراطإلانأنمدكأتلا
ةوالع،ةزاتممةلاحيفو،ةعرسلايلاع
حيحصخفنطغضىلعاًطوبضمهنوكىلع
ةلومحىلعاًسايقدرابوهوراطإلل
.ةرايسلا

ساقمتاراطإبةدوزملاتابكرملابلطتت
235/55R18245/45وأR20طغضليدعت

س/مك١٦٠ةعرسبةبكرملاةدايقدنعءاوهلا
طغضددح.رثكأوأ)ةعاسلايفليم١٠٠(
٣(لاكسابوليك٢٠ىلإدرابلاراطإلاخفن
راطإلاطغضقوف)ةعبرملاةصوبلا/لطر
راطإلاةقصلمىلعنيبملاهبىصوملادرابلا
.ليمحتلاتامولعمو
هبىصوملاخفنلاطغضىلإتاراطإلادعأ
ةعرسلابةدايقلانميهتنتامدنعدرابلاراطإلل
١٧١/ةرايسلاةلومحدودحعجار.ةيلاعلا
.٢٦٨/تاراطإلاطغضو

تاراطإلاطغضةبقارمماظن

هيبنت

طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
طغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجمةينقت
تاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلايفءاوهلا
تاراطإيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
راطإلايفءاوهلاطغضتاءارقثبوكتبكرم
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٠
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
رمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
نأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذ
.ًامئاقلازامللخلا
نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
ىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغض
ماظنلابللخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلا
وأتاراطإلللالحإلمعاهنم،ةدعبابسأل
دقاممةبكرملابةليدبتالجعوأىرخأبيكرت
لمعلانمراطإلاطغضةبقارمماظنعنمي
رشؤمصحفًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشب
لالحإلمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظن
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأل
تاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
ةلصاومبماظنللحمستةليدبلاتالجعلاو
.حيحصلكشبلمعلا
٢٧٠/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
.١٧١/ةرايسلاةلومحدودح
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٢٧١ ةبكرملابةيانعلا
نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
متيىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعت
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
ليغشتنعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٣٦/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنع
دقراطإلايفءاوهلاطغضنأىلعاًركبم
ًالوصوةدايزىلإجاتحيوضافخنالايفذخأ
.بسانملاطغضلاىلإ
،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
امدنعتاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ىلعةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكت
ناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
.١٧١/ةرايسلاةلومحدودحعجار،هتيبثت
.٢٦٨/تاراطإلاطغضكلذكعجار

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
لضفت.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
ريودتو٢٧٤/تاراطإلاصحفىلإعوجرلاب
.٢٦٦/تاراطإو٢٧٤/تاراطإلا

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
ةيلمع"ىلإعوجرلابلضفت.حاجنب
طغضةبقارمماظنتاسجمةقباطم
.مسقلااذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلا

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٢
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم
تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٢٧٦/ةديدجتاراطإءارش

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا

لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجي
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يف.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

)رفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت
ةعومسموةيرصبتاهيبنتةزيملاهذهرفوت
تاراطإلاخفنءانثأةدعاسمللةرايسلاجراخ
ىلإلوصولادنعكلذوءاوهلانمةغرافلا
.درابلاىلعهبىصوملاءاوهلاطغض

طغضضافخناريذحتحابصمئيضيامدنع
:راطإلاءاوه

.نمآوٍوتسمعضوميفةرايسلانكرا.١
.ماكحإبنكرلالمارفدش.٢
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.٣
.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
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٢٧٣ ةبكرملابةيانعلا
ةيراطبيفةقاطلاضافخنا.

.TPMSرعشتسم

راطإلايفءاوهلاخفنهيبنتلمعيملاذإ
يلاوحةرايسلاكرحف،TPMSلخدتببسب
ةرملواحومامألاوأفلخلل)مدق٣(رتم١
،ءاوهلاةئبعتهيبنتةزيملمعتملاذإ.ىرخأ
.ءاوهلاطغضسايقممدختساف

ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلاطغض
طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
دعبتاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
راطإنمًالدبيطايتحالاراطإلامادختسا
ماظنسجمىلعيوتحييذلاقيرطلا
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
.ةيلاتلالاعشإلاةروديفقئاسلاتامولعم
/تاراطإلاعضاومعمتاسجملاةقباطممتت
ةداعإةادأمادختسابكلذو،تالجعلا
طغضةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالا
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلا
ةهجيمامألاراطإلاوقئاسلاةهجيمامألا

راطإلاوبكارلاةهجيفلخلاراطإلاوبكارلا
لوصحللكليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلا
.مالعتسالاةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلع
عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
اًتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
عجار.ةمدخلاعضويفةبكرملاعض.٢

.١٧٥/ليغشتلاحاتفمعضاوم

طغضتامولعمةحفصرايخنأدكأت.٣
فاقيإوليغشتنكمي.طٰشنمتاراطإلا
زكرمبةضورعملاتامولعملاتاحفص
ةمئاقلالخنمقئاسلاتامولعم
قئاسلاتامولعمزكرمعجار.تارايخلا
)DIC(/١٣٦.

تامولعمزكرمليغشترصانعمدختسا.٤
نمنميألابناجلاىلع)DIC(قئاسلا
طغضةشاشىلإريرمتللةدايقلاةلجع
.DICتامولعمةحفصتحتتاراطإلا

ةركبلاىلعرارمتسالاعمطغضا.٥
ليغشترصانعفصتنميفةدوجوملا
بناجلاىلعقئاسلاتامولعمزكرم
.ةدايقلاةلجعنمنميألا
ةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
يفلازاملابقتسالازاهجنأىلإ
ةلاسرلارهظتو،فرعتلاةداعإعضو
تاساسحىلعفرعتلاطيشنت
تامولعمزكرمةشاشىلعتاراطإلا
.)DIC(قئاسلا

بناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦
.قئاسلا

لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧
.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلابناج
سجمطيشنتلرزلاىلعطغضامث
ردصي.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
هنأىلعدكؤيلقوبلانمريرصتوص
عمسجملافيرعتزمرةقباطمتمت
.ةلجعلاوراطإلاعضو

بناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.ةعباسلاةوطخلايف

بناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.٧ةوطخلايف
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٤
بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠

.٧ةوطخلايفءارجإلارركو،قئاسلا
نأىلإريشيلنيترمًاتوصقوبلاردصي
راطإلاعمقفاوتمسجملافيرعتزمر
فقوتتو،قئاسلابناجيفيفلخلا
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
طيشنتةلاسرلايفتخت.تاراطإلاطغض
نمتاراطإلاتاساسحىلعفرعتلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

.ةبكرملاليغشتفاقيإبمق.١١
ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢

نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمىلع

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
اًيرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع

:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم

تاراطإلاريودت
تاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
لودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلايف
.٣٠١/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا

،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
تقوعرسأبتاراطإلاعضاوملّدب
تاراطإلاخفنطغضنأنمدكأتونكمم
تاراطإدوجومدعنمققحتوبسانم
ريغلكآتلارمتسااذإ.ةفلاتتالجعوأ
ةاذاحمصحفاف،ليدبتلادعبيداعلا
تقونيحيىتمعجار.تالجعلا
تالجعلالالحإو٢٧٥/ةديدجتاراطإلا
/٢٧٨.

