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٢........................ةمدقمىوتحملا
٧.....ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
٣٧..............دناسملاودعاقملا
٩٤.......................نيزختلا
٩٩.....ليغشتلارصانعوتادادعلا
١٤١........................ةرانإلا
١٤٩......هيفرتلاوتامولعملاماظن
١٥٠......خانملايفمكحتلاحيتافم
١٥٩..............ليغشتلاوةدايقلا
٢٣٩................ةبكرملابةيانعلا
٣١٤...............ةنايصلاوةمدخلا
٣٢٥.................ةينفلاتانايبلا
٣٢٩..............ليمعلاتامولعم



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ةمدقم٢

ةمدقم

تاراعشلاوزومرلاوتاراعشلاوءامسألادعت
تاميمصتوتابكرملازرُطءامسأوةيصنلا
،ليلدلااذهيفرهظتيتلاتابكرملالكايه
،رصحلااللاثملاليبسىلعكلذيفامب

GMراعشوGMوCADILLACزمرو
CADILLACوESCALADEتامالع

ةكرشلتامدختامالعوأ/وةيراجت
General Motors LLCةيعرفلااهتاكرشوأ

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

ةبكرملايفليلدلااذهبظافتحالابجي
.ةجاحلادنعهيلإعوجرلاةعرسل

هيبنتوريذحتورطخ
ىلعةدوجوملاريذحتلالئاسرحضوت
رطاخملاليلدلااذهيفوةبكرملاتاقصلم
اهعابتانكمييتلاتاءارجإلاوةلمتحملا
.اهليلقتوأاهيدافتل

رطخ}

يدؤيسديدشرطخدوجوىلإريشيرطخ
.ةافولاوأةديدشةباصإثودحىلإ

ريذحت}
ىلإيدؤيدقرطخدوجوىلإريذحتلاريشي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

هنعجتنيدقرطخدوجوىلإرذحلاريشي
.ةرايسلايفوأتاكلتمملايففلت

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

زومرلا
تاقصلموتانوكمىلعةبكرملالمتشت
زومرلارهظت.صنلانمًالدبزومرلامدختست
تامولعملاوأةيلمعلاحيضوتلصنلابناجب
ةلاسروأمكحترصنعوأنوكمبةلصلاتاذ
.ددحمرشؤموأسايقموأ

M:نمديزمرفوتةلاحيفرهظت
.كلاملاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا
نمديزمرفوتةلاحيفرهظت:*
.ةمدخلاليلديفتامولعملاوأتاميلعتلا

تامولعملانمديزمرفوتةلاحيفرهظت:0
."ةحفصرظنا"-ىرخأةحفصيف

84675575



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

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

لمارفلاماظنريذحتحابصم:$
ةمدختسملاتانوكملانمصلختلا:9

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

ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاتارهصملا:+

j:لافطألانامأماظنISOFIX/LATCH

Q:ةلتكةيطغأبيكرتنمققحت
ةحيحصةروصبةيئابرهكلاتارهصملا
ريسلاةراحرييغتهيبنت:|
ةراحلاةرداغمنمريذحتلا:@

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

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

a:طغضلاتحت
V:ةيمامألاتابكرملانمريذحتلارشؤم
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ةمدقم٤
تاسايقلاةزهجأةحولىلعةماعةرظن
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٥ ةمدقم
.١٥٦/ةيوهتلاتاحتف.١

تناكاذإ(١٢٧/ةيولعلاةشاشلا.٢
.)كلذبةزهجمةرايسلا

تاراشإعجار.فاطعنالاةراشإعارذ.٣
.١٤٥/راسملارييغتوفاطعنالا

.١٠١/يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

.١٠٣/يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

/ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ.٤
١٤٥.

.١١٠/تاسايقلاةزهجأةعومجم.٥

قودنصعجار.ةكرحلالقنعارذ.٦
.١٨١/يكيتاموتوألاسورتلا

عجار.رطقلا/بحسلاعضورايتخارز
.١٨٥/رطقلا/بحسلاعضو

تناكاذإ(قاطنلاديدحتعضورارزأ
عضولاعجار.)كلذبةزهجمةبكرملا
.١٨٤/يوديلا

.يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلارز.٧
يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلاعجار
/١٩٦.

ةبكرملاتناكاذإ(ةساودلاطبضحاتفم
قناخلاةساودعجار.)كلذبةزهجم
/ليدعتللناتلباقلالمارفلاةساودو

١٧٥.

مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلا

حيباصملاماظنعجار.ءوضلارعشتسم.٨
.١٤٤/يكيتاموتوألاةيسيئرلا

.١٤٩/ةيهيفرتلاتامولعملاماظن.٩

قودنصعجار.تازافقلاقودنصرز.١٠
.٩٤/تازافقلا

Lane Keep Assist (LKA))دعاسم
تناكاذإ(٢٢٠/)راسملاىلعءاقبلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا
ةمظنأعجار.نكرلادعاسمماظنرز
/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

٢٠٨.

يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن.١١
.١٥٠/خانملاب

/تاسايقلاةزهجأةحوليفنيزختلا
٩٤.

ليلدرظنا.ةجمدملاصارقألالغشم.١٢
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليغشت

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

.١٠٠/ةدايقلاةلجعليغشترصانع.١٤

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

.١٠٠/)هيبنتلاةلآ(قوبلا.١٥

.١٠٠/ةدايقلاةلجعطبض.١٦

ءاطغعجار.كرحملاءاطغريرحت.١٧
.٢٤١/كرحملا

١٩٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن.١٨
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(
/ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيم

.)كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ(١٩٩
اذإ(٢١٤/يمامألامداصتلاراذنإماظن
.)كلذبةزهجمةرايسلاتناك
تناكاذإ(١٠٠/ةدايقلاةلجعةئفدت
.)كلذبةزهجمةرايسلا
ماظنليغشتليلدرظنا.فتاهلارز
.هيفرتلاوتامولعملا

اذإ(ةيكيتاموتوألالقنلاةبلعضبقم.١٩
عجار.)كلذبةزهجمةبكرملاتناك
عبرأبعفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
.١٨٦/تالجع

ريغ()DLC(تانايبلاطبارلصوم.٢٠
ددعتمرشؤملاحابصمعجار.)ضورعم
/)كرحملاصحفءوض(فئاظولا

١١٦.
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ةمدقم٦
٢١.Electric Parking Brake)لمارف

تناكاذإ(١٩١/)يئابرهكلانكرلا
.)كلذبةزهجمةرايسلا

/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع.٢٢
١٤١.

/تادادعلاةحولةءاضإليغشترصنع.٢٣
١٤٦.
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٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

باوبألاوحيتافملا
ذفاونلاو

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

٨.................)RKE(حاتفم
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت

٨.................)RKE(حاتفم
١٣.....دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
١٥..................باوبألالافقأ
١٧........ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
١٧..................رخأتملالفقلا
١٧.....ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
١٨.............قالغإلانمةيامحلا
١٨............لافطألانامألافقأ

باوبألا
١٩...................يفلخلابابلا
ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
٢٦.....................ةدعاسملا

ةبكرملانامأ
٢٦..................ةرايسلانيمأت
٢٦...........ةرايسلابراذنإلاماظن
٢٧..............هيجوتلادومعلفق
ةكرحلّطعمماظنليغشت

٢٨.......................ةرايسلا

ةيجراخلاايارملا
٢٩.................ةبدحملاايارملا
٢٩...............ةيئابرهكلاايارملا
٢٩.....................ايارملايط
٣٠.....................ايارملايط
٣٠....................ايارملاةئفدت
عضولاىلإةلامإلاايارم
٣١......................يسكعلا

ةيلخادلاايارملا
٣١....ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
٣١..................ةيكيتاموتوألا
٣١...........ةيفلخلااريماكلاةآرم
٣٣.............لافطألاةيؤرةآرم

ذفاونلا
٣٣.........................ذفاونلا
٣٣...................ةيلآلاذفاونلا
٣٥................سمشلاتايقاو

فقسلا
٣٥...................فقسلاةحتف

لافقألاوحيتافملا
حيتافملا

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



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٨

زاهجلخاددوجوملاحاتفملامادختسانكمي
)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.لافقألالكحتفل

نمبيرقلارزلاىلعطغضا،حاتفملاعلخل
بحساولاسرإلازاهجنميلفسلاءزجلا
بحساًمامتبنجت.جراخلاىلإحاتفملا
.رزلاىلعطغضلانودجراخللحاتفملا
حاتفمىلإةجاحلاةلاحيفعزوملاعجار
.يفاضإوأليدب

نودبدعُبنعلوخدلاماظن
)RKE(حاتفم
ىلعتاليدعتوأتارييغتيأءارجإبنجت
.)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
اذهمادختساصيخرتكلذلطبيدقثيح
.زاهجلا

ليغشتىدميفصقانتيأدوجولاحيف
:)RKE(حاتفمالبلوخدلاماظن

زاهجنوكيدق.ةفاسملانمدكأت.
.ةبكرملانعًادجًاديعبلاسرإلا

تابكرمكانهنوكتدق.عقوملانمدكأت.
.ةراشإلاقيعتىرخأءايشأوأ

عجار.لاسرإلازاهجةيراطبنمدكأت.
اًقحالةدراولا"ةيراطبلالادبتسا"ةيئزج
.مسقلااذهيف

لمعياللازياللاسرإلازاهجناكاذإ.
وأدمتعملاليكولاعجار،حيحصلكشب
.ةمدخلاءارجإلًالهؤمًاينفًاريبخ

دعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(حاتفمنودب
لوخدبحاتفمنودبلوخدلاماظنحمسي
لوخدلالاسرإزاهجنوكيامدنعةرايسلا
١ةفاسمنمض)RKE(حاتفمنودبدعُبنع
نودبلوخدلاليغشت"عجار.)مدق٣(رتم
.مسقلااذهيفاًقحال"حاتفم
ىتحRKEلاسرإلازاهجفئاظولمعت
.ةبكرملانم)مدق١٩٧(رتم٦٠ةفاسم
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٨/)RKE(حاتفمنودب
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٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

Q:ةحتفبابوباوبألاةفاكلفقلطغضا
.دوقولابةئبعتلا
ةراشإءاوضأضموت،اهنيكمتمتاذإ
ةيناثلاةطغضلادعبةدحاوةرمفاطعنالا
،هليغشتمتاذإ.لفقلامتدقهنأىلإريشتل
Qىلعطغضلامتيامدنعاًتوصقوبلاردصي
عجار.ٍناوثثالثنوضغيفىرخأةرم
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

عمQىلعطغضلاءانثأقئاسلابابحتفدنع
،حوتفملابابلاقلغعنمةزيمنيكمت
بابحتفمتيمثباوبألاعيمجلفقنتسف
.١٣١/ةرايسلاصيصختعجار.اًروفقئاسلا

بكارلابابناكاذإباوبألاعيمجلفقمتيس

.Qىلعطغضلادنعاًحوتفم

ماظنليعفتىلإيدؤيQىلعطغضلا
.٢٦/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلا

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

ماظنلاسرإزاهجيفKىلعطغضلايدؤي
ليعفتفاقيإىلإحاتفمالبدعبنعلوخدلا
/ةرايسلابراذنإلاماظنعجار.راذنإلاماظن

٢٦.

ذفاونلاحتفلKىلعرارمتسالاعمطغضا
صيصختعجار.نيكمتلامتاذإ،دعبنع
.١٣١/ةرايسلا

c:قودنصلاجاجزحتفلنيترمطغضا.

b:ءاطغقلغوأحتفلنيترمطغضا
ةكرحفاقيإلةدحاوةرمطغضا.قودنصلا
.قودنصلاءاطغ
عضوددحمليغشتءدبلررحوطغضا:7
ردصُيوفاطعنالاتارشؤمضموت.ةبكرملا
.تارمثالثًاتوصقوبلا

نعديزتةدمل7ىلعرارمتسالاعمطغضا
ضِموت.ئراوطلاراذنإليعفتلناوثثالث
ةدملاًتوصقوبلاردصيوفاطعنالاتارشؤم

وأىرخأةرم7طغضمتيىتحوأ،ةيناث30
نوكينأبجي.ةرايسلاليغشتءدبمتي
راذنإلمعييكلءافطإلاعضويفلاعشإلا
.ئراوطلا

Qطغضا،كلذبزيهجتلاةلاحيف:/
رارمتساب/روفلاىلعطغضامث،هكرتاو
ىلعوأفاطعنالاتاراشإضموتنأىلإ
نمكرحملاروديدق.ناوثعبرأةدمللقألا
ماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملاجراخ

RKE.دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار/

١٣.

حاتفمالبلوخدلاليغشت
ىلإلوصولاحاتفمنودبلوخدلاماظنحيتي
ىلعطغضلانودقودنصلاءاطغوباوبألا
نوكينأبجي.RKEماظنلاسرإزاهجرز



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٠
حاتفمنودبدعبنعلوخدلالاسرإزاهج

RKEبابلانم)مدق٣(رتم١ةفاسمنمض
دجوت.يفلخلابابلاوأهحتفديرتيذلا
.يجراخلابابلاضبقمىلعرارزألا
حاتفمنودبلوخدلاماظنةجمربنكمي
ةطغضلادنعباوبألاعيمجلافقأريرحتل
بابنملافقألاريرحت/نيمأترزىلعىلوألا
ماظنليغشتفاقيإنكميامك.قئاسلا
صيصختعجار.حاتفمنوددعبنعلوخدلا
.١٣١/ةرايسلا

متي،ةركاذلابةدوزملادعاقملاةزيمترفوتاذإ
RKEلاسرإزاهجطبر عاضوأب٢و١
دعاقمعجار.٢وأ١ةركاذلايفسولجلا
.٤٢/ةركاذلا

بابنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
قئاسلا
زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
رزىلعطغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم
قئاسلابابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأت
اذإ.قئاسلابابلفقريرحتىلإيدؤيفوس
يفىرخأةرملفقلاءاغلإ/لفقرزطغضمت
لافقأءاغلإمتيفوسف،ناوثسمخنوضغ
.ةعتمألاقودنصبابوباكرلاباوبأعيمج

لثاممبكارلابناج،قئاسلابناج
فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
ذنمناوثسمخنمرثكأرميمل.

ريرحت/نيمأترزىلعىلوألاةطغضلا
.لافقألا

ىلعنيترمطغضلاةيصاخمادختسامت.
لافقأريرحتللافقألاريرحت/نيمأترز
.باوبألاعيمج

عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.
.نآلاةقلغمباوبألا

باوبأنمحاتفمنودبلافقألانيمأت/ريرحت
باكرلا
زاهجوةنمؤمباوبألالافقأنوكتامدنع
)مدق٣(رتم١قاطنيفRKEماظنلاسرإ
رزىلعطغضلانإف،قئاسلابابضبقمنم
بكارلابابضبقمبلافقألاريرحت/نيمأت
.باوبألالكلفقريرحتىلإيدؤيفوس
فوسلافقألاريرحت/نيمأترزىلعطغضلا
اذإباوبألاعيمجلافقأنيمأتىلإيدؤي
:يلياممّيأثدح
لافقألاريرحت/نيمأترزمادختسامت.

.باوبألاعيمجلافقأريرحتل
عيمجوةبكرملاباوبأنمّيأحتفمت.

.نآلاةقلغمباوبألا

ضباقملحاتفمنودبحتفلانيكمت/ليطعت
ةعتمألاقودنصبابوةيجراخلاباوبألا
حتفةزيمنإف،ةبكرملايفةرفوتمتناكاذإ
قودنصبابوةيجراخلاباوبألاضباقم
اهليطعتمتينأنكميحاتفمنودبةعتمألا
.اهنيكمتو
:حاتفمنودبحتفلاليطعت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
لاسرإزاهجىلعKوQىلعرارمتسالا

RKEٍناوثثالثةدملتقولاسفنيف
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.اًبيرقت
ليطعتىلإةراشإللكلذوةعرسبتارمعبرأل
يجراخضبقميأمادختسانإ.لوصولا
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١١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةعتمألاقودنصبابحتفوأباوبألاحتفل
فاطعنالاةراشإحيباصمضيموىلإيدؤيس
ىلإةراشإللكلذو،ةعرسبتارمعبرأل
ليطعتبمق،ليطعتلامتاذإ.لوصولاليطعت
دقامك.ةرايسلاليغشتءدبلبقراذنإلاماظن
ءافضإةمئاقنمليطعتلاونيكمتلامتي
"حاتفمنودباوبألااحتف"يصخشلاعباطلا
.ةبكرملاتادادعإنم
:حاتفمنودبحتفلانيكمت
عمطغضا،ةرايسلاليغشتفاقيإدنع
لاسرإزاهجىلعKوQىلعرارمتسالا

RKEٍناوثثالثةدملتقولاسفنيف
فاطعنالاةراشإحيباصمضموتس.اًبيرقت
نيكمتىلإةراشإللكلذوةعرسبنيترمل
.لوصولا

حاتفمنودبلافقألانيمأت
ةبكرملالافقأنيمأتبةزيملاهذهموقتس
اذإ،باوبألاعيمجقلغنمناوثةدعدعب
جارخإمتلقألاىلعوةأفطمةبكرملاتناك
،ةبكرملالخادنمRKEلاسرإةزهجأدحأ
.ةبكرملالخاددحأدوجومدعةلاحيفوأ
.دوقولابابلفقمتي
ىرخأةينورتكلإتازيهجتكانهناكاذإ
،RKEماظنلاسرإزاهجةراشإعملخادتت
لاسرإزاهجدوجوةبكرملافشتكتالطقف
ةحاتإةلاحيف.ةبكرملالخادRKEماظن
نيمأتمتيدق،حاتفمنودبلافقألانيمأت

RKEماظنلاسرإزاهجامنيبباوبألالافقأ
ماظنلاسرإزاهجكرتتال.ةبكرملالخاد

RKEةبقارمنودةبكرملايف.
اًيكيتاموتوأاهنيمأتمتيثيحبباوبألاطبضل
عجار،ةبكرملانمجورخلادنع
"Remote Lock, Unlock, Start"يف
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

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

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

يفدعيملدعُبنعمكحتلازاهجراذنإ
ةبكرملا
،باوبألادحأحتفعم،لمعتةرايسلاتناكاذإ
ةرايسلاثحبتسف،باوبألالكقالغإمتمث
نودبدعُبنعلوخدلاRKEلاسرإزاهجنع
زاهجفاشتكامتيملاذإو.لخادلابحاتفم
وأRKEحاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
ةشاشضرعتسف،دحأدوجومدعةلاحيف
متيملةلاسرلا)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ردصيسودعبنعمكحتلاحيتافمفاشتكا
ةرمرمألااذهثدحي.تارمثالثلاًتوصقوبلا
.ةرايسلااهيفدوقتةرملكيفطقفةدحاو
صيصخترظنا،ليغشتلافاقيإلوأليغشتلل
.١٣١/ةرايسلا

يكيتاموتوألابابلالفق
ليغشتمتيملوأباوبألادحأحتفمتيملاذإ
لفقحتفنمقئاقدثالثنوضغيفةبكرملا
زاهجةطساوبراذنإلالوعفملاطبإوةبكرملا
،RKEحاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
ةداعإوباوبألاعيمجلفقاًيئاقلتمتيسف
،ءافطإلاوأليغشتلل.راذنإلاماظنطيشنت
.١٣١/ةرايسلاصيصخترظنا

حاتفمالبقودنصلاءاطغحتف
بابنميفلخلاءزجلابسمللاةحولطغضا
ةبكرملاماقرأةحولىلعأبةعتمألاقودنص
باوبألاعيمجامنيبةعتمألاقودنصبابحتفل
زاهجنوكيامدنعوألافقألاةحوتفم
.)مدق٣(م١قاطنيفلاسرإلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٢
حاتفمنودبقودنصلاجاجزحتف
حتفلقودنصلاجاجزليجراخلارزلاطغضا
ةررحمباوبألاعيمجامنيبقودنصلاجاجز
م١قاطنيفلاسرإلازاهجولافقألا
.)مدق٣(

حاتفمبلوخدلا
زاهجةيراطبامنيبةبكرملاىلإلوخدلل
.١٥/باوبألالافقأعجار،ةفيعضلاسرإلا

ةبكرملاعملاسرإلاةزهجأةجمرب
البدعبنعلوخدلاماظنلاسرإةزهجأطقف
يتلايهةبكرملاعمةجمربملا)RKE(حاتفم
لاسرإلاةزهجأدحأنادقفلاحيف.لمعت
هنعليدبءارشنكميف،ةقرسللهضرعتوأ
زاهجةجمربدنع.ليكولاقيرطنعهتجمربو
بجيةبكرملاهذهعملدبتسملالاسرإلا
.ىرخألالاسرإلاةزهجأةفاكةجمربًاضيأ
نلفديدجلالاسرإلازاهجةجمربدرجمب
ةقورسملاوأةدوقفملالاسرإلاةزهجألمعت
اهلنوكينأةبكرملكلنكمي.ىرخأةرم
عجرا،اذل.اهعمةجمربملاسرإةزهجأةينامث
ىلعلاسرإلاةزهجأةجمربلكليكوىلإ
.ةبكرملا

يفةفيعضةيراطببةبكرملاليغشتءدب
لاسرإلازاهج
اذإوأةفيعضلاسرإلازاهجةيراطبتناكاذإ
زكرمضرعي،ةراشإلايفلخادتكانهناك
حيتافمفاشتكامتيملقئاسلاتامولعم
NOوأدعبنعمكحتلا REMOTE KEY

WAS DETECTED PLACE KEY IN
TRANSMITTER POCKET THEN

START YOUR VEHICLE)فاشتكامتيمل
بيجيفحاتفملاعضو،دعُبنعمكحتحاتفم
امدنع)كتبكرمليغشتءدبمثلاسرإلازاهج
.ةبكرملاليغشتءدبلواحت
:ةبكرملاليغشتءدبل

ةيزكرملاةفيتكلانيزختةقطنمحتفا.١
.نيزختلاجردو

قش/بارجيفلاسرإلازاهجعض.٢
.لاسرإلازاهج

يفةرايسلانوكتامنيح.٣
،)دياحملا(Nعضولاوأ)نكر(Pعضو
ولمارفلاةساودىلعطغضا

ENGINE START/STOP.

يفلاسرإلازاهجةيراطبلدبتسا
.نكممتقوعرسأ

ةيراطبلالادبتسا

هيبنت

نمًايأسملتال،ةيراطبلالادبتسادنع
ءابرهكلارضتدقف.لاسرإلازاهجتاراد
زاهجبكمسجيفةدوجوملاةنكاسلا
.لاسرإلا

ماظنةنايصDICضرَعاذإةيراطبلالدبتسا
.ينورتكلإلاتابثلايفمكحتلا
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١٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

بناجىلعدوجوملارزلاىلعطغضا.١
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
ةلازإلىندألاءزجلابرقRKEحاتفم
جراخلاىلإحاتفملابحستال.حاتفملا
.رزلاىلعطغضتنأنود

مادختسابلاسرإلازاهجيرطشلصفا.٢
فصتنميفاهلاخدإوةحطسمةادأ
مدختستال.لفسألانملاسرإلازاهج
.حاتفملاقش

ةادألمعتستال.ةميدقلاةيراطبلاعزنا.٣
.ةيندعم

تيبملايفةديدجلاةيراطبلالخدأ.٤
بطقلابناجنوكيثيحب،يفلخلا
نمةيراطببلدبتسا.لفسألبجوملا
.اهلداعياموأCR2032زارط

يفلخلاويمامألاتيبملاةاذاحمبمق.٥
زاهجْيرطشىلعقبطأمث
.اًعملاسرإلا

.ىرخأةرمحاتفملالخدأ.٦

دعُبنعةرايسلاليغشتءدب
نمكرحملاليغشتةيناكمإةزيملاهذهحيتت
.ةبكرملاجراخ

لاسرإزاهجىلعرزلااذهدجوي:/
)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
.دعُبنعليغشتلل
تادادعإلاخانملابمكحتلاماظنمدختسي
لمعيدق.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأةقباسلا
ءدبءانثأيفلخلاجاجزلاببابضلاليزم
سقطلاةدورببسحىلعدعُبنعليغشتلا
ليزمرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
ءدبءانثأةيفلخلاةذفانلانمبابضلا
.دعُبنعليغشتلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٤
ةلجعةئفدتلمعتدقف،اهزيهجتمتاذإ
يفاهنيكمتدنعدرابلاسقطلاءانثأةدايقلا
/ةرايسلاصيصختعجار.ةبكرملاصيصخت

١٣١.

كلذكءيضتدق،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
تاحتفوةأفدمبةدوزملاةيمامألادعاقملا
عباطلاءافضإدادعإنيكمتةلاحيفةيوهت
دعاقملاةئفدتعجار.ةرايسلاىلعيصخشلا
.٤٦/اهديربتوةيمامألا
نكامألاضعبيفنيناوقلارظحتدق
ليبسىلع.دعبنعليغشتلائدابمادختسا
نمنيناوقلاضعبطرتشتدق،لاثملا
دعبنعليغشتلاءدبمدختسييذلاصخشلا
صحفا.هتيؤرلاجمنمضهترايسنوكتنأ
.تابلطتميأىلعفرعتللةيلحملانيناوقلا
مدختستالف،ًاليلقكتبكرميفدوقولاناكاذإ
دوقولادفنيدق.دعبنعليغشتلاءدبةزيم
.ةبكرملانم
نعلوخدلاماظنلاسرإزاهجلاجملقيدق
.ةرايسلاليغشتءانثأRKEحاتفمنودبدعُب
ءادأىلعرثؤتنأنكميىرخأفورظكانه
دعُبنعلوخدلاماظنعجار.لاسرإلازاهج
.٨/)RKE(حاتفمنودب

ليغشتلاءدبمادختسابكرحملاليغشتءدب
دعبنع

زاهجىلعدوجوملاQىلعطغضا.١
،حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
.هريرحتبمقمث

عم/ىلعروفلاىلعطغضا.٢
لقألاىلعناوثعبرأةدملرارمتسالا
ةراشإحيباصمضموتىتحوأ
مالتسابلطكلذدكؤيو.فاطعنالا
.دعبنعةبكرملاليغشتءدببلط
نيمأتدعبنعليغشتلاءدبءانثأمتيس
نكرلاحيباصمىقبتسوباوبألالافقأ
ديقكرحملارمتسااملاطةءاضم
.ليغشتلا
١٥دعبكرحملاليغشتفقوتيس
وأةينمزلاةرتفلاديدمتمتيملامةقيقد
.ةبكرملاليغشتءدبمتي

أدباولمارفلاةساودىلعطغضا.٣
.ةدايقللةبكرملاليغشت

كرحملانارودنمزديدمت
١٥كرحملاليغشتةدمديدمتاًضيأنكمي
٢و١ةوطخلاراركتمتاذإ،ىرخأةقيقد
كرحملانوكيامدنعةقيقد١٥لوأءانثأ
ءدبدعبةيناث٣٠،ةرتفلادمبلطنكمي.اًرئاد
.ةقيقد٣٠ةيلامجإلاةدملاريصت.ليغشتلا

ةرملالإدعبنعليغشتلاءدبديدمتنكميال
.ةدحاو
ةفاضإمتي،دعبنعليغشتلاةدمديدمتدنع
ةقيقد١٥لوأىلإةيناثلاةقيقد١٥ةدم
.ةقيقد٣٠ةيلامجإلاةدملاحبصتو
دعبنعليغشتلاءدبةلواحمبمايقلابحمسُي
يترودنيبىصقأدحكنيترمديدمتةرتفب
.لاعشإ
عضوىلإةبكرملالاعشإحاتفمةرادإبجي
ليغشتلافاقيإعضوىلإوليغشتلا
ليغشتلاةداعإحبصتىتححاتفملامادختساب
.ىرخأةرمةنكممدعبنع

دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإ
دحأذّفن،دعُبنعليغشتلاءدبءاغلإل
:ةيلاتلاتاءارجإلا

ىتح/ىلعرارمتسالاعمطغضا.
.نكرلاحيباصمئفطنت

.رطخلانمريذحتلاتارشؤمةءاضإبمق.

.اهليغشتفقوأمثةبكرملاليغشتبمق.

ليغشتلاءدباهيفلمعينليتلافورظلا
دعبنع
يفدعبنعليغشتلاءدبةزيملمعتنل
:ةيلاتلارومألادحأثودحلاح
رخآعضويأيفلاعشإلاعضوناكاذإ.

.ليغشتلافاقيإىوس
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١٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
.ةرايسلايفدوجوملاسرإلازاهج.
.كرحملاءاطغقلغمدع.
رطخلانمريذحتلاتارشؤمتناكاذإ.

.ليغشتلاعضويف
مكحتلاماظنيفلطعكانهناكاذإ.

.تاثاعبنالاب
ديربتلئاسةرارحةجردتناكاذإ.

.ًادجةيلاعكرحملا
.ًادجًاضفخنمتيزلاطغضناكاذإ.
ةبكرملاليغشتءدبلنيتلواحمءارجإمت.

ليغشتءدبةلواحمءارجإمتوأدعُبنع
.ديدمتةرتفعم

.Pنكرلاعضويفةبكرملادوجومدع.

.ةبكرملاليغشتفاقيإمتيمل.

باوبألالافقأ

ريذحت}
.ةريطخنوكتدقةلفقملاريغباوبألانإ
ةصاخو،باكرللنكميثيح.

باوبألااوحتفينأ،لافطألا
ةبكرملانماوطقسيوةلوهسب
باوبألالفقحتفنكمي.ريستيهو

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نإ.ةرايسلاكرحتءانثأاهحتفو
اذإةبكرملانمطوقسلالامتحا
لاحيفربكأنوكيمادطصاعقو
بجيكلذل.باوبألالافقإمدع
مازحاودترينأباكرلاةفاكىلع
بجيامك،بسانملالكشلابنامألا
.ةبكرملاةدايقءانثأباوبألالفق

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

ةلوهسباولخدينأءابرغللنكمي.
لوفقملاريغبابلانمةبكرملاىلإ
وأةبكرملاةعرسففختامدنع
نأنكميباوبألالافقإنإ.اهفقوت
.كلذثودحعنمىلعدعاسي

لخادنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

بابلالفقنيمأتحاتفمبKوأQطغضا.
.يئابرهكلا

باببيوديلالفقلانيمأترزىلعطغضا.
.باوبألاعيمجلافقأنيمأتلقئاسلا
بكارلاباببلفقلاضبقمىلعطغضا
.طقفبابلااذهلفقنيمأتل

ءاغلإلةدحاوةرمبابلاضبقمبحسا.
اًددجمضبقملابحسا.بابلاكلذلفق
.هحتفل

جراخنمباوبألالافقأريرحتوأنيمأتل
:ةبكرملا

لاسرإزاهجىلعKوأQىلعطغضا.
)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا

.ةيمامألاباوبألايفحاتفملامدختسا.
رظنا.ءاطغبةدوزملفقلاةناوطسأ
بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولا"
.مسقلااذهيفاًقحال"قئاسلا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٦
حاتفمالبلوخدلا

دعبنعلوخدلالاسرإزاهجنوكينأبجي
٣(رتم١ةفاسمنمضRKEحاتفمنودب
بابلاوأهحتفديرتيذلابابلانم)مدق
.حتفللبابلاضبقمىلعرزلاطغضا.يفلخلا
يف"حاتفمنودبلوصولاليغشت"عجار
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٨.

بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولا
هيفيذلاءاطغلاىلإلوصولا(قئاسلا
)ةغرافةيراطبدوجوةلاحيف()قش

بابحاتفملفقةناوطسأىلإلوصولل
:قئاسلا

عضوىلإ)1(بابلاضبقمبحسا.١
عضولااذهيفهبظفتحامثحتفلا
.ءاطغلاةلازإةيلمعلامتكانيحل

)3(ةحتفلايف)4(حاتفملالخدأ.٢
حاتفملاعفراو)2(ءاطغلالفسأب
.ىلعألل

.)2(ءاطغلاكف.٣
.ةناوطسألايف)٤(حاتفملامدختسا.٤

:ددخُملاءاطغلالادبتسال
عضوىلإ)1(بابلاضبقمبحسا.١

عضولااذهيفهبظفتحامثحتفلا
.ءاطغلابيكرتةيلمعلامتكانيحل



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

١٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
تحتءاطغللةيلفسلاةفاحلاعض.٢

.)6(ندعملاةعطقلىلفسلاةفاحلا
ندعملاةعطقبطبترت)7(تاكساملا
.)5(عضاوملايف)6(

.هناكميفهبيكرتلىلعأللءاطغلاردأ.٣
.هناكميفءاطغلانيمأتنمققحت.٤
.بابلاضبقمكرتا.٥

رحلانارودلاتاذلافقألا
لكشببابلاحاتفملفقةناوطسأةرادإمتت
مدعوأحيحصلاريغحاتفملامادختسادنعرح
ةزيمعنمت.لماكلابحيحصلاحاتفملالاخدإ
حتفمتينأبابلالفقلةقيلطلاةرادإلا
ىلإهردأ،لفقلاطبضةداعإل.ةونعلفقلا
حيحصلاحاتفملالاخدإعميسأرلاعضوملا
اذإ.ىرخأةرمهلخدأوحاتفملاعلخا.لماكلاب
ردأف،لفقلاطبضةداعإكلذنعجتنيمل
يفهتكرحةفاسمفصنىلإحاتفملا
.طبضلاةداعإءارجإرركوةناوطسألا

ةيئابرهكلاباوبألالافقأ
لاسرإزاهجيفKوأQىلعطغضا
ليغشتعجار.حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
٨.

Q:باوبألالفقمتييكلطغضا.
K:باوبألالافقأحتفتيكلطغضا.
اًضيأدوقولاءاطغلفقريرحتوأنيمأتمتي
.تازيملاهذهمادختساب

رخأتملالفقلا
لافقأنيمأتريخأتىلعةيصاخلاهذهلمعت
عيمجقلغدعبناوثسمخرادقمبباوبألا
.باوبألا
يفطقفرخأتملالفقلاةيصاخليغشتنكمي
باوبألالافقأنيمأتعنمةيصاخفاقيإةلاح
.ةررحملا

بابلالفقنيمأتحاتفمبQطغضدنع
قودنصلاءاطغوأبابكانهامنيبيئابرهكلا
نأحضوتلتارمثالثةرافصردصتس،حوتفم
.ةلاعفلافقألانيمأتريخأتةيصاخ
سمخدعباًيكيتاموتوألافقألانيمأتمتيسو
حتفديعأاذإ.باوبألاعيمجقلغنمناوث
تقؤمنإف،ةرتفلاهذهلبقباوبألادحأ
ةفاكقالغإدنعداعُيفوسناوثسمخلا
.ىرخأةرمباوبألا

وأبابلالفقنيمأتحاتفمباًددجمQطغضا
لافقأنيمأتلRKEلاسرإزاهجبQطغضا
.روفلاىلعباوبألا
عجار.ةيصاخلاهذهةجمرباضيأنكمي
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

ةيكيتاموتوألاباوبألالافقأ
ةفاكقالغإدنعاًيكيتاموتوأباوبألالفقنتس
يفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع،باوبألا
نمةبكرملاعضورييغتمتيو،ليغشتلاعضو
.)P(نكرلاعضو
هحتفمثةرايسلابابلفقريرحتةلاحيف
ةلازإدنعامإباوبألالفقمتيس،هقالغإو
ةرايسلازواجتدنعوألمارفلانمكمدق
.)ةعاسلايفليم٨(اس/مك١٣ةعرسل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا١٨
:باوبألالافقأحتفل

بابلالفقنيمأتحاتفمبKىلعطغضا.
.يئابرهكلا

.)نكر(Pىلعةكرحلالقانعض.
يئاقلتلاحتفلاولفقلاةيلمعةجمربرذعتي
.باوبألل

قالغإلانمةيامحلا
يفوأليغشتلاعضويفلاعشإلاناكاذإ

ACC/ACCESSORY)ناكو،)تاقحلملا
بابوًاطوغضميلآلابابلالفقحاتفم
باوبألالكلفقنتسف،ًاحوتفمقئاسلا
.طقفقئاسلابابلفقحتفنيسو
نيمأتبلطمتوةفقوتمةبكرملاتناكاذإ
متيامدنعف،باوبألادحأحتفءانثأباوبألا
نمةبكرملاققحتتسباوبألاعيمجلفق
فاشتكاةلاحيفو.اهلخادبRKEزاهجدوجو
متيملو،ةبكرملالخادRKEزاهجدوجو
،لخادلابRKEلاسرإةزهجأددعليلقت
توصردصيسوقئاسلابابلفقحتفمتيسف
.تارمةثالثقوبلانم

امنيبًايوديقالغإلانمةيامحلاليطعتنكمي
عمطغضلالالخنمحوتفمقئاسلاباب
بابلالفقنيمأتحاتفمبQىلعرارمتسالا
.يئابرهكلا

Unlocked Door Anti Lockout)قلغعنم
)حوتفملابابلا
،حوتفملابابلاقلغعنمةزيمليغشتمتاذإ
اًحوتفمقئاسلابابو،ةفقوتمةرايسلاتناكو
عيمجلفقمتيسف،لفَقلابِلُطمتمث
نكمي.اًحوتفمقئاسلابابىقبيسوباوبألا
بابلاقلغعنمةزيمليغشتفاقيإوأليغشت
.١٣١/ةرايسلاصيصختعجار.حوتفملا

لافطألانامألافقأ
باكرلاعنمليفلخلابابللنامألافقأدجوت
.ةبكرملالخادنمةيفلخلاباوبألاحتفنم

باوبألابنامألالافقأليعفتل}طغضا
متيامدنعرشؤملاءوضءيضي.ةيفلخلا
.هطيشنت

لافقأليطعتلىرخأةرم}ىلعطغضا
.لافطألانامأ
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١٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

باوبألا
يفلخلابابلا

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

.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

ءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.
ليطعتبمقف،يئابرهكقودنص
.يئابرهكلاءاطغلاةفيظو

.١٨٠/كرحملامداععجار

هيبنت

وأقودنصلاءاطغلررضثودحعنمل
قوفةنئاكلاةقطنملانأدكأت،هجاجزل
ةيلاخيهقودنصلاءاطغفلخو
.هحتفلبق

ءابرهكلابقودنصلاءاطغليغشت

ريذحت}
اذإتاباصإلكريغوأتنأضرعتتدق
قودنصلاءاطغراسميفتقلع
يفدحأدوجومدعنمدكأت.يئابرهكلا
.هقلغوهحتفءانثأقودنصلاءاطغراسم

هيبنت

بابحتفءانثأةرايسلاةدايقيدؤتدق
يففلتىلإهنيمأتمدعوةعتمألاقودنص
.ةعتمألاقودنصبابلةيئابرهكلاتانوكملا
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٠

يفيئابرهكلايفلخلابابلاحاتفمدجوي
ةبكرملانوكتنأبجيو.يولعلالوسنوكلا
.)نكرلا(Pعضولاىلع
:يهعاضوألا
ىصقأىتححتفلا:)MAX(ىصقألادحلا
.عافترا
امهطبضنكميلقأعافتراىتححتفلا:٤\٣
بابعنملمدختسُي.لماكلاحتفلاو٣/٤نيب
ايلعلاماسجألابماطترالانمةعتمألاقودنص
ىلعةعوضوملاةلومحلاوأبآرملابابلثم
بابحتفناكمإلابلازيال.ةرايسلاحطس
.لماكلاىدملاىلإاًيوديةعتمألاقودنص

OFF)طقفيوديلاحتفلل:)ءافطإ.
رتخا،يئابرهكلاقودنصلاءاطغقلغوأحتفل
:مث3/4وأ)ىصقأ(MAXعضولا

لاسرإزاهجبةعرسبنيترمbطغضا.
قودنصبابكرحتينأىلإRKEماظن
.ةعتمألا

لوسنوكلانم8ىلعطغضا.
قئاسلابابنوكينأمزلي.يولعلا
راذنإليعفتنودًالوفقموألفقلاحوتفم
.نامألا

ىلعةدوجوملاسمللاةحولىلعطغضا.
قودنصبابضبقمنميلفسلابناجلا
.باوبألاعيمجلفقحتفدعبةعتمألا
اذإلافقألاةنمؤمةبكرملاحتفنكمي
دعُبنعلوخدلاماظنلاسرإزاهجناك
م1قاطنيف)RKE(حاتفمنودب
.سمللاةحولنم)مدق3(

ةيلفسلاةفاحلايفlىلعطغضا.
جالزملاراوجبقودنصلاءاطغنم
.هقالغإل

قاطنبوأ،قودنصلاءاطغبرزيأطغضا
RKEماظنلاسرإزاهجبbوأ،سمللا
يدؤي.هكرحتءانثأقودنصلاءاطغفاقيإل
قودنصبابرارزأنمرزيأىلعطغضلا
ةعرسبنيترمbىلعطغضلاوأةعتمألا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجىلع
يفةيلمعلاليغشتةداعإىلإ)RKE(حاتفم
ةحولىلعطغضلايدؤيسو.يسكعلاهاجتالا
قودنصبابضبقمىلعةدوجوملاسمللا
يفنكلوةكرحلاليغشتةداعإىلإةعتمألا
.بسحفحتفلاهاجتا

هيبنت

وأحتفيفاًيوديةوقلامادختسايدؤيدق
هكرحتءانثأةعتمألاقودنصبابقالغإ
ةصرفلاكرتا.ةرايسلافلتىلإاًيئابرهك
.ًالوأءاهتنالابةيئابرهكلاةرودلل

يئابرهكلاقودنصلاءاطغةفيظولطعتتدق
،ضافخنالاةديدشةرارحلاتاجرديفاًتقؤم
ةرتفلالخةيئابرهكلاةرودلاراركتدعبوأ
لازيالف،كلذثدحاذإو.تقولانمةزيجو
.ًايوديءاطغلاليغشتناكمإلاب
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٢١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةبكرملابةعرسلالقنعارذكيرحتلاحيف
ةفيظولالمعءانثأ)P(نكرلاعضونم
ءاطغةكرحرمتستفوسف،ةيئابرهكلا
ةبكرملاتماقاذإ.ةياهنلاىتحقودنصلا
،قودنصلاءاطغةكرحلامتكالبقعراستلاب
يفكرحتيوأقودنصلاءاطغفقوتيدق
زكرملئاسرنمققحت.يسكعلاهاجتالا
قالغإنمققحتو)DIC(قئاسلاتامولعم
قالطنالالبقهنيمأتوةعتمألاقودنصباب
.ةرايسلاب

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

ىتحةعتمألاقودنصبابكرتا.ةعتمألا
هقلغلبقِناوثةدعلرظتناوةيلمعلالمكُي
.اًيودي

قئاوعلافاشتكاتازيم
ةرودءانثأًاقئاعةعتمألاقودنصبابهجاواذإ
بابلاسكعيسف،يئابرهكلاقلغلاوأحتفلا
ةريصقةفاسملكرحتيوًايكيتاموتوأههاجتا
نكمي،قئاعلاةلازإدعب.قئاعلانعاًديعب
قودنصلاءاطغليئابرهكلاليغشتلامادختسا
ةدعقودنصلاءاطغهجاواذإ.ىرخأةرم
متيسف،ةيئابرهكلاةرودلاسفنيفقئاوع
ةلازإدعب.ةيئابرهكلاةفيظولالمعفاقيإ
فوس.اًيوديقودنصلاءاطغقلغأ،قئاوعلا
ةيئابرهكلاليغشتلافئاظوةلصاومكلذحيتي
.ةيداعلا
متيامنيبلافقألاةنمؤمةرايسلاتناكاذإ
عنميقئاعدجويو،ةعتمألاقودنصبابقلغ
،قلغلاةيلمعلامكإنمقودنصلاباب
بابنأبهيبنتكقوبلاقلطنيفوسف
.قلغنيملقودنصلا
فاوحلاىلعراصحنالاتارعشتسمدجوت
نيبامءيشقلعاذإ.يفلخلابابللةيبناجلا
ىلعطغضوةبكرملاوةعتمألاقودنصباب
بابةكرحسكعنتفوسف،رعشتسملااذه
حتفعضومدنعفقوتيوةعتمألاقودنص
ىلإًاحوتفمقودنصلاءاطغىقبيس.يئزج
.ًايوديقلغُيوأًاددجمهليعفتيرجينأ

3/4عضولاطبض

ءانثأقودنصلاءاطغفقوتعضومرييغتل
:حتفلا

3/4وأ)ىصقأ(MAXعضولارتخا.١
.اًيلآةعتمألاقودنصبابحتفاو

دنعقودنصلاءاطغةكرحفقوأ.٢
طغضلاقيرطنعبولطملاعافترالا
مق.قودنصلاءاطغبرزيأىلع
دنعاًيوديقودنصلاءاطغعضوليدعتب
.ةجاحلا

lىلعةليوطةطغضطغضا.٣
قودنصبابنميلفسلابناجلاب
ةيجراخلاةيحانلابلفقلاراوجبةعتمألا
ضموتىتحةعتمألاقودنصبابل
.ريفصتوصردصيوفاطعنالاتاراشإ
دقطبضلاعضونأكلذنيبي
.هظفحمت

لقأةجردىلعقودنصلاءاطغطبضنكميال
.ةجمربلللباقلاعافتراللنيعمىندأدحنم
دقف،توصردصيوأحابصمضمويملاذإ
ضفخنمطوبضملاعافترالانأكلذينعي
.ةياغلل

يوديلاليغشتلا
قودنصلاءاطغليغشتل)فاقيإ(OFFرتخا
.اًيودي
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٢

هيبنت

ةعتمألاقودنصبابكيرحتةلواحم
يدؤتدقةطرفمةوقبواًدجةريبكةعرسب
.ةرايسلافلتىلإ

نعاًيوديةعتمألاقودنصبابليغشتبمق
يوتحي.ةبسانمةعرسبوةفيفخةكرحقيرط
عيرسلاقالغإلانمدحتةزيمىلعماظنلا
.فلتلانمتانوكملاةيامحلكلذواًيودي

نيمأتحاتفمبKطغضا،قودنصلاءاطغحتفل
زاهجبKطغضاوأيئابرهكلابابلالفق
عيمجلافقأريرحتلنيترمRKEماظنلاسرإ

ىلع)1(سمللاةحولىلعطغضا.باوبألا
،قودنصلاءاطغضبقمنميلفسلابناجلا
.عفرلابمقمث
ماقرأةحولىلعأب)2(رزلاىلعطغضا
قودنصبابجاجزحتفلةبكرملا
زاهجبةعرسبنيترمcطغضاوأ،ةعتمألا
قودنصبابعفردنع.RKEماظنلاسرإ
.اًحوتفمهبصاخلاجاجزلاكرتتالةعتمألا
بابجاجزحتفيفينمزريخأتكانهنوكيس
امنيبهحتفةلواحمةلاحيفةعتمألاقودنص
.ةيفلخلاةحساملاكرحتت
بابلاضفخلبحسلاضبقممدختسا
سمللاةحولىلعطغضتال.هقالغإويفلخلا
كلذببستيس.قودنصلاءاطغقالغإءانثأ
.قودنصلاءاطغتيبثتءاغلإيف
اذإلوفقملاةعتمألاقودنصبابحتفنكمي
م١قاطنيفRKEماظنلاسرإزاهجناك
ليغشتعجار.سمللاةحولنم)مدق٣(
/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
٨.
متاذإ.يئابرهكجاتربدوزمقودنصلاءاطغ
نلف،ًاضفخنماهنحشناكوأةيراطبلالصف
ءاطغدوعيسو.قودنصلاءاطغحتفني
ليصوتةداعإدعبلمعلاىلإقودنصلا
.اهنحشوةيراطبلا

دعُبنعليغشتلا
بابليغشتنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
برقلكرةكرحةطساوبةعتمألاقودنص
ناكمدنعيفلخلاتامدصلاصتممزكرم
لاسرإزاهجنوكينأمزلي.زرابلاراعشلا
لخاد)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
يفلخلادصملانم)مدق3(م1قاطن
نوداًيلآيفلخلابابلاليغشتىنستيل
.نيديلامادختسا
بابةكرحءانثأنيديلارحةزيملمعتنل
ةعتمألاقودنصبابفاقيإل.ةعتمألاقودنص
حيتافملادحأمدختسا،هكرحتءانثأ
.هبةصاخلا
عجار.نيديلارحةزيمصيصختنكمي
:يلياممرتخا.١٣١/ةرايسلاصيصخت
ةكرحطيشنتمتي:قالغإوحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاقالغإوحتفلجأنملكرلا
لكرلاةكرحطيشنتمتي:طقفحتف-ليغشت
.يفلخلابابلاحتفطقفلجأنم

Off)ةزيملاليطعتمت:)ءافطإ.
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٢٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

لكرلاةقطنم
لكرةكرحبمامأللكمدقكرح،ليغشتلل
دنعيفلخلاتامدصلاصتممزكرمبرق
بجي.فلخللاهبحسامث،زرابلاراعشلاناكم

نم)ةصوب6(مس14لخادةلكرلايتأتنأ
عجرامث.طيشنتلالجأنميفلخلادصملا
.ءارولاىلإ

هيبنت

بابحتفيفةرثانتملاهايملاببستتدق
ماظنلاسرإزاهجلعجا.ةعتمألاقودنص

RKEيففاشتكالاةقطنمنعاًديعب
بابعضوطبضاوأيفلخلامدصملا
دنع)فاقيإ(OFFىلعةعتمألاقودنص
مدصملانمبرقلابلمعلاوأفيظنتلا
ةعتمألاقودنصبابحتفبنجتليفلخلا
.دصقنود

.رخآلبناجنمكمدقةلامإبمقتال.

