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ىوتحملا
١........................ةمدقم
٥.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٣٧..............دناسملاودعاقملا
٩١.......................نيزختلا
٩٧.....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٤١........................ةرانإلا
١٤٩......هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٩٩......خانملايفمكحتلاحيتافم
٢٠٧..............ليغشتلاوةدايقلا
٣٠٦................ةبكرملابةيانعلا
٣٧٥...............ةنايصلاوةمدخلا
٣٨٣.................ةينفلاتانايبلا
٣٨٨..............ليمعلاتامولعم

OnStar......................٣٩٤
eCall........................٤٠٠

٤٠٢..............ةلصتملاتامدخلا

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCADILLACزمرو
CADILLACوESCALADEةيراجتتامالع

ةكرشلتامدختامالعوأ/و
General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ

.اهيصخرموأاهلةعباتلاتاكرشلاوأ
يفرفوتتامبريتلاتازيملاليلدلااذهفصي
تازيهجتلاببسبكلذو،الوأكتبكرم
بسحكلذكواهئارشبمقتمليتلاةيرايتخالا
/تازيملاودلبلاتافصاوموزرطلافالتخا
يفةرفوتمنوكتالدقيتلاتاقيبطتلا
أرطتيتلاتارييغتلابسحىلعوأكتقطنم
كلذيفامب،اذهليغشتلاليلدةعابطدعب
وأيسايقلاىوتحملايفتارييغتلا
..يرايتخالا

ققحتللكتبكرمبةصاخلاءارشلاقئاثوعجار
.ةرفوتملاتازيملانم
ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}
يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت
هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

84793878



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/27/21

ةمدقم٢

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

تاميلعتلانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأ

تامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفصيف
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:/

h:يئابرهكقيرحبوشنرطخ

نامألامازحتاريكذت:<

I:ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمنمهيبنتلا

h:ءدبلا/فقوتلا

راطإلاطغضةبقارم:7

d:رجلايفمكحتلا/StabiliTrak/ماظن
)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

a:طغضلاتحت

k:ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم
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٣ ةمدقم
تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
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ةمدقم٤
.١٢٤/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.١

.٢٠٤/ءاوهلاذفانم.٢

اتراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٣
.١٤٥/ةراحلارييغتوفاطعنالا

/ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٤١.

يوديلاةكرحلالقنيفمكحتلارصانع.٤
عجار.)اهرفاوتلاحيف(يئاقلتلاو
.٢٣٢/يوديلاعضولا

.١٠٨/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٥

.)اهرفوتةلاحيف(قئاسلاةبقارماريماك.٦
.٩٩/ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام.٧

.١٠١/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

.ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٨
حيباصملاماظنعجار.ءوضلاساسح.٩

.١٤٤/ةيكيتاموتوألاةيمامألا

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن.١٠
.١٩٩/خانملاب

٤٥/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت
.)هرفاوتلاحيف(
.١٥٨/USBذفنمعجار.USBذفانم.١١

.١٠٧/رئاجسلاةعالو.١٢

.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشترصانع.١٣
.١٥٠/ةماعةرظنعجار

.١٤٥/رطخلانمريذحتلاتاضماو.١٤

.١٠٤/يكلساللانحشلا.١٥

ةكرحلالقانعجار.ةكرحلالقنعارذ.١٦
.٢٢٨/يكيتاموتوألا

٢٤٠/)AVH(ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا.١٧
)ضورعمريغ(
رظنا.يئاقلتلافقوتلاليطعتحاتفم
.)ضورعمريغ(٢٢٤/ماظنلافاقيإ/ءدب

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
لاحيف(٢٨٢/)راسملاىلعءاقبلا
.)ضورعمريغ()هرفوت
عاضوأعجار.كرحملافاقيإ/ليغشترز.١٨

.٢٢٢/لاعشإلا

.٩٨/ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم.١٩
.٩٩/قوبلا.٢٠
ةلجعطبضعجار.هيجوتلادومعليدعت.٢١

.٩٨/ةدايقلا
ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.٢٢

.٣٠٧/كرحملا

.)هرفاوتلاحيف(٢٤٨/ةعرسلاتبثم.٢٣
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم
.)هرفاوتلاحيف(٢٥٠/)مدقتم(
يف(٢٧١/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)هرفاوتلاح
لاحيف(٩٨/ةئّفدُمةدايقةلجع
.)هرفاوت

ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم.٢٤
.١٤٦/تاسايقلا

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٥
لاطعألارشؤمحابصمعجار.)ضورعم
.١١٥/)كرحملاصحفءوض(

رظنا.ةروطقملالمارفيفمكحتلا.٢٦
يف(٢٩٤/ةروطقملابحسةزيهجت
.)هرفاوتلاح

.٢٣٨/يئابرهكلانكرلالمارف.٢٧

عضوبمكحتلاتالجععبرأبعفدلاماظن.٢٨
.)هرفوتةلاحيف(٢٤٣/ةدايقلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٤١/تابثلايفينورتكلإلا

.يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلارز
/يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلاعجار

٢٤٥.
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٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

باوبألاوحيتافملا
ذفاونلاو
لافقألاوحيتافملا
٥........................حيتافملا

Remote Keyless Entry (RKE)
System)نودبلوخدلاماظن

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

System Operation)ماظنتايلمع
٦..........)حاتفمنودبلوخدلا
١٢.....دعبنعةبكرملاليغشتءدب
١٣..................باوبألالافقأ
١٦........ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
١٧...................لافقإلارخأت
١٧.........ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
١٧.............قالغإلانمةيامحلا
١٧............لافطألانامألافقأ

باوبألا
١٨...................يفلخلابابلا
ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
٢٥.....................ةدعاسملا

ةبكرملانامأ
٢٥...................ةبكرملانامأ
٢٥..............ةبكرملاراذنإماظن
٢٧..............هيجوتلادومعلفق
٢٧............ةكرحلاعنامليغشت

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

ةيلخادلاايارملا
٣١....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٣١..................ةيكيتاموتوألا
٣١...........ةيفلخلااريماكلاةآرم

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

فقسلا
٣٥...................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا
حيتافملا

ريذحت}
حاتفمعمةرايسلايفلافطألاكرتنإ
باصيدقف؛ريطخرمأدعبنعلوخد
نوضرعتيدقوأحورجبمهريغوألافطألا
ةيلآلاذفاونلاليغشتبنوموقيدقو.توملل
دقلب،ىرخألاليغشتلارصانعنميأوأ
ذفاونلالمعت.كرحتتةرايسلانولعجي
لخاددعُبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنع
يفمهريغوألافطألاقلعيدقو،ةبكرملا
كرتتال.قلغنتيهوةذفانلاراسم
مكحتلاحاتفمعمةرايسلايفلافطألا
.دعُبنع
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٦

لخاديكيناكيملاحاتفملامادختسانكمي
.لافقألاعيمجلدعُبنعمكحتلاحاتفم

رزلاىلعطغضا،يكيناكيملاحاتفملاعلخل
بحساودعُبنعمكحتلاحاتفمنمبيرقلا
بحستال.جراخلاىلإيكيناكيملاحاتفملا
نأنودجراخلاىلإيكيناكيملاحاتفملا
.رزلاىلعطغضت
صحفاف،حاتفملاريودتيفةبوعصتدجواذإ
وأخاسوألانمهولخنمدكأتللحاتفملالصن
ةادأبوأةاشرفبهفيظنتىلعصرحا.هباشام
.ةيرودةفصبفرطلاةقدتسم
حاتفمىلإةجاحلاةلاحيفعزوملاعجار
.يفاضإوأليدب

Remote Keyless Entry
(RKE) System)لوخدلاماظن

)حاتفمنودب
ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:دعُبنعمكحتلاحاتفم
مكحتلاحاتفمنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.

.ةبكرملانعًادجًاديعبدعُبنع
تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.

.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ
.دعُبنعمكحتلاحاتفمةيراطبنمققحت.

ةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزجعجار
.مسقلااذهيفاًقحال

اللازيالدعُبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ.
دمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشبلمعي
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخوأ

Remote Keyless Entry
(RKE) System Operation

نودبلوخدلاماظنتايلمع(
)حاتفم
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
دعُبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنعةبكرملا
ليغشت"عجار.)مدق٣(رتم١ةفاسمنمض
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفمنودبلوخدلا
ىتحدعُبنعمكحتلاحاتفمفئاظولمعت
.ةبكرملانم)اًمدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
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٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفم

Remote Keyless Entry (RKE) System
.٦/)حاتفمنودبلوخدلاماظن(

Q:باوبألاعيمجلفقتيكطغضا.
ةراشإءاوضأضموت،اهنيكمتمتاذإ
ةيناثلاةطغضلادعبةدحاوةرمفاطعنالا
،هليغشتمتاذإ.لفقلامتدقهنأىلإريشتل
Qىلعطغضلامتيامدنعاًتوصقوبلاردصي
عجار.ٍناوثثالثنوضغيفىرخأةرم
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

ماظنليعفتىلإيدؤيQىلعطغضلا
.٢٥/ةبكرملاراذنإماظنعجار.راذنإلا

يدؤي،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ةدحاوةيناثلQىلعرارمتسالاعمطغضلا
ءافضإعجار.نيكمتلامتاذإ،ايارملايطىلإ
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

K:بابلفقحتفلةدحاوةرمطغضا
متاذإ.دوقولابةئبعتلاةحتفبابوقئاسلا
ثالثنوضغيفKىلعىرخأةرمطغضلا
.ىرخألاباوبألاةفاكلافقأحتفنتسف،ناوث
ةءاضمىقبتوةيلخادلاحيباصملاءيضتدقو
.لاعشإلاليغشتىتحوأةيناث٢٠ةدمل
ةراشإءاوضأضموت،اهنيكمتمتاذإ
.حتفلامتدقهنأىلإريشتلنيترملفاطعنالا
.ةيجراخلاحيباصملاءيضتدق،اهنيكمتمتاذإ
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار

١٣١.

نعمكحتلاحاتفميفKىلعطغضلايدؤي
عجار.راذنإلاماظنليعفتفاقيإىلإدعُب
.٢٥/ةبكرملاراذنإماظن
يدؤي،ايارملليلآلايطلاةزيمترفوتاذإ
ةدحاوةيناثلKىلعرارمتسالاعمطغضلا
ءافضإعجار.نيكمتلامتاذإ،ايارملاحتفىلإ
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

،دعُبنعةذفانلاحتفةزيمبةزهجمتناكاذإ
حاتفميفKىلعرارمتسالاعمطغضاف
لكحتفلناوثثالثيلاوحلدعُبنعمكحتلا
ةذفانلاقالغإةزيمبةزهجمتناكاذإ.ذفاونلا
Qىلعرارمتسالاعمطغضاف،دعُبنع

بجي.ذفاونلالكقالغإلناوثثالثيلاوحل
ليغشتلانعةفقوتمةرايسلانوكتنأ
.دعُبنعةذفانلاليغشتةزيمنيكمتبجيو
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار

١٣١.

b:ءاطغقلغوأحتفلنيترمطغضا
ةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا.قودنصلا
.قودنصلاءاطغ

c:قودنصلاجاجزحتفلنيترمطغضا.

ديدحتةزيمليغشتءدبلررحوطغضا:7
فاطعنالاتارشؤمضموت.ةبكرملاعضو
.تارمثالثًاتوصقوبلاردصُيو

نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
ضموت.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
اًتوصقوبلاردصُيوفاطعنالاةراشإءاوضأ
راذنإلافقوتي.ةيناث٣٠ةدملرركتملكشب
وأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاليوحتدنع
نأبجي.ىرخأةرم7ىلعطغضلادنع
لمعييكلءافطإلاعضويفلاعشإلانوكي
.ئراوطلاراذنإ

S:ىلعطغضاSليغشتءدبلنيترم
حاتفممادختسابةبكرملاجراخنمكرحملا
ةبكرملاليغشتءدبعجار.دعُبنعمكحتلا
.١٢/دعبنع
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٨
حاتفمالبلوخدلاليغشت
ريرحتبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
ةعتمألاقودنصىلإلوصولاوباوبألالافقأ
نمدعُبنعمكحتلاحاتفمجارخإنودب
نأبجي.خلإةبيقحلاوأةظفحملاوأبيجلا
رتم١قاطنيفدعُبنعمكحتلاحاتفمنوكي
دارملابابلاوأةعتمألاقودنصنم)مادقأ٣(
،ةيصاخلاكلتبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.هحتف
باوبألاضباقميفرزكانهنوكيسف
.ةيجراخلا
لفقحتفلحاتفمنودبلوخدلاةجمربنكمي
ضبقمىلعىلوألاةطغضلادنعباوبألالك
فاقيإنكمي.قئاسلابابرزنمبابلا
عجار.حاتفمنوددعُبنعحتفلاماظنليغشت
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

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

بابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
قئاسلا

،ةضورعمقئاسلابابلفقحتفسملةحول
بكارلابةصاخللةلثامم

مكحتلاحاتفمنوكيوباوبألالفقمتيامدنع
ضبقمنم)مادقأ٣(م١دودحيفدعُبنع
لخادقئاسلابابضبقمسملنإف،بابلا
بابلفقحتفىلإيدؤيسسمللاةحول
قئاسلابابضبقمسمليدؤيس.قئاسلا
.باوبألالفقىلإرعشتسملاجراخ

هباشم،ضورعمقئاسلابابلفقرعشتسم
بكارلل

يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ضبقملارعشتسمسمليدؤيدقف،دعُبنع
يطعجار.ايارملايطىلإقئاسلاباب
.٢٩/ايارملا
باوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
باكرلا
مكحتلاحاتفمنوكيوباوبألالفقمتيامدنع
ضبقمنم)مادقأ٣(م١دودحيفدعُبنع
ةحوللخادبابلاضبقمسملنإف،بابلا
لكلفقحتفىلإيدؤيسبكارلابابسمل
جراخبابلاضبقمسمليدؤيس.باوبألا
.باوبألالفقىلإرعشتسملا
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٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ضباقملحاتفمنودبحتفلانيكمت/ليطعت
ةعتمألاقودنصبابوةيجراخلاباوبألا
حتفةزيمنإف،ةبكرملايفةرفوتمتناكاذإ
قودنصبابوةيجراخلاباوبألاضباقم
اهليطعتمتينأنكميحاتفمنودبةعتمألا
.اهنيكمتو
:حاتفمنودبحتفلاليطعت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثعبرأةدملتقولاسفنيفدعُبنع
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.اًبيرقت
ليطعتىلإةراشإللكلذوةعرسبتارمعبرأل
يجراخضبقميأمادختسانإ.لوصولا
ةعتمألاقودنصبابحتفوأباوبألاحتفل
فاطعنالاةراشإحيباصمضيموىلإيدؤيس
ىلإةراشإللكلذو،ةعرسبتارمعبرأل
ليطعتبمق،ليطعتلامتاذإ.لوصولاليطعت
.ةرايسلاليغشتءدبلبقراذنإلاماظن
نودحتفلاليطعتنيوكتاًضيأنكمي
."ةرايسلاصيصخت"تحتحيتافممادختسا
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار

١٣١.

:حاتفمنودبحتفلانيكمت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
مكحتلاحاتفمىلعKوQىلعرارمتسالا
ٍناوثعبرأةدملتقولاسفنيفدعُبنع

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

حاتفمنودبلافقألانيمأت
نيمأتبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
عيمجقلغنمٍناوثةدعدعبةرايسلالافقأ
ىلعولمعتالةرايسلاتناكاذإ،باوبألا
وأدعُبنعمكحتلاحيتافمجارخإمتلقألا
.ةرايسلالخاددحأدجاوتمدعةلاحيف
هذهترفوتاذإ،دوقولاءاطغلفقكلذكمتي
.ةزيملا
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
دقف،دعُبنعمكحتلاحاتفمةراشإعملخادتت
نعمكحتلاحاتفمدوجوةبكرملافشتكتال
نيمأتةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخاددعُب
لافقأنيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألا
لخاددعُبنعمكحتلاحاتفمامنيبباوبألا
يفدعُبنعمكحتلاحاتفمكرتتال.ةبكرملا
.ةبقارمنودةبكرملا
اًيكيتاموتوأاهنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
عباطلاءافضإعجار،ةرايسلانمجورخلادنع
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلا

يطللةلباقةآرمبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
طسبىلإيبلسلالفقلايدؤيدقف،دعُبنع
.٢٩/ايارملايطعجار.ايارملا
نودبلافقألانيمأتةزيملتقؤملاليطعتلا
حاتفم
لفقلاةزيملتقؤمليطعتءارجإنكمي
Kىلعرارمتسالاعمطغضلابحاتفمنودب
ةدملبابحتفعميلخادلابابلاحاتفمىلع
ةثالثعامسمتيىتحوأ،لقألاىلعناوثعبرأ
حاتفمنودبلفقلاةيصاخىقبتس.تارافص
ىلعQرزىلعطغضلامتيىتحةلطعم
.ةبكرملاليغشتمتيىتحوأ،يلخادلابابلا
ةبكرملابدعُبنعمكحتلازاهجكرتراذنإ
حاتفمنايسنوةبكرملاليغشتفاقيإدنع
اًتوصقوبلاردصيس،اهيفدعُبنعمكحتلا
.باوبألاعيمجقالغإدعبتارمثالث
ءافضإعجار،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

يفدعيملدعُبنعمكحتلازاهجراذنإ
ةبكرملا
،باوبألادحأحتفعملمعتةرايسلاتناكاذإ
ةرايسلاثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث
ملاذإو.لخادلابدعُبنعمكحتلاحيتافمنع
،دعُبنعمكحتلاحاتفمفاشتكامتي
قئاسلاتامولعمزكرمةشاشضرعتسف
)DIC(مكحتلازاهجفاشتكارذعتةلاسرلا
.تارمثالثاًتوصقوبلاردصيسودعبنع
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٠
لكيفطقفةدحاوةرمرمألااذهثدحي
فاقيإلوأليغشتلل.ةرايسلااهيفدوقتةرم
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإرظنا،ليغشتلا
.١٣١/ةبكرملا

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف
نميلفسلاءزجلابسمللاةحولىلعطغضا
قودنصلاءاطغحتفلقودنصلاءاطغضبقم
امدنعوألافقألاةررحمباوبألاعيمجامنيب
م١قاطنيفدعُبنعمكحتلاحاتفمنوكي
.)مادقأ٣(
حاتفمنودبقودنصلاجاجزحتف
حتفلقودنصلاجاجزليجراخلارزلاطغضا
ةررحمباوبألاعيمجامنيبقودنصلاجاجز
دعُبنعمكحتلاحاتفمنوكيامدنعوألافقألا
.)مدق٣(م١قاطنيف
.١٨/يفلخلابابلاعجار
حاتفممادختسانوديكيناكيملالوخدلا
حاتفمةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
باوبألالافقأعجار،فيعضدعُبنعمكحتلا
/١٣.

عمدعُبنعمكحتلاحيتافمةجمرب
ةبكرملا
عمةجمربملادعُبنعمكحتلاحيتافمطقف
دحأنادقفلاحيف.لمعتيتلايهةبكرملا
،ةقرسللهضرعتوأدعُبنعمكحتلاحيتافم
قيرطنعهتجمربوهنعليدبءارشنكميف
دعُبنعمكحتلاحاتفمةجمربدنع.ليكولا
ةجمرباًضيأبجيةبكرملاهذهعملدبتسملا
درجمب.ىرخألادعُبنعمكحتلاحيتافمةفاك
نلفديدجلادعُبنعمكحتلاحاتفمةجمرب
وأةدوقفملادعُبنعمكحتلاحيتافملمعت
.ىرخأةرمةقورسملا

يفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
.دعُبنعمكحتلاحاتفم
دعُبنعمكحتلاحاتفمةيراطبتناكاذإ
،ةراشإلايفلخادتكانهناكاذإوأةفيعض
قئاسلاتامولعمزكرمضرعيدقف

NO KEY FOUND, REPLACE BATTERY
IN KEY)حاتفمىلعروثعلامتيمل،

وأ)حاتفملايفةيراطبلالدبتسا
NO REMOTE KEY WAS DETECTED
PLACE KEY IN KEY POCKET THEN

START YOUR VEHICLE)فاشتكامتيمل
يفحاتفملاعض،دعُبنعمكحتللحاتفميأ
)كتبكرمليغشتأدبامثحاتفملاةظفاح
.ةبكرملاليغشتءدبلواحتامدنع

:ةبكرملاليغشتءدبل

لماحيفدعُبنعمكحتلاحاتفمعض.١
.يمامألاحادقألا
عضويفةرايسلانوكتامنيح.٢

P)نكر(عضولاوأN)دياحملا(،
ولمارفلاةساودىلعطغضا

ENGINE START/STOP)ليغشت/
.)كرحملافاقيإ
دعُبنعمكحتلاحاتفمةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأيف
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١١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةيراطبلالادبتسا

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

ريذحت}
حاتفمىلعةيندعملاحطسألاسملتال
ةرارحللاهضرعتدنعدعُبنعمكحتلا
نكمي.ةيصخشلاةباصإلابنجتلةديدشلا
ةجرددنعةنخاسحطسألاهذهنوكتنأ
ةيوئمةجرد٥٩نمىلعأةرارح
.)تياهنرهفةجرد١٣٨(

هيبنت
نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
رضتدقف.دعُبنعمكحتلاحاتفمتاراد
كمسجيفةدوجوملاةنكاسلاءابرهكلا
.دعُبنعمكحتلاحاتفمب

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

مكحتلاحاتفميفةدوجوملاةيراطبلالدبتسا
ةلاحيفنكمُمتقوبرقأيفدعُبنع
لادبتساءاجرلاقئاسلاتامولعمزكرمضرع
.دعبنعمكحتلازاهجةيراطب

:ةيراطبلالادبتسال

بناجيفدوجوملارزلاىلعطغضا.١
حاتفملابحساودعُبنعمكحتلاحاتفم
بحستال.جراخلاىلإيكيناكيملا
نأنودجراخلاىلإيكيناكيملاحاتفملا
.رزلاىلعطغضت
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٢

ةادألخدأ،يكيناكيملاحاتفملاةلازإعم.٢
حاتفمفصتنميفةعيفرو،ةحطلفم
ءاطغلاعلخوهلصفلدعُبنعمكحتلا
.يفلخلا

.ةحطلفمةادأبةيراطبلاعفرا.٣
.ةيراطبلاعزنا.٤
نوكيثيحب،ةديدجلاةيراطبلاعض.٥

.يفلخلاءاطغلاوحنبجوملافرطلا
اموأCR2032زارطنمةيراطببلدبتسا
.اهلداعي
نعمكحتلاحاتفميئزجطغضا.٦

.اًيوسدعُب
.ىرخأةرميكيناكيملاحاتفملالخدأ.٧

دعبنعةبكرملاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

S:نعمكحتلاحاتفمىلعرزلااذهدجوي
.دعُبنعليغشتللدعُب
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
لمعيدق.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءدبءانثأيفلخلاجاجزلاببابضلاليزم
سقطلاةدورببسحىلعدعُبنعليغشتلا
ةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
كلذكءيضتدق،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
تاحتفوةأفدمبةدوزملاةيمامألادعاقملا
عباطلاءافضإدادعإنيكمتةلاحيفةيوهت
دعاقملاةئفدتعجار.ةرايسلاىلعيصخشلا
.٤٥/اهتيوهتوةيمامألا

ةدايقلاةلجعةئفدتةزيمبزيهجتلاةلاحيف
ءانثألغتشتدقف،دعبنعليغشتلاءدبدنع
ةدايقةلجععجار.دعُبنعليغشتلاءدب
.٩٨/ةئّفدُم
نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
دعبنعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
صحفا.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأ
.تابلطتميأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلا
مدختستالف،ًاليلقكتبكرميفدوقولاناكاذإ
دوقولادفنيدق.دعبنعليغشتلاءدبةزيم
.ةبكرملانم
ءانثأدعُبنعمكحتلاحاتفملاجملقيدق
.ةرايسلاليغشت
ءادأىلعىرخألافورظلارثؤتنأنكمي
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفم

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

ءدبةيلمعرخآفاقيإمتيس.قئاقد١٠
نوكيسثيحاًيئاقلتقئاقد١٠اهتدمليغشت
.ةقيقد٣٠يلامجإمادختسامتدق
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١٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب
دعبنع

نعمكحتلاحاتفمبنيترمSطغضا.١
.فاطعنالاةراشإحيباصمضموتف.دعُب
بلطيقلتمتهنأحيباصملاضيمودكؤي
ءدبءانثأمتيس.دعُبنعةبكرملاليغشت
باوبألالافقأنيمأتدعبنعليغشتلا
املاطةءاضمنكرلاحيباصمىقبتسو
.ليغشتلاديقكرحملارمتسا
١٥دعبكرحملاليغشتفاقيإمتيس.٢

ةدميقابمادختسادعبوأةقيقد
ام،ةقيقد٣٠ةغلابلاةيلامجإلاليغشتلا
لامتكالبقدعُبنعليغشتلافقوتمل
.ةبكرملاليغشتوأكرحملاليغشت
لغشمثلمارفلاةساودطغضا.٣

.ةرايسلاةدايقللاعشإلا
يفاضإلاكرحملانارودنمز
ةدملدعُبنعليغشتلاءدبمادختسانكمي
ليغشتتقويلامجإنمةقيقد٣٠ىلإلصت
.كرحملا
١٥امهتدمدعُبنعليغشتءدبيتلواحمدعب
تقولةددعتمليغشتءدبتالواحموأ،ةقيقد
ليغشتبجي،ةقيقد٣٠هيلامجإغلبيرصقأ
ليغشتلاءدبلبقليغشتلافاقيإمثةبكرملا
.ىرخأةرمدعُبنع

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا
ئفطنتس.ةدحاوةرمSىلعطغضا.

.نكرلاحيباصم
.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.
.كلذنععجارتمثةبكرملاليغشتبمق.
ليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا
دعبنع
يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح
رخآعضويأيفلاعشإلاعضوناكاذإ.

.ليغشتلافاقيإىوس
.ةبكرملايفدعبنعمكحتحاتفمدجوي.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
يفرطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضو
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

.تاثاعبنالاب
كرحملاديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاع
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.
تقونمةقيقد٣٠ةرتفمادختسامت.

.كرحملاليغشت
.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
،لافطألاةصاخو،باكرللنكميثيح.

اوطقسيوةلوهسبباوبألااوحتفينأ
لفقحتفنكمي.ريستيهوةبكرملانم
نإ.ةرايسلاكرحتءانثأاهحتفوباوبألا
عقواذإةبكرملانمطوقسلالامتحا
مدعلاحيفربكأنوكيمادطصا
ةفاكىلعبجيكلذل.باوبألالافقإ
لكشلابنامألامازحاودترينأباكرلا
ءانثأباوبألالفقبجيامك،بسانملا
.ةبكرملاةدايق

ريغةبكرمىلإراغصلافطألخداذإ.
مهعسوبنوكينلامبرفةلوفقم
لفطلاضرعتينأنكمي.اهنمجورخلا
نميناعيدقوةطرفمةرارحىلإ
تومللضرعتيدقوأةميدتسمتاباصإ
ةبكرملالفقا.سمشةبرضببسب
.اهترداغمدنعًامئاد
ىلإةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.

امدنعلوفقملاريغبابلانمةبكرملا
نإ.اهفقوتوأةبكرملاةعرسففخت
ىلعدعاسينأنكميباوبألالافقإ
.كلذثودحعنم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٤
لخادنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا
بابلالفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.

.يئابرهكلا
يفلخلاوأيمامألابابلاضباقمبحسا.

.اهحتفواهلفقحتفلةدحاوةرم
جراخنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا
مكحتلاحاتفمبنيترمKوأQطغضا.

.دعُبنع
بابيفيكيناكيملاحاتفملامدختسا.

.ءاطغبةدوزملفقلاةناوطسأ.قئاسلا
حاتفملفقةناوطسأىلإلوصولا"رظنا
.مسقلااذهيفاًقحال"قئاسلاباب
حاتفمالبلوخدلا

نمضدعُبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
وأةعتمألاقودنصنم)مادقأ٣(م١ةفاسم
يألفقحتفل.هلفقحتفوأهلفقدارملابابلا
سمللاةحولىلعطغضا،هحتفوباب
ةيلخادلاةضبقلاةقطنميفةدوجوملا
رعشتسملاسملا.يجراخلابابلاضبقمب
يمامألايجراخلابابلاضبقمىلعدوجوملا
"حاتفمنودبلوصولاليغشت"عجار.لفقلل
Remoteيف Keyless Entry (RKE)

System Operation)لوخدلاماظنتايلمع
.٦/)حاتفمنودب

بابحاتفملفقىلإلوصولاةناوطسأ
)ةفَزنتسمةيراطبدوجوةلاحيف(قئاسلا
بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:بابلاجالزمعفروقئاسلا

حاتفمنميكيناكيملاحاتفملاةلازإبمق.١
.دعُبنعمكحتلا

ةحتفلايفيكيناكيملاحاتفملالخدأ.٢
عفداوضبقملالفسأيفةدوجوملا
.ءاطغلاررحتيىتحقيرطلالاوطىلعأل
.هيلعطغضتوأحاتفملاعزنتال
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١٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

.ءاطغلاعزنا.٣

.ةناوطسألايفيكيناكيملاحاتفملالخدأ.٤
براقعهاجتايفيكيناكيملاحاتفملاردأ.٥

.فقوتيىتحةعاسلا

هاجتاسكعيكيناكيملاحاتفملاردأ.٦
بحسءانثأءطببةعاسلابراقع
.بابلاجالزمحتفلضبقملا
بابلاحتفيملاذإ٥و٤نيتوطخلاررك.٧

.لماكلاب
:ءاطغلابيكرتةداعإل

ءاطغللةيولعلاةفاحلاةاذاحمبمق.١
.ضبقملاب

.هعضوميفءاطغلالفقللفسألهبلقا.٢
ءاطغلارارقتسانمدكأتللققحت.٣

.لماكلاب

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

تيبثتلا/معانلاقالغإلا

ريذحت}
اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
نأنمدكأت.قالغإلابابراسميفتقلع
قالغإلاةزيممادختسادنعةيلاخةقطنملا
.ةيئاقلتلاتيبثتلا/معانلا

وأهعفدا،بابيأقالغإل،هزيهجتمتاذإ
مازحلاكرحمبحسيىتحقفربهبحسا
ىلإلوصولاوقالغإلاىتحبابلايئابرهكلا
معانلاقالغإلاءانثأضبقملابحسا.لافقألا
.بابلاحتفةداعإوتيبثتلاءاغلإل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٦

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
نعمكحتلاحاتفمبنيترمKوأQطغضا
Remoteعجار.دعُب Keyless Entry (RKE)

System Operation)لوخدلاماظنتايلمع
.٦/)حاتفمنودب

Q:ئيضيس.باوبألالفقمتييكلطغضا
دنعحاتفملايفدوجوملارشؤملاحابصم
.لفقلا

K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.
اًضيأدوقولاءاطغلفقريرحتوأنيمأتمتي
.تازيملاهذهمادختساب

نيمأتلاةلاحرشؤم

بابلاةفاحليولعلاحطسلابةرانإمدختسُت
.ةرايسلانيمأتةلاححيضوتل
روف"قالغإ"عضويفةرانإلاهذهنوكت
امدنعتاظحللطقف،لاعشإلا"ليغشت"
.ةرايسلاباوبألفقت
.ةقلغملاباوبأللنيمأتلاعضوحضوت:تباث
باوبأللنيمأتلاعضوحضوت:عيرسضيمو
.ةحوتفملا
ظفحنيمأتعضوحضوت:ءيطبضيمو
.ةيراطبلا
.ةنمؤمريغةلاححضوت:ةرانإنودب
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١٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
لافقإلارخأت
نيمأتلاريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
ناوثسمخرادقمبباوبألالافقأليلعفلا
.باوبألاعيمجقلغدعب

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

ةرمبابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضا
نعمكحتلاحاتفمىلعQطغضاوأىرخأ
باوبألالفقتوةيصاخلاهذهيغلتيكلدعُب
.روفلاىلع
ءافضإعجار.ةيصاخلاهذهةجمرباضيأنكمي
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

ًايكيتاموتوأبابلالافقأ
لكقالغإدنعاًيكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنعوباوبألا
نمةرايسلاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)نكر(Pعضو

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

.يئابرهكلا
.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
.باوبألليكيتاموتوألالفقلاةجمربنكمي
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار

١٣١.

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلاناكاذإ

ACC/ACCESSORY)ناكو،)تاقحلملا
بابوًاطوغضميلآلابابلالفقحاتفم
باوبألالكلفقنتسف،ًاحوتفمقئاسلا
.طقفقئاسلابابلفقحتفنيسو
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
يفو.اهلخادبدعُبنعمكحتلاحيتافمدوجو
دعُبنعمكحتحاتفميأدوجوفاشتكاةلاح
حيتافمددعليلقتمتيملو،ةبكرملالخاد
لفقحتفمتيسف،لخادلابدعُبنعمكحتلا
قوبلانمتوصردصيسوقئاسلاباب
.تارمةثالث

عمطغضلاباًيودياذهزايتجامتينأنكمي
باوبألالافقأحاتفميفQىلعرارمتسالا
يئابرهكلا

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

نمةيلخادلاةفاحلايفنامألالفقدجوي
:نامألالفقمادختسال.ةيفلخلاباوبألا

عضومىلإًالوصولفسألعارذلاكرح.١
.لفقلا
.بابلاقلغأ.٢
بابلاعمهسفنءارجإلالعفا.٣

.رخآلايفلخلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٨
لفقنوكيامدنعةيفلخلاباوبألادحأحتفل
:اًطشننامألا

طيشنتقيرطنعبابلالفقحتفا.١
حاتفمىلعطغضلابيلخادلاضبقملا
حاتفممادختسابوأيئابرهكلابابلاحتف
.دعُبنعمكحتلا
.جراخلانمبابلاحتفا.٢
نكمتينل،لافطألانامألفقنيكمتدنع
بابلاحتفنماًنسربكألالافطألاورابكلا
نامألافقأءاغلإبمق.لخادلانميفلخلا
.لخادلانمباوبألاحتفنيكمتللافطألا
:نامألالفقءاغلإل

.جراخلانمبابلاحتفاوبابلالفقحتفا.١
لعفا.لفقلاحتفلىلعألعارذلاكرح.٢

.رخآلابابلاعمهسفنءارجإلا

باوبألا
يفلخلابابلا

ريذحت}
ىلإمداعلاتازاغبرستتنأنكمي
وأ،قودنصلاءاطغحتفدنعةبكرملا
ءانثأيفلخلابابلا/ةبكرملاقودنص
لالخنمءيشيأرورمدنعوأ،ةدايقلا
بابلا/ةبكرملاقودنصومسجلانيبلفقلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
يوتحت.ةيفلخلاةحتفلاوأيفلخلا
ديسكألوأىلعكرحملاتاثاعبنا
مشوأهتيؤرنكمياليذلا)CO(نوبركلا
وأيعولانادقفببسيدقو.هتحئار
.توملا
ءاطغحتفعمةبكرملاةدايقبجيناكاذإ
بابلا/ةبكرملاقودنصوأقودنصلا
:يفلخلا
.ذفاونلاعيمجقلغأ.
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
العضوىلإخانملابمكحتلاماظنلدع.

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

ءاطغلاةفيظوليطعتبمقف،يئابرهك
.يئابرهكلا
.٢٢٨/كرحملاتاثاعبناعجار

هيبنت
وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق

ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}
اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
قودنصلاءاطغراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقلغوهحتفءانثأقودنصلاءاطغراسم

هيبنت
بابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
يففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألاقودنص
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلاتانوكملا
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١٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

يفيئابرهكلايفلخلابابلاحاتفمدجوي
ةبكرملانوكتنأبجيو.يولعلالوسنوكلا
.)نكرلا(Pعضولاىلع
:يهعاضوألا
ىصقأىتححتفلا:)MAX(ىصقألادحلا
.عافترا

امهطبضنكميلقأعافتراىتححتفلا:3/4
بابعنملمدختسُي.لماكلاحتفلاو3/4نيب
ايلعلاماسجألابماطترالانمةعتمألاقودنص
ىلعةعوضوملاةلومحلاوأبآرملابابلثم
بابحتفناكمإلابلازيال.ةرايسلاحطس
.لماكلاىدملاىلإاًيوديةعتمألاقودنص

OFF)حتفلل:)ليغشتلافاقيإ
.طقفيوديلا

رتخا،يئابرهكلاقودنصلاءاطغقلغوأحتفل
:مث3/4وأ)ىصقأ(MAXعضولا
مكحتلاحاتفمبةعرسبنيترمbطغضا.

قودنصبابكرحتينأىلإدعُبنع
.ةعتمألا
.يولعلالوسنوكلانم8ىلعطغضا.

لفقلاحوتفمقئاسلابابنوكينأمزلي
.نامألاراذنإليعفتنودًالوفقموأ

ةرخؤملاجاجزلفسأراعشلاىلعطغضا.
حتفنكمي.باوبألالكلفقحتفدعب
حاتفمناكاذإلافقألاةنمؤمةرايس
)مادقأ٣(م١قاطنيفدعُبنعمكحتلا
.راعشلانم

نمةيلفسلاةفاحلايفlىلعطغضا.
.هقالغإلجالزملاراوجبقودنصلاءاطغ
وأ،قودنصلاءاطغبرزيأىلعطغضا
فاقيإلدعُبنعمكحتلاحاتفبbوأ،راعشلا
طغضلايدؤي.هكرحتءانثأةعتمألاقودنص
وأةعتمألاقودنصبابرارزأنمرزيأىلع
حاتفمىلعةعرسبنيترمbىلعطغضلا
ةيلمعلاليغشتةداعإىلإدعُبنعمكحتلا
ىلعطغضلايدؤيس.يسكعلاهاجتالايف
،كرحتملامسرلاليغشتةداعإىلإراعشلا
.طقفحتفلاهاجتايفنكلو
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هيبنت
وأحتفيفاًيوديةوقلامادختسايدؤيدق
هكرحتءانثأةعتمألاقودنصبابقالغإ
ةصرفلاكرتا.ةرايسلافلتىلإاًيئابرهك
.ًالوأءاهتنالابةيئابرهكلاةرودلل

يئابرهكلاقودنصلاءاطغةفيظولطعتتدق
،ضافخنالاةديدشةرارحلاتاجرديفاًتقؤم
ةرتفلالخةيئابرهكلاةرودلاراركتدعبوأ
لازيالف،كلذثدحاذإو.تقولانمةزيجو
.ًايوديءاطغلاليغشتناكمإلاب
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

3/4عضولاطبض

ءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل
:حتفلا

حتفاو3/4وأ)ىصقأ(MAXعضولارتخا.١
.اًيلآةعتمألاقودنصباب
عافترالادنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢

رزيأىلعطغضلاقيرطنعبولطملا
ءاطغعضوليدعتبمق.قودنصلاءاطغب
.ةجاحلادنعاًيوديقودنصلا
بناجلابlىلعةليوطةطغضطغضا.٣

راوجبةعتمألاقودنصبابنميلفسلا
قودنصبابلةيجراخلاةيحانلابلفقلا
فاطعنالاتاراشإضموتىتحةعتمألا
عضونأكلذنيبي.ريفصتوصردصيو
.هظفحمتدقطبضلا

لقأةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
.ةجمربلللباقلاعافتراللنيعمىندأدحنم
دقف،توصردصيوأحابصمضمويملاذإ
ضفخنمطوبضملاعافترالانأكلذينعي
.ةياغلل
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يوديلاليغشتلا
قودنصلاءاطغليغشتل)فاقيإ(OFFرتخا
.اًيودي

هيبنت
ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ

نعاًيوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
يوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرحقيرط
عيرسلاقالغإلانمدحتةزيمىلعماظنلا
.فلتلانمتانوكملاةيامحلكلذواًيودي

نيمأتحاتفمبKطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
حاتفمبKطغضاوأيئابرهكلابابلالفق
لكلافقأريرحتلنيترمدعُبنعمكحتلا

حتفدرجمب.راعشلاىلعطغضامث،باوبألا
مادختسابةعتمألاقودنصبابعفرا،بابلا
ةيلفسلاةفاحلاىلعدوجوملاضبقملا
.ةيلخادلا

ةبكرملاماقرأةحولىلعأبرزلاىلعطغضا
طغضاوأ،ةعتمألاقودنصبابجاجزحتفل
cدعُبنعمكحتلاحاتفمبةعرسبنيترم.
جاجزلاكرتتالةعتمألاقودنصبابعفردنع
.اًحوتفمهبصاخلا
بابجاجزحتفيفينمزريخأتكانهنوكيس
امنيبهحتفةلواحمةلاحيفةعتمألاقودنص
.ةيفلخلاةحساملاكرحتت
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
ءانثأراعشلاىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
يفكلذببستيس.ةعتمألاقودنصقالغإ
.قودنصلاءاطغتيبثتءاغلإ

لوفقملاةعتمألاقودنصبابحتفنكمي
يفدعُبنعمكحتلاحاتفمناكاذإ
عجار.راعشلانم)مادقأ٣(م١قاطن

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٦/)حاتفم
متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا

دعُبنعليغشتلا
بابليغشتنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
برقلكرةكرحةطساوبةعتمألاقودنص
ناكمدنعيفلخلاتامدصلاصتممزكرم
مكحتلاحاتفمنوكينأيغبني.زرابلاراعشلا
نم)مادقأ٣(م١قاطنلخاددعُبنع
يلآلايفلخلابابلاليغشتليفلخلادصملا
.نيديلامادختسانود
بابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
ةعتمألاقودنصبابفاقيإل.ةعتمألاقودنص
حيتافملادحأمدختسا،هكرحتءانثأ
.هبةصاخلا
ءافضإعجار.نيديلارحةزيمصيصختنكمي
رتخا.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا
:يليامم
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ةكرحطيشنتمتي:قالغإوحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاقالغإوحتفلجأنملكرلا
لكرلاةكرحطيشنتمتي:طقفحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاحتفطقفلجأنم

Off)ةزيملاليطعتمت:)ليغشتلافاقيإ.

لكرلاةقطنم

لكرةكرحبمامأللكمدقكرح،ليغشتلل
دنعيفلخلاتامدصلاصتممزكرمبرق
بجي.فلخللاهبحسامث،زرابلاراعشلاناكم
نم)ةصوب٦(مس١٤لخادةلكرلايتأتنأ
عجرامث.طيشنتلالجأنميفلخلادصملا
.ءارولاىلإ
.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.
متينلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.

.قودنصلاءاطغليعفت
نأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.

.اًمامتةكرحلانعفقوتي

ضعبلظيفاًتقؤمةزيملاهذهلطعتتدق
ةعتمألاقودنصباببجتسيملاذإ.فورظلا
وأىرخأةقيرطبهحتفةلواحمكنكمي،ةلكرلل
ةزيملاهذهةحاتإمتيفوس.ةرايسلاليغشت
.اًددجم
مادختسابةعتمألاقودنصبابقالغإدنع
ةينمزةرتفلريخأتثدحيدق،ةزيملاهذه
ردصيوةرخؤملاحيباصمضموتس.ةريصق
.سرجتوص
ءدبلبقةعتمألاقودنصبابنعدعتبا
.ةكرحلا

ضرعلاراعش
،ةزيملاهذهبةدوزمةرايسلاهذهتناكاذإ
ةدحاوةقيقدةدملةرايسلاراعشضرعمتيس
امدنعيفلخلادصملانمبرقلابضرألاىلع
يفدعُبنعمكحتلاحاتفمنعفشكلامتي
صتممنم)مادقأ٦(اًبيرقتم٢دودح
زرابلاراعشلانوكيالدق.يفلخلاتامدصلا
لالخةعطاسلاةءاضإلاتاقوأيفاًيئرم
.راهنلا
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رحليغشتفشكةقطنم)مادقأ٣(م١.
نيديلا
ضرعلاراعشفشكةقطنم)مادقأ٦(م٢.
ىلعلكرلانكمينيأزرابلاراعشلارهظُي
.يفلخلاتامدصلاصتمم
مادختسابزرابلاراعشلاءدبةداعإمتتنل
جراخنوكيىتحدعُبنعمكحتلاحاتفمسفن
.ةيناث٢٠نمرثكألىدملا
ةرمدعُبنعمكحتلاحاتفمفاشتكامتاذإ
بابلانم)مادقأ٦(م٢يلاوحنمضىرخأ
،ىرخألكرةيلمعنعفشكلامتوأ،يفلخلا
.ةدحاولاةقيقدلاتقؤمطبضةداعإمتتس

هذهلظيفضرعلاراعشلمعينل
:فورظلا
.ةضفخنمةبكرملاةيراطب.
.Pنكرلاعضويفةكرحلالقاندوجومدع.
بابللنيديلارحليغشترصنعنييعتمت.

يف)ليغشتفاقيإ(offىلعيفلخلا
عباطلاءافضإعجار.ةرايسلاصيصخت
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلا
.يئابرهكلايفلخلابابلاليغشتفاقيإمت.
وأةعاس٧٢ةدملةفقوتمةرايسلاىقبت.

دعبنعمكحتلاحاتفممادختسانودب،رثكأ
ةداعإل.حاتفمنودبلوصولاليغشتوأ
حاتفمىلعرزيأىلعطغضا،نيكمتلا
بابقالغإوحتفبمقوأدعبنعمكحتلا
.ةرايسلا
دعُبنعمكحتحاتفملزرابلاراعشلالمعينل
:دعُبنعمكحتحاتفمدوجودنعدحاو
نم)مدق١٥(م٥يلاوحنمضهكرتمت.

.قئاقدةدعليفلخلابابلا
باوبأعيمجوةرايسلالخادهكرتمت.

.ةقلغمةرايسلا
بابلاجراخةقطنملانمزاهجلابرتقادق.

.قئاقد١٠لالختارمسمخيفلخلا

Lens Cleaning)ةسدعلافيظنت(

نطقةعطقمدختسا،اهرفاوتلاحيف
.ةسدعلافيظنتل
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زرابلاراعشلاةحاتإويفلخلابابللنيديلارحةزيم
ضرعلاراعشيفلخلابابللنيديلارحةزيمءارجإلا
حاتفملاخدإلزرابلاراعشلافاشتكاةقطنم
دعُبنعمكحتلا

ةدحاوةقيقدللغتشملاّعف

ةقطنملخاددعُبنعمكحتلاحاتفمكرتمت
قئاقد١٠نعلقتالةدملزرابلاراعشلافشك

نعمكحتلاحاتفمرزىلعطغضلاىتحفاقيإلاّعف
هقالغإوبابلاحتفمتيوأدعُب

ةقطنملخادلدعُبنعمكحتلاحاتفمبلجمت
تارمسمخلاهجراخلمثزرابلاراعشلافشك
قئاقد١٠نوضغيفرثكأوأ

رزىلعطغضلاىتحوأةعاسةدملفاقيإلاّعف
بابلاحتفمتيوأدعُبنعمكحتلاحاتفم
هقالغإو

نعمكحتلاحاتفمرزىلعطغضلاىتحفاقيإلاّعفةعاس٧٢نمرثكألةفقوتمةرايسلاتيقب
هقالغإوبابلاحتفمتيوأدعُب

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

)ليغشتلافاقيإ(Offلاّعفريغ
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٢٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
ةدعاسملا

ريذحت}
فلتوأةيصخشلاةباصإلابنجتل
وأةبكرملاىلإلوخدلالبق،تاكلتمملا
ةيلآلاةجردلاديدمتنمدكأت،اهنمجورخلا
ةجردلاىلعطغضتال.لماكلابةدعاسملا
بنجت.ةبكرملاكرحتءانثأةدعاسملاةيلآلا
نمىرخأءازجأيأوأكيديعضواًمامت
امدنعةدعاسملاةيلآلاةجردلانيبكمسج
.ةبكرملانيبوةدتممنوكت

تاجردلانإف،كلذبزيهجتلاةلاحيف
حتفدنعددمتتفوسةيئابرهكلاةدعاسملا
دعباًيكيتاموتوأىرخأةرماهمضمتيوبابلا
مضمتيفوس.ناوثثالثببابلاقلغ
اذإروفلاىلعةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردلا
.كرحتلايفةبكرملاتأدب
لبقةدعاسملاةيلآلاتاجردلاليطعتبمق
دق.اهلفسأءيشيأعضووأةبكرملاعفر
حاتفناعنمىلإديلجلانمريثكلامكارتيدؤي
عضومنمققحت.ةدعاسملاةيلآلاتاجردلا
ةلاحيف.ةبكرملانمجورخلالبقجردلا
ةيلآلاتاجردلاليطعتبمق،كلذثودح
نيكمتبمقمثديلجلالزأوةدعاسملا
ةروصباهلمعنمدكأتوةدعاسملاتاجردلا
.مادختسالالبقةيداع

،ءايشألاو،لافطألاو،نيديلاىلعظفاح
ةدعاسملاتاجردلانعةديعبسبالملاو
تاجردلاموقتفوس.اهكرحتءانثأةيئابرهكلا
قئاعدوجوترعشتسااذإاهتكرحسكعب
مث،قئاعلاةلازإبمق.قلغلاوأحتفلاءانثأ
بناجلاسفنىلعبابلاقلغأوحتفا
ملاذإ.ةدعاسملاتاجردلاةكرحلامكتسال
تاجردلالظتفوسف،اًحضاوقئاعلانكي
.ةدايقلاءانثأةدتممةدعاسملا
ىلعلوصحلاتاوطخريصقتوأليوطتل
ءافضإعجار،فيظنتللةدعاسملاةقاطلا
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

ليطعت/نيكمت
ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخنيكمتل
عباطلاءافضإعجار،اهليطعتوأةدعاسملا
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلا

ةبكرملانامأ
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو

ةبكرملاراذنإماظن

برقلابقئاسلابابيفرشؤملاحابصمريشي
لافقأعجار.ماظنلاةلاحىلإةذفانلانم
١٦/ةيئابرهكلاباوبألا

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١
ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

:ةيلاتلا
يفدعبنعمكحتلاحاتفممدختسا.

.ةبكرملا
.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.
يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.

.بابلالخاد



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/27/21

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٦
أدبيوراذنإلاماظنطشنيسةيناث٣٠دعب.٣

.ءطببضيمولايفرشؤملاحابصم
حاتفميفQىلعطغضلايدؤيس
زواجتىلإةيناثةّرملدعُبنعمكحتلا
طيشنتعمةيناث٣٠هردقريخأتنمز
.روفلاىلعراذنإلاماظن

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

راذنإلاماظنطيشنتليطعت
راذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإ

.دعُبنعمكحتلاحاتفمبنيترمKطغضا.

ماظنمادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.
.حاتفمالبلوخدلا
.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
ةرداغمدعبةبكرملالافقأنيمأتبمق.

.باكرلاعيمج
باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.

ماظنوأدعُبنعمكحتلاحاتفممادختساب
.حاتفمالبلوخدلا
يكيناكيملاحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
نلوماظنلاطيشنتةيلاعفنملطعينل
.راذنإلائفطي

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك
دعُبنعمكحتلاحاتفمىلعKطغضمتاذإ
ينعياذهف،تارمثالثلًاتوصقوبلاردصأو
ماظنناكامدنعلبقنمثدحًاراذنإنأ
.ًالٰعفمراذنإلا
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ

DIC)قئاسلاتامولعمزكرم(.

،ليملارعشتسمل،ةيئابرهكلاةرافصلا
ماحتقالارعشتسمو
ةقرسلاعنمماظنتازيمىلإةفاضإلاب
اًضيأيوتحيدقماظنلااذهنإف،يسايقلا
ليمللرعشتسموةقاطلارابسمىلع
.ماحتقاللرعشتسمو

اًزيمماًيتوصاًراذنإةيئابرهكلاةرافصلاردصُت
يهو.ةبكرملاقوبنمرداصلاكلذنع
قالطإاهنكميو،اهبصاخرايتردصمبةلصوم
.ةبكرملاةيراطبةنحشفعضةلاحيفراذنإ
اذإراذنإلاقالطإليملارعشتسملنكمي
ريغتلثم،ةبكرمللةكرحدوجورعشتسا
.ةبكرملاهاجتا
،ةيلخادلاةروصقملاماحتقالارعشتسمبقاري
ةيلمعرعشتسااذإراذنإلاقالطإهناكمإبو
ال.ةبكرملالخادىلإةعورشمريغلوخد
يفةفيلألاتاناويحلاوأباكرلاءاقببحمست
رعشتسمنوكيامدنعةرايسلا
.اًطشنماحتقالا
طيشنتوةقرسلاعنمماظنطيشنتلبق
:ماحتقالارعشتسم
.اًمامتذفاونلاوباوبألاعيمجقلغنمدكأت.
تابجاحلثمةبئاسءايشأةيأنيمأتبمق.

.سمشلا
بجحتقئاوعدوجومدعنمدكأت.

.ةيمامألاةيولعلاةفيتكلايفتارعشتسملا
.ةرايسلاةرداغملبقDVDتاشاشقلغأ.
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ماحتقالارعشتسمليطعتحاتفم
ليملاو

ليملايرعشتسمةيلاعففاقيإبحصنُي
لخادةفيلأتاناويحكرتةلاحيفماحتقالاو
.ةبكرملالقندنعوأةبكرملا

oىلعطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
فاقيإليولعلايمامألالوسنوكلايف
.ةزيملاليغشت
رهظتدقوأتاظحللرشؤملاءوضءيضيدق
نأىلإريشت،تادادعلاةعومجمىلعةلاسر
ةرملاىتحاهليطعتمتدقتارعشتسملاهذه
.راذنإلاماظنليغشتاهيفمتييتلاةيلاتلا

هيجوتلادومعلفق
هيجوتلادومعلفقلثمي،ةزهجمتناكاذإ
قالغإبةزيملاهذهموقت.ةقرسعنامزاهج
ةبكرملاليغشتفاقيإدنعهيجوتلادومع
مثقئاسلابابحتفدنعوأ،قئاسلابابحتفو
هيجوتلادومعحتفي.ةبكرملاليغشتفاقيإ
.ةبكرملاليغشتدنع
ليغشتلاجمانربتامولعمزكرمضرعيدق
)DIC(لئاسرلاهذهىدحإ:
ىلإهيجوتلادومعلفقةمدخلةلاسرريشت.

لفقةزيميفةلكشمفاشتكامتدقهنأ
.ةبكرملاةنايصبجيودومعلا
لفقمهيجوتلادومعنأبديفتةلاسرريشت.

هيجوتلادومعنكل،لمعيكرحملانأىلإ
لفقمتينأيعيبطلانم.اًقلغملازيام
نكلو،دعُبنعليغشتلاءدبءانثأدومعلا
ةساودىلعطغضلادعبدومعلاحتفبجي
متينل.ةبكرملاليغشتءدبولمارفلا
ليغشتلاءدبءانثأةلاسريأضرع
.دعُبنع

ةلجعليغشتبجيهنأاهدافمةلاسرريشت.
ىرخأةرمةبكرملاليغشتبجيوةدايقلا
نكمتيملو،ةديقمدومعلالفقةيلآنأ
دومعلفقءاغلإنمدومعلالفقزاهج
يفو.ةبكرملاليغشتأدبينلو،هيجوتلا
ىلعهيجوتلاةلجعردأ،كلذثودحةلاح
لفقطبرءاغلإلرخآىلإبناجنمروفلا
لفقءاغلإىلإكلذدؤيملاذإو.دومعلا

ةبكرملاليغشتفقوأف،هيجوتلادومع
.ماظنلانييعتةداعإلقئاسلابابحتفاو
بناجريودتبمقوةبكرملاليغشتبمقمث
15ةدملرخآىلإبناجنمةدايقلاةلجع
دق،تالاحلاضعبيف.اًبيرقتةيناث
طبرءاغلإلةريبكةوقرمألاقرغتسي
.دومعلا
مق،طبرلانمهيجوتلادومعىلعظافحلل
ليغشتفاقيإلبقةيمامألاتالجعلابيوصتب
.ةبكرملا

ةكرحلاعنامليغشت
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتاًيكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
ليغشتدنعةكرحلاعنمماظنليطعتمتي
ACC/ACCESSORYعضوديدحتوألاعشإلا
نعمكحتحاتفمىلعروثعلاو)تاقحلملا(
.ةبكرملايفحلاصدعُب
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨

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

ACC/ACCESSORY)تاقحلم(،ON
فلتلارهظيملو)فاقيإ(OFF،)ليغشت(
بيرجتبمقف،دعُبنعمكحتحاتفمىلع
ةلواحمكنكمي،وأ.رخآدعُبنعمكحتحاتفم
خسنلاعقوميفدعُبنعمكحتلاحاتفمعضو

Remoteعجار.يطايتحالا Keyless Entry
(RKE) System Operation)ماظنتايلمع

.٦/)حاتفمنودبلوخدلا
مدعةلاحيفةنايصلاىلإكترايسجاتحتس
حاتفممادختسابلاعشإلاعاضوأرييغت
حاتفمعضودنعوأرخآلادعُبنعمكحتلا
متياذإ.حادقألالماحيفدعُبنعمكحتلا
حاتفمنوكيدقف،لاعشإلاعاضوأرييغت
.ليكولاعجار.اًبيعملوألادعُبنعمكحتلا
ةرايسلاةكرحلطعمقفاوتينأنكمملانم
.ةليدبلاوأةديدجلادعُبنعمكحتلاحيتافمعم
حيتافمةينامثىلإلصيامةجمربنكمي
حيتافمةجمربل.ةبكرمللدعُبنعمكحتلا
ةجمرب"عجار،ةيفاضإدعُبنعمكحت
نمض"ةبكرملايفدعبنعمكحتلاحيتافم

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٦/)حاتفم
ةليسوةيأوأدعُبنعمكحتلاحاتفمكرتتال
لمعلطبتوأليعفتيغلتنأنكميىرخأ
.ةبكرملالخادةقرسلاعنمماظن

ةيجراخلاايارملا
ةبدحملاايارملا

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

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
لاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلا
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةيئابرهكلاةآرملا

:ةآرملكليدعتل
بناجبةآرملل|وأjىلعطغضا.١

حابصمءيضيس.بكارلاوأقئاسلا
.رشؤملا
ةحوليفةدوجوملامهسألاىلعطغضا.٢

هاجتالاىلإةآرملاكيرحتلمكحتلا
.بولطملا

ةيؤرنكميثيحبةيجراخةآرملكلدع.٣
ةحاسملاوةبكرملانمريغصءزج
.اهفلخةدوجوملا
ءاغلإلىرخأةرم|وأjىلعطغضا.٤

.ةآرملاديدحت

ايارملا،ةركاذلا
عضولةركاذبةزهجمةبكرملانوكتدق
لالخنمةطوبضملادعاقملاعجار.ايارملا
.٤٣/ةركاذلا

)SBZA(ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنت

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

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

عجار.LCAماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
.٢٧٩/)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

ايارملايط
اًيئابرهكايارملايط

يطلgىلعطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
.حتفللىرخأةرمgطغضا.اًيلآايارملا
ةدايقدنعاًيئاقلتةيجراخلاايارملاحتفتدق
ًاليم١٢(ةعاس/مك٢٠قوفةعرسبةبكرملا
مادختساباهيطنكمينكلو،)ةعاسلايف
ةعرستناكاذإ.يطلللباقلاةآرملاحاتفم
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠نعديزتةبكرملا
ةداعإمتيالدقواًيئاقلتحتفتدقف،)ةعاسلا
.يطلللباقلاةآرملاحاتفمباهيط
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠
ةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ
ّيطللةلباقلا
:اذإاًيئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
.يطلاءانثأًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.
.ًةفداصماًيودياهيطءاغلإ/اهيطمت.
.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
توصعمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
اذه.ايئابرهكايارملايططبضةداعإءانثأ
.ةيودييطةيلمعدعبيعيبطتوصلا

دعُبنعايارملايط
متويطللةلباقلاايارملابةزهجمتناكاذإ
دقف،يطللةلباقلاةآرملاحاتفمبايارملايط
.اًيئاقلتاهطسبمتيال
يطللةلباقلاايارملابةزهجمتناكاذإ
يطحاتفمبايارملايطمتيملو،اًيئابرهك
Pعضويفةرايسلاتناكو،اًيئابرهكايارملا
ىلعاًيئاقلتاهطسبوأاهيطمتيدقف،)نكرلا(
:يلاتلاوحنلا

طغضلاقيرطنعباوبألالفقمتاذإ.١
،دعُبنعمكحتلاحاتفمىلعHىلع
باوبألاحتفمتاذإ.ايارملايطمتيسف
حاتفمىلعIىلعطغضلاقيرطنع
.ايارملاطسبمتيسف،دعُبنعمكحتلا

Remoteعجار Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

.٦/)حاتفمنودبلوخدلا
رزىلعطغضلابباوبألالفقمتاذإ.٢

يطمتيسف،بابلاضبقمحتف/لفق
ىلعطغضلابباوبألاحتفمتاذإ.ايارملا
.ايارملاطسبمتيسف،بابلاضبقمرز
حاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت"عجار
Remoteيف"قئاسلابابنم Keyless

Entry (RKE) System Operation
/)حاتفمنودبلوخدلاماظنتايلمع(
٦.

لفقمتودعبنعلفقلانيكمتمتاذإ.٣
يطمتيسف،ةزيملاهذهبباوبألا
يف"دعبنعلفقلا"عجار.ايارملا

Remote Keyless Entry (RKE)
System Operation)ماظنتايلمع

.٦/)حاتفمنودبلوخدلا
اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتمتي
ءافضإعجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

نيخستللةلباقلاايارملا
ةيفلخلاذفاونلانمبابضلاليزمةزيملمعت
.ةيبناجلاايارملاةئفدتىلع

K:عجار.ةيجراخلاايارملانيخستلطغضا
تحت"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزج
/خانملابيئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن

١٩٩.

ةيكيتاموتوألاةتفاخلاةآرملا
ىلعاًيكيتاموتوأةيجراخلاقئاسلاةآرملمعت
نمةمداقلاةيسيئرلاحيباصملاجهوطبض
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذوةرايسلافلخ
.ةرايسلاليغشتءدبدنعةزيملاهذهلمعت

يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
ةلامإللةلباقايارمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةآرمليمتسف،ةركاذلاةزيمبدعاقمو،فلخلل
اًقبسمددحمعضوىلإقئاسلاوأ/وبكارلا
عوجرلا(Rعضولايفةبكرملانوكتامدنع
نكرلادنعفيصرلاةيؤرحيتياذهو.)فلخلل
.فيصرلاةاذاحمب
عضونم)ايارملا(ةآرملاكرحتتدق
:دنعةلامإلا
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاجرخت.

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.اًبيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(
.ةبكرملاليغشتفاقيإ.
عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.

.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل
ءافضإعجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيلخادلاايارملا
ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
اًيكيتاموتوأماتعإلابموقتةيفلخلاةيؤرلاةآرم
تابكرملاتافاشكنعجتانلاراهبإلاليلقتل
دنعةزيملاهذهلمعت.فلخلانمةمداقلا
.ةرايسلاليغشتءدب

ةيفلخلااريماكلاةآرم
رظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
فلخةقطنمللاريماكلابةيوازلاضيرع
.ةبكرملا

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

.طبضلاتارايخلالخريرمتللVىلعطغضا

تادادعإلاطبضلuوtىلعطغضا
.ةآرملاىلعةدوجوملاتارشؤملامادختساب
ٍناوثسمخةدملةيئرمتارشؤملالظتس
تادادعإلالظتسوريخألارزلاطيشنتدعب
.ةظوفحم
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢
: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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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةمدخلاىلعلوصحللليكولاىلإعجرا
يف3وءاقرزةشاشروهظةلاحيف
،اًضيأ،مقو.ةشاشلاليغشتفقوأوةآرملا
ةدوعللهيلإراشملاوحنلاىلعناسللاعفدب
.يئاقلتلاميتعتلاعضوىلإ
ةروصبةيفلخلااريماكلاةآرملمعتالدق
:ةلاحيفةحضاوةروصضرعتوأةميلس
حيباصملاوأسمشلانمرداصجهودوجو.

اذإ.ماسجألاةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألا
ليغشتفاقيإلناسللاعفدا،رمألامزل
.ةشاشلا

دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.
مادختسابةسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
تناكاذإوأ،ةللبمةمعانشامقةعطق

ةلساغمادختساب،كلذبةزهجمةبكرملا
ةلساغ/ةحسامعجار.ةيفلخلااريماكلا
.١٠١/يفلخلاجاجزلا
وأ/وةرايسلایلعاریماکلاتیبثتفلتمت.

.اهتيبثتةیوازوأاريماكلاعضومرییغتمت

ذفاونلا

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

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

ةيبرهكلاذفاونلا

ريذحت}
ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
حاتفماًدبأكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
دنع.لافطأاهبةبكرميفدعُبنعمكحتلا
مدختسا،يفلخلادعقملايفلافطأدوجو
ليغشتيأعنملةذفانلالفقحاتفم
.٥/حيتافملاعجار.ذفاونلل



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/27/21

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

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

ةذفانلاحتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأ
راركتةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

ةذفانلالفق
ذفاونلاحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلا

ذفاونلالفقةزيمليغشتل2ىلعطغضا.
ليغشتدنعرشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلا
.ةزيملاهذه

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرم2طغضا.

ةعيرسلاذفاونلاةكرح
حاتفمكاسمإنودبذفاونلاعيمجحتفنكمي
لماكلابلفسألاىلإحاتفملاطغضا.ةذفانلا
.ةعرسبةذفانلاحتفلةعرسبهررحو
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
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
.باوبألالكقلغأ.١
عضوىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ACC/ACCESSORYىلعوأليغشتلا
.)تاقحلم(
.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلااًيئزجحتفا.٣

بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا
ىلعطغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤

حتفمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت
،دعُبنعةذفانلاحتفةزيمبةزهجمتناكاذإ
حاتفميف"ىلعرارمتسالاعمطغضاف
لكحتفلناوثثالثيلاوحلدعُبنعمكحتلا
ةذفانلاقلغةزيمبةدوزمتناكاذإ.ذفاونلا
يفQىلعرارمتسالاعمطغضاف،دعُبنع
قلغلناوثثالثةدملدعُبنعمكحتلاحاتفم
ةفقوتمةرايسلانوكتنأبجي.ذفاونلالك
ةذفانلاليغشتنيكمتبجيوليغشتلانع
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار.دعبنع
.١٣١/ةبكرملا

سمشلاتايقاو

.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
طسوألالماحلانمسمشلايقاولصفا
هديدمتلو،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتل
.ةزيملاهذهترفوتاذإبيضقلالوطىلع

فقسلا
فقسلاةحتف
نوكينأبجي،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)نأبجيوأ)تاقحلم
يف)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكت
رظنا.فقسلاةحتفليغشتمتيل،طيشنتةلاح
و٢٢٢/لاعشإلاعاضوأ
.٢٢٥/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط

عضولايفاًمئادفقسلاةحتفلمعتامنيب
ىلعطغضلابةكرحلافقوتتدقف،عيرسلا
.ىرخأةرمحاتفملا

يفاهقالغإوأفقسلاةحتفحتفرذعتيس
.ةبكرملايفيئابرهكلطعثودحةلاح

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

:فقسلاةحتفليغشت
ىتحعيرسلاحتفلل)١(Dررحمثطغضا.

ةبكرملاهذهنوكتدق.لماكلاحتفلاعضو
ءاضوضعنملحيرمفاقيإعضوبةدوزم
فقسلاةحتففقوتتس.ةطرفملاحايرلا
حتفلاءانثأيفقيرطلافصتنميفاًبيرقت
،لماكلابفقسلاةحتفحتفل.عيرسلا
.ىرخأةرمهررحو)١(Dىلعطغضا
.عيرسلاقالغإلل)١(Dررحوبحسا.
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦
فقوتللىرخأةرم)١(Dررحوبحسا.

.بولطملاعقوملايف
:يسمشلايقاولاليغشت
.عيرسلاحتفللهررحمث)٢(Cطغضا.
.عيرسلاقالغإللهررحمث)٢(Cبحسا.
ىرخأةرمهررحمث)٢(Cبحسا.

.بولطملاعقوملايففقوتلل
:فقسلاةحتفةيوهتليغشت
ليغشتلهررحمث)٣(Eىلعطغضا.

.فقسلاةحتفنمةيوهتلاعضو
ةحتفقلغلهررحمث)٣(Eبحسا.

.فقسلاةحتفةيوهتلا

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن
هاجتالاسكعليكيتاموتوألاماظنلارفوتي
يلآلاسمشلايقاووفقسلاةحتفنملكب
يفامهنميأليغشتدنعطقفطشنييذلاو
.عيرسلاقالغإلاعضو
ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
هاجتالاسكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
ةحتفحتفو،فقوتلاو،مسجلاكلذفشكب
.يئزجلكشبسمشلايقاووأفقسلا
ةلازإلواح،طرشلااذهثودحةلاحيف
قالغإللهررحوحاتفملابحسامث،مسجلا
ةدعهاجتالارييغتثودحةلاحيف.عيرسلا
مثفقسلاةحتفحتف"ةلاسرلارهظتس،تارم

متيو،قئاسلاتامولعمزكرمب"اهقالغإ
فقسلاةحتفليغشتل."عيرسلا"ةزيمليطعت
طغضلابجي،"عيرسلا"ةزيمليطعتءانثأ
.رارمتسالاعمهبحسوأحاتفملاىلع

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

دناسملاودعاقملا
سأرلادناسم
٣٨..................سأرلادناسم

ةيمامألادعاقملا
٤٠..........ًايئابرهكدعقملاليدعت
٤١.............دعاقملاروهظةلامإ
٤١.............رهظلالفسأطبض
٤٢........................كيلدتلا
لالخنمةطوبضملادعاقملا

٤٣.......................ةركاذلا
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٤٥......................اهتيوهتو

ةيفلخلادعاقملا
٤٧.................ةيفلخلادعاقملا
٤٧.............يناثلافصلادعاقم
٥١...........ةيفلخلادعاقملاةئفدت
٥١.............ثلاثلافصلادعاقم

نامألاةمزحأ
٥٤...................نامألاةمزحأ
لكشبدعقملانامأةمزحأعضوةيفيك

٥٥.......................بسانم
٥٧...........نضحلا-فتكلامازح
ءانثأنامألامازحمادختسا

٦٠.......................لمحلا
٦٠.............نامألاماظنصحف
٦١............نامألامازحبةيانعلا

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
٦١..................مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٦١..........ةيئاوهلادئاسولاماظن
٦٣.....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٦٤.....................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٦٥........................؟خفتنت
ةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
٦٦......................؟دييقتلاب
خافتنادعبهارتفوسيذلاام
٦٦.............؟ةيئاوهلاةداسولا
٦٧..........بكارلاراعشتساماظن
دئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايص
٧٠........................ةيئاوه
ةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ

٧١................ةيئاوهدئاسوب
٧١....ةيئاوهلادئاسولاماظنصحف
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٧٢..............ثداحعوقودعب

لافطألادعاقم
٧٢.............ًانسربكألالافطألا
٧٤....ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
٧٦...........لافطألادييقتةمظنأ
نامأماظنعضومتينيأ

٧٧......................لافطألا
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا

٧٩..............)LATCHماظن(

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
٨٥..................مداصتثداح
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

٨٦...........)يفلخلادعقملايف
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت

٨٨....)يمامألابكارلادعقميف
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سأرلادناسم
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

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

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا

ةيمامألادعاقملا
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمعفروأضفخل
بحساو،سأرلادنسمبناجىلعدوجوملا
.رزلاررحولفسألهعفداوأسأرلادنسم
ريرحتدعبهبحساوسأرلادنسمىلعطغضا
.هناكميفهلفقنمققحتللرزلا
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

ةيفلخلادعاقملا
يناثلافصلادعاقم
ةبكرملليناثلافصلايفدعاقمللدجوي
الةيجراخلادعاقملاعاضوأيفسأرللدناسم
.اهطبضنكمي
ريغيفرطلايناثلافصلايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباق
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دعاقملةيفرطلاسأرلادناسمميمصتمت
.اهيطنكميثيحبيناثلافصلا
يناثلافصلادعاقملرهظلادناسميطدنع
يفسأرلادنسميطاًيكيتاموتوأمتي،لفسأل
.دعقملايطهاجتاسفن
دعاقملةيفرطلاسأرلادناسميطنكمي
وحنلضفأةيؤرةحاتإلمامألليناثلافصلا
.ةرغاشةيفلخلادعاقملانوكتامدنعفلخلا

ىلعدوجوملارزلاطغضا،سأرلادنسميطل
.سأرلادنسمبناج

.اًيكيتاموتوأمامأللسأرلادنسميطمتيس
دعقموأسلاجبكاركانهنوكيامدنع
عاجرإبامئادمق،دعقملايفتبثملافطأ
.لماكلكشبمئاقلاهعضوىلإسأرلادنسم
رقتسيىتحفلخللوىلعألسأرلادنسمعفدا
دعقملاسأردنسمعفدا.هعضوميف
.هلفقنمدكأتللهبحساو
ثلاثلافصلادعاقم
ىلعةرايسللثلاثلافصلادعاقميوتحت
الةيفرطلاسولجلاعاضوأيفسأرللدناسم
.لفسأللالوىلعأللاهطبضنكمي
ريغثلاثلافصلايفةيفرطلاسأرلادناسم
.ةلازإللةلباق
دعاقملةيفرطلاسأرلادناسمميمصتمت
.اهيطنكميثيحبثلاثلافصلا

ثلاثلافصلادعاقملرهظلادناسميطدنع
يفسأرلادنسميطاًيكيتاموتوأمتي،لفسأل
.دعقملايطهاجتاسفن
ةيؤرةحاتإلمامأللسأرلادنسميطنكمي
دعاقملانوكتامدنعفلخلاوحنلضفأ
.ةرغاشةيفلخلا

ىلعدوجوملارزلاطغضا،سأرلادنسميطل
.سأرلادنسمبناج
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.اًيكيتاموتوأمامأللسأرلادنسميطمتيس
دعقموأسلاجبكاركانهنوكيامدنع
عاجرإبامئادمق،دعقملايفتبثملافطأ
.لماكلكشبمئاقلاهعضوىلإسأرلادنسم
رقتسيىتحفلخللوىلعألسأرلادنسمعفدا
دعقملاسأردنسمعفدا.هعضوميف
.هلفقنمدكأتللهبحساو

ةيمامألادعاقملا
ًايئابرهكدعقملاليدعت

ريذحت}
تلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقمطبض
مدعءانثأالإقئاسلادعقمطبضبمقت
.ةبكرملاكرحت

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

:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
ةداسونميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

يمامألاءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملا
.لفسأللوأىلعأللمكحتلاحاتفمنم

كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسألل
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٤١ دناسملاودعاقملا
دعاقملاروهظةلامإ

:دعقملارهظةلامإل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.ةلامإللفلخلل
مكحتلاحاتفمنميولعلامسقلالِمأ.

.عفرللمامألل

ريذحت}
كرحتءانثألئامعضويفسولجلا
تيبثتدنعىتحو.اًرطخلكشيدقةبكرملا
يدؤتالاهنإف،ميزبإلابنامألاةمزحأ
.اهتفيظو

)عبتي(

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

ءانثألئامعضويفدعقملارهظوسلجتال
.ةبكرملاكرحت

رهظلالفسأطبض
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دناسملاودعاقملا٤٢
وأمامأىلعطغضلايفرمتساوطغضا.

معدضفخوأةدايزلمكحتلاحاتفمفلخ
.رهظلالفسأدنسم

وأيولعلاءزجلاىلعرارمتسالاعمطغضا.
ضفخوأعفرلمكحتلارصنعنميلفسلا
.رهظلالفسأدنسممعد

روطتملادعقملاطبض

:تدجُونإ،رهظلالفسأةماعدطبضل
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.

Feature Select)1()ةزيملاديدحت(
ىلعرهظلالفسأةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

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

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

ةماعدلامعد
:تدجُونإ،دنسملاةماعدطبضل
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا

Feature Select)1()ريرمتلل)ةزيملاديدحت
ماظنةشاشىلعةداسولاةماعدىلإ
وأ)5(مامأللطغضا.هيفرتلاوتامولعملا
وألخادللدنسملاةماعدطبضل)3(فلخلل
.جراخلل
يولعلافتكلاةماعد
:تدجُونإ،يولعلافتكلاةماعدطبضل
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.

Feature Select)1()ةزيملاديدحت(
ةشاشىلعايلعلافتكلاةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
طبضل)3(فلخللوأ)5(مامأللطغضا.

.فلخللوأمامأللفتكلاةماعد

كيلدتلا

ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
.كيلدتلاةزيملامعتسالةبكرملا
:اهطبضوكيلدتلاةزيمطيشنتل
ىلعكيلدتلاريرمتل)1(ةزيملاديدحتلغش.

.هيفرتلاوتامولعملاةشاش
عونطبضل)4(لفسألوأ)2(ىلعألطغضا.

.كيلدتلا
طبضل)3(فلخللوأ)5(مامأللطغضا.

.ةفاثكلا
ىلعكيلدتلاطيشنتلوأكيلدتلافاقيإل.

طغضا،ةفاثكلاتادادعإوكيلدتللعونرخآ
فاقيإ/ليغشتيفمكحتلاىلع
.)6(كيلدتلا
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ةقيقد٢٠دعبكيلدتلاةزيمفاقيإمتيس
فاقيإ/ليغشتيفمكحتلاىلعطغضا.اًبيرقت
.كيلدتلاةزيمليغشتةداعإل)6(كيلدتلا

لالخنمةطوبضملادعاقملا
ةركاذلا

ةماعةرظن
،ةزهجمتناكاذإ،ةركاذلادعقمةزيمحمست
ةديرفلامهتدايقعاضوأظفحبنيقئاسلل
عاضوأظفح"عجار.كرتشمجورخعضوو
نكمي.مسقلااذهيفاًقحال"دعاقملا
ةطساوباًيوديةظوفحملاعاضوألاءاعدتسا
عاضوأءاعدتسا"عجار.نيقئاسلاعيمج
نكمي.مسقلااذهيفاًقحال"اًيوديدعاقملا
نعمكحتلاحاتفممهيدلنيذلانيقئاسللاًضيأ
ءاعدتسا"عجار.اًيئاقلتاهؤاعدتسا٢و١دعب

وأ"دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذ
"دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا"
ءاعدتسالانيكمتل.مسقلااذهيفاًقحال
ىلإلوخدلاةركاذليغشتبمق،يئاقلتلا
عجار.دعقملانمجورخلاةركاذوأ/ودعقملا
نمض"ةيئاقلتلاتاءاعدتسالانيكمت"
اذهيفاًقحال"ةرايسلاصيصختتادادعإ"
يفةركاذلاتاءاعدتساءاغلإمتيدق.مسقلا
ءاغلإ"عجار.ءاعدتسالاءانثأيفتقويأ
اذهيفاًقحال"ةركاذلادعاقمتاءاعدتسا
.مسقلا
قئاسلامقرديدحت
مقرلالخنميلاحلاقئاسلاةرايسلاددحت
نكمي.٨ىلإ١نمدعُبنعمكحتلاحاتفم
نميلاحلادعُبنعمكحتلاحاتفممقرديدحت
تامولعمزكرمبةصاخلابيحرتلاةلاسرلالخ
xمقرقئاسلاتنأ"،)DIC(قئاسلا
هذهضرعمتي".ةركاذلاتاءاعدتسال
متييتلاىلوألاةليلقلاتارملايفةلاسرلا
حاتفممادختسادنعةرايسلاليغشتاهيف
ةركاذلمعتل.فلتخمدعُبنعمكحتلا
ظفحا،حيحصلكشبدعقملاىلإلوخدلا
قباطملا٢وأ١ةركاذلارزىلععاضوألا
.هذهبيحرتلاةلاسريفقئاسلامقرل
مكحتلاحاتفمتافّرعمديدحتيفةدعاسملل
دعُبنعمكحتحاتفملمحبىصوي،دعُبنع
اذإيليامبمق.ةرايسلالوخددنعطقفدحاو
:بيحرتلاةلاسرضرعمتيمل

اًديعبدعُبنعمكحتلاحيتافملككرح.١
.ةبكرملانع

حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٢
ةلاسررهظتنأبجي.رخآدعُبنعمكحت
ريشتقئاسلاتامولعمزكرمىلعبيحرت
حاتفملصصخملاقئاسلامقرىلإ
ليغشتفاقيإبمق.رخآلادعُبنعمكحتلا
دعُبنعمكحتلاحاتفمةلازإوةبكرملا
.ةبكرملانمرخآلا
حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٣

رهظتنأبجي.يلوألادعُبنعمكحتلا
تامولعمزكرمىلعبيحرتةلاسر
حاتفملصصخملاقئاسلامقرقئاسلا
.يلوألادعُبنعمكحتلا

زكرمىلعبيحرتةلاسررهظتنأبجي
قئاسلامقرىلإريشتقئاسلاتامولعم
.يلوألاRKEلاسرإزاهجلصصخملا
ةركاذظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملا
:٢و١يفةلضفملاةدايقلاعاضوأظفحل

ىلإلقتناوأةبكرملاليغشتبمق.١
ACC/ACCESSORY.ةلاسرريشتدق

ىلإقئاسلاتامولعمزكرمىلعبيحرت
مكحتلاحاتفملصصخملاقئاسلامقر
ديدحت"ناونعلارظنا.يلاحلادعُبنع
اذهيفاًقبسمدراولا"قئاسلامقر
.مسقلا
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دناسملاودعاقملا٤٤
عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢

.بوغرملاةدايقلا
فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣

.ريفصتوصقلطني
رارمتسالاعمطغضا،SETريرحتدعب.٤

مقرقباطييذلا٢وأ١ةركاذلارزىلع
قئاسلابصاخلادعُبنعمكحتلاحاتفم
رماذإ.نيهيبنتتوصردصيىتحيلاحلا
طغضلاوSETريرحتنيبليوطتقو
ناهيبنتتوصردصينلف،٢وأ١ىلع
.ةركاذلاعضوظفحمدعىلإناريشي
ةلواحملل٤و٣نيتوطخلاررك
.ىرخأةرم

حاتفمل٤ىلإ١نمتاوطخلاررك.٥
مادختساب٢وأ١رخآلادعُبنعمكحتلا
.رخآلا٢وأ١ةركاذلارز

لكيفةلضفملاةدايقلاعاضوأظفحبىصوي
.ديحولاقئاسلاتنأتنكاذإ٢و١نم
يفكرتشملاجورخللدعاقملاعاضوأظفحل
Bلجأنمنيقئاسلاعيمجاهمدختسييتلا
تازيمواًيوديدعاقملاعاضوأءاعدتسا
،دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا
،Bمادختساب٤ىلإ١نمتاوطخلاررك
.جورخلارز

اًيوديدعاقملاعاضوأءاعدتسا

Bوأ٢وأ١رزىلعرارمتسالاعمطغضا
عاضوألاءاعدتسال،ءاعدتسالالمتكيىتح
.رزلااذهىلعاًقبسمةظوفحملا
ةيوديلاةركاذلاءاعدتساةكرحءدبمتيدق
عضوىلإاهلامكإوBوأ٢وأ١رارزأل
يفةبكرملاتناكاذإةظوفحملاةركاذلا
.هجراخوأ)نكرلا(Pعضو
نمضةيئاقلتلاتاءاعدتسالانيكمتبمق
ةرايسلاصيصختتادادعإ
دعقملاىلإلوخدلاةركاذىلإةبسنلاب.

ةدايقلاعضوىلإةكرحلابأدبتيتلا
،ةرايسلاليغشتدنع٢وأ١رزلللضفملا
عضومث،ةرايسلامث،تادادعإلاةمئاقددح
مث،دعقملاىلإلوخدلاةركاذمث،دعقملا
ءاعدتسا"عجار.فاقيإوأليغشتددح
اًقحال"دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذ
.مسقلاهذهيف

يتلادعقملانمجورخلاةركاذلةبسنلاب.
رزللضفملاجورخلاعضوىلإةكرحلابأدبت
Bبابوةرايسلاليغشتفاقيإدنع
ةمئاقددح،اًحوتفموأحتفيقئاسلا
مث،دعقملاعضومث،ةرايسلامث،تادادعإلا
ليغشتددحمث،دعقملانمجورخلاةركاذ
جورخلاةركاذءاعدتسا"عجار.فاقيإوأ
هذهيفاًقحال"دعقملانميئاقلتلا
.مسقلا

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار.
تامولعملانمديزمىلعلوصحلل١٣١/
.دادعإلانع
دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتسا
دعقملاىلإيئاقلتلالوخدلاةركاذأدبتس
٢وأ١رزللدعاقملاعاضوأىلإةكرحلاب
٢وأ١دعُبنعمكحتلاحاتفملةلباقملا
:دنعةرايسلاهتفشتكايذلاقئاسلل
.ةبكرملاليغشت.
رزلاسفنيفاًقبسمدعاقملاعاضوأظفح.

اًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"عجار.٢وأ١
.مسقلااذهيف

عجار.دعقملاىلإلوخدلاةركاذنيكمت.
نمض"ةيئاقلتلاتاءاعدتسالانيكمت"
اذهيفاًقباس"ةرايسلاصيصختتادادعإ"
.مسقلا
.)نكرلا(Pعضويفةبكرملا.
دعقملاىلإلوخدلاةركاذءاعدتسارمتسيس
لبق)نكر(Pنمةبكرملاعضولقنمتاذإ
.ظوفحملاةركاذلاعضوىلإلوصولا
ةركاذلادعقمعضوءاعدتسامتيملاذإ
نيكمتنمققحتف،اًيئاقلتظوفحملا
تاءاعدتسالانيكمت"عجار.ءاعدتسالا
"ةرايسلاصيصختتادادعإ"نمض"ةيئاقلتلا
.مسقلااذهيفاًقباس
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٤٥ دناسملاودعاقملا
عضولاىلإةركاذلادعقمءاعدتسامتاذإ
مكحتلاحاتفممقرقباطتيالدقف،ئطاخلا
عاضوأعم٢وأ١قئاسلابصاخلادعُبنع
برج.اهباهظفحمتيتلاةركاذلارزمقر
ظفحلواحوأرخآلادعُبنعمكحتلاحاتفم
عجار.رخآلا٢وأ١ةركاذلارزىلععاضوألا
.مسقلااذهيفاًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"
يئاقلتلالوخدلاةركاذتاءاعدتسارفوتتال
دعُبنعمكحتلاحاتفمماقرألالإدعقملاىلإ
نعمكحتلاحيتافمرفوتنل.٢و١قئاسلل
لوخدلاةركاذتاءاعدتسا٨ىلإ٣نمدعُب
.دعقملاىلإ
دعقملانميئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتسا
ىلإةكرحلابدعقملانمجورخلاةركاذأدبتس
:دنعBرزللدعقملاعضو
قئاسلابابحتفوةبكرملاليغشتفاقيإ.

.ريصقتقولالخاًحوتفمنوكيامدنعوأ
ةركاذلارزيفاًقبسمدعقملاعضوظفح.

B.اًقباس"دعاقملاعاضوأظفح"عجار
مسقلااذهيف

عجار.دعقملانمجورخلاةركاذنيكمت.
نمض"ةيئاقلتلاتاءاعدتسالانيكمت"
اذهيفاًقباس"ةرايسلاصيصختتادادعإ"
.مسقلا
.)نكرلا(Pعضويفةبكرملا.

دعقملانمجورخلاةركاذءاعدتسارمتسيس
)نكرلا(Pعضونمةبكرملاعضولقنمتاذإ
.ظوفحملاةركاذلاعضوىلإلوصولالبق
حاتفمبدعقملانمجورخلاةركاذطبترتال
مدختسُي.قئاسلابصاخلادعُبنعمكحتلا
عيمجلBـلظوفحملادعقملاعضو
.نيقئاسلا
ةركاذلادعاقمتاءاعدتساءاغلإ
:ةركاذللءاعدتسايأءانثأيف.

دعقملايفمكحتلارزىلعطغضا
يئابرهكلا
SETةركاذلارزىلعطغضا
:يوديلاةركاذلاءاعدتساءانثأيف.

Bوأ٢وأ١ةركاذلارزررح
يئاقلتلالوخدلاةركاذءاعدتساءانثأيف.

:دعقملاىلإ
ةبكرملاليغشتفقوأ
٢وأ١وأSETةركاذلارارزأىلعطغضا
Bوأ
يئاقلتلاجورخلاةركاذءاعدتساءانثأيف.

:دعقملانم
٢وأ١وأSETةركاذلارارزأىلعطغضا
Bوأ

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

اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدت

ريذحت}
ةرارحلاةجردرّيغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسبٰبستيدق،دلجلايفملألاوأ
نمليلقتلل.قورحثودحيفدعقملا
رذحلايخوتبجي،قورحبةباصإلارطخ
دنعةصاخو،دعقملاناخسمادختسادنع
ىلععضتال.ةليوطتارتفلمادختسالا
لثم،ةرارحلالزعيءيشيأدعقملا
يأوأءاطغلاوأةداسولاوأةيناطبلا
عافتراطرفكلذببسيدقف.هباشمءيش
طرفببسيدقو.دعقملاناخسةرارح
قورحبدعقملاناخسةرارحةجردعافترا
.دعقملابّرضيدقوأ
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دناسملاودعاقملا٤٦

ةنخسملادعاقملارارزألكشلابنيبم
نخسملادعقملاّيرزبةهيبشلا،ةاّوهملاو

ةحولىلعرارزألاعقتف،ةزهجمتناكاذإ
كرحملانوكينأبجي،ليغشتلل.بابلا
.ًارئاد

دعقمرهظةئفدتلzوأJىلعطغضا
.ةداسولاوبكارلاوأقئاسلا

بكارللدعقملارهظةئفدتل+وأIطغضا
.قئاسلاوأ

وأقئاسلادعقمةيوهتل،}وأCطغضا
ىلعةيوهتللدعملادعقملايوتحي.بكارلا
لالخنمءاوهلاعفدتوبحستةحورم
.ءاوهلاديربتمتيال.دعقملا

نوكت،ةفقوتمةيصاخلاهذهنوكتامدنع
ءاضيبرارزألابدعاقملاةيوهتوةئفدتزومر
لوحتي،دعاقملادحأةئفدتليغشتدنع.نوللا
دحأةيوهتليغشتدنع.رمحألانوللزمرلا
.قرزألانوللزمرلالوحتي،دعاقملا
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
ىلعدعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضعضولقأل
ايكيتاموتوأىوتسملالقيدقف،ىلعألاعضولا
.ةقيقد٣٠يلاوحدعب
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق
اًيكيتاموتوأاهتيوهتودعاقملاةئفدت
اًيئاقلتةزيملاهذهلمعتةرايسلاليغشتدنع
لوصوللاهتيوهتوأدعاقملاةئفدتطيشنتىلع
ةجردةطساوببولطملاىوتسملاىلإ
.ةرايسللةيلخادلاةرارحلا
دعقملاةئفدتىوتسمىلإةراشإلامتتس
مأاًطسوتممأاًعفترمناكأءاوسطشنلا
كلذكوليغشتلافاقيإعضويفوأاًضفخنم
رارزأةطساوبدعاقملاةيوهتىوتسمىلإ
ةحوليفةيوديلاةيوهتلاوأدعقملاةئفدت
ةيوهتلاوأدعقملاةئفدترارزأمدختسا.بابلا
ةئفدتليغشتفاقيإلبابلاةحوليفةيوديلا
دعقمناكاذإ.ةيئاقلتلاةيوهتلاوأدعقملا

دعاقملاةئفدتةزيمطشنتنلفاًغرافبكارلا
نكمي.دعقملااذهىلعةيئاقلتلاةيوهتلاوأ
ةيئاقلتلاةيوهتلاوأةئفدتلادعاقمةزيمةجمرب
.ةرايسلاليغشتدنعاًمودنيكمتلاىلع
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار

١٣١.

ليغشتلاءدبدنعدعاقملاةيوهتوةئفدت
دعُبنع
ليغشتنكمي،دعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
تناكاذإ،ايكيتاموتوأاهتيوهتوأدعاقملاةئفدت
سقطلانوكيامدنع.اهبةزهجمةبكرملا
امدنعو،دعاقملاةئفدتلمعت،جراخلايفادراب
يف.دعاقملاةيوهتلمعتاراحسقطلانوكي
دعاقملاةئفدتةزيمليغشتمدعةلاح
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اهتيوهتوأةيئاقلتلا
اهتيوهتوأدعاقملاةئفدتءاغلإمتيامبرف،اهب
طغضا،رمألامزلاذإ.لاعشإلاليغشتدنع
مادختسالدعاقملاةيوهتوأةئفدترزىلع
ليغشتءدبدعبدعاقملاةيوهتوأةئفدت
.ةبكرملا
ةيوهتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتدق
.دعُبنعليغشتلاءدبلالخدعاقملا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ
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٤٧ دناسملاودعاقملا
وأةئفدملادعاقملاليطعتوأنيكمتنكمي
صيصختةمئاقلالخنمدعُبنعةاوهملا
/دعبنعةبكرملاليغشتءدبعجار.ةرايسلا

/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإو١٢
١٣١.

ةيفلخلادعاقملا
ةيفلخلادعاقملا
يفلخلادعقملاركذم
REARةلاسرلارهظت SEAT REMINDER

LOOK IN REAR SEAT)دعقملاركذم
اذإ)يفلخلادعقملايفرظنا،يفلخلا
ىلإةراشإللةنيعمفورظيف،ترفوت
دعقملايفبكاروأرصنعنايسنلامتحا
.ةرايسلاةرداغملبقققحت.يفلخلا
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
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

يناثلافصلادعاقم
يفلخلادعقملاطبض

:دعقملاعضوطبضل
وأمامأضرألاىلعةدوجولاءايشألالزأ.١

تارمميفوأيناثلافصلادعقمىلع
.ضرألاىلعدعاقملا

ةداسوبناجىلعدوجوملاعارذلاعفرا.٢
.فلخللوأمامأللدعقملاكرحمثدعقملا

دعاقملاروهظةلامإ
:دعقملارهظةلامإل

يفرطلابناجلابدوجوملاعارذلاعفرا.١
.دعقملانم

،بولطملاعضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
يفدعقملارهظلفقلعارذلاررحمث
.هناكم

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم
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دناسملاودعاقملا٤٨
:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل

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

طغضلاءانثألماكلكشبعارذلاعفرا.١
رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
عفرمتاذإ.يسأرلاعضولاىلإدعقملا
فوسف،دعقملاىلعطغضلانودعارذلا
.يوطملاعضولاىلإدعقملاررحتي
ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢

.هلفقنم

ثلاثلافصلانمجورخلاولوخدلا
يوديلابلقلاويطلاةزيم

ريذحت}
عضويفيناثلافصلادعاقمكرتتال
دعقملاف.كرحتتةبكرملاامنيببولقم
ءانثأكرحتيدقو.نمؤمريغبولقملا
صاخشألاضرعتيدق.ةبكرملاكرحت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
فقوتلادنعةباصإللةبكرملالخاد
عاجرإنمدكأت.مداصتلاوأئجافملا
لبقبكارلاسولجعضوىلإدعقملا
هبحساودعقملاعفدا.ةبكرملاةدايق
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

هيبنت
عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

ةحاسمريفوتليناثلافصلادعاقميطنكمي
ريسيتلاهبلقودعاقملايطوأةيفاضإةلومح
ثلاثلافصلادعاقمىلإلوخدلا
.اهنمجورخلاو
دعقملابلقويط
:دعقملابلقويطل

دعقملالفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١
.هقوفوأهمامأوأ

يفرطلابناجلايفدوجوملاعارذلاعفرا.٢
رهظريرحتنكميىتحدعقملانم
.دعقملا
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٤٩ دناسملاودعاقملا
ريفوتلمامأللدعقملارهظىوطيس
.ةحطسمةلومحةيضرأ
لكشبدعقملارهظيطرّذعتاذإ
يمامألادعقملاكيرحتلواحف،حطسم
يفدعقملارهظطبضاوأ/ومامألل
.يسأرعضو

ءزجلاريرحتلىرخأةرمعارذلاعفرا.٣
بلقنيس.ةيضرألانمدعقملانميفلخلا
.مامأللدعقملا

ثلاثلادعاقملافصنمدعقملابلقويط

ريذحت}
امنيبثلاثلافصلاعضومادختسانإ
يوطموأيوطميناثلافصلانوكي
دنعةباصإثودحيفببستيدق،بولقمو
.مداصتثداحثودحوأئجافملافوقولا
دعقمعضوىلإدعقملاةداعإنمدكأت
نمققحتللهبحساودعقملاعفدا.بكارلا
.هعضوميفهلفق

:هبلقوثلاثلادعاقملافصنمدعقملايطل
دعقملالفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأ

يلفسلايفلخلاءزجلابطيرشلابحسا.٢
دنسمريرحتليناثلافصلادعقمنم
دعقملارهظيطمتيسو.دعقملارهظ
.مامألل

ءزجلاريرحتلىرخأةرمطيرشلابحسا.٣
بلقنيس.ةيضرألانمدعقملانميفلخلا
.مامأللدعقملا

يكيتاموتوألابلقلاويطلاةزيم

ريذحت}
عضويفيناثلافصلادعاقمكرتتال
دعقملاف.كرحتتةبكرملاامنيببولقم
ءانثأكرحتيدقو.نمؤمريغبولقملا
صاخشألاضرعتيدق.ةبكرملاكرحت
فقوتلادنعةباصإللةبكرملالخاد

)عبتي(
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دناسملاودعاقملا٥٠

)عبتي(ريذحت
عاجرإنمدكأت.مداصتلاوأئجافملا
لبقبكارلاسولجعضوىلإدعقملا
هبحساودعقملاعفدا.ةبكرملاةدايق
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

ريذحت}
سولجءانثأاًيكيتاموتوأدعقملابلقويط
ةباصإيفببستيدق،هيلعصاخشألادحأ
مدعنماًمئاددكأت.سلاجلاصخشلا
لبقدعقملاىلعصاخشأيأسولج
دعقملاريرحتحاتفمىلعطغضلا
.اًيكيتاموتوأ

هيبنت
عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

Pعضولايفةكرحلالقاننوكينأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح)نكرلا(

:دعقملابلقويطل
دعقملالفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأ

قئاسلابناجبةيفلخلاةحوللاحاتفم

دعقملاريرحتحاتفمىلعطغضا.٢
فلخةحوللايفدوجوملااًيكيتاموتوأ
دعقملارهظيطمتيس.ةيفلخلاباوبألا
.وتسملكشباًيكيتاموتوأ
ريرحتلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا.٣

.ةيضرألانمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس

زيحنميناثلافصلادعقمبلقويط
ليمحتلا

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢

:هبلقوليمحتلازيحنمدعقملايطل
دعقملالفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأ
ةفاحلابدوجوملا)1(حاتفملاىلعطغضا.٢

دعقمرهظيطلليمحتلازيحلةيبناجلا
.يناثلافصلا
دعقملارهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
دنسميوطينميألاحاتفملاو،رسيألا
.نميألادعقملارهظ
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٥١ دناسملاودعاقملا
ريرحتلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا.٣

.ةيضرألانمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس

دناسميطل)2(حيتافملامادختسانكمي
.ليمحتلازيحنمثلاثلافصلادعاقمرهظ
.٥١/ثلاثلافصلادعاقمعجار

سولجلاعضوىلإدعقملاةداعإ

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

عضولانمسولجلاعضوىلإدعقملاعاجرإل
:بولقملا

تبثيىتحلفسألدعقملابحسا.١
امدعقملارهظعفرنكميالف.ةيضرألاب
.ةيضرألاباًتبثمدعقملانكيمل
عفدا.فلخللهطغضاودعقملارهظعفرا.٢

.هلفقنمققحتللهبحساودعقملارهظ
،٦٠/٤٠مسقنملاليوطلادعقمللةبسنلاب.٣

يفنامألامازحقّلعتمدعنمدكأت
نيدعقملانيبطسوألاسولجلاعضو
.فافتلاللهضرعتمدعنمو

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

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

.طسوألالوسنوكلاةرخؤميفرارزألادجوت

LوأMطغضا،لمعيكرحملانوكيامدنع
وأنميألايبناجلادعقملاةداسوةئفدتل
مكحتلاماظنةشاشىلعرشؤمرهظي.رسيألا
.ةيصاخلاهذهليغشتدنعفلخلابخانملاب

ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
.طبضعضولقأل
ىوتسمىلعأيفدعاقملاةئفدتتناكاذإ
ىوتسملالقيدقف،ةقيقد٣٠ةدمل
.اًيكيتاموتوأ

ثلاثلافصلادعاقم
هيبنت
عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

ثلاثلافصلادعاقمرهظدناسميطنكمي
.ليمحتلاةحاسمةدايزل

رصانعىلإلوصوللةرخؤملابابحتفا.١
.ثلاثلافصلادعقمبةصاخلاليغشتلا
دعقملالفسأءيشدوجومدعنمدكأت.٢

.هقوفوأهمامأوأ
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دناسملاودعاقملا٥٢
دحلارخآيفيناثلافصلادعقمناكاذإ.٣

ىتحمامأللهطبضكنكميف،هليفلخلا
ةروصبثلاثلافصلادعاقميطبحمست
.ةميقتسم

يفلخلانامألامازحجالزملصفا.٤
ةحتفلايفحاتفممادختسابريغصلا
اًحماسريغصلاميزبإلاىلعةدوجوملا
.فقسلاةناطبلخادباحسنالابمازحلل

لماحلايفريغصلاجالزملانزخ.٥
.فقسلاةناطبيفدوجوملا

نيزختكبشملخاددعقملامازحعض.٦
.مازحلا

،رخآلارهظلادنسميطلتاوطخلاررك
.كلذيفتبغراذإ

يلآلادعقملارهظيط
)نكرلا(Pعضولايفةرايسلانوكتنأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢
)2(حاتفملاىلعرارمتسالاعمطغضا.١

رهظيطلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.ثلاثلافصلادعقم
دعقملارهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
دنسميوطينميألاحاتفملاو،رسيألا
.نميألادعقملارهظ

اذإ،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٢
.كلذيفتبغر
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٥٣ دناسملاودعاقملا
يطوأيطل)1(حيتافملامادختسانكمي
.ليمحتلازيحنميناثلافصلادعاقمبلقو
.٤٧/يناثلافصلادعاقمعجار

عضولاىلإثلاثلافصلادعقمرهظةداعإ
مئاقلا

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢

عضولاىلإثلاثلافصلادعقمرهظةداعإل
:مئاقلا

لخاددعقملامازحعضونمققحت.١
.مازحلانيزختكبشم

حيتافمللوصوللةرخؤملابابحتفا.٢
.دعقملابةصاخلامكحتلا
)2(حاتفملاىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

رهظعفرلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.ثلاثلافصلادعقم
دعقملارهظدنسمعفريرسيألاحاتفملا
رهظدنسمعفرينميألاحاتفملاو،رسيألا
.نميألادعقملا

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

نامألامازحلريغصلاجالزملاليصوتدعأ.٤
.يوتليهعدتالو.ريغصلاميزبإلابطسوألا
تيبثتنمدكأتللنامألامازحبحسا.٥

.ريغصلاجالزملا
اذإ،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٦

.كلذيفتبغر
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دناسملاودعاقملا٥٤
لوسنوكلانمثلاثلافصلادعاقميط
يولعلا

ناكاذإ،يولعلالوسنوكلانمدعاقملايطل
:كلذباًزهجم
)نكرلا(Pعضولايفةرايسلانوكتنأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح

يطلرارمتسالاعمحاتفملاىلعطغضا.١
.ثلاثلافصلادعاقمرهظدناسم
دعقملارهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
دنسميوطينميألاحاتفملاو،رسيألا
.نميألادعقملارهظ

اذإ،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٢
.كلذيفتبغر

ةداعإلرارمتسالاعمحاتفملاىلعطغضا.٣
.ىرخأةرمسولجلاعضولرهظلادناسم
حاتفملاىلعرمحألاءوضلاناكاذإ
فصلادعاقمرهظدناسمنإف،ًءاضم
.سولجلاعضويفتسيلثلاثلا
حاتفملاىلعرمحألاءوضلاناكاذإ
فصلادعاقمرهظدناسمنإف،اًقلغم
.سولجلاعضويفثلاثلا

يطلاهمادختسانكميةيفاضإحيتافمدجوت
زيحنمثلاثلافصلادعاقمرهظدناسم
.٥١/ثلاثلافصلادعاقمعجار.ليمحتلا

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

ريذحت}
يفةبكرمللصخشيأبوكربحمستال
لكشبنامألامازحطبرهيفرذعتيناكم
طبرتمللاحيفو،ثداحعقودنع.مئالم
،نامألاةمزحأباكرلا)دحأ(وأتنأ
امعريثكبأوسأتاباصإلانوكتنأنكميف
ضرعتتنأنكمي.اهؤادترامتاذإ
قيرطنعةافوللوأةريطخلاتاباصإلل
ةبكرملالخادةدوجوملاءايشألابماطترالا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
.ةبكرملاجراخىلإكعافدناقيرطنعوأ
نامألامازحطبريملنملكلنكمي،اًضيأ
.ةبكرملايفنيرخآلاباكرلابمطترينأ
وأةلومحلاةقطنميفبوكرلالكشيو
نأل.ًاغلابًارطخةبكرملاجراخوألخاد
هذهيفنوبكرينيذلاصاخشألا
رثكأاونوكينألمتحملانمقطانملا
عوقوةلاحيفةافولاوأتاباصإللةضرع
حمستال،اذل.مادطصاثداحيأ
يفناكميأىلإلوخدلابصاخشألل
.نامأةمزحأودعاقمبدوزمريغكتبكرم
ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.١١٣/نامألامازحبتاريكذتلا
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٥٥ دناسملاودعاقملا
نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا
كلذنوكينأنكميو.امءيشكفقوي
ةزهجأةحولوأيمامألاجاجزلاامإءيشلا
!نامألاةمزحأوأتاسايقلا
ةبكرملاةعرسأطابتت،نامألامازحطبردنع
تقوكمامأحبصيو.دحاوٍنآيفكتعرسو
،دعبأةفاسمىلعفقوتتكنألفقوتلللوطأ
اذلو؛ةميلسةروصبهطبرمتاماذإكلذو
نمةوقلاصاصتمابىوقألاكماظعموقت
يذلانامألاببسوهاذهو.نامألاةمزحأ
.نامألاةمزحأهرفوت

نامألاةمزحألوحتاباجإوةلئسأ
:لاؤس

ةبكرملايفراشحناللضرعتأسله
يدترأتنكاذإثداحعوقودعب
؟نامأمازح

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

:لاؤس
دئاسوبةزهجميترايستناكاذإ
ءادترايلعنيعتياذاملف،ةيئاوه
؟نامألاةمزحأ

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

عيمجيفاًبيرقتنوناقلاطرتشي،كلذك
.نامألاةمزحأطبرقطانملا

دعقملانامأةمزحأعضوةيفيك
بسانملكشب
.صاخشألاعيمجةيامحلدعاوقلاهذهعبتا
ةمزحأنعاهتفرعممزليةيفاضإاًرومأدجوت
لافطألاكلذيفامب،لافطألاونامألا
ةبكرملابكريسناكاذإ.عضرلاوراغصلا
وأ٧٢/ًانسربكألالافطألاعجارف،لفط
مق.٧٤/ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
لافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاوةعجارمب
.ةيلاتلادعاوقلاىلإةفاضإلاب
نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهظُتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر
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ىلعًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
كمامأةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقب
.)كلذنكمأنإ(
يفمازحلانمرجحلاءزجءادترايغبني.

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

ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمتبجي.
عتمتتمسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
مازحلادشةوقلمحتىلعةريبكةردقب
يففتكلامازحلفقمتيو.ثداوحلاءانثأ
.مادطصاوأئجافمفقوتثودحةلاح

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا

اًيخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.اًيوتلموأ
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وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

ريذحت}
ةلاحيفنامألامازحرصحنينأنكمي
ىلعكيتسالبلانمراطإلفسأههيجوت
ضبقملوحدوجوملاراطإلالثم،دعقملا
ةداسولاوأيفلخلادعقملارهظيط
،ثداحعوقولاحيفو.ةيبناجلاةيئاوهلا
ةروصحملانامألاةمزحأرفوتالدق
ةمزحأهيجوتاًمامتبنجت.ةمئالملاةيامحلا
.ةيكيتسالبلاراطإلاعطقلفسأنامألا

ريذحت}
ةافوللوأةرطخةباصإلضّرعتتنأنكمي
كرهظفلخفتكلامازحعضوبَتمقاذإ
لوحهّفلبَتمقاذإوأكيقاستحتوأ
فتكلامازحقالغإماكحإنكمي.كقنع
لفقمتي.هكفنكميالنكلوهلفقلاح
لوطىلعهبحسدنعفتكلامازح
لفقءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملا
لماكلابهعجارتبحامسلادنعفتكلامازح
كلذثودحنكميالنكلو،دادشلالخاد
رطضتدق،كلذل.كلوحهفافتلالاحيف
اًقلاعناكاذإنامألامازحعطقىلإ
.كلوحاًدودشمو

نضحلا-فتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحهبيفلخسولجعضومدختستتنكاذإ
نامألامازحنكيملولصفلللباقنامأ
٥١/ثلاثلافصلادعاقمتحتعجارف،اًتبثم
مازحطبرةداعإلوحتاميلعتىلعلوصحلل
ريغصلاميزبإلابنامألا
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا
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ًالباقدعقملاناكاذإ،دعقملاطبضا.١

لكشبسولجلاكنكميثيحب،طبضلل
مايقلاةيفيكىلعفرعتللو.ميقتسم
.سرهفلايف"دعاقملا"عجار،كلذب

ىلعمازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
.مازحلافافتلابحمستالو.كمسج
لفقللنضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
كمسجىلعمازحلابحسبتمقاذإ
،اذهثودحةلاحيفو.ةريبكةعرسب
لفقلاحتفلًاليلقدوعيىتحمازحلاكرتا
مازحلابحسا،كلذدعبو.هبصاخلا
.ًائطبرثكألكشبكمسجىلع
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
دييقتةمظنأعجار.لافطألاتيبثتلفق
،كلذعوقوةلاحيفو.٧٦/لافطألا

لماكلكشبدوعيىتحمازحلاكرتا
اذإ.ىرخأةرممازحلاطبرةيلمعأدباو
كرتدعبةقشعملفقلاةزيمتلظ
ىلعنيزختلاعضوىلإدوعيمازحلا
فلخلاىلإدعقملاكيرحتبمقف،دعقملا
لفقريرحتمتيىتحدعقملارهظدعأوأ
.فتكلامازح
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يبناجلايمامألادعقملاعضويفلفطلا
ماظنعجار.بكارلاراعشتساماظنىلع
.٦٧/بكارلاراعشتسا

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
ققحتللىلعأللجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم

جالزملاةحوللوخدمدعةلاحيف
كنأدكأتف،ميزبإلالخادلماكلاب
.بسانملاميزبإلامدختست
نكميثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
اذإةعرسبنامألامازحميزبإكف
.رمألاىضتقا
عافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤

عافترالاىلإهكيرحتبمقف،فتكلامازح
طبضةادأ"ةيئزجعجار.كبسانييذلا
اذهيفةدراولا"فتكلامازحعافترا
ةيفيكلوحتاميلعتىلععالطاللمسقلا
تامولعمىلعلوصحلاوهمادختسا
.ةمهملاةمالسلا

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعأللفتكلا
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دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ءطبب
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
.٥٥/بسانم

لدعمكيرحتلريرحتلارزىلعلفسألطغضا
.بولطملاعضولاىلإًالوصوعافترالا

عضولاىلععافترالالدعمطبضدعب
نودلفسأللهكيرحتلواح،بولطملا
هتابثنمققحتللريرحتلارارزأىلعطغضلا
.هناكميف

يكيتاموتوألانامألامازحماكحإماظن
مازحماكحإماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
.يكيتاموتوألانامألا
نامألامازحطبراهيفمتيةرملكيف
Pعضويفةرايسلادوجوءانثأيمامألا
ديقكرحملانوكيو)ةدايقلا(Dوأ)نكرلا(
Autoعضويفوأليغشتلا Stop)فاقيإ
ماظنلاطشنيدقف،هرفوتلاحيف،)يئاقلت
.نامألامازحماكحإل
لمارفلاءانثأكلذكماظنلاطيشنتمتي
مثةئجافملاةدايقلاتاروانموأ/وةيرارطضالا
ةدايقلاعاضوأدوعتامدنعهريرحتمتي
.ةيداعلاعاضوألل
لمعمدعةلاحيفماظنلاطيشنتمتينل
مكحتلا/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
يفمكحتلاعجار.ةيعيبطةروصببحسلايف
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

ماكحإماظنيفةلكشمدوجوةلاحيف.٢٤١
ةلاسررهظتس،يكيتاموتوألانامألامازح
متاذإ.(DIC)قئاسلاتامولعمزكرمىلع
وأرركتملكشبحاتمريغماظنلاةلاسرضرع
نل.ليكولاعجارف،ةمدخةلاسرضرعمتاذإ
ماظنبىرخألانامألامازحفئاظورثأتت
.يكيتاموتوألانامألامازحماكحإ
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نامألامازحتادادش
نامأةمزحألتادادشبةرايسلاهذهديوزتمت
ةرايسلاةمدقميفنوسلجينيذلاباكرلل
.فارطألاىلع
ةيؤرىلعانتردقمدعنممغرلاىلعو
نمءزجاهنأالإ،نامألاةمزحأتادادش
هذهلنكميف.نامألاةمزحأةعومجم
ةمزحأطبرماكحإيفةدعاسملاتادادشلا
يأنمةركبملالحارملالالخنامألا
وأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصا
ةيلوألاطورشلابءافولاةلاحيفديدش
.تادادشلاهذهطيشنتل
نأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأتادادش
يفنامألاةمزحأماكحإيفدعاست
بالقناةلاحيفوأةيبناجلاتامداصتلا
.ةبكرملا
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف
عجار.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
ثداحدعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
.٦١/مداصت

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
.هتانوكمفلتىلإنامألامازحىلعسولجلا

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

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

لكلةبسنلابو.ثداحيأيفةباصإللنينجلا
لكلةبسنلابلاحلاوهامك،لماوحلاءاسنلا
لعجبليفكلايساسألارصنعلانإف،صخش
.مئالملكشباهئادتراوهةلاعفنامألاةمزحأ

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

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

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

مازحماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعبنامألا

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

نامألاةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
ضرعتلمتحُينكلو.طيسبثداحيأدعب
ءانثأتمدخُتسايتلانامألاةمزحأتاعومجم
ةرايزبمق،اذل.فلتلاوأفعضللثداحيأ
نامألاةمزحأتاعومجمصحفلكيدلليكولا
.اهلادبتساوأ
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ

نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
دادعتساحابصمعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١١٤/ةيئاوهلاةداسولا

ةيئاوهلادئاسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
قئاسللةيطسوةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلايمامألابكارللو
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يجراخلايمامألابكارللدعقملايفةتبثم
فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.

فصلاويناثلافصلاباكرلوقئاسلل
قئاسلافلخةرشابمنيسلاجلاثلاثلا
فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.

فصلاباكرلويجراخلايمامألابكارلل
ةرشابمنيسلاجلاثلاثلافصلاويناثلا
يجراخلايمامألابكارلافلخ
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ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
وأةبكرملابةيئاوهلاتاداسولاعيمجةوسك
.خافتنالاةحتفنمبرقلابقصلمىلع
ةملكدجوت،ةيمامألاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب

AIRBAGقئاسللةدايقلاةلجعفصتنميف
يمامألابكارللتاسايقلاةزهجأةحولىلعو
.يجراخلا
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسوللةبسنلاب
ىلع)ةيئاوهةداسو(AIRBAGةملكدجوت
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا
دئاسوللةبسنلابAIRBAGةملكدجوت
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
بناجوأدعقملارهظبناجىلعدعاقملايف
.بابلاىلإبرقألادعقملا
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسوللةبسنلاب
فقسلاىلعAIRBAGةملكدجوت،فقسلا
.ةوسكلاوأ
يتلاةيامحلاديضعتلةيئاوهلادئاسولاتمّمُص
نأنممغرلاىلعو.نامألاةمزحأاهرفوت
ةممصمنهارلاانتقويفةيئاوهلادئاسولا
ضرعتلارطخليلقتيفةدعاسمللًاضيأ
الإ،ةخوفنملاةداسولاةوقءارجنمةباصإلل
ةعرسبةيئاوهلادئاسولاةفاكخافتنابجيهنأ
.اهلمعبموقتىتحةريبك
يتلاةيمهأرثكألارومألايلياميفضرعتسنو
دئاسولاماظننعاهتفرعمكيلعنيعتي
:ةيئاوهلا

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

٦٤.

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
مونلاوأءاكتالانيسلاجلاىلعيغبنيال
وأطسوألايمامألاعارذلادنسمىلع
ةداسوبةدوزملاتابكرملايفلوسنوكلا
.ةيطسوةيمامأةيئاوه

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا
ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةتبثمةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامود
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٧٢/ًانسربكألالافطألا
.٧٤/ًانسرغصألالافطألاو

ىلعةيئاوهلاةداسولاةيزوهجلءوضدجوي
تامولعملاةشاشلفسأطسوألالوسنوكلا
.ةيئاوهلاةداسولازمررهظييذلاو،هيفرتلاو

يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملعُيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

١١٤.

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب

بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ
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ىلعةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
قئاسلادعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
يففرطلاىلعسلاجلايمامألابكارلاو
.بابلاىلإبرقألادعاقملاروهظبناج

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج

راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
قوففقسلايففارطألاىلعثلاثلاو
.ةيبناجلاذفاونلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
الوةيئاوهلاةداسولاوبكارلانيبمسج
ةرصىلعءيشيأعضووأطبربمقت
ةداسوةيأءاطغىلعوأةدايقلاةلجع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوه
لوسنوكلاودعقملاتاقحلممدختستال
ةيئاوهلاةداسولاخافتناراسمقيعتيتلا
يفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاوأدعاقملا
.ةيطسولا
ةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاةطساوب
ةورعوألبحهيجوتقيرطنعفقسلا
يفو.ةذفانلاةحتفوأبابيأربعدش
راسمةقاعإمتيفوس،كلذبمايقلاةلاح
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
.فقسلاراطإ

ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
؟ةيئاوهلا
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٦١/ةيئاوهلادئاسولا
دحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملا
ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختسُتو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
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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

دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
ةممصم،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ةطسوتملاةيبناجلامداصتلاتالاحيفخفتنتل
ةمدصلاعقومبسحىلعكلذوةفينعلاىلإ
يبناجنمبناجيأضرعتةلاحيفكلذو
مت،كلذىلإةفاضإلاب.مداصتللةبكرملا
ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولاميمصت
نأبراعشتسالاماظنفاشتكادنعخفتنتل
.اهيبناجدحأىلعبالقنالاكشوىلعةبكرملا
ريغةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
وأةيمامأتامداصتعوقودنعخافتناللةممصم
تامداصتوأةبيرقةيمامأتامداصتعوقودنع
.ةيفلخ
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

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

ةيئاوهلادئاسولاموقتفيك
؟دييقتلاب
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
رودصوسوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
سولجلاعضاوميفنيسلاجلاباكرلا
.ثلاثلاويناثلاولوألافصلايفةيفرطلا
فقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُصو
ةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمييتلا
جورخللضرعتلارطخليلقتيفةدعاسملل
دنعيئزجوألماكلكشبةبكرملانمةونع
ماظنيأدوجومدعنممغرلاىلع،اهبالقنا
تالاحةفاكثودحنودةلوليحلاهنكمي
.ةبكرملانمةونعجورخلا

ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزعُيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
.٦٤/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

خافتنادعبهارتفوسيذلاام
؟ةيئاوهلاةداسولا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
ةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملايف
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبك
دق.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولانوكت
فقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاكلذكو
ةرتفليئزجلكشبلقألاىلعخافتناللةلباق
تانوكمضعبلظتدقو.اهخافتنادعبام
.قئاقدةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولاةدحو
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضومىلععالطالل
.٦٣/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

يتلاةيئاوهلادئاسولاءازجأنوكتدق
الاهتنوخسةجردنأالإ،ةنخاسكسمالت
ضعبجرخيدقو.اهتسمالمنودلوحت
يفةدوجوملاتاحتفلانمرابغلاوناخدلا
خافتناعنميالو.ةغرفملاةيئاوهلادئاسولا
نمرظنلانمقئاسلاةيئاوهلاةداسولا

هيجوتىلعهتردققوعيوأيمامألاجاجزلا
صاخشألاجورخنودلوحيالامك،ةبكرملا
.ةبكرملانم

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

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

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

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لعفباًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
سلاجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبو.طقفةدحاو
ةديدجلاءازجألاضعبلةجاحبنوكتس
لصحتملاذإو.ةيئاوهلادئاسولاماظنل

كلرفوينلف،ةديدجلاءازجألاهذهىلع
ةمزاللاةدعاسملاةيئاوهلادئاسولاماظن
لمتشيسو.رخآمادطصايأيفكتيامحل
دئاسولاتادحوىلعديدجلاماظنلا
ءازجأىلعهلامتشالمتحُيامك،ةيئاوهلا
ةجاحلاةبكرملاةمدخليلديطغيو.ىرخأ
.ىرخألاءازجألالادبتسال

راعشتساوصيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
دعبتامولعملاليجستىلعلمعتثداحلل
تانايبليجستعجار.ثداحيأعوقو
تالجسمو٣٩٢/ةيصوصخلاوةبكرملا
.٣٩٢/ثدحلاتانايب
مايقلابطقفنيلهؤملانيينفللالإحمستال.