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
يفريغصلايطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيببوانتلا
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٢٧٥ ةبكرملابةيانعلا

ىلعةيفلخلاوةيمامألاتراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٧١/ةرايسلاةلومحدودحو٢٦٨/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٢٧٠.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٣١١/تافصاوملاوتاعسلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

لماحممحشنمةقيقرةقبطعض
دعبةلجعلاةخيطبزكرمىلعتالجعلا
نيببوانتلاءارجإدعبوأاهلادبتسا
لكشتوألكآتلاعنملكلذو،تاراطإلا
بيكرتحطسىلعمحشلاعضتال.أدصلا
.اهيغاربوأةلجعلاتالومصوأةلجعلا

تاراطإلاتقونيحيىتم
ةديدج
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسو،ةرارحلاتاجردو،ةنايصلالثم
.قيرطلافورظو،ةبكرملاةلومحو،ةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
وأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
/تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأ

.٢٧٤/تاراطإلاريودتو٢٧٤

ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
ةرارحلاتاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
نم،خفنلاطغضةنايصوليمحتلافورظو
،اذل.مداقتلاثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأش
امب،تاراطإلالادبتسابزروتوملارنجيصوت
ةرايسلاتناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيف
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجم
خيراتةفرعمنكمي.سادملالكآتنعرظنلا
ةدوجومماقرأةعبرأرخآنمراطإلاعينصت
ةرازوبصاخلاDOTراطإلاديدحتمقريف
دحاوبناجىلعكوبسموهو،)TIN(لقنلا
نيمقرلوألثميو.راطإلابناوجنم
ىلإنيمقررخآريشيامنيب،)52-01(عوبسألا
نمثلاثلاعوبسألاىدلنوكيس،ًالثمف.ماعلا
ماقرأةعبرأنمنّوكمخيرات٢٠١٠ماعلا
.0310وهولقنلاةرازوهتددح
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٦

ةبكرملانكر
ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم
اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانماًيلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
يدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقب
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإ
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةبكرملاةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
ءادأريياعمتافصاومماظنفينصتيبلتل
TPC(تاراطإلا Spec(لارنجنم
لادبتسالةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوم
ةدشبزروتوملارنجيصوت،تاراطإلا
فينصتاهلتاراطإءارشب

TPC Specهسفن.

تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
يتلاةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
امب،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤت
ةدايقلاو،لمارفلاماظنءادأكلذيف
،رجلايفمكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاو
مقردجوي.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو
ةكرشبةصاخلاتاراطإلاءادأتافصاوم
راطإلابناجىلعاًروفحمزروتوملارنج
ناكاذإ.راطإلامجحتامولعمنمابيرق
مادختسالابحمسيحطسباًممصمراطإلا
مقرنوكيسف،لوصفلاعيمجيف
MSيفرحباًعوبتمراطإلاءادأتافصاوم
.ديلجلاونيطلاراصتخاامهو
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
٢٧٤/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
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ريذحت}
نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
عاونأوأةيراجتتامالعوأماجحأ
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
وأمجحلامدختسا.ةبكرملابرخآ
تاراطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.عبرألاتالجعلاىلعحيحصلا

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
.٢٦٩/تاراطإلاطغض

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
ةلومحدودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
عقومىلعفرعتلل١٧١/ةرايسلا
نمديزمىلعلوصحلاوقصلملا
راطإلاتامولعمقصلملوحتامولعملا
.ةلومحلاو

ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
مجحلا
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
دقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتي
،ةكرحلاكسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
ةفاضإلاب.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو
ةمظنأبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإ
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإ
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل

وأ،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلا
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}
الدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقت
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٢٧٦/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٣٩/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملاو

ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
تاراطإلا
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
تظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
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تناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآت
.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملا
ىلع،نيميلاوأراسيلاةهجفيفخلابحسلا
حطستاعونتوأ/وقيرطلاةمقبسح
اًرمأدعُيرفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلا
ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.اًيداع
نوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرط
.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاوتاراطإلا
تايلمعلاىلعفرعتللليكولارشتسا
.ةبسانملاةيصيخشتلا

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
مقف،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
تالجعلاضعبحالصإنكميو.اهلادبتساب
اذإكليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظ
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
ةقيرطلاباهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذ

ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمرّيغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةلصافلاةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةلصافلاةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيب
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيب

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
اهمادختسامتفيكةفرعمنكميالثيح
دقف.اهبةدايقلاتمتيتلاةفاسملامكوأ
دنعف.مداصتثودحببستوةأجفلطعتت
تادعمةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسا
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدج

تاراطإلالسالس

ريذحت}
مجحبتاراطإمدختستةرايسلاتناكاذإ
لسالسمدختستالف235/55R18فالخب
ةلصافةفاسمدجوتالثيح.تاراطإلا
لسالسببستتنأنكميو.ةيفاك
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلا
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ةقطنملاببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ
يفتاراطإلالسالسلعفبتفلتيتلا
مدختسا.مداصتثودحومكحتلانادقف

)عبتي(



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

٢٧٩ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

تصوأاذإطقفرجلاةزهجأنمرخآاًعون
ةعومجمعمهمادختسابةعنصملاةكرشلا
.قيرطلافورظوةبكرملاتاراطإمجح
.ةعنصملاةكرشلاكلتتاميلعتعبتا
طبضدعأوءطببدق،ةبكرملافالتإيدافتل
.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأوأرجلازاهج
ةزهجأمادختسامتاذإ.تالجعلاردُتال
.ةيمامألاتاراطإلاىلعاهبكرف،رجلا

هيبنت

ساقمتاراطإبةدوزمةرايسلاتناكاذإ
235/55R18،لسالسمدختستالف

كلذبنوناقلاحامسةلاحيفالإتاراطإلا
مدختسا.طقفاًيرورضكلذناكىتمو
١٢نمرثكأفيضتالةضفخنملسالس
ءزجلاوراطإلاسادمىلإةناخثلانمملم
تاذلسالسلامدختسا.يلخادلايبناجلا
ةصاخلاتاراطإللبسانملاساقملا
تاراطإىلعاهتيبثتيغبنيامك.ةبكرملاب
مدختستالأركذتو.يمامألاروحملا
مق.يفلخلاروحملاتاراطإىلعلسالس
تيبثتعمنكممردقربكأبماكحإباهطبرب

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

ةعباتمكيلعو.نمآلكشبفارطألا
ةكرشلاتاميلعتعابتاوءطببةدايقلا
طبرماكحإدعأوفقوت.ةلسلسللةعنصملا
يف.ةبكرمللةسمالمتناكاذإلسالسلا
كنكمي،سمالتلااذهرارمتساةلاح
.فقوتيىتحةبكرملاةعرسنمليلقتلا
نارودوأ،ةدئازلاةعرسلارضتثيح
اهيلعلسالسلاتيبثتعمتالجعلا
.كتبكرمب

نمءاوهلادافنةلاحيف
راطإلا
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
بيرستكانهناكاذإ.٢٦٦/تاراطإعجار
نوكينأحجرملانمف،راطإلانمءاوهلل
يأيفراطإلارجفنااذإنكلو.ءيطببيرست
عقوتموهاملوححئاصنلاضعبهذهف،تقو
:هلعفكيلعنيعتيامو
لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز

ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
نعاًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلا

ريذحت}
ًارارضأببستدقةبوقثمةلجعبةدايقلا
دعبراطإلاخفنةداعإنإ.راطإلايفةمئاد
وأءاوهلانمًايلاخهنوكعمهبةدايقلا
ًاثداحببسيوهراجفناىلإيدؤيدقًابوقثم
اذإراطإلاخفنةداعإًادبألواحتال.ًاريطخ
طغضلاىوتسموهبةبكرملاتدقدقتنك
عد.بوقثهبوأ،بولطملانملقأهلخادب
دمتعملاتاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
بوقثملاراطإلالادبتساوأحيلصتبموقي
.نكممتقوعرسأب
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ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
اذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
اهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناك
راطإلارييغتدنعمادختساللطقفةممصم
،ىرخأضارغألاهمادختسامتاذإو.غرافلا
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتدقف
ىلعنمةبكرملاتقلزنااذإةافولا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلا
مادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغتدنع

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٥٣/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
.راطإلارييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
:ةبكرملاكرحتعنمىلعةدعاسملل

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
ةكرحلالقنزاهجلعجا.٢

،)نكرلا(Pعضولايفيكيتاموتوألا
يوديلاةكرحلالقنزاهجلعجاوأ
.)عوجر(Rوأ)لوألا(1عضولايف

دعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٣
.ةبكرملاعفرءانثأهليغشت
.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٤
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٥

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

راطإلاحالصإهيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.هرييغتوأ
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٢٨١ ةبكرملابةيانعلا

تاراطإلارييغت
تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن

)ًارفوتمناكاذإ(يغاربلاكفم.١
حاتفم.٢
ةعفارلا.٣
مازحلا.٤
)دجونإ(رطقلافاطخ.٥

:تاودألاويطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١

/٣٨.
،نيزختللةصصخملاةقطنملاءاطغلزأ.٢

.كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
.ةلومحلاةيضرأعفرا.٣

ةحتفلايف)٢(فاطخلالخدأ
)١(يفلخلابابلاىلعةدوجوملا
.اًحوتفمهيلعظافحلل

هاجتاسكعيفتيبثتلاةلوماصردأ.٤
راطإلاةلازإبمقوةعاسلابراقع
.يطايتحالا
راطإلاراوجبيطايتحالاراطإلاعض
.هرييغتمتييذلا

ةنزخماهعيمجتاودألاوعفرلابيضق.٥
.يطايتحالاراطالالفسأ
مثمهبصاخلاءاعولانممهلزأ
متيسيذلاراطإلانمبرقلابمهعض
.هرييغت
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٢

راطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ
يطايتحالا

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
/راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار

٢٧٩.

ءاطغبةزهجملاتابكرمللةبسنلاب.٢
بحسا،يزكرمءاطغوأتالجعلل
نعاًديعبيزكرملاءاطغلاوأءاطغلا
.هتلازإلةلجعلا
يفمكحملكشبةلجعلاءاطغنزخ
متينأىلإنيزختللصصخملاءزجلا
.هلادبتساوأغرافلاراطإلاحيلصت
يزكرمءاطغاهبةبكرملاتناكاذإامأ
،تالجعلاليماوصةيطغأىلعتبثم
ءاقبللةممصمةيطغألاكلتنأملعاف
.اهئاخرإدعبيزكرملاءاطغلاعم
تناكاذإلماكلابيزكرملاءاطغلالزأ
يزكرمءاطغىلعيوتحتةلجعلا
ةلجعحاتفمليمزإفرطعض.سلس
ىلعةدوجوملاةحتفلايفةدايقلا
.قفربهجرخأمث،ةلجعلا

هاجتاسكعيفةلجعلاطبرةادأردأ.٣
ليماوصلكّكفلةعاسلابراقع
.مهعضاومنممهلزتالنكل،تالجعلا

هيبنت

عفرلابيضقيفعفرلاسأرنأنمدكأت
ضرعتتدقالإوبسانملاناكملايفتبثم
ىلعنامضلايرسينل.فلتللةبكرملا
.اهبمايقلامتيسيتلاتاحالصإلا

ىلعدوجوملاعفرلاسأرةيعضوتبث.٤
ددحملابيضقلاناكميفعفرلابيضق
.غرافلاراطالانمبرقلاب

ةلصولاةفشنمةلوماصلاعقومددح
سأرزكرمعض.حوللابةيندعملا
ةيندعملاةحتفلافصتنميفعافرملا
.ةحولل
يأيفعفرلابيضقمادختسازوجيال
.رخآناكم

ريذحت}
نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
.ةافوللضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةطساوبةعوفرمةبكرمتحتلزنتال
.طقفةعفارلا
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٢٨٣ ةبكرملابةيانعلا

ريذحت}
حيحصريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
اهلعجيوأةبكرمللفلتثادحإهنأشنم
ةباصإلابنجتيفةدعاسملل.طقست
تيبثتنمدكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلا
عفرلبقحيحصلاناكملايفةعفارلا
.ةبكرملا

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
اذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
اهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناك
راطإلارييغتدنعمادختساللطقفةممصم
،ىرخأضارغألاهمادختسامتاذإو.غرافلا
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتدقف
ىلعنمةبكرملاتقلزنااذإةافولا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلا
مادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغتدنع

هيبنت

نودبةبكرملاعفرلةعفارمادختسا
يفببستيدقحيحصلكشباهعضو
ةبكرملاعفردنع.رارضألكتبكرمضيرعت
حيحصلكشباهعضونمدكأت،ةعفارىلع
بلاقلاةسمالمبنجتوراطإلالفسأ
.يكيتسالبلا

براقعهاجتابتالجعلاحاتفمردأ.٥
قبطنتىتحعافرملاعفرلةعاسلا
ةفشلاعمعافرملاسأريفةحتفلا
يفعطقلافلخةدوجوملاةيندعملا
.يكيتسالبلابلاقلا
.نآلاةبكرملاعفرتال،لهمت

.كبناجبريغصلايطايتحالاراطإلاعض.٦
طبرةادأةرادإلالخنمةبكرملاعفرا.٧

عفرا.ةعاسلابراقعهاجتايفةلجعلا
ةيفاكةفاسمبضرألانعاًديعبةبكرملا
نكمتيىتحةيفاكةحاسمكرتتثيحب
.نارودلانمقيرطلاراطإ

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٨
.غرافلاراطالالزأ.٩

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٤

)عبتي(ريذحت

نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

ىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.١٠
،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلاريماسم
.ةيطايتحالاةلجعلاو

ىلعريغصلايطايتحالاراطإلاعض.١١
.راطإلابيكرتحطس

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

لكتبثت.تالجعلاليماوصبيكرتدعأ.١٢
كسمتنأىلإًايوديماكحإبةلوماص
.زكرملابةلجعلا

ضبقمةرادإلالخنمةبكرملاضفخا.١٣
.ةعاسلابراقعسكعهاجتابعفرلا

ريذحت}
ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةكرشلابةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ةيفاضإلاليماوصلامادختسادنعةعنصملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

تافصاوملاوتاعسلاعجار.ةلجعلالفقل
ليماوصمزعتافصاومةفرعمل٣١١/
.ةيلصألاةلجعلا

هيبنت

ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
عجار.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
ىلعفرعتلل٣١١/تافصاوملاوتاعسلا
.ةلجعلاةلوماصنارودمزعتافصاوم
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٢٨٥ ةبكرملابةيانعلا

عابتابماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٤
.حضوموهامكعطاقتملالسلستلا

لفسأنماهلزأواًمامتةعفارلاضفخا.١٥
.ةبكرملا

ماكحإبتالجعلاليماوصطبرا.١٦
.ةلجعلاطبرةادأمادختساب

ءاطغلاوأةلجعلاءاطغبيكرتةداعإدنع
لكطبرا،مجحلالماكراطإىلعيزكرملا
ىتحاًيوديةسمخلاةيكيتسالبلاةيطغألا
تالجعلاطبرةادأةدعاسمبكلذورقتست
مادختسابةيفاضإةرودعبررادقمبمهطبرأو
.طبرلاةادأ

هيبنت

راطإلاعمتالجعلاةيطغأبسانتتنل
تلواحلاحيف.طوغضملايطايتحالا
يطايتحالاراطإلاىلعةلجعءاطغعضو
راطإلاوأءاطغلاضرعتيدق،ريغصلا
.فلتلل

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
وأ،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
باكرلاةروصقملخادىرخألاتادعملا
ثودحيفةبكرملالخادةدوجوملا
،مداصتلاوأئجافملافقوتلادنع.تاباصإ
طبرلاةمكحمريغتادعملامطترتدق
ضارغألاكلتةفاكنيزختبجي.باكرلاب
.بسانملاناكملايف

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
:تاودألاو

يفلخلابابلاعجار.ةرخؤملابابحتفا.١
/٣٨.

ناكميفتاودألاوةعفارلادعأ.٢
.امهليلصألانيزختلا

.ةلومحلاةيضرأضفخا.٣
يف،وتسمعضويف،راطإلاعض.٤

.ةيفلخلانيزختلاةروصقم
زاهجلالخنمطيرشلاةقلحةياهنعض.٥

.يفلخلابابلاريسلقن

امكةلجعلاربعطيرشلاهّجو.٦
.حضوموه

.طيرشلاةقلحةياهنبفاطخلالصو.٧
.طيرشلاطبرا.٨
ةصصخملاةقطنملاءاطغلدبتسا.٩

ةبكرملاتناكاذإ،نيزختلل
.كلذبةزهجم

نمدكأتوةعتمألاقودنصبابقلغأ.١٠
.مكحملكشبجالزملاتيبثتمتدقهنأ
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٦
تاياغلدعمريغصلايطايتحالاراطالانا
راطالالدبتسا.طقفتقؤملامادختسالا
عرسأبمجحلالماكرخآبريغصلايطايتحالا
.نكممتقو

ريغصيطايتحاراطإ

ريذحت}
يطايتحاراطإنمرثكأدوجويفةدايقلا
نأنكمملانمةدحاولاةرملايفريغص
نم.مكحتلاىلعةردقلانادقفىلإيدؤت
ثداوحلاعوقوىلإكلذيدؤينأنكمملا
يفببستينأكلذكنكمملانمو
ًاراطإمدختسا.نيرخآلاةباصإوأكتباصإ
.ةرملكيفًادحاوًاريغصًايطايتحا

يطايتحاراطإبةزهجمكتبكرمتناكاذإ
ناكامدنعاًمامتءاوهلابأبعمناكوريغص
ءاوهلانمغرفينأنكمملانمف،اًديدج
ءاوهلاطغضصحفبجياذل.تقولارورمب
لاكسابوليك٤٢٠نوكتنأبجي.ماظتناب
.)ةعبرملاةصوبلاىلعًالطر٦٠(

خفننمققحتوةصرفبرقأيففقوت
هبيكرتدعبحيحصلكشبيطايتحالاراطإلا
ريغصلايطايتحالاراطالانا.ةبكرملايف
.طقفتقؤملامادختسالاتاياغلممصم
يطايتحالاراطإلابيكرتبةبكرملاءادأريغتيس
س/مك٨٠ىلعةبكرملاةعرسديدحتبحصنيو
راطإلاحطسىلعظافحلل.)س/م٥٠(
يسايقلايطايتحالاراطإلاحلصأ،يطايتحالا
راطإلادعأوتقوبرقأيفهلدبتساوأ
.نيزختلاةقطنمىلإيطايتحالا
دق،ريغصيطايتحاراطإمادختسادنع
)AWD(تالجععبرألابعفدلاماظنقشعتي
عنمماظنوكلذبةزهجُمةبكرملاتناكاذإ
رجلابمكحتلاماظنو)ABS(لمارفلاقالغنا
نميطايتحالاراطإلاىلعفرعتلامتيىتح
مق.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخ،ةبكرملالبق
تالجعلاقالزنانمليلقتللةدايقلاطبضب
.لمتحملا

هيبنت

ال،ريغصلايطايتحالاراطإلاتيبثتدنع
تابكرملاةلسغمىلإةبكرملاذخأت
.تيبثتلانابضقمدختستيتلاةيكيتاموتوألا
يطايتحالاراطإلاقلعينأنكميثيح
فلتتدقمثنمو،تيبثتلانابضقبريغصلا
نمىرخأءازجأوتالجعلاوتاراطإلا
.ةبكرملا

ريغصلايطايتحالاراطإلامدختستال
.ىرخألاتابكرملل
ةيطايتحالاتالجعلاوأتاراطإلاطلختال
.ىرخألاتاراطإلاوأتالجعلاعمةريغصلا
راطإلابيكرتىلعصرحا.اقباطتينلف
.هلةصصخملاةلجعلابيطايتحالا

هيبنت

تاراطإللتاراطإلالسالسحلصتال
نأنكمياهمادختساف.ةريغصلاةيطايتحالا
مدختستال.لسالسلاوةبكرملافلتي
ةيطايتحالاتاراطإلاعمتاراطإلالسالس
.ةريغصلا
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٢٨٧ ةبكرملابةيانعلا

ةلصوبليغشتلاءدب
ةيراطبلا

ةدعاسمبليغشتلا
ىرخأةيراطب
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٥٣/ةيراطبلاعجار

بغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
تالبكضعبوىرخأةبكرممادختسايف
ليغشتءدبليجراخردصمنمليصوتلا
ةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملا
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقلل

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

ضعبكلببستنأنكمملا
.قورحلا

نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأنكمملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإلفاك

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت

نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

ةغرافلاةيراطبللبجوملافرطلا.١
ةديعبلا

ةيراطبلليضرألابلاسلافرطلا.٢
ةديعبلاةغرافلا

ةميلسلاةيراطبللبلاسلافرطلا.٣
ةميلسلاةيراطبللبجوملافرطلا.٤

)١(ةحناملاةديعبلاةيراطبللبجوملافرطلا
ةغرافلاةيراطبلل)٢(ةبلاسلايضرألاةطقنو
.ةرايسلانمبكارلابناجيفنانوكي
)٣(ةحناملاةيراطبللبلاسلافرطلا
ىلعامهعضومتي)٤(بجوملافرطلاو
.ةحناملاةرايسلاةيراطب
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٨
ةغرافلاةيراطبللةبجوملاةلصولانوكت
فشكلءاطغلالزأ.ءاطغتحتةدوجوم
.ةيراطبلافرط
نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١

ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

الةقيرطبنيتبكرملافصبمق.٢
.اهيفناسمالتت

قودنصعضوةوقبنكرلالمارفطبضا.٣
عجار.)نكرلا(Pعضولايفسورتلا
.١٨٠/نكرلاعضوىلإلقنلا

هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

ليغشتفقوأ.لاعشإلاليغشتفقوأ.٤
يفتاقحلملاوحيباصملاعيمج
ريذحتلاءاوضأءانثتسابنيترايسلا
.اهيلإةجاحلادنعةزامغلارطاخملاب

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ريثكلاةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانم
يفةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوت
يتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانم
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
.اروفةيبطلاةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب

ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

)+(بجوملارمحألالباكلافرطلِص.٥
ةيراطبلايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلا
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٢٨٩ ةبكرملابةيانعلا
رمحألالباكلانمرخآلافرطلالِص.٦

يف)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
.ةديجلاةيراطبلا

بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٧
ةيراطبلايف)-(بلاسلافرطلاب)-(
.ةميلسلا

لباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.٨
يضرألاةطقنب)–(بلاسلادوسألا
بناجبمدصلاجربىلع)–(ةبلاسلا
.ةغرافلاةيراطبللقئاسلا

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

ةرايسلابحس

هيبنت

ةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
يرسينل.رارضأثودحيفةلطعم
طبربنجت.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
.قيلعتلاتانوكميفهقيلعتوأءيشيأ
تاراطإلالوحةبسانمةمزحأمدختسا
/ةلجعيأبحسبنجت.ةرايسلاتيبثتل
بنجت.ةبكرملاليمحتءانثألفقمراطإ
لبحبدوزملاعونلانمةعفارمادختسا
ىلإكلذيدؤيدقثيح.ةبكرملارجلعفر
.ةبكرملافلت

ةنحاشمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
.ةلطعُملاةبكرملالقنلةحطسمبحس
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
تالجعلاعفرمزلي.رمألامزلاذإ،عافترالا
.ضرألانعةبوحسملاةرايسلايفةدئاقلا
دنعةصصختمبحستامدخةكرشبلصتا
.ةلطعملاةبكرملابحسىلإةجاحلا
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مزليةددحمتيبثتطاقنبةدوزمةرايسلا
.بحسلاةمدخرفومةطساوباهمادختسا
بحسلتاحتفلاهذهمادختسانكميو
ةلقانرهظىلإحطسمقيرطنمةرايسلا
.يوتسملاحطسلاتاذتارايسلا

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
بحسينعيةيهيفرتبابسألةبكرملابحس
ةبكرملثم،ىرخأةبكرمفلخةبكرملا
نماعويشرثكألاناعونلا.لقنتملالزنملا
امهةيهيفرتبابسألةبكرملابحسعاونأ
قروزلابحس.ةيلدلابحسوقروزلابحس
ىلععبرألااهتالجعىلعةبكرملابحسوه
ىلعةبكرملابحسوهةيلدلابحس.ضرألا
يقابنوكتامنيبضرألاىلعنيتلجع
.ةيلدلابفرعيزاهجىلعةعوفرمتالجعلا

يغبنييتلاةمهملارومألاضعبيلياميف
:اهتاعارم
نيناوقلاىلع،ةبكرملابحسلبق،فرعت.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
هذهفلتختدقف.ةيهيفرتلاتابكرملا
.ةقطنملابسحنيناوقلا

؟بحسلاةبكرملبحسلاةردقيهام.
ةعنصملاةكرشلاتايصوتةءارقنمدكأت
.بحسلاةيلمعبقلعتياميفةبكرملل

دجوت؟اهعطقمتيسيتلاةفاسملاام.
تارتفلاوتافاسملاىلعدويقلاضعب
اهلالخموقتنأعيطتستيتلاةينمزلا
.بحسلاب

بحسلاتادعممادختسامتيسله.
صصختموأليكولاعجار؟ةميلسلا
تايصوتلاوتاميلعتلانمديزملبحسلا
.تادعملابةقلعتملا

؟اهبحسمتييكلةزهاجةبكرملاله.
ةلحربمايقللةبكرملادادعإلثمامامت
.اهبحسلةبكرملاريضحتنمدكأت،ةليوط

هيبنت

ةكبشمامأتبثمسرتمادختسايدؤي
دقوءاوهلاقفدتةقاعإىلإةرايسلاةيوهت
نلو.سورتلاقودنصفلتيفببستي

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
مدختستال،عردمادختسالرارطضالادنع
ةبكرمىلعهبيكرتمتييذلاعردلاىوس
.بحسلا

قروزلابحس

هيبنت

عمةبكرملابحسببستينأنكمملانم
يف،ضرألاىلععبرألااهتالجعلعج
نلو.بحسلاةعومجمتانوكمفالتإ

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

ال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
عبرألااهتالجعىلعةبكرملابحست
.ضرألاىلع

ىلعاهبحسمتيلةممصمنكتملةبكرملا
كانهتناكاذإ.ضرألاىلععبرألااهتالجع
ةبرعمادختسايغبنيف،ةبكرملارطقلةرورض
ةيلاتلاتامولعملاعجار.ةليقثلاءايشألالقنل
ءايشألالقنلةبرعمادختساببحسلالوح
.ةليقثلا

لقنلةبرعمادختسابمامألانمرطقلا
ةليقثلاءايشألا

ىلعنيتيفلخلانيتلجعلاوةبكرملابحس
.ةجوردىلعنيتيمامألانيتلجعلاوضرألا

.ةيلدلاىلعةيمامألاتالجعلاعض.١
Pعضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٢

نكرلاعضوىلإلقنلاعجار.)نكرلا(
/١٨٠.

.نكرلالمارفطبضا.٣
.يلودلا/ةيلدلاىلعماكحإبةبكرملاتبث.٤
ةّيلدللةعنصملاةكرشلاتاداشرإعبتا.٥

.بحسلاةيلمعلةّيلدلاوةبكرملادادعإل
.نكرلاةلمرفريرحتو.٦
.ةبكرملاليغشتفاقيإبمق.٧
.كرحملاءاطغحتفا.٨
.نيتقيقدرظتنا.٩
نم)–(بلاسلافرطلالصوملصفا.١٠

.تلوف١٢دهجبلمعتيتلاةيراطبلا
.كرحملاءاطغقلغأ.١١

ةبرعمادختسابفلخلانمرطقلا
ةليقثلاءايشألالقنل

فلخلانمةبكرملارطقمتينأنكميال
.ةليقثلاءايشألالقنلةبرعمادختساب
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رهظملابةيانعلا

ةيجراخلاةيانعلا
لافقأ
مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣٠٨/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ
لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت

لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلتُتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
نكمي.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلا
ةفاكعبتا.هعبتتيذلاليكولانم
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلا
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
ميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنميأنم

هيبنت

طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
مادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب١٢(
نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلاتالآ

ةصوب/لطر١٢٠٠(لاكسابوليك٨٢٧٤
فالتإيفببستينأنكمملانم)ةعبرم
.تاقصلملاوتاناهدلاةلازإوأ

هيبنت

نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

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
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٢٩٣ ةبكرملابةيانعلا
اًيوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
ءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعبيف
تاجتنمىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلا
.ةدمتعملافيظنتلا
ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ريغءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
يفرمألااذهببستينأنكميثيحعماللا
.تايفلتثودح

هيبنت

داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
يفببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
عيملتلاداوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإ
تاناهدلًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغ
يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلا
.ةبكرملا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم

ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزللةممصملا

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموينمولألانمةعونصمةرايسلاىلع
لجأنم.أدصياليذلابلصلاوأموركلا
تاميلعتًامئادعبتا،ررضيأثودحيدافت
:ةيلاتلافيظنتلا
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت

دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
ىلعةرداقةيولقداومىلعوأةيلاع
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإ
.ةعماللا

زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعتبسح

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.
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٤
يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.

ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت

حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
.ةبكرملانامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت

هيبنت

تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطلّكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم
،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا
فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا

نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
دعبةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
وأيمامألاجاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغ
يمامألاجاجزلالسغا.لدتعمفيظنتلئاس
،تارشحلا.تارفشلافيظنتدنعاديج
داوممكارتو،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو
يفببستتنأنكمملانمعيمشتلا/ليسغلا
.ةحساملاثيولت
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
حلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبك
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاو

رطملاوحيرلاةطرشأ
لماوعنمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
دعاستو،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلا
رودصوأقاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلع
ةرمرطملاوحيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلا
راحلاسقطلا.لقألاىلعةنسلايفةدحاو
نكميو.قيلزتلاراركتمزلتسيدقفاجلاو
طاطملانعةجتانلاءادوسلاتامالعلاةلازإ
اهحسمقيرطنعةيلطملاحطسألاىلع
داومولئاوسلاعجار.ةفيظنشامقةعطقب
.٣٠٨/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
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٢٩٥ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

بنجت،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
ةيئايميكلاداوملاوأنوباصلامادختسا
وأةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملا
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةرايسلاةدايقبنجت.زروتوم
اًيلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن
ميطارخلاواًيرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
لكآتلانعاًثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
صحفا.حطسلافورظيفتانارودلاو
نعاًثحبسادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطب
ءازجألكصحفا.تاعدصتوألكآتيأ
.ىرخألالمارفلا

قيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم
هيساشلاو
هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللاًيرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.اًيونسلقألاىلع
هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
اًثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع

لكيهلاتانوكمميحشت
لفقلاتاناوطسألكىلعمحشلاعض
تالصفموكرحملاءاطغتالصفموةيسيئرلا
اميندعملادوقولابابةلصفموةرخؤملاباب
عضوظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملانكتمل
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



Cadillac XT4 Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-12461771) - 2019 -
CRC - 9/27/18

ةبكرملابةيانعلا٢٩٦

ناهدلافلت
ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
ةعباتلاحالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكولل

ةيواميكلاتاناهدلاعقب
ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ةمظتنمريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
لكشلابةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلع
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ماعلا

لخادلانمةرايسلابةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
.روفلاىلعةبرتأةيألزأو.ماظتنابةبكرملل
ببستتدقةنكادلاةشمقألاوأدئارجلاقاروأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألاثيولتيف
ةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
ةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلعنم
،ًالدتعمنوباصلولحماًمدختسم.تادادعلا
مسلبنعةجتانلاخاسوألاروفلاىلعلزأ
تادراطوأسمشلانمةياقولاميركوديلا
،ةيلخادلاحطسألاعيمجىلعنمتارشحلا
.مئادفلتكلذنعجتنيدقفالإو

اًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
ىلعتافظنملالكعض.مئادفلتثودح
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاشامق
رصانعوأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشت
تاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
.اًديجاهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملاةمالسلا
حتفا،ةرايسلابةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ
ةيوهتلاىلعلصحتلذفاونلاوباوبألا
.ةبسانملا
ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
قرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا
:ةيلاتلا
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
.ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

.طرفمطغضبوأةدشبحطسيأكحتال.

ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
.موحشلاةلازإداومعمقابطألاليسغل
مدختسا،ةلئاسلاتافظنملاىلإةبسنلاب
١(تارتل٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوح
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج

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
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٢٩٧ ةبكرملابةيانعلا

توصلاتاربكمةيطغأ
لوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغ
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلافّظن

ةيلطملابلاوقلا
.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

شامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانمةيلاخ

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا
فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
،ةيئاوهلاةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
لبق.ةيضرألاةداجسىلعطقفهمدختساف
نمكنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلا
:ةبرتألا
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب

ربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكممردق
.ةيئابرهكلاةسنكملا

:فيظنتلل
فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١

يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا

قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةشامقفل.فصتنملاهاجتابقفرب
لكشبفيظنتلاةقطنمقوففيظنتلا
خاسوألاقاصتلانودةلوليحللرركتم
.ةجسنألاب

قفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
ىلإةبرتألالاقتنافقوتينأىلإ
.فيظنتلاشامق

،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا

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
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ةبكرملابةيانعلا٢٩٨

لينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
ىرخألاةيكيتسالبلاحطسألاو
ناعمللاةليلقءالطلاحطسأو
ةحوتفمماسمبةيبشخلاحطسألاو
يعيبطلكشب
ةلازإلءاملابًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا
.ةتباثلاريغخاسوألانمصلختلاوةبرتألا
اًشامقمدختسا،لماشلافيظنتلانمديزمل
نوباصلولحمبًاللبممعانوقيقدجيسناذ
.لدتعم

هيبنت

،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
حطسألانعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
حسما.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلا
حطسألاهذهىلعنمةطرفملاةبوطرلا
.ةيعيبطةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعب
وأ،راخبلاوأ،ةرارحلامادختسابنجت
يتلاتافظنملامدختستال.عقبلاتاليزم
يتلاتاجتنملاوأنوكيلسلاىلعلمتشت
نكمي.عمشلاىلإاهتبيكرتيفدنتست
داوملاكلتىلعلمتشتيتلاتافظنملل
وأدلجلالكشورهظمرييغتةبيذملا
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلا
.اهمادختساب

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلا

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
هفشنف،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
شامقةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلع
نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبم
ةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسانع

ظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلاتامدخ
ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو

نامألاةمزحأبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
دكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجسنأ
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٢٩٩ ةبكرملابةيانعلا
تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
.ةبسانمةقيرطب
تادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.

اذإو.كترايسبسانيلكشبةيلصألا
،ةيضرألاديجاجسلادبتسارمألابلطت
.ةدمتعملاةيضرألاديجاجسءارشبىصوُي
ىرخألاعاونألانمةيضرألاديجاجس
متيالدقةدمتعملاديجاجسلافالخب
قيعتدقو،ةحيحصةقيرطباهتيبثت
ديجاجسنأاًموددكأت.تاساودلا
.تاساودلاعملخادتتالةيضرألا

نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع

بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.
.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا

ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.
.قئاسلابناجيف

ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.
.قئاسلا

قوفةيضرأةداجسعضتال.
.ىرخأةداجس

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف
بناجبةصاخلاةيضرألارئاصحتيبثتمتي
رارزأةطساوباهعضوميفبكارلاوقئاسلا
.زاجتحا

ةداجسنميفلخلاءزجلابحسا.١
مقوكساملالفقءاغلإلةيضرألا
.هتلازإب

تاحتفنيطبتةطساوببيكرتلادعأ.٢
قوفةدوجوملالجرألاةحسممتيبثت
اهتيبثتللفسألعفدلاوةداجسلاتاتبثم
.اهناكميف