نلفالإو؛مدصملالفسأكمدقعدتال.
.قودنصلاءاطغليعفتمتي

نأىلإةعتمألاقودنصبابسملتال.
.اًمامتةكرحلانعفقوتي

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

مادختسابةعتمألاقودنصبابقالغإدنع
ةينمزةرتفلريخأتثدحيدق،ةزيملاهذه
ردصيوةرخؤملاحيباصمضموتس.ةريصق
.سرجتوص
ءدبلبقةعتمألاقودنصبابنعدعتبا
.ةكرحلا

ضرعلاراعش
،ةزيملاهذهبةدوزمةرايسلاهذهتناكاذإ
ةدحاوةقيقدةدملةرايسلاراعشضرعمتيس
امدنعيفلخلادصملانمبرقلابضرألاىلع
دودحيفRKEلاسرإزاهجنعفشكلامتي
تامدصلاصتممنم)مادقأ٦(اًبيرقتم٢
يفاًيئرمزرابلاراعشلانوكيالدق.يفلخلا
.راهنلالالخةعطاسلاةءاضإلاتاقوأ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٤
رحليغشتفشكةقطنم)مادقأ3(م1.

نيديلا
راعشفشكةقطنم)مادقأ6(م2.

ضرعلا
ىلعلكرلانكمينيأزرابلاراعشلارهظُي
.يفلخلاتامدصلاصتمم
مادختسابزرابلاراعشلاءدبةداعإمتتنل
جراخنوكيىتحRKEلاسرإلازاهجسفن
.ةيناث٢٠نمرثكألىدملا
ةرمRKEلاسرإلازاهجفاشتكامتاذإ
بابلانم)مادقأ٦(م٢يلاوحنمضىرخأ
،ىرخألكرةيلمعنعفشكلامتوأ،يفلخلا
.ةدحاولاةقيقدلاتقؤمطبضةداعإمتتس

هذهلظيفضرعلاراعشلمعينل
:فورظلا
.ةضفخنمةبكرملاةيراطب.
عضويفةكرحلالقاندوجومدع.

.Pنكرلا

بابللنيديلارحليغشترصنعنييعتمت.
يف)ليغشتفاقيإ(offىلعيفلخلا
ةرايسلاصيصختعجار.ةرايسلاصيصخت
/١٣١.

يفلخلابابلاليغشتفاقيإمت.
.يئابرهكلا

وأةعاس72ةدملةفقوتمةرايسلاىقبت.
RKEلاسرإلازاهجمادختسانودب،رثكأ
ةداعإل.حاتفمنودبلوصولاليغشتوأ
زاهجىلعرزيأىلعطغضا،نيكمتلا
بابقالغإوحتفبمقوأRKEلاسرإلا
.ةرايسلا

زاهجلجأنمضرعلاراعشلمعينل
طورشلاققحتتامدنعدحاوRKEلاسرإ
:لاسرإلازاهجلةبسنلابةيلاتلا
نم)مدق15(م5يلاوحنمضهكرتمت.

.قئاقدةدعليفلخلابابلا
باوبأعيمجوةرايسلالخادهكرتمت.

.ةقلغمةرايسلا
جراخةقطنملانمزاهجلابرتقادق.

10لالختارمسمخيفلخلابابلا
.قئاقد
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٢٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
زرابلاراعشلاةحاتإويفلخلابابللنيديلارحةزيم

ضرعلاراعشيفلخلابابللنيديلارحةزيمءارجإلا
راعشلافشكةقطنملخادRKEلاسرإزاهج
زرابلا

ةدحاوةقيقدللغتشملاّعف

فشكةقطنملخادRKEلاسرإزاهجكرتمت
قئاقد١٠نعلقتالةدملزرابلاراعشلا

RKEلاسرإزاهجرزىلعطغضلاىتحفاقيإلاّعف
هقالغإوبابلاحتفمتيوأ

ةقطنملخادلRKEلاسرإزاهجبلجمت
تارمسمخلاهجراخلمثزرابلاراعشلافشك
قئاقد١٠نوضغيفرثكأوأ

طغضلاىتحوأرثكأوأةدحاوةعاسلفاقيإلاّعف
حتفمتيىتحوأRKEلاسرإزاهجرزىلع
هقالغإوبابلا

RKEلاسرإزاهجرزىلعطغضلاىتحفاقيإلاّعفةعاس72نمرثكألةفقوتمةرايسلاتيقب
هقالغإوبابلاحتفمتيوأ

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

)ءافطإ(Offلاّعفريغ
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٦
ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخ
ةدعاسملا

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

عفرلبقةدعاسملاتاجردلاليطعتبمق
.اهلفسأءيشيأعضووأةبكرملا
عنمىلإديلجلانمريثكلامكارتيدؤيدق
نمققحت.ةدعاسملاةيلآلاتاجردلاحاتفنا
يف.ةبكرملانمجورخلالبقجردلاعضوم
ةيلآلاتاجردلاليطعتبمق،كلذثودحةلاح
نيكمتبمقمثديلجلالزأوةدعاسملا
ةروصباهلمعنمدكأتوةدعاسملاتاجردلا
.مادختسالالبقةيداع

،ءايشألاو،لافطألاو،نيديلاىلعظفاح
ةدعاسملاتاجردلانعةديعبسبالملاو
تاجردلاموقتفوس.اهكرحتءانثأةيئابرهكلا
قئاعدوجوترعشتسااذإاهتكرحسكعب
مث،قئاعلاةلازإبمق.قلغلاوأحتفلاءانثأ
بناجلاسفنىلعبابلاقلغأوحتفا
ملاذإ.ةدعاسملاتاجردلاةكرحلامكتسال
تاجردلالظتفوسف،اًحضاوقئاعلانكي
.ةدايقلاءانثأةدتممةدعاسملا
:تادادعإلارييغتل

.Fسملا.١
.ةدعاسملاةيلآلاتاجردلازمرسملا.٢
:ةحاتمنوكتسيتلاتارايخلايلياميفو

OFF)ةيلآلاتاجردلاليطعت:)ءافطإلا
.اهحاتفنامتيالثيحبةدعاسملا

ON)ةيلآلاتاجردلاحاتفنامتيس:)ةءاضإلا
بحسنتسو.بابلاحتفدنعةدعاسملا
دعباًيئاقلتىلعألةدعاسملاةيلآلاتاجردلا
.بابلاقالغنانمِناوثثالث
نوكتامدنعةحوتفمتاجردلاكرتا:عّسوم
.)دياحم(Nوأ)نكرلا(Pعضولايفةبكرملا
.تاجردلافيظنتدنعدادعإلااذهمدختسُيدق

ةبكرملانامأ
ةرايسلانيمأت
،ةقرسلاعنمتازيمبةدوزمةرايسلاهذه
.اًمامتةرايسلاةقرسعنمتنلكلذعماهنكلو

ةرايسلابراذنإلاماظن

سايقلاةزهجأةحوليفرشؤملاحابصمريشي
.ماظنلاةلاحىلإيمامألاجاجزلانمبرقلاب

Off)طٰشنمريغراذنإلاماظن:)ءافطإلا.
ةرتفلالخةنمؤمةبكرملا:تابثبلغتشم
.ماظنلاةيلعافطيشنتلريخأتلا
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٢٧ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
دحأ.ةنمؤمريغةبكرملا:عيرسضيمو
كرحملاءاطغوأ،قودنصلاءاطغوأ،باوبألا
.حوتفم
.طٰشنمراذنإلاماظن:ءيطبضيمو

راذنإلاماظنطيشنت
.كرحملاليغشتفقوأ.١
ثالثلاقرطلادحأبةبكرملالفقبمق.٢

:ةيلاتلا
.RKEلاسرإزاهجمدختسا.

.حاتفمنودبلوخدلاماظنمدختسا.

يفدوجوملاQطغضا،بابلاحتفعم.
.بابلالخاد

راذنإلاماظنطشنيس،ةيناث٣٠دعب.٣
ضيمولايفرشؤملاحابصمأدبيو
يفQىلعطغضلايدؤيس.ءطبب
حاتفمنودبلوخدلالاسرإزاهج
)RKE(ريخأتنمززواجتىلإةيناثةّرمل
راذنإلاماظنطيشنتعمةيناث٣٠هردق
.روفلاىلع

ةبكرملابراذنإلاماظنةيلاعفطيشنتمتينل
مادختسابباوبألالافقأنيمأتةلاحيف
.حاتفملا
ًالوألفقلاريرحتنودقئاسلابابحتفدنع
قوبلاردصيسRKEلاسرإزاهجمادختساب
ىلإةراشإللحيباصملاضموتسواًتوص

ليغشتمتيملاذإ.قالطناللراذنإلادادعتسا
بابلالفقريرحتمتيملاذإوأةبكرملا
لالخRKEلاسرإزاهجبKىلعطغضلاب

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

راذنإلاماظنطيشنتليطعت
راذنإلاءافطإلوأراذنإلاماظنطيشنتليطعتل
:هطيشنتمتاذإ

لاسرإلازاهجيفKرزىلعطغضا.
البدعبنعلوخدلاماظنبصاخلا
.RKEحاتفم

مادختسابةبكرملالافقأريرحتبمق.
.حاتفمالبلوخدلاماظن

.ةرايسلاليغشتءدبل.
:دصقريغنعراذنإلاقالطنابنجتتيكل
ةرداغمدعبةبكرملالافقأنيمأتبمق.

.باكرلاعيمج

باوبألادحألفقريرحتبًامئادمق.
وأ،RKEماظنلاسرإزاهجمادختساب
.حاتفمنودبلوخدلاماظن
لطعينلحاتفملابقئاسلابابحتفنإ
ئفطينلوماظنلاطيشنتةيلاعفنم
.راذنإلا

ةبكرملابثبعلاةلاحفاشتكاةيفيك

RKEلاسرإزاهجىلعKطغضمتاذإ
ثالثلحيباصملاضموتوًاتوصقوبلاردصأو
لبقنمثدحًاراذنإنأينعياذهف،تارم
.ًالٰعفمراذنإلاماظنناكامدنع
يفةلاسررهظتسف،راذنإلاطيشنتمتاذإ

DIC)قئاسلاتامولعمزكرم(.

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

ةزيميفةلكشمفاشتكامتدقهنأىلإ
.ةبكرملاةنايصبجيودومعلالفق



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٢٨
هيجوتلادومعنأبديفتةلاسرريشت.

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

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

مق،طبرلانمهيجوتلادومعىلعظافحلل
ليغشتفاقيإلبقةيمامألاتالجعلابيوصتب
.ةبكرملا

ةكرحلّطعمماظنليغشت
ةرايسلا
عنمللماخماظنبةدوزمةبكرملاهذه
.ةقرسلا
هليعفتفاقيإوأهليعفتىلإماظنلاجاتحيال
.ًايودي
دنعةبكرملاةكرحزيجعتاًيكيتاموتوأمتي
.ةبكرملاليغشتفاقيإ
دنعةكرحلالّطعمماظنليعفتفاقيإمتي
حلاصلاسرإزاهجدوجوعملاعشإلاليغشت
.ةبكرملالخاد

،تادادعلاةعومجميفنامألاحابصمءيضي
عنمماظنليغشتيفةلكشمكانهتناكاذإ
.هليغشتفاقيإوأةقرسلا
نودبرثكأوألاسرإزاهجبماظنلاديوزتمتي
ةدحوعمةقفاوتمةزهجألاهذهو،حاتفم
الو.ةبكرملاةكرحلّطعمماظنبمكحتلا
مادختسابىوسةبكرملاليغشتءدبنكمي

اذإ.حيحصلكشبقفاوتملاسرإزاهج
كنكميالامبرف،فلتلللاسرإلازاهجضرعت
.ةبكرملاليغشتءدب
حابصملازاموكرحملاليغشتأدبيملاذإ
يفةلكشمدوجوينعياذهف،اًئيضمنامألا
.ىرخأةرملِواحمثةبكرملافِقوأ.ماظنلا
ريغRKEماظنلاسرإزاهجنأحضتااذإ
وأرخآلاسرإزاهجمادختسالواحف،فلات
زاهجقش/بارجيفلاسرإلازاهجعض
لوسنوكلابنزيختلاقاطنراوجبلاسرإلا
بكارلاوقئاسلايدعقمنيبطسوألا
ةيراطببةبكرملاليغشتءدب"رظنا.يمامألا
ليغشتنمض"لاسرإلازاهجيفةفيعض
/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
٨.
مادختسابليغشتلايفكرحملاأدبيملاذإ
زاهجنوكيامدنعوأرخآلالاسرإلازاهج
ةبكرملانإف،قشلا/بارجلايفلاسرإلا
هنكمييذلاكليكوعجار.ةنايصلاىلإةجاحب
نأهنمبلطاو،ةقرسلاعنمماظنةنايص
.ةبكرمللاًديدجلاسرإزاهجكلجمربي
ىرخأةليسوةيأوألاسرإلازاهجكرتتال
ماظنلمعلطبتوأليعفتيغلتنأنكمي
.ةبكرملالخادةقرسلاعنم
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٢٩ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا

ةيجراخلاايارملا
ةبدحملاايارملا

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

بكارلابناجيفةدوجوملاةآرملانإ
لاجمعيسوتلةبدحمةآرملاحطسنإ.ةبدحم
.قئاسلادعقمنمةيؤرلا

ةيئابرهكلاايارملا

:ايارملاطبضل
ةآرملاديدحتل)2(وأ)1(ىلعطغضا.١

.بكارلابناجوأقئاسلابناجىلع
.رشؤملاءوضءيضي

مكحتلاةحولىلعمهسألاىلعطغضا.٢
وألفسألوأىلعألةآرملاكيرحتل
.راسيللوأنيميلل

نكميثيحبةيجراخلاةآرملاطبضا.٣
يتلاةقطنملاوةبكرملابناجةيؤر
.اهفلخ

ىرخأةرم)2(وأ)1(ىلعطغضا.٤
ءوضئفطني.ةآرملارايتخاءاغلإل
.رشؤملا

ةيجراخلايكيتاموتوألاتوفخلاةآرم
ىلعاًيكيتاموتوأةيجراخلاقئاسلاةآرملمعت
نمةمداقلاةيسيئرلاحيباصملاجهوطبض
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذوةبكرملافلخ
.ةرايسلاليغشتءدبدنعةزيملاهذهلمعت
ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرمعجار
.٣١/ةيكيتاموتوألا

فاطعنالاةراشإرشؤم
ةراشإبةدوزمنوكتنأةرايسللنكميو
هاجتايفضموتةآرملاىلعفاطعنا
.ةراحلارييغتوأفاطعنالا

ايارملايط
اًيئابرهكايارملايط
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٠
.لخادللايارملايطل}طغضا.١

ىلإايارملاعاجرإلاًددجم}طغضا.٢
.ةدايقلاعضو

ّيطللةلباقلاةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ
:اذإاًيئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
ًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.

.يطلاءانثأ
.ًةفداصماًيودياهيطءاغلإ/اهيطمت.
.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.
.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
توصعمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
ايارملايططبضةداعإءانثأةقطقط
يطةيلمعدعبيعيبطتوصلااذه.اًيئابرهك
.ةيودي

دعُبنعايارملايط
رارمتسالاعمطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةيناثةدملRKEلاسرإزاهجنمQىلع
.اًيئاقلتةيجراخلاايارملايطلاًبيرقتةدحاو
زاهجنمKىلعرارمتسالاعمطغضا
.حتفللاًبيرقتةدحاوةيناثةدملRKEلاسرإ
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٨/)RKE(حاتفم

اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتمتي
عجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

ايارملايط
اًيئابرهكايارملايط

.لخادللايارملايطل}طغضا.١

ىلإايارملاةداعإلاًددجم}طغضا.٢
.ةدايقلاعضو

ّيطللةلباقلاةيئابرهكلاايارملاطبضةداعإ
:اذإاًيئابرهكايارملايطةزيمطبضدعأ
ًةفداصمةقاعإايارملاتهجاو.

.يطلاءانثأ

.ًةفداصماًيودياهيطءاغلإ/اهيطمت.

.يوطملاريغعضولايفايارملالظتنل.

.ةيداعلاةدايقلاتاعرسيفايارملازتهت.
ةدحاوةرماهيطءاغلإوايارملايطبمق
ةداعإلايارملايفمكحتلاحيتافممادختساب
توصعمستدقو.يداعلااهعضوىلإاهطبض
ايارملايططبضةداعإءانثأةقطقط
يطةيلمعدعبيعيبطتوصلااذه.اًيئابرهك
.ةيودي

دعُبنعايارملايط
رارمتسالاعمطغضا،ةزيملاهذهترفوتاذإ
ةيناثةدملRKEلاسرإزاهجنمQىلع
.اًيئاقلتةيجراخلاايارملايطلاًبيرقتةدحاو
زاهجنمKىلعرارمتسالاعمطغضا
.حتفللاًبيرقتةدحاوةيناثةدملRKEلاسرإ
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشتعجار
.٨/)RKE(حاتفم
اهليغشتفاقيإوأةزيملاهذهليغشتمتي
عجار.ةرايسلاصيصختةزيملالخنم
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

ايارملاةئفدت
K:ةيجراخلاايارملانيخستلطغضا.
"ةيفلخلاةذفانلابابضليزم"ةيئزجعجار
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظنتحت
.١٥٠/خانملاب
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٣١ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
يسكعلاعضولاىلإةلامإلاايارم
ليمتسف،ةركاذلاةزيمبدعاقمترفوتاذإ
ددحمعضوىلإقئاسلاوأ/وبكارلاةآرم
Rعضولايفةبكرملانوكتامدنعاًقبسم
دنعفيصرلاةيؤرحيتياذهو.)فلخللعوجرلا(
.فيصرلاةاذاحمبنكرلا
يلصألااهعضوىلإ)ايارملا(ةآرملادوعت
:امدنع
عوجرلا(Rعضولانمةبكرملاجرخت.

Rعضولايفلظتامدنعوأ،)فلخلل
.اًبيرقتةيناث٣٠ةدمل)فلخللعوجرلا(

.لاعشإلافاقيإمتي.

عوجرلا(Rعضولاىلعةبكرملاةدايقمتي.
.ةددحمةعرسنمىلعأب)فلخلل

صيصختعجار،ةزيملاهذهفاقيإوأليغشتل
.١٣١/ةرايسلا

ةيلخادلاايارملا
ةيلخادلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
نمدكأتللةيفلخلاةيؤرلاةآرمطبضا
ةعقاولاةقطنمللةحضاوةيؤرىلعلوصحلا
.كتبكرمفلخ
.ةرشابمةآرملاىلعجاجزلافظنمشرتال
.ءاملابةبطرمةيرطةفشنممدختسا

ةتفاخلاةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةيكيتاموتوألا
اًيكيتاموتوأماتعإلابموقتةيفلخلاةيؤرلاةآرم
تابكرملاتافاشكنعجتانلاراهبإلاليلقتل
دنعةزيملاهذهلمعت.فلخلانمةمداقلا
.ةرايسلاليغشتءدب

ةيفلخلااريماكلاةآرم
رظنمهذهيكيتاموتوألاتوفخلاةآرمرفوت
فلخةقطنمللاريماكلابةيوازلاضيرع
.ةبكرملا

عفدا.ةشاشلاليغشتلفلخللناسللابحسا
فاقيإدنع.هليغشتفاقيإلمامأللناسللا
.يكيتاموتوألاتوفخلابةآرملاموقت،ليغشتلا
حضاورظنمىلعلوصحللةآرملاطبضا
.ةشاشلافقوتءانثأةبكرملافلخةقطنملل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٢

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

نيبعوطسلانارودىلإرزةغضلكيدؤت
.تادادعإةسمخ

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

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

/ةحسامعجار،ةيفلخلااريماكلافيظنتل
.١٠٣/يفلخلاجاجزلاةلساغ

اهلحوءاطخألافاشكتسا
رهظتويفلخلاعضولايفناسللاناكاذإ
ليغشتفقوتيوةآرملايفdوءاقرزةشاش
.ةمدخلابلطلليكولاىلإعجراف،ةشاشلا
ةروصبةيفلخلااريماكلاةآرملمعتالدق
:ةلاحيفةحضاوةروصضرعتوأةميلس
وأسمشلانمرداصجهودوجو.

ةيؤركلذقوعيدقف.ةيمامألاحيباصملا
.ماسجألا
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٣٣ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
دسيرخآماطحوأجولثوأخاسوأدوجو.

تاسدعلافظن.اريماكلاتاسدع
.ةمعانةبطرشامقةعطقمادختساب

ةيوازوعضومريغتدقوةبكرملارهظفلت.
.اريماكلابيكرت

لافطألاةيؤرةآرم

لوسنوكلاىلعيهلفطلاةيؤرةآرم
طغضا.اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،يولعلا
لجأنمءاطغلاىلعتباثلارزلاىلع
ةلاحيفىرخأةرمةآرملاطغضا.ريرحتلا
.اهمادختسامدع

ذفاونلا

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

نيسحتلةبكرمللةيئاوهلااكيمانيدلاميمصتمت
توصىلإكلذيدؤيدقو.دوقولاداصتقاءادأ
قالغإوأةيفلخلاذفاونلاحتفدنعةبذبذ

حتفا،توصلااذهليلقتلو.ةيمامألاذفاونلا
تناكاذإ،فقسلاةحتفوأةيمامأةذفان
.اهبةدوزمةبكرملا

ةيلآلاذفاونلا

ريذحت}
ةريطخحورجبلافطألاباصينأنكميو
راسميفاوقلعاذإتومللاوضرعتيوأ
زاهجادبأكرتتال.قلغنتيهوةذفانلا
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإ
)RKE(دوجودنع.لافطأاهبةبكرميف
مدختسا،يفلخلادعقملايفلافطأ
ليغشتيأعنملةذفانلالفقحاتفم
.٧/حيتافملاعجار.ذفاونلل
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٤

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

ةذفانلاحتفلطغضا،ةذفانلاحاتفممادختساب
.اهقالغإلبحساوأ
راركتةلاحيفاًتقؤمذفاونلاليطعتمتيدق
.ةبراقتمتارتفيفاهمادختسا

ةذفانلالفق
ذفاونلاحيتافملمععنمبةزيملاهذهموقت
.باكرللةيفلخلا

لفقةزيمليغشتلZىلعطغضا.
رشؤملاحابصمءيضي.ةيفلخلاذفاونلا
.ةزيملاهذهليغشتدنع

.ليغشتلافاقيإلىرخأةرمZطغضا.

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
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٣٥ ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا
ةيئابرهكلاذفاونلاةجمرب
ةجمربلاءارجإبمايقلايرورضلانمنوكيدق
دافنوأةبكرملاةيراطبلصفةلاحيف
،ةعرسبةذفانلاعفررذعتةلاحيف.اهنحش
:عيرسقالغإةذفانلكةجمرببمق

.باوبألالكقلغأ.١
عضوىلعلاعشإلاحاتفمعضوبمق.٢

ACC/ACCESSORYىلعوأليغشتلا
.)تاقحلم(

.اهتجمربمتتسيتلاةذفانلااًيئزجحتفا.٣
بحسيفرمتساواهقالغإبمقمث
قالغإمتنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملا
.لماكلكشبةذفانلا

طغضلايفرمتساوةذفانلاحتفبمق.٤
متنأدعبةزيجوةرتفلحاتفملاىلع
.لماكلكشبةذفانلاحتف

ةيئابرهكلاذفاونلاليغشت
حتفةيناكمإحيتتاهنإفةزيملاهذهترفوتاذإ
صيصختيفنيكمتلامتاذإ.دعُبنعذفاونلا
نم"ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةرايسلا
/ةرايسلاصيصختعجار.RKEلاسرإزاهج

١٣١.

سمشلاتايقاو

.جهوتلاةقاعإللفسأللسمشلايقاوبذجا
طسوألالماحلانمسمشلايقاولصفا
هديدمتلو،ةيبناجلاةذفانلاروحمىلعهريودتل
.ةزيملاهذهترفوتاذإبيضقلالوطىلع

فقسلا
فقسلاةحتف

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

ىوسلمعتال،فقسلاةحتفترفوتاذإ
عضويفلاعشإلاحاتفمنوكيامدنع
ACC/ACCESSORYعضولايفوأليغشتلا
ةزيمطيشنتةلاحيفوأ،)تاقحلملا(
عجار.)RAP(تاقحلملاةقاطبظافتحالا
.١٧٨/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط
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ذفاونلاوباوبألاوحيتافملا٣٦
يقالزنالاحاتفملا
ةحتفحتفل:عيرسلاقالغإلا/عيرسلاحتفلا
.)I)1ررحولماكلابطغضا،ةعرسبفقسلا
فاقيإلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا
طغضا،ةعرسبفقسلاةحتفقلغل.ةكرحلا
حاتفملاىلعطغضا.)K)1ررحولماكلاب
.ةكرحلافاقيإلىرخأةرم
ةحتفحتفل:)يوديلاعضولا(قالغإ/حتف
.)I)1ىلعرارمتسالاعمطغضا،فقسلا
ةطغضطغضا.ةكرحلافاقيإلحاتفملاررح
.فقسلاةحتفقلغل)K)1ىلعةليوط
.ةكرحلافاقيإلحاتفملاررح

ةلامإلاحاتفم

Jىلعطغضا،قالغإلاعضونم:ةيوهت
)2(Kطغضا.فقسلاةحتفةيوهتل)2(
.فقسلاةحتفةيوهتةحتفقلغل
ءاوهلاةفراحعفترت،فقسلاةحتفحتفدنع
متيامدنعءاوهلاةفراحدترت.اًيكيتاموتوأ
.فقسلاةحتفقالغإ
ةيقاوىلعاًضيأفقسلاةحتفيوتحت
عنملمامأللاهبذجنكمملانميتلاسمشلا
زجاحلاحتفيغبني.سمشلاةعشأرورم

نوكتامدنعاًيوديهقلغوسمشلانميقاولا
ةقلغُموأةيوهتلاعضويففقسلاةحتف
.اًمامت

اًيكيتاموتوأهاجتالاسكعماظن
هاجتاسكعماظنبةدوزمفقسلاةحتفٰنإ
ةحتفليغشتدنعالإهطيشنتمتياليئاقلت
.عيرسلاقالغإلاعضويففقسلا
ءانثأراسملايفاممسجكانهناكاذإ
هاجتالاسكعماظنموقيس،عيرسلاقالغإلا
ةحتفحتفو،فقوتلاو،مسجلافشكب
.اليلقفقسلا
ةيلمعىرخأفورظوأعيقصلاعنماذإ
قالغإقيرطنعةزيملاءاغلإبمق،قالغإلا
فاقيإل.يوديلاعضولايففقسلاةحتف
.حاتفملاريرحتبمق،ةكرحلا

ةحتفةدادسىلعتايافنلاوةبرتألاعمجتتدق
ببسينأنكميو.اهراسميفوأفقسلا
دقوأفقسلاةحتفليغشتدنعةلكشمكلذ

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

دناسملاودعاقملا

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

ةيمامألادعاقملا
٣٩..............يلآلادعقملاطبض
٤٠........رهظلالفسأدنسمطبض
٤٢..........ةينحنملادعاقملاروهظ
٤٢..................ةركاذلادعاقم
٤٥........................كيلدتلا
ةيمامألادعاقملاةئفدت

٤٦......................اهديربتو

ةيفلخلادعاقملا
٤٧.................ةيفلخلادعاقملا
٤٧...........ةيفلخلادعاقملاةئفدت
٤٨.............يناثلافصلادعاقم
٥٢.............ثلاثلافصلادعاقم

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

٥٥.......................بسانم
٥٧............رجحلاوفتكلامازح
ءانثأنامألامازحمادختسا

٦١.......................لمحلا
٦٢.............نامألاماظنصحف
٦٢............نامألامازحبةيانعلا

دعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
٦٢..................مداصتثداح

ةيئاوهلادئاسولاماظن
٦٣..........ةيئاوهلاةداسولاماظن
٦٥.....؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ
ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
٦٦.....................؟ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولالعجييذلاام
٦٧........................؟خفتنت
ةداسولاكيمحتفيك
٦٧.....................؟ةيئاوهلا
ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
٦٨.....................؟ةيئاوهلا
٦٩..........باكرلاراعشتساماظن
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايص
٧٢........................ةيئاوه
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ

٧٣........................ةيئاوه
٧٤....ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةيئاوهلاةداسولاماظنءازجألادبتسا

٧٤..............مداصتثداحدعب

لافطألادعاقم
٧٤.............اًنسربكألالافطألا
٧٦........راغصلالافطألاوعّضرلا
٧٨...........لافطألادييقتةمظنأ
نامأماظنعضومتينيأ

٨٠......................لافطألا
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقن

٨١......)LATCHماظن(لافطألل

دعبLATCHماظنءازجألادبتسا
٨٩..................مداصتثداح
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٨٩....)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت

٩١....)يمامألادعقملايفنامألا
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دناسملاودعاقملا٣٨

سأرلادناسم
ةيمامألادعاقملا
دناسمىلعةيمامألاةبكرملادعاقميوتحت
سولجلاعاضوأيفطبضللةلباقسأر
.ةيجراخلا

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

ءزجلانوكيثيحبسأرلادنسمطبضا
ىوتسمسفنيفسأرلادنسمنميولعلا
نمو.بكارلاسأرنميولعلاءزجلاعافترا
ضرعتةصرفنمللقينأعضولااذهنأش
.ثداحعوقوةلاحيفةباصإللةبقرلا

.لفطلادعقمسأردنسمعافتراطبضنكمي
لواح.هعفرلىلعألسأرلادنسمبحسا
هلفقنمدكأتللدعقملاسأردنسمكيرحت
.هناكميف
رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
،دعقملارهظنميولعلاءزجلاىلعدوجوملا
كيرحتلواح.لفسأىلإسأرلادنسمعفداو
ققحتللرزلاريرحتدعبلفسألسأرلادنسم
.هناكميفهلفقنم
يفرطلايمامألادعقملايفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغ

يناثلافصلادعاقم
ةبكرملليناثلافصلايفدعاقمللدجوي
الةيجراخلادعاقملاعاضوأيفسأرللدناسم
.اهطبضنكمي
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٣٩ دناسملاودعاقملا
يناثلافصلادعقميفسأرلادناسم
.ةلازإللةلباقريغيفرطلا

ثلاثلافصلادعاقم

فصلادعقملسأرلادنسمضفخنكمي
دعاقملانوكتامدنعلضفأةيؤرةحاتإلثلاثلا
.ةرغاشةيفلخلا

رزلاىلعطغضا،سأرلادنسمضفخل
دعقملارهظنميولعلاءزجلايفدوجوملا
.لفسألدنسملاىلعطغضاو
هعضوىلإضفخنملاسأرلادنسمدعأ
.هناكميفتبثينأىلإىرخأةرممئاقلا
دكأتللهبحساودعقملاسأردنسمعفدا
.هلفقنم
لافطأللتيبثتماظنبيكرتبموقتتنكاذإ
دعقمتيبثت"عجارف،ثلاثلافصلادعقميف
طاقنيف"LATCHماظنلمّمصُملالافطألا
ماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلا

LATCH(/٨١.

ةيمامألادعاقملا
يلآلادعقملاطبض

ريذحت}
تلواحاذإةبكرملاىلعةرطيسلادقفتدق
ال.ةبكرملاةدايقءانثأقئاسلادعقمطبض
مدعءانثأالإقئاسلادعقمطبضبمقت
.ةبكرملاكرحت

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

روطتملادعقملاطبض
ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
دعقملاتازيملكلامعتساللاعشإلا
.روطتملا
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دناسملاودعاقملا٤٠

ةزيملاديدحت.١
ىلعأ.٢
فلخلل.٣
لفسأ.٤
مامألل.٥

Featureرزكرح. Select)ةزيملاديدحت(
ىلعدعقملاطبضتايلمعضرعل)1(
طغضا.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
لالخريرمتللطغضلايفرمتساوأررحو
.تازيملا

ىلعطبضلاءارجإل)2(ىلعألطغضا.
.ةددحملاةزيملانميولعلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)3(فلخللطغضا.
.ةددحملاةزيملانميفلخلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)4(لفسألطغضا.
.ةددحملاةزيملانميلفسلاءزجلا

ىلعطبضلاءارجإل)5(مامأللطغضا.
.ةددحملاةزيملانميمامألاءزجلا

يساسألادعقملاطبض

:دعقملاطبضل
قيرطنعفلخللوأمامأللدعقملاكّرح.

.فلخللوأمامأللمكحتلاحاتفمقلز
نميمامألاءزجلاضفخاوأعفرا.

ءزجلاكيرحتقيرطنعدعقملاةداسو
وأىلعأللمكحتلاحاتفمنميمامألا
.لفسألل

كيرحتقيرطنعدعقملاضفخاوأعفرا.
ىلعأللمكحتلاحاتفمنميفلخلاءزجلا
.لفسأللوأ

رهظلالفسأدنسمطبض
دنسملاورهظلالفسأةماعد

:رهظلالفسأةماعدطبضل
مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.

معدليلقتلفلخللوأةدايزللمامألل
يفيلفسلاويولعلارهظلالفسأ
.هسفنتقولا

مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا.
ىلعأنمرهظلالفسأمعدةدايزلىلعأل
.يلفسلارهظلالفسأمعدضفخلو
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٤١ دناسملاودعاقملا
مكحتلارصنعىلعرارمتسالاعمطغضا
يلفسلارهظلالفسأمعدةدايزللفسأل
.يولعلارهظلالفسأمعدليلقتو

روطتملادعقملاطبض
:تدجُونإ،رهظلالفسأةماعدطبضل
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.

Feature Select)1()ةزيملاديدحت(
ىلعرهظلالفسأةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

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

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

:تدجُونإ،دنسملاةماعدطبضل

روطتملادعقملاطبض
ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.

Feature Select)1()ةزيملاديدحت(
ةشاشىلعةداسولاةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

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

يولعلافتكلاةماعد
:تدجُونإ،يولعلافتكلاةماعدطبضل

ىلعطغضلايفرمتساوأررحوطغضا.
Feature Select)1()ةزيملاديدحت(

ىلعايلعلافتكلاةماعدىلإريرمتلل
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش

طبضل)3(فلخللوأ)5(مامأللطغضا.
.فلخللوأمامأللفتكلاةماعد
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دناسملاودعاقملا٤٢
ةينحنملادعاقملاروهظ

: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

ةركاذلادعاقم
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٤٣ دناسملاودعاقملا
ةركاذحيتت،اهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءاعدتساوظفحبنيقئاسلانمنينثالدعاقملا
ةدايقلامهبةصاخلاةفلتخملادعقملاعضاوم
نمجورخللكرتشمجورخعضوموةبكرملا
عضاومايازمظفحاًضيأنكميو.ةبكرملا
ةدايقلاةلجعوةيئابرهكلاايارملالثم،ىرخأ
طبترت.تازيملاهذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلا
RKEلاسرإلازاهجبعضاوملاةركاذ ٢وأ١
.اًيئاقلتةركاذلاةداعتسال
ةركاذايازمعيمجطبضا،ظفحلالبق
طغضامثةبكرملالغش.ةرفوتملاعضاوملا
توصقلطنيس؛هررحو)طبض(SETرزىلع
ىلعرارمتسالاعماًروفطغضامث.ةرافص
ردصينأىلإ)جورخلا(Bوأ٢وأ١رزلا
هذهرّكذتل.نيتيريذحتنيترفاصتوص
١ىلعرارمتسالاعمطغضا،اًيوديعضاوملا
عضوملاىلإلوصولامتيىتحBوأ٢وأ
ةدراولاتاميلعتلاعبتا.هظفحمتيذلا
."ةركاذلايفعضاوملاظفح"ناونعلالفسأ
RKEلاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت
ماظنليغشتعجار.)٨–١(يلاحلاقئاسلل
.٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
RKEلاسرإلازاهجطقفمادختسانكمي ١
ضرعمتيدق.اًيئاقلتةركاذلاةداعتسال٢وأ
)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمبيحرتةلاسر
تارودللاسرإلازاهجمقرىلإريشت
نم.لاسرإلازاهجرييغتدعبىلوألالاعشإلا
اًيئاقلتةركاذلاةداعتساةزيملمعلجأ
رزىلععضاوملاظفحا،حيحصلكشب

زاهجمقرعمقباطتيثيحب)2وأ1(ةركاذلا
بيحرتةلاسريفضورعملاRKEلاسرإلا
زاهجلمحا.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ةبكرملالوخددنعطبترملاRKEلاسرإلا

ةرايسلاصيصختلاتادادعإ
ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتساىلعلوصحلل.