دقف.ةيئاوهلادئاسولاةمظنأةنايصلامعأب
ماظنلمعمدعةمئالملاريغةنايصلاينعت
مق،اذل.مئالملكشبةيئاوهلادئاسولا
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب
.ةمزاللا

بكارلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
صحفءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمروأليغشتلازمرامإرهظيفوسفماظنلا
ةداسولاةلاحرشؤمعجار.ليغشتلافاقيإ
.١١٤/بكارللةيئاوهلا

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
.بكارلاراعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
تاساسحلاميمصتمتدقو.نامألامازحو
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكلل
طيشنتيغبنيناكاذإامديدحتو،حيحص
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.المأخافتنالليفرطلا
لافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
لكشبمهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
لافطألادعقميفيفلخدعقميفمئالم
.مهماجحأومهنازوألمئالملاحيحصلا
دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
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دناسملاودعاقملا٦٨
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
رهظنأىلإىزعُياذهو.بكارللةيمامألا
نوكيدقفلخللهجتملالافطألادعقم
ةيئاوهلاةداسولانمةياغللًابيرق
سلاجلالفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملا
مامأللهجاوملافطأنامأدعقميف
خافتناةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإل
ناكو،بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.يمامأعضوميفبكارلادعقم
باكرلاراعشتساماظنماقولىتحو
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
نمنمآماظنيأدجويالف،بكارلل
نأعيطتسيدحأالهنإثيح؛لطعتلا
يفةيئاوهلاةداسولاخافتنامدعنمضي
ىلع،ةيداعلاريغفورظلاضعبلظ
.اهليغشتفاقيإنممغرلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
ىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
فاقيإديقةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
نامأماظننيمأتةلاحيفو.ليغشتلا
دعقميفمامأللهجتملالافطألادعاقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
دعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو.نكمم
ةاعارمبجي.يفلخلادعقملايفلافطألا
لافطألالقنلىرخأةبكرممادختسا
.اًرفوتمريغيفلخلادعقملانوكيامدنع

يفلخدعقمبةدوزمةبكرملانكتملاذإ
يغبنيف،فلخللهجتملالفطلادعقمبعوتسي
يففلخللهجتملالفطلادعقمبيكرتمدع
ةداسولاليغشتفاقيإمتاذإىتحةبكرملا
.ةيئاوهلا
فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
:ةلاحيفيفرطلايمامألا
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا

فاقيإببكارلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
ليغشتلافاقيإرشؤمنإف،يفرطلايمامألا
ةداسولانأبكريكذتلكلذكلظيو،ءيضيس
رشؤمعجار.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلا
.١١٤/بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح

بكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتل
هيفرعشتسيتقويأيفيفرطلايمامألا
سلجيريبكمجحاذاماًصخشنأماظنلا
يمامألابكارلادعقميفحيحصلكشب
.يفرطلا
ليعفتببكارلاراعشتساماظنحمسيامدنعو
،ليغشتلارشؤمئضيس،ةيئاوهلاةداسولا
ةيئاوهلاةداسولانأبكريكذتلًائيضملظيو
.ليغشتلاديق
كلذيفامب،لافطألاضعبلةبسنلابو
نامأدعاقميفنوسلجينيذلالافطألا
،مجحلالائضنوغلابلاصاخشألاولافطألا
ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ىلعاًدامتعا،اهليغشتفقويالوأيفرطلا
،اذل.ةيمسجلاهتينبوصخشلاسولجعضو
ماظنهيدلةبكرملايفصخشلكىلعبجي
مازحءادترااًنسربكدقلفطللافطأنامأ
رفوتتتناكأءاوس—مئالملكشبنامألا
.المأصخشلااذهلةيئاوهةداسو
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ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
يفامأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
يفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظن
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجت
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
١١٤/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

دعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألانامأ
فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
دوجوماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألا
ةلاحيف.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفط
:ليغشتلارشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرت

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكّلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةعنصملاةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
دعاقمتيبثتىلإعجراولفطلادعقمل
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٨٦/)يفلخلا
نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٨٨/)يمامألابكارلادعقميف

لفقمنامألامازحتبثمنأنمدکأت
نملماكلابجرخیلفتکلامازحبحسب
،لافطألانامأماظنبيكرتدنعتبثملا
اًدوزملافطألانامأماظنناکاذإیتح
لفقطبضدنع.نامألامازحللفقب
نكلمازحلاطبرماكحإنكمي،كساملا
.كساملاجراخهبحسنكميال

ةداعإدعبًائيضمليغشتلارشؤملظاذإ.٥
ليغشتةداعإولفطلادعقمبيكرت
دعبو.ةبكرملاليغشتفقوأف،ةبكرملا
ةبكرملابدعقملارهظةلامإبمق،كلذ
تناكنإ،دعقملاةداسوطبضوًاليلق
رهظعفدمدعنمدكأتلل،طبضللةلباق
ةداسويفلفطلادعقمةبكرملابدعقملا
.دعقملا
دعقمراشحنامدعنمكلذكدكأتو
.ةبكرملابسأرلادنسملفسألفطلا
دنسمطبضبمق،اذهثودحةلاحيفو
.٣٨/سأرلادناسمعجار.سأرلا

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقويدق
دعقميفسلاجلالفطللةيئاوهلاتاداسولا
ىلعدمتعياذهو،اهليغشتفقويالوألفطلا
نامأةمظنأتيبثتلضفيو.لفطلامجح
ةاعارمبجي.يفلخدعقميفلافطألادعاقم
امدنعلافطألالقنلىرخأةبكرممادختسا
مقتالو.اًرفوتمريغيفلخلادعقملانوكي
هجتملالافطألانامأماظنعضوبًاقلطم
نكيملاذإىتح،يمامألادعقملايففلخلل
.اًئيضمليغشتلارشؤم

ليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكاريأل

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمام]ألابكارلادعقم
نأنكميف،اًئيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
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قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف
مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيم
نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
:يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكلّدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا
يدومععضويفدعقملارهظعض.٣

.لماكلكشب
عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤

ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
.حيرملكشبهيلجرطسبودعقملاةداسو

مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ.٥
لفققيشعتمتيسف،هتياهنىتحبكارلا
نودبببسيدقاماذهو.لافطألاتيبثت
بكارلاراعشتساماظنموقينأدصق
ضعبلةيئاوهلاةداسولالمعفاقيإب
اذإ.نيغلابلامجحبمهنممباكرلا
مازحلاطبركفكنكمي،رمألااذهثدح
ةرممازحلاطبرمثلماكلابهتداعإو
جراخلاىلإمازحلابحسنودىرخأ
.ةياهنلاىتح

صخشلانمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
وأنيتقيقدةدملعضولااذهيفءاقبلا
.ليغشتلارشؤمةءاضإدعبقئاقدثالث

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

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

عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةزهجملاةبكرملاىلإتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٧١/ةيئاوه
ىلعرثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيك
يأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمءيضُيدق
وأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسج
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيك
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
مسجلاةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانم

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

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

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

ةزهجأوأةيئاوهلاةداسولاتادحو
وأيبناجلاوأيمامألامداصتلاراعشتسا

كالسأوأصيخشتلاوراعشتسالاةدحو
يزكرملالوسنوكلاوأةيئاوهلاةداسولا
يمامألا
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
.كترايسنعةفلتخمةرايسلةممصماهنأ
لفسأتبثممسجيألخادتينأنكميو
وأةداسووأدعاقملالثم،هالعأوأشامق

عم،قاوسألابةرفوتملاةحارلازيزعتةليسو
لوحيدقو.بكارلاراعشتساماظنليغشت
ةيئاوهلا)دئاسولا(ةداسولاخافتنانوداذه
فاقيإنودلوحيوأمئالملكشببكارلل
ةداسولاليغشتبكارلاراعشتساماظن
عجار.مئالملكشببكارللةيئاوهلا)دئاسولا(
.٦٧/بكارلاراعشتساماظن

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلارظناف
تامولعملاىلععالطإلل٣٤٨/ةفلتخم
.ةيفاضإلاةمهملا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
تناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
ماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأكيدل
ببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلاتاداسولا
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا،رخآ

ةيئاوهلادئاسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
/ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمعجار

١١٤.
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هيبنت
مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٦٣/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةداسولاماظنءازجألادبتسا
ثداحعوقودعبةيئاوهلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ةيأءارجإونامألاةمزحأةمظنأصحفل
برقأيفةمزاللادبتساتايلمع
.نكممتقو

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

١١٤.

لافطألادعاقم
ًانسربكألالافطألا

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

ناتبكرلاينثنتله.ناكمإلاردقفلخلل
،معنبةباجإلاتناكاذإ؟دعقملاةفاحدنع
،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايفرمتساف
.ززعملادعقملاىلإدعف
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دنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.

ةباجإلاتناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلامازح
تناكاذإو.رابتخالايفرمتساف،معنب
.ززعملادعقملاىلإدعنذإ،البةباجإلا
لفسأىلإنضحلامازحطقسيله.

سماليثيحب،نيكرولاىلعدمتعيو
رمتساف،معنبةباجإلاتناكاذإ؟نيذخفلا
ىلإدعف،البةباجإلاتناكاذإو.رابتخالايف
.ززعملادعقملا
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

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

ريذحت}
نامألامازحءادترالفطيألحمستال
وأنيعارذلالفسأفتكلاقوفرمييذلا
لفطلاضرعتينأنكمي.رهظلافلخ
مازحلهئادترامدعدنعةميسجةباصإل
نمثيح.مئالملكشبنضاحلا-فتكلا
يفلفطلافتكلامازحتبثيالألمتحملا
لفطلاكرحتيدقو.ثداحعوقوةلاح
ةصرفنمديزيامم،ةريبكةروصبمامألل
دقامك.سأرلاوةبقرلايفةباصإللهضرعت
مازحلفسأقالزنالللفطلاضرعتي
مازحلاةوقزكترتدق،ذئدنعو.نضاحلا
ببستيدقامم.لماكلكشبنطبلاىلع

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
.ةتيمموأةريطختاباصإلكضرعتيف
ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمتبجيو
.ردصلا

ًانسرغصألالافطألاوعّضرلا
اذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
نلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلالمشي
مجحورمعوأةعوطقملاةفاسملاريغت
لئاسومادختسالصخشلكةجاحبكارلا
.نامألابةقلعتملادييقتلا

ريذحت}
ةرطخةباصإللافطألاضّرعتينأنكمي
فتكلامازحعضوباوماقاذإةافوللوأ
اذإوأمهيقاستحتوأمهرهظفلخ
ماكحإنكمي.مهقنعلوحهّفلباوماق
النكلوهلفقلاحفتكلامازحقالغإ
دنعفتكلامازحلفقمتي.هكفنكمي
.دادشلاجراخةفاسملالوطىلعهبحس
حامسلادنعفتكلامازحلفقءاغلإمتيو
النكلو،دادشلالخادلماكلابهعجارتب
لوحهفافتلالاحيفكلذثودحنكمي
مهدرفمبلافطألاكرتتال،كلذل.لفطلا
حمستالوةبقارمنودةبكرملايفاًقلطم
لكشبنامألاةمزحأطبربلافطأللاًقلطم
.اهبثبعلابوأئطاخ

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

ريذحت}
ءانثألفطوأعيضريأًاقلطملمحتال
نأىلإىزعُياذهو.ةبكرملايفبوكرلا
نزولاليقثحبصيسلفطوأعيضريأ
رذعتيثيحبمادطصالاةوقلعفبةياغلل
ليبسىلع.ثداحلاءانثأهبكاسمإلا
ةبكرملاوثداحعوقوةلاحيف،لاثملا
يفًاليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسبريست
غلبييذلاعيضرلاحبصيفوس،)ةعاسلا
١١٠ةوقبةأجف)ًالطر١٢(مغك٥٫٥هنزو
.صخشلايعارذىلع)ًالطر٢٤٠(مغك
ريغصلفطوأعيضريأتيبثتبجي،اذل
.مئالملافطأنامأدعقميف
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ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مقتال.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
فلخللهجتملالافطألادعقمعضوباًقلطم
مق،مثنمو.يمامألابكارلادعقميف
يففلخللهجتملالافطألادعقمتيبثتب
.يفلخدعقميأ
هجتملالافطألادعقمتيبثتلضفُيو
ةلاحيفو.يفلخدعقميأيفمامألل
دعقميفمامأللاًهجتملافطأدعقمتيبثت
دعقمكيرحتباًمودمق،يمامألابكارلا
ىصقأىلإفلخلليمامألابكارلا
.نكممدح
فصلايفلافطأللنامأماظنبيكرتدنع
دعقمكرح،طسوألادعقملايفيناثلا
ردقبيفلخلاعضولاىلإيناثلافصلا
كاكتحالانمليلقتللكلذو،ناكمإلا
.ىطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولاب

مدختسُتةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
وألافطألادعاقماًنايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقم
نامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
:لافطألا
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

عضوملايف
بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
ىلعاًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
قفاوتياذهلافطألانامأماظنناكاذإام
.المأاهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعم

عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
عمهريفوتمتييذلاتاميلعتلاليلديفدري
نزولابةقلعتملادويقلالافطألانامأماظن
صاخلالفطلانامأماظنبةصاخلالوطلاو
نمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو.اذه
لافطألابسانتيتلالافطألانامأةمظنأ
.ةصاخلاتاجايتحالايوذنم

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

ريذحت}
نسلاريغصلفطيأيكروماظعلازتال
نامأمازحلظيالثيحباًدجةريغص
ماظعىلعضفخنمعضويفةبكرملا
هيلعنوكينأضرتفياماذهو،نيكرولا
رقتسيدق،كلذنعًالدبو.نامألامازح

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
هذهيفو.لفطلانطبلوحنامألامازح
ةلاحيفةوقبمازحلاطغضيدق،ةلاحلا
يتلامسجلاةقطنمىلعثداحيأعوقو
اذهببستيدقو.ةيمظعةينبةيأاهيمحتال
تاباصإللفطلاضرعتيفهدرفمب
ضرعتلارطخنمدحللو.ةتيمموأةريطخ
،ثداحيألالخةتيمموأةميسجتاباصإل
يفاًمودنسلاراغصلافطألاتيبثتبجي
.مهلمئالمنامأدعقم

لافطألادييقتةمظنأ

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن

فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
ثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلع

مامأللهجتملالافطألانامأماظن

مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح

ةززعملادعاقملا

مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختسُت
حُلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتممُص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
ربكألالافطألايفنامألامازحةمءالمىدم
.٧٢/ًانس
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ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

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

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
ةمزحأمادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
نمجراخلانضحلامازحءزجوأنضحلا
مادختسالالخنموأ،نضحلا-فتكلامازح
تاتبثملاعجار.)ةكساملا(LATCHماظن
)LATCHماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو
ضرعتيدقو.تامولعملانمديزملل٧٩/
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت
.ةبكرملا
،يفاضإلافطأنامأماظنطبضنيمأتدنع
:يليامعجار

ماظنىلعةمدقملاتاميلعتلاتاقصلم.١
لافطألانامأ

نامأماظنعممدقملاتاميلعتلاليلد.٢
لافطألا
ةبكرملاكلامليلد.٣
اذل،ةيمهأتاذلافطألادعاقمتاميلعتدعتو
ةعنصملاةكرشلانمةليدبةخسنىلعلصحا
.اهرفوتمدعةلاحيف
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

لافطألادعقميفلفطلاتيبثت

ريذحت}
ةتيمموأةميسجةباصإللفطلاضرعتيدق
لفطلاتيبثتمدعةلاحيفثداحيأيف
،مثنمو.لافطألادعقميفمئالملكشب
عابتابمئالملكشبلفطلاتيبثتبمق
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

لافطألانامأماظنعضومتينيأ
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفوو
مهدييقتدنعرثكأنينمآنونوكيعضّرلاو
نامألبسانمماظنيفمئالملكشب
.يفلخلاسولجلاعضوميفتبثملافطألا

دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
ةيطسوةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
عمىتح.قئاسلادعقمليلخادلابناجلاىلع
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادوجو
عضوميأيفلفطدعقمتيبثتنكمي
.يناثلافصلايفسولج
يففلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلا
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيفاًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يمامألا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلاةداسولا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقملايفمامأللهجتملافطأدعقم
بكارلادعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو
.يفلخدعقم
ديزملل٦٧/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم
يناثلافصلايفلافطأدعقمبيكرتدنع
فصلادعقمكرح،طسوألادعقملايف
،ناكمإلاردقبيفلخلاعضولاىلإيناثلا
ةداسولابكاكتحالانمليلقتللكلذو
.ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلا

ريذحت}
يفلافطألادعقميفسلاجلالفطلا
ضرعتيدقطسولايمامألادعقملا
تخفتنااذإةافولاوأةريطختاباصإل
عضوباًقلطممقتال.ةيئاوهلاةداسولا
يمامألادعقملايفلافطألادعقم
دعقمتيبثتاًمئادلضفيو.طسوألا
.يفلخدعقميأيفلافطألا

نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
تاميلعتلاةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
نمققحتلللافطألانامأماظنعمةقفرملا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوت
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
تيبثتبمقتال.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
عضاومنميأيفلافطألانامأماظن
نكميالثيحةيفلخلادعاقملابسولجلا
.ماكحإبهتيبثت
نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش

نامأماظنمامأدوجوملادعقملاليدعتبجي
،بسانملاتيبثتلانامضلبكرملالافطألا
ماظنبصاخلاتاميلعتلاليلدلاًقفوكلذو
.لافطألانامأ
عضويفلافطألانامأماظنتيبثتدنع
نكمييتلايناثلافصلادعاقمسولج
وأمامأللدعقملاليدعتبجيف،اهليدعت
ليلدلاًقفوحيحصلاتيبثتلانمدكأتللفلخلا
اًرداقدعقملاناكاذإ.لافطألانامأماظن
يفدعقملارهظعضوبجيف،ءانحنالاىلع
نامأدعقمتيبثتلبقلماكلايسأرلاعضولا
.لافطألا
نمدكأت،لافطألانامأماظنبيكرتدنع
هتيبثتوهعمةدراولاتاميلعتلاعابتا
.حيحصلكش
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع
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ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا
)LATCHماظن(لافطألل
نامأماظننيمأتبLATCHماظنموقي
ثداحعوقودنعوأةدايقلاءانثألافطألا
LATCHماظنتاقفرممدختسُتو.مداصت
ماظنطبرللافطألانامأماظنىلعةتبثملا
ممُصو.ةرايسلايفتاتبثملابلافطألانامأ
.لافطألادعقمبيكرتريسيتلماظنلااذه
يفLATCHماظنمادختسالجأنم
لافطألانامأماظنىلإجاتحت،ةبكرملا
نكمي.LATCHماظنتالصوىلعيوتحملا
ةهجتملاوفلخللةهجتملالافطألادعاقم
مادختسابLATCHعمةقفاوتملامامألل
.ةبكرملايفنامألاةمزحأوأLATCHتاتبثم
ماظنوةبكرملايفنامألاةمزحأدختستال
ماظننيمأتلتقولاسفنيفLATCHتيبثت
.مامأللهجتموأفلخللهجتملافطأنامأ

يفنامألاةمزحأةززعملادعاقملامِدختسَت
اذإ.ززعملادعقملايفلفطلانيمأتلةرايسلا
ةززعملادعاقملانيمأتبيصويعنصملاناك
عضومتاذإكلذلعفنكمي،LATCHماظنب
نكيملوحيحصلاعضولابززعملادعقملا
مازحلحيحصلاعضوللةقاعإولخادتكانه
.لفطلابصاخلافتكلا-نضحلا
دعقمعمةدراولاتاميلعتلاعابتاىلعصرحا
.بيتكلااذهيفةدراولاتاميلعتلاولفطلا
طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
مدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
طيرشمادختسابًاقلطملافطألادعقمقاحلإ
.طقفرثيتبوتيولعلاتبثملا

نامأةلامحبلافطألانامأماظنلةبسنلاب
نزولالصيثيح،مامأللةهجاومطاقن٥نم
٢٩٫٥ىلإنامألاماظنولفطللعٰمجملا
تيبثتطاقنامإمدختسا،)ًالطر٦٥(مجك
،يولعلبحتيبثتةطقنعمةيلفسلاجالزملا
.يولعلاطيرشلاتيبثتعمنامألامازحوأ
ماظنولفطللعٰمجملانزولانوكيامدنع
،)ًالطر٦٥(مجك٢٩٫٥نمربكأنامألا
لبحلاتيبثتةطقنعمنامألامازحمدختسا
.طقفيولعلا
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دناسملاودعاقملا٨٠
لافطألانامأةمظنأطبرلاهبىصوملاقرطل

نامألاماظنعون
عمجُملانزولا

نامأماظن+لفطلل
لافطألا

Xعمةحضوملاةدمتعملاطبرلاقرطىوسمدختستال

ـلةيلفسلاتاتبثملا
LATCHطقفنامألامازحطقف

تيبثتلاطاقن
ةطقنوةيلفسلا
طيرشلاتيبثت
LATCHـليولعلا

ةطقنونامألامازح
طيرشلاتيبثت

يولعلا

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
XX)الطر٦٥(مجك

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
X)الطر٦٥(

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
XX)الطر٦٥(مجك

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
X)الطر٦٥(

نامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثتعجار
وا٨٦/)يفلخلادعقملايف
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٨٨/)يمامألابكارلادعقم

لافطألانامأماظنىلعتاقصلمعضومت
ىصقأب٢٠١٤سرامدعباهعينصتمتيتلا
اهلالخنمنكمييتلاو،لافطأللنزو
نامأماظنتيبثتلLATCHماظنمادختسا
.لافطألا
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب

يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
يف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
عم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلاهذه
نيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألاتاثبثم
دعاقمتيبثتعجار.لفطلاتيبثتدعقم
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٨٦/)يفلخلا
يفنامألامازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
.٨٨/)يمامألابكارلادعقم
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ةيلفسلاتاتبثملا

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

يولعلاطيرشلاتبثم

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

ىرخألالافطألادعاقمضعببلطتتنيح
نمدكأت،اذل.ًاموديولعلاطيرشلاطبر
.اهعبتاوكيدللافطألادعقمتاميلعتةءارق

تاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلاةطرشألا

٦٠/٤٠-يناثلافصلا

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم:{
.ةيولعلاةطرشألل
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ةدوجوملاةّيطلايفةيلفسلاتاتبثملادجوت
.هتداسوودعقملارهظنيب

دنسمفلخيفيولعلاطيرشلاتاتبثم
ءزجلاوةيفرطلاسولجلاعاضوألرهظلا
سولجلاعضولدعقملاةداسونميفلخلا
نمدكأت.يناثلافصلادعاقميفيطسولا
سولجلاعضومفلخدجويتبثممادختسا
.لفطلادعقمبيكرتعضوميفةرشابم

يدرفدعقم-يناثلافصلا

H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس

تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم:{
.ةيولعلاةطرشألل

ةدوجوملاةّيطلايفةيلفسلاتاتبثملادجوت
.هتداسوودعقملارهظنيب
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ٍناثفصدعاقمبةزهجملازرُطللةبسنلاب
يفيولعلاطيرشلاتاتبثمنوكت،ةيولد
عضولكلرهظلادنسمنميفلخلاءزجلا
مادختسانمدكأت.يناثلافصلايفسولج
يفةرشابمسولجلاعضومفلخدجويتبثم
.لفطلادعقمبيكرتعضوم

ثلاثلافصلادعقم

تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم:{
.ةيولعلاةطرشألل

طيرشلاتاتبثمدجوت،ثلاثلافصللةبسنلاب
دكأت.دعقملارهظدنسمرهظىلعيولعلا
عضومفلخدجويتبثممادختسانم
دعقمبيكرتعضوميفةرشابمسولجلا
.لفطلا
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت
يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا

عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٧٧/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

نممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCHماظنلجأ

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

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

هيبنت
ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
اذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤيدقف

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
نامألاةمزحأكيرحتبمقف،رمألامزل
نيبواهنيبكاكتحالابنجتلةطوبرملا
لافطألاريسوتبثمماظنةطبرأ
.ضفخنملا
نوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
دعقملايطبمقتال.ًالوغشمدعقملا
.نامألامازحطبرةلاحيفغرافلايفلخلا
وأنامألامازحفلتىلإاذهيدؤيدقف
هتداعإونامألامازحكفبمق،اذل.دعقملا
.دعقملايطلبق،نيزختلاعضوىلإ

ةيطسوةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
عمىتح.قئاسلادعقمليلخادلابناجلاىلع
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادوجو
عضوميأيفلفطدعقمتيبثتنكمي
.يناثلافصلايفسولج
ماكحإبلفطنمرثكأتيبثتلةجاحبتنكاذإ
ماظنعضومتينيأعجار،يفلخلادعقملايف
.٧٧/لافطألانامأ

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ماظنناكاذإو.اهطبرماكحإوةيلفسلا
ةيلفسةطبرأبزهجمريغلافطألانامأ
البولطملاسولجلاعضومناكوأ
ماظنتيبثتبمقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتي
نامألامازحمادختسابلافطألانامأ
كلذبيصوتامدنعيولعلاطيرشلاو
.لافطألانامأماظنلةعنصملاةكرشلا

ةعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإعجراو
يفةدراولاتاميلعتلاولافطألادعقمل
.ليلدلااذه
عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١

.بولطملاسولجلا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

نامأماظنلةعنصملاةكرشلاتصوأاذإ.٢
،يولعلاطيرشلاليصوتبلافطألا
هلوطىلعيولعلاطيرشلاطبضاف
ىلإعجراو.تبثملابهتيبثتبمقولماكلا
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعت
:ةيلاتلاتاوطخلاعبتاولافطألا
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١
يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢

دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا
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الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
وأتباثسأردنسمىلعيوتحي
ًاطيرشمدختستتنكوسأرللتبثم
لوحطيرشلاهيجوتبمقف،ًايدرف
تبثموأدنسمنميلخادلابناجلا
.سأرلا

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
تباثوأطبضلللباقسأردنسميف
،اًجودزماًطبارمدختستتنأو
دنسملوحطبارلاهيجوتكنكميف
.سأرلا
اًتبثملافطألانامأماظنناكاذإ
نأنمدكأتف،طسوألادعقملاراوجب
/مازحلعملخادتياليولعلالبحلا
.طسوألادعقملاعضولفتكلاماض
نعثحباف،كلذكرمألاناكاذإو
ماظنتيبثتلبسانمرخآدعقمعضو
.لافطألانامأ

دكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٣
،صحفلل.هعضوميفًاديجهتيبثتنم
راسميفلافطألانامأماظنكسمأ
ىلإواًبناجهكيرحتلواحوجالزملا
ديزتالأمزلي.مامألاىلإوفلخلا
١(مس٢٫٥نعةكرحتملاةفاسملا
.ةميلسلابيكرتلاةيلمعل،)ةصوب

LATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

ريذحت}
ريسوتبثمماظنضيرعتثداحيألنكمي
ةبكرملايف)LATCH(ضفخنملالافطألا
ريسوتبثمماظنيأتّبثيالدقو.فلتلل
لافطألادعقمفلاتلاضفخنملالافطألا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
ضرعتىلإيضفيامم،مئالملكشب
يأيفةافولاوأةميسجةباصإللفطلا
لمعنمققحتلايفةدعاسمللو.ثداح
ضفخنملالافطألاريسوتبثمماظن
ةرايزبمق،ثداحيأدعبمئالملكشب
عطقةيأبيكرتوماظنلاصحفلليكولا
.نكممتقوبرقأيفةيرورضرايغ

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

مازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يفلخلادعقملايفنامألا
ةيطسوةيمامأةيئاوهةداسوبةدوزمةبكرملا
عمىتح.قئاسلادعقمليلخادلابناجلاىلع
،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادوجو
عضوميأيفلفطدعقمتيبثتنكمي
دعقمبيكرتدنع.يناثلافصلايفسولج
يناثلافصلايفلافطأللنامأماظنبدوزم
فصلادعقمكرح،طسوألادعقملايف

،ناكمإلاردقبيفلخلاعضولاىلإيناثلا
ةيئاوهلاةداسولابكاكتحالانمليلقتللكلذو
.نكمُمدحىصقأىلإةيطسولاةيمامألا
نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
تاميلعتلاةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
نمققحتلللافطألانامأماظنعمةقفرملا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوت
ماظنبًادوزملافطألانامأماظنناكاذإ

LATCH،ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملارظناف
ىلععالطالل٧٩/)LATCHماظن(لافطألل
مادختسابلافطألانامأماظنبيكرتةيفيك
ةلاحيفو.بيكرتلاعضوموLATCHماظن
ةبكرملايفلافطألانامأماظنتيبثت
ًاطيرشهمادختساونامأمازحمادختساب
ةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملارظناف،ًايولع
ىلععالطالل٧٩/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتاتبثمعقاوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
عضوموألافطألانامأماظننكيملاذإ
،LATCHماظنباًدوزمةبكرملايفدعقملا
تيبثتماكحإلنامألامازحمادختسامتيف
عابتانمدكأتو.لافطألانامأماظن
.لافطألادعقمعمةقفرملاتاميلعتلا

دعقمنمرثكأبيكرتلةجاحةمثناكاذإ
نمدكأتف،يفلخلادعقملايفلافطأللدحاو
/لافطألانامأماظنعضومتينيأةءارق

٧٧.

لافطألادعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ
طبربمقف،يولعلاطيرشلامادختسابيصوت
يولعلاطيرشلاتبثمبيولعلاطيرشلا
عميتأتيتلاتاميلعتلاعجار.هطبرمكحأو
ةطرشألاوتاتبثملارظناولفطلادعقم
.٧٩/)LATCHماظن(لافطأللةيلفسلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ةيلمعلاًقئاعسأرلادنسمناكاذإ
،لافطألانامأماظنلحيحصلابيكرتلا
ةيئزجعجار.سأرلادنسمةلازإكنكميف
لفسأ"هبيكرتةداعإوسأرلادنسمةلازإ"
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملا
.٧٩/)LATCHماظن(

ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢
ىلعةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
.هلوحوألافطألانامأماظنلوط
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك
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ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا
مدختسملاعفدلارزنوكينأبجي
هبجحيالواًيئرمجالزملاةحولريرحتل
نوكيالأبجي.لافطألانامأماظن
نامأماظننمرشابمسمالتكانه
.طغضلارزبلافطألا

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٤
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل

ىلعلفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
نمفتكلاءزجبحساولافطألادعقم
نمنضحلاءزجطبرماكحإلمازحلا
يففتكلامازحلاخدإدعأمث،مازحلا
هجتملافطأدعقمبيكرتدنعو.كساملا
مادختساديفملانمنوكيدق،مامألل
لافطألادعقمىلعطغضللكتبكر
.مازحلاطبرماكحإءانثألفسألل
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

هجتتيتلالافطألانامأماظنةبسنلاب.٦
تبثمبيولعلاطيرشلاقافرإبمق،مامألل
تاداشرإعجار.)ةقلحلا(يولعلاطيرشلا
نزودودحدرسمتي،لافطألانامأماظن
تاتبثملايفةرايسلايفLATCHتبثم
ماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو

LATCH(/٧٩.

دكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
،صحفلل.هعضوميفًاديجهتيبثتنم
راسميفلافطألانامأماظنكسمأ
ىلإواًبناجهكيرحتلواحونامألامازح
ماظنتيبثتةلاحيف.مامألاىلإوفلخلا
كرحتيالأضرتفي،اًديجلافطألانامأ
.)ةصوب١(مس٢٫٥نمرثكأل
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مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
يولعلاطيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
مقف،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرم
.هلصفب
لبقهبيكرتدعأ،سأرلادنسمةلازإةلاحيف
ةداعإوةلازإ"رظنا.سولجلاعضوممادختسا
تاتبثملاتحت"سأرلادنسمبيكرت
)LATCHماظن(لافطأللةيلفسلاةطرشألاو
بيكرتلوحتامولعملانمديزمل٧٩/
.حيحصلكشبسأرلادنسم

مازحعم(لافطألادعاقمتيبثت
)يمامألابكارلادعقميفنامألا
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٧٧/لافطألانامأماظنعضو

ماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلمٰمصُمبكارلاراعشتسا
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ماظنعجار.ةنيعمفورظلظيفيمامألا
ةداسولاةلاحرشؤمو٦٧/بكارلاراعشتسا
ديزملاىلعلوصحلل١١٤/بكارللةيئاوهلا
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملانم
.ةمهملا

يففلخللاًهجاوملافطأنامأماظنعضتال
نألكلذو.ةبكرملانميمامألاءزجلا
هجاوملالفطلااهلضرعتييتلارطاخملا
ةداسولاتخفتنالاحيف،اًدجةريبكفلخلل
.ةيئاوهلا

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
اذهو.يفرطلايمامألابكارللةيمامألا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزعُي
ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
يفبكارلادعقمناكو،يفرطلايمامألا
.يمامأعضوم
بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ةداسولافاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
نيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقميفمامأللهجتملافطأنامأدعقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٦٧/بكارلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

،اًيولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
لافطأللةيلفسلاةطرشألاوتاتبثملاعجار
عقاومىلعفرعتلل٧٩/)LATCHماظن(
.يولعلاطيرشلاتبثم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
تاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةدراولا
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دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١

هجتملالافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
رهظوأىلعأللدعقملاكرح.مامألل
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملا
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
.لافطألا
مدختسملاعفدلارزنوكينأبجي
هبجحيالواًيئرمجالزملاةحولريرحتل
نوكيالأبجي.لافطألانامأماظن
نامأماظننمرشابمسمالتكانه
.طغضلارزبلافطألا
بكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
نأضرتفملانمف،يفرطلايمامألا
دوجوملاليغشتلافاقيإرشؤمءيضي
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمىلع
ليغشتءدبدنعًائيضملظينأوبكارلل
ةداسولاةلاحرشؤمعجار.ةبكرملا
.١١٤/بكارللةيئاوهلا

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ىلعةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
.هلوحوألافطألانامأماظنلوط
لافطألادعقمتاميلعتكلحضوتسو
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيك

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

كساملاجراخىلإفتكلامازحبحسا.٥
طبضدنع.مازحلالفقللماكلكشب
مازحلاطبرماكحإنكمي،كساملالفق
.كساملاجراخهبحسنكميالنكل
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ىلعلفسأللطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٦

نمفتكلاءزجبحساولافطألادعقم
نمنضحلاءزجطبرماكحإلمازحلا
يففتكلامازحلاخدإدعأمث،مازحلا
هجتملافطأدعقمبيكرتدنعو.كساملا
مادختساديفملانمنوكيدق،مامألل
لافطألادعقمىلعطغضللكتبكر
.مازحلاطبرماكحإءانثألفسألل
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٦و٥نيتوطخلارركف،كساملالفق

دكأت،لافطألادعاقميفلفطعضولبق.٧
،صحفلل.هعضوميفًاديجهتيبثتنم
راسميفلافطألانامأماظنكسمأ
ىلإواًبناجهكيرحتلواحونامألامازح
ماظنتيبثتةلاحيف.مامألاىلإوفلخلا
كرحتيالأضرتفي،اًديجلافطألانامأ
.)ةصوب١(مس٢٫٥نمرثكأل

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم

عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
يف"ناونعلارظناف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاح
راعشتساماظنلفسأدراولا"لافطألانامأ
.٦٧/بكارلا

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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٩١ نيزختلا

نيزختلا
نيزختلاتادحو

٩١................نيزختلاتادحو
٩١...............تازافقلاقودنص
٩١.................حادقألالماوح
دنسميفنيزختلاعضوم
٩٢........................عراذلا
٩٢................يفلخلانيزختلا
٩٣......يزكرملالوسنوكلانيزخت

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٩٤..................عئاضبلاةطبرأ
٩٤..................ةبكرملاةكبش
٩٥.................نامألاةعومجم

ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا

٩٥.............فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
يدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
ثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألاهذه
.ةباصإ

تازافقلاقودنص

،قالغإلل.راسيلاىلإضبقملابحسا،حتفلل
.هلفقمتيىتحىلعألتازافقلاقودنصعفدا
ءاغلإلوألفقللةرايسلاحاتفممدختسا
.لفقلا

حادقألالماوح

ىلإلوصولل،هكرتاوءاطغلاىلعطغضا
.حادقألالماوح
.حادقألالماوحمامأنيزختةفرغدجوت
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ةيفلخلاحادقألالماوح

يفحادقألالماوحبةدوزمتناكاذإ
ىلعطغضاف،يفلخلايزكرملالوسنوكلا
كانهنوكيدق.لوصوللهررحوءاطغلا
ليغشتسبقموHDMIاذفنموUSBاذفنم
.يزكرملالوسنوكلاىلعتاقحلملا

فصلادعقميفعارذلادنسميوتحيدق
ترفوتاذإكلذو،حادقألللماوحىلعيناثلا
ىلإعارذلادنسمبحساو.ةزيملاهذه
.حادقألالماوحىلإلوصولللفسأ

عراذلادنسميفنيزختلاعضوم
عارذدنسمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ةدوجوملاةقلحلابحسا،يفلخلادعقملاب
ىلإلوصولللفسأىلإعارذلادنسمىلعأ
.باوكألاتالماح

يفلخلانيزختلا

ةقطنمةيضرأيفنيزختعضومكانه
.لوصوللضبقملاعفرا.ةيفلخلانيزختلا
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يزكرملالوسنوكلانيزخت

يفاضإسبقمدجوي.حتفللعفراورزلاطغضا
ةريجحوتاقحلملاةقاطذفنموUSBذفانمو
.لخادلابةزهجألماحولقن
ةيفاضإسباقمدجوتلوسنوكلاةرخؤميف
.نيزختةقطنموةقاطذفنمو
ماظنو١٠٢/ءابرهكلاذفانممسقعجار
.هيفرتلاوتامولعملا

يزكرملوسنوكرزيرف/ةجالث

رزيرف/ةجالثبةزهجمةرايسلاتناكنإ
عارذلادنسمعفراف،يزكرملوسنوك
عفردنعاًءوضرينُيفوس.اهيلإلوصولل
.عارذلادنسم
طقفرزيرفلا/ةجالثلاعضومادختسانكمي
كرحمقلغُأاذإ.كرحملاليغشتءانثأ
متيسف،ىرخأةرمهليغشتمتوةرايسلا
.ليغشتعضورخآلامكتسا

ريذحت}
لخادموينوملألاوجاجزلابلعنزختال
رسكنتنأنكمي.رزيرفلاعضويفةلسلا
دمجتدنعموينوملألاوجاجزلابلع
نمصلختلاءانثأرذحبلماعت.اهتايوتحم
.ةيصخشلاتاباصإلابنجتلبلعلا

ريذحت}
وأةللبميديأبةلسلاحطسأسملتال
قصتليدق.رزيرفلاليغشتءانثأةبطر
.ةلسلاحطسبدلجلا

هيبنت
ةيمامألادعاقملانيبءيشيأعضتال
دسُيدقف.يزكرملالوسنوكلابناوجو
لمعفاقيإيفببستيوءاوهلاىرجم
.ةدحولا

ةرمرزلاىلعطغضا،ةجالثلاعضومادختسال
ةجرد.رزلاىلعدحاوءوضةرانإمتيس.ةدحاو
ةيوئمتاجرد٥يهليغشتلاةرارح
.)تياهنرهف٤١(
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نيزختلا٩٤
رزلاىلعطغضا،رزيرفلاعضومادختسال
ةجرد.رزلاىلعنيئوضةرانإمتيس.نيترم
ةيوئمتاجرد٥يهليغشتلاةرارح
.)تياهنرهف٢٣(
رزلاىلعطغضا،رزيرفلاوأةجالثلاقالغإل
ءوضليغشتنكمي.ءاوضألائفطنتىتح
.رزيرفلا/ةجالثلاقلغُتامدنعةلسلا
ءاملاباهفظن.ىلفسلاةساودلاعلخنكمي
.فيفخلانوباصلاو
هذهنوكتامدنعرزيرفلا/ةجالثلاةلسفظن
مدختسا.نيقلغمةرايسلاكرحموةزيملا
ةلسلاحسماوةمعانوةبطرشامقةعطق
.ةلسلاحطسبقثتوأشدختال.ةيانعب
يفلخلالوسنوكلانيزخت

لوسنوكلايفنيزختبةزهجمتناكاذإ
ررحوءاطغلاىلعطغضاف،يفلخلايزكرملا
اذفنموUSBاذفنمكانهنوكيدق.لوصولل

HDMIىلعتاقحلملاليغشتسبقمو
.يزكرملالوسنوكلا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
عئاضبلاةطبرأ

.يفلخلانيزختلازيحيفتيبثتاتورعدجوت
عنمواهتيبثتوعئاضبلامزحلاهمادختسانكمي
.ةبكرملالخاداهتكرح

ةبكرملاةكبش

ةمءالمةكبشبةزهجمةرايسلاهذهنوكتدق
ةعتمألاطبرتاقلحباهتيبثتبمق.ةرخؤملايف
.ةريغصلالامحألانيزختل
.ةليقثلالامحألانيزختلةكبشلامدختستال
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٩٥ نيزختلا
نامألاةعومجم

يفاهتاذبةمئاقةبيقحنعةرابعنامألاةدع
.ةلومحلاةقطنم

ةدعةبيقحيفةدوجوملارصانعلالمتشت
:ىلعنامألا

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

ريذحت}
قيرحلاةيافطىلعةنايصةيلمعءارجإبمق
ةطساوبددحملاينمزلاجمانربلايف
:اًيرودصحفا.اهلةعنصملاةهجلا
قاطنيفيلخادلاطغضلاتابث.

يفرضخألانوللابنمآلاليغشتلا
.طغضلاسايقم

.فلتللصاصرلامتخضرعتمدع.

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

ةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلاىلع
فقسلاةصنمماظن
ماظنلةيبناجنابضقبةبكرملازيهجتمتيدق
ةطساوبةلومحلانيمأتبجي.فقسلاةصنم
اهريغوحيحصلكشبةتبثمةعطاقتمنابضق
هذهو.ةلومحلالقنلةممصملاتاقحلملانم
.كليكونماهؤارشنكمينابضقلا

ريذحت}
نمققحت،ةلحرلاءانثأاًنايحأوةدايقلالبق
لكشبرقتستاهنأو،نامأبةلومحلاتيبثت
بجحتالوةعطاقتملانابضقلانيبواستم
اًدبأمقتال.اهذفاونوأةبكرملاحيباصم
حطسىلعةرشابمةلومحلاليمحتب
ىلعةلومحلاقيلعتبحامسلاوأةبكرملا
مقتالو.ةبكرملايبناجوأيفلخلاءزجلا
نابضقلاتيبثتنودةلومحلاليمحتباًدبأ
نماهريغوحيحصلكشبًالوأةعطاقتملا
دقف.ةلومحلالقنلةممصملاتاقحلملا
فلتوأةافووأةيصخشةباصإثدحت
.تاكلتمملانماهريغوأةبكرملل

قرطىلعةليوطةفاسملدوقتستنكاذإ
فقوأ،ةيلاعتاعرسبدوقتستنكوأةرعو
ءاقبنمدكأتتلرخآلنيحنمةبكرملا
.اهناكميفةلومحلا
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نيزختلا٩٦
ةلومحلانزودودح
ماظنلةلومحلانزولىصقألادحلازواجتتال
يفامب،فقسلاىلعةعتمألاليمحتةكبش
يأوفقسلالماحبصاخلانزولاكلذ
لثمةلومحلالقنلمدختستىرخأتاقحلم
دحلا.فقسلاقيدانصوأةجاردلافوفر
هليمحتنكمييذلاةلومحلانزولىصقألا
مجك١٠٠وهفقسلاةصنمماظنىلع
تاميلعتلايفددحملانزولاوأ)لطر٢٢٠(
تاقحلموأةعطاقتملانابضقلاعمةقفرملا
.لقأامهيأ،ىرخألافقسلاةصنم

ريذحت}
نزوبفقسلاةصنمليمحتباًدبأمقتال
نإ.مسقلااذهيفدّدحملاكلذنمربكأ
نمديزيفقسلاةكبشقوفعئاضبليمحت
نادقفيدافتل.ةبكرملالقثزكرمعافترا
ليمحتلابنجت،ةبكرملاىلعةرطيسلا
ءدبتايلمعوأ،ةيلاعلاتاعرسلاوأ،دئازلا
،ةداحلاتافاطعنالاوأ،ةئجافملاليغشتلا
ةئجافملاتاروانملاوأ،ئجافملاحبكلاوأ
.فقسلاةصنمىلعةلومحدوجودنع

ىلعةلومحمةلومحيأنزونيمضتبجي
نزولاباسحيففقسلاةصنمماظن
ىوصقلاةعسلازواجتتال.ةبكرملللّمحملا
كلذيفامب،ةبكرملاليمحتدنعةبكرملل
فقسلاةصنمماظنىلعةلوقنملاةلومحلا
.ةبكرملايفةلوقنملاةلومحلاوباكرلاو
ةعسوليمحتلالوحتامولعملانمديزمل
.٢١٨/ةبكرملاةلومحدودحعجار،ةبكرملا
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٩٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

رصانعوتادادعلا
ليغشتلا
مكحتلاحيتافم

٩٨..............ةدايقلاةلجعطبض
ةلجعيفمكحتلاحيتافم
٩٨.......................ةدايقلا
٩٨...............ةئّفدُمةدايقةلجع
٩٩..........................قوبلا
/يمامألاجاجزلاةحسام
٩٩.....................ةحساملا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١٠١.......................يفلخلا
١٠٢........................ةلصوبلا
١٠٢.........................ةعاسلا
١٠٢..................ءابرهكلاذفانم
١٠٤..............يكلساللانحشلا
١٠٧..................رئاجسلاةعالو
١٠٧................رئاجسلاضفانم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاحيباصم

١٠٧...................تارشؤملاو
١٠٨.......تاسايقلاةزهجأةعومجم
١١٠...................ةعرسلادادع
١١٠.................تافاسملادادع
١١٠............ةلحرلاتافاسمدادع
نارودةعرسسايقم
١١٠......................كرحملا

١١٠..................دوقولاسايقم
١١٠.....كرحملاتيزطغضسايقم
ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
١١١......................كرحملا
لقانةرارحةجردسايقم
١١٢.......................ةكرحلا
١١٢..............رتيمتلوفلاسايقم
١١٣.........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساحابصم
١١٤......................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
١١٤.......................بكارلل
١١٥............نحشلاماظنحابصم
صحفءوض(لاطعألارشؤمحابصم
١١٥.....................)كرحملا
١١٧.....لمارفلاماظنريذحتحابصم

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

Lane Keep Assist (LKA))ءوض
١١٨....)راسملاىلعءاقبلادعاسم
يفةيئاقلتلاةلمرفلاليطعتءوض
١١٩.......)AEB(ئراوطلاتالاح

تابكرملانمريذحتلارشؤم
١١٩......................ةيمامألا
١١٩.......مامألابةاشمدوجورشؤم
١١٩......رجلاليغشتفاقيإحابصم
ماظنفقوتحابصم

StabiliTrak.................١٢٠
/رجلايفمكحتلاماظنحابصم

StabiliTrak.................١٢٠
ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم

١٢٠.........كرحملاديربتلولحم
١٢١....قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم
يعابريئاوهقيلعتءوض
١٢١........................اياوزلا
١٢٢..........تاراطإلاطغضحابصم
١٢٢......كرحملاتيزطغضحابصم
١٢٣.....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٢٣..................نامألاحابصم
١٢٣....يلاعلاءوضلاليغشتحابصم
١٢٤...حيباصملاليغشتبريكذتلاةادأ
١٢٤............ةعرسلاتبثمحابصم
١٢٤....اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

تامولعملاتاشاش
تامولعمزكرم
١٢٤................)DIC(قئاسلا
١٢٧...............ةبكرملاتامولعم
١٢٧..........ةيمامألاضرعلاةشاش

ةبكرملالئاسر
١٣٠.................ةبكرملالئاسر
١٣٠...........كرحملاةقاطلئاسر
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ليغشتلارصانعوتادادعلا٩٨
١٣١...........ةبكرملاةعرسلئاسر

ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

١٣١.......................ةبكرملا

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

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

١٤٠.......................دعبنع

مكحتلاحيتافم
ةدايقلاةلجعطبض

ةلجعيفيئابرهكلاليوطتلاوةلامإلاطبضل
:ةدايقلا
ةلجعكيرحتلمكحتلاحاتفمىلعطغضا
.فلخلاومامأللوألفسألوىلعألةدايقلا
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضتال

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
عجار.ةدايقلاةلجعبليغشتلارصانعلالخ
.١٥١/ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

ةئّفدُمةدايقةلجع

وأةدايقلاةلجعةئفدتليغشتلطغضا:)
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،اهليغشتفاقيإ
.ةيصاخلاليغشتدنعرزلاراوجبرشؤمءيضي
أدبتىتحقئاقد٣وحنةدايقلاةلجعقرغتست
.نيخستلا
اًيئاقلتةدايقلاةلجعةئفدت
ليغشتلاءدبةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنلمعيدق،دعُبنع
ماظنكلذكودعُبنعليغشتلاءدبءانثأ
.جراخلايفًادرابوجلاناكاذإدعاقملاةئفدت
دنعةدايقلاةلجعةئفدتماظنرشؤملمعيدق
.دعُبليغشتلاءدب
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٩٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
دعاقملاةئفدتماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذا
ةدايقلاةلجعةئفدتماظنأدبيس،اًيئاقلت
دعاقملاةئفدتماظنطيشنتدنعلمعلاب
ةلجعةئفدتماظنرشؤمضرعيس.اًيئاقلت
.ةدايقلاةلجعةرارحةلاحةدايقلا
٤٥/اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإو

١٣١.

قوبلا
ةلجعىلعaىلعطغضا،قوبلاليغشتل
.ةدايقلا

ةحساملا/يمامألاجاجزلاةحسام

رطملارعشتسمعميمامألاجاجزلاةحسام
Rainsense

( رهظي AUTO)، ةزيملاهذهترفوتاذإ

ةزيمنودبيمامألاجاجزلاةحسام
Rainsense

( عطقتملادادعإلارهظي )

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

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

AUTO)ةزيمرفوتلاحيف:)يكيتاموتوألا
Rainsense)اذهمدختسا،)رطملارعشتسم

ليطعتدنعةعطقتملاتاحسمللدادعإلا
تاحسممدختساوأ،رطملارعشتسم
.ةزيملاهذهنيكمتدنعرطملارعشتسم
ةحسامكرح،ةعطقتملاتاحسملاليغشتل
طيرشردأمث،AUTOىلإيمامألاجاجزلا
لفسألوأتاحسملاددرتةدايزلىلعأل
رعشتسم(Rainsenseةزيمتناكاذإ.هليلقتل
"Rainsense"رظنا،ليغشتلاديق)رطملا
.مسقلااذهيفاًقحال
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٠
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
ماظنلئاسعجار.يمامألاجاجزلاةلساغ
لوحتامولعمىلعلوصحلل٣١٩/لسغلا
جاجزلالسغماظنلئاسنازخءلم
.يمامألا

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

ريذحت}
جلثلاةلازإباًمئادمُق،ةبكرملاةدايقلبق
جاجزلاوكّرحملاءاطغنعديلجلاو
فقسلاوجاجزلاةلساغتاهوفويمامألا
عيمجكلذيفامب،ةبكرملاةرخؤمو
ضافخنايدؤيدقثيح.ذفاونلاوحيباصملا
ديلجلاوجولثلامكارتنعةجتانلاةيؤرلا
.مداصتثودحىلإ

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

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
دئازلالمحلاعجار.ةحساملاكرحمىلع
.٣٢٧/يئابرهكلاماظنلاىلع

Night Vision Camera Washer)ةلساغ
)ةيليللاةيؤرلااريماك
ليغشتلةيفاكةجردبمالظلالحيامدنع
ةلساغطيشنتبمق،ةيليللاةيؤرلاماظن
فيظنتلتارمسمخيمامألاجاجزلا
.اريماكلارعشتسم
لوصحلل٢٧٧/ةيليللاةيؤرلاماظنعجار
ةيؤرلاماظنمادختسالوحتامولعمىلع
.ةيليللا

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
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نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب

AUTO)ةحسامعارذكرح:)يكيتاموتوألا
فلبمقمث.AUTOىلإيمامألاجاجزلا
طبضتيكلةحساملاعارذيفةضبقلا
.ةيساسحلا

نمديزملىلعأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا
ليلقتللفسأىلإةضبقلافلبمقو.

.ةبوطرلادضةيساسحلا
جراخيمامألاجاجزلاةحسامعارذكرح.

RainsenseةيصاخليطعتلAUTOعضولا
.)رطملاراعشتسا(
،اهليغشتفاقيإوأRainsenseةزيمليغشتل
ءافضإيف"Rainsenseتاحسام"عجار
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

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

يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

ةلساغ/ةحساميفمكحتلارصانععقتو
جاجزلاةحسامعارذةياهنيفيفلخلاجاجزلا
.يمامألا
.دادعإلاطبضلليغشتلارصانعردأ

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

.حسملاتارمنيبلصافعميفلخلاجاجزلا
ON)ةيفلخلاةحسمملاليغشت:)ليغشت.

يمامألاجاجزلاةحسامعارذعفدا:1
جاجزلاىلعلسغلاماظنلئاسشرلمامألل
ليسغبتاحسمملاموقتفوسو.يفلخلا
دوعتسوأفقوتتساهدعبمث،ةيفلخلاةذفانلا
نمديزمل.اًقبسماهتددحيتلاةعرسلاىلإ
.رارمتسالاعمعارذلاعفدا،ليسغلاتارود
اذإيفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحساملمعتنل
وأاًيلكاًحوتفمةعتمألاقودنصبابناك
اًحوتفمةعتمألاقودنصبابناكاذإ.اًيئزج
دوعتسف،ةيفلخلاتاحساملاليغشتءانثأ
.فقوتتمثنكرلاعضوىلإةحساملا
اذهيفاًقحال"ةيفلخلااريماكلاةلساغ"رظنا
.مسقلا
ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح
كرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
عضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشترصنع

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

Auto Wipe in Reverse Gear)يلآحسم
)يسكعلالقانلايف
يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
ةيفلخلاةحساملالمعتفوسف،فاقيإعضو
لقاننوكيامدنعةرمتسمةروصباًيكيتاموتوأ
ةحسامموقتو)عوجر(Rعضويفةكرحلا
وأةضفخنمحسمتايلمعبيمامألاجاجزلا
ليغشترصنعناكاذإ.ةعرسلاةعفترم
،ليغشتلافاقيإعضويفةيفلخلاةحساملا
موقتو)عوجر(Rعضويفةكرحلالقانو
،INTحسمتايلمعبيمامألاجاجزلاةحسام
اًيكيتاموتوأةيفلخلاةحساملالمعتفوس
.INTحسمتايلمعب

.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإعجار

١٣١.

جاجزلالسغلئاسنازخمادختسامتي
ةذفانلاويمامألاجاجزلانملكليمامألا
.ترفوتاذإ،ةيفلخلاةآرملااريماكوةيفلخلا
صحفا.٣١/ةيفلخلااريماكلاةآرمعجار
نميأناكاذإنازخلايفلئاسلاىوتسم
ماظنلئاسعجار.لمعياللسغلايماظن
.٣١٩/لسغلا

ةيفلخلااريماكلاةلساغ

ةحسامعارذعفدا،كلذبزيهجتلاةلاحيف
لئاسشرلمامألاىلإيمامألاجاجزلا
دوعت.ةيفلخلااريماكلاتاسدعىلعلسغلا
عجار.اهريرحتدنعءدبلاعضوىلإعارذلا
.٣١/ةيفلخلااريماكلاةآرم
اًضيأةيفلخلااريماكلاةلساغطيشنتيدؤي
.ةيفلخلاةذفانلافيظنتىلإ

ةلصوبلا
يفةلصوبةشاشىلعةبكرملالمتشتدق
هيجوتلاةلصوبلالبقتستو.تادادعلاةعومجم
ديدحتماظنيئاوهنمىرخألاتامولعملاو
/StabiliTrakماظنو)GPS(يملاعلاعقاوملا
تامولعموتابثلايفينورتكلإلامكحتلا
.ةبكرملاةعرس
لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق

ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق
.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
اًيكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
.ةيناثةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا

ةعاسلا
ماظنمادختسابخيراتلاوتقولاطبضبمق
"خيراتلا/تقولا"عجار.هيفرتلاوتامولعملا
.١٨٩/تادادعإلاناونعلاتحت

ءابرهكلاذفانم
رايتتلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم
رشابم
فدهبتاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
فتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإ
.MP3لغشموأ،يويلخلا

ليغشتلنيسبقمىلعةبكرملايوتحتو
:تاقحلملا
بيجيفيزكرملالوسنوكلالفسأ.

ةطيرخلا
لوسنوك(يزكرملالوسنوكلالخاد.

)طقفةيداعلاةيضرألا
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ةيداعلاةيضرألالوسنوك

ديربتلاةيضرألوسنوك

ةلاحيفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلاعفرا
.مادختسالامدع

تاقحلملاليغشتسباقمليغشتمتي
:يليامك
دنعتاقحلملاليغشتسباقمليغشتمتي.

نوكيامدنعوأةرايسلاليغشتءدب
ACC/ACCESSORYعضويفلاعشإلا
قئاسلابابحتفمتيىتحوأ)تاقحلملا(
ليغشتفاقيإنمقئاقد١٠لالخ
ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعجار.ةرايسلا
)RAP(/٢٢٥.

هيبنت
ةلوصومةيئابرهكلاتادعملاكرتنإ
يفتقولانمةليوطةرتفلسباقملاب
لمعيفاقيإلاعضوىلعةبكرملانأنيح
ةلازإبجي.ةيراطبلافازنتساىلع
الامدنعسباقملانمةيئابرهكلاةزهجألا
ليصوتبمقتالو،لامعتسالاديقنوكت
ىصقألادحلااهتردقزواجتتيتلاةزهجألا
.ريبمأ١٥هردقو

ةيئابرهكلاتاقحلملاضعبنوكتالدق
دقو،تاقحلملاليغشتسباقمعمةقفاوتم
ةبكرملاىلعدئازلاليمحتلاىلإكلذيدؤي
كانهتناكاذإ.ةيئابرهكلاتارهصملاوأ
.ليكولاعجارف،ةلكشم
عابتانمدكأت،يبرهكزاهجليصوتدنع
عمةنٰمضملاةحيحصلابيكرتلاتاداشرإ
.زاهجلا

هيبنت
ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ

٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتمرايتتلوف
رايتليغشتيسبقمىلعةبكرملايوتحت
.كلذبةزهجمتناكاذإ،بوانتم
ةيفلخلانيزختلاةريجحةقطنم.
يزكرملالوسنوكلانميفلخلاءزجلا.

دمجم/ةجالثب
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يسايق

ةقاطلاليصوتمتي،لاعشإلاليغشتدنع
رزىلعطغضلادعبتلوف220/230سبقمل

ىلعدجويرشؤملرضخأءوضريشي.-
ديوزتمتي.نّكممذفنملانأىلإ-رزلا
متيواهنيكمتدنعتلوف٢٢٠دهجبةقاطلا
نكمي.ذفنملااذهبةيئابرهكلاتادعملاليصوت
ةدعملاعمدحاوليغشتسبقممادختسا
طاو٤٠٠كلهتستيتلاةيئابرهكلا
.ىصقأدحب
زواجتتالةلصتملاةزهجألاعيمجنأنمدكأت

سبقمليغشتفاقيإنكمي.طاو٤٠٠
.-رزىلعطغضلابةقاطلاليغشت

دجويرشؤمءوضءيضيةقاطلانيكمتدنع
يفأطخيأفاشتكامتيالوجرخملاىلع
نوكيامدنعةقاطلاسبقملارفوينل.ماظنلا
متيملو،ليغشتلافاقيإعضويفلاعشإلا
ليصوتمتيملوأ-رزىلعطغضلا
جرخملالمعيال.سبقملابلماكلابسباقلا
مادختسامتاذإ.كرحملاليغشتءدبءانثأ
حرتقملانمف،USBذفنمبلمعيثبزاهج
USBذفنمعجار.ةقاطللUSBذفنممادختسا
/١٥٨.

ريغةقاطردصمىلإةجاحكانهناكاذإ
ماظنليطعتبمقف،ةدايقلاءانثأعطقتم
ىلعطغضلابيئاقلتلاكرحملاليغشت/فاقيإ
/ءدبعجار.يئاقلتلافقوتلاليطعتحاتفم
.٢٢٤/ماظنلافاقيإ

٤٠٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
.رشؤملاحابصمضمويسو
ءاطغبةقاطليغشتسبقممدختستال
.فلاتوأدوقفم
املتاقحلملاليغشتسبقمميمصتمتيمل
متاذإبسانملكشبلمعيالدقو،يلي
:ليصوت
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

طغاضلابلمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأو

اًرقتسمةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
مكحتملاةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغلل
رغصلايهانتمرتويبمكقيرطنعاهب
سمللةرعشتسملاحيباصملاو

ةيبطلاتازيهجتلا.

يكلساللانحشلا
نوكتف،ةنّكمموةزهجمةرايسلاتناكاذإ
لوسنوكلايفيكلسالنحشبةدوزم
ةردقبماظنلالمعي.نيزختلاةلسليزكرملا

يكذفتاهًايكلسالنحشيوزترهوليك١٤٥
ماظنلاةقاطجرخ.Qiعمقفاوتمدحاو
ريبمأ٣ىلإلصيلدعمبنحشلاعيطتسي
يكذلافتاهلاتابلطتملاًقفو)تاو١٥(
.قفاوتملا

ريذحت}
يكلساللانحشلاةيلمعرثؤتنأنكمي
ةّيأوأبلقلاتابرضمّظنملمعىلع
دحأمدختستتنكاذإ.ىرخأةيبطةزهجأ
بيبطلاةراشتسابحصنيف،ةزهجألاهذه
نحشلاماظنمادختسالبقجلاعملا
.يكلساللا
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،ليغشتلاعضويفةبكرملانوكتنأبجي
بجيوأ،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيف
)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاطنوكتنأ
نحشلاةزيمريشتالدق.طيشنتةلاحيف
نحشلاىلإحيحصلكشبيكلساللا
وأRAPعضويفةرايسلانوكتامدنع
وأثوتولبلاربعةيفتاهةملاكمءانثأيف
لثم(فتاهلاضرعنوكيامدنع

Apple CarPlay / Android Auto(
)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاطعجار.اًطشن
/٢٢٥.

ةيوئمةجرد٤٠-يهليغشتلاةرارحةجرد
ةيوئمةجرد٨٥ىلإ)تياهنرهفةجرد٤٠-(
٠ونحشلاماظنل)تياهنرهفةجرد١٨٥(
٣٥ىلإ)تياهنرهفةجرد٣٢(ةيوئمةجرد
دق.فتاهلل)تياهنرهفةجرد٩٥(ةيوئمةجرد
ةشاشىلعنحشلافقوتهيبنتضرعمتي
نحاشلاناكاذإ،هيفرتلاوتامولعملا
ةرارحةجردجراخيكذلافتاهلاوأيكلساللا
نحشلافانئتسامتيس.ةيداعلاليغشتلا
ليغشتلاةرارحةجردىلإلوصولادنعاًيئاقلت
.ةيداعلا

ريذحت}
نحاشلانمةبيرغلاماسجألاعيمجلزأ
.قفاوتملايكذلاكفتاهنحشلبق
وأةيندعملاتالمعلالثم،ةبيرغلاماسجألا
وأقرولاكباشموأمتاوخلاوأحيتافملا
فتاهلانيبتدجاوتاذإ،تاقاطبلا
ةجردعفترتدق،نحاشلاولومحملا
.ريبكلكشباهترارح
ىلعاهيفرذعتييتلاةردانلانايحألايف
يفبيرغمسجفاشتكانحشلاماظن
نيبمسجلااذههيفرشحنييذلاتقولا
فتاهلاةلازإبمُق،نحاشلاويكذلافتاهلا
بيرغلامسجلادربيىتحرظتناويكذلا
اليككلذونحاشلانمهتلازإلبق
.قورحللضرعتت

:قفاوتميكذفتاهنحشل
ىلعرداقيكذلافتاهلانأنمدكأت.١

.يكلساللانحشلا
دق.نحشلابيجنمماسجألاةفاكلزأ.٢

دوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبيال
يكذلافتاهلانيبةبيرغماسجأيأ
.نحاشلاو

يكذلالومحملافتاهلازاهجعض.٣
نميفلخلاءزجلاىلعىلعأللهَهْجوو
.نحاشلا
ماكحإنمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
يفاًمامتهتزكرمويكذلافتاهلاتيبثت
.هتحتءيشيأدوجونودلماحلا
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كيمسلايكذلافتاهلابارجعنميدقف
.نحشلاءادأنمللقيوأنحاشلالمع
هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحلل
ةشاشىلعءارضخ]رهظتس.٤

ةنوقيأبناجبهيفرتلاوتامولعملا
فاشتكامتهنأىلإاذهريشي.فتاهلا
.يكذلافتاهلا
نحاشلاىلعيكذفتاهعضومتاذإ.٥

ىلإهنوللّوحتوأ]زمرأفطناو
ةّيأويكذلافتاهلاةلازإبمُق،رفصألا
رِدأ.بيجلايفةدوجومىرخأءايشأ
رظتناوةجرد١٨٠ةبسنبيكذلافتاهلا
ىلعهتاذاحم/هعضولبقٍناوثعضب
.ديدجنمبيجلا
نحاشلاىلعيكذلافتاهلاعضومتاذإ.٦

نوكتو،رمحألانوللاىلإ]لوحتيو
يكذلافتاهلاوأ/ونحاشلاةرارحةجرد
يكذلافتاهلاةلازإبمق.اًدجةعفترم
ديربتلجأنمنحاشلانمءايشأيأو
.ماظنلا

.نحشلاءانثأانخاسيكذلافتاهلاحبصيدق
ةرارحلاتاجرديف.اًيعيبطاًرمأدعياذهو
.نحشلاةعرسلقتدق،ةنخاسلا
فتاهلاضرعاهيفمتييتلاتابكرمللةبسنلاب
فتاهلاةرارحةجردعفترتدق،يكلساللا
ئطبيدق.يكلساللانحشلاءانثأيكذلا
قلغيوأنحشلانعفقوتيوأيكذلافتاهلا
نمفتاهلاةلازإمزليدق.ةيراطبلاةيامحل
دق.ةرارحلاةجردعافتراعنملةظفاحلا
ةيفاكةجردبفتاهلاديربتءانثأيف]ضموي
دعياذهو.اًيئاقلتيكلساللانحشلافانئتسال
.يدرفلافتاهلاءادأفلتخيدق.اًيعيبطاًرمأ
جماربلانأشبتارارقإ
نمةيكلساللانحشلاةدحوتاجتنمضعب
LGةكرش Electronics, Inc. ("LGE")
ةلصفمردصملاةحوتفمجماربىلعيوتحت
راشملاحوتفملاردصملاصيخارتعجار.هاندأ
نم)راعشإلااذهدعبةجَرْدُميهامك(اهيلإ
.اهمادختساطورشودونبىلععالطالالجأ

OSSراعشإلاتامولعم
)ةيجمربلاتاميلعتلا(دوكىلعلوصحلل
ةرايزىجرُي،جَتنملااذهيفنٰمضملاردصملا

https://opensource.lge.com.ةفاضإلابو
صيخرتلاطورشعيمج،ردصملادوكىلإ
تاراعشإوةيلوؤسملاءالخإو،اهيلاراشملا
رفوتو.ليزنتللهحاتمرشنلاوفيلأتلاقوقح

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
جذامنلايفمادختسالاوعيزوتلاةداعإبحمسي
،ليدعتنودبوأعم،ةيئانثلاوةيردصملا
:ةيلاتلاطورشلاءافيتساةطيرش
دوكعيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإبردصملا
هذهطورشلاةمئاقو،هالعأروكذملا
.يلاتلاةيلوؤسملاءالخإو
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بجييئانثلكشلايفعيزوتلاةداعإدنع.٢

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإرشنةداعإ
ءالخإو،هذهطورشلاةمئاقو،هالعأ
اهريغوأ/وقئاثولايفيلاتلاةيلوؤسملا
.عيزوتلاعمةمٰدقملاداوملانم

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

رئاجسلاضفانم
حادقألالماحيفرئاجسلاةضفنمدجوت
هذهترفوتاذإكلذو،طسوألالوسنوكلاب
.ةزيملا

هيبنت
ريغوأسيبابدلاوأقاروألاعضومتاذإ
يفلاعتشاللةلباقلارصانعلانمكلذ
رئاجسلانأشنمف،رئاجسلاةضفنم
يدؤتنأنيخدتلاداوموأةلعتشملا
.ةبكرملافلتىلإكلذيدؤيدقواهلاعشإل
لخادلاعتشاللةلباقرصانعًاقلطمعضتال
.رئاجسلاةضفنم

نماهبحسبجي،رئاجسلاةضفنمةلازإل
نمدكأتللاًددجماهعفدا.حادقألالماوح
.اهتابث

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
وأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتسا
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا
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دنعةريصقةدملريذحتلاحيباصمضعبءيضت
ديقاهنوكىلإريشتلكرحملاليغشتءدب
لظتوريذحتلاحيباصمءيضتامدنع.ليغشتلا
دحأريشيامدنعوأ،ةدايقلاءانثأكلذك
عجارف،ةلكشمدوجولامتحاىلإسيياقملا
نوكيدق.هلعفتامكلحرشييذلامسقلا
ًارمأًاقحالحالصإلاتايلمعءارجإراظتنا
.ًاريطخولبًافلكم

تاسايقلاةزهجأةعومجم

ةيليللاةيؤرلاوززعملاعقاولاوةحالملاوةضورعملاةيسايقلاسايقلاةزهجأةعومجم
ةهباشتملا

١٢٤/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم.١
١١٠/دوقولاسايقم.٢
١١٠/ةعرسلادادع.٣
١١٠/كرحملانارودةعرسسايقم.٤

ةداعإلةلباقلاتادادعلاةعومجم
نيوكتلا
.ضورعملاعاطقلالكشريغتيدق
:ديدحتللةلباقضرعقرطثالثكانه
ىلعتامولعملاقطانمضرعي:سايقملا
.ةعرسلادادعنيمي
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.ةحالملاةطيرخضرعت:ةطيرخلا
مامأاريماكلاةيؤرضرعت:ARاريماك
.ةرايسلا
ةيليللاةيؤرلااريماكضرعت:ةيليللاةيؤرلا
ةيؤرلاماظنعجار.تادادعلاةعومجمىلع
.٢٧٧/ةيليللا

ىلعbسملا،ةعومجملانيوكترييغتل
راسيىلعسمللابلمعتيتلاةشاشلا
نمبولطملارايخلاددح.تادادعلاةعومجم
.ةمئاقلا
ةعومجملاطيطخترايتخااًضيأنكمي
عجار.هيفرتلاوتامولعملاةشاشمادختساب
.١٨٩/تادادعإلا

ةيسمللاةشاشلاضرعةدحو

ةعومجمراسيىلعةيسملةشاشكانه
:يلياملاهمدختسا.تادادعلا
ةلحرلاتامولعم

ريفوتلاطسوتموةفاسملاضرعلaسملا
.ةيلاحلاةلحرلايفدوقولاكالهتسايف
قيرطنعىرخألاةلحرلاتامولعمضرع
ةشاشلاىلعراسيللوأنيميللاًعيرسريرمتلا
.ةيسمللا

ةلحرلانييعتةداعإلaرارمتسالاعمسملا
.ةيلاحلا
تادادعلاةعومجمطيطخت

ةعومجمتاطيطختضرعلbسملا
.اهديدحتوةحاتملاتادادعلا
ةيولعلاةشاشلا
ةشاشلاعوطسعافتراديدحتلHUDسملا
.ةيولعلا
)AR(ززعملاعقاولااريماك

.ززعملاعقاولاءدبلiسملا،ةحالملاءانثأ
تافطعنملاوراسملاهيجوتاذهضرعي
اريماكلاةروصىلعأتاموسركةمداقلا
ةعومجمةشاشىلعرهظتيتلاةيمامألا
،ةطشنةحالمكانهنكيملاذإ.تادادعلا
تابكارتنودباريماكلاةروصضرعمتيسف
.ةحالملا

ةيليللاةيؤرلا

ةيؤرلاماظنعوطسوةدحديدحتلcسملا
.ةيليللا

Speed Information)تامولعم
)ةعرسلا
تارايخلاليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشمادختسابةيلاتلا
.١٨٩/تادادعإلاعجار

يمقرلاةعرسلادادع
كرحتةعرسىدمةعرسلادادعضرعي
km/hةعاسلايفرتموليكلابامإةبكرملا
mphةعاسلايفليملابوأ)ةعاس/مك(
دادعطبضةداعإنكميال.)ةعاس/ليم(
.ةعرسلا

Speed Sign"ةعرسلاةمالع"
نميتأتيتلا،تامالعلاتامولعمضرعل
ةحالملاماظنيفقيرطلاتانايبةدعاق
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةرايسلايفدوجوملا
مدعةلاحيف"−−"ةمالعلاضرعتس
ريغماظنلاناكوأةعرسدحفاشتكا
.اًرفاوتم

Speed Warning)ةعرسلاريذحت(
سايقملالخادةدئازلاةعرسلاةقطنمرهظت
ةعرسلادادعيف.رمحألانوللابيرظانتلا
.رمحألانوللابيمقرلامقرلارهظي،يمقرلا
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ةعرسلادادع
رتموليكلابةرايسلاةعرسةعرسلادادعرهظُي
ةعاسلايفليملاوأ)اس/مك(ةعاسلايف
.)ةعاس/ليم(
ةعرسلانمريذحتزاهجبةدوزمةبكرملاهذه
/مك١٢٠ةرايسلاةعرسلصتامدنع.ةدئازلا
.نينرتوصردصيفوس،)ةعاس/ليم٧٥(اس
زكرم)DIC(ةشاشىلعةلاسررهظتامك
ةعرسلئاسرعجار.قئاسلاتامولعم
.١٣١/ةبكرملا

تافاسملادادع
اهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـةبكرملا

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

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا

دوقولاسايقم

،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقولاةيمكىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملا
ىلإريشيدوقولاسايقمراوجبمهسدجوي
ةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناج
.دوقولا
ءيضي،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
ةيمككانهلازيال.ضفخنملادوقولاحابصم
ةداعإبجينكلو،ةيقبتمدوقولانمةليلق
.نكممتقوبرقأيفدوقولابةرايسلاةئبعت
يكلامضعباهنعلأسيرومأةثالثيلياميف
ىلإًةراشإتالاحلاهذهربتعتال.تابكرملا
:دوقولاسايقميفةلكشمدوجو
امعليلقبلقأوأرثكأدوقولانوكي.

ليبسىلع.سايقملارشؤمهحضوي
ءالتماىلإسايقملاريشيدق،لاثملا
يفقرغتساهنكلو،فصنلاىلإنازخلا
لقأوأنازخلاةردقفصننمرثكأعقاولا
.ئلتمييكلاهنم

ءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
وأةعرسلاةدايزوأةيوازلفاطعنالا
.ةلمرفلا
رشؤمرقتسيلٍناوثةدعرمألاقرغتسي.

،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ

كرحملاتيزطغضسايقم

ىلإكرحملاتيزطغضسايقمريشي
ليغشتدنع)kPa(لاكسابوليكلابطغضلا
.كرحملا
ةشاشىلعسايقملااذهضرعمتي
يفضرعلاديدحتمتاذإ.هيفرتلاوتامولعملا
ةيمقرةميقضرعمتيسف،تادادعلاةعومجم
.٢ةقطنملايفتادادعلاةعومجمىلع
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كرحملاةعرسبسحتيزلاطغضفلتخيدق
لئاسةرارحةجردوةيجراخلاةرارحلاةجردو
.تيزلاةجوزلودربملا
تيزطغضفلتخيس،زرطلاضعبيف
تاجايتحالاًقفوتيزلاةخضميفكرحملا
ريغتلةعرسبتيزلاطغضريغتيدق.كرحملا
اًرمأدعياذهو.ةلومحلاوأكرحملاةعرس
وأتيزلاطغضريذحتءوضراشأاذإ.اًيعيبط
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرترهظ
)DIC(جراختيزلاطغضنأنمريذحتلل
تيزلاصحفاف،ليغشتلليداعلاقاطنلا
.نكميامعرسأب
.٣١٠/كرحملاتيزعجار

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

ديربتلولحمةرارحةجردسايقم
كرحملا

ديربتلئاسةرارحةجردسايقمسيقي
.كرحملاديربتلئاسةرارحةجردكرحملا
ةشاشىلعسايقملااذهضرعمتي
يفضرعلاديدحتمتاذإ.هيفرتلاوتامولعملا
ةيمقرةميقضرعمتيسف،تادادعلاةعومجم
.٢ةقطنملايفتادادعلاةعومجمىلع
سايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدقوأةللظم
نموأريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
كرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلازمر
.اًدجًانخاس

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

.ةفيثك
سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.

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

ةكرحلالقانةرارحةجردسايقمحضوي
تناكاذإ.ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد
وأ/وءارمحلاةقطنملايفسايقملاةءارق
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرترهظ
)DIC(،نمققحتلاوةبكرملافاقيإبجيف
ضافخناوهةلمتحملابابسألادحأو.ببسلا
.ةكرحلالقانيفلئاسلاىوتسم
ةشاشىلعسايقملااذهضرعمتي
يفضرعلاديدحتمتاذإ.هيفرتلاوتامولعملا
ةيمقرةميقضرعمتيسف،تادادعلاةعومجم
.٢ةقطنملايفتادادعلاةعومجمىلع

هيبنت
ةنوخسلاةلاحيفةبكرملاةدايقبنجت
الإوةكرحلالقنلئاسلةطرفملا
يدؤيدقو.فلتللةكرحلالقانضرعتيسف
الةفلكتلاةظهابحالصإتايلمعىلإاذه
.نامضلااهيطغي

رتيمتلوفلاسايقم

ريشي،ليغشتلاديقلاعشإلانوكيامدنع
.ةيراطبلادهجىلإرتيمتلوفلاسايقم
ةشاشىلعسايقملااذهضرعمتي
يفضرعلاديدحتمتاذإ.هيفرتلاوتامولعملا
ةيمقرةميقضرعمتيسف،تادادعلاةعومجم
.٢ةقطنملايفتادادعلاةعومجمىلع

سايقملااذهنيبي،كرحملاليغشتءانثأ
سايقملالوحتيدقامبر.نحشلاماظنةلاح
.سكعلاوأىندأةءارقىلإىلعأةءارقنم
ةبكرملاتناكاذإ.اًيعيبطاًرمأدعياذهو
،يداعلاليغشتلاقاطنجراخلمعت
حابصمعجار.نحشلاماظنحابصمءيضيسف
سايقملنكميو.١١٥/نحشلاماظن
دنعلقأةءارقاًضيأيطعينأرتيمتلوفلا
.دوقولاكالهتسايفداصتقالاعضوليغشت
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو
ليغشتلاقاطنجراختاءارقلارهظتامبر
تاقحلملانمريبكددعليغشتدنعيداعلا
يفكرحملاكرتعمةبكرملايفةيئابرهكلا
ةلاحلاهذهدعتو.ةليوطةرتفلؤطابتلاةلاح
سيلنحشلاماظننأىلإاًرظنةيعيبط
يفكرحملاوةلماكلاةقاطلاريفوتىلعاًرداق
،كرحملاةعرسةدايزمتتامنيبو.ؤطابتلاةلاح
اًرظناهسفننمةلاحلاهذهححصتنأيغبني
ماظنلحمستىلعألاكرحملاتاعرسنأل
.ةلماكلاةقاطلاءاشنإبنحشلا
يفةريصقةرتفلالإةبكرملاةدايقنكميال
ليغشتلاقاطنجراختاءارقروهظةلاح
يغبنيف،ةبكرملاةدايقبجيناكاذإو.يداعلا
زاهجوويدارلالثم،تاقحلملاةفاكفاقيإ
.ءاوهلافييكت
يداعلاليغشتلاقاطنجراختاءارقلاريشت
ماظنلايفةلمتحمةلكشمدوجوىلإ
عرسأبكترايسةنايصلهجوت.يئابرهكلا
.نكميام
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نامألامازحبتاريكذتلا
نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم
ىلعقئاسللنامألامازحبريكذتحابصمدجوي
تامولعملاةشاشلفسأ،ةيزكرملاةعومجملا
.هيفرتلاو

حابصملااذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
طبربقئاسلاريكذتلسرجتوصردصيو
.هبصاخلانامألامازح
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث
اذإتارمةدعةرودلاهذهلصاوتتامير
ماقوأمازحلادشمدعيفقئاسلارمتسا
.ةرايسلاةكرحءانثأمازحلاكفب
نلف،ميزبإلاباًتبثمقئاسلانامأمازحناكاذإ
.سرجلاتوصردصينلوحابصملاضموي

مازحبيمامألابكارلاريكذتحابصم
نامألا
بكارلاريكذتحابصمةرايسلابدجويامبر
عضورشؤمراوجبنامألامازحطبربيمامألا
ماظنعجار.بكارللةيئاوهلاةداسولا
.٦٧/بكارلاراعشتسا

حابصملااذهضموي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
طبربباكرلاريكذتلسرجتوصردصيو
.مهبصاخلانامألامازح
.مازحلادشمتيىتحءانثأةءاضإلاتبثتمث
طبريملاذإتارمةدعةرودلاهذهرمتست
متلاحيفوأنامألامازحيمامألابكارلا
.ةبكرملاكرحتءانثأهكف
اًتبثميمامألابكارلانامأمازحناكاذإ
ردصينلوحابصملاضموينلف،ميزبإلاب
.سرجلاتوص
طبربيمامألابكارلاريكذتحابصمضمويدق
اذإسرجلاتوصردصيدقامكنامألامازح
ةبيقحلثمدعقملاىلعامءيشعضومت
وأةلاقبلاةبيقحوأديةبيقحوأقاروأ
.رخآينورتكلإزاهجوألومحمرتويبمك
،سرجلاوأ/وريكذتلاحابصمليغشتفاقيإل
مازحتبثوأدعقملاىلعنمءيشلالزأ
.ميزبإلابنامألا

يناثلافصلانامأمازحريكذتءوض
ثلاثلاو
مازحلريكذتءاوضأىلعةرايسلايوتحتدق
.ثلاثلاويناثلافصلانامأ

هذهءيضت،ةرايسلاليغشتمتيامدنع
نييفلخلاباكرلاريكذتلتباثلكشبءاوضألا
اًتباثءوضلكلظيدقمث.نامألامازحطبرب
لظاذإهيبنتتوصلمعيدقو،اًضماووأ
ريغحبصأوأطوبرمريغيفلخلابكارلامازح
ىلإXريشي.ةرايسلاكرحتتامدنع،طوبرم
ةمالعريشت.طوبرمريغدعقملامازحنأ
.نامألامازحطبرىلإرايتخالا
ةيفلخلابكارلانامأةمزحأعيمجتناكاذإ
الوهيبنتلاتوصليغشتمتينلف،ةطوبرم
.ءاوضألا
ريكذتءاوضألوحتامولعمىلعلوصحلل
ريكذتءوض"عجار،يمامألادعقملانامأمازح
مازحريكذتءوض"و"قئاسلادعقمنامأمازح
.اًقبسمةجردملا"يمامألابكارلادعقمنامأ
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طبربيفلخلابكارلاريكذتحابصمضمويدق
متاذإهيبنتلاتوصردصيدقامكنامألامازح
قاروأةبيقحلثمدعقملاىلعامءيشعضو
رتويبمكوأةلاقبلاةبيقحوأديةبيقحوأ
فاقيإل.رخآينورتكلإزاهجوألومحم
لزأ،سرجلاوأ/وريكذتلاحابصمليغشت
نامألامازحتبثوأدعقملاىلعنمءيشلا
.ميزبإلاب

ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصم
ةلكشمكانهتناكاذإحابصملااذهءيضي
هنإ.ةيئاوهلاةداسولاماظنيفةيئابرهك
ةشاشلفسأ،ةيزكرملاةعومجملايفدوجوم
ماظنلاصحفنمضتي.هيفرتلاوتامولعملا
ةيئاوهلاةداسولا)تارعشتسم(رعشتسم
تادحووتادادشلاوباكرلاراعشتساماظنو
راعشتساوكالسألاوةيئاوهلاةداسولا
نمديزمل.صيخشتلاةدحوومداصتلا
،ةيئاوهلاةداسولاماظنلوحتامولعملا
.٦١/ةيئاوهلادئاسولاماظنعجار

ةدعلةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءيضي
ملاذإ.ةبكرملاليغشتءدبمتيامدنعٍناوث
ىلعهحالصإبمقف،اهنيححابصملاءيضي
.روفلا

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

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
بكارلل
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٦٧/بكارلاراعشتساماظن
لوسنوكلالمتشي.ةمهملانامألاتامولعم
ةيئاوهلاةداسولاةلاحلرشؤمىلعيولعلا
.بكارلل

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاعضوب
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل
)ليغشتلافاقيإ(OFFزمرلاءيضيامدنع
،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤميف
ماقدقبكارلاراعشتساماظننأينعياذهف
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإب
.يجراخلايمامألابكارلل
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
ةداسولادادعتساحابصمناكاذإوأ،قالطإلا
ةلكشمكانهنوكتدقف،ًءاضمةيئاوهلا
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.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملابقلعتت
ىلعةمدخلاىلعلوصحللكليكوعجار
.روفلا

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

نحشلاماظنحابصم

دنعةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشت
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ليغشتءدبدنعئفطنيوهو.لمعيحابصملا
.كرحملا

،ةدايقلاءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
نحشلاماظنبةلكشمكانهنوكتدقف
ىدلاهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلا
اذهةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولا
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملا
نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر
عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج
.ةبكرملافاقيإلنمآناكمنعثحبا

ءوض(لاطعألارشؤمحابصم
)كرحملاصحف
عباتلاصيخشتلاماظننمءزجحابصملااذه
دوجومهنإ.ةرايسلابتاثاعبنالايفمكحتلل
ةشاشلفسأ،ةيزكرملاةعومجملايف
حابصملااذهءاضأاذإ.هيفرتلاوتامولعملا
ىلعليلداذهف،كرحملاليغشتءانثأ
ةمدخءارجإرمألامزلتسيدقولطعفاشتكا
ةلالدللةءاضإلالمعتنأيغبني.ةرايسلاىلع
يفلاعشإلانوكيامدنعلمعلاىلع

Service Mode)عاضوأعجار.)ةمدخلاعضو
.٢٢٢/لاعشإلا

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
.ةرايسللررضثودحنودنالوحيسحابصملا

هيبنت
ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
نلامبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشت
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا

هيبنت
قودنصوأكرحملاىلعتاليدعتيأ
وأبرسملاوأمداعلاماظنوأسورتلا
ةليدبتاراطإمادختساوأدوقولاماظن
تافصاومنعةفلتخمتافصاومب
اذهةءاضإىلإيدؤتدقةيلصألاتاراطإلا

)عبتي(
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٦

)عبتي(هيبنت
تايلمعىلإاذهيدؤيدقو.حابصملا
نامضاهيطغيالةفلكتلاةظهابحالصإ
ىلإيدؤيدقرمألااذهنإلب.ةبكرملا
رابتخازايتجايفةرايسلاقافخإ

Emissions Inspection/Maintenance
عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٣٠٧/تاليدعتلاوتاقحلملا

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

:يلياممققحت
لالخنمدوقولابةبكرملاديوزتةلاحيف.

،ءاطغبدوزملاريغدوقولاعمقئياهم
عجار.ءاهتنالادعبهتلازإىلعصرحاف
دوقوةبلعمادختسابنازخلاءلم"
.٢٨٥/نازخلاءلملفسأ"ةلومحم
اذإامفاشتكاصيخشتلاماظنلنكمي
،ةبكرملاباًبكرمهكرتمتدقلوحملاناك
نم.ءاوهلايفدوقولارخبتبحمسيامم
مدععمةدايقلاتالحرنمليلقددعنأش
.حابصملاءافطإليدؤينألوحملابيكرت
ةضفخنمةدوجبدوقومادختسايدؤيدق.

ةضفخنمةءافكبكرحملاليغشتىلإ
هذهلوزتدقو،ةدايقلاةسالسمدعو
ثدحاذإ.كرحملاءامحإدعبلكاشملا
بلطتيس.دوقولاةيعونرييغتبكيلعف،اذه
نملقألاىلعاًدحاودوقونازخرمألا
عجار.حابصملاءافطإلبسانملادوقولا
.٢٨٤/هبىصوملادوقولا

.ليكولاىلإهجوتف،اًئيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب
رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ

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

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ةمدختسمريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلارابتخاءارجإل
يفرثؤتدقةرايسلاىلعةمدخلاءارجإلوأ
ةيئابرهكلاتادعملاعجار.ةرايسلاليغشت
ةجاحلادنعليكولاعجار.٣٠٥/ةيفاضإلا
.ةدعاسمىلإ
صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
ىلعلاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Service Mode)ةمدخلاعضو(.
ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.

ثدحاذإ.ةرطخلاتاثاعبنالايفمكحتلا
ةزهاجةرايسلانوكتنلفرمألااذه
ةدايقءارجإرمألامزلتسيدقوصحفلل
ماظنلانوكينألبقمايأةدعلةينيتور
يفرمألااذهثدحيدق.صحفللاًزهاج
تلوف١٢ةوقبةيراطبلالادبتساةلاح
ءارجإمتاذإوأاهتقاطدافندنعوأاًثيدح
.ةرايسلاىلعاًثيدحةمدخلا
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١١٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا

لمارفلاماظنريذحتحابصم

ةريصقةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
يفدوجومهنإ.ةبكرملاليغشتدنع
تامولعملاةشاشلفسأ،ةيزكرملاةعومجملا
هحالصإىلعلمعافئضيملاذإو.هيفرتلاو
دوجوةلاحيفريذحتللاًزهاجنوكيثيحب
.ةلكشم
ءدبدنعاًئيضميقبوحابصملاءاضأاذإ
.لمارفلابةلكشمدوجوينعياذهف،ليغشتلا
.روفلاىلعلمارفلاماظنصحفىلعلمعا
نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
ماظن.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
دق.ةيئابرهكلالمارفلازيزعتهيدللمارفلا
ءيضيامدنعةدودحمةرايسلاةعرسنوكت
نمنوكيدقف.لمارفلاماظنريذحتحابصم
نوكتدقوألمارفلاةساودعفدبعصلا
قرغتسينأنكميو.ةيضرألانماًريثكتبرتقا
امحابصملاناكاذإ.فقوتلللوطأاًتقوكلذ
ءارجإلةبكرملابحسكنكميف،اًئيضملاز
.٣٦٥/ةبكرملابحسعجار.اهيلعةمدخلا

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

Electric Parking Brake
Light)نكرلالمارفحابصم

)يئابرهكلا

لمارفمادختساءانثأحابصملااذهئيضي
ريرحتدعبحابصملاضيمورمتسااذإ.نكرلا
كانهنإف،ةدايقلاءانثأوأنكرلالمارف
دق.يئابرهكلانكرلالمارفماظنبةلكشم
تامولعمزكرمةشاشىلعةلاسراًضيأرهظت
.)DIC(قئاسلا

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

Electricةنايص Parking Brake
Light)نكرلالمارفحابصم

)ةيئابرهكلا

ةريصقةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
.ةلكشمدوجوةلاح
،ةدايقلاءانثأرهظوأءوضلااذهرمتسااذإ
ةيئابرهكلانكرلالمارفيفةلكشمكانهف
)EPB(.برقأيفليكولاىلإةرايسلابهجوت
دقف،نكرلالمارفىلإةفاضإلاب.نكممتقو
يتلاىرخألانامألافئاظوءادأروهدتي
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفنمديفتست
زكرمةشاشىلعةلاسراًضيأرهظتدق
نكرلالمارفعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.٢٣٨/يئابرهكلا
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لمارفلاماظنريذحتحابصم
)ABS(قالغناللةعناملا

ةرتفلاذهريذحتلاحابصمءيضينأيغبني
يفدوجومهنإ.ةبكرملاليغشتدنعةريصق
تامولعملاةشاشلفسأ،ةيزكرملاةعومجملا
ثيحبهحالصإبلطافئضيملاذإو.هيفرتلاو
.لاطعألانمريذحتللًازهاجنوكي
4WDيمامألاروحملالفققيشعتيدؤيس
.ABSريذحتءوضوABSماظنليطعتىلإ
قيشعتكفدنعABSريذحتءوضئفطنيس
.يمامألاروحملالفق
عرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
فقوأوكلذكنكمأىتمنامأبفقوتلاب
ةبكرملالّغش،كلذدعبو.ةبكرملاليغشت
.ماظنلاطبضةداعإلىرخأةرم
ماظنريذحتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ةرمءاضأاذإوأقالغناللةعناملالمارفلا
ىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلاءانثأىرخأ
امدنعسرجتوصردصيدقامك.ةنايصلا
.اًئيضمحابصملالظي

ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
،ءيضملاديحولاحابصملاوه)ABS(قالغنالل
ىلعيوتحتةبكرملانأىلإاذهريشيف
قالغناللةعناملالمارفلانكلو،ةيداعلمارف
.لمعتال
ماظنريذحتحابصمنمًالكةءاضإةلاحيف
حابصمو)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
ةعناملالمارفلاماظنف،لمارفلاماظنريذحت
لمارفلايفةلكشمدجوتولمعيالقالغنالل
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلا
.ةمزاللاةنايصلا
.١١٧/لمارفلاماظنريذحتحابصمعجار

يئاقلتلافاقيإلاءوض
)AVH(ةبكرملل

AVHماظنتبثيامدنعحابصملااذهءيضي
يئاقلتلافاقيإلاعجار.ةيلاعفبةبكرملا
.٢٤٠/)AVH(ةبكرملل

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(

حابصملااذهئفطني،ةبكرملاليغشتءدبدعب
دعاسمليغشتمدعةلاحيفكلذكلظيو
مدعوأ)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.هرفوت
نوللابحابصملااذهءيضي،هرفاوتةلاحيف
ىلعظافحلادعاسمليغشتةلاحيفضيبألا
اًزهاجسيلنكلو)LKA(ةيرورملاةراحلا
نوللاباًضيأحابصملااذهءيضيو.ةدعاسملل
ىلعظافحلادعاسمليغشتةلاحيفرضخألا
ريفوتلهتيزهاجو)LKA(ةيرورملاةراحلا
.ةدعاسملا
ةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسيدق
ةلجعكيرحتلالخنم)LKA(ةيرورملا
ةمالعنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
دعاسمحابصمءيضي.ةفشتكمريسةراح
نوللاب)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.ةدعاسمللهميدقتدنعينامرهكلا
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هيبنتكينامرهكلانوللابحابصملااذهضموي
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمبصاخ
)LDW(زايتجامتدقهنأىلإةراشإللكلذو
.دصقريغنعةراحلاةمالع
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسممدقينل
)LKA(تناكاذإهيبنتلابموقيوأةدعاسملا
ةرداغمهاجتايفةطشنفاطعنالاةراشإ
ظافحلادعاسمفشتكااذإوأريسلاةراح
موقتكنأ)LKA(ةيرورملاةراحلاىلع
.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلاوأعراستلاب
Laneعجار Keep Assist (LKA))دعاسم
.٢٨٢/)راسملاىلعءاقبلا

يفةيئاقلتلاةلمرفلاليطعتءوض
)AEB(ئراوطلاتالاح

ليغشتفاقيإدنعرشؤملااذهرهظيس
ةاشملاةلمرفوأئراوطللةيئاقلتلاةلمرفلا
.لطعببسباًيلاحاهرفوتمدعوأةيمامألا
/)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارفعجار

٢٧٤.

/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار
٢٧٥.

تابكرملانمريذحتلارشؤم
ةيمامألا

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢٧١/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

مامألابةاشمدوجورشؤم

اذهضمويس،كلذبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
دوجوفاشتكادنعينامرهكلانوللابرشؤملا
.ةبكرملامامأةاشملادحأ

/)FPB(مامألابةاشملاةلمرفماظنعجار
٢٧٥.

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ليغشتدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
هجوتف،كلذثدحيملاذإامأ.ةبكرملا
ناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملاب
ئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعيماظنلا
.رشؤملاحابصم
فاقيإدنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
فاقيإمتلاحيفو.رجلايفمكحتلاماظن
مّكحتلا/StabiliTrakماظنليغشت
اًضيأمتيسف،)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
.)TCS(ّرجلايفمّكحتلاماظنليغشتفاقيإ
ماظنوTCSماظنليغشتفاقيإوليغشتل

ESC،مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٤١/تابثلايفينورتكلإلا

يفمّكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
قالزنانمّدحلامتينلف،)TCS(ّرجلا
ةدعاسمللاًيرورضكلذناكاذإّالإتالجعلا
.ررضّيأنمةكرحلاةعومجمةيامحيف
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف
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StabiliTrakماظنفقوتحابصم

ليغشتدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
،ةيزكرملاةعومجملايفدوجومهنإ.ةبكرملا
ملاذإامأ.هيفرتلاوتامولعملاةشاشلفسأ
ةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف،حابصملائضي
لكشبلمعيماظنلاناكاذإ.ليكولاىدل
.رشؤملاحابصمئفطنيسف،يعيبط
ماظنليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا.
/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
اًضيأمتيسف،تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
.)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإ
عجار،ESCماظنليغشتفاقيإوليغشتل
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٤١/تابثلايف

مّكحتلاماظنليغشتفاقيإمتلاحيف
مّكحتلاماظنو)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
يفمظُنلاهذهمهاستنلف،)TCS(ّرجلايف
ةدايقلاطبضاف.ةبكرملاءادأيفمّكحتلا
.كلذلًاقبط

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

ليغشتدنعةريصقةرتفلحابصملااذهءيضي
،ةيزكرملاةعومجملايفدوجومهنإ.ةبكرملا
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشلفسأ
ةبكرملابهجوتف،حابصملائضيملاذإامأ
ماظنلاناكاذإ.ليكولاىدلةنايصلاءارجإل
حابصمئفطنيسف،يعيبطلكشبلمعي
.رشؤملا
اذهف،ضمويالهنكلواًءاضمحابصملاناكاذإ
ماظنامبروTCSماظننأينعي

StabiliTrak/ESCلكشبناطشناسيلاًضيأ
ىلعظافحلايفنامهاسيالدقولماك
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف.ةبكرملابمّكحتلا
يفليكولاعجار،ةلاحلاهذهترمتسااذإ
زكرمةلاسررهظتدق.نكممتقوعرسأ
.)DIC(قئاسلاتامولعم

وأ/وTCSماظنطيشنتءانثأحابصملاضموي
.StabiliTrak/ESCماظن

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.٢٤١/تابثلايفينورتكلإلا

ةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحمةرارح

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

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

٣١٨.

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

٣١٨.

قئاسلاعضوبمكحتلاحابصم

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.يضايرلا

سيراضتعضوديدحتدنعحابصملااذهئيضي
.ةيضرألا

قرطلاعضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.ةرعولا

عضوديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.رجلا/بحسلا

صاخلاعضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
.٢٤٣/ةدايقلاعضوبمكحتلاعجار.يب

اياوزلايعابريئاوهقيلعتءوض

يئاوهلاقيلعتلاعفردنعحابصملااذهئضي
.يضرأصولخعافترإىصقأل

يئاوهلاقيلعتلاعفردنعحابصملااذهئضي
.يضرأصولخعافترإةدايزل

ريغتتامدنعرضخألانوللابحابصملااذهرهظي
.ىلعأعافتراىلإةرايسلا
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قيلعتلاضفخدنعحابصملااذهئضي
نمجورخلاولوخدلاةلوهسليئاوهلا
.ةرايسلا

ريغتتامدنعرضخألانوللابحابصملااذهرهظي
.لقأعافتراىلإةرايسلا

قيلعتلانوكيامدنعءوضلااذهءيضي
Service(يفيئاوهلا Mode(ةمدخلاعضو
Alignment(وأ Mode(ةاذاحملاعضو.

/اياوزلايعابريئاوهقيلعتماظنعجار
٢٤٥.

تاراطإلاطغضحابصم

ءاوهلاطغضةبقارمماظنبةزهجمتناكاذإ
حابصملااذهءيضيف،)TPMS(تاراطإلايف
هنإ.ةرايسلاليغشتءدبدنعةزيجوةرتفل
ةشاشلفسأ،ةيزكرملاةعومجملايفدوجوم
تامولعملاعيمجمدقتو.هيفرتلاوتامولعملا
سايقزاهجكلذكوتاراطإلاطغضلوح
.تاراطإلاةرارحوطغض
مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع
ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
خفناوةصرفبرقأيففقوت.تاراطإلا
ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلا
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٣٣٩/تاراطإلاطغض

ءيضيمثًالوأحابصملاضمويامدنع
مئادلكشب
ةقيقدةدملضيمولايفحابصملاذخأاذإ
ةلكشمكانهنوكتدقف،اًئيضملظمثاًبيرقت
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب
)TPMS(.ةلكشملاةجلاعممتتملةلاحيفو،
اهيفمتيةرملكيفحابصملاءيضيفوسف
طغضةبقارمليغشتعجار.ةرايسلاليغشت
.٣٤٢/تاراطإلا

كرحملاتيزطغضحابصم
هيبنت
تيزلةبسانملاةنايصلاصقنيدؤيدق
ىلعبترتيدق.كرحملافلتىلإكرحملا
كرحملاتيزىوتسمضافخناعمةدايقلا
نامضيطغينلو.اًضيأكرحملافلت
صحفيغبني.تاحالصإلاهذهةبكرملا
.نكممتقوبرقأيفتيزلاىوتسم
ناكاذإنكلو،رمألامزلاذإتيزلافضأ
لازالوليغشتلاقاطنيفتيزلاىوتسم
ةنايصىلإهجوتف،اًضفخنمتيزلاطغض
رييغتلةنايصلالودجًامودعبتا.ةبكرملا
.كرحملاتيز
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ءدببقعةريصقةدملحابصملااذهءيضي
هجوتف،ئضُيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ةنايصلاءارجإلليكولاىلإةبكرملاب
ينعيف،ةءاضإلايفرمتساوحابصملاءاضأاذإ
لكشبكرحملالالخقفدتيالتيزلانأكلذ
ةبكرملابتيزلاىوتسمنوكيدقف.بسانم
.ماظنلابىرخأةلكشمكانهوأًاضفخنم
.ليكولاعمرمألاعجار

دوقولاضافخناريذحتءوض

نمبرقلابدوقولاضافخناريذحتءوضئضي
ليغشتمتيامدنعةزيجوةرتفلدوقولاسايقم
.ماظنلالمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلا

رشؤمبرتقيامدنعاًضيأئضيهنأامك
اذهفقوتيو.ذافنلانمدوقولاسايقم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملا
ةنايصىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملا

نامألاحابصم

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

يلاعلاءوضلاليغشتحابصم

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
ريغمعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
/ةيمامألاحيباصملابضفخنملا/يلاعلاءوضلا

١٤٣.

IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

/ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٤١.
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حيباصملاليغشتبريكذتلاةادأ

حيباصملامادختسادنعحابصملااذهءيضي
حيباصمنوكتامدنعءانثتساب،ةيجراخلا
.طيشنتلاعضويف)DRL(ةيراهنلاةدايقلا
ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحيتافمعجار
/١٤١.

ةعرسلاتبثمحابصم

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

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ةعرسلا

دنعضيبألانوللاىلإءوضلااذهلوحتي
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاليغشت
نوكيامدنعو)اًرفوتمناكاذإ،ACC(ةعرسلا
ACCطبضدنعرضخألانولللوحتيو،اًزهاج
.اًطشنهنوكو
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار
.٢٥٠/)مدقتم(

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
.بسانملكشب

تامولعملاتاشاش
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعمتي
ديدعلاةلاححضوتيهو.تادادعلاةعومجم
.ةبكرملاةمظنأنم
قئاسلاتامولعمزكرمتامولعمميسقتمتي
)DIC(ةيسيئرقطانمثالثىلإ:
ىلعةيسملةشاشضرعةدحو:١ةقطنملا
.تادادعلاةعومجمراسي
تادادعلاةعومجمىلعضرعت:٢ةقطنملا
.ةعرسلادادعراسيىلع
تادادعلاةعومجمىلعضرعت:٣ةقطنملا
.ةعرسلادادعنيميىلع



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

١٢٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
yوأz:ىلإريرمتللةركبلامدختسا
.يلاتلاوأقباسلاديدحتلا

V:ديدحتوأةمئاقحتفلةركبلاىلعطغضا
ةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاقرصنع
.ضرعلاتادحوضعبنييعت

زكرميفتامولعملاضرعتارايخ
)DIC(قئاسلاتامولعم

زكرميفاهضرعديرتيتلاتامولعملاددح
تادادعإلاةمئاقلالخنمقئاسلاتامولعم
ةعومجملايفضرعلاديدحتقيرطنعوأ
تامولعملاةشاشىلعةرايسلاتامولعميف
تامولعموأ١٨٩/تادادعإلاعجار.هيفرتلاو
.١٢٧/ةبكرملا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش

ةنكمملاضرعلاتادحولكبةمئاقيلياميف
.اهعقاومو)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميف
يفتامولعملاتاشاشضعبرفوتتالدق
.تابكرملاضعب
١ةقطنملا
يفداصتقالاطسوتمو٢ةلحرلاوأ١ةلحرلا
ةلحرلاضرعةشاشرهظت:دوقولاكالهتسا
وأرتموليكلابءاوس،اًيلاحةعوطقملاةفاسملا
.ةلحرلادادعلنييعتةداعإرخآذنم،ليملا
ةشاشلاسملا،ةيلاحلاةلحرلانييعتةداعإل
ةفاسمدادعضرعدنعرارمتسالاعمةيسمللا
.ةلحرلا

Averageةشاشلاضرعت Fuel Economy
)دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم(
لكةكلهتسملاتارتلليبيرقتلاطسوتملا

لكللايمأللوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك١٠٠
ًءانبمقرلاباسحمتي.)نولاغ/ليم(نولاغ
مك١٠٠/تارتللاددعنملجسملاددعلاىلع
رصنعلطبضةداعإرخآذنم)نولاغ/ليم(
طقفمقرلااذهسكعيو.اذهةمئاقلا
ةبكرمللاًيلاحيبيرقتلادوقولاداصتقاىوتسم
.ةدايقلافورظريغتبسحريغتيفوسو
دوقولاكالهتساطسوتمطبضةداعإنكمي
ةشاشلاسملقيرطنعتافاسملادادععم
ةفاسمدادعضرعدنعرارمتسالاعمةيسمللا
.ةلحرلا
٢ةقطنملا
خيراتلاتامولعمضرعت:خيراتلا/تقولا
.ةيلاحلاتقولاو
ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
هذهلطبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةبكرملل
ةعرسلاطسوتمنييعتةداعإنكمي.ةميقلا
ةشاشيفطبضلاةداعإسملقيرطنع
.ةرايسلاتامولعم
ًاليلدلثمياًسايقمضرعي:ةءافكلاسايقم
.ةلاعفةقيرطبةدايقلل

ءارضخةركلكشيفةلاعفلاةدايقلارهظت
ةلاعفلاريغةدايقلارهظت.سايقملاطسويف
.سايقملازكرمىلعأءارفصةركلكشيف
ءارفصةركلكشيفةديدشلاةلمرفلارهظت
.سايقملازكرملفسأ

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعءدبسملا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةريصقةدملفقوتسملا،تقؤملافاقيإل
تقؤملاوةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنع
،رفصىلإتقؤملانييعتةداعإل.ليغشتلاديق
امدنعنييعتلاةداعإرارمتسالاعمسملا
.ةطشنةشاشلاهذهنوكت
ليملاتامولعمضرعي:قيرطلانعاًديعب
،قيرطلاىلعتالجعلاةيوازو،ءافكنالاو
.)4WD(تالجععبرأبعفدلاماظنةلاحو

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
.يلاحلاةيراطبلادهج
ةدوزملاتابكرملايف:ةروطقملالمارف
ةجمدملاةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنب
)ITBC(،يفةروطقملالمارفةشاشرهظت
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

TRAILERةشاشنيبت GAIN)ةردق
اذه.ةروطقملاةردقدادعإ)ةروطقملا
امإ١٠٫٠ىلإ٠٫٠نمهليدعتنكميدادعإلا
.ةلصفنموأةلصتمةروطقمب
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TRAILERةشاشنيبت OUTPUT)تاجرخم
يفةروطقمللءابرهكلاتاجرخم)ةروطقملا
لمارفبةروطقمليصوتهيفمتيتقويأ
ةئيهىلعتاجرخملاضرعمتي.ةيئابرهك
ةطقنمطوطخرهظتدق.يطيرشينايبمسر
.ةروطقملالصومتيملاذإجْرخلاةشاشيف
تيزلارمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملا

REMAINING OIL LIFE تيزلارمع(99%
نم٪٩٩ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملا
.يلاحلاتيزلارمع
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon)رييغت
.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملاتيز
عجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
مايقىلإةفاضإلاب.٣١٠/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإبىصوُي
.٣٧٦/ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
لكشبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبمقتال
تقولافالخبرخآتقويأيفمٰظنمريغ
نكميالثيح.تيزلارييغتهيفمتييذلا
يفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإ
تيزرمعماظننييعتةداعإل.ةيلاتلاةرملا
ةشاشيفطبضلاةداعإسملا،كرحملا
تيزرمعماظنعجار.ةرايسلاتامولعم
.٣١٢/كرحملا

ضرعت:دوقولاكالهتسايفداصتقالا
دوقولاكالهتسايفداصتقالالوحتامولعم
.طسوتملاويلاحلا

Oil Pressure)ضرعي:)تيزلاطغض
وأ)kPa(لاكسابوليكلابكرحملاتيزطغض
.)psi(ةعبرملاةصوبلاىلعلطرلاب

ددعلاضرعل:كرحملاليغشتتاعاس
.كرحملاليغشتتاعاسليلامجإلا

Coolant Temperature)ةرارحةجرد
لئاسةرارحةجردضرعت:)ديربتلالئاس
تاجردلاوأ)C°(ةيوئملاتاجردلابديربتلا
.)F°(ةيتياهنرهفلا

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

رمعللاًريدقتضرعي:ءاوهلارتلفرمع
كرحملاءاوهرتلفمادختساليقبتملا
%٩٥كرحملاءاوهرتلفرمع.ماظنلاةلاحو
ءاوهلارتلفرمعنم%٩٥نأينعي
لئاسرلاضرعمتيس.اًيقبتملازاليلاحلا
ةلاحوكرحملاءاوهرتلفرمعىلعًءانب
ةلاسرلاروهظدنع.ماظنلا

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

REPLACE SOON)بجي،)الاحلادبتسا
برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.نكممتقو
دعبءاوهلارتلفرمعةشاشطبضةداعإمزلي
،طبضلاةداعإل.كرحملاءاوهرتلفلادبتسا
.٣١٣/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنرظنا

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

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

OFF)ةيأضرعمدعحيتت:)ليغشتلافاقيإ
تامولعمضرعقطانميفتامولعم
.ةعومجملا
٣ةقطنملا
ليغشتضرعت:نآلاتوصلاليغشت
.طشنلاتوصلا
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نمةعونتمةعومجمضرعت:ةحالملا
.ةحالملاتامولعم
توصلاتامولعمضرعت:ةحالملاوتوصلا
.اًعمةحالملاو

OFF)ةيأضرعمدعحيتت:)ليغشتلافاقيإ
تامولعمضرعقطانميفتامولعم
.ةعومجملا

ةبكرملاتامولعم
ةرايسلاتامولعمتازيمعيمجيلياميف
.ةنكمملا
طغضا،ةرايسلاتامولعمةمئاقىلإلوصولل
فئاظولاةددعتممكحتلاةدحويفTىلع
)MFC(سملاوأTتانوقيأةمئاقنم
بناجلاىلعةضورعملاةيسيئرلاةحفصلا
.هيفرتلاوتامولعملاةشاشنمرسيألا
تاقاطب٣ةرايسلاتامولعمقيبطتضرعيس
.ةحفصلكل
اًيلاحةضورعملاتاقاطبلاةحفصركذتمتي
.ةريخألالاعشإلاةرودنم
:ةيلاتلاتاقاطبلاىلعةمئاقلايوتحتدق
تاراعشإلا.
تيزلارمع.
تاراطإلاطغض.
دوقولاكالهتسايفداصتقالا.
ةعرسلاطسوتم.

.Timer)تقؤم(

لزيدلامداعلئاس.

دوقولاةافصمرمع.

قيرطلانعاًديعب.

كرحملاليغشتتاعاس.

.Battery Voltage)ةيراطبلادهج(

.Oil Pressure)تيزلاطغض(

ةروطقملالمارف.

.Coolant Temperature)ةرارحةجرد
)ديربتلالئاس

ةكرحلالقانلئاسةرارحةجرد.

ءاوهلارتلفرمع.

لمارفلاةناطبرمع.

تابثلاورجلا.

خيراتلاوتقولا.

ةءافكلاسايقم.

ةيمامألاضرعلاةشاش

ريذحت}
ةديدشةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
لاجميفةياغللةعفترموأعوطسلا
تقولانمديزملاقرغتستدقف،كتيؤر
اذإاهتيؤريفبغرتيتلاءايشألاةيؤرل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
نأنمدكأت.جراخلاباًملظموجلاناك
عضوميفوةمتعمةيولعلاةشاشلاةروص
.كتيؤرلاجميفضفخنم

متي،)HUD(ةيولعةشاشبزيهجتلاةلاحيف
ةبكرملاليغشتلوحتامولعملاضعبضرع
نمةروصلاضرعمتي.يمامألاجاجزلاىلع
ىلعأبةدوجوملاةيولعلاةشاشلاةسدعلالخ
تامولعملارهظت.تاسايقلاةزهجأةحول
.ةرايسلاةمدقموحنةهجتمةروصك

هيبنت
ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

تاغلبةيولعلاةشاشلاتامولعمضرعنكمي
ةعرسلادادعةءارقميقضرعنكمي.ةددعتم
ةيزيلجنإلاتادحولابىرخألاةيمقرلاميقلاو
.ةيرتملاوأ
امنيبويدارلاربعةغللارايتخارييغتنكمي
لالخنمسايقلاتادحورييغتنكمي
١٨٩/تادادعإلاعجار.تادادعلاةعومجم
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يمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع

ضرعتدق،ةبكرملازيهجتةيفيكىلعًءانب
HUD)تامولعمضعب)ةيولعلاةشاشلا

:تاهيبنتلاوأةبكرملالئاسروةيلاتلاةبكرملا
.Speed)ةعرسلا(
توصلا.
فتاهلا.
ةحالملا.
قئاسلاةدعاسمتازيم.
ةبكرملالئاسر.
ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا

ةشاشلاىلعHUDيفمكحتلارصنعدجوي
رفوتت.تادادعلاةعومجمراسيىلعةيسمللا
ةشاشىلعاًضيأHUDيفمكحتلارصانع
.١٨٩/تادادعإلاعجار.هيفرتلاوتامولعملا

:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل
.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
ىلعةيسمللاةشاشلايفHUDسملا.٣

.تادادعلاةعومجمراسي
عافترالللفسأوىلعأتانوقيألاسملا.٤

.HUDطبضلعوطسلاو

عطستوةيولعلاةشاشلاةروصمتعُتفوس
طبضا.ةيجراخلاةرانإلاضيوعتلاًيكيتاموتوأ
.ةجاحلابسح

اًتقؤمةيولعلاةشاشلاةروصءيضتنأنكمي
ىلعسمشلاءوضعضوموةيوازلاًعبت
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.ةيولعلاةشاشلا
ىلإةبطقتسملاةيسمشلاتاراظنلايدؤتدق
.ةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرةبوعص
)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودترايخ

ةدوجوملاةزيملاهذهنإف،ةزهجمتناكاذإ
تامولعملاةشاشلHUDتارايخةمئاقنمض
.HUDةروصةيوازطبضبحمستهيفرتلاو
.١٨٩/تادادعإلاعجار

تانوقيألاىلعطغضا:ةيولعلاةشاشلاريودت
ةشاشةيوازطبضلريودتلللفسأوىلعأ

HUD.يفىوسةزيملاهذهرفاوتتالدق
.)نكرلا(Pعضولا
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ةعرسلادحطمنطبض
دحطمنرييغتنكمي،رفاوتلاةلاحيف
دحةمالعوأةعرسلادحطيرشىلإةعرسلا
يف)تارايخلا(Optionsةمئاقنمةعرسلا
ءانثأةركبلاىلعطغضا.تادادعلاةعومجم
ةمالعطمنرييغتلةعرسلادحطمنزييمت
.هليغشتفاقيإوأةعرسلا
ةيولعلاةشاشلارظانم

سايقلابهيبش،يزيلجنإلاسايقلاضورعم
يرتملا

ةءارقضرعيعضولااذه:ةعرسلاضرع
،ةيرتملاوةيزيلجنإلاتادحولابةعرسلادادع
طقفتامولعملاضعبرهظت.ةعرسلادحو
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع

سايقلابهيبش،يزيلجنإلاسايقلاضورعم
يرتملا

اذهضرعي:ةطشنلانامألاضرعةقيرط
بناجىلإةعرسلاضرعةقيرطعضولا
ىلعقئاسلاةدعاسمليطيطختلامسرلا
قئاسلاةدعاسمتاموسررهظت.راسيلا
،مامألايفةبكرملاو،كبةصاخلاةبكرملا
.ريسلاةراحةلاحتامولعمو،ةوجفلاديدحتو
،قئاسلاةدعاسمتاموسرىلإةفاضإلاب
ةاشملاتاراشتساتارشؤمضرعمتيس
.ةروطقملاحجرأتتارشؤمو

سايقلابهيبش،يزيلجنإلاسايقلاضورعم
يرتملا

ةقيرطضرعيعضولااذه:ةحالملاضرع
ةصاخلاتارشؤملابناجىلإةعرسلاضرع
ةراحلاةرداغمريذحتومامألايفةبكرملاب
ةراحلاىلعظافحلادعاسم/ةيرورملا
تاراشتساو،ةروطقملاحجرأتو،ةيرورملا
ةفاطعناةحالملاتامولعمضرعُت.ةاشملا
ضرعمتي.طشنلاقيرطلاءانثأةفاطعناب
ةحالملاهاجتانوكيامدنعةلصوبلاهاجتا
.طشنريغ
يفةضورعملاةوطخبةوطخةحالملاتاهيبنت
رظنميأيفاًضيأرهظتتادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

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

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا
:نمققحت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.
ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.

.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا
عافتراىلعةطوبضمةيولعلاةشاشلا.

.بسانم
.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.
.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

،ةحيحصريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف
.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
.٣٢٥/يمامألاجاجزلالادبتساعجار

ةبكرملالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
.ةلكشمحيحصتلنيعمءارجإذاختاةرورض
ةروصبلئاسرلانمديدعلارهظتدقو
.ةعباتتم

اليتلالئاسرلاىلععالطالاديكأتنكمي
طغضلاباهحسموةيروفتاءارجإبلطتت
يتلالئاسرلاحسمنكميال.ةركبلاىلع
كلتذيفنتدعبالإةيروفتاءارجإبلطتت
.تاءارجإلا
لمحمىلعلئاسرلاعيمجذاختايغبنيو
ىلعلمعيالةلاسرلاحسمنإثيح؛دجلا
.ةلكشملاحيحصت
عجار،)ةمدخ(SERVICEةلاسرترهظاذإ
.كليكو
ضرعي.لئاسرلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا
:ةيلاتلاعيضاوملالوحلئاسرماظنلا
ةمدخلئاسر.
لئاوسلاتايوتسم.
ةبكرملانامأ.
لمارفلا.
قيلعتلايفمكحتلاةمظنأ.
قئاسلاةدعاسمةمظنأ.
ةعرسلاتبثم.
ةبمللالادبتساوةرانإلا.
لسغلا/حسملاةمظنأ.
ذفاونلاوباوبألا.
نامألاةمزحأ.
ةيئاوهلاةداسولاةمظنأماظن.

ةكرحلالقانوكرحملا.

تاراطإلاطغض.

ةيراطبلا.

كرحملاةقاطلئاسر
هابتنالاعمةدايقلاعراستضافخنا
ةقاطضفخنتامدنعةلاسرلاهذهرهظت
عفدلاةقاطضيفخترثؤيدق.ةبكرملابعفدلا
ترهظاذإ.عراستلاىلعةرايسلاةردقيف
ضافخنايأظحالتملنكلوةلاسرلاهذه
دق.كتهجووحنةدايقلاعباتف،ءادألايف
ةدايقلةمداقلاةرملايفءادألاضفخني
ةدايقنكمي.ةنيعمفورظيفةبكرملا
دقنكلو،ةلاسرلاهذهضرعءانثأةبكرملا
دنع.ةعرسلاوعراستللىصقألادحلاضفخني
اهضرعوأ،ةلاسرلاهذهروهظرارمتسا
ىلإةبكرملابهجوتلابجي،رركتملكشب
.نكممتقوبرقأيفةمدخلاءارجإلليكولا
ليغشتفورظلظيفعفدلاليطعتمتيس
دعبةبكرملاليغشتةداعإلواح.ةنيعم
.نيتقيقدةدمبلاعشإلاليغشتفاقيإ
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ةبكرملاةعرسلئاسر
ليم(ةعاس/مكXXXىلإةعرسلاددحت
)ةعاسلايف
ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهظُت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
قئاسلا،قيلعتلا،ةلمرفلا،ةرارحلا،ميحشتلا
.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملانسيف

يصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملاىلع
صيصختلةحاتملاتازيملاعيمجيلياميف
كلذو،تازيملاضعبرفوتتالدق.ةبكرملا
.ةبكرملابسحىلع
عجار،ثحبلاوماظنلافئاظوةفرعمل
.١٨٩/تادادعإلا

:ةرايسلاصيصختةمئاقىلإلوصولل
ةحفصلاىلعتادادعإلازمرسملبمق.١

.هيفرتلاوتامولعملاةشاشبةيسيئرلا
تارايخلابةمئاقضرعلةرايسلاسملا.٢

.ةحاتملا
.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣

ماظنةشاشنمتارايخلاسملا.٤
وأدادعإلاليطعتلهيفرتلاوتامولعملا
.هنيكمت

:يليامىلعةمئاقلايوتحتدق

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

ىلعماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحول
.ديكأتلاةشاشىلإلاقتنالللاخدإددح.٢
ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣

.ماقرأ
وأماظنلالفقللفقلاءاغلإوألفقسملا
ةمئاقلاىلإةدوعللةدوعسملا.لفقلاءاغلإ
.ةقباسلا

يفلخلادعقملاريكذت
حتفدنعةلاسروةرافصرودصىلإاذهيدؤي
.ةرايسلاليغشتءانثأوألبقيفلخلابابلا
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا

Driver Mode Customization
)قئاسلاعضوصيصخت(
:يليامضرعمتيدقو،سملا
يتدايقعضو
كرحملاتوص.
ةدايقلا.
ةبرعلا.
قاطنلوحتامولعمىلعلوصحلل
يف"قئاسلاعضوصيصخت"عجار،تادادعإلا
.٢٤٣/ةدايقلاعضوبمكحتلا

راهظإ
ءادألاولماعتلاتادادعإدادعإلااذهضرعي
رييغتدنعهيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
.ةدايقلاعاضوأ
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

خانملا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةيئاقلتلاةحورملاةعرس.
ديربتلاةيتاذدعاقملا.
ةئفدتلاةيتاذدعاقملا.
ليغشتلاءدبدنعيفلخلاءزجلاخانمطبض.
يئاقلتلابابضلاليزم.
يئاقلتلايفلخلابابضلاليزم.
يئاقلتلاءاوهلاعيزوت.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٢
ةيئاقلتلاةحورملاةعرس
دنعءاوهلاقفدتةيمكيفدادعإلااذهمكحتي
.يئاقلتىلعخانملابمكحتلاماظنطبض
.ةيلاعوأةطسوتموأةضفخنمسملِا
ديربتلاةيتاذدعاقملا
ديربتليغشتىلعاًيئاقلتةزيملاهذهلمعت
نوكتامدنعةرايسلاليغشتءدبدنعدعقملا
نماًئفدرثكأةروصقملاةرارحةجرد
ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.بولطملا
.٤٥/اهتيوهتو
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا
ةئفدتلاةيتاذدعاقملا
ةئفدتليغشتىلعاًيئاقلتةزيملاهذهلمعت
نوكتامدنعةرايسلاليغشتءدبدنعدعقملا
نمةدوربرثكأةروصقملاةرارحةجرد
ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.بولطملا
.٤٥/اهتيوهتو
ةلجعةئفدتةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةزيملاهذهلمعتسف،ةيكيتاموتوألاةدايقلا
.ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدتليغشتدنع
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا
ليغشتلاءدبدنعيفلخلاءزجلاخانمطبض
خانملاماظنكولسيفدادعإلااذهمكحتي
موقيس.ةرايسلاليغشتءدبدنعيفلخلا

Mimic Frontعمةيفلخلاتادادعإلاةنمازمب
.يمامألاقئاسلاخانمتادادعإ

Mimicوأفاقيإسملا Front.

يئاقلتلابابضلاليزم
جاجزلاىلإاًيئاقلتءاوهلاهجويدادعإلااذه
ىلعءانببابضلاةلازإيفةدعاسملليمامألا
.ةبوطرلافورظوةرارحلاةجرد
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
يئاقلتلايفلخلابابضلاليزم
ليزمليغشتىلعاًيئاقلتدادعإلااذهلمعي
ةجردفورظىلعًءانبةيفلخلاةذفانلابابض
.ةبوطرلاوةرارحلا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
يئاقلتلاءاوهلاعيزوت
ءاوهلاقفدتةقيرطيفدادعإلااذهمكحتي
يئاقلتلامكحتلامادختسادنعةرايسلايف
.خانملاب
ءاوهلاقفدتوأرشابملاءاوهلاقفدتسملا
.رشتنملاءاوهلاقفدتوأيداعلا

مداصتلا/فشكلاةمظنأ
:يليامضرعمتيدقو،سملا
هيبنتلاعون.
يمامألامداصتلاماظن.
مامألانمةاشملافشكةزيم.
عطاقتةطقندنعفقوتلاراذنإ.
ريسلاةكرحعمفّيكتلاراذنإ.

ريسلاةراحرييغتراذنإ.

دعقملامازحدش.

نكرلادعاسم.

رجلابيضقدوجوعمنكرلادعاسم.

ةيفلخلااريماكلابنكرلادعاسمزومر.

ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهيبنت.

فلخلانمةاشملافاشتكا.
هيبنتلاعون
نمهيبنتلاجذومنعونطبضتةزيملاهذه
بنجتيفةدعاسمللقئاسلاةدعاسمةمظنأ
.تامدصلا
يفنامألاهيبنتوأةيتوصتاراشإسملا
.دعقملا
يمامألامداصتلاماظن
مادطصاثودحبهيبنتلادادعإلااذهلنكمي
كمامأةفشتكمةرايسدوجوعملمتحم
ليلقتيفةدعاسملللمارفمادختساهنكميو
.مداصتلاةدش
.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأفاقيإسملِا
مامألايفةاشملاىلعفرعتلا
نمدحلاوأبنجتيفةزيملاهذهدعاستدق
عمةيمامألاتامداصتلانعجتانلاررضلا
ةاشملاةلمرفماظنعجار.نيبيرقلاةاشملا
.٢٧٥/)FPB(مامألاب

.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأفاقيإسملِا
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عطاقتةطقندنعفقوتلاراذنإ
ةرايسلانوكتامدنعقئاسلاةزيملاهذههبنت
لخدتامدنعوأرمحأءوضبرورملاكشوىلع
ًالمتحماًمادطصافشتكتوعطاقتيفةرايسلا
.كمامأةرايسرورمعم
.هيبنتوأفاقيإسملا
ريسلاةكرحعمفّيكتلاراذنإ
امدنعراذنإضرعةلأسمدادعإلااذهددحي
ماظنلاةطساوباًمامتةرايسلافقوتت
أدبتمثةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
.ىرخأةرمكرحتلايفكمامأيتلاةرايسلا
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمعجار
.٢٥٠/)مدقتم(

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
ريسلاةراحرييغتراذنإ
ىلعراذنإضرعةلأسمدادعإلااذهررقي
بنجتيفكتدعاسملةيجراخلاايارملا
وأةيئرملاريغةطقنلايفةرايسبمادطصالا
،ةيئرملاريغةطقنلانمةعرسببرتقتةرايسب
ةراحلارييغتلةروانمبكمايقءانثأكلذو
)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتعجار.ةيرورملا
/٢٧٩.