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت.٣
الةيضرألاةداجسنأنمدكأت.اهناكم
.تاساودلاقيعت
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ةنايصلاوةمدخلا٣٠٠

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٣٠٠.................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣٠١..................ةنايصلالودج

عطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملارايغلا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٣٠٨..................اهبىصوملا
٣٠٩......ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلاًبسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
دوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
ناكملاوهليكولانإف،نيبردملانيينفلا
رييغتلثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألا
رصانعصحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلا
لمارفلاوتاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاو

هيبنت

يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
اهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
ةنايصلاتارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامض
ىلعةنياعملاوصحفلاتايلمعءارجإو
داومولئاوسلامادختساوةبكرملا
ةمهمتاءارجإاهبىصوملاميحشتلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحلل
اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
.ةبكرملانامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةديجلاةنايصلادعاست.ليم
ديشرتوةديجةلاحيفاهيلعظافحلا
نمتازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتسا
.ةبكرملا
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٣٠١ ةنايصلاوةمدخلا
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلاةمدخلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٧١/ةرايسلا

حطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
ةدايقلادودحةاعارمعمريسللةبسانم
.ةينوناقلا

دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
.٢٢٥/هبىصوملا

ةمدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةيداعلاةنايصلالودج
فورظلاةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرمللةبولطمةقاشلا
رورملاةفيثكندملايفاًبلاغمدختسُت.

.راحلاسقطلايف
قطانملاوتاردحنملاىلعاًبلاغمدختسُت.

.ةيلبجلا

.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.

ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختسُت.
.ةعرسلا

ةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختسُت.
.علسلاليصوتتامدخلوأ

تامدخلا"مسقيفةدراولاتامولعملاعجار
-ةنايصلالودجيفةبولطملاةيفاضإلا
."ةقاشلافورظلاةمدخلودج

ريذحت}
ةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
تاباصإعوقويفببستيدقواًريطخ
اذإالإةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطخ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوت
بلطاف،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونم
ةمدخلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
.٢٣٩/كسفنب

ةنايصلالودج
موقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملااهب

دوقولابدوزتلادنع
تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.

.٢٤٢/كرحملا

رهشلكةرم
عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.

.٢٦٨/تاراطإلاطغض

عجار.لكآتلانعاًثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٧٤/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥١/لسغلالئاسعجار.يمامألا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٠٢

كرحملاتيزرييغت
كرحملاتيزرييغتءاجرلاةلاسرلاروهظدنع
كرحملاتيزرييغتبلطا،ةصرفبرقأيف
ليم٦٠٠/مك١٠٠٠لالخحشرملالادبتساو
،فورظلضفأيفةدايقلاةلاحيف.ةيلاتلا
ىلإكرحملاتيزرمعماظنريشيالدق
.ماعىلإلصياملةبكرملاةمدخلةجاحلا
لقألاىلعرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي
رمعماظننييعتةداعإبجيوماعلايفةرم
ليكولاىدلبردملاينفلاعيطتسي.تيزلا
ماظنطبضةداعإةلاحيف.لمعلااذهذيفنت
ءارجإكيلع،دصقنودكرحملاتيزرمع
/مك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرمللةنايصلا

طبضدعأ.ةمدخةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠
.تيزلارييغتدنعكرحملاتيزرمعماظن
.٢٤٤/كرحملاتيزرمعماظنعجار

لكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونسعبس
لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
نكمي.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
.كليكوعجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأ

تامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكةبولطملا
كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٢٧٤/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢٤٢/كرحملا
.٢٤٤/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٤٦/ديربتلاماظنعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥١/لسغلالئاسعجار.يمامألا

عجار.تاراطإلاخفنطغضميقصحفا.
.٢٦٨/تاراطإلاطغض

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٢٧٤/تاراطإلا

تابرستنعاًثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا

عجار.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
.٢٤٦/كرحملاءاوهفظنم/حشرم

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٢٩٢/ةيجراخلا

هيجوتلاماظنتانوكماًيرصبصحفا.
مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
وأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
وأةيطاطملاتاسدملايفتاقزمتلا
تامالعوأةدوقفملاوأةيخترملاءازجألا
.ماعلكلقألاىلعةدحاوةرملكآتلا
.٢٩٢/ةيجراخلاةيانعلاعجار

ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.
تايلمعوتاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
قوقشوتابيرستدوجومدعوطبرلا
.كلذريغوكاكتحإو
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٣٠٣ ةنايصلاوةمدخلا
ةدمعأوةيفصنلاةدمعألااًيرصبصحفا.

لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
/واهنمميحشتلاداومبرستوأ/وطرفم
تاعدصتوأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ
ةتباثلاةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألا
وأتاسدملاققشتوأةماعلاةلصولاوأ
وأسادملاكباشمءاختراوأاهنادقف
يزكرملالمحملاءاختراوأاهنادقف
وأتبثتلاتاودأءاختراوأطرفملكشب
برستةعنامنمتابرستدوجوواهنادقف
.روحملا

.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٧٥/نامألاماظنصحفعجار

نعاًثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.
.تابرستلاوأفلتلا

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعاًثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٢٩٢/ةيجراخلاةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٥٤/ةكرحلائدابحاتفم

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
.٢٥٥/)نكرلا(

فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل

نعاًثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.
نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةماعدتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا
.زاغلاةماعدةمدخبمق،ةضفخنمحتفلا
.٢٥٦/زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار

،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٥٥/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ
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ةنايصلاوةمدخلا٣٠٤

يفةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةيداعلا-ةددحملااهديعاوم
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ذّفنو،ةبكرمللهبىصومكلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.ةبولطملاتامدخلا
)١(.ةرورضلادنعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)٢(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @

)٣(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)٤(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا @ @

)٥(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)٦(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)٧(.لمارفلالئاسلادبتسا

)٨(.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

وأ/وكرحملاءاطغعفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا
.لكيهلا @ @
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٣٠٥ ةنايصلاوةمدخلا
ةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
-ةددحملااهديعاوميفةيفاضإلا
ةيداعلا

ةيفلختاراطإبةدوزملاتابكرملا)١(
ىلإةجاحبتسيلمجحلاةفلتخمةيمامأو
ريودتعجار.تاراطإلانيببوانتلاةيلمع
.٢٧٤/تاراطإلا

رييغتمزلي.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)٢(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)٣(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
دنع.برقأامهيأ،ماوعأةعبرألكوأ)٤(
دنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيفةدايقلا
دنعكلذنمرثكأوأتيزرييغتةرملك
.ةجاحلا
عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)٥(
.٢٤٦/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)٦(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)٧(
.٢٥٢/لمارفلاتيزعجار.تاونس

عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ)٨(
.٢٥٥/تاحساملاشيرلادبتسا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٠٦

يفةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوم
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ذّفنو،ةبكرمللهبىصومكلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.ةبولطملاتامدخلا
)١(.ةرورضلادنعرتلفلاوكرحملاتيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)٢(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @

)٣(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)٤(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا @ @

.رتلفلاويكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسرييغتبمق @ @ @

)٥(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)٦(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)٧(.لمارفلالئاسلادبتسا

)٨(.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

وأ/وكرحملاءاطغعفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا
.لكيهلا @ @
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٣٠٧ ةنايصلاوةمدخلا
ةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
-ةددحملااهديعاوميفةيفاضإلا
ةقاشلا