ةمئاقددحو،ةبكرملاليغشتءدبدنعأدبا
ةحارلامث،ةبكرملامث،تادادعإلا
.ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتسامث،ةمءالملاو
ةداعتسا"عجار.ءافطإوأليغشتددح
اذهيفاًقحالةدراولا"ةيئاقلتلاةركاذلا
.مسقلا

Easyةزيمةكرحءدبل. Exit Recall
متيامدنع)لهسلاجورخلاءاعدتسا(
،قئاسلابابحتفوةبكرملاليغشتفاقيإ
عمةبكرملاليغشتفاقيإمتيامدنعوأ
ددح،لعفلاباًحوتفمقئاسلابابنوك
مث،)تادادعإلا(Settingsةمئاق

Vehicle)مث،)ةرايسلا
Comfort and Convenience)ةحارلا

Optionsمثنمو،)ةمءالملاو Easy Exit
ليغشتددح.)لهسلاجورخلاتارايخ(
جورخلاةركاذةداعتسا"عجار.ءافطإوأ
.مسقلااذهيفاًقحالةدراولا"لهسلا

لوصحلل١٣١/ةرايسلاصيصختعجار.
.دادعإلانعتامولعملانمديزمىلع

قئاسلامقرديدحت
:قئاسلامقرديدحتل

دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجكرح.١
.ةبكرملانعاًديعبRKEحاتفمنودب

حاتفممادختسابةبكرملاليغشتأدبا.٢
دعُبنعلوخدلالاسرإزاهجوأرخآ
ضرعتنأيغبني.RKEحاتفمنودب
قئاسلامقرقئاسلاتامولعمةشاش
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجل
ليغشتفقوأ.رخآلاRKEحاتفم
لاسرإزاهجوأحاتفملالزأوةبكرملا
نمRKEحاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
.ةبكرملا

وأيلوألاحاتفملابةبكرملاليغشتأدبا.٣
ضرعتنأيغبني.RKEلاسرإلازاهج
قئاسلامقرقئاسلاتامولعمةشاش
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجل
.كبصاخلاRKEحاتفم

عضاوملاةركاذظفح
ةركاذظفحلبقلماكلابتاميلعتلاهذهأرقا
.عضاوملا
:٢و١ةلضفملاةدايقلاعضاومظفحل

عضووأليغشتلاعضوىلإةبكرملاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(.
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دناسملاودعاقملا٤٤
رهظتيتلابيحرتةلاسرريشتدق
قئاسلاىلإقئاسلاتامولعمزكرمب
.٢وأ١مقر

عضوملةحاتملاةركاذلاايازملكطبضا.٢
.بوغرملاةدايقلا

فوس.هررحو)طبض(SETطغضا.٣
.ريفصتوصقلطني

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

ٍناثقئاسل٤–١نيتوطخلاررك.٥
.٢وأ١مادختساب

تازيموBـبصاخلاعضوملاظفحل
Easy Exit Recall)لهسلاجورخلاءاعدتسا(

لمعي.Bمادختساب٤–١تاوطخلاررك،
.ةبكرملانمجورخلاعضومظفحىلعكلذ

اذإ٢و١ىلعةلضفملاةركاذلاعضاومظفحا
.ةرايسللديحولادئاقلاتنأتنك

ًايوديةركاذلاعاضوأءاعدتسا

Bوأ٢وأ١ىلعرارمتسالاعمطغضا
يفاًقبسمةظوفحملاعضاوملاءاعدتسال
ددحملا٢وأ١مقرقئاسلاتنكاذإةركاذلا
.قئاسلاتامولعمةشاشببيحرتلاةلاسريف
نعلوخدلاRKEلاسرإلاةزهجأموقتنل
عضاومءاعدتساب٨–٣حاتفمنودبدعُب
.ةركاذلا
رزلاررح،اًيوديةركاذلاءاعدتساءارجإفاقيإل
رصانعنميأىلعطغضاوأBوأ٢وأ١
:ةيلاتلاليغشتلا
يلآلادعقملا.
ةركاذلاطبض.
بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.

بكارلاوأقئاسلا
هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.

ةزيملا

ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتسا
RKEلاسرإلازاهجمقرىلعةبكرملافرعتت
ماظنليغشتعجار.)٨–١(يلاحلاقئاسلل
اذإ.٨/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلا
نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهجناك
ةزيمنيكمتمتو،٢وأ١وهRKEحاتفم

Auto Memory Recall)يئاقلتلاءاعدتسالا
اًيئاقلتمتي،ةبكرملاصيصختيف)ةركاذلل
سفنىلإاهظفحمتيتلاعضاوملاءاعدتسا
،ةبكرملاليغشتدنع٢وأ١ةركاذلارزمقر
ليغشتلافاقيإنملاعشإلاليوحتدنعوأ
نل.)تاقحلملا(ACC/ACCESSORYىلإ
دعُبنعلوخدلاRKEلاسرإلاةزهجأمدقت
ءاعدتسالاتايلمعيأ٨–٣حاتفمنودب
.ةركاذلليئاقلتلا
،ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتساءافطإوأليغشتل
ةدراولا"ةرايسلاصيصختتادادعإ"رظنا
/ةرايسلاصيصختومسقلااذهيفاًقباس

١٣١.

يفتاعرسلارييغتعارذنوكينأيغبني
ةزيمليغشتءدبىنستيل)نكر(Pعضولا

Auto Memory Recall)ةركاذلاةداعتسا
ةيئاقلتلاةركاذلاةداعتسالمتكتس.)ةيئاقلتلا
لبق)نكر(Pنمةبكرملاعضولقنمتاذإ
.ظوفحملاةركاذلاعضومىلإلوصولا
ءاعدتساةزيمفاقيإل

Auto Memory Recall)يئاقلتلاءاعدتسالا
طغضاوأةبكرملاليغشتفقوأ،)ةركاذلل
:ةيلاتلارصانعلانممكحترصنعيأىلع
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،١،٢،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا
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٤٥ دناسملاودعاقملا
هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.

ةزيملا
ةظوفحملاةركاذلاءاعدتسامتيملاذإ
عضاوملءاعدتسالامتوأاًيئاقلتدعقمعضومل
لاسرإلازاهجمقرقباطتيالدق،ةئطاخ

RKEةركاذلارزمقرعم)٢وأ١(قئاسلل
نيزختلواح.اهيلععضاوملاظفحمتيتلا
عمةلواحملاوأرخآلاةركاذلارزىلإعضوملا
.رخآلاRKEلاسرإلازاهج

لهسلاجورخلاعضوءاعدتسا
زاهجبلهسلاجورخلاعضوءاعدتساطبتريال
ـلظوفحملاعضوملامدختسُي.RKEلاسرإلا
Bءافطإوأليغشتل.نيقئاسلاعيمجل
تادادعإ"رظنا،لهسلاجورخلاعضوءاعدتسا
اذهيفاًقباسةدراولا"ةرايسلاصيصخت
.١٣١/ةرايسلاصيصختومسقلا

عضوملاءاعدتسااًيئاقلتمتي،ليغشتلامتاذإ
دحأثدحيامدنعBىلإهظفحمتيذلا
:ةيلاتلارومألا
بابحتفمتوةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.ريصقتقولالخقئاسلا
بابامنيبةبكرملاليغشتفاقيإمت.

.حوتفمقئاسلا

،لهسلاجورخلاعضوءاعدتساةزيمفقول
نمةركاذلابمكحترصنعيأىلعطغضا
:ةيلاتلارصانعلا
يلآلادعقملا.

.SET)وأ،١،٢،ةركاذلا)طبضB

بناجةآرمديدحتعم،ةيئابرهكلاةآرملا.
بكارلاوأقئاسلا

هذهترفوتاذإ،ةيئابرهكلاةدايقلاةلجع.
ةزيملا

قئاوعلا
امدوجوةلاحيفءاعدتسالافقوتيدقو
ةدايقلاةلجعوأ/وقئاسلادعقمقوعي
مث.ةركاذلانمعضوءاعدتساءانثأةيئابرهكلا
.ىرخأةرمءاعدتسالالواحوقئاعلاةلازإب
نمعضولاءاعدتسامدعرارمتساةلاحيفو
.ليكولاىلإعجراف،ةركاذلا

كيلدتلا

ليغشتمزلي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
.كيلدتلاةزيملامعتساللاعشإلا
:اهطبضوكيلدتلاةزيمطيشنتل

)1(ديدحتلايفمكحتلارصنعردأ.١
ةشاشىلعكيلدتلاتارايخضرعل
.هيفرتلاوتامولعملاماظن

.كيلدتلاةزيمددح.٢
عونديدحتللفسألوأىلعألطغضا.٣

.كيلدتلا
.ةفاثكلارييغتلفلخللوأمامأللطغضا.٤
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دناسملاودعاقملا٤٦
عونرخآىلعكيلدتلاةزيمطيشنتل.٥

تادادعإرخآوهمادختسامتكيلدت
،كيلدتلاليغشتفاقيإلوأةفاثك
فاقيإ/ليغشترصنعطغضا
.)2(كيلدتلا

اهديربتوةيمامألادعاقملاةئفدت

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

.ًارئادكرحملانوكينأبجي،ليغشتلل

طقفدعقملارهظةئفدتل+وأIطغضا
.قئاسلاوأبكارلل

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمديربتل}وأCطغضا
.بكارلا
نوكت،ةفقوتمةيصاخلاهذهنوكتامدنع
ءاضيبرارزألابدعاقملاديربتوةئفدتزومر
لوحتي،دعاقملادحأةئفدتليغشتدنع.نوللا
دحأديربتليغشتدنع.رمحألانوللزمرلا
.قرزألانوللزمرلالوحتي،دعاقملا

ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
يفدعاقملاةئفدتتناكاذإ.طبضعضولقأل
لقيدقف،ةليوطةدملىوتسمىلعأ
.اًيكيتاموتوأىوتسملا
.لوطأةئفدتىلإبكارلادعقمجاتحيدق

اًيئاقلتليغشتلاءدبدنعدعاقملاديربتوةئفدت
دعُبنع
وأةئفدتلَمعتَس،دعبنعليغشتلاءدبلالخ
ةمئاقيفاهنيكمتةلاحيفدعاقملاديربت
اًدرابسقطلانوكيامدنع.ةبكرملاصيصخت
امدنعو؛دعاقملاةئفدتلمعت،جراخلايف
ديربتلمعي،جراخلايفاًراحسقطلانوكي
اذهىلعدعاقملالمعرمتسيس.دعاقملا
.ةبكرمللةيلخادلاةرارحلاةجردبسحبوحنلا
دعاقملاديربتوأةئفدتةزيمرفوتتملاذإ
ليغشتءاغلإمتي،اهنيكمتمتيملوأاًيئاقلت
طغضا.لاعشإلاحاتفمليغشتدنعدعقملا
مادختسالدعاقملاديربتوأةئفدترزىلع
ليغشتءدبدعبدعاقملاديربتوأةئفدت
/دعُبنعةرايسلاليغشتءدبعجار.ةبكرملا

.١٣١/ةرايسلاصيصختو١٣
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٤٧ دناسملاودعاقملا
ديربتوأةئفدترشؤمحيباصمءيضتال
.دعُبنعليغشتلاءدبلالخدعاقملا
دعقملايفةرارحلاةجردءادأضفخنيدق
.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.لوغشملاريغ

اًيئاقلتاهديربتودعاقملاةئفدت
يئاقلتلكشبمتي،كرحملاليغشتدنع
اًيئاقلتاهديربتودعاقملاةئفدتةزيمطيشنت
ةرارحلاةجردلددحملاىوتسملابسح
صيصختيفاهنيكمتمتاذإ،ةبكرمللةيلخادلا
.١٣١/ةرايسلاصيصختعجار.ةرايسلا
ىلإرارزألابناجبةرشؤملاءاوضألاريشتو
ةئفدترارزأمدختسا.ليغشتلاىوتسم
ةئفدتةزيمءافطإلجأنماهديربتوأدعاقملا
دعقمناكاذإ.اًيئاقلتاهديربتودعاقملا
طيشنتبةزيملاهذهموقتنلف،اًيلاخبكارلا
.دعقملاكلذ

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/ةرايسلاصيصخت

ةيفلخلادعاقملاةئفدت

ريذحت}
ةرارحلاةجردرّيغتبساسحإلامتيملاذإ
ناخسبٰبستيدق،دلجلايفملألاوأ
ريذحتلاعجار.قورحثودحيفدعقملا
ةيمامألادعاقملاةئفدتلفسأدراولا
.٤٦/اهديربتو

.طسوألالوسنوكلاةرخؤميفرارزألادجوت
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دناسملاودعاقملا٤٨
LوأMطغضا،لمعيكرحملانوكيامدنع
وأنميألايبناجلادعقملاةداسوةئفدتل
مكحتلاماظنةشاشىلعرشؤمرهظي.رسيألا
.ةيصاخلاهذهليغشتدنعفلخلابخانملاب
ىلعلوصحللةدحاوةرمرزلاىلعطغضا
ىلعةطغضلكعم.طبضلاتاجردىلعأ
طبضلاةجردىلإدعقملاريغتيس،رزلا
.قالغإلاطبضةجردىلإمث،ةيلاتلاةضفخنملا
رارزألابناجبةدوجوملاتارشؤملاحيباصم
ادحاووىلعألاطبضلاعاضوأنمةثالثنيبت
.طبضعضولقأل
ىوتسمىلعأيفدعاقملاةئفدتتناكاذإ
.اًيكيتاموتوأىوتسملالقيدقف،ةليوطةدمل

يناثلافصلادعاقم
ةحاسمريفوتليناثلافصلادعاقميطنكمي
ريسيتلاهبلقودعاقملايطوأةيفاضإةلومح
ثلاثلافصلادعاقمىلإلوخدلا
.اهنمجورخلاو

دعاقملاروهظةلامإ
:دعقملارهظةلامإل

يفرطلابناجلابدوجوملاعارذلاعفرا.١
.دعقملانم

عضولاىلإدعقملارهظكرح.٢
رهظلفقلعارذلاررحمث،بولطملا
.هناكميفدعقملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٣
.هلفقنم

:يسأرلاعضولاىلإدعقملارهظةداعإل

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

طغضلاءانثألماكلكشبعارذلاعفرا.١
رهظدوعيسثيح،دعقملارهظىلع
عفرمتاذإ.يسأرلاعضولاىلإدعقملا
،دعقملاىلعطغضلانودعارذلا
عضولاىلإدعقملاررحتيفوسف
.يوطملا

ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا.٢
.هلفقنم

يوديلابلقلاويطلاةزيم

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

)عبتي(
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٤٩ دناسملاودعاقملا

)عبتي(ريذحت

فقوتلادنعةباصإللةبكرملالخاد
عاجرإنمدكأت.مداصتلاوأئجافملا
لبقبكارلاسولجعضوىلإدعقملا
هبحساودعقملاعفدا.ةبكرملاةدايق
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

هيبنت

عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

دعقملابلقويط
:دعقملابلقويطل

لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١
.هقوفوأهمامأوأدعقملا

بناجلايفدوجوملاعارذلاعفرا.٢
ريرحتنكميىتحدعقملانميفرطلا
.دعقملارهظ

ريفوتلمامأللدعقملارهظىوطيس
.ةحطسمةلومحةيضرأ
لكشبدعقملارهظيطرّذعتاذإ
يمامألادعقملاكيرحتلواحف،حطسم
يفدعقملارهظطبضاوأ/ومامألل
.يسأرعضو

ءزجلاريرحتلىرخأةرمعارذلاعفرا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلا
.مامأللدعقملابلقنيس
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دناسملاودعاقملا٥٠
ثلاثلادعاقملافصنمدعقملابلقويط

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

:هبلقوثلاثلادعاقملافصنمدعقملايطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا

يلفسلايفلخلاءزجلابطيرشلابحسا.٢
دنسمريرحتليناثلافصلادعقمنم
دعقملارهظيطمتيسو.دعقملارهظ
.مامألل

ريرحتلىرخأةرمطيرشلابحسا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس

يكيتاموتوألابلقلاويطلاةزيم

ريذحت}
عضويفيناثلافصلادعاقمكرتتال
دعقملاف.كرحتتةبكرملاامنيببولقم
ءانثأكرحتيدقو.نمؤمريغبولقملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

صاخشألاضرعتيدق.ةبكرملاكرحت
فقوتلادنعةباصإللةبكرملالخاد
عاجرإنمدكأت.مداصتلاوأئجافملا
لبقبكارلاسولجعضوىلإدعقملا
هبحساودعقملاعفدا.ةبكرملاةدايق
.هعضوميفهلفقنمققحتلل

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

هيبنت

عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا

)عبتي(
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٥١ دناسملاودعاقملا

)عبتي(هيبنت

عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

Pعضولايفةكرحلالقاننوكينأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح)نكرلا(

دعقملابلقويط
:دعقملابلقويطل

لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١
.هقوفوأهمامأوأدعقملا

قئاسلابناجبةيفلخلاةحوللاحاتفم
دعقملاريرحتحاتفمىلعطغضا.٢

فلخةحوللايفدوجوملااًيكيتاموتوأ
رهظيطمتيس.ةيفلخلاباوبألا
.وتسملكشباًيكيتاموتوأدعقملا

ريرحتلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا.٣
.ةيضرألانمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس

زيحنميناثلافصلادعقمبلقويط
ليمحتلا

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢

:هبلقوليمحتلازيحنمدعقملايطل
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.١

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
دوجوملا)1(حاتفملاىلعطغضا.٢

يطلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.يناثلافصلادعقمرهظ
رهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
يوطينميألاحاتفملاو،رسيألادعقملا
.نميألادعقملارهظدنسم
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دناسملاودعاقملا٥٢
ريرحتلىرخأةرمحاتفملاىلعطغضا.٣

.ةيضرألانمدعقملانميفلخلاءزجلا
.مامأللدعقملابلقنيس

دناسميطل)2(حيتافملامادختسانكمي
.ليمحتلازيحنمثلاثلافصلادعاقمرهظ
.٥٢/ثلاثلافصلادعاقمعجار

سولجلاعضوىلإدعقملاةداعإ

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

عضولانمسولجلاعضوىلإدعقملاعاجرإل
:بولقملا

تبثيىتحلفسألدعقملابحسا.١
امدعقملارهظعفرنكميالف.ةيضرألاب
.ةيضرألاباًتبثمدعقملانكيمل

.فلخللهطغضاودعقملارهظعفرا.٢
ققحتللهبحساودعقملارهظعفدا
.هلفقنم

ليوطلادعقمللةبسنلاب.٣
مدعنمدكأت،٦٠/٤٠مسقنملا
سولجلاعضويفنامألامازحقّلعت
مدعنمونيدعقملانيبطسوألا
.فافتلاللهضرعت

ثلاثلافصلادعاقم
دعقملارهظيط

هيبنت

عميفلخلادعقملايطببستينأنكمي
فالتإيفنامألاةمزحأطبررارمتسا
ًامودمق،مثنمو.نامألاةمزحأوأدعقملا
عضوىلإاهتداعإونامألاةمزحأكفب
يأيطلبقاهليعيبطلانيزختلا
.يفلخدعقم

Pعضولايفةكرحلالقاننوكينأبجي
.ةزيملاهذهلمعتىتح)نكرلا(
ثلاثلافصلادعاقمرهظدناسميطنكمي
.ليمحتلاةحاسمةدايزل

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢

:دعقملارهظيطل
رصانعىلإلوصوللةرخؤملابابحتفا.١

.ثلاثلافصلادعقمبةصاخلاليغشتلا
لفسأءيشدوجومدعنمدكأت.٢

.هقوفوأهمامأوأدعقملا
.ةياهنلاىتحسأرلادناسمضفخا.٣

دنسمعض.٣٨/سأرلادناسمعجار
عضولايفيناثلافصلادعاقملرهظلا
/يناثلافصلادعاقمعجار.ميقتسملا

٤٨.
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٥٣ دناسملاودعاقملا

يفلخلانامألامازحجالزملصفا.٤
ةحتفلايفحاتفممادختسابريغصلا
اًحماسريغصلاميزبإلاىلعةدوجوملا
ةناطبلخادباحسنالابمازحلل
.فقسلا

لماحلايفريغصلاجالزملانزخ.٥
.فقسلاةناطبيفدوجوملا

)2(حاتفملاىلعرارمتسالاعمطغضا.٦
يطلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.ثلاثلافصلادعقمرهظ
رهظدنسميوطيرسيألاحاتفملا
يوطينميألاحاتفملاو،رسيألادعقملا
.نميألادعقملارهظدنسم

،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٧
.كلذيفتبغراذإ

يطوأيطل)1(حيتافملامادختسانكمي
.ليمحتلازيحنميناثلافصلادعاقمبلقو
.٤٨/يناثلافصلادعاقمعجار

ىلإثلاثلافصلادعقمرهظةداعإ
مئاقلاعضولا

يناثلافصلادعقمبلقويطحيتافم.١
ثلاثلافصلادعقمعفرويطحيتافم.٢
عضولاىلإثلاثلافصلادعقمرهظةداعإل
:مئاقلا

حيتافمللوصوللةرخؤملابابحتفا.١
.دعقملابةصاخلامكحتلا

)2(حاتفملاىلعرارمتسالاعمطغضا.٢
عفرلليمحتلازيحلةيبناجلاةفاحلاب
.ثلاثلافصلادعقمرهظ
دعقملارهظدنسمعفريرسيألاحاتفملا
دنسمعفرينميألاحاتفملاو،رسيألا
.نميألادعقملارهظ
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ريذحت}
ريغةقيرطبمدختسملانامألامازحنإ
وأديجلكشبدودشملاريغوأةمئالم
ةبولطملاةيامحلارفوينلفوسيوتلملا
صخشلاضرعتيدقو.مادطصاعوقودنع
عفردعب.ةميسجةباصإلمازحلليدترملا
نأنماًمئاددكأت،يفلخلادعقملارهظ
ةتبثموديجلكشبةدودشمنامألاةمزحأ
.ةيوتلمريغو

مازحلريغصلاجالزملاليصوتدعأ.٣
الو.ريغصلاميزبإلابطسوألانامألا
.يوتليهعدت

تيبثتنمدكأتللنامألامازحبحسا.٤
.ريغصلاجالزملا

،رخآلارهظلادنسمعمتاوطخلاررك.٥
.كلذيفتبغراذإ

نامألاةمزحأ
ةمزحأمادختساةيفيكمسقلااذهفصي
يتلاءايشألاضعبو،حيحصلكشبنامألا
.اهلعفتالنأبجي

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ققحتونامألامازحطبرباًمودمق،اذل
ةمزحألكعمنوبكرينمطبرنماًضيأ
.مئالملكشبمهبةصاخلانامألا

لمعتتارشؤمبةبكرملاهذهزيهجتمت
عجار.نامألاةمزحأطبرةرورضبريكذتلل
.١١٤/نامألامازحبتاريكذتلا

نامألاةمزحألمعببس

ةعرسلابكرحتت،ةبكرملايفبوكرلادنع
تفقوتاذإو.ةبكرملااهبكرحتتيتلااهسفن
ىتحككرحتتنألصاوتسف،ةأجفةبكرملا
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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
وأ٧٤/اًنسربكألالافطألاعجارف،لفط
ةعجارمبمق.٧٦/راغصلالافطألاوعّضرلا
ةفاضإلابلافطألابةقلعتملادعاوقلاعابتاو
.ةيلاتلادعاوقلاىلإ

نامألاةمزحأطبربباكرلاةفاكمايقلثميو
نأتايئاصحإلارهظُتو.ىوصقةيمهأ
نامألاةمزحأنودتريالنيذلاصاخشألا
ربكأةروصبثداوحلايفةباصإللنوضرعتي
.نامألاةمزحأنودترينيذلاصاخشألانم
لوحاهتفرعمكيلعنيعتيةمهمءايشأكانه
.حيحصلكشبنامألامازحطبر

ًامودظفاحوميقتسمعضويفسلجا.
ةبكرملاةيضرأىلعكيمدقءاقبىلع
.)كلذنكمأنإ(كمامأ

بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا.
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

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

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

ريذحت}
وأةريطخلاتاباصإللضرعتتنأنكمي
مازحطبرمدعلاحيفةافوللىتح
.حيحصلكشبنامألا

اًيخترمفتكلاوأرجحلامازحكرتتنأكايإ
.اًيوتلموأ

وأنيعارذلاتحتفتكلامازحطبرتنأكايإ
.كرهظءارو
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بسانملاحيحصلاميزبإلااًمودمدختسا
.كبصاخلاسولجلاةيعضول

ىلعفتكلاوأرجحلامازحفلتنأكايإ
.عارذلادنسم

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

رجحلاوفتكلامازح
ةبكرملايفسولجلانكامأةفاكيوتحت
.نضاح-فتكمازحىلع
مازحهبيفلخسولجعضومدختستتنكاذإ
نامألامازحنكيملو،لصفلللباقنامأ
٥٢/ثلاثلافصلادعاقمتحتعجارف،اًتبثم
مازحطبرةداعإلوحتاميلعتىلعلوصحلل
.ريغصلاميزبإلابنامألا
مازحءادتراةيفيكةيلاتلاتاميلعتلاحضوتو
.مئالملكشبنضحلا-فتكلا

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

مازحلابحساوجالزملاةحولعفرا.٢
فافتلابحمستالو.كمسجىلع
.مازحلا
نضحلا-فتكلامازحضرعتيدق
ىلعمازحلابحسبتمقاذإلفقلل
ةلاحيفو.ةريبكةعرسبكمسج
دوعيىتحمازحلاكرتا،اذهثودح
،كلذدعبو.هبصاخلالفقلاحتفلًاليلق
لكشبكمسجىلعمازحلابحسا
.ًائطبرثكأ
مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ
قيشعتمتيدقف،هتياهنىتحبكارلا
دييقتةمظنأعجار.لافطألاتيبثتلفق
،كلذعوقوةلاحيفو.٧٨/لافطألا
لماكلكشبدوعيىتحمازحلاكرتا
اذإ.ىرخأةرممازحلاطبرةيلمعأدباو
كرتدعبةقشعملفقلاةزيمتلظ
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دناسملاودعاقملا٥٨
ىلعنيزختلاعضوىلإدوعيمازحلا
ىلإدعقملاكيرحتبمقف،دعقملا
متيىتحدعقملارهظدعأوأفلخلا
.فتكلامازحلفقريرحت
دعقملفقةيصاخقيشعترثؤيدق
يمامألادعقملاعضويفلفطلا
.بكارلاراعشتساماظنىلعيبناجلا
.٦٩/باكرلاراعشتساماظنعجار

اذإ،ةيمامألاسولجلاعاضوألةبسنلاب
جالزملاةحوليفمازحلاطيرشرشحنا
ةلامإبمقف،ميزبإلاىلإلوصولالبق
.طيرشلاريرحتلاهدرفلجالزملاةحول

ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
يف.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
لماكلابجالزملاةحوللوخدمدعةلاح
مدختستكنأدكأتف،ميزبإلالخاد
.بسانملاميزبإلا
ققحتللىلعأللجالزملاةحولبحساو
.اهتابثنم
ثيحب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
ةعرسبنامألامازحميزبإكفنكمي
.رمألاىضتقااذإ

عافترالّدعمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.٤
عافترالاىلإهكيرحتبمقف،فتكلامازح
طبضةادأ"ةيئزجعجار.كبسانييذلا
اذهيفةدراولا"فتكلامازحعافترا

لوحتاميلعتىلععالطاللمسقلا
ىلعلوصحلاوهمادختساةيفيك
.ةمهملاةمالسلاتامولعم

مازحبحسا،نضحلاءزجطبرماكحإل.٥
.ىلعأللفتكلا
نوكتدق،ثلاثلافصلادعاقملةبسنلاب
نمنامألامازحبحسلةرورضةمث
مازحطبرماكحإلجالزملاةحوللالخ
باكرلاىلعلماكلكشبضوحلا
.اًمجحرغصألا
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دوجوملارزلاىلعطغضا،نامألامازحكفل
ىلإمازحلاعجرينأضرتفيو.ميزبإلاىلع
.هبصاخلانيزختلاعضو
ةحولكرح،ثلاثلافصلادعاقملةبسنلاب
امدنعنامألامازحطيرشىلعألجالزملا
عضوبجي.مدختسمريغنامألامازحنوكي
.نامألامازحةمقىلعجالزملاةحول
هناكمىلإنامألامازحةداعإىلعصرحا
نامألامازحطيرشةداعإةلاحيفو.ئطبب
دقف،هبصاخلانيزختلاعضومىلإةعرسب
هبحسرذعتودادشلالفقىلإكلذيدؤي
،ةلكشملاهذهتعقواذإ.ىرخأةرمجراخلل
جراخللمزحبنامألامازحبحسكنكمي
.هريرحتمثطيرشلالفقحتفنمنكمتتل
لخادلفقلاةلاحيفطيرشلارمتسااذإو
.ليكولاىلإعوجرلاكنكمي،دادشلا

مازحةقاعإمدعنمدكأت،بابيأقالغإلبق
مازحلانملكضرعتيدقثيح.بابللنامألا
ةوقببابلاقالغإلاحيففلتللةبكرملاو
.نامألامازحىلع

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

لدعمكيرحتلريرحتلارزىلعطغضا
.بولطملاعضولاىلإًالوصوعافترالا
عفدلالالخنمىلعأللّدعملاكيرحتنكمي
.فتكلامازحليلدىلعىلعأل
عضولاىلععافترالالدعمطبضدعب
نودلفسأللهكيرحتلواح،بولطملا
هتابثنمققحتللريرحتلارارزأىلعطغضلا
.هناكميف

يكيتاموتوألانامألامازحماكحإماظن
مازحماكحإماظنبةدوزمةرايسلانوكتدق
.يكيتاموتوألانامألا
ةيرارطضالالمارفلاءانثأماظنلاطيشنتمتي
هريرحتمتيمثةئجافملاةدايقلاتاروانموأ/و
.ةيداعلاعاضوأللةدايقلاعاضوأدوعتامدنع
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لمعمدعةلاحيفماظنلاطيشنتمتينل
مكحتلا/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن
يفمكحتلاعجار.ةيعيبطةروصببحسلايف
/تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلا

ماكحإماظنيفةلكشمدوجوةلاحيف.١٩٣
ةلاسررهظتس،يكيتاموتوألانامألامازح
متاذإ.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمىلع
وأرركتملكشبحاتمريغماظنلاةلاسرضرع
نل.ليكولاعجارف،ةمدخةلاسرضرعمت
ماظنبىرخألانامألامازحفئاظورثأتت
.يكيتاموتوألانامألامازحماكحإ

نامألامازحتادادش
نامأةمزحألتادادشبةرايسلاهذهديوزتمت
ةرايسلاةمدقميفنوسلجينيذلاباكرلل
انتردقمدعنممغرلاىلعو.فارطألاىلع
ءزجاهنأالإ،نامألاةمزحأتادادشةيؤرىلع
هذهلنكميف.نامألاةمزحأةعومجمنم
ةمزحأطبرماكحإيفدعاستنأتادادشلا
يأنمةركبملالحارملالالخنامألا
وأطسوتميمامأهبشوأيمامأمادطصا
طورشلاءافيتسالاحيفيفلخوأديدش
تادادش.تادادشلاهذهليعفتلةيلوألا
يفدعاستنأاًضيأاهناكمإبنامألاةمزحأ
ةيبناجلاتامداصتلايفنامألاةمزحأماكحإ
.ةبكرملابالقناةلاحيفوأ
ناكاذإ.طقفةدحاوةرمتادادشلالمعتو
،مداصتلاتالاحيفتادادشلاطيشنتمتي
نماهريغامبروتادادشلالادبتسامزليسف

عجار.ةبكرمللنامألامازحماظنيفءازجألا
ثداحدعبنامألامازحماظنءازجألادبتسا
.٦٢/مداصت

ءانثأيفرطلانامألامازحىلعسلجتال
يأيفوأاهنمجورخلاوأةرايسلالوخد
يدؤيدقف.دعقملاىلعسولجلاءانثأتقو
.هتانوكمفلتىلإنامألامازحىلعسولجلا

ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ

ريذحت}
صخشلاهيدترييذلانامألامازحرفويال
يفةبولطملاةيامحلامئالمريغلكشب
صخشلاضرعتيدقو.ثداحعوقوةلاح
بجيو.ةميسجةباصإلمازحلليدترملا
ربعوفتكلاقوففتكلامازحريرمت
عتمتتمسجلانمءازجألاهذهنأل.ردصلا
مازحلادشةوقلمحتىلعةريبكةردقب
.ثداوحلاءانثأ

ةيفلخلافتكلاةمزحأةلدأهذهرفوتدقو
زواجتنيذلاًانسربكألالافطأللةيفاضإةحار
صاخشألاضعبلوةززعملادعاقملامهومن
ةمزحأىلعةلدألاهذهبيكرتدنعف.نيغلابلا
فتكلاةمزحأهذهةحارلاةلدأدعبُت،فتكلا
.سأرلاوةبقرلانع

يناثلافصلايفةيفرطلادعاقملاعاضوأ
عاضوألةرايسلايفةحارللتاهجومدجوت
ظفحمتي.يناثلافصلابةيفرطلادعاقملا
شرفلايفكبشمىلعةحارلاتاهجوم
.يفرطلادعقملارهظدنسمراوجبيلخادلا
:بيكرتلل

صاخلانيزختلاكبشمنمليلدلاحزأ.١
رهظراوجبةيلخادلاةنيزلاىلعهب
.يفرطلادعقملا
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يتفاحلخدأو،مازحلاقوفليلدلاعض.٢
.ليلدلاتاحتفيفمازحلا

نمومازحلاتافتلامدعنمدكأتو.٣
نرملالبحلانوكينأبجي.هطاسبنا
ليلدلادوجوعممازحلافلخ
.ةمدقملايفيكيتسالبلا

هعضوونامألامازحتيبثتبمق.٤
درويتلاتاميلعتللًاقفوهريرحتو
نأنمدكأت.مسقلااذهيفاهركذ
ىلعدوجوممازحلانميفتكلاءزجلا
نوكينأبجي.هنعلزنيالوفتكلا
سيلوقنعلانماًبيرقمازحلا
.هلاًسمالم

ىلعطغضا،هنيزختوةحارلاليلدةلازإل
جارخإنمنكمتتيكًاعممازحلايتفاح
ليلدلاةحازإبمق.ليلدلانمنامألامازح
.نيزختلاكبشملخاد

ثلاثلافصلادعاقمعاضوأ
عاضوألليكولاىدلةحارلاتاهجومحاتُتدق
نوكت،اهرفاوتةلاحيف.ثلاثلافصلادعاقم
.تاهجوملاعمةقفرمتاميلعتلا

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

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

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

.نامألاةمزحأفافجوةفاظنىلعظفاحو
.٦٢/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
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نامألاةمزحألادبتسالةجاحةمثنوكتالدق
ضرعتلمتحُينكلو.طيسبثداحيأدعب
ءانثأتمدخُتسايتلانامألاةمزحأتاعومجم
ةرايزبمق،اذل.فلتلاوأفعضللثداحيأ
نامألاةمزحأتاعومجمصحفلكيدلليكولا
.اهلادبتساوأ
لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
.ثداحلاتقونامألاةمزحأ
نامألاةمزحأتادادشعضختنأبجي
وأ،ثداحلةبكرملاضرعتةلاحيفصحفلل
دادعتساحابصمةءاضإرارمتساةلاحيف
وأةبكرملاليغشتءدبدعبةيئاوهلاةداسولا
ةداسولادادعتساءوضعجار.اهلكتدايقءانثأ
.١١٤/ةيئاوهلا

ةيئاوهلادئاسولاماظن
ةيئاوهلاةداسولاماظن
:ةيلاتلاةيئاوهلادئاسولابةزهجمةبكرملا
قئاسللةيمامأةيئاوهةداسو.
يمامألابكارللةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلا
قئاسللةيطسوةيمامأةيئاوهةداسو.

يجراخلايمامألابكارللو
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

قئاسللدعقملايفةتبثم
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهةداسو.

يمامألابكارللدعقملايفةتبثم
يجراخلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فصلاويناثلافصلاباكرلوقئاسلل
قئاسلافلخةرشابمنيسلاجلاثلاثلا

فقسلاراطإيفةتبثمةيئاوهةداسو.
فصلاباكرلويجراخلايمامألابكارلل
ةرشابمنيسلاجلاثلاثلافصلاويناثلا
يجراخلايمامألابكارلافلخ

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

٦٦.

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(

)عبتي(ريذحت

ىلعدانتسالامدعباكرلاىلعبجي
اهلباقممونلاوأةيبناجلاذفاونلاوأباوبألا
ىلعيوتحتيتلاسولجلانكامأيف
تامدصللةصتممةيبناجةيئاوهدئاسو
ةتبثمةيئاوهدئاسووأ/ودعاقملايفةتبثم
.فقسلاراطإيف

ريذحت}
لباقمنوفقينيذلالافطألاضرعتيدق
دنعاهنمبرقلابوأةيئاوهةداسوةيأ
مق،اذل.ةافولاوأةميسجةباصإلاهخافتنا
.ةبكرملايفلافطألاتيبثتبًامود
عجار،كلذبمايقلاةيفيكىلععالطإللو
عّضرلاوأ٧٤/اًنسربكألالافطألا
.٧٦/راغصلالافطألاو
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ىلعةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضدجوُي
زمراهيلعرهظييتلاو،تادادعلاةعومجم
.ةيئاوهلاةداسولا
يئابرهكلاماظنلاصحفبماظنلاموقيو
يأدوجومدعنمققحتللةيئاوهلاةداسولل
تناكاذإامعحابصملااذهكملعُيو.لاطعأ
.المأيئابرهكلاماظنلايفةلكشمكانه
.١١٤/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

ةصاخلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
.ةدايقلاةلجعفصتنميفقئاسلاب

بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولادجوت
ةحوليففرطلاىلعسلاجلايمامألا
.بكارللةيبناجلاتاسايقلاةزهجأ

ىلعةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.قئاسلادعقمرهظليلخادلابناجلا

لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج
ةوقصتمتيتلاةيئاوهلادئاسولادجوت
قئاسلادعاقميفةتبثملاويبناجلامادطصالا
يففرطلاىلعسلاجلايمامألابكارلاو
.بابلاىلإبرقألادعاقملاروهظبناج
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لثامملابكارلابناج،قئاسلابناج
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولادجوت
يجراخلايمامألابكارلاوقئاسللفقسلا
يناثلافصلايفنوسلجينيذلاباكرلاو
قوففقسلايففارطألاىلعثلاثلاو
.ةيبناجلاذفاونلا

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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يأعضتال،هيلعءانبو.ةخوفنملاةيئاوهلا
الوةيئاوهلاةداسولاوبكارلانيبمسج
ةرصىلعءيشيأعضووأطبربمقت
ةداسوةيأءاطغىلعوأةدايقلاةلجع
.هنمبرقلابوأىرخأةيئاوه
لوسنوكلاودعقملاتاقحلممدختستال
ةيئاوهلاةداسولاخافتناراسمقيعتيتلا
يفةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلا
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاوأدعاقملا
.ةيطسولا
ةبكرملافقسبءيشيأتيبثتبمقتالو
راطإيفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاةطساوب
ةورعوألبحهيجوتقيرطنعفقسلا
يفو.ةذفانلاةحتفوأبابيأربعدش
راسمةقاعإمتيفوس،كلذبمايقلاةلاح
يفةتبثملاةخوفنملاةيئاوهلاةداسولا
.فقسلاراطإ

ةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم
؟ةيئاوهلا
ماظنعجار.ةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملا
ةيئاوهلاتاداسولا.٦٣/ةيئاوهلاةداسولا
دحلاةمدصلاتزواجتاذإخفتنتلةممصميه
دئاسولاماظنخافتنالجأنمنيعملا

ىدمبؤبنتللخافتنالادودحمدختسُتو.ةيئاوهلا
اهيلعنوكينألمتحملانميتلاةدشلا
ةيئاوهلادئاسولاخفنىنستيىتحثداحلا
ةدوزمةبكرملا.باكرلاتيبثتيفةدعاسملاو
ةداسولاماظندعاستةينورتكلاتارعشتسمب
توافتتدقو.ةمدصلاةدحديدحتىلعةيئاوهلا
صاخلاميمصتلاىلعدامتعالابخافتنالادودح
.ةبكرملاب
يفخافتناللةممصمةيمامألاةيئاوهلادئاسولا
ةطسوتملاةيمامألاهبشوأةيمامألاثداوحلا
لامتحاليلقتيفةدعاسمللةديدشلاوأ
ةيساسأةروصبو،ةميسجتاباصإلضرعتلا
يمامألابكارلاوقئاسلاردصوسأريف
.يجراخلا
ةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفندمتعيال
لب.ةبكرملاريسةعرسىدمىلعساسألاب
ماطترالامتييذلاءيشلاىلعكلذدمتعي
ءاطبإةعرسىدمو،ةمدصلاهاجتاو،هب
.ةبكرملا
ثداحيفةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخفتنتدق
اذإامىلعاًدامتعاةفلتخمتاعرسبعقي
ىلعوأاهمامأدجويءيشبةبكرملاتمطترا
اًتباثءيشلااذهناكاذإامىلعو،اهنمةيواز
.اًعستموأاًقيض،اًنيلوأاًدماج،اًكرحتموأ
خافتناللةيمامألاةيئاوهلادئاسولامّمصُتمل
وأةيفلخلاتامداصتلاوأةبكرملابالقناءانثأ
.ةيبناجلاتامداصتلانمديدعلايف
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دئاسوبةبكرملاتدوُز،كلذىلعةوالعو
دئاسولاموقت.ةيلاعةينقتبةيمامأةيئاوه
طبضبةيلاعلاةينقتلابةيمامألاةيئاوهلا
.مداصتلاةدحبسحدناسملا
دعقملاعضوسجمباًضيأةدوزمةبكرملا
عضوةبقارمنمراعشتسالاماظننكمييذلا
دعقملاعضومرعشتسمرفويو.قئاسلادعقم
خافتناةيلمعطبضلاهمادختسامتيتامولعم
.قئاسللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
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
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضاومىلععالطإلل
.٦٥/؟ةيئاوهلادئاسولادجوتنيأ

؟ةيئاوهلاةداسولاكيمحتفيك
ةيمامألاتامداصتلايفباكرلاسماليدق
ىتح،ةطسوتملاوأةديدشلاةيمامألاهبشو
ةلجع،نامألاةمزحألمهئادتراةلاحيف
دقامك.تاسايقلاةزهجأةحولوأةدايقلا
ةيبناجلاتامداصتلايفباكرلاسمالي
ةلاحيفىتح،ةديدشلاوأةطسوتملا
نميلخادلاءزجلا،نامألاةمزحألمهئادترا
.ةبكرملا
ةيامحلاةلمكتىلعةيئاوهلادئاسولالمعت
عيزوتقيرطنعنامألاةمزحأاهرفوتيتلا
مسجىلعرثكأيواستلابمداصتلاةوق
.بكارلا
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يفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتمّمُصدقو
بالقنادنعخفتنتنأنكمييتلافقسلا
رودصوسوؤرءاوتحايفةدعاسمللةبكرملا
سولجلاعضاوميفنيسلاجلاباكرلا
.ثلاثلاويناثلاولوألافصلايفةيفرطلا
فقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاتممُصو
ةبكرملابالقنادنعخفتنتنأنكمييتلا
جورخللضرعتلارطخليلقتيفةدعاسملل
دنعيئزجوألماكلكشبةبكرملانمةونع
ماظنيأدوجومدعنممغرلاىلع،اهبالقنا
تالاحةفاكثودحنودةلوليحلاهنكمي
.ةبكرملانمةونعجورخلا
ةدعاسملاةيئاوهلادئاسولامّدقتالدقنكلو
ىزعُيو،مداصتلاتالاحنمةدععاونأيف
البكارلاةكرحنأىلإيساسألكشبكلذ
عجار.ةيئاوهلادئاسولاهذههاجتايفنوكت
.٦٦/؟ةيئاوهلاةداسولاخفتنتنأيغبنيىتم

الإةيئاوهلادئاسولاىلإرظنلابجيال،اذل
ةمزحأززعتيتلاءايشألانماهنأىلع
.نامألا

ةداسولاخافتنادعبىرتساذام
؟ةيئاوهلا
دئاسولاوةيمامألاةيئاوهلادئاسولاخافتنادعب
ةتبثملاوتامدصللةصتمملاةيبناجلاةيئاوهلا
ةعرسبدئاسولاهذهشمكنت،دعاقملايف
نمصاخشألاضعبنأةجردل،ةريبك
دق.دئاسولاهذهخافتنااوكرديالألمتحملا

،ةيطسولاةيمامألاةيئاوهلاةداسولانوكت
فقسلايفةتبثملاةيئاوهلادئاسولاكلذكو
ةرتفليئزجلكشبلقألاىلعخافتناللةلباق
تانوكمضعبلظتدقو.اهخافتنادعبام
.قئاقدةدعلةنخاسةيئاوهلاةداسولاةدحو
عجار،ةيئاوهلادئاسولاعضومىلععالطالل
.٦٥/؟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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نمجورخلاعيطتستالنكلوسفنتلا
،ةيئاوهلاةداسولاخافتنادعبةبكرملا
حتفقيرطنعيقنءاوهىلعلصحاف
ىلعةوالعو.باوبألادحأوأذفاونلاىدحإ
دعبسفنتلايفتالكشمتهجاواذإ،كلذ
كيلعبجيف،ةيئاوهلاةداسولاخافتنا
.ةيبطلاةياعرلاىلعلوصحلليعسلا

،باوبألالافقأحتفتدقةزيمبةدوزمةبكرملا
تارشؤملغشتو،ةيلخادلاحيباصملالغشتو
دعبدوقولاماظنقلغتو،ةضماولاريذحتلا
.يكيتاموتوألكشبةيئاوهلادئاسولاخافتنا
خفننودكلذكةزيملاطيشنتكنكمي
ةرتفزواجتيثدحدعب،ةيئاوهلاةداسولا
ليغشتفاقيإدعب.اًقبسمةددحمةينمز
ماظندوعي،ىرخأةرمهليغشتمثلاعشإلا
نكميو؛يداعلاليغشتلاعضوىلإدوقولا
حيباصملاليغشتفاقيإوباوبألالفق
ءاوضأليغشتفاقيإنكميامكةيلخادلا
رصانعمادختسابةزامغلارطاخملابريذحتلا
نميأضرعتاذإ.تازيملاهذهيفمكحتلا
الدقف،مداصتثداحيففلتللةمظنألاهذه
.داتعملاككلذدعبهتفيظويدؤي
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ريذحت}
دئاسولاحتفلاًيفاكاًمادطصانأامك
فئاظوباًرارضأاًضيأببسيدقةيئاوهلا
دوقولاماظنلثم،ةبكرملايفةماه
نإوىتح.خلإ،هيجوتلاولمارفلايماظنو
مادطصادعبةدايقللةلباقةبكرملاتدب
نأنكميةيفخمرارضأدجوتدقف،لدتعم
.اًبعصاًرمأةنمآلاةدايقلالعجت
ةداعإةلواحمتدرأاذإرذحلايخوتكيلع
.مادطصاعوقودعبكرحملاليغشتءدب

نمديدعلايفيمامألاجاجزلاضرعتي
ىلإيدؤتيتلاةدشلابنوكتيتلاثداوحلا
هوشتببسبرسكللةيئاوهلاةداسولاخافتنا
لعفباًضيأيمامألاجاجزلارسكنيدق.ةبكرملا
سلاجلايمامألابكارللةيئاوهلاةداسولا
.فرطلاىلع
ةرمخافتناللةممصمةيئاوهلادئاسولا.