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

دعقملامازحدش
نامألاةمزحأطبضباًيئاقلتدادعإلااذهموقي
ةمزحأدشمتي.اهطبردنعماكحإببسانتل
ءانثأوةرملوألنامألامازحطبردنعنامألا
.ةيساقلاقيرطلافورظوأةدايقلا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
نكرلادعاسم
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٦٢/فلخلل

هيبنتلاوأليغشتوأليغشتلافاقيإسملِا
.ةلمرفلاو
رجلابيضقدوجوعمنكرلادعاسم
دعاسمماظنناكاذإامدادعإلااذهددحي
ليصوتمتيامدنعحيحصلكشبلمعينكرلا
رجةلصوب،رجلاةلصوةركلثم،ريغصرصنع
.ةرايسلا
ليغشتوأقفرمريغ-ليغشتلافاقيإسملا
.قفرم-
ةيفلخلااريماكلابنكرلادعاسمزومر
دعاسمماظنزومرنيكمتبدادعإلااذهموقي
ةمظنأعجار.ةيفلخلااريماكلابنكرلا
.٢٦٢/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهيبنت
تاعطاقتلاهيبنتةزيملاليغشتاذهحيتي
عجار.اهليغشتفاقيإوأةيفلخلاةيرورملا
/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٦٢.

)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
فلخلانمةاشملافاشتكا
هيبنتضرعيسناكاذإامدادعإلااذهددحي
فلخةاشمرورمةرايسلافاشتكادنع
عوجرلا(Rعضولايفنوكتامدنعةبكرملا
/فلخلايفةاشمدوجوهيبنتعجار.)فلخلل

٢٧٠.

.ةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتوأفاقيإسملِا

ةمءالملاوةحارلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
هيبنتلاتوصىوتسم.
يئابرهكلايفلخلابابلا.
.Hands Free Liftgate/Trunk Control

/ةعتمألاقودنصيفنيديلارحمكحتلا(
)يفلخلابابلا
فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ.
ايارملليكيتاموتوألايطلا.
رطملاتارعشتسمبةدوزملاتاحساملا.
فلخللريسلادنعيئاقلتلاحسملا.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٤
يفليغشتلاءدبيفةدّدمملاةدعاسملا.

تاعفترملا
هيبنتلاتوصىوتسم
.هيبنتلاتوصىوتسمنييعتىلإاذهيدؤي
تامولعملاةشاشيفمكحتلارصانعسملا
.توصلاىوتسمطبضلهيفرتلاو
يئابرهكلايفلخلابابلا
دنعثدحيامديدحتبقئاسللكلذحمسي
ةعتمألاقودنصبابحاتفمىلعطغضلا
.يئابرهكلا
عافترالاىتححتفوألماكلابحتفسملِا
.فاقيإوأصّصخملا

Hands Free Liftgate/Trunk Control
/ةعتمألاقودنصيفنيديلارحمكحتلا(
)يفلخلابابلا
ةعتمألاقودنصبابليغشتبحمسياذهو
/يفلخلابابلاعجار.نيديلامادختسانودب

١٨.
.طقفحتفوأقالغإوحتفوأفاقيإسملِا
فلخلاىلإريسلاءانثأةآرملاةلامإ
ةلامإمتتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
قئاسلايتآرموأ،بكارلاوأ،قئاسلاةآرم
متيامدنعلفسألاىلإنيتيجراخلابكارلاو
نيسحتل)عوجرلا(Rىلإةبكرملاعضورييغت
.ةيفلخلاتالجعلانمبرقلابضرألاةيؤر

رييغتمتيامدنعلئاملااهعضونملقتنتدقف
.اهليغشتفاقيإوأ)عوجرلا(Rنمةبكرملا
.٣٠/يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارمعجار
وأبكارلاوقئاسلا-ليغشتوأفاقيإسملا
.بكارلا-ليغشتوأقئاسلا-ليغشت
ايارملليكيتاموتوألايطلا
طغضلادنعةيجراخلاايارملايطبحمسياذه
مكحتلاحاتفميفQرزىلعرارمتسالاعم
ءاغلإىلإKىلعطغضلايدؤي.دعُبنع
.٢٩/ايارملايطعجار.ايارملايط
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا
رطملاتارعشتسمبةدوزملاتاحساملا
ليغشتىلعاًيكيتاموتوأدادعإلااذهلمعي
فاشتكادنعيمامألاجاجزلاتاحسام
عضولايفتاحساملالمعتو،ةبوطر
.عطقتملا
.لَعفموألطعمسملا
فلخللريسلادنعيئاقلتلاحسملا
ةحسامليغشتباًيئاقلتدادعإلااذهموقي
ةرايسلاسورتلقنمتيامدنعةيفلخلاةذفانلا
.ةبوطرلافاشتكاو)فلخللعوجرلا(Rىلإ
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا

يفليغشتلاءدبيفةدّدمملاةدعاسملا
تاعفترملا
فلخللرادحنالانمةرايسلادادعإلااذهعنمي
طغضلامتيملاذإرادحنالاةديدشةلتىلع
.لمارفلاةساودىلع
.يسايقفاقيإوأدّدممفاقيإسملا

ةرانإلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةطيحملاةءاضإلا.
ةرايسلاعقومديدحتحيباصم.
جورخلادعبامةرانإ.
نيميلاوأراسيلاىلعرورملاةكرح.
.Advanced Forward Lighting)ةرانإلا

)ةمدقتملاةيمامألا
راهنلاءانثأةرخؤملاءاوضأ.
.Automatic High Beam Assist)دعاسم

)يئاقلتلاعفترملاءوضلا
طيحملادهشملاةرانإ.
ةطيحملاةءاضإلا
نولصيصختىلعةردقلادادعإلااذهرفوي
.ةيلخادلاةزيمملاةرانإلاةفاثكو
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
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ةرايسلاعقومديدحتحيباصم
ةيجراخلاءاوضألاليغشتبدادعإلااذهموقي
حاتفميفKىلعطغضلادنعةزيجوةرتفل
.دعُبنعمكحتلا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
جورخلادعبامةرانإ
حيباصملاةءاضإةدمدادعإلااذهددحي
ةرايسلاليغشتفاقيإدعبةيسيئرلا
.اهترداغمو
١٢٠وأةيناث٦٠وأةيناث٣٠وأفاقيإسملا
.ةيناث
نيميلاوأراسيلاىلعرورملاةكرح
ةيمامألاةرانإلاماظنكولسدادعإلااذهددحي
ريستيذلاقيرطلابناجىلعًءانبةمدقتملا
.ةرايسلاهيلع
Leftسملا Hand Traffic)رورملاةكرح
Rightوأ)ىرسيلاديلاةهجب Hand Traffic
.)ىنميلاديلاةهجبرورملاةكرح(

Advanced Forward Lighting)ةرانإلا
)ةمدقتملاةيمامألا
اًيئاقلتةيمامألاحيباصملادادعإلااذهطبضي
ربكأةءاضإريفوتلتاينحنملاواياوزلادنع
.قيرطلل

وأ)ليغشتلافاقيإ(Offسملا
Curve Lighting)وأ)ىنحنملاةرانإ

Intelligent Low Beam Lighting)ةرانإ
.)ةيكذلاضفخنملاءوضلا
راهنلاءانثأةرخؤملاءاوضأ
ءاوضأليغشتىلعدادعإلااذهلمعي
نيسحتلراهنلاءانثأةدايقلاءانثأةرخؤملا
.نيرخآلانيقئاسللةرايسلاةيؤر
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

Automatic High Beam Assist)دعاسم
)يئاقلتلاعفترملاءوضلا
ةيلاعلامزحلاطبضةيفيكدادعإلااذهددحي
.ةرايسلاةئيبلاًقفو
حيباصملاماظنوأIntelliBeamسملا
.ةفيكتملاةيسيئرلا
طيحملادهشملاةرانإ
ةرايسللةيبناجلاءاوضألادادعإلااذهلغشي
ماظنمادختسادنعةروصلاةدوجنيسحتل
.ةيطيحملاةيؤرلااريماك
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
:يليامضرعمتيدقو،سملا
اًيئاقلتبابلالفق.
اًيئاقلتبابلالفقءاغلإ.
لجؤملابابلالفق.

اًيئاقلتبابلالفق
دنعاًيئاقلتباوبألالفقبدادعإلااذهموقي
.ةرايسلاليغشتءدب
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
اًيئاقلتبابلالفقءاغلإ
متيسباوبأةيأديدحتبدادعإلااذهحمسيو
عضورييغتمتيامدنعاًيكيتاموتوأاهلفقحتف
.)نكر(Pعضوىلإةبكرملا
.قئاسلابابوأباوبألالكوأفاقيإسملِا
لجؤملابابلالفق
ةرتفلةرايسلالفقىلإدادعإلااذهيدؤيس
.باوبألاعيمجقالغإدعبةريصق
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

دعُبنعليغشتلاوحتفلاولفقلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم.
دعُبنعلفقلابمالعإ.
دعُبنعبابلاحتف.
دعُبنعةحوتفملاباوبألالفقةداعإ.
ليغشتلادنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت.

دعُبنع
ليغشتلادنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت.

دعُبنع
دعُبنعذفاونلاليغشت.



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٦
يكيتاموتوألاباوبألالفق.
يبلسلاباوبألالفق.
ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت.
نمدعبنعمكتلاحاتفمةلازإهيبنت.

ةرايسلا
دعُبنعحتفلابمالعإلارشؤم
حيباصملاضيموبدادعإلااذهموقيس
حاتفممادختسابةرايسلاحتفدنعةيجراخلا
.دعُبنعمكحتلا
.حيباصملاوأفاقيإسملا
دعُبنعلفقلابمالعإ
متييتلاتاقيلعتلاعوندادعإلااذهرفوي
حاتفممادختسابةرايسلالفقدنعاهميدقت
.دعُبنعمكحتلا
وأقوبلاوحيباصملاوأفاقيإسملا
.طقفقوبلاوأطقفحيباصملا
دعُبنعبابلاحتف
متيسباوبألانميأديدحتدادعإلااذهحيتي
مكحتلاحاتفميفKىلعطغضلادنعاهحتف
.دعُبنع
.قئاسلابابوأباوبألالكسملا

دعُبنعةحوتفملاباوبألالفقةداعإ
ملاذإةرايسلانيمأتىلعدادعإلااذهلمعي
نمةيناث٣٠نوضغيفباوبألاحتفمتي
حتفلدعُبنعمكحتلاحاتفممادختسا
.باوبألا
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا
ليغشتلادنعديربتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنع
ةدربملادعاقملاليغشتبدادعإلااذهموقيس
يفدعُبنعليغشتلامادختسادنعاًيئاقلت
ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةراحلامايألا
دعبنعةبكرملاليغشتءدبو٤٥/اهتيوهتو
/١٢.
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا
ليغشتلادنعةئفدتلاةيتاذدعاقملاليغشت
دعُبنع
ةئفدملادعاقملاليغشتبدادعإلااذهموقيس
يفدعُبنعليغشتلامادختسادنعاًيئاقلت
ةيمامألادعاقملاةئفدتعجار.ةدرابلامايألا
دعبنعةبكرملاليغشتءدبو٤٥/اهتيوهتو
/١٢.
ةلجعةئفدتةزيمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةزيملاهذهلمعتسف،ةيكيتاموتوألاةدايقلا
ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدتليغشتدنع
.دعُبنع
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا

دعُبنعذفاونلاليغشت
ذفاونللدعُبنعليغشتلادادعإلااذهحيتي
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفممادختساب

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٦/)حاتفم
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
يكيتاموتوألاباوبألالفق
حتفمتيسيتلاباوبألايأدادعإلااذهددحي
بابضبقميفرزلامادختسادنعاهلفق
.ةرايسلالفقحتفلقئاسلا
بابOnوأباوبألالكOffسملِا
.طقفقئاسلا
يبلسلاباوبألالفق
لفقمتيسناكاذإامدادعإلااذهددحي
دعبكهيبنتواهلفقوأاًيكيتاموتوأةرايسلا
اًديعبيشملاءانثأباوبألالكقالغإ
عجار.دعُبنعمكحتلاحاتفمةطساوب

Remote Keyless Entry (RKE) System
Operation)نودبلوخدلاماظنتايلمع

.٦/)حاتفم
وأقوبلاتوصعمليغشتلاوأفاقيإسملِا
.ليغشت
ةرايسلايفحاتفملانايسنهيبنت
حاتفمكرتدنعاًهيبنتدادعإلااذهردصي
.لمعتاليتلاةرايسلايفدعُبنعمكحتلا
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١٣٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا
ةرايسلانمدعبنعمكتلاحاتفمةلازإهيبنت
يفتارمثالثقوبلاتوصدادعإلااذهردصي
ليغشتلاديقةبكرمنمجورخلاةلاح
.دعُبنعمكحتلاحاتفممادختساب
)ليغشت(Onوأ)ليغشتفاقيإ(Offسملِا

بوكرلاعافترا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
يئاقلتلاجورخلا/لوخدلا.
يئاقلتلاجورخلا/لوخدلا
ةرايسلاتناكاذإامةزيملاهذهددحت
وألوخدلاليهستلاًيئاقلتضفخنتس
.اهنمجورخلا
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا

ةاقرملا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةيكيتاموتوألاةاقرملا.
ةاقرملاديدمت.
ةيكيتاموتوألاةاقرملا
.اهمادختساوةاقرملاعضومةزيملاهذهددحت
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا

ةاقرملاديدمت
ىلإةاقرملالقنىلعةزيملاهذهلمعت
عماهمادختسانكميىتحرشتنمعضوم
.باوبألاقالغإ
.ديدمتوأفاقيإسملا

سولجلاعضو
:يليامضرعمتيدقو،سملا
دعقملامادختساةركاذ.
دعقملانمجورخلاةركاذ.
دعقملامادختساةركاذ
عاضوألاءاعدتساباًيئاقلتةزيملاهذهموقت
دنع٢وأ١رزيفلبقنمةظوفحملا
ىلإليغشتلافاقيإنملاعشإلاليوحت

ACC/ACCESSORY)عجار.)تاقحلملا
.٤٣/ةركاذلالالخنمةطوبضملادعاقملا
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا
دعقملانمجورخلاةركاذ
جورخلارزعضومءاعدتسابةزيملاهذهموقت
نملاعشإلارييغتدنعاًيئاقلتاًقباسنزخملا
ACC/ACCESSORYوأ)ليغشتلا(onعضو
نوكيو)ليغشتلافاقيإ(offىلإ)تاقحلملا(
ةطوبضملادعاقملاعجار.اًحوتفمقئاسلاباب
.٤٣/ةركاذلالالخنم
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا

قيلعتلا
:يليامضرعمتيدقو،سملا
ةمدخلاعضو.
ةاذاحملاعضو.
ةمدخلاعضو
قيلعتلاماظنليطعتىلعةزيملاهذهلمعت
وأقيلعتلاعفرعنملمدختستويئاوهلا
.دصقنودهضفخ
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا
ةاذاحملاعضو
عافترانيسحتىلعةزيملاهذهلمعتس
.تالجعللةقدرثكألاةاذاحملاريفوتلةرايسلا
.ليغشتوأليغشتلافاقيإسملا

Remote Key Relearn)حاتفمفييكت
)دعُبنعمكحتلا
يسنموأديدجحاتفمدادعإىلإكلذيدؤي
بيجيفحاتفملاعض.ةرايسلايفمادختسالل
سملوةرايسلانكرنمدكأت.لاسرإلازاهج
.ليغشتلاءدب
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٨

لماشلامكحتلاماظن
دعبنع
لماشلامكحتلاماظنةجمرب
دعبنع

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

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
عتمتيالبآرملابابحتفلزاهجيأعم
يأاذهلمشيو.عجارتلاوفقوتلاةيصاخب
ةعونصملابآرملابابحتفةزهجأنمزارط
.١٩٨٢ناسين/ليربأنملوألالبق

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

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣
ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
ةحومسملاةدملازواجتلاحيفو،تقولل
ةفاكأرقا.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنّيعتيس
يملاعلاماظنلاةجمربلبقتاميلعتلاهذه

لضفألانمنوكيدقو.دعبنعمكحتلل
كعمرخآصخشةدعاسمىلعلوصحلا
.ةجمربلاةيلمعءانثأ

لومحملالاسرإلازاهجفرطكسمأ.١
مس٨-٣ةفاسمىلعهفرطنوكيثيحب
يملاعلاماظنلارارزأنم)تاصوب٣-١(
ءوضىلإرظنلاعم،دعبنعمكحتلل
لاسرإلازاهجريفوتمتي.رشؤملا
ةعنصملاةهجلالالخنملومحملا
.بآرملابابحتفزاهجلبقتسمل
يملاعلاماظنلارارزأدحأررحوطغضا.٢

.هتجمربمتتلةثالثلادعبنعمكحتلل
زاهجرزىلعرارمتسالاعمطغضا
زاهجرزررحتال.ديلابلومحملالاسرإلا
ءوضريغتيىتحديلابلومحملالاسرإلا
ضيموىلإءيطبضيمونمرشؤملا
زاهجررحمث.رمتسمءوضوأعيرس
.ديلابلومحملالاسرإلا
تاباوبحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلاءاغلإتاجارجلا
تاراشإ"يفروكذملاءارجإلامادختساو
"تاباوبلاليغشتةزهجأضعبلويدارلا
.مسقلااذهيفًاقحالحضوملا
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١٣٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملاًثيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
كرحتاذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

اذهفرزلاىلعطغضلادنعبآرملاباب
دجويال.ةجمربلاةيلمعحاجنىلعليلد
.٦ىلإ٤نمتاوطخلامامتإلعاد

ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.
طغضلامزليدقفبآرملابابكرحتي
،ةيناثلاةرملايف.ىرخأةرمرزلاىلع
يذلارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
.ناوثسمخةدملاًثيدحهتجمربتمت
كرحتاذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ
اذهفرزلاىلعطغضلادنعبآرملاباب
دجويال.ةجمربلاةيلمعحاجنىلعليلد
.٦ىلإ٤نمتاوطخلامامتإلعاد

يفرمتساف،جارجلابابكرحتيملاذإ.
.٦-٤تاوطخلاةجمرب

يكذلارزلاوأملعتلارز

ددح،٣ىلإ١نمتاوطخلامامتإدعب.٤
لخاديكذلارزلاوأملعتلارزعقوم
بابحتفلابقتسازاهجىلعجارجلا
بسحهنولورزلامسافلتخيدق.جارجلا
.ةعّنصملاةهجلا
وأ)فّرعت("Learn"رزىلعطغضا.٥

"Smart")مامتإمزلي.هررحمث)يكذلا
نمةيناث٣٠نوضغيف٦ةوطخلا
.رزلااذهىلعطغضلا
عمةوقبطغضاوةبكرملاىلإعجرا.٦

يملاعلاماظنلارزىلعرارمتسالا
مثنيتيناثةدملبردملادعبنعمكحتلل
/راظتنالا/طغضلا"لسلستررك.هررح
ةيلمعلامكإلتارمثالثىتح"ريرحتلا
.بيردتلا

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
.نآلابآرملابابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نييّقبتملانيّرزلاةجمربلةيلمعلارّرك

صوصخبةدعاسميقلتوأراسفتسالل
وأwww.homelink.com/gmعجار،ةجمربلا
ةبسنلابو،3515-355-800-1مقرىلعلصتا
تايالولاجراخنمةدراولاتاملاكملل
قبطنتفوسف،وكيرتروبوأادنكوأةدحتملا
دقيتلاةيلودلاتاملاكملاموسراهيلع
فتاهلاوأيضرألاطخلاىلعًءانبفلتخت
.لاوجلا

ليغشتةزهجأضعبلويدارلاتاراشإ
تاباوبلا
نيناوقوةباوبلايلغشمضعببلطي
تقولايهتنينأةيدنكلاةيكلساللاتاددرتلا
عطقنتوألاسرإلاةزهجأتاراشإلصصخملا
دقو.ثبلانمٍناوثةدعدعبتاراشإلاهذه
ماظنلاطقتليلةيفاكريغةدملاهذهنوكت
ءانثأةراشإلادعبنعمكحتلليملاعلا
.ةجمربلا
يلياممدختساف،ةجمربلاةيلمعحلفتملاذإ
ماظنلاةجمرب"يف٢مقرةوطخلانمًالدب
:"دعبنعمكحتلليملاعلا
يملاعلاماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
زاهجرزىلعطغضلاعمدعبنعمكحتلل
نيحلنيتيناثلكهريرحتولومحملالاسرإلا
يملاعلاماظنلاةطساوبةراشإلالوبق
ماظنلارشؤمءوضضمويس.دعبنعمكحتلل
مث،ةيادبلايفءطببدعبنعمكحتلليملاعلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٠
تباثءوضوأعيرسضيموىلإلوحتي
ةجمرب"ناونعنمض٣ةوطخلاعبات.رمتسم
.لامكإلل"دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا

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

عفرتال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١
.رزلانعكعبصإ
٢٠دعبضيمولايفرشؤملاحابصمأدبي.٢

ةوطخلاىلإلقتنا،رزلاريرحتنود.ةيناث
مكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب"يف١
"دعبنع
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١٤١ ةرانإلا

ةرانإلا
ةيجراخلاةءاضإلا

حيباصملايفمكحتلاحيتافم
١٤١.....................ةيجراخلا
حيباصملاليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ

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

١٤٤..................ةيكيتاموتوألا
ىوتسمطبضيفمكحتلاحاتفم
١٤٥.............ةيمامألاحيباصملا
١٤٥.....رطخلانمريذحتلاتاضماو
رييغتوفاطعنالااتراشإ

١٤٥........................ةراحلا
١٤٥..............فاطعنالاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
١٤٦.....................تاسايقلا
١٤٦...............ةيلخادلاحيباصملا
١٤٦..................فقسلاءاوضأ
١٤٧.................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٤٧............لوخدلادنعةءاضإلا
١٤٧............جورخلانعةءاضإلا
١٤٧...........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٤٨...........ةيراطبلاةقاطةيامح
ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٤٨.....................ةيجراخلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملايفمكحتلاحيتافم
ةيجراخلا

ةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعاًتبثم
:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ

O:ءاغلإوةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإ
ىلإرِدأ.)يكيتاموتوأ(AUTOعضولاطيشنت
OعضولاطيشنتةداعإلىرخأةرمAUTO
.)يكيتاموتوأ(

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسح،اًيكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا

كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
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ةرانإلا١٤٢
حيباصمعمةيسيئرلاحيباصملالعشي:2

.تادادعلاةحولءاوضأونكرلا
ءانثأةيسيئرلاحيباصملاليغشتمتيامدنع
ةيسيئرلاحيباصملائفطنت،ةبكرملاليغشت
فاقيإنمقئاقد١٠دعباًيكيتاموتوأ
ةيمامألاحيباصملاليغشتمتيامدنع.لاعشإلا
حيباصملالظتفوس،ةبكرملافاقيإءانثأ
ءافطإلانمقئاقد١٠لبقةءاضمةيمامألا
ردأ.ةيراطبلانحشدافنعنملاًيكيتاموتوأ
ىلإيسيئرلاحابصملايفمكحتلاحاتفم
ليغشتلاعضوىلإهدعأمثفاقيإلاعضو
١٠ةدملةءاضمةيمامألاحيباصملالظتيك
.ةيفاضإقئاقد

IntelliBeamماظن

ماظنلااذهموقي،هبزيهجتلاةلاحيف
ءوضللةيسيئرلاحيباصملاءافطإوليغشتب
.ةطيحملارورملافورظلاعبتيلاعلا
ةيسيئرلاحيباصملاليغشتبماظنلاموقي
طيحملاناكملانوكيامدنعيلاعلاءوضلل
يأدجويالوةيفاكةجردبامتعم
.ىرخأتابكرم

تادادعلاةعومجميفbحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظننيكمتمتيامدنع

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت

bطغضا،IntelliBeamماظننيكمتل
لحيامدنعفاطعنالاةراشإعارذىلع
يفمكحتلارصنعنوكيوجراخلابمالظلا
.2وأAUTOعضولاىلعيجراخلاحابصملا
IntelliBeamماظنبةدايقلا

الإةيلاعلاحيباصملاطيشنتبماظنلاموقيال
٢٥(ةعاس/مك٤٠زواجتتةعرسبةدايقلادنع
.)ةعاس/ليم
قرزألايلاعلاءوضلاليغشتحابصمرهظي
حيباصمءيضتامدنعتادادعلاةعومجمىلع
.يلاعلاءوضلا
جاجزلافصتنمنمبرقلابرعشتسمكانه
.ماظنلايفاًيكيتاموتوأمكحتييمامألا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب

،ليغشتلاديقةيلاعلاةيسيئرلاحيباصملالظت
ثودحىتح،يكيتاموتوألامكحتلاتحت
:ةيلاتلاتالاحلاىدحإ
ةيسيئرلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةبكرملةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبست
ثيحبةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.

ةيسيئرلاحيباصملاةءاضإرمألابلطتيال
.ةيلاعلا
ةعاس/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.

.)ةعاس/ليم١٢(
ةطساوبIntelliBeamماظنليطعتمتي.

.فاطعنالاةراشإعارذيفدوجوملارزلا
bىلعطغضا،كلذثودحةلاحيف
حاتفمنوكيامدنعفاطعنالاةراشإعارذب
عضولايفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا

AUTOماظنطيشنتل2وأIntelliBeam.
ةراشإللتادادعلاةعومجمحابصمءيضيس
.IntelliBeamماظنطيشنتةداعإىلإ

ملاذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ىرخأةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسي
:يليامميأببسب
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

متيملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشك

/و،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ
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١٤٣ ةرانإلا
ةبكرملاحيباصمنعفشكلانكميال.

وأناخدلاوأمداعلاةفاثكببسبىرخألا
وأقيرطلاذاذروأجلثلاوأبابضلا
قئاوعلانمكلذريغوأ،بابضلا
.اًوجةلومحملا
وأ،هعدصتوأ،كترايسجاجزةفاظنمدع.

نمدحلاهنأشنمءيشلبِقنمهتقاعإ
.يئوضلاساسحلاةيؤرلاجم

ةيمامألااهتفاحنأةجردلكتبكرمليمحت.
لعجيفببستيامم،ىلعأللعفترت
،ىلعألابوصهجتييئوضلاساسحلا
نعفشكلانمهنّكمياليذلارمألا
.ةرخؤملاحيباصموةيسيئرلاحيباصملا
ةريثكقرطىلعةبكرملاةدايقمتي.

.لالتلاةريثكوأجيراعتلا
حيباصملاليطعتلةرورضكانهنوكيدق
اذإيلاعلاءوضلليكيتاموتوألاةيسيئرلا
.ركذلاةفلاسفورظلانميأققحت

ليغشتفاقيإبريكذتلاةادأ
ةيجراخلاحيباصملا
توصردصيسف،اًحوتفمباوبألادحأناكاذإ
حيباصملاليغشتمتيامدنعريكذتنينر
لاعشإلاواًيودينكرلاحيباصموأةيسيئرلا
يفمكحتلاحاتفمردأ،نينرلافاقيإلو.أفطم
وأ)فاقيإ(offعضولاىلإيجراخلاحابصملا
هليغشتدعأمث،)يكيتاموتوأ(AUTOعضولا
ةداعإوبابلاقالغإكنكميوأ،ىرخأةرم
،)يكيتاموتوأ(AUTOعضولايف.هحتف

فاقيإدرجمبةيسيئرلاحيباصملائفطنت
ةرتفءاهتناىتحةئيضملظتوألاعشإلا
كلذنيكمتمتاذإ(يسيئرلاحابصملاريخأت
ةرانإ"عجار.)قئاسلاتامولعمزكرميف
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإتحت"جورخلا
.١٣١/ةبكرملا

ضفخنملا/يلاعلاءوضلاريغم
ةيمامألاحيباصملاب
مثكنعاديعبفاطعنالاةراشإعارذعفدا
.ةيلاعلاءاوضألاليغشتلهررح
عفدا،ىرخأةرمةضفخنملاةءاضإلاليغشتل
.هررحمثكوحنهبحساوأىرخأةرمعارذلا

ديقةيلاعلاةيمامألاحيباصملانوكتامدنع
اذهرشؤملاءوضنوكيسف،ليغشتلا
ديقتاسايقلاةزهجأةحوليفدوجوملا
.اًضيأليغشتلا

يطختلاضيمو
حيباصملامادختساةزيملاهذهكلحيتت
قئاسلةراشإءاطعإلةءاضإلاةيلاعةيمامألا
اذإىتحلمعتيهو.هيطختديرتكمامأ
عضولايفةيمامألاحيباصملاتناك
.يكيتاموتوألا
مثكوحنفاطعنالاةراشإعارذبحسا
.اهمادختسالهررح
ةئيضمةيسيئرلايلاعلاءوضلاحيباصملظت
.كهاجتايفبوحسمعارذلانأاملاط
يفدوجوملاةيلاعلاةءاضإلارشؤمءيضي
ىلإعوجرللعارذلاررح.تادادعلاةعومجم
.يداعلاليغشتلا

)DRL(يراهنلاليغشتلاحيباصم
نيرخآلاىلع)DRL(راهنلاحيباصملّهست
.راهنلاءانثأكتبكرمةمدقمةيؤر
ققحتدنعراهنلاحيباصمماظنليغشتمتي
:ةيلاتلاطورشلا
.ليغشتلاديقلاعشإلا.
يفةيجراخلاحيباصملايفمكحتلاحاتفم.

.)يكيتاموتوأ(AUTOعضو
.راهنلاىلعةءاضإلارعشتسمفرعتي.
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ةرانإلا١٤٤
ديقراهنلاحيباصمماظننوكيامدنع
نل.طقفراهنلاحيباصمءيضت،ليغشتلا
ديدحتحيباصموةرخؤملاحيباصمءيضت
تاسايقلاةزهجأةحولءاوضأوناكرألا
.ىرخألاحيباصملاو
حيباصملاماظنلوحتي،مالظلاأدبيامدنعو
ىلإراهنلاحيباصمنمةيكيتاموتوألاةيمامألا
.ةيمامألاحيباصملا
ةيراهنلاةدايقلاحيباصمماظنليغشتفاقيإل
)DRL(،حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ
.هريرحتبمقمثOىلإةيجراخلا

ةيمامألاحيباصملاماظن
ةيكيتاموتوألا
،ةيفاكةجردبجراخلابمالظلالحيامدنع
ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاماظنموقي
،يداعلاعوطسلابةيمامألاحيباصملاليغشتب
حيباصموةرخؤملاحيباصمىلإةفاضإلاب
ةحولءاوضأونكرلاحيباصموبناوجلاديدحت
ويدارلاءاوضأنوكتسامك.تاسايقلاةزهجأ
.ةتفاخ
ةيمامألاحيباصملاماظنليغشتفاقيإل
حيباصملايفمكحتلاحاتفمردأ،ةيكيتاموتوألا
.هررحمثPىلإةيجراخلا

ىلعأبدوجومةءاضإرعشتسمبةدوزمةبكرملا
ماظنيفمكحتيتاسايقلاةزهجأةحول
مقتال.ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملا
حيباصملاءيضتدقفالإو،رعشتسملاةيطغتب
.اهيلإةجاحلامدعمغرةيسيئرلا
حيباصملاليغشتباًضيأماظنلاموقيدق
وجوأنكرللبآرميفةدايقلادنعةيمامألا
رمأاذهو.قفنوأةفيثكلامويغلابدبلم
.يعيبط
حيباصمليغشتنيبلاقتنالايفريخأتثدحي
ةيمامألاحيباصملاماظنيفليللاوراهنلا
لفسأةدايقلارثؤتالىتحةيكيتاموتوألا
ةعطاسلاةيولعلاعراشلاءاوضأوأروسجلا
ةيمامألاحيباصملاماظنرثأتيال.ماظنلاىلع
رعشتسمفشتكيامدنعالإةيكيتاموتوألا
نملوطأةدملةءاضإلايفاًرّيغتةءاضإلا
.ريخأتلاةرتف

بآرميفةبكرملاليغشتءدبةلاحيف
ةيمامألاحيباصملاماظنلمعيس،ملظم
ةبكرملاةرداغمروف.روفلاىلعةيكيتاموتوألا
ريغتيىتحطيسبريخأتكانهنوكي،بآرملل
ناكاذإةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملاماظن
ةجردبةءاضإلاعطاسيجراخلاطيحملا
نوكتالدق،هذهريخأتلاةرتفءانثأو.ةيفاك
نمدكأت.اهتداعكةئيضمتادادعلاةعومجم
ةزهجأةحولعوطسيفمكحتلاحاتفمنأ
عجار.لماكلاعوطسلاعضوميفتاسايقلا
ةزهجأةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
.١٤٦/تاسايقلا

ماظنليغشتفاقيإعمةبكرملاريسءاطبإل
حاتفمردأ،ةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملا
.فاقيإلاعضوىلإمكحتلا
دعباًضيأةءاضمةيمامألاحيباصملالظتس
.ةبكرملانمكجورخ
ةيداعلاةيمامألاحيباصملاماظنليغشتنكمي
.موزللادنع

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

ىوتسمطبضيفمكحتلاحاتفم
ةيمامألاحيباصملا
حيباصملاىوتسمطبضيفمكحتلاحاتفم
ةيكيتاموتوألاةيمامألا
متي،ةزيملاهذهبةبكرملازيهجتةلاحيف
ةيسيئرلاحيباصملاليمىوتسمطبض
.ةبكرملاةلومحلاًقفواًيكيتاموتوأ

رطخلانمريذحتلاتاضماو

حيباصمضيموفاقيإوليغشتلطغضا:|
طغضا.ةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاةراشإ
.تاضامولاليغشتفاقيإلىرخأةرمهيلع

،رطخلانمريذحتلاتاضماوليغشتةلاحيف
.ةبكرملايففاطعنالاتاراشإلمعتنل

ةراحلارييغتوفاطعنالااتراشإ

تادادعلاةعومجمىلعدوجوممهسضموي
.ةراحلارييغتوأفاطعنالاهاجتايف
وأىلعأللفاطعنالاةراشإعارذكرح
.فاطعنالاىلإةراشإللاًمامتلفسألل
ةدحاوةيناثنملقألهضفخاوأعارذلاعفرا
ىلإةراشإللضيمولايفمهسلاأدبيىتح
لعجىلإيدؤيهرودباذه.ةراحلارييغت
.تارمثالثاًيئاقلتضموتفاطعنالاةراشإ
عضوناكاذإتارمتسضموتفوسو
يفرارمتسالايدؤيس.اًطشنبحسلا/رطقلا
نمرثكألفاطعنالاةراشإعارذىلعطغضلا
رارمتسابتاراشإلاضيموىلإةدحاوةيناث
.عارذلاريرحتمتيىتح
دنعهنمأدبيذلاعضوملاىلإعارذلادوعي
.هريرحت

ملوأةعرسبضيمولايفمهسألاتأدباذإ
رييغتوأفاطعنالاةراشإءاطعإدعبلمعت
.ةراشإلاةبملقرتحتنأنكمملانمف،ةراحلا
ملاذإ.اهلدبتساةقرتحمةبملةيأتدجونإ
عجار.رهصملاصحفاف،تابمللاىدحإقرتحت
.٣٢٩/ةرئادلاعطاوقوتارهصملا

فاطعنالاةراشإليغشتنينر
نمرثكألةءاضمفاطعنالاةراشإتكرُتاذإ

سرجتوصردصيسف،)ًاليم٠٫٧٥(مك١٫٢
.فاطعنالاةراشإاهردصتةضمولكيف
TURNةلاسررهظتفوسو SIGNAL ON
زكرميفاًضيأ)فاطعنالاةراشإليغشت(
ةلاسرلافاقيإل.)DIC(قئاسلاتامولعم
ىلإفاطعنالاةراشإعارذكرح،نينرلاو
.فاقيإلاعضو

فاطعنالاحيباصم
حيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
لمعتحيباصملاهذهنإف،فاطعنالا
:يليامملكثودحدنعاًيكيتاموتوأ
.ةيسيئرلاضفخنملاءوضلاحيباصمليغشت.
ةدايقلاةلجعوأفاطعنالاتاراشإليعفت.

.فاطعناةيوازىلع
ةعاس/مك٤٠نملقأةرايسلاةعرس.

.)ةعاسلايفًاليم٢٥(
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ةرانإلا١٤٦

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإيفمكحتلاحاتفم
تاسايقلاةزهجأ

عيمجعوطسطبضىلعةزيملاهذهلمعت
.ةءاضملامكحتلارصانع
ىلعًءانباًيئاقلتةشاشلاعوطسطبضمتي
.ةيجراخلاةءاضإلا

D:ةدايزللفسألوأىلعألةركبلاكرح
.اهميتعتوأحيباصملاعوطس
نوكتامدنعوأليللايفماهبإلاةلجعلمعت
عضويفنكرلاحيباصموأةيسيئرلاحيباصملا
.ليغشتلا

ةيلخادلاحيباصملا
ةيلخادلاةطيحملاةرانإلا
رايتخاةزيملاهذهحيتت،اهرفاوتةلاحيف
.ةرايسلايفةيلخادلاةءاضإلانول

ليغشترصانعنم}طغضا،اهيلإلوصولل
سملامث،هيفرتلاوتامولعملاماظن

AMBIENT LIGHTINGةشاشضرعل
.تادادعإلا
:يلياممرايتخاللسملا

OFF)ليغشتفاقيإل:)ليغشتلافاقيإ
.ةزيملا

ON)رفوت.ةزيملاليغشتفاقيإل:)ليغشت
نولصيصختىلعةردقلاةطيحملاةرانإلا
ىلعنوللارتخا.ةيلخادلاةرانإلاةفاثكو
.ةيلخادلاةرانإلانولرييغتلضرعلاةشاش

DEMO MODE)ضرعلاعضو
ةكرحلالقانعارذنوكيامدنع:)يحيضوتلا
ةزيملاليغشتلسملا،)نكرلا(Pعضويف
الامدنع.ةرايسلاةطساوبةراتخملاناولألاب
،)نكرلا(Pعضويفةكرحلالقنعارذنوكي
ىلعاًيضارتفايلخادلانوللانييعتمتيسف
.ددحمطشننولرخآ

LINK TO DRIVE MODE)عمطابترا
عمةءاضإلانولطابترامتي:)ةدايقلاعضو
.ةدايقلاعضولمدختسملانوللا

فقسلاءاوضأ

يولعلالوسنوكلايففقسلاءاوضأدجوت
.فقسلاةيلحو
ىلعطغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
:يلاتلا

j OFF:ءاوضأليغشتفاقيإلطغضا
ىلعطغضلادنعوأبابيأحتفدنعفقسلا
Kفاقيإدنعوأدعُبنعمكحتلازاهجنم
رشؤملاحابصمليغشتمتي.لاعشإلاليغشت
ءاوضأزواجتطيشنتةلاحيفرزلايف
jطغضا.فقسلا OFFءاغلإلىرخأةرم
حابصمئفطنيسوةزيملاهذهطيشنت
يأحتفدنعفقسلاءاوضأءيضتس.رشؤملا
مكحتلازاهجنمKىلعطغضلادنعوأ،باب
.لاعشإلاليغشتفاقيإدنعوأدعُبنع
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١٤٧ ةرانإلا
لوسنوكلاتاسدعنميأىلعطغضا
ةفاكفاقيإوأليغشتلرارمتسالاعميولعلا
.اًيوديفقسلاءاوضأ

ةءارقلاحيباصم

يولعلالوسنوكلايفةءارقلاحيباصمدجوت
.ةرفوتمتناكاذإفقسلاةيلحو
يأحتفدنعاًيئاقلتحيباصملاهذهءيضتس
مكحتلازاهجنمKىلعطغضلادنعوأ،باب
.لاعشإلاليغشتفاقيإدنعوأدعُبنع
يفلاعشإلاحاتفمنوكينأبجي،ليغشتلل
ACC/ACCESSORYيفوأليغشتلاعضو
تاقحلملاةقاطاًمدختسموأ)تاقحلملا(
.)RAP(ةزجتحملا

ةءارقحابصملكىلعةسدعلاىلعطغضا
.هليغشتفاقيإلوهليغشتل

ةءاضإلاتازيم
لوخدلادنعةءاضإلا
ّرزىلعطغضلادنعةيلخادلاحيباصملاءيضت
Kّيأحتفدنعوأدعُبنعمكحتلاحاتفميف
حابصميفمّكحتلانوكيامك،باوبألانم
.DOORةّيعضولايفةبقلا

دنعةيجراخلاحيباصملاضعباًضيأءيضت
دعُبنعمكحتلاحاتفميفKّرزىلعطغضلا
ءيضتنل.باوبألانمّيأحتفدنعوأ
ةزيجوةرتفلىوسضفخنملاعاعشلاحيباصم
ثيحقطانملايفوأليللالالخطقف
.ةتفاخلاةءاضإلا
يلاوحدعباًيجيردتحيباصملاعيمجئفطنتس
.ةيناث٣٠

قيرطنعاًيوديلوخدلاةءاضإليطعتنكمي
Qّرزىلعطغضلاوأباوبألاعيمجقالغإ
ليغشتءدبدنعوأدعُبنعمكحتلاحاتفميف
.ةبكرملا
ديدحتءاوضأ"عجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
يصخشلاعباطلاءافضإتحت"ةرايسلاعقوم
.١٣١/ةبكرملاىلع

جورخلانعةءاضإلا
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
فاقيإدعبقئاسلابابحتفدنعةيلخادلا
.لاعشإلاليغشت
.لاعشإلافاقيإدنعةيلخادلاءاوضألالمعت
ةءاضمةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملالظت
.اًيئاقلتئفطنتمث،ةنيعمةينمزةدمل
حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
عباطلاءافضإعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلا

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
طبضبموقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ةلاطإوءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلا
.ةيراطبلارمع
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ةرانإلا١٤٨
ةيتلوفلاديزت،ةيراطبلانحشضافخنادنعو
ةرمةعرسبنحشلاةدايزلةفيفطةروصب
،ةيراطبلانحشةلاحعافترادنعو.ىرخأ
طارفإلاعنملةفيفطةروصبةيتلوفلاضفخنت
وأةيتلوفلاسايقمضرعيدق.نحشلايف
قئاسلاتامولعمزكرميفةيتلوفلاةشاش
)DIC(،ةيتلوفلا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يفف.يعيبطرمأاذهو.ناصقنلابوأةدايزلاب
.هيبنتضرعمتيس،ةلكشمدوجوةلاح
ةعرسيفةيراطبلانحشغارفإنكمي
ةعفترمةيبرهكلالامحألاتناكاذإؤطابتلا
كلذو.تابكرملاعيمجىلعكلذقبطنيو.ًادج
دلوم(دلوملانارودمدعببسبنوكيدق
ؤطابتلاةعرسيفةيفاكةعرسب)ليدبلارايتلا
ةيئابرهكلالامحأللةمزاللاةقاطلالكجاتنإل
.ًادجةعفترملا
ديدعلاليغشتدنععفترميبرهكلمحثدحي
ءوضلاوةيسيئرلاحيباصملا:لثم،يليامم
بابضلاةلازإةادأوبابضلاحيباصمويلاعلا
يفمكحتلاةحورمويفلخلاجاجزلاىلعنم
دعاقملاةئفدتوةعفترملاةعرسلاىلعخانملا
ةروطقملالامحأوكرحملاديربتحوارمو
.ةقحلملاةقاطلاجراخمنملامحألاو
غيرفتيفطارفإلاعنملEPMماظنلمعي
قيرطنعكلذبموقيو.ةيراطبلانحش
دلوملانمةجراخلاةقاطلاةنزاوم
هنكميثيح.ةبكرمللةيئابرهكلاتاجايتحالاو

نمديزمديلوتلكرحملاؤطابتةعرسةدايز
ًاتقؤمليلقتلاهنكميامك.ةجاحلادنعةقاطلا
.تاقحلملاضعباهجاتحتيتلاةقاطلانم
وأتاوطخىلعتاءارجإلاكلتثدحتةداعو
يف،ةردانتالاحيفو.اهتظحالمنودلحارم
،ةيحيحصتلاتاءارجإللةعفترملاتايوتسملا
دق،ٍذئدنع.تاءارجإلاكلتقئاسلاظحاليدق
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسرضرعمتي
لامحألانمقئاسلاللقينأبىصويو
.ناكمإلاردقةيئابرهكلا

ةيراطبلاةقاطةيامح
نمةيراطبلاةيامحىلعةزيملاهذهدعاست
ةفاطللاءاوضأتكرُتاذإ،اهتقاطفازنتسا
قيرطبةءاضمةءارقلاحيباصموأةيلخادلا
هذهنمحابصميأكرتةلاحيف.أطخلا
ئفطنيهنإف،ليغشتلاديقحيباصملا
ناكاذإ،قئاقد١٠رورمدعباًيكيتاموتوأ
ًةيناثحيباصملاءيضتس.فاقيإلاديقلاعشإلا
:يليامميأثدحيىتحديدجنم
.لاعشإلاليغشتمتي.
.اهحتفةداعإمثنموباوبألاقالغإمتي.

صاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
ةيجراخلاةءاضإلاب
قئاقد١٠دعبةيجراخلاحيباصملائفطنت
تكرتاذإ،لاعشإلاليغشتفاقيإنماًبيرقت
ديقةيسيئرلاحيباصملاوأنكرلاحيباصم

فازنتساةيامحكلذنأشنمو.ليغشتلا
١٠ةدملتقؤملاليغشتةداعإل.ةيراطبلا
مث،Oعضوىلعةرانإلاحاتفمردأ،قئاقد
.2وأ;عضوىلإ
،قئاقد١٠نمرثكألةءاضمحيباصملاءاقبإل
ليغشتلاعضويفلاعشإلانوكينأبجي
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYيفوأ
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١٤٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن

تامولعملاماظن
هيفرتلاو
ةمدقم
١٤٩.........................ةمدقم
١٥٠.....................ةماعةرظن
ةلجعيفمكحتلاحيتافم
١٥١.......................ةدايقلا
١٥٢................ماظنلامادختسا
١٥٥................جماربلاتاثيدحت

ويدارلا
١٥٥.................AM-FMويدار
١٥٧......)RDS(ويدارلاتانايبماظن
١٥٧................ويدارلالابقتسا
١٥٧........تاقاطنلاددعتميئاوهلا

توصلاتالغشم
ريغطئاسولاةزهجأبنجت

١٥٨.....................ةقوثوملا
١٥٨.....................USBذفنم
١٦٠..................ثوتولبتوص

يفلخلادعقملابةيهيفرتلاتامولعملا
دعقملابهيفرتلاوتامولعملاماظن

١٦١................)RSI(يفلخلا

ةحالملا
١٦٧.........ةحالملاماظنمادختسا
١٧٠........................طئارخلا

١٧١...................ةحالملازومر
١٧١.........................ةهجولا
عقاوملاديدحتماظن

١٧٦...............)GPS(يملاعلا
١٧٦............ةرايسلاعقومديدحت
هيجوتعمثدحتيتلالكاشملا

١٧٦.......................راسملا
ةجاحيفماظنلاناكاذإ

١٧٧.......................ةمدخلل
١٧٧........ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ةدعاقةيطغتتاحيضوت

١٧٧.......................تانايبلا

توصلاىلعفرعتلا
١٧٧............توصلاىلعفرعتلا

فتاهلا
١٨٢......)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

١٨٣......................)فتاهلا
Apple CarPlayو
Android Auto..............١٨٧

تادادعإلا
١٨٩......................تادادعإلا

صيخرتلاتايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا

١٩٣.....................صيخرتلا

ةمدقم
ىلعفرعتتيكةيلاتلاتاحفصلاأرقا
.تازيملا

ريذحت}
قيرطلايفزيكرتلامدعيدؤينأنكمي
ءانثأةرركتمةروصبوأةليوطةدمل
تامولعملاماظنبةزيميأمادختسا
دقو.مداصتثداحعوقوىلإهيفرتلاو
.توملاوأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
تامولعملاماهملاًريبكاًمامتهاطعتالو
ءاقلإكنكمينكلو.ةدايقلاءانثأهيفرتلاو
عمةرايسلاةشاشىلإةفطاختارظن
مدختسا.قيرطلاوةدايقلاىلعزيكرتلا
.ناكمإلاردقةيتوصلارماوألا

هيفرتلاوتامولعملاماظنزيهجتمتدقو
ىلعةدعاسملاىلإفدهتةجمدمتازيمب
ليطعتقيرطنعهابتنالاتيتشتليلقت
هذهرهظتدق.ةدايقلاءانثأتازيملاضعب
.اهرفوتمدعةلاحيفتهابنولبتازيملا
تامولعملاماظنتازيمنمريثكلااًضيأرفوتت
رصانعوتادادعلاةعومجملالخنمهيفرتلاو
.ةدايقلاةلجعليغشت



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٠
:ةرايسلاةدايقلبق
يفمكحتلارصانعوليغشتلاىلعفٰرعت.

ةلجعليغشترصانعوىطسولاةدحولا
تامولعملاماظنضرعةدحووةدايقلا
.هيفرتلاو

طبضلاقيرطنعتوصلادادعإبمق.
ةمغنلاطبضوةلضفملاتاطحمللقبسملا
.توصلاتاربكمطبضو

نكميثيحباًمدقمفتاهلاماقرأدادعإبمق.
رصنعىلعطغضلابةلوهسباهؤاعدتسا
رمأمادختسابوأدحاوليغشت
.دحاويتوص

.٢٠٨/ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشتعجار

ةماعةرظن
هيفرتلاوتامولعملاماظن
هيفرتلاوتامولعملاماظنيفمكحتلامتي
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشمادختساب
لوسنوكلاىلعةدوجوملاليغشتلارصانعو
ةزيموةدايقلاةلجعليغشترصانعوطسوألا
.توصلاىلعفرعتلا

ىلعهيفرتلاوتامولعملايفمكحتلارصانع
)MFC(فئاظولاددعتممكحتلازاهج

١.l)ةحالملا(
.ةحالملاةشاشىلإلوصوللطغضا.
ىلإلوصوللرارمتسالاعمطغضا.

Apple CarPlayوأ
Android Auto Map View،ناكاذإ

راسملاهيجوتنعرظنلاضغب،ًالصتم
.طشنلا
٢.e)توصلا/ويدارلا(
توصلاردصمةحفصحتفلطغضا.

.طشنلا
ىلإلوصوللرارمتسالاعمطغضا.

Apple CarPlayوأ
Android Now Play View،ناكاذإ

يلاحلاتوصلاردصمناكاذإ.ًالصتم
Appleنإف،ويدارلاوه CarPlayوأ

Android Auto Now Play Viewعم
.ويدارلالغشيتوصلاردصم

)توصلاىوتسم/ةقاطلا(nحاتفم.٣
.ليغشتللطغضا.
نوكيامدنعرارمتسالاعمطغضا.

ليغشتلافاقيإلليغشتلاديقماظنلا
.تقولاضرعو

ماظنلاتوصمتكءاغلإل/متكلطغضا.
.ليغشتلاءانثأ
.توصلاىوتسمضفخلوأةدايزلهردأ.
)فتاهلا(6.٤
.فتاهلاةمئاقىلإلوصوللطغضا.
ىلإلوصوللرارمتسالاعمطغضا.

Apple CarPlayوأ
Android Auto Phone View،اذإ

.ًالصتمناك
٥.T)ةرايسلاتامولعم(
.ةرايسلاتامولعمىلإلوصوللطغضا.
يساسأضبقم.٦
طيشنتلطغضا.ةزيملاليلظتلردأ.

.ةللظملاةزيملا
/ىلعأللوأراسيلا/نيميللكيرحتلابمق.

ىلعللظملاءزجلارييغتللفسألا
.ضرعلاةشاش
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١٥١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
)ةيسيئرلاةحفصلا(}.٧
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإلوصوللطغضا.

يفاًقحال«ةيسيئرلاةحفصلا»عجار
.مسقلااذه

ىلإلوصوللرارمتسالاعمطغضا.
Appleةشاش CarPlayوأ

Android Auto Phone Home،اذإ
.ًالصتمناك

)فلخلا(0.٨
ضرعلاةشاشىلإعوجرللطغضا.

.ةمئاقلايفةقباسلا

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(
Home Page)ناكملايه)ةيسيئرلاةحفصلا

تانوقيأىلإهيفلوصولانكمييذلا
ضعبليطعتمتي.ةبكرملاتاقيبطتتاقاطبو
.ةرايسلاكرحتءانثأتاقيبطتلا
وأةشاشلاربعنيميلاوأراسيلاىلإبحسا
.ةيسيئرلاةحفصلايفلاقتناللMFCمدختسا
ةحفصلارييغتلراسيلل/نيميللضبقملاكّرح
يفتاحفصلاددعتارشؤمدحأسملاوأ
.ةنيعمةحفصىلإلاقتناللةشاشلالفسأ
ةيسيئرلاةحفصلاتاقاطب/تانوقيأةرادإ

تاقاطب/تانوقيأيأرارمتسالاعمسملا.١
Homeيف Page)ةيسيئرلاةحفصلا(
ريرحتلاعضو.ليدعتلاعضوىلإلوخدلل
.ةرايسلاكرحتتامدنعحاتمريغ

ةقاطبلا/ةنوقيألاىلعطغضلالصاو.٢
.بولطملاعقومللاهبحساو

ناكملايفزمرلاتالفإلكعبصإكرتا.٣
.بولطملا
بحسا،ىرخأةحفصىلإقيبطتلالقنل.٤

ةحفصلاهاجتابةشاشلاةفاحىلإزمرلا
يفتاقاطبلاىقبتنأبجي.ةبولطملا
.ىلوألاةحفصلا
يفهكرتامثقيبطتلابحسلصاو.٥

.بولطملاناكملا
يفتاقيبطتلاتاقاطبلادبتسانكمي.٦

ًءانباهفذحوأاهلقنوأىلوألاةحفصلا
عضوءانثأمدختسملاليضفتىلع
.ريرحتلا
مدعلءاغلإوأتارييغتلاظفحلمتسملا.٧

.ريرحتلاعضونمجورخلاوظفحلا
ةحفصلكلتانوقيأ١٠اًمئادكانهنوكيس
ةنوقيألقنمتاذإ.ةريخألاةحفصلاءانثتساب
هذهلحتسف،ةيناثلاىلإىلوألاةحفصلانم
ةنوقيألالحمةيناثلاةحفصلانمةنوقيألا
.ىلوألاةحفصلانماهتلازإتمتيتلا

ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم
ضعبطبضنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
.ةدايقلاةلجعنمتوصلاليغشترصانع

g:طغضا.توصلاىلعفرعتلاءدبلطغضا
توصىلعفرعتلاطيشنتلرارمتسالاعم
توصلاىلعفرعتلاعجار.ةلصتملافتاوهلا
/١٧٧.

w:ةثداحملانيسحتمادختسالطغضا.
/تادادعإلايف"ةثداحملانيسحت"عجار

١٨٩.

C:ةيوقلاةطحملاىلإةفلاومللطغضا
ليغشتوأويدارلاىلإعامتسالادنعةيلاتلا
ىلإعامتسالادنعيلاتلاعطقملا/ةينغألا
ليغشتوأاًموعدمنوكيامدنعطئاسوردصم
نوكتامدنعةيلاتلاةلضفملاةانقلا/ةطحملا
.ردصملايهتالضفملا

B:ةيوقلاةطحملاىلإةفلاومللطغضا
ليغشتوأويدارلاىلإعامتسالادنعةقباسلا
ىلإعامتسالادنعقباسلاعطقملا/ةينغألا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٢
ليغشتوأاًموعدمنوكيامدنعطئاسوردصم
نوكتامدنعةقباسلاةلضفملاةانقلا/ةطحملا
.ردصملايهتالضفملا

e:توصلاردصمةمئاقحتفلطغضا.
ىلإلوصوللةركبلاىلعطغضا:ةركبلا
ددحوأنآلااهليغشتمتييتلايناغألاةمئاق
وأىلعألريرمتلابمق.ةمئاقلايفرصنع
.ةمئاقلايفرصنعىلإلاقتنالللفسأل

ءانثأاهئاهنإوأةملاكمىلعدرللطغضا:6
ةمئاقىلإلوصوللطغضا.ةملاكمءارجإ
يفثدحتتالنوكتامدنعةريخألاتاملاكملا
.فتاهلا

توصلامتكءاغلإوأتوصمتكلطغضا:0
.توصلاىوتسمل

x−:وأتوصلاىوتسمضفخلطغضا
توصلاىوتسمضفخلرارمتسالاعمطغضا
.رارمتساب

x+:طغضاوأتوصلاىوتسمةدايزلطغضا
توصلاىوتسمةدايزلرارمتسالاعم
.رارمتساب

ماظنلامادختسا
توصلا
تامولعملاةشاشىلعتوصلاةنوقيأسملا
ةددعتممكحتةدحوىلعeوأهيفرتلاو
ردصمةحفصضرعل)MFC(فئاظولا
رداصملاةلثمألمشتدق.طشنلاتوصلا
.ثوتولبلاوUSBوFMوAMةحاتملا

فتاهلا
ماظنةشاشيففتاهلاةنوقيأسملا
ضرعلMFCيف6وأهيفرتلاوتامولعملا
ةرظن(ثوتولبةينقتعجار.فتاهلاةمئاق
وا١٨٢/)ةماع
/)فتاهلامادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

١٨٣.

ةحالملا
ماظنةشاشيفلاوجتلاةنوقيأسملا
ضرعلMFCيفlوأهيفرتلاوتامولعملا
ةحالملاماظنمادختساعجار.ةحالملاةطيرخ
/١٦٧.

نومدختسملا
ليجستل)نومدختسملا(Usersزمرسملا
ديدجفيرعتفلمءاشنإوألوخدلا
ىلعرهظتيتلاتاميلعتلاعبتاومدختسملل
.ةشاشلا

نيمدختسمتافلمةعبرأىصقأدحبحومسم
ةلازإمزليدق.ةرايسلابدحاوتقويفةطشن
ءاشنإنمنكمتتلةمئاقلانمفيرعتفلم
فلمىلإلوخدلاليجستوأديدجفلم
ىلإلوخدلاليجستنكميو.مئاقيفيرعت
يف،هتلازإتمتيذلايفيرعتلافلملا
.قحالتقو

تادادعإلا
ةمئاقضرعلتادادعإلازمرسملا
.١٨٩/تادادعإلاعجار.تادادعإلا

ةرايسلاتامولعم
،هيفرتلاوتامولعملاةشاشىلعTسملا
تامولعمعجار.MFCىلعTطغضاوأ
.١٢٧/ةبكرملا

Apple CarPlay

Appleزمرسملا CarPlayطيشنتلApple
CarPlay)موعدمزاهجليصوتدعب)رفوتاذإ.

Appleعجار CarPlayوAndroid Auto/
١٨٧.

Android Auto

Androidزمرسملا Autoطيشنتل
Android Auto)زاهجليصوتدعب)رفوتاذإ

Appleعجار.موعدم CarPlayو
Android Auto/١٨٧.
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تاقيبطتلا
يفمادختساللاهليزنتنكميتاقيبطترفوتت
سملا.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،ةرايسلا
.ءدبللةيسيئرلاةحفصلايفتاقيبطتلازمر
لخادتاقيبطتمادختساوليزنتلابلطتي
قيقحتنكميو،تنرتنإلابلاصتارفوتةرايسلا
ةطقنقيرطنعتانايبةطخلالخنمكلذ
4Gيافياوليصوت LTEةرايسلابةنمضملا،
زاهجليصوتةطقنقيرطنعوأترفوتاذإ
ةزهجألامظعمىلعو.قفاوتملومحم
ياولاصتالاةطقنليعفتنكمي،ةلومحملا
تحتزاهجلاتادادعإةمئاقلالخنمياف

Mobile Network Sharing)ةكبشةكراشم
Personal،)ةلومحم Hotspot)لاصتاةطقن
Mobile،)ةيصخش Hotspot)لاصتاةطقن
.كلذهباشاموأ،)ةلومحم
فلتخيلاصتالاةيناكمإوتاقيبطتلارفوت
قبطنت.عقوملاوفورظلاوةرايسلافالتخاب
تازيملا.تانايبلامادختساططخةفيرعت
نمديزمىلعلوصحلل.رييغتللةضرع
.كليكوعجار،تامولعملا

اريماك
قيبطتىلإلوصولل،اريماكلاةنوقيأسملا
وأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار.اريماكلا
.٢٦٢/فلخللعوجرلا

ةيفلخلاطئاسولا
طئاسولاةنوقيأسملاف،ةزهجمتناكاذإ
وتامولعملاقيبطتىلإلوصوللةيفلخلا
ماظنعجار.يفلخلادعقملابهيفرتلا
/)RSI(يفلخلادعقملابهيفرتلاوتامولعملا

١٦١.

تاراصتخالاةمئاق
ىرسيلاةفاحلالوطىلعتاراصتخالاةمئاق
تاقيبطتةسمخرهظت.ةشاشلانم
.ىصقأدحب

هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشتازيم
تامولعملاماظنةشاشتازيمضرعمتي
تناكاذإ.رفوتتامدنعةشاشلاىلعهيفرتلاو
نوكتنأنكميف،ةحاتمريغةزيمكانه
ىدحإسملدنع.تفاخيدامرنولبةزيمم
.اهزييمتمتيسف،تازيملا

برقلاراعشتسا
ةزيمهيفرتلاوتامولعملاماظنمدختسي
نمديبرتقتامدنع.برقلاراعشتسا
ىلإMFCضرعنمضرعلاريغتي،ةشاشلا
.سمللاضرع

تامولعملاماظنعملعافتلابيلاسأ
هيفرتلاو
يفمكحتللةيلاتلاعبصألاتاكرحمدختسا
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

رقنا/سملا

طيشنتلوأرايخوأزمرديدحتلرقنا/سملا
.ةطيرخلالخادعقوملارييغتلوأقيبطت
رارمتسالاعمسملا

رارمتسالاعمسمللابولسأمادختسانكمي
.هفذحلوأتاقيبطتلادحأكيرحتل
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بحسلا

لقنلبحسلابولسأمادختسامتي
ريبكتلوأةيسيئرلاةحفصلاىلعتاقيبطتلا
رصانعلادحأبحسنمنكمتتل.ةطيرخلا
رصنعلاىلعطغضلارارمتسابجي،حاجنب
.ديدجلاعقوملاىلإةشاشلالالخهكيرحتو
وأىلعأللهاجتايأيفكيرحتلانكمي
رفوتتال.راسيلاىلإوأنيميلاىلإوألفسألل
مدعوةرايسلافقوتءانثأالإةزيملاهذه
.اهكرحت

ةزكو

رصانعلالقنلةزكولابولسأمادختسامتي
.ةطيرخلايفوأةمئاقلايفةريصقةفاسمل
ىلإهلقندارملارصنعلاىلعطغضا،زكولل
.هناكمىلإهكرحوديدجلاعقوملا
عيرسلاكيرحتلاوأعفدلا

لكشلابةحضوملاةكرحلاهذهمادختسامتي
وأةطيرخلاريبكتلوأةمئاقلالالخلقنتلل
لمعنكميو.ةحفصلاضرعةقيرطرييغتل

ىلععباصألادحأعضوقيرطنعرمألااذه
وألفسأوىلعألةعرسبهكيرحتمثةشاشلا
.اًراسيواًنيمي
ةعسوتلا

وأةطيرخلاريبكتلةعسوتلامادختسامتي
نمالكعض.بيولاةحفصوأروصلاضعب
امهكرحمثةشاشلاىلعماهبإلاوةبابسلا
.جراخلل
ريغصتلا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

١٥٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن
وأةطيرخلاريغصتلقييضتلامادختسامتي
نمالكعض.بيولاةحفصوأروصلاضعب
امهكرحمثةشاشلاىلعماهبإلاوةبابسلا
.اًعملخادلل

ناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملااتشاشو
ةديدشحطسألاتاذتارايسللةبسنلاب
،ةرايسلابةزهجملاتاشاشلاوأناعمللا
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمدختسا
حطسلاحسملبق.حطسألاهذهحسمل
ةلازإبمق،ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقب
فّظنمث.حطسلاشدختدقيتلاخاسوألا
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمادختساب
مدختستال.قفربحسملاقيرطنع
.ذفاونلابةصاخلاتابيذملاوأتافظنملا
نمشامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو
مادختسابكلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألا
ضييبتلاداوممدختستال.نوباصلانمليلق
اهكرتاواًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأ
.ىرخأةرماهمادختسالبقءاوهلايففجت

جماربلاتاثيدحت
ريثألاربعجماربلاثيدحت
"تاثيدحتلا"ةيئزجعجار،ةزهجمتناكاذإ
ليصافتلاةفرعمل١٨٩/تادادعإلالفسأ
.جماربلاتاثيدحتبةقلعتملا

ويدارلا
AM-FMويدار

ويدارلاليغشت
توصلازمرسملا،ةيسيئرلاةحفصلانم
نمرتخا.طشنلاتوصلاردصمةحفصضرعل
نمرسيألابناجلاىلعةدوجوملاةمئاقلا
ةرفوتملارداصملاةلثمألمشتدق.ةشاشلا

AMوFMوSiriusXM)ةزهجمتناكاذإ(
.ثوتولبو

ةطحمنعثحبلا
ةطحمنعثحبلا

،FMوأAMطشنلاردصملاةحفصنم
ةيوقلاةطحملانعثحبلل6وأ7سملا
ةطحملاظفحلHسملا.ةيلاتلاوأةقباسلا
.ةلضفملايف

يوديلافيلوتلا

.يوديلاطبضلاةشاشضرعل#سملا
:قيرطنعيوديلاطبضلاءارجإنكمي
.6وأ7سملا.
رصانعىلعيسيئرلاضبقملالغش.

.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفمكحتلا
تامولعملاةشاشىلعكعبصإعض.

.راسيللوأنيميللبحساوهيفرتلاو

يفةطوبضملاةطحملاظفحلHسملا
.ةلضفملا
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تاطحملا

وأةحاتملاتاطحملاعيمجدرسل!سملا
ىلإلوصوللةمئاقلاىلعأيفتائفلاددح
تائفلاىلعةمئاقلايوتحت.تائفلاةمئاق
مساسملا.FMوأAMتاطحمبةطبترملا
يدؤي.ةئفلاكلتتاطحمبةمئاقضرعلةئف
ويدارلاةفلاومىلإةمئاقلانمةطحمسمل
.ةطحملاهذهىلع

يفةددحملاةطحملاظفحلHسملا
.ةلضفملا

توصلاتادادعإ
وأAMتوصردصملةيسيئرلاةحفصلانم

FM،يليامضرعل*سملا:
.Front Passenger Volume)ىوتسم

)يمامألابكارلاتوص
توصلا.
يفّيكتلاتوصلا.
HDويدار.

.RDS

.Manage Phones)فتاوهلاةرادإ(

فيرعتلاتانايبححصم.

ىقيسوملاسرهفنييعتةداعإ.
Front Passenger Volume)ىوتسم

)يمامألابكارلاتوص
يمامألادعقملاباكرلدادعإلااذهحمسي
دناسمتوصتاربكملتوصلاىوتسمطبضب
توصىوتسمنعلقتسملكشبسأرلا
.ةروصقملا
توصلا
:ةيلاتلاةمئاقلاضرعمتيدقوددح
توصلاىوتسمطبضلسملا:نزاوملا
نينطلاوأطسوتملاددرتلاقاطنوأريهجلا
ماظنةشاشيفتارايخلامادختساب،يثالثلا
.هيفرتلاوتامولعملا
مادختسابطبضللسملا:نزاوت/توفخ
تامولعملاةشاشىلعمكحتلارصانع
.هيفرتلاو
وأيمامألاديدحتلسملا:توصلاعضو
توصلاوأيطيحملاتوصلاطبضويفلخلا
.داعبألايثالثيطيحملا
يفّيكتلاتوصلا
توصلاىوتسمطبضبةزيملاهذهموقتس
ءاضوضوةرايسلاةعرسىلعًءانباًيئاقلت
.قيرطلا

.ليغشتوأفاقيإسملا
HDويدار

تاونقبFMوAMويدارنيسحتىلعلمعي
.تامولعملاوتوصلاةدوجنيسحتلةيمقر
.ليغشتوأفاقيإسملا

RDS

)RDS(ةيعاذإلاتانايبلاماظنضرعي
متييذلاويدارلاىوتحملوحتامولعم
.جمانربلامساوأةينغألالثماًيلاحهليغشت
.ليغشتوأفاقيإسملا

Manage Phones)فتاوهلاةرادإ(
ةرايسللثوتولبفتاهتالاصتاةرادإلددح
.فتاهلانارقإو
فيرعتلاتانايبححصم
ةفاضإب،اهليغشتدنع،ةزيملاهذهموقتس
تافلمبةطبترملاتامولعملاحيحصتو
.ةلصتملاةزهجألاىلعطئاسولا
.ليغشتوأفاقيإسملا
ىقيسوملاسرهفنييعتةداعإ
USBةزهجأنمفيرعتلاتانايبحسملددح
.ةلصتملا
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ةلضفملا
qرتخا،طشنلاتوصلاردصمةحفصنم
رسيألابناجلاىلعةمئاقلانمةلضفملا
.ةيتوصلاتالضفملاةمئاقضرعل

.Hسملقيرطنعتالضفملانيزختمتي
ىلإةراشإللةطحملازييمتىلإكلذيدؤيس
.ةلضفمةطحمكاهظفحمتهنأ

)RDS(ويدارلاتانايبماظن
تازيمرفاوتتال،اهبةرايسلازيهجتةلاحيف

RDSتاطحمىلعالإمادختساللFMيتلا
تانايبماظنمادختساب.RDSتامولعمثبت
:يليامبمايقلاويدارلاعيطتسي،ويدارلا
عون،يأ(ةئفلابسحةعومجملاتاطحم.

زاجلاوكورلاىقيسوملثم)جمانربلا
.كلذىلإاموةيكيسالكلاىقيسوملاو

.ويدارلاتاطحمنملئاسرلاضرع.
تامولعملابقتساىلعماظنلااذهدمتعيو
هليغشتمتيالو،تاطحملاهذهنمةددحم
نم.ةرفوتمتامولعملاهذهنوكتامدنعالإ
ريغتامولعمويدارلاةطحمثبتنأنكمملا
ويدارلاتازيملمعيفببستتةحيحص
يفويدارلاةطحمبلصتا.حيحصريغلكشب
.كلذثودحةلاح

،RDSةطحمنمتامولعملاثبدنع
يفلاصتالافرحأوأةطحملامسارهظيسف
ويدارلاصناًضيأرهظيدق.توصلاةشاش
.اًيلاحليغشتلاديقثبلامعدييذلا

ويدارلالابقتسا
سباقمنمةينورتكلإةزهجأيألصفنكمي
شيوشتدوجوةلاحيفتاقحلملاليغشت
.ويدارلاىلع

FM

ةفاسملالإFMةطحمتاراشإلصتالدق
نممغرلاىلع.)ًاليم٤٠-١٠(مك٦٥ىلإ١٦
متيةجمدمةينورتكلإةرئادهبويدارلانأ
دقف،لخادتلانمدحللًايكيتاموتوأاهليغشت
ينابملالوحةصاخوشوشتلاضعبثدحي
ولعيفببستياممةعفترملالالتلاوأ
.ًايجيردتهتوفخوتوصلا

AM

نمربكأAMتاطحممظعمىدمنوكي
ىدملاببستيدق.ليللابةصاخFMتاطحم
عمةطحملاتاددرتلخادتتنأيفلوطألا
ًاضيأشوشتلاثدحيدقو.ضعبلااهضعب
فصاوعلالثمءايشألاضعبلخادتتامدنع
دنعو.ويدارلالابقتساعمةقاطلاطوطخو
يلاعتوصلاضفختنألواح،كلذثودح
.ويدارلايفةقبطلا

)DAB(يمقرلايتوصلاثبلا

يتوصلاثبلا(DABنإف،هرفاوتلاحيف
ىلإريشييملاعثبماظننعةرابع)يمقرلا
ىلعويدارلاجمانربمسابسحتاطحملا
DABةراشإجتنت.هيفرتلاوتامولعملاةشاش
اًتباثتوصىوتسم)يمقرلايتوصلاثبلا(
.ةبيرقلاتاددرتلانملخادتلابرثأتتالو
يتوصلاثبلا(DABلابقتساةدوجنسحتت
لالخنمسكعنتةراشإلاتناكاذإ)يمقرلا
ةراشإتناكاذإ.ينابملاوأةيعيبطلاقئاوعلا

DAB)ةحضاوريغ)يمقرلايتوصلاثبلا،
.اًمامتعطقنيلابقتسالانإف

لومحملافتاهلامادختسا
ةملاكمءارجإللومحملافتاهلامادختسا
درجموأنحشلاوأاهلابقتساوأةيفتاه
لخادتثودحيفرثؤيدقفتاهلاليغشت
وأفتاهلالصفا.ويدارلاىلعشيوشتو
.شيوشتلااذهثودحدنعهليغشتفقوأ

تاقاطنلاددعتميئاوهلا
لجأنماًصصخمفقسلايئاوهربتعي

OnStar)ةزهجمتناكاذإ(،وGPS)ماظن
.ةزهجمتناكاذإ،)يملاعلاعقاوملاديدحت
لجأنمقئاوعلانعاًديعبيئاوهلابظفتحا
تناكاذإ.حضاولابقتساىلعلوصحلا
ةحوتفمتناكوفقسةحتفبةدوزمةرايسلا
.لابقتسالاةيلمعرثأتتدقف



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

هيفرتلاوتامولعملاماظن١٥٨

توصلاتالغشم
ريغطئاسولاةزهجأبنجت
ةقوثوملا
ةزهجأمادختسادنعردصملاةاعارمبجي
USBةزهجأوSDتاقاطبلثمطئاسولا
طئاسولاةزهجأنإثيح.لومحملاةزهجأو
ىلعرثؤتتافلمىلعيوتحتدقةقوثوملاريغ
اهمادختسابنجتاذل.هئادأوأماظنلاليغشت
.لصألاوأىوتحملابقوثولارذعتيناكاذإ

USBذفنم
يفةظوفحملاةيتوصلاتافلملاعامسنكمي
.USBزاهج

يفUSBيذفنمبةدوزمةبكرملانوكتدق
عارذلادنسملفسأيزكرملالوسنوكلا
ناذه.ىطسولاةدحولايفنيرخآنينثاو
اًضيأدجويامبر.نحشلاوتانايبللناذفنملا
لوسنوكلليفلخلاءزجلابUSBنيذفنم
نمبناجلكىلعUSBذفنمويزكرملا
.طقفنحشللثلاثلافصلادعاقمبناوج

هيبنت
لكعزنا،ةرايسلابفلتثودحبنجتل
نعةقحلمتالباكيألصفاوتاقحلملا
تالباك.اهمادختسامدعةلاحيفةرايسلا
عمةرايسلابةلصتمةكورتملاتاقحلملا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
دق،زاهجبرخآلافرطلانماهليصوتمدع
رصقثودحىلإيدؤتوأفلتللضرعتت
ةسمالمةلاحيفةيئابرهكلاةرئادلايف
رداصموألئاوسيأعمرحلافرطلا
ليغشتسبقملثمىرخأةقاط
.تاقحلملا

USBزاهجنمليغشتلا

ةعسلاريبكUSBنيزختزاهجليصوتنكمي
.USBذفنمب

USBنمةموعدملاتوصلاتادادتما
:لمشتدق
.MP3
.AAC
.OGG
.3GP

تونسيرجةكرش
ةمدخلمعت،USBزاهججاردإدنع

Gracenoteةيتوصتامالعءاشنإىلع
نينانفللةيتوصلاتامالعلاحيتت.ىقيسوملل
بعصيءامسأىلعيوتحتيتلاتاموبلألاو
اهمادختسامتينأباقلأللواهبظفلتلا
فرعتلاةزيمةطساوبىقيسوملاليغشتل
.اهرفاوتةلاحيف،توصلاىلع

ءانثأهيفرتلاوتامولعملاتازيمرفاوتتدق
.ةسرهفلا
يطئاسوةبتكم
Myرفوتتال Media)دنعالإ)يطئاسو
كلذحيتيو.سرهفمزاهجنمرثكأليصوت
رداصمعيمجنمىوتحميأىلإلوخدلا
MyMediaرهظتس.ةسرهفملاطئاسولا
.)ردصملا(Sourceةحفصيفحاتمردصمك
USBلغشم MP3ةزهجأوUSB

USBتالغشمقفاوتتنأبجي MP3ةزهجأو
USBنيزختةئفتافصاومعمةّلصوملاUSB

USB(ةعسلاةريبك MSC(.

:USBزاهجليغشتل

.USBليصوت.١

.ةيسيئرلاةحفصلاىلعتوصلاسملا.٢
سملامث)ديزملا(Moreرايخسملا.٣

.USBزاهج

ردصمليغشتدنعيلياممدختسا
USBطشن:

p:يلاحلاطئاسولاردصمليغشتلسملا.

j:طئاسولاردصمليغشتفاقيإلسملا
.اًتقؤميلاحلا

7:
وأيلاحلاراسملاةيادبنعثحبللسملا.

.قباسلا
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.ليغشتللعيرسلاعيجرتللرارمتسابسملا.

ضرعمتي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولا

6:
.يلاتلاراسملانعثحبللسملا.
.ليغشتللعيرسلاميدقتللرارمتسابسملا.

ضرعمتي.ليغشتلاةعرسىلإةدوعللررح
.مرصنملاتقولا

Shuffle)زمرسملا:)يئاوشعلاليغشتلا
بيترتبةيتوصلاتافلملاليغشتلليدبتلا
.يئاوشع
USBتوصةمئاق

"هيفرتلاوتامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١٥٥/AM-FMويداريف

USBحفصتةمئاق

وأةيتوصلاتافلملابةمئاقروهظدنع
نمرخآعونيأوأنيدؤملاوأتاموبلألا
لفسألوىلعألمهسلارهظي،طئاسولا
ةهجلايفءايلاىلإفلألانمبيترتلاو
ةشاشضرعل)ي-أ(A-Zزمرلارتخا.ىرسيلا
يذلافرحلارتخاوةيدجبألافرحألاعيمجب
.هيلإلاقتنالاديرت
ةمئاقلاكيرحتللفسألوىلعألمهسلاسملا
.لفسألوىلعأل
:يليامرهظيدقوضارعتساسملا

:ليغشتلامئاوق
ةنزخملاليغشتلامئاوقضرعلسملا.١

.USBىلع

ةمئاقضرعلليغشتلاةمئاقسملا.٢
ةمئاقيفةيتوصلاتافلملاعيمجب
.كلتليغشتلا
ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣

.ليغشتلا
يهةموعدملاليغشتلاةمئاقتادادتما

m3uوpls.

:نونانفلا
متنيذلانينانفلابةمئاقضرعلسملا.١

.USBىلعمهنيزخت

عيمجبةمئاقضرعلنانفمساسملبمق.٢
.هتاموبلأ
وأيناغألاةفاكسملا،ةينغأديدحتل.٣

نمةينغأسملامثموبلأيأسملا
.ةمئاقلا

:يناغألا
يناغألالكبةمئاقضرعلسملا.١

.USBىلعةدوجوملا

.اهليغشتءدبلةمئاقلانمةينغأسملا.٢
:تاموبلألا

.USBىلعتاموبلألاضرعلسملا.١

يناغأعيمجبةمئاقضرعلموبلألاسملا.٢
.موبلألا

ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٣
.ليغشتلا

:عاونألا
.USBىلععاونألاضرعلسملا.١

.نينانفةمئاقضرعلاًعونسملا.٢
.هتاموبلأضرعلنينانفلادحأسملا.٣
يناغألاضرعلتاموبلألادحأسملا.٤

.هيفةدوجوملا
.ليغشتلاءدبلةينغأسملا.٥
:نونحلملا

.USBىلعنيفلؤملاضرعلسملا.١

ضرعل)فلؤملا(Composerسملا.٢
.فلؤملابسحتاموبلألابةمئاق

ةيتوصلاتافلملالكوأاًموبلأسملا.٣
.ةيتوصلاتافلملابةمئاقضرعل
ءدبلةمئاقلانمةينغأسملبمق.٤

.ليغشتلا
:تادلجملا

.USBىلعلئالدلاضرعلسملا.١

عيمجبةمئاقضرعلاًدلجمسملا.٢
.تافلملا
ءدبلةمئاقلانمفلمسملبمق.٣

.ليغشتلا
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سملا:)تساكدوب(ةيتوصلاتانودملا
)تساكدوب(ةيتوصلاتانودملاضرعل
لصحاولصتملالبأزاهجىلعةدوجوملا
ةيتوصلاتانودملاتاقلحبةمئاقىلع
.)تساكدوبلا(
:ةعومسملابتكلا

ةنزخملاةيتوصلابتكلاضرعلسملا.١
.Appleزاهجىلع

ةمئاقىلعلوصحللاًيتوصاًباتكسملا.٢
.لوصفلاب
.ليغشتلاءدبلةمئاقلانملصفلاسملا.٣
ةيمستلاوتافلملاماظن
دقUSBةطساوبةموعدملاتافلملاةمظنأ
:نمضتت
.FAT32
.NTFS
.HFS+

نينانفلاويناغألاءامسأىلعلوصحلامتي
ةينغألاتامولعمنمعاونألاوتاموبلألاو
.ةرفوتمتناكاذإالإاهضرعمتيالو،فلملاب
مسالكشىلعفلملامساويدارلاضرعي
تامولعمرفوتمدعةلاحيفكلذوراسملا
.ةينغألا
ةموعدملاAppleةزهجأ
عجار،ةموعدملاةزهجألاضرعل

my.cadillac.com/learn.

توصلامتكوطئاسولاليغشت
ةلاحيفاًتقؤمUSBليغشتفاقيإمتيس
ىلعطغضلاةلاحيف.ماظنلاتوصمتك
ةرمةدايقلاةلجعبتوصلامتكليغشترصنع
.ليغشتلافانئتسامتيس،ىرخأ
،توصلامتكءانثأردصملارّيغتةلاحيف
.توصلامتكءاغلإمتيسوليغشتلافنأتسي

ثوتولبتوص
نمةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
ثوتولبةينقتعجار.نرتقمثوتولبزاهج
وا١٨٢/)ةماعةرظن(
/)فتاهلامادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت

.ةزهجألانارقإلةدعاسمىلعلوصحلل١٨٣
رايتخاوتوصلاىوتسميفمكحتلانكمي
ماظنمكحترصانعمادختسابيتوصلافلملا
زاهجلالالخنموأهيفرتلاوتامولعملا
عمثوتولبديدحتةلاحيف.ًةرشابملومحملا
دادعإنمققحت،يتوصىوتسمرفوتمدع
زاهجلانملكيفيتوصلاىوتسملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنولومحملا
قيرطنعةيتوصلاتافلملاليغشتنكمي
ةريخألارداصملاةمئاقنمثوتولبسمل
قيرطنعوأةشاشلانمىرسيلاةهجلاب
زاهجسملمث)ديزملا(Moreرايخسمل
.ثوتولب

:ثوتولبربعىقيسوملاليغشتل
ةيلمعبمقمث،زاهجلاةقاطليغشتبمق.١

.هليصوتلنارقإلا
)توصلا(Audioسملا،نارتقالادعب.٢

ثوتولبسملامثةيسيئرلاةحفصلانم
.ةشاشلاراسيةريخألارداصملاةمئاقنم

ثوتولبتوصةمئاق
"هيفرتلاوتامولعملاماظنتوصةمئاق"عجار
.١٥٥/AM-FMويداريف

ثوتولبةزهجأةرادإ
:ةيسيئرلاةحفصلانم

.توصلاسملا.١
.ثوتولبسملا.٢
.ةزهجأفذحوأةفاضإلةزهجألاسملا.٣
نمويدارلانكمتيالدق،ثوتولبسملدنع
لصتملازاهجلاىلعتوصلالغشمليغشت
ةرايسلانوكتامدنع.ليغشتلاءدبل
ءدبللومحملازاهجلامدختسا،ةفقوتم
.ليغشتلا
يفةفلتخمةروصبتوصلاليغشتمتي
،ردصمكثوتولبديدحتدنع.ةزهجألامظعم
ىلعتقؤمفقوتةلاسرويدارلاضرعيدق
وأزاهجلاليغشتىلعطغضا.ةشاشلا
.ليغشتلاءدبلةشاشلاىلعpسملا
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نمةموعدمتناكاذإحفصتلاةفيظورفوتتس
اذهطئاسولاىوتحمنوكينل.ثوتولبزاهج
.MyMediaردصمعضونماًءزج

لاسرإةزيممعدتةيكذلافتاوهلاضعب
.ويدارلاىلعاهضرعلثوتولبتوصتامولعم
هنإف،ويدارلاىلإتامولعملاهذهلصتامدنع
هلباقتامولعمرفوتتلهةفرعملاهنمققحتي
نمديزمل.اهضرعيمثنموضرعلل
،ةموعدملاثوتولبتازيمنعتامولعملا
.ليكولاعجار

دعقملابةيهيفرتلاتامولعملا
يفلخلا
هيفرتلاوتامولعملاماظن
)RSI(يفلخلادعقملاب
لمشيامبرف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكنإ
سأريتعامسو،HDMIنيذفنمماظنلا
عطاقمضرعلسمللابتاشاشو،ثوتولب
.بكارلاوقئاسلادعاقمفلخويديفلا

ىتحميلسلكشبRSIماظنلمعيالدق
ةجرد٢٠−نمىلعأىلإةرارحلاةجردلصت
٥٥نملقأو)تياهنرهفةجرد٤−(ةيوئم
.)تياهنرهفةجرد١٣١(ةيوئمةجرد

ماظنلاليغشت
:مادختسالل

يأىلعناكميأيفاًجودزماًرقنرقنا.١
ةشاشلاضرعوليغشتللنيتشاشلانم
.ةيسيئرلا
فاقيإلةلاحلاطيرشىلع{سملا.٢

.ةشاشلاليغشت
لالخنماهفاقيإوتاشاشلاليغشتنكمي
نعلقتسملكشبسمللابلمعتةشاشلك
دعقملامكحترصنعقيرطنعوىرخألا
.يمامألا
اهليغشتمتيطئاسويأليغشتفاقيإمتي
دنعاًتقؤمةددحملاةشاشلاكلتلالخنم
.ةشاشلاليغشتفاقيإ
مكحترصنعقيرطنعتاشاشلالفقنكمي
.يمامألادعقملا

رداصملا

.HDMI ١

.HDMI ٢

)ةزهجمتناكاذإ(تاقيبطتلا.
:ةلاحلاطيرش
رقنا.ةشاشلاليغشتفاقيإلسملا:{.

ةشاشلاىلعناكميأيفاًجودزماًرقن
.ىرخأةرمةشاشلاليغشتل
.X:تيبثت"ةمئاقىلإلاقتناللسملا

ةيئزجعجار."ثوتولبلابسأرلاتاعامس
.مسقلااذهيفاًقحالةدراولا"تادادعإلا"
ةمئاقىلإلاقتناللسملا:*.

."تادادعإلا"
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٢
HDMIلاخدإ

زاهجليصوتلHDMIلبكرفوتيضتقي
HDMIزكرمبRSI.تالخدمحمست

RSI HDMIويديفلاباعلأبلاصتالاب،
فتاوهلاو،تاريماكلاو،صارقألاتالغشمو
،ثبلاةزهجأو،ةيحوللاةزهجألاو،ةيكذلا
ىلعيوتحتيتلاA/Vلجنودةزهجأو
.)1.4aرادصإلا(HDMIتاجرخم

قيبطتلاضرع

.ريغصتلا/ريبكتلاىوتسمطبضلسملا.١
ةحفصلالجسيفلقنتللسملا.٢

.مامأللوأفلخلل
.ةحفصلاليمحتةداعإلسملا.٣
ةشاشلاعمةشاشلاةكراشملسملا.٤

.ىرخألاةيفلخلا

قالغإللفسألبحساوأسملا.٥
ىلعناكميأسمليدؤيس.بكارتلا
ٍناوثثالثيلاوحراظتنالاوأةشاشلا
.لفسألبكارتلاكيرحتىلإ

.تادادعإلاةمئاقحتفلسملا.٦
تاعامسليصوتوأنارقإلسملا.٧

توصىوتسمطبضاوأثوتولبسأر
نمتوصلالّغشوأسأرلاةعامس
ةيلخادلاتوصلاتاربكملالخ
.ةرايسلل

.ةيسيئرلاةشاشلاحتفلسملا.٨
دحألخادلقنتللهبحساوألاخدإلاسملا
.تاقيبطتلا
ةمالعيفهحتفىلإنالعإلاسمليدؤيس
،ىرخألابيوبتلاةمالعقالغإل.ىرخأبيوبت
.zسملاوأىلوألابيوبتلاةمالعسملا

ةيفلخلاةشاشلاتادادعإ
سملا،ةيفلخلاةشاشللةيسيئرلاةحفصلانم
.تادادعإلاةمئاقىلإلوصولل*
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
ةشاشلاعوطس
وأراسيللطيرشلاكّرح.ةشاشلاعوطسددح
ليدعتمتيدق.ةشاشلاعوطسطبضلنيميلل
.ديرفلكشبةشاشلك

ليمعللةكولممثوتولبسأرتاعامس
.ثوتولبلاسأرلاتاعامسRSIماظنمعدي
سأرتاعامسعبرأىلإلصيامنارقإنكمي
هذهرفوت."ةيفلخةشاش"لكعمثوتولبلاب
يتلاثوتولبلاتاعامسعيمجبةمئاقةشاشلا
مكحتلاىلإةفاضإلاب،RSIماظنباهنارقإمت
ليصوتنكمي.اهتادادعإواهمادختسايف
نكميوأةديدجثوتولبلابسأرتاعامس
وأنمثوتولبلابسأرةعامستادادعإرييغت
.ةشاشلاهذهىلع
تاشاشلاىدحإبثوتولبتاعامسنارقإل
:ةيفلخلا

Xسملاوأثوتولبسأرتاعامسددح.١
ةيفلخلاةشاشللةيسيئرلاةحفصلانم
.ةبولطملا
.سأرلاتاعامسليصوتددح.٢
عضويفثوتولبلاتاعامسنأنمدكأت.٣

متي،ماظنلاىلعفرعتلادرجمب.نارقإلا
يفكبةصاخلاثوتولبلاتاعامسضرع
.ةرفوتملاسأرلاتاعامسةمئاق

.ةمئاقلانمثوتولبسأرتاعامسددح.٤
ءاغلإىلإسأرلاتاعامسجاتحتدق
.RSIـبنارتقالالبقكفتاهباهنارقإ

سملا،سأرةعامسنارقإدرجمب.٥
لوصوللهذهسأرلاةعامستارايخ
ةيمستةداعإنكميثيحةمئاقلاىلإ
وأاهلصفوأاهليصوتوأسأرلاةعامس
.اهنايسن
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١٦٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةمدقملاثوتولبلاسأرلاتاعامس

ريذحت}
ةمزحىلعسأرلاتاعامسيوتحت
ةداعإلةلباقةجمدمنويأمويثيلتايراطب
ريطخقيرحرطخلكشتيتلاونحشلا
اهمادختساوأاهلطعتوأاهفلتةلاحيف
.حيحصريغلكشب
قيرحعالدناوأ/وةيراطبلابرستبنجتل
:لمتحم
وأاهقحسوأةيراطبلاقرحلواحتال.

اهعطق
طغضتاذتائيبلةيراطبلاضرعتال.

ةرارحتاجردوأةياغللضفخنمءاوه
ةجرد١٤٠(ةيوئمةجرد٦٠نمىلعأ
)تياهنرهف

تاجرديفةيراطبلانحشبمقتال.
١١٣(ةيوئمةجرد٤٥نمىلعأةرارح
)تياهنرهفةجرد
تناكاذإةيراطبلانحشبمقتال.

ةفلاتوأةلطعمسأرلاتاعامس

هيبنت
وأراحناكميفسأرلاةعامسنزختال
يدؤيدق.ةرشابملاسمشلاةعشأيف
يطغينلوسأرلاتاعامسفلتىلإكلذ
نيزختلاو.اهحالصإةيلمعةبكرملانامض
فعضينأنكميةدوربلاديدشناكميف
يفسأرلاةعامسبظفتحا.تايراطبلا
.فاجوةرارحلالدتعمناكم

ةدوجوملاتايراطبلانمصلختلايغبنيال
بجي.ةيلزنملاتايافنلاعمجتنملااذهيف
.ةبسانمةأشنميفتايراطبلاريودتةداعإ
ىلعلوصحللةيلحملاتاطلسلابلصتا
.ريودتلاةداعإلوحليصافت

CHةانقديدحت.١

ةقاطلا.٢
توصلاىوتسم.٣
USB-Cنحشذفنم.٤

ثوتولبسأرتاعامسنمنينثاRSIنمضتي
تاعامسمادختسامتي.ةديدجلاةيكلساللا
.ةددعتملاطئاسولافلتخمعامسلسأرلا
ةقاطلارزةيكلساللاسأرلاةعامسبدجويو
ىوتسميفمكحتلارزوةانقلاديدحترزو
.توصلا
ثوتولبلاسأرلاتاعامسمادختسال
:ةنمضملاةيكلساللا
ةدحاوةيناثةدملةقاطلارزىلعطغضا.

رشؤمءيضيس.سأرلاتاعامسليغشتل
.ةقاطلا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٦٤
،سأرلاتاعامسليغشتفاقيإءانثأ.

ةقاطلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
.نارقإلاعضويفلوخدللنيتيناثةدمل
مسابسأرلاةعامسمسارهظيس
"GM RSI BT HP".ةشاشبنارقإلا"عجار

RSI"نارقإلاتاميلعتىلعلوصحللهاندأ
.RSIةشاشب
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ليغشتلافاقيإل.

ليغشتءانثأنيتيناثةدملةقاطلارز
.ةقاطلا
RSIةشاشبنارقإلا

لكلطقفسأريتعامسطيشنتنكمي
.RSIةشاش

ىدحإبثوتولبسأرةعامسنارقإل
:ةيفلخلاتاشاشلا

ةحفصلانمسأرلاةعامسزمرسملا.١
.ةبولطملاةيفلخلاةشاشللةيسيئرلا
."ةديدجسأرتاعامسةفاضإ"ددح.٢
يفثوتولبلاسأرلاةعامسنأنمدكأت.٣

.نارقإلاعضو
ضرعمتي،ماظنلاىلعفرعتلادرجمب.٤

ةمئاقيفثوتولبلاسأرلاتاعامس
.ةرفوتملاسأرلاتاعامس

.ةمئاقلانمثوتولبسأرتاعامسددح.٥
يفقفاومسملا،لاصتالادرجمب
.نارقإلاحاجنلةقثبنملاةذفانلا
.)قفاوم(OKسملا.٦

يتوصلاقيلعتلا
يتوصلاقيلعتلاةزيمىلعRSIماظنيوتحي
كلذو،ةيؤرلاوعمسلافاعضةدعاسملكلذو
.ةزيملاهذهترفوتاذإ
رفويهنإفيتوصلاقيلعتلاطيشنتدنع
ةقطنملالوحمدختسمللةعومسمتاظحالم
رارزألاديدحتو،ةشاشلاىلعاهسملييتلا
تاظحالمريفوتىلإةفاضإلاب،ةطشنلا
ةلاحلاوةشاشلافيرعتلوحتامولعملا
ةيفصولاتانايبلاوةمئاقلاىوتحموةيلاحلا
مدختسمللحمسي.ةقثبنملاتامولعملاو
يفجودزملارقنلالالخنمتازيملاطيشنتب
رزرخآبقلعتييذلاوةشاشلاىلعناكميأ
هنعنالعإلامتيملوسملللباقيدرف
.عومسملكشب
سملا،هفاقيإوأيتوصلاقيلعتلاليغشتل
ىلعطغضامث،ليدبتلارزسملاو،*
قيلعتلاليغشتفاقيإمتي.ديكأتلل"قفاوم"
ليغشتفاقيإاهيفمتيةرملكيفيتوصلا
.ةرايسلا
Rearنييعتةداعإ Media

جورخليجستوتاقيبطتلانييعتةداعإلددح
.نيمدختسملا
ردصملاحوتفمصيخرت
.صيخرتلاتامولعمراهظإلددح

)RCP(ةيفلخلاكلهتسملاذفانم

هيفرتلاوتامولعملاماظنةزيمترفوتاذإ
كلهتسملاذفانمنوكتف،يفلخلادعقملاب
لوسنوكلاةيفلخيفةرفوتمةيفلخلا
HDMIيذفنمكلذنمضتي.يزكرملا
.طقفنحشللUSB-Cيذفنمو

HDMI

HDMIلبكليصوتبHDMIلاخدإحيتي A/V
ماظنوأويديفاريماكلثمدعاسمزاهجنم
مادختسامزلي.Appleزاهجوأويديفباعلأ
ةزهجأعمAppleةكرشعينصتنملباك

Apple.

زاهجلاليصوتمتيذلاHDMIذفنمسملا
.ةيسيئرلاةشاشلاىلعهبيجراخلا
،USBنحشمعدتةنيعمHDMIةزهجأيف
.ةقاطللردصمكUSBذفانممادختسانكمي
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١٦٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ذفانمنمىوتحملاىلإلوصولانكميال

HDMIتامولعملاةشاشلالخنمهذه
.هيفرتلاو
:RSIماظنبHDMIلاخدإمادختسال

.HDMIلبكبدعاسملازاهجلالٰصو.١

ةشاشويفاضإلازاهجلانمالكلغش.٢
.RSIماظنويديف

ضرعلاةدحوىلع)ةيسيئرلا(}سملا.٣
.ردصمكHDMIددحوةينعملا

HDMI

HDMIلاصتا

ةزهجأضرعلHDMIيذفنمRCPرفوي
.ويديفلا
ةدهاشمليجراخلازاهجلاليصوتبمق
.RSIةشاشلالخنمزاهجلاىوتحم

يجراخلازاهجلابلصتملاHDMIذفنمسملا
.ةيسيئرلاةشاشلاىلع

HDMIليغشتضرع

ىوتحمHDMIليغشتضرعةقيرطضرعت
:نمضتتوويديفلا
ىلإةدوعلل}سملا:)ةيسيئرلا(}.

.RSIماظنللةيسيئرلارايتخالاةشاش

.X)سملا:)سأرلاتاعامسXلوخدلل
سأرلاتاعامستيبثت"ةمئاقىلع
"تادادعإلا"ةيئزجعجار."ثوتولبلاب
.مسقلااذهيفاًقحالةدراولا
عمةشاشلاةكراشملسملا:ةكراشم.

ةكراشمنكمي.ىرخألاةيفلخلاةشاشلا
.لصتملازاهجلالالخنمةشاشلا

Rearقيبطت Mediaةشاشلانم
ةيسيئرلا
Rearقيبطتحيتي Mediaيمامألامدختسملل
دعقملابويديفلاةشاشرداصميفمكحتلا
قيبطتزمرسملا،لوصولل.يفلخلا

Rear Mediaةيسيئرلاةحفصلانم.

فاقيإوأةيفلخلاتاشاشلاليغشتنكمي
Rearقيبطتنماهليغشت Media.سملا
.ةشاشديدحتل٢ةشاشلاوأ١ةشاشلا
ةيفلخلاتاشاشلاضرعلصخلملاسملا
)ليغشتلا(Powerزمرسمليدؤي.اًعم
هذهليغشتىلإةددحملاةشاشلازمرراوجب
.اهليغشتفاقيإوأةشاشلا
نمفلخلابنيمدختسمللتوصلامتكنكمي
زمرىلعطغضلابيمامألامدختسملالبق
ةيفلخلاةشاشلابطبترملاتوصلامتك
قيبطت"ةشاشىلعىنميلاوأىرسيلا
نيتيفلخلانيتشاشلااتلكوأ،"يفلخلاويديفلا
MUTEرزىلعطغضلاب ALL)متك
.)لكلاتوص
ةشاشلانميلاحلاردصملاضرعاًضيأنكمي
ةيفلخلاةشاشلاىلعةبوغرملاةيفلخلا
Shareرزلاىلعطغضلابكلذوىرخألا
نميألابناجلاىلعدوجوملا"ةكراشم"
RSIقيبطتتاشاشنميلفسلا Video.

Rearقيبطتنمردصملارايتخا Media

ةيفلخلاةشاشللرداصملاديدحتنكمي
قيبطتةشاشنمرداصملاددح.ةزيمملا

Rear Media،رداصملاةمئاقنمددحمث
.RSIرداصمةشاشىلعةضورعملاةحاتملا
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صخلملاضرع

.ةيفلخلاتاشاشلليلاحلاردصملا.١
ةشاشلاعمةشاشلاةكراشملسملا.٢

.ىرخألاةيفلخلا
نمةيفلخلاةشاشلالفقلسملا.٣

.سمللاتالخدم
.ةيفلخلاةشاشلاتوصمتكلسملا.٤
وأةيفلخلاةشاشلاليغشتلسملا.٥

.اهليغشتفاقيإ

ليغشتنودةشاشلاليصافتضرع
ىوتحملا

.ردصملامسارهظي.١
لالخنمتوصلاليغشتلسملا.٢

.ةرايسللةيلخادلاتوصلاتاربكم
ةشاشلاىلعقيبطتقالغإلسملا.٣

.ةيفلخلا

ليغشتعمةشاشلاليصافتضرع
ىوتحملا

ىوتحملاليغشتلضورعملانفلا.١
.يلاحلا

لالخنمتوصلاليغشتلسملا.٢
.ةرايسللةيلخادلاتوصلاتاربكم

ةشاشلاىلعقيبطتقالغإلسملا.٣
.ةيفلخلا

ليغشتلاديقىوتحملاليغشتلسملا.٤
.اًتقؤمهفاقيإوأاًيلاح

ليغشتلاديقىوتحملاتامولعمومسا.٥
.اًيلاح

Rearتادادعإ Media

Rearةحفصنم Media،تادادعإلاسملا
.تادادعإلاةمئاقىلإلوصولل
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١٦٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو
"ةشاشلاليغشتةلاحركذت"
دنعاًيئاقلتةيفلخلاتاشاشلاليغشتلددح
.ةرايسلاليغشتءدب
ةيفلخلاةشاشلليتوصلاقيلعتلا
ىلعيتوصقيلعتكيدلنوكينأددح
.ةيدرفلاةيفلخلاتاشاشللويديفلا
اهبحومسملاتاقيبطتلا
.ةيئرمنوكتسيتلاتاقيبطتلارايتخالددح
باسحلا
.ةرايسلاتانايبةطخراهظإلددح
Rearنييعتةداعإ Media

.تاقيبطتلانييعتةداعإلددح
Rearمادختساطورش Media

.مادختسالاطورشضرعلددح
ةيصوصخلانايب
.ةيصوصخلانايبضرعلددح
اهلحوRSIماظنءاطخأفاشكتسا
ماظنحاتفمنوكيالدق:ةقاطدجوتال
عضووأليغشتلاعضويفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.

ءانثأسأرلاةعامسنمتوصردصيال
تاعامسنأنمدكأت:رشؤملاةءاضإ
ليصوتبمق.ٍفاكلكشبةنوحشمسأرلا
.اهنحشلUSB-Cذفنمبسأرلاتاعامس
سأرلاتاعامستناكاذإامةفرعملققحت
ىلإعمتستكنأنمدكأت.تاشاشلابةنرتقم
ديدحترزىلعطغضلابةحيحصلاةشاشلا
.ةانقلا
مقف،هالعأةروكذملاتاوطخلاحجنتملاذإ
RSIتاشاشبسأرلاتاعامسنارقإءاغلإب
دعأوسأرلاتاعامسليغشتفقوأو
تاءارجإعجار.اهنارقإلواحواهليغشت
اًقباسثوتولبسأرةعامسبةصاخلانارقإلا
.مسقلااذهيف

Video Distortion)ةروصشيوشت
)ويديفلا
ليغشتدنعويديفلاشيوشتثدحينأنكمي
ةزهجأوأةيئوضتاحساموأةيولخفتاوه
ديدحتةمظنأوأىدملاةريصقيكلسال
لاصتالاةزهجأوأ)GPS(ةيملاعلاعقوملا
سكافلاةزهجأولدابتملايكلساللا
ةيناديملايكلساللاةزهجأوأةلومحملا
.ةلبقتسملاةلسرملا
دنعويديفلالغشمقلغاًيرورضنوكيدقو
ةرايسلالخادةزهجألاكلتنمدحاوليغشت
.اهنماًبيرقوأ

ةحالملا
ةحالملاماظنمادختسا
مقف،ةزيملابةزهجمةرايسلاتناكاذإ
زمرسملقيرطنعةحالملاقيبطتليغشتب

Nav)يف)ةحالملاHome Page)ةحفصلا
دوجوملاتاراصتخالاجرديفوأ)ةيسيئرلا
ماظنةشاشنمرسيألاءزجلانمبرقلاب
.هيفرتلاوتامولعملا
ةرملوأل)ةحالملا(Navقيبطتليغشتدنع
مادختسابلطتي.جتنملايفةلوجرفوتتس
نايبوطورشلاودونبلانمققحتلاةزيملا
تافلمدحأرفاوتلاحيف.ةيصوصخلا
حصنُيهنإف،هيلإلوخدلاليجستوفيرعتلا
.اهديكأتوةصصخملاةحالملانيكمتبكلذك
)ةرفوتمتناكاذإ(ةصصخملاةحالملا
ةلاحيف،ةصصخملاةحالملاةزيمموقتس
تاليضفتلاىلعفرعتلاب،اهنيكمتواهرفاوت
اهبتدجاوتيتلانكامألاظفحلالخنم
عقاوملامادختسامتيو.لبقنمةرايسلا
.جئاتنلاوتاراسملاصيصختلةحالملالجسو
Personalizedةزيمضرعتدق Navigation
:لثمرصانع)ةصصخملاةحالملا(
عراوشلاىلعًءانبةصصخملاتاراسملا.

.ةلضفملا
لضفأرفوتيتلاثحبلاجئاتنرهظت.

.ةمئاقلاىلعأةقباطم
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.يؤبنتلارورملا.
.ةيلحملاةطيرخلاىوتحمثيدحت.
وأةصصخملاةحالملانيكمتكلذكنكمي
مث،تادادعإلاددح.قحالتقويفاهليطعت
دادعإلارييغتبمقمث،ةحالملاةيصوصخ
فلمتامولعمبتانايبلاعمجبصاخلا
.١٨٩/تادادعإلاعجار.فيرعتلا

ةحالملاةطيرخضرع

متيس،ىلوألاةرمللةحالملاقيبطتحتفدعب
ةطيرخلاضرعيفاًمئادةحالملاقيبطتحتف
.ةرايسلليلاحلاعقوملاضرعوةلماكلا
نمرسيألابناجلاىلعثحبلارايخرهظيس
.ةحالملاةطيرخضرع
ةهجولاتاقاطب
نيوانعدادعإبمق،)ةحالملا(Navقيبطتنم
ةسملبةحالملانيكمتللمعلاولزنملا
ددح،لمعلاولزنملانيوانعدادعإل.ةدحاو
مث،تادادعإلانمديزملامث،تادادعإلا
رايخلانوكينأيغبني.ةهجولاتاقاطب

Show on Map)ديق)ةطيرخلاىلعراهظإ
ناونعددح.يضارتفالكشبليغشتلا
.هظفحاوهبتكامثلمعلاوأ/لزنملا

Destination(راهظإفاقيإل Cards(
مق،ةطيرخلاضرعيفةهجولاتاقاطب
Show(ليدبتب on Map(ىلعراهظإ
.)فاقيإ(Offىلإةطيرخلا
driveةقثبنملاةلاسرلاسملا To Home
driveوأ)لزنمللةدايقلا( To Work)ةدايقلا
.هيجوتلاءدبل)لمعلل
ةحالملاوةطيرخلاتادادعإ
ضرعل)تادادعإلا(Settingsسملا
:يليامضرعمتيدقو.تارايخلا
ةطيرخلاهيجوت.

ىلعألهاجتاثلاثلادعبلا.

ىلعألهاجتايناثلادعبلا.

ىلعأللامشلايئانثلادعبلا.

.Show on Map)ةطيرخلاىلعضرع(
دوقولا.
ماعطلا.
معاطم.
ةعيرسلاتابجولا.
ةوهقلا.
يلآلافارصلاةزهجأ.
ةماقإلا.
نكرلا.
ةلاقبلاتالحم.

راسملايفبنجت.
ةعيرسلاقرطلا.
ةيرورملاموسرلاتاذقرطلا.
ةدهمملاريغقرطلا.
تاراّبعلا.
قافنألا.
يعامجلالقنلاتاراح.
لودلادودح.

يفلخلادعقملاتابلط.
لوبق.
اًمئادلهاجت.

Settingsسملا،يليامىلإلوصولل
Moreمث،)تادادعإلا( Settings)نمديزملا
:)تادادعإلا
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ةهجولاتاقاطب.
طئارخلاعجارم.
ةلضفملاملاعملا.
ةحالملايفيتوصلامكحتلا.
رورملاتاليضفت.
هيبنتلاتاليضفت.
لجسلاةرادإ.
ناونعلاعجار:ةحالملاةيصوصخ.

"Personalized Navigation)ةحالملا
روكذملا")هرفوتلاحيف()ةصصخملا
.مسقلااذهيفاًقباس

لوح.

ءزجلايفSسملا،ةمئاقيأنمجورخلل
ضرعةذفانىلإعوجرلليولعلارسيألا
ةيسيئرلاةطيرخلا
ةهجولادادعإلبقتاليضفتلاطبضنمققحت
.طشنلاهيجوتلاءدبو

Map Preferences)ةطيرخلاتاليضفت(
ةطيرخلاةزيمةئيهتنيبرايتخاللسملا
:ةيساسألا
ةطيرخلاناولأ
)ةءاضإ(راهن.
)مالظ(ليل.
.Auto)عاضوألارییغتلسملا-)يئاقلت

.ةءاضإلافورظیلعًءانباًیئاقلت

دادعإلا(داعبألاةثالثدودحتامالع
سملا:)ليغشتلاعضوىلعيضارتفالا
،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإوأليغشتلا
ةيثالثدودحلاتامالععيمجماظنلاضرعي
ىوتسمبسحىلعةطيرخلاىلعداعبألا
.ريبكتلا
ىلعيضارتفالادادعإلا(داعبألاةيثالثنابم
وأليغشتلاسملا:)ليغشتلافاقيإعضو
ماظنلاضرعي،ليغشتلادنع.ليغشتلافاقيإ
ىلعداعبألاةيثالثنابملالاكشأعيمج
.ريبكتلاىوتسمبسحىلعةطيرخلا
ال(داعبألايثالثعضويفسيراضتلاضرع
،اهرفاوتةلاحيف:)يضارتفالكشبلمعت
دنع.ليغشتلافاقيإوأليغشتسملا
يضارألاتامولعمماظنلاضرعي،ليغشتلا
.داعبألايثالثضرعيفةطيرخلاىلع
عضوىلعيضارتفالادادعإلا(يئاقلتريبكت
فاقيإوأليغشتلاسملا:)ليغشتلا
ماظنلالمعي،ليغشتلادنع.ليغشتلا
دنعريبكتلاىوتسمطبضىلعاًيكيتاموتوأ
دعبو.تافطعنملادحأنمةرايسلابارتقا
ريبكتلاىوتسمماظنلاديعي،فاطعنالاءاهتنا
اذإ.يلصألاطبضلاىوتسمىلعىرخأةرم
دوجوعمفطعنمنمبرتقتةرايسلاتناك
ريبكتلاىوتسملظيسف،بيرقرخآفطعنم
.نيفطعنملازواجتمتيىتحلمعييئاقلتلا

Preferred Route)لضفملاراسملا(
مث،)تادادعإلا(Settingsسملا،لوصولل

More Settings)مث،)تادادعإلانمديزملا
Preferred Route)لضفملاراسملا(.

:تاراسمللنيفلتخمنيرايخنيبنمرتخا
.ةئيبلاقيدصوأعرسألا
تقوبراسملانوكيسعرسألارايخلا.

.لقألاةدايقلا
اًريفوترثكألاراسملانوكيسةئيبلاقيدص.

.دوقولل
راسملايفبنجت
مث،)تادادعإلا(Settingsسملا،لوصولل

Avoid on Route)راسملاىلعبنجتلا(.
ءانثأاهبنجتلقيرطلاتازيمنميأرتخا
:قيرطلاىلعريسلا
ةعيرسلاقرطلا.
ةدهمملاريغقرطلا.
تاراّبعلا.
يعامجلالقنلاتاراح.
ةيرورملاموسرلاتاذقرطلا.
قافنألا.
لودلادودح.
ةحالملايفيتوصلامكحتلا
مكحتلادادعإةشاشىلإلوصوللسملا
.يتوصلا
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ىوتسمطبضل-ةحالملاتوصىوتسم.

ىلعقلزنملاطيرشلامدختسا،توصلا
رماوأتوصعامسدنع.ةحالملاةشاش
ىوتسمطبضكنكمي،يتوصلاهيجوتلا
ةدحولاىلعةركبلامادختسابتوصلا
ىوتسميفمكحتلاحاتفموأىطسولا
.ةدايقلاةلجعبتوصلا
حمست-ةيهاجتالاةحالملاتابلاطم.

رسيألابناجلاىلعليغشتلابتابلاطملل
هاجتابسحةرايسلانمنميألاوأ
وأاذهليغشتنكمي.يلاتلافطعنملا
.هليغشتفاقيإ
ءانثأةحالملليتوصلاهيجوتلاىوتسم.

:يهةحاتملاتارايخلا.ةملاكمءارجإ
)يضارتفالكشبددحم(لماكهيجوت‐
طقفتوص‐
‐None)دجويال(

)ترفوتاذإ(رورملاتاليضفت
Mapيفكدوجوءانثأ View)ضرع
مث،)تادادعإلا(Settingsددح،)ةطيرخلا

More Settings)مث،)تادادعإلانمديزملا
Traffic Preferences)رورملاتاليضفت(.

Showةزيمرفوت Traffic on Map)ضرع
اهليغشتدنع)ةطيرخلاىلعةيرورملاةلاحلا
مادختسابرورملاةكرحقفدتنعةماعةحمل
ةيلاتلاتارايخلارفوتت.ةرفشلاةفلتخمناولأ
:راسملاباسحةداعإءانثأ

-ةطيرخلاىلعرورملاةكرحقفدتراهظإ.
رورملاةكرحقفدتناكاذإامنيبليدبتلل
.المأةطيرخلاىلعرهظي
اًيئاقلتماظنلاديعي-اًيئاقلتراسملاباسح.

دوجوفاشتكالاحيفراسملاباسح
.كمامأةيرورمةلكشم

راسملاباسحةداعإلبقلاؤس.
دوجوماظنلافشتكااذإ-)يضارتفالا(
ةلاسررهظتسف،كمامأةيرورمةلكشم
ةداعإرتخا.ةلكشملاهذهليصافتبةقثبنم
.هيبنتلاءاغلإوأراسملاباسح

نعثحبلابماظنلاموقينل-اًدبأثحبتال.
دحأديدحتمتينأىلإلضفأراسم
.هالعأةروكذملاتارايخلا
هيبنتلاتاليضفت
تاعومجمليغشتفاقيإوأليغشتبمق
ةطشنلاهيجوتلاضرعتايلمعءانثأهيبنتلا
رفاوتتدق.ءاوسدحىلعةطشنلاريغو
:ةيلاتلاتاهيبنتلا
.Road Safety Alerts)نامأتاهيبنت

سرادملاقطانمضرعلسملا-)قيرطلا
.ةدراولا
ةيرورملااريماكلاتاهيبنت.
لجسلاةرادإ
Manageسملا History)لجسلاةرادإ(
:لجسلاتارايخىلإلوصولل

حسمل\سملا-ةريخألاتاهجولاحسم.
.ةريخألاتاهجولا
حسمل\سملا-ثحبلالجسحسم.

.ثحبلالجس
ةحالملاةيصوصخ
.ةحالملاةيصوصختادادعإرييغتلسملا
:يهةحالملاةيصوصختادادعإ
فلمتامولعممادختسابتانايبلاعمج.

نيكمتلاذهليغشتبمق–فيرعتلا
ةحالملا"عجار.ةصصخملاةحالملا
نمقباستقويفةروكذملا"ةصصخملا
.مسقلااذه

ليغشتبمق–ةيوهلاةلوهجمتانايبعمج.
Navجتنمةدوجيفنيسحتلانيكمتلاذه
.)ةحالملا(
لوح
:لثم،جمانربلاتامولعمضرعلسملا
Telenavماكحأوطورش.
Telenavةيصوصخنايب.
ةحالملارادصإ.

طئارخلا
تانايبةدعاقرفوتةحالملاقيبطتبلطتي
ىلعةظوفحميهو.لمعييكةطيرخلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنبةلصتمSDةقاطب
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١٧١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
رهظتسف،ةطيرخلاتانايبةدعاقرفوتتملاذإ
دوجومدعىلإةراشإللأطخةلاسر
.SDةقاطب

SDةقاطبلئاسر

.ةزيممةدحاوةرايسعمSDةقاطبلمعت
نمققحتلاريرمتبSDةقاطبحمستنأمزلي
.ةنيعمةرايسلاهمادختسالبقةلاصألا
ةلمتحملالئاسرلاوأطخلاتاهويرانيس
:يلياملمشت
،ةئيهتلادعب":ةرملوألSDةقاطبةئيهت.

ةحالمللةقاطبلاهذهمادختساطقفنكمي
".ةرايسلاهذهيف

ةقاطب":ةحيحصةروصبلمعتالSDةقاطب.
SDأطخلازمر(.ةحيحصةروصبلمعتال(."

ماظنلاعمةنرتقمريغهذهSDةقاطب.
ةحالمللحلصتالهذهSDةقاطب":يلاحلا
ليغشتلاليلدعجار.ةرايسلاهذهيف
ةرايزبلضفتوأليصافتلانمديزمل
".ليكولا
ةلازإمت":ذفنملانمSDةقاطبةلازإمت.

".)أطخلازمر(.SDةقاطب
ةئيهتلاةلاسرءدبدعب"ديكأت"ديدحتيدؤيس
OKسملا،ىرخألالئاسرلل.ةئيهتلاىلإ
.ةيسيئرلاةحفصلاىلإعوجرلل)قفاوم(

ةحالملازومر
رهظتدقيتلااًعويشرثكألازومرلايلياميفو
.ةحالملاقيبطتيف

ةرايسلليلاحلاعقوملاىلإاذهريشي
.ةطيرخلاىلعهاجتالاو

.ةيئاهنلاةهجولاعقومةهجولاسوبدددحي
وأةهجولاناونعضرعلسوبدلاسملا
.تالضفملاةمئاقنمهتلازإوأهتفاضإل
سملقيرطنعتامولعملاءافخإكنكمي
دعبيفتخيسكلذك.ىرخأةرمسوبدلا
ءارجإيأذاختامدعةلاحيفهتلهمءاضقنا
.كفرطنم

نعةرابع)POI(ةيكذلامامتهالانكامأ
نكرلابةصاخكمامتهاىلعذوحتستنكامأ
.اهرفاوتةلاحيفكلذودوقولاتاطحمو

ةهجولا
ثحبلا
ماظنةشاشيف)ثحب(Searchسملا
دجوي.ثحبلاةشاشحتفلهيفرتلاوتامولعملا
تاراصتخاوثحبلالقحيفلاخدإعبرم
.حيتافمةحولوةعيرسلاتائفللزومرلا
يئاقلتلالامكإلا
لقحعبرميفناكملامسانماًءزجلخدأ
ةزيملواحتس.ثحبلاةشاشىلعلاخدإلا
اًدانتساكلذوةهجولامامتإيئاقلتلالامكإلا
حرتقملارصنعلاسملا.هتباتكمتامىلإ
.ثحبلاءارجإل
بكاردجاوتمدععمكرحتلاءانثأثحبلا
يمامألادعقملايف
تارييغتءارجإبحمستنلهذهثحبلاةشاش
حيتافملاةحولمادختسابصوصنلاخدإوأ
ضرعت،كلذلًةجيتنو.ةرايسلاكرحتةلاحيف
.اًعويشرثكألاتائفللفوفصةثالثةشاشلا
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يفبكاردجاوتعمكرحتلاءانثأثحبلا
يمامألادعقملا
دعقملايفبكاردجاوتماظنلافشتكااذإ
قئاسلادعقمنملكمازحطبرعميمامألا
زمرسملنإفنييمامألابكارلادعقمو
بكارللحيتتهيبنتةلاسرضرعيسثحبلا
.ةهجونعثحبلا
رداصمنمةهجولاتاهيجوتلابقتسا
ةفلتخم
رداصمنماهلقنوأتاهجولالابقتسانكمي
.راسملاهيجوتلةحالملاقيبطتىلإةفلتخم
هذهضعبلمشتدق،اهرفاوتلاحيف
:رداصملا
.ثحبلاجئاتننمةحالملا.
.OnStarماظنراشتسمةهجوليزنت.
.لاصتالاتاهجةمئاقنمناونع.
لاسرإهنكمييكذلافتاهلاىلعقيبطت.

.ةرايسلاىلإتاهجو
هنكميةرايسلاماظنىلعهليزنتمتقيبطت.

.ةحالملاماظنىلإتاهجولاسرإ

تايثادحإلا
امم،ىصقأدحبةيعجرمطاقنةسمخفضأ
.راسملالوطىلعةيفاضإتاهجوربتعي
:ةيعجرمةطقنوأديدجفقوتناكمةفاضإل

.فقوتةفاضإسملا،طشنلاهيجوتلانم.١

مادختسابةهجولانعثحبا.٢
One-Boxزومروأيتوصلاثحبلاوأ

Quick Category)ةعيرسلاةئفلا(.
وأراسملالوطىلعثحبلاجئاتنرتخا.٣

.ةهجولانمبرقلابوأراوجلاب
سملاوةبولطملاقيرطلاةطقنرتخا.٤

Add to Trip)ةلحرلاىلإةفاضإ(.
.ةيعجرملاطاقنللراسملاتارايخرفوتتال
ةيعجرمةطقنىلإلوصولا
ضرعيس،ةيعجرمةطقننمبارتقالادنع
Destinationماظنلا Arrival view)ضرع
ةهجولاىلإةعباتملل.)ةهجولاىلإلوصولا
ةشاشىلع)مت(Doneةلاسرسملا،ةيلاتلا
.هيفرتلاوتامولعملا
ةيعجرمةطقنليدعت
،طشنلاهيجوتلاءانثأةيعجرمطاقنةفاضإدنع
تافقوتلاىدحإفذحةيناكمإماظنلاحيتيس
.بيترتلارييغتوأ
Destinationsسملا،قيرطةطقنليدعتل
:ةحاتمةيلاتلاتارايخلانوكتس.)تاهجولا(
سملقيرطنعةهجولابيترتليدعت.

ةطقنتاهجوةمئاقيفمهسألارارزأ
.قيرطلا
زمرسملقيرطنعقيرطةطقنفذحا.

ةرمزمرلاديدحتنكمي.تالمهملاةلس
ةلاحيفقيرطةطقنةفاضإةداعإلىرخأ

نمzسملا.أطخلاقيرطنعاهديدحت
ماظنلانكمتيثيحبنميألايولعلانكرلا
.راسملاباسحةداعإنم
يفدحاوناونعىوسكانهنكيملاذإ
يتفيظوماظنلالطعيسف،تاهجولاةمئاق
ةيناكمإماظنلاحيتينلو.فذحلاولقنلا
.ةيئاهنلاةهجولافذح

ةطيرخلاتامولعم
صئاصخىلعةطيرخلاتانايبةدعاقلمتشت
.ةطيرخلاتامولعملجأنمقرطلاةكبش
لثمتامولعمىلعصئاصخلاكلتلمتشت
دويقو،عراوشلانيوانعو،عراوشلاءامسأ
ةيليصفتلاةقطنملالمتشت.اهريغوفاطعنالا
قرطو،ىربكلاةعيرسلاقرطلاعيمجىلع
قطانملالمتشت.ةينكسلاقرطلاوةمدخلا
:لثم)POI(مامتهالاطاقنىلعةيليصفتلا
تايفشتسملاوكونبلاوتاراطملاومعاطملا
نكامأونيزنبلاتاطحموةطرشلاماسقأو
.ةيخيراتلاراثآلاوحايسلابذج
الدقف،ةطشنةمدخةطخرفوتتملاذإ
تانايبىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحت
تاحيحصتلاىلعوأءاشنإلاةثيدحقطانملل
ةحالملاماظنلمعي.جاتنإلادعبتلمتكايتلا
قطانميفلماكلاراسملاداشرإريفوتىلع
.ةيليصفتلاةطيرخلا
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ريغصتلاوريبكتلاىوتسميفمكحتلا
تاءارجإلادحأذيفنتبمق،ريغصتلاوأريبكتلل
:ةيلاتلا
فئاظولاةددعتممكحتلاةدحوريودت.