ةيفلختاراطإبةدوزملاتابكرملا)١(
ىلإةجاحبتسيلمجحلاةفلتخمةيمامأو
ريودتعجار.تاراطإلانيببوانتلاةيلمع
.٢٧٤/تاراطإلا

رييغتمزلي.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)٢(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)٣(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
دنع.برقأامهيأ،ماوعأةعبرألكوأ)٤(
دنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيفةدايقلا
دنعكلذنمرثكأوأتيزرييغتةرملك
.ةجاحلا
عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)٥(
.٢٤٦/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)٦(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)٧(
.٢٥٢/لمارفلاتيزعجار.تاونس

عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ)٨(
.٢٥٥/تاحساملاشيرلادبتسا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٠٨

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا

اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا

.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان

سنرفيدلاسرتليكيلورديهلاقيشعتلالئاس
عيمجبعفدلا"AWD(قالزنالادودحمينورتكلإلا

)طقف"تالجعلا

.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاس

ديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
DEX-COOL.٢٤٦/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصنُي.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1٢٤٢/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

يوناثلاجالزملاوكرحملاءاطغجيلازمةعومجم
ةطاقسويضبانلاتيبثتلاكبشمورواحملاو

ريرحتلا

NLGIتابلطتمعمميحشتلابسانتي .GC-LBةئفلاوأLBةئفلانم،#2

DOTعونةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن 3.

كرحملاءاطغوحاتفملالفقتاناوطسأ
بابلاتالصفمو

زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(Superlube،ضارغألاددعتمميحشتلالئاس
12346241(.

.كليكوعجاريمامألاروحملا/يفلخلاروحملا
.)88861950زروتوملارنجنمرايغلاةعطقمقر(ةکرحلالقانلئاس)يعابرلاعفدلا(ةکرحلالقان

.كليكوعجار.سقطلالماوعلزعطئارشتتيزتلئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت
نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن

.دّمجتلا
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٣٠٩ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

23430313A3210Cكرحملاءاوهرتلف/يقنم

55495105PF66كرحملاتيزرتلف

13508023CF185رابغلاحشرم

IP–103–5550435441لاعشإلاتاعمش

تاحساملاتارفش
-84142870)ةصوب٢٣٫٦٢(مس٦٠ـقئاسلابناج

-23360287)ةصوب١٩٫٦٨(مس٥٠–بكارلابناج

-84215609)ةصوب١١٫٨١(مس٣٠—يفلخلابناجلا
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ةينفلاتانايبلا٣١٠

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٣١٠......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣١٠......ةمدخلاءازجأديدحتقصلم

ةبكرملاتانايب
٣١١...........تافصاوملاوتاعسلا
٣١٣........كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت

)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت
مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك

VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٣١١/تافصاوملاوتاعسلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحتقصلم
راطإلاةرجحلخادقصلمدجويدق
:ةيلاتلاتامولعملاىلعيوتحييطايتحالا
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.

زارطلابةصاخلاتامالعلا.

ءالطلاتامولعم.

ةصاخلاتادعملاوجاتنإلاتارايخ.
ةرفِشكانه،قصلميأكانهنكيملاذإ
ىلعةداهشلاقصلمىلعةدوجومفّرعت
لجأنمحسملابمايقلل)B(يزكرملادومعلا
.تامولعملاهذهسفن
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٣١١ ةينفلاتانايبلا

ةبكرملاتانايب

تافصاوملاوتاعسلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
ءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلالئاسب
نمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإعجرا

.تامولعملا
تراوك١٠٫٠رتل٩٫٤كرحملاديربتماظن
تراوك٥٫٣رتل٥٫٠رتلفعمكرحملاتيز
دوقولانازخ
نولاج١٥٫٩رتل٦٠٫٢ةيمامألاتالجعلابعفدلا
نولاج١٦٫٣رتل٦١٫٧تالجعلاعيمجبعفدلا
مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع
نمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسم
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ةينفلاتانايبلا٣١٢

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

L4٤رتل٢٫٠كرحم

٥٠٠٠دنعتاووليك١٧٧
ةقيقدلايفةفل

دنعةيناصحةردق٢٣٧(
)ةقيقدلايفةفل٥٠٠٠

٣٥٠Yةفل٤٠٠٠-١٥٠٠دنع
ةقيقدلايف

دنعمدقلطر٢٥٨(
)ةقيقدلايفةفل٤٠٠٠-١٥٠٠

ملم٠٫٩٠–٠٫٧٥
)ةصوب٠٫٠٣٥–٠٫٠٣٠(

.)زاتمم(RON98نيزنبلاىلعهالعأةدراولانارودلامزعوةيناصحلاةردقلاميقدمتعت

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمكرحملا

ةعاسلايفًاليم١٣٠ةعاس/مك٢١٠ةصوب٢٠ساقمراطإ/نودبرتل٢٫٠ةعسL4كرحم
ةعاسلايفًاليم١٣٠ةعاس/مك٢١٠ةصوب٢٠ساقمراطإ/نودبرتل٢٫٠ةعسL4كرحم
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٣١٣ ةينفلاتانايبلا

كرحملاعفدريسهيجوت

رتل٢٫٠كرحم L4
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ليمعلاتامولعم٣١٤

ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم
٣١٤..................ةقباطملانايب

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٣١٥..................ةيصوصخلاو
٣١٥.........ثدحلاتانايبتالجسم
٣١٦......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليمعلاتامولعم

ةقباطملانايب
ةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا
ةيبناجلا
ةلودلكبةصاخلاةقباطملاتانالعإيلياميف
.ةيؤرلامادعناةقطنمهيبنتماظنلةبسنلاب

نانبل

ندرألا

TRCمقرTRC/LPD/2017/63

نامع

TRA/TA-R/3957/17:ةقفاوملامقر

D080134:بلطلامدقممقر

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
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٣١٥ ليمعلاتامولعم

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو

ةرايسلاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةرايسلالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
ىلع.اهتدايقةيفيكوةرايسلاءادأبةصاخلا
تادحوةرايسلامدختست،لاثملاليبس
ءادأيفمكحتلاوةبقارملااهتفيظورتويبمك
تالاحةبقارمو،سورتلاقودنصوكرحملا
ثودحدنعاهخفنوةيئاوهلاةداسولاراشتنا
،ماظنلااذهبةدوزمةرايسلاتناكاذإو،مداصت
ةدعاسملقالغناللةعناملالمارفلاريفوت
موقتدق.ةرايسلايفمكحتلاىلعقئاسلا
ينفةدعاسملتانايبنيزختبتادحولاهذه
ضعبموقتدق.ةبكرملاةمدخىلعليكولا
ةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأتادحولا
لاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتبكمايق
.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسالدعم
ظافتحالااًضيأتادحولاهذهلنكمي
ويدارلاتاطحملثم،ةيصخشلاتاليضفتلاب
تادادعإودعاقملاعاضوأوطبضلاةقبسم
.ةرارحلاةجرد

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
مهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
ثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيك
خافتنالثم،مداصتلاهبشياموأمداصت
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
هذهيفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملا
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
يفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
متيالو.يداعريغمداصتثداحعوقولاح
لظيفEDRةطساوبتانايبيأليجست

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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ليمعلاتامولعم٣١٦

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنليلدعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت
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