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

.ىرخأءازجأىلعهلامتشالمتحُي
ةجاحلاةبكرملاةمدخليلديطغيو
.ىرخألاءازجألالادبتسال

صيخشتةدحوبةزهجمةبكرملا.
ليجستىلعلمعتثداحللراعشتساو
عجار.ثداحيأعوقودعبتامولعملا
/ةيصوصخلاوةرايسلاتانايبليجست

.٣٣١/ثدحلاتانايبتالجسمو٣٣٠

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

باكرلاراعشتساماظن
صاخبكارلاراعشتساماظنةرايسلابدجوي
ءيضيسو.يفرطلايمامألابكارلاعضومب
ىلعبكارللةيئاوهلاتاداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعيولعلالوسنوكلا

ليغشتلافاقيإوليغشتلاازمرنوكيسو
صحفءاهتنادنع.ماظنلاصحفءانثأنييئرم
زمروأليغشتلازمرامإرهظيفوسفماظنلا
ةداسولاعضورشؤمعجار.ليغشتلافاقيإ
.١١٥/بكارللةيئاوهلا

ليغشتبكارلاراعشتساماظنفقوي
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
يأرثأتتال.ةنيعمفورظلظيفيفرطلا
.بكارلاراعشتساماظنبىرخأةيئاوهةداسو
دعتتاساسحببكارلاراعشتساماظنلمعي
يفرطلايمامألابكارلادعقمنماًءزج
تاساسحلاميمصتمتدقو.نامألامازحو
لكشبسلاجبكاردوجونعفشكلل
طيشنتيغبنيناكاذإامديدحتو،حيحص
يمامألابكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
.المأخافتنالليفرطلا
لافطألانإف،ثداوحلاتاءاصحإلًاقفوو
لكشبمهتيبثتدنعًانمأرثكأعضويفنونوكي
لافطألادعقميفيفلخدعقميفمئالم
.مهماجحأومهنازوألمئالملاحيحصلا
دعقميفلقأوأاًماع١٢لافطألادييقتمزلي
.ةبكرملابيفلخ
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف
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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
لافطألانامأماظنعضوبًاقلطممقتالو
ىتح،يمامألادعقملايففلخللهجتملا
فاقيإديقةيئاوهلاةداسولاتناكاذإ
نامأماظننيمأتةلاحيفو.ليغشتلا
دعقميفمامأللهجتملالافطألادعاقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
دعاقمنامأةمظنأتيبثتلضفيو.نكمم
ةاعارمبجي.يفلخلادعقملايفلافطألا
لافطألالقنلىرخأةبكرممادختسا
.اًرفوتمريغيفلخلادعقملانوكيامدنع

فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمت
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
:ةلاحيفيفرطلايمامألا
دعقميفسلاجدحأكانهنكيمل.

.يفرطلايمامألابكارلا
دعقميفعيضردوجوبماظنلارارقإ.

.لافطألا
ىلعنميفرطلايمامألابكارلاماق.

.تقولانمةرتفلدعقملا
ماظنيفةريبكةلكشمدوجوةلاحيف.

راعشتساماظنوأةيئاوهلادئاسولا
.بكارلا

فاقيإببكارلاراعشتساماظنموقيامدنع
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
ليغشتلافاقيإرشؤمنإف،يفرطلايمامألا
ةداسولانأبكريكذتلكلذكلظيو،ءيضيس
رشؤمعجار.ليغشتلاديقتسيلةيئاوهلا
.١١٥/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضو

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

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
يفامأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
يفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظن

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجت
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
١١٤/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف

دعقملليغشتلارشؤمةءاضإةلاحيف
لافطألانامأ
فاقيإلبكارلاراعشتساماظنميمصتمتدقل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
دوجوماظنلارعشتسااذإيفرطلايمامألا
ةلاحيف.لفطلاتيبثتناكميفعيضرلفط
:ليغشتلارشؤمةءاضإولفطدعقمبيكرت

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
.ةبكرملانملفطلادعقمةلازإبمق.٢
دعقملانمةيفاضإءايشأيأةلازإبمق.٣

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكّلدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

عابتإبلفطلادعقمبيكرتدعأ.٤
ةكرشلانمةمدقملاتاهيجوتلا
ىلإعجراولفطلادعقملةعنصملا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
وا٨٩/)يفلخلادعقملايفنامألا
مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٩١/)يمامألادعقملايفنامألا

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

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

.ةبكرملاليغشتدعأ.٦

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

ليغشتلافاقيإرشؤمةءاضإةلاحيف
غلابصخشمجحببكاريأل

يفسلجيغلابمجحبصخشكانهناكاذإ
ناكنكلو،يفرطلايمامألابكارلادعقم
نأنكميف،اًئيضمليغشتلافاقيإرشؤم
صخشلااذهسولجمدعببسبكلذنوكي
قيشعتببسبوأحيحصلكشبدعقملايف
مدختسا.لافطألانامأماظنلفقةزيم



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

دناسملاودعاقملا٧٢
نعفشكلابماظنللحامسللةيلاتلاتاوطخلا
ةيئاوهلاةداسولاطيشنتلو،صخشلااذه
:يفرطلايمامألابكارللةيمامألا

.ةبكرملاليغشتفقوأ.١
دعقملانمةيفاضإداوميأةلازإبمق.٢

ةيطغأوأتاداسولاوأنيطاطبلالثم
تاكلّدموأدعاقملاتاناخسوأدعاقملا
.دعاقملا

يدومععضويفدعقملارهظعض.٣
.لماكلكشب

عضويفسولجلاصخشلانمبلطا.٤
ىلعهطسوتعمدعقملايفيدومع
هيلجرطسبودعقملاةداسو
.حيرملكشب

مازحنمفتكلاءزجبحسمتاذإ.٥
قيشعتمتيسف،هتياهنىتحبكارلا
ببسيدقاماذهو.لافطألاتيبثتلفق
راعشتساماظنموقينأدصقنودب
ةيئاوهلاةداسولالمعفاقيإببكارلا
مجحبمهنممباكرلاضعبل
كنكمي،رمألااذهثدحاذإ.نيغلابلا
مثلماكلابهتداعإومازحلاطبركف
بحسنودىرخأةرممازحلاطبر
.ةياهنلاىتحجراخلاىلإمازحلا

نمبلطاوةبكرملاليغشتدعأ.٦
ةدملعضولااذهيفءاقبلاصخشلا
ةءاضإدعبقئاقدثالثوأنيتقيقد
.ليغشتلارشؤم

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
ةيمهألوحةيفاضإتامولعملانمديزمل
.لفطلادعقملمئالملامادختسالا
داوملانمةكيمسةقبطدوجورثؤيدقو
وأةداسووأةيناطبدوجولثم،ةيفاضإلا
دعاقملاةيطغألثمعيبلادعبامتازيهجت

ىلعدعاقملاتاكلّدمودعاقملاتآفدمو
نحنو.بكارلاراعشتساماظنلمعةءافك
وأدعاقملاةيطغأمادختسامدعبكيصون
امءانثتسابىرخألاعيبلادعبامتازيهجت
عجار.كتبكرملزروتوملارنجةكرشهدمتعت
دئاسوبةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
نمديزملاىلععالطإلل٧٣/ةيئاوه
ىلعرثؤتدقيتلاتاليدعتلالوحتامولعملا
.ماظنلالمعةيفيك
يأعضوةلاحيفليغشتلارشؤمءيضُيدق
وأديلاةبيقحوأتافلملاةبيقحلثممسج
يأوألومحملارتويبمكلاوأةلاقبلاسيك
يفو.رغاشدعقمىلعرخآينورتكلإزاهج
مسجلاةلازإبمقف،كلذيفةبغرلامدعةلاح
.دعقملانم

ريذحت}
دعقملفسأءايشألانيزختضراعتيدق
رهظوبكارلادعقمةداسونيبوأبكارلا
ماظنلمئالملاليغشتلاعمدعقملا
.بكارلاراعشتسا

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

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

ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ
ةيئاوهدئاسوب
نمريغتنأاهنأشنمتاقحلمةفاضإدنع
عافترالاوأتامدصلاصتممماظنوألكيهلا
يندعملاحوللاوأ،ةيمامألاةهجاولاوأ
ليغشتنودلوحتدقاهنإف،ةبكرملابيبناجلا
.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(
.٦٩/باكرلاراعشتساماظن

ةتبثمةيئاوهدئاسوبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
،ةبكرملابالقنادنعخافتناللفقسلاراطإب
/مجحلاةفلتخمتالجعلاوتاراطإلارظناف

ةمهملاتامولعملاىلععالطإلل٢٨٦
.ةيفاضإلا
ةبكرملاىلعليدعتءارجإمزليناكاذإ
لوحةلئسأكيدلتناكوكيدلةقاعإببسب
ماظنىلعرثؤتستاليدعتلاهذهتناكاذإام
تناكاذإوأ،ةبكرملابةيئاوهلاتاداسولا
ماظنرثأتةيناكمإلوحةلئسأكيدل
ببسيألةبكرملاليدعتبةيئاوهلاتاداسولا
.هعملماعتتيذلاليكولاىلإعجرا،رخآ
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دناسملاودعاقملا٧٤
ةيئاوهلاةداسولاماظنصحف
ةنايصةيلمعلةيئاوهلادئاسولاماظنجاتحيال
ققحتو.مظتنملكشبةلودجملادبتساوأ
.ةيئاوهلاةداسولازيهجتحابصملمعنم
.١١٤/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوضعجار

هيبنت

مئالملكشبةيئاوهلاةداسولالمعتالدق
فالغرسكوأحتفوأفلتةلاحيف
رسكوأحتفبمقتال،اذل.ةيئاوهلاةداسولا
دوجوةلاحيفو.ةيئاوهلادئاسولاةفلغأ
وأةحوتفمةيئاوهدئاسوةيطغأيأ
وأ/وءاطغلالادبتسايغبنيف،ةروسكم
ىلععالطالل.ةيئاوهلاةداسولاةدحو
دجوتنيأعجار،ةيئاوهلادئاسولاعضوم
ةرايزبمق،اذل.٦٥/؟ةيئاوهلادئاسولا
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولا

ةداسولاماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعبةيئاوهلا

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

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

لافطألادعاقم
اًنسربكألالافطألا

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

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

دنتسيله.نضحلا-فتكلامازحطبربمق.
تناكاذإ؟فتكلاىلعفتكلامازح
اذإ.رابتخالايفرمتساف،معنبةباجإلا
مادختسالواحف،البةباجإلاتناك
اذإ،يفلخلانامألامازحلحيرملاهجوملا
ةمزحأةحارةلدأ"عجار.اًحاتمناك
فتكلامازحتحت"ةيفلخلانامألا
حيرملاهجوملاناكاذإ.٥٧/رجحلاو
رقتسيالفتكلامازحناكوأ،حاتمريغ
دعقمىلإعوجرلابمقف،فتكلاىلع
.معدلا

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

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

:لاؤس
ءادترالةبسانملاةقيرطلايهام
؟نامألاةمزحأ

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

"ةيفلخلانامألاةمزحأةحارةلدأ"اًضيأعجار
.٥٧/رجحلاوفتكلامازحتحت

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

لافطألانوكيسو.ةبكرملانمةونعجورخلل
نامألاةمزحأمادختسالةجاحيفًانسربكألا
.مئالملكشب

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



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

دناسملاودعاقملا٧٦

ريذحت}
مازحءادترابلفطيألًاقلطمحمستال
.هرهظفلخفتكلامازحعضوعمنامألا
ةميسجةباصإللفطلاضرعتينأنكمي
نضاحلا-فتكلامازحلهئادترامدعدنع
تبثيالألمتحملانمثيح.مئالملكشب
.ثداحعوقوةلاحيفلفطلافتكلامازح
،ةريبكةروصبمامألللفطلاكرحتيدقو
يفةباصإللهضرعتةصرفنمديزيامم
لفطلاضرعتيدقامك.سأرلاوةبقرلا
دق،ذئدنعو.نضاحلامازحلفسأقالزنالل
لكشبنطبلاىلعمازحلاةوقزكترت
تاباصإلكضرعتيفببستيدقامم.لماك
فتكلامازحريرمتبجيو.ةتيمموأةريطخ
.ردصلاربعوفتكلاقوف

راغصلالافطألاوعّضرلا
اذهو!ةيامحللةبكرملايفصخشلكجاتحي
نلف.نيرخآلالافطألاعيمجوعضّرلالمشي
مجحورمعوأةعوطقملاةفاسملاريغت
لئاسومادختسالصخشلكةجاحبكارلا
.نامألابةقلعتملادييقتلا

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح
ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

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

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

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

مدختسُتةزهجأيهلافطألانامأةمظنأ
هعضوميفهتيبثتوألفطلاسولجماكحإل
وألافطألادعاقماًنايحأىمستوةبكرملايف
.ةرايسلادعاقم

نامأةمظنأنمةيسيئرعاونأةثالثدجوت
:لافطألا
مامأللهجتملالافطألانامأماظن.
فلخللهجتملالافطألانامأماظن.
تيبثتللمازحبةدوزملاةززعملادعاقملا.

عضوملايف
بسانملالافطألانامأماظنديدحتدمتعي
ىلعاًضيأوهرمعوهنزووهمجحىلعكلفطل
قفاوتياذهلافطألانامأماظنناكاذإام
.المأاهبهمادختسامتيسيتلاةبكرملاعم
عونلكلةفلتخملازرطلانمديدعلارفاوتت
دنع،اذل.لافطألانامأةمظنأعاونأنم
ممصمهنأنمققحت،لافطأدعقمءارش
.تاكرحمبةدوزملاتابكرملايفمادختسالل
عمهريفوتمتييذلاتاميلعتلاليلديفدري
نزولابةقلعتملادويقلالافطألانامأماظن
صاخلالفطلانامأماظنبةصاخلالوطلاو
نمديدعلارفوتي،كلذىلإةفاضإلابو.اذه
لافطألابسانتيتلالافطألانامأةمظنأ
.ةصاخلاتاجايتحالايوذنم
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ريذحت}
ةباصإللسأرلاوقنعلاضرعترطخليلقتل
نيمأتيغبني،ثداحعوقولاحيف
لافطأللنامأةمظنأيفعضرلاولافطألا
رمعىتحلافطأللكلذوفلخللةهجاوم
ىصقألادحلامهغولبنيحلوأ،نيتنس
ةمظنأمادختسالددحملانزولاولوطلل
.لافطألانامأ

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

لافطألادييقتةمظنأ

فلخللهجتملاعضّرلالافطألانامأماظن
فلخللهجتملالفطلانامأماظنرفوي
سولجلاحطسعضوعمدييقتلاةيناكمإ
.عيضرلارهظللباقم
هتبثيوعيضرلانامألاتالامحماظنكسمي
ثداحيأعوقوةلاحيفظفاحيو،هناكميف
.دعقملايفعيضرلاتيبثتىلع

مامأللهجتملالافطألانامأماظن
مامأللهجتملالافطألامامأماظنرفويو
مادختساعملفطلامسجدييقتةيناكمإ
.نامألاتالامح
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٧٩ دناسملاودعاقملا

ةززعملادعاقملا
مازحبةدوزملاةززعملادعاقملامدختسُت
حُلصيدُعيمللافطأللعضوملايفتيبثتلل
ةهجتملالافطألانامأةمظنأمادختسا
تادحولاتممُص.مهنسربكلمهعممامألل
مازحماظنةمئالمىدمنيسحتلةززعملا
وحنبلفطلاربكينأىلإةبكرملابنامألا
ةميلسةروصبسولجلاهنكميثيحبفاك
رابتخاعجار.ززعمدعقمىلإةجاحلانود
ربكألالافطألايفنامألامازحةمءالمىدم
.٧٤/اًنس

ةبكرملايفيفاضإلافطأدعقمتيبثت

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

ضرعتلاةصرفنمدحلايفةدعاسملل
يفلافطألادعقمطبرماكحإبجي،ةباصإل
نامأماظنتيبثتبجي،مثنمو.ةبكرملا
ةمزحأمادختسابةبكرملادعاقميفلافطألا
نمجراخلانضحلامازحءزجوأنضحلا
مادختسالالخنموأ،نضحلا-فتكلامازح
تيبثتلاطاقنعجار.)ةكساملا(LATCHماظن
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
ضرعتيدقو.تامولعملانمديزملل٨١/
مدعةلاحيفثداحيأيفديدهتلللافطألا
يفمئالملكشبلافطألادعقمتيبثت
.ةبكرملا

،يفاضإلافطأنامأماظنطبضنيمأتدنع
:يليامعجار

ماظنىلعةمدقملاتاميلعتلاتاقصلم.١
لافطألانامأ

نامأماظنعممدقملاتاميلعتلاليلد.٢
لافطألا

ةبكرملاكلامليلد.٣
اذل،ةيمهأتاذلافطألادعاقمتاميلعتدعتو
ةعنصملاةكرشلانمةليدبةخسنىلعلصحا
.اهرفوتمدعةلاحيف
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع
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دناسملاودعاقملا٨٠
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
راعشتساماظنفاقيإضارتفاىلعو
بكارللةيئاوهلاةداسولاليغشتبكارلا
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يمامألا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ليغشتفاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلاةداسولا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
تيبثتةلاحيفو.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقملايفمامأللهجتملافطأدعقم
بكارلادعقمكيرحتبًامودمقف،يمامألا
.نكممدحىصقأىلإفلخلليمامألا
يأيفلافطألادعقمتيبثتلضفيو
.يفلخدعقم
ديزملل٦٩/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم

نامأةمزحأبلافطألانامأماظنتيبثتدنع
تاميلعتلاةساردبمق،يفلخدعقمعضويف
نمققحتلللافطألانامأماظنعمةقفرملا
.ةبكرملاهذهعمهقفاوت
دعاقملاولافطألادعاقمسايقريغتي
دعاقمبسانيدقاهضعبو،اًريثكةززعملا
.اهريغنمرثكأةنيعمسولج
نامأماظنهيفعضتيذلاناكملابسح
الدق،لافطألانامأماظنمجحولافطألا
نامألاةمزحأىلإلوصولاىلعاًرداقنوكت
باكرللةرواجملا)LATCH(تاتبثموأ
مدعبجي.لافطألانامأةمظنألوأنيرخآلا
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٨١ دناسملاودعاقملا
ماظنببستاذإةرواجملادعاقملامادختسا
عملخادتاذإوألوصولاعنمبلافطألانامأ
.نامألامازحدش
نمدكأت،لافطألانامأماظنبيكرتدنع
هتيبثتوهعمةدراولاتاميلعتلاعابتا
.حيحصلكش
لافطألادعقمنأكينيعبصنعضتنأبجي
يفةبكرملايفكرحتيدقًاديجتبثملاريغ
اممئجافمفقوتوأمادطصاثودحةلاح
ةبكرملايفنيرخآلاصاخشألاضّرعُي
لافطأدعقميأتيبثتنمدكأت،اذل.ةباصإلل
ةلاحيفىتح-مئالملكشبةبكرملايف
.هيفلفطيأسولجمدع

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

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

طيرشمادختسابلافطأدعقمبيكرتدنعو
تاتبثملامادختساًاضيأكيلعبجي،يولع
ماظنطبرماكحإلنامألاةمزحأوأةيلفسلا
مدعبجيو.مئالملكشبلافطألانامأ
مادختسابًاقلطملافطألادعقمبيكرت
.طقفنييولعلاتبثملاوطيرشلا
نامأةلامحبلافطألانامأماظنلةبسنلاب
نزولالصيثيح،مامأللةهجاومطاقن٥نم
مجك٢٩٫٥ىلإنامألاماظنولفطللعٰمجملا
جالزملاتيبثتطاقنامإمدختسا،)الطر٦٥(
مازحوأ،يولعلبحتيبثتةطقنعمةيلفسلا
نوكيامدنع.يولعلاطيرشلاتيبثتعمنامألا
نمربكأنامألاماظنولفطللعٰمجملانزولا

نامألامازحمدختسا،)الطر٦٥(مجك٢٩٫٥
.طقفيولعلالبحلاتيبثتةطقنعم
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دناسملاودعاقملا٨٢
لافطألانامأةمظنأطبرلاهبىصوملاقرطل

لفطللعمجُملانزولانامألاماظنعون
لافطألانامأماظن+

Xعمةنيبملاةدمتعملاطبرلاقرطىوسمدختستال

LATCH–تاتبثملا
طقفةيلفسلا

طاقن–LATCHطقفنامألامازح
ةيلفسلاتيبثتلا
طيرشلاتيبثتةطقنو
يولعلا

ةطقنونامألامازح
طيرشلاتيبثت
يولعلا

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
فلخللهجاوملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

٢٩٫٥ىلإلصيام
)الطر٦٥(مجك

XX

لافطألانامأماظن
مامأللهجتملا

مجك٢٩٫٥نمربكأ
)الطر٦٥(

X

مازحعم(لافطألانامأماظنتيبثتعجار
وا٨٩/)يفلخلادعقملايفنامألا
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٩١/)يمامألادعقملايف

لافطألانامأةمظنأىلعةمالععضومتيس
ةمالعب٢٠١٤سرامرهشدعباهجاتنإمتيتلا
يتلالفطلانزودودحىلإةراشإللةددحم
.اهعملمعلاLATCHماظنلنكمي
لافطأنامأماظنطبرةيفيكحضوييليام
.ةبكرملايفتاقحلملاهذهب

يفسولجلاعضاومعيمجلكتسيل
هذهيف.ةيلفسفيطاطخبةدوزمةرايسلا
تاثبثمعم(نامألامازحمادختسامزليةلاحلا
دعقمنيمأتل)نكمأنإةيولعلاةطرشألا
نامأماظنتيبثتعجار.لفطلاتيبثت
دعقملايفنامألامازحعم(لافطألا
وا٨٩/)يفلخلا
نامألامازحعم(لافطألانامأماظنتيبثت
.٩١/)يمامألادعقملايف
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٨٣ دناسملاودعاقملا
ةيلفسلاتاتبثملا

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

يولعلاطيرشلاتبثم

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

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

تاتبثموةيلفسلاتاتبثملاعقاوم
ةيولعلاةطرشألا

٦٠/٤٠-يناثلافصلا
H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم

.ةيولعلاةطرشألل
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دناسملاودعاقملا٨٤

يدرفدعقم-يناثلافصلا
H:نيتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم
.نييلفس
I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم

.ةيولعلاةطرشألل

ثلاثلافصلادعقم
I:تاتبثمبةدوزملاسولجلاعضاوم

.ةيولعلاةطرشألل

،ةيلفسلاتاتبثملاعقومديدحتيفةدعاسملل
،نيقصلمىلعسولجعضوملكيوتحي
دعقملارهظنيبةدوجوملاةّيطلانمبرقلاب
.هتداسوو

ةطرشألاتاتبثمعقومديدحتيفةدعاسملل
دجوييولعلاطيرشلاتبثمزمرنإف،ةيولعلا
ةبسنلابةيولعلاةطرشألاتاتبثمنمبرقلاب
فصلادعاقملةبسنلاب.يناثلافصلادعاقمل
ىلعيولعلاطيرشلاتبثمزمردجوي،ثلاثلا
.ةبالقلاةحوللا

يدرفلا-يناثلافصلادعقم
ٍناثفصدعاقمبةزهجملازرُطللةبسنلاب
يفيولعلاطيرشلاتاتبثمنوكت،ةيولد
دعقملاةداسونميفلخلايلفسلاءزجلا
دكأت.يناثلافصلايفسولجعضوملكل
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٨٥ دناسملاودعاقملا
عضومفلخدجويتبثممادختسانم
دعقمبيكرتعضوميفةرشابمسولجلا
.لفطلا

٦٠/٤٠-يناثلافصلادعقم
ٍناثفصدعاقمبةزهجملازرُطللةبسنلاب
يولعلاطيرشلاتاتبثمنوكت،٦٠/٤٠ةبسنب
دعقملاةداسونميفلخلايلفسلاءزجلايف
دكأت.يناثلافصلايفسولجعضوملكل
عضومفلخدجويتبثممادختسانم
دعقمبيكرتعضوميفةرشابمسولجلا
.لفطلا

ثلاثلافصلادعقم
طيرشلاتاتبثمدجوت،ثلاثلافصللةبسنلاب
كرح.دعقملارهظدنسمرهظىلعيولعلا
.تاتبثملاىلإلوصوللفلخللةبالقلاةحوللا
عضومفلخدجويتبثممادختسانمدكأت
دعقمبيكرتعضوميفةرشابمسولجلا
.لفطلا
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
طبرةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
طبرةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
لافطألانإف،ثداوحلاتايئاصحإلًاقفو
دنعًانمأرثكأعضويفنونوكيعضّرلاو
دييقتماظنيفمئالملكشبمهدييقت

يفتبثملاعضّرلادييقتماظنوألافطألا
عضومتينيأعجار.يفلخلاسولجلاعضوم
نمديزملل٨٠/لافطألانامأماظن
.تامولعملا

نممٰمصُملالافطألانامأماظنتيبثت
LATCHماظنلجأ

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

ريذحت}
ةريطختاباصإلضرعتلارطاخمنمدحلل
رثكأطبريدافت،مداصتلاءانثأةتيمموأ
يدؤيدقف.دحاوتبثمبلافطأدعقمنم
تبثمبدحاولافطأدعقمنمرثكأطبر
وأطابرلاوأتبثملاكاكفناىلإيدرف

)عبتي(
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دناسملاودعاقملا٨٦

)عبتي(ريذحت

امك.ثداحيأعوقودنعرسكللامهضرعت
نورخآلاصاخشألاوألفطلاضرعتيدق
.ةباصإلل

ريذحت}
تاباصإللافطألاضرعتينأنكمي
مازحفافتلاةلاحيفقانتخاللوأةريطخ
قالغإماكحإنكمي.مهقنعلوحفتكلا
نكميالنكلوهلفقلاحفتكلامازح
ىلعهبحسدنعفتكلامازحلفقمتي.هكف
ءاغلإمتيو.دادشلاجراخةفاسملالوط
هعجارتبحامسلادنعفتكلامازحلفق
نكميالنكلو،دادشلالخادلماكلاب
قنعلوحهفافتلاةلاحيفكلذثودح
فتكلامازحلفقةلاحيف.لافطألادحأ
،لافطألادحأقنعلوحهفافتلاو
هذهيفمازحلاكفلةديحولاةقيرطلاف
.هعطقمتينأيهةلاحلا
ةمدختسمريغنامأةمزحأةيأطبربمقو
نكميالثيحب،لافطألانامأماظنفلخ
مازحبحسا.اهيلإلوصولالافطألل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لماكلكشبدادشلاجراخىلإفتكلا
نامأماظنفلخمازحلاماكحإوهلفقل
.لافطألانامأماظنبيكرتدعب،لفطلا

هيبنت

ريسوتبثمماظنةطبرأكاكتحابحمستال
.ةبكرملانامأةمزحأبضفخنملالافطألا
اذإو.ءازجألاهذهفلتىلإاذهيدؤيدقف
نامألاةمزحأكيرحتبمقف،رمألامزل
نيبواهنيبكاكتحالابنجتلةطوبرملا
لافطألاريسوتبثمماظنةطبرأ
.ضفخنملا
نوكيامدنعدعقملارهظيطبنجت
دعقملايطبمقتال.ًالوغشمدعقملا
.نامألامازحطبرةلاحيفغرافلايفلخلا
وأنامألامازحفلتىلإاذهيدؤيدقف
هتداعإونامألامازحكفبمق،اذل.دعقملا
.دعقملايطلبق،نيزختلاعضوىلإ

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

تاتبثملابةيلفسلاةطبرألاطبربمق.١
ماظنناكاذإو.اهطبرماكحإوةيلفسلا
ةيلفسةطبرأبزهجمريغلافطألانامأ
البولطملاسولجلاعضومناكوأ
تيبثتبمقف،ةيلفستاتبثمهبرفوتي
مازحمادختسابلافطألانامأماظن
يصوتامدنعيولعلاطيرشلاونامألا
نامأماظنلةعنصملاةكرشلاكلذب
ةكرشلاتاميلعتىلإعجراو.لافطألا
تاميلعتلاولافطألادعقملةعنصملا
ةبسنلاب.ليلدلااذهيفةدراولا
فصلابةيفرطلاسولجلاعضاومل
قيعيسأرلادنسمناكاذإ،ثلاثلا
،لفطلانامأماظنلحيحصلابيكرتلا
رظنا.سأرلادنسمعلخنكمملانمف
"سأرلادنسمبيكرتةداعإوةلازإ"
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنتحت
.٨١/)LATCHماظن(لافطألل

عضوملةيلفسلاتاتبثملانعثحبا.١.١
.بولطملاسولجلا
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٨٧ دناسملاودعاقملا
.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١.٢
دعقمبةيلفسلاةطبرألاطبرا.١.٣

مكحأوةيلفسلاتاتبثملابلافطألا
.اهطبر

دعقملةعنصملاةكرشلاتناكاذإ.٢
،يولعلاطيرشلاطبربيصوتلافطألا
تبثمبيولعلاطيرشلاطبربمقف
عجراو.هطبرمكحأو،يولعلاطيرشلا
دعقملةعنصملاةكرشلاتاميلعتىلإ
:ةيلاتلاتاوطخلاعبتاولافطألا
.يولعلاطيرشلاتبثمنعثحبا.٢.١

ةحوللاكرح،ثلاثلافصللةبسنلاب
تاتبثمىلإلوصوللفلخللةبالقلا
.ةيولعلاطيرشلا

يولعلاطيرشلاطبروهيجوتبمق.٢.٢
دعقمتاميلعتلاقفوهطبرمكحأو
:ةيلاتلاتاميلعتلاوكيدللافطألا

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،يدرفطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

الهمدختستيذلاعضوملاناكاذإ
عمسأردنسمىلعيوتحي
مقف،جودزمطيرشلكمادختسا
.دعقملارهظىلعأطيرشلاهيجوتب

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
لباقسأرللتبثموأدنسمهب
،ًادرفماًطيرشمدختستتنأوطبضلل
سأرلاتبثموأدنسمعفركنكميف
مئاوقنيبلفسأىلإطبارلاهيجوتو
.سأرلاتبثموأدنسم

همدختستيذلاعضوملاناكاذإ
وأتباثسأردنسمىلعيوتحي
ًاطيرشمدختستتنكوسأرللتبثم
لوحطيرشلاهيجوتبمقف،ًايدرف
نميفرطلاوأيلخادلابناجلا
.سأرلاتبثموأدنسم
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دناسملاودعاقملا٨٨

رّفوتيهمدختستيذلاعضولاناكاذإ
تباثوأطبضلللباقسأردنسميف
،اًجودزماًطبارمدختستتنأو
دنسملوحطبارلاهيجوتكنكميف
.سأرلا

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

سأرلادنسمبيكرتةداعإوةلازإ
.يئزجلكشبمامأللدعقملارهظِوطا.١

ديزملل٥٢/ثلاثلافصلادعاقمعجار
.تامولعملانم

،سأرلادنسمتاماعدبرارزألاطغضا.٢
.جراخللسأرلادنسمبحساو

دعقمليولعلاطيرشلاتبثمررم.٣
.سأرلادنسملفسألفطلا

لخدأ،فلخللاًهجومسأرلادنسمامنيب.٤
تاحتفلايفسأرلادنسمتاماعد
.دعقملارهظدنسمىلعأبةدوجوملا

.لفسأللسأرلادنسمعفدا.٥
دكأتللدعقملاسأردنسمكيرحتلواح.٦

.هناكميفهلفقنم
دعألافطألانامأماظنةلازإدنع.٧

مادختسالبقسأرلادنسمبيكرت
.سولجلاعضوم

ريذحت}
سأرلادناسمطبضوبيكرتمدعيدؤي
ضرعتلربكأةصرفدوجوىلإمئالملكشب
يكوشلالبحلا/ةبقرلاتاباصإلباكرلا

)عبتي(
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٨٩ دناسملاودعاقملا

)عبتي(ريذحت

ةدايقبمقتال،اذل.ثداحعوقوةلاحيف
دناسمطبضوبيكرتمتيملامةبكرملا
.مئالملكشبباكرلاةفاكلسأرلا

LATCHماظنءازجألادبتسا
مداصتثداحدعب

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

ريسوتبثمماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
يأءانثأهمادختسامتوضفخنملالافطألا
ءازجأبيكرتلةجاحةمثنوكتدقف،ثداح
.LATCHماظنلةديدج

لامعأءارجإوةديدجءازجأبيكرتمزليدقو
ماظنمادختسامدعةلاحيفىتححالصإ
ةلوطملاةطرشألاوةيلفسلاتيبثتلاتاقلح
.ثداحلاتقو)LATCH(لافطألادعاقمل

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

LATCH،ةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجارف
٨١/)LATCHماظن(لافطأللىلفسلا
نامأماظنبيكرتةيفيكىلععالطإلل
عضوموLATCHماظنمادختسابلافطألا
نامأماظنتيبثتةلاحيفو.بيكرتلا
نامأمازحمادختسابةبكرملايفلافطألا
تيبثتلاطاقنرظناف،ًايولعًاطيرشهمادختساو
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
طيرشلاتاتبثمعقاومىلععالطإلل٨١/
.يولعلا
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا

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

٨٠.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.١
ةيبناجلاسولجلاعضاوملةبسنلاب
سأرلادنسمناكاذإ،ثلاثلافصلاب
،لفطلادعقملحيحصلابيكرتلاقيعي
عجار.سأرلادنسمعلخنكمملانمف
"سأرلادنسمبيكرتةداعإوةلازإ"
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنتحت
.٨١/)LATCHماظن(لافطألل

ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٢
ةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا
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ىتحميزبإلايفجالزملاةحولعفدا.٣
.اهناكميفاهرارقتساتوصعمست
جالزملاةحوللوخدمدعةلاحيف
دكأتللصحفاف،ميزبإلالخادلماكلاب
.بسانملاميزبإلامدختستكنأ
نعاًديعب،ميزبإلاىلعريرحتلارزعض
كفنكميثيحب،نامألانامأماظن
اذإةعرسبنامألامازحميزبإ
.رمألاىضتقا

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

لفسألطغضا،مازحلاطبرماكحإل.٥
ءزجبحساولافطألادعقمىلع
ءزجطبرماكحإلمازحلانمفتكلا
مازحلخدأمث،مازحلانمنضحلا
دعقمبيكرتدنعو.كساملايففتكلا
نمنوكيدق،مامأللهجتملافطأ
ىلعطغضللكتبكرمادختساديفملا
ماكحإءانثألفسألللافطألادعقم
.مازحلاطبر
كساملاجراخلمازحلابحسلواح
متيملاذإف.كساملالفقنمدكأتلل
.٥و٤نيتوطخلارركف،كساملالفق

طيرشبًادوزملافطألادعقمناكاذإ.٦
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتاف،يولع
مادختساصخياميفلافطألادعقمل
يتلاتاميلعتلاعجار.يولعلاطيرشلا
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٩١ دناسملاودعاقملا
طاقنرظناولفطلادعقمعميتأت
لافطأللىلفسلاةطرشألاوتيبثتلا
.٨١/)LATCHماظن(

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

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
يولعلاطيرشلاناكاذإو.هبصاخلانيزختلا
مقف،يولعلاطيرشلاتاتبثمدحأبًاطوبرم
.هلصفب
عضوملسأرلادنسمعلخمتدقناكاذإ
لبقهبيكرتدعأف،ثلاثلافصلابسولج
ةداعإوكف"عجار.سولجلاعضوممادختسا
تيبثتلاطاقنتحت"سأرلادنسمبيكرت
)LATCHماظن(لافطأللىلفسلاةطرشألاو
ةداعإلوحتامولعملانمديزمل٨١/
.حيحصلكشبسأرلادنسمبيكرت

عم(لافطألانامأماظنتيبثت
)يمامألادعقملايفنامألامازح
دعيو.ةيئاوهدئاسوبةبكرملاهذهتزهُج
تيبثتلًانمأرثكألاناكملايفلخلادعقملا
متينيأعجار.مامأللهجتملالافطألادعقم
.٨٠/لافطألانامأماظنعضو

ماظنبةبكرملازيهجتمت،كلذىلعةوالعو
ليغشتفاقيإلمٰمصُمبكارلاراعشتسا
بكارللةيفرطلاةيمامألاةيئاوهلاةداسولا
ماظنعجار.ةنيعمفورظلظيفيمامألا
ةداسولاعضورشؤمو٦٩/باكرلاراعشتسا
ديزملاىلعلوصحلل١١٥/بكارللةيئاوهلا
نامألاتامولعمكلذيفامب،تامولعملانم
.ةمهملا
هجتملالافطألادعقمعضوبًاقلطممقتالو
يتلارطاخملانألكلذو.مامألايففلخلل
اًدجةريبكفلخللهجاوملالفطلااهلضرعتي
.ةيئاوهلاةداسولاتخفتنالاحيف

ريذحت}
دعقميفسلاجلالفطلاضرعتيدق
ةميسجةباصإلفلخللهجاوملافطأنامأ
ةيئاوهلاةداسولاخافتناةلاحيفةافولاوأ
اذهو.يفرطلايمامألابكارللةيمامألا
هجتملالافطألادعقمرهظنأىلإىزعُي

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةداسولانمةياغللًابيرقنوكيدقفلخلل
لفطلاضرعتيدقو.ةخوفنملاةيئاوهلا
هجاوملافطأنامأدعقميفسلاجلا
ةلاحيفةافولاوأةميسجةباصإلمامألل
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخافتنا
يفبكارلادعقمناكو،يفرطلايمامألا
.يمامأعضوم
بكارلاراعشتساماظنماقاذإىتح
يمامألابكارللةيئاوهلاةداسولافاقيإب
.لاطعألانمماظنيأملسيالف،يبناجلا
ةيأخافتنامدعنامضهنكمينمدجويالو
ريغفورظلاضعبلظيفةيئاوهةداسو
ةداسولافاقيإةلاحيفىتح،ةداتعملا
.ةيئاوهلا
فلخللةهجتملالافطألادعاقمتيبثتبمق
فاقيإةلاحيفىتح،يفلخلادعقملايف
نيمأتبتمقاذإ.ةيئاوهلاةداسولاليغشت
دعقميفمامأللهجتملافطأنامأدعقم
اًمئاديغبنيف،يفرطلايمامألابكارلا
دحىصقأىلإفلخللدعقملاكيرحت
يفلافطألادعقمتيبثتلضفيو.نكمم
.يفلخدعقميأ
ديزملل٦٩/باكرلاراعشتساماظنعجار
.تامولعملانم
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دناسملاودعاقملا٩٢
،اًيولعاًطيرشمدختسيلافطألادعقمناكاذإ
ىلفسلاةطرشألاوتيبثتلاطاقنعجار
ىلعفرعتلل٨١/)LATCHماظن(لافطألل
.يولعلاطيرشلاتبثمعقاوم
عضوميأيفلافطألادعقمتيبثتبمقتالو
ضرفةلاحيفيولعلاطيرشلاتبثمنودب
تيبثتةرورضيلحملاوأينطولانوناقلا
تاميلعتلارارقإةلاحيفوأ،يولعلاطيرشلا
تيبثتةرورضبلافطألادعقمعمةقفرملا
.يولعلاطيرشلا
نيمأتلنضحلا-فتكلامازحمادختسادنع
تاميلعتلاعبتا،عضولااذهيفلافطألادعقم
:ةيلاتلاتاميلعتلاولافطألادعقمعمةدراولا

دحىصقأىلإفلخللدعقملاكّرح.١
لافطألادعقمتيبثتلبقنكمم
وأىلعأللدعقملاكرح.مامأللهجتملا
،رمألامزلاذإ،مئاقعضولدعقملارهظ
نامأماظنليوقتيبثتىلعلوصحلل
.لافطألا
بكارلاراعشتساماظنفقويامدنع
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
نمف،يفرطلايمامألابكارلل
فاقيإرشؤمءيضينأضرتفملا
عضورشؤمىلعدوجوملاليغشتلا
لظينأوبكارللةيئاوهلاةداسولا
عجار.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
/بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم

١١٥.