)MFC(ةطيرخلاىلعريغصتلاوأريبكتلل.
كعباصأدحأبةجودزمةطغضطغضا.

ريغصتللنيعبصإبةدحاوةطغضوأريبكتلل
.ةطيرخلاىلع

ريغصتللماهبإلاوةبابسلاعبصإمدختسا.
مثضعبلاامهضعبىلإامهبيرقتلالخنم
نيعبصإلاداعبإقيرطنعريبكتلاكنكمي
.ةطيرخلاىلعضعبلاامهضعبنع

ةطيرخلاسايقموةطيرخلاتاءاميإ
ماظنةشاشىلعةيلاتلاتاءاميإلامدختسا
ةطيرخلاسايقمطبضلهيفرتلاوتامولعملا
.ضرعلاتارايخو
.هريغصتوأضرعلاريبكتلكعباصأكرح.
.ةطيرخلالكشرييغت.
نمرييغتلاوةلامإللنيعبصإمدختسا.

.داعبألايثالثىلإداعبألايئانثضرعلا
يئانثعضولاىلإةداعإللىلعأللمأ
.داعبألا
.ةطيرخلاريودت.
وألفسألوأىلعألMFCليدبتاًضيأنكمي
.ةطيرخلاكيرحتلنيميللوأراسيلل
.١٥٢/ماظنلامادختساعجار

توصلامتك
رماوألاتوصمتكنكمي،طشنلاهيجوتلاءانثأ
سملا.ةحالملاقيبطتمادختساءانثأةيتوصلا

Mute)ةطشنلاةمئاقلايف)توصلامتك.
توصلاربكمىلعةلئامةمالعرهظتس
.هيجوتلاتوصمتكىلإةراشإلل

طشنلاهيجوتلاضرع
ةحالملاةسلجنوكتوامٍةهجورايتخادنع
هيجوتلاضرعةحالملاماظنأدبي،ةطشن
.)AGV(طشنلا

ةراحلاهيجوت
ةروانمللةراحلاتامولعمةطيرخلاضرعتس
.ةحاتمتناكاذإةيلاتلا
عطاقتلاضرع
برتقتوعيرسلاقيرطلايفةرايسلاتناكاذإ
ضرعتةروصرهظتسف،جراخملادحأنم
مامتإلةرايسلااهبمزتلتنأبجييتلاةراحلا
.ةيلاتلاةروانملا

عيرسلافاطعنالاضرع

هيليامٍفطعنمنمةرايسلابرتقتامدنع
ةمئاقضرعمتي،رخآفطعنمروفلاىلع
فطعنملارشؤملفسأعيرسلافطعنملا
نعنالعإللةيتوصًةبلاطمعمستس.يساسألا
.عيرسلافطعنملا
يئاقلتلاريبكتلا
متيس،تاروانملاىدحإنمبارتقالادنع
ةرايسلازمرضرعلةطيرخلاريبكتاًيكيتاموتوأ
.ةروانمللحضوأةيؤرريفوتلةيلاتلاةروانملاو
ىلإماظنلادوعيس،ةروانملاءاهتنادعبو
.هسفنريبكتلاىوتسمىلعقباسلاعضولا
مث،)تادادعإلا(Settingsسملا

More Settings)مث،)تادادعإلانمديزملا
Mapرايخسملا Preferences)تاليضفت
Auto-Zoomةزيمىلإلوصولل)ةطيرخلا
ةزيملاهذهنيكمتنكميو.)يئاقلتلاريبكتلا(
.اهليطعتوأ
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تاهاجتالا
.تاهاجتالاضرعلتافطعنملاةمئاقسملا
تافطعنملا)تاهاجتالا(Directionsضرعت
ةهجولاىلإيلاحلاعقوملانمتاهاجتالاو
.ةيئاهنلا
ةعيرسلاقرطلانمجراخمةمئاق

رهظي.)جورخلا(ExitةمئاقحتفلCسملا
برقلابيلاحلاعراشلامساراوجبزمرلااذه
يفالإزمرلارهظيال.ةشاشلالفسأنم
.ةددحملاجراخملايذعيرسلاقيرطلا
جراخملاتاذقرطلاىلعرفسلاءانثأ
ضرعت.جراخملابةمئاقرفوتتدق،ةصصخملا
ةفاسملاوجرخملامقر)جورخلا(Exitةمئاق
ةبكرملاعضومنمجرخملاىلإةيقبتملا
دقيتلاةحارللفقوتلاقطانمويلاحلا
يهاقملاودوقولاتاطحملثم،ةحاتمنوكت
.تيبملانكامأومعاطملاو

Nextةمئاق Maneuver)ةمداقلاةروانملا(
ضرعمتي،طشنلاهيجوتلايفنوكتامدنع
،عراشلامساو،يلاتلافطعنملامهس
ىلعأةيلاتلاةروانملايفةروانملاةفاسمو
ضرعمتي.ةطيرخلاراسيىلعةمئاقلا

ETAوDistance to Destination)ةفاسملا
لثمناكملاسفنيف)ةهجولاىلإ
ىلعأرهظتنكلو،ةيلاتلاةروانملاتامولعم

Turn Maneuver Turn Arrow)مهس
.)ةيلاتلاةروانملافاطعنا
يتوصلاهيجوتلاررك

.ةيلاتلاهيجوتلاةروانمىلإزمرلااذهريشي
.ةقوطنمهيجوتتاميلعترخآراركتلهسملا
)رفوتاذإ(عئاقولاهيبنت
دوجوماظنلافشتكااذإطشنلاهيجوتلاءانثأ
راسميأدوجومدععمكمامأيرورمثداح
ةمغنماظنلالغشيسف،كلذنملضفأ
Quickضرعيو Notice)عيرسلاراعشإلا(.
ثداحلكلةدحاوةرمرمألااذهرهظيسو
.يرورم

)اهرفاوتةلاحيف(عئاقولاريراقت
تانايبعمةيرورملاثداوحلاريراقتزومر
لكءانثأةطيرخلاىلعرهظترورملاقفدت
.طشنلاريغوطشنلاهيجوتلانم
ةلحرلاءاهنإ
طشنلاهيجوتلاءاهنإلةلحرلاءاهنإسملا
.طشنلاريغهيجوتلاىلإةدوعلاو
ةلحرلاةلصاوم
نعاهؤاغلإمتاذإةلحرلافانئتسانكمي
ءزجلايفةلحرلافانئتساسملقيرط
.ةحالملاةمئاقنميولعلا
امإ،ةهجولاىلإتلصوكنأماظنللنيبتاذإو
زواجتدنعوألوصولاضرعروهظدنع
."ةلحرلاةلصاوم"رايخرهظينلف،ةهجولا

ةلضفملا
نيوانعلاةحالملاتاليضفتلمشتنأنكمي
لالخنماهظفحمتيتلامامتهالانكامأوأ
يليصفتلاضرعلاىلعةلضفملازمر
.ةطيرخلل
تالضفملاىلإلوصولا
.ةحالملاةمئاقيفتالضفملاسملا
تالضفملاظفح
تاقيبطتةدعنمتالضفملاةفاضإنكمي
ظفحلتالضفملازمرسملا.ماظنلل
.تالضفملايفىوتحملا
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تالضفملاريرحت
رزديدحتقيرطنعتالضفملاريرحتنكمي
عمطغضا.ىوتحملاثيدحتوةلضفمللريرحت
ىلإلوخدللةلضفملارصنعىلعرارمتسالا
.ريرحتلاةحفص
تالضفملابيترتةداعإ
ةداعإ(Reorderرزرارمتسالاعمسملا
رصنعنمنميألابناجلاىلع)بيترتلا
هبحساوهيلعطغضلايفرمتسامث،لضفم
.ةمئاقلايفبولطملاعضوملاىلإ
تالضفملافذح
ةلضفمللرواجملارايتخالاعبرمسملا
.فذحددحو
.لكلافذحديدحتبتالضفملالكفذح

ةريخألا
.ةحالملاةمئاقيفةريخألاسملا
نكررخآعقوم
فاقيإمتعقومرخآنعربعينكررخآعقوم
اذهرهظي.هيفةرايسلاكرحمليغشت
."ةريخألا"ةمئاقنملوألافصلايفعقوملا
ضرعىلإنكررخآعقومسمليدؤي
ةدايقلوأناونعلاظفحلامإناونعلاليصافت
نعنكررخآعقومفذحنكمي.هيلإةرايسلا
دعبو.ليدعتلاةشاشىلإلوخدلاقيرط

يفكلذدعبرهظينل،نكررخآعقومفذح
ةرمةرايسلافاقيإمتيملام"ةريخألا"ةمئاق
.ناكملااذهيفىرخأ

POIزومرضرع

ديدحتنكمي.ةحالملاةمئاقيفثحبلاسملا
.ىصقأدحبزومرلانمتائفةينامثنمرثكأ
لاحيف(ةطيرخلاىلعةيكذلاPOIزومر
)اهرفاوت

لثمةيكذلامامتهالانكامأزومررهظتدق
تقولابسحنكرلاقطانمودوقولاتاطحم
فورظوقئاسلاثحبكولسوعقوملاو
.ةبكرملاةلاحوةدايقلا
حتفلةيكذلامامتهالانكامأزومردحأسملا
:اهبةصاخلاليصافتلا
POIناونعومسا:ىرسيلاةهجلا. + ETE

).راسملايفردقملاتقولا(
E:نميألابناجلا.

ةيكذلادوقولاتاطحمزومر
دوقولاتاطحمبدوقولاراعسأضرعمتي
.ةرايسلابدوقولاىوتسمضافخنادنعةبيرقلا
يكذلانكرلازومر
ماظنلالواحيس،ةهجولانمبارتقالادنع
تامولعمعمةبيرقلانكرلاتاهجوضرع
.ةرفوتمتناكاذإ،ريعستلا
POIليصافتمادختسابةلكشمنعغالبإلا
)اهرفاوتةلاحيف("مامتهالاناكم"
يأنعغالبإلانكمي،POIليصافتةحفصنم
ةحصوأتانايبلاةقدمدعةلاحيفةلكشم
برقلابةلكشمنعغالبإلاسملا.ناونعلا
ديدحتةحفصىلإلوخدللةشاشلالفسأنم
تافينصتدحأسملا.ةلكشملاةيعون
ديدحتلاةحفصنماًقبسمةددحملالكاشملا
ماظنلالسريس.)لاسرإ(Sendسملامث
.اهليلحتلتامولعملا

Connected Navigation)ةحالملا
)ةلصتملا

Connected Navigation)ةلصتملاةحالملا(
لخادةنيعمتاناكمإحيتتكارتشاةمدخيه
ةقلعتملاتايناكمإلالثم،ةحالملاماظن
يكذلاهيجوتلا/ثحبلاورورملاةكرحب
اًهيبنتماظنلارهظُيس.ةصصخملاةحالملاو
.ةطخلاديدجتبلطيسوكارتشالاءاهتنادنع
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عقاوملاديدحتماظن
)GPS(يملاعلا
عقومديدحتمتي،ةزيملارفوتةلاحيف
ةيعانصلارامقألاتاراشإمادختسابةبكرملا
.ةطيرخلاتانايبوةفلتخملاةبكرملاتاراشإو
ىرخأتالخادتثدحتدق،نايحألاضعبيف
عقوملاديدحتىلعةحالملاماظنةردقعم
ةيعانصلارامقألاةلاحلثم،ةرايسللقيقدلا
وأ/وةرايسلاةلاحوقيرطلانيوكتو
.ىرخأفورظ
ديدحتليملاعلاماظنلانيبي،عقاوملاديدحتل
مادختسابةرايسلليلاحلاعضولاعقاوملا
ةيعانصلارامقألانمةلسرملاتاراشإلا
الامدنع.عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلل
،ةيعانصلارامقألانمتاراشإةبكرملاىقلتت
.ةلاحلاطيرشىلعزومرلادحأرهظي
تالخادتثدحتدقوأماظنلااذهرفاوتيالدق
:اًحيحصيليامميأناكاذإ
وأراجشألاوأةليوطلاينابملاةقاعإ.

.تاراشإللقافنألاوأةريبكلاتانحاشلا
رامقأللنيسحتوأحالصإلامعأءارجإ.

.ةيعانصلا
تامولعملانمديزمىلعلوصحللو
)GPS(ةحالملاماظنلمعمدعةلاحيف
عمثدحتيتلالكاشملارظنا،مئالملكشب
و١٧٦/راسملاهيجوت
.١٧٧/ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ

ةرايسلاعقومديدحت
ةرايسلاعقومنوكيدق،نايحألاضعبيف
رثكأوأدحاوببسبقيقدريغةطيرخلاىلع
:ةيلاتلابابسألانم
.قيرطلاريغت.
ةقلزحطسأتاذقرطىلعةرايسلاكرحت.

.ديلجلاوأىصحلاوألامرلاك
قرطوأةجرعتمقرطىلعةبكرملاريست.

.ةليوطاهنكلوةميقتسم
ةبكرموأليوطىنبمنمةرايسلابارتقا.

.ةريبك
ةيزاومةيحطسلاعراوشلانوكتنأ.

.رحقيرطل
وأةلماحةبكرمقيرطنعةبكرملالقن.

.ةرابع
لكشبيلاحلاعقوملاةرياعمطبض.

.حيحصريغ
.ةيلاعةعرسبةرايسلاريس.
وأ،ةرمنمرثكأةرايسلاتاهاجتاريغت.

نكرةحاسيفةراّودةلواطىلعاهكرحت
.تارايسلا
نمةبكرمللرركتملاجورخلاوأ/ولوخدلا.

نموأبآرمنموأ،تابكرملانكرةحاس
.فقساهلةحاس

عقاوملاديدحتماظنةراشإلابقتسامدع.
.)GPS(يملاعلا
.ةبكرملافقسىلعلماحبيكرت.

.ةرايسلايفتاراطإلالسالسبيكرتمت.

.يلبللاهضرعتوأتاراطإلالادبتسا.

.بسانمريغتاراطإلايفءاوهلاطغض.

ثيدحتدعبةرملوألةحالملامادختسا.
.ةطيرخلاتانايب
تلوف١٢ةقاطبلمعتيتلاةيراطبلالصف.

.مايأةدعل
ثيح،ةمحدزمقرطىلعةرايسلاةدايق.

ةرايسلافاقيإوةئيطبتاعرسبةدايقلامتت
.رركتملكشباهليغشتءدبو

هيجوتعمثدحتيتلالكاشملا
راسملا
لظيفراسمللبسانمريغهيجوتثدحيدق
:ةيلاتلافورظلانمرثكأوأفرظ
.روكذملاقيرطلاىلعفاطعنالامتيمل.
مادختسادنعراسملاهيجوترفاوتمدع.

يلاتلافاطعناللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.راسيلاوأنيميلاةهج

مادختسادنعراسملارييغتةيناكمإمدع.
.راسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
فاطعنالادنعراسمللهيجوتدوجومدع.

.عطاقتدنع
نمنكامألابةصاخلاعمجلاءامسأديدرت.

.رخآلنيح
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ليغشتلليوطتقوقارغتساةيناكمإ.

ةدايقلاءانثأراسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإ
.ةيلاعةعرسب
ضرعبراسمللةيئاقلتلاهيجوتلاةداعإمايق.

دنعكلذوةنيعملاةيثادحإلاىلإدئاعراسم
رورملانودتاهجولاىدحإىلإهاجتالا
.ةنيعمةيثادحإربع

يأببسبةرايسيألوخدراسملاعنم.
يأوأمسوملاوأتقولابسحنوناق
.هبلومعمرخآنوناق

.تاراسملاضعبنعثحبلاةيناكمإمدع.

ةددحملاةهجولاىلإراسملاروهظمدع.
تريغتاذإوأ،ةديدجقرطكانهتناكاذإ
متيملاذإوأ،ةريخألاةنوآلايفقرطلا
.ةطيرخلاتانايبيفقرطلاضعبدرس
.١٧٠/طئارخلاعجار

فقوأ،ةطيرخلاىلعةرايسلاعقومطبضل
سمخةدملكرحملاليغشتعمةرايسلا
.ةرايسلاعقومثيدحتمتيىتح،قئاقد
الونمآناكميفةرايسلانكرىلعصرحا
نعديعبوءامسلانيبواهنيبتابقعهبدجوي
.مجحلاةريبكتاقاعإيأ

ةمدخللةجاحيفماظنلاناكاذإ
،ةنايصىلإجاتحيةحالملاماظنناكاذإ
.ليكولاعجارف

ةطيرخلاتانايبتاثيدحت
ثدحأةبكرملايفةطيرخلاتانايبلثمت
.ةبكرملاعينصتمتامدنعةحاتملاتامولعملا
ينورتكلإلاعقوملاعجار

www.gmnavdisc.comىلعلوصحلل
وأةديدجSDةقاطببلطبةقلعتملاليصافت
.رييغتللةضرعتازيملا.اهتيبثتواهئارشوةليدب
صوصخبتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
ينورتكلإلاعقوملاعجار،ةزيملاهذه

my.cadillac.com/learn.

تانايبلاةدعاقةيطغتتاحيضوت
ىوتسمبقلعتياميفةيطغتلاتالاجمفلتخت
ةقطنمةيأةطيرخنعةحاتملاليصافتلا
تايوتسمبقطانملاضعبزيمتتثيح.ةنيعم
،اذهثدحاذإو.اهريغنعليصافتلانمربكأ
دنعو.ماظنلايفةلكشمدوجوينعيالهنإف
نمديزملاحاتتدق،ةطيرخلاتانايبثيدحت
تناكوقبسيتلاقطانملالوحليصافتلا
تانايبتاثيدحتعجار.ةدودحمليصافتاهل
.١٧٧/ةطيرخلا

توصلاىلعفرعتلا
ةزيمحيتت،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
نودبرحلاليغشتلاتوصلاىلعفرعتلا
ةحالملاعملماعتلاءانثأنيديلامادختسا
ةزيملاهذهءدبنكمي.فتاهلاوتوصلاو
.ةدايقلاةلجعيفgىلعطغضلاب

هذهنمضتازيملالكتسيلف،كلذعمو
.ةيتوصلارماوألاةطساوبةرفوتمقطانملا
يتلاةدقعملاماهملاطقف،ماعلكشب
يتلايهاهمامتإلةيوديتالعافتةدعبلطتت
.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتت
رثكأبلطتتيتلاماهملا،لاثملاليبسىلع
وأةينغأديدحتلثمنيتسملوأةسملنم
يتلايه،طئاسوزاهجنمليغشتللنانف
ماهملاامأ.ةيتوصلارماوألاةطساوبرفوتت
رييغتوأتوصلاىوتسمطبضلثم،ىرخألا
لهسييتلاةيتوصلاتازيملاوأويدارلاةجوم
،نيرايخوأرايخسمللالخنماهبمايقلا
رماوألالالخنمرفوتتالبلاغلايفف
.ةيتوصلا
رماوألابظفلتللةلهسةقيرطكانه،اًمومع
.ماهملامامتإلجأنم
،ةزيملاهذهيفةموعدمكتغلتناكاذإ
لثم"ةدحاوةعفد"رشابمرمأقطنلواحف
عراشلاومقرلا<ناونعلاىلإتاهاجتالا"
زمرلاقطنتال".>ةعطاقملا/ةيالولاوةنيدملاو
اميفو.رمألايفناونعلاقطنءانثأيديربلا
رمألابةهجولالاخدإرمأىلعرخآلاثميلي
"ةدحاوةعفد"One-Shotرشابملا
"Directions to Place of Interest at

<hotel>")دنعمامتهاناكمىلإتاهاجتالا
لوقبرج،رماوألاهذهحجنتملاذإ.)قدنفلا
"Take me to Place of Interest")لقتنا
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Find"وأ)مامتهالاناكمىلإيب address"
ماظنلاكدعاسيسو)ناونعلاىلعرثعا(
.ةلئسألانمديزمحرطب

توصلاىلعفرعتلاةيصاخمادختسا
ةئيهتروفتوصلاىلعفرعتلاةزيمرفوتت
دق.لاعشإلاليغشتدنعأدبياذهو.ماظنلا
.تاظحلةدعديهمتلاقرغتسي

ةلجعليغشترصانعنمgىلعطغضا.١
.توصلاىلعفرعتلاةزيمءدبلةدايقلا
ليغشتويتوصلاماظنلاتوصمتكمتي.٢

.ماظنلاةطساوبةيتوصلاتابلاطملا
يفةحضوملارماوألادحأحوضوبلق.٣

.مسقلااذه
ىلعفرعتلاماظنرمأريسفتنكمي
gىلعطغضلابهليغشتءانثأتوصلا
.ىرخأةرم

،توصلاىلعفرعتلاةزيمليغشتدرجمب
تامولعملاماظنةشاشنملكضرعت
تاديدحتلاتادادعلاةعومجموهيفرتلاو
هذهليغشتنكمي.يرصبلاراوحلاىوتحمو
يفاهليغشتفاقيإوأتاشاشلا

Tutorial Mode)يحيضوتلاضرعلاعضو(
.١٨٩/تادادعإلانمض

:يتوصلاهجومللعاضوأةثالثرفوتت
هذهرفوت:يرابخإلايظفللاهجوملا.

نماًديزمتاهجوملانمةيعونلا
.ةموعدملاتاءارجإلاصوصخبتامولعملا

نمةيعونلاهذه:ةريصقتاهجوم.
امنأشبةطيسبتاميلعترفوتتاهجوملا
.هلوقكنكمي
هذه:ةيكيتاموتوألاةيرابخإلاتاهجوملا.

لوأءانثألمعتتاهجوملانمةيعونلا
اًيئاقلتلوحتتمث،ةليلقلاثيدحلاتاسلج
ضعبباستكادعبريصقلاهجوملاىلإ
.ماظنلامادختسالالختاربخلا
ماظنموقي،رمأيأبظفلتلامدعةلاحيف
.ةدعاسملاهجومقطنبتوصلاىلعفرعتلا
تامولعملاماظنتاشاشوةيتوصلارماوألا
هيفرتلاو
توصلاىلعفرعتلاةسلجنوكتامدنع
ىلعاهلةمئالمتارايخرهظتدق،ةطشن
نعاًيوديرايتخالاءارجإنكميو.تاشاشلا
مقرقطنلالخنموأرايخلاسملقيرط
لعافتلابحمسيو.هديدحتبولطملارايخلا
امك.توصلاىلعفرعتلاةسلجيفيوديلا
فرعتلاةسلجلالخلعافتلامامتإنكمي
رماوألامادختسابلماكلابتوصلاىلع
رماوألاضعبءارجإنكميامنيبةيتوصلا
يأءارجإةلاحيف.ةمهملاريصقتلةيوديلا
،ةيوديلاليغشتلارصانعدحأمادختسابديدحت
ةقيرطلابتوصلاىلعفرعتلاراوحمتيسف
لالخنماهبمتيسناكيتلااهسفن
مامتإدرجمبو.ةيتوصلارماوألامادختسا
،ةسلجلاءاهنإدرجمبوأةمهمللماظنلا
.توصلاىلعفرعتلاراوحعبرمفقوتي

،يوديلالخدتلانمةيعونلاهذهةلثمأنمو
ماقرأةمئاقلتالاخدإلادحأسملمتي
اًبوحصممقرلاقطننمًالدبةضورعم
.بولطملالاخدإلاب

توصلاىلعفرعتلاةيصاخءاغلإ
ءاهنإل"جورخ"وأ"ءاغلإ"لقوأسملا.

ضرعلوتوصلاىلعفرعتلاةسلج
فرعتلاةزيمءدباهنممتيتلاةشاشلا
.توصلاىلع

gىلعطغضاوأMFCرزيأىلعطغضا.
ةلجعوأ0وأ6وأeوأBوأCوأ
ةسلجءاهنإلةدايقلاةلجعىلعمكحتلا
ثيحةشاشلاراهظإوتوصلاىلعفرعتلا
.توصلاىلعفرعتلاءدبمت
ةيعيبطلاةغللارماوأ
ةيعيبطلاةغللارماوأتاغللامظعممعدتال
،تاغللاهذهلبسنلاب.ةلمجلكشيف
ةضورعملاةلثمألالثمةرشابمرماوأمدختسا
.ةشاشلاىلع

لوقةقيرطلوحةديفمتاحيملت
رماوألا
رماوألامهفتوصلاىلعفرعتلاةزيملنكمي
،ةلمجلاةغيصيفةيئاقلتةروصبتردصيتلا
مسابقطنتيتلاةرشابملارماوألامهفوأ
.ةمهملاوقيبطتلا
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:جئاتنلالضفأىلعلوصحلل
وأرمألاقطنلبقةبلاطملاىلإعمتسا.

.بلطلاىلعدرلا
ةعرسبسيل،ةيعيبطةروصبرمألاقطنا.

.مزاللانمربكأئطببالوةريبك
تاملكةيأنودةرشابملارماوألامادختسا.

لوقلاكنكمي،لاثملاليبسىلع.ةيفاضإ
وأ"لمعلايف>لداعدمحمب<لاصتالا"
فلملاوأنانفلامساباًعوبتم"ليغشت"
ةطحممقرباًعوبتم"طبض"وأ،يتوصلا
.ويدارلا
دحاورمأبةحالملاتاهجوديدحتنكمي.

ةلثمألانم.ةيسيئرلاتاملكلامادختساب
ىلإتاهاجتاىلعلوصحلاديرأ":ةليلقلا
ىلعروثعلاديرأ""ناونعلا

Place of Interest)وأ)مامتهالاناكم
)POI("لاصتالاةهجىلعروثعلا"وأ".
نماًديزمبلطيوماظنلابيجتسيس
،ىرخألامامتهالاطاقنلةبسنلاب.ليصافتلا
Restaurants"لاثم،ةئفلامساقطنا
وأ"قوستزكارم"وأ")معاطملا(
."تايفشتسم"
يلاحلادلبلاجراخةهجوىلإةحالملا.

وهلوألارمألا.دحاورمأنمرثكأبلطتت
ناونعلالثمةحالملاناكمبماظنلارابخإ
ةهجوأةمهملاةطقنلاوأعطاقتلاوأ
،عطاقتلاوأناونعلاديدحتدنعو.لاصتالا

،"دلبلارييغت"قطنوهيناثلارمألانوكي
لبقدلبلاقطناماظنلاةباجتسادرجمبو
.عطاقتلاوأ/وناونعلاةيقبركذ
لق،ةمهملاةطقنلانعلاؤسلاةلاحيف
."دلبلارييغت"لقمث"عقوملارييغت"
اهمهفيواًحوضورثكأنوكتةرشابملارماوألاف
Call“رشابملارمألاىلعلاثمو.ماظنلا
هذهلةلثمأضرعتو”.>number<)ـبلاصتا(
امدنعتاشاشلامظعميفةرشابملارماوألا
قطندنع.ةطشنتوصلاةسلجنوكت
Phone"وأ"فتاهلا" Commands)رماوأ
ءارجإيفبغرتكنأماظنلامهفي")فتاهلا
ةلئسألاضعبكيلعضرعيوةيفتاهةملاكم
ءارجإلةيفاكليصافتىلعلوصحلانيحل
.ةملاكملا
عملومحملافتاهلامقرظفحةلاحيف
رشابملارمألانمضتينأبجيف،ناكمومسا
لاثملاليبسىلع،ناكملاومسالانمًالك
"Call)ـبلاصتا(>name<لمعلايف".

يفتوصلاىلعفرعتلامادختسا
مئاوقلاتارايخ
هجوملاكنمبلطيس،ةمئاقضرعدنع
نمرايخيأديدحتوأرايخيأديكأتيتوصلا
.ةمئاقلاهذه
رفوتتدقف،ةمئاقىلعةشاشلايوتحتامدنع
لمعت.ةضورعمريغنوكتاهنكلوتارايخ
توصلاىلعفرعتلاةشاشيفةمئاقلا

ةشاشيأيفةمئاقيألةلثاممةروصب
كيرحتوأريرمتلامادختسانكميو.ىرخأ
تالاخدإلاضرعيفةدعاسمللعبصألا
.ةمئاقلانمىرخألا
ةمئاقللاًيوديحفصتلاوأريرمتلايدؤي
فرعتلاةسلجءانثأةشاشلاىلعةدوجوملا
يلاحلاثدحلاقيلعتىلإتوصلاىلع
يتوصلارمألاليغشتوتوصلاىلعفرعتلل
Backزمرسملوأاًيوديديدحتلاىجري"
تامولعملاماظنةشاشىلع)عوجر(
".ىرخأةرمةلواحمللهيفرتلاو
يوديديدحتءارجإنودبةقيقد١٥ترماذإ
ءاهتناحضوتةلاسررهظتوةسلجلايهتنتسف
ىلإىرخأةرمضرعلادوعي.ةددحملاةلهملا
ىلعفرعتلاةزيمليغشتءدبيتلاةشاشلا
.اهنمتوصلا
"عوجر"رمألا
دوجوملاعوجرلارزسملاوأ"Back"لق
هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
.ةقباسلاةمئاقلاىلإلاقتنالل
قطنلادنع،توصلاىلعفرعتلاعضويف
قطنلامث،ةيادبلاةشاشىتح"عوجر"ةملكب
ةسلجءاغلإمتيسف،ىرخأةرم"عوجر"ةملكب
.توصلاىلعفرعتلا
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تاميلعتلا
ىلعفرعتللةشاشيأيف"تاميلعتلا"لُق
هذهلةدعاسملاهجومليغشتمتيسوتوصلا
.ةشاشلا

ويدارللتوصلاىلعفرعتلا
،توصلاسملءانثأتوصلارداصمحفصتدنع
نملكلتوصلاىلعفرعتلارماوأرفوتتس
.)اهرفاوتةلاحيف(DABوFMوAMتاجوم
AMىلإةجوملاليدبتل:”AMىلإليدبتلا"
.AMويدارةطحمرخآطبضو

FMىلإةجوملاليدبتل:”FMىلإليدبتلا"
.FMويدارةطحمرخآطبضو

ىلإةجوملاليدبتل:”DABىلإليدبتلا"
DABويدارةطحمرخآطبضوDAB.

“Tune to)ـلةفلاوم(>AM frequency<
AM”:متيذلاويدارلاةطحمىلإةفلاوملل

nine“لثم(رمألايفاهددرتديدحت fifty
.)”)نوسمخوةعست(
“Tune to)ددرت<)ـلةفلاومFM<FM”:
ديدحتمتيذلاويدارلاةطحمىلإطبضلل
.)١٠١٫٩لثم(رمألايفاهددرت

"Tune to)ةطحممسا<)ـلةفلاومDAB<
DAB":ويدارلاةطحممسانعثحبا.

لجأنمتوصلاىلعفرعتلا
MyMedia

لجأنمةحاتملاتوصلاىلعفرعتلارماوأ
:يهMyMedia]حفصت[
“Play Artist)عبرمءدب:”)نانفليغشت
.ددحمٍدؤممسالاخدإلراوح
“Play Artist)مسا<)نانفليغشت
.ددحمنانفليغشتءدب:”>يدؤملا
“Play Album)عبرمءدب:”)موبلأليغشت
.موبلألامسالاخدإلراوح
“Play Album)مسا<)موبلأليغشت
.ددحمموبلأليغشتءدب:”>موبلألا
“Play Song)عبرمءدب:”)ةينغأليغشت
.ةينغألامسالاخدإلراوح
“Play Song)مسا<)ةينغأليغشت
اذإ،ددحميتوصفلمليغشتءدب:”>ةينغألا
.اًرفوتمناك
“Play Genre)عبرمءدب:”)عونليغشت
.ددحمعونلاخدإلراوح
“Play Genre)مسا<)عونليغشت
.ددحمعونليغشتءدب:”>عونلا
“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(”:
ليغشتةمئاقمسالاخدإلراوحعبرمءدب
.ةددحم

“Play Playlist)ليغشتةمئاقليغشت(
ةمئاقليغشتءدب:”>ليغشتلاةمئاقمسا<
.ةددحمليغشت
ليغشت:”>زاهجلامسا<ليغشت“
.مسالابفرعمددحمزاهجنمىقيسوملا
ىلعضورعملامسالاوهزاهجلامسا
.يتوصردصمكزاهجلاديدحتدنعةشاشلا
“Play Chapter)ءدب:”)لصفليغشت
.ددحممسالاخدإلراوحعبرم
“Play Chapter)مسا<)لصفليغشت
.ددحملصفليغشتءدب:”>لصفلا
“Play Audiobook)باتكليغشت
باتكلاخدإلراوحعبرمءدب:”)يتوص
.ددحميتوص
“Play Audiobook)يتوصباتكليغشت(
ليغشتءدب:”>يتوصلافنصملامسا<
.ددحميتوصباتك
لاخدإلراوحعبرمءدب:"ةقلحلاليغشت"
.ددحممسا
"Play Episode)لسلسمةقلحليغشت(
.ددحمثدحليغشتءدب:">ةقلحلامسا<
“Play Podcast)ءدب:”)تساكدوبليغشت
.ددحمتساكدوبلاخدإلراوحعبرم
"Play Podcast)مسا<)تساكدوبليغشت
.ددحمتساكدوبليغشتءدب:">تساكدوب
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١٨١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
“My Media)راوحعبرمءدب:”)يطئاسو
.بولطملاطئاسولاىوتحملاخدإل
طئاسولاىوتحمنمربكأتايمكةجلاعم
ىوتحمنمةريبكرايمكراضحإعقوتملانم
يرورضلانمنوكيدق.ةرايسلايفطئاسولا
طئاسولاىوتحمنمةريبكتايمكةجلاعم
ةريغصلاتايمكلاةجلاعمنعفلتختةروصب
تارايخنمماظنلادحيدقو.طئاسولانم
حامسلامدعلالخنمتوصلاىلعفرعتلا
ىلعأيفةيتوصلارماوألابتافلملاديدحتب
ىصقألادحلاتافلملاددعزواجتاذإىوتسم
.هبحومسملا
دودحببسبةيتوصلارماوألايفتارييغتلا
:يهطئاسولاىوتحم
ةيدرفلاتافلملاكلذيفامبتافلملا.

لثمطئاسولاعاونأعيمجلىرخألا
ةيتوصلابتكلالوصفوةيتوصلاتافلملا
.ويديفلاوتساكدوبلاتاقلحو

كلذيفامبتاموبلألاةيعونتادلجم.
.ةيتوصلابتكلاوتاموبلألالثماًعاونأ
ددعزواجتمدعةلاحيفدويقةيأدجوتال
ناكاذإو.١٢٠٠٠ددعللتاموبلألاوتافلملا
نيبحوارتيماظنلابةلصتملاتافلملاددع

ىلإلوصولانكميالف،٢٤٠٠٠و١٢٠٠٠
ليغشت"لثمدحاورمأبًةرشابمىوتحملا
.">ةينغألامسا<

Play"رمألانأيفديقلانمكيو Song
مث؛ًالوأهرادصإمتينأبجي")ةينغأليغشت(
.ةينغألامساةفرعمماظنلابلطيكلذدعب
بولطملاةينغألامساقطنوهدرلانوكيو
.اهليغشت
يف.موبلألاىوتحمنأشبةهباشمدويقدجوت
نكلو،موبلأ١٢٠٠٠نمرثكأدوجولاح
نكميالف،موبلأ٢٤٠٠٠زواجتيالددعلا
رمألالخنمةرشابمىوتحملاىلإلوصولا
ًالوأبجي".>موبلألامسا<ليغشت"لثمدحاو
Play"رمألاقطن Album)مث")موبلأليغشت
مساديدحتبماظنلاكبلاطيسكلذدعب
موبلألامساقطنوهدرلانوكيو.موبلألا
.هليغشتبولطملا
فلم٢٤٠٠٠تافلملاددعزواجتدرجمب
ىلإلوصوللمعدكانهنوكينلف،اًبيرقت
رماوألالالخًةرشابمةيتوصلاتافلملا
ىلإلوصولاناكمإلابلظيسنكلو.ةيتوصلا
رماوأمادختسالالخنمطئاسولاىوتحم
.عاونألاونينانفلاوليغشتلامئاوقل
مئاوقللوصولارماوأمادختسارظحمتيو
ددعزواجتدعبعاونألاونينانفلاوليغشتلا
.١٢٠٠٠ددعلطئاسولانمعونلااذه

اهيفمتيةرملوأيفتاقيلعتماظنلارفويس
حضاولانمناكاذإتوصلاىلعفرعتلاءدب
اهبمازتلالامدعمتدقدويقلاهذهنماًيأنأ
.زاهجلاةئيهتةيلمعلالخ

امدحىلإتوصلاىلعفرعتلاءادأردحنيس
ةفاضإدنعلماوعلانمديدعلابسحىلع
اذإو.اهيلعفرعتللتانايبلانمريبكرادقم
اًعفنيدجيامبرف،ةلاحلايههذهتناك
لالخنمةيتوصلاتافلملاىلإلوصولا
.يدؤملامساوأليغشتلامئاوق

ةحالمللتوصلاىلعفرعتلا
تامولعملاخدإلراوحعبرمءدب:”ةحالملا“
.ةددحمةهجو
لاخدإلراوحعبرمءدب:"رماوألاةحالملا"
.ةددحمةهجوتامولعم
ناونعلاخدإلراوحعبرمءدب:”ناونعلا“
لماكلاناونعلالمشيامم،ةددحمةهجول
عراشلامساولزنملامقرنمنوكتييذلا
مقتال.ةلودلاوةعطاقملا/ةيالولاوةنيدملاو
.يديربلازمرلانيمضتب
“Place of Interest)مامتهالاناكم(”:
مامتهاناكمةئفلاخدإلراوحعبرمءدب
.يسيئريراجتمساوأةهجولل
ىلعروثعلامتينل.حوضوبمسالاقطنمزلي
ةطشنأللةريصقلاءامسألاوأباقلألا
ريغةيراجتلاةطشنألاصوصخب.ةيراجتلا
،ةئفلابسحاهديدحتبجياهنإف،ةروهشملا
تابجولامعاطمةئفتحتًالثمجردنتنأك
.كونبلاوأقدانفلاوأةعيرسلا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٨٢
“Navigate to Contact)ةهجىلإلاقتنا
ةهجمسالاخدإلراوحعبرمءدب:”)لاصتا
.ةهجوكلاصتا
.قيرطلاهيجوتءاهنإل:”ةحالملاغلإ“
ىلإراسمءاشنإ:"لزنملاىلإينبحطصا"
.لزنمللظوفحمعقوم

فتاهللتوصلاىلعفرعتلا
ءارجإ:”>لاصتالاةهجمسا<لاصتا“
يوتحيدق.ةظوفحملاصتاةهجىلإةملاكم
عقوملاظفحمتناكاذإعقوملاىلعرمألا
.مقرلاعملاصتالاةهجل
"،لزنملايف>لاصتالاةهجمسا<لاصتا“
ىلعوأ"لاوجلاىلع"وأ"لمعلايف"وأ
ةظوفحملاصتاةهجلةملاكمءدب:."ىرخأ"
ىلعوألمعلايفوألزنملايفعقوملو
.رخآفتاهىلعوألاوجلازاهج
ءدب:">لومحملافتاهلامقر"<لاصتا"
نوكميولخفتاهمقرىلإةملاكمءارجإ
ماقرأوأماقرأ١٠وأماقرأةعبسنم
.ماقرأةثالثنمةنوكملائراوطلا
نارقإلاةيلمعءدب:"فتاهلانارتقا"
رهظتيتلاتاميلعتلاعبتا.ثوتولبمادختساب
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشىلع
متمقررخآلةملاكمءدب:"لاصتالاةداعإ"
.هبلاصتالا

“Switch Phone)ديدحت:”)فتاهليدبت
.ةرداصلاتاملاكملللصتمرخآلومحمفتاه
راوحعبرمءدب:”ةيتوصلاحيتافملاةحول“
.ةيلودلاماقرألالثمةصاخماقرألاخدإل
ةيمقرتاعومجميفماقرألالاخدإنكمي
ماظنلاةطساوبةعومجملكقطنراركتمتي
ةعومجميأةحصمدعلاحيفو.ديكأتلل
فذحل"فذح"رمألامادختسانكمي،ةيمقر
دعبو.ةحيحصةروصباهلاخدإوةعومجمرخآ
"لاصتا"رمألامدختسا،ةلماكماقرألالاخدإ
.مقرلابلاصتالاءدبل

Phone Assistant Voice
Recognition)توصىلعفرعتلا

)فتاهلادعاسم
ليغشترصانعبgىلعرارمتسالاعمطغضا
وأGoogleفتاهدعاسمريرمتلةدايقلاةلجع

Siriهليغشتءدبو.
ًالصتمناكءاوس،ضفخنملاويدارللةبسنلاب
ةزيمنوكت،فتاهلاطاقسإوأثوتولبةينقتب
Siriامإيهةحاتملاةديحولايتوصلافّرعتلا
Googleوأ)نوفيآ( Assistant"دعاسم
.)ديوردنألا("لجوج

فتاهلا
)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
ثوتولبعملماعتلاىلعرداقلاماظنللنكمي
،ةلومحملاةزهجألانمديدعلاعملعافتلا
:يليامبحامسللكلذو
نيديلارحعضويفتاملاكملاعضو.

.اهيقلتو
ةمئاقوأزاهجلانيوانعرتفدةكراشم.

.ةبكرملاعملاصتالاتاهج
ةدايقلالبققئاسلاهابتناتتشتنمدحلل
:ةرايسلانكردنعو
.لومحملازاهجلاتازيمىلعفرعت.

مئاوقوفتاهلاليلدميظنتىلعلمعاو
فذحو،ةحضاوةروصبلاصتالاتاهج
اماًردانيتلاتالاخدإلاوأاهنمرركملا
عيرسلابلطلاةزيمةجمرببمق.مدختست
كلذناكاذإ،تاراصتخالانماهريغوأ
.اًنكمم

ليغشتةيلمعوليغشتلارصانعضرعتسا.
.هيفرتلاوتامولعملاماظن
لومحملازاهجلانارتقايفعرشا،اًضيأ.

لمعيالدقهنأىلإريشنو.ةبكرملاعم
عجار.ةلومحملاةزهجألاعيمجعمماظنلا
.مسقلااذهيفدعباميف"نارقإلا"مسق
نمثوتولبماظنبةدوزملاتابكرملانكمتت
ةينقتبةدوزملاةلومحملاةزهجألامادختسا
ءارجإلنيديلارحثدحتلاةيصاخعمثوتولب
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١٨٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن
مادختسامتيو.اهلابقتساوةيفتاهتاملاكم
ىلعفرعتلاةزيموهيفرتلاوتامولعملاماظن
مادختسانكمي.ماظنلايفمكحتللتوصلا
وأليغشتلاديقلاعشإلانوكيامدنعماظنلا
.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYعضويف
٩٫١ىلإثوتولبلاماظنىدملصينأنكميو
ةزهجألاعيمجمعدتالو.)مدق٣٠(م
عيمجليغشتمتيالوفئاظولالكةلومحملا
.Bluetoothماظنعمةلومحملاةزهجألا
نمديزملليكولاىلإعوجرلاىجري
ةلومحملاةزهجألانأشبتامولعملا
.ةقفاوتملا

ليغشتلارصانع
ىلعةدوجوملاليغشتلارصانعمدختسا
ليغشتلةدايقلاةلجعوىطسولاةدحولا
.ثوتولبماظن
ةدايقلاةلجعيفمكحتلاحيتافم

g:ىلعفرعتلاةزيمليغشتءدبلطغضا
لصتملالومحملازاهجىلعتوصلا
.ثوتولبلاب

ةملاكمءاهنإلوأةملاكمىلعدرللطغضا:6
متكلطغضا.امٍةيلمعءاغلإوأاهضفروأ
ءاغلإلوأهيفرتلاوتامولعملاماظنتوص
يفثدحتتالنوكتامدنعتوصلامتك
.فتاهلا

هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشترصانع
لقنتلاةيفيكلوحتامولعمىلعلوصحلل
ليغشترصانعمادختسابةمئاقلاماظننيب
ةيئزجعجار،هيفرتلاوتامولعملاماظن
.١٥٢/ماظنلامادختسا

يتوصلاماظنلا
ةينقتعملومحمزاهجماظنمادختسادنع
ماظنلاتاربكمربعتوصلاردصي،ثوتولب
ماظنلازواجتيوةرايسلابةيمامألايتوصلا
ءانثأتوصلاىوتسمطبضنكمي.يتوصلا
طغضلابلومحمزاهجىلعةملاكمءارجإ
مكحتلاوأةدايقلاةلجعليغشترصانعىلع
ىوتسملظي.MFCيفتوصلاىوتسميف
تاملاكمللةركاذلايفلدعملاتوصلا
ىندأتوصلاىوتسمضفخرذعتي.ةقحاللا
.نيعمىوتسمنم

مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
)فتاهلا
نارتقالا
دّوزملومحمزاهجنارتقامتينأبجي
متيمث،ًالوأثوتولبماظنبثوتولبةيصاخب
نكمملانمحبصينألبقةبكرملابهليصوت
هدعأيذلامدختسملاليلدعجار.همادختسا
فئاظونأشبلومحملازاهجلاعنصم

Bluetoothزاهجلانارقإلبق.

نارتقالاتامولعم
،ةلومحمةزهجأليصوتمدعةلاحيف.

يففتاهللةيسيئرلاةحفصلاضرعتس
رايخهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

Connect Phone)سملا.)فتاهلاليصوت
.ليصوتللرايخلااذه

ةينقتبدوزميكذفتاهيأنارقإنكمي.
لغشمويكذفتاهكةرايسلابتوصلا
.هسفنتقولايفةيتوصتافلم

ىصقأدحكةزهجأةرشعنارقإنكمي.
.ثوتولبماظنب
كرحتدنعنارتقالاةيلمعليطعتمتي.

.ةبكرملا
ةرملاهذيفنتالإنارتقالاةيلمعبلطتتال.

نارتقالاتامولعمفذحمتيملام،ةدحاو
وأ،يويلخلافتاهلاتارييغتبةصاخلا
.ماظنلانم،هسفنيويلخلافتاهلا
لومحمفتاهنمرثكأدوجوةلاحيف.

،ماظنلالابقتساقاطنيفنرتقم
لومحملافتاهلابماظنلالصتيسف
Firstىلعهدادعإطوبضملا to Connect
يأطبضمدعةلاحيفو.)نيلصتملالوأ(
،دادعإلااذهبلومحمفتاه

First to Connect)متيسف)نيلصتملالوأ
.همادختسامتلومحمفتاهرخآبطابترالا
،رخآنرتقملومحمفتاهعمطابترالل
"فلتخمفتاهعمطابترالا"ةيئزجعجار
.مسقلااذهيفاًقحالةدراولا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٨٤
فتاهلانارتقا

فتاهلايفثوتولبنيكمتنمققحت.١
.زاهجلانارقإةيلمعءدبلبقلومحملا
ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.٢

جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاهلاليصوت/فتاهةفاضإسملا.٣
ىلعرهظييذلاةرايسلامساددح.٤

نمهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.لومحملافتاهللثوتولبتادادعإةمئاق

فتاهلاىلعةدراولاتاميلعتلاعبتا.٥
ةتسنمنوكملازمرلاديكأتللومحملا
ماظنةشاشىلعرهظييذلاوماقرأ
Pairسملامثهيفرتلاوتامولعملا
فتاهلايفزمرلارارقإمزلي.)نارقإ(
تامولعملاماظنةشاشولومحملا
.نارقإلاةيلمعحجنتيكهيفرتلاو

فتاهلامادختسابنارتقالاةيلمعأدبا.٦
.ةرايسلابهنارتقامتيسيذلايويلخلا
نمرداصلامدختسملاليلدىلإعجرا
يويلخلافتاهللةعنصملاةكرشلا
كلتنأشبتامولعملاىلعلوصحلل
،لومحملافتاهلانارقإدرجمب.ةيلمعلا
ةمالعلاتحترهظيس

Connected)لصتم(.

كفتاهىلعةرايسلامسارهظيملاذإ.٧
ءدبلىرخأقرطةدعدجوتف،يولخلا
:نارتقالاةيلمع
مثلومحملافتاهلاليغشتفقوأ.

.ىرخأةرمهلغش
نمفتاوهلامئاوقةيادبىلإعجرا.

مثهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.نارقإلاةيلمعءارجإدعأ
نكلولومحملافتاهلاطبضدعأ.

ةوطخلاهذهىلإءوجللاكنكمي
.ريخألحك

لوبقبلومحملافتاهلاكبلاطاذإ.٨
،فتاهلارتفدليزنتبحامسلاوألاصتالا
دق."حامسلاواًمودلوبقلا"رايخسملا
لبقتملاذإفتاهلارتفدرفوتيال
.ةلاسرلا
نارتقال٨ىلإ١نمتاوطخلاررك.٩

.ةلومحملافتاوهلانمديزملا
نيلصتملالوأنمةنرتقملافتاوهلا
ةنرتقمةددعتمةيولخفتاوهدجوتتناكاذإ
فتاهلابماظنلالصتي،ماظنلاقاطننمض
هبلاصتاللهنييعتمتيذلانرتقملايولخلا
دادعإىلعنرتقملومحمفتاهنيكمتل.ًالوأ
:نيلصتملالوأفتاه

.لومحملافتاهلاليغشتنمققحت.١
سملامث،)تادادعإلا(Settingsسملا.٢

System)ماظنلا(.

ىلإلوخدلل)فتاوهلا(Phonesسملا.٣
فتاوهلالكوةنرتقملافتاوهلالك
.ةلومحملاةزهجألاوةلصتملاةلومحملا
حتفليولخلافتاهللفتاهلامساسملا.٤

.يولخلافتاهلاتادادعإةمئاق
Firstرايخلاسملا.٥ to Connect

اذهلدادعإلانيكمتل،)ًالوأهبلاصتالا(
.زاهجلا

وأةزهجألاوةلومحملافتاوهلاةفاضإنكمي
ةمئاقرهظت.اهلصفوأاهليصوتوأاهتلازإ
ةرادإوأةفاضإلبلطءارجإدنعةيعرف
.ةزهجألاوةلومحملافتاوهلا
يوناثفتاه
يوناثفتاهكلومحملافتاهلانيكمتنكمي
مسانيميتامولعملازمرسملقيرطنع
ةمئاقحتفلنرتقملالومحملافتاهلا
دحأنيكمتةلاحيف.فتاهلاتادادعإ
هنكمي،يوناثفتاهكةلومحملافتاوهلا
رخآلومحمزاهجعمدحاونآيفليصوتلا
فصومتيساذهبو.ثوتولبقيرطنعلصتم
تاملاكملاردصمهنأىلعيوناثلافتاهلا
هنكميلومحملازاهجلانأىنعمب.ةدراولا
رتفدرفوتينل.تاملاكملالابقتساطقف
عضورذعتيسامكيوناثلافتاهلانيوانع
نيديلارحعضويفةرداصلاتاملاكملا
.لومحملافتاهلااذهمادختساب
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١٨٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ءانثأيوناثلافتاهلاسملا،ةجاحلادنع
نيبليدبتللفتاوهلاةمئاقيفدجاوتلا
ةيلمعلاهذه.ةدراولاوةرداصلاتاملاكملا
تاهجنمةرداصتاملاكمءارجإلهست
.ةريخألاةمئاقولاصتالا
ةلصتملاوةنرتقملافتاوهلاعيمجدرس
.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.فتاوهلاسملا.٢
لصتمفتاهلصف

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.فتاوهلاسملا.٢
فتاهلاراوجبتامولعملازمرسملا.٣

لومحملازاهجلاوألصتملالومحملا
فتاهلاتامولعمةشاشضرعل
.زاهجلاوألومحملا
.)لصف(Disconnectسملا.٤
نرتقمفتاهفذح
ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١

جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢
يولخلافتاهلاراوجبزاهجلامساسملا.٣

فتاهلاتامولعمةشاشضرعللصتملا
.زاهجلاوألومحملا
Forgetسملا.٤ Device)زاهجلانايسن(.

فلتخمفتاهعمطابترالا
نوكينأبجي،فلتخملومحمفتاهبطبرلل
ماظنباًنرتقموةرايسلايفديدجلافتاهلا
.ثوتولب

ةحفصلانمفتاهلازمرلاسملا.١
جردىلعفتاهلازمروأةيسيئرلا
.ةشاشلالفسأنمبرقلابتاراصتخالا
.فتاوهلاسملا.٢
دارُملاديدجلايولخلافتاهلاسملا.٣

ريغفتاوهلاةمئاقنمهبلاصتالا
نمةنرتقملافتاوهلا"عجار.ةلصتملا
اًقباس"يوناثلافتاهلا"و"نيلصتملالوأ
.مسقلااذهيف

وأفتاهلاةعامسعضوىلإليوحتلا
رحملكت
:نيديلارحعضووةعامسلانيبليدبتلل
رحعضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.

فتاهلاةعامسرايخلاسملا،نيديلا
.فتاهلاةعامسعضوىلإليوحتلل
لمعيالواًحاتمتوصلامتكزمرنوكينل
.اًطشنفتاهلاةعامسعضونوكيامدنع

عضوىلعةيلاحلاةملاكملانوكتامنيب.
فتاهلاةعامسرايخلاسملا،ةعامسلا
.نيديلارحعضوىلإليوحتلل

لاصتالاتاهجقيرطنعةملاكمءارجإ
تاملاكملاثدحأو
ثوتولبماظنلالختاملاكملاءارجإنكمي
نملاصتاتاهجتامولعممادختساب
عيمجيفةيصخشلاةلاوجلافتاوهلا
فرعت.فتاهلارتفدةزيممعدتيتلافتاوهلا
.ليغشتلاولومحملافتاهلاتادادعإىلع
هذهمعديلاوجلافتاهلانأنمدكأت
.ةزيملا
ىلإلوصولالاصتالاتاهجةمئاقلنكمي
.لومحملافتاهلايفنزخملافتاهلاليلد
ىلإلوصولاتاملاكمرخآةمئاقلنكميو
.لومحملاكفتاهنمتاملاكملاثدحأةمئاق
تاهجةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل
:لاصتالا

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
.لاصتالاتاهجسملا.٢
لاصتالاتاهجةمئاقيفثحبلانكمي.٣

نمي-أسملا.لوألافرحلامادختساب
ريرمتللهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
.ءامسألاةمئاقلالخ
.هبلاصتاللمسالاسملا
بوغرملالاصتالاةهجمقرسملا.٤

.هبلاصتالل
:تاملاكمرخآةمئاقمادختسابةملاكمءارجإل

.ةيسيئرلاةحفصلاىلعفتاهلاسملا.١



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

هيفرتلاوتامولعملاماظن١٨٦
.تاملاكمرخآسملا.٢
يونتيذلامقرلاوأمسالاسملا.٣

.هبلاصتالا

ماقرألاةحولمادختسابةملاكمءارجإ
:ماقرألابلاصتالالالخنمةملاكمءارجإل

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
مقرلخدأمثحيتافملاةحولسملا.٢

.فتاهلا
تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.٣

.مقرلابلاصتالاءدبلهيفرتلاو

مادختسابلاصتالاتاهجيفثحبلا
ةيمقرلاحيتافملاةحول
ةحولمادختسابلاصتالاتاهجيفثحبلل
:ةيمقرلاحيتافملا

.ةيسيئرلاةحفصلابفتاهلازمرلاسملا.١
ماقرألخدأوحيتافملاةحولسملا.٢

تاهجءامسأوأةيئزجلايولخلافتاهلا
ةدوجوملاماقرألامادختسابلاصتالا
.ثحبللحيتافملاةحولىلع
نمىنميلاةهجلاىلعجئاتنلارهظتس
ءارجإلجئاتنلادحأسملا.ةشاشلا
.ةملاكم

اهضفروأةملاكملوبق
توصمتكمتي،ةدراوةملاكملابقتسادنع
ةمغنعامسمتيوهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةبكرملايفنينر
ةملاكملوبق

#ديدحتلةدايقلاةلجعريرمتةلجعمدختسا
ةلجعليغشترصانعب6ىلعطغضاالإو
.ةدايقلا
ةملاكمضفر
ةدايقلاةلجعريرمتةلجعمدختسا
.Kديدحتل

راظتنالاديقتاملاكملاعضو
ديقتاملاكملاعضوةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيفراظتنالا
يكيكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتي
ةملاكملوبق

ةلجعليغشترصانعب6ىلعطغضا
.درللةدايقلا
ةملاكمضفر
ديدحتلةدايقلاةلجعريرمتةلجعمدختسا
Kضفرلل.

راظتناةمدخ(تاملاكملانيبليدبتلا
)طقفتاملاكملا
Phoneسملا،تاملاكملانيبليدبتلل
Homeيف)فتاهلا( Page)ةحفصلا
Call"ضرعل)ةيسيئرلا View")ضرع
،ةملاكملاضرعيفنوكتامدنع.)ةملاكملا
ديقةملاكمللةملاكملاتامولعمسملا
.تاملاكملارييغتلراظتنالا

فارطألايثالثلاصتالا
ةيثالثتاملاكملاةمدخمعدمتينأبجي
متينأوBluetoothفتاهيففارطألا
يكيكلساللاةمدخلالماحةطساوباهنيكمت
.اهليغشتمتي
ةملاكمءارجإءانثأهاجتالاةيثالثةملاكمءدبل
:ةيلاح

ةفاضإسملا،"ةملاكملاضرع"يف.١
.ىرخأةملاكمةفاضإلةملاكم

رايتخالاقيرطنعةيناثلاةملاكملاأدبا.٢
وألاصتالاتاهجوأتاملاكمرخآنم
.حيتافملاةحول
،ةطشنةيناثلاةملاكملانوكتامدنع.٣

اًعمتاملاكملاعضولجمدلازمرسملا
.رمتؤمةملاكميف

ةملاكمءاهنإ
.ةدايقلاةلجعليغشترصانعنم6طغضا.
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تامولعملاماظنةشاشنم#سملا.

هذهءاهنإلةملاكميأراوجب،هيفرتلاو
.طقفةملاكملا

جودزمددعتملاددرتلاتامغن
)DTMF(تامغنلا

ةرايسلايفجمدملاثوتولبماظنلنكمي
مادختسامتيو.ةملاكملاءانثأماقرألالاسرإ
هليغشتمتييفتاهماظنبلاصتالادنعكلذ
حيتافملاةحولمدختسا.مئاوقلامادختساب
.مقرلالاخدإلةيمقرلا

Phone Settings)فتاهلاتادادعإ(
سملامث،ةيسيئرلاةحفصلايف6سملا
:يليامضرعمتيدقو.تادادعإلا
لاصتالاتاهج.
ةطشنلاةملاكملاضرعةقيرط.
.OnStar Phone TTY Mode)عضوTTY

)OnStarماظنبفتاهلل

لاصتالاتاهج
بيترتلااذهزرفي:لاصتالاتاهجزرف
بسحلاصتالاتاهجءامسألضورعملا
.ةلئاعلامساوألوألامسالا

Re-sync phone Contacts)ةنمازمةداعإ
ةمئاقلكلذحمسي:)فتاهلالاصتاتاهج
لالخنمةنمازملاةداعإبلاصتالاتاهج
لصتملافتاهلانملاصتالاتاهجداريتسا
.اًيلاح

ةطشنلاةملاكملاضرعةقيرط
ىلعدرلاناكاذإامدادعإلااذهحيتي
ضرعةقيرطضرعيسةدراولاةملاكملا
.ةطشنلاةملاكملا
.ليغشتلافاقيإوأليغشتلاسملا

OnStar Phone TTY Mode)عضوTTY
)OnStarماظنبفتاهلل

ليطعتوأنيكمتىلعدادعإلااذهلمعي
OnStar Phone TTY Mode)عضوTTY

راشتسمتاملاكمل)OnStarماظنبفتاهلل
OnStarئراوطتاملاكموOnStar.

.نيكمتوأليطعتسملا

Apple CarPlay
Androidو Auto
عاتمتسالاكنكميفةزيملاهذهترفوتاذإ
Androidتاناكمإب Autoوأ/و

Apple CarPlayيكذفتاهلالخنم
،امهالاصتاوامهرفوتةلاحيف.قفاوتم
Androidناتنوقيألالوحتتس Autoو

Apple CarPlayىلإتهابلانوللانم
Homeيفناولألا Page)ةيسيئرلاةحفصلا(
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشل
Androidمادختسال Autoوأ/و

Apple CarPlay:

يكلسلافتاهلاطاقسإلةبسنلاب
Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ

Googleرجتمنميكذلاكفتاه Play.ال
مادختساليرورضقيبطتيأدجوي

Apple CarPlay.

ماظنمدختسييذلاكفتاهليصوتبمق.٢
فتاهوأAndroidليغشتلا

Apple iPhoneلباكقيرطنعUSB
يفهلاخدإمثفتاهلاعمدراولايلصألا
لضفأىلعلوصحلل.USBتانايبذفنم
USBلباكمادختسابةدشبىصوي،ءادأ
بجييذلاو،زاهجللعنصملايفرفوتملا
ىلعظافحللريبكلكآتدعبهلادبتسا
تالباكلالمعتالدقو.لاصتالاةدوج
يتلاوأةيجراختاهجنمةعونصملا
.زاهجلاءارشدعباهتيرتشا
طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٣

Appleقيبطت CarPlayوأ
Android Auto،ةلاسرلارهظتس

"Device Projection Privacy
Consent")ضرعةيصوصخةقفاوم

.)زاهجلا
ليغشتءدبل)ةعباتم(Continueسملا.

Appleقيبطت CarPlayوأ
Android Auto.

قيبطتةلازإل)ليطعت(Disableسملا.
Apple CarPlayوAndroid Autoنم

لمعتدق.ةبكرملاتادادعإةمئاق
.ىرخأفئاظو
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)رفوتاذإ(يكلساللافتاهلاضرعل

Androidقيبطتليزنتبمق.١ Autoىلإ
Googleرجتمنميكذلاكفتاه Play.ال
مادختساليرورضقيبطتيأدجوي

Apple CarPlay.

دادعإلناتقيرطكانه،ةرملوأللاصتالل.٢
:يكلساللاضرعلا
ماظنمدختسييذلاكفتاهليصوتبمق.

فتاهوأAndroidليغشتلا
Apple iPhoneلباكقيرطنعUSB

يفهلاخدإمثفتاهلاعمدراولايلصألا
لضفأىلعلوصحلل.USBتانايبذفنم
USBلباكمادختسابةدشبىصوي،ءادأ
يذلاو،زاهجللعنصملايفرفوتملا
ظافحللريبكلكآتدعبهلادبتسابجي
لمعتالدقو.لاصتالاةدوجىلع
ةيجراختاهجنمةعونصملاتالباكلا
.زاهجلاءارشدعباهتيرتشايتلاوأ
عجار.ثوتولبلاربعفتاهلاليصوت.

وا١٨٢/)ةماعةرظن(ثوتولبةينقت
مادختساونارقإلا(ثوتولبةينقت
.١٨٣/)فتاهلا

فتاهلاىلعيكلساللاليغشتنمدكأت.٣
.يكلساللاضرعلالمعيىتح

طيشنتلةرملوألفتاهلاليصوتدنع.٤
Apple CarPlayوأAndroid Auto،

ماظننملكىلعطورشلاودونبلالبقا

سملا.فتاهلاوهيفرتلاوتامولعملا
Continue)قيبطتليغشتءدبل)ةعباتم

Apple CarPlayوأAndroid Auto.

.فتاهلايفةدراولاتاميلعتلاعبتا.٥
Androidزمرءيضيس Autoوأ

Apple CarPlayكلذوةيسيئرلاةحفصلاىلع
دق.همدختستيذلايكذلافتاهلابسحىلع
Androidلمعي Autoوأ/وApple CarPlay
زمرلاسملاف،كلذثدحيملاذإو.اًيئاقلت

Android Autoوأ/وApple CarPlayيف
Home Page)ليغشتلل)ةيسيئرلاةحفصلا.

:فتاوهلليكلساللاضرعلالصفل
نم)تادادعإلا(Settingsددح.١

Home Page)ةيسيئرلاةحفصلا(.
)فتاوهلا(Phonesرتخا.٢
ةيعرفلاةمئاقلايفزاهجلامساسملا.٣

Appleيف CarPlayوأAndroid Auto.

Appleليغشتفقوأ.٤ CarPlayوأ
Android Auto.

ىلإعوجرلليزكرملافرلانم}طغضا
.ةيسيئرلاةحفصلا
تامولعملانمديزمل.رييغتللةضرعتازيملا
Androidدادعإةيفيكنع Autoو

Apple CarPlayعوجرلاىجرُي،زاهجلايف
.ليكولاىلإ

Androidرفوتي AutoةطساوبGoogle
ةيصوصخلاةسايسواهدونبلعضاخوهو
Appleرفوتي.اهبةصاخلا CarPlay
اهدونبلعضاخوهوAppleةطساوب
قبطنت.اهبةصاخلاةيصوصخلاةسايسو
لوصحلل.تانايبلامادختساططخةفيرعت
Androidنأشبةدعاسملاىلع Auto
ينورتكلإلاعقوملاةرايزبلضفت

https://support.google.com/
androidauto.نأشبوApple CarPlay

ينورتكلإلاعقوملاةرايزبلضفت
www.apple.com/ios/carplay/.ريغتدق

هذهرفاوتقلعتوأGoogleوأAppleةكرش
Android.تقويأيفتامدخلا Auto
GoogleوGoogleوAndroidو Playاهريغو
ةعباتةيراجتتامالعيهتامالعلانم
Googleةكرشل Inc..كلذكو

Apple CarPlayةعباتةيراجتةمالعيه
Appleةكرشل Inc..

نمجورخللطسوألافرلانم}طغضا
Android AutoوأApple CarPlay.

Androidىلإىرخأةرملوخدلل Autoوأ
Apple CarPlay،ىلعرارمتسالاعمطغضا

.طسوألافرلانم}
Appleليطعتنكمي CarPlayو

Android Autoتامولعملاماظننم
ةحفصلاسملا،كلذبمايقلل.هيفرتلاو
.فتاهلاضرعمث،تادادعإلامث،ةيسيئرلا
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١٨٩ هيفرتلاوتامولعملاماظن
فاقيإ/ليغشت(On/Offرايخمدختسا
Appleليغشتفاقيإل)ليغشتلا CarPlayوأ

Android Auto.

تادادعإلا
عقاومنمتادادعإلاضعبةرادإنكمي

Owner Center)ءاشنإدنع)كلاملازكرم
كالتماةلاحيفاهليدعتنكميامك،باسحلا
ةرايسلاىلإلوصولاقحنيرخآنيمدختسم
تارييغتىلإاذهيدؤيدقو.باسحءاشنإوأ
يفوأهيفرتلاوتامولعملاماظننامأيف
ىلإتادادعإلاضعبلقنمتيدق.هتيفيظو
ىلعلوصحلل.ترفوتاذإ،ةديدجلاةرايسلا
.كليكوعجار،تاميلعت
ةيصوصخلانايبومدختسملادونبعجار
سملا،ضرعلل.ةمهمليصافتىلعلوصحلل
ةحفصلانم)تادادعإلا(Settingsزمر
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشلةيسيئرلا
.تائفثالثىلإتادادعإلاةمئاقميظنتمتي
سملقيرطنعةبولطملاةئفلاددح

System)ماظنلا(وأVehicle)وأ)ةرايسلا
Search)ثحب(.

عباطلاءافضإعجار،ةرايسلاتادادعإل
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلا

:ماظنلامئاوقىلإلوصولل
ةحفصلانمتادادعإلاةنوقيأسملا.١

تامولعملاماظنةشاشلةيسيئرلا
.هيفرتلاو

تارايخلابةمئاقضرعل"ماظنلا"سملا.٢
.ةحاتملا
.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٣
تامولعملاةشاشىلعتارايخلاسملا.٤

.دادعإلارييغتلهيفرتلاو
:يليامىلعةمئاقلايوتحتدقو

ضرعلا
:يليامرهظيدقوسملا

Head Up Display)ةيولعلاةشاشلا(
.Head Up Display)ةيولعلاةشاشلا(:

ىلعتاثيدحتلاوعيراشملاتامولعم
)ليغشتلافاقيإ(Offددح.يمامألاجاجزلا
.)ليغشت(Onوأ
.Adjustment)عضومريغي:)ليدعتلا

.يمامألاجاجزلاىلععوطسلاوضرعلا
.Head Up Display Contents)تايوتحم

ضورعملاىوتحملاددح:)ةيولعلاةشاشلا
.)HUD(ةيولعلاةشاشلاىلع

Instrument Cluster)تادادعلاةعومجم(
.Layout)يتلاتامولعملاددح:)طيطختلا

.تادادعلاةعومجمىلعاهضرعمتي

.Left View)ددح:)رسيألاضرعلا
بناجلاىلعاهضرعمتييتلاتامولعملا
حاتماذه.تادادعلاةعومجمنمرسيألا
.سايقملاطيطختديدحتدنعطقف

.Right View)ددح:)نميألاضرعلا
بناجلاىلعاهضرعمتييتلاتامولعملا
حاتماذه.تادادعلاةعومجمنمنميألا
.سايقملاطيطختديدحتدنعطقف

.Speed Information)ةعرسلاتامولعم(:
ةقلعتملاتازيملاوتامولعملاددح
ةعومجمىلعةضورعملاةعرسلاب
.تادادعلا

Radio Display)ويدارلاضرعةدحو(
.Rear Climate Status)خانملاةلاح

خانملاتامولعمتناكاذإامددح:)يفلخلا
.ويدارلاىلعاهضرعمتيةيفلخلا
ضرعةدحوفاقيإلددح:ضرعلافاقيإ.

.ويدارلا

تاوصألا
:يليامرهظيدقوسملا
ءدبدنعتوصلاىوتسملىصقألادحلا.

رداصمتوصىوتسمدحطبضا:ليغشتلا
.ةرايسلاليغشتءدبدنعتوصلا
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"توصلا"
:يليامرهظيدقوسملا
وأديزملاديكأتددح:ديكأتلانمديزم/ليلق.

ىلإديزملاديكأتديدحتيدؤيدق.لقأديكأت
.توصلاىلعفرعتلاماظنةقدنيسحت
يذلاطمنلاددح:تاهيجوتلالوط.

دنعتوصلاىلعفرعتلاماظنهمدختسي
.هعملعافتلا
ةعرسىدمددح:يتوصلامالعإلاةعرس.

.توصلاىلعفرعتلاماظنقطن
اذإامددح:تابلاطملاةعطاقمبحامسلا.

ةيتوصلارماوألابظفلتلاقطننكميناك
تابلاطملاليغشتنمءاهتنالالبق
.ةيتوصلا
ماظنةيلكشطبضلددح:ةفيطلتاهيجوت.

.توصلاىلعفرعتلا

Conversation Enhancement
)ةثداحملانيسحت(
:يليامرهظيدقوسملا
.Conversation Enhancement)نيسحت

ماظنلااذهمدختسي:)ةثداحملا
لاصتاليهستلةرايسلالخادتانوفوركيم
فاقيإنمرتخا.ضعبلامهضعببباكرلا
نوفركيملافاقيإوأعفترموأيداعوأ
.يفلخلا

Time, Date, and Unit)تقولا
)ةدحولاوخيراتلاو
:يليامرهظيدقوسملا
مادختسالليغشتددح:خيراتلا/تقولا.

GPSوRDSةيولخلاةكبشلاتاراشإو
خيراتلاوتقولاثيدحتىلعظافحلل
خيراتلاوتقولاطبضلفاقيإددح.ماظنلل
ضرعيفمكحتلارصانعمادختساباًيودي
.هيفرتلاوتامولعملا
ةينمزلاةقطنملاددح:ةينمزلاةقطنملاددح.

مادختساليئاقلتددحوأتقولاضرعل
.ةرايسلاعقومىلعًءانبةينمزلاةقطنملا
رييغتلددح:ةعاس٢٤قيسنتمدختسا.

.ةعاس٢٤قيسنتىلإتقولاضرع
.Unit)وأةدحتملاتايالولارتخا:)ةدحولا

.يرتملا

Phone Projection)فتاهلاضرع(
:يليامرهظيدقوسملا

Android Auto
.Android Auto:ليغشتوأفاقيإددح

ىلعفتاهلاعمةرشابملعافتلابحامسلل
.ويدارلاةشاش

وأةمئاقلانماًحاتماًفتاهددح:فتاهدّدح.
نارقإلفتاهةفاضإىلعطغضا
.ديدجفتاه

Apple CarPlay
.Apple CarPlay:ليغشتوأفاقيإددح

ىلعفتاهلاعمةرشابملعافتلابحامسلل
.ويدارلاةشاش

وأةمئاقلانماًحاتماًفتاهددح:فتاهدّدح.
نارقإلفتاهةفاضإىلعطغضا
.ديدجفتاه

فتاوهلا
:يليامرهظيدقوسملا
فتاهةفاضإ
يتلاتاميلعتلاعبتا:ثوتولبفتاهنارقإ.

تاميلعتددحوأةشاشلاىلعرهظت
.ثوتولبلا
لصتم
.ةلصتملافتاوهلاضرعي
لصتمريغ
.ةلصتملاريغفتاوهلاضرعي

Wi-Fiلاصتاةطقن

:يليامرهظيدقوسملا
ليغشتددح:لاصتالاةطقنتانايبةكراشم.

لاصتاةطقنمادختسابةزهجأللحامسلل
.اهتانايبوةرايسلا
ةكبشمسارييغتلددح:Wi-Fiةكبشمسا.

Wi-Fiةرايسلابةصاخلا.
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١٩١ هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةملكرييغتلددح:Wi-Fiةكبشرورمةملك.

.ةرايسلابةصاخلاWi-Fiةكبشرورم
ةمئاقراهظإلددح:ةلصتملافتاوهلا.

.اًيلاحةلصتملاةرايسلافتاوهب
.Data Updating)ددح:)تانايبلاثيدحت

كلذيفامبتانايبلاةطخليصافتراهظإل
.ةيقبتملاتانايبلاةيمك

Networks)تاكبشلا(
ةلصتملايافياوتاكبشاذهضرعيس
.ةحاتملاو
4Gتانايبةمزحرفوتتملاذإ LTEيفةطشن
تامولعملاماظنليصوتنكميسف،ةرايسلا
ةرفشمةيجراخيافياوةكبشبهيفرتلاو
ليصوتةطقنوألومحمزاهجةكبشلثم
.تنرتنإلاتامدخمادختسالكلذوةيلزنم

زاهجلاىلإدعُبنعلوصولا
:يليامرهظيدقوسملا
ةزهجألايفمكحتللددح:دعُبنعلوصولا.

طبترملاتبثملاOnStarقيبطتلالخنم
ةطقنوأUSBقيرطنعةرايسلاهذهب
.Wi-Fiلاصتا

)Language(ةغللا

ةشاشلاةغلطبضىلإاذهيدؤيس
تامولعملاماظنةشاشىلعةمدختسملا
كلذكمتيدقو.تادادعلاةعومجموهيفرتلاو

ىلعفرعتلاةزيملةددحملاةغللامادختسا
تاغللانمددح.ةيتوصلاتاقيلعتلاوتوصلا
.ةحاتملا

ةيصوصخلا
:يليامرهظيدقوسملا
تاقيبطتللحامسللددح:عقوملاتامدخ.

.ةرايسلاعقومديدحتبتامدخلاو
لاسرإلددح:توصلاىلعفّرعتلاةكراشم.

ىلعفرعتلاماظنىلإةيتوصتاسلج
.ةباحسلاىلعمئاقلاتوصلا
يتلاتانوذألادادعإلااذهركذي:عاونألا.

تاقيبطتلاو،ةساسحAndroidاهربتعي
.نذإلكمادختساباًيلاحاهلحومسملا
اذهركذي:تاقيبطتلاةطساوبةمدختسملا.

.اهبحومسملاتانوذألاوقيبطتلكدادعإلا
جماربلاتاثيدحت
ليزنتةبكرمللنكمي،كلذرفاوتةلاحيف
لاصتاربعاهتيبثتوةددحملاجماربلاتاثيدحت
ضعبليزنتبماظنلاكبلاطيس.يكلسال
ققحتللرايخاًضيأدجوي.اهتيبثتوتاثيدحتلا
.اًيوديتاثيدحتلانم
سملا،تاثيدحتدوجونماًيوديققحتلل

Settings)يف)تادادعإلاHome Page
بيوبتلاةمالعددحو)ةيسيئرلاةحفصلا(

System)رهظتيتلاتابلاطملاعبتا.)ماظنلا
نمضناحاتمنارايخكانه.ةشاشلاىلع
دوجونمققحتلا"،جماربلاتاثيدحت

يدؤيس."ةقباسلاتاثيدحتلا"و"تاثيدحت
ىلإ"تاثيدحتدوجونمققحتلا"ديدحت
تاثيدحتيأرفوتةلاحيفجاردإلاوققحتلا
"تاثيدحتدجوتال"ضرعمتيس.ةرايسلاهذهل
يدؤيس.رفوتمثيدحتكانهنكيملاذإ
عيمججاردإىلإ"ةقباسلاتاثيدحتلا"ديدحت
.ةرايسلايفةتبثملاةقباسلاSWتارادصإ
تاثيدحتلانمققحتلاتاوطخفلتختدق
.ةبكرملابسحاهتيبثتواهليزنتو
ءانثأيعيبطلكشبةبكرملامادختسانكمي
دق،ليزنتلالامتكادرجمب.جمانربلاليزنت
ثيدحتلاتيبثتلوبقبةبلاطمكانهنوكت
ةيلاتلاةرملايفوأةيلاتلالاعشإلاةروددنع
Pعضولاىلإةبكرملالقناهيفمتييتلا
متيس،تاثيدحتلامظعملةبسنلاب.)نكرلا(
ةيلمعءانثأاهتدايقنكمينلوةبكرملاليطعت
ريشُتلئاسرميلستبماظنلاموقيس.تيبثتلا
ليزنتلاتايلمعءانثأأطخلاوأحاجنلاىلإ
.اهدعبوتيبثتلاو
ربعةبكرملاجماربتاثيدحتليزنتبلطتي
نكمييذلاو،تنرتنإلابلاصتالاريثألا
ةكبشبلاصتالالالخنمهيلإلوصولا

4G LTEتناكاذإ،ةبكرملايفةجمدملا
ريفوتمتي،رمألامزلاذإ.ةطشنوةرفاوتم
.يجراخفرطلبقنمتانايبلاططخ
ياولاصتاةطقنمادختسانكمي،اًيرايتخا
ةزهجألالاصتاةطقنلثمةنمآياف
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لاصتالاةطقنوأةقفاوتملاةلومحملا
متيدق.ةماعلالاصتالاةطقنوأةيلزنملا
.اهبلومعملاتانايبلاتالدعمقيبطت
ةطقنبهيفرتلاوتامولعملاماظنليصوتل
لاصتاةطقنوأةنمآلومحمفتاهلاصتا
Settingsسملا،ةماعلاصتاةطقنوأةيلزنم
Homeيف)تادادعإلا( Page)ةحفصلا
Systemبيوبتلاةمالعددحو)ةيسيئرلا
ددح.يافياوتاكبشبةعوبتم،)ماظنلا(
تابلاطملاعبتاوةبسانملايافياوةكبش
تاعرسفلتختدق.ةشاشلاىلعرهظتيتلا
.ليزنتلا
،ةقفاوتملاةلومحملاةزهجألامظعمىلعو
نميافياولاصتالاةطقنليعفتنكمي
لفسأ)تادادعإلا(Settingsةمئاقلالخ

Mobile Network Sharing)ةكبشةكراشم
Personal،)ةلومحم Hotspot)لاصتاةطقن
Mobile،)ةيصخش Hotspot)لاصتاةطقن
.كلذهباشاموأ،)ةلومحم
ريثألاربعجماربلاتاثيدحترفاوتىدمفلتخي
ةضرعتازيملا.ةلودلاوةبكرملابسح
هذهلوحتامولعملانمديزمل.رييغتلل
.كليكوعجار،ةزيملا
ليزنتلاتانوذأ
:يليامرهظيدقوسملا
ليزنتبحمسي:ةيفلخلايفتاثيدحتلاليزنت.

.راعشإنودبتاثيدحتلا

Onوأ)ليغشتلافاقيإ(Offددح
.)ليغشت(
ليزنتبحمسي:Wi-Fiربعتاثيدحتلاليزنت.

امدنعWi-Fiةكبشمادختسابتاثيدحتلا
.ةحاتمنوكت
Onوأ)ليغشتلافاقيإ(Offددح
.)ليغشت(
لوح
ماظنجماربتامولعمضرعلسملا
.هيفرتلاوتامولعملا
ةشاشلانيسحت
ىلعلوصحللةشاشلاطبضلسملا
.ةدوجلضفأ
لمعتيتلاتاقيبطتلا
يتلاتاقيبطتلابةلماكةمئاقةدهاشملسملا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفاًيلاحلمعت

Return to Factory Settings)عوجرلا
)عنصملاتادادعإىلإ
:يليامرهظيدقوسملا
طبضةداعإل:ةرايسلاتادادعإنييعتةداعإ.

.يلاحلامدختسمللةرايسلاتادادعإلك
Cancelوأ)طبضةداعإ(Resetسملا
.)ءاغلإ(

:ةيصخشلاتانايبلاوتادادعإلافذح.
تافلموأتاقيبطتلاتانايبتادادعإحسمل
لثمةيصخشلاتانايبلاونيمدختسملا
.لومحملافتاهلاوةحالملاتانايب
.)ءاغلإ(Cancelوأ)وحم(Eraseسملا
طبضةداعإ:ةيضارتفالاتاقيبطتلاحسم.

ىلعاهطبضمتيتلاةلضفملاتاقيبطتلا
تانايبدقفتنل.ةفيظوديدحتدنعحتفلا
.تاقيبطتةيأ
.)ءاغلإ(Cancelوأ)ءافخإ(Clearسملا

ةبكرملا
فلتخمطبضةيناكمإةمئاقلاهذهكلحيتت
يصخشلاعباطلاءافضإعجار.ةرايسلاتازيم
.١٣١/ةبكرملاىلع

ثحبلا
ىلعروثعللدادعإللةيساسأةملكلخدأ
.نيعمدادعإ
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١٩٣ هيفرتلاوتامولعملاماظن

تايقافتاوةيراجتلاتامالعلا
صيخرتلا

Made"ةرابعبدصقُي for iPod")ةزهجألعنُص
iPod(و"Made for iPhone")ةزهجألعنُص

iPhone(تاقحلملاميمصتمتدقهنأ
وأiPodةزهجأباًصيصخلاصتاللةينورتكلإلا

iPhoneنماهدامتعامتهنأو،يلاوتلاىلع
.Appleةكرشلءادألاريياعمةيبلتلرّوطملا
اذهليغشتنعةلوؤسمريغAppleةكرش
ريياعملاوةمالسلاريياعملهتيبلتوأزاهجلا
مادختسانأىلإةراشإلاردجت.ةيميظنتلا
iPhoneوأiPodةزهجأعمتاقحلملاهذه
iPodوiPhone.يكلساللاءادألايفرثؤتدق
iPodو classicوiPod nanoوiPod shuffle
iPodو touchةلجسمةيراجتتامالعيه
Appleةكرشل Inc..ةدحتملاتايالولايف
.ىرخألانادلبلاوةيكيرمألا

ماظنوTouchSenseايجولونكت
TouchSense 1000 Seriesنمصيخرتب
Immersion Corporation.ماظن

TouchSense ® رثكأوأنوناقبيمحم1000
ةءاربلةيكيرمألاةدحتملاتايالولانيناوقنم
يلاتلاناونعلاىلعكلذوعارتخالا

www.immersion.com/
patent-marking.html

ىرخألاعارتخالاتاءاربىلإةفاضإلاب
.ةقلعملا

DTS

عارتخالاتاءاربنوناقنمصيخرتبعنصلامت
:ةيلاتلاماقرألابةيكيرمألاةدحتملاتايالولاب

ةفاضإلاب6،487،535;5،974،380;5،956،674
ةدحتملاتايالولايفىرخأتاءاربىلإ
اهرادصإمتملاعلاىوتسمىلعوةيكيرمألا
.ةقلعمىرخأولعفلاب
رظنا،DTSعارتخاتاءاربلةبسنلاب

https://patents.dts.com.
ةكرشنمصيخرتبجومبعنصُم

DTS Licensing Limited.نملكلثمي
DTSوSymbol، & DTS،وSymbolاًعم

DTSوةلجسمةيراجتتامالع 2.0 Channel
،DTSحلاصلةيراجتةمالع Inc.

©DTS، Inc..ةظوفحمقوقحلاعيمج.
Dolby

ةكرشنمصيخرتبجومباهعينصتمتي
Dolbyلماعم Laboratories.Dolbyزمرو
Dةكرشلناتيراجتناتمالعامهجودزملا
Dolbyلماعم Laboratories.

AVCHD

AVCHDراعشوAVCHDنيتمالعنعةرابع
ةكرشلنيتلجسمنيتيراجت

Panasonic Corporationو
Sony Corporation.

AVCREC

Blu-ray DiscوBlu-rayوBlu-ray 3D
BDXLوBONUSVIEWوBD-Liveو
تامالعنعةرابعتاراعشلاوAVCRECو
ةكرشحلاصلةلجسمةيراجت

Blu-ray Disc Association.

java

ةكرشلةلجسمةيراجتةمالعيهافاج
Oracleنيعباتلاءاكرشلاوأ/و.

Cinavia

ةينقتمدختسيجتنملااذه:Cinaviaراعشإ
Cinaviaريغخسنلامادختسانمدحلل

تاهويديفلاومالفألاضعبلاهبحرصملا
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٩٤
كلذكويراجتلامادختسالاضرغبةجتنملا
دنعو.اهلةعباتلاةيتوصلاتاراسملامادختسا
ريغةخسنلينوناقريغمادختسايأفاشتكا
متيسوأةلاسرضرعمتيس،اهبحرصم
.خسنلاةيلمعةعطاقم
Cinaviaةينقتنعتامولعملانمديزمل
ءالمعلاتامولعمزكرمىلإعوجرلاءاجرب
:يلاتلاعقوملاىلعتنرتنإلاىلع

https://www.cinavia.com.نمديزمبلطل
،يداعلاديربلابCinaviaنعتامولعملا
اهيلعنودمةيديربةقاطبلاسرإءاجرب
:يلاتلاناونعلاىلإيديربلاكناونع

Cinavia Consumer Information Center،
P.O. Box 86851، San Diego، CA،

92138، USA.
بجومبةصاخةيكلمتاينقتجتنملااذهمضي
Veranceةكرشنمصيخرت Corporation
تايالوللعباتلاعارتخالاةءاربنوناقبةيمحمو
تاءاربكلذكو7،369،677مقربةدحتملا
متيتلاىرخألاةيلودلاوةيكيرمألاعارتخالا
عبطلاقوقحىلإةفاضإلابةقلعملاواهرادصإ
ةددحمرصانعلةراجتلارارسأةيامحورشنلاو
ةيراجتةمالعيهCinavia.ةينقتلاهذهنم
Veranceةكرشحلاصل Corporation.قوقح
حلاصل٢٠١٠-٢٠٠٤رشنلاوعبطلا

Verance Corporation.قوقحلاعيمج
مادختسارظحي.Veranceحلاصلةظوفحم
.كيكفتلاوأةيسكعلاةسدنهلا

RMVB

صيخرتنمضجمانربلااذهنمءازجألخدت
RealNetworks، Inc..رشنلاوعبطلاقوقح

,RealNetworksحلاصل٢٠١١-١٩٩٥ Inc..
.ةظوفحمقوقحلاعيمج
ثوتولبةينقت
Bluetoothةكرشكلتمت SIG, Inc..ةمالع
يأعضخيوBluetoothتاراعشوةملك
ةكرشةطساوبتامالعلاهذهلثملمادختسا

General Motorsتامالعيأو.صيخرتلل
ىلإدوعتىرخأةيراجتءامسأوأةيراجت
.اهيكلام

يئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا
يئاهنلامدختسملاطورش
)تانايبلا(ةطيرخلاتانايبةدعاقريفوتمتي
سيلوطقفيلخادلايصخشلاكمادختسال
رشنلاقوقحبةيمحميهو.اهعيبةداعإل
صيخرتةيقافتا"(طورشللعضختو،فيلأتلاو
ةيلاتلاماكحألاو)هذه"يئاهنلامدختسملا
ةكرشكلذكو،اهيلعَتقفاويتلاو

HERE North America، LLC)"HERE"(
مهيصّخرمكلذيفامب(اهيصّخرمو
.ىرخأةهجنم)مهيدرومو
ماكحألاوطورشلا
ىلعقفاوتكنإ:طقفيصخشلامادختسالل
ريغوةيصخشضارغألتانايبلاهذهمادختسا
نمسيلو،اهبكلصيخرتلامتًةيلكةيراجت
ضارغألوأ،تامدخميدقتبتكملجأ
ضارغألانمكلذريغوأةينمزلاةكراشملا
يفهيلعصوصنموهامءانثتساب.ةلثامملا
خاسنتسامدعىلعقفاوتكنإف،ةقيثولاهذه
وأ،هخسنوأ،تانايبلاهذهنمءزجيأ
.هتسدنهسكعوأ،هكفوأ،هكيكفتوأ،هليدعت
اهعيزوتوأتانايبلاهذهلقنكلزوجيالامك
الإ،ضرغيألو،لاكشألانملكشيأب
امك.ةيمازلإلانيناوقلاهبحمستيذلاردقلاب
ةعباتلاداوملاعيمجوتانايبلالقنكلزوجي
كظافتحامدعةطيرشمئادساسأىلعاهل
طورشىلعيقلتملاةقفاومدعبوخسنيأب
نيبيتلايئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتا
ةددعتمتاعومجملاةيكلملقنزوجيال.كيدي
وحنلاىلعةلماكةعومجمكاهعيبوأصارقألا
.ةيعرفةعومجمكاًضيأوكلهريفوتمتيذلا
تادييقتلا
هجوىلعكلاًصخرمناكاذإالإ،زوجيال
رصحنودوHEREةكرشلبِقنمديدحتلا
تانايبلاهذهمادختسا)أ(،ةقباسلاةرقفلا
ةتبثمتاقيبطتوأمظُنوأتاجتنميأعم
عم،اهعمةقالعاهلوأاهبةلصتموأةبكرملاب
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١٩٥ هيفرتلاوتامولعملاماظن
تاقيبطتلاوأمظُنلاوأتاجتنملاكلتةردق
اهعقومديدحتوأةبكرملابةحالملاءارجإىلع
هيجوتتايلمعءارجإوأاهنمةلسارملاوأ
ماظنبعالطضالاوأيقيقحلاتقولابراسملا
نمكلذهباشاموألوطسألاةرادإ
ةقالعدوجوعمكلذبمايقلا)ب(وأ،تاءارجإ
فتاوهلا،رصحلااللاثملاليبسىلع،عم
ةريغصلارتويبمكلاةزهجأوةلاوجلا
تادِعاسملاوءاعدتسالاةزهجأوةلومحملاو
.)PDA(اهيلعقلطُيامكوأةيصخشلاةيمقرلا

ريذحت
ىلعةطيرخلاتانايبةدعاقيوتحتدق
رورملاًرظنةلماكريغوأةقيقدريغتامولعم
ةعيبطببسبوأةريغتملافورظللوأتقولا
تانايبلاعمجةعيبطو،مَدختسملاردصملا
ىلإيدؤيدقيذلارمألا،ةلماشلاةيفارغجلا
.ةحيحصريغجئاتن
تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ
تنأو،"يهامك"تانايبلاهذهريفوتمتي
كتيلوؤسمىلعاهمادختساىلعقفاوت
ةصخرملاتاكرشلاوHEREرفوتالو.ةصاخلا
كلتلبِقنمةصخرملاتاكرشلاو(اهلبِقنم
معازموأتانامضيأ)اهودروموتاكرشلا
أشنت،اًينمضوأةحارصءاوس،عونيأنم
ىلعنمضتيامب،هفالخوأنوناقلامادختساب
ةدوجلاوأىوتحملا،رصحلااللاثملاليبس
وأةيقوثوملاوأةءافكلاوألامكلاوأ
وأةدئافلاوأنيعمضرغلةمءالملا

هذهنعةمجانلاجئاتنلاوأمادختسالا
مداخلاوأتانايبلافقوتمدعوأ،تامولعملا
.ءاطخألانمامهولخوأ
تانامضلانعةيلوؤسملاءالخإ
"هذهاهتلاحب"تانايبلاةدعاقريفوتمتي
دقيتلابويعلالكلمشيساسأىلع"و
تاكرشلاو(BOSCHيلختو"اهنمضتت
اهتيلوئسم)اهودرومواهلبِقنمةصخرملا
ءاوس،ىرخألاتانامضلالكنعةحارص
ليبسىلعكلذلمشيو،ةحارصوأاًينمض
مدعلةينمضلاتانامضلا:رصحلااللاثملا
،ةيضرُملاةدوجلاو،قيوستللةيلباقلاو،يدعتلا
ضرغلةمئالملاو،ةيعرشلاقوقحلاو،ةقدلاو
وأةيهفشلاحئاصنلالثمتالامك.نيعم
نمةمدقملاتامولعملاوأًةباتكةررحملا
ةصخرملاتاكرشلانميأوأ(BOSCHلبِق
نيدوزملاوأاهيفظوموأاهئالمعوأاهلبقنم
دامتعالابًالوخمتسلو،اًنامض)نييجراخلا
.تامولعملاوأتاراعشإلاهذهنميأىلع
تانامضلانعةيلوؤسمللءالخإلااذهدعُي
.ةيقافتالاهذهيفاًيساسأاًطرش
ةيلوؤسملاءالخإ
اهوصخرموHEREةكرشلمحتتال
)اهيدرومواهلبِقنمةصخرملاتاكرشلاو(
وأبلطيأبقلعتياميفكهاجتةيلوؤسملا
ةعيبطنعرظنلاضغب،ىوعدوأةبلاطم
دقامم،ىوعدلاوأةبلاطملاوأبلطلاببس
،رارضأوأتاباصإوأرئاسخةيأقاحلإبيعدي
أشنتدقيتلاو،ةرشابمريغوأتناكةرشابم

نعوأ؛اهتزايحوأتانايبلاهذهمادختسانع
وأتاداريإلاوأحابرألايفرئاسخةيأدوجو
،ىرخأرارضأةيأوأتارخدملاوأدوقعلا
ريغوأةرشابمرارضألاكلتتناكءاوس
نعأشنتةيعبتوأةصاخوأةيضرع،ةرشابم
ىلعكتردقمدعوأتانايبلاهذهلكمادختسا
قرخوأاهيفللخيأنعوأ،اهمادختسا
دحأيفءاوس،طورشلاوأماكحألاهذهل
ةدراولاوأدقعلايفةمربملاتاءارجإلا
ىتح،نامضلاساسأىلعةمئاقلاوأأطخلاب
اهيصخرموأHEREةكرشراطخإمتول
ىلإريشنو.رارضألاهذهلثمعوقولامتحال
حمستالنادلبلاوميلاقألاولودلاضعبنأ
امم،ةيلوؤسملابةصاخلاتاءانثتسالاضعبب
ءانثتسالاقابطنامدعكلذىلعبترتيدق
.كيلعهالعأدراولا
تارداصلاىلعةباقرلا
نم-ءزجيأريدصتمدعىلعقفاوتكنإ
يأوأكيلإةمدقملاتانايبلانم-ناكميأ
ريدصتلانيناوقبجومبالإاهنمرشابمجتنم
صيخارتلاعيمجعمو،هحئاولوهدعاوقو
لمجم.كلذبجومبةبولطملاتاقفاوملاو
ماكحألاوطورشلاهذهلكشت:ةيقافتالا
HEREةكرشنيباميفقافتالالمجم
كلذيفامب،اهوصخرمكلذيفلخديو(
قلعتياميف،كنيبو)مهودرومومهوصّخرم
يفواهلحملحتو،هلحمروكذملاعوضوملاب
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٩٦
ةيهفشلاوأةبوتكملاتاقافتالاعيمجاهلمجم
اذهبقلعتياميفاننيباميفاًقبسمةمربملا
.عوضوملا
يراسلانوناقلا
هالعأةدراولاماكحألاوطورشلاعضخت
ضراعتل)أ(ذافنإنود،"يونيلإ"ةيالونيناوقل
ممألاةيقافتال)ب(وأ،اهبنيناوقلاماكحأ
،عئاضبلليلودلاعيبلادوقعبةصاخلاةدحتملا
كنإ.حيرصلكشباهداعبتسامتييتلاو
ةيالولةيئاضقلاةطلسللعوضخلاىلعقفاوت
تاعزانملاوتابلاطملاعيمج/يأنع"يونيلإ"
ةمدقملاتانايبلانعةئشانلاتاءارجإلاو
.اهبقلعتياميفوأكيلإ
نويئاهنلانويموكحلانومدختسملا
ًةباين/لبِقنمتانايبلاىلعلوصحلامتاذإ
ةهجيأوأةدحتملاتايالولاةموكحنع
كلتلةلثاممقوقحءاروىعستىرخأ
تايالولاةموكحلبِقنمةدوهعملابلاطملا
تانايبلاهذهدعتسف،اهقبطتوأةدحتملا
اذهفيرعتىرجامك"يراجترصنع"ةباثمب
48ةرقفلايفحلطصملا C.F.R.)ماظن
امك،2.101)("FAR")يداحتالاتايرتشملا
صيخرتةيقافتالاًقفواهبصيخرتلامتي
عضوتنأبجيو،هذهيئاهنلامدختسملا
ةمٰلسملاتانايبلانمةخسنلكىلعةمالع
بسحاهمتخو،ةزهجملاتانايبلانماهريغوأ
"مادختسالاراعشإ"قيرطنع،ءاضتقالا
:راعشإلااذهلاًقفواهعملماعتلاعم،يلاتلا

مادختسالاراعشإ
)دروملا/ةعّنصملاةكرشلا(لواقملا
:مسالا

HERE North America، LLC
)دروملا/ةعّنصملاةكرشلا(لواقملا
:ناونعلا

425 West Randolph Street،
Chicago، IL 60606.

ىلعيراجتدنبةباثمبتانايبلاهذهربتعت
ماظننم٢٫١٠١ةرقفلايفددحملاوحنلا
عضختيهو،)FAR(يداحتالاتايرتشملا
متيتلايئاهنلامدختسملاصيخرتةيقافتال
.تانايبلاهذهريفوتاهاضتقمب

© 2014 HERE North America, LLC.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج

ةلاكولاوأ،دِقاعتملافظوملاضفرةلاحيف
يلارديفلوؤسميأوأ،ةيلارديفلاةيموكحلا
ىلعبجيف،انهةمدقملاةمالعلامادختسال
لبقHEREراطخإمهركذقبساممٍيأ
وأةيفاضإقوقحيأىلعلوصحلليعسلا
.تانايبلاهذهيفةليدب

Unicode

©رشنلاوعبطلاقوقح 1991-2010
Unicode, Inc..قوقحلاعيمج

طورشبجومبعيزوتلامتي.ةظوفحم
يفةدراولامادختسالا

https://www.unicode.org/
copyright.html.

Free Type Project

عبطلاقوقحلجمانربلااذهءازجأعضخت
FreeTypeعورشمبةصاخلا٢٠١٠©رشنلاو
)https://www.freetype.org(.عيمج
.ةظوفحمقوقحلا
ردصملاحوتفمجمانرب
صوصخبتامولعملانمديزمضرعمتي
تامولعملاماظنةشاشيفOSSصيخارت
.هيفرتلاو

QNX

قوقحنمضجمانربلااذهنمءازجألخدت
،٢٠١١-٢٠٠٨©ةكرشلرشنلاوعبطلا

QNX Software Systems.قوقحلاعيمج
.ةظوفحم
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١٩٧ هيفرتلاوتامولعملاماظن
مدختسملاصيخرتةيقافتا-جءزجلا
يئاهنلا
،٢٠١١رشنلاوعبطلاقوقح

Software Systems GmbH & Co. KG.
.ةظوفحمقوقحلاعيمج
هتيرتشايذلاجتنملايوتحي
جمانربىلع)"جتنملا"(

(Runtime Configuration
No. 505962; "Software")

عنصمنعًةباينوأةطساوبهعيزوتمتييذلا
نمصيخرتبجومب)"عّنصملا"جتنملا

Software Systems Co. ("QSSC").قحيالو
جتنملانمضجمانربلامادختساىوسكل
.ةيلاتلاصيخرتلادونبعمقفاوتيامبو
كحنمت،صيخرتلااذهطورشودونببجومب
يرصحريغاًدودحماًصيخرتQSSCةكرش
جمانربلااذهمادختساللقنلللباقريغو
.عّنصملانمدوصقملاضرغلابجتنملانمض
فالخىلععّنصملاوأنوناقلاصنيملام
ةدحاوةخسنبظافتحالاكنكمي،كلذ
ظفتحت.جمانربلانمءزجكجمانربللةيطايتحا
قوقحلاعيمجبنوصخرملاوQSSCةكرش

+C31ةقيثولاهذهيفًةحارصةحونمملاريغ،
باقلألاوقوقحلالكبظفتحتامك
يفامب،جمانربلاخسنعيمجبتامامتهالاو
صنيملامو.ةيركفلاةيكلملاقوقحكلذ
كلقحيالهنإف،كلذفالخىلعنوناقلا
وأعيمجتكفوألقنوأعيزوتوأجاتنإةداعإ
سكعوأكفلىرخأةلواحميأوأمده

ةيقاقتشالامعأءاشنإوأليدعتوأةسدنه
ةلازإمدع)١(ىلعقفاوتتنأ.جمانربلانم
ةيكلملاتاراعشإليدبتوأةيطغتوأ
يفةدوجوملاتامالعلاوأتاقصلملاو
نأنامضبمزتلتكلذكو،هيلعوأجمانربلا
يفدوجومراعشإيألمحتخسنلاعيمج
وأجتنملاريدصتمدع)٢(و؛ةيلصألاةخسنلا
ريدصتلاةيامحنيناوقفلاخيامبجمانربلا
.ةيراسلا
،يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
اهلنوعباتلانوصخرملاوQSSCةكرشرفوت
وأتانامضيأنودب"وهامك"جمانربلا
مأةحيرصتناكأٌءاوسعونيأنمطورش
اللاثملاليبسىلعكلذيفامب،ةينمض
مدعوةيكلمللطورشوأتانامضيأ،رصحلا
ةمءالملاوأيراجتلاعيبلاةيناكمإوأكاهتنالا
ةمدقمتاديروتوأتانامضيأ.نيعمضرغل
نعفلتختهلةعباتةهجيأوأعنصملانم
ةروصباهميدقتمتي،ةيقافتالاهذهيفدروام
ةكرشيأوأ،QSSCةكرشعبتتالوةيدرف
لمحتتتنأو.نيصخرملاوأاهلةعبات
كمادختسابةطبترمةرطاخميأةيلوؤسم
.ةيقافتالاهذهبجومبجمانربلل
يراسلانوناقلاتابلطتمعمضراعتيالامب
ال،)دمعتملالامهإلادنعلاحلاوهامك(
وأاهلةعباتةكرشيأوأQSSCةكرشعضخت
يأبكتهجنمينوناقءاعدايألصخرميأ
بقاعيررضببسبءاوس،لاوحألانملاح
رارضأوأ)لامهإلاكلذيفامب(نوناقلاهيلع

يأببسبكلذفالخوأدقاعتلاببسب
وأةصاخ،ةرشابمريغوأةرشابمتايفلت
نعجتانمادختسايألةعباتىتحوأةيضرع
ىلعةردقلامدعلعجاروأصيخرتلااذه
ليبسىلعكلذيفامب(جتنملااذهمادختسا
دقفنعةجتانلاتايفلتلا،رصحلااللاثملا
وألمعلايففقوتيأوأةكرشلاةعمس
ةيراجتتايفلتيأوألطعوأجتنمللقافخإ
ةكرشراطخإمتولىتح،)راطخأوأىرخأ

QSSCةصخرموأاهلةعباتةكرشيأوأ
.تايفلتلاهذهصوصخب

WMA

ةنيعمقوقحبجومبيمحمجتنملااذه
.Microsoftةكرشلةعباتةيركفلاةيكلملل
اهعيزوتوأةينقتلاهذهمادختسارظحيو
صيخرتىلعلوصحلانودجتنملااذهجراخ
.Microsoftنم

يفامبجمانربلانعتامولعملانمديزمل
جماربللصيخرتطورشوأدونبيأكلذ
)ةرفوتملارداصملازومرو(ردصملاةحوتفم
رشنلاوعبطلاقوقحتامسىلإةفاضإلاب
Runtimeىلعةيراسلا Configuration
وأعّنصملابلاصتالاءاجرب،هالعأاهيلإراشملا
ناونعلاىلعQSSCةكرشبلاصتالا

175 Terence Matthews Crescent،
Kanata، Ontario، Canada K2M 1W8

(licensing@qnx.com).
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هيفرتلاوتامولعملاماظن١٩٨
Linotype

Helveticaةعباتةيراجتةمالعنعةرابع
Linotypeةكرشل Corp.بتكميفةلجسم
يفةيراجتلاتامالعلاوعارتخالاتاءارب
ةلجسمنوكتدقوةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
مساتحتىرخأقطانميفكلذك

Linotype Corpصخرملامسابوأ
Linotype GmbH.

ةيراجتةمالعلكلةيصنةروصبمادختسالا
:يلاتلاكةلجسم
يفةيراجتلاةمالعلاتافصاومتابلطتم
نكميةلجسملاةيراجتلاةمالعلا
عقوملاىلعاهتفرعم

https://www.linotype.com/
2061-19414/trademarks.html.

مدختسملاراعشإ
يفةروكذملاتاكرشلابةصاخلاتامالعلانإ
يهةيراجتةطشنأعقاومحيضوتلجتنملااذه
الو.تاكرشلاهذهيكلاملةكولممتامالع
اذهيفتامالعلاهذهمادختسانمضتي
نمقيدصتوأةقفاوموأةلافكيأجتنملا
.تاكرشلاهذهبناج
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١٩٩ خانملايفمكحتلاحيتافم

يفمكحتلاحيتافم
خانملا
خانملايفمكحتلامظن

يئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
١٩٩.......................خانملاب
٢٠٣....خانملابيفلخلامكحتلاماظن

ءاوهلاذفانم
٢٠٤....................ءاوهلاذفانم

ةنايصلا
٢٠٥......باكرلاةروصقمءاوهرتلف
٢٠٦.........................ةمدخلا

خانملايفمكحتلامظن
خانملابيئانثلايكيتاموتوألامكحتلاماظن
مكحتلاةشاشىلعوىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلاماظنرارزأمادختسامتي
.ةيوهتلاوديربتلاوةئفدتلاطبضلخانملاب

ىطسولاتازيهجتلاةعومجمىلعخانملابمكحتلارصانع

فاقيإ/ليغشت.١
٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ءاوهلاعيزوت.٣
قئاسللةرارحلاةجرد.٤
ةحورملايفمكحتلا.٥
باكرللةرارحلاةجرد.٦
عيقصلاةلازإلىصقألادحلا.٧

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٨
يفلخلا
ءاوهلافييكت.٩
ءاوهلاريودتةداعإ.١٠
ةنمازم.١١
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خانملايفمكحتلاحيتافم٢٠٠
يكيتاموتوألاليغشتلا
ةحورملاةعرسيفاًيكيتاموتوأماظنلامكحتي
ريودتةداعإوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتو
اهديربتوأةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلا
.اهيفبغرتيتلاةرارحلاةجردىلإلوصولل
نإف،AUTOتحتطخعضومتيامدنع
ةلاحيف.لماكيئاقلتلكشبلمعيماظنلا
ةحورملاعضووأءاوهلاليصوتعضوطبض
يكيتاموتوألاليغشتلارشؤمئفطني،ًايودي
نكمي.ةراتخملاتادادعإلاةشاشلاضرعتو
لصفنملكشبيكيتاموتوألاليغشتلافاقيإ
.فييكتلاتادادعإل
:يكيتاموتوألاليغشتلل

.AUTOىلعطغضا.١

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

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
اًيكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
ةداعإحابصمءيضينلو.راحلاسقطلاءانثأ
ريودتةداعإرايتخال@ىلعطغضا.ريودتلا
ءاوهلارايتخالىرخأةرمهيلعطغضاو،ءاوهلا
.يجراخلا

ىلإةيزيلجنإلاسايقلاتادحورييغتنكمي
ةعومجملالخنمةيرتملاتادحولا
"ةعومجملاتارايخةمئاق"عجار.تادادعلا
.١٠٨/تاسايقلاةزهجأةعومجملفسأ

OFF)طغضا:)ليغشتلافاقيإOFFيك
متيامدنع.ةحورملافاقيإوأليغشتمتي
عنميسماظنلانإف،ليغشتلافاقيإديدحت
ديدحتدنع.ةروصقملاىلإقفدتلانمءاوهلا
،رخآرزيأىلعطغضلاوأليغشتلادادعإ
لمعيوخانملابمكحتلاماظنليغشتمتيس
.يلاحلادادعإللاًقفو

y / z:ىلعةرارحلاةجردطبضنكمي
بكارلاوقئاسللةبسنلابلصفنموحن
ةجردةدايزلعفراوأضفخلطغضا.يمامألا
ةدايزلرارمتسالاعمعفراوأطغضا.ةرارحلا
.ةعرسباهضفخوأةرارحلاةجرد

SYNC)سملا:)ةنمازمSYNCةشاشىلع
خانملاتادادعإةفاكطبرلخانملابمكحتلا
يفمكحتلاحاتفمطبضا.قئاسلاتادادعإب
ةجردرييغتلقئاسلاةهجةرارحلاةجرد
دادعإلاطبضمتيامدنع.ةطبترملاةرارحلا
.SYNCطخئفطني،بكارلل

تامولعملاةشاشىلعRearسملا:فلخلا
خانملابمكحتلاماظنةشاشحتفلهيفرتلاو
ماظنتادادعإطبضنكميذئدنع.ةيفلخلا
باكرلاةقطنمنميفلخلاخانملابمكحتلا
.نييمامألا
يوديلاليغشتلا

z 9y:ةدايزلعفراوأضفخلطغضا
رارمتسالاعمعفراوأطغضا.ةحورملاةعرس
ةعرسلاطبضلةحورملابمكحتلارصانعىلع
ةعرستادادعإرهظت.عرسأوحنىلع
ةحورملاةعرسىلعليدعتيأ.ةحورملا
نكميوةحورملابيئاقلتلامكحتلايغلي
ىلعطغضا.اًيوديةحورملايفمكحتلا

AUTOيكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل.
يفمكحتلاماظنوةحورملاليغشتفاقيإل
طسوألافرلاىلعOFFىلعطغضا،خانملا
قفدتبجحمتيس.خانملابمكحتلارصانعل
عاضوأعيمجيفلوخدلانمءاوهلا
.عيقصلاةلازإعضوءانثتساب،ليصوتلا
ةيئاقلتلاىوصقلاةعرسلاطبضنكمي
وأةطسوتموأةضفخنمعضولاىلإةحورملل
عجار،ةحورمللةيئاقلتلاةعرسلاطبضل.ةيلاع
عباطلاءافضإلفسأ"ءاوهلاةدوجوخانملا"
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلا
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٢٠١ خانملايفمكحتلاحيتافم
ضرعدنع:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
airعضوطغضا،خانملاتامولعم delivery
مكحتلاةشاشببوغرملا)ءاوهلاليصوت(
رزءيضي.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلخانملاب
يأىلعطغضلا.راتخملاءاوهلاليصوتعضو
مكحتلايغليءاوهلاليصوترارزأنمرز
مثنموءاوهلاليصوتيفيكيتاموتوألا
.ايوديءاوهلاقفدتهاجتايفمكحتلانكمي
ليغشتلاىلإةدوعللAUTOىلعطغضا
.يكيتاموتوألا
:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل

z:يمامألاجاجزلاىلإءاوهلاهيجوتمتي،
جراخمو،يجراخلاءاوهلافييكتجرخمو
.ةيبناجلاةذفانلا

Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل
.تاسايقلا

وحنيساسألكشبءاوهلاهيجوتمتي:]
وحنءاوهلاضعبهيجوتعم،ةيضرألاجراخم
ءاوهلافييكتويمامألاجاجزلاجراخم
.ةيبناجلاذفاونلاويجراخلا

d:نميمامألاجاجزلاعضولااذهفظني
هيجوتمتي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلا
يكdطغضا.يمامألاجاجزلاىلإءاوهلا
عضورييغت.ليغشتلافاقيإ/ليغشتلامتي
ةلازإفاقيإىلإاضيأيدؤيءاوهلاليصوت
.عيقصلا

مكحتلاةشاشيفACسملا:ءاوهلافييكت
وأاًيئاقلتءاوهلافييكتةزيمليغشتلخانملاب
ليغشتفاقيإةلاحيفو.اهليغشتفاقيإ
ةيجراخلاةرارحلاةجردضافخناوأةحورملا
فيكملمعينلف،دمجتلاةجردنودامىلإ
.ءاوهلا
ىلإةدوعلل)يكيتاموتوأ(AUTOىلعطغضا
ءاوهلافيكمليغشتويكيتاموتوألاليغشتلا
.ةجاحلابسح
ةءاضإدنع:اًيكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإ
ءاوهلاريودتةداعإمتي،AUTOرشؤمحابصم
ديربتيفةدعاسمللةجاحلابسحاًيكيتاموتوأ
.اًعيرسلخادلانمةبكرملا

ءاوهلاريودتةداعإنيبليدبتللطغضا:@
.جراخلانمءاوهبحسوأةبكرملالخاد
عضوليعفتدنعرزلابرشؤملاحابصمءيضي
ديربتىلعكلذدعاسي.ءاوهلاريودتةداعإ
لوخدليلقتوةعرسبةرايسلالخادءاوهلا
.جراخلانمةبحتسملاريغحئاورلاوءاوهلا
ءاوهلاريودتةداعإيغليرزلاىلعطغضلا
)يكيتاموتوأ(AUTOطغضا.ةيكيتاموتوألا
متيو،يكيتاموتوألاليغشتلاىلإةدوعلل
بسحايكيتاموتوأءاوهلاريودتةداعإليغشت
.ةجاحلا
يوديلاءاوهلاريودتةداعإعضورفوتيال
ضعبوأعيقصلاةلازإعضويفنوكتامدنع
جاجزلاىلإءاوهلاعمءاوهلاعيزوتعاضوأ
.يمامألا

Auto Defog)بابضلاةلازإ
يفمكحتلاماظنمدختسي:)يكيتاموتوألا
ةبوطرلليئاقلتلافاشتكاللاًرعشتسمخانملا
ةبوطرفاشتكادنعو.ةبكرملالخادةيلاعلا
يفمكحتلاماظنموقينأنكمي،ةيلاع
،يجراخلاءاوهلادادمإلاًقفوطبضلابخانملا
ىلإرثكأءاوههيجوتو،ءاوهلافيكمليغشتو
فاشتكامدعةلاحيفو.يمامألاجاجزلا
لمتحمنّوكتيأخانملايفمكحتلاماظن
يفمكحتلاماظندوعي،ذفاونلاىلعبابضلل
/فاقيإلو.يداعلاليغشتلاعضوىلإخانملا
Autoليغشت Defog)بابضلاةلازإ
"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا،)يكيتاموتوألا
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإتحت

١٣١.

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا
K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
.يجراخلاعضولا
جاجزلاىلعبابضلاةلازإةادألمعتال
عضويفلاعشإلانوكيامدنعالإيفلخلا
لمعلانعبابضلاليزمفقوتي.ليغشتلا
هعضووألاعشإلاليغشتفاقيإلاحيف
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYىلع
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خانملايفمكحتلاحيتافم٢٠٢
يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
ليغشتلاعضوىلعاهطبضنكمي
بابضلاةلازإعضورايتخادنع.يكيتاموتوألا
ةادألمعت،يفلخلاجاجزلانماًيكيتاموتوأ
اًيكيتاموتوأةيفلخلاذفاونلانمبابضلاةلازإ
درابسقطيفةبكرملاليغشتءدبدنع
ليغشتلو.ةئفادةبكرملاحبصتامدنعئفطنتو
جاجزلانماًيكيتاموتوأبابضلاةلازإفاقيإوأ
تحت"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا،يفلخلا
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ

ةيفلخلاةيؤرلاايارمةئفدتةيصاخلمعت
نمبابضلاةلازإةادأليغشتدنعةيجراخلا
ةلازإىلعدعاستيهويفلخلاجاجزلاىلع
.ايارملاحطسىلعنمعيقصلاوأبابضلا

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

:بكارلادعقموقئاسلادعقمديربتوةئفدت
رهظدنسمةئفدتل+وأIىلعطغضا
.طقفبكارلاوأقئاسلادعقم

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمديربتل}وأCطغضا
.بكارلا
ةيئاقلتلاديربتلاوةئفدتلاةزيماًضيأرفوتتو
تامولعملانمديزمىلعلوصحلل،دعاقملل
اهتيوهتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجاراهنأشب
/٤٥.

:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
ليغشتدنعخانملابمكحتلاماظنلمعيدق
بابضلاليزملمعيدق.دعُبنعةرايسلا
اًقفودعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلا
حابصمءيضيال.يجراخلاسقطلاةدوربل
ءدبءانثأيفلخلابابضلاةلازإرشؤم
ىلعةبكرملاتوتحااذإ.دعُبنعليغشتلا
لمعتدقف،دعاقملاديربتوأةئفدتةيصاخ
ءدبعجار.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةيصاخلا
دعاقملاةئفدتو١٢/دعبنعةبكرملاليغشت
.٤٥/اهتيوهتوةيمامألا

رعشتسملا

ةزهجأةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
ىلع،يمامألاجاجزلانمبرقلاب،تاسايقلا
.سمشلاةرارحدصر
تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختسَي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلاعيزوتعضووريودتلاةداعإوةحورملا
.ةنكممةحارلضفأىلعلوصحلل
يفيئاقلتلامكحتلاماظنلمعيالدقو
ةيطغتتمتاذإمئالملكشبخانملا
.رعشتسملا
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٢٠٣ خانملايفمكحتلاحيتافم
قحاللاخفنلاةزيم
دقف،ةنيعمفورظلظيف،ةزهجمتناكاذإ
متيدقوأليغشتلاديقةحورملالظت
فاقيإدعبتارمةدعاهفاقيإواهليغشت
اًرمأدعياذهو.اهلفقوةبكرملاليغشت
.اًيعيبط

خانملابيفلخلامكحتلاماظن
يفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاماظننوكيس
لوسنوكلانميفلخلاءزجلاىلعاًدوجوم
مادختسابتادادعإلاطبضنكمي.يزكرملا
ءزجلاخانمبمكحتلاماظنليغشترصانع
فلخلابخانملايفمكحتلاليغشترصانع.يفلخلاءزجلاخانمبمكحتلاةشاشويفلخلا

ةيفلخلادعاقملاةئفدت.١
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٢
ةحورملايفمكحتلا.٣
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٤
٥.AUTO)يئاقلتلاليغشتلا(O)ليغشت/

)فاقيإ

ةيفلخلااخانملاةشاش

ةرارحلاةجرددادعإ.١
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٢
ةحورملايفمكحتلا.٣
٤.SYNC)ةنمازتمةرارحتاجرد(
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خانملايفمكحتلاحيتافم٢٠٤
فلخلانممكحتلاعنم.٥
٦.Rear AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٧.REAR O)فاقيإ/ليغشت(
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٨
خانملابمكحتلاةشاشحتفلسملا:فلخلا
ماظنتادادعإطبضنكميذئدنع.ةيفلخلا
باكرلاةقطنمنميفلخلاخانملابمكحتلا
.نييمامألا

O:طغضاOوأREAR Oماظنليغشتل
اذإ.هليغشتفاقيإوأيفلخلاخانملابمكحتلا
عضويفيفلخلاخانملابمكحتلاماظنناك
REARمادختسابليغشتلافاقيإ Oةشاشب
Oرزلاطغضبجيهنإف،يفلخلاخانملا
ءاوهلاليصوتعضووأةرارحلاةجردرارزأو
نوضغيفيفلخلاخانملابمكحتلارصانعب
.هليغشتةداعإلناوثسمخ

SYNC)ةنمازم(:سملاSYNC)قفاوت(
ةرارحةجردقفاوتتليفلخلاخانملاةشاشب
ةرارحةجردعميفلخلاخانملابمكحتلاماظن
.يمامألاءزجلاخانمبمكحتلاماظنبقئاسلا
ةجردرزىلعطغضا.SYNCرزلاءيضيس
طبرلاءاغلإلAUTOوأMODEوأةرارحلا
قئاسلادعقملةطوبضملاةرارحلاةجردنيب
رزلائفطنيو.ةيفلخلادعاقملاةرارحةجردو

SYNC.

سملا:فلخلانممكحتلاعنم
Touch Rear Control Lockout)لفق

يفلخلاخانملاةشاشيف)يفلخلامكحتلا
مكحتلاماظنيفمكحتلالفقءاغلإوألفقل
خانملابمكحتلاةشاشنميفلخلاخانملاب
ماظنليدعتنكميال،هلفقدنع.يمامألا
مكحتلارصانعنميفلخلاخانملابمكحتلا
نميفلخلاءزجلاىلعيفلخلاخانملاب
.يزكرملالوسنوكلا
يكيتاموتوألاليغشتلا

Rear AUTO:ليغشتلامتييكسملا/
يفايكيتاموتوأمكحتلامتي.ليغشتلافاقيإ
رشؤمرهظي.ةحورملاةعرسوءاوهلاليصوت

AUTOنميفلخلاءزجلايفةشاشلاىلع
وأعضولاطبضةلاحيف.يزكرملالوسنوكلا
كلذنإف،اًيوديةحورملايفمكحتلارارزأ
.يكيتاموتوألاليغشتلايغلي
يوديلاليغشتلا

A«/ªA ª:ىلعطغضاوأسملا
خانملاةشاشىلعةحورملابمكحتلارصانع
لوسنوكلانميفلخلاءزجلاىلعوأيفلخلا
.ءاوهلاقفدتصاقنإوأةدايزليزكرملا
ماظنلافقوتءانثأ»Aىلعطغضلايدؤيو
ليصوتعضولظيو.ىرخأةرمهليغشتىلإ
.هلقباسلادادعإلايفءاوهلا

«/ª:ىلعرارمتسالاعمطغضاوأسملا
ىلعةيفلخلاةرارحلاةجرديفمكحتلارصانع
يفلخلاءزجلاىلعوأةيفلخلاخانملاةشاش

ةرارحلاةجردطبضليزكرملالوسنوكلانم
طغضاوأفدأءاوهل»طغضا.يفلخلابكارلل
ªدربأءاوهل.

Y/\/Y:ةشاشببوغرملاعضولاسملا
ءزجلاىلعMODEرزوأةيفلخلااخانملا
هاجتارييغتليزكرملالوسنوكلانميفلخلا
.ةيفلخلاسولجلاةقطنميفءاوهلاقفدت

MوأL:ىلعطغضاMوأLةئفدتل
.نميألاوأرسيألايجراخلادعقملاةداسو
.٥١/ةيفلخلادعاقملاةئفدتعجار

ءاوهلاذفانم
فصتنملايفطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتف
.سايقلاةزهجأةحولبناجىلعو

يقالزنالارزلا.١
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٢٠٥ خانملايفمكحتلاحيتافم
قفدتهاجتارييغتل)1(ةيقالزنالارارزألاكرح
رودتنأنكمي.ءاوهلاقفدتفاقيإوءاوهلا
عامسمتيس.لفسألوىلعألةيقفألاتاحتفلا
نماهيفرمتةرملكيفيندعملارقنتوص
.يقفألاعضولالالخ
ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
لخادءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملا
نيسحتلكرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.

ةبوطرلاصاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلا
.ةبكرملاىلإةلخادلا
،درابلاسقطلايفةبكرملخدتامدنع.

ىلعأليولعلاةحورملارزىلعطغضا
دعاسيثيح.ةدايقلالبقةحورمللىوتسم
جلثلانمبحسلاتاونقءالخإىلعكلذ
ىلعبابضلانّوكتةصرفللقيو،ةبوطرلاو
.ذفاونلانميلخادلابناجلا
دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.

ريودتيفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
.ةيلاعفرثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلا
نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.

كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
عجار.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
لكيهللتادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأ
.ةبكرملليجراخلا

ةيفلخلاماظنلاةيوهتتاحتف
ةيوهتتاحتفعبرأىلعةرايسلاهذهيوتحت
قوففقسلاةناطبيفةليطتسموأةريدتسم
.ثلاثلاويناثلافصلادعاقم

ىطسولاةشيرللةيفلخلاةفاحلاىلعطغضا
طسولاةشيرمدختسا.يرئادلاجرخملاحتفل
.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتوجرخملاريودتل
طسولاةشيرلةيمامألاةفاحلاىلعطغضا
.ءاوهلاقفدتفاقيإل

ةروسامريودتبمقوريرمتلاضبقمكرح
هاجتارييغتلنيميلاىلإراسيلانمجرخملا
.ءاوهلاقفدتفاقيإوءاوهلاقفدت

ةنايصلا
باكرلاةروصقمءاوهرتلف
تاجّيهملاوعلطلارابغوةبرتألارتلفلاللقي
ءاوهلانمءاوهلااهلمحييتلاىرخألا
.ةبكرملالخادىلإبوحسملايجراخلا
ةنايصلانمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو
رتلفلاعونىلعفرعتللو.ةينيتورلاةلودجملا
/رايغلاعطقرظنا،همادختسايغبنييذلا

٣٨١.
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خانملايفمكحتلاحيتافم٢٠٦

.لماكلكشبتازافقلاقودنصبابحتفا.١

قودنصةلسبناوجىلعطغضا.٢
مقوتادادسلاحسمللخادللتازافقلا
.ةلسلاضفخللفسألريودتلاب

ةلازإلةلسلسلادمخمطبرءاغلإبمق.٣
.لماكلابتازافقلاقودنصةلس

راسيلاىلعدوجوملا)1(عارذلابحسا.٤
لزأمث،)2(اًراسيهكّرحورتلفلابابنم
.ميدقلاءاوهلارتلفلزأ.بابلا
.ديدجلاءاوهلارتلفبّكر.٥
.رتلفلابابتيبثتدعأ.٦
بيكرتةداعإلسكعلابتاوطخلاذّفن.٧

.تازافقلاقودنص
ةدعاسمللةجاحبتنكاذإكليكورشتسا
.ةيفاضإلا

ةمدخلا
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
ةنايصمدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظن
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدعُي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٣٧٦/ةنايصلالودجعجار
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٢٠٧ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةدايقلا
ةدايقلاتامولعم
يفلضفأيداصتقابولسأبةدايقلا

٢٠٨..............دوقولاكالهتسا
٢٠٨......ةدايقلاءانثأهابتنالاتتشت
٢٠٩.................ةيئاقولاةدايقلا
٢٠٩.............ةبكرملايفمكحتلا
٢٠٩........................لمارفلا
٢٠٩.........................هيجوتلا
٢١٠.........قيرطلاجراخدادرتسالا
٢١١...................ةرطيسلادقف
٢١١............قرطلاجراخةدايقلا
٢١٥.........ةللبمقرطىلعةدايقلا
٢١٥.........ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
٢١٦..............ءاتشلايفةدايقلا
٢١٧...............ةبكرملاتقلعاذإ
٢١٨............ةبكرملاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
٢٢١........ةديدجلاةرايسلاضيورت
٢٢٢................لاعشإلاعاضوأ
٢٢٤............كرحملاليغشتءدب
٢٢٤...............ماظنلافاقيإ/ءدب
تاقحلملاةقاط
٢٢٥..............)RAP(ةنزتخملا
٢٢٦........نكرلاعضوىلإلاقتنالا
٢٢٧......نكرلاعضونمرايغلالقن
ةلباقحوطسىلعنكرلا

٢٢٧.....................لاعتشالل

مادختساليكيمانيدلاميظنتلا
٢٢٧........................دوقولا
٢٢٧...................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
٢٢٨...............كرحملاتاثاعبنا
٢٢٨.....اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
٢٢٨.......يكيتاموتوألاةكرحلالقان
٢٣٢..................يوديلاعضولا

ةدايقلاةمظنأ
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٢٣٣..................تالجععبرأب

لمارفلا
٢٣٧........ةيئابرهكلالمارفلازيزعت
عناملالمارفلاماظن

٢٣٧...............)ABS(قالغنالل
٢٣٨.........يئابرهكلانكرلالمارف
٢٣٩.................لمارفلادعاسم
ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن

٢٤٠............)HSA(تاعفترملا
يئاقلتلافاقيإلا

٢٤٠...............)AVH(ةبكرملل

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

٢٤١.........تابثلايفينورتكلإلا
٢٤٣............ةدايقلاعضوبمكحتلا

قيلعتلايفمكحتلا
٢٤٥..................يسيطانغملا
٢٤٥............يفلخلاروحملالفق
يعابريئاوهقيلعتماظن

٢٤٥........................اياوزلا

ةعرسلاتبثم
٢٤٨...................ةعرسلاتبثم
ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم

٢٥٠......................)مدقتم(

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
٢٦٠.........قئاسلاةدعاسمةمظنأ
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأ

٢٦٢.......................فلخلل
٢٦٢....)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
٢٦٣..........ةيطيحملاةيؤرلاماظن

Park Assist)٢٦٥....)نكرلادعاسم
نكرلادعاسمماظن

٢٦٦..........)APA(يكيتاموتوألا
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا

٢٦٩................)RAB(فلخلل
٢٧٠....فلخلايفةاشمدوجوهيبنت
ضراعتملارورملاهيبنتماظن

٢٧١..............)RCTA(يفلخلا
٢٧١........ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢٧١.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ئراوطلالمارف
٢٧٤...............)AEB(ةيئاقلتلا
ةاشملاةلمرفماظن

٢٧٥.................)FPB(مامألاب



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

ليغشتلاوةدايقلا٢٠٨
٢٧٧..............ةيليللاةيؤرلاماظن
ءايمعلاةقطنملاريذحت

٢٧٩..............)SBZA(ةيبناجلا
٢٧٩....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

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

دوقولا
٢٨٤................ايلعلاةئفلادوقو
٢٨٤..............هبىصوملادوقولا
٢٨٤.......همادختساعونمملادوقولا
٢٨٥.................دوقولاتافاضإ
٢٨٥....................نازخلاءلم
٢٨٧......ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ةروطقمبحس
٢٨٧.....بحسلانعةماعتامولعم
تاداشرإوةدايقلاقرط
٢٨٧........................رطقلا
٢٩١.................ةروطقمبحس
٢٩٤........ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

٣٠٣.............)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٣٠٥.....ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ةدايقلاتامولعم
لضفأيداصتقابولسأبةدايقلا
دوقولاكالهتسايف
ةفاسملاىلعةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ضعبيلياميف.اهعطقلدوقولايفكييتلا
كالهتسالضفأقيقحتلةدايقلاحئاصن
:دوقوللنكمميداصتقا
ةجردىلعخانملابمكحتلارصانعطبضا.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
مدعدنعاهليغشتفقوأوأ،كرحملا
.اهيلإةجاحلا
عراستلابمقوعيرسلاليغشتلاءدببنجت.

.ةسالسب
بنجتويجيردتلكشبلمارفلامدختسا.

.ةئجافملاتافقوتلا
.ةليوطتارتفلكرحملاؤطابتبناجت.
،ةمئالمسقطلاوقيرطلافورظتناكاذإ.

.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمدختساف
ةعرسلادودحعابتاىلعًامئادصرحإ.

ةعرسىلعةدايقلابمقوأاهنعنلعُملا
.كلذيضتقتفورظلاتناكاذإأطبأ
لكشلابةبكرملاتاراطإخفنىلعصرحإ.

.بسانملا
ةلحريفتالحرلانمديدعلاجمدبمق.

.ةدحاو

لمحتىرخأبةبكرملاتاراطإلدبتسا.
ىلعكوبسملاTPCتافصاوممقرسفن
.ساقملانمبرقلابراطإلابناج

.اهبىصوملاةيرودلاةنايصلاعبتا.

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

نذألاةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتت
.اهيلعدرلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإل

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا
عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.

.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا
،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.

ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا
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لبقةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.

.ةبكرملابفقوتلا
.لافطألابءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.

.ةبسانمتيبثتةليسو
،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.

فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
ثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
كيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤي
.ةدايقلايفزيكرتلا

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ماظنوأماظنلااذهلوحتامولعملانم
امب،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةحالملا
لومحمفتاهنارقإةيفيككلذيف
.همادختساو

ةيئاقولاةدايقلا
وهامًامئادعقوت"ةيئاقولاةدايقلابدصقُي
ةدايقلايفىلوألاةوطخلاو".اًعقوتمسيل
رظنا.نامألامازحءادترايهيئاقوبولسأب
.٥٤/نامألاةمزحأ

نيرخألاقيرطلايمدختسمنأضرتفا.
نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكوهلعفنكميامعقوت.ءاطخألا
.هلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا
.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةبكرملايفمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل
.ةدايقلا

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

.كمامأريستيتلاةبكرملاو

.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.

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

هيجوتلا
هيبنت
ةدايقلابنجت،هيجوتلاماظنفالتإبنجتل
وأتابكرملافصزجاوحوأةفصرألاقوف
/مك٣نمرثكأتاعرسبةلثامملاءايشألا
دنعرذحلاخوت.)ةعاسلايفليم١(ةعاس
لصاوفلثمىرخأءايشأقوفةدايقلا
جتانلافلتلا.ةعرسلاتابطموتاراحلا
نوكيالةبكرملامادختساءوسنع
.ةبكرملانامضبالومشم
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دوقملابيئابرهكلامكحتلا
هيجوتلاماظنىلعةبكرملاهذهيوتحت
هيجوتلالئاسىلعيوتحتالاهنكل.يئابرهكلا
.ةيرودلاةنايصلاىلإةجاحال.يئابرهكلا
يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
ةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلابلطعةجيتن
.دهجلانمديزملاكلذبلطتيدقنكلو
ةلاحيف،ةقاطلاةدعاسمضفخنتدق
نمةيفاضإةدملهيجوتلادعاسممادختسا
.ةرايسلاكرحتمدعءانثأتقولا
لوصولانيحلةدايقلاةلجعريودتةلاحيف
عضولااذهيفاهفاقيإواهترودةياهنىلإ
ةدعاسمليلقتمتيامبر،ةليوطةينمزةدمل
.يئابرهكلاهيجوتلا

ةدعاسمليداعلامادختساللةدوعلاضرتفي
.ماظنلادربينأدعبيئابرهكلاهيجوتلا
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا
مث،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.

قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادز
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
لضفألانمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

.ةلمرفلانمًالدبقئاعلالوحفافتلالا
ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.

دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.

.ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت

قيرطلاجراخدادرتسالا

نمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
قيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلع
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأ

دوقولاةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
ةبكرملاهّجوف،اًيلاخقيرطلاناكاذإو
ةفاحنيبواهنيبةفاسمكرتتثيحب
.فيصرلا
،اًبيرقتةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢

ةفاحيمامألانميألاراطإلاسماليىتح
.فيصرلا
ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣

.قيرطلاىلع
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ةرطيسلادقف
قالزنالا
ةمظنأرظانتتاقالزنالانمعاونأةثالثكانه
:ةبكرملايفةثالثلامكحتلا
.رودتالتالجعلا-ةلمرفلاقالزنا.
ببستت-فاطعنالاوأهيجوتلاقالزنا.

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
ةوقدقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالا
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

ءاملالعفبرجلاةوقضافخنادنعةبكرملا
نماهريغوأ،ىصحلاوأديلجلاوأجلثلاوأ
ىلإهابتنالاملعت.قيرطلاىلعداوملا
ةيفاكةيمكدوجولثم،ةيريذحتلاتامالعلا
ىلعمكارتملاديلجلاوأجلثلاوأءاملانم
،ًاعمالحطسلالعجليفكيامبقيرطلا
كيدلتناكاذإةعرسلاءاطبإبمقو
.كوكشيأ
ةلمرفلاوأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.

ةعرسضفخكلذيفامب،ةئجافمةروصب
سرتلاىلإرايغلالقنلالخنمةبكرملا
تاريغتيأببستتنأنكمي.ىندألا
.تاراطإلاقالزنايفةئجافم
يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

قرطلاجراخةدايقلا
عبرأبعفدلاماظنتابكرممادختسانكمي
متتالأبجي.قرطلاجراخةدايقللتالجع
عفدلاماظنبةزهجملاريغتابكرملاةدايق
ةزهجملاريغتابكرملاوتالجععبرأب
وأ)AT(تاقرطلالكلريسلاماظنتاراطإب
)OOR(قرطلاجراخةدايقلاماظنتاراطإب
ٍوتسمحطسىلعالإ،ةرعولاقرطلاىلع
ةصاخلالاصتالاتامولعمل.كسامتمو
ليلدعجار،يسايقلازيهجتلاتاراطإب
.ةنايصلا
قرطلالضفأدحأةعرسلايفمكحتلاربتعي
.قرطلاجراخةحجانلاةدايقلل

ريذحت}
يدؤيدق،قرطلاجراخةدايقلاءانثأ
هاجتايفةعيرسلاتارييغتلاوضافتنالا
.كعضومنمةلوهسبكعافدناىلإةدايقلا
مكحتلادقفىلإاذهيدؤينأنكميو
كلذكوكيلعيغبني،اذلو.مداصتثودحو
.اًمئادنامألاةمزحأطبرباكرلاىلع

قرطلاجراخةدايقلالبق
ةنايصلالامعأعيمجءارجإىلعصرحا.

.ةمزاللاةمدخلاو
ءلمو،دوقولابةبكرملاةئبعتبجي.

خفنلاطغضصحفو،لئاوسلاتايوتسم
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاعيمجيف
.دجُونإ،يطايتحالا
تامولعملاعيمجةءارقىلعصرحا.

عبرأبعفدلاماظنتابكرمبةقلعتملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتالجع

يتلاةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلايغبني.
.قرطلاجراخةدايقلاىلعقبطنت

قرطلاجراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت

ريذحت}
ةيضرأىلعةّتبثملاريغةلومحلاف.

ةبكرملاءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
دقو.ةرعوضرأىلعةدايقلادنع

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
بيصتوأةرياطتملاءايشألاكبيصت
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف.باكرلا
.ماكحإب
ةلومحلاةقطنميفةلومحلابظفتحا.

ردقةضفخنمومامألايفنوكتنأىلع
ءايشألالقثأنوكتنأيغبني.ناكمإلا
.يفلخلاروحملامامأ،ةيضرألاىلع

ىلعةليقثلالامحألاعضولمعي.
،ةبكرملالقثزكرمعفرىلعفقسلا
دقو.بالقناللةضرعرثكأاهلعجيامم
اذإةتيمموأةريطخةباصإلضرعتت
ةليقثلالامحألاعض.ةبكرملاتبلقنا
ىلعسيلو،ةلومحلاةقطنميف
.فقسلا

لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
/ةبكرملاةلومحدودحعجار،ةبكرملاليمحت

.٣٣٧/تاراطإو٢١٨

ةئيبلايفريثأتلافواخم
بوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.

ةصصخملاقطانملاو،ةكسامتملاقرطلاو
،قرطلاجراخةماعللةيهيفرتلاةدايقلل
ةيميظنتلادعاوقلاعيمجعابتاكلذكو
.ةنلعملا

وأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.
الأاًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأروهزلا
.ةيربلاةايحلابثبعت
لباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.

ةلباقحوطسىلعنكرلارظنا.لاعتشالل
.٢٢٧/لاعتشالل

تاعفترملاىلعةدايقلا
اًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
ةبكرملاعيطتستالامواملاًمهفواًديدس
.هبمايقلا

ريذحت}
ةديدشيهتاعفترملانمديدعلانإ
.ةبكرمةيأاهزواجتتنأنكميالورادحنالا
نأتاعفترملاىلعاًدوعصةدايقللنكميو
ةدايقلاامأ.ةبكرملالطعتيفببستت
ببستدقفتاعفترملاىلعنمًالوزن
ببستتنأنكمي،كلذكو.ةرطيسلانادقف
.ةبكرملابالقنايفتاعفترملاربعةدايقلا
نمو.ةافوللوأةغلابةباصإلضرعتتدقو
.تاعفترملاىلعةبكرملادقتال،مث

مييقتبجي،تاعفترملادحأىلعةدايقلالبق
دقيتلاقئاوعلاورجلاورادحنالاةدش
،كمامأنمقيرطلاةيؤرترذعتاذإ.اههجاوت
لبقعفترملاىلعلجرتوةبكرملانمجرخاف
.ةدايقلاةعباتم

:تاعفترملاىلعةدايقلادنع
ةلجعبكسمأوةضفخنمةعرسىلعدُق.

.اًديجةدايقلا
.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.
ًالوزنوأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملادُق.

.نكمأنإ،ةميقتسمةروصبهلفسأل
ةمقنمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.

.عفترملا
ءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.

تابكرمللاًحوضورثكأةبكرملالعجلراهنلا
.ىرخألا

ريذحت}
ةعرسبعفترملاةمقوحنةدايقلاببستتدق
كانهنوكتدقف.مداصتعوقويفةيلاع
ةبكرمىتحوأفرجوأةفاحوأةيواه
.ةافولاوأةغلابةباصإلضرعتتدقو.ىرخأ
ةعرسلاففخ،عفترمةمقنمبارتقالاعم
.اًظقيتمقباو

فلخلاىلإوأمامألاىلإريستنأكايإ.
قودنصوعفترملالفسأىلإلوزنلادنع
Nعضولايفلقنلاةبلعوأسورتلا
ةرارحةجردعفترتنأنكميثيح.)دياحم(
هيلعبترتياممةطرفمةروصبلمارفلا
.ةرطيسلادقف
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ريذحت}
لقنةبلعىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
،نيتعرستاذةينورتكلإوأةيكيتاموتأ
ىلإلقنلاةبلعلقنببستينأنكمي
كتبكرمبالقناىلإ)دياحم(Nعضولا
Pعضويفسورتلاقودنصناكاذإىتح
Nعضولالهاجتىلإعجرياذهو.)نكرلا(
دقو.لقنلاةيلمعللقنلاةبلعيف)دياحم(
يف.ةباصإللرخآصخشوأتنأضرعتت
،نكرلالمارفطبضا،ةبكرملاكرتةلاح
Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقناو
عضويأىلإلقنلاةبلعلقنا.)نكرلا(
.)دياحم(Nعضولاءانثتساب

ظفاحف،عفترمىلعنمًالوزنةدايقلادنع.
وحنةميقتسمةروصبةبكرملاهجوتىلع
ةعرسىلعةدايقلابجي،مثنمو.لفسألا
لمارفلاعملمعيسكرحملانألةضفخنم
ءاقبإىلعدعاسيسوةبكرملاةكرحءاطبإل
.ةرطيسلاقاطننمضةبكرملا

ريذحت}
لمارفلاىلعفنعبطغضلاببستيدق
ةنوخسةدايزيفعفترمطوبهءانثأ
ببسينأنكميو.اهريثأتيشالتولمارفلا
وأتنأكضيرعتعم،ةرطيسلادقفكلذ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ىلعطغضا.ةافوللوأتاباصإللكريغ
،عفترمطوبهءانثأقفربلمارفلا
يفمكحتللةضفخنمةعرسمدختساو
.ةبكرملاةعرس

:عفترمىلعةبكرملاتلطعتلاحيف
فاقيإللمارفلاىلعطغضلابمق.١

نكرلالمارفقيشعتمث،ةبكرملا
.كلذدعب
دعأمث)نكرلا(Pعضولاىلإلوحت.٢

.كرحملاليغشت
دحأىلعاًدوعصدوقتتنكاذإ.

لوحتف،ةبكرملاتلطعتمثتاعفترملا
ريرحتبمقو،)عوجرلا(Rعضولاىلإ
ةروصبكجاردأدعو،نكرلالمارف
.لفسأىلإًالوزنةميقتسم

اذإ.ةبكرملابةرادتسالالواحتنأكايإ.
ةيفاكةروصباًردحنمعفترملاناك
هنأينعيكلذف،ةبكرملاكرحمفاقيإل
بالقنايفببستللةيفاكةروصبردحنم
.ةبكرملا
،عفترملاةمقىلإلوصولارذعتاذإ.

.ةرشابمعفترملالفسأوحنعجارتف

دنععفترملالفسأىلإلزنتنأكايإ.
اًمدختسم)دياحملا(Nعضولاقيشعت
جرحدتتنأنكمي.بسحفلمارفلا
بترتياممةعرسبفلخلاىلإةبكرملا
.ةرطيسلادقفهيلع

دحأىلعنمًالوزندوقتتنكاذإ.
لوحتف،ةبكرملاتلطعتمثتاعفترملا
لمارفريرحتبمقو،لقأةعرسىلإ
ًالوزنةميقتسمةروصبدُقو،نكرلا
.لفسأىلإ

دعبةبكرملاليغشتةداعإترذعتاذإ.٣
،نكرلالمارفىلعطغضلابمقف،اهلطعت
فاقيإو،)نكرلا(Pعضولاىلإلوحتلاو
.ةبكرملاليغشت
.ةدعاسملابلطاوةبكرملارداغ.٣.١
هيفريستيذلاقيرطلانعدعتبا.٣.٢

.لفسألتجرحدتلاحيفةبكرملا
ىلإةبكرملابيدؤتيتلاتافطعنملابنجت.

نمنكمتتدقف.عفترملاىلعنمجرحدتلا
هنكلو،اًطوبهو،اًدوعصعفترمىلعةدايقلا
ةروصبهيلعةدايقلاقيعتةروصبردحنم
ديزمبردحنمربعةدايقلايقلت.ةضرعتسم
لفسألةهجاوملاتالجعلاىلعنزولانم
ةبكرملاقالزنايفببستيدقامم،عفترملا
.اهبالقناوأعفترملالفسأوحن
دق.ةلكشمحطسلافورظلّثمتدق.

ةينيطلاعاقبلاوأتتفملاىصحلاببستي
قالزنايفلتبملابشعلاىتحوأ
وحنمثنمو،بناوجلاهاجتابتاراطإلا
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هاجتابةبكرملاتقلزنااذإ.عفترملالفسأ
ىلإيدؤيءيشبمدطصتدقف،بناوجلا
.اهبالقناو-خلإ،دودخأوأةرخص-اهرثعت
ةروطخنمةرهاظلاريغقئاوعلاديزتدق.

دنعةرخصقوفءطولادنع.ردحنملاليم
تالجعتطقساذإوأ،عفترملادوعص
لوزنلادنعضفخنموأدودخأيفةبكرملا
.ربكأةجردبةبكرملاليمتدقف،هيلعنم

دحأىلعةدايقلايرورضلانمناكاذإ.
،قالزنالايفةبكرملاتأدبو،تاردحنملا
يفكلذدعاسينأضرتفي.لوزنلابمقف
عنموميقتسمطخيفةبكرملاهيجوت
.يبناجلاقالزنالا

ريذحت}
نملوزنلاءانثأةبكرملانمجورخلانإ
دحأىلعاهفقوتدنعوعفترملاىلع
تبلقنااذإف.اًريطخاًرمأدعيتاردحنملا
،مثنمو.كلتقتوأكقحستدقف،ةبكرملا
بناجلانماًمئادجورخلاىلعصرحا
،ةبكرملانمعفترملاىلعألهجاوملا
.اهجرحدتلاحيفةبكرملاراسمبنجتو

ديلجلاوألامرلاوأنيطلايفةدايقلا
جلثلاوأ
يفةدايقلادنعةضفخنمةعرسمدختسا
بجوت،قمعأنيطلاناكاملكف–نيطلا
ةبكرملاىلعظافحلابجي.ةعرسلاضفخ
.اهزرغبنجتلةكرحتم
لامرلايف.لامرلاىلعريسلادنعرجلاريغتي
وأئطاوشلاىلعلاحلاوهامك،ةوخرلا
زرغللةضرعتاراطإلانوكت،ةيلمرلانابثكلا
عراستلاوهيجوتلاىلعاذهرثؤيو.لامرلايف
بنجتوةضفخنمةعرسبدُق.لمارفلاو
.ةئجافملاتاروانملاوةداحلاتافاطعنالا
؛فيثكلاديلجلاوجولثلاىلعرجلاليلقتمتي
مق،اذلو.ةرطيسلادقفلهسلانمهنإثيح
جولثلاىلعةدايقلادنعةبكرملاةعرسضفخب
.فيثكلاديلجلاو

ريذحت}
تاريحبلاىلعةرطخةدايقلانوكتدق
لاوحأنيابتت.ةدمجتملاراهنألاوكربلاو
عقتنأنكميو،ةريبكةروصبديلجلا
تنأكضرعيامم؛ديلجلالالخةبكرملا
ىلعةبكرملادُق.قرغلارطخلباكرلاو
.طقفةنمآلاحطسألا

هايملايفةدايقلا

ريذحت}
هايملالالخةدايقلانوكتنأنكمي
هايملافرجتدقف.اًريطخاًرمأةعفدنملا
دقو،هايملايفطقستلةبكرملاةقيمعلا
هايملاتناكاذإو.باكرلاوتنأقرغت
ضرألالخلختنأنكميف،بسحفةلحض
نكمي،انهو.كتبكرمتاراطإتحتنم
لالخدُقتال.ةبكرملاجرحدتتو،رجلادقف
.ةعفدنملاهايملا

هيبنت
تناكاذإةدكارلاهايملاربعةبكرملادقتال
عوزجةيطغتلةيافكلاهيفامبةقيمع
دق.مداعلابوبنأوأاهرواحموأتالجعلا
ءازجأوروحملاةقيمعلاهايملافلتُت
.ىرخألاةبكرملا

،قمعلاةغلابةدكارلاهايملانكتملاذإ
تاعرسلايف.ئطبباهلالخةدايقلاكنكميف
ببسيوكرحملاىلإءاملالخديدقربكألا
رمغةلاحيفلطعلاثدحيدق.لطعثودح
ءانثألاعشإلافقوتال.ءاملابمداعلابوبنأ
ليغشتنمنكمتتنلف.ءاملايفةدايقلا
.ءاملاباًرومغممداعلابوبنأناكاذإكرحملا
لالتبادنعهنأركذت،هايملالالخةدايقلادنع
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عجار.ةلمرفلاةفاسمدادزتدق،لمارفلا
اذهيفاًقحال"ةللبمقرطىلعةدايقلا"
.مسقلا

ةرعولاقرطلايفةدايقلادعب
لكيهبقلعدقنوكيماطحوأةمجأةيأعزنا
ءاطغلفسأوأهيساشلاوأيلفسلاةبكرملا
ىلإتامكارتلاهذهلوحتتدقف.كرحملا
.قيرحعالدنابرطخ
بلطا،لامرلاوأنيطلايفليغشتلادعب
ببستتدقف.اهصحفولمارفلاتاناطبفيظنت
ةقبطبلمارفلاءاستكايفداوملاهذه
صحفا.مظتنمريغلكشباهلمعوأةلوقصم
هيجوتلاوريودتلاةلسلسولكيهلاةينب
مداعلاماظنوتاراطإلاوتالجعلاوقيلعتلاو
صحفاو،تايفلتدوجومدعنمدكأتلل
مدعنمدكأتللديربتلاماظنودوقولاطوطخ
.برستيأدوجو
تامدخنمديزملاءارجإلةرورضكانه
/ةنايصلالودجعجار.ةرركتملاةنايصلا

٣٧٦.

ةللبمقرطىلعةدايقلا
يفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
يلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلا
.عراستلاوفقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلا
يفأطبأةعرسبةدايقلاىلعًامئادصرحا

بنجتوةدايقلافورظنمعاونألاهذه
هايملاوأةريبكلاةلحوملاكربلاربعةدايقلا
.ةقفدتملاوأةتباثلاةقيمعلا

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

ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

ليغشتلاوةدايقلا٢١٦
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لئاوسلاتايوتسمعيمجنمققحت.

.ديربتلاماظنوتاراطإلاولمارفلاو
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

ءاتشلايفةدايقلا
جولثلاوأديلجلاىلعةدايقلا

هيبنت
قاحلإبّنجتةيغبوةدايقلابءدبلالبق
مُق،لمارفلاتانّوكموتالجعلابررضلا
لخادنمديلجلاوجلثلاةلازإباًمئاد
.ةبكرملاتحتوتالجعلا

تاراطإلانيبمكارتملاجلثلاوأديلجلا
وأكسامتلاةوقليلقتىلإيدؤيقيرطلاو
ءانثأرذحىلعنكيلاتلابو،ضرألابقاصتلالا
دنعلتبملاديلجلانوكتينأنكمي.ةدايقلا
امدنع)تياهنرهف٣٢(ةيوئم٠ةدوربةجرد

بنجت.لوطهلايفيديلجلارطملاأدبي
لوطهدنعوألتبملاديلجلاىلعةدايقلا
.قرطلاةجلاعممتتىتحةيديلجلاراطمألا
:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٤١/تابثلايف

قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعي.
)ABS(يفةرايسلاتابثنيسحتىلع
ىلعطغضلابجينكلو،ةيوقلاتافقوتلا
لاحلاهيلعوهاممعرسأةروصبلمارفلا
لمارفلاماظنرظنا.ةفاجلاقرطلاىلع
.٢٣٧/)ABS(قالغناللعناملا
يتلاةرايسلانيبوكنيبربكأةفاسمكرتا.

نمةقلزنملاقطانمللهبتناو،كمامأ
ةيجلثلاعقبلانوكتتنأنكمي.قيرطلا
قطانملايفةيلاخلاقرطلاىلعىتح
حطسلظينأنكميامك.ةللظملا
ىتحجولثلابىطغُمرسجلاوأىنحنملا
بنجت.ةيلاخةطيحملاقرطلاحبصتامدنع
ءانثأةلمرفلاوةئجافملاهيجوتلاتاروانم
.جولثلاىلعريسلا
.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.
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درابلاسقطلاعضو
رهظتدق،اًدجةضفخنملاةرارحلاتاجرديف
تامولعمزكرميفدرابلاسقطلاةلاسر
كرحملاةعرسلمعتدق.)DIC(قئاسلا
ةحورمةعرسوةكرحلالقانطامنأو
نمةبكرملانيكمتلفلتخملكشبةروصقملا
ةعرسزواجتكنكمي.عرسألكشبنيخستلا
سقطلاعضويفاًيوديةروصقملاةحورم
.درابلا

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

.ةيجراخلاايارملا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
،ةرايسلالفسأدوجوملاديلجلافظن.

.مداعلابوبنأدنعدوجوملاًةصاخو
)نيتصوب(مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.

هجاوملاريغةرايسلابناجىلعاًبيرقت
ءاوهلالخدينأنكميثيحبحايرلل
.ةرايسلالخادىلإددجتملا
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
دادعإىلعخانملابمكحتلاماظنطبضا.

طبضاو،ةرايسلالخادءاوهلاريودت
.اهلدادعإىلعأىلعةحورملاةعرس
".خانملابمكحتلاةمظنأ"عجار
عجار،COنعتامولعملانمديزمل
.٢٢٨/كرحملاتاثاعبنا

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

حيباصملابتاراشإلاءاطعإلوةبكرملاليغشت
كلذءارجإبمق.ةدعاسملابلطلةيمامألا
.دوقولاىلعظافحللنكممردقلقأب

ةبكرملاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
رظنا.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
اذهيفاًقحال"اهريرحتلةبكرملاةحجرأ"
.مسقلا
اًبلاغ)TCS(رجلايفمكحتلاماظنلنكمي
رظنا.ةقلاعةبكرمريرحتيفةدعاسملا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
ريرحتنمنكمتتملاذإ.٢٤١/تابثلايف
رجلايفمكحتلاماظنمادختسابةبكرملا
)TCS(،ةبكرملاةحجرأ"عجارف
.اًقحال"اهريرحتل

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

٣٤٩.

قئاعنماهجارخإلةبكرملاةحجرأ
ةقطنملاءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
تابكرملةبسنلاب.ةيمامألاتالجعلابةطيحملا
عفدلاعضوىلإليدبتلابمق،يعابرلاعفدلا
ماظنليغشتفاقيإبمق.عفترملايعابرلا
اًبايإواًباهذلقتنا.)TCS(رجلايفمكحتلا
سورتدحأو)فلخللعوجرلا(Rعضولانيب
ردقلقأبتالجعلاميودتعم،ةيمامألاةكرحلا
ىتحرظتنا،ةكرحلالقانلكآتعنملو.نكمم
اهروحملوحنارودلانعتالجعلافقوتت
تالجعلاناروددنع.تاعرسلاليدبتلبق
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطبب
ةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو
كلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررحُتنأنكمي
دقفتالواحملاضعبدعبةبكرملاجارخإىلع
/ةبكرملابحسرظنا.اهبحسىلإجاتحت

٣٦٥.

ةبكرملاةلومحدودح
يتلاةلومحلاةفرعمًادجمهملانم
ىلعقلطُي.ةبكرملااهلمحتتنأنكمي
وهوةبكرملاباعيتسانزونزولااذه
ةلومحلاوباكرلاعيمجنزولمشي
.عنصملايفةتبثملاريغتارايخلاعيمجو
ناحضويدقةبكرملاىلعناقصلمدجوي
قصلمامهو،هلمحلتممُصيذلانزولا
قصلموةلومحلاوتاراطإلاتامولعم
.تاراطإلا/دامتعالا

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

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

قصلملاىلعلاثم

تاراطإلاتامولعملقصلمدجوي
ىلعتبثُمةبكرملابصاخةلومحلاو
حضوي.)بةماعدلا(ىطسولاةماعدلا
ددعةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم
دحلاو)1(باكرللةصصخُملادعاقملا
)2(ةبكرملاباعيتسانزولىصقألا
.لطرلاومارغوليكلاب
تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
ديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
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،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملانم
و٣٣٧/تاراطإعجار
.٣٣٩/تاراطإلاطغض

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(
XXXوأمغكXXXنعديزيالأبجي
.ةرايسلانالعإقصلميف)لطر

باكرلاوقئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلا

قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣
وأمغكXXXنمباكرلاو

XXXلطر.

حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤
ىلعف.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
رادقملاناكاذإ،لاثملاليبس
"XXX"كانهولطر١٤٠٠يواسي
يفًالطر١٥٠نزوبباكرةسمخ
ةلومحلارادقمحبصيذئدنع،ةبكرملا
٦٥٠بئاقحلالمحةعسوةحاتملا
=)١٥٠×٥(٧٥٠-١٤٠٠(ًالطر

).ًالطر٦٥٠
بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥

ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
لمحةعسوةلومحلانعنمآلكشب
.٤ةوطخلايفةبوسحملابئاقحلا

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

ىلععالطالل٢٩١/ةروطقمبحسعجار
دعاوقوةروطقملابحسنعةمهمتامولعم
بحسبةصاخحئاصنوبحسلاةمالس
.ةروطقملا

١لاثم

ةبسنلابةبكرملاةعسلنزوىصقأغلبي.١
)لطر1000(مغك453=1لاثملل

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

٣١٧=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
)لطر٧٠٠(مغك
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٠

٢لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر١٠٠٠(مغك٤٥٣=يناثلا

١٥٠(مغك٦٨@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر٧٥٠(مغك١٣٦=٥×)ًالطر

مغك١١٣=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر٢٥٠(

٣لاثم

ىلعةبكرملاةعسلنزوىصقأغلبي.١
مغك٤٥٣=٣لاثملاليبس
)لطر١٠٠٠(

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

مغك٠=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر٠(

راطإلاتامولعمقصلمىلإعجرا
تامولعمىلععالطاللةبكرمللةلومحلاو
نكامأوةبكرملاةعسنزونعةددحم
عمجملانزولاديزينأبجيال.دعاقملا
نزونعةلومحلاوباكرلاوقئاسلل
.ةبكرملاةعس

تاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم

قصلملاىلعلاثم

صاخلاتاراطإلا/دامتعالاةداهشقصلم
.ىطسولاBةماعدلايفتبثمةبكرملاب
ةبكرملاتاراطإمجحقصلملارهظي
اهبىصوملاطغضلاتايوتسموةيلصألا
دحلاىلعلوصحللتاراطإلاخفنل
يلكلانزولانمحومسملاىصقألا
نزولاةبسناذهىلعقلطيو.ةبكرملل
ريدقتلمشي.)GVWR(ةبكرملليلكلا
ةبكرملانزوةبكرملليلامجإلانزولا
.ةلومحلاودوقولاوباكرلاعيمجو
/دامتعالاةداهشقصلمحضويدقامك
اهبحومسملاىوصقلانازوألاراطإلا
يتلاو،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
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روحملليلكلانزولاةبسناهيلعقلطُي
)GAWR(.ةيقيقحلالامحألاةفرعمل
كنكمي،ةيفلخلاوةيمامألارواحملاىلع
عيطتسيو.نزوةطحميفةرايسلانزو
ىلعصرحا.كلذيفكتدعاسمليكولا
طخيبناجىلعيواستلابلمحلاعيزوت
.ةبكرملافصتنم
تانوكملاوأءازجألانامضلالمشيال
.دئازلالمحلاببسبلطعتتيتلا
ديدحتىلعةقاطبلاكدعاستفوس
نأنكمييتلاةتبثملاتادعملاوةلومحلا
.ةبكرملااهلمحتت
لقثأقيلعتتانوكممادختساريغيالدق
تاريدقتنملمحتلانمديزملاقيقحتل
يفةدعاسملاكليكونمبلطا.نزولا
حيحصلاليمحتلاتامولعمريفوت
.ةبكرملل

ريذحت}
لخاداهعضتيتلاءايشأللنكمي
صاخشألابمطترتنأةبكرملا
وأفقوتلادنعمهتباصإيفببستتو
.مداصتلادنعوأ،ئجافملانارودلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.

لمحلاعزوتنألواح.ةبكرملاب
.يواستلاب
،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.

ةبكرملالخاد،رفسلابئاقحلثم
ىوتسمقوفاهضعبنوكتثيحب
.دعاقملابسأرلادنسم

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

،ةبكرملالخادءيشيألقندنع.
ردقهطبرىلعصرحلابجي
.ناكمإلا
ملاذإًايوطمدعقميأكرتتال.

.كلذىلإجاتحتنكت

قلعتتةمهمليمحتتامولعماًضيأكانه
اذهيفةرعولاقرطلاىلعةدايقلاب
ةدايقلادنعةبكرملاليمحت"عجار.ليلدلا
قرطلاجراخةدايقلاتحت"قرطلاجراخ
/٢١١.

ةيفاضإلاتادعملا
ددعنأشبتايدودحمكانهنوكتدق
بوكرمهلنكمييذلاصاخشألا
ةلازإللةلباقرصانعلمحءانثأةرايسلا
لبقةبكرملانزوىلعصرحا.ةكرحلاو
.اهبيكرتوةديدجلاتادعملاءارش

هيبنت
تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

يلامجإلانزولاريدقتزواجتتالأركذت
وأيمامألاروحملل)GAWR(روحملل
.يفلخلا

ليغشتلاوةيادبلا
ةديدجلاةرايسلاضيورت
هيبنت
.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
تناكءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.

رتموليك٨٠٠لوأل،ةضفخنموأةيلاع
عمليغشتلاءدببنجت.)ليم٥٠٠(
بنجت.قناخلامامصللماكلاحتفلا
ةلمرفلىندألارايغلاىلإةكرحلالقن
.اهئاطبإوأةبكرملا
مك٣٠٠لوألئجافملافقوتلابنجت.

هذهيفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(
دقديدجلالمارفلاليتنوكيالءانثألا
تافقوتلايدؤتدقو.دعبهنييلتمت
لبقديدجلاليتلاىلِبىلإةئجافملا
ةرتفدعبهلادبتساىلإةجاحلاوناوألا
املكاذهنييلتلاداشرإعبتا.لقأ
.لمارفليتتيرتشا
.نييلتلاةرتفءانثأةروطقمبحستال.

فّرعتلل٢٩١/ةروطقمبحسعجار
ةروطقمبحسىلعةبكرملاةردقىلع
.تامولعملانمديزمو
ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.اًيجيردتلمحلاوكرحملا

ةمظنألادهشت،ةديدجلاتابكرملايف
"فيكت"ةرتفةفلتخملاةيئابرهكلاوةيكيناكيملا
نم)ليم٤٠٠٠(رتموليك٦٤٠٠لوألالخ
متي،ةبكرملاةدايقءانثأ.ةينيتورلاةدايقلا
داصتقالانامضةيغبةيكيناكيملامظُنلاطبض
.ةكرحلالقانللضفألاءادألاودوقولللثمألا

مظُنلافييكتمتيس،نييلتلاةرتفلالخ
ذيفنتءانثأو.اًضيأاهترياعممتتسوةيئابرهكلا
ةرملو،عامسيعيبطلانم،ةيلمعلاهذه
تاوصألاوتاقطقطلاضعب،ةدحاو
.ةهباشملا
ةبكرملاةيراطبنحشةيداعلاةدايقلاحيتت
يفامب،ةبكرمللليغشتلضفأقيقحتةيغب
ماظنودوقولاكالهتسايفداصتقالاكلذ
"Stop/Start")ءدبرظنا.)ءدبلا/فاقيإلا/
.٢٢٤/ماظنلافاقيإ

لاعشإلاعاضوأ

نودبلوخدلاماظنبةزهجملاتابكرملا
.ءدبللهطغضمتيرزاهبحاتفم

لخاددعُبنعمكحتلاحاتفمنوكينأبجي
رزناكاذإ.ماظنلاليغشتمتييكلةبكرملا
امبرف،لمعيالطغضلابلماعلاليغشتلاءدب
ويداريئاوهةراشإنمةبيرقةبكرملانوكت
البلوخدلاماظنعملخادتلاببسُيامميوق
Remoteرظنا.حاتفم Keyless Entry

(RKE) System Operation)ماظنتايلمع
.٦/)حاتفمنودبلوخدلا
ليغشتبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
Serviceعضويفنوكينأوألاعشإلا
ةساودمادختسابجيامك،)ةمدخلا(
.لمارفلا

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

Stopping the Engine/LOCK/OFF
ال()ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(
،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤمحيباصمدجوت
ENGINEىلعطغضا START/STOPةرم
.كرحملاليغشتفاقيإلةدحاو
فوس،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
لظتفوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتي
رظنا.ةطشن)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاط
.٢٢٥/)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط
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،)P(نكرلاعضويفةبكرملانكتملاذإو
عضولاىلإلاعشإلادوعيفوس

ACC/ACCESSORY)ضرعمتيو)تاقحلم
Pنكرلاعضولةكرحلالقانليدبتةلاسرلا
تامولعمزكرميف)نكرلاعضوىلإلقنا(
ىلإةرايسلالاقتنادنعو.)DIC(قئاسلا
لاعشإلاماظنلقتنيفوس،)P(نكرلاعضو
.ليغشتلافاقيإعضوىلإ
هيجوتلادومعلفقةزيمىلعةبكرملالمتشت
فاقيإدنعلفقلاطيشنتمتيو.يئابرهكلا
.يمامألابابلاحتفدنعوألاعشإلاليغشت
وألفقلاعفددنعتوصعامسمتيامبر
هيجوتلادومعلفقريرحتنكميال.هريرحت
نعاًديعبةهجتمتالجعلانوكتامدنع
ليغشتءدبرذعتيدق،اذهثدحاذإ.زكرملا
ىلإراسيلانمهيجوتلاةلجعكرح.ةبكرملا
يف.ةبكرملاليغشتءدبةلواحمءانثأنيميلا
ةبكرملانإف،ءارجإلااذهىودجمدعةلاح
.ةنايصىلإةجاحبنوكت
ليغشتفاقيإىلإرارطضالاةلاحيف
:ئراوطلايفةبكرملا

ةوقباهيلعطغضلابلمارفلامدختسا.١
لكشبلمارفلاىلعطغضتال.تابثو
دعاسملااذهذفنتسيدقف.رركتم
طغضلاةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلع

.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملابلقتنا.٢
.ةبكرملاكرحتءانثأاذهبمايقلانكمي
،)دياحملا(Nعضولاىلإلاقتنالادعب
ةبكرملاهّجوو،لمارفلاىلعةوقبطغضا
.نمآناكموحن
.ًامامتةبكرملافقوأ.٣
ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.٤

Pعضولاىلإلقتناولفسأللمارفلا
رييغتعارذنوكينأمزلي.)نكرلا(
فاقيإل)نكر(Pعضولاىلعسورتلا
.لاعشإلاليغشت
ةساودىلعطغضلايفرمتسا.٥

.لفسأللمارفلا
نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٦

.٢٣٨/يئابرهكلا

ENGINEىلعطغضا.٧ START/STOP
فاقيإلةدحاوةرم)كرحملافاقيإ/ءدب(
.لاعشإلاليغشت
.لمارفلاةساودريرحتبمق.٨
،ةرايسلافاقيإنكمملاريغنمناكاذإ
طغضاف،ةدايقلاءانثأاهليغشتفاقيإبجيو
ENGINEىلع START/STOP)فاقيإ/ةرادإ
وأ،نيتيناثنملوطأةدمل)كرحملاليغشت
.ناوثسمخلالخنيترمطغضا

ACC/ACCESSORY)حابصم()تاقحلملا
حمسيعضولااذه:)يلاقتربلارشؤملا
دنعةيئابرهكلاتاقحلملاضعبمادختساب
.كرحملافقوت

فاقيإعضوىلعلاعشإلاطبضعمو
ةرملرزلاىلعطغضلابتمقذإ،ليغشتلا
فوسف،لمارفلاةساودطبرنودبةدحاو
عضولاىلعلاعشإلاماظنطبضمتي

ACC/ACCESSORY)قحلملا(.
عضولانملاعشإلالقتنيفوس

ACC/ACCESSORY)فاقيإىلإ)تاقحلملا
فاعضإبنجتلقئاقدسمخدعبليغشتلا
.ةيراطبلا

ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(
صاخعضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
يفلاعشإلانوكعم.ليغشتلاءدبوةدايقلاب
،لمارفلاةساودمادختساو،ءافطإلاعضو
ىلإةدحاوةرمرزلاىلعطغضلايدؤي
كرحملاأدبينأدرجمبو.لاعشإلاليغشت
نارودرمتسيفوس.رزلاررح،نارودلاب
ءدبرظنا.كرحملاليغشتأدبيىتحكرحملا
.٢٢٤/كرحملاليغشت

ةمدخلاعضو
صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
رشؤمحابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
صحفضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألا
عم،ةبكرملاليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالا
طغضلايدؤي،لمارفلاةساودقيشعتمدع
ٍناوثسمخنمرثكألرزلاىلعرارمتسالاعم
Serviceعضوىلإةبكرملاليوحتىلإ Mode
تادادعلاةمظنألمعتهيفو.)ةمدخلاعضو(
عضويفلاعشإلاناكولامكاًمامتتوصلاو
الف.ةبكرملاةدايقنكميالنكلو،ليغشتلا
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.ةمدخلاعضويفكرحملاليغشتءدبنكمي
ليغشتفاقيإلىرخأةرمرزلاىلعطغضا
.لاعشإلا

كرحملاليغشتءدب
هيبنت
تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريغُتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكلاتادعملارظنا.كلذنعجتان
.٣٠٥/ةيفاضإلا

Nوأ)نكر(Pىلإةبكرملاليوحتبمق
كرحتءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.)دياحم(
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملا
.طقف)دياحم(

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

ليغشتلاءدبتاءارجإ
لخاددعُبنعمكحتلاحاتفمدجاوتمزلي.١

ىلعطغضا.ةبكرملا
ENGINE START/STOP)ليغشت/

ةساودقيشعتعم)كرحملافاقيإ
،كرحملانارودءدبدنع.لمارفلا
.رزلاررح
نيخستعمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
كرحملاةعرسةدايزبمقتال.كرحملا
كرحملالغش.ةرشابمليغشتلاءدبدعب
ءاطعإلقفربةكرحلالقانطبضاو
تييزتمتيونخسيىتحتيزللةصرفلا
.ةكرحتملاءازجألاعيمج
دوقولاضافخناريذحتءيضيامدنع
FUELةلاسرلارهظتو LEVEL LOW
زكرمىلع)دوقولاىوتسمضافخنا(
ىلعطغضا،)DIC(قئاسلاتامولعم
ENGINEعضو START/STOP)ءدب
ريودتةلصاومل)كرحملافاقيإ/ليغشت
.كرحملا

هيبنت
،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
كرحملاليغشتءدبةلواحمقيرطنع
نأنكمي،ةرشابمنارودلاءاهتنادعباًروف
روتوملةدئازلاةنوخسلاىلإكلذيدؤي
رظتنا.ةيراطبلاذافنتساوهفلتونارودلا
ةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث١٥ةدمل
.نارودلاروتومدربيىتح

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(

نيزنبلابهرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
طغضتنألواح.مزاللانمرثكألكشب
ةياهنلاىتحلفسألدوقولاةساودىلع
ىلعطغضلاءانثأعضولااذهيفاهتيبثتو

ENGINE START/STOP)ليغشتءدب/
دحكةيناث١٥ةدمل)كرحملافاقيإ
لقألاىلعةيناث١٥ةدملرظتنا.ىصقأ
.نارودلاروتومدربيىتحةلواحملكنيب
ريرحتبمق،كرحملاليغشتءدبدنعو
ليغشتأدبيناكاذإ.دوقولاةساودورزلا
ةرمفقوتتمثةريصقةدملةبكرملا
دعاسي.ءارجإلاسفنراركتبمقف،ىرخأ
نمدئازلانيزنبلاةلازإىلعكلذ
كرحملاةعرسةدايزبمقتال.كرحملا
كرحملالغش.ةرشابمليغشتلاءدبدعب
نخسيىتحقفربةكرحلالقانطبضاو
ءازجألاعيمجتييزتمتيوتيزلا
.ةكرحتملا

ماظنلافاقيإ/ءدب
ءدب/فاقيإ(Stop/Startماظنموقيس
فاقيإب،هنيكمتوهرفوتلاحيف،)ليغشتلا
ىلعظافحلايفةدعاسمللكرحملاليغشت
اًصيصخةممصمتانوكمبدوزموهف.دوقولا
.ليغشتلاءدبتارمددعةدايزل
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ريذحت}
ءدب/فاقيإ(Stop/Startةزيمببستت
فاقيإيفاًيئاقلتكرحملا)ليغشت
.ةرايسلاليغشترارمتساءانثأكرحملا
لاقتنالالبقةرايسلانمجورخلابنجت
ةداعإمتيدق.)نكرلا(Pعضولاىلإ
ريغلكشباهكرحتوةرايسلاليغشت
ىلإاًمئادةكرحلالقانكرح.عقوتم
لاعشإلاحاتفمكرحمث)نكر(Pعضولا
نمجورخلالبقءافطإلاعضولاىلإ
.ةرايسلا

كرحملليئاقلتلاءدبلا/فقوتلا
فقوتدعبولمارفلاىلعطغضلادنع
فاقيإمتيدقاًمامتةكرحلانعةرايسلا
سايقمضرعي،فقوتلادنع.كرحملاليغشت
AUTOكرحملانارودةعرس STOP.رظنا
دنعو.١١٠/كرحملانارودةعرسسايقم
ةساودىلعطغضلاوألمارفلاةساودريرحت
.كرحملاليغشتةداعإمتيس،دوقولا
ببستتدق،ةرايسلاءادأىلعظافحلل
كرحملاليغشتةداعإيفىرخألافورظلا
.لمارفلاةساودريرحتلبقاًيئاقلت
ةداعإمتيوأ/وةيئاقلتتافقوتثدحتالدق
:ببسباًيئاقلتليغشتلا

ليغشتخانملابمكحتلاتادادعإبلطتت.
نمةرايسلانيخستوأديربتلكرحملا
.لخادلا
.نحشللةبكرملاةيراطبجاتحت.
.اًرخؤمةرايسلاةيراطبلصفمت.
ةعرسلىندألادحلاىلإلوصولامتيمل.

.يئاقلتفقوترخآذنمةرايسلا
.دوقولاةساودىلعطغضلادنع.
سورتلاقودنصوأكرحملالوصومدع.

.ةبولطملاليغشتلاةرارحةجردىلإ
قاطنيفتسيلةيجراخلاةرارحلاةجرد.

.بولطملاليغشتلا
ىلإ)ريودت(Dعضولانمةبكرملالقنمتي.

.)نكرلا(Pفالخبسرتيأ
عجار.قئاسللةنيعمعاضوأديدحتمت.

و٢٤٣/ةدايقلاعضوبمكحتلا
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
.٢٣٣/تالجع

ديدشعفترموأةلتىلعةرايسلاتناك.
.رادحنالا
نامأمازحكفوأقئاسلابابحتفمت.

.قئاسلا
.ةرايسلاكرحمءاطغحتفمت.
ىلإيئاقلتلافقوتلاةفيظولوصومت.

.هبحومسملاىصقألاتقولا

يئاقلتلافقوتلاليطعتحاتفم

هريغهبشيو،ضورعمىلعألاىوتسملا

يئاقلتلاءدبلا/فاقيإلاةفيظوليطعتنكمي
متي.hىلعطغضلاباهنيكمتوكرحملل
ةرملكيئاقلتلاءدبلا/فاقيإلاةزيمنيكمت
.ةرايسلاليغشتاهيفمتي

.ماظنلانيكمتمتي،hرشؤمةءاضإدنع

)RAP(ةنزتخملاتاقحلملاةقاط
ىلإليغشتعضونملاعشإلاليوحتدنع
اذإ(ةيلاتلاتازيملالظتس،ليغشتلافاقيإ
١٠ىلإلصتةدمللمعت)ةزهجمتناك
امك.قئاسلابابحتفمتيىتحوأ،قئاقد
حاتفمنوكيامدنعتازيملاهذهلمعتس
وأ)نارود(RUNعضولايفلاعشإلا

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

)بابيأحتفدنعةفيظولا
هذهدقفتس،RAPءانثأ(فقسلاةحتف.

)بابيأحتفدنعةفيظولا
دعاسملاتاقحلملاليغشتسبقم.
يتوصلاماظنلا.
OnStarماظن.

نكرلاعضوىلإلاقتنالا

ريذحت}
نمجورخلايفةروطخكانهنوكتدق
ىلعسورتلالقنعارذطبضلبقةرايسلا
لمارفطبضعملماكلاب)نكر(Pعضو
اذإو.ةبكرملاريستنأنكميف.نكرلا
نكميفليغشتلاعضويفكرحملاتكرت
نأنكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأ
نامضلو.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ىلعتناكاذإىتح،ةبكرملاكرحتمدع
.ةيلاتلاتاوطخلاعبتا،ًامامتةيوتسمضرأ
بحسيفةبكرملامدختستتنكاذإ
تاداشرإوةدايقلاقرطعجارف،ةروطقم
.٢٨٧/رطقلا

:)نكر(Pعضوىلإرييغتلل
لمارفلاةساودىلعطغضلايفرمتسا.١

.)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفطبضعم
.٢٣٨/يئابرهكلانكرلالمارفرظنا

دوجوملا)نكرلا(Pحاتفمىلعطغضا.٢
.لقنلاعارذىلعأيف

ENGINEطغضا.٣ START/STOP)ءدب/
.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملافاقيإ

ىلع)نكر(Pعضولاىلإةبكرملالقنمتاذإ
نكرلالمارفقيشعتمتيدقف،ردحنم
نمقئاسلانكمتيالدق.اًيئاقلتةيئابرهكلا
مادختسابةيئابرهكلانكرلالمارفريرحت
نأبجي.ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفم
امدنعاًيئاقلتةيئابرهكلانكرلالمارفررحتت
.)نكر(Pعضولانمةبكرملالقتنت

ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةرارحلاةجردعفترتنأنكمي.ليغشتلا
بوشنىلعلمعياممطرفملكشب
.نارينلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ةرايسلانمجورخلايفةروطخكانه
Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
.نكرلالمارفطبضعملماكلاب)نكر(
.ةبكرملاريستنأنكميف
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
Pعضولاىلإسورتلالقنعارذكيرحتو
/نكرلاعضوىلإلاقتنالارظنا.)نكر(

بحسيفةرايسلامدختستتنكاذإ.٢٢٦
تاداشرإوةدايقلاقرطعجارف،ةروطقم
.٢٨٧/رطقلا

كرحملاوةبكرملاكرتيرورضلانمناكاذإ
ىلعةبكرملاطبضبجيف،ليغشتلاعضويف
نكرلالمارفطبضو)نكرلا(Pعضو
.ةيئابرهكلا
.)نكر(Pيفةبكرملانأنمدكأت
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٢٢٧ ليغشتلاوةدايقلا
نكرلاعضونمرايغلالقن
رز.ينورتكلإسورتقودنصبةدوزمةرايسلا
عنملممصمسورتلارييغتعارذلفقريرحت
عضولانمجورخللدوصقملاريغليوحتلا
P)نكر(.
:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل

.كرحملالمعنمدكأت.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
لفقريرحترزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

.عارذلاىلعسورتلارييغتعارذ
.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٤

تبث)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل
ةءاضإنيحلعضولااذهيفعارذلا
.رمحألانوللاب)دياحم(Nرشؤم

ضيبألانوللاىلإPرشؤملوحتيس.٥
لقنعارذىلعسورتلارشؤملوحتيو
جرختامدنعرمحألانوللاىلإسورتلا
.)نكر(Pعضولانمةرايسلا
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٦

.فصتنملايف
Pعضونمجورخلاةرايسلاىلعرذعتاذإ
تامولعمزكرميفةلاسررهظتدقف،)نكر(
،كرحملاليغشتنمدكأت.)DIC(قئاسلا
ريرحترزنأو،لمعتلمارفلاةساودنأو
لواحتامدنعهيلعطغضلامتيلقنلالفق
متاذإ.)نكرلا(Pعضونمةبكرملالقن

ةبكرملانكلو،طورشلاهذهعيمجءافيتسا
كليكوعجارف،)نكرلا(Pعضونملقتنتنل
.ةنايصلالجأنم

ةلباقحوطسىلعنكرلا
لاعتشالل

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
ةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملا
بشعلاوأرجشلاقرووأقاروألاىلع
.قارتحاللةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلا

مادختساليكيمانيدلاميظنتلا
دوقولا
دوقولاةرادإماظننإف،اًرفوتمناكاذإو
طامنأيفلمعلابكرحمللحمسيةيكيمانيدلا
لماكلاليغشتلاىتح،ةددعتمتاناوطسأ
.ةدايقلافورظلاًقفو،تاناوطسأ٨ددعب
لثم،لقأةقاطلةجاحكانهنوكتامدنع
ليلقتماظنلاموقيس،ةتباثةعرسىلعريسلا
نكميام،ليغشتلاتاناوطسأنمجيزميأ
يفلضفأداصتقاقيقحتنمةبكرملا
ىلإةجاحلاةلاحيفامأ.دوقولاكالهتسا
ريسلاوأزواجتلالثم،رثكأةقاطىوتسم
عضوىلعماظنلاظفاحيس،رحقيرطىلع
.تاناوطسأ٨ددعبليغشتلا

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
و٢٢٦/نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار
.٢٢٨/كرحملاتاثاعبنا

ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهجراخدعُبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد١٥
ديقيهوةنوكرمةبكرملاكرتةلاحيف
،اهلخادبدعُبنعمكحتلاحاتفموليغشتلا
ىلإلصتةدمللمعلايفةبكرملارمتستس
.ةقيقد٣٠
متاذإاًبيرقةرايسلاهذهفقوتتنأنكمي
.حاتملادوقولاصقنلةجيتن،عفترمىلعاهنكر
كيرحتةلاحيفتقؤملاطبضةداعإمتيسو
ءانثأ)نكر(Pعضولانمسورتلالقنعارذ
.ةرايسلاريودت
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٨

كرحملاتاثاعبنا

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

وأقافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
قيعينأنكمييذلاقيمعلاديلجلا
وأةبكرملاندبتحتءاوهلاقفدت
.)مداعلاريساوم

ةفلتخموأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعلل
وألكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.

.فلتلا
وأةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.

.مئالمريغلكشبهحالصإوأهفلت
لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.

لماكلكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
دعبامتاليدعتءارجإوأفلتلاببسب
.عيبلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
كرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
لثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضويف
ةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملاوأبآرملا
.ددجتم

اهفاقيإءانثأةبكرملاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضفُي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلاقتنالاعجار.كرحتتنلةرايسلا
و٢٢٦/نكرلا
.٢٢٨/كرحملاتاثاعبنا

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.٢٨٧/رطقلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان

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

ACC/ACCESSORY)نكميف،)تاقحلملا
.)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنصرييغت
اهريسءانثأةرايسلاليغشتفاقيإمتاذإو
قودنصلوحتيسفاًيبسنةعفترمةعرسب
.)دياحم(Nعضولاىلإاًيكيتاموتوأسورتلا
عضولاديدحتاًيئاقلتمتي،ةبكرملافقوتدرجمب
P)نكرلا(.

P)لفقيفعضولااذهمدختسُي:)نكر
)نكرلا(Pعضومدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
نمةبكرملاعنملكرحملاليغشتءدبدنع
.ةلوهسبكرحتلا

ريذحت}
ةرايسلانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعسورتلالقنعارذطبضلبق
نكرلالمارفطبرعملماكلاب)نكر(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
ديقكرحملاكرتاذإ.ليغشتلاعضو
نكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتدقف،لمعلا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ
اذإىتح،ةرايسلاكرحتمدعنامضلو
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناك
نكرلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقنو
/نكرلاعضوىلإلاقتنالاعجار.)نكر(

و٢٢٦
.٢٣٨/يئابرهكلانكرلالمارف

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

ENGINE START/STOP)فاقيإ/ءدب
لوحتيس.ةرايسلاليغشتفاقيإل)كرحملا
)نكر(Pعضولاىلإسورتلاقودنص
Nعضولايفةبكرملانكتملام،اًيكيتاموتوأ
اًقحال"ةرايسلاليسغعضو"رظنا.)دياحم(
.مسقلااذهيف
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٠
اذإ)نكر(Pعضوىلإةرايسلالوحتتنل
ةرايسلافقوأ.ةريبكةعرسبريستتناك
.)نكر(Pعضولاىلإلوحتو
عجار،)نكر(Pعضولاىلإونملوحتلل
رايغلالقنو٢٢٦/نكرلاعضوىلإلاقتنالا
.٢٢٧/نكرلاعضونم

سورتلارييغتعارذةمدخةلاسر
SERVICEةلاسرلاترهظاذإ SHIFTER

SEE OWNER'S MANUAL)عارذةمدخ
زكرميف)كلاملاليلدعجار،سورتلارييغت
ةمدخلاءارجإمزليف،)DIC(قئاسلاتامولعم
ةمدخلاءارجإبمق.سورتلارييغتعارذىلع
تناكاذإ.نكممتقوبرقأيفةبكرملاىلع
)نكر(Pعضولاىلإاًيكيتاموتوألقنتةرايسلا
ىلعأ)نكر(Pرزراشحنامدعنمدكأتف،
تبث،ةرايسلاليغشتل.سورتلارييغتعارذ
R،بولطملاسرتلاىلعسورتلارييغتعارذ
ةرايسلازواجتتىتح)ةدايق(Dوأ)عوجر(
مث)ةعاسلايفليم١٠(اس/مك١٥ةعرس
.سورتلارييغتعارذررح
R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاليوحتمتاذإ
وأ)ضفخنم(Lوأ)ةدايقلا(Dىلإ)فلخلل
Rعضولاىلإ)ةدايقلا(Dوأ)ضفخنم(Lنم
ةعرسبةبكرملاريستامدنع)فلخللعوجرلا(
Nعضولاىلإةبكرملالوحتتسف،ةعفترم
رييغتلالواحمثةرايسلاةعرسللق.)دياحم(
.ىرخأةرم

:)عوجر(Rعضولاىلإلاقتنالل
.اًمامتةرايسلافقوأ.١
لفقريرحترزىلعرارمتسالاعمطغضا.٢

رييغتعارذبناجىلعسورتلارييغتعارذ
.سورتلا
رييغتعارذكرح،طسوألاعضوملانم.٣

سباحلالالخنممامألاىلإسورتلا
نوللابRئيضي.طوشلاةياهنىلإلوألا
.رمحألا
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٤

.فصتنملايف
:)عوجر(Rعضولانملاقتنالل

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

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

N:ًاطبترمكرحملانوكيالعضولااذهيف
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.تالجعلاب
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.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
.٣٦٥/ةبكرملابحسرظنا،بحسلا
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٢٣١ ليغشتلاوةدايقلا
:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل

یلإمامأللسورتلارييغتعارذكرح.١
.طسوألاعضوملانملوألاسباحلا
،)نكر(Pعضويفةرايسلاتناكاذإ
رزطغضامثلمارفلاةساودطغضاف
ءانثأسورتلارييغتعارذلفقريرحت
نوللابءيضيسN.مامأللعارذلاكيرحت
.رمحألا
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٢

.فصتنملايف
:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
يف.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢

ىلإ)دياحم(Nعضولانمليوحتلاةلاح
ىلعطغضا،)فلخللعوجرلا(Rعضولا
.سورتلارييغتعارذلفقريرحترز

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣
.فصتنملايف

ةبكرملاليسغعضو
ليسغعضوىلعةبكرملاهذهلمتشت
Nيفءاقبلابةبكرمللحمسييذلاةبكرملا
تابكرملاليسغيفهمادختسال)دياحم(
.يئاقلتلا

-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملايفقئاسلا
فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفةبكرملاوكرحملاليغشت

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٤

.لمارفلا
اذإ.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٥

.٤-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيمل
.اهلسغلجأنمنآلاةزهاجةبكرملا.٦
-فقوتمكرحم(ةبكرملاليسغعضو
)ةبكرملاجراخقئاسلا
فاقيإعم)دياحم(Nيفةبكرملاعضول
:صخشاهيفسيلةبكرملاوكرحملاليغشت

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٤
ةساودرّرحوكرحملاليغشتفقوأ.٥

.لمارفلا
اذإ.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٦

.٥-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيمل

ةبكرملا.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٧
.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج

Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٨
.ىرخأةرماهلوخددنعاًيئاقلت)نكرلا(

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

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.)دياحملا(Nعضولاىلإلوحتلا.٣
ةبكرملا.لمارفلاةساودريرحتبمق.٤

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

.تابكرملاليسغلخدمىلإةدايقلابمق.١
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٢
.بابلاحتفا.٣
ررحمث،)دياحم(Nىلإليوحتلابمق.٤

.لمارفلاةساود
اذإ.Nراهظإيفرشؤملارمتسينأبجي.٥

.٤-٢تاوطخلاررك،كلذثدحيمل
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٢
ةبكرملا.بابلاقلغأوةبكرملانمجرخا.٦

.اهلسغلجأنمنآلاةزهاج
Pعضولاىلإةرايسلاليوحتمتيدق.٧

.ىرخأةرماهلوخددنعاًيئاقلت)نكرلا(

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

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
طغضا،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلع
:)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالل

.اًمامتةرايسلافقوأ.١
لقنعارذكرح،فصتنملاعضونم.٢

.فلخلاىلإسورتلا
)نكر(Pعضويفةرايسلاتناكاذإ.

سورتلالقنعارذلفقءاغلإرزطغضا
.فلخللسورتلالقنعارذبحسعم

.Dرمحألانوللابءيضيس.

زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.
.فصتنملايف

:)ةدايق(Dعضولانملاقتنالل
.اًمامتةرايسلافقوأ.١
.بولطملاسرتلاىلإرييغتلابمق.٢
زكرمتيس،سورتلالقنعارذريرحتدعب.٣

.فصتنملايف
ىلعةكرحلالقانةعرسضفخيدؤيدق
عجار.قالزناثودحىلإقلزقيرط
.٢١١/ةرطيسلادقفنمض"قالزنالا"

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

يوديلاعضولا
)ERS(ينورتكلإلاقاطنلاديدحت

هيبنت
ددععافتراعم،ةبكرملاةدايقيدؤتدق
لقنلانودةقيقدلايفكرحملاتارود
رقنلابلقنلامادختساءانثأىلعأرايغىلإ
ليدبتلامدعىلعصرحا.ةبكرملافلتىلإ
مادختساءانثأةرورضلادنعالإىلعأرايغل
.رقنلابلقنلا

وأ)ERS(ينورتكلإلاقاطنلاديدحتحمسي
عضاومليوديلارايتخالابيوديلاعضولا
ىلعةدايقلادنععضولااذهمدختسا.سورتلا
رايغلادييقتلةروطقمبحسوأتاردحنملا
ضرعي.ىوصقلاةبكرملاةعرسوىلعألا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

٢٣٣ ليغشتلاوةدايقلا
زكرميفةعرسلالقانعضومرشؤم
ريشيLراوجباًمقر)DIC(قئاسلاتامولعم
.ةحاتمةعرسىلعأىلإ
:يوديلاعضولا/ERSىلإلوخدلل

،)ةدايق(Dعضوىلعةرايسلادوجوءانثأ.١
فلخللةعرسلارييغتعارذبحسا
نوللابLءيضيس.)ضفخنم(Lطيشنتل
.ضيبألانوللاىلإDلوحتيو،رمحألا
يفرسيألاليغشتلارصنعىلعرقنا.٢

،ةحاتمةعرسىلعأضفخلةدايقلاةلجع
ىلعأةدايزلنميألاليغشتلارصنعوأ
.ةحاتمةعرس

ةرمسورتلالقنعارذبحسا،جورخلل.٣
،رمحألانوللابDءيضيس.ىرخأ
.ضيبألانوللاىلإLلوحتيو

قودنصلقتني،)ضفخنم(Lىلإلقنلادنع
تارايغلانماًقبسمددحمىدمىلإسورتلا
ءانثأرفوتمسرتىلعأضرعمتيس.ىندألا
)ضفخنم(Lراوجبقاطنلااذهيفهدوجو
زكرمعجار.قئاسلاتامولعمزكرميف
عيمجدعت.١٢٤/)DIC(قئاسلاتامولعم
ليبسىلع.مادختساللةحاتمىندألاسورتلا
Lراوجب)عبارلا(٤مقرلارهظيامدنع،لاثملا
نمتاعرسلانيبلقنلامتي،)يوديلاعضولا(
لاقتنالل.اًيكتاموتوأ)عبارلا(٤ىلإ)لوألا(١
رصنعقوفرقنا،)ةسماخلا(5ةعرسلل
ىلإلقتناوأةدايقلاةلجعبنميألاليغشتلا
.)ةدايقلا(Dعضولا

ىدمىلإلقنلانم)ضفخنم(Lعضولادحي
ةيلاعكرحملاةعرستناكاذإىندأرايغ
يفةرايسلاةعرسليلقتمتيملاذإ.ةياغلل
لقنلامتينل،هبحومسملاتقولانوضغ
ةعرسءاطبإبمق.لقألاةعرسلاقاطنىلإ
نميألاليغشتلارصنعقوفرقنامث،ةرايسلا
يلفسلاةعرسلاقاطنىلإةدايقلاةلجعب
.بولطملا
تابثيفمكحتلاماظنمادختسانكمي
.ERSماظنىلعدجاوتلاءانثأةعرسلا

ةدايقلاةمظنأ
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأب
تارايسيفنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
روحملاقيشعتتالجععبرأبعفدلاماظن
.بحسلاةوقنمديزمليمامألا
تالجععبرأبعفدلاماظنتارايسيفنكمي
ةوقنمديزمليمامألاروحملاقيشعت
.بحسلا

هيبنت
قرطلاىلعةليوطتارتفلةبكرملادقتال
ماظنمادختسابةفاجلاوةفيظنلاةدهمملا
4يعابرلاعفدلا m4و n)ناكاذإ

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
يففورظلاهذهببستتدق.)اًرفوتم
يفةكرحلالقنماظنلركبملالكآتلا
.ةرايسلا

وأ٤mيففاجوفيظنفيصرىلعةدايقلا
٤nببستدق:
.هيجوتلاماظنيفتابذبذبروعشلا.
.تاراطإلالكآتةعرس.

ريذحت}
نوكتس،تالجععبرأبعفدلاماظنعم
لقنلاةبلعتناكاذإجرحدتللةرحةبكرملا
عارذنوكيامدنعىتح،)دياحم(Nيف
ةبلعنأنمدكأت.)نكر(Pيفليوحتلا
2—نيعمةدايقرايغىلعلقنلا m،4 m،
4وأ n—عضولايفتسيلوN)دياحملا(.
.٢٢٦/نكرلاعضوىلإلاقتنالارظنا

هيبنت
ةليوطةرتفلةيلاعةعرسبةدايقلايدؤتدق
4عضويف nتايفلتثادحإىلإ
.اهرمعليلقتوأبحسلاةعومجمب
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٤
مدصلاوسورتلاقيشعتجيجضعامسدعُي
٤mو٤nعاضوألانيبليدبتلادنعاًيعيبطاًرمأ
.ليغشتلاديقكرحملاو)دياحم(Nوأ

ليغشتفاقيإىلإ٤nىلإلاقتنالايدؤيس
/StabiliTrakماظنورجلايفمكحتلاماظن
رظنا.)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.٢٤١/تابثلايف

ةيكيتاموتوألالقنلاةبلع
ةعرسلاةيئانثلقنةبلع

ةلاحيف،لقنلاةبلعليغشترصانعمدختسُت
عفدلاماظنىلإونملقنتلل،اهرفاوت
.تالجععبرأب

ىلعطغضا،لقنلاةبلعيفسورتلالقنل
يفدوجوملامسرلاضمویس.بولطملارزلا
لقنةيلمعمدقتءانثأتادادعلاةعومجم
حيضوتلضورعملامسرلاريغتيس.سرتلا
.بولطملادادعإلا
مسرلافقوتيس،لقنلاةيلمعلامتكادنعو
لئاسرليغشتفاقيإمتيو.ضيمولانع
ةيلمعلامتكادرجمبقئاسلاتامولعمزكرم
ىلعلقنلاةبلعةردقمدعةلاحيف.لقنلا
ىلإىرخأةرمدوعتس،لقنبلطلامكإ
.هرايتخامتيذلاريخألادادعإلا
:يهتادادعإلا
N)ةلاحيفالإمدختسُيال:)دياحم
بحسرظنا.ةرايسلابحسلرارطضالا
.٣٦٥/ةبكرملا

٢ m)يفةدايقلل:)عفترملايئانثلاعفدلا
روحملا.ةعيرسلاقرطلاوعراوشلامظعم
لضفأدادعإلااذهرفوي.قشعمريغيمامألا
.دوقوللريفوت

AUTO)يكيتاموتوألايعابرلاعفدلا(:
حطسفورظفالتخادنعمادختسالل
عضولايفةبكرملاةدايقدنع.قيرطلا

AUTO،ةقاطو،يمامألاروحملاقيشعتمتي
ةيفلخلاوةيمامألاتالجعلاىلإلوحُتةبكرملا
اذهرفوي.ةدايقلافورظبسحاًيكيتاموتوأ
دوقولاكالهتسايفلقأاًداصتقادادعإلا
٢عضوبًةنراقم m.

٤ m)اذهمدختسا:)عفترملايعابرلاعفدلا
،بحسلاةوقنمديزملةجاحلادنععضوملا
وألامرلاوأديلجلايفةرايسلادوقتنأك
.ديلجلاةحازإدنعوأدهممريغقيرطيف

٤ n)اذهلمعي:)ضفخنملايعابرلاعفدلا
يمامألاروحملاقيشعتىلعاًضيأدادعإلا
٤رتخا.نارودلامزعنمديزملاريفوتو nدنع
لامرلايفوةدهممريغقرطيفةدايقلا
وأفيثكلاديلجلاوأفيثكلالحولاوأةفيثكلا
ءانثأ.اهنملوزنلاوأتاعفترملاقلستءانثأ
ىلعظفاح،٤nسرتلامادختسابةدايقلا
ًاليم٤٥(س/مك٧٢نملقأةبكرملاةعرس
.)ةعاسلايف

فاقيإىلإ٤nسرتلاىلإلقنلايدؤيس
ماظنورجلايفمكحتلاماظنليغشت

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
)ESC(.مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢٤١/تابثلايفينورتكلإلا

AUTOو٤mو٢mسرتلانيبلقنلابمق
)يكيتاموتوأ(
يفهذهلقنلاتايلمعنميأءارجإنكمي
.ةيداعلاةدايقلاةعرسلظ
ىوسيلعفلا٤×٤لقنلابلطءارجإمتيال
ضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلاريرحتدعب
ةلاسرضرعمتيس.لقنلابلطلامتكاىتح
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٢٣٥ ليغشتلاوةدايقلا
متهنأحيضوتلقئاسلاتامولعمزكرميف
ةلاحلاىلإلاقتنالل٤×٤لقنلاةبلعبلط
.ةديدجلاةبولطملا
يفتخت،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
مسرلافقوتيوقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
دادعإلاىلإةراشإلامتيوضيمولانع٤×٤
.يلاحلا

٢mعضولاىلإلقنلاةيلمعلامتكادنع
Pعضولايفةبكرملانوكتامنيبحاجنب
.نكرلالمارفقيشعتمتيس،)نكرلا(
ةكرحلالقانليوحتبمق،ةدايقلافانئتسال
نكرلالمارفررحوبولطملاسرتلاىلإ
ةيلمعءدبلدوقولاةساودىلعطغضاوأاًيودي
.٢٣٨/يئابرهكلانكرلالمارفرظنا.ةدايقلا

مدختسا،كلذبةبكرملازيهجتةلاحيف
٤mوأ"يكيتاموتوأ"AUTOوأ٤nعضولا
ىلعةبكرملافوقودنعرجلاةوقةدايزل
لثمرجلاةوقىلعرثؤيديدشردحنم
وألحولاوأديلجلاوأجولثلاتاردحنم
.ىصحلا

٤ىلإلاقتنالا n
عضويفلاعشإلانوكينأبجي.١

ةبكرملانوكتنأبجيوليغشتلا
/مك٥نملقأةعرسبكرحتتوأةفقوتم
يفةكرحلالقانو)ةعاس/ليم٣(اس
كرحتتنألضفألانم.)دياحم(Nعضو
ىلإ١٫٦نيبحوارتتةعرسيفةبكرملا

.)ةعاسلايفليم٢ىلإ١(اس/مك٣٫٢

لقنلابلطءارجإمتيال.٤nىلعطغضا.٢
.رزلاريرحتدعبىوسيلعفلا٤×٤
لامتكاىتحضموي٤×٤مسرلالظيس
زكرميفةلاسرضرعمتيس.لقنلابلط
بلطمتهنأحيضوتلقئاسلاتامولعم
ةلاحلاىلإلاقتنالل٤×٤لقنلاةبلع
.ةديدجلاةبولطملا
يفتخت،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
فقوتيوقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
ةراشإلامتيوضيمولانع٤×٤مسرلا
.يلاحلادادعإلاىلإ

ثودحدنعىلعأةبكرملاةعرستناكاذإ
زكرميفةلاسرضرعمتي،لقنلابلط
.ةبكرملاةعرسضفخا.قئاسلاتامولعم
Nعضولايفةكرحلالقاننكيملاذإ
ضرعمتي،لقنلابلطثودحدنع)دياحملا(
رفوتس.قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسر
.لقنلاةيلمعءارجإلةيناث٢٠ةدمةبكرملا
ةعومجميفمسرريشيس،ةدملاهذهدعبو
.٤nعضولايفلقنلاةبلعنأىلإتادادعلا

هيبنت
لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

Nعضولاىلإةكرحلالقانلقنمتيملاذإ
٥ةعرسىلإةبكرملاأطابتتملوأ)دياحم(
٢٠لالخ)ةعاسلايفلايمأ٣(ةعاس/مك
.ةيلصألااهتلاحيفلقنلاةبلعلظتس،ةيناث
ةعومجميفكلذىلإةراشإلامتيسو
.تادادعلا
/مك٥نملقأةعرسبةبكرملاريستامدنعو
يفةكرحلالقانو)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس
.ىرخأةرمليدبتلالواح،)دياحم(Nعضو

٤عضولانملاقتنالا n
نملقأباهكيرحتوأةبكرملافاقيإبجي.١

لقانو)ةعاسلايفليم٣(ةعاس/مك٥
يفلاعشإلاو)دياحم(Nيفةكرحلا
كرحتتنألضفألانم.ليغشتلاعضو
ىلإ١٫٦نيبحوارتتةعرسيفةبكرملا

.)ةعاسلايفليم٢ىلإ١(اس/مك٣٫٢
)يكيتاموتوأ(AUTOوأ٤mىلعطغضا.٢

٤×٤لقنلابلطءارجإمتيال.٢mوأ
لظيس.رزلاريرحتدعبىوسيلعفلا
بلطلامتكاىتحضموي٤×٤مسرلا
زكرميفةلاسرضرعمتي.لقنلا
.بلطلاةلاححيضوتلقئاسلاتامولعم
يفتخت،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
فقوتيوقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
ةراشإلامتيوضيمولانع٤×٤مسرلا
.يلاحلادادعإلاىلإ
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ثودحدنعىلعأةبكرملاةعرستناكاذإ
زكرميفةلاسرضرعمتي،لقنلابلط
.ةبكرملاةعرسضفخا.قئاسلاتامولعم

Nعضولايفةكرحلالقاننكيملاذإ
متيسف،لقنلابلطثودحدنع)دياحملا(
.قئاسلاتامولعمزكرميفلئاسرضرع
ةيلمعءارجإلةيناث٢٠ةدمةبكرملارفوتس
مسرريشيس،ةدملاهذهدعبو.هذهلقنلا
لقنلاةبلعنأىلإتادادعلاةعومجميف
.٤nعضولايف

هيبنت
لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

Nعضولاىلإةكرحلالقانلقنمتيملاذإ
٥ةعرسىلإةبكرملاأطابتتملوأ)دياحم(
٢٠لالخ)ةعاسلايفلايمأ٣(ةعاس/مك
.ةيلصألااهتلاحيفلقنلاةبلعلظتس،ةيناث
ةعومجميفكلذىلإةراشإلامتيسو
.تادادعلا
/مك٥نملقأةعرسبةبكرملاريستامدنعو
يفةكرحلالقانو)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس
.ىرخأةرمليدبتلالواح،)دياحمN(عضو
)دياحم(Nعضوىلإلاقتنالا
:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل

.ةرايسلاليغشتأدبا.١

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.٢
٢عضولاىلإلقنلاةبلعلقنا.٣ m.

ةساودوأ/ونكرلالمارفىلعطغضا.٤
.لمارفلا
2ىلعطغضا.٥ m١٠يفتارمسمخ

عضولابصاخلازمرلاأدبينأىلإٍناوث
N)ةعومجميفضيمولايف)دياحم
،لقنلاةيلمعلامتكادنعو.تادادعلا
ةلاحيف.ضيمولانعمسرلافقوتي
ةساودوأ/ونكرلالمارفقيشعتمدع
لظتس،ةيناث٢٠نوضغيفلمارفلا
.ةيلصألااهتلاحيفلقنلاةبلع

عضولاىلإةكرحلالقانلقنمتيملاذإ.٦
N)ىلإةبكرملاأطابتتملوأ)دياحم
)ةعاسلايفلايمأ٣(ةعاس/مك٥ةعرس
يفلقنلاةبلعلظتس،ةيناث٢٠لالخ
كلذىلإةراشإلامتيسو.ةيلصألااهتلاح
.تادادعلاةعومجميف

)دياحم(Nعضونمجورخلا
:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاةرادإبمق.١
عاضوأرظنا.كرحملاليغشتفاقيإعم
.٢٢٢/لاعشإلا

نكرلالمارفرظنا.نكرلالمارفقّشع.٢
.٢٣٨/يئابرهكلا

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.٣

نكميال.٢mىلإلقنلاةبلعليوحتبمق.٤
)دياحم(Nعضولانملقنلاةبلعليوحت
لامتكادنعو.٢mعضولاىلإىوس
،٢mعضولاىلإلقنلا/ليوحتلاةيلمع
ةعومجميفدوجوملامسرلافقوتيس
رذعتةلاحيف.ضيمولانعتادادعلا
دوعيس،لقنلاةيلمعللقنلاةبلعلامكإ
.اًقبسمددحملادادعإلاىلإمسرلا

ةعرسلاةيداحألقنةبلع

ةلاحيف،لقنلاةبلعليغشترصانعمدختسُت
عفدلاماظنىلإونملقنتلل،اهرفاوت
.تالجععبرأب
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ىلعطغضا،لقنلاةبلعيفسورتلالقنل
يفدوجوملامسرلاضمویس.بولطملارزلا
لقنةيلمعمدقتءانثأتادادعلاةعومجم
حيضوتلضورعملامسرلاريغتيس.سرتلا
.بولطملادادعإلا
مسرلافقوتيس،لقنلاةيلمعلامتكادنعو
لئاسرليغشتفاقيإمتيو.ضيمولانع
ةيلمعلامتكادرجمبقئاسلاتامولعمزكرم
ىلعلقنلاةبلعةردقمدعةلاحيف.لقنلا
ىلإىرخأةرمدوعتس،لقنبلطلامكإ
.هرايتخامتيذلاريخألادادعإلا
:يهتادادعإلا

٢ m)يفةدايقلل:)عفترملايئانثلاعفدلا
روحملا.ةعيرسلاقرطلاوعراوشلامظعم
لضفأدادعإلااذهرفوي.قشعمريغيمامألا
.دوقوللريفوت

٤ m)اذهمدختسا:)عفترملايعابرلاعفدلا
،بحسلاةوقنمديزملةجاحلادنعدادعإلا
وألامرلاوأديلجلايفةرايسلادوقتنأك
.ديلجلاةحازإدنعوأدهممريغقيرطيف

AUTO)يكيتاموتوألايعابرلاعفدلا(
حطسفورظفالتخادنعمادختسالل
AUTOعضولايفةبكرملاةدايقدنع.قيرطلا
يمامألاروحملاقيشعتمتي،"يكيتاموتوأ"
ةيمامألاتالجعلاىلإةبكرملاةقاطليوحتو

.ةدايقلافورظبسحاًيكيتاموتوأةيفلخلاو
كالهتسايفلقأاًداصتقادادعإلااذهرفوي
.٢mعضولابًةنراقمدوقولا

AUTOو٤mو٢mسرتلانيبلقنلابمق
)يكيتاموتوأ(
يفهذهلقنلاتايلمعنميأءارجإنكمي
.ةيداعلاةدايقلاةعرسلظ
ىوسيلعفلا٤×٤لقنلابلطءارجإمتيال
ضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلاريرحتدعب
ىلعةلاسررهظتو.لقنلابلطلامتكاىتح
.قئاسلاتامولعمزكرم
يفتخت،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
مسرلافقوتيوقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
دادعإلاىلإةراشإلامتيوضيمولانع٤×٤
.يلاحلا
ىوسيلعفلا٤×٤لقنلابلطءارجإمتيال
ضموي٤×٤مسرلالظيس.رزلاريرحتدعب
.لقنلابلطلامتكاىتح
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسررهظتو
يفتخت،٤×٤لقنلاةيلمعلامتكادرجمب
مسرلافقوتيوقئاسلاتامولعمزكرمةلاسر
دادعإلاىلإةراشإلامتيوضيمولانع٤×٤
.يلاحلا

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

عناملالمارفلاماظن
)ABS(قالغنالل
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظندعاسي
ىلعظافحلاولمارفلاقالزناعنمىلع
.ةوقبةلمرفلاءانثأهيجوتلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٨
ماظنيفةلكشميأكانهتناكاذإو
ءوضلااذهلظي،قالغناللةعناملالمارفلا
ماظنريذحتحابصمرظنا.ًالماعيريذحتلا
.١١٨/)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا

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

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

طغضلاىوسكيلعام.ةلمرفلاخضبمقتال
عامسنإ.ةوقبلمارفلاةساودىلع
قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعبروعشلاو
.اًيعيبطاًرمأدعُي

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

يئابرهكلانكرلالمارف

ةقشعم)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
يف.اهليغشتفاقيإوأةبكرملاليغشتدنع
ال،ةيفاكةيئابرهكةقاطدوجومدعةلاح
وأةيئابرهكلاراظتنالانكرلاليغشتنكمي
بنجت،ةيراطبلافازنتساعنمل.اهريرحت
لمارفلةيرورضلاريغةرركتملاتارودلا
.)EPB(ةيئابرهكلانكرلا

لمارفعضوحابصمىلعماظنلايوتحي
يريذحتحابصمورمحأنولبةيئابرهكلانكرلا
.ةمدخللةيئابرهكلانكرلالمارفبصاخرفصأ
Electricعجار Parking Brake Light
و١١٧/)يئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

Electricةنايص Parking Brake Light
.١١٧/)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(
يفنكرلالمارفبقلعتتىرخألئاسركانه
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

حابصمنمققحت،ةبكرملانمجورخلالبق
دكأتللرمحألاةيئابرهكلانكرلالمارفةلاح
.نكرلالمارفقيشعتنم
تامولعمزكرمىلعةلاسرترهظاذإ
رداقريغةكرحلالقاننأىلإريشتقئاسلا
نكرلالمارفنأو،اًبيرقرييغتلاىلع
ضيموو،ليغشتلاديقةمدخللةيئابرهكلا
سفنيفةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم
أدبا.ماظنلاطبضةداعإبجيف،تقولا
نكرلالمارفقيشعتبمقو،ةرايسلاليغشت
يفتختنأبجي.اهررحمث،ةيئابرهكلا
lعجار.ءوضلائفطنيوةلاسرلا

Electric Parking Brake Light)حابصم
و١١٧/)يئابرهكلانكرلالمارف
Electricةنايص Parking Brake Light
.١١٧/)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
نكرلالمارفحاتفمىلعطغضا.٢

.ةيئابرهكلا
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نكرلالمارفةلاححابصمضمويس
طبردنعتابثبءيضيمثرمحألاةيئابرهكلا
.لماكلكشب)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف
ةيئابرهكلانكرلالمارفةلاحةبملناكاذإو
نوكت،رمتسملكشبرمحأنولبضموت
وأ،طقفاًيئزجةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف
ديلالمارفيفةلكشمكانهنوكتدق
زكرميفةلاسرضرعمتيفوسو.ةيئابرهكلا
ديلالمارفررح.)DIC(قئاسلاتامولعم
.ديدجنماهطبرلواحو)EPB(ةيئابرهكلا
رمتسااذإوأ،حابصملاةءاضإمدعةلاحيف
ال.ةبكرملاةمدخبمايقلاكيلعف،ضيمولايف
ةلاحءوضضيمولاحيفةبكرملادقت
رمألاعجار.رمحألاةيئابرهكلانكرلالمارف
.ليكولاعم
لمارفبصاخلايريذحتلاحابصملاءاضأاذإ
رفصألانوللابةمدخللةيئابرهكلانكرلا
ةيئابرهكلانكرلالمارفحاتفمىلعطغضاف
)EPB(.هذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا
نكرلالمارفعضوحابصمءيضيىتحةلاحلا
ناكاذإ.رمتسملكشبرمحأنولبةيئابرهكلا
لمارفبصاخلارفصألايريذحتلاحابصملا
رمألاعجارف،اًئيضمةمدخللةيئابرهكلانكرلا
.ليكولاعم
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
حاتفملاءاقبىلعظافحلامتاذإ.طغضلا
لظتفوسفةبكرملافقوتتىتحاًطوغضم
.ةطوبرمةيئابرهكلاديلالمارف

ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
متيو،يعيبطرمأاذه.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلانميرودلكشبققحتللهبمايقلا
،)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلحيحصلا
ىرخألاةمالسلافئاظوهبلطتتاملاًقفووأ
.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفمدختستيتلا

مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

ىلإوأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.اًيظحل
امدنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
يئابرهكلانكرلالمارفعضوحابصمئفطني
.رمحألا
نكرلالمارفريذحتحابصمءاضأاذإ
كنكميف،ينامرهكلانوللابةمدخللةيئابرهكلا
عمطغضلابةيئابرهكلانكرلالمارفريرحت
نكرلالمارفحاتفمىلعرارمتسالا
هذهىلعحاتفملاءاقبإيفرمتسا.ةيئابرهكلا
لمارفعضوحابصمءافطإمتيىتحةلاحلا

دحأيقباذإ.رمحألاةيئابرهكلانكرلا
ريرحتلاةلواحمدعبًالعتشمنيحابصملا
.كليكوعجارف

هيبنت
نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

نكرلاىلإتررطضاوةروطقمرجتتنكاذإ
تاداشرإوةدايقلاقرطرظناف،عفترمىلع
.٢٨٧/رطقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا
اذإاًيئاقلتةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتمتي
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناك
امدنععيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

لمارفلادعاسم
تاطغضلمارفلاةدعاسمماظنفشتكي
فقاومببسبلمارفلاةساودىلعةعيرس
ةيفاضإةلمرفرفويوئراوطلايفةلمرفلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٠
قالغناللةعناملالمارفلاماظنطيشنتل
)ABS(ةساودىلعطغضلامتيملاذإ
لمارفلاماظنطيشنتلةيفاكةوقبلمارفلا
ثدحتدق.ةيعيبطةروصبقالغناللةعناملا
وأ/و،لمارفلاةساودناقفخ،ةطيسبءاضوض
ىلعطغضلالصاوو.تقولااذهءانثأةكرحلا
.ةدايقلاةلاحكيلعهيلمتامكلمارفلاةساود
ريرحتدنعلمارفةدعاسمماظنقيشعتكفي
.لمارفلاةساود

ىلعةدايقلادنعةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا

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

ماظنعنمي،امردحنمىلعةبكرملافقوتدنع
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا
ريغهاجتايفاًتقؤمنارودلانمةبكرملا
ةساودريرحتنملاقتنالاءانثأدوصقم
متي.دوقولاةساودقيشعتىلإلمارفلا
وأدوقولاةساودقيشعتدنعلمارفلاريرحت
ريرحتمتيدق.ٍناوثعضبدعباًيئاقلتاهريرحت

دمتعتال.ىرخأفورظلظيفاًضيألمارفلا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنىلع
.ةبكرملاتيبثتلتاعفترملا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنرفوتي
هاجتايفةبكرملانوكتامدنعتاعفترملا
هاجتايفوأيمامأسرتمادختسابدوعصلل
.)فلخللةدايقلا(Rسرتمادختسابطوبهلا
ردحنمىلعاًمامتةبكرملافقوتتنأيغبني
ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتيىتح
.تاعفترملاىلع

)AVH(ةبكرملليئاقلتلافاقيإلا

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

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

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
ماظنلاليغشت
رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(وStabiliTrak/مكحتلاماظن
هذهدعاست.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا
تالجعلانارودنمدحلاىلعةمظنألا
،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلادعاستو
.ةقلزلاقرطلاىلعًاصوصخو
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
اهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
امدنع.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدق
ىلعلمارفلاTCSماظنمدختسي،اذهثدحي
نمللقيواهناكميفرودتيتلاتالجعلا
يفتالجعلانارودنمدحللكرحملاةقاط
.اهناكم
مكحتلا/StabiliTrakماظنطيشنتمتي
راعشتسادنع"ESC"تابثلايفينورتكلإلا
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةرايسلا
مدختسيو.لعفلابهيفريستيذلاهاجتالاو
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
يئاقتنالكشبةلمرفلاطغض)ESC(تابثلا

تالجعلمارفنمرثكأوأةدحاوىلع
ىلعظافحلايفقئاسلاةدعاسملةبكرملا
ليغشتمتي.حيحصلااهراسميفةبكرملا
اًضيأ)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلاماظن
رظنا.ةبكرملاليغشتءدبدنعاًيكيتاموتوأ
.٣٠٣/)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
وأرجلايفمكحتلاماظنءدبو

StabiliTrak/ESCينورتكلإلامكحتلاماظن
يفتالجعلانارودنمدحلابتابثلايف
يفمكحتلاماظنلصفذئدنعمتي،اهناكم
يفمكحتلاماظنلغتشيدق.ةعرسلاتابث
فورظحمستامدنعىرخأةرمةعرسلاتابث
.كلذبقيرطلا
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
وألحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةبكرملاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلا

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و٢١٧
.مسقلااذهيفاًقحال

ماظنيف)تدجونإ(لقنلاةبلعنوكتامدنع
ليطعتمتي،ةضفخنمتالجععبرأبعفدلا

TCSوStabiliTrak/ESCاًيكيتاموتوأ،
يفةمئالملاةلاسرلارهظتسو،gلمعيسو
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

نيميىلعنيماظنلاالكلرشؤملاءوض
اذه.ةشاشلالفسأوطسوألالوسنوكلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

اهناكميفتالجعلانارود
/StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

"ESC"تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.

نيماظنلا
/رجلايفمكحتلاماظنحابصمرظنا

StabiliTrak/١٢٠.

،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظت
نأىلإةراشإللًالعتشمىقبيوdلعتشيو
يفقئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
نودو.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٢
لكشبStabiliTrak/ESCليغشتةدعاسم
طبضاف.بالقنالاةيناكمإدادزتهنإف،حيحص
.كلذلاًقبطةدايقلا
StabiliTrak/ESCليغشتةدعاسمنودو
.بالقنالاةيناكمإدادزتهنإف،حيحصلكشب

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ
.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣

ليغشتلاديقdناكاذإ.ةبكرملاةدايقبمق
برقأيفكليكوعجارف،ليغشتلاديقلظيو
.نكممتقو

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت
ةشاشىلعمكحتللنايضارتفانارزكانه
ىلإبحسا،تابثلاورجللطسوألالوسنوكلا
.تارمسمخنيميلا

هيبنت
وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
.)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
.فلتللةبكرملاليغشتطخضرعتيدقو

تابثلاوأ)TSC(رجلاماظنليغشتفاقيإل
)ESC(ةشاشىلإلوصولابمق،هليغشتو
تامولعملةيسيئرلاةشاشلانمتابثلاورجلا
عجار.هيفرتلاوتامولعملاماظنيفةرايسلا
ىلعلوصحلل١٥٢/ماظنلامادختسا
.رصانعلاديدحتوةحالملالوحتاميلعتلا

تابثلاورجلاةشاش

راوجبماظنلكلةيلاحلاةلاحلاضرعمتي
ماظنلاليغشتفاقيإل.تابثلاورجلاتانوقيأ
رجلاةشاشسملاوأددح،هليغشتوأ
رجلاةمئاقةشاشىلإلوصوللتابثلاو
.تابثلاو

تابثلاورجلاةمئاق

،)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل
ىلعيضارتفالارجلارزسملاوأددح
Tractionءوضرهظي.ةشاشلا Off)رجلا
رظنا.تادادعلاةعومجميفi)أفطم
.١١٩/رجلاليغشتفاقيإحابصم

تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ماظنلائفطنينلف،ليطعتلادنعاهناكميف
يفنارودلانعتالجعلافقوتتىتح
.اهناكم
،)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشتةداعإل
ىلعيضارتفالارجلارزسملاوأددح
.ةشاشلا
فاقيإبًالوأمق،StabiliTrak/ESCفاقيإل
نيكمتل)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت
وأددحمث،ةشاشلاىلعيضارتفالاتابثلارز
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٢٤٣ ليغشتلاوةدايقلا
ءوضضرعمتيس.يضارتفالاتابثلارزسملا
StabiliTrak/ESCليغشتفاقيإ gيف
ماظنفقوتحابصمرظنا.تادادعلاةعومجم

StabiliTrak/١٢٠.

وأددح،StabiliTrak/ESCليغشتةداعإل
.ةشاشلاىلعيضارتفالاتابثلارزسملا
ماظننكلو،StabiliTrak/ESCليغشتمتيس
.اًفقوتملظيس)TCS(رجلايفمكحتلا
رجلايفمكحتلاماظنليغشتنكميال
)TCS(ليغشتفاقيإدنعStabiliTrak/ESC.
يدؤيسف،نيماظنلاالكليغشتفاقيإمتاذإ
ةداعإىلإيضارتفالارجلارزسملوأديدحت
.نيماظنلاالكليغشت
اذإاًيئاقلتStabiliTrak/ESCليغشتمتيس
يفلايمأ٣٥(ةعاس/مك٥٦ةبكرملاتزواجت
ىرخأةرماهليغشتفاقيإنكميالو)ةعاسلا
يفمكحتلالظيس.ةعرسلاليلقتمتيىتح
ماظنبةدوزملاتابكرملالمعت.أفطمرجلا
نيكمتىلعةيوازلايعابريئاوهلاقيلعتلا

StabiliTrak/ESC٢٠(ةعاس/مك٣٢ةعرسب
.)ةعاسلايفلايمأ
ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
.٣٠٧/تاليدعتلاوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

ةدايقلاعضوبمكحتلا
)DMC(قئاسلاعضويفمكحتلاحمسي
ةلماشلاةدايقلاةبرجتليدعتبقئاسلل
لالخنملضفألكشبكتاليضفتبسانتل

دمتعي.دحاونآيفةيعرفةمظنأةدعليدعت
ةبكرمللةيعرفلاةمظنألاوةدايقلاعضورفوت
ةبكرملاةفرخزىوتسمىلعةرثأتملا
.ةيرايتخالاتازيملاوةقطنملاو
عضولا)يحايسلا(Tourعضونوكيسو
ضرعمتيس.لاعشإةرودلكيفيضارتفالا
تادادعلاةعومجميفرمتسموديرفرشؤم
.عضولكل
عضولارفوتيدق،ديجنتلاىوتسمىلعاًدامتعا
ديلجلا/جلثلاعضوويضايرلاعضولاويحايسلا
رطقلا/بحسلاعضووةرعولاقرطلاعضوو
.يعضووسيراضتلاعضوو

عضولارزىلعطغضا،عضولكطيشنتل
.ةدايقلاةلجعراسيىلإتادادعلاةحولب
رزىلعطغضا،سيراضتلاعضوطيشنتل

gعضولارزراوجب.

عضولااذهمدختسا:يحايسلاعضولا
قرطلاىلعوةنيدملايفةيداعلاةدايقلل
اذهرفوي.ةسِلسةدايقلجأنمةعيرسلا
عملماعتلاوةحارلانيبنزاوتلادادعإلا
.يضارتفالا/يسايقلاعضولاوهاذه.ةرايسلا
تادادعلاةعومجميفتباثرشؤمدجويال
.عضولااذهل

اذإعضولااذهمدختسا:يضايرلاعضولا8
ةيصخشلاتاليضفتلاوأقيرطلافورظتناك
لكشباهبمكحتلانكميةباجتسابلطتت
عضولايفةرايسلانوكتامدنع.ربكأ
ءانثأ.اًيئاقلتضفخنتةرايسلانإف،يضايرلا
اًضيأةبكرملابقارُت،عضولااذهيفدجاوتلا
تازيماًيكيتاموتوأحيتتوةدايقلاءادأ

Performance Shift)دنع)ءادألاعفر
هذهو.ةوقلابةمعفمةدايقفاشتكا
سورتلاىلعظافحلااهنأشنمصئاصخلا
حبكلاةجردةدايزلةكرحلالقانبةضفخنملا
ىدمنيسحتوةحاتملاكرحمللةحاتملا
ةرايسلافنأتست.عراستلادنعةباجتسالا
متيالامدنعةريصقةرتفدعبيعيبطلااهلمع
هيجوتلاريغتيس.ةعيرسةدايقنعفشكلا
ةبكرملاتناكاذإ.ةقدرثكأمكحتميدقتل
بوكرلايفمكحتلاماظنبةدوزم
ءادأميدقتلقيلعتلاريغتيسف،يسيطانغملا
.فاطعنالادنعلضفأ

عضولااذهمدختسا:ديلجلا/جلثلاعضو6
ةاطغملاقرطلاىلعةرايسلاعراستنيسحتل
لمعي،اًطشننوكيامدنع.ديلجلاوجولثلاب
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ليغشتلاوةدايقلا٢٤٤
نيسحتلعراستلاطبضىلعديلجلا/جلثلاعضو
لثمينأنكمي.ةقلزلاحطسألاىلعرجلا
تلفسألاىلععراستللاًطسوًالحكلذ
لجأنمةزيملاهذهمٰمصُتمل.فاجلا
وألمرلايفةبكرملاتقلعاذإمادختسالا
اذإ.ىصحلاوأجلثلاوأديلجلاوألحولا
/ةبكرملاتقلعاذإرظنا،ةبكرملاتقلع

٢١٧.

اذهمدختسا:ةرعولاقرطلاعضو7
.قيرطلاجراخةيمامجتسالاةدايقللعضولا
نيسحتلةرعولاقرطلاعضومادختسابجي
وأ،بشعلاىلعوأةلدتعمتاعرسبةدايقلا
وأةدبعملاريغقرطلاوأبارتلاوأ،ىصحلا
ةساودطبضمتي.جولثلابةاطغملاقرطلا
متاذإ.ةرعولاقرطلاىلعمادختساللدوقولا
قرطلاعضونإف،ةيلاتلاتازيملابهزيهجت
بوكرلاعافتراوةساودلانييعتلدعيةرعولا
ديزمل.)TCS(رجلايفمكحتلاماظنءادأو
قرطلا(Off-Roadعضونعتامولعملانم
.٢١١/قرطلاجراخةدايقلاعجار،)ةرعولا

اذهمدختسا:رْطقلا/بحسلاعضو_
لجأنمةليقثلالامحألابحسدنععضولا
عضوموقي.ةرايسلايفمكحتلاوءادألا
لقانلقنطمنليدعتبرطقلا/بحسلا
مكحتلاماظنءادأو،هيجوتلاو،ةكرحلا
.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

طيشنتءانثأةبكرملاليغشتفاقيإةلاحيف
يفاهليغشتةداعإمث،رطقلا/بحسلاعضو
ةداعتسامتتس،لقأوأتاعاسعبرأنوضغ

يفةبكرملاأدبتس،كلذفالخو.هطيشنت
عضولمعي.)يحايسلا(Tourعضولا
يفمكحتلاليغشتىلعرطقلا/بحسلا
.ةروطقملاحجرأت
متيف،لزيدكرحمىلعةزهجمتناكاذإ
ديدحتدنعاًيكيتاموتأمداعلاةلمرفطيشنت
ضفخبماظنلارمأيس.رطقلا/بحسلاعضو
طغضلادنعةرايسلاةعرسليلقتلسورتلا
لقنلارييغتطمندوعيسو.لمارفلاىلع
درجمب)رطقلا/بحسلا(tow/haulـليداعلا
نمعفترمريغىوتسميفةرايسلادوجو
.ةعرسلاةساودىلعطغضلادنعوأضرألا
ًاينورتكلإقاطنلاديدحتعضوليغشتءانثأ
)ERS()متي،)٢٣٢/يوديلاعضولاعجار
حمسيامم،تاردحنملاةلمرفليغشتفاقيإ
ةعرسللدحعضووقاطنديدحتبقئاسلل
.ةحاتملاىلعألا
نزوتافصاوملوحتامولعملانمديزمل
/ةروطقملابحسةزيهجتعجار،ةروطقملا

٢٩٤.

gعضوTerrain"مدختسي:"سيراضتلا
ةديدشقرطلاىلعريسلادنععضولااذه
لثم،ةياغللةضفخنمتاعرسبةروعولا
ةرفحملاقرطلاوأنيراسملاتاذقرطلا
اًضيأعضولااذهمادختسانكميامك.ةدشب
امدنع.ةروطقمىلعءاملانمبراقبحسل
Terrainعضويفةبكرملانوكت
نكلواًيئاقلتةبكرملالوحتت،"سيراضتلا"
ةدايزللوطأةرتفللقأسرتدنعتبثتس

.نكمُمدحىصقأىلإكرحملانارودمزع
ةساودللديرفنييعتىلععضولااذهيوتحي
مكحتلجأنمةكرحلالقانلوحتطمنو
سيراضتلاىلعوةضفخنمتاعرسبلضفأ
نييعتليدعتىلععضولااذهلمعي.ةرعولا
ةكرحلالقانليدبتطمنودوقولاةساود
ينورتكلإلالضافتلاوبوكرلاعافتراو
.)eLSD(قالزنالادودحملا

ردحتمقيرطدنعةبكرملافقوتتامدنع
طغضيىتحاًيئاقلتةبكرملاقيلعتمتي،ىلعأل
ليطعتمتي.دوقولاةساودىلعقئاسلا
يفةعرسلاتابثيفمكحتلاوءدبلا/فاقيإلا
.سيراضتلاعضو
عفرءانثأةطشنلاةلمرفلاطيشنتمتيس
ىلعاًيئاقلتةزيملاهذهلمعت.قناخلا
ةلمرفةاكاحملةفيفخلاةلمرفلامادختسا
تالجعلاصوغضافخنادنعةليقثلاكرحملا
يفةفيفخةلمرفقيبطتمتيامك.عبرألا
دنعةبكرملانوكتىتح)ةدايقلا(Dعضولا
لمعت،L2وL1نيعضولايف.ؤطابتلاةعرس
لكشبةبكرملافاقيإىلعةفيفخلاةلمرفلا
ءانثأةطشنلاةلمرفلالمعتامك.يجذومن
.ةروطقملاةلمرفليلقتىلعاًضيأعفرلاقنخ
عضولاىلإاًيئاقلتسيراضتلاعضوجرخي
لمارفلاةرارحتاجردتحبصأاذإيحايسلا
نكرلاةلمرفتحبصأوأ،ةياغللةنخاس
نكمتتملوأليغشتللةلباقريغةينورتكلإلا
.ةبكرملاقيلعتوأةلمرفلاءادأنمةبكرملا
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Off-Roadعضونعتامولعملانمديزمل
قرطلاجراخةدايقلاعجار،)ةرعولاقرطلا(
.٢١٥/ةيلالتلاوةيلبجلاقرطلاو٢١١/

يبصاخلاعضولا
ةدايقلاصيصختليبصاخلاعضولامدختسي
نيوكتبقئاسللعضولااذهحمسي.ةيمويلا
ةدايقلاتاليضفتلةرايسلاماظنتادادعإ
اًطشنيبصاخلاعضولالظيس.هبةصاخلا
.ةرايسلاليغشتاهيفمتيةرملكيف
صيصخت"عجار،يبصاخلاعضولاصيصختل
."ةدايقلاعضو

ةدايقلاعضوصيصخت
ًءانبةيلاتلاتادادعإلاليدعتلةزهجمةرايسلا
ويدارلاةشاشلالخنم.ةبكرملاىوتحمىلع
صيصخت>ةرايسلاتادادعإددح،ةيزكرملا
وأ،يبصاخلاعضولاصيصختلةدايقلاعضو
.اهليغشتوأةيؤرلاليغشتفاقيإ
يبصاخلاعضولا
رادمىلعتادادعإلاهذهبظافتحالامتيس
يفاهطبضةداعإمزليالو،حاتفمةرودلك
رفوتتدق.ةرايسلاليغشتاهيفمتيةرملك
ىوتسموةقطنمللاًقفوةيلاتلاتادادعإلا
.ةيرايتخالاتازيملاوزارطلا
توصتادادعإطبضت:كرحملاتوص
توصنوكي.كرحملاجيجضمجحكرحملا
ةضفخنملاتادادعإلايفًءودهرثكأكرحملا
.ىلعألاتادادعإلايفىلعأنوكيو

دهجلاهيجوتلادادعإطبضي:هيجوتلا
نوكي.ةدايقلاةلجعليغشتلبولطملا
يفةباجتسالقأهيجوتلابساسحإلا
يفةباجتسارثكأوةضفخنملاتادادعإلا
.ىلعألاتادادعإلا
ةبالصقيلعتلاماظنطبضي:قيلعتلا
رثكأبوكرلادعي.تاكربنزلاوأ/وتامدصلا
ةبالصرثكأوةضفخنملاتادادعإلايفةحار
.لضفأمكحتنامضلةيلاعلاتادادعإلايف
ةيؤرلا
ءادألاومكحتلاتادادعإةزيملاهذهضرعت
رييغتدنعهيفرتلاوتامولعملاةشاشىلع
.ةدايقلاعاضوأ

يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلا
ماظنبةدوزمةرايسلاهذهنوكتدق
ىمسيولاعفهبشتامدصلاصاصتما

Magnetic Ride Control.هذهدوجوعمو
تابثوبوكريعضوريفوتمتي،ةزيملا
نمةعونتمةعومجمدوجولظيفةرايسلل
.ةفلتخمليمحتفورظيفوباكرلا

يفلخلاروحملالفق
روحملالفقةزيمبةدوزملاتابكرمللنكمي
ىلعربكأبحسةوقيطعُتنأيفلخلا
.ىصحلاوألمرلاوأجلثلاوأنيطلاوأديلجلا
يفيداعلاروحملالثمةزيملاهذهلمعتو

رجلانوكيامدنعنكلو،تقولامظعم
ىصقأةيفلخلاةلجعللحيتتيهف،اًضفخنم
.ةبكرملاكيرحتلرجلانمردق

اياوزلايعابريئاوهقيلعتماظن
اياوزلايعابريئاوهلاقيلعتلاةزيمرفوت
اًبنجتقولالاوطةلومحلاةيوستةيناكمإ
بوكرلاعافتراليدعتةزيمعمبنجىلإ
.ةردقلاوةحارلاةدايزل

ريذحت}
وأةيصخشلاةباصإلابنجتىلعةدعاسملل
ةدوجوملاةقطنملانأنمدكأت،ةافولا
ةحضاوةلجعلارابآلخادوةبكرملالفسأ
.ةبكرملاضفخدنع

ريذحت}
ةيصخشلاةباصإلابنجتىلعةدعاسمللو
ةدايقللعافترالقأاًمئادددح،ةافولاوأ
تاعافتراعفرت.ةيلاحلاةدايقلافورظل
ديزيام،ةبكرملالقثزكرمىلعألابوكرلا
تاروانملاءانثأبالقناثودحةصرفنم
.ةديدشلا
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ريذحت}
فقسلافرىلعةليقثلالامحألالعجتس
نمديزيام،ىلعأةبكرملالقثزكرم
نادقفبنجتل.بالقناثودحةيناكمإ
دادعإاًمئادددح،ةبكرملاىلعةرطيسلا
،ةيلاعلاتاعرسلابنجتويعيبطلاعافترالا
وأ،ئجافملاليغشتلاءدبتايلمعوأ
وأ،ةئجافملاةلمرفلاوأ،داحلافاطعنالا
ىلععئاضبلالمحدنعةئجافملاتاروانملا
.فقسلافر

بوكرلاعافترارييغت

وأ"ىلعأل"بوكرلاعافترارزىلعطغضا
مدختسا.بوكرلاعافتراةمئاقحتفل"لفسأل"
بولطملابوكرلاعافتراديدحتلرارزألاهذه

يهتنتس،ريصقتقؤمفاقيإدعب.ةمئاقلايف
.ديدحتلانمءاهتنالامتيسوةمئاقلاةلهم
ةحاتملاريغ"بوكرلاتاعافترا"نوكتس
.ةمئاقلايفيدامرلانوللابةللظم

بوكرلاعافترافاصوأ
يداععافترا
يسايقلاةبكرملاعافترايداعلاعافترالادعي
.ةيمويلاةدايقللمدختسملا
جورخلا/لوخدلاعافترا
لقأجورخلا/لوخدلاعافترانوكيامنيب
.يداعلاعافترالانم)ةصوب٢(مم٥٠رادقمب
نامضلةبكرملااذهبوكرلاعافتراضفخي
ةبكرملانمجورخلاولوخدلاةلوهس
ليمحتللقأعافتراريفوتىلإةفاضإلاب
بابلاوأبابيأنماهغيرفتوةلومحلا
.يفلخلا
ةمئاقيفاذهبوكرلاعافتراديدحتنكمي

Ride Height)ةعرسيأدنع)بوكرلاعافترا
/لوخدلاعافتراديدحتمتيامدنع.ةبكرم
ةبكرملارظتنتس،ىلعأتاعرسىلعجورخلا
١٢نملقأىلإةبكرملاأطابتتىتحضفخنتل
.)ةعاسلايفلايمأ٧(ةعاس/مك
"يداعلاعافترالا"ىلإاًيئاقلتةبكرملاعفترتس
ديزتامدنعجورخلا/لوخدلاعافترانم
اذإ.)ةعاس/لايمأ٥(ةعاس/مك٨نعةعرسلا
عافتراىلإهضفخذنمبابحتفمتيمل
ىلإعفترتلةبكرملارظتنتسف،جورخلا/لوخدلا

/اليم١٩(ةعاس/مك٣٠ىتحيداععافترا
دنعربكأةنورمقئاسلاحنمياذهو.)ةعاس
طاقتلالجورخلا/لوخدلاعافتراىلإهضفخ
.مهلازنإوباكرلا
جورخلا/لوخدلاعضونيكمتقئاسللنكمي
عافتراىلإاًيئاقلتضافخنالانميئاقلتلا
ةبكرملاليوحتمتيامدنعجورخلا/لوخدلا
عضونيكمتنكمي.)نكرلا(Pعضوىلإ
ةشاشلالخنميئاقلتلاجورخلا/لوخدلا
/ةبكرملا/تادادعإلانمضهيفرتلاوتامولعملا
نمىلعأةبكرملانوكتامدنع.بوكرلاعافترا
/لوخدلاعضوليطعتمتي،يداعلاعافترالا
يفةبكرملانوكتامدنع.يئاقلتلاجورخلا
ىلعقئاسلاعضو،قئاسلابحس/رطقعضو
ةروطقملانأرعشتوأ،ةرعولاقرطلا
/يئاقلتلالوخدلاعضوليطعتمتي،ةلصتم
.جورخلا
ديازتمعافترا
ىلعأ)ةصوب١(مم٢٥عافترالاةدايزغلبتو
بوكرلاعافترالمعي.يداعلاعافترالانم
قرطلاىلعمادختساللةبكرملاعفرىلعاذه
دحلانمىلعأتاعرسبحمسيو،ةرعولا
ىوتحمعمطقفحاتموهو،عافتراللىصقألا
.ددحميرايتخا
ةمئاقيفعافترالاةدايزديدحتنكمي

Ride Height)لقتامنيب)بوكرلاعافترا
/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠نعةبكرملاةعرس
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٢٤٧ ليغشتلاوةدايقلا
/مك٨٠ةبكرملاةعرستزواجتاذإ.)ةعاس
ةبكرملاضفخنتسف،)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس
.يداعلاعافترالاىلإاًيئاقلت
قرطلاىلعقئاسلا"عضوطبضمتيس
"سيراضتلاىلعقئاسلا"عضوو"ةرعولا
نوكتامدنعديازتملاعافترالاىلعاًيئاقلت
ةعاس/مك٨٠نملقأةبكرملاةعرس
ةعرستزواجتاذإ.)ةعاسلايفًاليم٥٠(
،)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠ةبكرملا
.يداعلاعافترالاىلإةبكرملاضفخنتسف
ىتحيداعلاعافترالاىلعظافحلامتيس
/مك١٦نملقأىلإةبكرملاةعرسأطابتت
ةبكرملاعفترتمث،)ةعاس/لايمأ١٠(ةعاس
.عافترالاةدايزىلإاًيئاقلت
ديازتمعافترانماًيئاقلتةبكرملاضفخنتس
ةلاحيفلضفأتابثريفوتليداععافتراىلإ
.ةديدشتاروانمفاشتكا
ىصقألاعافترالا
ىلعأ)ةصوب٢(مم٥٠عافتراىصقأغلبيو
اذهبوكرلاعافتراعفري.يداعلاعافترالانم
وهوةرعولاقرطلاىلعمادختساللةبكرملا
.ددحميرايتخاىوتحمعمطقفحاتم
ًالوأمق،عافتراىصقأىلإةرايسلاعفرل
نوكتنأدرجمبو.٤nىلإلقنلاةبلعرييغتب
نملقأةبكرملاةعرسو٤nيفلقنلاةبلع

دحلاددح،)ةعاس/اليم٣٠(ةعاس/مك٤٨
.بوكرلاعافتراةمئاقيفعافتراللىصقألا

،ةعاس/مك٤٨ةبكرملاةعرستزواجتاذإ
عافترالاىلإاًيئاقلتةبكرملاضفخنتسف
.ديازتملا
ديازتملاعافترالانماًيئاقلتةبكرملاضفخنتس
يفلضفأتابثريفوتلىصقألاعافترالاىلإ
.ةديدشتاروانمفاشتكاةلاح
يكيمانيدوريألاعافترالا
لقأيئاوهلايكيمانيدلاعافترالانوكيامنيب
عافترالانم)ةصوب٠٫٧٥(مم٢٠رادقمب
ضفخىلإاذهبوكرلاعافترايدؤي.يداعلا
ىلعأةبكرمتاعرسدنعةبكرملاةعرس
.ةيئاوهلااكيمانيدلانيسحتل
يكيمانيدعافتراىلإةبكرملاضفخنتس
/مك١٠٥ةبكرملاةعرسزواجتتامدنعيئاوه
.نمزلانمةرتفل)ةعاسلايفاليم٦٥(ةعاس
امدنعيداعلاعافترالاىلإةبكرملاعفترتس
٣٠(ةعاس/مك٤٨نملقأىلإأطابتت
.)ةعاس/اليم
يئاوهلايكيمانيدلاعافترالاليطعتمتي
وأةبكرملابةروطقملاليصوتدنعاًيئاقلت
/بحسلاليغشتجمانربعضونوكيامدنع
.اًطشنرطقلا

قيلعتلاعاضوأ
نيعضوىلعيئاوهلاقيلعتلاماظنيوتحي
،ةاذاحملاعضووةمدخلاعضو،نيصاخ
هيفرتلاوتامولعملاةشاشيفنيدوجوم
.قيلعتلا/ةبكرملا/تادادعإلانمض

ةمدخلاعضو
تايلمععيمجليطعتبةمدخلاعضوموقيس
ةبكرملاعفركلذيفامبيئاوهلاقيلعتلا
عضولااذه.ءاوهلاطغاضليغشتواهضفخو
ساسأىلعةبكرملابحسمتيامدنعديفم
.ةبكرملاتحتلمعيأءارجإدنعوأٍوتسم
متيامدنعاًيئاقلتةمدخلاعضونيكمتمتي
مادختسامتيوأةعفارىلعةبكرملاعضو
عضوليطعتمتي.ةيوازعفرلةيضرأةعفار
١٦ةبكرملاةعرسزواجتتامدنعاًيئاقلتةمدخلا
.)ةعاس/لايمأ١٠(ةعاس/مك

ةاذاحملاعضو
عافترانيسحتىلعةاذاحملاعضولمعي
.ةقدرثكألاتالجعلاةاذاحمريفوتلةبكرملا
ةبكرملاةدايقدرجمبعضولااذهنيكمتبجيو
.ةاذاحملاةطحمىلع
ةبكرملانأنمدكأت،ةاذاحملاعضونيكمتل
عضولاىلإةبكرملالاقتناويداععافترايف

Neutral)ةاذاحملاعضوليطعتمتي.)دياحم
/مك١٦ةبكرملاةعرسزواجتتامدنعاًيئاقلت
.)ةعاس/لايمأ١٠(ةعاس
)باوبألا(بابلاعميئاوهلاقيلعتلاةيلمع
اًحوتفمةرايسلاكرحمءاطغوأ
عيمجقيلعتىلعيئاوهلاقيلعتلالمعيس
ءاطغنوكيامنيباًتقؤمعافترالاتارييغت
قيلعتلافنأتسي.اًحوتفمبابيأوأكرحملا
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ءاطغقالغإدرجمبعافترالاتاريغتيئاوهلا
يفلخلابابلانإ.باوبألاعيمجوكرحملا
.يئاوهلاقيلعتلاةيلمعفقويالحوتفملا
ماظنلاةرارحةجردطرف
مادختسالاديقيئاوهلاقيلعتلاناكاذإ
عيمجقيلعتبماظنلاموقيدقف،فيثكلا
تقوضفخبحامسللاًتقؤمعافترالاتارييغت
رييغتبلطوكلذثودحدنعو.طغاضلا
ةيوستلاماظن"ةلاسرضرعمتيس،عافترالا
.تادادعلاةعومجميف"رفوتمريغ
تابثلالجأنمقيلعتلاضفخ
،تابثلابينورتكلإلامكحتلانادقفةلاحيف
ضفخىلعيئاوهلاقيلعتلاماظنلمعيس
نمديزمريفوتلىلعأتاعرسبةبكرملا
ةبكرملاضفخ"ةلاسركلذقفاريسو.تابثلا
ةعومجميف"تابثلاقيقحتلجأنم
.تادادعلا
ةبكرمللطرفملاليمحتلا
ليمحتلانعيئاوهلاقيلعتلافشكاذإ
عافترالاقوفعفترينلف،ةبكرمللطرفملا
.يداعلا
يئاوهلاقيلعتلاةمدخ
"ةمدخلاةيوستماظن"ةلاسرضرعمتاذإ
ليكولاعجارف،تادادعلاةعومجميف
.روفلاىلعدمتعملا

ةعرسلاتبثم

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

نكميةعرسلاتبثمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠ةعرسىلعظافحلا
عضويفرارمتسالانودبرثكأوأ)ةعاس
تبثملمعيالامك.دوقولاةساودىلعكمدق
ةعاس/مك٤٠نملقأتاعرسىلعةعرسلا
.)ةعاس/ًاليم٢٥(
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاماظنأدباذإ
نارودنمدحلايفتابثلايفينورتكلإلا
ماظنمادختسادنعاهروحملوحةلجعلا
ريرحتمتيفوسف،ةعرسلاتابثيفمكحتلا
رظنا.ًايئاقلتةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
مادطصاراذنإثودحدنع.٢٤١/تابثلايف

،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتي
امأ.٢٧١/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار
كلحمستقيرطلافورظتناكاذإ
كنكميف،ىرخأةرمهلنمآلامادختسالاب
.ىرخأةرمةعرسلاتبثمليغشتةداعإ
مكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيف

J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

RES+:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةزيجوةرتفلليغشتلارصنعطغضا،ةركاذلا
عمطغضاوأةعرسلاهذهةعباتملىلعأل
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ماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالا
،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا

SET-)لفسألمكحتلارصنعطغضا:)طبض
ماظنطيشنتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسليلقتلهمدختسا

حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا
ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأRES+يفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأJقالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا
:ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث−SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضدنع
ماظنلرضخأرشؤمرهظي،ةبوغرملاةعرسلا
تادادعلاةعومجمبةعرسلاتابثيفمكحتلا

تامولعمزكرمبةعرسلاطبضةلاسررهظتو
،)HUD(ةيولعلاةشاشلايفو)DIC(قئاسلا
.ةدوجومتناكاذإ
ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضمتاذإ
مادختسامتمث،ةبولطملاةعرسلاىلع
متيسف،*ىلعطغضلامتوأ،لمارفلا
ةعرسلاحسمنودةعرسلاتبثمريرحت
.ةركاذلانمةددحملا
يلاوحىلإةبكرملاةعرسلوصودرجمبو

طغضا،رثكأوأ)ةعاس/ليم٢٥(ةعاس/مك٤٠
دوعتف.ىلعأل+RESرزىلعةزيجوةرتفل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملا
ىلعةعرسلاتبثمطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرس
:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
نأىلإىلعأل+RESىلعرارمتسابطغضا.