.دعقملاىلعلافطألادعقمعض.٢
ءازجأريرمتبمقوجالزملاحولطقتلا.٣

ةبكرملانامأمازحبرصخلاوفتكلا
وألافطألانامأماظنلوطىلع
دعقمتاميلعتكلحضوتسو.هلوح
.ةيلمعلاهذهبمايقلاةيفيكلافطألا

،مازحلاطبضلجالزملاةحولةلامإبمق
.ةرورضلادنع

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

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

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

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

،ةيئاوهلاةداسولاليغشتفاقيإمتاذإ
يفليغشتلافاقيإرشؤمئضيفوسف
لظيوبكارللةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
.ةبكرملاليغشتءدبدنعًائيضم
عملافطألانامأماظنبيكرتةلاحيف
يف"ناونعلارظناف،ليغشتلارشؤمةءاضإ
ماظنل)ليغشت(Onرشؤملاةءاضإةلاح
راعشتساماظنلفسأدراولا"لافطألانامأ
.٦٩/باكرلا

مازحكفبمق،لافطألانامأماظنةلازإلو
عضوىلإدوعيىتحهكرتاوةبكرملانامأ
.هبصاخلانيزختلا
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نيزختلا٩٤

نيزختلا

نيزختلاتادحو
٩٤................نيزختلاتادحو
ةزهجأةحوليفنيزختلا

٩٤.....................تاسايقلا
٩٤...............تازافقلاقودنص
٩٥.................حادقألالماوح
٩٥......ةيسمشلاتاراظنلانزخم
دنسميفنيزختلاعضوم
٩٥........................عراذلا
٩٥.........ةيفلخلانيزختلاةريجح
لوسنوكلايفنيزختلا

٩٦......................يزكرملا

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
٩٦..................عئاضبلاةطبرأ
٩٦.................ةمءالملاةكبش
٩٧.................نامألاةعومجم

ىلعةعتمألاليمحتةكبشماظن
فقسلا
٩٧.............فقسلاةصنمماظن

نيزختلاتادحو

ريذحت}
تاريجحيفةداحوأةليقثءايشأنّزختال
يدؤتدق،مداصتثودحلاحيف.نيزختلا
ثودحوءاطغلاحتفىلإءايشألاهذه
.ةباصإ

ةزهجأةحوليفنيزختلا
تاسايقلا

ىتحخانملابمكحتلاماظنحولرزسملبمق
ذفنمدجويدق.ًايكيتاموتوأحاتفنالاببابلاأدبي

USBليلدعجار.نيزختلاةقطنميف
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلليغشتلا
ءانثأنيزختلاةقطنمبابقلغىلعظفاح
.ةدايقلا
أدبيىتحخانملابمكحتلاماظنلفسأسملا
.اًيكيتاموتوأقالغإلاببابلا

تازافقلاقودنص

قودنصقلغأ.رزلاىلعطغضا،هحتفل
.اًيوديتازافقلا
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٩٥ نيزختلا
حادقألالماوح

ىلإلوصولل،هكرتاوءاطغلاىلعطغضا
.حادقألالماوح
عفدا.حادقألالماوحمامأنيزختةفرغدجوت
.اهحتفلمامأللضبقملا

ةيسمشلاتاراظنلانزخم

ىلعدجويةيسمشلاتاراظنلانيزختعضوم
.ةزيملاهذهترفوتاذإ,يولعلالوسنوكلا
هررحوءاطغلاىلعتبثملارزلاطغضا
.لوصولل

عراذلادنسميفنيزختلاعضوم
عارذدنسمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ةدوجوملاةقلحلابحسا،يفلخلادعقملاب
ىلإلوصولللفسأىلإعارذلادنسمىلعأ
.باوكألاتالماح

ةيفلخلانيزختلاةريجح

ةقطنمةيضرأيفنيزختعضومكانه
.لوصوللضبقملاعفرا.ةيفلخلانيزختلا
.ميظنتلاىلعةدعاسمللمسقُمكانه
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نيزختلا٩٦
يزكرملالوسنوكلايفنيزختلا

سبقمدجوي.لوصوللعفراوضبقملابحسا
تاقحلملاةقاطذفنموUSBذفانمويفاضإ
.لخادلابةزهجألماحولقنةريجحو
ةيفاضإسباقمدجوتلوسنوكلاةرخؤميف
.نيزختةقطنموةقاطذفنمو
و١٠٥/تاقحلملاليغشتسباقمعجار
.هيفرتلاوتامولعملاماظنلليغشتلاليلد

لخادةدربملاةروصقملاليغشتلطغضا
اذإكلذويزكرملالوسنوكلايفنيزختلا
.ةزيملاهذهترفوت
ظافتحالايفةدربملاةروصقملادعاست
اهنمضرغلاسيلنكلولئاوسلاةدوربب
ظافتحاللحلصتال.ةئفادلالئاوسلاديربت
.اهديمجتبجييتلاداوملاب

ةيفاضإلانيزختلاتازيم
عئاضبلاةطبرأ

.يفلخلانيزختلازيحيفتيبثتاتورعدجوت
عنمواهتيبثتوعئاضبلامزحلاهمادختسانكمي
.ةبكرملالخاداهتكرح

ةمءالملاةكبش
يفةدوجوملانيزختلاةقطنمةكبشمدختسا
مامألايفةريغصلالامحألانيزختلةرخؤملا
ةكبشلامادختسامدعبجي.ناكمإلاردق
.ةليقثلالامحألانيزختل
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٩٧ 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

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

نكمياهنإف،فقسلاةصنمبزيهجتلاةلاحيف
تاكبشلةبسنلاب.ةعتمألاليمحتلاهمادختسا
يوتحتاليتلافقسلاىلعةعتمألاليمحت
ةدمتعمضراوعءارشنكمي،ضراوعىلع
كنكمي.ةيفاضإعطقكزروتوملارنجنم
.تامولعملانمديزملليكوبرقأةعجارم
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نيزختلا٩٨

هيبنت

فقسلاةصنمىلعةلومحعضونإ
وأ)ًالطر٢٢٠(مغك١٠٠ىلعاهنزوديزي
نيبناجلاىلعوأيفلخلاءزجلايفاهقيلعت
ةلومحليمحتبمقتال.ةبكرملابرضيدق
اًمئادمقو)ًالطر٢٢٠(مجك١٠٠نعديزت
يٍواستلابرقتستثيحبةلومحلاليمحتب
بجحوةقاعإبمقتالوعطاقتلانيب
ةلومحلاطبرا.اهذفاونوأةرايسلاحيباصم
.نامأب

ءايشألانادقفوأرارضألاثودحبنجتل
نمدكأت،ةدايقلاءانثأةكبشلاىلعةلومحملا
ليمحتنإ.ةكبشلاضراوعيفاهطبرماكحإ
عافترانمديزيفقسلاةكبشقوفعئاضب
ةيلاعلاتاعرسلابنجت.ةبكرملالقثزكرم
ةداحلاتافطعنملاوةئجافملاتاقالطنالاو
الإو،ةئجافملاتاروانملاوةئجافملاةلمرفلاو
.ةبكرملايفمكحتلانادقفكلذنعمجنيدق
قرطىلعةليوطةفاسملدوقتستنكاذإ
فقوأ،ةيلاعتاعرسبدوقتستنكوأةرعو
ءاقبنمدكأتتلرخآلنيحنمةبكرملا
.اهناكميفةلومحلا
ىوصقلاةعسلازواجتتال،ةبكرملاليمحتدنع
ليمحتلالوحتامولعملانمديزمل.ةبكرملل
/ةرايسلاةلومحدودحعجار،ةبكرملاةعسو

١٧١.

تبثملايزكرملافقوتلاحابصمعقي
.ةيفلخلاةذفانلاجاجزقوف)CHMSL(اًيلاع
حطسىلعءايشألاليمحتنأنمدكأت
حابصملاجمةقاعإىلعلمعيالةبكرملا
.هفالتإوأاًيلاعتبثملايزكرملافقوتلا
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٩٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

رصانعوتادادعلا
ليغشتلا

مكحتلاحيتافم
١٠٠..............ةدايقلاةلجعطبض
١٠٠.....ةدايقلاةلجعليغشترصانع
١٠٠..............ةدايقلاةلجعةئفدت
١٠٠..............)هيبنتلاةلآ(قوبلا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١٠١......................يمامألا
جاجزلاةلساغ/ةحسام
١٠٣.......................يفلخلا
١٠٣........................ةلصوبلا
١٠٤.........................ةعاسلا
١٠٥.......تاقحلملاليغشتسباقم
١٠٦..............يكلساللانحشلا
١٠٨..................رئاجسلاةعالو
١٠٨................رئاجسلاضفانم

تارشؤملاوسيياقملاوريذحتلاحيباصم
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ

١٠٩...................تارشؤملاو
١١٠.......تاسايقلاةزهجأةعومجم
١١٢...................ةعرسلادادع
١١٢.................تافاسملادادع
١١٢.............ةلحرلاةفاسمدادع
نارودةعرسسايقم
١١٣......................كرحملا

١١٣..................دوقولاسايقم
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
١١٣......................كرحملا
١١٤.........نامألامازحبتاريكذتلا
ةداسولادادعتساءوض
١١٤......................ةيئاوهلا
ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
١١٥.......................بكارلل
١١٦..............نحشلاماظنءوض
ءوض(فئاظولاددعتمرشؤملاحابصم

١١٦...............)كرحملاصحف
١١٨.......لمارفلاماظنريذحتءوض

Electric Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١١٨....................)يئابرهكلا
Electricةنايص Parking Brake Light
نكرلالمارفحابصم(
١١٨....................)ةيئابرهكلا
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
١١٩...............)ABS(قالغنالل
١١٩..........يضايرلاعضولاةءاضإ
١١٩.......رطقلا/بحسلاعضوءوض
لصفيفةدايقلاعضوةءاضإ

١١٩........................ءاتشلا
Lane Keep Assist (LKA))ءوض

١١٩....)راسملاىلعءاقبلادعاسم
تابكرملانمريذحتلارشؤم
١٢٠......................ةيمامألا
١٢٠......رجلاليغشتفاقيإحابصم

ماظنفقوتحابصم
StabiliTrak.................١٢٠

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak.................١٢١

ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
١٢١.........كرحملاديربتلولحم
١٢٢...........تاراطإلاطغضءوض
١٢٢........كرحملاتيزطغضءوض
١٢٢.....دوقولاضافخناريذحتءوض
١٢٣....................نامألاءوض
١٢٣......يلاعلاءوضلاليغشتءوض
١٢٣..........حيباصملاليغشتركذم
تابثيفمكحتلاماظن

١٢٣.......................ةعرسلا
١٢٤....اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

تامولعملاتاشاش
تامولعمزكرم
١٢٤................)DIC(قئاسلا
١٢٧................ةيولعلاةشاشلا

ةبكرملالئاسر
١٣٠.................ةرايسلالئاسر
١٣٠...........كرحملاةقاطلئاسر
١٣٠...........ةرايسلاةعرسلئاسر
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٠
ةبكرملاىلعيصخشلاعباطلاءافضإ
١٣١...............ةرايسلاصيصخت

دعبنعلماشلامكحتلاماظن
لماشلامكحتلاماظنةجمرب

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

١٤٠.......................دعبنع

مكحتلاحيتافم
ةدايقلاةلجعطبض

لباقلايبوكسلتلاهيجوتلاةلجعطبضل
:اًيئابرهكةلامإلل
ةدايقلاةلجعكيرحتلمكحتلارصنعطغضا
.فلخللوأمامأللوألفسألوأىلعأل
.ةدايقلاءانثأةدايقلاةلجعطبضبمقتال

ةدايقلاةلجعليغشترصانع
نمهيفرتلاوتامولعملاماظنليغشتنكمي
ةلجعبليغشتلارصانعمادختسالالخ
"ةدايقلاةلجعليغشترصانع"عجار.ةدايقلا
.هيفرتلاوتامولعملاماظنليلديف

ةدايقلاةلجعةئفدت

وأةدايقلاةلجعةئفدتليغشتلطغضا:)
.ةزيملاهذهترفوتاذإكلذو،اهليغشتفاقيإ
.ةيصاخلاليغشتدنعرزلاراوجبرشؤمءيضي
أدبتىتحقئاقد٣وحنةدياقلاةلجعقرغتست
.نيخستلا

)هيبنتلاةلآ(قوبلا
ةلجعىلعaىلعطغضا،قوبلاليغشتل
.ةدايقلا
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يمامألاجاجزلاةلساغ/ةحسام

يمامألاجاجزلاةحسممليغشترصنعدجويو
.فاطعنالاةراشإعارذىلع
جاجزلاتاحسمميفمكحتلامتي
طيرشلاةرادإقيرطنعيمامألا
zدوجوملا FRONTهيلع.

.ةعيرستاحسم:1
w:ةئيطبتاحسم.
3INT)مةزيمتناكاذإ:)عطقتم
ردأ،ةأفطم)Rainsense(رطملارعشتس
zصرقلا FRONTراركتةدايزلىلعألل
راركتليلقتللفسأللوأتاحسملاثودح
رعشتسم(Rainsenseةزيمتناكاذإ.اهثودح
"Rainsense"رظنا،ليغشتلاديق)رطملا
.مسقلااذهيفاًقحال

OFF)تاحسامليغشتفاقيإل:)ءافطإلا
.يمامألاجاجزلا

صرقلاردأ،ةدحاوةحسملجأنم:8
،ةددعتمتاحسمءارجإل.هررحمثلفسألل
.لفسألاوحنصرقلاءاقبىلعظفاح
ةرفشىلعنمجلثلاوديلجلاحسما
ةرفشلاتناكاذإ.اهمادختسالبقتاحساملا
اهررحف،يمامألاجاجزلابةقصتلموةدمجتم
لادبتسابجي.ةيانعباهنعجولثلالزأوأ
لادبتساعجار.ةفلاتلاتاحساملاةرفش
.٢٥٩/تاحساملاشير

ًادئازًاليمحتفيثكلاديلجلاوأجلثلاببسيدق
يلخادعطاقلمعي.ةحساملاكرحمىلع
فاقيإىلعكرحملايفةيئابرهكلاةرئادلل
.هديربتنيحلكرحملا

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

ريذحت}
جلثلاةلازإباًمئادمق،ةرايسلاةدايقلبق
جاجزلاو،كرحملاءاطغنمديلجلاو
امب،ةرايسلاةرخؤمو،فقسلاو،يمامألا
دقثيح.ذفاونلاوحيباصملاعيمجكلذيف
مكارتنعةجتانلاةيؤرلاضافخنايدؤي
.مداصتثودحىلإديلجلاوجولثلا

ةحساملافاقيإ
عضوىلإلاعشإلاحاتفمليوحتةلاحيف
يفتاحساملانوكتامدنعليغشتلافاقيإ
wعضولا فقوتتس،3INTوأ،1،
.روفلاىلعتاحساملا

zكيرحتمتاذإامأ FRONTىلإOFF
١٠لالخوأقئاسلابابحتفمتينألبق
كرحتتوتاحساملاليغشتداعيسف،قئاقد
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإ
ءافطإلاعضوىلإلاعشإلاليوحتمتاذإو
لعفبتاحسملمعبتاحساملامايقءانثأ
ةجيتنوأيمامألاجاجزلالسغةيلمعءارجإ
كلتنإف،Rainsenseرطملارعشتسملمعل
ىتحلمعلايفرمتستفوستاحساملا
.يمامألاجاجزلاةدعاقىلإلصت
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رطملاساسح
عقيرعشتسمموقي،رطملافشكماظنعم
يمامألاجاجزلليولعلازكرملانمبرقلاب
جاجزلاىلعةطقاستملاءاملاةيمكفشكب
ةحسامددرتةعرسيفمكحتيو،يمامألا
.يمامألاجاجزلا
نمةقطنملاكلتىلعةظفاحملايغبنيو
حمسيىتحةبرتألانعاًديعبيمامألاجاجزلا
.ماظنللءادألضفأىلعلوصحلاب
3INT:ردأz FRONTعارذىلع
ليغشتدنعةيساسحلاطبضلةحساملا
.رطملارعشتسم

نمديزملىلعأىلإةضبقلافلبمقو.
.ةبوطرلادضةيساسحلا

INTدادعإليلقتللفسألرزلاردأ.
.ةبوطرلاهاجتلقأةيساسحل)عطقتم(

فاقيإل3INTعضولاجراخصرقلاكرح
.رطملاراعشتساةيلاعف

z AUTO)وأليغشتلطغضا:)يئاقلت
ليغشتلادنع.رطملاراعشتساةيصاخفاقيإ
zامنيب FRONTةيساسحعاضوأدحأيف
نكميهنإف،رطملاراعشتساةيصاخلحسملا
وأىلعأةيساسحةجردىلعتاحساملاطبض
لمعت،فاقيإلادنع.للبلاهاجتلقأ
نكميوينمزلصافبتاحسامكتاحساملا
.لقأوأىلعأحسمددرتىلعاهطبض

zليغشتةلاحيف AUTOليغشتءانثأ
عضويفلاعشإلاناكاذإوأ،لاعشإلا
zصرقوليغشتلا FRONTدحأىلع
zلمعيامنيبةيساسحلاعاضوأ AUTOوأ
ةلاسررهظتدقف،لمعلانعهفقوتءانثأ
تناكرطملاراعشتساةيصاخنأحضوت
.ةفقوتموأةلغشم

zوليغشتلاعضوىلعلاعشإلاناكاذإ
FRONTامنيبةيساسحلاعاضوأدحأىلع
z AUTOحضوتةلاسررهظتدق،لغشم

دحأىلعنوكينأبجيتاحساملاصرقنأ
رطملاراعشتساةيصاخةيساسحعاضوأ
.ليغشتلل

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

يمامألاجاجزلالسغماظن
L m:زمرهيلعدجوييذلاكارحملاعفدا

نميولعلاءزجلايفيمامألاجاجزلاةلسغم
لسغلالئاسشرل،فاطعنالاةراشإ
رمتستفوسو.تاحساملاطيشنتلو
ريرحتمتيىتحلمعلايفتاحساملا
.لسغلاتقولىصقألادحلاغولبوأكارحملا
ءارجإمتيدق،كارحملاريرحتمتيامدنع
ةلساغطيشنتةدملاًعبتةيفاضإتاحسم
٢٥٣/لسغلالئاسعجار.يمامألاجاجزلا
نازخءلملوحتامولعمىلعلوصحلل
.يمامألاجاجزلالسغماظنلئاس
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يفلخلاجاجزلاةلساغ/ةحسام

جاجزلاةحساميفمكحتلارصنعدجوي
.فاطعنالاةراشإعارذىلعيفلخلا
عارذلاكّرح،ةيفلخلاتاحسمملاليغشتلو
.ةحسمملاعضول

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

.حسملاتارمنيبلصافعميفلخلاجاجزلا
ON)ةيفلخلاةحسمملاليغشت:)ةءاضإلا.

=REAR)رزلااذهىلعطغضا:)فلخلل
لئاسشرلعارذلاةياهنيفدوجوملا
موقتفوسو.ةيفلخلاةذفانلاىلعليسغلا
اهدعبمث،ةيفلخلاةذفانلاليسغبتاحسمملا

اهتددحيتلاةعرسلاىلإدوعتسوأفقوتتس
عمطغضا،ليسغلاتارودنمديزمل.اًقبسم
.رزلااذهىلعرارمتسالا
اذإةيفلخلاةذفانلاةلسغم/ةحسمملمعتنل
ةيبناجلاذفاونلاوأةيفلخلاةباوبلاتناك
ناكاذإ.اًيئزجةحوتفموأةحوتفمةيفلخلا
ةيفلخلاةيبناجلاذفاونلاوأيفلخلابابلا
،ةيفلخلاتاحسمملاليغشتءانثأةحوتفم
مثنكرلاعضوىلإةحسمملادوعتسف
.فقوتت
ةلاحيف:ةيفلخلااريماكلاةآرمةلساغ
ةياهنبREAR=ىلعطغضا،كلذبزيهجتلا
تاسدعىلعلسغلالئاسشرلعارذلا
اريماكلاةآرمعجار.ةيفلخلاةآرملااريماك
.٣١/ةيفلخلا

ةيفلخلاةحساملاعارذةعومجمةيامح
كرح،ةيلآتارايسةلسغممادختسادنع
عضولاىلإةيفلخلاةحساملاليغشترصنع

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

Reverse Gear Wipes)لقانحسم
)يسكعةكرح
يفةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإ
ةحساملالمعتفوسف،فاقيإلاعضو
امدنعةرمتسمةروصباًيكيتاموتوأةيفلخلا
عوجرلا(Rعضويفسرتلارييغتعارذنوكي
يمامألاجاجزلاةحسامموقتو،)فلخلل
.ةعرسلاةعفترموأةضفخنمحسمتايلمعب
ةيفلخلاةحساملاليغشترصنعناكاذإامأ
يفسورتلارييغتعارذو،فاقيإلاعضويف
ةحسامموقتو،)فلخللعوجرلا(Rعضو
لصاوفتاذحسمتايلمعبيمامألاجاجزلا
ةيفلخلاةحساملاموقتفوسف،ةينمز
.ةينمزلصاوفتاذحسمتايلمعباًيكيتاموتوأ
.ةزيملاهذهليغشتفاقيإوأليغشتنكمي
.١٣١/ةرايسلاصيصختعجار

جاجزلالسغماظننازخمادختسامتي
جاجزلاويمامألاجاجزلانمٍلكليمامألا
نازخلايفلئاسلاىوتسمصحفا.يفلخلا
.لمعياللسغلايماظننميأناكاذإ
.٢٥٣/لسغلالئاسعجار

ةلصوبلا
يفةلصوبةشاشىلعةبكرملالمتشتدق
لبقتستو.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
نمىرخألاتامولعملاوهيجوتلاةلصوبلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٤
)GPS(يملاعلاعقاوملاديدحتماظنيئاوه
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظنو
.ةبكرملاةعرستامولعموتابثلا
لالخلمعييكلةلصوبلاماظنميمصتمت
نارودلاتاجردوألايمألانمنيعمددع
ماظنرامقأنمةراشإىلإجاتحينألبق
ةشاشضرعتامدنعو.يملاعلاعقاوملا
ةفاسملةبكرملاةدايقبمق،CALةلصوبلا
نأنكميثيح،ةحوتفمةقطنميفةريصق
.يملاعلاعقاوملاماظنةراشإلبقتست
اًيكيتاموتوأةلصوبلاماظنموقيفوسو
ديدحتماظنةراشإةداعتسامتتىتمديدحتب
.ةيناثةرمهيجوتلارفويامك،يملاعلاعقاوملا

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

ةعاسلاطبض
تقولا
:تقولاطبضل

سملبمق،ةيسيئرلاةحفصلانم.١
.خيراتلاوتقولاسملمث،تادادعإلا

−وأ+سملامث،تقولاطبضسملا.٢

،قئاقدلاوأتاعاسلاليلقتوأةدايزل
.)ًءاسم(PMوأ)اًحابص(AMرييغتو

وأ١٢تاعاسلاطبضلةعاس12سملا.٣
.ةعاس٢٤

ةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٤
.ةقباسلا

خيراتلا
:خيراتلاطبضل

سملبمق،ةيسيئرلاةحفصلانم.١
.خيراتلاوتقولاسملمث،تادادعإلا

−وأ+سملامثخيراتلاطبضسملا.٢

وأمايألاوأروهشلاليلقتوأةدايزل
.تاونسلا

ةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٣
.ةقباسلا

يكيتاموتوألاطبضلا
خيراتلاوتقولاثيدحتمتيس،ليغشتلادنع
.اًيكيتاموتوأ
:يكيتاموتوألاطبضلادادعإل

سملبمق،ةيسيئرلاةحفصلانم.١
.خيراتلاوتقولاسملمث،تادادعإلا

.خيراتلاطبضوأتقولاطبضسملا.٢

ـليغشتددحمث،يلآدادعإسملا.٣
طبضلليودي-فاقيإوأفتاوهةكبش
.خيراتلاوتقولليوديلا

ةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٤
.ةقباسلا

الدق،يكيتاموتوألاطبضلاليغشتةلاحيف
ةعاسلاىلعضورعملاتقولاثيدحتمتي
تاذةقطنميفةدايقلادنعروفلاىلع
.ديدجتيقوت

ةعاسلاراهظإ
ىلعةيمقرلاةعاسلارهظتس،ليغشتلادنع
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاش
:ةعاسلاضرعطبضل

سملبمق،ةيسيئرلاةحفصلانم.١
.خيراتلاوتقولاسملمث،تادادعإلا

وأفاقيإددحمث،ةعاسلاراهظإسملا.٢
.ليغشت

ةمئاقلاىلإةدوعللةدوع]سملا.٣
.ةقباسلا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

١٠٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
تاقحلملاليغشتسباقم
رايتتلوف١٢تاقحلملاليغشتسباقم
رشابم
فدهبتاقحلملاءابرهكذفانممادختسانكمي
فتاهلالثم،ةيئابرهكلاتادعملالاخدإ
.MP3لغشموأ،يويلخلا

ليغشتلسباقمةسمخىلعةبكرملايوتحت
:تاقحلملا
ىلعحادقألالماوحنمبرقلابدحاو.

طسوألالوسنوكلا
طسوألالوسنوكلالخاددحاو.
لوسنوكلانميفلخلاءزجلاىلعدحاو.

طسوألا
ةهجثلاثلافصلادعقميفدحاو.

قئاسلا
ةهجةيفلخلاليمحتلاةقطنميفدحاو.

بكارلا
ةلاحيفهبيكرتدعأومادختساللءاطغلاعفرا
.مادختسالامدع
تاقحلملاليغشتسباقمليغشتمتي
:يليامك
دوجوملاتاقحلملاليغشتسبقم.

لوسنوكلابحادقألالماوحنمبرقلاب
تاقحلملاةقاطعضويفلمعيطسوألا
نكميسبقملااذه.)RAP(ةزجتحملا

ةقاطوأRAPمادختسابلمعيلهتئيهت
ليغشتسبقمناكاذإ.ةيراطبلا
يفدجاوتلاءانثأاًمدختسمتاقحلملا
كلذببسيدقف،ةيراطبللةقاطلاعضو
RKEماظنلاسرإزاهجنيبًالخادت
عجار.ةبكرملالمعتالدقو،ةبكرملاو
.١٧٥/ليغشتلاحاتفمعضاوم

لخاد،تاقحلملاليغشتسباقم.
لوسنوكلافلخو،طسوألالوسنوكلا
دنعيبرهكلارايتلاباهدادمإمتي،طسوألا
يفلاعشإلادوجووأةبكرملاليغشت
،)تاقحلم(ACC/ACCESSORYعضولا
١٠لالخقئاسلابابحتفمتيىتحوأ
عجار.ةبكرملاليغشتفاقيإنمقئاقد
/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط

١٧٨.

دعقميفتاقحلملاليغشتسباقم.
ةيفلخلاليمحتلاةقطنمبوثلاثلافصلا
.تاقوألالكيفرايتلابةلصوم

ريذحت}
كرتتال.ةقاطلاباًمئادجراخملاريفوتمتي
سباقملابةلوصومةيئابرهكلاتادعملا
ةبكرملانألةبكرملامادختسامتيالامدنع
يفببستونارينلااهيفلعتشتنأنكمي
.ةافولاوأةباصإلا

هيبنت

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

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

هيبنت

ذفانميفةليقثتادعمقيلعتيدؤيدق
نامضهيطغيالفلتثودحىلإءابرهكلا
ءابرهكلاذفانمميمصتمت.ةبكرملا
لثم،طقفتاقحلملاءابرهكتاعمشل
.يويلخلافتاهلانحشكالسأ
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٦
٢٢٠/٢٣٠تاقحلملاليغشتسبقم
ددرتمرايتتلوف
٢٢٠/٢٣٠سبقمبةدوزملاتارايسلايف
ةفنصملاتاقحلملاىوسمدختستالتلوف
.تلوف٢٢٠/٢٣٠رايتعملماعتلل
نكمياذهتاقحلملاليغشتسبقم
مدختستةيئابرهكةزهجأليصوتلهمادختسا

.ىصقأدحكتاو١٥٠
ةرخؤميفتلوف٢٢٠/٢٣٠ةقاطذفنمدجوي
.يزكرملالوسنوكلا
هنأحضويلذفنملاىلعرشؤمحابصمءيضي
ءدبدنعحابصملاءيضي.مادختسالاديق
يتلاةزهجألاليصوتعم،ةبكرملاليغشت
ملو،سبقملابتاو١٥٠نملقأىلإجاتحت
.ماظنلايفلطعفاشتكامتي
لاعشإلانوكيامنيحرشؤملاءوضءيضيال
عضومتيملاذإوأ،ليغشتفاقيإعضويف
.صصخملاذفنملايفلماكلكشبةزيهجتلا
١٥٠نمرثكأمدختستةزهجأليصوتمتاذإ
لمعت،ماظنلايفلطعفاشتكامتوأطاو
ةقاطلادادمإفاقيإىلعةيامحةرئاد
،ةرئادلاطبضةداعإل.رشؤملاحابصمئفطنيو
وأىرخأةرمهليصوتبمقمثزاهجلالصفا
ةرمهليغشتبمقمثلاعشإلافاقيإبمق
متيامدنعةقاطلاليغشتةداعإمتت.ىرخأ
لقأوأطاو١٥٠مدختستةزهجأليصوت
.ماظنلايفلطعفاشتكامتيملوذفنملاب

املتاقحلملاليغشتسبقمميمصتمتيمل
متاذإبسانملكشبلمعيالدقو،يلي
:ليصوت
دنعةيلاعةيئابرهكةردقكلهتستةزهجأ.

طغاضلابلمعتيتلاتادربملالثم،ءدبلا
ةيئابرهكلاةقاطلاتاودأو

اًرقتسمةقاطردصمبلطتتىرخأةزهجأ.
مكحتملاةيئابرهكلاةيطغألا:لثمةياغلل
رغصلايهانتمرتويبمكقيرطنعاهب
سمللةرعشتسملاحيباصملاو

ةيبطلاتازيهجتلا.

يكلساللانحشلا
نحشيوزترهوليك١٤٥ةردقبماظنلالمعي
.Qiعمقفاوتمدحاويكذفتاهًايكلسال
لدعمبنحشلاعيطتسيماظنلاةقاطجرخ
تابلطتملاًقفو)تاو٥(ريبمأ١ىلإلصي
.قفاوتملايكذلافتاهلا

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

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

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

ريذحت}
حولنمةبيرغلاماسجألاعيمجلزأ
يكذلاكفتاهنحشلبقنحشلا
تالمعلالثم،ةبيرغلاماسجألا.قفاوتملا
كباشموأمتاوخلاوأحيتافملاوأةيندعملا
نيبتدجاوتاذإ،تاقاطبلاوأقرولا
عفترتسفنحشلاحولويكذلافتاهلا
نايحأيف.ةريبكةروصباهترارحةجرد
فاشتكانحشلاماظنىلعرذعتيةردان
هيفرشحنييذلاتقولايفبيرغمسج
يكذلافتاهلانيببيرغلامسجلا
يكذلفتاهلاةلازإكيلع،نحاشلاو

)عبتي(
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١٠٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا

)عبتي(ريذحت

لبقبيرغلامسجلادربيىتحراظتنالاو
اليككلذونحشلاحولنمهتلازإ
.قورحللضرعتت

:قفاوتميكذفتاهنحشل
دق.نحشلاحولنمماسجألالكلزأ.١

دوجولاحيفنحشلابماظنلاأدبيال
يكذلافتاهلانيبةبيرغماسجأيأ
.نحشلاحولو

يكذلالومحملافتاهلازاهجعض.٢
نميفلخلاءزجلاىلعىلعأللهَهْجوو
.نحشلاةحول

ماكحإنمدكأت،نحشلالدعمةدايزلو
يفاًمامتهتزكرمويكذلافتاهلاتيبثت
دقف.هتحتءيشيأدوجونودلماحلا
كيمسلايكذلافتاهلابارجعنمي
للقيدقوأيكلساللانحاشلالمع
ليكولاىلإعجرا.نحشلاءادأنم
ديزمىلعلوصحللهعملماعتتيذلا
.تامولعملانم

ماظنةشاشيفVىلع{رهظتس.٣
ىلإاذهريشي.هيفرتلاوتامولعملا
ةحيحصةروصبيكذلافتاهلاعضو
عضوةلاحيف.نحشلالبقتسيهنأو
ملونحشلاحولىلعيكذلافتاهلا
فتاهلاةلازإكنكمي،{ضرعمتي
ةجرد١٨٠ةيوازبهبلقوهناكمنم
/عضولبقناوثثالثةدملراظتنالاو
.ىرخأةرمحوللاىلعفتاهلاةاذاحم
ءانثأانخاسيكذلافتاهلاحبصيدق
يف.اًيعيبطاًرمأدعياذهو.نحشلا
لقتدق،ةنخاسلاةرارحلاتاجرد
.نحشلاةعرس

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

OSSراعشإلاتامولعم
)ةيجمربلاتاميلعتلا(دوكيلعلوصحلل
ةرايزءاجرلا،جَتنملااذهيفنٰمضملاردصملا

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

LG Electronicsحوتفملاردصملادوكاًضيأ
ءادأةفلكتهيطغتلطوغضملاصرقلاىلعكل
طئاسولاةفلكتلثم(عيزوتلااذهلثم
ىلإبلطىلعءانب)ةجلاعملاونحشلاو
.opensource@lge.comينورتكلإلاديربلا
نمتاونس)٣(ثالثلحلاصضرعلااذه
.جَتنملاهيفتيرتشايذلاخيراتلا

Freescale-WCTةبتكم

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

.ةظوفحمقوقحلا
دوكعيزوتةداعإةيلمعظفتحتنأبجي.١

رشنلاوعبطلاقوقحراعشإبردصملا
هذهطورشلاةمئاقو،هالعأروكذملا
.يلاتلاةيلوؤسملاءالخإو

يئانثلكشلايفعيزوتلاةداعإدنع.٢
عبطلاقوقحراعشإرشنةداعإبجي
،هذهطورشلاةمئاقو،هالعأرشنلاو
/وقئاثولايفيلاتلاةيلوؤسملاءالخإو
عمةمٰدقملاداوملانماهريغوأ
.عيزوتلا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٠٨
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
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١٠٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا

سيياقملاوريذحتلاحيباصم
تارشؤملاو
سيياقملاوريذحتلاءاوضأ
تارشؤملاو
كهبنتنأسيياقملاوريذحتلاحيباصمناكمإب
نألبقكتبكرميفامةلكشمدوجوىلإ
وأحالصإةيلمعةيعدتسمريطخلكشبمقافتت
هابتنالالوحيدق.ةفلكتلاةظهابلادبتسا
ثودحنودسيياقملاوريذحتلاحيباصمىلإ
.تاباصإلا

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

نزاوتملانيوكتلا
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١١١ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ةداعإلةلباقلاتادادعلاةعومجم
نيوكتلا
.ضورعملاعاطقلالكشريغتيدق

نزاوتملانيوكتلا
قطانمثالثىلعنزاوتملانيوكتلايوتحي
لكفصتنميفةدحاو:ةيلعافتضرع
.سايقم

نّسحملانيوكتلا
ضرعقطانمثالثنّسحملانيوكتلانمضتي
.ةيلعافت

تاهاجتالايسامخمكحتلاحاتفممدختسا
ةدايقلاةلجعنمنميألابناجلابدوجوملاو
ريرمتلاوةفلتخملاضرعلاقطانمنيبلقنتلل
.تاشاشلانمديدعلالالخ
:ةعومجملانيوكترييغتل

Optionsةحفصلانعثحبا.١
قطانملاىدحإيف)تارايخلا(
.عاطقلابةيلعافتلا

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

زييمتللفسألريرمتلابمق.٣
Display Layout)ضرعلاطيطخت(.

.هديدحتلSELىلعطغضا،كلذدعبو
ةمئاقلايفطيطختلكليثمتمتي.٤

ةريغصةنياعمةحفصمادختساب
وأىلعألريرمتلابمق.ضرعلاطيطختل
SELىلعطغضا.ديدحتلازييمتللفسأل
.بولطملاةعومجملانيوكتديدحتل

Displayةمئاقلاءاهنإبمق.٥ Layout
طغضلاقيرطنع)ضرعلاطيطخت(
.Sىلع

ةعومجملاتاقيبطتتاشاش
قلعتتتامولعمةعومجملاضرعتنأنكمي
.فتاهلاوتوصلاوةحالملاب

ةحالملا
ضرعمتيسف،طشنقيرطكانهنكيملاذإ
،طشنقيرطكانهناكاذإامأ.ةلصوب
وأقيرطلاليلدءاهنإلSELىلعطغضاف
فاقيإوأةيتوصلاتابلاطملاليغشتل
.اهليغشت

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

فتاهلا
ىلعطغضا،فتاهلاقيبطتةحفصضرعءانثأ

SELةمئاقلاىلإلوخدللPhone)فتاهلا(.
نكتملاذإ،)فتاهلا(Phoneةمئاقلايف
ضرعكنكميف،ةطشنةيفتاهةملاكمكانه
وأةلضفملانمديدحتلاوأتاملاكملاثدحأ
تناكاذإامأ.لاصتالاتاهجلالخريرمتلا
توصمتككنكميف،ةطشنةملاكمكانه
.ةعامسلاليغشتوأفتاهلا
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عاطقلاتارايخةمئاق
:عاطقلاتارايخةمئاقىلإلوخدلل

يسامخمكحتلاحاتفممدختسا.١
نميألابناجلابدوجوملاوتاهاجتالا
ةحفصىلعروثعللةدايقلاةلجعنم

Options)قطانمدحأيف)تارايخلا
.عاطقلابةيلعافتلاضرعلا

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

ةمئاقلاىلإلوخدلل)تادحولا(Unitsزييمت
Unit)ةدحولا(.تادحورتخاUS)ةيزيلجنإ(

ىلعطغضلاقيرطنع)ةيرتم(metricوأ
SEL)بولطملارصنعلازييمتءانثأ)ديدحت.
رصنعلاراوجبرايتخاةمالعضرعمتيس
.ددحملا
ءانثأSELىلعطغضا:تامولعملاتاحفص
Infoزييمت Pages)تامولعملاتاحفص(
تاشاشيفاهضرعبولطملارصانعلاديدحتل
قئاسلاتامولعمزكرمبةصاخلاتامولعملا
)DIC(.قئاسلاتامولعمزكرمعجار)DIC(/

١٢٤.

هذهريفوتمتي:)HUD(ةيولعلاةشاشلا
ةشاشلاةروصةيوازطبضىنستيلةزيملا
يفةبكرملانوكتنأبجي.)HUD(ةيولعلا

رصانعبSELىلعطغضا.)نكرلا(Pعضولا
ريودتةزيمديدحتءانثأةدايقلاةلجعليغشت
.طبضلاعضوىلإلوخدللةيولعلاةشاشلا
ةشاشلاةيوازطبضلzوأyىلعطغضا
ديدحتلTوأSىلعطغضا.)HUD(ةيولعلا

OK)ىلعطغضامث)قفاومSELظفحل
Cancelرايخلاديدحتاًضيأنكمي.دادعإلا
.دادعإلاءاغلإل)ءاغلإلا(
)ديدحت(SELطغضا:ةلضفملارزتارايخ
ديدحتلةلضفملارزتارايخزييمتءانثأ

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

رصانعلطبضءارجإةيناكمإديدحتلااذه
دنع.BوCةدايقلاةلجعيفليغشتلا
FAVديدحت Primary)ةيساسأتالضفم(،
ةلضفملاىلإلاقتناللBوCىلعطغضا
ىلعرارمتسالاعمطغضاوةقباسلاوأةيلاتلا
CوBديدحتدنع.ثحبللSEEK Primary

ثحبللBوCىلعطغضا،)يساسأثحب(
BوCىلعرارمتسالاعمطغضامث
.ةقباسلاوأةيلاتلاةلضفملاىلإلاقتنالل

Display Layout)ضرعلاطيطخت(:
ضرعءانثأ)ديدحت(SELىلعطغضا

Display Layout)رييغتل)ضرعلاطيطخت

تادادعلاةعومجم"عجار.عاطقلانيوكت
يفهالعأةحضوملا"نيوكتلاةداعإلةلباقلا
.مسقلااذه
SELىلعطغضا:ةحوتفملارداصملاجمارب
Openزييمتءانثأ Source Software)جمارب
جماربتامولعمحتفل)ةحوتفملارداصملا
.ةحوتفملارداصملا

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

تافاسملادادع
اهتعطقيتلاةفاسملاتافاسملادادعضرعي
.تارتموليكلاوألايمألابامإـةبكرملا

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

كرحملانارودةعرسسايقم
ضرعبكرحملانارودةعرسسايقمموقي
يفتافللاددعبةردقمكرحملاةعرس
.)ةقيقدلايفةفل(ةقيقدلا

دوقولاسايقم

نزاوتملانيوكتلا
،ليغشتلاديقلاعشإلاماظننوكيامدنع
دوقولاةيمكىلإدوقولاسايقمريشي
.نازخلايفيقبتملا

ىلإريشيدوقولاسايقمراوجبمهسدجوي
ةئبعتةحتفبابهيفعقييذلاةبكرملابناج
.دوقولا
ءيضي،غرافلاةمالعنمرشؤملابرتقيامدنع
ةيمككانهلازيال.ضفخنملادوقولاحابصم
ةداعإبجينكلو،ةيقبتمدوقولانمةليلق
.نكممتقوبرقأيفدوقولابةرايسلاةئبعت
يكلامضعباهنعلأسيرومأةعبرأيلياميف
ىلإًةراشإتالاحلاهذهربتعتال.تابكرملا
:دوقولاسايقميفةلكشمدوجو
ةخضمفاقيإمتي،ةمدخلاةطحميف.

ىلإسايقملاريشينألبقدوقولا
.لماكلاءالتمالا

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

ءانثأًاليلقسايقملارشؤمكرحتيو.
.ةعرسلاةدايزوأةيوازلفاطعنالا

رشؤمرقتسيلٍناوثةدعرمألاقرغتسي.
،لاعشإلاماظنليغشتدعبسايقملا
دنعغرافلاىوتسمللىرخأةرمدوعيو
.لاعشإلاماظنليغشتفاقيإ

ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
كرحملا

نزاوتملانيوكتلا
ديربتلئاسةرارحةجردسايقملااذهسيقي
.كرحملا
سايقملاةياهنيفريذحتلاةقطنمرهظتدق
.رمحألانوللابنوكتدقوأةللظم
نموأريذحتلاةقطنمنمرشؤملابرتقااذإ
كرحملانوكيدقف،للظملاتاتسومرتلازمر
.اًدجًانخاس
كلذيفامب،ةدايقلافورظضعبلظيف
نأيعيبطلانمهنإف،هاندأةدراولاكلت
،داتعملالدعملاقوفةرارحلاةجردعفترت
:سايقملاةياهننمبرتقتو
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ةكرحيفةدايقلاةعباتموفوقولا.

.ةفيثكةيرورم
سقطلايفةيلاعةعرسبليغشتلا.

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

نامألامازحبتاريكذتلا
نامألامازحبقئاسلاريكذتحابصم
ريكذتلحابصمتادادعلاةعومجميفدجوي
.نامألامازحطبربقئاسلا

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

نامألامازحببكارلاريكذتحابصم
نامألامازحطبرببكارلاريكذتلحابصمدجوي
.بكارللةيئاوهلاةداسولاعضورشؤمراوجب
.٦٩/باكرلاراعشتساماظنعجار

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

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

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

دئاسولاماظنيفةلكشمكانهتناكاذإ
زكرمىلعةلاسررهظتنأنكميف،ةيئاوهلا
.)DIC(قئاسلاتامولعم

ةيئاوهلاةداسولاعضورشؤم
بكارلل
عجار.ةبكرملاببكارللراعشتساماظندجوي
ىلععالطإلل٦٩/باكرلاراعشتساماظن
ةلاحرشؤمدجوي.ةمهملانامألاتامولعم
تادادعلاةحوليفبكارللةيئاوهلاةداسولا
.ةيولعلا

ةلاحرشؤمءيضي،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ريشتيتلازومرلابكارللةيئاوهلاةداسولا
ةدعلكلذو،ليغشتلافاقيإوليغشتلاىلإ
ةدعدعبمث.ماظنللصحفةيلمعكٍناوث
زمرامإةرانإبعضولارشؤمموقيس،ناوث
كمالعإلليغشتلافاقيإزمروأليغشتلا
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاعضوب
.فرطلاىلعسلاجلايمامألا
رشؤميف)ليغشت(onزمرلاءيضيامدنع
ينعياذهف،بكارللةيئاوهلاةداسولاةلاح
ةيمامألاةيئاوهلاةداسولاخفنبحامسلا
.يجراخلايمامألابكارلل

يف)ليغشتلافاقيإ(offزمرلاءيضيامدنع
نأينعياذهف،ةيئاوهلاةداسولاةلاحرشؤم
فاقيإبماقدقبكارلاراعشتساماظن
بكارللةيمامألاةيئاوهلاةداسولاليغشت
.يجراخلايمامألا
نيءاضمةلاحلارشؤميحابصمالكلظاذإ
ىلعئضتملاذإوأ،ٍناوثةدعرورمدعب
قلعتتةلكشمكانهنوكتدقف،قالطإلا
مق،اذل.بكارلاراعشتساماظنوأحيباصملاب
.ةمزاللاةنايصلاىلعلوصحللليكولاةرايزب

ريذحت}
ةيئاوهلاةداسولادادعتساحابصمءاضأاذإ
يفامأطخدوجوينعياذهف،ًائيضملظو
يفةدعاسمللو.ةيئاوهلادئاسولاماظن
صاخشألاضرعتوأكضرعتبنجت
ىلإةبكرملابحطصا،ةباصإللنيرخآلا
عجار.نكممتقوبرقأيفةمدخلازكرم
١١٤/ةيئاوهلاةداسولادادعتساءوض
امب،تامولعملانمديزملاىلعلوصحلل
.ةمهملانامألاتامولعمكلذيف
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١١٦
نحشلاماظنءوض

دنعةزيجوةرتفلنحشلاماظنحابصمءيضي
نارودمدععملاعشإلاماظنليغشت
نأنمدكأتللصحفةيلمعككلذو،كرحملا
ليغشتءدبدنعئفطنيوهو.لمعيحابصملا
.كرحملا
،ةدايقلاءانثأءاضأوأ،ًءاضمحابصملالظاذإ
نحشلاماظنبةلكشمكانهنوكتدقف
ىدلاهصحفلةبكرملابهجوت.يئابرهكلا
اذهةءاضإءانثأةدايقلايدؤتدق.ليكولا
.ةيراطبلافازنتساىلإحابصملا
نإف،ضمويوأ،حابصملااذهءيضيامدنع
ضرعي)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.ًاضيأةلاسر
عمةريصقةفاسملةدايقلارمألامزلتسااذإ
ليغشتفاقيإنمدكأتف،حابصملاةءاضإ
.ءاوهلافيكموويدارلاك،تاقحلملاعيمج

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

Service Mode)عضاومعجار.)ةمدخلاعضو
.١٧٥/ليغشتلاحاتفم

نألبقلاطعأدوجولماظنلاريشيامًابلاغ
ىلإةراشإلاردجتو.ةلكشمةيأضارعأرهظت
بلطولطعلاحابصمرمألهابتنالانأ
ءيضيامدنعلجاعلابيرقلايفةدعاسملا
.ةرايسللررضثودحنودنالوحيسحابصملا

هيبنت

ءانثأةرايسلاةدايقيفرارمتسالادنع
ماظنلمعيالدقحابصملااذهةءاضإ
ضفخنتسكلذكوتاثاعبنالايفمكحتلا
نلامبرودوقولايفداصتقالاىلعةردقلا
دقو.ةرايسلاةدايقدنعةحارلابرعشت
ةظهابحالصإتايلمعىلإاذهيدؤي
.ةبكرملانامضاهيطغيالدقيتلاوةفلكتلا

هيبنت

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

Emissions Inspection/Maintenance
عجار.)ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلا(
.٢٤٠/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
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١١٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
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"
.٢٢٣/دوقولاةئبعتلفسأ"ةلومحم
اذإامفاشتكاصيخشتلاماظنلنكمي
،ةبكرملاباًبكرمهكرتمتدقلوحملاناك
نم.ءاوهلايفدوقولارخبتبحمسيامم

عمةدايقلاتالحرنمليلقددعنأش
ءافطإليدؤينألوحملابيكرتمدع
.حابصملا

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

٢٢٢.

.ليكولاىلإهجوتف،اًئيضمحابصملالظاذإو

ةنايصلاوتاثاعبنالاصحفجمارب
رابتخالةرايسلاءارجإمزليناكاذإ

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

ةحولتحتتانايبلاةلصولصومدجويو
.ةدايقلاةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأ
ةمدختسمريغةزهجأليصوتنأركذلابريدجو
ةنايصلا/تاثاعبنالانمققحتلارابتخاءارجإل
يفرثؤتدقةرايسلاىلعةمدخلاءارجإلوأ
ةيئابرهكتادعمعجار.ةرايسلاليغشت
ىلإةجاحلادنعليكولاعجار.٢٣٨/ةيفاضإ
.ةدعاسم
صحفلاةيلمعزايتجايفةبكرملاحجنتالدق
:ةلاحيف
.كرحملاليغشتءانثأحابصملاةءاضإ.
لاعشإلاناكاذإحابصملاءيضينل.

Serviceىلع Mode)ةمدخلاعضو(.
ةمظنأىلعلماكصيخشتءارجإمدع.

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

زايتجانمةرايسلانكمتتملاذإليكولاعجار
.رابتخالازايتجالاهزيهجترذعتدنعوأرابتخالا
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لمارفلاماظنريذحتءوض

ةريصقةرتفلحابصملااذهءيضينأيغبني
لمعافئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنع
يفريذحتللاًزهاجنوكيثيحبهحالصإىلع
.ةلكشمدوجوةلاح
ءيضي،ليغشتلاديقةرايسلانوكتامدنع
دشدنعكلذكلمارفلاماظنريذحتحابصم
حابصملالظي.يوديلانكرلالمارف
نكرلالمارفريرحتمتيملاذإائيضم
ريرحتدعباًئيضملظاذإ.لماكلكشب
كلذينعيف،لماكلكشبنكرلالمارف
لمعا.ةبكرملالمارفيفةلكشمكانهنأ
اذإ.روفلاىلعلمارفلاماظنصحفىلع
رظنا،ةيئابرهكنكرلمارفبةزهجمتناك

Electric Parking Brake)نكرلالمارف
.١٩١/)يئابرهكلا

نكراف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإ
دقف.رذحبفقوقيرطلابناجىلعكتبكرم
نوكتدقوأةساودلاعفدبعصلانمنوكي
قرغتسينأنكميو.ةيضرألانماًريثكتبرتقا

امحابصملاناكاذإ.فقوتلللوطأاًتقوكلذ
ءارجإلةبكرملابحسكنكميف،اًئيضملاز
.٣٠٢/ةرايسلابحسعجار.اهيلعةمدخلا

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

Electric Parking
Brake Light)لمارفحابصم

)يئابرهكلانكرلا

امدنعنكرلالمارفةلاححابصمءيضيامك
ضيمورمتسااذإ.نكرلالمارفقيشعتمتي
ءانثأوأنكرلالمارفريرحتدعبحابصملا

لمارفماظنبةلكشمكانهنإف،ةدايقلا
ىلعةلاسراًضيأرهظتدق.ةيئابرهكلانكرلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

يفرمتسااذإوأحابصملاءيضيملاذإو
.ليكولاىلإعجراف،ضيمولا

Electricةنايص Parking
Brake Light)لمارفحابصم

)ةيئابرهكلانكرلا

اذهف،كلذكلظوحابصملااذهءاضأاذإ
ةبكرملايفامماظنبةلكشمدوجوينعي
.نكرلالمارفماظنةءافكليلقتيفببستت
بجينكلو،ةبكرملاةدايقكناكمإبلازيالو
تقوبرقأيفليكولاىلإاهبباهذلا
Electricعجار.نكمم Parking Brake
رهظتدق.١٩١/)يئابرهكلانكرلالمارف(
تامولعمزكرمةشاشىلعةلاسراًضيأ
.)DIC(قئاسلا
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١١٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
عناملالمارفلاماظنريذحتءوض
)ABS(قالغنالل

ةرتفلاذهريذحتلاحابصمءيضينأيغبني
ئضيملاذإو.ةبكرملاليغشتدنعةريصق
ريذحتللًازهاجنوكيثيحبهحالصإبلطاف
.لاطعألانم
عرسأف،ةدايقلاءانثأحابصملاءاضأاذإو
فقوأوكلذكنكمأىتمنامأبفقوتلاب
ةبكرملالّغش،كلذدعبو.ةبكرملاليغشت
.ماظنلاطبضةداعإلىرخأةرم
ماظنريذحتحابصمةءاضإترمتسااذإ
ةرمءاضأاذإوأقالغناللةعناملالمارفلا
ىلإةجاحيفةبكرملاف،ةدايقلاءانثأىرخأ
امدنعسرجتوصردصيدقامك.ةنايصلا
.اًئيضمحابصملالظي
ةعناملالمارفلاماظنريذحتحابصمناكاذإ
،ءيضملاديحولاحابصملاوه)ABS(قالغنالل
ىلعيوتحتةبكرملانأىلإاذهريشيف
قالغناللةعناملالمارفلانكلو،ةيداعلمارف
.لمعتال

ماظنريذحتحابصمنمًالكةءاضإةلاحيف
حابصمو)ABS(قالغناللةعناملالمارفلا
ةعناملالمارفلاماظنف،لمارفلاماظنريذحت
لمارفلايفةلكشمدجوتولمعيالقالغنالل
ىلعلوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.ةيداعلا
.ةمزاللاةنايصلا
.١١٨/لمارفلاماظنريذحتءوضعجار

يضايرلاعضولاةءاضإ

عضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
قيلعتلايفمكحتلاعجار.يضايرلا
.١٩٦/يسيطانغملا

رطقلا/بحسلاعضوءوض

/رطقلاعضوةزيمتاذتابكرمللةبسنلاب
متيامدنعحابصملااذهءيضي،بحسلا
.بحسلا/رطقلاعضوطيشنت
.١٨٥/رطقلا/بحسلاعضوعجار

لصفيفةدايقلاعضوةءاضإ
ءاتشلا

/ديلجلاعضولاديدحتدنعحابصملااذهءيضي
يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلاعجار.جلثلا
/١٩٦.

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسمءوض(
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٠
حابصملااذهئفطني،ةبكرملاليغشتءدبدعب
دعاسمليغشتمدعةلاحيفكلذكلظيو
مدعوأ)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.هرفوت
نوللابحابصملااذهءيضي،هرفاوتةلاحيف
ىلعظافحلادعاسمليغشتةلاحيفضيبألا
اًزهاجسيلنكلو)LKA(ةيرورملاةراحلا
رضخألانوللابحابصملااذهءيضي.ةدعاسملل
ةلاحلاىلعظافحلادعاسمليغشتةلاحيف
تزواجتاذإةدعاسمللاًزهاجوةيرورملا
يبناجدحأىلعةفشتكملاتامالعلاةرايسلا
.امهالكوأةيرورملاةراحلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسيدق
ةلجعكيرحتلالخنم)LKA(ةيرورملا
ةمالعنمةبكرملاتبرتقااذإقفربةدايقلا
دعاسمحابصمءيضي.ةفشتكمريسةراح
نوللاب)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
.ةدعاسمللهميدقتدنعينامرهكلا
هيبنتكينامرهكلانوللابحابصملااذهضموي
ةراشإللكلذوريسلاةراحةرداغمدنعريذحتلل
.اهزايتجامتدقةراحلاةمالعنأىلإ
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسممدقينل
)LKA(تناكاذإهيبنتلابموقيوأةدعاسملا
ةرداغمهاجتايفةطشنفاطعنالاةراشإ
ظافحلادعاسمفشتكااذإوأريسلاةراح
موقتكنأ)LKA(ةيرورملاةراحلاىلع
.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلاوأعراستلاب

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

تابكرملانمريذحتلارشؤم
ةيمامألا

رشؤملارهظيس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
كمامأةبكرمفاشتكادنعرضخألانوللاب
كمامأةبكرمعبتتامدنعيلاقتربلانوللابو
.كنمةديدشةبرقمىلع
.٢١٤/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار

رجلاليغشتفاقيإحابصم

ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
،يعيبطلكشبلمعيماظنلاناكاذإ
.رشؤملاحابصمئفطنيسف
فاقيإدنعرجلاليغشتفاقيإحابصمءيضي
نم)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشت
TCS/StabiliTrakرزىلعطغضلالالخ
.هريرحتو
حابصموحابصملااذهءيضي

StabiliTrak/ESC OFFليغشتفاقيإدنع
يفينورتكلإلامكحتلا/StabiliTrakماظن
.تابثلا
يفمكحتلاماظنليغشتفاقيإةلاحيف
.اًدودحمتالجعلانارودنوكينل،رجلا
.كلذلًاقبطةدايقلاطبضاف
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاعجار
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلا

StabiliTrakماظنفقوتحابصم
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١٢١ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ءدبءانثأةزيجوةرتفلحابصملااذهءيضي
،كلذثدحيملاذإامأ.كرحملاليغشت
.ليكولاىدلةنايصلاءارجإلةبكرملابهجوتف
ماظنليغشتفاقيإدنعحابصملااذهءيضي

StabiliTrak/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا.
/StabiliTrakماظنليغشتفاقيإمتاذإو
اًضيأمتيسف،تابثلايفينورتكلإلامكحتلا
.)TCS(رجلايفمكحتلاماظنليغشتفاقيإ

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

/رجلايفمكحتلاماظنحابصم
StabiliTrak

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

ةجردبصاخلاريذحتلاحابصم
كرحملاديربتلولحمةرارح

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

هيبنت

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

٢٥٢.
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ةرارحةجردبصاخلاريذحتلاحابصمءيضي
ةرارحةجردعافترادنعكرحملاديربتلئاس
.كرحملا
،قيرطلابناجىلعفقوت،اذهثدحاذإو
عجار.نكممتقوبرقأيفكرحملافقوأو
/ةطرفمةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٥٢.

تاراطإلاطغضءوض

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

مئادلكشبحابصملاءيضيامدنع
ةيمكيفظوحلمضافخناىلإاذهريشي
.رثكأوأدحاوراطإيفطوغضملاءاوهلا
زكرمنمةلاسراًضيأرهظتنأنكميو
طغضنأشب)DIC(قئاسلاتامولعم
خفناوةصرفبرقأيففقوت.تاراطإلا

ةحضوملاطغضلاةميقىلإًالوصوتاراطإلا
عجار.ليمحتلاوراطإلاتامولعمقصلمىلع
.٢٧٦/تاراطإلاطغض

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

كرحملاتيزطغضءوض

هيبنت

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

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

دوقولاضافخناريذحتءوض

سايقمنمبرقلابحابصملااذهعقيو
متيامدنعةزيجوةرتفدعبءيضيو،دوقولا
لمعرهظتصحفةليسوكلاعشإلاليغشت
.ماظنلا
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ضفخنيامدنعاًضيأحابصملااذهءيضيو
فقوتيو.دوقولانازخيفدوقولاىوتسم
دوزتلامتيامدنعةءاضإلانعحابصملااذه
ةنايصىلإهجوت،اذهثدحيملاذإو.دوقولاب
.ةبكرملا

نامألاءوض

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

يلاعلاءوضلاليغشتءوض

حيباصملانوكتامدنعحابصملااذهءيضي
زاهجعجار.مادختسالاديقةيلاعلاةيمامألا
ضفخنملاءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلا
.١٤٣/ةيسيئرلاحيباصملل

IntelliBeamحابصم

ماظنةحاتإدنعحابصملااذهءيضي
IntelliBeam،عجار.كلذبزيهجتلاةلاحيف

.١٤١/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

حيباصملاليغشتركذم

حيباصملامادختسادنعحابصملااذهءيضي
حيباصمنوكتامدنعءانثتساب،ةيجراخلا
.طيشنتلاعضويف)DRL(ةيراهنلاةدايقلا
/ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانععجار

١٤١.

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

ةعرسلاتابثيفمكحتلاحابصمءيضي
يفمكحتلاماظنليغشتدنعضيبألانوللاب
،دادعتسالاعضويفنوكيوةعرسلاتابث
ماظننوكيامدنعرضخألانوللاىلإلوحتيو
عضويفواًطوبضمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ليغشتلا
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.١٩٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعجار

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
ةعرسلا

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

اًيئزجةقلغملاباوبألاحابصم

بابلانوكيامدنعحابصملااذهءيضي
لبقو.نمآلكشبقلغمريغوأاًحوتفم
باوبألاعيمجقالغإنمققحت،ةدايقلا
.بسانملكشب

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

yوأz:كرحSEL)وأىلعأل)ديدحت
وأقباسلاديدحتلاىلإلاقتنالللفسأل
.يلاتلا
SوأT:قطانمنيبلاقتناللطغضا
Sطغضا.ةعومجملايفةيلعافتلاةشاشلا
.ةقباسلاةمئاقلاىلإةدوعلل



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

١٢٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
SEL)ديدحتوأةمئاقحتفلطغضا:)ديدحت

ةداعإلرارمتسالاعمطغضا.ةمئاقرصنع
.ةنيعمتاشاشىلعميقلانييعت

زكرميفتامولعملاضرعتارايخ
)DIC(قئاسلاتامولعم

زكرمنمتامولعملاضرعليغشتنكمي
نماهضرعفاقيإوأ)DIC(قئاسلاتامولعم
.)تادادعإلا(Settingsةمئاقلا

ةحفصلاضرعءانثأSELىلعطغضا.١
Settings)ىدحإيف)تادادعإلا

.ةعومجملابةيلعافتلاضرعلاقطانم
Infoىلإريرمتلابمق.٢ Pages)تاحفص

.SELىلعطغضامث،)تامولعملا

لالخلقنتللzوأyىلعطغضا.٣
.ةلمتحملاتامولعملاتاشاشةمئاق

دحأزييمتءانثأSELىلعطغضا.٤
ءاغلإوأرصنعلااذهديدحتلرصانعلا
رهظتس،امرصنعديدحتدنع.هديدحت
.هراوجبرايتخاةمالع

)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمتاشاش

يفةنكمملاتاشاشلالكبةمئاقيلياميف
رفوتتالدق.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
ضعبيفتامولعملاتاشاشضعب
.تابكرملا

يفداصتقالاطسوتمو٢ةلحرلاوأ١ةلحرلا
ةلحرلاضرعةشاشرهظت:دوقولاكالهتسا
وأرتموليكلابءاوس،اًيلاحةعوطقملاةفاسملا
.ةلحرلادادعلنييعتةداعإرخآذنم،ليملا
نعةلحرلاةفاسمدادعنييعتةداعإنكمي
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرط
.ةطشنةشاشلانوكت
Averageةشاشلاضرعت Fuel Economy
)دوقولاكالهتسايفداصتقالاطسوتم(
لكةكلهتسملاتارتلليبيرقتلاطسوتملا

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

Active Fuel Management)ةراداإلا
ريغوأV4عضويفوًةطشن)دوقوللةطشنلا
دوقولاةرادإعجار.V8عضويفوةطشن
.١٨٠/ةلاعفلا

Fuel Range)ضرعل:)دوقولاقاطن
اهعطقتنأنكمييتلاةيبيرقتلاةفاسملا
دوزتلاةداعإىلإةجاحلانودةبكرملا

اذهف،)ضفخنم(LOWضرعمتاذإو.دوقولاب
متي.ضفخنمةبكرملابدوقولارادقمنأينعي
طسوتمساسأىلعدوقولاىدمريدقت
ىلعدوقولاكالهتسايفةبكرملاداصتقا
دوقولاةيمكوةدايقللثيدحلاخيراتلاىدم
.دوقولانازخيفةيقبتملا
داصتقالاضرعت:دوقولليروفلاداصتقالا
١٠٠لكلرتللابدوقولاكالهتسايفيلاحلا
نولاغلكلليملابوأ)مك١٠٠/رتل(رتموليك
طقفمقرلااذهسكعيو.)نولاغ/ليم(
ريغتيوةبكرمللاًيلاحدوقولاداصتقاىوتسم
.ةدايقلافورظريغتبسحرركتملكشب
ةعرسطسوتمضرعت:ةعرسلاطسوتم
وأ)اس/مك(ةعاسلايفرتموليكلابةبكرملا
باسحمتيو.)اس/ليم(ةعاسلايفليملاب
ةفلتخملاتاعرسلاىلعًءانبطسوتملااذه
هذهلطبضةداعإرخآذنمةلجسملاوةبكرملل
ةعرسلاطسوتمنييعتةداعإنكمي.ةميقلا
امدنعSELىلعرارمتسابطغضلاقيرطنع
.ةطشنةشاشلانوكت

Timer)هذهمادختسانكمي:)تقؤم
،تقؤملاليغشتءدبل.تقؤمكةشاشلا
.ةطشنةشاشلانوكتامدنعSELىلعطغضا
تقولاةيمكةشاشلاهذهرهظتفوسو
.تقؤمللنييعتةداعإرخآذنميضقنملا
ةدملSELىلعطغضا،تقؤملافاقيإل
ةطشنةشاشلاهذهنوكتامدنعةريصق
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تقؤملانييعتةداعإل.ليغشتلاديقتقؤملاو
امدنعSELىلعرارمتسابطغضا،رفصىلإ
.ةطشنةشاشلاهذهنوكت

Turn Arrow)ضرعت:)فاطعنالامهس
.قيرطلاليلدمادختسادنعةيلاتلاةروانملا

Estimated Time to Arrival)تقولا
ىتحردقُملاتقولاراهظإ:)لوصوللردقُملا
.كبةصاخلاةهجولاىلإلوصولا
وحنةفاسملاضرعت:ةهجولاىلإةفاسملا
.قيرطلاليلدمادختسادنعفدهلا

Speed Limit)دحضرعي:)ةعرسلادح
هذهتامولعمضرعمتي.يلاحلاةعرسلا
فلتختدق.قيرطلاتانايبةدعاقنمةشاشلا
ضرعلاةشاشيفةعرسلادودحتامالع
قيرطلاىلعةيلعفلاةعرسلانعكترايسب
.ةيلاحلاةحالملاةطيرخرادصإلاًقفو

Speed Warning)حيتي:)ةعرسلاريذحت
ديرياليتلاةعرسلاطبضقئاسلل
Speedطبضل.اهزواجت Warning)ريذحت
ضرعدنعSELىلعطغضا،)ةعرسلا

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

Cruise Set Speed)ةنيعملاةعرسلا
ةطوبضملاةعرسلاضرعت:)ةعرسلاتبثمل
ماظنلاوأةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنب
.ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
ةحاتإمتيالامدنع:ةفاسملاعابتارشؤم
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(،ريذحتلليلاحلاعبتتلاتقوضرعمتي
هذهىلعتقوةميقكةيمامألاتابكرملانم
متي،ACCماظنةحاتإمتيامدنع.ةحفصلا
.ةوجفلادادعإةحفصىلإةشاشلاليدبت
يلاحلاةوجفلادادعإةحفصلاهذهضرعت
.ةيمامألاتابكرملانيبمبناجىلإ

Battery Voltage)ضرعت:)ةيراطبلادهج
.يلاحلاةيراطبلادهج
رمعلريدقتضرعل:تيزلارمع
ضرعمتاذإ.يقبتملاديفملاتيزلا

REMAINING OIL LIFE تيزلارمع(99%
نم٪٩٩ءاقباذهينعيف،)٪٩٩وهيقبتملا
.يلاحلاتيزلارمع
رهظتس،يقبتملاتيزلارمعضافخنادنع
Changeةلاسرلا Engine Oil Soon)رييغت
.ةشاشلاىلع)لجاعلكشبكرحملاتيز
عجار.نكممتقوعرسأبتيزلارييغتبجي
مايقىلإةفاضإلاب.٢٤٤/كرحملاتيز
،تيزلارمعةبقارمبكرحملاتيزرمعماظن
لودجعجار.ةيفاضإةنايصءارجإبىصوُي
.٣١٥/ةنايصلا

لكدعبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبجي
.اًيئاقلتطبضلاةداعإمتتالثيح.تيزللرييغت
لكشبتيزلارمعةشاشنييعتةداعإبمقتال
تقولافالخبرخآتقويأيفمٰظنمريغ
نكميالثيح.تيزلارييغتهيفمتييذلا
يفتيزلارييغتمتيىتحةقدبهطبضةداعإ
تيزرمعماظنطبضةداعإل.ةيلاتلاةرملا
ةدعلSELىلعرارمتسابطغضا،كرحملا
Oilةشاشلانوكتامدنعناوث Life)رمع
كرحملاتيزرمعماظنعجار.ةطشن)تيزلا
/٢٤٦.

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

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

يبيرقتلاطغضلاضرعل:تاراطإلاطغض
تاراطإلاطغضضرعمتي.ةعبرألاتاراطإلل
لكللطر(psiوأ)لاكسابوليك(kPaلاب
متي،اًضفخنمطغضلاناكاذإ.)ةعبرمةصوب
.يلاقتربلانوللابراطإلااذهةميقضرع
٢٧٨/تاراطإلاطغضةبقارمماظنعجار
.٢٧٩/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتو
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Blank Page)مدعحيتت:)ةغرافةحفص

ضرعقطانميفتامولعمةيأضرع
.ةعومجملاتامولعم

ةيولعلاةشاشلا

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

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

هيبنت

ةشاشلاةروصمادختساتلواحاذإ
يفئطختدقف،نكرللدعاسمكةيولعلا
ررضلاقاقحلإيفبستتوةفاسملاريدقت
ةشاشلاةروصمدختستال.ةبكرملاب
.نكردعاسمكةيولعلا

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

ةزهجأةعومجمنمض"تارايخلا"و١٣١
.١١٠/تاسايقلا

يمامألاجاجزلاىلعةيولعلاةشاشلاضرع
ةبكرملل

تامولعمضعبةيولعلاةشاشلاضرعتدق
ةصاخلاةيلاتلاتاهيبنتلاوألئاسرلاوةبكرملا
:ةبكرملاب
.Speed)ةعرسلا(
توصلا.
فتاهلا.
ةحالملا.
ءادألا.
قئاسلاةدعاسمتازيم.
ةبكرملالئاسر.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٢٨
ةبكرملاتاهيبنتوألئاسرضعبوحمنكمي
لالخنمةيولعلاةشاشلاىلعةضورعملا
عجار.ةدايقلاةلجعليغشترصانعمادختسا
.١٣٠/ةرايسلالئاسر

نوكتالدقةضورعملاتامولعملاضعب
هذهبةزهجمنكتملاذإكتبكرميفةحاتم
.تازيملا

ىلعةيولعلاةشاشلايفمكحتلاحاتفمدجوي
.ةدايقلاةلجعراسي
:ةيولعلاةشاشلاةروصطبضل

.قئاسلادعقمطبضا.١
.كرحملاليغشتبأدبا.٢
طبضلةيلاتلاتادادعإلامدختسا.٣

.ةيولعلاةشاشلا
ةروصلعجلجأنمعفراوأطغضا:$

نكمي.طسولايف)HUD(ةيولعلاةشاشلا
لفسألوىلعألةيولعلاةشاشلاةروصطبض
.نيبناجللسيلو،طقف

لك.ضرعلاةقيرطديدحتلطغضا:!
.ةشاشلاضرعرييغتليدؤتسةطغض
D:حيتفتلطغضلايفرمتساوعفرا

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

)HUD(ةيسأرلاضرعلاةشاشريودترايخ

ةيوازطبضىنستيلةزيملاهذهريفوتمتي
.)HUD(ةيولعلاةشاشلاةروص

ةلجعليغشترصانعبSELىلعطغضا
ضرعلاةشاشريودتزييمتءانثأةدايقلا
yىلعطغضا.طبضلاعضولاخدإلةيسأرلا
ةيسأرلاضرعلاةشاشةيوازطبضلzوأ
)HUD(.ىلعطغضاSوأTزييمتلOK
.دادعإلاظفحلSELىلعطغضامث)قفاوم(
)ءاغلإلا(CANCELرايخلاديدحتاًضيأنكمي

يفةبكرملانوكتنأبجي.دادعإلاءاغلإل
ةزهجأةعومجمعجار.)نكرلا(Pعضولا
.١١٠/تاسايقلا

ةيولعلاةشاشلارظانم
ةشاشلايفةحاتمرظانمةعبرأكانه
وألئاسروةبكرملاتامولعمضعب.ةيولعلا
.رظنميأيفاهضرعنكميةبكرملاتاهيبنت

اًيمقرةعرسلاضرعل:ةعرسلاضرع
دحضرعو،ةيرتملاوأةيزيلجنإلاتادحولاب
كمامأيتلاةرايسلاضرعرشؤموةعرسلا
دعاسمو/ةيرورملاةراحلاةرداغمريذحتو
ماظنلاوةيرورملاةراحلاىلعظافحلا
طبضوةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
طقفتامولعملاضعبرهظت.ةعرسلا
تازيملاهذهىلعيوتحتيتلاتابكرملاب
.ةطشننوكتامدنع
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اًيمقرةعرسلاضرعل:فتاهلا/توصلاضرع
تامولعمعمةعرسلاضرعنمتارشؤملاو
ويدارلاةطحمضرعمتي.فتاهلا/توصلا
.ةدراولاتاملاكملاوطئاسولاعونوةيلاحلا
اًعيرسضرعتةيولعلاةشاشلارظانمعيمج
ليغشترصانعمادختسادنعةيتوصةمولعم
توصلاطبضعاضوأطبضلةدايقلاةلجع
.تادادعلاةعومجميفةضورعملا
يفرهظتيتلاةدراولاةيفتاهلاتاملاكملا
رظنميأيفاًضيأرهظت،تادادعلاةعومجم
.ةيولعلاةشاشلارظانمنم

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

،اًيمقرةعرسلاضرعل:ءادألاضرع
ددعةءارقعمةعرسلاضرعنمتارشؤملاو
قودنصعاضوأوةقيقدلايفكرحملاتافل
.)رفوتاذإ(ةكرحلالقانرشؤموسورتلا

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

اهحالصإوHUDءاطخأفاشكتسا
دنعةيولعلاةشاشلاةروصةيؤرترذعتاذإ
:يلياممققحتف،لاعشإلاحاتفمليغشت
.HUDةسدعلمسجيأةيطغتمدع.

ىلعطوبضمريغHUDعوطسدادعإ.
.ماتلاميتعتلاوأماتلاعوطسلا

عافتراىلعةطوبضمةيولعلاةشاشلا.
.بسانم

.ةبطقتسمةيسمشتاراظنءادترامدع.

.HUDةسدعويمامألاجاجزلاةفاظن.

،ةحيحصريغةيولعلاةشاشلاةروصتناكاذإ
.ليكولابلصتاف
.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
.٢٦٠/يمامألاجاجزلالادبتساعجار
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ةبكرملالئاسر
ةرايسلالئاسر
تامولعمزكرميفةضورعملالئاسرلاريشت
ىلإوأةبكرملاةلاحىلإ)DIC(قئاسلا
.ةلكشمحيحصتلنيعمءارجإذاختاةرورض
ةروصبلئاسرلانمديدعلارهظتدقو
.ةعباتتم
لخدتبلطتتاليتلالئاسرلامالتسانكميو
امأ.SELىلعطغضلاباهحسمويروف
نكميالف،يروفلخدتبلطتتيتلالئاسرلا
.بولطملاءارجإلابمايقلامتيىتحاهحسم
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
ENGINE POWER IS REDUCED)مت

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

ليغشتفورظلظيفعفدلاليطعتمتيس
دعبةبكرملاليغشتةداعإلواح.ةنيعم
.ةيناث٣٠ةدملاهفقوت

ةرايسلاةعرسلئاسر
SPEED LIMITED TO XXX KM/H

(MPH))ددعبةددحمةعرسلاXXX
))ةعاسلايفليم(ةعاس/مك
ةبكرملاةعرسنأةلاسرلاهذهرهظُت
ةعرسلا.ةضورعملاةعرسلابةدودحم
عفدلاةمظنأفلتخملةيامحيهةدودحملا
لثم،ةبكرملايفةفلتخملاةمظنألاو
قئاسلا،قيلعتلا،ةرارحلا،لمارفلا،ميحشتلا
.تاراطإلاوأ،رفوتاذإةقهارملانسيف
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يصخشلاعباطلاءافضإ
ةبكرملاىلع
ةرايسلاصيصخت
يتوصلاماظنلاليغشترصانعمدختسا
يصخشلاعباطلاءافضإمئاوقىلإلوصولل
.ةبكرملاتازيمصيصختلجأنم
.صيصختللةحاتملاتازيملاعيمجيلياميف
بسحىلعكلذو،تازيملاضعبرفوتتالدق
.ةبكرملا

توصلاماظنليغشترصانع
ةمئاقضرعلةبولطملاةزيملاسملا.١

.ةرفوتملاتارايخلاب
.ةبولطملاةزيملادادعإديدحتلسملا.٢

oطغضا.٣ BACKيزكرملافرلانم
ماظنةشاشنم0سملاوأويدارلل
ىلإعوجرللهيفرتلاوتامولعملا
.جورخلاوأةقباسلاةمئاقلا

ددح،تادادعإلاةمئاقلاىلإلوصولل
ةشاشىلعةيسيئرلاةحفصلانمتادادعإلا
.هيفرتلاوتامولعملا

صيصختلامئاوق
:ةيلاتلامئاوقلارصانعةمئاقرفوتتدق
خيراتلاوتقولا.

يفلخلادعقملامادختسإبريكذت.

)Language(ةغللا.

نكرلاةمدخعضو.

ويدار.

ةرايس.

ثوتولب.

.Apple CarPlay

.Android Auto

ثدحتملاتوص.

ضرعلاةشاش.

ةيفلخلااريماكلا.

عنصملاتادادعإةداعتسا.

جمانربتامولعم.
لكلةيليصفتتامولعملضرعيلياميف
:ةمئاق

خيراتلاوتقولا
/ةعاسلاعجار.اًيوديخيراتلاوتقولاطبض

١٠٤.

يفلخلادعقملاركذم
حتفدنعةلاسروةرافصرودصىلإاذهيدؤي
.ةرايسلاليغشتءانثأوألبقيفلخلابابلا
.ليغشتوأفاقيإددح

)Language(ةغللا

.ةرفوتملاتاغللانمددحمث،ةغللاددح
.ماظنلايفةراتخملاةغللارهظتس

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

ماقرأةعبرأنمنوكملازمرلالخدأ.١
.حيتافملاةحولىلع

.ديكأتلاةشاشىلإلاقتناللقفاومددح.٢
ةعبرأنمنوكملازمرلالاخدإدعأ.٣

.ماقرأ
وأماظنلالفقللفقلاكفوألفقسملا
ةمئاقلاىلإةدوعللةدوعسملا.لفقلاءاغلإ
.ةقباسلا

ويدار
:يليامضرعمتيدقو،ددح
تالضفملاةرادإ.
.Number of Favorites Pages)ددع

)تالضفملاتاحفص
سمللةيتوصةراشإ.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٢
ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض.
.Maximum Start Up Volume

)ليغشتلادنعىصقألاتوصلاىوتسم(

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

Number of Favorites Pages)ددع
)تالضفملاتاحفص
ةلضفملاتاحفصلاددعنييعتلسملا
.اهضرعبولطملا
موقيسويئاقلتددحوأبولطملامقرلاددح
ددعطبضباًيئاقلتهيفرتلاوتامولعملاماظن
.ةضورعملاةلضفملاتاحفصلا

سمللةيتوصةراشإ
ةيتوصلاةباجتسالاةزيمليغشتباذهحمسيس
.هليغشتفاقيإوأسملل
.ليغشتوأفاقيإددح

ايئاقلتتوصلاىوتسمطبض
توصلاىوتسمطبضىلعةزيملاهذهلمعت
.ةطيحملاءاضوضلاوةبكرملاةعرسلاًقفو
ضفخنمـطسوتموأضفخنموأفاقيإددح
.عفترموأعفترمـطسوتموأطسوتموأ

ليغشتلادنعىصقألاتوصلادح
ىوتسمىصقأنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
ىوتسمناكوةبكرملاتأدباذإ.ءدبللتوص
هطبضمتيسف،ىوتسملااذهنمربكأتوصلا
توصىوتسمىصقأنييعتل.ىوتسملااذهل
.هليلقتوأهتدايزل-وأ+سملا،ءدبلل

ةرايس
:يليامضرعمتيدقو،ددح
وجلاوءاوهلاةدوج.
مداصتلاىلعفرعتماظن.
ةحارلاتادادعإ.
ةءاضإ.
يئابرهكلابابلالفق.
دعبنعليغشتو,حتف,لفق.

وجلاوءاوهلاةدوج
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةيئاقلتلاةحورملاةعرس.
ًايكيتاموتوأدعاقملاديربت.
ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدت.
ةيئاقلتلابابضلاةلازإ.
ًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ.

ةيئاقلتلاةحورملاةعرس
ةعرسلانييعتةزيملاهذهلالخنمنكمي
.ةيكيتاموتوألاةحورمللىوصقلا
.عفترموأطسوتموأضفخنمددح

ًايكيتاموتوأدعاقملاديربت
اًيئاقلتلمعتساهنإفةزيملاهذهنيكمتدنع
ىوتسملاىلإدعاقملاديربتطيشنتىلع
.ةيلخادلاةرارحلاةجردةطساوببولطملا
.٤٦/اهديربتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجار
.ليغشتوأفاقيإددح

ًايكيتاموتوأدعاقملاةئفدت
لمعتس،ليغشتلاديقةبكرملانوكتامدنع
ةئفدتةزيمطيشنتباًيئاقلتةزيملاهذه
بسحببولطملاىوتسملاىلإدعاقملا
عجار.ةبكرملابةيلخادلاةرارحلاتاجرد
دعاقملاةئفدتلفسأ"اًيئاقلتدعاقملاةئفدت"
.٤٦/اهديربتوةيمامألا
.ليغشتوأفاقيإددح

ةيئاقلتلابابضلاةلازإ
ةزيملمعت،)ليغشت(Onىلعطبضلادنع
امدنعًايئاقلتذفاونلانعبابضلاةلازإ
رطخدوجوخانملابمكحتلاماظنفشتكي
،ةيجراخلاةرارحلاةجردعقاونمةبوطرلا
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١٣٣ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ةبوطرلاو،يمامألاجاجزلاةرارحةجردو
جاجزلاوحنءاوهلاهيجوتمتيس.ةيلخادلا
.يمامألا
.ليغشتوأفاقيإددح

ًايئاقلتيفلخلابابضلاةلازإ
موقت،ةزيملاهذهبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
بابضلاليزمليغشتباًيئاقلتةزيملاهذه
ةبكرملاليغشتءدبدنعةيفلخلاةذفانلاىلع
امدنعهفاقيإودرابلاسقطلايفةرملوأل
.ةبكرملانيخستمتي
.ليغشتوأفاقيإددح

مداصتلاىلعفرعتماظن
متيدقومداصتلاىلعفرعتماظنةمئاقددح
:يليامضرع
ريذحتلاعون.
يمامأمداصتنمريذحت.
ريسلاةعباتمهبنممئالملقنت.
ةرايسلانكردعاسم.
راسملارييغتهيبنت.
فلخلايفريسلاةلاحهيبنت.

ريذحتلاعون
تاهيبنتنييعتىلعةزيملاهذهلمعت
زازتهاليغشتلوأاًتوصردصتلمداصتلا
تاهيبنتلكيفدادعإلااذهرثؤي.دعاقملا

مداصتنمريذحتكلذيفامبتامداصتلا
دعاسمو،ةراحلاةرداغمنمريذحتلاو،يمامأ
/قئاسلاةدعاسمةمظنأعجار.ةرايسلانكر

٢٠٧.

.دعقملابةصاخريذحتةراشإوأتاريفصتددح

يمامأمداصتنمريذحت
يفةرايسلاةباجتسايفدادعإلااذهمكحتي
Offدادعإلمعي.كمامأةرايسفاشتكاةلاح
فئاظولكليطعتىلع)ليغشتلافاقيإ(

FCAوAEB.دادعإعمAlert)و)هيبنتلاBrake
.AEBوFCAنملكرفوتيس)لمارفلا(
ليطعتىلع)راذنإلا(Alertدادعإلمعي

AEB.ةيئاقلتلائراوطلالمارفعجار)AEB(
/٢١٦.

.ريذحتوأةلمرفوريذحتوأفاقيإددح

ريسلاةعباتمهبنممئالملقنت
نأبريكذتلاىلعةزيملاهذهلمعت

Adaptive Cruise Control)يمؤالتلاماظنلا
امدنعهليغشتمتي)ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ةبكرمفلخلماكلكشبةبكرملافقوتت
.ةبكرملاهذهتكرحتمث،ةفقوتمىرخأ
.ليغشتوأفاقيإددح

ةرايسلانكردعاسم
ليغشتاذهحيتي،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةمظنأعجار.اهليغشتفاقيإوأةزيملا
.٢٠٨/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

عمةلغشموأليغشتوأفاقيإددح
.بحسدومع

راسملارييغتهيبنت
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
.٢١٨/)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتعجار

اًضيأمتي،ريسلاةراحرييغتهبنمليطعتدنع
.ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمهبنمليطعت
.ليغشتوأفاقيإددح

فلخلايفريسلاةلاحهيبنت
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
عوجرلاوأنكرللةدعاسملاةمظنأعجار
.٢٠٨/فلخلل

.ليغشتوأفاقيإددح

ةحارلاتادادعإ
ضرعمتيدقوةحارلاتادادعإةمئاقددح
:يليام
.Auto Power Assist Steps)تاجرد

)ةيئاقلتلاةيئابرهكلاةدعاسملا
ةركاذلليئاقلتءاعدتسا.
لهسلاجورخلاتارايخ.
ةمغنلاتوصىوتسم.
راعشتسالابيفلخلاءاطغلاحتف.
لفسأللةيفلخلاةآرملاهجوت.
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٤
ايارملليئاقلتيط.
عوجرلادنعيئاقلتحسم.