مث،ةبوغرملاةعرسلاىتحةبكرملاعراستت
.هكرتا
،ةريغصلحارمىلعةبكرملاةعرسةدايزل.

ىتحةزيجوةرتفلىلعأل+RESطغضا
دادزت،ةطغضلكعم.ىلوألاةسباحلا
ةعاس/مك١يلاوحرادقمبةبكرملاةعرس
.)ةعاس/ليم١(

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١٠٨/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا
ىلعةعرسلاتبثمطبضءانثأةعرسلاضفخ
ةددحُمةعرس
:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
،لفسأل−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملالقألاةعرسلاغولبمتيىتح
.هررحمث
طغضا،ةريغصميقبةبكرملاةعرسضفخل.

لكعم.لفسألةزيجوةرتفل−SETرزىلع
يلاوحرادقمبةبكرملاةعرسلقت،ةطغض
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١٠٨/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا
تبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت
ةعرسلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
فوسف،ةساودلاىلعنمكمدقعفرتامدنعو
ةقبسمةعرسلاىلإعوجرللةبكرملائطبت
.درطملاريسللطبضلا
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ريرحتلادعبوأعراستلاةساودطغضدنع
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنءاغلإلليلقب
ةرتفل−SETليغشتلارصنعطغضيدؤي
تابثيفمكحتلاماظنطبضىلإةزيجو
.ةبكرمللةيلاحلاةعرسلاىلعةعرسلا
تاعفترملاىلعةعرسلاتبثممادختسا
يفمكحتلاماظنلمعةءافكىدمفقوتيو
اهتلومحوةبكرملاةعرسىلعةعرسلاتابث
دوعصدنع.تاعفترملارادحناكلذكو
طغضلامزليدق،رادحنالاةديدشتاعفترملا
ةعرسىلعظافحللدوقولاةساودىلع
،امردحنمىلعنملوزنلادنع.ةبكرملا
تيبثتماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلادعاست
قئاسلاةعرسىلعظافحلايفةعرسلا
.ةددحملا
ماظنبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتي
،ةرايسلاليغشتءدبدنعةعرسلاتيبثت
تابثيفمكحتلاماظننوكينأطرشب
عضويفاهليعفتمتيالو.اًطشنةعرسلا
ىلعظافحلايفدعاسيهنإ.قاطنلاددحم
ىلعنملوزنلادنعةددحملاقئاسلاةعرس
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
يفمكحتللتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
لاعشإلاةرودلاهليعفتوةعرسلاتابث
/رجلارزىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلا
نمةلاسررهظت.ٍناوثسمخةدملرطقلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
يكيتاموتوألاةكرحلالقانعجار،تاردحنملا
.٢٤٣/ةدايقلاعضوبمكحتلاو٢٢٨/

ةعرسلاتبثمءاهنإ
:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.
.*ىلعطغضا.
.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.
تابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.

.Jىلعطغضا،ةعرسلا
ةعرسلاةركاذحسم
مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

ةعرسلايفمكحتلاةزيم
)مدقتم(ةيمؤالتلا
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاحيتي
ةعرسلاديدحت،دجونإ،)ACC(ةعرسلا
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنبةطوبضملا
مسقلااذهأرقا.ةيلاتلاةوجفلاديدحتو
ةوجفلا.ماظنلااذهمادختسالبقلماكلاب
وأ(ةقحاللاةينمزلاةرتفلانعةرابعةقحاللا
ةدوصرمةبكرموكتبكرمنيب)ةفاسملا
كرحتتريسلاطخسفنىلعةرشابمكمامأ
ىلعةبكرمدصرمتيملاذإ.هاجتالاسفنيف

لثمACCماظنلمعيفوسف،كريسطخ
ماظن.يداعلاةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ACCةيرادارتارعشتسمواريماكمدختسي.
طخيفةبكرميأدوجودصرةلاحيفامأ
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاناكمإبف،كريس
وأةبكرملاةعرسةدايز)ACC(ةعرسلاتابث
ىلعظافحللةبسانمةلمرفبمايقلاو،اهضفخ
ةزيمريرحتلو.ةددحملاةقحاللاةوجفلا
.لمارفلاقّشع،ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا
رجلايفمكحتلاماظنطيشنتةلاحيف
)TCS(وأStabiliTrak/مكحتلاماظن
يمؤالتلاماظنلاوتابثلايفينورتكلإلا
ديق)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
.اًيئاقلتACCماظنليطعتمتيدق،ليغشتلا
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلارظنا
حمستامدنع.٢٤١/تابثلايفينورتكلإلا
،نامأبACCماظنمادختسابقيرطلافورظ
.هليغشتةداعإنكميٍذئنيح
)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليطعتيدؤيس
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظنوأ
ACCماظنقيشعتلصفىلإ)ESC(تابثلا
.هقيشعتعنمو
ىلإةجاحلانمدحلاىلعACCماظنلمعي
دنعاميسال،رركتملكشبعيرستلاوةلمرفلا
ةعيرسلاقرطلاىلعةبكرملامادختسا
.ندملانيبةعيرسلاقرطلاوةرحلاقرطلاو
دقف،ىرخألاقرطلاىلعمادختسالادنعو
عيرستلاوألمارفلاىلعةرطيسلاىلإجاتحت
.ربكألكشب
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ريذحت}
مايقلاىلعةدودحمةردقهلACCماظن
يفاكلاتقولارفوتيالدقوةلمرفلاب
مادطصالابنجتلةبكرملاةعرسضفخل
ثدحيدقو.كمامأريستىرخأةبكرمب
تابكرملافقوتتوأئطبتامدنعكلذ
رظنا.كريسةراحىلإلخدتوأ،ةأجف
اذهيفاًقحالدراولا"قئاسلاهيبنت"اضيأ
ءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا.مسقلا
يأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلا
ةدايقلارظنا.لمارفلاليغشتوءارجإ
.٢٠٩/ةيئاقولا

ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ
:ةيلاتلاتالاحلايفACCماظنمدختستال
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
ديلجلاوأجولثلابةاطغمتارعشتسملا
ماظنلافشتكيالدقف.تاخاستالاوأ
ءزجلاىلعظفاح.كمامأريستةبكرم
.افيظنلماكلابةبكرملانميمامألا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
وأراطمألاببسبةفيعضةيؤرلانوكت.

اياقبوأتاروذاقلاوأبابضلاوأجولثلا
ءايشأدوجودنعوأ؛ةبرتألاوأتارشحلا
؛رادارلاوأ/واريماكلاقوعتةبيرغىرخأ
وأةمدقملايفةبكرمببستتامدنعوأ
نمديزميفةمداقلارورملاةكرح
متي،قرطلاشرلثمةيئيبلاتاقوعملا
يمؤالتلاماظنلاءادأىوتسمنمدحلا
كلتيفةعرسلاتابثيفمكحتلل
.فورظلا
ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.

بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا

لوحتي.هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا:5
تادادعلاةعومجميفضيبألانوللرشؤملا
.ACCماظنليغشتدنع

RES+:ةداعتسالةزيجوةرتفلطغضا
ةعرسةدايزلوأاقبسمةطوبضملاةعرسلا
.لعفلابالاعفACCماظنناكاذإةبكرملا
/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاةدايزل
زجاحلاىتح+RESىلعطغضا،اًبيرقت)ةعاس
ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلاةدايزل.لوألا
طغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(

RES+ةيناثلاةسباحلل.
SET-)طبضلةزيجوةرتفلطغضا:)طبض

ةعرسليلقتلوأACCماظنليعفتوةعرسلا
.لعفلابالاعفACCماظنناكاذإةبكرملا
/ليم١(ةعاس/مك١رادقمبةعرسلاضفخل
زجاحلاىتح–SETىلعطغضا،اًبيرقت)ةعاس
ةعاس/مك٥ةمالعىتحةعرسلاليلقتل.لوألا
طغضا،ةعرسلادادعبةيلاتلا)ةعاس/ليم٥(
.ةيناثلاةسباحلل–SETىلع

حسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]
)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ
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ليغشتلاوةدايقلا٢٥٢
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١٠٨/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلا
يفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلاتابث
ةمظتنملاةعرسلاتابث
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلل
تابثيفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلا
ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةمظتنملاةعرسلا
تامولعمزكرمنمةلاسررهظت.*
.)DIC(قئاسلا

ماظنرشؤم ACC مكحتلاماظنرشؤم
ةعرسلاتابثيف

ةمظتنملا

ءيضيس،اًطشنمACCماظننوكيامدنع
ةعومجمىلعرضخألانوللاب\رشؤم
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

دقف،مادختسالامدعدنع5ليغشتةلاحيف
ماظنلاىلإلاقتنالاوهيلعطغضلامتي
الامدنعةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ءانثأ5قالغإىلعظفاح.اًبولطمكلذنوكي
تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدع
.ةعرسلا

ماظنللةبولطملاةطوبضملاةعرسلاددح
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
دنعةبكرملاةعرسيهةعرسلاهذهنوكت
.كريسطخيفةبكرميأدصرمدع
ACCطبضمتينل،ةبكرملاكرحتءانثأ
يفلايمأ٣(ةعاس/مك٥نملقأةعرسب
ايندلاةعرسلانأنممغرلاىلع،)ةعاسلا
يفًاليم١٥(ةعاس/مك٢٥يهاهبحومسملا
.)ةعاسلا
:ةبكرملاكرحتءانثأACCماظنطبضل

.5ىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث–SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
ىلعكمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلا
.ددحملالصافلانملقأةفاسم
فقوتءانثأACCماظنطبضاًضيأنكمي
ليغشتلاديقACCماظنناكاذإةبكرملا
.ةقشعملمارفلاةساودو
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تادادعلاةعومجمىلعACCرشؤمرهظي
.ةرفوتمتناكاذإ،)HUD(ةيولعلاةشاشلاو
،ليغشتلاديقACCماظننوكيامدنع
نوكيامدنع.ضيبألانوللابرشؤملاءيضيس
ىلإرشؤملالوحتيس،اًطشنACCماظن
.رضخألانوللا
رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا
ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا
ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبولطملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
طغضا،اًددجمACCماظنمادختساءدبل

RES+ةزيجوةرتفلىلعأل.
نمرثكأةعرسبكرحتتةرايسلاتناكاذإ.

دوعتاهنإف،)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس/مك٥
.ةددحملاةقباسلاةعرسلاىلإ

لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.
ةساودررحو+RESىلعطغضا،ةقشعم
تيبثتبACCماظنموقيس.لمارقلا
وأ+RESىلعطغضلامتينأىلإةبكرملا
.دوقولاةساود
ةعرسلاونوللارضخألاACCرشؤمرهظي
دق.تادادعلاةعومجمةشاشىلعةطوبضملا
يفكمامأتابكرمدوجودصررشؤمضموي
عجار.كريسطخيفريستةبكرمدوجوةلاح
تابكرملاىدحإنمبارتقالا"ناونعلا
.مسقلااذهيفاًقحالدرييذلا"اهعبتتو
ةعرسديزتس،)ACC(ماظنفانئتسادرجمب
فورظلايفةددحملاةعرسلاىلإةرايسلا
:ةيلاتلا
.كمامأةرايسدجوتال.
ةوجفلانمدعبأكمامأيتلاةرايسلا.

.ةيلاتلاةددحملا
ببسبةدودحمتسيلةرايسلاةعرس.

.داحلافاطعنالا
ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرس
يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ىلإلاقتناللةعرسلاةدايزةساودمدختسا.

ةرتفل–SETررحوطغضا.ىلعألاةعرسلا
موقتفوس.دوقولاةساودررحمث،ةزيجو
ىلعظافحلاعمكرحتلابنآلاةبكرملا
.ىلعألاةعرسلاتابث

ماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع
ACCهتفيظوزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب.

ماظنلارشؤمرهظيس،زواجتلاءانثأ
نوللابةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ةشاشلاوتادادعلاةعومجمبقرزألا
.ةزيملاهذهترفوتاذإ،ةيولعلا
نأىلإ+RESىلعرارمتسالاعمطغضا.

ةطوبضملاةعرسلاىلإلوصولامتي
.هررحمث،ةضورعملا
،ةفيفطتادايزباًيجيردتةعرسلاةدايزل.

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

تادايزباًيجيردتةبكرملاةعرسةدايزل.
زجاحلاىتح+RESىلعطغضا،ةفيفط
ةعرسةدايزمتيةطغضلكيف.يناثلا
يفليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملا
ىلعتامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلا
.ةعرسلادادع
ءانثأةطوبضملاةعرسلاةدايزاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

متينأىلإ+RESىلعطغضا،ةقشعم
.اهببوغرملاةطوبضملاةعرسلاضرع

تيبثتلACCماظنمدختسُيناكاذإ.
ىرخأةبكرمدجوتوفقوتلادنعةبكرملا
+RESىلعطغضلانإف،ةرشابمكمامأ
.ةطوبضملاةعرسلاةدايزىلإيدؤيس
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ليغشتلاوةدايقلا٢٥٤
دوجومدععم+RESىلعطغضلايدؤي.

ةبكرملاداعتباةلاحيفوأمامألابةبكرم
ىلإلمارفلاقيشعتمدععمةيمامألا
.ACCماظنليغشتةداعإ

نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
لصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
ىتحةبكرملاةعرسدادزتفوسف،ددحملا
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلوصولا
ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُمةعرس
يأبمقف،لعفلابالاعفACCماظنناكاذإ
:يليامم
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

لمارفلاريرحتبمق.ةبوغرملالقألا
نآلاةبكرملاموقتفوس.–SETطغضاو
ةعرسلاتابثىلعظافحلاعمكرحتلاب
.ىندألا
متيىتح–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملاةضفخنملاةعرسلاغولب
.هررحمث
،رغصألحارمىلعةبكرملاةعرسليلقتل.

.ىلوألاةسباحلاىتح−SETىلعطغضا
رادقمبةبكرملاةعرسلقت،ةطغضلكعم
.)ةعاس/ليم١(ةعاس/مك١يلاوح

لدعمباًيجيردتةبكرملاةعرسضفخل.
ىتح−SETىلعطغضا،لقأضافخنا
ليلقتمتيةطغضلكيف.يناثلازجاحلا

ليم٥(اس/مك٥رادقمبةبكرملاةعرس
تامالعلايفحضوموهامك)ةعاسلايف
.ةعرسلادادعىلع
ءانثأةطوبضملاةعرسلاضفخاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
قيشعتعمةبكرملافقوتةلاحيف.

يفرمتساوأ−SETىلعطغضا،لمارفلا
ةعرسلاضرعمتينأىلإطغضلا
.اهببوغرملاةطوبضملا
ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا
يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةلجعب]ىلعطغضا،ACCطيشنتءانثأ
ةطغضلك.ةقحاللاةوجفلاطبضلةدايقلا
،ةديعب:طبضعاضوأةثالثربعةوجفلارزلقنت
.ةريبكوأ،ةطسوتم
يلاحلاطبضلاعضورهظي،طغضلادنع
ةشاشلاوتادادعلاةعومجميفةوجفلل
ةرتفل)ةدوجومتناكاذإ()HUD(ةيولعلا
نأىلإاتباثةوجفلاطبضعضولظي.ةزيجو
.هرييغتمتي

ةديعبلاةفاسملادادعإ

ةطسوتملاةفاسملادادعإ
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ةبيرقلاةفاسملادادعإ

ةروطقملاليصوتمتو،زيهجتلاةلاحيف
ىلعةفاسملادادعإةشاشنوكتس،اًيئابرهك
:يلاتلاوحنلا

ةروطقملاعمةديعبلاةفاسملادادعإ

ةروطقملاعمةطسوتملاةفاسملادادعإ

ةروطقملاعمةبيرقلاةفاسملادادعإ

ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
،)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ةعرسبسحىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف
عجارتتس،ةبكرملاةعرستدازاملك.ةبكرملا
.اهمامأةدوصرملاةبكرملانعاديعبكتبكرم
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو،اذه
ةوجفلارايتخادنعرابتعالانيعبةيوجلا

تاوجفلاةعومجمبسانتتالدقف.ةقحاللا
فلتخمونيقئاسلاعيمجعمرايتخاللةلباقلا
.ةدايقلافورظ
ماظنلاةطساوبمدختسملاةفاسملادادعإ
لقتسمةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
طسوتموأديعب(هيبنتلاتيقوتةيساسحنع
هيبنتةزيماهمدختستيتلا)بيرقوأ
]ىلعطغضلا.)FCA(يمامألامادطصالا
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانوكيامدنع
دادعإليدعتبالإموقينل،اًطشنةعرسلا
يمؤالتلاماظنلاهمدختسييذلاةفاسملا
رييغتنودبةعرسلاتابثيفمكحتلل
ةطساوبةمدختسملاهيبنتلاتيقوتةيساسح

FCA.ماظنلانوكيامدنع]ىلعطغضلا
،طشنريغةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
هيبنتلاتيقوتةيساسحليدعتبالإموقينل
دادعإليدعتنودFCAةطساوبةمدختسملا
يمؤالتلاماظنلاةطساوبمدختسملاةفاسملا
راذنإماظنعجار.ةعرسلاتابثيفمكحتلل
.٢٧١/يمامألامداصتلا

ةفاسملاةوجف

ةدايقلاةلجعب]ىلعرارمتسالاعمطغضا
عماًتقؤمةوجفلاةدايزلةبكرملاكرحتدنع
.رورملاةكرحجمدبحامسللكمامأةرايسلا

فقوتلادنع]ىلعرارمتسالاعمطغضا
ناكاذإ(اًيئاقلتفانئتسالانمACCءاغلإل
مادختسانكمي.اًتباثلظيو)اًريصقفقوتلا
كنيبجامدنالابرورملاةكرحلحامسللاذه



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

ليغشتلاوةدايقلا٢٥٦
+RESىلعطغضا.كمامأيتلاةبكرملانيبو
ماظنلالمعفانئتسالدوقولاةساودوأ
.ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ديدحتلاىلإةيلاتلاةفاسملاةوجفدوعتس
.راظتنالادعبيلصألا
قئاسلاهيبنت

رمألامزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
ماظنرودقمبسيلنوكيامدنعقئاسلالخدت

ACCبارتقاللاًرظنٍفاكلكشبحبكلاءارجإ
.كمامأيتلاةبكرملانمةياغللةريبكةعرسب
زمرضمويفوس،فرظلااذهثودحدنع
تارافصةينامثقلطنتنأامإ.مداصتلاهيبنت
ةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملانم
الكنمتارمسمخ)ًارفوتمناكاذإ(
"مداصتلا/فاشتكالاةمظنأ"رظنا.نيبناجلا
ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ
/١٣١.

.٢٠٩/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةبكرمرشؤم
تناكاذإ(،HUDةيولعلاةشاشلاوتادادعلا
فاشتكامتاذإىوسرهظيالوهو.)ةدوجوم
كرحتتوكريسطخسفنىلعةبكرمدوجو
نلف،زمرلارهظيملاذإ.هاجتالاسفنيف
هاجتةلمرفلابموقيوأACCماظنبيجتسي
.كمامأريستيتلاتابكرملا
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيوايكيتاموتوأ
ةوجفللاقبطكمامأيتلاةبكرملافلخ
ةبكرملاةعرسلقتوأدادزت.ةراتخملاةقحاللا
نلاهنكلو،كمامأريستيتلاةبكرملابسحب
لمعتنأنكميو.ةطوبضملاةعرسلازواجتت
.رمألامزلاذإ،ةدودحمةلمرفقيشعتىلع
حيباصمءيضت،ةلاعفةلمرفلانوكتامدنعو
عامسوأةلمرفلابروعشلانوكيدق.لمارفلا
موقيامدنعلاحلاوهامعافلتخماهتوص
اًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتبقئاسلا
.اًيعيبط

مكحتلاماظنمادختساءانثأةبكرمزايتجا
)ACC(ةيمؤالتلاةعرسلايف

،يفكيامبةيلاعةددحملاةعرسلاتناكاذإ
رورمللىرسيلافاطعنالاةراشإتمدختساو
ةوجفلايفكمامأةدوجوملاةبكرملانم
يفمكحتلاماظندعاسيدقف،ةددحملاةيلاتلا
ةبكرملاعيرستقيرطنعةيمؤالتلاةعرسلا
.راسملارييغتلبقاًيجيردت

ريذحت}
ةعرسلايفمكحتلاماظنمادختسادنع
دق،ةراحلارييغتوأةبكرمبرورمللةيمؤالتلا
ةبكرملاىلإةيلاتلاةفاسملاليلقتمتي
يفمكحتلاماظنلزوجيال.رمتيتلا
ةلمرفوأعراستقيبطتةيمؤالتلاةعرسلا
.ةراحلارييغتوأةبكرملازايتجادنعنييفاك
ةلمرفلاوأاًيوديعيرستللاًمئاداًزهاجنك
ةراحلارييغتوأرورملارييغتلامكإل
.ةيرورملا

ريبكلكشبةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا

ريذحت}
ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ىلإبيجتسيوأفشتكيالدق)ةعرسلا
ئطببةكرحتملاوأةفقوتملاتارايسلا
موقيالدق،لاثملاليبسىلع.كمامأ

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
ملةبكرملجأنمةلمرفلابماظنلا
دقو.قالطإلاىلعكرحتتاهنأفشتكي
مستتيتلارورملاةكرحءانثأكلذثدحي
رهظتامدنعوأريسلاءدبوفقوتلاةرثكب
ةراحرييغتببسبكمامأةأجفةبكرم
ثدحيوكتبكرمفقوتتالدق.اهريس
ماظنمادختسادنعرذحلاخوت.مداصت

ACC.ءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالاف
يأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلا
.لمارفلاليغشتوءارجإ

ACCماظنىلعرثؤتةفولأمريغءايشأ

يفةبوعصACCماظنهجاوينأنكمي
:ةيلاتلاءايشألافاشتكا
ةياهندعبةدتممةلومحاهبيتلاتابكرملا.

.ةبكرملليفلخلافرطلا
لقنتابكرملثم،لكشلاةبيرغتابكرملا.

ةبكرماهبتبثملاتابكرملاوأتارايسلا
.ةنصحألااهرجتيتلاتابرعلاوأةيبناج

.كتبكرمةمدقمنمةبيرقلاءايشألا.
ايكيتاموتوأACCماظنريرحت
ACCيمؤالتلاةعرسلاتبثمماظنررحتيدق
ليغشتىلإقئاسلاجاتحيفوسواًيكيتاموتوأ
كلذوةبكرملاةعرسءاطبإلهسفنبلمارفلا
:امدنع
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.

رجلايفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.
)TCS(ماظنوأStabilitrack/ESC.
.ماظنلايفلطعدوجو.
ةلقرعنعةحيحصريغةقيرطبرادارلاغّلبي.

ةيئانوأةيوارحصةقطنميفةدايقلادنع
تانئاكوأىرخأتابكرميأدوجونود
.قيرطلابناجىلع

ACCنأىلإةراشإللDICةلاسررهظتدق.
.اًتقؤمرفوتمريغ
ضيبألانوللاىلإطشنلاACCزمرلوحتيس
.طشنريغACCماظنحبصيامدنع
ACCماظننوكيامدنع،تالاحلاضعبيفو
ماظنلامادختسانكمي،اًتقؤمحاتمريغ
رظنا.ةعرسلاتابثيفمكحتلليداعلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلا(ACCنيبليدبتلا"
مكحتلليداعلاماظنلاو)ةعرسلاتابثيف
اذهيفاًقباسدراولا"ةعرسلاتابثيف
لبقةدايقلافورظيفاًمئادرظنا.مسقلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتماظنيأمادختسا
ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةقحالةوجفدوجوىلعACCماظنظفاحيس
ءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملافلخ
.ةبكرملاهذهفلخفقوتلاىتحكتبكرم
فنأتسيملوةفقوتملاةبكرملاتدعتبااذإف
رشؤمضمويفوسف،هلمعACCماظن
يكلريكذتلانمعونكمامألايفةبكرم
لبقكمامأةيرورملاةلاحلانمققحتت
دعقمزتهيفوس،كلذىلإةفاضإلاب.ةعباتملا

تارمثالث)اًزهجمناكاذإ(ةمالسلاهيبنت
.تارافصثالثقلطنتسوأ،نيبناجلاالكنم
يمؤالتلاماظنلاءدبهيبنت"و"هيبنتلاعون"رظنا
/دصرلاةمظنأ"يف"ةعرسلاتابثيفمكحتلل
يصخشلاعباطلاءافضإتحت"مداصتلاعنم
.١٣١/ةبكرملاىلع

موقي،اًديعبدوقتكمامأةبكرمدوجودنع
فقوتلاناكاذإاًيئاقلتفانئتسالابACCماظن
+RESىلعطغضا،رمألامزلاذإ.ةزيجوةرتفل
ماظنلمعفانئتسالدوقولاةساودىلعوأ

ACC.نيتقيقدنمرثكألةبكرملاتفقوتاذإ
نامأمازحواًحوتفمقئاسلابابناكاذإوأ
ACCماظنموقيس،اًكوكفمقئاسلادعقم
ةيئابرهكلانكرلالمارفليغشتباًيئاقلت
)EPB(حابصمءيضيفوس.ةبكرملاتيبثتل
نكرلالمارفرظنا.EPBلمارفةلاح
يلآلانكرلالمارفريرحتل.٢٣٨/يئابرهكلا
)EPB(،دوقولاةساودىلعطغضا.
تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
/ةبكرملالئاسررظنا.ةبكرملاةرداغملبق

١٣٠.

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

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
.ةبكرملاكرحتتنأنكمملانم.فقوتلا
ةبكرملاتيبثتبACCماظنموقيامدنع
مادختسالادعتسمامئادنك،فقوتلاءانثأ
.كسفنبلمارفلا

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

ACCماظنزواجت

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

ريذحت}
ةلمرفلاليغشتبACCماظنموقينل
ىلعةزكترمكمدقتناكاذإايكيتاموتوأ
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.دوقولاةساود
.كمامأةدوجومةبكرمب

قيرطلاىلعتاينحنملا

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

ريذحت}
ACCماظنبيجتسيال،تاينحنملايف
هيدلرفوتيالوأ،ىرخأةراحيفةبكرمل
سفنيفريستةبكرملةباجتساللتقولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.كريسةراح
ىلعةرطيسلادقفتوأ،كمامأةبكرمب
دنعيفاضإمامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملا
ةبهأىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظ
دنعلمارفلامادختسالدادعتسالا
ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا
ىنحنملاةعرسةبقارمحيباصمءيضتدق
nمكحتتامدنعرضخألانوللابACC)ةزيم

يفطاشنب)ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا
ىلعاًداحىنحنمفشتكتوةرايسلاةعرس
.مامألاىلإقيرطلا
ةعرسءاطبإىلعاًيئاقلتACCماظنلمعي
نمديزيدقو،فطعنمبرورملاءانثأةرايسلا
نلهنكلو،فطعنملازواجتدعبةعرسلا
.ةطوبضملاةعرسلازواجتي
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يفلوخدلاوىرخأةبكرمفلخريسلادنع
يتلاةبكرملاACCماظنفشتكيال،ىنحنم
ةعرسلاىلإلوصوللعراستلابموقيوكمامأ
رهظينلكلذثدحيامدنعو.ةطوبضملا
.مامألايفةبكرمرشؤم

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمفشكتدق
قّشعتو،كتراحيفريستالةبكرمدوجونع
.لمارفلا
وأ/وهيبنترادصإبانايحأACCماظنموقي
يفتابكرملبيجتسيدقف.عادالبةلمرف
نابضقو،قيرطلاتامالعو،ةفلتخمتاراح

ماسجألاو،قيرطلايبناجىلعةيامحلا
زايتجاةياهنوأةيادبدنعىرخألاةفقوتملا
.يعيبطلاليغشتلاعضووهاذهو.ىنحنم
.ةنايصىلإجاتحتالةبكرملاهذه
ىرخألاتابكرملاتاراحرييغت

نأىلإكمامأةبكرمACCماظنفشتكينل
ذئدنعو.ريسلاةراحسفنيفلماكلابنوكت
.كسفنبةلمرفلاىلإجاتحتدق
رشابملكشبكتبكرممامأتسيلءايشأ
:اذإكتبكرممامأءايشأفاشتكانكميالدق
يفسيليمامألاءيشلاوأةبكرملاتناك.

.كبةصاخلاريسلاةراح
تسيل،ةيمامألاةبكرملاريسةراحرييغتمت.

يبناجدحأىلإتلقتناوأ،فصتنملايف
.ريسلاةراح

ةقيضتاراحيفةدايقلا
يفةدوجوملاتابكرملافاشتكامتيالدق
ةدوجوملاءايشألاوأةقصالتمريستاراح
دنعحيحصلكشبقيرطلايبناجىلع
.دبعمقيرطلوطىلعاهدوجو
تاعفترملايفACCمدختستال

لالتىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
فشتكيالدقACCماظننألرادحنالاةديدش
.كمامأةبكرمدوجو
مكحتلليمؤالتلاماظنلامادختساببحسلا
ةعرسلاتابثيف
نإف،ةروطقمبحسدنعةزهجمتناكاذإ
يمؤالتلاماظنلامادختسابةدايقلاصئاصخ
ةفاسملالثمةعرسلاتابثيفمكحتلل
تالدعموعراستلاتالدعموةعباتمللةلصافلا
.لضفأبحسةبرجتريفوتلةلمرفلا
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مكحتلليمؤالتلاماظنلامادختسايغبنيال
ةدوزمةروطقمبحسءانثأةعرسلاتابثيف
دعبامةروطقملالمارفيفمكحترصنعب
لمارفيفمكحتلارصانعلمعتالدق.عيبلا
عمحيحصلكشبعيبلادعبامةروطقملا
.ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلامادختسانكمي
نوكتامدنعةروطقمبحسدنعةعرسلاتابث
نزولاومجحلادودحبةلصتمةروطقملا
ةروطقمبحسرظنا.GMنماهبحومسملا
/٢٩١.

ماظنلامادختسابةروطقمبحسدنع
مهملانم،ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
عجار.حيحصلكشبةروطقملابسكطبض
"ةروطقملالمارفبلماكتملامكحتلاماظن"
ءارجإل٢٩٤/ةروطقملابحسةزيهجتيف
.ةروطقملاباستكاطبض
ةدايقلادنعرطقلا/بحسلاعضومدختسا
تاردحنملاوأرادحنالاةديدشلالتلاىلع
رظنا.ةليقثلالامحألابحسدنعوأةيلبجلا
.٢٤٣/ةدايقلاعضوبمكحتلا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت
:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.
.*ىلعطغضا.
.5ىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم
مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأ5رزلا
ACCماظنىلعرثؤتسقطفورظ

ةلاحيفاضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
شرلالخوأ،ةريزغلاراطمألاوأ،جلثلا
.قيرطلا
تابكرملاتاليدعتوةقحلملاةزهجألا
لوحءايشأيأتيبثتوأبيكرتبمقتال
يمامألاجاجزلابةتبثملاةيمامألااريماكلا
.ةيمامألااريماكلاةيؤرقوعتنأنكمييتلاو
نميولعلاءزجلاىلعءايشأتيبثتبمقتال
اريماكلاقوفىلدتتنأنكمييتلاوةبكرملا
براوقوأقراوزلالثم،اهقوعتوأةيمامألا
ىلعاهلقننكميىرخأءايشأيأوأكاياكلا
ةصنمماظنرظنا.فقسلاةصنمماظن
.٩٥/فقسلا
حيباصملاوأكرحملاءاطغليدعتبمقتال
نأنكميثيحبابضلاحيباصموأةيسيئرلا
فاشتكاىلعاريماكلاةردقنمكلذدحي
.امءيش
راعشتسالاماظنفيظنت
فلخيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
يفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلاةآرم
وأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملاةمدقم

.ماطحلاوألحولاوأتاخاستالاوأديلجلا
ةفيظننوكتنأىلإجاتحتقطانملاهذهو
.ميلسلكشبACCماظنلمعييكل
ماظنلانوكيدق،ACCماظنلمعيملاذإ
رظنا.اًحاتمةعرسلاتابثيفمكحتلليداعلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلا(ACCنيبليدبتلا"
مكحتلليداعلاماظنلاو)ةعرسلاتابثيف
اذهيفاًقباسدراولا"ةعرسلاتابثيف
لبقةدايقلافورظيفاًمئادرظنا.مسقلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتماظنيأمادختسا
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
حطسلابةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"
.٣٦٦/يجراخلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

ريذحت}
.قئاسلاةدعاسمةمظنأىلعلكتتال
كتظقيلحملحتالةمظنألاهذهف
رعشتوأعمستالدقف.نمآلكشبريسلاو
دقو.ةمظنألاهذهتاريذحتوأتاهيبنتب

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
دنعيفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستي
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفةدايقلا
.٢٠٩/ةيئاقولاةدايقلارظنا.ةبكرملافلت

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
يبكاروأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلا
قاطنجراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصر
.ةدايقلاتاعرسعيمجلظيفلمعت.
بنجتليفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلا
وأةئيسلاةيؤرلافورظلظيفلمعت.

.ئيسلاسقطلا
ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.

وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا
فاشتكالارعشتسمةيطغتءانثألمعت.

سيطانغملاوأتاقصلملالثمءايشأب
.ةيندعمتاحولوأ
لاجمىلعشيوشتلاةلاحيفلمعي.

بيكرتببسب،فاشتكالارعشتسمةيؤر
ليمحتةصنملثمتاقحلملادحأ
ةيفلخةروطقموأةيئاوهلاتاجاردلا
.ةعتمألالقنل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.

اهحالصإمدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصب
،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص
قئاسلاهبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
.ةرافصقالطإلالخنمقئاوعدوجول
رظنا،ريذحتلاةرافصتوصةدشرييغتلو
عباطلاءافضإتحت"ةمءالملاوةحارلا"
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلا

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

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

ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا
ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.
ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.

يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا
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يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.
مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.

ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
يلفسلاءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.

ةيجراخلاايارملانم
ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.

ةرايسلا

وأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخللعوجرلا
دعاستدق،كلذبةبكرملازيهجتةلاحيف
دعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
نكرلادعاسمماظنو،)RPA(يفلخلانكرلا
ةيطيحملاةيؤرلاو،)FRPA(يفلخلاويمامألا
فلخللعوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنو
)RAB(هبنمو،فلخللعوجرلاريذحتماظنو
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
نّسحملا)APA(يكيتاموتوألانكرلادعاسمو
صحفت.ماسجألابنجتوأنكرلايفقئاسلا
نكرلانعةبكرملابةطيحملاةقطنملاامئاد
.فلخللعوجرلاوأ

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
عوجر(Rعضولاىلإةبكرملاةكرحلقندنع
)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكضرعت،)فلخلل
يفةبكرملافلخةعقاولاةقطنمللةروص
ضرعمتي.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
نمةبكرملارايغرييغتدنعةقباسلاةشاشلا

R)ىلإةدوعلل.ريصقرخأتدعب)عوجر
رزيأىلعطغضا،ةعرسبةقباسلاةشاشلا
تامولعملاماظنبفلخللوأةيسيئرلا
عضولاىلإةعرسلاليدبتبمقوأ،هيفرتلاو
ىتحةبكرملاةعرسةدايزبمقوأ،)نكرلا(
يفلايمأ٨(اًبيرقتةعاس/مك١٢ىلإلصت
.)ةدايق(Dعضويفدوجولاءانثأ)ةعاسلا
ماقرأةحولقوفةيفلخلاةيؤرلااريماكدجوت
.ةرايسلا

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١

اريماكلاهضرعتيذلارظنملا.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
يبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأمدصملا
ضرعلةشاشلاىلعيريذحتثلثمرهظيدق
دعاسمماظنهفشتكايذلامسجلاناكم
رورملاهيبنتماظوأ)RPA(يفلخلانكرلا
اذهنولريغتيو.)RCTA(يفلخلاعطاقتملا
دادزيورمحألاىلإيلاقتربلانمثلثملا
.دوصرملامسجلانمبارتقالامتاملكهمجح

ريذحت}
وأةاشملاوألافطألااريماكلاضرعتال
وأيضرعلارورملاوأتاجاردلايدئاق
ةيؤرلاجمجراخماسجأةيأوأتاناويحلا
لفسأوأدصملالفسأوأاريماكلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
ةرهاظلاتافاسملافلتختدق.ةرايسلا
ةدايقبنجت.ةيلعفلاتافاسملانع
هذهىلعاًدامتعااهنكروأةرايسلا
ةقطنملانماًمئادققحت.طقفتاريماكلا
لبقاهلوحوةرايسلافلخةدوجوملا
هابتنالاةاعارممدعببستيدقو.ةدايقلا
وأةافولاوأتاباصإلاعوقويفيفاكلا
.ةبكرملافلت

ةيطيحملاةيؤرلاماظن
ةروصضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاترفوتاذإ
ىلإةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنملل
ةشاشيفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرع
اريماكلادجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظن
راعشلانمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألا
لفسأةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألا
دجوتامكةيجراخلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك
.ةرايسلا
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
اريماكلابةرفاوتملاضرعلاقرط

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

Front/Rear Standard View"ضرعلا
ةشاشىلع"يفلخلا/يمامألايسايقلا
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظن
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
ةيمامألاضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
.اريماكلابةرفاوتملاةيفلخلاو
ةيمامألااريماكلانإف،ةزيملاهذهترفوتاذإ
يألنكرلادعاسمماظنفاشتكادنعلمعت
.)ةصوب١٢(مس٣٠ةفاسمىلعمسج
:يفلخلا/يمامألاعطاقتملاضرعلا
وأةيمامألاةددعتملارورملاةكرحضرعت
ىلإةرشابمتانئاكلارهظُتيتلاةيفلخلا
ءزجلاوأةرايسلاةمدقمنيميوراسي
ضرعلاةقيرطرزسملا.اهنميفلخلا

Junction View"ىلع"عطاقتملاضرعلا
نوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
رزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلاضرع
ضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإتارمةدعل
.اريماكلابةرفاوتملاةيفلخلاوةيمامألا
ضرعي:يفلخلا/يمامألايولعلاضرعلا
ةرايسلامامأدوجوملاةقطنمللاًيولعاًدهشم
نيبليدبتلاىلإرزلاسمليدؤيس.اهفلخوأ
.ضرعلايتقيرط
:يفلخلا/يمامألايفيوجتلاضرعلا
.فلخلاوأمامألانمةرايسللاًدهشمضرعي
Bowlضرعلاةقيرطرزسملا View

ماظنةشاشىلع"يفيوجتلاضرعلا"
ضرعنوكيامدنعهيفرتلاوتامولعملا
تارمةدعلرزلاسمليدؤيس.اًطشناريماكلا
مامألانمضرعلاقرطنيبليدبتلاىلإ
هبنمونكرلادعاسمماظننوكيال.فلخلاو
اًرفاوتم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
Bowlضرعلاةقيرطنوكتامدنع view
.ةطشن"يفيوجتلاضرعلا"
ضرعي:يفلخلا/يمامألايبناجلاضرعلا
بةدوجوملاتانئاكلارهظُياًدهشم
يفلخلاويمامألانيبناجلاراوج
ضرعلاةقيرطرزسملا.ةرايسلل

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
نوكي،كلذرفوتلاحيف:رجلاةلصوضرع
اًدهشمضرعي.ةروطقمبلاصتالاءانثأاًديفم
ةركةاذاحميفةدعاسمللرجلاةلصولاًبرقم
.ةروطقملاةنراقعمةرايسلابرجلاةلصو
ءانثأ)نكرلا(Pعضولاىلإلاقتنالايدؤيس
قيشعتىلإهذهضرعلاةقيرطليغشت
.اًيئاقلت)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارف

تاداشرإلاضرعي:هيجوتلاطوطخ
ةيقفألاتامالعلالثمت.ةحاتملاةيهيجوتلا
.ةرايسلانمةفاسملا
ةروصضرعي:لفسألىلعأنمضرعلا
قرطبناجىلإ،ةرايسلابةطيحملاةقطنملل
تامولعملاماظنةشاشيفىرخأضرع
Topليطعتوأنيكمتنكمي.هيفرتلاو Down
رزلاىلعطغضلاب)لفسألىلعأنم(

Top Down View)لفسألىلعأنمضرع(
.تارمةدع
طبرلاةلصوهيجوت
اًهيجوت،ةرفوتمتناكاذإ،ةزيملاهذهضرعت
ةدعاسمللاريماكلاةشاشىلعاًزكرمتماًيدرف
نراقعمةبكرملارجةلصوةركةاذاحميف
مثةروطقملاهيجوتطخرزددح.ةروطقملا
نراقىلإةروطقملاهيجوتطخةاذاحمبمق
ةرايسللرمتسملاهيجوتلابمق.ةروطقملا
نمفصتنملايفهيجوتلاطخىلعظافحلل
بكارتضرعمتينل.عوجرلاءانثأنراقلا
طخطيشنتءانثأRVCنكرلادعاسماريماك
رجلاةلصوهيجوترفاوتيال.ةروطقملاهيجوت
.يسايقلاضرعلايفىوس
ةعرسبمامأللةدايقلادنعةروطقملاصحفل
،)ةعاسلايفليم٨(س/مك١٢نمرثكأ
ةشاشيف)اريماكلا(CAMERAةملكسملا
اريماكلاضرعلهيفرتلاوتامولعملاماظن
وأضرعلانمجورخللXسملا.ةيفلخلا
.ناوثنامثرورمدعباًيئاقلتجورخلامتيس
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ريذحت}
طقفطبرلاةلصوهيجوتمدختسا
رجةلصوىلإةبكرملاعوجريفةدعاسملل
ىلعأةعرسبكرحتلادنع،وأةروطقملا
،)ةعاسلابليم٨(ةعاس/مك١٢نم
ال.ةعرسبةروطقملاعضوصحفل
ذاختالثم،رخآضرغيألهمدختست
ىلعةيرورملاةراحلارييغتنأشبتارارق
ةراحلارييغتبمايقلالبق.قيرطلا
رظنلاوايارملاصحفتباًمئادمق،ةيرورملا
مادختسالانعجتنيدق.كفتكقوفنم
وأكلةبسنلابةريطخةباصإبسانملاريغ
.نيرخآلل

Park Assist)نكرلادعاسم(
نكرلادعاسمماظنبةزهجمةبكرملانوكتدق
نكرلادعاسمماظنوأ)RPA(يفلخلا
فورظلظيف.)FRPA(يفلخلاويمامألا
ةدعاسمنكرلادعاسمماظنلنكمي،ةنيعم
نكرلاوفلخللعوجرلاتاروانمءانثأقئاسلا
/مك٩نعديزتالةعرسبةبكرملاةدايقدنع
رشؤملاريشي.)ةعاسلايفلايمأ٦(ةعاس
نأىلإنكرلادعاسمماظنرزيفءاضملا
.زهاجماظنلا
تادصملايفةدوجوملاتارعشتسملاسيقت
مادختسابماسجألاوةبكرملانيبةفاسملا
تارعشتسملاهذهميمصتمت.رانوسلاةينقت

ىلإاهعافترالصيةنيعمماسجأنعفشكلل
)مادقأ٤(رتم١٫٣واهفلخ)مادقأ٦(رتم١٫٨
مس٢٥نمرثكأاهعافتراغلبيكتبكرممامأ
.)تاصوب١٠(
اذإامىلعةفلتخملاةيئيبلافورظلارثؤتدق
نعفشكلاعيطتسينكرلادعاسمماظنناك
ةفاظنىلعظفاح.كلذىدموماسجألا
،تاخاستالاو،لحولانمتارعشتسملا
فظنو؛جلثلالحوو،ديلجلاو،جلثلاو
تاجرديفةرايسلالسغدعبتارعشتسملا
تارعشتسملافشتكتالدق.دمجتلاةرارح
هيبنتيفببستتدقوأماسجألاةفيظنلاريغ
.هيلإةجاحلامدعدنعماظنلا

ريذحت}
نعًاليدبسيلنكرلادعاسمماظننإ
ماظنفشتكيال.ةظقيلاوةقيقدلاةدايقلا
وأةاشملاوألافطألانكرلادعاسم
ةيأوأتاناويحلاوأتاجاردلايدئاق
اًدجةبيرقلاكلتالو،دصملالفسأماسجأ
رفاوتيالو.اهنعاًدجةديعبلاوأةبكرملانم
ىلعأتاعرسىلعةدايقلادنعماظنلااذه
.)ةعاسلايفلايمأ٦(ةعاس/مك٩نم
،ةرايسلافلتوأةافولاوأةباصإلايدافتل
،نكرلادعاسمماظندوجويفىتح
ةقطنملانمققحتلاىلعاًمئادصرحا
ايارملاعيمجيفرظنلاوةرايسلابةطيحملا
.فلخللعوجرلاوأمامأللكرحتلالبق

ماظنلالمعيفيك
هبشتضرعةشاشىلعةرايسلايوتحتدق
اهبةعومجمىلعنكرلادعاسمماظنلجردملا
فشتكممسجلردقملاعقوملالثمتةطرشأ
حبصيامدنعو.مسجلانمةبكرملاةفاسمو
نمديزملاءيضي،برقأفشتكملامسجلا
ىلإرفصألانمنوللالوحتيوةطرشألا
تابكرملارهظتس.رمحألامثيلاقتربلا
يفلخلاءزجلايفجردملاRPAـبةزهجملا
ضرعتس،ةزهجمتناكاذإو،ةبكرملانم

FRPAفلخلاومامألايفجردملا.
هيبنتتوصلالخنمقئاسلاماظنلارذحي
راسميفةريطخنوكتدققئاوعدض
راسميفمسجفاشتكامتيامدنع.ةبكرملا
عامسمتيس،فلخلايفةرملوألةدايقلا
دعقمضبنيفوسوأ،فلخلانمدحاوهيبنت
هيبنتدعقمباًزهجمناكاذإنيترمقئاسلا
،اًدجاًبيرقمسجلانوكيامدنع.ةمالسلا
وأمامألانمهيبنتتاوصأسمخردصتس
ضبنيوأمسجلاعقومىلعاًدامتعا،فلخلا
هيبنتلاتاوصأ.تارمسمخقئاسلادعقم
متكمتيدق.ةيفلخلانمىلعأمامألايف
توصلامتكرزىلعطغضلابهيبنتلاتاوصأ
.ةشاشلاىلع
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هفاقيإوماظنلاليغشت
فاقيإوأنكرلادعاسمماظنليغشتنكمي
.هيفرتلاوتامولعملاماظنمادختسابهليغشت
/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإرظنا

١٣١.

فاقيإوأنكرلادعاسمماظنليغشتيدؤي
ليغشتفاقيإوأليغشتىلإاًضيأهليغشت
ةيئاقلتلاةلمرفلاوفلخللعوجرلاريذحت
.تقولاسفنيف)RAB(فلخللعوجرلل
ةلاسررهظت،ماظنلاليغشتفاقيإدنع

PARK ASSIST OFF)النكرلادعاسم
ةلاسرلاهذهيفتخت.ةشاشلاىلع)لمعي
.تقولانمةريصقةرتفدعب
،ةلصتمةروطقمةلصواهبةرايسلاتناكاذإ
ONددحف - ATTACHEDمئاوقمادختساب
ماظنلحامسللهيفرتلاوتامولعملاماظن
.حيحصلكشبلمعلابهيفرتلاوتامولعملا
ةلصوضيوعتنكرلادعاسمماظنعيطتسي
رتم٠٫٣ىلإاهضرعواهلوطلصتةروطقم

نكرلادعاسمماظنلمعيالدق.)مدق١(
ربكأةروطقمتالصودوجوعمحيحصلكشب
نعةقيقدريغتامولعمرفويوةروطقملل
فلخلايفماسجألا
دنعنكرلادعاسمماظنليغشتفاقيإبمق
ريغهيبنتتاوصأعنملةروطقمبحس
ةجاردلالماحليصوتدنعواهيفبوغرم
.ميلسلاليغشتلانامضل
لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملا
:ةشاشلاىلعةيلاتلالئاسرلارهظتدق

SERVICE PARK ASSIST)ةنايصبجي
)نكرلادعاسم
تالاحلانمققحتف،ةلاسرلاهذهترهظاذإ
:ةيلاتلا
صرحا.ةفيظنتارعشتسملانوكتالدق.

ةيفلخلاوةيمامألاتادصملافيظنتىلع
ديلجلاوخاسوألاونيطلانمةبكرملل
تاميلعتىلععالطالل.لحولاوجلثلاو
يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار،فيظنتلا
/٣٦٦.

نكرلادعاسمماظنتارعشتسمنوكتدق.
عمجتينأنكمي.جلثلاوأعيقصلابةاطغم
تارعشتسملالوحجلثلاوأعيقصلا
نكميو،اًموداًيئرمنوكيالدقو،اهفلخو
يفةبكرملالسغدعبكلذثدحينأ
الإةلاسرلاهذهيفتختالدق.درابسقط
.جلثلاوأعيقصلانابوذدعب

دوجومدعوةلاسرلاهذهروهظةلاحيف
ىلإةبكرملاذخ،هالعأةروكذملاطورشلا
.اهحالصإلليكولا

PARK ASSIST OFF)نكرلادعاسم
)لمعيال
ببسبنكرلادعاسمماظنطيشنتمتيملاذإ
ىلعةلاسرلاهذهرهظتسف،ةتقؤمةلاح
:ةيلاتلاتالاحلايفكلذرهظيدق.ةشاشلا
.ماظنلاليطعتبقئاسلاماق.
تارعشتسملابجحباًيلاحمسجموقي.

،ةجاردلالماح،لاثملاليبسىلع(ةيفلخلا
،ةروطقملاةلصوو،ةعتمألاقودنصبابو
دوعيس،مسجلاةلازإدرجمب)كلذىلإامو
ليغشتلاعضوىلإنكرلادعاسمماظن
.يداعلا
ليكولاىلإةبكرملاذخ.فلاتّدصملا.

.تاحالصإلاءارجإلكبصاخلا
تازازتهالالثم،ىرخألافورظلارثؤت.

طغضوأةيئاوهلاةقرطملانعةرداصلا
،اًدجةريبكلاتانحاشلايفءاوهلالمارف
.ماظنلاءادأىلع

نكرلادعاسمماظن
)APA(يكيتاموتوألا
،ةنيعمفورظلظيف،هباهزيهجتمتاذإ
نسحملايئاقلتلاةبكرملانكردعاسملنكمي
)APA(ىلعدمتعتتارعشتسممادختسا
ةبكرملاةمدقملوطىلعرانوسلاةينقت
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نكرناكمفاشتكالاهبناوجواهفلخو
ةبكرملاموقتس.اًيئاقلتةبكرملانكروةبكرملا
كرحتتفشتكمناكميفاًيئاقلتةروانملاب
.ؤطابتلاةعرسنمةبيرقوأؤطابتلاةعرسب
ةلمرفلاوهيجوتلاقيرطنعكلذمتي
نأبجي.اًيئاقلتسورتلالقنوعراستلاو
قيبطتلدادعتساىلعاًمئادقئاسلانوكي
ضرعلاةشاشدعاسُت.رمألامزلاذإةلمرفلا
تاروانمءانثأهيجوتلايفةيتوصلاتاهيبنتلاو
.نكرلا

ريذحت}
يفماسجألااًمئادAPAفشتكيالدق
لثم(ةبلصلاريغماسجألاونكرلاةحاسم
ةلسلسلاتاذراوسألاوتاريجشلا
لفسأةدوجوملاماسجألاو)ةلسلستملا
لثم(ضرألانعةعفترملاءايشألاودصملا
ةقلعملاماسجألاو)ةحطسملاتانحاشلا
لثم(لثمضرألاىوتسمتحتماسجألاو
لثم(ةكرحتملاماسجألاوأ)ةريبكلارفحلا
.)تابكرملاوتاجاردلايبكاروةاشملا
ةبسانمنكرلاةفاسمنأنماًمودققحت
APAماظنبيجتسيالدق.ةبكرمنكرل
لثم،نكرلاةفاسميفتارييغتلاىلإ
وأصخشوأ،ةرواجملاةبكرملاكيرحت
فشتكيال.نكرلاةفاسملخدتءايشأ
ةيرورملاةلاحلابنجتيوأAPAماظن

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
نك.اهبناجبوأةبكرملافلخةدوجوملا
ةروانمءانثأةبكرملافاقيإلاًدعتسم
.نكرلا

يئاقلتلانكرلاطيشنتةيفيك

ةحفصلايفOىلعطغضا،APAطيشنتل
يكلهيفرتلاوتامولعملاةشاشلةيسيئرلا
ءانثأنكرةحاسمنعثحبلايفماظنلاأدبي
/مك٣٠نعديزتالةعرسبمامأللريسلا
،يضارتفالكشب.)ةعاسلايفًاليم١٨(ةعاس
ىلعةيزاوتملانكرلانكامأنعAPAثحبي
يتلاتارعشتسملاىدمىتحةبكرملانيمي
ةحاسمنعثحبلل.)مادقأ٥(رتم١٫٥غلبت
ةراشإليغشتبمق،راسيلاةهجنكرلل
،كلذرفاوتةلاحيف،وأىرسيلافاطعنالا
ماظنةشاشيفبناجلاديدحترييغتبمق
نيبنكرلاعضوليدبتل.هيفرتلاوتامولعملا
عمطغضا،"دماعتم"و"يزاوتم"نيعضولا
نعثحبلاةيلمعءانثأOىلعرارمتسالا
مق،كلذرفاوتةلاحيف،وأحلاصنكرناكم
ماظنةشاشيفنكرلاعضورييغتب
.هيفرتلاوتامولعملا
نكامأعيمجيفنكرلاAPAعيطتسيال
:نكرلاناكمنوكينأبجي.ةغرافلانكرلا
ةبكرملابسانيليفكيامبريبك.

.حيرملكشب

ماظنللرواجمدومعوأرادجوأةبكرمهب.
.هعمةاذاحملل

رهظي،اًمامتلهؤملانكرلاناكمزايتجادعب
زكرميفرمحأفقوتزمروهيبنتتوص
APAراتخي،ماعلكشب.قئاسلاتامولعم
نكلو،ةبكرملافلخغرافنكرناكمبرقأ
يفربكأةحاسمددحيدقفورظلاضعبيف
.أدبتلاًمامتاهفقوأوةرايسلائطبأ.فلخلا
كهيجوتدنع.ةضورعملاتاميلعتلاعبتا
Rىلإلقتنا،فلخللعوجرلاعضويفةدايقلل
.لمارفلاىلعطغضلاءانثأ)فلخللعوجرلا(
عفرلهيبنتكةزيجوةرتفلةدايقلاةلجعزتهتس
لمارفلاريرحتبمق.ةدايقلاةلجعنعكيدي
نكرلاءدبلزازتهالافقوتيامدنعءطبب
،لمارفلاو،ةبكرملاهيجوتءانثأ.يئاقلتلا
ناكمىلإاًيئاقلتسورتلالقنو،عراستلاو
نك.ةطيحملاةئيبلانمققحت،نكرلا
وأةاشملاوأةبكرملابنجتلفقوتللاًدعتسم
.ماسجألا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٦٨
ىلإةراشإللمدقتمهسضرعمتي
ءاهتنالادرجمب.نكرلاةروانمةلاح
ةبكرملافقوتويئاقلتلانكرلانم
ةلاسرضرعمتيس،اًمامت

FINAL POSITION - PRESS BRAKES
.)لمارفلاىلعطغضلا-يئاهنلاعضوملا(
ردصتسو،لمارفلاىلعرارمتسالاعمطغضا

APAةلاسرضرعتوهيبنتتوص
PARKING COMPLETE)نكرلالامتكا(.

)نكرلا(Pعضوىلإةبكرملاسورتلقنبمق
.نكرلالمارفمادختسابمقو

يئاقلتلانكرلاءاغلإدعاسمطيشنتةيفيك
يزاوملاناكملانم
نميئاقلتلانكرلاءاغلإدعاسمطيشنتل
وأيجمربلارزلاىلعطغضا،يزاوملاناكملا
ءانثأةبكرملاليغشتدعبOبلصلاحاتفملا
لمارففاقيإو)نكرلا(Pعضويفاهكرت
راسمديدحتىلعاًرداقماظنلاناكاذإ.نكرلا
ضرعمتيسف،نكرلاناكمنمجورخلل
رارغىلعو.نكرلاءاغلإتارايخلةشاش

ةضورعملاتاميلعتلاعبتا،يئاقلتلانكرلا
نكرءاغلإناكمبةطيحملاةئيبلانمققحتو
.ةبكرملا
يئاقلتلانكرلاءاغلإنمءاهتنالادرجمب
ةلاسرضرعمتيس،اًمامتةبكرملافقوتو

FINAL POSITION - PRESS BRAKES
.)لمارفلاىلعطغضلا-يئاهنلاعضوملا(
ردصتسو،لمارفلاىلعرارمتسالاعمطغضا

APAةلاسرضرعتوهيبنتتوص
TAKE CONTROL)عضومت.)ةدايقلالوت

نمجورخلاراسمنوكيثيحبنآلاةبكرملا
سورتلالقنا.قئاوعلانماًيلاخنكرلاناكم
.اًديعبةدايقلاءدبل)ةدايقلا(Dعضوىلإ

نكرلاءاغلإوأيئاقلتلانكرلاءاغلإةيفيك
يئاقلتلا
يئاقلتلانكرلاءاغلإوأيئاقلتلانكرلاءاغلإل
ىلع"X"وأOىلعطغضا،تقويأيف
ىلعنكوهيفرتلاوتامولعملاةشاش
موقي.ةرايسلايفمكحتلافانئتسالدادعتسا

APAمادختسامتيىتحةبكرملاتيبثتب
سورتلقنوألمارفلاوأنكرلالمارف
ةدايقلاءدبل.)نكرلا(Pعضوىلإةبكرملا
سورتلالقنامثلمارفلاىلعطغضا،اًديعب
.)ةدايقلا(Dعضوىلإ
لخدتوةبكرملافورظضعباًضيأيغلتدق
:يئاقلتلانكرلاقئاسلا
.اًيوديةبكرملاهيجوتبقئاسلاموقي.
.اهبحومسملاةعرسللىصقألادحلازواجت.
.APAماظنيفأطخثودح.
تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظنطيشنت.

.قالغناللةعناملالمارفلاوأ
لقنمتيوأنكرلالمارفقيشعتمتي.

.)P(نكرلاعضولاىلإةبكرملا
حتفونامألامازحكفىلعقئاسلالمعي.

.بابلا
ماظنلادودح
دودحيئاقلتلانكرلادعاسمماظننمضتي
:ماظنللنكميال.ةنيعم
/مك٥زواجتتتاعرسبةبكرملاةروانم.

.)ةعاسلايفلايمأ٣(ةعاس
ةينوناقنكرلاةحاسمتناكاذإامفاشتكا.

.ةديقموأ
فيصرلاطوطخوتامالعفاشتكا.
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ةبكرملاةاذاحمبطبضلابةبكرملانكر.

نمبارتقالاةلاحيفةصاخ،اهلةرواجملا
نكرلاةحاسمتناكاذإوأةيوازبةقطنملا
.ةيوازتاذ
.اًدجريبكناكميفطبضلابنكرلازكرمت.
.اًمودةريصقلاةفصرألافاشتكا.
.ةروطقميأبحسءانثألمعلا.
قيرطنعاهضفخوأةبكرملاعفرةفيظو.

.)ةزهجمتناكاذإ(يئاوهلاقيلعتلا
اهنمبارتقالاوأرورملاةكرحفاشتكا.

يزاوتمناكمنمجورخلادنعاًيئاقلت
لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملا
ةحاسميففلخلاىلإةبكرملاعجرتملاذإ
موقينأماظنللنكميف،ةعقوتملانكرلا
.اًقباستفشتكاةحاسميفةبكرملاةروانمب

عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا
)RAB(فلخلل
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاتاذتارايسلا
عوجرلاريذحتماظناهب)ACC(ةعرسلاتابث
عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنوفلخلل
)RAB(.سرتقيشعتدنعR)لمعي)عوجر
تاهيبنترادصإىلعفلخللعوجرلاريذحت
كلذوةرايسلافلخةعقاولاماسجألانأشب
يفليم٥(اس/مك٨نمربكأتاعرسىلع

اًيئاقلتRABماظنمدختسيدقامك،)ةعاسلا
٣٢-١نيبحوارتتتاعرسىلعةوقبةلمرفلا
.)ةعاسلايفليم٢٠-٠،٥(اس/مك
كانهناكاذإدصقنودRABطيشنتمتيدق
طغضا،RABليطعتل.ةبكرملابلصتممسج
.Xرزىلع

فوسفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظن
دنعفلخلانمةدحاوةرمةرافصقلطي
هيبنتدعقمزتهيوأ،ةرملوألمسجفاشتكا
فشتكيامدنع.نيبناجلاالكنمنيترمنامألا
،ثودحلاكشوىلعمداصتكانهنأماظنلا
رعشتوأ،فلخلانمةرافصلاتوصعمست
نمنامألاهيبنتدعقميفتازازتهاسمخب
ليغشتاضيأكانهنوكيدقو.نيبناجلاالك
.لمارفللداحوعيرس

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

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

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

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

Rear Pedestrian Alert Indicator
( يفةاشمدوجوفاشتكاهيبنترشؤم

فلخلا )

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

ريذحت}
يفةاشمدوجوفاشتكاهيبنتيدؤيال
رفويالو.اًيئاقلتةبكرملاةلمرفىلإفلخلا
،ةاشمدوجوفشتكيملامكلذكاًهيبنت
:اذإةاشملاعيمجفشتكيالدقو

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
،ةرشابمةبكرملافلخيِشاَملانكيمل.

ةيؤرلااريماكيفلماكلابهتيؤرنكميو
عضويففقاووأ،)RVC(ةيفلخلا
.ميقتسم

.ةعومجمنماًءزجيِشاَملاناك.

.ًالفطيِشاَملاناك.

كلذيفامب،ةفيعضةيؤرلاتناك.
وأرطملاوأبابضلاوأةيليللافورظلا
.جلثلا
)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكتناك.

.ديلجلاوأجلثلاوأخاسوألابدودسم
وأ)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماكنكتمل.

حيباصملاوأةيفلخلاحيباصملا
لمعةلاحيفوأةفيظنةيطايتحالا
.ةبسانم

عوجرلا(Rعضولايفةبكرملانكتمل.
.)فلخلل
ضرعتلاوأةافولابنجتيفةدعاسملل
ةاشمدوجومدعنماًمئاددكأت،ةباصإلل
،اذلو.فلخللعوجرلالبقةبكرملالوح
ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني
رظنا.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
ةفاظنىلعظفاح.٢٠٩/ةيئاقولاةدايقلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
حيباصملاو)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك
يفوةيطايتحالاحيباصملاوةيفلخلا
.ةديجةلاح

يفةاشمدوجوفاشتكاهيبنتطبضنكمي
Alertوأ"ليغشتلافاقيإ"Offىلعفلخلا
ةاشمدوجوفاشتكا"ةيئزجعجار."هيبنتلا"
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف"فلخلاب
ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ
نكمي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.١٣١/
تارفاصلاتوصىلعتاهيبنتلاطبض
عون"ةيئزجعجار.دعقملاتاضبنوأةيريذحتلا
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"يف"هيبنتلا
ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ
/١٣١.

ضراعتملارورملاهيبنتماظن
)RCTA(يفلخلا
نمهيبنتلاماظنضرعي،هرفوتلاحيف
ثلثم)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
ماظنةشاشيفمهسباًبوحصمرمحأريذحت
راسيلاوأنيميللهجتيةيهيفرتلاتامولعملا
نمةمداقلارورملاةكرحنمريذحتللكلذو
ماظنلااذهفشتكي.راسيلاوأنيميلا
)مدق٦٥(رتم٢٠نماًءدبةمداقلاماسجألا
فاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأراسينم
نمتارافصثالثقلطنتنأامإف،مسج

دعقمبتازازتهاثالثوأراسيلاوأنيميلا
ىلع،راسيلاوأنيميلاىلعنامألاهيبنت
.ةدوصرملاةبكرملاهاجتابسح
ةروطقمدوجوعمةدايقلا
ّرجءانثأفلخللعوجرلادنعاًرذحنك
اًيئاقلتRCTAماظنليطعتمتيس.ةروطقم
.ةبكرملابةروطقمليصوتدنع
صئاصخلافاقيإوأليغشت
هليغشتفاقيإوأRCTAماظنليغشتنكمي
رظنا.ةيهيفرتلاتامولعملاماظنمادختساب
ءافضإلفسأ"مداصتلا/فاشتكالاةمظنأ"
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةبكرملاةدايقدنع
)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
دعاسمو)FPB(ةيمامألاةاشملاةلمرفو
هيبنتو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
ماظنو)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنمو،ةيليللاةيؤرلا
ةيكيتاموتوألائراوطلاةلمرفماظنوأ/و
)AEB(،بنجتىلعدعاستةمظنألاهذهنإف
.هرارضأنمليلقتلاوأمداصتلا

يمامألامداصتلاراذنإماظن
يمامألامداصتلانمريذحتلادعاسينأنكمي
)FCA(نعجتانلاررضلاليلقتوأبنجتيف
دنع.ةيمامألاةهجلايفتامداصتيأ
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ةعرسبكمامأريستةبكرمنمبارتقالا
رمحأضيمورادصإبFCAماظنموقي،ةريبك
ىلإةفاضإلابيمامألاجاجزلاىلعهيبنتلل
دعقميفتاضبنوأةعيرستارفاصرادصإ
ىلعكلذكFCAماظنلمعيامك.قئاسلا
دنعنوللاينامرهكيرصبهيبنتةءاضإ
.اًدجةريبكةجردبىرخأةبكرمنمبارتقالا
قاطنيفتابكرملاFCAماظنفشتكي
)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠يلاوحغلبتةفاسم
ةعاس/مك٨نمىلعألاتاعرسلاعملمعيو
ةزهجمةبكرملاتناكاذإ.)ةعاس/ليم٥(
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاب
)ACC(،ىلعتابكرمفاشتكاعيطتسيهنإف
ابيرقت)مدق٣٦٠(رتم١١٠غلبتتافاسم
ةزيمرظنا.تاعرسلاعيمجعملمعلاو
.٢٥٠/)مدقتم(ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا

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

FCAيذلايفاكلاتقولانأشباًريذحت
الدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
ماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأكلرفوي

FCAةاشمدوجونأشبكلذككرذحيال
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
روسجوأراوسأوأتامالعوأتاناويحوأ
.ءايشألانمكلذريغوأءانبلاليماربوأ
ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
رظنا.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
.٢٠٩/ةيئاقولاةدايقلا

تارايخلالخنمFCAماظنليطعتنكمي
/فاشتكالاةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصخت
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا
.١٣١/ةبكرملا

كمامأيتلاةبكرملانعفشكلا

اذإالإقلطنتنلFCAماظنتاريذحت
دنع.كمامأةبكرمFCAماظنفشتكا
يفةبكرملارشؤملوحتي،ةبكرمفاشتكا
فاشتكارذعتيدق.رضخألانوللاىلإمامألا
قرطلاجراخموأتافطعنملايفتارايسلا
فعضببسبتاعفترملايفوأةعيرسلا
كمامأيتلاةرايسلاتناكاذإوأ؛ةيؤرلا
ماسجأيأوأةاشملاةطساوباًيئزجةبوجحم

يأفاشتكاFCAماظنىلعرذعتيسو.ىرخأ
يفلماكلابنوكتىتحمامألايفةرايس
.ةدايقلاةراح

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



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

٢٧٣ ليغشتلاوةدايقلا
تامداصتلانمهيبنتلا

ةيولعلاةشاشلاعم

ةيولعلاةشاشلانودب

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

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا

هيبنتلاتيقوتديدحت
نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
ىلعطغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
وأ)ديعب(FarىلعFCAتيقوتطبضل]

Medium)طسوتم(وأNear)نيبي.)بيرق
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
رييغتىلإيدؤيالFCAيفتيقوتلادادعإ
وأ)ديعب(Farةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإ

Medium)طسوتم(وأNear)نكمي.)بيرق
ةلصافلاةفاسملادادعإىلعتاليدعتءارجإ
مكحتلليمؤالتلاماظنلاقيشعتءانثأةعباتملل
.ةعرسلاتابثيف

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

ماظنلافيظنت
دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.
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ليغشتلاوةدايقلا٢٧٤
)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف
ليلقتوأبنجتىلعAEBماظندعاسيدق
.ةيمامألاةهجاولاتامداصتنعمجانلاررضلا
ةدعاسمماظنىلعاًضيأAEBماظنلمتشي
ماظنلافاشتكادنع.)IBA(يكذلالمارفلا
يفريستوكراسميفكمامأةرايسل
كشوىلعاهنإثيحبهسفنهاجتالا
ريفوتماظنللنكميف،كترايسبمادطصالا
اذهو.ةرايسلافاقيإلاًيئاقلتةلمرفلاوأمعد
ىلعوأمادصلابنجتىلعدعاسيسرمألا
ةدايقلادنعمداصتلاراثآنمليلقتلالقألا
ةلمرفمتيدق،فقوملابسحىلع.مامألل
نأنكمي.قفربوأةوقباًيئاقلتةرايسلا
طقفهذهةيئاقلتلاةئراطلاةلمرفلاثدحت
رهظيو.امةبكرمدوجوفاشتكاةلاحيف
مامألايفةبكرمرشؤمةءاضإلالخنمكلذ
مداصتلاراذنإماظنرظنا.FCAماظنبصاخلا
.٢٧١/يمامألا

/مك٨نيبمامأللةدايقلادنعماظنلالمعي
ةعاس/مك٨٠و)ةعاسلايفلايمأ٥(ةعاس
تابكرملايفوأ)ةعاسلايفلايمأ٥٠(
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلابةدوزملا
يفليم٢(ةعاس/مك٤قوفةعرسلا
ىتحتارايسلافاشتكاهنكميو.)ةعاسلا
.اًبيرقت)اًمدق١٩٧(اًرتم٦٠ةفاسم

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

تاعفترملاةريثكوأةيوتلملاقرطلا
.تاضفخنملاو

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب
فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.

ةلاحيفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلا
ةلاحيفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.

يأوأةاشملاةطساوباًيئزجاهبجح
.ىرخأماسجأ
،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

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

ريذحت}
طغضلاباًيئاقلتAEBماظنموقينأنكمي
يتلافقاوملايفةرايسلالمارفىلع
دقف.اهببوغرمريغوةعقوتمريغنوكت
تامالعو،كمامأةفطعنمةبكرملبيجتست
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
.ةكرحتملاريغىرخألاماسجألاو،قيرطلا
ىلعةوقبطغضا،AEBماظنزواجتل
.اًنمآكلذناكاذإ،ةعرسلاةساود

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

ىلعطغضلادنعIBAماظنليعفتمتيدق
زيزعتلالخنمةعرسبلمارفلاةساود
بارتقالاةعرسىلعادامتعالمارفلا
.كمامأيتلاةبكرملاوحنةفاسملاو
كرحتوأةطيسبلالمارفلاةساودتاضبن
ايعيبطارمأدعيتقولااذهلالخةساودلا
لمارفلاةساودىلعطغضلاةلصاوميغبنيو
IBAماظنريرحتمتيس.جايتحالاردقب
.لمارفلاةساودكرتدنعطقفايكيتاموتوأ
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ريذحت}
ةلمرفةجردةدايزبIBAماظنموقيدق
ريغلكشبفقاوملاضعبيفةبكرملا
ةكرحةقاعإيفببستتدقو.يرورض
نعكمدقعفرا،كلذثدحاذإ.رورملا
لمارفلاليغشتبمقمثلمارفلاةساود
.جايتحالاردقب

ئراوطلالمارفماظنليطعتنكمي
لمارفلادعاسمماظنو)AEB(ةيكيتاموتألا
/فاشتكالاةمظنأ"رظنا.)IBA(يكذلا
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا
.١٣١/ةبكرملا

ريذحت}
بحسءانثأIBAوأAEBماظنمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
ليغشتفقوأ.مداصتعوقووةرايسلاىلع
بحسءانثأهيبنترادصإبمقوأماظنلا
.ةروطقم

ريغماظنلانأبديفتةلاسررهظتدق
:اذإرفوتم
جاجزلاوأةبكرملانميمامألاءزجلاناك.

.فيظنريغيمامألا
رثؤيفيثكلاجلثلاوأريزغلارطملاناك.

.ماسجألانعفشكلاةيلمعىلع

مكحتلا/StabiliTrakماظنبةلكشمدجوت.
.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

.ةمدخىلإAEBماظنجاتحيال

ةاشملاةلمرفماظن
)FPB(مامألاب
يفاًدوزمناكاذإFPBماظندعاسيدق
نعمجانلاررضلانمدحلاوأبنجت
ةاشملاعمةيمامألاةهجاولابتامادطصالا
دنعةرايسلليمامألاراسملانمنيبيرقلا
اًرشؤمFPBماظنضرعي.مامأللةدايقلا
ةاشملادحأدوجوفاشتكادنع،~،اًينامرهك
ةاشملادحأنمبارتقالادنع.مامألاب
ماظنردصي،اًدجةريبكةعرسبنيفشتكملا

FPBيمامألاجاجزلاىلعهيبنتللرمحأاًضيمو
دعقميفتاضبنوأةعرسبتارفاصردصتو
اًمعدريفوتFPBماظنلنكميامك.قئاسلا
.اًيئاقلتةبكرملاةلمرفبموقيوأةلمرفلل
يكذلالمارفلادعاسمماظنلااذهنمضتي
)IBA(لمارفماظنبيجتسيدقامك
رظنا.ةاشملل)AEB(يئاقلتلائراوطلا
.٢٧٤/)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف

دنعةاشمدوجوبهبنيوFPBماظنفشتكيدق
٥(ةعاس/مك٨نيبتاعرسبمامأللريسلا
.)ةعاس/اليم٥٠(ةعاس/مك٨٠و)ةعاس/ليم
دوجوماظنلافشتكي،راهنلابةدايقلاءانثأ
ًارتم٤٠غلبتةيبيرقتةفاسملصيامبةاشم
ءادأنوكي،راهنلابةدايقلاءانثأ.)ًامدق١٣١(
.اًدجاًدودحمماظنلا

ريذحت}
ةلمرفبموقيوأاًهيبنتFPBماظنيطعيال
دحأدوجوفشتكيملام،اًيئاقلتةبكرملا
دوجوFPBماظنفشتكيالدقف.ةاشملا
:لافطألاكلذيفامب،ةاشملادحأ
،ةرشابمكمامأةاشملانوكيالامدنع.

امدنعوأاًبصتنمفقيوأاًمامتنييئرموأ
.ةعومجمنماًءزجنوكي
كلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.

رطملاوأبابضلاوأليللاتقوفورظ
.جلثلاوأ
اًدودسمFPBماظنرعشتسمناكاذإ.

.ديلجوأجلثوأخاسوأب
جاجزلاوأةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.

ريغةلاحيفوأفيظنريغيمامألا
.ةميلس

ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
ديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
/ةيئاقولاةدايقلاعجار،تامولعملانم

يمامألاجاجزلاىلعظفاح.٢٠٩
FPBماظنرعشتسموةيسيئرلاحيباصملاو
.ةديجةلاحيفواًفيظن
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ليغشتلاوةدايقلا٢٧٦
ليغشتلافاقيإىلعFPBماظنطبضنكمي
لالخنمةلمرفلاوهيبنتلاوأهيبنتلاوأ
/فاشتكالاةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصخت
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا
.١٣١/ةبكرملا

نوريسينيذلاةاشملانعفشكلا
كمامأ

ةلمرفلامتتنلواًهيبنتFPBماظنردصي
دحأدوجوFPBماظنفشتكيملاذإةيئاقلتلا
ةاشملادحأدوجونعفشكلادنع.ةاشملا
رشؤمضرعيس،ةبكرملامامأريسينيبيرقلا
.اًينامرهكاًنولكمامأةاشملادوجو

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

نمةيئاقلتلاةلمرفلاةيصاخليطعتنكمي
دوجوفاشتكا"رظنا.ةرايسلاصيصختلالخ
/فاشتكالاةمظنأ"يف"مامألابةاشم
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا
.١٣١/ةبكرملا
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ريذحت}
ءانثأمامألابةاشملاةلمرفماظنمادختسا
نادقفيفببستيدقةروطقمبحس
.مداصتعوقووةرايسلاىلعةرطيسلا
هيبنترادصإبمقوأماظنلاليغشتفقوأ
.ةروطقمبحسءانثأ

ماظنلافيظنت
،ميلسلكشبلمعيالFPBماظننأادباذإ
فيظنتلالخنمةلكشملالحمتيدقف
ةآرممامأيمامألاجاجزللةيجراخلاةهجلا
.ةيفلخلاةيؤرلا

ةيليللاةيؤرلاماظن
ةدعاسمماظنلااذهلنكمي،اًدوزمناكاذإو
دوجوبقئاسلاهيبنتوةيؤرلايفقئاسلا
فلخةبكرملامامأهمخضتاناويحوأةاشملا
متي.ةيسيئرلاحيباصملابةءاضملاةقطنملا
مامألابدوجوملارظنمللةيرارحةروصضرع
ةيفاكةجردباًملظموجلانوكيامدنع
ريبكناويحوأةاشمفاشتكامتاذإ.جراخلاب
رهظي،)اًمدق٨٢(اًرتم٢٥نمرثكأدعُبىلع
.ريبكلاناويحلاوأةاشملالوحرفصأعبرم
نأماظنلافشتكيامدنع،ةبكرملاكرحتءانثأ
نمبرتقيدقاًريبكاًناويحوأةاشملادحأ
ينامرهكزمررهظي،اهربعيوأةرايسلاراسم
ينامرهكعبرمرهظيوناويحلاوأةاشملل
ماظنلافشتكيامدنع.ددحملامسجلالوح

ريبكناويحوأةاشمنمبرتقتةبكرملانأ
وأرفصألاعبرملاريغتي،ةريبكةعرسبمامألاب
.رمحألانوللينامرهكلا

،ةاشملاةيامحلةلمرفلاماظنليغشتعمو
ةيولعةشاشهيبنتةيليللاةيؤرلاماظنيطعي
نأماظنلافشتكيامدنع)HUD(رمحأ
مامألابةاشملادحأنمبرتقتةبكرملا
ةرفاصردصت،كلذىلإةفاضإ.ةريبكةعرسب
ناكاذإنامألاهيبنتدعقمضبنيوأهيبنت
مامألابةاشملاةلمرفماظنرظنا.اًدوزم
)FPB(/٢٧٥.

ريذحت}
وأماسجألاعيمجماظنلافشتكيالثيح
يطعيالدق.ماسجألانمةبكرملاةفاسم
يفةدعاسمللٍفاكتقوباًريذحتماظنلا
.مادطصاثودحبنجت

عاعشلاتاذةيسيئرلاحيباصملا.١
ضفخنملا

يلاعلاعاعشلاتاذةيسيئرلاحيباصملا.٢
ةيليللاةيؤرلاماظن.٣

ضرعنكمي،تادادعلاةعومجمبرظنمديدحتب
تاسايقلاةزهجأةعومجمرظنا.ةيليللاةيؤرلا
ةيليللاةيؤرلاماظنليغشتنكمي.١٠٨/
:ةلاحيف
.لاعشإلاليغشت.
وأ)نكرلا(Pعضولايفةبكرملاتناك.

.يمامأسرت
.جراخلايفةيفاكةجردباًملظموجلاناك.
تقوءانثتساب،ةيسيئرلاحيباصملاليغشت.

.نكرلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٧٨
ةروصلالعجلتادادعلاةحولعوطسطبضا
ليغشتفقوأ.مزاللانماًعوطسرثكأ
.تادادعلاةعومجمبرخآرظنمديدحتبةروصلا
ةيؤرلاةروصنيابتوعوطسليدعتنكمي
ةشاشلامادختسابيدرفلكشبةيليللا
ةعومجمراسيىلعةدوجوملاةيسمللا
.تادادعلا
لثمةئفادلاماسجألارهظتنأضرتفملانم
ىرخألاتابكرملاوتاناويحلاوةاشملا
.ةيليللاةيؤرلاةشاشباًضايبرثكأةكرحتملا
لثمةدرابلاماسجألاودبتنأضرتفملانم
رثكأةفقوتملاتابكرملاوتاراشإلاوءامسلا
ىوسةيليللاةيؤرلاماظنرهظيال.ةملظ
ءايشألانمةدوربوأةنوخسرثكألاماسجألا
وألمارفلاحيباصمفشتكيالوهف.ةطيحملا
وأئراوطلاتاضماووأفاطعنالاتاراشإ
.ةراشإلاتامولعموأرورملاةكرححيباصم
ءاقلإلالخنمدعاسمكماظنلااذهمدختسا
ةنيفلانيبةروصلاىلعةعيرسةرظن
وأةروصلايفرظنلاقدحتال.ىرخألاو
ةءاضإلافورظتحتةروصلامدختست
.ةديجلا

ريذحت}
ةدايقلاءانثأةروصلايفرظنلاقدحتال
ةيؤرمدعيفببستيدقكلذنإثيح
دقف.كمامأةدوجوملاةمهملاماسجألا
.ىذأبنورخآلاوتنأباصتدقومدطصت

متيس،ريبكناويحوأةاشمفاشتكادنع
ةبكرملاكرحتءانثأ.هلوحرفصأعبرممسر
راسميفناويحلاوأةاشملانوكيامدنع
وأةاشملالوحينامرهكعبرمرهظي،ةبكرملا
ةنوقيأوةيليللاةيؤرلاةشاشىلعناويحلا
ةنوقيأوأ~ضرعتو،ةينامرهكلاةاشملا
امك.تادادعلاةعومجمىلع!وأ،ناويحلا
ةيولعلاةشاشلاباذهيشاملازمررهظي
)HUD(.برتقتةبكرمماظنلافشتكيامدنع
ريبكلكشبريبكناويحوأةاشملادحأنم
ةنوقيأوأةاشملاةنوقيأنوللوحتي،ةياغلل
ضرعيو،رمحأللينامرهكلاعبرملاوناويحلا
ىلع،!وأ~ءارمحةضماوةنوقيأ
وأةعيرسةرافصرودصعمةيولعلاةشاشلا
.اًدوزمناكاذإنامألاهيبنتدعقمضبن
تارافصلاوةاشملاماظنزومرطبضنكمي
فاقيإىلعنامألاهيبنتدعقمتاضبنو
فاقيإبةبكرملاصيصختلالخنمليغشت
رظنا.مامألابةاشملاةلمرفماظنليغشت
ةمظنأ"يف"مامألابةاشمدوجوفاشتكا"
عباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
.١٣١/ةبكرملاىلعيصخشلا

ريذحت}
ةبكرملاةلمرفبةيليللاةيؤرلاماظنموقيال
فشتكيملامتاهيبنتيطعيال.اًيئاقلت
الدق.مخضناويحوأةاشملادحأدوجو
كلذيفامبةاشمدوجوماظنلافشتكي
:تاناويحلاولافطألا
٢٥نملقأةفاسمدعبىلعاوناكاذإ.

.)اًمدق٨٢(اًرتم
ةرشابمةبكرملامامأاونوكيملاذإو.

نييئرمو،رعشتسملاةيطغتةقطنميف
نماًءزجوأنيبصتنمنيفقاوولماكلاب
.ةعومجم

ناويحلاوأيشاملاصخشلاناكاذإ.
لاجمربعةياغللةريبكةعرسبكرحتي
.ةجارددئاقلثمةيؤرلا
ةنيعماًعاونأيدترييشاملاناكاذإ.

.سبالملانم
ةأفطمةيسيئرلاحيباصملاتناكاذإ.

.نكرلادنعءانثتساب
ةيجراخلاةرارحلاةجردتناكاذإ.

.ةعفترم
يفكلذيفامب،ةيؤرلافعضلةجيتن.

.فيثكلاجلثلاوأرطملاوأبابضلا
وأخاسوأباًدودسمرعشتسملاناكاذإ.

.ديلجوأرطموأجلث
)عبتي(
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٢٧٩ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت
ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
ديزملل.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
/ةيئاقولاةدايقلاعجار،تامولعملانم

ةيليللاةيؤرلارعشتسمىلعظفاح.٢٠٩
.ةديجةلاحيفواًفيظن

Night Vision Detection Unavailable
ضرعمتيو)حاتمريغةيليللاةيؤرلافاشتكا(
ةيؤرلاماظنىلعرذعتيامدنع\ةنوقيأ
دق.تاناويحلاوأةاشملافاشتكاةيليللا
ةطيحملاةرارحلاتاجردعافتراببسبنوكي
الوةلاسرلاضفرنكمي.ىرخألافورظلاوأ
.ةمدخىلإماظنلاجاتحي
وأجلثلاوأرطملايفةروصلانوكتالدق
هاجتاةيؤرنمنكمتتالدقوةحضاوبابضلا
دشألاسقطلافورظيف.كمامأقيرطلا
ريغوةحضاوريغةروصلانوكتدق،ةوسق
.ةنايصىلإماظنلاجاتحيال.ةلمعتسم
نمةيليللاةيؤرلااريماكةفاظنىلعظفاح
ىتحيمامألاجاجزلاةلساغطيشنتلالخ
ةجردباًملظموجلانوكيامدنعتارمسمخ
تناكاذإ.ماظنلاليغشتهيفبعصيةيفاك
مدختساف،ةيبابضلازتامةيليللاةيؤرلاةروص
اريماكتاسدعفيظنتلةلتبمشامقةعطق
اريماكعقت.اًمامتاهفيفجتوقفربرعشتسملا
ةيلفسلاةيمامألاةكبشلافلخةيليللاةيؤرلا
.قئاسلابناجيسيئرلاحابصملالفسأ

ةروصبلمعتيكلاريماكلاةاذاحمبجيامك
،طبضلاىلإجاتحتاريماكلاتناكاذإ.ةحيحص
اريماكلاطبضلواحتال.ليكولاىلإعجراف
.كسفنب

ءايمعلاةقطنملاريذحت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةرابع)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ريسلاةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسمل
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنميفةدجاوتملا
ةرايسلانوكتامدنع.ءايمعةطقنقطانموأ
ةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورتدحأىلع
متاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلعضرعلا
.كلتءايمعلاةقطنملايفامةبكرمفاشتكا
متولمعتفاطعنالاةراشإتناكاذإ
فوس،بناجلاسفنىلعةبكرمفاشتكا
ًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلاةشاشضموت
ماظنلااذهنألاًرظن.ريسلاةراحرييغتمدعب
،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنمنمءزج
هذهمادختسالبقLCAلصفةءارقىجرُيف
.ةزيملا

)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت
هيبنتنإف،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةدعاسمةليسونعةرابعريسلاةراحرييغت
يدئاقةدعاسماهنكميريسلاةراحرييغتىلع

تابكرملاعمتامداصتلابنجتىلعتابكرملا
وأ،ةيبناجلاءايمعلاةقطنملايفةدجاوتملا
يفلخدتيتلاتابكرملاوأ،ءايمعلاةطقنلا
دنع.فلخلانمةعرسبقطانملاهذه
ءيضتس،ءايمعلاةقطنملايفةبكرمفاشتكا
ريسلاةراحرييغتهبنمريذحتضرعةشاش
اذإضمويسوةلباقملاةيبناجلاةآرملايف
متي.ليغشتلاديقفاطعنالاةراشإتناك
ءايمعلاةيبناجلاةقطنملاهيبنتماظننيمضت
)SBZA(ةراحلارييغتهبنمماظننمءزجك
.ةيرورملا

ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعLCAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
.ةنيعمةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
وأتاباصإلاعوقويفةراحلارييغتدنع
رييغتءارجإلبق.ةبكرملافلتوأةافولا
ِقلأو،ايارملانماًمئادققحت،تاراحلل
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ
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ليغشتلاوةدايقلا٢٨٠
LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢

.LCAةزيمليطعتمتي،ةروطقمبحسدنع
يطغي،ةروطقمبحسمدعةلاحيفو
اًبيرقتيواستةقطنمLCAماظنرعشتسم
رتم٣٫٥وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراح
اموهضرألانعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(
متي.)مدق٦(رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيب
يتلاتابكرملانماًضيأنيقئاسلاريذحت
ةفاسملفلخلانمةقطنملاهذهيفلخدت
فلخ)مدق٢٣٠(م٧٠يلاوحىلإلصت
.ةبكرملا

ةدتمملاءايمعلاةيبناجلاةقطنملا
)ESBZA(

ماظننإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
)ESBZA(ةدتمملاءايمعلاةيبناجلاةقطنملا
ةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونعةرابع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسملريسلا

تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنميفةدجاوتملا
ةقطنملافيضت.ءايمعةطقنقطانموأ
ءايمعلاةقطنملاةدتمملاةيبناجلاءايمعلا
اهبحستيتلاةروطقملابناجلوطىلع
.ةفيضملاةبكرملا
كرحتلاسورتدحأىلعةرايسلانوكتامدنع
ةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت،مامألل
امةبكرمفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلا
تناكاذإ.كلتةدتمملاءايمعلاةقطنملايف
ةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالاةراشإ
ةشاشضموتفوس،بناجلاسفنىلع
رييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلا
هيبنتنمءزجماظنلانألاًرظن.ريسلاةراح
هيبنتلصفةءارقىجرُيف،ريسلاةراحرييغت
.ةزيملاهذهمادختسالبقريسلاةراحرييغت

ريذحت}
قئاسلاهيبنتىلعESBZAماظنلمعيال
يدئاقوأةاشملاوأتابكرملانأشب
دصرقطانمجراختاناويحلاوأتاجاردلا
نأشبتاهيبنتكانهنوكيالدقو.ماظنلا
.ةنيعمةدايقفورظلظيفةراحلارييغت
يفاكلاهابتنالاةاعارممدعببستيدقو
وأتاباصإلاعوقويفةراحلارييغتدنع
رييغتءارجإلبق.ةبكرملافلتوأةافولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ِقلأو،ايارملانماًمئادققحت،تاراحلل
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظن
.فاطعنالاتاراشإ

ءايمعلاةيبناجلاةقطنملافاشتكاقطانم
ةدتمملا

SBZAماظندصرةقطنم.١

ESBZAماظندصرةقطنم.٢

LCAماظندصرةقطنم.٣

ةيؤرلامادعناةقطنمريذحتقاطنأدبي
ًابيرقتةبكرملاطسويف)SBZA(ةيبناجلا
ةقطنمأدبت.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتو
ةيبناجلاةقطنملانمهيبنتلانمريذحتلا
راتمأ٣يلاوحدنع)ESBZA(ةدتمملاءايمعلا
ةرايسللةيفلخلاةفاحلاىلإ)مادقأ١٠(
.ةبكرملافلخ)اًمدق٦٩(اًرتم٢١ىتحدوعتو
أًرتم١٢ةروطقملللوطىصقأغلبي
.)اًمدق٣٩(
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٢٨١ ليغشتلاوةدايقلا
ماظنلالمعيفيك
ةيبناجلاايارملايفLCA/ESBZAزمرءيضي
ةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكيامدنع
ءايمعلاةقطنملالخادةيلاتلاريسلاةراحيف
نوكيدقهنأىلإريشياذه.ةدتمملاةيبناجلا
رييغتءارجإلبق.نمآريغتارمملارييغت
،SBZAةشاشنماًمئادققحت،ريسلاةراحل
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالاتاراشإ

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
نيتيبناجلانيتآرملابLCA/ESBZAماظن
.لمعيماظنلانأىلعةلالدللةريصقةرتفل
كرحتلاسورتدحأىلعةرايسلانوكتامدنع
ةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت،مامألل
يفةرايسفاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلا
ةراشإتناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملا
يذلاهسفنهاجتالايفةطشنفاطعنالا
هذهضموتسف،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأت
رييغتبموقتاليكليفاضإريذحتكةشاشلا
.ريسلاتاراح

زواجتدنعLCA/ESBZAتاشاشءيضتالدق
.ةفقوتمةبكرمبدرورملادنعوأةعرسبةبكرم
نمريذحتلابLCA/ESBZAماظنموقيدقو
وأةجاردلالثمةبكرملابةقحتلمماسجأ
نمةروطقملاوأةبكرملاجراخةدتممماسجأ
ىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو.هاجتايأ
لامعأىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشت
.ةمدخلا
لالخنمLCA/ESBZAليطعتنكمي
/فاشتكالاةمظنأ"رظنا.ةرايسلاصيصخت
ىلعيصخشلاعباطلاءافضإلفسأ"مداصتلا
SBZAماظنفاقيإمتاذإ.١٣١/ةبكرملا
تاشاشءيضتالاهدنع،قئاسلالبقنم
.ايارملايفESBZAماظنضرع

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
رورملادنعLCA/ESBZAتانايبءيضتالدق
ةبكرمبرورملادنعوأةبكرمراوجبةعرسب
ماظنيفدصرلاقطانم.ةفقوتم

LCA/ESBZAالةبكرملابناجنمدتمتيتلا
اًرذحنك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسملدتمت
دق.ةروطقمرجءانثأريسلاتاراحرييغتدنع
ءايشألاىلإهيبنتلابLCA/ESBZAماظنموقي
وأةجاردوأةروطقملثم،ةبكرملابةقحلملا
وأةبكرملانمرخآلابناجلانمدتميءيش
ىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو.ةروطقملا
لامعأىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشت
.ةمدخلا

قئاسلاهيبنتبLCA/ESBZAماظنموقيالدق
،ةيبناجلاءايمعلاةقطنملايفتابكرمدوجوب
جاتحيال.ةلتبملاقرطلافورظيفاصوصخو
ببسبماظنلالمعيدق.ةنايصللماظنلا
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلاتامالع
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تناكاذإLCA/ESBZAماظنلمعيالدق
ةيوازلايفLCA/ESBZAماظنتارعشتسم
ةاطغميفلخلامدصمللىرسيلاوأىنميلا
جلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأخاسوألاوألحولاب
ةريطمفصاوعكانهتناكاذإوأبئاذلا
،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل.ةيوق
حطسلابةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"عجار
رفوتمدعةلاسرترهظاذإ.٣٦٦/يجراخلا
قئاسلاتامولعمزكرمةشاشىلعماظنلا
)DIC(هاجتايفةبكرملايبناجفيظنتدعب
ليكولاعجارف،ةبكرملانمةيفلخلاناكرألا
.كبصاخلا
ىلعماظنلارفوتمدعةلاسرترهظاذإ
دعب)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش
ناكرألاهاجتايفةبكرملايبناجفيظنت
ليكولاعجارف،ةبكرملانمةيفلخلا
كبصاخلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٨٢
LCA/ESBZAضرعتاشاشئضتملاذإ
ءايمعلاةقطنملايفتابكرمكانهامنيب
يفماظنلانوكيدقف،افيظنماظنلاناكو
ىلإةبكرملاذخ.هلةنايصءارجإىلإةجاح
.كبصاخلاليكولا
ببسيألافقوتمESBZAماظننوكيامدنع
ةيصاخنإف،هفاقيإبماققئاسلانأءانثتساب
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهيبنتليغشت
.صيصختلاةمئاقيفةحاتمنوكتنلةدتمملا

ةروطقمدوجوعمةدايقلا
ىلإفدهيماظنلااذهنأنممغرلاىلع
رييغتثداوحبنجتىلعنيقئاسلاةدعاسم
قئاسلاةيؤرلحملحيالهنأالإ،راسملا
.راسملارييغتلاًدعاسمهرابتعابجييلاتلابو
قئاسلاىلعبجي،ESBZAماظنعمىتح
ةقطنمجراخءايشأدوجونمةيانعبققحتلا
برتقتةبكرم،لاثملاليبسىلع(غالبإلا
ةروطقملابناجلوطىلعةبكرموأ)ةعرسب
.تارمملارييغتلبق
رجءانثأريسلاتاراحرييغتدنعاًرذحنك
.ةروطقم

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
اريماكماظنلااذهمدختسي.دوصقمريغ
دعاسمنوكيدق.ةراحلاتامالعفاشتكال

اًزهاجةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
ةعاس/مك٥٠نيبحوارتتتاعرسبةدعاسملل
ةعاس/مك>١٨٠و)ةعاسلكلليم٣١(
دعاسمدعاسيدق.)ةعاسلكلليم>١١٢(
قيرطنعةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
ةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلاةلجعريودت
رفويدقو.ةفشتكملاريسلاةراحةمالعنم
)LDW(ريسلاةراحةرداغمدنعاًريذحتاًضيأ
ريسةراحةمالعةبكرملاروبعةلاحيف
ظافحلاماظنلااذهفدهتسيالو.ةفشتكم
.ريسلاةراحفصتنميفةزكترمةبكرملاىلع
ةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسينلو
تناكاذإهيبنتلابموقيسو)LKA(ةيرورملا
ةرداغمهاجتايفةطشنفاطعنالاةراشإ
عراستلابموقتكنأفشتكااذإوأريسلاةراح
زواجتنكمي.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلاوأ
نعةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
ماظنلافشتكااذإ.ةدايقلاةلجعريودتقيرط
ةراحةمالعربعدصقنعهيجوتلابموقتكنأ
ةرداغمدنعريذحتلاءاطعإمتينلف،ريس
دنعريذحتلاثودحعقوتتال.ريسةراح
ةمالعاًدمعىطختتامدنعريسةراحةرداغم
.ريسةراح

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

وأامةراحةرداغمبنجتلجأنم
.مداصتعوقو

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
.ةضفخنملاةيؤرلاوأسقطلافورظ
جاجزلاخاستانعرمألااذهثدحيدق
لحولابةيسيئرلاحيباصملاوأيمامألا
يفتناكاذإوأديلجلاباهتيطغتوأ
عوطسةلاحيفوأةديجريغةلاح
ةهجاوميفرشابملكشبسمشلا
.اريماكلا
.قيرطلافاوحفاشتكا.
ةجومتملاقرطلايفتاراحلافاشتكا.

.تاعفترملاتاذوأ
تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةراحةمالعهيففشُتكايذلابناجلاىلع
LDWوLKAيماظنناكنإوىتح.ريسلا
يفمكحتلابموقتنأكيلعبجي،نالمعي
ظفاحوقيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملا
ةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولاىلع
عقتوأةبكرمللفلتثدحيدقفالإو،ريسلا
جاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاحوأتاباصإ
تارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا
بنجت.ةديجةلاحيفوةفيظناريماكلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسممادختسا
سقطلافورظيف)LKA(ةيرورملا
ريغتامالعلاتاذقرطلاىلعوأةئيسلا
.ءانبلاودييشتلاقطانملثم،ةحضاولا

ريذحت}
يفLKAمادختساببستينأنكمي
يفمكحتلانادقفيفةقلزنملاقرطلا
فاقيإ.مداصتعوقومثنموةبكرملا
.ماظنلاليغشت

ريذحت}
يفقئاسلاهيبنتبLKAدعاسمموقينل
ريسلاةراحيفةروطقمروبعلاح
ةروطقملافارحنايدؤيدقو.ةرواجملا
ةرطختاباصإثودحىلإىرخأةراحوحن
،كلذل.تاكلتمملابررضلاقاحلإىلإوأ
نمدّكأتللةروطقملاةّيعضواًمئادبقار
اهيفدجوتيتلاةراحلاسفنيفاهدوجو
.ةرطاقلاةبكرملا

ماظنلالمعيفيك
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسممدختسي
)LKA(جاجزلاىلعتبثماريماكساسح
فاشتكالةيفلخلاةيؤرلاةآرملبقيمامألا
ةيهيجوتةدعاسمرفويدقو.ةراحلاتامالع
ريغةرداغمةيلمعلهفاشتكاةلاحيفةزجوم
اًهيبنتاًضيأرفويدقو.ريسلاةراحلةدوصقم
ىلإةراشإللقئاسلادعقمضبنيدقوأاًيتوص
رفويال.ريسلاةراحةمالعزواجتمتدقهنأ
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاماظنلا
.ريسةراحةمالعربعاًدمعهيجوتلادنع
مق،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
يف.طسوألالوسنوكلاىلعAطغضب
دوجوملارشؤملاحابصمءيضي،هرفاوتةلاح
ىلعظافحلادعاسمليغشتدنعرزلاىلع
دنعهليغشتفاقيإو)LKA(ةيرورملاةراحلا

طغضلامزلي،تابكرملاضعبيف.هليطعت
فاقيإلٍناوثثالثنعديزتةدمل
.LKAليغشت

،ضيبألانوللابAءيضي،ليغشتلادنع
ماظنلانأىلإريشيامم،هرفاوتةلاحيف
Aءيضيامنيب.ةدعاسمللزهاجريغ
ىلعظافحلادعاسمناكاذإرضخألانوللاب
دق.ةدعاسمللاًزهاج)LKA(ةيرورملاةراحلا
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسي
)LKA(قفربةدايقلاةلجعكيرحتلالخنم
ةراحةمالعنمةبكرملابارتقاةلاحيف
ينامرهكلانوللابAءيضيو.ةفشتكم
اًريذحتاًضيأرفويدقو.ةدعاسملاميدقتدنع
قيرطنع)LDW(ريسلاةراحةرداغمدنع
ةلاحيفينامرهكلانوللابAضيمو
ةوالع.ةفشتكمريسةراحةمالعةبكرملاروبع
وأ،تارافصثالثكانهنوكيدق،كلذىلع
وأنيميلاةهج،تارمثالثقئاسلادعقمزتهي
ةراحةرداغمهاجتابسحىلع،راسيلا
.ريسلا
هيجوتلاذخ
.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
قئاسلاهيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
.نينرتوصوهيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلا
دق.ةمدخلانمفرصلاىلإةبكرملاهجو
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمحبصي
)LKA(تاهيبنتراركتدعباًتقؤمحاتمريغ
.هيجوتلا
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لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.
لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.

.قافنألالخادةدايقلا
.ةردحنملاقرطلا.
ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.

تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
.نيتراحلا
نممغرلاىلعاًديجLKAماظنلمعيملاذإ
فيظنتبكيلعف،ريسلاةراحتامالعحوضو
.رمألااذهدعاسيامبرفيمامألاجاجزلا
اريماكلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
ضفخنيدق.اريماكلاةقاعإتمتاذإةقاعم
الدقوأقئاسلاةدعاسمةمظنأضعبءادأ
مدعةلاسررهظتدق.قالطإلاىلعلمعت
ريغةمظنألاتناكاذإLDWوأLKAةحاتإ
ةلاسرلاهذهنوكتنأنكمي.اًتقؤمةحاتم
ماظنجاتحيال.امقئاعباريماكلاةقاعإببسب

LKAنميمامألاجاجزلافظن.ةمدخلاىلإ
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخجراخلا
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ

ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
ماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأ

LKAفورظلاهذهترمتسااذإ.

دوقولا
ايلعلاةئفلادوقو
نيزنبمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
TOP"ايلعةئفنم TIER"خاسوأللليزم
بساورلاليلقتواًفيظنكرحملاىلعظافحلل
ثحبا.لثمألاةبكرملاءادأىلعظافحلاوهب
TOPراعشنع TIERعقوملارظناوأ

www.toptiergas.comةمئاقىلعلوصحلل
ةئفلانمخاسوأللليزملانيزنبلايقوسمب
TOP"ايلعلا TIER"حومسملالودلاو
.اهبهمادختساب

هبىصوملادوقولا

فينصتبصاصرلانملاخنيزنببىصوي
95ةجردلانمنلعمناتكوأ RONىلعأوأ
ثيحنم%١٠ىلإلصتلوناثيإةبسنعم
مادختسانكمي،هرفوتمدعةلاحيف.مجحلا
ةجردلانمصاصرلانميلاخلانيزنبلا

91 RON،يفضافخناىلإيدؤيسهنكلو
عامسةيلامتحاعم،ةدايقلاةيلباقوءادألا
رارمتسالابجي،هرفوتدرجمب.طبختوص
95نيزنبلامادختسايف RONيف.ىلعأوأ
مادختسادنعديدشطبختوصعامسلاح
ةجردلانمصاصرلانميلاخلانيزنبلا

95 RONكرحملانأكلذينعي،ىلعأوأ
.ةنايصلاىلإجاتحي

همادختساعونمملادوقولا
هيبنت
تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت
لوناثيملانمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

.نيلينألاوأنيسوريفلاوألاليثيملاوأ
ىلإدوقولانمعاونألاهذهيدؤتدق
دوقولاماظنءازجأيفلكآتثودح
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاو

لثمنداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
يارتزينغنملينيداتنيبولكيسليثيم
ىلإيدؤيدقيذلا)MMT(لينوبراك
تاثاعبنالايفمكحتلاماظنفلت
.قارتحالاتاعمشو

ناتكوأةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
.دوقوللاهبىصوملاةبسنلانملقأ
دوقولانمةيعونلاهذهمادختسايدؤي
دوقولايفداصتقالاتاردقضفخىلإ
ليلقتىلإيدؤيدقوءادألاضفخو
.تاثاعبناللزافحلالماعلارمع

دوقولاتافاضإ
ليزملانيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوألل TIERالناكاذإ.كتبكرمل
ليزملانيزنبلااهبميقتيتلاةلودلابرفاوتي
TOP"ايلعلاةئفلانمخاسوألل TIER"،فضأ
ACDelcoنيزنبلا Fuel System

Treatment Plus-Gasoline
لكدنعكتبكرمبنيزنبلادوقونازخىلإ
مك١٥٠٠٠ةفاسمريسوأتيزللرييغتةيلمع

دعاسيس.الوأثدحيامهيأ،)ليم٩٠٠٠(
TOPنيزنب TIERخاسوأللليزملا
ACDelcoنيزنبلاو Fuel System

Treatment Plus-Gasoline
يلاخكترايسكرحمدوقوىلعظافحلايف
ةلاحيف.يلاثملكشبلمعلاوبساورلانم
نيزنبىلعلوصحلانمكنكمتمدع

ACDelco Fuel System Treatment Plus -
Gasoline،هعملماعتتيذلاليكولارشتسا

ةكرشنمةدمتعملاةفاضملاداوملانأشب
.اهبميقتيتلاةلودلايفزروتوملارنج

نازخلاءلم
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريشُي
بابحتفمتيةبكرملانمبناجيأىلإ
.١١٠/دوقولاسايقمرظنا.دوقولا

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
ةدعاسمللةيهيجوتلاتاداشرإلاهذهعبتا
تنأكبيصتدقيتلاتاباصإلابنجتيف
:نيرخآلاو
ىلعةدوجوملاتاميلعتلاعيمجأرقا.

.اهعبتاودوقولاةخضمبناج
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.

.دوقولاب
نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولا
.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ
ءانثأىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.

.دوقولاخض
الو،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.

.دوقولاخضبمهلحمست
اًمسجسملا،ءلملاةهوفسمللبق.

ةنكاسلاءابرهكلاغيرفتلاًيندعم
.كمسجنم

لاخدإمتاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةريبكةعرسبدوقولاةئبعتسدسم
اذإرثانتلااذهثدحينأنكمي.ةياغلل
دادزتو،ًابيرقتًائلتممنازخلاناك
.راحلاسقطلايفهثودحةيلامتحا
ءطببدوقولاةئبعتسدسملخدأ
توصيأعامسفقوتنمققحتو
.دوقولاخضيفءدبلالبقريفص
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ليغشتلاوةدايقلا٢٨٦
.ةبكرملاباوبأحتفدنعدوقولابابحتفي
Remoteرظنا Keyless Entry (RKE)

System Operation)لوخدلاماظنتايلمع
.٦/)حاتفمنودب

ةيفلخلاةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
.اهررحمثبابلافصتنمنم
ءاطغنوددوقولابدوزتلاماظنيوتحيال
لماكلابءلملاةهوفلخدأ.دوقوءاطغىلع
.دوقولابدوزتلايفأدبا،اهقلغأو

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
لطعتاهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملا
.دوقولاباكسنا.
.ةنيعمفورظلظيفدوقولالعتشي.

سمخلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
ةهوفةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعبناوث
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ءلملا
ةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
بابىلعطغضا.٣٦٦/يجراخلاحطسلاب
.هعضوميفرقتسيىتحدوقولا

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
لب.ءلملاةهوفجارخإبمقتال،دوقولاب
قالغإلالخنمدوقولاقفدتقلغأ
كرتامث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملا
.لاحلايفةقطنملا

ةلومحمدوقوةيواحبدوقولاةئبعت
بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةيواحنماهتئبعتةداعإ

لكشلايعمقلالوحملاعضومددح.١
.ءاطغلاميدع

نودبدوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادس

ريذحت}
لقنتمدوقوءاعونمةئبعتلاةداعإةلواحم
يفببستتدقعمُقلائياهممادختسانود
دوقولاةئبعتماظنفالتإودوقولاضيف
عوقويفكلذببستيدقو.ةدادسنودب
نيرخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.قيرح
فلتتنأنكميو،ةريطخقورحبةباصإلل
.ةرايسلا

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ
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٢٨٧ ليغشتلاوةدايقلا
ةلقنتملادوقولاةيواحءلم

ريذحت}
اهدوجوءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
يدؤينأنكميثيح.ًاقلطمةبكرملايف
راخبلاعتشاىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفت
نيرخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.دوقولا
فلتتنأنكميو،ةريطخقورحبةباصإلل
:نيرخآلاوتنأكتباصإبنجتل.ةرايسلا
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.

يفوأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
يأىلعوأبأكيبلاةبكرمقودنص
.ضرألاريغرخآحطس

ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.
ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
ىتحسمالتلاىلعظفاح.ةهوفلا
.ءلملالامتكا
نعنيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولا
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولاخضءانثأ

ةروطقمبحس
بحسلانعةماعتامولعم
متيتلابحسلاتادعمطقفمدختسا
لماعتتيذلاليكولابلصتا.ةبكرمللاهميمصت
ىلعلوصحللةروطقملاليكووأهعم
.ةروطقمرجلةرايسلادادعإيفةدعاسملا
بحسلبقًالماكمسقلاةءارقيغبنيو
.ةروطقملا
/ةبكرملابحسرظنا،ةلطعمةروطقمرجل

٣٦٥.

رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ريذحت}
دنعكترايسىلعةرطيسلادقفتدقف
مادختسامتيملاذإةروطقملابحس
ةدايقمتتملوأةحيحصلاتادعملا
،لاثملاليبسىلع.حيحصلكشبةرايسلا
لمارفوأاًدجةليقثةروطقملاتناكاذإ
الدق،ةلومحللةبسانمريغةروطقملا
دقو.عقوتموهامكةبكرملافقوتت
تاباصإلنيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتت
فلتللكلذكةرايسلاضرعتتدقو.ةغلاب
تاحالصإلاةرايسلانامضيطغينلو
الإةروطقملابحستال.كلذنعةجتانلا
يفةحضوملاتاوطخلاةفاكعابتامتاذإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ةروشملاليكولانمبلطا.مسقلااذه
ةروطقمبحسبةصاخلاتامولعملاو
.ةبكرملامادختساب

ةروطقمدوجوعمةدايقلا
لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا
مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو
حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا
حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
.نامألادعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
.باكرلاةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو
.ةروطقمبحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا
:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
نيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
.تاروطقملا
لمارفبةدوزمةروطقملانوكتنأبجي.

.دوصقملامادختساللةبسانم
مك٨٠٠لوألالخةروطقمبحسمدع.

روحملاوأكرحملافلتعنمل)ليم٥٠٠(
.ىرخأءازجأوأ
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ليغشتلاوةدايقلا٢٨٨
ءارجإلبقتيزللرييغتلوأءارجإبحصني.

.ةليقثبحسةيلمع
بحسنم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوألالخو.

/مك٨٠ةعرسزواجتبنجت،ةروطقملا
تايلمعيفءدبلاو،)ةعاس/ًاليم٥٠(ةعاس
قناخلاىلعطغضلابليغشتلا
.ةجردىصقأل

عضولايفءايشألابحستابكرمللنكميو.
D)رْطقلا/بحسلاعضوبىصوي.)ةدايق
عضوبمكحتلارظنا.ةليقثلاتاروطقملل
ىلإضافخنالاناكاذإ.٢٤٣/ةدايقلا
ركشبثدحيةكرحلالقانيفىندأسرت
مادختسابلقأسرترايتخانكمي،رركتم
/يوديلاعضولاعجار.ةيوديلاعاضوألا

٢٣٢.

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
دنعةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
:ةروطقمبحس
نكرلادعاسمماظن.
)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن.
عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا.

)RAB(فلخلل

فاقيإبجي،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
وأةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
،ةروطقمبحسدنعهيبنتلاعضوىلإاهليوحت
Superماظنبةدوزمنكتملام Cruise:
)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف.

ةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاماظن.
)FPB(مامألاب

ريذحت}
تازاغعمجتتدق،ةروطقمبحسامدنع
ةبكرملانميفلخلاءزجلايفمداعلا
ةريجحوأقودنصلاءاطغناكاذإلخدتو
.ةحوتفمةيفلخلاةذفانلاوأةعتمألا
:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
بابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.

ةذفانلاوأقودنصلاءاطغوأيفلخلا
.ةيفلخلا
ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
خانملابمكحتلاماظنطبضاًضيأبجي.

ءاوهلالوخدبالإحمسيالدادعإىلع
"خانملابمكحتلاةمظنأ"رظنا.يجراخلا
.سرهفلايف
ديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.٢٢٨/كرحملاتاثاعبناعجار،نوبركلا

عمجلايدؤي.ةربخلاةروطقمبحسبلطتي
الولوطلاةدايزىلإةروطقملاوةرايسلانيب
ةدايقدنعهسفنوهبواجتلاىوتسمنوكيال
لماعتلاىلعداتعتفوسو.بسحفةرايسلا

قيرطنعامهتلمرفةيفيككلذكوامهعم
لبقيوتسمقيرطحطسىلعةدايقلا
.ةماعلاقرطلاىلعةدايقلا
عيمجوةروطقملالكيهمييقتيغبني
ىلعاهتردقثيحنملمارفلاوتاراطإلا
يدؤينأنكمي.ةدوصقملاعئاضبلالمح
ىلإةبسانملاريغةروطقملاةزهجأمادختسا
ريغوأةعقوتمريغةقيرطبةعومجملاليغشت
ءازجأعيمجصحفةدايقلالبقمزليو.ةنمآ
نامألالسالسوةروطقملاتالصووتاقلحلا
تاراطإلاوحيباصملاوةيئابرهكلاتالصولاو
/ةروطقملابحسةزيهجترظنا.ايارملاو

لمارفبةدوزمةروطقملاتناكاذإ.٢٩٤
مدختسامثةعومجملاليغشتأدباف،ةيئابرهك
اًيوديةروطقملالمارفيفمكحتلاعارذ
ققحتو.ةروطقملالمارفلمعنمدكأتلل
نامأنم،ةلحرلاءانثأ،رخآلتقونم
عيمجلمعنموةروطقملاوةلومحلا
.ةروطقملاحباكموحيباصملا

رارقتسالايفمكحتلاماظنعمبحسلا
ماظنتوصعامسمتيدق،بحسلاءانثأ
ةكرحعمماظنلالعافتي.تابثلايفمكحتلا
ثدحتيتلاوةروطقملانعةجتانلاةرايسلا
رمأاذهو.فاطعنالاءانثأيساسألكشب
.ةليقثلاتاروطقملابحسءانثأيعيبط



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

٢٨٩ ليغشتلاوةدايقلا
عبتتلاةفاسم
لقألاىلعكمامأيتلاةبكرملانعدعتبا
تنكيتلاةفاسملافعضغلبتةفاسمب
.ةروطقمنودبةبكرملاةدايقءانثأاهدعتبت
ةلمرفلابنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح
.ةئجافملاتافاطعنالاوةديدشلا

رورملا
بحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
ةرايسلاةعومجمةعرسدادزتنل.ةروطقم
امدنعةعرسلاةدايزةجردسفنبةروطقملاو
ريثكبلوطأنوكتسواهدرفمبةرايسلانوكت
داعتبالامزلياذلو.اهدحوةرايسلانم
لبقةراملاةرايسلافلخربكأةفاسمب
ىلعريسلابمق.ةيرورملاةراحلاىلإعوجرلا
ىلعريسلابنجت.ةيوتسملاقرطلا
.كلذنكمأنإتاعفترملا

فلخللعوجرلا
ةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
،راسيلاىلإةروطقملاكيرحتل.نيديلاىدحإب
كيرحتلو.راسيلاىلإديلاهذهكرح
.نيميلاىلإكديكّرح،نيميلاىلإةروطقملا
ءطببفلخللعوجرلاىلعًامودصرحا
.نكمأنإكهجويلصاخشألادحأبنعتساو

فاطعنالا

هيبنت
بحسدنععسوألكشبوءطببفطعنا
يدؤتدقف.كترايسفلتعنملةروطقمةيأ
ةروطقملاةسمالمىلإةداحلاتافاطعنالا
.ةرايسلل

بحسدنعداتعملانمعسوألكشبفطعنا
تاراحبةروطقملارمتالثيحب،ةروطقميأ
دعصتوأئراوطلاتالاحيفتارايسلانكر
وأقرطلاتاراشإبمدطصتوأزجاوحلاىلع
ليغشتنمدكأت.ىرخألاءايشألاوأراجشألا
هيجوتبنجت.اًقبسمكفاطعناهاجتاةراشإ
.ئجافملكشبةلمرفلاوأةرايسلا

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
.٣١٨/ةطرفم

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}
مق،ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
ىلعةروطقملاوكترايسفاقيإباًمئاد
.كلذنكمأامثيحٍوتسمحطس

دحأىلعكتروطقموكترايسنكردنع
:تاعفترملا

لدبتالنكل،لمارفلاةساودىلعطغضا.١
تالجعلاردأ.نآلا)نكر(Pعضوىلإ
هاجتالاةلاحيففيصرلاةفاحىلإ
يفرورملاهاجتاىلإوألتلالفسأل
.لتلاىلعألهاجتالاةلاح

تادناسعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجعلفسأ



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

ليغشتلاوةدايقلا٢٩٠
،اهناكميفةلجعلاتادناسنوكتامدنع.٣

اًيجيردتلمارفلاةساودريرحتبمق
ةلومحباعيتسابتادناسللحامسلل
.ةروطقملا
.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤

ىلإلّدبونكرلالمارفمدختسامث
.)نكرلا(Pعضو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا
.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.١

.كرحملاليغشتبأدبا.

.سورتلادحأىلإلقنا.

.نكرلاةلمرفريرحتو.
.نكرلاةلمرفرّرح.٢
نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٣

.تادناسلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٤

.اهبظفتحيوتادناسلا

براقدادرتساوقالطإ
ءاملايفةروطقملابعوجرلا

ريذحت}
نمنوجرخيباكرلاعيمجلعجا.