Auto Power Assist Steps)تاجرد
)ةيئاقلتلاةيئابرهكلاةدعاسملا
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
ةقاطلاىلعلوصحلاتاوطخعجار
.٢٦/ةدعاسملا
.حوتفموأليغشتوأفاقيإددح

ةركاذلليئاقلتءاعدتسا
عاضوألاءاعدتساباًيئاقلتةزيملاهذهموقت
قئاسلل٢وأ١رزيفلبقنمةظوفحملا
فاقيإنملاعشإلاليوحتدنعيلاحلا
ACC/ACCESSORYىلإليغشتلا
.٤٢/ةركاذلادعاقمعجار.)تاقحلملا(
.فاقيإوأليغشتددح

لهسلاجورخلاتارايخ
جورخلاعاضوأاًيئاقلتةزيملاهذهيعدتست
عجار.ةرايسلانمجورخلادنعاًقباسةنزخملا
.٤٢/ةركاذلادعاقم
.ليغشتوأفاقيإددح

ةمغنلاتوصىوتسم
.سرجلاتوصىوتسمديدحتاذهحيتي
.توصلاىوتسمطبضل−وأ+سملا

راعشتسالابيفلخلاءاطغلاحتف
لكرةكرحبيفلخلابابلاليغشتنكمي
/يفلخلابابلاعجار.يفلخلادصملالفسأ

١٩.
وأ)ليغشتلافاقيإ(Offددح

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

لفسأللةيفلخلاةآرملاهجوت
ةلامإمتتس،ليغشتلاعضويفنوكتامدنعو
ىلإيمامألابكارلاوأ/وقئاسلايتآرم
Rىلإةبكرملاعضورييغتمتيامدنعلفسألا
برقلابضرألاةيؤرنيسحتل)فلخللعوجرلا(
ىلإةلامإلاايارمعجار.ةيفلخلاتالجعلانم
.٣١/يسكعلاعضولا
وأبكارلاوقئاسلاـلغشموأفاقيإددح
.بكارلاـلغشموأقئاسلاـلغشم

ايارملليئاقلتيط
ايارملاحتفوأيطمتي،ليغشتلادنع
عمطغضلادنعاًيكيتاموتوأةيجراخلا
ماظنلاسرإزاهجرزىلعرارمتسالا

RKE QوأK.وا٢٩/ايارملايطعجار
.٣٠/ايارملايط
.ليغشتوأفاقيإددح

عوجرلادنعيئاقلتحسم
جاجزلاةحسامطشنتس،ليغشتلادنع
ىلإسورتلاليوحتدنعاًيئاقلتيفلخلا
.)فلخللعوجرلا(Rعضولا
.ليغشتوأفاقيإددح

ةءاضإ
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةرايسلاناكمليئوضديدحت.
جورخللةءاضإ.
ةيئاقلتةيلاعةءاضإ.

ةرايسلاناكمليئوضديدحت
حيباصملالعجىلعةزيملاهذهلمعت
Kىلعطغضلادنعضموتةيجراخلا
لوخدلا(RKEلاسرإلازاهجىلعدوجوملا
.ةبكرملاعقومديدحتل)دعُبنعحاتفمنود
.ليغشتوأفاقيإددح

جورخللةءاضإ
حيباصملارارمتساةرتفديدحتاذهحيتي
يفةبكرملاةرداغمدنعةئيضمةيجراخلا
.ملظمناكم
120وأةيناث60وأةيناث30وأفاقيإددح
.ةيناث



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

١٣٥ ليغشتلارصانعوتادادعلا
ةيئاقلتةيلاعةءاضإ
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
رصانعيف"IntelliBeamماظن"عجار
.١٤١/ةيجراخلاحيباصملاليغشت

،تابكرملاضعبيف.فاقيإوأليغشتددح
ةيساسحوأةيداعةيساسحوأفاقيإددح
.ةضفخنم

يئابرهكلابابلالفق
:يليامضرعمتيدقو،ددح
حوتفمبابلافقإمدع.
رخأتمباوبألافقإ.

حوتفمبابلافقإمدع
نودةزيملاهذهلوحتس،ليغشتلادنع
،ةبكرملاءافطإدنعقئاسلابابلفقنيمأت
بلطمتيو،اًحوتفمقئاسلابابنوكيامدنعو
عيمجلافقأنيمأتمتيفوس.لفقلانيمأت
نمؤمريغطقفقئاسلابابلظيسوباوبألا
.١٨/قالغإلانمةيامحلاعجار.لفقلا
لافقإةمئاقلارفوتتس،فاقيإديدحتدنع
.رخأتمباوبأ
.ليغشتوأفاقيإددح

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

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

)دعُبنعةحوتفملاباوبألالفقةداعإ(
دعبنعمكحتزاهجبدعقمديربت.
دعبنعمكحتزاهجبدعقمةئفدت.
دعبنعذفاونلابمكحتزاهج.
حاتفمنودبباوبألاحتفماظن.
حاتفمنودبباوبألافقإماظن.
ةبكرملايفحاتفملانايسنهيبنت.

دعبنعباوبأحتفلةيئوضةراشإ
حيباصملاضموت،ةزيملاهذهليغشتدنع
زاهجمادختسابةبكرملاحتفدنعةيجراخلا
البدعُبنعباوبألاحتفماظنلاسرإ
.)RKE(حاتفم

.ةفشاكلاحيباصملاوأفاقيإددح

باوبألالافقإزاهجةراشإ
دنعةرداصلاةراشإلاعونديدحتاذهحيتي
ماظنلاسرإزاهجمادختسابةبكرملالفق
.)RKE(حاتفمالبدعُبنعباوبألاحتف

ءاوضألاوأقوبلاوءاوضألاوأفاقيإددح
.طقفقوبلاوأطقف

دعبنعباوبألاحتف
دنعاهحتفمتيسباوبألايأديدحتاذهحيتي
حتفماظنلاسرإزاهجيفKىلعطغضلا
.)RKE(حاتفمالبدعُبنعباوبألا

.قئاسلابابوأباوبألاةفاكددح

Relock Remotely Unlocked Doors
)دعُبنعةحوتفملاباوبألالفقةداعإ(
باوبألالكلفقةداعإبةزيملاهذهموقت
مدعةلاحيفةرايسلاراذنإطيشنتةداعإو
يفةرايسلاليغشتمدعوأباوبألاحتف
لافقألاحتفنمةددحمةينمزةرتفنوضغ
لاسرإزاهجةطساوبراذنإلاماظنليطعتو

RKE.يكيتاموتوألالفقلاةداعإ"عجار
دعُبنعلوخدلاماظنليغشتيف"باوبألل
.٨/)RKE(حاتفمنودب
.ليغشتوأفاقيإددح
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٦
دعبنعمكحتزاهجبدعقمديربت
متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاديربتليغشت
.ةراحلامايألايفدعُبنعليغشتلا
.ليغشتوأفاقيإددح

دعبنعمكحتزاهجبدعقمةئفدت
متيس،اهليغشتوةزيملاهذهرفوتةلاحيف
ءدبمادختسادنعدعاقملاةئفدتليغشت
.ةدرابلامايألايفدعُبنعليغشتلا
.ليغشتوأفاقيإددح

دعبنعذفاونلابمكحتزاهج

يفKىلعطغضلادنعذفاونلاحتفاذهحيتي
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج

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

حاتفمنودبباوبألاحتفماظن
حتفمتيسيتلاباوبألاديدحتباذهحمسي
بابىلعدوجوملارزلامادختسادنعاهلفق
.ةبكرملالفقحتفلقئاسلا
وأباوبألاةفاكوأ)ليغشتفاقيإ(Offددح

Driver Door Only)طقفقئاسلاباب(.

حاتفمنودبباوبألالافقإماظن
لافقإلاليغشتفاقيإوأليغشتباذهحمسي
ليغشتعجار.لعفلادرديدحتوحاتفمالب
/)RKE(حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظن
٨.
وأقوبتوصعملغشموأفاقيإددح
.ليغشت

ةبكرملايفحاتفملانايسنهيبنت
دنعهيبنتتوصةزيملاهذهردصت
.ةبكرملالخادRKEلاسرإزاهجكرت
هيبنتنيكمتاًضيأةمئاقلاهذهحيتتو

Remote No Longer in Vehicle Alert)مل
.)ةحاتمدعُبدنعةبكرملالوخدةيناكمإدعت
.ليغشتوأفاقيإددح

ثوتولب
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ديدجزاهجنارقإ.
ةزهجألاةرادإ.
ةيتوصلاتامغنلا.
يتوصلاديربلاماقرأ.

ديدجزاهجنارقإ
عجار.ديدجزاهجنارتقالجأنمددح
ليغشتلارصانع(ثوتولب"تحت"نارقإلا"
ماظنليلديف")هيفرتلاوتامولعملاماظنب
.هيفرتلاوتامولعملا

ةزهجألاةرادإ
فتاهلصفلوأ،رخآفتاهردصملصولددح
.فتاهفذحلوأ

ةيتوصلاتامغنلا
ال.نٰيعملافتاهللنينرلاةمغنرييغتلددح
.ةمغنلارييغتلجأنمفتاهلالصومزلي

يتوصلاديربلاماقرأ
لكليتوصلاديربلامقرةزيملاهذهضرعت
،يتوصلاديربلامقررييغتل.ةلصتملافتاوهلا
.ظفحددحمثاًديدجاًمقربتكأ.ليدعتددح

Apple CarPlay

:يليامضرعمتيدقو،ددح
.Apple CarPlay

Apple-ةزهجأةرادإ. CarPlay

Apple CarPlay

ماظنبAppleةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملا

.ليغشتوأفاقيإددح
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١٣٧ ليغشتلارصانعوتادادعلا
Apple-ةزهجأةرادإ CarPlay

نوكينأبجي.Appleةزهجأةرادإلددح
Apple CarPlayىلإلوصوللليغشتلاديق

.ةزيملاهذه

Android Auto

:يليامضرعمتيدقو،ددح
.Android Auto

Androidةزهجأةرادإ. Auto

Android Auto

Androidةزهجألاصتاةزيملاهذهحيتت
.USBذفنمربعهيفرتلاوتامولعملاماظنب

.ليغشتوأفاقيإددح

Androidةزهجأةرادإ Auto

نوكينأبي.Androidةزهجأةرادإلددح
Android Autoىلإلوصوللليغشتلاديق

.ةزيملاهذه

ثدحتملاتوص
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةقثلادح.
ةراشإلالوط.
ثدحتملاتوصةعرس.

ةقثلادح
ماظنةيساسحةجردطبضةيصاخلاهذهحيتت
.توصلاىلعفرعتلا
.ةليوطوأريصقددح

ةراشإلالوط
.يتوصلارمألالوطةزيملاهذهطبضت
.ةليوطوأريصقددح

ثدحتملاتوصةعرس
ةعجارلاةيذغتلاةعرسةزيملاهذهطبضت
.ةيتوصلا
.عيرسوأطسوتموأةئيطبددح

ضرعلاةشاش
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ميمصت.
بارتقالاراعشتسا.
ةشاشلاةرياعم.
ضرعلاةشاشءافطإ.

ميمصت
.هيفرتلاوتامولعملاماظنةشاشرييغتلددح
وأةفاحوأيسيئرعراشوأرصاعمددح
.ةعرسلا

بارتقالاراعشتسا
.اهليغشتفاقيإوأةزيملاليغشتاذهحيتي
وأليغشتوأفاقيإددح
.طقفةطراخلا-ليغشت

ةشاشلاةرياعم
.رماوألاعبتامث،سمللاةشاشةرياعملددح

ضرعلاةشاشءافطإ
ىلعناكميأسملا.ةشاشلاءافطإلددح
طغضاوأهيفرتلاوتامولعملاماظنةقطنم
تامولعملاماظنلمكحترصنعيأىلع
.ةشاشلاليغشتلطسوألافرلاىلعهيفرتلاو

ةيفلخلااريماكلا
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةدعاسملاطوطخ.
ةرايسلانكرةدعاسمتاراشإ.

ةدعاسملاطوطخ
ةمظنأرظنا.ليغشتلاوأءافطإللددح
.٢٠٨/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا

ةرايسلانكرةدعاسمتاراشإ
ةمظنأرظنا.ليغشتلاوأءافطإللددح
.٢٠٨/فلخللعوجرلاوأنكرللةدعاسملا
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٣٨
عنصملاتادادعإةداعتسا
:يليامضرعمتيدقو،ددح
ةبكرملاتادادعإةداعتسا.
ةصاخلاتانايبلاةفاكةلازإ.
ويدارلاتادادعإةداعتسا.

ةبكرملاتادادعإةداعتسا
.ةبكرملاتادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي
.ءاغلإوأةداعتساددح

ةصاخلاتانايبلاةفاكةلازإ
تامولعملالكحسمديدحتباذهحمسي
.ةبكرملانمةصاخلا
.ءاغلإوأفذحددح

ويدارلاتادادعإةداعتسا
.ويدارلاتادادعإةداعتساديدحتباذهحمسي
.ءاغلإوأةداعتساددح

جمانربتامولعم
صاخلايلاحلاجمانربلاتامولعمضرعلددح
.هيفرتلاوتامولعملاماظنب

لماشلامكحتلاماظن
دعبنع
لماشلامكحتلاماظنةجمرب
دعبنع

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

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلامدختستال
عتمتيالبآرملابابحتفلزاهجيأعم
يأاذهلمشيو.عجارتلاوفقوتلاةيصاخب
ةعونصملابآرملابابحتفةزهجأنمزارط
.١٩٨٢ناسين/ليربأنملوألالبق

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

دعبنعمكحتلليملاعلاماظنلاةجمرب
عمقفاوتمدعبنعلماشلامكحتلاماظن
نيبامةلغشملايكلساللاددرتةزهجأ

.زترهاجيم٤٣٤-٤٣٣
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١٣٩ ليغشتلارصانعوتادادعلا
عجار،ةجمربلانأشبةدعاسملاوأراسفتسالل

see www.homelink.com/gm.

ةساسحتاءارجإةجمربلاةيلمعنمضتت
دقةحومسملاةدملازواجتةلاحيفو،تقولل
.ةيادبلانمءارجإلاةداعإنيعتي
:ةزهجأةثالثىلإلصيامةجمربلو

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

رارمتسالاعمطغضا،هسفنتقولايف.٢
لاسرإلازاهجرزنملكىلع
يملاعلاماظنلارارزأدحأولومحملا
اهمادختسابولطملادعبنعمكحتلل
كعبصأعفرتال.بآرملابابليغشتل
رشؤملاءوضلوحتنيحلنيرزلانع
ضيمولاىلإءيطبلاضيمولانم
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.عيرسلا
تاباوبلاحتفةزهجأضعببلطتتدقو
ةيناثلاةوطخلالادبتسابآرملاباوبأو
ضعبةجمرب"يفروكذملاءارجإلاب
يفًاقحالحضوملا"تاباوبلايلغشم
.مسقلااذه

ماظنلارزىلعرارمتسالاعمطغضا.٣
تمتيذلادعبنعمكحتلليملاعلا
عمناوثسمخةدملاًثيدحهتجمرب
بابطيشنتورشؤملاحابصمةبقارم
.بآرملا
كرحتاذإوأتابثبةءاضإلاترمتسااذإ.

اذهفرزلاىلعطغضلادنعبآرملاباب
دجويال.ةجمربلاةيلمعحاجنىلعليلد
.٦ىلإ٤نمتاوطخلامامتإلعاد
ملوأرشؤملاحابصملمعيملاذإ.

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

ملوتباثلاءوضلاىلإريغتمثنيتيناث
ةجمربلالصاوفبآرملابابكرحتي
.٦ىتح٤تاوطخلانم

يكذلارزلاوأملعتلارز
ددح،٣ىلإ١نمتاوطخلامامتإدعب.٤

لخاديكذلارزلاوأملعتلارزعقوم
بابحتفلابقتسازاهجىلعبآرملا
هنولورزلامسافلتخيدق.بآرملا
.ةعّنصملاةهجلابسح

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

رارمتسالاعمطغضا،ةبكرملالخادنم.٦
يفاًثيدحهتجمربتمتيذلارزلاىلع
ةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
بابكرحتيملاذإ.هررحمثناوثثالث
زاهجحابصمضمويملوأبآرملا
عمطغضاف،بآرملابابحتفلابقتسا
ةيناثةرمهسفنرزلاىلعرارمتسالا
،ىرخأةرم.هررحمثٍناوثثالثةدمل
ضمويملوأبابلاكرحتيملاذإ
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ليغشتلارصانعوتادادعلا١٤٠
عمطغضاف،بآرملابابحابصم
ةثلاثةرمهسفنرزلاىلعرارمتسالا
.هررحمثٍناوثثالثةدمل

يملاعلاماظنلانكمتينأضرتفملانم
.نآلابآرملابابليغشتنمدعبنعمكحتلل
.نيرخآلانيرزلاةجمربلةيلمعلاررك

تاباوبلايلغشمضعبةجمرب
عجار،ةجمربلانأشبةدعاسملاوأراسفتسالل

see www.homelink.com/gm.

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

لماشلامكحتلاماظنليغشت
دعبنع
مكحتلليملاعلاماظنلامادختسا
دعبنع
يفبسانملارزلاىلعرارمتسالاعمطغضا
ةيناثةدملدعبنعمكحتلليملاعلاماظنلا
ثبءانثأرشؤملاءيضي.لقألاىلعفصنو
.ةراشإلا

يملاعلاماظنلارارزأةجمربحسم
دعبنعمكحتلل
ةجمربملارارزألاتادادعإوحمىلعصرحا
.ةبكرملاعيبدنع
:وحملل

نيرزلاىلعرارمتسالاعمطغضا.١
يفرشؤملاأدبيىتح،نييجراخلا
يلاوحرمألااذهقرغتسيدق.ضيمولا

.ناوث١٠
.نيرزلاالكررحٍذئدنعو.٢

ماظنلايفدحاورزةجمربةداعإ
دعبنعمكحتلليملاعلا
:ماظنلارارزأنمرزيأةجمربةداعإل

ال.رزيأىلعرارمتسالاعمطغضا.١
.رزلانعكعبصإعفرت

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

ةرانإلا

ةيجراخلاةءاضإلا
حيباصملاليغشترصانع
١٤١.....................ةيجراخلا
حيباصملاءافطإركذم
١٤٣.....................ةيجراخلا
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملا
١٤٣......................ةيسيئرلا
١٤٣.......ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
ةدايقلاحيباصم
١٤٣...............)DRL(ةيراهنلا
ةيسيئرلاحيباصملاماظن

١٤٤..................يكيتاموتوألا
رطاخملابريذحتلاءاوضأ

١٤٥.......................ةزامغلا
رييغتوفاطعنالاتاراشإ

١٤٥.......................راسملا
١٤٥..............فاطعنالاحيباصم

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
١٤٦.....................تادادعلا
١٤٦..................فقسلاءاوضأ
١٤٦.................ةءارقلاحيباصم

ةءاضإلاتازيم
١٤٧...................لوخدلاةرانإ
١٤٧...................جورخلاةرانإ
١٤٧...........ةيراطبلاليمحتةرادإ
١٤٨...........ةيراطبلاةقاطةيامح
ةءاضإلابصاخلاتايراطبلاةقاطرفوم
١٤٨.....................ةيجراخلا

ةيجراخلاةءاضإلا
ةيجراخلاحيباصملاليغشترصانع

يجراخلاحابصملايفمكحتلاحاتفمدجوي
ةلجعراسيىلعتاسايقلاةزهجأةحوليف
.ةدايقلا
:ةيلاتلاعضاوملاىلإمكحتلاحاتفمردأ

P:ةيمامألاحيباصملاءافطإل
.ةيراهنلاةدايقلاحيباصموةيكيتاموتوألا
ةيمامألاحيباصملايفمكحتلاحاتفمةرادإ
ليغشتةداعإىلإيدؤيىرخأةرمPىلإ
حيباصموأةيكيتاموتوألاةيمامألاحيباصملا
.راهنلا

AUTO)حيباصملاليغشتل:)يكيتاموتوألا
بسح،اًيكيتاموتوأاهليغشتفاقيإوةيجراخلا
.ةيجراخلاةءاضإلا
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ةرانإلا١٤٢
كلذيفامبنكرلاحيباصملعشي:;
.ةيسيئرلاحيباصملاادعام،حيباصملاعيمج
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

ةعومجميفاذهbحابصملاءيضي
.IntelliBeamماظننيكمتدنعتادادعلا

هنيكمتوIntelliBeamماظنليغشت
ريغمطيشنتبمق،IntelliBeamماظننيكمتل
هفاقيإمثضفخنملا/يلاعلاءوضلاحابصم
حاتفميفمكحتلانوكيامنيبنيتيناثلالخ
)يئاقلت(AUTOعضولايفيجراخلاةرانإلا
.2وأ

IntelliBeamماظنبةدايقلا

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

.كتبكرمنمبرتقتةبكرمل
ةيفلخلاحيباصملانعماظنلافشك.

.كتبكرمقبستةبكرمل

ةيفاكةجردبيجراخلاءوضلاعوطس.
حيباصملاةءاضإرمألابلطتيالثيحب
.ةيلاعلاةيسيئرلا

/مك٢٠نعةبكرملاةعرسضافخنا.
.)ةعاس/ليم١٢(ةعاس

نمIntelliBeamماظنليطعتنكمي.
ءوض/يلاعلاءوضلارييغتةيصاخلالخ
اذإو.ةيسيئرلاحيباصملاضيمووأريسلا
ةيصاخطيشنتبجيهنإف،كلذثدح
ءاغلإوريسلاءوض/يلاعلاءوضلارييغت
طيشنتةداعإلنيتيناثلالخاهطيشنت
حابصملاءيضيس.IntelliBeamماظن
ماظننأنيبيلتادادعلاةعومجميف

IntelliBeamعجار.هليعفتةداعإمت
ءوضلاويلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
و١٤٣/ةيسيئرلاحيباصمللضفخنملا
.١٤٣/ةيسيئرلاحيباصملاضيمو

ملاذإايكيتاموتوأيلاعلاءوضلائفطنيالدق
ىرخأةبكرمحيباصمفاشتكاماظنلاعطتسي
:يليامميأببسب
وأ،ىرخألاةبكرملاحيباصمحابصمدقف.

ملهنأوأ،اهتيؤرلاجمةقاعإوأ،اهفلت
.رخآببسباهفشكمتي

،ةبرتألابىرخألاةبكرملاحيباصمةيطغت.
.قيرطلاذاذروأ/و،جولثلاوأ/و
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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

ةيجراخلاحيباصملاءافطإركذم
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
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"جورخلا

يلاعلاءوضلانيبرييغتلازاهج
حيباصمللضفخنملاءوضلاو
ةيسيئرلا
ةحولهاجتابفاطعنالاةراشإعارذعفدا
نمةيسيئرلاحيباصملارييغتلتادادعلا
.ةيلاعلاةءاضإلاىلإةضفخنملاةءاضإلا
مثكوحنفاطعنالاةراشإعارذبحسا
ةضفخنمةيمامألاحيباصملاىلإةدوعللهررح
.ةءاضإلا

ديقةيلاعلاةيمامألاحيباصملانوكتامدنع
اذهرشؤملاءوضنوكيسف،ليغشتلا
ديقتاسايقلاةزهجأةحوليفدوجوملا
.اًضيأليغشتلا

ةيسيئرلاحيباصملاضيمو
حيباصملامادختساةزيملاهذهكلحيتت
قئاسلةراشإءاطعإلةءاضإلاةيلاعةيمامألا
اذإىتحلمعتيهو.هيطختديرتكمامأ
عضولايفةيمامألاحيباصملاتناك
.يكيتاموتوألا
مثكوحنفاطعنالاةراشإعارذبحسا
.اهمادختسالهررح
عضولايفةيمامألاحيباصملاتناكاذإ
ةءاضإلاىلعاهطبضمتوأيكيتاموتوألا
ةيمامألاحيباصملاليغشتمتيسف،ةضفخنملا
نأكنأاملاطةءاضملظتسو.ةءاضإلاةيلاع
ةءاضإلارشؤمءيضي.كوحنبوحسمعارذلا
ررح.تادادعلاةعومجميفدوجوملاةيلاعلا
.يداعلاليغشتلاىلإعوجرللعارذلا

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

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

ةيسيئرلاحيباصملاماظن
يكيتاموتوألا
،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
اًبيرقتةدحاوةقيقدرمألاقرغتسي،بآرملل
ةيمامألاحيباصملاماظنريغتيىتح
يجراخلاطيحملاناكاذإةيكيتاموتوألا
ةرتفءانثأو.ةيفاكةجردبةءاضإلاعطاس
تادادعلاةعومجمنوكتالدق،هذهريخأتلا
مكحتلاحاتفمنأنمدكأت.اهتداعكةئيضم
عضوميفتاسايقلاةزهجأةحولعوطسيف
ةءاضإليغشترصنععجار.لماكلاعوطسلا
.١٤٦/تادادعلاةحول

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

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



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

١٤٥ ةرانإلا
.حيباصملاهذهئفطنتسف،ليغشتلاديق
ةيجراخلاحيباصملاليغشترصنعلقنا
.ةزيملاهذهليطعتل;وأPىلإ

ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأ

حيباصمضيموفاقيإوليغشتلطغضا:|
طغضا.ةيفلخلاوةيمامألافاطعنالاةراشإ
.تاضامولاليغشتفاقيإلىرخأةرمهيلع
،رطخلانمريذحتلاتاضماوليغشتةلاحيف
.ةبكرملايففاطعنالاتاراشإلمعتنل

راسملارييغتوفاطعنالاتاراشإ

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
.٢٦٣/ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا

فاطعنالاةراشإليغشتنينر
نمرثكألةءاضمفاطعنالاةراشإتكرُتاذإ

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

فاطعنالاحيباصم
حيباصمبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
لمعتحيباصملاهذهنإف،فاطعنالا
:يليامملكثودحدنعاًيكيتاموتوأ
ضفخنملاءوضلاحيباصمليغشت.

.ةيسيئرلا
ةلجعوأفاطعنالاتاراشإليعفت.

.فاطعناةيوازىلعةدايقلا
وأةعاس/مك٤٠نملقأةرايسلاةعرس.

.)ةعاسلايفًاليم٢٥(
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ةرانإلا١٤٦

ةيلخادلاةءاضإلا
ةحولةءاضإليغشترصنع
تادادعلا

ةحولءاوضأعوطسيفةزيملاهذهمكحتت
حاتفمراوجبةدوجوموتاسايقلاةزهجأ
.يجراخلاحابصملايفمكحتلا

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

فقسلاءاوضأ

يولعلالوسنوكلايففقسلاءاوضأدجوت
.ةرفوتمتناكاذإفقسلاةيلحو
ىلعطغضا،فقسلاحيباصمتادادعإرييغتل
:يلاتلا

OFF)يفىتح،حيباصملاءافطإ:)ءافطإلا
.باوبألادحأحتفةلاح
حتفدنعاًيكيتاموتوأحيباصملاءيضت:باب
.باوبألادحأ

ON)ءاوضأعيمجليغشت:)ةءاضإلا
.فقسلا

ةءارقلاحيباصم

يولعلالوسنوكلايفةءارقلاحيباصمدجوت
،ليغشتلل.ةرفوتمتناكاذإفقسلاةيلحو
عضويفلاعشإلاحاتفمنوكينأبجي
ACC/ACCESSORYيفوأليغشتلا
تاقحلملاةقاطاًمدختسموأ،)تاقحلملا(
.)RAP(ةزجتحملا
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١٤٧ ةرانإلا

ةءارقحابصملكراوجبnوأmطغضا
.هليغشتفاقيإلوأهليغشتل

ةءاضإلاتازيم
لوخدلاةرانإ
حيباصملاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
قطانملايفوأليللابةزيجوةرتفلةيلخادلا
دنعكلذوةفيعضاهيفةءاضإلانوكتيتلا
لوخدلالاسرإزاهجنمKىلعطغضلا
دحأحتفدنع.)RKE(حاتفمنودبدعبنع
دنعةيلخادلاحيباصملاءيضت،باوبألا
ليغشترصانعيفDOORعضومادختسا
متيةيناث٣٠يلاوحدعب.فقسلاءاوضأ
نكمي.ةيجراخلاحيباصملاليغشتفاقيإ
رييغتقيرطنعاًيوديلوخدلاةرانإليطعت
فاقيإ(OFFعضولاجراخىلإلاعشإلاعضو
RKEرزىلعطغضلابوأ،)ليغشتلا Qيف
نودبدعُبنعلوخدلاماظنلاسرإزاهج
.حاتفم
ديدحتءاوضأ"رظنا.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"ةبكرملا

جورخلاةرانإ
ةيلخادلاوةيجراخلاحيباصملاضعبءيضت
ةءاضإلاتاذقطانملايفوأ،ليللاءانثأ
دعبقئاسلابابحتفمتيامدنع،ةدودحملا
ةيجراخلاحيباصملالظت.لاعشإلافاقيإ
مث،ةنيعمةينمزةدملةءاضمةيلخادلاو
.اًيئاقلتئفطنت

حاتفمريودتروفةيجراخلاحيباصملائفطنت
عضوىلإةيجراخلاحيباصملايفمكحتلا
.فاقيإلا
صيصختعجار.ةزيملاهذهرييغتنكمي
.١٣١/ةرايسلا

ةيراطبلاليمحتةرادإ
ةقاطلاةرادإماظنىلعةبكرملالمتشت
ةرارحةجردرّدقييذلا)EPM(ةيئابرهكلا
طبضبموقيمثنمو.نحشلاةلاحوةيراطبلا
ةلاطإوءادألضفأىلعلوصحللةيتلوفلا
.ةيراطبلارمع
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
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ةرانإلا١٤٨
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
فقسلاحيباصمليغشتفقوتةزيملاهذه
ديزتةدملليغشتلاديقتكرُتاذإ،ةءارقلاو
ليغشتفاقيإمتيامدنعقئاقد١٠ىلع
فازنتساعنمينأهنأشنماذهو.لاعشإلا
.ةيراطبلاةقاط

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......ةيهيفرتلاتامولعملاماظن

ةمدقم
ةيهيفرتلاتامولعملاماظن
تامولعملاماظنللصفنملاليلدلارظنا
ةصاخلاتامولعملاىلععالطاللهيفرتلاو
ماظنوفتاهلاوةيتوصلاتالغشملاوويدارلاب
يفلخلادعقملابهيفرتلاماظنو،ةحالملا
)RSE(وأتوصلاىلعفرعتلاةيصاخو
وهو.كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ،مالكلا
.تادادعإلالوحتامولعماًضيأنمضتي

)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ

ءاضوضلاءاغلإةزيمللقت،اهرفاوتةلاحيف
يفكرحملاجيجضنم)ANC(ةطشنلا
ةزيمبلطتتو.ةبكرملانميلخادلاءزجلا
ماظنلمع)ANC(ةطشنلاءاضوضلاءاغلإ
ويدارلاكلذكوعنصملايفتبثملاتوصلا
ةلاحيف(توصلامخضموتوصلاتاربكمو
لكشبمداعلاماظنوثحلاماظنو)هرفاوت
ىلإهعملماعتتيذلاليكولاجاتحيو.حيحص
تادعمتيبثتةلاحيفةزيملاهذهليطعت
.ةلصلاتاذعيبلادعبام
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٠

يفمكحتلاحيتافم
خانملا

خانملايفمكحتلامظن
يكيتاموتوألايجوزلامكحتلاماظن

١٥٠.......................خانملاب
١٥٤....خانملابيفلخلامكحتلاماظن

ءاوهلاذفانم
١٥٦..................ةيوهتلاتاحتف

ةنايصلا
١٥٧....باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
١٥٨..........................ةمدخ

خانملايفمكحتلامظن
يجوزلامكحتلاماظن
خانملابيكيتاموتوألا
ىلعخانملابمكحتلاماظنرارزأمادختسامتي
ةشاشىلعوىطسولاتازيهجتلاةعومجم
ديربتلاوةئفدتلاطبضلخانملابمكحتلا
.ةيوهتلاو

ةعومجمىلعخانملابمكحتلارصانع
ىطسولاتازيهجتلا

ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.١
قئاسلاوبكارلانملك

ةحورملايفمكحتلا.٢
٣.OFF)ةحورملا()فاقيإ(

دعقموقئاسلادعقمديربتوةئفدت.٤
بكارلا

ءاوهلاريودتةداعإ.٥
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ.٦

يفلخلا
عيقصلاةلازإ.٧
٨.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(

خانملابمكحتلاةشاش

ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١
ىدلةرارحلاةجرديفمكحتلاحيتافم.٢

قئاسلاوبكارلانملك
ةحورملايفمكحتلا.٣
٤.SYNC)ةنمازتمةرارحةجرد(
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١٥١ خانملايفمكحتلاحيتافم
٥.A/C Mode)ءاوهلافييكت(
رز(خانملابمكحتلاماظنرايتخا.٦

)قيبطتلا
ماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا(افلخ.٧

)يفلخلاخانملابمكحتلا
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٨
،ءاوهلاليصوتعضوو،ةحورملاتادادعإ
قئاسللةرارحلاةجردو،ءاوهلافييكتو
نماهيفمكحتلانكميSYNCوبكارلاو
ةحفصلايفCLIMATEىلعطغضلالالخ
رزوأهيفرتلاوتامولعملاماظنلةيسيئرلا
ماظنةشاشيفقيبطتلاةناخيففييكتلا
ءارجإنكميمثنمو.هيفرتلاوتامولعملا
خانملابمكحتلاماظنةحفصيفرايتخالا
ماظنليغشتليلدرظنا.ةضورعملا
.هيفرتلاوتامولعملا

خانملابمكحتلاةلاحةشاش

خانملابمكحتلاماظنلةلاحلاةشاشرهظت
مكحتلاماظنرارزأطبضدنعةزيجوةرتفل
عضوطبضنكمي.طسوألافرلاىلعخانملاب
مكحتلاماظنةشاشيفءاوهلاليصوت
.خانملاب

يكيتاموتوألاليغشتلا
ةحورملاةعرسيفاًيكيتاموتوأماظنلامكحتي
ريودتةداعإوءاوهلافييكتوءاوهلاليصوتو
اهديربتوأةبكرملاةئفدتلجأنمءاوهلا
.اهيفبغرتيتلاةرارحلاةجردىلإلوصولل
AUTOرهظيوأرشؤملاحابصمءيضيامدنع
،سمللابةلماعلاةشاشلاىلع)يكيتاموتوأ(
لكشبلمعيماظنلانأينعياذهف
عضوطبضةلاحيف.لماكيكيتاموتوأ

ئفطني،ًايوديةحورملاعضووأءاوهلاليصوت
ضرعتويكيتاموتوألاليغشتلارشؤم
فاقيإنكمي.ةراتخملاتادادعإلاةشاشلا
لصفنملكشبيكيتاموتوألاليغشتلا
.فييكتلاتادادعإل
:يكيتاموتوألاليغشتلل

.AUTOىلعطغضا.١

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

لكشبةبكرملاديربتلودوقولاةءافكنيسحتل
اًيكيتاموتوأريودتلاةداعإديدحتمتيدق،عرسأ
ةداعإحابصمءيضينلو.راحلاسقطلاءانثأ
ريودتةداعإرايتخال@ىلعطغضا.ريودتلا
ءاوهلارايتخالىرخأةرمهيلعطغضاو،ءاوهلا
.يجراخلا
ىلإةيزيلجنإلاسايقلاتادحورييغتنكمي
ةعومجملالخنمةيرتملاتادحولا
"ةعومجملاتارايخةمئاق"عجار.تادادعلا
.١١٠/تاسايقلاةزهجأةعومجملفسأ

OFF)طغضا:)ءافطإلاOFFمتييك
ديدحتمتيامدنع.ةحورملافاقيإوأليغشت
ءاوهلاعنميسماظنلانإف،ليغشتلافاقيإ
onديدحتدنع.ةروصقملاىلإقفدتلانم
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٢
دنعوأ،رخآرزيأىلعطغضلاوأ،)ليغشت(
مكحتلاماظنليغشتمتيس،ضباقميأريودت
.يلاحلادادعإللاًقفولمعيوخانملاب

w /x:ىلعةرارحلاةجردطبضنكمي
بكارلاوقئاسللةبسنلابلصفنموحن
.ةرارحلاةجردضفخوأعفرلطغضا.يمامألا
ةجردليلقتوأةدايزلرارمتسالاعمطغضا
.ةعرسبةرارحلا
قئاسللةرارحلاتاجردطبضاًضيأنكمي
رصانعىلعطغضلالالخنمبكارلاو
.سمللابةلماعلاةشاشلابليغشتلا

SYNC)سملا:)ةنمازمSYNCةشاشىلع
خانملاتادادعإةفاكطبرلخانملابمكحتلا
يفمكحتلاحاتفمطبضا.قئاسلاتادادعإب
ةجردرييغتلقئاسلاةهجةرارحلاةجرد
،بكارلاتادادعإطبضدنع.ةطبترملاةرارحلا
طبرءاغلإمتيامدنعSYNCرزلارهظي
.ةرارحلاتاجرد
مكحتلاماظنةشاشبRearسملا:فلخلا
مكحتلاماظنةحفصحتفليمامألاخانملاب
ةزيملاهذهترفوتاذإكلذ،يفلخلاخانملاب
ماظنتادادعإطبضنكميذئدنع.ةبكرملايف
باكرلاةقطنمنميفلخلاخانملابمكحتلا
.نييمامألا

يوديلاليغشتلا
z9y:ةحورملابمكحتلارصانعسملا

یلعطغضاوأخانملابمکحتلاةشاشیلع
صاقنإوأةدایزل،ةحورملايفمکحتلارارزأ
عمطغضاوأسملا.ةحورملاةعرس
طبضلةحورملابمكحتلارصانعىلعرارمتسالا
تادادعإرهظت.عرسأوحنىلعةعرسلا
ةعرسىلعليدعتيأ.ةحورملاةعرس
ةحورملابيئاقلتلامكحتلايغليةحورملا
طغضا.اًيوديةحورملايفمكحتلانكميو
ليغشتلاىلإةدوعللAUTOىلع
.يكيتاموتوألا
يفمكحتلاماظنوةحورملاليغشتفاقيإل
طسوألافرلاىلعOFFىلعطغضا،خانملا
قفدتبجحمتيس.خانملابمكحتلارصانعل
عاضوأعيمجيفلوخدلانمءاوهلا
.عيقصلاةلازإعضوءانثتساب،ليصوتلا
ةيئاقلتلاىوصقلاةعرسلاطبضنكمي
وأةطسوتموأةضفخنمعضولاىلإةحورملل
عجار،ةحورمللةيئاقلتلاةعرسلاطبضل.ةيلاع
صيصختلفسأ"ءاوهلاةدوجوخانملا"
.١٣١/ةرايسلا

ضرعدنع:ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا
airعضوطغضا،خانملاتامولعم delivery
مكحتلاةشاشببوغرملا)ءاوهلاليصوت(
رزءيضي.ءاوهلاقفدتهاجتارييغتلخانملاب
يأىلعطغضلا.راتخملاءاوهلاليصوتعضو
مكحتلايغليءاوهلاليصوترارزأنمرز

مثنموءاوهلاليصوتيفيكيتاموتوألا
.ايوديءاوهلاقفدتهاجتايفمكحتلانكمي
ليغشتلاىلإةدوعللAUTOىلعطغضا
.يكيتاموتوألا
:يليامدحأددح،يلاحلاعضولارييغتل
Y:ةزهجأةحولجراخموحنءاوهلاهيجوتل

.تاسايقلا
ةزهجأةحولجراخمنيبءاوهلاميسقتل:\

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

يمامألاجاجزلاعضولااذهفظني:0
متي.عرسأةقيرطبعيقصلاوأبابضلانم
طغضا.يمامألاجاجزلاىلإءاوهلاهيجوت
رييغت.ليغشتلافاقيإ/ليغشتلامتييك0
فاقيإىلإاضيأيدؤيءاوهلاليصوتعضو
.عيقصلاةلازإ
سملا:)ءاوهلافييكت(A/Cعضو

AC Modeخانملابمكحتلاةشاشيف
فاقيإوأاًيئاقلتءاوهلافييكتةزيمليغشتل
ةحورملاليغشتفاقيإةلاحيفو.اهليغشت
امىلإةيجراخلاةرارحلاةجردضافخناوأ
.ءاوهلافيكملمعينلف،دمجتلاةجردنود
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١٥٣ خانملايفمكحتلاحيتافم
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
يفايوديءاوهلاريودتةداعإعضورفوتيالو
.بابضلاةلازإوأعيقصلاةلازإعضو

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
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت

جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
يفلخلا

K:فاقيإوأليغشتلرزلااذهىلعطغضا
جاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأليغشت
رشؤملاحابصمءيضياهدنعو.يفلخلا
ليغشتىلإريشييكلرزلاىلعدوجوملا
.يجراخلاعضولا
جاجزلاىلعبابضلاةلازإةادألمعتال
عضويفلاعشإلانوكيامدنعالإيفلخلا
لمعلانعبابضلاليزمفقوتي.ليغشتلا
هعضووألاعشإلاليغشتفاقيإلاحيف
.)تاقحلم(ACC/ACCESSORYىلع
يفلخلاجاجزلاىلعنمبابضلاةلازإةادأ
ليغشتلاعضوىلعاهطبضنكمي
بابضلاةلازإعضورايتخادنع.يكيتاموتوألا
ةادألمعت،يفلخلاجاجزلانماًيكيتاموتوأ
اًيكيتاموتوأةيفلخلاذفاونلانمبابضلاةلازإ
درابسقطيفةبكرملاليغشتءدبدنع
ليغشتلو.ةئفادةبكرملاحبصتامدنعئفطنتو
جاجزلانماًيكيتاموتوأبابضلاةلازإفاقيإوأ
تحت"ءاوهلاةدوجوخانملا"رظنا،يفلخلا
.١٣١/ةرايسلاصيصخت

ةيفلخلاةيؤرلاايارمةئفدتةيصاخلمعت
نمبابضلاةلازإةادأليغشتدنعةيجراخلا
ةلازإىلعدعاستيهويفلخلاجاجزلاىلع
.ايارملاحطسىلعنمعيقصلاوأبابضلا

هيبنت

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

:بكارلادعقموقئاسلادعقمديربتوةئفدت
رهظدنسمةئفدتل+وأIىلعطغضا
.طقفبكارلاوأقئاسلادعقم

دعقمةداسوةئفدتلzوأJىلعطغضا
.دعقملارهظوبكارلاوأقئاسلا

وأقئاسلادعقمديربتل}وأCطغضا
.بكارلا
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ةيئاقلتلاديربتلاوةئفدتلاةزيماًضيأرفوتتو
تامولعملانمديزمىلعلوصحلل،دعاقملل
اهديربتوةيمامألادعاقملاةئفدتعجاراهنأشب
/٤٦.