ردحنملاءزجلاىلإعجارتلالبقةبكرملا
ةيبناجلاذفاونلاضفخا.ةصنملانم
ىلععجارتلالبقبكارلاوقئاسلل
يفبورهللةليسورفويساذه.ةصنملا
ةرايسلاقالزنالةلمتحملاريغةلاحلا
.ءاملايف

،اًقلزبراقلاقالطإحطسناكاذإ.
عمةرايسلايفلظيقئاسلالعجاف
قالطإءانثألمارفلاةساودمادختسا
براقلاقالطإنوكينأنكمي.براقلا
دملاضافخنادنعصاخلكشباًقلز
ةصنملانمءزجرمغنادقنوكيثيح
ةصنملاىلإعجارتتال.دملاعافترادنع
نماًدكأتمنكتملاذإبراقلاقالطإل
ىلعظافحلاىلعةرايسلاةردق
.رجلاةوق

امصخشناكاذإةرايسلاكرحتال.
ضعبنوكتدق.ةروطقملاراسميف
ةيئرمريغوءاملاتحتةروطقملاءازجأ
قالطإيفنودعاسينيذلاصاخشألل
.براقلا

ةروطقملاىلإةلصاولاكالسألالصفبمق
فلتعنملءاملايفةروطقملابعوجرلالبق
.ةروطقملاىلعةدوجوملاةيئابرهكلارئاودلا
ةروطقملاىلإةلصاولاكالسألاليصوتدعأ
ناكاذإ.ءاملانمةروطقملاةلازإدعب
لمعتنأنكميةيئابرهكلمارفةروطقملل
لصومكرتدعاسيدق،ةروطقملارمغءانثأ
يفًالوصومقفرملايئابرهكلاةروطقملا
ءانثأةروطقملالمارفةفيظوىلعظافحل
.براقلاةصنمىلعدجاوتلا
:ءاملايفةروطقملابعوجرلل

عبرأبعفدلاماظنعضويفةبكرملاعض.١
.ةبكرملايفاًرفوتمناكاذإ،تالجع

ىتحبراقلاةصنملفسألءطببعجرا.٢
نمدعبأسيلنكلو،براقلاوفطي
.مزاللا
ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.٣

Pعضوىلإلدبتالنكل،لمارفلا
.نآلا)نكر(

تحتتادناسعضوامصخشنمبلطا.٤
.ةبكرمللةيمامألاتالجعلا
اًيجيردتلمارفلاةساودريرحتبمق.٥

ةلومحصاصتمابتادناسللحامسلل
.ةروطقملا
.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٦

ىلإلّدبونكرلالمارفمدختسامث
.)نكرلا(Pعضو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٧
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٢٩١ ليغشتلاوةدايقلا
ءاملانمةروطقملابحس
ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.١

.لمارفلا
ىلإليوحتلابمقوكرحملاليغشتءدبا.٢

.امسرت
.نكرلاةلمرفريرحتو.٣
.نكرلاةلمرفرّرح.٤
نعتاراطإلادعتبتىتحءطببكرحت.٥

.تادناسلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٦

.اهبظفتحيوتادناسلا
.ءاملانمءطببةروطقملابحسا.٧
ةروطقملاوةرايسلاعفدمتينأدرجمب.٨

،براقلاةصنمنمردحنملاءزجلانم
عفدلاعضونمةرايسلالقننكمي
ىلإلقنلابمق.تالجععبرأبعفترملا
.قيرطلافورظلبسانملاةدايقلاعضو

هيبنت
نارودلايفةرايسلاتاراطإتأدباذإ
مقف،ءاملاوحنقلزنتةبكرملاتأدبو
مقودوقولاةساودنعكمدقةلازإب
ةدعاسملابلطا.لمارفلاةساودقيبطتب
.ةصنملاىلعألةبكرملابحسيف

ةروطقمبحسدنعةنايصلا
دنعرثكأةمدخلاىلإةرايسلاجاتحت
رظنا.تاروطقملابحسيفاهمادختسا
ةدشبمهملانم.٣٧٦/ةنايصلالودج
ميحشتتيزوكرحملاتيزنمققحتلا
ماظنوديربتلاماظنوةمزحألاوروحملا
.ةلحرلكءانثأولبقلمارفلا
ليماوصلاعيمجنأنميرودلكشبققحت
ةلصوىلعةدوجوملاةبلولملاريماسملاو
.ةمكحُمةروطقملابحس

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت
تقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلاءانثأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترارظنا
.٣١٨/ةطرفم

ةروطقمبحس
عجار،لزيدكرحمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
.Duramaxكرحملليليمكتلاقحلملا

هيبنت
ريغلكشبةروطقملابحسقحلُيدق
يفببستيوةرايسلابررضلاحيحص
.ةرايسلانامضاهيطغيالةفلكُمتاحالصإ
عبتا،حيحصلكشبةروطقملابحسلو

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
عجارومسقلااذهتاهيجوتوتاداشرإ
ةمهملاتامولعملاىلعلوصحللليكولا
.ةرايسلابةروطقمبحسلوح

لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا
مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو
حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا
حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
.نامألادعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
.باكرلاةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو
.ةروطقمبحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا

ةروطقملانزو

ريذحت}
ةصاخلابحسلاةردقزواجتاًمامتبنجت
.كترايسب

ةعرسلاونزولاةبقارمنمآلارْطَقلابلطتي
ةجردوقيرطلارادحناةجردوعافترالاو
مادختساراركتىدموةيجراخلاةرارحلا
.ةروطقملارجلةبكرملا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٩٢
Trailer Weight Ratings)تافينصت

)ةروطقملانزو
نوكينأيغبني،امةروطقمبحسدنع
ةرايسلاتايوتحموةرايسللكرتشملانزولا
نملقأةروطقملاتايوتحموةروطقملاو
امب،ةرايسللىوصقلانزولاتاريدقتعيمج
:كلذيف
.GCWR:كرتشملايلامجإلانزولاريدقت
.GVWR:ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
ةروطقمللىصقألانزولاريدقت.
.GAWR-RR:روحملانزويلامجإريدقت

يفلخ-
ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت.
تحت"ليدعتلاونزولاعيزوتةلصو"رظنا
اميفديدحتل٢٩٤/ةروطقملابحسةزيهجت
لوصحللةبولطمنِزاوملانابضقتناكاذإ
.ةروطقمللىصقألانزولاريدقتىلع
مسقلالفسأ"ةمدخلالمارف"ناونعلارظنا
امديدحتل٢٩٤/ةروطقملابحسةزيهجت
نزوىلعًءانبةبولطملمارفلاتناكاذإ
.ةروطقملا
زواجتمدعنمدكأتللةديحولاةقيرطلاو
نزووهتاريدقتلاهذهنميألنزولا
،اًعمةروطقملاوبحسلاةرايسةعومجم
ةفرعمو،ةلحربمايقللاهتلومحلماكبيهو
.رصانعلاهذهنملكلةيدرفلانازوألا

ريذحت}
نيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتتدقف
تناكاذإةافولاوأةريطختاباصإل
لمارفتناكوأةياغللةليقثةروطقملا
ضرعتتدقو.لمحللةبسانمريغةروطقملا
ةرايسلانامضيطغينلوفلتللةرايسلا
.كلذنعةجتانلاتاحالصإلا
ةلاحيفىوسةروطقملابحسبنجت
اذهيفةحضوملاتاوطخلاةفاكعابتا
لماعتتيذلاليكولانمبلطا.مسقلا
بحسبةصاخلاتامولعملاوةروشملاهعم
.ةروطقم

يلامجإلانزولاريدقت
)GCWR(كرتشملا

وه)GCWR(كرتشملايلامجإلانزولاريدقت
ةرايسللهبحومسملايلامجإلانزولا
يأكلذيفامبلماكلابةلمحملاةروطقملاو
.تاقحلموتادعموعئاضبوباكرودوقو
كرتشملايلامجإلانزولاريدقتزواجتبنجت
)GCWR(كترايسل.
نمضةروطقملاوةرايسلانزونأنمدكأتلل

GCWRةيلاتلاتاوطخلاعبتا،ةبكرملل:
".غرافلانزولاب"أدبا.١
ةعاضبلابةلمحملاةروطقملانزوفضأ.٢

.ةلحرللةزهاجلاو

.باكرلاعيمجنزوفضأ.٣
.ةرايسلايفعئاضبلاعيمجنزوفضأ.٤
بيضقلثمرجلاةلصوتاودأنزوفضأ.٥

ةنزاومنابضقوأةركلاوأبحسلا
.حجرأتلانابضقوأةلومحلا
دعبامتادعموأتاقحلميأنزوفضأ.٦

.ةرايسلاىلإاهتفاضإتمتيتلاعيبلا
جتانلانزولازواجتينأنكميال
.GCWRةميق

نمعٰمجملانزولايلامجإديكأتاًضيأنكمي
نازيمىلعةروطقملاوةرايسلانزولالخ
ةلحرللةروطقملاوةرايسلاليمحتبجي.ماع
.عئاضبلاوباكرلاعم
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٢٩٣ ليغشتلاوةدايقلا
يلامجإلانزولاريدقت
)GVWR(ةرايسلل

ليمحتلاةعسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ةبكرملاةلومحدودحرظنا،ةرايسللىوصقلا
يلامجإلانزولاريدقتباسحدنع.٢١٨/
،اهبةقفرمةروطقملاو)GVWR(ةرايسلل
نمءزجكةروطقملاناسلنزوجاردإبجي
.ةرايسلاهلمحتيذلانزولا

ةروطقملانزولىصقألادحلا
ةروطقمللىصقألانزولاريدقتباسحمتي
قئاساهبدوجوملاةرطاقلاةرايسلاىلعًءانب
تادعمعيمجويمامألادعقملاببكارو
ةروطقملقثأةميقلاهذهلثمت.رطقلا
ليلقتمزليدقنكلو،اهبحسةبكرمللنكمي
نزولاةبسننمضءاقبللةروطقملانزو
يلامجإلانزولالدعموأكرتشملايلكلا
ةروطقملاناسللىصقألالمحلاوأةبكرملل
يفلخلا-روحملليلكلانزولاةبسنوأ
.ةبكرملل
ةروطقملارجةلصومعدتنأنكميال
نزوىوسدوعصلادصمبةدوجوملا
٢٫٢٧١ىلإلصييذلايلامجإلاةروطقملا
ةركةفاضإةلاحيف.)لطر٥٫٠٠٠(مجك
،دوعصلادصمىلإةروطقملارجةلصول
نمدكأتللرجلاةلصوةركةبسننمققحت
.ةروطقملانزويلامجإنمرثكأاهنأ

ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت
وهةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت
يذلاةروطقملاناسللهبحومسملانزولا
بحسةطقنمادختسابهمعدةرايسللنكمي
نزولاليلقتمزليدق.ةيديلقتةروطقم
ريدقتقاطننمضءاقبللةروطقملللماشلا
رارمتساعمةروطقملاناسللنزوىصقأ
حيحصلالمحلانزاوتىلعظافحلا
.ةروطقملل

ةروطقملاناسللىصقألانزولازواجتبنجت
ةبسنلاب)لطر١٫٢٥٠(مجك٥٦٧غلبييذلا
.ةيديلقتلاةروطقملارجةلصول
نزولايفةروطقملاناسلنزومهاسي
نزولانمضتي.)GVW(ةبكرملليلامجإلا
غرافلانزولا)GVW(ةبكرملليلامجإلا
تادعملاوةلومحلاوباكرلايأ،كتبكرمل

تارايخلمعت.ةروطقملاناسلنزوو
ىلعتادعملاوعئاضبلاوباكرلاوةرايسلا
ناسللهبحومسملاىصقألانزولاليلقت
اًضيأللقيامم،هلمحةرايسللنكمييذلاو
.ةروطقمللهبحومسملاىصقألانزولانم

ةروطقملاةلومحنزاوت
حيحصلاةلومحلانزاوتىلعظافحلابجي
لثمي.ةروطقملاتابثنامضلةروطقملل
يسيئرلاببسلاةلومحللحيحصريغنزاوتلا
.ةروطقملاحجرأتيف

)١(ةروطقملاناسلنزولثمينأيغبني
ةروطقملانزويلامجإنم%١٥–١٠
تاروطقملاعاونأضعب.)٢(ةلمحملا
جراخعقتبراوقلاتاروطقملثم،ةددحملا
ةروطقملاكلامليلداًمئادعجار.قاطنلااذه
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ليغشتلاوةدايقلا٢٩٤
هبحصنُييذلاةروطقملاناسلنزوةفرعمل
تالومحلازواجتاًمامتبنجت.ةروطقملكل
.ةروطقملاورجلاةلصووكتبكرملىوصقلا
ةروطقملاةلومحنزاوتةبسنباسحمتي
ىلعاًموسقم)١(نزولا:يلاتلاوحنلاىلع
.١٠٠ـبةبورضم)٢(نزولا

ةروطقملانزوبمق،ةروطقملاليمحتدعب
مقمثةروطقملاناسلمثلصفنملكشب
ةلومحنزاوتلةيوئملاةبسنلاباسحب
نازوألاتناكاذإامةيؤرلةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسلبسانماهعيزوتو
لقننكميدقف،ةياغللاًعفترمةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسىلإعئاضبلاضعب
اًضفخنموأةياغللاًعفترمةروطقملاناسل
عئاضبلاضعببيترتةداعإنكميدقف،ةياغلل
.ةروطقملالخاد
ناسلنزولهبحومسمدحىصقأزواجتتال
رجلاةلصولدادتمارصقأمدختسا.ةبكرملا
برقأنوكتنأرجلاةلصوةركلحيتييذلاو
يفكلذدعاسيس.ةبكرملاىلإنكميام
ةلصوىلعةروطقملاناسلنزوريثأتليلقت
.يفلخلاروحملاوةروطقملارج
يفةلومحلالماحمادختساةلاحيف
عضيلماحرتخا،ةروطقملاةلصولبقتسم
.ةبكرملانمنكممعضومبرقأيفلمحلا
كلذاًنمضتم،يلامجإلانزولانأدكأت
ناسللانزوفصننعديزيال،لماحلا
مغك٢٢٧وأةبكرمللهبحومسملا
.لقأامهيأ،)لطر٥٠٠(

يفلخلاروحملانزويلامجإريدقت
)GAWR-RR(

يذلايلامجإلانزولاGAWR-RRلثمي
ال.ةرايسلليفلخلاروحملاهمعدينأنكمي
بحسلاةبكرمعم،GAWR-RRدحزواجتت
مايقللامهتلومحلماكبامهوةروطقملاو
اذإ.ةروطقملاناسلنزوكلذيفامب،ةلحرب
زواجتتال،نزولاعيزوتةلصومدختستتنك

GAWR-RRنزولاعيزوتنابضقعضودعب
.ةيكربنزلا

هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا
.كلذنأشبةدعاسملاوأرطقلاتامولعم

ةروطقملابحسةزيهجت
تاقلحلا

ريذحت}
فلتوأةريطخلاةباصإلابنجتل
ةكرشلاتاداشرإاًمئادعبتا،تاكلتمملا
/بحسلابيضقنيمأتدنعطبرللةعنصملا
يفطبرلابيضقلبقتسمبةنراقلازاهج
.ةبكرملا
زاهج/بحسلابيضقنيمأتنمدكأت
وألفقلاتيبثترامسمةطساوبةنراقلا
ةيلآوأرامسملانارودلثمىرخألئاسو
هكفوأرامسملاجورخببستنللفقلا
مدعيدؤينأنكمي.مادختسالاءانثأ
لكشبةنراقلازاهج/بحسلابيضقنيمأت
/طبرلابيضقلصفىلإلبقتسملابحيحص
.بحسلاءانثألبقتسملا

ةحيحصلابحسلاتادعماًمئادمدختسا
حايرلارثؤتنأنكمي.كترايسلةبسانملا
قرطلاوةراملاةريبكلاتانحاشلاوةسكاعملا
.بحسلاةلصووةروطقملاىلعةرعولا
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٢٩٥ ليغشتلاوةدايقلا
يفكترايسلةبسانملابحسلاتادعمدعاست
-ةرايسلاةعومجميفمكحتلاىلعظافحلا
تاروطقملانمديدعلارجنكمي.ةروطقملا
يوتحتيتلاونزولالمحةلصومادختساب
ةقلحوأةلصولاةركيفةتبثمةنراقىلع
.يسأرزاكتراروحمفاطخيفةتبثمبحس
عيزوتةلصوىرخألاتاروطقملابلطتتدقو
عيزوتلةضباناًنابضقمدختستيتلاونزولا
كترايسرواحمنيبةروطقملاناسلنزو
نزولاريدقت"ناونعلارظنا.كتروطقمو
مسقلالفسأ"ةروطقملاناسللىصقألا
عمنزولادودحل٢٩١/ةروطقمبحس
.ةفلتخملارجلاتالصوعاونأ
تالصولاوأراجيإلاتالصوتيبثتاًمامتبنجت
تالصولاىوسمدختستال.دصملاعوننم
.دصملابلصوتاليتلاراطإلاىلعةتبثملا

طبرلاةلصوءاطغ

:هدوجوةلاحيف،طبرلاةلصوءاطغةلازإل
نينيسللاىلعنيتتبثملاةلازإبمق.١

.)٢(نييلفسلا
ةيوازىلإءاطغللةيلفسلاةفاحلابحسا.٢

.اًبيرقتةجرد٤٥
تاقحلملالصفلىلعألءاطغلابحسا.٣

.)١(ايلعلا

:طبرلاةلصوءاطغبيكرتةداعإل
ةبسنلابةجرد٤٥ةيوازبءاطغلاكسما.١

نييولعلانينيسللاىلعطغضاوةبكرملل
.تامدصلاصتمميفتاحتفلالخاديف

ىزاوتيىتحمامأللءاطغلالفسأعفدا.٢
.ىلفسلاتاحتفلاعمنايلفسلانانيسللا
هناكميفطبرلاةلصوءاطغقبطأ.٣

.)١(مامأللايلعلابناوجلاىلعطغضلاب
نينيسللاىلعنيتتبثملابيكرتةداعإبمق.٤

.)٢(نييلفسلا
ةيكيناكيملامكحتلاتاودأمادختسابحصنُياذل
رشتسا.ةروطقمةيأعمحجرأتلاوليامتلايف
يفمكحتلاتاودأنأشبرطقيئاصخأ
ةكرشلاتاميلعتوتايصوتعجاروأليامتلا
.ةروطقمللةعنصملا

نزولاعيزوتةلصوطبض
ضعبعمةديفمنزولاعيزوتةلصونوكتدق
ديدحتلةيتآلاتاهيجوتلامدختسا.تاروطقملا
عيزوتةلصومادختسايغبنيناكاذإام
.نزولا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٩٦

ةلصولاعيزوتنزولاعيزوتةلصومادختساةروطقملانزو
٪٥٠بولطمريغ)لطر٦٠٠٠(مجك٢٧٢٠ىتح
٪٥٠بولطم)لطر٦٠٠٠(مجك٢٧٢٠نمرثكأ

ةبكرملانميمامألاءزجلا.١
٢.H1/H2ضرألاوندبلانيبةفاسملا

بحسلا
ليصوتىنستيثيحبةنحاشلاطبضا.١

.)ةروطقملالصفىلعظفاح(ةروطقملا
ةحتفليولعلاءزجلاعافتراسايقبمق.٢

ىتحفرفرلابةيمامألاةلجعلا
.)H1(ضرألا

مقتالو،ةروطقملابةبكرملاليصوتبمق.٣
كلذيفنزولاعيزوتنابضقتيبثتب
.نيحلا
ةحتفليولعلاءزجلاعافتراسايقبمق.٤

ىتحفرفرلابةيمامألاةلجعلا
.)H2(ضرألا

عيزوتنابضقيفدشلاىوتسمطبضا.٥
ةعنصملاةهجلاتايصوتلاًقفونزولا
يمامألافرفرلاعافترانوكيثيحب
-H2اًبيرقت [(H2-H1)/2])ةفاسملافصن
.)نيساقملاةدايقلايعافترانيب
نزولاعيزوتةلصووةروطقملاصحفا.٦

تايصوتبمازتلالانمققحتللاًيرظن
.ةعنصملاةهجلا
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٢٩٧ ليغشتلاوةدايقلا

)مم(١٥٠٠عافترالللاثمسايقلا
H1١٠٠٠
H2١٠٥٠

H2-H1٥٠
(H2-H1)/2٢٥

H2- [(H2-H1)/2]١٠٢٥

يئاوهقيلعتماظنمادختساببحسلا
اياوزلايعابر

عافترا"ىلعةبكرملايئاوهقيلعتطبضا.١
."يداعلايضرألاصولخلا
ليصوتىنستيثيحبةنحاشلاطبضا.٢

.)ةروطقملالصفىلعظفاح(ةروطقملا
عضو"يئاوهلاقيلعتلانيكمتبمق.٣

هيفرتلاوتامولعملاةشاشيف"ةمدخلا
/ةبكرملا/تادادعإلانمضةيزكرملا
.قيلعتلا

ةحتفليولعلاءزجلاعافتراسايقبمق.٤
ىتحفرفرلابةيمامألاةلجعلا
.)H1(ضرألا

مقتالو،ةروطقملابةبكرملاليصوتبمق.٥
كلذيفنزولاعيزوتنابضقتيبثتب
.نيحلا
ةحتفليولعلاءزجلاعافتراسايقبمق.٦

ىتحفرفرلابةيمامألاةلجعلا
.)H2(ضرألا

عيزوتنابضقيفدشلاىوتسمطبضا.٧
ةعنصملاةهجلاتايصوتلاًقفونزولا
يمامألافرفرلاعافترانوكيثيحب
-H2اًبيرقت [(H2-H1)/3])ةفاسملا١/٣
لفسأ،نيساقملاةدايقلايعافترانيب
.)}H2{يوناثلابوكرلاعافترا

عضو"يئاوهلاقيلعتلاليطعتبمق.٨
."ةمدخلا
عافتراطبضبيئاوهلاقيلعتلاموقيس.٩

.٨ةوطخلادعباًيئاقلتبوكرلا
نزولاعيزوتةلصووةروطقملاصحفا.١٠

تايصوتبمازتلالانمققحتللاًيرظن
.ةعنصملاةهجلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٩٨

)مم(١٥٠٠عافترالللاثمسايقلا
H1١٠٠٠
H2١٠٦٠

H2-H1٦٠
(H2 −H1)/3٢٠

H2−[(H2−H1)/3]١٠٤٠

تاراطإ
مادختساءانثأةروطقمةيأبحسبنجت.

.ةرايسلايفجمدملايطايتحالاراطإلا
معدلبسانملكشبتاراطإلاخفنيغبني.

رظنا.ةروطقملابحسءانثألامحألا
تامولعملاىلعلوصحلل٣٣٧/تاراطإ
.حيحصلكشبتاراطإلاخفنبةقلعتملا

نامألالسالس
ةرايسلانيبلسالسلاليصوتباًمئادمق
ةصنميفةدوجوملاتاحتفلابوةروطقملاو
ةكرشلارفوتدق.ةروطقملارجةلصو
تاداشرإةروطقملاوأطبرلاةلصولةعنصملا
.نامألالسالسلوح
لصياهبحسيراجلاةروطقملانزوناكاذإ
ةدوزمتناكو)لطر٥٠٠٠(مجک٢٢٧١ىلإ
نكميف،عنصملالبقنمبكرُمدوعصدصمب

ىلعليصوتلاطاقنبنامألالسالسليصوت
نامألالسالسليصوتيغبنيف،الإو،دصملا
.ةروطقملارجةلصويفةدوجوملابوقثلاب
ناسللفسأنمنامألالسالسررم
كاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
كرتا،اًمود.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلاب
نكميثيحبيفكيامبةيخترمةلصولا
لسالسكرتتال.ةعومجملابفاطعنالا
.ضرألاىلعرجُتنامألا

ةروطقملالمارف
ديزييتلاةلمحُملاتاروطقملازيهجتيغبني
ةمظنأب)لطر٢٠٠٠(مجك٩٠٠نعاهنزو
ةزهجأبىصويو.روحملكللمارفبولمارف
تابلطتمعمةقفاوتمةروطقملللمارف
(CSA)ريياعمللةيدنكلاةيعمجلا

CAN3-D313،اهلداعياموأ.

وأةيلودلاةيميظنتلاحئاوللابلطتتدق
ماظنىلعتاروطقملايوتحتنأةيلحملا
لمحملانزولاناكاذإاهبصاخلاةلمرفلا
نأنكمييتلاايندلادودحلازواجتيةروطقملل
ةءارقبمق.ىرخأىلإةلودنمفلتخت
اهعابتاوةروطقملالمارفبةصاخلاتاميلعتلا
ةقيرطباهتنايصواهطبضواهبيكرتنمضتىتح
قوفقرطلاةلواحماًمامتبنجت.ةحيحص
اذإف.كترايسليكيلورديهلالمارفلاماظن
لمارفنملكلمعيالدق،كلذبتمق
،ةروطقملالمارفوةرايسلابقالغناللةعناملا
.مداصتثودحىلإيدؤيدقامم

ةروطقملاكالسأةمزح
يفبكرمباطقألايعابسةروطقملالصوم
يفلصوملااذهليصوتنكمي.مدصملا
ةقاشلاةمدخللماعلاةروطقملالصوم
.ليكولالالخنمكلذوباطقألايعابس
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٢٩٩ ليغشتلاوةدايقلا
عمكالسأةعبسباًريدتسمًالصوممدختسا
SAEتافصاوميبلتةرفشمةحطسمفارطأ

J2863لضفأيئابرهكليصوتل.
رئاودىلعةيعابسلاكالسألاةمزحيوتحتو
:ةيلاتلاةروطقملا
فاطعنالا/فقوتلاةراشإ:يدامر/رفصأ.

ىرسيلا
فاطعنالا/فقوتلاةراشإ:يجسفنب/رضخأ.

ىنميلا
ةرخؤملاحيباصم:ينب/يدامر.
يضرأ:ضيبأ.
فلخللعوجرلاءوض:رضخأ/ضيبأ.
ةيراطبلانحش:رضخأ/رمحأ.
ةروطقملالمارف:نكادقرزأ.
ديعبةيراطبرييغتعضونحشيفةدعاسملل
تناكاذإ.رطق/بحسىلإ)ةبكرملاريغل(
،بحسلا/رطقلاعضولاًدجةفيفخةروطقملا
نحشيفةدعاسمللةيسيئرلاحيباصملالشف
.ةيراطبلا

لمارفلابمكحتلاكالسأتادادمإ
ةيئابرهكلا
ةبكرملاعمهذهكالسألاتادادمإيتأتو
هذهو.ةروطقملاكالسأةمزحنمءزجك
يفمكحتلاةدحولةصصخمتادادمإلا
.ةيئابرهكلالمارفلا

وأليكولاةطساوبةمزحلابيكرتيغبني
.دمتعمةمدخزكرم
مكحتلارصنعلجأنمكلاملاليلدعجار
دعبامقوسلةيئابرهكلاةروطقملالمارفب
رصنعلكالسألانولزيمرتديدحتلعيبلا
دق.ةيئابرهكلاةروطقملالمارفبمكحتلا
رصنعىلعةدوجوملاكالسألاناولأفلتخت
ىلعةدوجوملاكلتنعلمارفلابمكحتلا
.ةرايسلا

ةروطقملاحيباصم
ةروطقملاحيباصمعيمجلمعنماًمئاددكأت
يفيرودلكشبوةلحرلكةيادبيف
.ةليوطلاتالحرلا

حابصملالئاسروةروطقملاليصوت
حيحصلكشبةلوصومةروطقملانوكتامدنع
ليصوتلئاسررهظتال،حيحصلكشبلمعتو
تامولعمزكرميفحابصملاوأةروطقملا
ةرايسلاتفشتكااذإ؛نكلو.)DIC(قئاسلا
،حابصملاوأةروطقملاليصوتيفةلكشم
:ةيلاتلاDIC)لئاسر(ةلاسرىرتدقف
ةلاسررهظت.

TRAILER DISCONNECTED
CHECK CONNECTION

اًروفرهظت.ةلصتمةروطقملصفدنع
دنعوأليغشتلاديقةرايسلانوكتامدنع

ةروطقملالصفمتاذإيلاتلاليغشتلاءدب
نمققحت.ةرايسلاليغشتفاقيإءانثأ
.بسانملالكشلابةروطقملاليصوت

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ
تاراشإءيضتس،حيحصلكشباهليصوتدنع
ةرايسلانأىلإةراشإللةروطقملافاطعنا
دنع.فقوتتوأريسلاةراحريغُتوأفطعنت
مهسألاءيضتس،ةروطقمةيأبحس
يفىتحتادادعلاةعومجمىلعةدوجوملا
وأحيحصلكشبةروطقملاليصوتمدعةلاح
.تابمللاقارتحا

رطقلا/بحسلاعضو
لوخدلاةيفيكلوحتاميلعتىلعلوصحلل
عضوبمكحتلاعجار،رْطقلا/بحسلاعضوىلإ
.٢٤٣/ةدايقلا

رجدنعطقفرطقلا/بحسلاةزيمدعاست
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم
نوكيلرطقلا/بحسلاعضوميمصتمتدقو
ةبكرملانزونوكيامدنعةيلاعفرثكأ
نمةئملاب٧٥نعلقيالاًعمةروطقملاو
ةروطقملاوةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
)GCWR(.ةروطقمللنزوىصقأ"رظنا"
.٢٩١/ةروطقمبحستحت

دنعاًدجاًديفمرطقلا/بحسلاعضونوكي
ةريبكةلومحلمحوأةليقثةروطقمبحس
:ةليقثوأ
ةطسبنملاسيراضتلاىلع.
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ليغشتلاوةدايقلا٣٠٠
مثفقوتلابةزيمملارورملاةكرحيِف.

نيرركتملاريسلا
ةمحدزملانكرلانكامأيف.
رطقلا/بحسلاعضويفةبكرملاليغشت
ببسيالامدنعوأةفيفخةلومحلانوكتامدنع
ىصويال،كلذعمو؛ررضيأبحسلامدع
ةئيسةدايقصئاصخكلذنعجتنيدقوكلذب
ليلقتوةكرحلالقانوكرحملابقلعتياميف
.دوقولاكالهتسايفداصتقالا

ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظن
نمضملا
يفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحتدق
)ITBC(نمضملاةروطقملالمارف
ةينورتكلإلاةروطقملالمارفعممادختسالل
ةينورتكلإلاةروطقملالمارفمظعموأ
الكىلعتاميلعتلاهذهقبطنت.ةيكيلورديهلا
.ةيئابرهكلاةروطقملالمارفنمنيعونلا

لمارفبمكحتلاةحوليفزمرلااذهدجوي
ماظننمضتتيتلاتابكرملايفةروطقملا
.نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلا
ةروطقملالمارفىلإةقاطلاجْرخبسانتي

جاتنإطبضنكميو.ةرايسلاةلمرفةيمكعم
اًقفوةروطقملالمارفلرفوتملاةقاطلا
.رطقلافقاومنمةعساوةعومجمل
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنجمدمت
يماظنو،ةبكرملالمارفعم)ITBC(نمضملا
/StabiliTrakوقالغناللةعناملالمارفلا
تالاحيف.تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
لمارفلاماظنطيشنتببستيتلارطقلا
/StabiliTrakماظنوأقالغناللةعناملا
،ةبكرملايفتابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ىلإاهلاسرإمتييتلاةوقلاطبضاًيئاقلتمتي
تالجعقالغناليلقتلةروطقملالمارف
نأةرورضلابينعيالاذهو.ةروطقملا
/StabiliTrakماظناهبرفاوتيةروطقملا
.تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
عناماماظنوأةبكرملالمارفلمعتملاذإ
لكشبStabiliTrakوألمارفلاقالغنا
لمارفيفمكحتلاماظنلمعيالدقف،حيحص
وأهتقاطلماكب)ITBC(نمضملاةروطقملا
عيمجنأنمدكأت.قالطإلاىلعلمعيال
حامسلللماكلكشبلمعتةمظنألاهذه
.حيحصلكشبلمعلابITBCماظنل
يفمكحتلاماظنىلإةقاطلاليصوتمتي
لالخنم)ITBC(نمضملاةروطقملالمارف
فاقيإنأبملعلاعم.يئابرهكلاةبكرملاماظن
فاقيإىلإاًضيأيدؤيلاعشإلاماظنليغشت
نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلاماظن
)ITBC(.ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنف

الإهتقاطلماكبلمعيال)ITBC(نمضملا
عضويفلاعشإلاماظننوكيامدنع

ON/RUN)ريودت/ليغشت(.

ريذحت}
يوتحتيتلاةروطقملاليصوتيدؤيدق
صاقنإىلإةيئاوهلمارفماظنىلع
اهنادقفوأةروطقملالمارفةفيظو
فقوتلاةفاسمةدايزكلذيفامب،لماكلاب
يدؤيدقاممةروطقملارارقتسامدعوأ
فلتوأتوملاوأةريطخةباصإىلإ
ITBCماظنىوسمدختستال.تاكلتمملاب
ةيئابرهكوأةيئابرهكلالمارفلاةمظنأعم
.ةيكيلورديهةروطقملمارفةمظنأىلع

ةروطقملالمارفيفمكحتلاةحول
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٣٠١ ليغشتلاوةدايقلا
ةيوديلاةروطقملالمارفقيبطتعارذ.١
ةروطقملازمر.٢
Trailerطبضرارزأ.٣ Gain)ةقاط

)ةروطقملا
ةنئاكمكحتةحولITBCمكحتماظننمضتي
دومعراسيىلإتاسايقلاةزهجأةحوليف
رادقمطبضمكحتلاةحولحيتت.ةدايقلاةلجع
ةقاطباهيلإراشملاو،ةجتانلاةقاطلا
امك،ةروطقملالمارفلةرفوتملا،ةروطقملا
.ةيوديلاةروطقملالمارفمادختساحيتت
ضرعةحفصوITBCمكحتةحولمدختسا

DICجْرخضرعوطبضلةروطقملالمارفل
.ةروطقملاحباكمىلإةقاطلا
زكرميفةروطقملالمارفضرعةحفص
قئاسلاتامولعم
:ىلإITBCضرعةحفصريشت
Trailerدادعإ. Gain
ةروطقملالمارفىلإجْرخلا.
ةروطقملاليصوت.
.ماظنلاليغشتةلاح.
:ضرعلل
زكرمةمئاقتاحفصربعريرمتلابمق.

قئاسلاتامولعم
Trailerرزطغضا. Gain)+(وأ)−(
ةروطقملالمارفقيبطتعارذطيشنتبمق.

ةيوديلا

TRAILER GAIN:

Trailerرزىلعطغضا Gainدادعإةداعتسال
Trailer Gainاهيفمتيةرملكيف.يلاحلا

رييغتمتيساهريرحتوةقاطلارارزأطغض
ىلعطغضا.ةروطقملاةقاطدادعإ

Trailer Gain)+(وأ)−(عمطغضا.طبضلل
Trailerطبضلرارمتسالا Gainلكشب
طبضا،ةروطقملاىلإجرخلافاقيإل.رمتسم
Trailerدادعإ Gainطبضنكمي.٠٫٠ىلع
ليصوتعم١٠٫٠ىلإ٠٫٠نمدادعإلااذه
.اهلصفوأةروطقملا

TRAILER OUTPUT)ةروطقملاجاتنإ(:
لمارفتاذةروطقمليصوتدنعضرعُي
لمارفىلإةقاطلاجاتنإدنتسيو.ةيئابرهك
ةيلاحلاةبكرملاةلمرفرادقمىلعةروطقملا
ضرعمتيو.ةروطقملاةقاططبضبةقالعهلو
٪١٠٠ىلإ٠نمنابضقلكشيفجاتنإلا
.ةقاططبضلكل
ةحفصيف"ــــــ"ةروطقملاجرخرهظُي
دحأثودحدنعةروطقملالمارفةشاش
:ةيلاتلارومألا
.ةروطقمليصوتمتيمل.
،ةيئابرهكلمارفنودبةروطقمليصوتمت.

تامولعمزكرميفةلاسرةيأضرعمتيال
قئاسلا

لمارفتاذةروطقملصفمت.
ةلاسرلااًضيأرهظت،ةيئابرهك

CHECK TRAILER WIRING)صحفا
تامولعمزكرميف)ةروطقملاكالسأ
قئاسلا
لمارفبةلصتملاكالسألايفلطعكانه.

ةلاسرلارهظت،ةيئابرهكلاةروطقملا
CHECK TRAILER WIRING)صحفا

تامولعمزكرميف)ةروطقملاكالسأ
قئاسلا
ببسبITBCماظنلمعيال.

ةلاسرضرعمتيس،لطعدوجو
SERVICE TRAILER BRAKE SYSTEM

يف)ةروطقملالمارفماظنةنايصبمق(
قئاسلاتامولعمزكرم
ةيوديلاةروطقملالمارفقيبطتعارذ
قيشعتلنيميلاىلإعارذلااذهبحسا
رظنلاضغبةروطقمللةيئابرهكلالمارفلا
عارذلااذهمدختسا.ةبكرملالمارفنع
جرخىلإلوصوللةروطقملاةقاططبضل
ءيضت.ةروطقملالمارفلبسانملاةقاطلا
دنعةبكرملاوةروطقملالمارفحيباصم
لمارفوأةبكرملالمارفامإقيبطت
وحنلاىلعاهليصوتدعبةيوديلاةروطقملا
.حيحصلا
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ةروطقملاةقاططبضتاءارجإ
رْطقفورظلةروطقملاةقاططبضبجي
فورظريغتدنعاهطبضةداعإبجيوةددحم
حطسوأةروطقملاليمحتوأةبكرملاليمحت
.قيرطلا

ريذحت}
ةقاطلاتاذةروطقملالمارفلمعتالدق
ةبكرملافاقيإىلعةضفخنملاوأةدئازلا
يدؤيدقوبولطموهامكةروطقملاو
تاداشرإلاعبتا.مداصتثودحىلإاذه
موقتىتحةروطقملاةقاطنييعتلاًمئاد
.حيحصلكشبةروطقملافاقيإب

لكبسحبةروطقملانزوطبضل
:بحسةلاح

ةروطقملااهبًالصومةرايسلاةدايقبمق.١
،بحسةلاحللاثمك،ٍوتسمقيرطىلع
ىلإ٣٢ةعرسبرورملاةكرحنمٍلاخو

مث،)اس/ًاليم٢٥ىلإ٢٠نم(اس/مك٤٠
ةروطقملالمارفقيبطتعارذمدختسا
.لماكلابةيوديلا

ةظحالم
نملقأةعرسيفةروطقملاةقاططبضنإ

/ًاليم٢٥ىلإ٢٠نم(ةعاس/مك٤٠ىلإ٣٢
لكشبةقاطلاطبضىلإيدؤي)ةعاس
.حيحصريغ

رارزأمادختساب،ةروطقملاةقاططبضا.٢
ةطقننملقأرادقمىلإ،ةقاطلاطبض
نكمييتلاو،ةروطقملاتالجعقالغنا
ةروطقملاتالجعريرصةطساوباهزييمت
قالغنادنعتاراطإلانمناخددعاصتوأ
.ةروطقملاتالجع

ةظحالم
يفةروطقملاتالجعيفقالغناثدحيالدق
.طرفملكشبةلمحمةروطقمبحسةلاح
ةروطقملاةقاططبضا،ةلاحلاهذهيفو
.بحسلاةلاحلهبحومسمطبضىلعأىلع

ريغتدنعةروطقملاةقاططبضدعأ.٣
ليمحتوأةبكرملاليمحتفورظ
ةلاحيفوأقيرطلاحطسوأةروطقملا
.بحسلاءانثأتالجعلاقالغنا

قئاسلاتامولعمزكرملىرخألالئاسرلا
لمارفيفمكحتلاماظنبةلصلاتاذ
)ITBC(نمضملاةروطقملا

TRAILER BRAKES CONNECTED)مت
هذهرهظت:)ةروطقملالمارفليصوت
ةروطقمليصوتدنعةزيجوةرتفلةلاسرلا
.ةرملوألةبكرملابةيئابرهكلمارفتاذ
ٍناوث١٠دعباًيئاقلتةلاسرلاهذهيفتخت
فاقيإلبقةلاسرلاهذهةءارقنكمي.اًبيرقت
.اًيئاقلتاهليغشت

CHECK TRAILER WIRING)نمققحت
يفةلاسرلاهذهرهظت:)ةروطقملاكالسأ
:ةيلاتلاتالاحلا

ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنددحي.
ةروطقمبليصوتلاًالوأ)ITBC(نمضملا
ةمزحلصفمتيمثةيئابرهكلمارفتاذ
.ةبكرملانعةروطقملاكالسأ
،ةتباثةرايسلانوكءانثألصفلاثدحاذإ
يلاوحدعباًيئاقلتةلاسرلاهذهيفتختسف

هذهليغشتفاقيإمتيس.ةيناث٣٠
ةداعإمتاذإوأاهتءارقمتاذإةلاسرلا
.ةروطقملاكالسأةعومجمليصوت
،ةبكرملاريسءانثألصفلاثدحاذإو
فاقيإمتينأىلإةلاسرلاهذهرمتستسف
هذهليغشتفاقيإمتيس.لاعشإلاماظن
ةداعإمتاذإوأاهتءارقمتاذإةلاسرلا
.ةروطقملاكالسأةعومجمليصوت
ةلصوملاكالسألايفيئابرهكلطعكانه.

ةلاسرلاهذهرمتستس.ةروطقملالمارفب
يئابرهكلطعكانهمادامروهظلايف
فاقيإمتيس.ةروطقملاكالسأيف
.اهتءارقمتاذإةلاسرلاهذهليغشت
يفيئابرهكلالطعلاناكاذإاميفديدحتل
بناجنمةروطقملاكالسأةمزحليصوت
:ةروطقملامأةبكرملا

نمةروطقملاكالسأةمزحلصفا.١
.ةبكرملا
OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٢

.)ليغشتلافاقيإ(
لاعشإلاماظنلّدبمث،ٍناوث١٠رظتنا.٣

.)نارود(RUNىلإىرخأةرم
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ةلاسرترهظاذإ.٤

CHECK TRAILER WIRING)صحفا
كلذبف،ىرخأةرم)ةروطقملاكالسأ
بناجنميئابرهكلالطعلانوكي
.ةبكرملا
ةلاسرلارهظتملاذإامأ

CHECK TRAILER WIRING)صحفا
دنعالإىرخأةرم)ةروطقملاكالسأ
،ةبكرملابةروطقملاكالسأةمزحليصوت
.ةروطقملابناجنميئابرهكلالطعلاف

SERVICE TRAILER BRAKE SYSTEM
رهظت:)ةروطقملالمارفماظنةنايصبجي(
ماظنيفةلكشمدوجودنعةلاسرلاهذه
نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلا
)ITBC(.لالخةلاسرلاهذهترمتسااذإ
،ةددعتمتارودللاعشإلاماظنليغشت
لمارفيفمكحتلاماظنيفةلكشملاف
ةنايصبمق.)ITBC(نمضملاةروطقملا
.ةبكرملا
ةلاسرضرعمتاذإ

CHECK TRAILER WIRING
وأ)ةروطقملاكالسأنمققحت(

SERVICE TRAILER BRAKE SYSTEM
ءانثأ)ةروطقملالمارفماظنةنايصبمق(
لكشبITBCماظنلمعيالدقف،ةدايقلا
ىتم.قالطإلاىلعلمعيالدقوألماك
نكراف،كلذبرورملاةكرحفورظتحمس
ئفطأوقيرطلابناجىلعةيانعبةبكرملا
كالسألاليصوتنمققحت.لاعشإلاماظن

ةرملاعشإلاماظنلّغشوةروطقمىلإ
يفلئاسرلاهذهنميأترمتسااذإ.ىرخأ
ىلإجاتحتةروطقملاوأةبكرملاف،روهظلا
.ةنايص
ىلعاًرداقزروتوملارنجليكونوكيدقو
عمو.ةروطقملاتالكشمحالصإوصيخشت
صيخشتيأةبكرملانامضيطغيال،كلذ
ةروطقملاليكوبلصتا.ةروطقمللحالصإو
لوصحلاوةروطقملاحالصإيفةدعاسملل
.ةروطقملانامضتامولعمىلع

حنرتيفمكحتلا
)TSC(ةروطقملا
ماظن/StabiliTrakـبةدوزملاتابكرملا
نوكت)ESC(تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
ةروطقملاحجرأتيفمكحتلاةزيمبةزهجم
)TSC(.ةروطقملاحجرأتميمصتمتيمل
ءانثأةروطقملبناجىلإبناجنمكرحتتل
ةروطقمرطقتةبكرملاتناكاذإ.بحسلا
متيف،ديزيحجرأتلانأTSCماظنفشتكاو
ىلعيئاقتنالكشبةبكرملالمارفقيبطت
ليلقتىلعةدعاسمللكلذو،راطإلك
ةبكرملاتناكاذإ.ةروطقمللطرفملاحجرأتلا
ةروطقملالمارفيفمكحتلاماظنبةزهجم
يوتحتةروطقملاتناكو،)ITBC(نمضملا
ماظنموقيدقف،ةيئابرهكلمارفماظنىلع

StabiliTrakةروطقملالمارفقيبطتباًضيأ.

حابصمضمويسف،TSCنيكمتةلاحيف
StabiliTrak/رجلايفمكحتلاماظنريذحت
ةعرسضفخ.تادادعلاةعومجمىلع
نعاًيجيردتكمدقةلازإقيرطنعةرايسلا
،ةروطقملاحجرأترمتسااذإ.دوقولاةساود
مزعنمللقينأنكميStabiliTrakنإف
نل.ةرايسلاءاطبإىلعةدعاسمللكرحملا
ليغشتفاقيإمتاذإTSCلمعي

StabiliTrak.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.٢٤١/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ريذحت}
ىلإةروطقملاحجرأتيدؤينأنكمي
،ةافولاوأةريطختاباصإثودحوأمداصت
.TSCـبةزهجمةرايسلاتناكاذإىتح

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
ليلقتبمق،حجرأتلابةروطقملاتأدباذإ
كمدقةلازإقيرطنعةرايسلاةعرس
فقوتلابمقمث.دوقولاةساودنعاًيجيردت
ةروطقملاصحفلقيرطلابناجب
بابسألاحيحصتيفةدعاسمللةبكرملاو
ةمئالمريغةروطقمكلذيفامب،ةلمتحملا
وأ،ةتٰبثمريغعئاضبوأ،ةلومحلابةلقثموأ
وأ،ةمئالمريغةروطقملاةلصوةئيهت
ةخوفنملاةروطقملاوأةبكرملاتاراطإ
ريغتاراطإلاوأبسانمريغلكشب
ةروطقملابحسةزيهجتعجار.ةحيحصلا
دادعإتايصوتىلعفرعتلل٢٩٤/
.ةدقعلاوةروطقملاتالدعم

مكحتللعيبلادعبامقوسةزهجأ
ةروطقملاحجرأتبينورتكلإلا
زاهجبةزهجمتاروطقملاضعبيتأتدق
حجرأتبمكحتلاوأليلقتلممصمينورتكلإ
تادعمللةعنصملاتاكرشلامدقت.ةروطقملا
ةلثاممةزهجأاًضيأعيبلادعبامقوسيف
دق.ةبكرملاوةروطقملانيبكالسألابلصتت
لمارفةمظنألمعىلعةزهجألاهذهرثؤت
،ةبكرملايفىرخألاةمظنألاوأةروطقملا
اذإ،حجرأتللةداضملاةمظنألاكلذيفامب
رهظتنأنكمي.اهبةزهجمةبكرملاتناك
وأةروطقملاتاليصوتبةقلعتملالئاسرلا
تامولعمزكرم(DICىلعةروطقملالمارف

نمةزهجألاهذهتاريثأتلازتال.)قئاسلا
لماعتلاىلعةفورعمريغعيبلادعبامقوس
.ةروطقملالمارفءادأوأةرايسلاعم

ريذحت}
ينورتكلإةزهجأمادختسايدؤينأنكمي
حجرأتبمكحتللعيبلادعبامقوسنم
لمارفءادأضافخناىلإةروطقملا
وأ،ةروطقملالمارفنادقفوأ،ةروطقملا
ثودحىلإكلذيدؤيدقو،ىرخألاطعأ
صاخشألاوأتنأضرعتتدق.مادطصا
لبق.ةافوللوأةريطخةباصإلنورخآلا
:ةزهجألاهذهدحأمادختسا
وأزاهجللةعنصملاةكرشلالأسا.

زاهجلارابتخامتدقناكاذإةروطقملا
ليدوملاعمقفاوتلانأشبةقدب
كلذكوكتبكرملةنسلاوزارطلاو
ىلعةتبثملاةيرايتخالاتادعملا
.كتبكرم

لمارفنأنمدكأت،ةدايقلالبق.
اذإ،حيحصلكشبلمعتةروطقملا
ةدايقبمق.اهبةزهجمكتبكرمتناك
ىلعةروطقملابةلوصوملاةبكرملا
رورملاةكرحنمٍلاخوٍوتسمقيرط
25-20نم(ةعاس/مك40-32ةعرسب
قيبطتعارذمدختسامث،)ةعاس/ًاليم
.لماكلابةيوديلاةروطقملالمارف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
لمارفحيباصمنأنماًضيأققحت
لمعتىرخألاحيباصملاوةروطقملا
.حيحصلكشب
لمعتةروطقملالمارفنكتملاذإ.

تناكاذإوأ،تقويأيفحيحصلكشب
يفلكاشمىلإريشتDICةلاسر
لمارفوأةروطقملاتاليصوت
ةيانعبةبكرملاةدايقبمقف،ةروطقملا
فورظحمستامدنعقيرطلابناجىلإ
.رورملاةكرح

ةروطقملاتاراطإ
)ST(ةروطقملابةصاخلاتاراطإلافلتخت
تاراطإلاتممُصدقف.تارايسلاتاراطإنع
ةدودشمبناوجبةدوزمتاروطقملابةصاخلا
لمحمعدوحجرأتلاعنميفةدعاسملل
هذهبعصُتنأنكمي.ةليقثلالامحألا
طوغضتناكاذإامديدحتنمتازيملا
ىلعًءانبكلذوةضفخنمةروطقملاتاراطإ
.طقفيرصبلاصحفلا
تاراطإطوغضعيمجنماًمئادققحت
نوكتامدنعةلحرلكلبقةروطقملا
تاراطإطغضضافخنالثمي.ةدرابتاراطإلا
.اهراجفنايفيسيئرلاببسلاةروطقملا
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.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

تانوكملاوتاليوحتلا
ةيفاضإلا
ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا

ريذحت}
)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
تارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
حابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحف
/)كرحملاصحفءوض(لاطعألارشؤم

طبارلصومبهليصوتمتيزاهجيأ.١١٥
لوطسألاعبتتزاهجلثم-)DLC(تانايبلا
تايكولسعبتتوأعيبلادعبهؤارشمت
.ةرايسلاةمظنأعملخادتيدق-قئاسلا
ليغشتيفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو
لثم.مداصتعوقوىلإيدؤيامكةرايسلا
ىلإلوصولانمنكمتتدقةزهجألاهذه
.ةرايسلاةمظنأيفةظوفحملاتامولعملا

هيبنت
ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

ريذحت}
ويدارلاةزهجأضعبلخادتتنأنكمي
تايئاوهلاوتوصلاتاربكملثم،ةلومحملا
عم،هاجتالايئانثلاصتالايفةمدختسملا
نماًمئاددكأت.تابكرملاةمظنأضعب
.ةبسانمةيلحمةيضرأبتادعملاهذهديوزت
زاهجلاعمةقفرملاتاميلعتلاعيمجعبتا
كبصاخلازروتوملارنجليكوعجارو
بيكرتلةيفاضإتاداشرإىلعلوصحلل
.لومحملاويدار

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
ةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار،ةبكرملا
ىلإتادعمةفاضإو٧٠/ةيئاوهدئاسوب
.٧١/ةيئاوهدئاسوبةزهجملاةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٦

ةبكرملابةيانعلا
ةماعتامولعم
٣٠٧.................ةماعتامولعم
٣٠٧...........تاليدعتلاوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٣٠٧....كسفنبةنايصلالامعأءارجإ
٣٠٧..................كرحملاءاطغ
ةفرغىلعةماعةرظن

٣٠٩......................كرحملا
٣١٠...................كرحملاتيز
٣١٢.........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٣١٣..................يكيتاموتوألا
٣١٣....كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
٣١٤........كرحملاءاوهرتلف/يقنم
٣١٥....................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٣١٨.......................ةطرفم
٣١٩...........كرحملاديربتةحورم
٣١٩.............لسغلاماظنلئاس
٣٢٠........................لمارفلا
٣٢١........لمارفلاةناطبرمعماظن
٣٢١...................لمارفلاتيز
٣٢٢........................ةيراطبلا
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٣٢٣..................تالجععبرأب
٣٢٤.................يمامألاروحملا
٣٢٤.................يفلخلاروحملا

عضوونكرلالمارفةيلآصحف
٣٢٤............)نكرلا(Pلمارفلا
٣٢٥......تاحساملاةرفشلادبتسا
٣٢٥................جاجزلالادبتسا
٣٢٥........يمامألاجاجزلالادبتسا
٣٢٦...........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٣٢٧.........يمامألاحابصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٣٢٧.................ةبمللالادبتسا
٣٢٧............LEDحيباصمةءاضإ

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلاىلعدئازلالمحلا

٣٢٧.....................يئابرهكلا
٣٢٩......ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ةريجحرهاصمقودنص
٣٢٩......................كرحملا
ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
٣٣٣.......................سايقلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٣٣٥.......................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٣٣٧........................تاراطإ
٣٣٨.....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٣٣٨.................ءاتشلاتاراطإ
عطقملاتاذتاراطإلا

٣٣٨....................ضفخنملا
٣٣٩.................تاراطإلاطغض

ةيلاعةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغض
٣٤٠.......................ةعرسلا
٣٤١....تاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضةبقارمليغشت

٣٤٢.....................تاراطإلا
٣٤٤................تاراطإلاصحف
٣٤٥.................تاراطإلاريودت
تاراطإلتقونيحيىتم

٣٤٦........................ةديدج
٣٤٦............ةديدجتاراطإءارش
ماجحأبةممصملاتالجعلاوتاراطإلا

٣٤٨.......................ةفلتخم
طبضوتالجعلاةاذاحم
٣٤٨.....................تاراطإلا
٣٤٨.................تالجعلالالحإ
٣٤٩.................راطإلالسالس
٣٤٩........راطإلانمءاوهلادفناذإ
٣٥٠.................تاراطإلارييغت
ةلماكةيطايتحالاةلجعلا

٣٦١.......................مجحلا

ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب
٣٦٢....ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ةبكرملابحس
٣٦٥..................ةبكرملابحس

رهظملابةيانعلا
٣٦٦.......يجراخلاحطسلابةيانعلا
٣٧٠.................ةيلخادلاةيانعلا
٣٧٣...............ةيضرألاتاداجس
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٣٠٧ ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجرُي
لبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردمدارفأ

تاليدعتلاوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا
قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
ريغرايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
امب،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعم
ىلعاهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيف

اهيلعيرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحو
يفرثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورش
.ةفلاتلاءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةبكرملاىلإتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٧١/ةيئاوهدئاسوبةزهجملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
كسفنبةنايصلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
اًمودعبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلا
لبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةمدخلامعأيأذيفنت

،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا
ىلعكدعاستةيفاكتامولعمدجتسثيح
هذهدجتنلو،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإ
.كيدينيبرفوتملاليلدلايفتامولعملا
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةّزهجملاتابكرملاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٧٠/
.كسفنب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت
نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ

ريذحت}
/ليغشتةزيمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ليغشتفقوأ،اًيئاقلتكرحملافاقيإ
تناكاذإ.كرحملاءاطغحتفلبقةبكرملا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٨

)عبتي(ريذحت
ليغشتأدبيس،ليغشتلاديقةبكرملا
نكميو.كرحملاءاطغحتفدنعكرحملا
.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتنأ

ريذحت}
ةدوجوملاتانوكملانخستنأنكمي
ليغشتلةجيتنكرحملاءاطغلفسأ
ضرعترطخبنجتيفةدعاسملل.كرحملا
اًمامتبنجت،قارتحالليمحملاريغدلجلا
دربتنأىلإتانوكملاهذهسمل
بنجتلةفشنموأاًزافقاًمئادمدختساو
.رشابملكشباهلدلجلاةسمالم

كرحملاءاطغىلعدوجومديلجيأحسما
.هحتفلبق
:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل

كرحملاءاطغريرحتضبقمبحسا.١
بناجلايفهدجتس.iزمرلابدوزملا
ةزهجأةحولنمراسيلاىلعضفخنملا
.تاسايقلا

ةبكرملانميمامألاءزجلاىلإلقتنا.٢
لفسأيوناثلاريرحتلاعارذعقومددحو
.كرحملاءاطغنميمامألافصتنملا
يوناثلاكرحملاءاطغريرحتعارذعفدا
.هريرحتلنيميلاىلإ
موقيس،اًيئزجكرحملاءاطغعفردعب.٣

كرحملاءاطغعفربزاغلاطغضماظن
.لماكلاحتفلاعضويفهتيبثتواًيئاقلت

:كرحملاءاطغقالغإل
لمعنم،كرحملاءاطغقلغلبق،دكأت.١

حيحصلكشبةئبعتلاةحتفةيطغأعيمج
.تاودألاعيمجةلازإو

نأىلإلفسألكرحملاءاطغبحسا.٢
ءاطغتيبثتنعطغضلاماظنفقوتي
.ىلعألعضولايفكرحملا

صحفا.طقسيكرحملاءاطغكرتا.٣
.اًمامتهقالغإنمدكأتللكرحملاءاطغ
نمديزممادختساعمةيلمعلاهذهررك
.رمألامزلاذإةوقلا

ريذحت}
قلغمدعةلاحيفةبكرملاةدايقبنجت
حتفنينأنكمي.اًمامتكرحملاءاطغ
كنعةيؤرلابجحيولماكلابءاطغلا
نأنكميو.مداصتلكضرعتيفببستيو
قلغأ.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
.ةدايقلالبقاًمامتءاطغلا

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيس
كرحملاءاطغقالغإمدعةلاحيفةلاسر
فقوت.كرحتتةبكرملاتناكولماكلاب
ءاطغصحفاوةبكرملاليغشتفقوأو
قئاوعةيأدوجومدعنمققحتللكرحملا
امةفرعملققحت.ىرخأةرمءاطغلاقلغأو
زكرميفرهظتلازتالةلاسرلاتناكاذإ
.المأقئاسلاتامولعم



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/27/21

٣٠٩ ةبكرملابةيانعلا
كرحملاةفرغىلعةماعةرظن
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ةبكرملابةيانعلا٣١٠
عجار.ديعبلا)–(بلاسلافرطلاعضوم.١

.٣٦٢/ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

.)ءاطغلالفسأ()+(بجوملافرطلا.٢
/ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدبعجار

٣٦٢.

.٣٢٢/ةيراطبلا.٣

.٣٢٩/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.٤

عجار.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٥
تيزنمض"كرحملاتيزصحف"
.٣١٠/كرحملا

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.٦
.٣١٥/ديربتلاماظنعجار

ىتم"عجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٧
كرحملاتيزنمض"كرحملاتيزفيضت
/٣١٠.

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٨
.٣١٥/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

.٣١٤/كرحملاءاوهرتلف/يقنم.٩

لمارفلاتيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١٠
/٣٢١.

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.١١
نمض"لسغلالئاسةفاضإ"عجار
.٣١٩/لسغلاماظنلئاس

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا
ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.

عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا
تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.

/كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
٣١٢.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
"لمعتسملاتيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف

كرحملاتيزصحف
تيزةلاسرلارهظت،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كرحمللتيزةفاضإءاجرلاضفخنمكرحملا
اًضفخنمكرحملاتيزىوتسمحبصيامدنع
ءلملالبقتيزلاىوتسمصحفا.ةياغلل
تيزلانكيملاذإ.هبىصوملاىوتسملاىتح
عجارف،ةرهاظةلاسرلاهذهتلظواًضفخنم
.ليكولا

لك،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت
تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠

تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
ىلعفرعتلل٣٠٩/كرحملاةفرغىلع
.عقوملا

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،اًنخاسكرحملابتيزلا
اًزافقوأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسملل

:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
ةرايسلافقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

ىوتسمنمققحت.ةيوتسمضرأىلع
كرحملاليغشتفاقيإدعبكرحملاتيز
ققحتلايدؤيدق.نيتعاسنعلقتالةدمل
فوقوءانثأكرحملاتيزىوتسمنم
فاقيإدعبوأةلئامضرأىلعةرايسلا
ىلعلوصحلاىلإريصقتقوبكرحملا
دنعةجيتنلاةقدعفترت.ةحيحصريغةءارق
لبقكرحملاةدوربءانثأىوتسملاصحف
ىوتسمسايقاصعلزأ.ليغشتلاءدب
.اهيلعىوتسملاصحفاوتيزلا
فاقيإنمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.

ليغشتفاقيإمزليف،كرحملاليغشت
اذإلقألاىلعةقيقد١٥ةدملكرحملا
اذإةقيقد٣٠ةدملوأاًئفادكرحملاناك



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/27/21

٣١١ ةبكرملابةيانعلا
سايقاصعبحسا.اًئفادكرحملانكيمل
اهحسمامثجراخللكرحملاتيزىوتسم
كلذدعبوةفيظنشامقةعطقوأليدنمب
اهعفددعب.ىرخأةرملماكلاباهلاخدإدعأ
عمىرخأًةرماهعزنكنكمي،ةياهنلاىلإ
ققحتلاولفسأللاصعلافرطبظافتحالا
.تيزلاىوتسمنم

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا
)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاردقلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣٨٤/تافصاوملاو

هيبنت
نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
قوفعقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
كرحملايفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدم
قوفامىلإتيزلالصيثيحبريثكتيز
قاطننيبتيتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنم
كرحملاباصيدقف)حيحصلاليغشتلا
نمللقوأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأب
ةنايصينفىلإأجلاوةرايسلاةدايق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحم

٣٠٩/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل
لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
ًةرمتيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأ

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا
لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣٨٠/اهبىصوملا

تافصاوملا
لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
تويز.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملا
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
.dexos1دامتعالاراعشب

هيبنت
ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد
ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا

SAE 0W-20.

حصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاباًمود
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا
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ةبكرملابةيانعلا٣١٢
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
دقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
ةرورضىلإريشياذهفضافخنالايفأدب
ةلاسررهظت.تيزلارييغت

CHANGE ENGINE OIL SOON)ءاجرلا
بجي.)ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت
ةفاسملالخنكممتقوعرسأبتيزلارييغت

الأنكمملانم.ةيلاتلا)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠
ىلإريشتتيزلارمعماظننمةلاسررهظت
ةنسىلإلصتةدملتيزلارييغتةرورض
فورظلايفةدايقلاةلاحيفكلذوةلماك
ةرمرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي.ةيلاثملا
ةداعإبجيامك،لقألاىلعًايونسةدحاو

ىدلرفوتي.رييغتلاةيلمعدعبماظنلانييعت
ةمدخلالامعأىلعنوبردمصاخشأليكولا
.ماظنلاطبضنوديعيولمعلااذهنودؤيس
ماظتنابتيزلاصحفتنأمهملانمهنأامك
ىلعظافحلاوتيزلافيرصتتارتفبسح
.بسانملاهاوتسم
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف

تيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
:ماظنلانييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف

ةشاشيفمكحتلارصانعمادختساب.١
نميألابناجلاىلعةرايسلاتامولعم
ضرعا،تادادعلاةعومجمنم

OIL LIFE)ةشاشلاىلع)تيزلارمع.
.١٢٧/ةبكرملاتامولعمعجار
تيزللةيقبتملاةرتفلانوكتامدنع
ةلاسرلارهظتس،ةليلق

CHANGE ENGINE OIL SOON
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
.ضرعلاةدحويف)ةصرف
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٣١٣ ةبكرملابةيانعلا
حسملةشاشلاىلعنييعتلاةداعإسملا.٢

CHANGEةلاسر ENGINE OIL SOON
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
تيزلارمعنييعتةداعإو)ةصرف
.%١٠٠ىلع

رمعةشاشنييعتدعتالأىلعصرحا
الإرخآتقويأيفدصقريغنعتيزلا
هنييعتةداعإرذعتيثيح.تيزلارييغتدعب
ةرملايفتيزلارييغتدعبالإةقدب
.ةيلاتلا

تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك

OILضرع.١ LIFE)ىلع)تيزلارمع
تامولعمعجار.ةرايسلاتامولعمةشاش
.١٢٧/ةبكرملا

اهررحوةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالث
ةلاسرلارهظتملاذإ

CHANGE ENGINE OIL SOON
برقأيفكرحملاتيزرييغتءاجرلا(
نييعتةداعإمتدقهنأينعياذهف،)ةصرف
.ماظنلا

ةلاسرلايفتختامدنعماظنلانييعتةداعإمتي
"Change Engine Oil Soon")رييغتبجي
.)ًاعيرسكرحملاتيز

ةلاسرلاروهظةدواعمةلاحيف
CHANGE ENGINE OIL SOON)بجي

ليغشتءدبدنع)ًالجاعكرحملاتيزرييغت
رمعةدمماظننييعتةداعإمتيال،ةبكرملا
.ءارجإلادعأ.كرحملاتيز

سورتلاقودنصلئاس
يكيتاموتوألا
قودنصلئاسلدبتستوصحفتىتم
ةيكيتاموتوألاسورتلا
لقانلئاسىوتسمصحفةداعبجيال
وهلئاسلانادقفلديحولاببسلاو.ةكرحلا
طرفوأسورتلاقودنصيفبيرستثودح
ريغةبكرملاهذه.سورتلاقودنصءامحإ
لقنزاهجلئاسىوتسمسايقاصعبةدوزم
لئاسصحفلةصاختاءارجإكانه.ةكرحلا
هذهيفهرييغتوةكرحلالقنزاهج
ءارجإلااذهنوكىلإاًرظنو.تابكرملا
لصتا.ليكولاىدلهبمايقلابجي،اًدقعم
تامولعمىلعلوصحللكنمبيرقلاليكولاب
.ةيفاضإ

هيبنت
سورتلاقودنصلئاسلامعتسانإ
،ةبكرملابرضيدقحيحصلاريغيكيتاموتوألا
نمجتنيامىلعنامضلايرسيالدقو
قودنصلئاسًامئادلمعتسا.فلت

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
يفهيلعصوصنملاةيكيتاموتوألاسورتلا
/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا

٣٨٠.

ةنايصلاتارتفيفحشرملاولئاسلالدبتسا
.٣٧٦/ةنايصلالودجيفةجردملاةلودجملا
سورتلاقودنصلئاسلامعتسانمدكأت
ميحشتلاتويزولئاوسلايفةروكذملا
.٣٨٠/اهبىصوملا

كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
رمعلا،اهرفاوتةلاحيف،ةزيملاهذهرفوت
تيقوتلضفأوكرحملاءاوهرتلفليقبتملا
ءاوهرتلفرييغتتيقوتدمتعي.هرييغتل
فورظلاوةدايقلافورظىلعكرحملا
.ةيئيبلا

كرحملاءاوهرتلفرييغتيغبنيىتم
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
دنعكرحملاءاوهرتلفلادبتسالةلاسر
.تيقوتلااذهعبتا،ةيلاتلاتيزلارييغتةيلمع
ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعيامدنع
هلدبتسا،اًبيرقكرحملاءاوهرتلفلادبتسال
.نكمُمتقوبرقأيف
ءاوهرتلفرييغتدعبماظنلاطبضةداعإيغبني
.كرحملا
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ةبكرملابةيانعلا٣١٤
ةلاسرقئاسلاتامولعمزكرمضرعةلاحيف
ىجري،كرحملاءاوهرتلفماظننمققحتلل
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعوجرلا

ءاوهرتلفرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
:طبضلاةداعإل

.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.١
نمءاوهلارتلفةشاشىلإلخدا.٢

يفةرايسلاتامولعملةيسيئرلاةشاشلا
عجار.هيفرتلاوتامولعملاماظن
ىلعلوصحلل١٢٧/ةبكرملاتامولعم
.رصانعلاديدحتوةحالملالوحتاميلعت

.ضرعلاةشاشىلعنييعتلاةداعإسملا.٣
.نييعتلاةداعإديكأتلمعنسملا.٤

كرحملاءاوهرتلف/يقنم
بناجيفكرحملاءاوهرتلف/فظنمدجوي
ةماعةرظنعجار.كرحملاةرجحبقئاسلا
.٣٠٩/كرحملاةفرغىلع

ءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم
كرحملا
حشرمرمعماظنبةزهجمةبكرملانكتملاذإ
ةفرعملكليكوىلإعجراف،كرحملاءاوه
/فظنمصحفاهدنعمزاللاةينمزلاتارتفلا
.هلادبتساوكرحملاءاوهرتلف

ءاوهرتلف/يقنملادبتسا/صحفةيفيك
كرحملا
ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
.بئاوشوأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
نميأوأكرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت
.طوغضملاءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكم
وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل
:هلادبتسال

ءاطغلاةلامإبمقو،ثالثلايغاربلالزأ.١
.جراخللهكرحمث

ريذحت}
بجي،اًيرورضةعطقلالادبتساناكاذإ
مقرسفننمةدحاوبةعطقلالادبتسا
يدؤيدق.ةئفاكمةعطقبوأةعطقلا
سفننودةليدبرايغةعطقمادختسا
ةباصإىلإةفيظولاو،لكشلاو،ةمءالملا
.ةبكرملايففلتوأةيصخش

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٢
.هلدبتسا
مثهناكميفهلخدأو،ءاطغلاضفخأ.٣

.ثالثلايغاربلاطبرمكحأ
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٣١٥ ةبكرملابةيانعلا
يف،ءاوهلارتلفرمعماظننييعتدعأ.٤

ءاوهرتلفلادبتسادعب،هرفاوتةلاح
ءاوهرتلفرمعماظنعجار.كرحملا
.٣١٣/كرحملا

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

ال(كرحملاديربتلةيئابرهكلاحوارملا.١
)اهتيؤرنكمي

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٢
طغضلا

ريذحت}
تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
سبالملاونيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةدوجومةيئابرهكةحورمةيأنعتاودألاو
.ةبكرملاكرحمءاطغتحت

ريذحت}
وأريتايدارلاوأنيخستلاةدحوسملتال
ءزجيأوأددرتملارايتلاميطارخوأبيبانأ
ةنخاسنوكتنأنكمي.كرحملانمرخآ
ليغشتبمقتال.كقرحتنأنكميواًدج
نأنكمي.برستدوجوةلاحيفكرحملا
ببستينأنكمي.ديربتلالئاسلكبرستي
نكميوكرحملايفقيرحثودحيفكلذ
لبقبرستيأحالصإبمق.كقرحينأ
.ةبكرملاةدايق

كرحملاديربتلولحم
ديربتلولحمبألمُيةبكرملايفديربتلاماظن
ديربتلالولحمنإ.DEX-COOLتاكرحملا
وأتاونس٥ةدملةبكرملايفىقبيلممصم
امهيأ،)ليم١٥٠٠٠٠(مك٢٤٠٠٠٠ةفاسم
.ًالوأثدحي
ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٣١٨/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل
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ةبكرملابةيانعلا٣١٦
همادختسانكمياذام

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
نكلو،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنل
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
.قورحللنورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا

ةفيظنلاهايملانم٥٠/٥٠ةبسنمدختسا
ديربتلالولحموبرشللةحلاصلا

DEX-COOL.يليامبجيزملااذهزيمتي:
٣٧-ةجردتحتدمجتلادضةيامححيتي.

ةرارحلاةجرديف،)تياهنرهف٣٤-(ةيوئم
.ةيجراخلا
١٢٩ةجردقوفنايلغلادضةيامححيتي.

ةرارحةجرديف،)تياهنرهف٢٦٥(ةيوئم
.كرحملا
.لكآتلاوأدصلادضةيامحلاحيتي.
.فلتللموينوملألاعطقضرعُينل.
ةرارحةجردىلعظافحلاىلعدعاسي.

.ةبسانملاكرحملا

هيبنت
نمجيزمريغرخآءيشيأمدختستال
يبلييذلاDEX-COOLديربتلالولحم
ءاملاو،GMW3420زروتوملارنجرايعم
رخآءيشيأنإ.برشللحلاصلايقنلا
ديربتماظنبررضلاقحلُينأنكمي
نلرارضألاهذهو،ةبكرملابوكرحملا
.ةبكرملانامضاهلمشي

لمعتسملاكرحملاديربتلئاسءاقلإبنجت
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
رييغتنيعتي.هايملارداصميفوأتاعولابلا
دمتعمتامدخزكرملبقنمديربتلالولحم
ةقلعتملاةينوناقلاتابلطتملابةربخهيدل
.لمعتسملاديربتلالولحمنمصلختلاب
ةئيبلاةيامحىلعكلذكدعاسيس
.كتحصةيامحو

ديربتلالولحمصحف
ةريجحيفديربتلالئاسعافدنانازخدجوي
ةرظنعجار.ةبكرملاقئاسةهجكرحملا
.٣٠٩/كرحملاةفرغىلعةماع

دنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحف

لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
لئاسعافدنانازخلخادديربتلالئاسناك
نأيغبني.دربيىتحرظتناف،يلغيديربتلا
ةمالعلادنعديربتلالئاسىوتسمنوكي
عضولانكيملاذإامأ.اهقوفوأاهيلإراشُملا
ماظنيفبيرستدوجولمتحيف،كلذك
.ديربتلا
ىوتسمنكلواًيئرمديربتلالئاسناكاذإ
عجارف،اهيلإراشملاةمالعلادنعسيللئاسلا
ديربتلالئاسةفاضإةيفيكنعيلاتلامسقلا
.يلياميفديربتلالئاسعافدنانازخيف
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٣١٧ ةبكرملابةيانعلا
نازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحمعفد

ريذحت}
ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
تناكوللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
.ةيافكلاهيفامبةنخاسكرحملاءازجأ

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
نكلو،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنل
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
.قورحللنورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا

هيبنت
ةئبعتلةددحملاتاءارجإلاعابتامدعنإ
ةدايزببسينأنكميديربتلالولحم
نأنكميوكرحملاةنوخسيفةطرفم
ديربتلالولحمناكاذإ.ماظنلافلتببسي
لصتا،عافدنالانازخيفيئرمريغ
.كليكوب

يفديربتلالئاسةيؤرنمنكمتتملاذإو
.هتفاضإيغبنيف،عافدنالانازخ

ىلعتبثملاطغضلاءاطغةلازإبمق.١
دعب،ديربتلالولحمعافدنانازخ
ءاطغلاوديربتلاماظنةرارحضافخنا
.يولعلادربملاموطرخو
براقعسكعقفربطغضلاءاطغحتفا
تعمساذإ.ةلماكةروديلاوحبةعاسلا
فقوتيىتحرظتنافسيسهتوص
الهنأتوصلاكلذينعيثيح.توصلا
.يقبتملاطغضلاضعبكانهلازي
ىلإقفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢

.هعزننمنكمتتنأ
جيزملابديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣

fullةمالعلاىتحبسانملا cold
.)درابئلتمم(

ىلعتبثملاطغضلاءاطغجارخإعم.٤
ليغشتبمق،ديربتلالئاسقفدتجيرهص
سايقمريشيىتحروديهكرتاوكرحملا
°ىلإكرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

.)تياهنرهف°١٩٥(اًبيرقتةيوئم٩٠
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
طيلخلانمديزملافضأ،لقأىوتسملا
ديربتلالولحمقفدتنازخىلإبسانملا
ةمالعلاىلإىوتسملالصيىتح
.ةحضوملا
هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥

.هطبرمكحأو
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ةبكرملابةيانعلا٣١٨
دعبديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦

لئاسدربينأدعبوكرحملافاقيإ
ءلمءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلا
.٦ىتحو١ةوطخلانمديربتلالولحم

هيبنت
دق،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكي
.ةحيحص

كرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفمةروصب
هيبنت
دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

نمريذحتللتارشؤمةدعةبكرملابتبثم
.ةطرفملاكرحملاةنوخس

ديربتلالئاسةرارحةجردسايقمدجوي
كرحملاديربتلئاسةرارحةجردريذحتءوضو
عجار.ةبكرملايفتادادعلاةعومجميف
/كرحملاديربتلولحمةرارحةجردسايقم

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمو١١١
.١٢٠/كرحملاديربتلولحم

فقوألئاسرلاكانه،كلذىلإةفاضإلاب
كرحملاةنوخسةجردتدازدقلف،كرحملا
عضويفكرحملاكرتا،طرفملكشب
كرحملاةنوخسةجردتدازدقلف،ؤطابتلا
يفكرحملاةوقضيفختمتو،طرفملكشب
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

كرحملاءاطغعفرمدعبرارقلاذاختامتاذإ
ةدعاسمبلطا،ةلاسرلاهذهروهظدنع
.روفلاىلعةمدخلا
دكأتف،كرحملاءاطغعفربرارقلاذاختامتاذإ
.ٍوتسمٍحطسىلعفقتةبكرملانأنم
ديربتحوارمتناكاذإامةفرعملققحت
كرحملاضرعتاذإف.المألمعتكرحملا
.حوارملالمعتنأيغبنيف،ةطرفملاةنوخسلل
لصاوتالف،لمعتالحوارملاتناكاذإو
.كتبكرملةمدخلابلطاوكرحملاليغشت

كرحملاةفرغنمًاجراخراخبلاناكاذإ

ريذحت}
ديربتلاماظننمةيلاغلالئاوسلاوراخبلا
ءاطغريودتنإ.طغضلاتحتيهنخاسلا
ببستينأنكمي،ًاليلقولو،طغضلا
.كقرحتنأنكميوةيلاعةعرسباهجورخب
ماظننوكيامدنعءاطغلاريودتبنجت
.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا

ةفرغنمًاجراخراخبلانكيملاذإ
كرحملا
ةجردتدازدقلف،كرحملافقوأةلاسرلا
كرتاوأطرفملكشبكرحملاةنوخس
ةجردتدازدقلف،ؤطابتلاعضويفكرحملا
بناجب،طرفملكشبكرحملاةنوخس
ىلإريشتدق،ضفخنمديربتلئاسىوتسم
.ةريطخةلكشم
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأ
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

.ةيلاع
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٣١٩ ةبكرملابةيانعلا
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

.رورملا
بحسرظنا؛ةروطقملةبكرملابحس.

.٢٩١/ةروطقم

دقلف،كرحملافقوأةلاسرلاترهظاذإ
وأطرفملكشبكرحملاةنوخسةجردتداز
تدازدقلف،ؤطابتلاعضويفكرحملاكرتا
يأنودبطرفملكشبكرحملاةنوخسةجرد
يليامبّرجف،ةرخبألاعافدناىلعلدتةمالع
:كلذوحنوأةقيقدةدمل

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

بسحذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلا
نكراف،كلذبمايقللاًنمآعضولاناكاذإو.٣

ىلإلقناو،قيرطلابناجىلعكتبكرم
،)دياحم()N(وأ)نكرلا()P(عضولا
نارودلاعضويفكرحملاكرتاو
.دياحملا

ديربتلئاسةرارحسايقمنكيمللاحيفو
ةطرفملاةرارحلاةقطنمىلإريشيكرحملا
،ةرارحلاةجردعافترانمريذحترهظيملوأ
ةلصاومكنكمي.ةبكرملاةدايقنكمياهنيحف
ظفاح.قئاقد١٠ةدملءطببةبكرملاةدايق
يتلاةبكرملاوكتبكرمنيبةنمآةفاسمىلع
لصاوف،اددجمريذحتلارهظيملاذإ.كمامأ
ديربتلاماظنصحفاوةيداعةقيرطبةدايقلا
.نيحيحصلاءادألاوءلملاثيحنم

ىحنتف،روهظلايفريذحتلااذهرمتسااذإامأ
ىلعةبكرملابرظتنامث،فقو،قيرطلانع
.روفلا
دعاصتىلعلدتةمالعيأكانهنكتملاذإ
ةعوفدمديربتةحورمبةزهجمةبكرملاوراخبلا
ديزتىتحدوقولاةساودطغضاف،كرحملاب
نارودلاةعرسفعضوحنبكرحملاةعرس
سمخنعلقتالةدملةيداعلادياحملا
اذهرمتسااذإ.ةنوكرمةبكرملاامنيب،قئاقد
جارخإوكرحملافاقيإبجيف،ريذحتلا
.دربيىتحةبكرملانمعيمجلا
،راخبلادوجوىلعليلديأدجتمللاحيفو
،قئاقدسمخةدملكرحملاليطعتبمقف
فاقيإيغبنيو.ةبكرملابراظتنالاءانثأ
ريذحتلارمتسالاحيف،دربيىتحكرحملا
.روهظلايف

كرحملاديربتةحورم
ديربتحوارمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةعرسبرودتاهعامسنكميف،ةيئابرهك
دق.ةيمويلاةدايقلامظعملظيفةضفخنم
كانهنكتملاذإلمعلانعحوارملافقوتت
ىلعليقثلمحدوجولظيف.ديربتللةجاح
ةجردعافتراوأ/وةروطقمبحسوةبكرملا
ماظنليغشتءانثأوأ،ةيجراخلاةرارحلا
اهلمعحوارملالوحتنأنكمي،ءاوهلافييكت
ةدايزعمستامبركلذلةيلاعلاةعرسلاىلإ
رمألااذه.ةحورملاجيجضتوصىوتسميف
لمعيديربتلاماظننأىلإريشيويعيبط

ةعرسلاىلإحوارملادوعت.ديجلكشب
ريغيفاضإلاديربتلانوكيامدنعةضفخنملا
.يرورض
دعبرودتدقةيئابرهكلاكرحملاديربتحوارم
بلطتيالويداعرمأاذهو.كرحملافاقيإ
.ةمدخءارجإ

لسغلاماظنلئاس
همادختسانكمياذام
جاجزلاليسغلئاسةفاضإىلإةجاحلادنع
تاميلعتلكتءارقنمدكأت،يمامألا
لبقةجِتنملاةكرشلانممادختسالا
ةيامحىلعيوتحيًالئاسلمعتسا.مادختسالا
طبهتدقيتلانكامألايفدمجتلانمةيفاك
.دمجتلاةجردنودامىلإةرارحلاةجرداهيف

ليسغلالئاسةفاضإ
يف)DIC(قئاسلاتامولعمزكرميفدجوي
ليسغلالئاسصقنلوحةلاسرةبكرملا
.ًاضفخنملئاسلاىوتسمنوكيامدنعرهظتو
لكةيادبدنعةيناث١٥ةدملةلاسرلارهظت
ىوتسمةلاسرلارهظتامدنع.لاعشإةرود
،لئاسلاديوزتبمقضفخنمليسغلالئاس
ىلإليسغلالئاسةفاضإلةجاحكانهنإف
.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٠

.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٣٠٩/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت
يوتحييذلالسغلالئاسمدختستال.

ةداضملاةيطغألانمةيعونيأىلع
كاكتحاىلإرمألااذهيدؤيدقف.ءاملل
.اهتابثمدعوأتاحساملاتارفش

ةدام(كرحملاديربتلولحممدختستال.
جاجزلاليسغل)ديمجتللةمواقم
فلتثادحإىلإاذهيدؤيدق.يمامألا
يفويمامألاجاجزلاليسغماظنيف
.ءالطلا
دعُملاليسغلالئاسعمءاملاطلختال.

ءاملاببستينأنكميثيح.مادختسالل
يففلتثادحإولولحملاديمجتيف
ءازجألايفوليسغلالئاسنازخ
.ليسغلاماظنلىرخألا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
بجي،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.

ةعّنصملاةكرشلاتاميلعتعابتا
.ءاملاةفاضإصوصخب
ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.

ديدشسقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
لئاسلاددمتلةصرفحيتتثيحب.ةدوربلا
فلتىلإيدؤيدقامم،دمجتثدحاذإ
.هرخآىلإًائلتممناكاذإنازخلا

لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأتاناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردصُتةجمدُم
دق.اهرييغتةرورضولمارفلاتاناطبلكآت
وأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامسمتي
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظيدق
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
تقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرق
،لمارفلالكآتريذحتتوصعامسدنع
.ةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبجي

هيبنت
ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاتاناطبلكآت
.لمارفلاتاحالصإلجأنمةظهاب

وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
ربتعيالو.تاقيبطتةدعبمايقلادعباهفيظنت
يفلطعثودحىلعًارشؤمرمألااذه
.لمارفلا
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتعُت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاضّبنتيدافتل
نعًاثحبلمارفلاتاناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآتيأ
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣٨٤/تافصاوملاوتاردقلاعجار.مزعلا

تاعومجمكلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحم

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا
ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض
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٣٢١ ةبكرملابةيانعلا
لمارفلاماظنءازجألادبتسا
ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
هذهعابتامدعةلاحيفديجلكشبلمارفلا
فلتختولمارفلاءادأريغتيدقو.تاداشرإلا
بيكرتةلاحيفكلذوريبكلكشبجئاتنلا
ةلاحيفوأةحيحصلاريغلمارفلارايغعطق
.حيحصريغلكشببيكرتلا

لمارفلاةناطبرمعماظن
لمارفلاتاناطبرييغتبجيىتم
رمعلاريدقتبموقيماظنةبكرملاهذهبرفاوتي
.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاتاناطبليقبتملا
زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرعمتي
ةبسنلابناجىلإ،)DIC(قئاسلاتامولعم
ماظنلاطبضةداعإمزلي.روحملكلةيوئملا
.لمارفلاتاناطبرييغتاهيفمتيةرملكيف
تاناطبلادبتساةرورضماظنلاددحيامدنع
ةفاسملالمشتدق،ةلاسررهظتس،لمارفلا
.لايمألابةيقبتملا
ًامئادلمارفلاتاناطبلادبتسايغبني
.ةلماكروحمتاعومجمك

ةناطبرمعماظنطبضةداعإةيفيك
لمارفلا
لادبتسايغبنييتماًيئاقلتماظنلافشتكيس
دنع.ةروطخنودةئرتهملالمارفلاتاناطب
ةديدجلاتاناطبلاتيبثتدعبلاعشإلاليغشت
عبتا.ةلاسرضرعمتيس،ءارتهالاتاساسحو
.ماظنلاطبضةداعإلةيتوصلارماوألا
ةناطبرمعماظنطبضةداعإاًضيأنكمي
:اًيوديلمارفلا

زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١٢٤/)DIC(قئاسلا

.لمارفلاةناطبرمعةمئاقددح.٢
ةيفلخلاوأةيمامألاتاناطبلاددح.٣

.مزليامبسح
ررك.ديكأتلاةلاسريف"معن"YESددح.٤

تاناطبللةبسنلابتاوطخلاهذه
ناكاذإرخآلاروحملاىلعةدوجوملا
.اًضيأمهلادبتسامزلي

لمارفلاةناطبرمعماظنليطعتةيفيك
ةناطبرمعماظنليغشتفاقيإنكمي
متاذإاًيرورضكلذنوكيدقو.لمارفلا
دعبامتايلمعيفلمارفلاتاناطببيكرت
فاقيإدنع.ءارتهالاتاساسحنودعيبلا
ةيوئملابسنلاضرعمتينل،ماظنلاليغشت
عمو.ةيفلخلاوةيمامألالمارفلاةناطبرمعل
ءارتهالاتارشؤمناكمإبلازيال،كلذ

دنعاًيلاعاًيريذحتاًتوصردصتيتلاةجمدُملا
بجيىتمديدحتلمارفلاتاناطبءارتها
.٣٢٠/لمارفلاعجار.تاناطبلالادبتسا

:لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتفاقيإل
زكرميفلمارفلاةناطبرمعضرع.١

تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعم
.١٢٤/)DIC(قئاسلا

.لمارفلاةناطبرمعةمئاقددح.٢
.)ليطعت(DISABLEددح.٣
عبتا،لمارفلاةناطبرمعماظنليغشتةداعإل
ENABLEددحنكلوةقباسلاتاوطخلا
.٢ةوطخلايف)نيكمت(

لمارفلاتيز

ةيسيئرلالمارفلاةناوطسأنازخةئبعتمتي
DOTلمارفلاتيزب لارنيجنمدمتعم4
.نازخلاءاطغىلعحضوموهامكروتوم
٣٠٩/كرحملاةفرغىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاعقومديدحتل
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٢
لمارفلالئاسصحف
نيبلمارفلالئاسىوتسمنوكينأبجي
نازخىلعىصقألاوىندألادحلايتمالع
عضولايفةبكرملافقوتعملمارفلالئاس
P)ٍوتسمحطسىلع)نكر.
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
متيامدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

ىوتسمعفتريس،ةديدجتاناطببيكرت
.ىرخأةرمتيزلا
لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.

لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا
نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
دعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
يفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإةيلمع
ةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برستثودحةلاح
نمربكأةيمككانهنوكتسفتاناطبلالكآت
تاناطبلابيكرتدنعتيزلانممزاللا
بسحهتلازإوأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلا
ناكاماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
وأتنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنم
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتحابصمعجار.لمارفلاريذحت
.١١٧/لمارفلا

رادمىلعهايملالمارفلالئاسصتمي
.لمارفلالئاسةءافكنمللقيامتقولا
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣٧٦/ةنايصلالودج

فيضُتاذام
DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 4
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار
/٣٨٠.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت
حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةقاطبىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمست
ةماعةرظنعجار.ةديدجةيراطبءارشىلإ
ىلعفرعتلل٣٠٩/كرحملاةفرغىلع
.ةيراطبلاناكم
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٣٢٣ ةبكرملابةيانعلا
ماظنلافاقيإ/ءدب
كلذوفاقيإ/ءدبماظنةبكرملاهذهبرفاوتي
.دوقولاريفوتيفةدعاسمللكرحملافاقيإل
.٢٢٤/ماظنلافاقيإ/ءدبعجار

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

عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأب
لقنلاقودنص
عبرأبعفدلاماظنبةزهجمةرايسلانكتملاذإ
تيزصحفتايلمعنمدكأتف،تالجع
.مسقلااذهيفةروكذملاميحشتلا
ميحشتلاتيزصحفمتيىتم
لدعمديدحتل٣٧٦/ةنايصلالودجعجار
.ميحشتلاتيزصحف
ميحشتلاتيزصحفمتيفيك
فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٤

ةئبعتلاةدادس.١
غيرفتلاةدادس.٢

ةحتفعاقنمىندألئاسلاىوتسمناكاذإ
قودنصيفةدوجوملا)١(ةئبعتلاةدادس
تيزنمليلقلاةفاضإمزلتسف،لقنلا
ميحشتلاتيزنمةيفاكةيمكفضأ.ميحشتلا
ةدادسةحتفلفسأىلإىوتسملاعفرل
ةروصبةدادسلاقالغإبنجت.)١(ةئبعتلا
.اهيفغلابم
همادختسانكمياذام
ىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣٨٠/اهب
.همادختسابولطملا

يمامألاروحملا
ميحشتلاتيزصحفمتيىتم
روحملالئاسنمققحتلايرورضلانمسيل
دوجويفهبتشيملام،ةيرودةروصبيمامألا
نادقف.يداعريغجيجضعامسوأبرست
.امٍةلكشمىلإريشينأنكميلئاسلا
.اهحالصإىلعلمعاوةلكشملاهذهصحفا
عجار.ةدقعمنوكتنأنكميةمدخلاهذه
.ليكولاعمرمألا
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسوليغشتلارواحم

يفلخلاروحملا
ميحشتلاتيزصحفمتيىتم
روحملالئاسنمققحتلايرورضلانمسيل
دوجويفهبتشيملام،ةيرودةروصبيفلخلا
نادقف.يداعريغجيجضعامسوأبرست
.امٍةلكشمىلإريشينأنكميلئاسلا
.اهحالصإىلعلمعاوةلكشملاهذهصحفا
عجار.ةدقعمنوكتنأنكميةمدخلاهذه
.ليكولاعمرمألا

ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسوليغشتلارواحم

عضوونكرلالمارفةيلآصحف
)نكرلا(Pلمارفلا

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
نمدكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ًابسحتةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجو
مادختسالدادعتساىلعنك.اهكرحتل
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلا
.كرحتلايفةبكرملا

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
:نكرلالمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

زاهجعارذولمعيكرحملانوكةلاحيف
مق)دياحم(Nعضولاىلعةكرحلالقن
ةساودىلعنمٍءطببكمدقةلازإب
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٣٢٥ ةبكرملابةيانعلا
ىتحكلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلا
ةطساوبطقفةفقوتمةبكرملانوكت
.نكرلالمارف

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
رييغتلابمقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
لمارفررحمث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإ
.ةيداعلالمارفلامثنكرلا
.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاةرفشلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
عطقعجارنيبسانملاسايقلاوعونلاةفرعمل
.٣٨١/رايغلا

هيبنت
لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
مدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
نامضيرسينل.ةحساملاةشيردوجو
عدتال.اهلضرعتترارضأةيأىلعةبكرملا
.يمامألاجاجزلاسمليةحساملاعارذ

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا
:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال

ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١
.يمامألاجاجزلانع

طسويفدوجوملارزلاىلعطغضا.٢
ةرفشبحساوحسملاعارذلصوم
.عارذلالصومنعاديعبةحساملا
.ةحساملاةرفشلزأ.٣
شيرلادبتسال٣-١تاوطخلاسكعا.٤

.تاحساملا

ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا
:ةيفلخلاةحسمملاةرفشلادبتسال

عضويفةيفلخلاةحساملانوكتامدنع.١
لوصوللعفرلاجاجزحتفبمق،ءافطإلا
.ةيفلخلاةحساملاةرفش/عارذىلإ
جاجزلاةحسامةرفشلفَقنكميال
نيعتيكلذل،يدومعلاعضولابيفلخلا
نعًاديعباهبحسدنعةطيحلاذاختا
.ةبكرملا

كفل)2(ريرحتلاعارذىلعطغضا.٢
ةحساملاعارذىلعطغضاو،فاطخلا
.)3(ةشيرلاةعومجمنمهجارخإل)1(

ماكحإبةديدجلاةرفشلاةعومجمطغضا.٣
تبثتىتحةحساملاعارذفاطخيف
.ماكحإباهعضوميفريرحتلاعارذ

ةحساملاعارذةعومجمةداعإبمق.٤
.جاجزلاىلعدانتسالاعضوىلإةرفشلاو

جاجزلالادبتسا
جاجزلالادبتسايرورضلانمنوكيامدنع
عجار،يمامألايبناجلاجاجزلاوأيمامألا
.حيحصلالادبتسالاجاجزديدحتلكليكو

يمامألاجاجزلالادبتسا
HUDماظن

يف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
جاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعدلاح
اًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي،يمامألا
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٦
نمضةيساسألاتامولعملاضرعماظنل
ةروصزيمتتسالإوHUDقئاسلاةيؤرلاجم
.زيكرتلامادعنابHUDماظنلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصنُي،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
هذهلمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
،ًالئاسرُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألا
ليكولاعجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ
جاجزللبسانملالادبتساللكبصاخلا
.يمامألا

يتوصلايمامألاجاجزلا
اذإ.يتوصيمامأجاجزبةدوزمةبكرملا
امببسليمامألاجاجزلالادبتسالَتجتحا
،يتوصيمامأجاجزىلعكلوصحنمدكأتف
اهرفوييتلاايازملانمةدافتساللكلذو
.يتوصلايمامألاجاجزلا

زاغلا)تاماعد(ةماعد
زاغلا)تاماعد(ةماعدبةزهجمةرايسلا
ءاطغماظنحتفوعفريفةدعاسملل
يفةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
.لماكلاحتفلاعضو

ريذحت}
ظفاحتيتلازاغلاتاماعدتطقساذإ
،ةعتمألاقودنصو،كرحمءاطغحتفىلع
وأتنأباصتنأنكمي،ةرخؤملابابوأ/و
ىلإةبكرملاذخ.ةريطختاباصإبنورخآلا
.روفلاىلعةمدخلاىلعلوصحللكليكو
ّيرودلكشبوزاغلاتاماعدرصبلابصحفا
وأ،قوقشلاوأ،ىلبلاتامالعدوجونأشب
نأنمدكأتللصحفا.رارضألانماهريغ
باب/ةعتمألاقودنص/كرحملاءاطغ
اذإ.ةوقلانميفكيامبحوتفمةرخؤملا
ءاطغكاسمإيفتاماعدلاتلشف
ال،ةرخؤملاباب/ةعتمألاقودنص/كرحملا
ةرايسلابحطصامث.ليغشتلابمقت
.ةنايصلل

هيبنت
يأقيلعتبمقتالوةطرشألامدختستال
اًضيأمقتال.زاغلاتاماعدىلعءايشأ
ىلعبحسلاوألفسألاىلإعفدلاب
رّرضتىلإاذهيدؤيدق.زاغلاتاماعد
.ةبكرملا

.٣٧٦/ةنايصلالودجعجار

كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/27/21

٣٢٧ ةبكرملابةيانعلا

ةرخؤملاباب

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
يمامألاحابصملاهيجوت
ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسم
فلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
حيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتن
طبضلةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملا

ةبمللالادبتسا
ءارجإدنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
،مسقلااذهيفةروكذمريغةبمليألرييغت
.ليكولابلصتا

هيبنت
ةجهوتملاحيباصملالادبتسابنجت
دعبامتايلمعلةليدبلاLEDحيباصمب
فلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.عيبلا
.ةبكرملليئابرهكلاماظنلا

LEDحيباصمةءاضإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالليكولابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
.LEDعونلانمةءاضإةعومجم

يئابرهكلاماظنلا
ماظنلاىلعدئازلالمحلا
يئابرهكلا
عطاوقكلذكوتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
ىلعدئازلالمحلانماهيمحتيكلةرئادلل
.يئابرهكلاماظنلا

ًاليقثيلاحلايئابرهكلالمحلانوكيامدنع
ةرئادلاعطاقحتفمتي،مزاللانمرثكأةجردب
ةدوعنيحلةرئادلايمحيثيحبهقالغإو
وأيعيبطلاهلدعمىلإرايتلاىلعلمحلا
للقياذه.ةلكشملالحنمءاهتنالانيحل
يفلمحلاةدايزةيناكمإنمريبكلكشب
ةيناكمإنماضيأللقيوةيئابرهكلاةرئادلا
.ةيئابرهكلاتالكشملاببسبقيرحثودح
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملالمعت
ةقاطلارفوتيتلاكالسألاةيامحىلع
.كترايسيفةزهجألل
جاتحتوقيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
ةراعتسانكميف،تارهصملادحألادبتسال
ىدحإرتخا.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصم
ىلإجاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملا
عرسأيفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختسا
.نكممتقو
طيرشلاىلإرظنا،رهاصملادحأصحفل
ةعومجملاتناكاذإ.رهاصملالخاددوجوملا
بجيف،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلاةيضفلا
رهاصملالادبتسانمدكأت.رهصملارييغت
.فينصتلاومجحلايفهلقباطمرخآبفلاتلا
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ةبكرملابةيانعلا٣٢٨

فلاترهاصملادبتسا
.ةبكرملائفطأ.١

يئابرهكلارهصملابحاسناكمددح.٢
.تادادعلاةحولليفرطلاءاطغلاىلع
ةزهجأةحولتارهصمةعومجمرظنا
.٣٣٣/سايقلا

رهاصملاعزنلرهاصملابحاسمدختسا.٣
وهامك،بناجلانموأىلعألانم
.هالعأحضوم

يئابرهكلارهصملالادبتسابجيناكاذإ.٤
تامامصلاريفوتاًضيأمتي،روفلاىلع
ةحولليفرطلاءاطغلاىلعةيطايتحالا
سفنبليدبرهصمةراعتساوأتادادعلا
تارهصملاةعومجمنمرايتلاةدش
دوعييذلارهاصملارتخا.ةيئابرهكلا
ليغشتلاهلجاتحتالةبكرملايفةزيمل
.٣و٢نيتوطخلارّرك.نامأبةبكرملا
ةحتفلايفليدبلارهاصملالخدأ.٥

.فلاتلارهاصملابةصاخلاةغرافلا
ةصرفبرقأيفكليكوعجار،كلذدعب
.فلاتلارهاصملالادبتسال

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك
ةءاضإيفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
دقتالاحلاضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملا
حيباصملاتالباكصحفا.حيباصملالمعتال
لكشبتأفطناوتءاضأاذإًاروفةيسيئرلا
.كلذكتيقبوتأفطنااذإوأيئاقلت

يمامألاجاجزلاتاحسام
ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
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٣٢٩ ةبكرملابةيانعلا
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
حالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذه

ةرئادلاعطاوقوتارهصملا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
اذه.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
نعةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقي
.ةيئابرهكلاتالكشملا

رطخ}
اهيلعةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةصاخلاتاريبمألاةميقىلعلدتتامالع
دنعةددحملاريبمألاةميقزواجتتال.اهب
ةرادلاتاعطاقورهاصملالادبتسا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل
يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل

ريذحت}
تارهصملامادختساوأبيكرترطخلانم
تافصاومقباطتتاليتلاةيئابرهكلا
لارنجلةيلصألاةيئابرهكلاتارهصملا
ةيئابرهكلاتارهصملالشفتدق.زروتوم
تنأضرعتتدق.قيرحثودحيفببستتو
دقكلذكو،توملاوأةباصإللكعمنموأ
.فلتللةبكرملاضرعتت

٣٠٧/تاليدعتلاوتاقحلملاعجار
.٣٠٧/ةماعتامولعمو

عجار،فلاترهاصملادبتساوأصحفةيغب
.٣٢٧/يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلا

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
كنكمي،لزيدكرحمبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
لزيدلاكرحمليليمكتلاقحلملاةعجارم
.Duramaxزارط

يفكرحملاةفرغتارهصمةعومجمدجوت
.ةبكرملابقئاسلاةهج،كرحملاةفرغ

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

ةعومجمىلإلوصوللءاطغلاعفرا
.تارهصملا

هيبنت
تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
صرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلع

تارهصمةعومجمبتارهصمللطاقلمدجوي
.اًراسيسايقلاةزهجأةحول
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٣٣١ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
١-

٢-

٣-

٤-

٦ELM ةرانإلاةدحو–٧
٧ةيجراخلا

٧ELM ةرانإلاةدحو–٤
٤ةيجراخلا

٨-

٩ELM ةرانإلاةدحو–٥
٥ةيجراخلا

١٠ELM ةرانإلاةدحو–٦
٦ةيجراخلا

١١LRR/FRT SRR–ديعبرادار
ريصقيمامأرادار/ىدملا
ىدملا

١٢-

ةيمامألاةلساغلا١٣
ةيفلخلاةلساغلا١٤
١٥REC يئابرهكلازكرملا–٢

٢يفلخلا
ةقاطلاساجرم١٦

مادختسالاتارهصملا
١٧EBCM–ةدحوةيراطب

يفينورتكلإلامكحتلا
١لمارفلا

ددرتملرمتسمرايتنملوحم١٩
DC/AC

٢٠IECR يئابرهكلازكرملا–٢
٢نميألابناجلايفتادادعلل

٢١-

٢٢IECL يئابرهكلازكرملا–١
١رسيألابناجلايفتادادعلل

دوقولاناخس٢٤
٢٥REC يئابرهكلازكرملا–١

١يفلخلا
اريماكلالسغ٢٦
قوبلا٢٧
–RTيسيئرلاحابصملا٢٨

نميألا
رسيألا–LTيسيئرلاحابصملا٢٩
٣٠ELM ةرانإلاةدحو–٣

٣ةيجراخلا
٣١ELM ةرانإلاةدحو–١

١ةيجراخلا
٣٢-

مادختسالاتارهصملا
R/Cدجويال٣٣

٣٤-

١لاعشإلا-عونتملكيه٣٧
٢لاعشإلا-عونتملكيه٣٨
٣٩Upfitter

ةعونتملا)IP(تادادعلاةحول٤٠
ةروطقملانكرحيباصم٤١
نميألاةرخؤملاحابصم٤٢
ةروطقملابحس٤٤
يوناثلاروحملاروتوم٤٥
يفمكحتلاةدحولاعشإ٤٦

)ECM(كرحملا

صيخشتزاهجكرحم٤٧
يتاذلالاطعألا

٤٨-

ةيفاضإلاتيزلاةخضم٤٩
سورتلاقودنصل

ءاوهلافييكتضباق٥٠
٥١TCCM–يفمكحتلاةدحو

لقنلاةبلع
ةيمامألاةحساملا٥٢
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ةبكرملابةيانعلا٣٣٢

مادختسالاتارهصملا
٥٣-

ىرسيلاةرخؤملاحيباصم٥٤
ةروطقمللمعدلاحابصم٥٥
٥٦SADS–هبشديمختلاماظن

طشنلا
يطايتحا٥٧
ةكرحلائدابروتوم٥٨
٢ةقاطلادلومرعشتسم٦٠
حابصملايفيئاقلتلامكحتلا٦١

)ALC(يسيئرلا
٦٢ICCM/CVS/DEF–ةدحو

فلملا/لكيهلابةلماكتممكحت
لئاس/ةيواحلاةيوهتليبلوللا
لزيدلامداع

ةروطقملالمارف٦٣
٦٥-

رسيألاديربتلاةحورمروتوم٦٦
٦٧AFM لاعفلاميظنتلا–٢

٢دوقولامادختسال
يفيئاقلتلامكحتلاروتوم٦٨

)ALC(حابصملا

ةكرحلائدابنونيب٦٩

مادختسالاتارهصملا
يلفسلاديربتلاةحورمروتوم٧١
/ىنميلاديربتلاةحورمروتوم٧٢

يلفسلا
فوقوفاطعناحابصم٧٣

رسيألاةروطقملا
٧٤TIM ةهجاوةدحو–٢

٢ةروطقملا
٧٥DEFC–لئاسيفمكحتلا

لزيدلامداع
ةقاطلاليغشتتاحول٧٦

ةيئابرهكلا
٧٨ECM–يفمكحتلاةدحو

كرحملا
طاو١٧ةنيباكلاديربتةخضم٧٩
٢ةقاطلادلومرعشتسم٨٠
فوقوفاطعناحابصم٨١

نميألاةروطقملا
٨٢TIM ةهجاوةدحو–١

١ةروطقملا
٨٣FTZM–نازخةقطنمةدحو

دوقولا
ةروطقملاةيراطب٨٤
ةيفاضإلاءاملاةخضم٨٥

مادختسالاتارهصملا
٨٦ECM–يفمكحتلاةدحو

كرحملا
يجوزBنقاح٨٧
برعشتسملا٨٨٠٢
أرعشتسملا٨٩٠٢
يدرفAنقاح٩٠
ةدحولقناخلامامصلابمكحتلا٩١

)ECM(كرحملابمكحتلا

ةحورمضباقلAEROقلاغ٩٢
ديربتلا

مادختسالاتالحرملا
٥-

ددرتملرمتسمرايتنملوحم١٨
DC/AC

دوقولاناخس٢٣
ةروطقملانكرحابصم٣٥
ليغشتءدب/ليغشت٣٦
يوناثلاروحملاروتوم٤٣
ءاوهلافييكتضباق٥٩
ةكرحلائدابروتوم٦٤
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مادختسالاتالحرملا
ةكرحلائدابنونيب٧٠
ةقاطلادلوم٧٧

ةزهجأةحولتارهصمةعومجم
سايقلا

تارهصمةعومجمىلإلوصولابابدجوي
ةحولةفاحىلعاًنيميسايقلاةزهجأةحول
.بكارلاةهجسايقلاةزهجأ
ةعومجمىلإلوصوللءاطغلابحسا
ءاطغلابتارهصمللطاقلمدجوي.تارهصملا
.اًنيميسايقلاةزهجأةحولليفرطلا

ةلتكنميفلخلاءزجلاىلعتالحرمكانه
طغضا،اهيلإلوصولل.ةيئابرهكلاتارهصملا
تارهصملاةلتكةلازإبمقوتاكساملاىلع
.ةيئابرهكلا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
F1نميألابابلا
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مادختسالاتارهصملا
F2رسيألابابلا
F3بآرملابابحتاف

لاصتالا/)UGDO(ماعلا
نمنيديلامادختسانود

OnStar (OHC)/اريماكلا
F4BCM ةدحو/ةيذغت–٢

٢مسجلايفمكحتلا
F5ضرعلاتاشاش
F6يمامألاخافنملا
F8رسيألابابلاةحول
F10دومعلا/ةلامإلالفق
F11DLC/ICM–طابترالصوم

/دومعلالفق/تانايبلا
ةجمدمةيزكرمةعومجم

F12ةيزكرملاةباوبلاةدحو
(CGM)/Onstar

F14نميألابابلاةحول
F17ةدايقلاةلجعليغشترصانع
F18-

F19-

F20-

F21-

مادختسالاتارهصملا
F22ةلجعلاةئفدت
F23-

F24-

F25ةصاخلاتادعملارايخ
)SEO(/بيكرتلا

F26USB/ةصاخلاتادعملارايخ
)SEO(تاقحلملاةقاط
)RAP(ةزوجحملا

F27تاقحلملاليغشتسبقم
ةقاط/)APO(دعاسملا
ةزوجحملاتاقحلملا

F28-

F30SDM/AOS/DMS/NVM–
راعشتسالاةدحو
راعشتسالا/صيخشتلاو
ماظن/باكرلليئاقلتلا
ةيؤرلاةدحو/قئاسلاةبقارم
ةيليللا

F31BCM ةدحو/ةيذغت–٣
٣مسجلايفمكحتلا

F32ةيزكرملاةعومجملاةدحو
(CSM)/USB

F33BCM ةدحو/ةيذغت–٤
٤مسجلايفمكحتلا

مادختسالاتارهصملا
F34نكرلاعضونم
F40-

F41-

F42نكرلالمارفحاتفم
يبرهكلا

F43RSE/MFC–وتامولعملا
/يفلخلادعقملابهيفرتلا
فئاظولايفمكحتلا
ةددعتملا

F44-

F45ويدارلاةدحو
F46-

F47-

F48TCM–مكحتلاةدحو
دعُبنع

F49BCM ةدحو/ةيذغت–١
١مسجلايفمكحتلا

F50-

F51-

F52-

F53-

F54فقسلاةحتف
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مادختسالاتارهصملا
F55APO ليغشتسباقم–٣

ةيمامألاتاقحلملا
٣ةيفاضإلا

F56DC/DC CNV BATT ١–
ةيراطب/رشابملارايتلا
١رشابملارايتلالوحم

F57DC/DC CNV BATT ٢–
ةيراطب/رشابملارايتلا
٢رشابملارايتلالوحم

F58يطايتحا
F59-

عطاوق
ةرئادلا

مادختسالا

CBO1APO ليغشتسباقم–١
ةيمامألاتاقحلملا
١ةيفاضإلا

CBO2APO ليغشتسباقم–٢
ةيمامألاتاقحلملا
٢ةيفاضإلا

مادختسالاتالحرملا
K1-

مادختسالاتالحرملا
K2RAP/ACCY ةقاط–١

/ةزوجحملاتاقحلملا
١قحلملا

K4RAP/ACCY ةقاط–٢
/ةزوجحملاتاقحلملا
٢قحلملا

K5-

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

فلخةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
نمرسيألابناجلايفلوصولاةحول
.ةريجحلا
لاخدإلالخنمجراخللةحوللابحسا
.ةيفلخلاةفاحلابلوصولاةحتفيفعبصألا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو
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مادختسالاتارهصملا
F01RFA–فئاظولالغشم

دعُبنع
F02WCM–نحشلاةدحو

يكلساللا
F03دعقملاةدحول١فص

)١ةيراطبلا(ةأفدملا
F04ةركاذلادعقمةدحو

)MSM(قئاسلا
F05-

F06-

F07Amp Aux دعاسم–٢
٢مخضملا

F08-

F09SEO UPFTR بيكرت–٢
٢ةصاخلاتادعملا

F10بكارلليلآلانامألامازح
F11لباقلايلآلادعقملافص

٢يطلل
F12GBS–رسكرعشتسم

جاجزلا
F13-

F14-

مادختسالاتارهصملا
F15دعقملاةدحول١فص

)٢ةيراطبلا(ةأفدملا
F16RH CINCH Latch–

نميألابناجلامازحجالزم
F17بكارللدعقملاةركاذةدحو
F18ةيفلخلاةحساملا
F19قئاسلليلآلانامألامازح
F20يفلخلابابضلاليزم
F21-

F22ماظنةشاشيفمكحتلا
فييكتوةيوهتوةئفدت
يفلخلاءاوهلا

F23EOCM–باسحةدحو
يجراخلانئاكلا

F24Amp Aux دعاسم–٣
٣مخضملا

F25OBS DET–فاشتكا
قئاوعلا

F26RDCM–مكحتلاةدحو
ةدايقللةيفلخلا

F27Amp Aux دعاسم–١
١مخضملا

مادختسالاتارهصملا
F28VPM–ةجلاعمةدحو

ويديفلا
F29-

F30-

F31AMP–مخضملا
F32-

F33ICCM–يفمكحتلاةدحو
ةجمدملالكيهلا

F34دعقملاةدحول٢فص
ةأفدملا

F35HFCR–رحلافقإريرحت
نيديلا

F36ELM–ةرانإلاةدحو
ةيجراخلا

F37-

F38ةقلزنملاةيلآلامكحتلاةحول
F39-

F40-

F41-

F42-

F43UPA–نكرلادعاسمماظن
ماعلا
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مادختسالاتارهصملا
F44-

F45AFL AHL–ءاوضألا
طبض/ةيفيكتلاةيمامألا
ةيمامألاحيباصملليئاقلت

F46ةئفدتلاخافنمروتوم
ءاوهلافييكتوةيوهتلاو
يفلخلا

F47LH CINCH Latch–
رسيألابناجلامازحجالزم

F48ةيلآلادعقملاةلامإةدحو
F49جاجزلاعفر
F50صاخلايئابرهكلادعقملا

قئاسلاب
F51ززعملاةرخؤملابابةدحو
F52صاخلايئابرهكلادعقملا

بكارلاب

مادختسالاتالحرملا
K53-

K54-

K55L/GLASS

تاراطإلاوتالجعلا
تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
نمديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ةكرشلاىلإعوجرلاكنكميتامولعملا
.تاراطإللةعنصملا

ريذحت}
لكشباهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

ةروصباهمادختسامتييتلاوأديج
رداصمنمربتعت،ةبسانمريغ
.رطخلا
نكميتاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.

ةرارحلاةدايزيفببستينأ
نأنكميو.دئازلالمحللةجيتنك
.فينعمداصتثداحوأراجفناعقي
.٢١٨/ةبكرملاةلومحدودحعجار

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
نمرثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
جتانلامادطصالاببستيدقو.مزاللا
.ةريطخةباصإثودحبكلذنع
لكشبتاراطإلاعيمجصحفا
طغضلاىلعلصحتيكلمظتنم
هنأىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
امدنعتاراطإلاطغضصحفبجي
.ةدرابتاراطإلانوكت
تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.

وأمزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
لاحيفراجفنالاوأبقثللاهضرعت
ثدحياملثم،ئجافممداصتثودح
يفةرفحةيأبةبكرملامطترتامدنع
طغضىلعظفاح.قيرطلا
طغضلاىوبسمدنعًامئادتاراطإلا
.هبىصوملا
دقةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.

حطسأتناكاذإ.ًاثداحببست
.اهلدبتسافةئرتهمتاراطإلا
ررضلضرعتراطإيألدبتسا.

وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.

.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
ةمدخزكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلا
٥٦نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.

ىلع)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك
نيطلاوجلثلاكةقلزلاحوطسلا
ريودتلايدؤيدق.اهريغوديلجلاو
.تاراطإلاراجفناىلإدئازلا

ةدايقلاةيلمعيفتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٣٤٠/ةعرسلاةيلاع
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
زمردجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
بناوجىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاوم
قفاوتتلةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.زروتوملارنجةكرشتاراطإءادأريياعمعم
تادعملاتاراطإىلعفرعتلانكميو

ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفاًبسانمءادأمساوملالكلحلصت
اهنكل،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
ءادألاوأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدق
قرطىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثم
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغم
.٣٣٨/ءاتشلا

ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٣٤٦/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
نأىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
رمعنمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلا

تاراطإىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلا
يتلاتارييغتلاصوصخباًرذحنك،ءاتشلا
.لمارفلاوةبكرملايفمكحتلاىلعأرطت
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا
نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.

عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
ىدمو،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلا
يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةفنصملاةعرسلاتاذ.
ةعرسلدعمتاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ
دحلازواجتتالأاًمودكيلعيغبنيف،لقأ
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألا

ضفخنملاعطقملاتاذتاراطإلا
نمتاراطإبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
اذه،275/50R22وأ275/55R20مجح
تاراطإاهنأىلعةفنصمتاراطإلا
.بناجلاةريصق
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هيبنت
رثكأبناجلاةريصقتاراطإلانوكتو
وأقيرطلارطاخمببسبفلتللةضرع
نمرثكأةروصبفيصرلاةفاحبماطترالا
امك.ةيسايقلابناوجلاتاذتاراطإلا
تالجعلاوأ/وتاراطإلاضرعتتنأنكمي
قيرطلارطاخملضرعتلادنعفلتلل
دنعوأ،ةببدملاةداحلاءايشألاوأ،رفحلاك
يطغيالو.فيصرلاةفاحباهماطترا
،هيلعو.تايفلتلانمعونلااذهنامضلا
طغضدنعتاراطإلاةعومجمءاقبإيغبنيف
،ناكمإلاردق،يشاحتوبسانمخفن
اهريغو،رفحلاوفيصرلاةفاحبماطترالا
.قيرطلارطاخمنم

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض

ريذحت}
ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
اًئيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفاًيفاك
ةنوخسلاوراطإلاىلعدئازلالمحلا.

ىلإنايدؤيدقناذللاةدئازلا
.راطإلاراجفنا
.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

.قيرطلارطاخمءاّرج

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
ةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملاىلع
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعمو
ىصوملاطغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل

ءاوهلاطغضلىندألادحلاوههب
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملا
.ةبكرملل
نأشبةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
اهبعوتستنأنكمييتلاةلومحلاىدم
قصلمىلعلاثمىلإةفاضإلاب،كتبكرم
دودحعجار،راطإلاوليمحتلاتامولعم
ىدمرثؤيو.٢١٨/ةبكرملاةلومح
ةحارلاواهيفمكحتلاىلعةبكرملاليمحت
اهليمحتمتيالأبجيامك.اهبوكرءانثأ
.اهلصصخموهاممربكأاًنزو

صحفلامتيىتم
رثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
.رهشلك
ناكاذإ،يطايتحالاراطإلاصحفسنتال
ةلجعلاعجار.ةبكرملاباًدوجوم
ديزملل٣٦١/مجحلاةلماكةيطايتحالا
.تامولعملانم

صحفلامتيفيك
ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
تاراطإلابخفنلاطغضنمققحت.راطإلل
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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
راطإلايفءاوهلاطغضصحفا،اهدعبو
.سايقلازاهجمادختساب

مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
ال.ةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
تامامصلاةيطغأىوسمدختست
دق.GMةطساوبتارايسللةممصملا
نلوفلتللTPMSتارعشتسمضرعتت
هذهيفنامضلاتاحالصإنمضلخدت
.ةلاحلا

ةيلمعيفتاراطإلاطغض
ةعرسلاةيلاعةدايقلا

ريذحت}
وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت

،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
راجفنايفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
رطخلكضرعيامبركلذو.راطإللئجافم
وأكعرصمهنعجتنيدقامم،مداصتلا
تاراطإلاضعببلطتتو.نيرخآلاعرصم
طغضلاًطبضةيلاعلاةعرسللةفنصملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نوكتامدنع.ةعرسلايلاعليغشتللخفنلا
ةمئالمقيرطلافورظوةعرسلادودح
يغبنيف،ةيلاعتاعرسبةرايسلاةدايقل
ليغشتللفنصمراطإلانأنمدكأتلا
ةوالع،ةزاتممةلاحيفو،ةعرسلايلاع
حيحصخفنطغضىلعاًطوبضمهنوكىلع
ةلومحىلعاًسايقدرابوهوراطإلل
.ةرايسلا

تاراطإلاماجحأتاذتارايسلابلطتت
ليغشتلاخفنطوغضلودجيفةجردُملا
ةدايقدنعخفنلاطغضليدعتةعرسلايلاع
يفليم١٠٠(اس/مك١٦٠تاعرسبةبكرملا
راطإلاخفنطغضطبضا.ىلعأوأ)ةعاسلا
مجحللودجلايفةلباقملاةميقلاىلعدرابلا
.ةبكرملايفراطإلا
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ةعرسلاةيلاعليغشتلاةيلمعلخفنلاطوغض
)ةعبرمةصوبلكللطر(لاكسابوليكدرابلاىلعخفنلاطغضراطإلامجح

275/50R22 111Hةعبرملاةصوبلايفالطر٣٩(لاكسابوليك٢٧٠(

هبىصوملاخفنلاطغضىلإتاراطإلادعأ
ةعرسلابةدايقلانميهتنتامدنعدرابلاراطإلل
٢١٨/ةبكرملاةلومحدودحعجار.ةيلاعلا
.٣٣٩/تاراطإلاطغضو

تاراطإلاطغضةبقارمماظن
هيبنت
طغضةبقارمماظنىلعليدعتيأ
ريغصخشهبموقي)TPMS(تاراطإلا
حيرصتلطبيدقةمدخلازكرمنملوخم
.ماظنلامادختسا

)TPMS(راطإلاطغضةبقارمماظنمدختسي
طغضتايوتسمصحفلويدارلاتاسجمةينقت
تاسجملاكلتلمعتثيح.راطإلايفءاوهلا
تاراطإيفءاوهلاطغضةبقارمىلع
راطإلايفءاوهلاطغضتاءارقثبوكتبكرم
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول
كلذيفامب،ًايرهشراطإلكصحفيغبنيو
ًادرابنوكيامدنع،)دجونإ(يطايتحالاراطإلا
نمهبىصوملاخفنلاطغضىلعًاطوبضمو
ةتفالىلعنودملاو،ةعنصملاةكرشلالبق

يفو(.راطإلاخفنطغضقصلموأةبكرملا
نعةفلتخمكتبكرمتاراطإتناكلاح
قصلموأةبكرملاةتفالىلعنيبملامجحلا
طغضديدحتكيلعبجيف،راطإلاخفنطغض
).تاراطإلاكلتلبسانملاخفنلا
كتبكرمديوزتمتدقف،ةيفاضإةمالسةزيمكو
راطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظنب
)TPMS(ضافخنارشؤمةءاضإبموقيو
ءاوهلاطغضىوتسميندتدنعراطإلاطغض
ىلإراطإنمرثكأيفوأتاراطإلادحأيف
.ةريبكةروصبخفنلالدعمنودام
ضافخنارشؤمءيضيامدنع،كلذلًاعبتو
فقوتتنأكيلعبجوتي،راطإلاطغض
برقأيفكبةصاخلاتاراطإلاصحفتو
اهبخفنلاطغضةئياهمبموقتو،نكممتقو
ةدايقلانأبملعاو.بسانملاىوتسملاىلإ
يدؤتخفنلالدعمنودتاراطإلادوجوعم
ىلإيدؤتدقوراطإلاةرارحعافتراىلإ
للقيخفنلالدعمضافخنانأامك.هراجفنا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا

طغضةبقارمماظننأةظحالمىجرُيو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
قتاعىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
يفءاوهلاطغضىلعظافحلايفقئاسلا
يدؤيملولىتح،ةحيحصةروصبراطإلا
رشؤمةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنا
.راطإلاطغضضافخنا
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤمبرشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
فشتكيامدنعف.راطإلاطغضضافخنا
رشؤمضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
رمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
نأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذ
.ًامئاقلازامللخلا
نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
ىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغض
ماظنلابللخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلا
وأتاراطإلللالحإلمعاهنم،ةدعبابسأل
دقاممةبكرملابةليدبتالجعوأىرخأبيكرت
لمعلانمراطإلاطغضةبقارمماظنعنمي
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رشؤمصحفًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشب
لالحإلمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظن
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأل
تاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
ةلصاومبماظنللحمستةليدبلاتالجعلاو
.حيحصلكشبلمعلا
٣٤٢/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار
.تامولعملانمديزملل

تاراطإلاطغضةبقارمليغشت
طغضةبقارمماظنبةبكرملازيهجتمتيدق
ةبقارمماظننوكيدق.)TPMS(تاراطإلا
دنعقئاسلاريذحتلًاممصمتاراطإلاطغض
متثيح.راطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
لكىلعماظنلااذهتاسجمبيكرت
ةلجعلاوراطإلاءانثتساب،تالجعلاوتاراطإلا
TPMSتارعشتسملمعتثيح.نييطايتحالا
تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمىلع
تاراطإلايفءاوهلاطغضتاءارقلاسرإو
.ةبكرملايفةدوجوملابقتساةدحول

يفءاوهلاطغضضافخنافاشتكادنع
تاراطإلاطغضةبقارمماظنموقي،راطإلا
طغضلاضافخنانمريذحتلاحابصمةءاضإب

ةحولةعومجميفدوجوملاوراطإلايف
يففقوت،كلذثدحاذإ.تاسايقلاةزهجأ
ىلإتاراطإلاخفناو،نكممتقوبرقأ
ىلعنيبموهامكهبىصوملاىوتسملا
عجار.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلم
.٢١٨/ةبكرملاةلومحدودح

نمققحتلاكنمبلطتةلاسررهظتو
تامولعمزكرميفددحمراطإيفطغضلا
ريذحتحابصمءيضيو.)DIC(قئاسلا
رهظتوراطإلايفءاوهلاطغضضافخنا
متيىتحلاعشإةرودلكدنعريذحتلاةلاسر
.حيحصلاوحنلاىلعراطإلاطغضليدعت
تاراطإلاطغضتايوتسمةدهاشمنكمي
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةطساوب
ليغشتنعليصافتلاوتامولعملانمديزملل
عجار،هتشاشو)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.١٢٤/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ضافخنانمريذحتلاحابصمءيضيدقامك
ةبكرملاليغشتمتيامدنعراطإلايفطغضلا
ئفطنيمث،درابلاسقطلايفىلوألاةرملل
اًرشؤماذهنوكيدق.ةدايقلايفعرشتامدنع
دقراطإلايفءاوهلاطغضنأىلعاًركبم
ًالوصوةدايزىلإجاتحيوضافخنالايفذخأ
.بسانملاطغضلاىلإ

،ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمنيبي
بيكرتلاتاراطإمجح،كتبكرمبتبثملا
امدنعتاراطإللحيحصلاخفنلاطغضوةيلصألا
ىلعةلثمألادحأىلععالطالل.ةدرابنوكت
ناكمو،راطإلاوةلومحلاتامولعمقصلم
.٢١٨/ةبكرملاةلومحدودحعجار،هتيبثت
.٣٣٩/تاراطإلاطغضكلذكعجار

طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
لضفت.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
ريودتو٣٤٤/تاراطإلاصحفىلإعوجرلاب
.٣٣٧/تاراطإو٣٤٥/تاراطإلا

هيبنت
نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
،كلذثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
هذهيفيرسيالةبكرملانامضنإف
مدختساًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلا
لارنجنمدمتعملابرستلاعنامطقف
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوم
.كتبكرميفنمضتملا
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طغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصموتاراطإلا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا
قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ
راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.

راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
راطإلادبتسادعبقئاسلاتامولعم
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلا
ماظنساسحةقباطمةيلمع"عجار.حاجنب
ةدراولا"تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارم
.مسقلااذهيفًاقحال

ماظنتاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
حاجنبلمتكتملوأتاراطإلاطغضةبقارم
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلابوانتدعب
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم

ةقباطمةيلمعمامتإدعبقئاسلاتامولعم
ىلإعوجرلابلضفت.حاجنبتاسجملا
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع"
اذهيفًاقحالةدراولا"تاراطإلاطغض
.مسقلا
تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.

نأضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
تامولعمزكرميفريذحتلاةلاسريفتخت
دنعلاطعألاحابصمئفطنيوقئاسلا
طغضةبقارمماظنتارعشتسمبيكرت
ةقباطمةيلمعلامتكاو)TPMS(تاراطإلا
ليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنبتارعشتسملا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحلل
تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.

دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٣٤٦/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
ضمويس.غرافلاراطإلاىلإءاوهلافضأ.٤

.فاطعنالاةراشإحابصم
بولطملاءاوهلاطغضىلإلوصولادنع
فقوتيوةدحاوًةرماًتوصقوبلاردصيس
ضيمولانعفاطعنالاةراشإحابصم
.ةريصقةرتفلتبثيو

تاذتاراطإلالكلتاوطخلاهذهراركتبمق
ءوضتءاضأيتلاويفاكلاريغءاوهلاطغض
.راطإلاطغضضافخنانمريذحتلا
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ريذحت}
دحلانعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيف
دحلازواجتبنجت.ةباصإللنيرخآلا
رادجلاىلعروكذملاطغضللىصقألا
.راطإلليبناجلا

٣٥رادقمبةدئازةروصبراطإلاخفنمتاذإ
)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكسابوليك
لصاويوتارمةدعاًتوصقوبلاردصيسف
ناوثةدعلهضيموفاطعنالاةراشإحابصم
ءاوهلافيرصتل.ةئبعتلاةيلمعفقوتدعب
ضيموءانثأ،طغضلاةميقحيحصتودئازلا
ةزيجوةرتفلطغضا،فاطعنالاةراشإحابصم
ةميقىلإلوصولادنعو.مامصلازكرمىلع
ةرماًتوصقوبلاردصيس،ةحيحصلاطغضلا
.ةدحاو
يففاطعنالاةراشإحابصمضمويملاذإ
،راطإلاخفنيفعورشلادعبةيناث١٥نوضغ
طشنريغراطإلاخفنهيبنتنأىلعليلداذهف
.لمعيالوأ
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأتناكاذإ
ةئبعتليرصبلاهيبنتلالمعينلف،لمعت
.ةحيحصةروصبءاوهلابراطإلا
ةئبعتهيبنتطيشنتىلعTPMSلمعينل
:ةيلاتلافورظلايفةحيحصةروصبراطإلا

زاهجوأيجراخزاهجنملخادتدوجو.
.لاسرإ
خفنلازاهجنمءاوهلاطغضةيافكمدع.

.راطإلايفءاوهلاةئبعتل
.TPMSيفلطعدوجو.
ةراشإحيباصموأقوبلايفلطعدوجو.

.فاطعنالا
ريغTPMSرعشتسميفقيقحتلازمر.

.ماظنلايفلجسم
ةيراطبيفةقاطلاضافخنا.

.TPMSرعشتسم

راطإلايفءاوهلاخفنهيبنتلمعيملاذإ
يلاوحةرايسلاكرحف،TPMSلخدتببسب
ةرملواحومامألاوأفلخلل)مدق٣(رتم١
،ءاوهلاةئبعتهيبنتةزيملمعتملاذإ.ىرخأ
.ءاوهلاطغضسايقممدختساف

-TPMSرعشتسمةقباطمةيلمع
يئاقلتلافرعتلاةفيظو
طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
وأتاراطإلابوانتدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
ماظنتاسجمنمرثكأوأدحاولادبتسا
راطإبيكرتدنع.تاراطإلاطغضةبقارم
ةدملةفقوتمةبكرملانوكتنأمزلي،ديدج
ةداعإبماظنلاموقينألبقةقيقد٢٠يلاوح
فرعتلاةيلمعقرغتست.باسحلاةيلمع
الةعرسبةدايقلاعم،قئاقد١٠يلاوحةيلاتلا

.)ةعاسلايفليم١٢(ةعاس/مك٢٠نعلقت
يفطغضلاةميقوأ)-(ةمالعلاضرعمتي
تامولعمزكرمعجار.قئاسلاتامولعمزكرم
ريذحتةلاسررهظت.١٢٤/)DIC(قئاسلا
ثودحةلاحيفقئاسلاتامولعمزكرميف
.ملعتلاةيلمعءانثأةلكشم

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
اًيرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
.جيسنلاوأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.

.قاقشنا
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وأ،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.

نكمياليتلاتايفلتلانماهريغ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم

تاراطإلاريودت
لكتاراطإلانيببوانتلاءارجإيغبني

.٣٧٦/ةنايصلالودجعجار.مك١٠٠٠٠

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا
،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
تقوعرسأبتاراطإلاعضاوملّدب
تاراطإلاخفنطغضنأنمدكأتونكمم
تاراطإدوجومدعنمققحتوبسانم
ريغلكآتلارمتسااذإ.ةفلاتتالجعوأ
ةاذاحمصحفاف،ليدبتلادعبيداعلا
تاراطإلتقونيحيىتمعجار.تالجعلا
.٣٤٨/تالجعلالالحإو٣٤٦/ةديدج

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
بوانتلايفيطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيب
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.٢١٨/ةبكرملاةلومحدودحو٣٣٩/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٣٤٢.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٣٨٤/تافصاوملاوتاردقلا

ريذحت}
ىلعخاسوألاوأأدصلادوجونإ
،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،ةلجعلا
تالوماصءاختراىلإيدؤينأنكمي
نأنكميامك.تقولارورمعمةلجعلا
ببستتواهناكمنمةلجعلالصفنت
،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقويف
نمخاسوأوأأدصيأةلازإيغبني
.ةبكرملاةلجعاهيلعتبثملانكامألا
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف
نكلو؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
كلسةاشرفوأةطشكممدختسا
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

روحمةحتفليلخادلارطقلاةيطغتبمق
ةلجعلالمحممحشنمليلقبةلجعلا
عنملراطإلاريودتوأةلجعلارييغتدعب
.أدصلامكارتوألكآتلا
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ريذحت}
بيكرتحطسىلعمحشلاعضتال
ةيطورخملادعاقملاوأ،ةلجعلا
ريماسموأليماوصوأ،ةلجعلل
محشلاببستينأنكمي.تالجعلا
للخيفقطانملاهذهىلععوضوملا
ىلإيدؤيام،اهتلازإوأةلجعلا
.اهمطحت

ةديدجتاراطإلتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسوةرارحلاتاجردوةنايصلالثم
.قيرطلافورظوةبكرملاةلومحوةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
وأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
/تاراطإلاصحفعجار.سادملانملقأ

نمديزمل٣٤٥/تاراطإلاريودتو٣٤٤
.تامولعملا
ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
ةرارحلاتاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
نم،خفنلاطغضةنايصوليمحتلافورظو
،اذل.مداقتلاثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأش
امب،تاراطإلالادبتسابزروتوملارنجيصوت
ةرايسلاتناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيف
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجم
رمعىلعفرعتلل.سادملالكآتنعرظنلا
يذلاو،راطإلاعينصتخيراتمدختسا،راطإ
فيرعتمقرDOTنمماقرأةعبرأرخآلثمي
نمدحاوبناجىلعبوبصملا)TIN(راطإلا
فيرعتمقرنمماقرأةعبرأرخآ.راطإلارادج
.راطإلاعينصتخيراتىلإريشي)TIN(راطإلا
رخآريشيامنيبعوبسألانيمقرلوألثميو
نوكيس،لاثملاليبسىلع.ماعلاىلإنيمقر
DOTخيرات٢٠٢٠ماعنمثلاثلاعوبسألل
عوبسألاامنيب.٠٣٢٠وهماقرأ٤نمنوكم

ىلإدحألانم(لماكعوبسألوأربتعي٠١
.ماعلكنم)تبسلا

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.
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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
يرورضلانمناكاذإ،كلذعمو.اًبيرقت
تاراطإللةدحاوروحمةعومجملادبتسا

ةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف،ةلكآتملا
ريودتعجار.يفلخلاروحملاىلع
.٣٤٥/تاراطإلا

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

ريذحت}
نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
اهبيكرتمتيتلاكلتفالخب(ماجحأ
تامالعوأ)ةبكرملابلصألايف
عاونأوأ،سادمطامنأوأ،ةيراجت
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
وأمجحلامدختسا.ةبكرملايفرخآ
راطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.تالجعلاىلعحيحصلا

ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ققشتةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
ةدععطقدعبتالجعلافارطأفاوح
راطإلارجفنيدق.ةدايقلانملايمأ
ببستتيلاتلابوةأجفةلجعلافلتتو
عونلامدختسا.مداصتثودحيف
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلا
يفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا
.كتبكرم

يتلاءاتشلاتاراطإرفوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
ىلإةبسنلابكلذو،ةيلصألاتادعملا
تاذZRوYوWوVوHتاراطإ
ةردقاًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلا
دنعءاتشلاتاراطإلىوصقلاةعرسلا
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا
تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك
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ةبكرملابةيانعلا٣٤٨
ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
دودحعجار.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
.٢١٨/ةبكرملاةلومح

ةممصملاتالجعلاوتاراطإلا
ةفلتخمماجحأب
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
دقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتي
،ةكرحلاكسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
ةفاضإلاب.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو
ةمظنأبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإ
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإ
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
وأ،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا
وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلا
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}
الدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقت
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٣٤٦/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٣٠٧/تاليدعتلاوتاقحلملاو

تاراطإلاطبضوتالجعلاةاذاحم
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
تظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
تناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآت
.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملا
ىلع،نيميلاوأراسيلاةهجفيفخلابحسلا
حطستاعونتوأ/وقيرطلاةمقبسح
اًرمأدعُيرفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلا
ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.اًيداع
نوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرط
.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاوتاراطإلا
تايلمعلاىلعفرعتللليكولارشتسا
.ةبسانملاةيصيخشتلا

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
مقف،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
تالجعلاضعبحالصإنكميو.اهلادبتساب
اذإكليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظ
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
ةقيرطلاباهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذ
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمرّيغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت
يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةلصافلاةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةلصافلاةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيب
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيب

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
اهمادختسامتفيكةفرعمنكميالثيح
دقف.اهبةدايقلاتمتيتلاةفاسملامكوأ
دنعف.مداصتثودحببستوةأجفلطعتت
تادعمةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسا
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدج

راطإلالسالس

ريذحت}
دجوتالثيحتاراطإلالسالسمدختستال
ببستتنأنكميو.ةيفاكةلصافةفاسم
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلالسالس
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ةقطنملاببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ
يفتاراطإلالسالسلعفبتفلتيتلا
مدختسا.مداصتثودحومكحتلانادقف
تصوأاذإطقفرجلاةزهجأنمرخآاًعون
ةعومجمعمهمادختسابةعنصملاةكرشلا
.قيرطلافورظوةبكرملاتاراطإمجح
.ةعنصملاةكرشلاكلتتاميلعتعبتا
طبضدعأوءطببدُق،ةبكرملافالتإيدافتل
.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأوأرجلازاهج
ةزهجأمادختسامتاذإ.تالجعلاردُتال
.ةيفلخلاتاراطإلاىلعاهبكرف،رجلا

راطإلانمءاوهلادفناذإ
ءانثأتاراطإلارجفنتنأداتعملانمسيل
.اهلةديجةنايصرفوتتنكاذإةصاخةدايقلا
،راطإلانمءاوهللبيرستكانهناكاذإ
نكلو.ءيطببيرستنوكينأحجرملانمف
ضعبهذهف،تقويأيفراطإلارجفنااذإ
نيعتياموعقوتموهاملوححئاصنلا
:هلعفكيلع

لمعي،ةيمامألاتاراطإلادحأرجفنااذإ
بناجوحنةبكرملاهيجوتىلعغرافلاراطإلا
ةساودىلعنمكمدقعفرا.غرافلاراطإلا
.ةوقبهيجوتلاةلجعبكسماوةعرسلاةدايز
ةراحيفعضولاىلعظافحللةبكرملاهجو
فقوتللقفربلمارفلاىلعطغضاو،ريسلا
.نكمأاذإ،قيرطلابناجىلع
دنعةصاخ،ةيفلخلاتاراطإلادحأراجفنا
بلطتيدقوجلزتلاهبشيرمألالعجت،ىنحنم
دنعهعبتتيذلاهسفنيحيحصتلاءارجإلا
دوقولاةساودىلعطغضلافقوأ.جلزتلا
يوطنيدق.ميقتسمهاجتايفةبكرملاهجوو
.ةديدشءاضوضوةريثكتابطمىلعرمألا
نعاًديعبفقوتللقفربلمارفلاىلعطغضا
.نكمأنإقيرطلا

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
تاضماوعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٤٥/رطخلانمريذحتلا

ريذحت}
ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
.راطإلارييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
:ةبكرملاكرحتعنمىلعةدعاسملل

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
.)نكرلا(Pعضولايفةبكرملاعض.٢
عفدلاماظنتاذتابكرمللةبسنلاب.٣

قودنصعضوبةدوزملاوتالجععبرأب
قودنصنأنمدكأت،)دياحم(Nلقنلا
—ةدايقلاسرتعضويفلقنلا
.)دياحملا(Nعضولايفسيل
دعتالو،كرحملاليغشتفقوأ.٤

.ةبكرملاعفرءانثأهليغشت
.ةبكرملالخادباكرلاعدتال.٥
،ترفوتاذإ،تالجعلاتابقعبّكر.٦

ةيوازلايفراطإلايبناجىلع
.هرييغتدارملاراطإلانمةلباقملا

مدختسا،)2(غرافراطإكانهنوكيامدنع
ةيلمعيفكتدعاسملليلدكيلاتلالاثملا
ترفوتاذإكلذو،)1(تالجعلاتابقععضو
.تابقعلاهذه

)ةزيملاهذهترفوتاذإ(ةلجعلاةبقع.١
غرافراطإ.٢

مادختساةيفيكةيلاتلاتامولعملاحرشت
.راطإلالادبتساوةعفارلا

تاراطإلارييغت
رحليغشتلا"عجار،غرافلاراطإلارييغتلبق
.١٨/يفلخلابابلاناونعتحت"نيديلا
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تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن
راطإلارييغتلةمزاللاتادعملانيزختمتي
نميفلخلاءزجلايفءاوهلانمغرفملا
ةيضرأتحتعفرلاتاودأدجوت.ةبكرملا
دجوتو.وركليفةطرشأبةتبثم،ليمحتلا
بابلاةوسكةحوليفبابفلخةعفارلا
.قئاسلابناجىلع

.ةوسكلاةحولبابحتفلبحسا.١
ةهجثلاثلافصلايطىلإجاتحتدق
ةحولبابىلإلوصوللقئاسلا
.ةوسكلا

هاجتاسكعةعفارلاضبقمردأ.٢
زجاوحوةعفارلاريرحتلةعاسلابراقع
ةلاحيف.ةفيتكلانمتالجعلا
نمةلجعلازجاوحةلازإبمق،اهرفاوت
يبناجىلعزجاوحلاعضوةعفارلا
راطإللةلباقملاةيوازلايفراطإلا
نمءاوهلادفناذإرظنا.هرييغتدارملا
نمديزمةفرعمل٣٤٩/راطإلا
.ةلجعلازجاوحعضولوحتامولعملا
نمبرقلابتالجعلاوةعفارلاعض
.هرييغتدارملاراطإلا

ةدعاق،ةريصقلاتالجعلاةدعاقرهظت
ةلثاممةدتمملاتالجعلا

تاودأةلازإبمق.ةلومحلاةيضرأعفرا.٣
دارملاراطإلانمبرقلاباهعضوعفرلا
.هرييغت
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:ةيلاتلاتاودألامدختسا

ةعفارلا.١
ةلجعلازجاوح.٢
ةعفارلاضبقم.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥

عجار،يطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
:ةيلاتلاتاميلعتلاوتاموسرلا

عفرلاةعومجم.١
عفرلادومع.٢
عفرلادومعىلإلوصولاءاطغ/ةحتف.٣
ةعفارلاضبقمليوطتةلصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥
يطايتحالاراطإلالفق.٦
ليوطتلاةادألعفرلافرط.٧
عفرلادومعىلإلوصولابقث.٨
مامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.٩

)ىلعألهجتم
ةلجعلا/راطإلازجاح.١٠
عفرلالباك.١١

)3(عفرلادومعىلإلوصولاءاطغحتفا.١
لوصوللتامدصلاصاميفدوجوملا
.)6(يطايتحالاراطإلالفقىلإ
لِخدأ،)6(يطايتحالاراطإلالفقةلازإل.٢

براقعهاجتابهردأويكيناكيملاحاتفملا
ميقتسملكشبهبحسامث،ةعاسلا
.جراخلل
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ضبقمليوطتيتلصوعيمجتبمق.٣
امك)5(ةلجعلاةعفارو)4(ةعفارلا
.حضوموه

ةلصوبةصاخلاةحتفلافرطلخدأ.٤
ةدوجوملابقثلالالخنم)7(ليوطتلا
لوصولابقث()8(يفلخلادصملايف
.)ةعفارلادومعىلإ
)7(ةلصوللعفرلافرطنأنمدكأت
فرطلامدختسا.عفرلادومعبلصتم
.يطايتحالاراطإلالازنإلةلصوللعلضملا
براقعهاجتاسكعةلجعلاحاتفمردأ.٥

ىلإيطايتحالاراطإلالازنإلةعاسلا
ةلجعلاحاتفملتفيفرمتسا.ضرألا
نميطايتحالاراطإلابحسكنكميىتح
.ةبكرملالفسأ

تحتنميطايتحالاراطإلابحسا.٦
.ةبكرملا

ضعبعمةبكرملاوحنراطإلاةلامإبمق.٧
نمنكمتتيكلباكلايفءاخترالا
.ةلجعلا/راطإلازجاحىلإلوصولا
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لباكلاواهبحساوزاجتحالاةادأةلامإبمق
.ةلجعلافصتنمربعكربنزلاو

راطإلابرقيطايتحالاراطإلاعض.٨
.بوقثملا

راطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ
يطايتحالا

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
٣٤٩/راطإلانمءاوهلادفناذإعجار
.تامولعملانمديزملل

يزكرمءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٢
فرطلاعضوبمقف،ةلجعلاتاتبثميطغي
حاتفميفدوجوملاليمزإلابتوحنملا
،ةلجعلايفةدوجوملاةحتفلايفةلجعلا
.جراخللقفربءاطغلالصفاو
يفرامسمبةدوزمةلجعلاتناكاذإ
ليماوصلاةيطغأكفبمقف،ةرصلاءاطغ
ةلجعلاحاتفمفلةطساوبةيكيتسالبلا
متي.ةعاسلابراقعهاجتاسكع
ةيكيتسالبلاليماوصلاةيطغأبظافتحالا
نماهتلازإدعبةرصلاءاطغلخاد
.ةلجعلا

تالومصكفلةلجعلاحاتفممدختسا.٣
هاجتاسكعبةلجعلاحاتفمردأ.ةلجعلا
ال.ةلجعلاتالومصكفتلةعاسلابراقع
.دعبتالجعلاتالومصعزنت

ريذحت}
،ةرايسلافلتوةيصخشلاةباصإلابنجتل
ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردلاليطعتبمق
تحتمسجعضووأسبقممادختسالبق
ىلعلوصحلاتاوطخعجار.ةرايسلا
.٢٥/ةدعاسملاةقاطلا
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٣٥٥ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت
عفرلانكامأنمطقفةبكرملاعفرا
نمةبكرملاعفريدؤينأنكمي.ةحضوملا
تانوكملاوأراطإلافالتإىلإفلخلا
ىلعةبكرملانامضيرسيالدق.ىرخألا
.ررضلااذه

ةبكرملاعفرنكامأ

ىلعدوجوملاعفرلاسأرةيعضوتبث.٤
ناكميف،حضوموهامكعفرلابيضق
زوجيال.غرافلاراطالانمبرقلابعفرلا
ةعفارلااهيفعضوتاليتلانكامأللةلثمألاضعب.رخآناكميأيفعفرلابيضقمادختسا
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ةبكرملابةيانعلا٣٥٦

ريذحت}
نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
.ةافوللضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةطساوبةعوفرمةبكرمتحتلزنتال
.طقفةعفارلا

ريذحت}
حيحصريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
اهلعجيوأةبكرمللفلتثادحإهنأشنم
ةباصإلابنجتيفةدعاسملل.طقست
تيبثتنمدكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلا
عفرلبقحيحصلاناكملايفةعفارلا
.ةبكرملا

ريذحت}
هليحرتنمدحللةزيمىلعةعفارلايوتحت
ىلإلوصولادنع.ديدمتلايفطارفإلاعنمل
يفةدايزثدحت،دارملاعافترالادح
ةلواحمدنعكلذبروعشلامتاذإةمواقملا
عفريدؤينأنكمي.دعبأةعفارلاعفر
سوبدفالتإىلإعافترالادحدعبةعفارلا
عضويفةعفارلالفقىلإيدؤيوةعفارلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت
ال.لماكلابضفخنيالوأديدمتلاطرفم
لوصولادرجمبىلعألةعفارلاعفدلواحت
.عافترالادحىلإ

حاتفمريودتقيرطنعةرايسلاعفرا.٥
براقعهاجتابةعفارلايفةلجعلاطبر
هيفامباًديعبةبكرملاعفرامث.ةعاسلا
كانهنوكتىتحضرألانعةيافكلا
ثيحب،يطايتحاراطإلةيفاكةحاسم
.اًديجةلجعلالفسأهعضونكمي

.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٦
.غرافلاراطالالزأ.٧

ريذحت}
ىلعخاسوألاوأأدصلادوجونإ
،اهيلعةتبثملاءازجألاىلعوأ،ةلجعلا
تالوماصءاختراىلإيدؤينأنكمي
نأنكميامك.تقولارورمعمةلجعلا
ببستتواهناكمنمةلجعلالصفنت
،ةلجعلارييغتدنعو.ثداحعوقويف
نمخاسوأوأأدصيأةلازإيغبني
.ةبكرملاةلجعاهيلعتبثملانكامألا
مادختسانكمي،ئراوطلاةلاحيف
نكلو؛ةيقروةفشنموأشامقةعطق
كلسةاشرفوأةطشكممدختسا
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال
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٣٥٧ ةبكرملابةيانعلا
ريماسمىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.٨

ةلجعلاو،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلا
.ةيطايتحالا
بيكرتخطسىلعيطايتحالاراطإلاعض.٩

.راطإلا

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

لكدش.تالجعلاليماوصبيكرتدعأ.١٠
مدختسامث.ديلابتالومصنمةلومص
تبثتىتحتالومصلادشلةلجعلاحاتفم
.اهروحمىلعةلجعلا
براقعهاجتاسكعبةلجعلاحاتفمردأ.١١

ةعفارلاضفخا.ةبكرملالزنتلةعاسلا
.امامت

امكعطاقتمعباتتبماكحإبتالومصلادش.١٢
ةلجعلاحاتفملتفلالخنمنيبموه
.ةعاسلابراقعهاجتاب

ريذحت}
ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةكرشلابةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ةيفاضإلاليماوصلامادختسادنعةعنصملا
تافصاوملاوتاردقلاعجار.ةلجعلالفقل
ليماوصمزعتافصاومةفرعمل٣٨٤/
.ةيلصألاةلجعلا

هيبنت
ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم
عجار.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
ىلعفرعتلل٣٨٤/تافصاوملاوتاردقلا
.ةلجعلاةلوماصنارودمزعتافصاوم

مق،نييداعلاراطإلاوةلجعلاتيبثتةداعإدنع
ءاطغوأ،يزكرملاءاطغلاامإتيبثتةداعإب
يفدوجوموهامىلعاًدامتعا،يغاربلاروحم
.ةبكرملا
،فصتنملايفةدوجوملاةيطغأللةبسنلاب.

ءاطغلايفةدوجوملاةورعلاةاذاحمبمق
ةحتفلاعمفصتنملايفدوجوملا
الإءاطغلالخديال.ةلجعلايفةدوجوملا
،ةلجعلاىلعءاطغلاعض.دحاوهاجتاب
.هناكميفرقتسيىتحهيلعطغضاو

ةيطغأيفةدوجوملاريماسمللةبسنلاب.
ةيكيتسالبلاةيطغألاةاذاحمبمق،ةرصلا
اهطبراو،تالجعلاليماوصعمليماوصلل
يكلديلابةعاسلابراقعهاجتايفماكحإب
مادختسابريماسملاطبرامث.لمعلاأدبت
.اهطبرمكحتىتحتالجعلاحاتفم
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ةبكرملابةيانعلا٣٥٨
ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
وأ،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
باكرلاةروصقملخادىرخألاتادعملا
ثودحيفةبكرملالخادةدوجوملا
،مداصتلاوأئجافملافقوتلادنع.تاباصإ
طبرلاةمكحمريغتادعملامطترتدق
ضارغألاكلتةفاكنيزختبجي.باكرلاب
.بسانملاناكملايف

ريذحت}
نيزختتاميلعتعابتايفلشفلايدؤيدق
ةباصإثودحىلإةيانعبهذهتاراطإلا
طقساذإتاكلتمملايففلتوأةيصخش
نمدكأت.راطإلاىخترااذإوأعفرلالبك
لبقمَكحملكشبنزخمراطإلانأ
.ةدايقلا

هيبنت
وأيطايتحالاراطإلانيزختباًمئادمق
قاسهيجوتعمءاوهلانمغرفملاراطإلا
عمراطإنيزختيدؤيدق.ىلعألمامصلا
فلتىلإلفسألاًهجتممامصلاقاس
.ةلجعلا

هيبنت
اهعفرمتيلتاراطإلاعافرمميمصتمت
بجيناكاذإ.لباكلاىلعدشلاباهضفخو
،راطإقافرإنودهضفخوأعافرملاعفر
بنجتلةئيطبةريتوبواًيوديكلذبمقف
.ةقاطلاتاودأمدختستال.ةيلآلافالتإ

ريذحت}
نزخملايطايتحالاراطإلايخترينأنكمي
ةثداحيفببستيوحيحصريغلكشب
فلتوأةيصخشلاةباصإلابنجتل.مداصت
راطإلانيزختباًمئادمق،تاكلتمملا
ةفقوتمةرايسلانوكتامدنعيطايتحالا
.ٍوتسمحطسىلع

ساقمتاراطإىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
275/60R20275/50وأR22،نيزختبجي

ةبكرملالخادءاوهلانمغرفملاراطإلا
نمغرفملاراطإللنامألامازحمادختساب

نيزخت"عجار.تازافقلاقودنصلخادءاوهلا
اًقحال"ةبكرملالخادءاوهلانمغرفمراطإ
.مسقلااذهيف
ساقمتاراطإىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ

265/65R18275/55وأR20،نيزختبمقف
يفةبكرملالفسأءاوهلانمغرفملاراطإلا
عوجرلاىجري.ةيطايتحالاتاراطإلالماح
:ةيلاتلاتاموسرلاوتاميلعتلاىلإ

عفرلاةعومجم.١
عفرلادومع.٢
عفرلادومعىلإلوصولاءاطغ/ةحتف.٣
ةعفارلاضبقمليوطتةلصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥
يطايتحالاراطإلالفق.٦
ليوطتلاةادألعفرلافرط.٧
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٣٥٩ ةبكرملابةيانعلا
عفرلادومعىلإلوصولابقث.٨
مامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.٩

)ىلعألهجتم
ةلجعلا/راطإلازجاح.١٠
عفرلالباك.١١

ةرخؤميفضرألاىلع)9(راطإلاعض.١
ًاهجتممامصلاقاسنوكعمةبكرملا
.فلخلاوحنوىلعأل

لصفا.ةبكرملاهاجتابراطإلاةلامإبمق.٢
رامسملانمةلجعلا/راطإلازجاح
زكرمربعرامسملابحسا.يليلدلا
نملفسألزجاحلاةلامإبمق.ةلجعلا
فصتنميفةدوجوملاةحتفلالالخ
.ةلجعلا
ربعديجلكشبتبثمزجاحلانأنمدكأت
.ةلجعلليلفسلابناجلا

ضبقمليوطتيتلصوعيمجتبمق.٣
امك5(ةلجعلاةعفارو)4(ةعفارلا
.)حضوموه

هيبنت
يأوأيئاوهحاتفممادختسابىصويال
لماعتلادنعةقاطلابلمعتىرخأتاودأ
فلتىلإيدؤتدقاهنألعفرلاةيلآعم
ةمٰدقملاتاودألاطقفمدختسا.ماظنلا
.عفرلاةيلآعمكل

ةلصوبةصاخلاةحتفلافرطلخدأ.٤
ةدوجوملابقثلالالخنم)7(ليوطتلا
لوصولابقث()8(يفلخلادصملايف
.)ةعفارلادومعىلإ
نمدكأت.ىلعألاوحنًاليلقراطإلاعفرا.٥

.ةلجعلاةحتفيفتبثمزجاحلانأ
لفسأبناجلاوحنًايلكراطإلاعفرا.٦

ةلجعلاحاتفملتفلالخنمةبكرملا
توصعمستىتحةعاسلابراقعهاجتاب
زوجيال.نيترمتوفيهبرعشتوأنيتقط
.لباكلاطبريفطارفإلا
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ةبكرملابةيانعلا٣٦٠

.بسانملكشبنزخمراطإلانأنمدكأت.٧
كرحتاذإ.راطإلالتفامثبحساوعفدا
دشتلةلجعلاحاتفممدختسا،راطإلا
.لباكلا
دنعماكحإلاصحفلءارجإلااذهررك
اًقفوةيطايتحالاتاراطإلاطغضصحف
يأيفوأةلودجملاةنايصلاتامولعمل
تاراطإلاةجلاعمهيفمتيتقو
تانوكملاةمدخببسبةيطايتحالا
.ىرخألا

حيحصلكشبةنزخم

حيحصريغلكشبةنزخم

.يطايتحالاراطإلالفقبيكرتدعأ.٨

دومعىلإلوصولاءاطغبيكرتدعأ.٩
.ةعفارلا

تاودألانيزخت
:تاودألانيزختةقيرط
،ةلجعلاحاتفم(تاودألاعضودعأ.١

ضبقمليوطتتالصوو،ةعفارلاضبقمو
مدختسا.تاودألاةبيقحيف)ةعفارلا
تاودألاةبيقحتيبثتلوركليفةطرشأ
ةقطنميفليمحتلاةيضرألفسأ
.نحشلا
تالجعلازجاوحوةعفارلاعضوطبضا.٢

قوفقئاسلابناجةوسكةحوليف
.تالجعلاتيبم

هاجتايفةعفارلاضبقمةرادإبمق.٣
ةعفارلاتيبثتمتيىتحةعاسلابراقع
طبضنمدكأت.تيبثتلادنسميفماكحإب
ةعفارلاةدعاقيفةدوجوملابوقثلا
دنسميفدوجوملارامسملالخاد
.تيبثتلا
.ةوسكلاةحولبابقلغأ.٤

لخادءاوهلانمغرفمراطإنيزخت
ةبكرملا
ساقمتاراطإىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ

275/60R20275/50وأR22،نيزختبجي
يفةبكرملالخادءاوهلانمغرفملاراطإلا
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٣٦١ ةبكرملابةيانعلا
نامألامازحمادختسابةلومحلاةقطنم
قودنصلخادءاوهلانمغرفملاراطإلل
.تازافقلا

نيزخت"عجار.تاودألانيزختبمق.١
اذهيفاًقباسةروكذملا"تاودألا
.مسقلا
لفسألثلاثلافصلادعقميطبجي.٢

راطإلانيزختلةيفاكةحاسمريفوتل
فصلادعقميطرذعتاذإو.غرافلا
راطإلانيزختنكميالف،لفسألثلاثلا
ناكميفهكرتبجيوءاوهلانمغرفملا
.قحالتقويفهطاقتلامتيلنمآ
ءزجلايفةيفاكةحاسمدوجودرجمب.٣

غرفملاراطإلاعفرا،ةبكرملانميفلخلا
،ليمحتلاةيضرأىلعأهعضوءاوهلانم
.ىلعألمامصلاقاسهيجوتعم

نمراطإلاتيبثتطيرشةلازإبمق.٤
ةقلحلافرطعضوتازافقلاقودنص
ةياهنعض.ةلومحلاةطبارلالخطيرشلل
هبحسامثةقلحلالالخطيرشللفاطخلا
.ةقلحلايفطبرلاماكحإنيحل

طيرشلابةدوجوملافاطخلاةياهنررم.٥
.حضوموهامكةلجعلالالخنم

رخآلاةلومحلاطابريففاطخلاطبرا.٦
.ةبكرملليفلخلاءزجلايفدوجوملا
.طيرشلاطبرا.٧

مجحلاةلماكةيطايتحالاةلجعلا
يطايتحاراطإبةزهجمةبكرملاهذهتناكاذإ
اًمامتءاوهلابأبعمناكولماكلامجحلاب
نمغرفينأنكمملانمف،اًديدجناكامدنع
طغضصحفبجياذل.تقولارورمبءاوهلا
٣٣٩/تاراطإلاطغضعجار.ماظتنابءاوهلا
ىلععالطالل٢١٨/ةبكرملاةلومحدودحو
لكشبراطإلاخفنبةقلعتملاتامولعملا
تاميلعتلاةفرعمل.ةبكرملاليمحتوبسانم
نيزختوأبيكرتوأةلازإةيفيكبةقلعتملا
.٣٥٠/تاراطإلارييغتعجار،يطايتحاراطإ

سايقبيطايتحاراطإبزيهجتلاةلاحيف
كلذدجتسف،تقؤملامادختسالللماك
زوجيال.راطإلليبناجلارادجلاىلعاًحضوم
ديزتةعرسبيطايتحالاراطإلااذهعمةدايقلا
وأ،)ةعاسلايفليم٧٠(ةعاس/مك١١٢ىلع

رجءانثأ)ةعاسلايفليم٥٥(ةعاس/مك٨٨
حالصإبمق.حيحصلاءاوهلاطغضب،ةروطقم
تقوبرقأيفقيرطلاراطإلادبتساو
يطايتحالاراطإلانيزختبمقو،نكمم
.قحاللامادختسالل

هيبنت
عبرأبعفدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ساقمبيطايتحاراطإبيكرتمتوتالجع
عبرأبعفدلاماظنبةدايقلابنجتف،فلتخم
وأ/وغرفملاراطإلاحالصإمتيىتحتالجع
يطغيالوةبكرملافلتتامبرف.هلادبتسا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٦٢

)عبتي(هيبنت
ماظنمدختستال.حالصإلاتايلمعنامضلا
راطإبيكرتمتاذإاًدبأتالجععبرأبعفدلا
.ةبكرملايففلتخمساقمبيطايتحا

نميطايتحاراطإبةدوزمةبكرملانوكتدق
متيتلاقيرطلاتاراطإنعفلتخمساقم
متدقل.ةبكرملايفساسألايفاهبيكرت
ىلعمادختسالليطايتحالاراطإلااذهريوطت
.هبةدايقلانمسأبالكلذل،ةبكرملاهذه
تالجعلايعابرعفدبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
فلتخمسايقبيطايتحاراطإبيكرتمتو
يئانثعفدبةبكرملاةدايقبمقف،ةبكرملاىلع
.طقفتالجعلا
،ةبكرملايفيطايتحالاراطإلابيكرتدعب
نأنمدكأتللنكممتقوبرقأيففقوت
.حيحصلكشبخوفنميطايتحالاراطإلا
لكشبلمعييكلممصميطايتحالاراطإلا
/مك١١٢ىلإلصتةعرسبريسلادنعديج
راطإلاطغضطبضعم)ةعاس/ليم٧٠(ةعاس
ءاهنإكنكميثيحب،هبىصوموهاملاًقفو
.نامأبكتلحر
فلاتلاقيرطلاراطإلادبتساوأحالصإبلطا
يفىرخأةرمهبيكرتوءاوهلانمغرفملاوأ
نوكيثيحبنكممتقوبرقأيفةبكرملا
ةجاحلاةلاحيفاًرفوتميطايتحالاراطإلا
تاراطإلانيبجزمتال.ىرخأةرمهيلإ

نلاهنألةفلتخمتاساقمتاذتالجعلاو
يطايتحالاراطإلابيكرتىلعصرحا.بسانت
.هلةصصخملاةلجعلاب
اليطايتحاراطإبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةيلصألاقيرطلاتالجعوتاراطإعمبسانتي
راطإلالمشتالف،عونلاوسايقلاثيحنم
.تاراطإلانيبليدبتلايفيطايتحالا

ةلصوبليغشتلاءدب
ةيراطبلا
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٣٢٢/ةيراطبلاعجار

بغرتامبر،ةبكرملاةيراطبغارفةلاحيف
تالبكضعبوىرخأةبكرممادختسايف
ليغشتءدبليجراخردصمنمليصوتلا
ةيلاتلاتاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملا
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقلل

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

.قورحلاضعبكلببستنأنكمملا
)عبتي(

)عبتي(ريذحت
نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.

.لعتشيوأرجفنينأنكمملا
فاكءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.

.قورحثادحإل
نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت
نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي
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٣٦٣ ةبكرملابةيانعلا

ةميلسلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.١
ةميلسلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلا.٢
ةيراطبلل)-(ةبلاسلايضرألاةطقن.٣

ةغرافلا
ةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا.٤

ةيراطبلل)+(بجوملافرطلاعضومتي
ةيراطبلل)–(بلاسلافرطلاكلذكوةديجلا
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلاءدبلةديجلا
ةمزاللاةنحشلاريفوتلةبكرملاةيراطبىلع
.ليغشتلل
ةطقنوةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا
ةيراطبلل)–(بلاسلافرطللضيرأتلا
.بكارلابناجيفنادوجومةغرافلا
تحتةغرافلاةيراطبلل)+(بجوملافرطلا
.ةيراطبلافرطفشكلءاطغلاحتفا.ءاطغ

نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت
ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

ةيافكلاهيفامبةبيرقتابكرملالعجا.٢
دكأتنكلو،تالبكلاليصوتعيطتستىتح
يفو.اهضعبسمالتالتابكرملانأنم
،ضعبلاامهضعبلنيتبكرملاسمالتلاح
ريغيضرألاصتاثدحينأنكميف
ليغشتءدبعيطتستالامبر.بوغرم
ئيسلاضيرأتلاببستيامبرو،كتبكرم
.ةيئابرهكلاةمظنألافالتإيف
مدختسا،تابكرملاقالزنالامتحابنجتل
نيترايسلانملكيفماكحإبديلاةلمرف
نمليغشتلاءدبيفنيتمدختسملا
ةكرحلالقانلعجا.يجراخردصم
لبق)نكرلا(Pعضولايفيكيتاموتوألا
كتبكرمتناكاذإ.نكرلالمارفطبض
قودنصنأنمدكأتفيعابرعفدتاذ
سيلو،ةدايقلاسرتعضويفلقنلا
.)يدايحلا(Nعضو

هيبنت
عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

مق.نيترايسلااتلكيفلاعشإلافقوأ.٣
ةلصتملاوةيرورضلاريغتاقحلملالصفب
فاقيإبمق.تاقحلملاليغشتسباقمب
اليتلاحيباصملالكوويدارلاليغشت
يدافتىلعكلذدعاسيس.اهيلإجاتحت
ةدوجوملاةقاطلاظفحوررشلاثادحإ
ظفاحينأنكمملانمو.تايراطبلايف
!ويدارلاىلع

ىرخألاةبكرملايفكرحملاءاطغحتفا.٤
)+(بجوملافرطلاعضومددحو
.ةبكرملاكلتيف)-(بلاسلاو

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٦٤

)عبتي(ريذحت
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

ةيخترمريغليصوتلاتالبكنأنمدكأت.٥
نميأدوجوةلاحيف.لزعاهبدجويوأ
ثودحيفكلذببستينأنكمي،كلذ
فالتإيفكلذببستينأنكميو.ةمدص
.نيترايسلا
ضعبدجوت،تالبكلاليصوتبكمايقلبق
كيلعبجوتييتلاةيساسألارومألا
بجوملافرطلاليصوتمتيس.اهتفرعم
ةياهنلاوأ)+(بجوملافرطلاب)+(
تناكاذإ)+(ةديعبلاةبجوملاةيفرطلا
ليصوتمتيس.ةبكرملايفةدحاوكانه
ريغليقثلاءزجلاب،)-(بلاسلافرطلا
ةيفرطلاةياهنلاوأكرحملانمنوهدملا
ةدحاوكانهتناكاذإ)-(ةديعبلاةبلاسلا
.ةبكرملايف
ىلإ)+(بجوملافرطلاليصوتبمقتال
يفببستتالىتح)-(بلاسلافرطلا
ىلإيدؤينأنكمملانمرصقثادحإ
ىرخألاءازجألاامبروةيراطبلافالتإ
)-(بلاسلالبكلاليصوتبمقتالو.كلذك
ةيراطبلايف)-(ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاب
نأنكمملانمكلذنألةنحشلاةغراف
.ررشثادحإيفببستي
رمحألابجوملالباكلايفرطدحألِص.٦

ةيراطبلل)+(بجوملافرطلاب)+(
.ةغرافلا

يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال.٧
فرطلابهليصوتبمق.ةيندعمفارطأ
مدختسا.ةديجلاةيراطبلل)+(بجوملا
يفةديعبلا)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلا
.ةبكرملايفةدحاودوجوةلاح

بلاسلادوسألالباكلايفرطدحألِص.٨
.ديجلا)-(بلاسلاةيراطبلافرطب)-(
ةديعبلاةبلاسلاةيفرطلاةياهنلامدختسا
.ةبكرملايفةدحاودوجوةلاحيف)-(
يأوىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال
ةوطخلاىلإلاقتنالامتيىتحءيش
.ىرخألا
بلاسلالباكلانمرخآلافرطلالِص.٩

ةيراطبلل)–(ةبلاسلاضيرأتةطقنب)–(
.ةغرافلا
ةطساوبةبكرملاليغشتبنآلامق.١٠

كرحملاةرادإبمقوةميلسلاةيراطبلا
.ةرتفل
اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١١

ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

هيبنت
اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا

)عبتي(
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٣٦٥ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(هيبنت
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
تالبكةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
نأنمدكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلا
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلا
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ليصوتلالبكةلازإ
تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت

ةبكرملابحس
هيبنت
لكشبةلّطعملاةبكرملالقنيدؤيدق
مدختسا.اهبررضلاقاحلإىلإئطاخ
ةبكرملاتيبثتلةبسانملاتاراطإلاةمزحأ
طبربمقتال.ةحّطسملارطقلاةنحاشىلع
لكيهوأراطإيأىلعاهتيبثتوأةبكرملا
ريغقيلعتلاماظننمنّوكموأيلفس
اذإةبكرملاكيرحتبمقتالو.هاندأدّدحم
ةسِمالماهيفعفدلاروحمتاراطإتناك
ةبكرملانامضةصيلوبيطغتال.ضرألل
.ررضلانمعونلااذه

هيبنت
لمارفبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
.ينورتكلإسورتلقانبوأ/وةيئابرهكنكر
،تلوف١٢ةيراطبلانحشدفنلاحيف
نكرلالمارفريرحتناكمإلابنوكينلف
لقنناكمإلابنوكينلامكةيئابرهكلا
بجي.)دياحملا(Nعضولاىلإةبكرملا
ةصنموأتاراطإللتاجالزمعضوٍذئدنع
ةيغبةقلاعلاتاراطإلاتحتةريغصلقن
ةيلمعءانثأةبكرملابررضلاقاحلإعنم
ةبكرملابحسيدؤيس.لازنإلا/ليمحتلا
نامضةصيلوبهيطغتالررضقاحلإىلإ
.ةبكرملا

هيبنت
ةقلحبةدّوزمةبكرملانوكتنأنكمي
ةقلحلئطاخلامادختسالايدؤيدق.رطقلل
اذهوةبكرملابررضلاقاحلإىلإرطقلا
ةصيلوببىّطغمريغررضلانمعونلا
،ةرفوتمتناكاذإ.ةبكرملانامض
ةبكرملاليمحتلرطقلاةقلحمدختساف
نماًقالطنا،ةحّطسمرطقةنحاشىلع
ةفاسملةبكرملاكيرحتلوأ،ةحطسمضرأ
ةقلحّنإ.يشملاةعرسبواًدجةريصق
تابكرملادادرتسالةمّمصمتسيلرطقلا
ةقلحمادختسادنعو.ةرعوقرطنم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
عضولايفةبكرملانوكتنأبجي،رطقلا
N)نكرلالمارفريرحتبجيو)دياحملا
.ةيئابرهكلا

دبالناكاذإةصصختملابحسلاةمدخبلصتا
GMيصوت.ةلطعملاةبكرملالقننم
.ةلطعمةبكرملقنلةحطسمبحسةنحاشب
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
.رمألامزلاذإ،عافترالا
بحسةقلحدجوتدقف،اهزيهجتمتاذإ
سبقموأيطايتحالاراطإلانمبرقلاب
بحسلبحسلاةقلحمدختستال.ئراوطلا
وألامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا
ةقلحلةيبلوللانانسألايوتحتدق.قدنخلا
وأنميألابناجللةيبلولنانسأىلعبحسلا
ةقلحةلازإوأبيكرتدنعرذحلاخوت.رسيألا
.بحسلا
)دياحم(Nعضولايفةبكرملانوكتنأبجي
دنعةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتبجيو
.ةحطسمبحسةنحاشىلعةبكرملاليمحت
لسغعضوبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.

،تلوف١٢ةيراطبةقاطاهبوةبكرملا
لقاننمض"ةبكرملالسغعضو"عجارف
ةبكرملاعضول٢٢٨/يكيتاموتوألاةكرحلا
.)دياحم(Nعضولايف
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ةبكرملابةيانعلا٣٦٦
مدعوأ/وتلوف١٢ةيراطبدافنةلاحيف.

.ةبكرملاكرحتتنلف،كرحملاليغشتءدب
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلالواح
ءدبىلإعجرا.ةبكرملاليغشتءدبل
حجناذإو٣٦٢/ةيراطبلاةلصوبليغشتلا
لواحف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
."ةبكرملالسغعضو"ءارجإ
ةيراطبةدعاسمبليغشتلاحجنيملاذإ.

مادختسابجي.ةبكرملاكرحتتنلف،ىرخأ
لفسأيفتاراطإلالماوحوأتاجالز
.ةبكرملافلتعنملةكرحتملاريغتاراطإلا

ةيمامألاطبرلاطاقن

بجيةددحمليصوتطاقنبةدوزمةرايسلا
ةرايسىلعأةرايسلابحسيفاهمادختسا
.ةحطسمةيضرأىلعكلذوةحطسملالقنلا
بحسلهذهليصوتلاطاقنمدختستال
.لامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا

رهظملابةيانعلا
يجراخلاحطسلابةيانعلا
لافقأ
مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣٨٠/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ
لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت
لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلتُتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
نكمي.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
ةفاكعبتا.هعبتتيذلاليكولانم
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلا
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
ميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنميأنم

هيبنت
طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
مادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب١٢(
نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلاتالآ

ةصوبلا/لطر١٫٢٠٠(لاكسابوليك٨٫٢٧٤
فالتإيفببستينأنكمملانم)ةعبرملا
.تاقصلملاوتاناهدلاةلازإوأ

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
تاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلا
دقيتلاةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق
.ةرايسلالسغةزهجأقيعتوأررضتت
هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
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٣٦٧ ةبكرملابةيانعلا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا
كرحملاءاطغتحتتاريجحلافيظنت

هيبنت
نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

ةيناودعلاةفاظنلالامعوأتابيذملارضتدق
.كرحملاءاطغتحتيفةدوجوملاتانوكملا
.ةيئايميكلاداوملاهذهمادختسابنجتبجي
.طقفاهبىصوملاهايملا
بجينكلو،طغضلاةلاسغمادختسانكمي
:ةيلاتلاريياعملاعابتابجي.رذحلايخوت
نملقأءاملاطغضىقبينأبجي.

يفالطر٢٫٠٠٠(لاكسابوليك١٤٫٠٠٠
)ةعبرملاةصوبلا
نملقأءاملاةرارحةجردنوكتنأبجي.

.)تياهنرهفةجرد١٨٠(ةيوئمةجرد٨٠
شرطمنعمشرلاةهوفمادختسابجي.

.عسوأوأةجرد٤٠ةيوازب
مس٣٠لقألاىلعةهوفىقبتنأبجي.

.حطسألاعيمجنماًديعب)مدق١(

ماعلالكشلابةيانعلا
تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع
اًيوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
ءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعبيف
تاجتنمىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلا
.ةدمتعملافيظنتلا
ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ريغءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
يفرمألااذهببستينأنكميثيحعماللا
.تايفلتثودح

هيبنت
داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
يفببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
عيملتلاداوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإ
تاناهدلًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغ
يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلا
.ةبكرملا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم
ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزللةممصملا

هيبنت
ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموينمولألانمةعونصمةرايسلاىلع
لجأنم.أدصياليذلابلصلاوأموركلا
تاميلعتًامئادعبتا،ررضيأثودحيدافت
:ةيلاتلافيظنتلا
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ةبكرملابةيانعلا٣٦٨
درابوهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

.فيظنتلئاسيأمادختسالبقهسملدنع
دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.

بلصلاوأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
لئاوسضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغ
ىلعوأةيلاعةبسنبضومحىلعفيظنتلا
ررضلاقاحلإىلعةرداقةيولقداوم
.ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاب
زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.

.عنصُملاتاميلعتبسح
ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.

.تابكرملل
دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.

ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو
ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
"ةبكرملاليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا

ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا
يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.

.ةيوقتافظنم
.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.
يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.

ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت
حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
.ةبكرملانامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت

هيبنت
تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطلّكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم
،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

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
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٣٦٩ ةبكرملابةيانعلا
اهحسمقيرطنعةيلطملاحطسألاىلع
تويزولئاوسلاعجار.ةفيظنشامقةعطقب
.٣٨٠/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

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
طونجلاوتالجعلاهذهمادختسامتيو
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.جولثلاوةبرتألا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت

هيبنت
بنجت،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
ةيئايميكلاداوملاوأنوباصلامادختسا
وأةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملا
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةبكرملاةدايقبنجت.زروتوم
اًيلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن
ميطارخلاواًيرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
لكآتلانعاًثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
صحفا.حطسلافورظيفتانارودلاو

نعاًثحبسادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطب
ءازجألكصحفا.تاعدصتوألكآتيأ
.ىرخألالمارفلا

قيلعتلاماظنوهيجوتلاتانوكم
هيساشلاو
هيساشلاتانوكموقيلعتلاوهيجوتلاصحفا
وأكفوأتايفلتيأىلعفرعتللاًيرصب
ةرمكلذولكآتتامالعوأةدوقفمءازجأ
.اًيونسلقألاىلع
هتيبثتنمدكأتلليئابرهكلاهيجوتلاصحفا
وأبرستدوجومدعوةبسانمةروصبهطبرو
.اهريغوكاكتحاوأققشت
ةتباثلاةعرسلاتالصوكرصببصحفا
اًثحبرواحملاتادادسوةيطاطملاةيطغألاو
.برستلانع
تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيفلقألاىلع
طبرلابيضقفارطأقيلزتكنكميرخآلا
.ةيجراخلا
مكحتلاعارذلةيوركلالصافملاجاتحتال
.ةنايصلل

هيبنت
/هيجوتللطاقنيألقيلزتءارجإمدعمزلي
١٢-ةرارحلاةجردنكتملامقيلعتلا
الإو,ىلعأوأ)تياهنرهف١٠(ةيوئمةجرد
.فلتثدحيدقف
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ةبكرملابةيانعلا٣٧٠
ةمدخللSuburbanصوصخب
يليمكتلاقحلملاعجار،ةقاشلا

Suburban Heavy-Duty Package.

لكيهلاتانوكمميحشت
،لافقألاتاناوطسأعيمجقيلزتبمق
ءاطغتالصفمو،كرحملاءاطغتالصفمو
يذالوفلادوقولاءاطغلصفمو،قودنصلا
ملام،ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردتالصفمو
موحشعضوظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملانكت
سقطلانمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلا
ةدملاهيلعةفيظنشامقةعطقمادختساب
عنميو،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأ
.ريرصلارودصوأقاصتلالا

يلفسلاءزجلاةنايص

هيبنت
.ةبكرملاراطإلسغدنعطغضلابنجت
طغضلاتالساغمادختسايدؤينأنكمي
فلتولكآتلانمةيامحلاةلازإىلإيلاعلا
.لمتحملاةبكرملا

،فيرخلاوعيبرلايف،نيترملقألاىلع
ةلاكأداوميأفطشلاًيداعءاممدختسا
قطانملافيظنتباًديجنتعا.يلفسلالكيهلاب
ةقلاعلاتافلخملاونيطلااهبعمجتيدقيتلا
ةدعاسمتابتعبزيهجتلاةلاحيف.ىرخألا

لسغلامدختسامثاهدمبمق،ةيئابرهك
تالصولاعيمجفيظنتليلاعلاطغضلاب
.تاوجفلاو
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
ةثولملاهايملافيلاتلابو.لئاسلاثيولتو
وأ/ولقنلاقودنصرمعليلقتىلإيدؤتس
.اهلادبتسامزليسورواحملا

ةيندعملاحاولألافلت
حالصإىلإجاتحتوةفلاتةبكرملاتناكاذإ
عضونمدكأت،اهلادبتساوأةيندعملاحاولألا
ءازجأللأدصللةداضمةدامحالصإلاةشرو
ةداعتسالاهلادبتساوأاهحالصإمتيتلا
.أدصلانمةيامحلا
نمةيامحلاةيلصألارايغلاعطقعنصمرفويس
.ةبكرملانامضىلعظافحلاعمأدصلا

ناهدلافلت
ةعرسبةفيفطلاشودخلاوروسكلاحلصأ
كليكواهرفوييتلاليمجتلاداوممادختساب
ةريبكلاتاحاسملاجالعنكمي.لكآتلابنجتل
ةعباتلاحالصإلاةشرويفناهدلانمةفلاتلا
.ليكولل

ةيواميكلاتاناهدلاعقب
ىلعاًوجةلومحملاتاثولملاطقستدق
ةببسماهيلعرثؤتوةيلطملاةبكرملاحطسأ
تاقلحلكشىلعناولأناتهبتالاح
ةمظتنمريغةريغصةنكادعقبنّوكتوةخطلم
لكشلابةيانعلا"رظنا.ناهدلاحطسىلع
.مسقلااذهنمقباسءزجيف"ماعلا

ةيلخادلاةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
،تافظنملامادختسالبق.ماظتنابةبكرملل
قصلملاىلعةدوجوملاةمالسلاتاميلعتأرقا
ةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ.اًديجاهعبتاو
ىلعلصحتلذفاونلاوباوبألاحتفا،ةرايسلاب
ةشمقألاوأدئارجلاقاروأ.ةبسانملاةيوهتلا
ةيلخادلاءازجألاثيولتيفببستتدقةنكادلا
.ةرايسلاب

هيبنت
لوسغوتاّفظنملاةلازإبروفلاىلعمُق
دراطوسمشلانمةياقولاميركونيديلا
ةيغبةيلخادلاحطسألاعيمجنعتارشحلا
.اهبمئادلاررضلاقاحلإبّنجت
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هيبنت
حطسأللاًصيصخةعّنصمتافّظنممدختسا
ّيأثودحنودةلوليحللاهفيظنتمتييتلا
تافّظنملالكعض.ةبكرملايفمئادررض
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاةعطقىلع
وأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.ليغشترصانع

عبتا،لئاسلانوباصلاتافّظنممادختسادنع
وأفّظنملاقصلمىلعةدوجوملاتاداشرإلا
ىلعلوصحللدّدحملانوباصلالولحم
.فيفختلابةصاخلاتاميلعتلا

هيبنت
:ررضيأبّنجتل
ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.

يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

وأةدشبحطسيأكحتال.
.طرفمطغضب
تانوكمةّيأضّرعتمدعنمدّكأت.

.للبللةفوشكمةيئابرهك
)عبتي(

)عبتي(هيبنت
ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.

ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
ةلازإداومعمقابطألاليسغل
لمتشتليلاحممدختستال.موحشلا
.ٍواكوأيوقنوباصىلع

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت
وأةرّطعمةرّهطمليدانممدختستال.

مدختستال.ةضّيبمداومىلعيوتحت
يفمهاستدقيتلاةرّهطملاليدانملا
يتلاتافّظنملاوأاهيلإنوللالاقتنا
يلخادلاحطسلارهظمضّرعتدق
.اهمادختسادنعرييغتلل
وأةرّطعملانيديلاتامّقعممدختستال.

سمالاذإ.ةيمالهةدامنمةعونصملا
،ةبكرمللةيلخادلاحطسألانيديلامّقعم
حطسلافّظنوروفلاىلعةخطللاعزنا
نملولحمبةلّلبمةمعانشامقةعطقب
.ءاملاوفيفخلانوباصلا

يلخادلاجاجزلا
فايلألانمشامقةعطقمدختسا،فيظنتلل
ةيقبتملاتارطقلاحسما.ءاملابةلّلبمةقيقدلا
دنع.ةفيظنوةفاجشامقةعطقمادختساب
دعباًيراجتجاجزفظنممدختسا،ةرورضلا
.طقفءاملابفيظنتلا

هيبنت
دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ
لوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغ
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلافّظن

ةيلطملابلاوقلا
.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

ةيلاخشامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانم

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم
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ةبكرملابةيانعلا٣٧٢
طاطملا/لينيفلا
لينيفلانمةيضرأبةدّوزمةبكرملاتناكاذإ
شامقةعطقمدختسا،طاطملانمرئاصحبو
رابغلاةلازإلءاملابةلّلبمةاشرفوأ/وةمعان
،ةيلاعفرثكأفيظنتءارجإلو.خاسوألاو
.ءاملاوفيفخلانوباصلانمًالولحممدختسا

ريذحت}
ىلعيوتحتيتلاتافّظنملامدختستال
نمةعونصملاتاجتنملاوأنوكيليسلا
ناعملنمديزتيتلاتافّظنملاوأعمشلا
/لينيفلانمةعونصملارئاصحلاوتايضرألا
ىلإتافظنملاهذهيدؤتدقف.طاطملا
طاطملا/لينيفلاسملمورهظمرييغت
.ةقلزةيضرألالعجتدقامكمئادلكشب
دقو،ةبكرملاليغشتءانثأكمدققلزنتدق
.ثداحعوقوىلإيدؤيام،ةرطيسلادقفت
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو
.ةباصإلل

غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا
فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
،ةيئاوهلاةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
لبق.ةيضرألاةداجسىلعطقفهمدختساف
نمكنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلا
:ةبرتألا

ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.
ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب
ردقربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.

مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكمم
.ةيئابرهكلاةسنكملا
:فيظنتلل

يلاخلافيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١
ىصوي.ءاملايفناولألاتباثوربولانم
ةقيقدلاةجسنألايذشامقلامادختساب
وأداجسلاىلإربولالاقتنانودةلوليحلل
.جيسنلا
قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢

نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةعطقّيطبمُق.فصتنملاهاجتابقفرب
تاحاسملامادختسالرارمتسابفيظنتلا
قاصتلانودةلوليحللاهيفةفيظنلا
.ةجسنألابخاسوألا
ىلإقفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤

شامقىلإةبرتألالاقتنافقوتينأ
.فيظنتلا
،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
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هيبنت
طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

لينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
حطسأوىرخألاةيكيتسالبلاحطسألاو
حطسألاوناعمللاةليلقءالطلا
يعيبطلكشبةحوتفمماسمبةيبشخلا
ةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
ةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلعنم
ًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا.تادادعلا
خاسوألانمصلختلاوةبرتألاةلازإلءاملاب
،ةيلاعفرثكأفيظنتءارجإلو.ةتباثلاريغ
ةقيقدلافايلألانمشامقةعطقمدختسا
.ءاملاوفيفخلانوباصلانملولحمبةلّلبم

هيبنت
،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
حطسألانعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
حسما.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلا
حطسألاهذهىلعنمةطرفملاةبوطرلا
.ةيعيبطةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعب
وأ،راخبلاوأ،ةرارحلامادختسابنجت
لئاوسلامادختسابنجت.عقبلاتاليزم
داوملاوألوحكلاىلعيوتحتيتلا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت
مدختستال.ةيدلجلادعاقملاىلعةبيذملا
وأنوكيلسلاىلعلمتشتيتلاتافظنملا
ىلإاهتبيكرتيفدنتستيتلاتاجتنملا
ىلعلمتشتيتلاتافظنمللنكمي.عمشلا
لكشورهظمرييغتةبيذملاداوملاكلت
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلاوأدلجلا
.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

ةيضرألاتاداجس

ريذحت}
بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣٧٤

)عبتي(ريذحت
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
دكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجسنأ

رئاصحمادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
:ةبسانمةقيرطبةيضرألا
ةيلصألاةيضرألارئاصحميمصتمتدقل.

اذإو.كتبكرمتافصاومعمبسانتيلكشب
،ةيضرألارئاصحلادبتسارمألابّلطت
نمةدمتعمةيضرأللرئاصحءارشبىصوي
تيبثتمتيالدق.زروتوملارنجةكرش
ىرخألاعاونألانمةيضرألاديجاجس
ةقيرطبزروتوملارنجديجاجسفالخب
اًموددكأت.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحص
عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأ
.تاساودلا
نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.

ىلعةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأ
حيحصلابناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.

.اهبلقتال.ىلعألاوحن
يفةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.

.قئاسلابناج
ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.

.قئاسلا
.ىرخأةداجسقوفةيضرأةداجسعضتال.

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف
ةيضرألاةداجسنميفلخلاءزجلابحسا
.هتلازإبمقوكساملالفقءاغلإل

كسامةحتفنيطبتةطساوبتيبثتلادعأ
مقوةحسمملاكسامقوفةيضرألاةداجس
.اهناكميفاهتيبثتب
يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت
.اهناكم
قيعتالةيضرألاةداجسنأنمدكأت
.تاساودلا

داجس(يطاطملاضرألاداجسفيظنت
تاناطبوةيوجلالاوحألاعيمجل
)تايضرألا
ةيلخادلاةيانعلانمض"طاطملا/لينيفلا"عجار
نعةمهمتامولعمىلعلوصحلل٣٧٠/
.فيظنتلا
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٣٧٥ ةنايصلاوةمدخلا

ةنايصلاوةمدخلا
ةماعتامولعم

٣٧٥.................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣٧٦..................ةنايصلالودج

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاتويزولئاوسلا
٣٨٠..................اهبىصوملا
٣٨١.....................رايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣٨٢.................ةنايصلاتالجس

ةماعتامولعم
مسقلااذهحضوي.مهمرامثتساكتبكرم
لودجلااذهعبتا.ةبكرمللةبولطملاةنايصلا
حالصإلافيلاكتيدافتىلعكتدعاسمل
ريغةنايصلاوألامهإلاةجيتنةظهابلا
ظافتحالاىلعاًضيأكدعاسيدقو.ةمئالملا
ةيلوؤسمعقت.اهعيبلاًبسحتةبكرملاةميقب
ىلعةبولطملاةنايصلالامعأعيمجءارجإ
.كلاملا
ءارجإمهنكمينيبردمنيينفليكولارفوي
رايغلاعطقمادختسابةبولطملاةنايصلا
تاودألاثدحأمهيدلو.ةليدبلاةيلصألا
.قيقدوعيرسصيخشتءارجإلتازيهجتلاو
تاعاسددعءالكولانمديدعلادازدقو
اورفوو،تبسلامايأوءاسملايفلمعلا
ربعديعاوملازجحوةيناجملالقنلاتامدخ
تاجاحةيبلتيفةدعاسملافدهبتنرتنإلا
.ةمدخلانمءالمعلا
تامدخريفوتةيمهأىدمليكولاكردي
دوجولاًرظنو.سفانمرعسبحالصإلاوةنايصلا
ناكملاوهليكولانإف،نيبردملانيينفلا
رييغتلثمةيرودلاةنايصلاءارجإللثمألا
رصانعصحفوتاراطإلانيببوانتلاوتيزلا
لمارفلاوتاراطإلالثم،ةيفاضإلاةنايصلا
.ةحساملاشيروتايراطبلاو

هيبنت
يفةحيحصلاريغةنايصلاببستتدق
اهيطغيالدقوةفلكمتاحالصإىلإةجاحلا
ةنايصلاتارتفبمازتلالانإ.ةبكرملانامض
ىلعةنياعملاوصحفلاتايلمعءارجإو
داومولئاوسلامادختساوةبكرملا
ةمهمتاءارجإاهبىصوملاميحشتلا
.ةديجةلاحيفةبكرملاىلعظافحلل
اهدمتعتملةيئايميكداوميأمدختستال
.كتبكرمعيملتوأفطشلزروتوملارنج
وأ،عيملتلاوأفطشلاداوممادختسانإ
ميحشتلاتويزوأ،تافظنملاوأ،تابيذملا
يدؤيدقزروتوملارنجنمةدَمتعملاريغ
بلطتياذهو،ةبكرملابرارضإلاىلإ
.ةبكرملانامضاهيطغيالةفِلكمتاحالصإ

تاراطإلانيببوانتلابمازتلالاةيلوؤسمعقت
كلامقتاعىلعةبولطملاتامدخلابو
ءارجإلليكولاىلإهجوتلابىصوي.ةبكرملا
دعاست.مك١٠٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفاهيلعظافحلايفةبكرمللةديجلاةنايصلا
ليلقتودوقولاكالهتساديشرتوةديجةلاح
.ةبكرملانمتازاغلاتاثاعبنا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٧٦
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.٢١٨/ةبكرملا
ةبسانمحطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.

.ةينوناقلاةدايقلادودحةاعارمعمريسلل
دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.

.٢٨٤/هبىصوملا

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةيداعلاةمدخلا-ةيفاضإلا
ةبولطمةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل
يفرورملاةفيثكندملايفاًبلاغمدختسُت.

.راحلاسقطلا
قطانملاوتاردحنملاىلعاًبلاغمدختسُت.

.ةيلبجلا
.ةرركتمةفصبةروطقمبحست.
ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختسُت.

.ةعرسلا
وأةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختسُت.

.علسلاليصوتتامدخل

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلا

ريذحت}
ةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
تاباصإعوقويفببستيدقواًريطخ
اذإالإةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطخ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوت
بلطاف،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونم
ةنايصلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
.٣٠٧/كسفنب

ةنايصلالودج
موقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملااهب
تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا
.٣١٠/كرحملا

رهشلكةرم
يفامب،تاراطإلاخفنطوغضنمققحت.

طغضعجار.يطايتحالاراطإلاكلذ
.٣٣٩/تاراطإلا
عجار.لكآتلانعاًثحبتاراطإلاصحفا.

.٣٤٤/تاراطإلاصحف
جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.

.٣١٩/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا

تاونسسمخلك
.لمارفلالئاسلادبتسا.

كرحملاتيزرييغت
ةلاسرلاروهظدنع

CHANGE ENGINE OIL SOON)ءاجرلا
بلطا،)ةصرفبرقأيفكرحملاتيزرييغت
لالخحشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت

لضفأيفةدايقلاةلاحيف.ةيلاتلامك٠٠٠١
كرحملاتيزرمعماظنريشيالدق،فورظ
.ماعىلإلصياملةبكرملاةمدخلةجاحلاىلإ
لقألاىلعرتلفلاوكرحملاتيزرييغتبجي
رمعماظننييعتةداعإبجيوماعلايفةرم
ليكولاىدلبردملاينفلاعيطتسي.تيزلا
رمعماظننييعتديعأاذإ.لمعلااذهذيفنت
ةنايصلاءارجإبمق،دصقنودكرحملاتيز
رخآنممك٥٠٠٠ةفاسملالخةبكرملاىلع
تيزرمعماظنطبضدعأ.ةنايصةيلمع
رمعماظنعجار.تيزلارييغتدنعكرحملا
.٣١٢/كرحملاتيز

كرحملاءاوهرتلفرييغت
تيزلارييغتلالخلادبتساةلاسرلاضرعدنع
دنعكرحملاءاوهرتلفلادبتسابجي،يلاتلا
ةلاسرلاضرعدنع.يلاتلاكرحملاتيزرييغت
،ًابيرقكّرحملاءاوهحشرملادبتسايغبني
برقأيفكرحملاءاوهرتلفلادبتسابجي
ءاوهرتلفرمعماظنطبضدعأ.بسانمتقو
.كرحملاءاوهرتلفلادبتسادعبكرحملا
.٣١٣/كرحملاءاوهرتلفرمعماظنعجار
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٣٧٧ ةنايصلاوةمدخلا
لوطملاءاطبإلاعضومادختسا
اًتقوبلطتتةقيرطبةرايسلامادختسادنع
ةعاسرابتعامتي،ءاطبإلاعضويفًاليوط
زكرمرظنا.ًاليم٣٣ةباثمبمادختسالا
دادعنم١٢٤/)DIC(قئاسلاتامولعم
.تاعاسلا

عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس
لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
نكمي.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
.كليكوعجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأ

تامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
مك١٠٠٠٠لكةبولطملا
كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٣٤٥/تاراطإلاريودتعجار
ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.

كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
كرحملاتيزرمعماظنو٣١٠/كرحملا
/٣١٢.

مزلاذإو.ءاوهلارتلفرمعةبسننمققحت.
دعأوكرحملاءاوهرتلفلدبتسا،رمألا
عجار.كرحملاءاوهرتلفرمعماظنطبض
.٣١٣/كرحملاءاوهرتلفرمعماظن
عجار.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.

.٣١٥/ديربتلاماظن
جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.

.٣١٩/لسغلاماظنلئاسعجار.يمامألا
يفامب،تاراطإلاخفنطوغضنمققحت.

طغضعجار.يطايتحالاراطإلاكلذ
.٣٣٩/تاراطإلا
صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.

.٣٤٤/تاراطإلا
.لئاوسلاتابرستنعاًثحبكرصببصحفا.
٦لكوأ.كرحملاءاوهحشرمصحفا.

ءاوهرتلف/يقنمعجار.برقأامهيأ،رهشأ
.٣١٤/كرحملا
ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.

.٣٦٦/يجراخلاحطسلاب
هيجوتلاماظنتانوكماًيرصبصحفا.

،اهفلتمدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
يفتاقزمتلاوأتاعدصتلاكلذيفامب
وأةيخترملاءازجألاوأةيطاطملاتاسدملا
ةدحاوةرملكآتلاتامالعوأةدوقفملا
حطسلابةيانعلاعجار.ماعلكلقألاىلع
تانوكمقيلزتبكيلع.٣٦٦/يجراخلا
لكيفةرملقألاىلعهيجوتلاوقيلعتلا
رفوتةلاحيف(.ىرخأتيزرييغتةيلمع
)محشتالصو

ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.
تايلمعوتاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
قوقشوتابيرستدوجومدعوطبرلا
.كلذريغوكاكتحإو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألااًيرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
وأ/واهنمميحشتلاداومبرستوأ/وطرفم
تاعدصتوأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلت
وأةتباثلاةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألا
وأتاسدملاققشتوأةماعلاةلصولا
وأسادملاكباشمءاختراوأاهنادقف
لكشبيزكرملالمحملاءاختراوأاهنادقف
اهنادقفوأتبثتلاتاودأءاختراوأطرفم
.روحملابرستةعنامنمتابرستدوجوو

عجار.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.
.٦٠/نامألاماظنصحف

كلذيفامبدوقولاماظنكرصببصحفا.
وأفلتلانعًاثحب)EVAP(رخبتلاماظن
دوقولابيبانأعيمجصحفا.تابيرستلا
نمدكأتللكلذواًيرصبميطارخلاوراخبلاو
ميلسلكشباههيجوتواهليصوتواهبيكرت
.ةديجةلاحيفاهنأنمو

تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.
ريغءازجألانعاًثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٣٦٦/يجراخلاحطسلابةيانعلاعجار
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ةنايصلاوةمدخلا٣٧٨
قودنصبنكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.

ةيلآصحفعجار.يكيتاموتوألاسورتلا
/)نكرلا(Pلمارفلاعضوونكرلالمارف

٣٢٤.
فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.

اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل
نعاًثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.

نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
تابثلاىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ىلعةردقلاتناكاذإ.حتفلاعضويف
ةماعدةمدخبمق،ةضفخنمحتفلاةلصاوم
.٣٢٦/زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار.زاغلا
،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.

.٣٥/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ
راطإلاحاتفملفقليغشتنمققحت.

.ةجاحلابسحهميحشتبمقو،يطايتحالا
.٣٥٠/تاراطإلارييغتعجار
نمدكأتللاًيرصبيطايتحالاراطإلاصحفا.

،عفدا.ةرايسلالفسأماكحإبنٰزخمهنأ
كرحتاذإ.راطإلاريودتلواحو،بحساو
بسحهتيبثتماكحإبمق،يطايتحالاراطإلا
.٣٥٠/تاراطإلارييغتعجار.ةرورضلا

ةمدخلا-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةيداعلا
مك١٠٠٠٠لك
،اًرهش١٢لكوأ.رابغلاحشرملادبتسا.

ىلعرابغلاحشرمرييغتمزلي.برقأامهيأ
قطانميفةدايقلاةلاحيفةبيرقتارتف
ةدوجبقطانموأةيلاعةيرورمةفاثكتاذ
وأةيلاعةبرتأتايوتسمبوأةضفخنمءاوه
رييغتمزليدق.ةئيبلابةراضقطانميف
قفدتضافخناةلاحيفرابغلاحشرم
وأذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلا
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنع

GMتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسالبولطملا
مك٢٠٠٠٠لك
ةيمامألاتاحاسملاتارفشلدبتسا.

.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ.ةيفلخلاو
.٣٢٥/تاحساملاةرفشلادبتساعجار

مك١٢٠٠٠٠لك
عفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا.

ةماعدعجار.لكيهلاوأ/وكرحملاءاطغ
.٣٢٦/زاغلا)تاماعد(

مك١٥٠٠٠٠لك
كالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا.

ةيذحألاوأ/وةرارشلاجهوت
مك١٦٠٠٠لك
تناكاذإسورتلاقودنصةبلعلئاسرّيغ.

هجوتال.تالجععبرأبعفدلاماظنبةدوزم
هاجتةرشابمةروصبيلآلاليسغلاةهوف
جراخميشاربوأ/وسورتلاقودنصةبلع
ءاملازواجتينأنكمي.يفلخلاروحملا
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
ثولملالئاسلا.سورتلاقودنصلئاس
رواحموأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقي
.هلادبتسابجيوةدايقلا
مك٢٤٠٠٠٠لك
كرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت.

.برقأامهيأ،ماوعأ٥لكوأ.هتئبعتةداعإو
.٣١٥/ديربتلاماظنعجار
وأ.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا.

اًثحبصحفا.برقأامهيأ،ماوعأ١٠لك
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانع
.ةجاحلادنعلدبتساو
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٣٧٩ ةنايصلاوةمدخلا
ةنايصلابلطتتيتلاةقاشلافورظلا
*برقأتارتفىلع
وأةيركسعلاوأةماعلاةمدخلاتابكرم.

:يليامكلذيفامب،يراجتلامادختسالا
ةطرشلاتابكرموفاعسإلاتارايس‐

.ئراوطلاذاقنإو
تانحاشلالثم،ةيندملاتابكرملا‐

تارايسوةيضايرلاتارايسلاوةفيفخلا
تامادختسالايفةلمعتسملاباكرلا
.ةيركسعلا

تانحاشلثم،ئراوطلاتابكرم‐
ةيدرفلاتابكرملاتالماحوبحسلا
مدختسُتةبكرمةيأوأةحطسملا
وأتاروطقملابحسلرارمتساب
.ىرخألاتالومحلا

،مادختسالاةريثكةيراجتلاتابكرملا‐
تابكرموأدورطلاليصوتتارايسلثم
ةصاخلانمألاتاكرشلةعباتلاةيرودلا
.ةعاسلارادمىلعلمعتةبكرمةيأوأ

ديزتةئيبيفاهليغشتمتيةبكرمةيأ‐
لثم،ةبرتألاوألامرلاتايوتسماهيف
طوطخلاجميفةمدختسملاكلت
.ةلثامملاتامادختسالاوأطفنلابيبانأ

عطقلةرمتسمةفصبةمدختسملاتابكرملا.
.لقأوأليم٦غلبتةريصقتالحر
رييغتتقوتيزلارمعرشؤمكلحضويس
،ةيساقلافورظلالظيف.رتلفلاوتيزلا
ةفاسمعطقلبقرشؤملاءيضيدق

رابغلابقارملافشتكيال.مك١٠٠٠٠
ةلاحيفكلذلو،تيزلايفدوجوملا
رييغتمزليدق،ةبرتمةقطنميفةدايقلا
برقأتارتفىلعحشرملالادبتساوتيزلا
.مك١٠٠٠٠نم
ةيساقلاةدايقلافورظلظيف:ةيشاح*
يرورضلانمنوكيدق،هالعأةروكذملا
تارتفىلعلاعشإلاتاعمشلادبتسا
ديدحتيفةدعاسملانمديزمل.برقأ
ىجرُي،كتبكرملةمئالملاةمدخلاتارتف
.دمتعملازروتوملارنجليكوبلاصتالا

ةمدخ-ةبولطملاةيفاضإلاةمدخلا
ةقاشلافورظلا
مك٧٠٠٠٠لك
سورتلاقودنصلئاسرييغتبمق.

.رتلفلاويكيتاموتوألا
مك٨٠٠٠٠لك
تناكاذإسورتلاقودنصةبلعلئاسرّيغ.

هجوتال.تالجععبرأبعفدلاماظنبةدوزم
هاجتةرشابمةروصبيلآلاليسغلاةهوف
جراخميشاربوأ/وسورتلاقودنصةبلع
ءاملازواجتينأنكمي.يفلخلاروحملا
ثوليويلاعلاطغضلاتحتتادادسلا
ثولملالئاسلا.سورتلاقودنصلئاس
رواحموأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقي
.هلادبتسابجيوةدايقلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣٨٠

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلا
نم،انهةجردملاريغميحشتلاتويزوألئاوسلاكلذيفامب،تافصاوملاوأ،مسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي
.كليكو

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا
DEXRONيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان ULV.

NLGIتابلطتمعمميحشتلابسانتيلكيهلاميحشت .GC-LBةئفلاوأLBةئفلانم،#2

.DEX-COOLديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلئاس
.٣١٥/ديربتلاماظنعجار

ACDelcoمادختسابحصنُي.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
dexos1٣١٠/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

روحملاو)طقفيعابرلاعفلا(يمامألاروحملا
.يفلخلا

.كليكوعجار

DOTةيعونيكيلورديهلالمارفلاتيزةيكيلورديهلالمارفلاماظن 4.

،ءاطغلاتالصفمو،ةيسيئرلالفقلاتاناوطسأ
تاجردلاو،لكيهلابابتالصفمريماسمو
،يفلخلابابلاةلصفمو،ةيئابرهكلاةدعاسملا

.دوقولابابةلصفمو

.كليكوعجار.Superlubeةيعون،ضارغألاددعتمميحشتتيز

.كليكوعجار)طقفيعابرلاعفدلا(لقنلاةبلع
.كليكوعجار.سقطلالماوعلزعطئارشتييزتلئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت

نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلالسغماظن
.دّمجتلا
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٣٨١ ةنايصلاوةمدخلا
رايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

كرحملاءاوهرتلف/يقنم

Iةيلاعةردقيذءاوهيقنمعم
٨٤١٢١٢١٩A3244C

Iةيلاعةردقيذءاوهيقنمنودب
٨٤١٢١٢١٧A3246C

١٢٧٠٧٢٤٦PF63تيزلارتلف

١٣٥٤٠٩٢٣CF206Cرابغلاحشرم

١١٤–١٢٦٢٢٤٤١٤١لاعشإلاتاعمش
تاحساملاتارفش

Iةصوب٢٢(مس٥٥ـقئاسلابناج(
٨٤٢٧٨٣٣٨-

Iةصوب٢٢(مس٥٥–بكارلابناج(
٨٤٢٧٨٣٣٨-

Iةصوب١٢(مس٣٠-يفلخلابكارلا(
٨٤٢١٥٦٠٩-
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ةنايصلاوةمدخلا٣٨٢

ةنايصلاتالجس
.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا

دادعةءارقخيراتلا
تيرجأيتلاتامدخلاةنايصلامتخةمدخلابماقةفاسملا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/27/21

٣٨٣ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا
ةبكرملافيرعت

٣٨٣......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣٨٣............ةمدخلاءازجأديدحت

ةبكرملاتانايب
٣٨٤...........تافصاوملاوتاردقلا
٣٨٧.............كرحملاريسراسم

ةبكرملافيرعت
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
ةرايسلادامتعاقصلمىلع)VIN(ةرایسلا
.ليجستلاوةيكلملاتاداهشو

كرحملافيرعت
مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك

VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٣٨٤/تافصاوملاوتاردقلانمض"كرحملا
كرحمدوكلوحتامولعمىلعلوصحلل
.ةبكرملا

ةمدخلاءازجأديدحت
ريبك)دوكراب(يطيرشزمركانهنوكيدق
دومعلاىلعدوجوملاةداهشلاقصلمىلع
ىلعلوصحللهصحفكنكمييذلاطسوألا
:ةيلاتلاتامولعملا
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر.
زارطلابةصاخلاتامالعلا.
ءالطلاتامولعم.
جاتنإلاتارايخ.
)دوكراب(يطيرشزمردوجومدعةلاحيف
هذهدجتسف،قصلملااذهىلعريبك
قودنصلخادقصلمىلعاهسفنتامولعملا
.تازافقلا
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ةينفلاتانايبلا٣٨٤

ةبكرملاتانايب
تافصاوملاوتاردقلا
.٣٨٠/اهبىصوملاميحشتلاتويزولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
لئاسبءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

عجرا.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإ

تراوك١٥٫١رتل١٤٫٣*كرحملاديربتماظن
تراوك٨٫٠رتل٧٫٦رتلفعمكرحملاتيز
دوقولانازخ

Iةريصقلجعةدعاق
اًنولاج٢٤٫٠رتل٩٠٫٨

Iةليوطلجعةدعاق
اًنولاج٢٨٫٠رتل١٠٦٫٠

تراوك١٫٦رتل١٫٥لقنلاةبلعلئاس
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٣٨٥ ةينفلاتانايبلا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
يفلخلاروحملا

Iدودحميكيناكيمقالزنا
تراوك١٫٦رتل١٫٥

Iدودحميئابرهكقالزنا
تراوك١٫٦رتل١٫٥

مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع
نمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسم
.هتانوكمولماكلابديربتلاماظنىلإكرحملاديربتماظنةعسميقدنتست*

كرحملاتافصاوم
لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا

تاووليك٣١٣رتل)V8)L87رتل٦٫٢كرحم
)ةيناصحةردق٤٢٠(
يفةرود٥٦٠٠ةعرسب

ةقيقدلا

٦٢٤Y
دنع)مدقلطر٤٦٠(

ةقيقدلايفةرود٤١٠٠

ملم١٫١٠–٠٫٩٥
)ةصوب٠٫٠٤٣–٠٫٠٣٧(

.اهفلتىلإيدؤينأنكميولاعشإلاةعمشةوجفطبضةداعإبىصويال.ةعنصملاةكرشلالبقنماًقبسملاعشإلاةعمشتاوجفنييعتمتي
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ةينفلاتانايبلا٣٨٦

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمكرحملا

Escaladeكرحم ESV)LWB(رتل٦٫٢ةعسبيئانثعفدب)L87(ةعاسلايفًاليم١١٢ةعاس/مك١٨٠
٦٫٢ةعسبنيتعرسبسورتقودنصعميعابرعفدب)Escalade)SWBكرحم
)V8)L87رتل

ةعاسلايفًاليم١١٨ةعاس/مك١٩٠

رتل٦٫٢ةعسبنيتعرسبسورتقودنصعميعابرعفدب)ESV)LWBكرحم
V8)L87(

ةعاسلايفًاليم١١٨ةعاس/مك١٩٠

ةعاسلايفًاليم١٢٤اس/مك٢٠٠)L87(رتل٦٫٢ةعسبيئانثعفدب)Escalade)SWBكرحم
ةعسبةدحاوةعرسبسورتقودنصعميعابرعفدب)Escalade)SWBكرحم

)V8)L87رتل٦٫٢
ةعاسلايفًاليم١٢٤اس/مك٢٠٠

٦٫٢ةعسبةدحاوةعرسبسورتقودنصعميعابرعفدب)ESV)LWBكرحم
)V8)L87رتل

ةعاسلايفًاليم١٢٤اس/مك٢٠٠
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٣٨٧ ةينفلاتانايبلا
كرحملاريسراسم

رتل٦٫٢ةعسكرحم
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ليمعلاتامولعم٣٨٨

ليمعلاتامولعم
ليمعلاتامولعم
٣٨٨..................ةقباطملانايب

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةبكرملاتانايبليجست

٣٩٢..................ةيصوصخلاو
٣٩٢................يناربيسلانمألا
٣٩٢.........ثدحلاتانايبتالجسم

OnStar.......................٣٩٣
٣٩٣.......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليمعلاتامولعم
ةقباطملانايب
يكلساللاددرتةزهجأ
ايريجين
هذهتالاصتالاةدعمليصوتحيتي
تالاصتالاةنجللبقنماهمادختساو
.ةيريجينلا

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
مادطصالانمريذحتلاماظنوةعرسلا
يمامألا
نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

BCM B1NA0وB1NA5

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
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٣٨٩ ليمعلاتامولعم
يفلخلامداصتلافيفخت
نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

هبنموةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهبنم
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

دعبنعمكحتلاحاتفم
ندرألا

TRCمقرTRC/SS/2018/373

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

تاراطإلاطوغضرعشتسملاسرإزاهج
ندرألا

TRCمقرT/4/11/11/1215

نامع

)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ضفخنمويدار
نامع
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ليمعلاتامولعم٣٩٠
ثوتولبلابلمعتسأرتاعامس
نامع

يهيجوتلاةقباطملانايب/2014/53
داحتالل)RED(ةيكلساللاةزهجألل
يبوروألا
لسرتةمظنأىلعةبكرملاهذهيوتحت
ـلعضختويدارتاجوملبقتستوأ/و

2014/53/EU.ةعنصملاتاكرشلانلعت
هيجوتللاهتقباطمنعهاندأةجردملاةمظنألل

2014/53/EU.ةقباطملانايبللماكلاصنلا
ناونعىلعحاتمماظنلكليبوروألاداحتالل
:يلاتلاتنرتنإلا

www.chevroleteurope.com.

دروتسملا
GM Mobility Europe GmbH

Bethmannstraße 50-54 Ort

60311Frankfurt am Main

نسيه
ايناملأ

BCM VIP Denso

B1NA0،B1NA5:زارطلا

Denso:ةعنصملاةكرشلا Manufacturing
Tennessee 203

1420 Middlesettlements Road

Maryville, TN 37801

زترهوليك١٢٥:لسرمللليغشتددرت
ةّعشملاةردقلا(ىوصقلاجارخإلاةقاط
2.01،(EIRP)طاواغيم1.58:)ةلاعفلا
)EIRP(يليملبيسيد

تاراطإلايفءاوهلاطغضةبقارمماظن
Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park

Belfast Road

Antrim Bt41 1QS

ةيلامشلاادنلريإ
ةدحتملاةكلمملا
زترهاجيم٤٣٣٫٩٢:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد١٠:لاسرإللىوصقلاةقاطلا

TPM Sensor Global B Delta 314.9
Sensata–زترهاجيم

Schrader Electronics Ltd.

11 Technology Park

Belfast Road

Antrim Bt41 1QS

ةيلامشلاادنلريإ
ةدحتملاةكلمملا
زترهاجيم٣١٤٫٩:ليغشتلاددرت
ةّعشملاةردقلا(لاسرإللىوصقلاةقاطلا
طاواغيم٠٫٠١٥:)ةلاعفلا
SRR5ىدملاريصقرادار - C

ADCةكرش Automotive Distance
Control Systems GmbH

Peter-Dornier-Strasse 10,
88131 Lindau, Germany

زترهاجيج٧٧-٧٦:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد٢٣:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
ARS5ىدملاديعبرادار - B

ADCةكرش Automotive Distance
Control Systems GmbH

Peter-Dornier-Strasse 10,
88131 Lindau, Germany



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/28/21

٣٩١ ليمعلاتامولعم
زترهاجيج٧٧-٧٦:ليغشتلاددرت
يليملبيسيد٣٠:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
ثوتولبلابلمعتسأرتاعامس

Foster Electric Co. Ltd.

1-1-109, Tsutsujigaoka, Akishima City,
Tokyo, 196-8550, Japan

زترهاجيم٢٤٨٣٫٥-٢٤٠٠:ددرتلاقاطن
زترهاجيم٢٤٨٠-٢٤٠٢:ليغشتلاددرت
٦٫١٩:(ERP)جارخإللىوصقلاةقاطلا
يليملبيسيد
ماعلابآرملابابحتفزاهج

Gentex Corporation

600 North Centennial Street

Zeeland, MI 49464

ةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
٤٣٤٫٧٩-زترهاجيم٤٣٣٫٠٥:ليغشتلاددرت
زترهاجيم
٠٫١٣٨:ىوصقلالاسرإلاةقاط
..E.R.Pطاواجيم

-يفلخلادعقملابهيفرتلاوتامولعملا
٢٢زارطباكرةشاش

LG Electronics European

Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM

Amstelveen, The Netherlands

زترهاجيم٢٤٨٣٫٥-٢٤٠٠:ليغشتلاددرت
١٠:)ىصقألادحلا(جارخإللىوصقلاةقاطلا
يليملبيسيد
دعبنعمكحتلاحاتفم

Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany

زترهاجيم٤٣٣:ليغشتلاددرت
٠٫٣:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
EIRPطاواغيم

حاتفمنودلوخدلاةدحو
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG

Steeger Str. 17, 42551 Velbert,
Germany

زترهوليك١٢٥:ليغشتلاددرت
طاويليم٠٫٩٧:لاسرإللىوصقلاةقاطلا

هبنم/ةيبناجلاءايمعلاةقطنملاهبنم
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا

Hella KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

زترهاجيج٢٤٫٢٥٠-٢٤٫٠٥٠:ددرتلا
يليملبيسيد٢٠:ةقاطلاجرخ
)طاواجيم١٠٠(
ضفخنمويدار

LG Electronics Inc.

222, LG-ro, Jinwi-myeon,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 451-713,

Korea

زترهاجيم٥٨٢٥-٢٤٠٢:ددرتلاىدم
،زترهاجيج٢٫٤:جارخإلاةقاطلىصقألادحلا

زترهاجيج٥٫٨،زترهاجيج٥٫٥
هيفرتلاوتامولعملاماظنةدحو

3.5 Center Stack Module

Harman International Industries,
Incorporated

30001 Cabot Drive

Novi, MI 48377 USA

٢٤٨٠-٢٤٠٢:ليغشتلاددرتتاقاطن
زترهاجيم٥٧٧٥-٥١٥٠،زترهاجيم
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ليمعلاتامولعم٣٩٢
١٢،طاواجيم١٧:لاسرإللىوصقلاةقاطلا
طاواجيم
3.5c(CSM)ةيزكرملاتيبثتلاةدحو

LG Electronics Inc

222, LG-ro, Jinwi-myeon

Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713

Republic of Korea

٢٫٤٠٢:ليغشتلاددرت - زترهاجيج٢٫٤٨٠
يليملبيسيد٩:ةقاطلاجرخ
٢٫٤١٢:ليغشتلاددرت - زترهاجيج٢٫٤٧٢
يليملبيسيد١٩٫٥:ةقاطلاجرخ
٥٫٧٠٠:ليغشتلاددرت - زترهاجيج٥٫٥٠٠
يليملبيسيد١٩٫٥:ةقاطلاجرخ
٥٫٨٢٥:ليغشتلاددرت - زترهاجيج٥٫٧٤٥
يليملبيسيد١٣٫٩٥:ةقاطلاجرخ

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةزهجأنمةعومجمىلعةبكرملالمتشت
تامولعملاليجستبموقتيتلارتويبمكلا
وأاهتدايقةيفيكوةبكرملاءادأبةصاخلا
مدختست،لاثملاليبسىلع.اهمادختسا
ةبقارملااهتفيظورتويبمكتادحوةرايسلا

،سورتلاقودنصوكرحملاءادأيفمكحتلاو
ةيئاوهلاةداسولاراشتناتالاحةبقارمو
ةرايسلاتناكاذإو،مداصتثودحدنعاهخفنو
ةعناملالمارفلاريفوت،ماظنلااذهبةدوزم
يفمكحتلاىلعقئاسلاةدعاسملقالغنالل
تانايبلاتادحولاهذهنزختدق.ةرايسلا
يفرجاتلاىدللمعييذلاينفلاةدعاسمل
GMةكرشةدعاسملوأةبكرملاةمدخ
تايوتسمنيسحتيف)زروتوملارنج(
تادحولاضعبموقتدق.تازيملاوأةمالسلا
كمايقةيفيكلوحتانايبنيزختباًضيأ
لدعملاثملاليبسىلع،ةرايسلاليغشتب
نكمي.ةعرسلالدعموأدوقولاكالهتسا
تاليضفتلابظافتحالااًضيأتادحولاهذهل
ةقبسمويدارلاتاطحملثم،ةيصخشلا
ةجردتادادعإودعاقملاعاضوأوطبضلا
.ةرارحلا

يناربيسلانمألا
تامولعمعمجبروتوملارنجةكرشموقت
كلذيفامبكتبكرممادختسالوح
ةقلعتملاتامولعملاوةيليغشتلاتامولعملا
ريفوتلتامولعملاهذهعمجننحن.ةمالسلاب
اهنيسحتواهمييقتوانتامدخوانتاجتنم
كلذكواهلحواهبلكاشملافاشكتساو
مهملانم.ةديدجتامدخوتاجتنمريوطتل
ةمظنألاةيامحروتوملارنجةكرشل
نمتانايبلاةيامحوةبكرملابةينورتكلإلا
ريغيجراخلامكحتلاوأينورتكلإلالوصولا
نامألاريياعمبةكرشلاظفتحتو.هبحرصملا

رصانعوةيداشرإلاتاهيجوتلاوتاسرامملاو
ةبكرملاةيامحىلإفدهتيتلامكحتلا
لوصولادضةبكرملاةمدخليئيبلاماظنلاو
طاشنلافاشتكاوهبحرصملاريغينورتكلإلا
ةطبترملاتاكبشلايفلمتحملاراضلا
هبتشملايناربيسلانمألاثداوحلةباجتسالاو
ةقسنمةقيرطبوبسانملاوتقولايفاهب
ىلعةينمألاثداوحلارثؤتنأنكمي.ةلاعفو
.رطخللةصاخلاكتانايبضرعتوأكتمالس
ليصوتمدعىجرُي،نامألارطاخمنمدحللو
ريغةزهجأبكتبكرمبةينورتكلإلاةمظنألا
ريغتاكبشيأبكتبكرمليصوتوأةدمتعم
وأBluetooth،لثم(ةقوثومريغوأةفورعم

WIFIكشتتنكةلاحيف.)ةلثاممةينقتوأ
وأكتانايبىلعرثؤتةينمأةثداحيأيف
فاقيإىجرُي،كتبكرملنمآلاليغشتلا
.كليكوبلاصتالاوكتبكرمليغشت

ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
مهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
ثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيك
خافتنالثم،مداصتلاهبشياموأمداصت
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
هذهيفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملا
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٣٩٣ ليمعلاتامولعم
.كتبكرميفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
)ساسألانمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

وأ/ودوقولاةساودطغضبقئاسلاماق
ولمارفلا
.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

OnStar
OnStarماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
عمجمتيدقف،ةطشنةمدخةطخاهيدلو
ماظنلالخنماهلقنوةيفاضإتانايب

OnStar.لوحتامولعمكلذنمضتيو
يوطنتيتلاتامادطصالاو؛ةبكرملاليغشت
،اهتازيموةبكرملامادختساو؛ةبكرملااهيلع
؛هيفرتلاوتامولعملاماظنكلذيفامب
ماظنبةيبيرقتلاةبكرملاةعرسوعقوملاو

GPS.ماظنماكحأوطورشعجارOnStar
.OnStarعقومىلعةيصوصخلانايبو

.٣٩٦/OnStarلوحةيفاضإتامولعمعجار

هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةحالمماظنىلعلمتشتةرايسلاتناكاذإ
نإف،هيفرتلاوتامولعملاماظننمءزجك
نيزختىلإيدؤيدقماظنلااذهمادختسا
اهريغوفتاوهلاماقرأونيوانعلاوتاهجولا
ماظنمسقعجار.ةلحرلاتامولعمنم
تامولعمىلععالطاللهيفرتلاوتامولعملا
ىلعلوصحللو،ةنزخملاتانايبلانأشب
.فذحلاتاميلعت



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-15567196) -
2022 - CRC - 9/27/21

٣٩٤ONSTAR

OnStar
OnStarىلعةماعةرظن

٣٩٤.......OnStarىلعةماعةرظن

OnStarتامدخ
٣٩٥.......................ئراوطلا
٣٩٥.........................نامألا

OnStarلوحةيفاضإتامولعم
لوحةيفاضإتامولعم

OnStar.....................٣٩٦

OnStarىلعةماعةرظن

ةيصوصخلارز!

قرزألاOnStarرز|

Uرمحألائراوطلارز
لماشماظنبةدوزمةرايسلاهذهنوكتدق
راشتسمبلاصتالاهنكميةبكرملالخاد

OnStarلقنتلاونمألاوئراوطلاتامدخل
تامدخبلطتتدق.تاصيخشتلاوتالاصتالاو

OnStarةمدخةطخاهبةلصتملاتامدخلاو
رفوتOnStarطرتشت.تانايبةطخوةعوفدم
ةمدخويئابرهكلاماظنلاوةبكرملاةيراطب
يعانصلارمقلاتاراشإويولخلالاصتالا

GPSلمعي.لمعتوOnStarةقلحةباثمب
دق.نييلاحلائراوطلاتامدخيمدقمللصو
كنعتامولعمعمجبOnStarقيبطتموقي
.عقوملاتامولعمكلذيفامب،كتبكرمنعو
نايبو،OnStarمدختسمطورشرظنا
ىلعلوصحللجمانربلاطورشو،ةيصوصخلا
ماظنلادويقكلذيفامبليصافتلانمديزم
وأmy.cadillacarabia.comىلع

onstararabia.com.

راوجبOnStarماظنةلاحءوضحابصمدجوي
:وهةلاحلاحابصمناكاذإ.OnStarرارزأ
.اًزهاجماظنلانوكي:تباثرضخأ.
.بلطلادنع:ضماورضخأ.
.ةلكشمدوجوىلإريشي:رمحأ.
|ىلعطغضا.لمعيالماظنلا:فاقيإ.

.OnStarيراشتسمدحأعمثدحتللنيترم

دحأىلإثدحتلل|ىلعطغضا
"OnStarماظنبلاصتالا"عجار.نيراشتسملا
.مسقلااذهيفاًقحال
بسحيتوصلارمألارزفئاظوفلتختدق
.ةقطنملاوةبكرملا

:لجأنم|ىلعطغضا
ةشاشىلعmyCadillacقيبطتحتفا.

.هيفرتلاوتامولعملاضرع
وأ
ةطقنمساصيصختوىلعلوصحلابمق.

،رورملاةملكوSSIDوأيافياولاصتا
.اهرفاوتةلاحيف

:لجأنمراشتسمبلاصتالل|ىلعطغضا
مقوأباسحلاتامولعمنمققحت.

.لاصتالاتامولعمثيدحتب
بلطلادنعيصيخشتصحفىلعلصحا.

.ةبكرمللةيسيئرلاليغشتلاةمظنأل
.قيرطلابناجىلعةمدخلاىلعلصحا.
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٣٩٥ ONSTAR
لاحيف،يافياوتادادعإةرادإبمق.

.اهرفاوت

يذلاصتاىلعلوصحللUىلعطغضا
رادمىلعرفوتمOnStarراشتسمبةيولوأ
:لجأنمعوبسألامايألاوطةعاسلا
.ئراوطلايفةدعاسمىلعلوصحلا.
.ًاحلاصًانطاومنك.

OnStarىلعلاصتالا

|ىلعطغضا،OnStarراشتسمبلاصتالل
.ةيلاتلافتاهلاماقرأدحأبلصتاوأ

فتاهلامقرةلودلا
800نيرحبلا 06956

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674

OnStarتامدخ
ئراوطلا
ةطخئراوطلاتامدخبلطتت
ةمدخعم.ةطشننامأوةمالس

Automatic Crash Response)ةباجتسالا
نكمي،)مداصتلاثداوحلةيئاقلتلا
راشتسمهيبنتةجمدملاتارعشتسملل

OnStarمتيسيذلاواًيئاقلتاًصيصخبردملا
.ةدعاسمللةبكرملابروفلاىلعهليصوت

ةيولوأيذلاصتاءارجإلUىلعطغضا
لاصتالاهنكمييذلاOnStarيراشتسمدحأب
ىلإمههيجوتو،ئراوطلاتامدخيدوزمب
.ةماهلاتامولعملالقنو،طبضلابكعقوم

،قيرطلاىلعةدعاسملاةمدخمادختساب
ةمدخرفومعقومديدحتنيراشتسمللنكمي
راطإلاءاوهغيرفتةلاحيفةدعاسمللبيرق
نازخغارفوأروبعةلصوبةيراطبلاليصوتوأ
.زاغلا

نامألا
هذهOnStarمدقت،اهرفاوتلاحيف
:تامدخلا
Stolenةمدخعم. Vehicle Assistance

،)ةقورسملاةبكرملاداجيإيفةدعاسملا(
ةمدخمادختساOnStarراشتسملنكمي

GPSةدعاسموةقدبةبكرملاعقومنييعتل
ةبكرملاةداعتسايفةيموكحلاتاطلسلا
.ةعرسب
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٣٩٦ONSTAR
"دعُبنعلاعشإلالفق"ةيصاخمادختساب.

OnStarةمدخلنكمي،اهرفوتلاحيف
.كرحملاليغشتةداعإعنم

ةيصاخمادختساب.
Stolen Vehicle Slowdown)فاقيإ

ةلاحيف،)ةقورسملاةبكرملاليغشت
عمOnStarلمعتنأنكمي،اهرفوت
.ًايجيردتةبكرملاءاطبإلنوناقلاقيبطت

ةقرسلابهيبنتلاراعشإ
ةلفقمباوبألاتناكاذإ،هرفوتلاحيف
لاسرإمتيسف،ةبكرملاراذنإتوصردصو
ديربلاوأةيصنلالئاسرلاقيرطنعراعشإ
ةقرسةلاحيف.امهالكوأينورتكلإلا
عملمعلاOnStarراشتسملنكمي،ةبكرملا
.ةبكرملاةداعتسالتاطلسلا

لوحةيفاضإتامولعم
OnStar

ةيكلملالقنةمدخ
لقنةيلهأتامولعمبلطل|ىلعطغضا
تامولعمرييغتراشتسمللنكمي.باسحلا
.اهتلازإوأباسحلا

ةبكرملاةيكلملقن/عيب
وأOnStarةمدخءاهنإلروفلاىلعلصتا
ةبكرملانمصلختلامتاذإةلصتملاتامدخلا
.راجيإلادقعىهتنااذإوأاهلقنوأاهعيبوأ
اذهيفاًقحال"OnStarماظنبلاصتالا"عجار
.مسقلا

نيقحاللانيكلامللطيشنتلاةداعإ
ىلإثدحتللتابلاطملاعبتاو|ىلعطغضا
موقيس.نكممتقوبرقأيفراشتسم
تابكرملاتالجسثيدحتبراشتسملا
ةمدخلاتارايخوأOnStarقيبطتحرشيسو
.ةلصتملا

OnStarةمدخلمعتفيك

مداصتلاثداوحلةيئاقلتةباجتسارفوتت
ةرايسلاداجيإةدعاسمو،ئراوطلاتامدخو
ىلعةمدخلاودعُبنعتامدخلاوةقورسملا
رفوتتال.تارايسلامظعميفقيرطلابناج
وأناكملكيفOnStarتامدخعيمج
،تامولعملانمديزمل.تابكرملاعيمجب
دويقو،OnStarتامدخللماكفصوو
نايبو،OnStarمدختسمطورشو،ماظنلا
لاصتالا"عجار.جمانربلاطورشو،ةيصوصخلا
.مسقلااذهيفاًقحال"OnStarماظنب
.my.cadillacarabia.comعجار.

دحأعمثدحتلل|ىلعطغضا.
.نيراشتسملا

تامدخلاوأOnStarلمعتنأنكميال
نوكيناكميفةبكرملاتناكاذإالإةلصتملا
ةمدخدوزمعمقافتاهيدلOnStarهيف
نأبجي.ةقطنملاكلتيفةمدخللةيكلسال
ةيطغتلايكلساللاةمدخدوزمىدلنوكي
ةقفاوتملاةينقتلاولابقتسالاوةكبشلاةعسو
ال.ةلصتملاتامدخلاوأOnStarتامدخعم
نمضتتيتلاةمدخلالمعتنأنكمي
رفوتتملامةبكرملانأشبعقوملاتامولعم
عمةقفاوتمنوكتوةقاعإنودGPSتاراشإ
تامدخلمعتالدقو.OnStarةزهجأ

OnStarمتيملاذإةلصتملاتامدخلاوأ
ملوأةحيحصةروصبOnStarتادعمتيبثت
ةفاضإةلاحيف.ةحيحصةروصباهتنايصمتي
دقف،اهليدعتوأاهليصوتوأةزهجأوأتادعم
تامدخلاوأOnStarتامدخلمعتال
جراخعقتيتلاىرخألالكاشملانإ.ةلصتملا
ينابملاولالتلالثم-OnStarمكحتقاطن
ماظنلاميمصتوسقطلاوقافنألاوةيلاعلا
يفةبكرملافلتوةبكرملاةينبويئابرهكلا
فتاهلاةكبشماحدزاوأمداصتثداح
.ةمدخلاعنمتدقماحدزالاوأةيكلساللا
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قيبطتل)PIN(يصخشلافيرعتلامقر
OnStar

)PIN(يصخشلافيرعتلامقردوجومزلي
نيعتيس.OnStarتامدخضعبىلإلوصولل
ةرملايفيصخشلافيرعتلامقررييغت
.نيراشتسملادحأعمثدحتلادنعىلوألا
لصتا،يصخشلاOnStarفيرعتمقررييغتل
وأ|ىلعطغضلابOnStarراشتسمب
"OnStarماظنبلاصتالا"عجار.لاصتالا
.مسقلااذهيفاًقحال

نامضلا
نمءزجكOnStarتادعمنامضنكمي
.ةبكرملانامض

Languages)تاغللا(
تاغلبةباجتساللةبكرملاةجمربنكميو
.اًراشتسمبلطاو|ىلعطغضا.ةددعتم
ةيزيلجنإلانيتغللابنوراشتسملارفوتي
بسحةحاتملاتاغللافلتختدق.ةيبرعلاو
.ةبكرملا

ةلمتحملالكاشملا
لفقحتفبمايقلاOnStarةمدخلنكميال
تابكرملاةدعاسموأدعُبنعباوبألا
رمتسملكشبةبكرملافاقيإدعبةقورسملا
اذإ.لاعشإةرودنودمايأ)١٠(ةرشعةدمل
،مايأ)10(ةرشعةدملةبكرملاليغشتمتيمل
ةمدخلابلاصتالاOnStarةمدخلنكميهنإف
ةدعاسملللافقأعناصوأقيرطلابناجىلع
.ةبكرملاىلإلوصولايف

)GPS(عقاوملاديدحتليملاعلاماظنلا
ىدحإيفGPSماظنةقاعإثدحتدق.

يف؛ةليوطلاينابملاعمىربكلاندملا
يفو؛تاراطملالوحو؛نكرلابآرم
ةقطنميفوأ؛ةيلفسلاقرطلاوقافنألا
نكتملاذإ.ةيلاعراجشأةفاثكتاذ
نأضرتفملانمف،ةحاتمGPSتاراشإ
لاصتالللمعلايفOnStarماظنىقبي
OnStarدجتدق،كلذعمو.OnStarىلع
.طبضلابعقوملاديدحتيفةبوعص

OnStarعيطتست،ئراوطلافقاوميف.
GPSىلعنزخمعقومرخآمادختسا
يفنيبيجتسمللتامولعملاسرإل
.ئراوطلا

GPSتايئاوهويولخلالابقتسالا

OnStarموقينأيولخلالابقتسالابلطتي
عضتال.ةبكرملاىلإدعبنعتاراشإلاسرإب
رظحعنملهنمبرقلابوأيئاوهلاقوفرصانع
ديدحتماظنوةيولخلاتاراشإلالابقتسا
.يملاعلاعقاوملا

OnStarةلاسربلاصتالارذعتي

دقوأةدودحمةيولخةيطغتكانهتناكاذإ
ىصقألادحلاىلإةيولخلاةكبشلاتغلب
ىلعطغضا.ةلاسرلاهذهرهظتدقف،ةعسلل
ةلواحملاوأىرخأةرمةملاكملاةلواحمل|
يفلايمأةعضبةدايقلادعبىرخأةرم
.ىرخأةيولخةقطنم

ةقاطلاوةبكرملالكاشم
يئابرهكماظندوجوOnStarتامدخبلطتت
رامقألاتاينقتو،ةيكلسالةمدخو،ةبكرملل
يملاعلاعقاوملاديدحتماظنلةيعانصلا
)GPS(لكشبتازيملالمعتىتحاهليغشتو
ةلاحيفمظنلاهذهلمعتالدق.حيحص
.اهلصفوأةيراطبلاغيرفت
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ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملا
ةسدنهلايفOnStarماظنجمدمت
تادعميأفضتال.ةبكرمللةيئابرهكلا
ةيفاضإلاةيئابرهكلاتادعملاعجار.ةيئابرهك
ةيئابرهكلاةزهجألالخادتتدق.٣٠٥/
ببستوOnStarماظنليغشتعمةفاضملا
.هليغشتمدع

ةبكرملاجماربتاثيدحت
زروتوملارنجةكرشوأOnStarمدقتدق
تارييغتءارجإوأدعُبنعجماربلاتاثيدحت
ىلعلوصحلاوأراطخإنودةبكرملاىلع
وأتاثيدحتلاهذهززعتدقف.ىرخأةقفاوم
نامألاوأةمالسلاىلعظفاحتوأتارييغتلا
دق.ةبكرملامظنوأةبكرملاليغشتوأ
وحمتوأتارييغتلاوأجماربلاتاثيدحترثؤت
،ةبكرملايفةنزخملاتادادعإلاوأتانايبلا
تاطحموأةظوفحملالقنتلاتاهجولثم
وأOnStarدعتال.اًقبسمةددحملاويدارلا
تانايبيأنعالوؤسمزروتوملارنجةكرش
عمجتدقو.اهوحممتوأةرثأتمتادادعإوأ
تامولعمتارييغتلاوأتاثيدحتلاهذه
عمجلااذهحيضوتمتو.اًضيأةيصخش
وأOnStarةيصوصخنايبيفتامولعملل
تقويفةلصفنمةروصباهنعحاصفإلا

وأتاثيدحتلاهذهببستتدقامك.بيكرتلا
مداوخباًيئاقلتماظنلالاصتايفتارييغتلا
نعتامولعمعمجلزروتوملارنجةكرش
تناكاذإامديدحتوةبكرملاماظنةلاح
ميدقتوالمأةحاتمتارييغتلاوأتاثيدحتلا
ةيقافتالكشت.تارييغتلاوأتاثيدحتلا

OnStarوأتاثيدحتىلعةقفاومةيراسلا
ةكرشنأىلعقافتالاوجماربلاتارييغت
.ةبكرمللدعُبنعاهمدقتدقزروتوملارنج

ةيصوصخلا
ـللماكلاةيصوصخلانايبىلعروثعلانكمي

OnStarىلعmy.cadillacarabia.com.
،ةلئسأيأكيدلتناكاذإ.هتعجارمبيصون
عمثدحتلل|ىلعطغضاوألصتاف
تالاصتالايمدختسمريذحتمتي.راشتسم
ةيصوصخنامضنكميالهنأنمةيكلساللا
تالاصتالاربعاهلاسرإمتيتامولعميأ
ةثلاثلافارطأللقحي.ةيكلساللاةيولخلا
وأةصاخلاتالاصتالاوألاسرإلاضارتعا
نودينوناقريغلكشباهيلإلوصولا
.ةقفاوم

OnStar-جماربلاتارارقإ
،GPLتحتردصملادوكىلعلوصحلل

LGPL،MPL،ةحوتفمىرخأصيخارتو
ةرايزىجري،جتنملااذهيفةدراو،ردصملا

https://opensource.lge.com.ىلإةفاضإلاب
صيخرتلاطورشعيمجرفوتت،ردصملاةرفش
نامضلانعةيلوؤسملاءالخإواهيلإراشملا
ضرعلااذه.ليزنتللرشنلاقوقحتاراعشإو
ريخألانحشلادعبتاونسثالثةدمليراس
صخشيأليراسضرعلااذه.جتنملااذهل
.تامولعملاهذهمالتسادنع
ةكرشلالخنمهريفوتمتي*

LG Electronics Inc.،ديحولالوؤسملاوهو
ةلصلاتاذOSSعملاثتمالاماكحأنع
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OnStarىلعلاصتالا

|ىلعطغضا،OnStarراشتسمبلاصتالل
.ةيلاتلافتاهلاماقرأدحأبلصتاوأ

فتاهلامقرةلودلا
80006956نيرحبلا

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674
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eCall
eCallىلعةماعةحمل

تارامإلا(eCallىلعةماعةحمل
٤٠٠..............)ةدحتملاةيبرعلا

eCallىلعةماعةحمل
تارامإلا(eCallىلعةماعةحمل
)ةدحتملاةيبرعلا
مئاقلاeCallماظنبةبكرملاهذهزيهجتمت
دق،مداصتثودحةلاحيف.اًناجم٩٩٩ىلع
اًيئاقلتeCallةمدخبةزهجمةبكرملصتت
اذإ.٩٩٩مقرلاىلعئراوطللزكرمبرقأب
ثودحةجمدملاراعشتسالاةزهجأتفشتكا
.اًيئاقلتئراوطةملاكمءارجإمتي،مداصت
تناكاذإامديدحتبنيراشتسملادحأموقي
ناكملالاسرإمتي.ةدعاسمللةجاحكانه
ئراوطلازكرمىلإثداحلاعقوملقيقدلا
نمةبكرملابباكرلانكمتيملاذإىتح
.ئراوطلادارفأبلاصتالا
طغضا.اًيوديeCallماظنطيشنتاًضيأنكمي
لاصتاللةيولعلامكحتلاةدحوبUىلع
طغضا.٩٩٩مقرلاىلعئراوطزكرمبرقأب
eCallءاغلإلنيتيناثنوضغيف!ىلع
.اًيوديطشنملا

نمماظنلايفةلكشمىلإةراشإلانكمي
:يلياملالخ
.|رزلانمبرقلابرمحأءوضرهظي.
عم|رزلانمبرقلابءوضضرعمتيال.

.ةبكرملاليغشت
.قئاسلاتامولعمزكرمةلاسررهظتدق.
ةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل
.ةمزاللا
ءوضلاءيضي،اًطشنماظنلانوكيامدنع
.|رزلانمبرقلابرضخألا
لكشبةيصخشلاتانايبلامادختسارصتقي
ةملاكمةجلاعمنمضرغلاىلعمراص
.٩٩٩ئراوطلامقرىلعئراوطلا

تانايبلاةجلاعموعمجeCallماظنلزوجي
:ةيلاتلا
ةرايسلافيرعتمقر.
ةبكرموأباكرةبكرملثم،ةبكرملاعون.

ةفيفخةيراجت
وأ،نيزنبلالثم،ةبكرمللعفدلانيزختعون.

وأ،طوغضملايعيبطلازاغلاوأ،لزيدلا
وأ،ءابرهكلاوأ،لاسملالورتبلازاغ
نيجورديهلا
رفسلاهاجتاوةبكرمللعقاومةثالثرخآ.
ماظنلليئاقلتلاطيشنتلالجسفلم.

ينمزلاهعباطو
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ماظناهعمجييتلاتانايبلاةكراشممتي
eCall٩٩٩مقرىلعئراوطلازكرمعمطقف

.لاصتاءارجإدنع
:يفماظنلااهعمجييتلاتانايبلالثمتت
اهنكلو،ماظنلاةركاذيفاًتقؤماهنيزختمتي.

ليغشتلبقماظنلاجراخةحاتمريغ
eCall.

رمتسملاعبتتللعضخيالوهعبتتنكميال.
.ماظنلليداعلاليغشتلاءانثأ
اهفذحمتينكلوماظنلاةركاذيفةنزخم.

.رمتسملكشبواًيئاقلت
لكشبةبكرملاعقومتانايبقوفةباتكلامتي
ةريخألاةثالثلاعقاوملاىلعرصتقتورمتسم
.ماظنلليداعلاليغشتلل
لاوطماظنلاطاشنلجسبظافتحالامتي
١٣ىصقأدحبوأ،ئراوطلاةملاكمةدم
.ةملاكملاءدبدعبةعاس
،ةبكرملاكلاموأ،تانايبلاعوضوملقحي
بلط،ءاضتقالادنعوتانايبلاىلإلوصولا
وأاهوحموأةيصخشلاتانايبلاحيحصت
عمتانايبلاةجلاعمقفاوتتالامدنعاهبجح
ةثلاثفارطأيأراطخإبجي.ةيلحملاحئاوللا
رظحوأ،وحموأ،حيحصتيأبتانايبلاتقلت
ملامةيلحملاحئاولللاثتماللهبمايقلامت
ريغدهجىلعيوطنيوأليحتسمهنأتبثي
.بسانتم

،ةبكرملاكلاموأ،تانايبلاعوضوملقحي
ةيامحبةصتخملاةطلسلاىلإىوكشميدقت
وأهقوقحكاهتنامتدقهنأرعشاذإتانايبلا
.ةيصخشلاهتانايبةجلاعملةجيتناهقوقح
فرطةمدخماظنبةبكرملاهذهزيهجتمت
.OnStarىمسيزروتوملارنجنمثلاث
.٣٩٤/OnStarىلعةماعةرظنعجار

ةيصاخنيكمتدنعو
OnStar Automatic Crash Response

ماظنمدختسابمداصتللةيئاقلتلاةباجتسالا(
OnStar(،تاملاكمعملماعتلامتيس

زكرمبرقأوOnStarةطساوبئراوطلا
.ةيطايتحاةخسنك٩٩٩مقرلاىلعئراوط
ةيصاخليطعتدنعو

OnStar Automatic Crash Response،
لبقنمئراوطلاتاملاكمىلعدرلامتيس
.٩٩٩مقرلاىلعئراوطزكرمبرقأ

طقفةيصخشلاتانايبلاOnStarماظنجلاعي
عجار.ةبكرملاكلامنمةحيرصةقفاومدعب
عقومىلعOnStarةيصوصخةسايس

https://www.onstar.com/ae/en/
privacy.html

ةيناكمإبقلعتتتامولعمىلعلوصحلل
.ةيصخشلاتانايبلاةجلاعمو،عبتتلاو،بقعتلا

OnStarةمدخبةزهجمةبكرمكلاملقحي
لخادeCallماظندوجوىلإةفاضإلاب
راتخينأ٩٩٩مقرىلعمئاقلاةبكرملا
مئاقلاةبكرملالخادeCallماظنمادختسا
كنكمي.OnStarماظننمًالدب٩٩٩ىلع
تقويأيفكبةصاخلاOnStarةمدخءاغلإ
قرزألاOnStarرزلاىلعطغضلاقيرطنع
مقرلاىلعلاصتالاقيرطنعوأ

800 04444433.
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ةلصتملاتامدخلا٤٠٢

ةلصتملاتامدخلا
ةلصتملاتامدخلا

٤٠٢........................ةحالملا
٤٠٢......................تالاصتالا
٤٠٤......................صيخشتلا

ةلصتملاتامدخلا
ةحالملا
ةطخوأصاخOnStarماظنةحالملابلطتت
.ةلصتمةمدخ
ةبكرملاىلإةهجولالاسرإ
ةحالمةشاشىلعتاهيجوتلالاسرإنكمي
.ةدحاوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةبكرملا

"راشتسملا"نمبلطامث،|ىلعطغضا
،ةبكرملاةحالمماظنىلعتاهيجوتلاليزنت
ءاهتنادعب.هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ةحالملاةشاشىلعرهظتس،لاصتالا
ءاغلإنكمي.ةدايقلاتاهيجوتءدبلتابلاطم
ةحالملاةشاشىلإاهلاسرإمتيتلاقرطلا
.طقفةحالملاماظنربع
.my.cadillacarabia.comعجار

تالاصتالا
.ًالصتمءاقبلاىلعةيلاتلاتامدخلادعاست
عجار،تامولعملانمديزمل

my.cadillacarabia.com.

ةيامحلانيمأت
ةطقنلةيضارتفالارورملاتاملكرييغتبمق.

لومحملاقيبطتويافياولاصتا
myCadillac.ةفلتخمتاملكلاهذهلعجا

نمةبيكرتمدختساو،ضعبلااهضعبنع
.ةيامحلاةدايزلماقرألاو،فرحألا
طبضفرعمليضارتفالامسالارييغتبمق.

كتكبشمسادعياذهو.)SSID(ةمدخلا
رتخا.ىرخألاةيكلساللاةزهجألليئرملا
وأةلئاعلاءامسأبنجتواًديرفاًمسا
.تابكرملافاصوأ
يافياولاصتاةطقن
يافياولاصتاةطقنةبكرملاىدلنوكيدق
تنرتنإلللوصولاةيناكمإرفوتوةأشنم
4Gةعرسببيولاىوتحمو LTE.عيطتستو
.لاصتالاىصقأدحبلوحملاةزهجأةعبس
رصانعمدختسا.تانايبةطخريفوتبولطم
امدنعطقفةبكرملالخادبيتلاليغشتلا
.كلذبمايقللنمآعضولانوكي

ياولالاصتاةطقنتامولعمدادرتسال.١
قيبطتحتفل|ىلعطغضا،ياف

OnStarتامولعملاضرعةدحوىلع
Wi-Fiددحمث،هيفرتلاو Hotspot)ةطقن
،تابكرملاضعبيف.)يافياولاصتا
وأ)يافياو(Wi-Fiسملا

Wi-Fi Settings)يافياولاتادادعإ(
.ةشاشلاىلع
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٤٠٣ ةلصتملاتامدخلا
ةطقنمسايافياولاتادادعإضرعتس.٢

ةملكو،)SSID(يافياولالاصتا
عونتابكرملاضعبيفو،رورملا
،3G،4G،تنرتنإلاصتا(لاصتالا

4G LTE(،ةراشإلاةدوجو)ةفيعض،
لاصتالاLTEزمررهظُي)ةزاتمم،ةديج
ءيضتالأنكمملانم.Wi-Fiةكبشب
لاصتادوجونممغرلاىلعةنوقيألا
.ةبكرملابطشن
يافياولالاصتاةطقنمسارييغتل.٣

)SSID(ىلعطغضا،رورملاةملكوأ|
ضعبيف.راشتسمبلاصتالللصتاوأ
لاصتاةطقنمسارييغتنكمي،تابكرملا
نمضرورملاةملكو)SSID(يافياولا
Wi-Fiةمئاق Hotspot)لاصتاةطقن
.)يافياولا

فتاهلامقرةلودلا
80006956نيرحبلا

22285334تيوكلا

800ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا 04444433

STC800ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8449102

STC800ريغةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا 8500674

لاصتاةطقنلصتتفوس،يلوألادادعإلادعب
ةلومحملاةزهجألاباًيئاقلتكيدليافياولا
نعتانايبلامادختساةرادإبمق.كبةصاخلا
يافياولاليغشتفاقيإوأليغشتقيرط
كلذو،كبصاخلالومحملازاهجلاىلع
وأmyCadillacلومحملاقيبطتمادختساب
ضعبيف.OnStarراشتسمبلاصتالا
نميافياولاةرادإاًضيأنكمي،تابكرملا
Wi-Fiةمئاقلالخ Hotspot)لاصتاةطقن
.)يافياولا
ةلاحيف(myCadillacلومحملاقيبطت
)هرفوت
myCadillacلومحملاقيبطتليزنتبمق
AndroidوAppleفتاوهعمقفاوتلل
Cadillacيمدختسمعيطتسي.ةيكذلا
لالخنمةيلاتلاتامدخلاىلإلوصولا
:يكذلافتاهلا

ةلاحيف،دعُبنعةبكرملافاقيإ/ليغشت.
.ةعنصملاةكرشلايفكلذبةبكرملازيهجت
ةدوزمةبكرملاتناكاذإ،باوبألاحتف/لفق.

.يئاقلتلالفقلاماظنب
.حيباصملاو)هيبنتلاةلآ(قوبلاطيشنت.
تيزلارمعوأةبكرملادوقوىوتسمصحف.

ةزهجمةبكرملاتناكاذإ،راطإلاطغضوأ
طغضةبقارمماظن"ـبعينصتلاةكرشيف
."تاراطإلا
لاصتاةطقنليغشتفاقيإوأليغشت.

،تادادعإلاةرادإو،ةبكرملابيافياولا
زيهجتةلاحيف،تانايبلاليصحتةبقارمو
.كلذبةبكرملا
.ةمدخلادعومةلودجوعزوملاعقومديدحت.
.قيرطلاىلعةدعاسملابلط.
لصاوتلالئاسوىلعCadillacـبلاصتالا.

.يعامتجالا
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ةلصتملاتامدخلا٤٠٤
تامولعمىلععالطالل.رييغتللتازيملاغضخت
ىدموmyCadillacلومحملاقيبطتلوح
.my.cadillacarabia.comعجار،هقفاوت

وأOnStarقيبطتطيشنتبةبلاطملامتتدق
زاهجريفوترمألابلطتي.ةلصتمةمدخةطخ
ةدعملادعُبنعليغشتلاةيناكمإو،قفاوتم
متي.ةيئابرهكلافقأو،عينصتلاةكرشيف
عجار.تانايبلاراعسأقيبطت

my.cadillacarabia.comىلعفرعتلل
.ماظنلادويقوليصافتلا

دعُبنعتامدخ
وأباوبألاحتفل"OnStarراشتسم"ـبلصتا
ليغشتو)هيبنتلاةلآ(قوبلاتوصليغشت
.حيباصملاةءاضإ

صيخشتلا
ةبكرملابةيساسألامظنلاةبقارملالخنم
رفوي،اهلوحريراقتلاسرإو

OnStar Advanced Diagnostics)صيخشت
OnStarةزهجمةبكرملاتناكاذإ-)روطتملا

توافتت.ةنايصلاةعباتملةليسو-هب
عجار.ليدومللاًقفوتايناكمإلا

www.onstararabia.comىلعفرعتلل
تازيملاغضخت.ماظنلادويقوليصافتلا
صوصخبتاثيدحتىلعلوصحلل.رييغتلل
عجار،تازيمملاتايناكمإ

my.cadillacarabia.com.قيبطتمتيدقو
.تانايبلاولئاسرلاىلعموسر
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