:دعبنعخانملايفمكحتلاماظنليغشت
ليغشتدنعخانملابمكحتلاماظنلمعيدق
تادادعإلاماظنلامدختسيو.دعُبنعةرايسلا
نمةبكرملاديربتوأةئفدتلقئاسللةقباسلا
ءانثأيفلخلابابضلاليزملمعيدق.لخادلا
سقطلاةدوربلاًقفودعُبنعليغشتلاءدب
ةلازإرشؤمحابصمءيضيال.يجراخلا
.دعُبنعليغشتلاءدبءانثأيفلخلابابضلا
ديربتوأةئفدتةيصاخىلعةبكرملاتوتحااذإ
ءدبءانثأةيصاخلالمعتدقف،دعاقملا
ةرايسلاليغشتءدبعجار.دعُبنعليغشتلا
ةيمامألادعاقملاةئفدتو١٣/دعُبنع
.٤٦/اهديربتو

رعشتسملا

ةزهجأةحولىلعأيسمشلارعشتسملالمعي
ىلع،يمامألاجاجزلانمبرقلاب،تاسايقلا
.سمشلاةرارحدصر
تامولعمخانملايفمكحتلاماظنمدختسَي
ةعرسوةرارحلاةجردطبضلرعشتسملا
ءاوهلاعيزوتعضووريودتلاةداعإوةحورملا
.ةنكممةحارلضفأىلعلوصحلل
يفيئاقلتلامكحتلاماظنلمعيالدقو
ةيطغتتمتاذإمئالملكشبخانملا
.رعشتسملا

خانملابيفلخلامكحتلاماظن
ماظننوكيس،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ءزجلاىلعاًدوجوميفلخلاخانملابمكحتلا
طبضنكمي.يزكرملالوسنوكلانميفلخلا
ماظنليغشترصانعمادختسابتادادعإلا
مكحتلاةشاشويفلخلاءزجلاخانمبمكحتلا
.يفلخلاءزجلاخانمب

فلخلابخانملايفمكحتلاليغشترصانع
ةيفلخلادعاقملاةئفدت.١
٢.AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
ةرارحلاةجرديفمكحتلاحاتفم.٣
ةحورملايفمكحتلا.٤

٥.O)فاقيإ/ليغشت(

ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٦
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ةيفلخلااخانملاةشاش
ةيجراخلاةرارحلاةجردضرعةشاش.١
خانملاماظنةرارحةجرديفمكحتلا.٢

يفلخلا
ةحورملايفمكحتلا.٣
٤.SYNC)ةنمازتمةرارحتاجرد(

٥.REAR O)فاقيإ/ليغشت(

٦.Rear AUTO)يكيتاموتوألاليغشتلا(
٧.Front)ماظنلسمللابةلماعلاةشاشلا

)يمامألاخانملابمكحتلا
فلخلانممكحتلاعنم.٨
ءاوهلاليصوتعضويفمكحتلا.٩

ماظنةشاشب)يفلخلا(Rearسملا:فلخلا
مكحتلاةشاشحتفليمامألاخانملابمكحتلا
تادادعإطبضنكميذئدنع.يفلخلاخانملاب
ةقطنمنميفلخلاخانملابمكحتلاماظن
.نييمامألاباكرلا

O:طغضاOوأREAR Oماظنليغشتل
اذإ.هليغشتفاقيإوأيفلخلاخانملابمكحتلا
عضويفيفلخلاخانملابمكحتلاماظنناك
REARمادختسابليغشتلافاقيإ Oةشاشب

Oرزلاطغضبجيهنإف،يفلخلاخانملا
ءاوهلاليصوتعضووأةرارحلاةجردرارزأو
نوضغيفيفلخلاخانملابمكحتلارصانعب
.هليغشتةداعإلناوثسمخ

SYNC)ةنمازم(:سملاSYNC)قفاوت(
ةرارحةجردقفاوتتليفلخلاخانملاةشاشب
ةرارحةجردعميفلخلاخانملابمكحتلاماظن
.يمامألاءزجلاخانمبمكحتلاماظنبقئاسلا
ةجردرزىلعطغضا.SYNCرزلاءيضيس
ءاغلإلنيترمAUTOوأMODEوأةرارحلا
دعقملةطوبضملاةرارحلاةجردنيبطبرلا
.ةيفلخلادعاقملاةرارحةجردوقئاسلا
.SYNCرزلائفطنيو

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«/ªAª:ىلعطغضاوأسملا

خانملاةشاشىلعةحورملابمكحتلارصانع
لوسنوكلانميفلخلاءزجلاىلعوأيفلخلا
.ءاوهلاقفدتصاقنإوأةدايزليزكرملا
فقوتءانثأ»Aىلعطغضلايدؤيو
عضولظيو.ىرخأةرمهليغشتىلإماظنلا
.هلقباسلادادعإلايفءاوهلاليصوت
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w /x:رارمتسالاعمطغضاوأسملا

ةيفلخلاةرارحلاةجرديفمكحتلارصانعىلع
ءزجلاىلعوأةيفلخلاخانملاةشاشىلع
ةجردطبضليزكرملالوسنوكلانميفلخلا
ءاوهلwطغضا.يفلخلابكارللةرارحلا
.دربأءاوهلxطغضاوأفدأ

Y/\/Y:بوغرملاعضولاسملا
ىلعMODEرزوأةيفلخلااخانملاةشاشب
رييغتليزكرملالوسنوكلانميفلخلاءزجلا
سولجلاةقطنميفءاوهلاقفدتهاجتا
.ةيفلخلا
MوأL:ىلعطغضاMوأLةئفدتل
.نميألاوأرسيألايجراخلادعقملاةداسو
.٤٧/ةيفلخلادعاقملاةئفدتعجار

ءاوهلاذفانم
ةيوهتلاتاحتف
فصتنملايفطبضللةلباقلاةيوهتلاتاحتف
.سايقلاةزهجأةحولبناجىلعو

يقالزنالارزلا.١
ةريغصةلجع.٢
قفدتهاجتارييغتل)1(ةيقالزنالارارزألاكرح
.ءاوهلا
نمابيرقةدوجوملا)2(تاركبلامدختسا
.ءاوهلاقفدتقالغإوأحتفلةيوهتلاتاحتف

ةيلمعحئاصن
يفرجشقاروأوأجلثوأديلجيأفظن.

،يمامألاجاجزلاةدعاقدنعءاوهلالخادم
ءاوهلاقفدتقيعتدقءايشألاهذهف
.ةبكرملالخاد

كرحملاءاطغنعجلثلاةلازإبمق.
صاقنإيفةدعاسملاوةيؤرلانيسحتل
.ةبكرملاىلإةلخادلاةبوطرلا

،درابلاسقطلايفةبكرملخدتامدنع.
ىلعأليولعلاةحورملارزىلعطغضا
ثيح.ةدايقلالبقةحورمللىوتسم
بحسلاتاونقءالخإىلعكلذدعاسي
نّوكتةصرفللقيو،ةبوطرلاوجلثلانم
نميلخادلابناجلاىلعبابضلا
.ذفاونلا

دعاقملالفسأءاوهلاراسمولخنمدكأت.
يفةدعاسمللتاقوعملانمةيمامألا
رثكأةقيرطبةبكرملالخادءاوهلاريودت
.ةيلاعف

نمةدمتعمريغءاوهتافراحمادختسا.
كرحملاءاطغىلعزروتوملارنجةكرش
.ماظنلاءادأىلعًابلسرثؤينأنكمي
تادعمةيأةفاضإلبقليكوبرقأعجار
.ةبكرملليجراخلالكيهلل
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ةنايصلا
باكرلاةروصقمبءاوهلارتلف
تاجّيهملاوعلطلارابغوةبرتألارتلفلاللقي
ءاوهلانمءاوهلااهلمحييتلاىرخألا
.ةبكرملالخادىلإبوحسملايجراخلا
ةنايصلانمءزجكرتلفلالادبتسايغبنيو
/ةنايصلالودجعجار.ةينيتورلاةلودجملا

يغبنييذلارتلفلاعونىلعفرعتللو.٣١٥
/ةنايصللةليدبلارايغلاعطقرظنا،همادختسا

٣٢٣.

علخا،تازافقلاقودنصحتفلبق.١
.)نيضورعمريغ(نييلفسلانييغربلا

علخاولماكلابتازافقلاقودنصحتفا.٢
.نييولعلانييغربلا

علخاويئابرهكلاسباقلالصفا.٣
.لماكلابتازافقلاقودنص

.ةمدخلابابلنيتبثملانيتكساملاررح.٤
.ميدقلاحشرملالزأوةنايصلابابحتفا

.ديدجلاءاوهلارتلفبّكر.٥
تيبثتبمقوةمدخلابابقلغأ.٦

.نيتكساملا
بيكرتةداعإلسكعلابتاوطخلاذّفن.٧

.تازافقلاقودنص
ةدعاسمللةجاحبتنكاذإكليكورشتسا
.ةيفاضإلا
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خانملايفمكحتلاحيتافم١٥٨
ةمدخ
ءاطغلفسأقصلمبةدوزمتابكرملاعيمج
ةرارحلادربمةيعونديدحتلكرحملا
ةنايصمدعبجي.ةبكرملاهذهيفمدختسملا
نيبردمنيينفديىلعالإدربملاماظن
لادبتساوأحالصإاًقلطمبجيال.نيدمتعمو
.ةميدقةبكرمنمرخآبءاوهلافييكترّخبُم
نامضلديدجرخبمبالإهلادبتسامدعبجيو
.نمآلاومئالملاليغشتلا
تادربملاعيمجحالصإبجي،ةنايصلاءانثأو
ةيوهتنإ.ةبسانملاتادعملامادختساب
يوجلافالغللرشابملاضيرعتلابتادربملا
يفاًضيأببستيدقوةئيبلاىلعاًراضدعُي
وأقارتحالاوأقاشنتساللةجيتنةئيستالاح
للعلانماهريغوأعيقصلاةعسلبةباصإلا
.ةيحصلا
.ةيرودةنايصىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
.٣١٥/ةنايصلالودجعجار
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١٥٩ ليغشتلاوةدايقلا

ليغشتلاوةدايقلا

ةدايقلاتامولعم
١٦٠...............ةيداصتقالاةدايقلا
١٦٠.................ةتتشملاةدايقلا
١٦١.................ةيئاقولاةدايقلا
١٦١................ةرايسلابمكحتلا
١٦١........................ةلمرفلا
١٦٢.........................ةدايقلا
١٦٢....قيرطلانمةرايسلادادرتسا
١٦٣..................مكحتلانادقف
١٦٣............قرطلاجراخةدايقلا
١٦٧......ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
١٦٨.......ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
١٦٩........ءاتشلالصفيفةدايقلا
١٧٠...............ةرايسلاتقلعاذإ
١٧١............ةرايسلاةلومحدودح

ليغشتلاوةيادبلا
١٧٤........ةديدجلاةرايسلاضيورت
لمارفلاةساودوقناخلاةساود
١٧٥.............ليدعتللناتلباقلا
١٧٥..........ليغشتلاحاتفمعضاوم
١٧٧............كرحملاليغشتءدب
تاقحلملاةقاط
١٧٨.............)RAP(ةزجتحملا
١٧٨..........نكرلاعضوىلإلقنلا
١٧٩..........نكرلاعضونملقنلا

ةلباقحوطسىلعنكرلا
١٨٠.....................لاعتشالل
١٨٠............ةلاعفلادوقولاةرادإ
١٨٠...................دتمملانكرلا

كرحملاتاثاعبنا
١٨٠..................كرحملامداع
١٨١......اهنكرءانثأةرايسلاليغشت

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
١٨١....يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
١٨٤..................يوديلاعضولا
١٨٥............رطقلا/بحسلاعضو

ةدايقلاةمظنأ
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
١٨٦..................تالجععبرأب

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن

١٨٩...............)ABS(قالغنالل
١٩٠...................نكرلالمارف

Electric Parking Brake)لمارف
١٩١.............)يئابرهكلانكرلا
١٩٢...............لمارفلاةدعاسم
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن

١٩٢............)HSA(تاعفترملا

ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا

١٩٣.........تابثلايفينورتكلإلا
١٩٤............ةدايقلاعضوبمكحتلا

قيلعتلايفمكحتلا
١٩٦..................يسيطانغملا
١٩٦............يفلخلاروحملالفق
عافترالاىوتسمطبض
١٩٦....................اًيكيتاموتوأ

ةعرسلاتبثم
تابثيفمكحتلاماظن

١٩٧.......................ةعرسلا
ةعرسلايفمكحتلاةزيم
١٩٩......................ةيمؤالتلا

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

٢٠٨.......................فلخلل
٢١٤........ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
٢١٤.....يمامألامداصتلاراذنإماظن
ئراوطلالمارف
٢١٦...............)AEB(ةيئاقلتلا
ءايمعلاةقطنملاهيبنت

٢١٨..............)SBZA(ةيبناجلا
٢١٨....)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنت

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

دوقولا
٢٢٢................ايلعلاةئفلادوقو
٢٢٢..............هبىصوملادوقولا
٢٢٢.......همادختساعونمملادوقولا
٢٢٣..........دوقوللةفاضملاداوملا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ليغشتلاوةدايقلا١٦٠
٢٢٣....................دوقولاةئبعت
٢٢٤.......ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ةروطقمبحس
٢٢٥....بحسلانأشبةماعتامولعم
تاداشرإوةدايقلاقرط
٢٢٥........................رطقلا
٢٣٠.................ةروطقمبحس
٢٣٣........ةروطقملابحسةزيهجت
حنرتيفمكحتلا

٢٣٦.............)TSC(ةروطقملا

ةيفاضإلاتانوكملاوتاليوحتلا
٢٣٨.........ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ةدايقلاتامولعم
ةيداصتقالاةدايقلا
كالهتسايفةدايقلاتاداعرثؤتنأنكمي
ىلعلوصحللحئاصنلاضعبكيلإو.دوقولا
:ةدايقلادنعدوقولايفنكممداصتقالضفأ
ةجردىلإخانملابمكحتلاةمظنأطبضت.

ليغشتءدبدعبةبولطملاةرارحلا
الامدنعمهليغشتفقوأوأكرحملا
.مهيلإةجاحكانهنوكت

مقوعيرسلاليغشتلاءدبتايلمعبنجت.
.ئداهوحنىلععراستلاب

بنجتو،اًيجيردتلمارفلاىلعطغضا.
.ئجافملافقوتلاتالاح

ةعرسىلعكرحملاليغشتبنجت.
.ةليوطتارتفلؤطابتلا

فورظوقيرطلالاوحأنوكتامدنع.
مكحتلاماظنمدختسا،ةمئالمسقطلا
.ةعرسلاتابثيف

ةعرسلادودحةاعارمباًمئادكيلع.
رثكأءطببةرايسلاةدايقوأةددحملا
.فورظلايضتقتامدنع

يفبسانملاءاوهلاطغضىلعظفاح.
.ةرايسلاتاراطإ

.ةدحاوةلحريفتالحرةدعنيبعمجا.

مقرمدختساوةرايسلاتاراطإلدبتسا.
TPC(راطإلاءادألةيرايعملاتافصاوملا

Spec(رادجىلعكوبسملاهسفن
.مجحلانمبرقلابتاراطإلا

.ةررقملاةلودجملاةنايصلاعبتا.

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

ةعامسمدختساو.زيكرتلابلطتتيتلا
درلاوةيرورضلاتاملاكملاءارجإلنذألا
.اهيلع

لّجستوأأرقتال.قيرطلاىلإهبتنا.
ىلعتامولعملانعثحبتوأتاظحالملا
.ةينورتكلإلاةزهجألانمهريغوأفتاهلا

عملماعتلايمامألابكارلانمبلطا.
.هابتنالاتتشتلةلمتحملارداصملا
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،ةدايقلالبقةبكرملاتازيمىلعفّرعت.

ةلضفملاويدارلاتاطحمةجمربلثم
تادادعإوخانملابمكحتلاماظنطبضو
تامولعمعيمجةجمربكيلعو.دعاقملا
.ةدايقلالبقةحالملازاهجيفةلحرلا

ةيضرألاىلعطقسءيشيأطقتلتال.
.ةبكرملابفقوتلالبق

ءانتعاللاهنكراوأةبكرملافقوأ.
.لافطألاب

وألماحيفةفيلألاتاناويحلابظفتحا.
.ةبسانمتيبثتةليسو

،ةدايقلاءانثأةقهرملاتاثداحملابنجت.
فتاهلاربعوأباكرلادحأعمًءاوس
.لومحملا

ريذحت}
ةرتفلقيرطلانعكينيعفرصببستيدق
ثداحعوقويفةرركتمةفصبوأةليوط
كيلعاذل.ةافولاوأةباصإلاىلإيدؤي
.ةدايقلايفزيكرتلا

ديزملهيفرتلاوتامولعملاماظنليلدعجار
ماظنوأماظنلااذهلوحتامولعملانم
امب،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ،ةحالملا
لومحمفتاهنارقإةيفيككلذيف
.همادختساو

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

نوقئاسلاوتاجاردلاوبكاروةاشملا(
نوبكتريولامهإبنوفرصتيس)نورخألا
نكومهتافرصتعقوت.ءاطخألا
.اهلًادعتسم

ةبكرملاوكتبكرمنيبةيفاكةفاسمكرتا.
.كمامأريستيتلا

.ةدايقلاةمهمىلعزكر.

ةرايسلابمكحتلا
ةمهملماوعيهعراستلاوهيجوتلاوةلمرفلا
ءانثأةبكرملاىلعةرطيسلايفةدعاسملل
.ةدايقلا

ةلمرفلا
كاردإلاتقوىلعلمارفلالمعلمتشي
ىلعطغضلارارقنأبًاملع.ةباجتسالاتقوو
نيحيف.كاردإلاتقووهلمارفلاةساود
.ةباجتسالاتقووهكلذليلعفلاءارجإلانأ

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

.كمامأريستيتلاةبكرملاو
.ةيرورضلاريغةديدشلاةلمرفلابنجت.
ةكرحقفوةبكرملاةكرحعاقيإطبضا.

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

هيبنت

ةدايقلابنجت،هيجوتلاماظنفالتإبنجتل
وأتابكرملافصزجاوحوأةفصرألاقوف
/مك٣نمرثكأتاعرسبةلثامملاءايشألا
دنعرذحلاخوت.)ةعاسلايفليم١(ةعاس
لصاوفلثمىرخأءايشأقوفةدايقلا
جتانلافلتلا.ةعرسلاتابطموتاراحلا
نوكيالةبكرملامادختساءوسنع
.ةبكرملانامضبالومشم

دوقملابيئابرهكلامكحتلا
هيجوتلاماظنىلعةبكرملاهذهيوتحت
هيجوتلالئاسىلعيوتحتالاهنكل.يئابرهكلا
.ةيرودلاةنايصلاىلإةجاحال.يئابرهكلا
يئابرهكلاهيجوتلاةدعاسمدقفةلاحيف
ةبكرملاهيجوتنكمي،ماظنلابلطعةجيتن
.دهجلانمديزملاكلذبلطتيدقنكلو
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار
ةلاحيف،ةقاطلاةدعاسمضفخنتدق
نمةيفاضإةدملهيجوتلادعاسممادختسا
.ةرايسلاكرحتمدعءانثأتقولا
لوصولانيحلةدايقلاةلجعريودتةلاحيف
عضولااذهيفاهفاقيإواهترودةياهنىلإ
ةدعاسمليلقتمتيامبر،ةليوطةينمزةدمل
.يئابرهكلاهيجوتلا
ةدعاسمليداعلامادختساللةدوعلاضرتفي
.ماظنلادربينأدعبيئابرهكلاهيجوتلا
.ةلكشمكانهتناكاذإليكولاعجار

تاينحنملاىلعةدايقلاحئاصن
.تاينحنملادنعةبسانملاةعرسلابدُق.
.ىنحنملالوخدلبقةعرسلاضفخا.
لاوطةلوقعموةتباثةعرسىلعظفاح.

.ىنحنملا

،ىنحنملانمةبكرملاجرختىتحرظتنا.
قيرطلاىلعجيردتلابةعرسلادزمث
.ميقتسملا

ئراوطلايفهيجوتلا
نمنوكيدق،فقاوملاضعبيف.

نمًالدبقئاعلالوحفافتلالالضفألا
.ةلمرفلا

ةدايقلاةلجعيبناجبكاسمإلاحيتي.
دحأعفرنودةجرد١٨٠ةيوازبنارودلا
.نيديلا

قالغناللعناملالمارفلاماظنحيتي.
)ABS(ةلمرفلاءانثأةبكرملاهيجوت.

قيرطلانمةرايسلادادرتسا
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نمةبكرمللىنميلاتالجعلاطقستنأنكمي
قيرطلابناجىلإًالوزنقيرطلاةفاحىلع
:حئاصنلاهذهعبتا.ةدايقلاءانثأ

ةساودىلعنمءطببكمدقعفرا.١
هّجوف،اًيلاخقيرطلاناكاذإودوقولا
نيبواهنيبةفاسمكرتتثيحبةبكرملا
.فيصرلاةفاح

ةرودنمثرادقمبةدايقلاةلجعردأ.٢
نميألاراطإلاسماليىتح،اًبيرقت
.فيصرلاةفاحيمامألا

ميقتسملكشبريسللةدايقلاةلجعردأ.٣
.قيرطلاىلع

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

ىلعفينعلاهيجوتلاوأةدئازلاةعرسلا
دقفوتاراطإلاقالزنايفتاينحنملا
.فاطعنالاةوق

دئازلاطغضلاببستي-عراستلاقالزنا.
تالجعناروديفدوقولاةساودىلع
.اهروحملوحعفدلا

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

دق.بولطملاهاجتالايفةبكرملاهّجوو
نكلو.ميقتسمطخيفةبكرملاكرحتت
.ىرخأةرمقالزنالاةيناكمإلاًدعتسمنك

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

وأعراستلاوأهيجوتلابنجتلواح.
كلذيفامب،ةئجافمةروصبةلمرفلا
لقنلالخنمةبكرملاةعرسضفخ

نأنكمي.ىندألاسرتلاىلإرايغلا
قالزنايفةئجافمتاريغتيأببستت
.تاراطإلا

يفقالغناللةعناملالمارفلادعاست:ركذت
.طقفةلمرفلادنعقالزنالابنجت

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
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قرطلاجراخةدايقلالبق
ةنايصلالامعأعيمجءارجإىلعصرحا.

.ةمزاللاةمدخلاو
ءلمو،دوقولابةبكرملاةئبعتبجي.

خفنلاطغضصحفو،لئاوسلاتايوتسم
راطإلاكلذيفامب،تاراطإلاعيمجيف
.دجُونإ،يطايتحالا

تامولعملاعيمجةءارقىلعصرحا.
عبرأبعفدلاماظنتابكرمبةقلعتملا
.ليلدلااذهيفةدراولاتالجع

ةيلحملانيناوقلاىلعفرعتلايغبني.
.قرطلاجراخةدايقلاىلعقبطنتيتلا

اذإيضرألاصولخلانمديزملاىلعلوصحلل
ّدصمةلازإيرورضلانمنوكيدق،رمألامزل
زيهجتمتاذإ،ةيمامألاةهجاوللىلفسلاءاوهلا
رليوبسانودبةدايقلا،نكلو.كلذبةبكرملا
.دوقولاةيداصتقاللقتيمامأ

هيبنت

ةليوطتارتفلةبكرملاليغشتيدؤيدق
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمبيكرتنودب
كرحملاىلإءاوهلاقفدتىلإةيمامألا
ةداعإبمقكلذل.بسانمريغلكشب
ةهجاولليلفسلاءاوهلاّدصمليصوت
.قرطلاجراخةدايقلادعبةيمامألا

قرطلاجراخةدايقلادنعةبكرملاليمحت

ريذحت}
ةيضرأىلعةّتبثملاريغةلومحلاف.

ءاجرأيفرياطتتدقليمحتلا
ضرأىلعةدايقلادنعةبكرملا
ءايشألاكبيصتدقو.ةرعو
.باكرلابيصتوأةرياطتملا
ةلومحلاتيبثتىلعصرحاف
.ماكحإب

ةقطنميفةلومحلابظفتحا.
مامألايفنوكتنأىلعةلومحلا
نأيغبني.ناكمإلاردقةضفخنمو
،ةيضرألاىلعءايشألالقثأنوكت
.يفلخلاروحملامامأ

ىلعةليقثلالامحألاعضولمعي.
لقثزكرمعفرىلعفقسلا
ةضرعرثكأاهلعجيامم،ةبكرملا
ةباصإلضرعتتدقو.بالقنالل
.ةبكرملاتبلقنااذإةتيمموأةريطخ
ةقطنميفةليقثلالامحألاعض
.فقسلاىلعسيلو،ةلومحلا

لوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
/ةرايسلاةلومحدودحعجار،ةبكرملاليمحت

.٢٧٤/تاراطإو١٧١

ةئيبلايفريثأتلافواخم
بوردلامادختساىلعاًمئادصرحا.

قطانملاو،ةكسامتملاقرطلاو
جراخةماعللةيهيفرتلاةدايقللةصصخملا
دعاوقلاعيمجعابتاكلذكو،قرطلا
.ةنلعملاةيميظنتلا

وأتاريجشلابررضلاقحلتالأيغبني.
الأاًضيأو،باشعألاوأراجشألاوأروهزلا
.ةيربلاةايحلابثبعت

لباقحوطسىلعةبكرملانكرتال.
ةلباقحوطسىلعنكرلارظنا.لاعتشالل
.١٨٠/لاعتشالل

تاعفترملاىلعةدايقلا
اًمكحتاعفترملاىلعنامأبةدايقلابلطتتو
ةبكرملاعيطتستالامواملاًمهفواًديدس
.هبمايقلا

ريذحت}
ةديدشيهتاعفترملانمديدعلانإ
.ةبكرمةيأاهزواجتتنأنكميالورادحنالا
نأتاعفترملاىلعاًدوعصةدايقللنكميو
ةدايقلاامأ.ةبكرملالطعتيفببستت
ببستدقفتاعفترملاىلعنمًالوزن
ببستتنأنكمي،كلذكو.ةرطيسلانادقف

)عبتي(
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١٦٥ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

.ةبكرملابالقنايفتاعفترملاربعةدايقلا
نمو.ةافوللوأةغلابةباصإلضرعتتدقو
.تاعفترملاىلعةبكرملادقتال،مث

مييقتبجي،تاعفترملادحأىلعةدايقلالبق
دقيتلاقئاوعلاورجلاورادحنالاةدش
،كمامأنمقيرطلاةيؤرترذعتاذإ.اههجاوت
لبقعفترملاىلعلجرتوةبكرملانمجرخاف
.ةدايقلاةعباتم
:تاعفترملاىلعةدايقلادنع
ةلجعبكسمأوةضفخنمةعرسىلعدُق.

.اًديجةدايقلا
.ةئيطبةعرسبةدايقلاىلعظفاح.
ًالوزنوأعفترملاىلعألاًدوعصةبكرملادُق.

.نكمأنإ،ةميقتسمةروصبهلفسأل
ةمقنمبارتقالادنعةعرسلانمئطبأ.

.عفترملا
ءانثأىتحةيسيئرلاحيباصملامدختسا.

اًحوضورثكأةبكرملالعجلراهنلا
.ىرخألاتابكرملل

ريذحت}
ةعرسبعفترملاةمقوحنةدايقلاببستتدق
كانهنوكتدقف.مداصتعوقويفةيلاع
ةبكرمىتحوأفرجوأةفاحوأةيواه
.ةافولاوأةغلابةباصإلضرعتتدقو.ىرخأ
ةعرسلاففخ،عفترمةمقنمبارتقالاعم
.اًظقيتمقباو

فلخلاىلإوأمامألاىلإريستنأكايإ.
قودنصوعفترملالفسأىلإلوزنلادنع
Nعضولايفلقنلاةبلعوأسورتلا
ةجردعفترتنأنكميثيح.)دياحم(
بترتياممةطرفمةروصبلمارفلاةرارح
.ةرطيسلادقفهيلع

ريذحت}
لقنةبلعىلعيوتحتةبكرملاتناكاذإ
،نيتعرستاذةينورتكلإوأةيكيتاموتأ
ىلإلقنلاةبلعلقنببستينأنكمي
كتبكرمبالقناىلإ)دياحم(Nعضولا
Pعضويفسورتلاقودنصناكاذإىتح
Nعضولالهاجتىلإعجرياذهو.)نكرلا(
دقو.لقنلاةيلمعللقنلاةبلعيف)دياحم(
يف.ةباصإللرخآصخشوأتنأضرعتت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،نكرلالمارفطبضا،ةبكرملاكرتةلاح
Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقناو
عضويأىلإلقنلاةبلعلقنا.)نكرلا(
.)دياحم(Nعضولاءانثتساب

ظفاحف،عفترمىلعنمًالوزنةدايقلادنع.
وحنةميقتسمةروصبةبكرملاهجوتىلع
ىلعةدايقلابجي،مثنمو.لفسألا
عملمعيسكرحملانألةضفخنمةعرس
دعاسيسوةبكرملاةكرحءاطبإللمارفلا
.ةرطيسلاقاطننمضةبكرملاءاقبإىلع

ريذحت}
لمارفلاىلعفنعبطغضلاببستيدق
ةنوخسةدايزيفعفترمطوبهءانثأ
ببسينأنكميو.اهريثأتيشالتولمارفلا
وأتنأكضيرعتعم،ةرطيسلادقفكلذ
ىلعطغضا.ةافوللوأتاباصإللكريغ
،عفترمطوبهءانثأقفربلمارفلا
يفمكحتللةضفخنمةعرسمدختساو
.ةبكرملاةعرس
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٦
: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
لمارفىلعطغضلابمقف،اهلطعت
،)نكرلا(Pعضولاىلإلوحتلاو،نكرلا
.ةبكرملاليغشتفاقيإو
.ةدعاسملابلطاوةبكرملارداغ.٣.١
هيفريستيذلاقيرطلانعدعتبا.٣.٢

.لفسألتجرحدتلاحيفةبكرملا
ةبكرملابيدؤتيتلاتافطعنملابنجت.

دقف.عفترملاىلعنمجرحدتلاىلإ
،اًدوعصعفترمىلعةدايقلانمنكمتت
قيعتةروصبردحنمهنكلو،اًطوبهو
يقلت.ةضرعتسمةروصبهيلعةدايقلا
ىلعنزولانمديزمبردحنمربعةدايقلا
امم،عفترملالفسألةهجاوملاتالجعلا
لفسأوحنةبكرملاقالزنايفببستيدق
.اهبالقناوأعفترملا

دق.ةلكشمحطسلافورظلّثمتدق.
ةينيطلاعاقبلاوأتتفملاىصحلاببستي
قالزنايفلتبملابشعلاىتحوأ
وحنمثنمو،بناوجلاهاجتابتاراطإلا
ةبكرملاتقلزنااذإ.عفترملالفسأ

ءيشبمدطصتدقف،بناوجلاهاجتاب
خلإ،دودخأوأةرخص-اهرثعتىلإيدؤي
.اهبالقناو-

نمةرهاظلاريغقئاوعلاديزتدق.
قوفءطولادنع.ردحنملاليمةروطخ
تطقساذإوأ،عفترملادوعصدنعةرخص
ضفخنموأدودخأيفةبكرملاتالجع
ةبكرملاليمتدقف،هيلعنملوزنلادنع
.ربكأةجردب

دحأىلعةدايقلايرورضلانمناكاذإ.
،قالزنالايفةبكرملاتأدبو،تاردحنملا
يفكلذدعاسينأضرتفي.لوزنلابمقف
عنموميقتسمطخيفةبكرملاهيجوت
.يبناجلاقالزنالا

ريذحت}
نملوزنلاءانثأةبكرملانمجورخلانإ
دحأىلعاهفقوتدنعوعفترملاىلع
تبلقنااذإف.اًريطخاًرمأدعيتاردحنملا
،مثنمو.كلتقتوأكقحستدقف،ةبكرملا
بناجلانماًمئادجورخلاىلعصرحا
،ةبكرملانمعفترملاىلعألهجاوملا
.اهجرحدتلاحيفةبكرملاراسمبنجتو
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١٦٧ ليغشتلاوةدايقلا
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
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

٣١٥.

.ةللبملاقرطلاىلعةدايقلا
يفةللبملاقرطلاوراطمألاببستتنأنكمي
يلاتلابوةبكرمللبحسلاةوقنمليلقتلا
.عراستلاوفقوتلاىلعاهتردقىلعريثأتلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٦٨
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
.٢٧٤/تاراطإ

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا
وأرادحنالاةديدشلالتلاىلعةدايقلافلتخت
سيراضتىلعةدايقلانعلابجلاربع
:حئاصنلالمشت.ةجومتموأةحطسم
ةبكرمللةمظتنملاةنايصلاىلعصرحا.

.ةديجةلاحيفاهئاقبو
لمارفلاولئاسلاتايوتسملكصحفا.

.ةكرحلالقانوديربتلاماظنوتاراطإلاو
اًطوبهةدايقلادنعىندأرايغىلإلقنا.

.ةليوطلاوأةردحنملاتاعفترملاىلع

ريذحت}
ءاطبإللمارفلامادختسايدؤينأنكمي
نيخستىلإليوطردحنمىلعةبكرملا
متيدقولمارفلاءادأصاقنإولمارفلا
سورتلاقودنصلقنبمق.ةلمرفلانادقف
ةدعاسمبكرحمللحمستللقأسرتىلإ
.رادحنالاديدشولزانقيرطىلعلمارفلا
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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

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

:ةقلزنملاقرطلاىلعةدايقلل
.عراستلاةساودىلعةوقبطغضتال.

يدؤيعراستلاةساودىلعةوقبطغضلاف
،اهروحملوحتالجعلانارودىلإ
.ضرألاباهكسامتتالجعلادقفتيلاتلابو

رظنا.رجلايفمكحتلاماظنليغشتبمق.
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلا

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

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

.ةعرسلاتبثمليغشتفقوأ.

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

.ةيجراخلاايارملا

ريذحت}
مداعسابتحايفجلثلاببستينأنكمي
ببستيدقاموهو.ةبكرملاتحتكرحملا
.لخادلاىلإمداعلاتازاغبرستيف

)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

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

دنعدوجوملاًةصاخو،ةرايسلا
.مداعلابوبنأ

مس٥رادقمبةذفانلاحتفا.
ةرايسلابناجىلعاًبيرقت)نيتصوب(
نأنكميثيحبحايرللهجاوملاريغ
لخادىلإددجتملاءاوهلالخدي
.ةرايسلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول

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

مداععجار،COنعتامولعملانمديزمل
.١٨٠/كرحملا

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

ةرايسلاتقلعاذإ
ءطبباهروحملوحتالجعلاريودتبمق
يفةقلاعتناكاذإةلجعلاريرحتلرذحبو
رظنا.جلثلاوأديلجلاوأنيطلاوألمرلا
اذهيفاًقحال"اهريرحتلةبكرملاةحجرأ"
.مسقلا
اًبلاغ)TCS(رجلايفمكحتلاماظنلنكمي
رظنا.ةقلاعةبكرمريرحتيفةدعاسملا
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
ريرحتنمنكمتتملاذإ.١٩٣/تابثلايف
رجلايفمكحتلاماظنمادختسابةبكرملا
)TCS(،ةبكرملاةحجرأ"عجارف
.اًقحال"اهريرحتل

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

لسالسمادختسانعتامولعملانمديزمل
تاراطإلالسالسعجار،ةبكرملايفراطإلا
/٢٨٧.

قئاعنماهجارخإلةبكرملاةحجرأ
ةقطنملاءالخإلًانيميوًاراسيةدايقلاةلجعردأ
تابكرملةبسنلاب.ةيمامألاتالجعلابةطيحملا
عفدلاعضوىلإليدبتلابمق،يعابرلاعفدلا
ماظنليغشتفاقيإبمق.عفترملايعابرلا
اًبايإواًباهذلقتنا.)TCS(رجلايفمكحتلا
سورتدحأو)فلخللعوجرلا(Rعضولانيب
ردقلقأبتالجعلاميودتعم،ةيمامألاةكرحلا
ىتحرظتنا،ةكرحلالقانلكآتعنملو.نكمم
اهروحملوحنارودلانعتالجعلافقوتت
تالجعلاناروددنع.تاعرسلاليدبتلبق
يمامألانيهاجتالايفاهروحملوحءطبب
ةحجرأتمةكرحيفكلذببستييفلخلاو
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كلذدعاسيملاذإ.ةبكرملاررحُتنأنكمي
دقفتالواحملاضعبدعبةبكرملاجارخإىلع
/ةرايسلابحسرظنا.اهبحسىلإجاتحت

٣٠٢.

ةرايسلاةلومحدودح
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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةلومحلاةدايزيدؤتدق.مداصتعوقوو
فقوتللةمزاللاةفاسملاةدايزىلإ
.ةرايسلارمعريصقتوتاراطإلافلتو

ةلومحلاوتاراطإلاتامولعمقصلم

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

تاراطإلاتامولعمقصلمحضويو
تادعملاتاراطإساقماًضيأةلومحلاو
ىصوملاطغضلاتايوتسمو)3(ةيلصألا
ديزمل.)4(درابلاىلعتاراطإلاخفنلاهب
،خفنلاوتاراطإلانعتامولعملانم
و٢٧٤/تاراطإعجار
.٢٧٦/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(
وأمغكXXXنعديزيالأبجي

XXXنالعإقصلميف)لطر
.ةرايسلا

قئاسللعمجملانزولاددح.٢
.ةبكرملانوبكريسنيذلاباكرلاو



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ليغشتلاوةدايقلا١٧٢
قئاسللعمجملانزولاحرطبمق.٣

وأمغكXXXنمباكرلاو
XXXلطر.

حاتملارادقملايواسيجتانلامقرلا.٤
.بئاقحلالمحةعسوةلومحلل
ناكاذإ،لاثملاليبسىلعف
لطر1400يواسي"XXX"رادقملا
150نزوبباكرةسمخكانهو
حبصيذئدنع،ةبكرملايفًالطر
لمحةعسوةحاتملاةلومحلارادقم
750-1400(ًالطر650بئاقحلا
).ًالطر650=)150×5(

بئاقحللعمجملانزولاديدحتبمق.٥
ىلعاهليمحتيراجلاةلومحلاو
ديزيالدقنزولااذهو.ةبكرملا
ةعسوةلومحلانعنمآلكشب
يفةبوسحملابئاقحلالمح
.4ةوطخلا

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

ىلععالطالل٢٣٠/ةروطقمبحسعجار
دعاوقوةروطقملابحسنعةمهمتامولعم
بحسبةصاخحئاصنوبحسلاةمالس
.ةروطقملا

1لاثم

ةبسنلابةبكرملاةعسلنزوىصقأغلبي.١
)لطر1000(مغك453=1لاثملل

150(مغك68@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر300(مغك136=2×)ًالطر

317=حاتملاةلومحلاوبكارلانزو.٣
)لطر700(مغك

2لاثم

لاثمللةبسنلابةبكرملاةعسنزو.١
)لطر1000(مغك453=يناثلا

150(مغك68@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر750(مغك136=5×)ًالطر

مغك113=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر250(
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3لاثم

ىلعةبكرملاةعسلنزوىصقأغلبي.١
مغك453=3لاثملاليبس
)لطر1000(

200(مغك91@باكرلانزوحرطا.٢
)لطر1000(مغك453=5×)لطر

مغك0=حاتملاةلومحلانزو.٣
)لطر0(

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

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(



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ليغشتلاوةدايقلا١٧٤

)عبتي(ريذحت

ةلومحلاةقطنميفءايشألاعض.
لمحلاعزوتنألواح.ةبكرملاب
.يواستلاب

،ةليقثلاءايشألاسيدكتبمقتال.
لخاد،رفسلابئاقحلثم
اهضعبنوكتثيحبةبكرملا
سأرلادنسمىوتسمقوف
.دعاقملاب

ريغلافطأدعقميأكرتتال.
.ةبكرملايفطوبرم

لخادءيشيألقندنع.
ىلعصرحلابجي،ةبكرملا
.ناكمإلاردقهطبر

ملاذإًايوطمدعقميأكرتتال.
.كلذىلإجاتحتنكت

قلعتتةمهمليمحتتامولعماًضيأكانه
اذهيفةرعولاقرطلاىلعةدايقلاب
ةدايقلادنعةبكرملاليمحت"عجار.ليلدلا
قرطلاجراخةدايقلاتحت"قرطلاجراخ
/١٦٣.

ةيفاضإلاتادعملا
ددعنأشبتايدودحمكانهنوكتدق
بوكرمهلنكمييذلاصاخشألا
ةلازإللةلباقرصانعلمحءانثأةرايسلا
لبقةبكرملانزوىلعصرحا.ةكرحلاو
.اهبيكرتوةديدجلاتادعملاءارش

هيبنت

تايفلتثادحإيفدئازلالمحلاببستيدق
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملاب
ىلعاًدئازًالمحعضتال.تاحالصإلا
.ةبكرملا

يلامجإلانزولاريدقتزواجتتالأركذت
وأيمامألاروحملل)GAWR(روحملل
.يفلخلا

ىوتسملايفيئاقلتلامكحتلا
اًيكيتاموتوأعافترالاىوتسمطبضرظنا
/١٩٦.

عيزوتطبرةلصومادختسامتاماذإ
تادصملابحامسلابىصوُيهنإف،نزولا
لبقةبكرملاءاوتسايلاتلابو،خافتنالاب
تحت"تاقلحلا"عجار.عافترالاطبض
.٢٣٣/ةروطقملابحسةزيهجت

ليغشتلاوةيادبلا
ةديدجلاةرايسلاضيورت

هيبنت

.ةعساونييلتةيلمعىلإةبكرملاجاتحتال
ىدملاىلعلضفأاهؤادأنوكينكلو
:تاداشرإلاهذهعابتادنعليوطلا
٥٥(ةعاس/مك٨٨ةعرسزواجتتال.

٨٠٥لوأللقأوأ)ةعاسلايفًاليم
.)ليم٥٠٠(مك

ءاوس،ةتباثةدحاوةعرسبدقتال.
٨٠٥لوأل،ةضفخنموأةيلاعتناك
ءدببنجت.)ليم٥٠٠(رتموليك
مامصللماكلاحتفلاعمليغشتلا
ىلإةكرحلالقنبنجت.قناخلا
وأةبكرملاةلمرفلىندألارايغلا
.اهئاطبإ

٣٢٢لوألئجافملافقوتلابنجت.
يفف.كلذوحنوأ)ليم٢٠٠(مك
لمارفلاليتنوكيالءانثألاهذه
يدؤتدقو.دعبهنييلتمتدقديدجلا
ليتلاىلِبىلإةئجافملاتافقوتلا
ىلإةجاحلاوناوألالبقديدجلا

)عبتي(
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١٧٥ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(هيبنت

داشرإعبتا.لقأةرتفدعبهلادبتسا
ليتتيرتشااملكاذهنييلتلا
.لمارف

ةرتفءانثأةروطقمبحستال.
/ةروطقمبحسعجار.نييلتلا

ةبكرملاةردقىلعفّرعتلل٢٣٠
نمديزموةروطقمبحسىلع
.تامولعملا

ةعرسةدايزنكمي،نييلتلاةرتفدعب
.اًيجيردتلمحلاوكرحملا

لمارفلاةساودوقناخلاةساود
ليدعتللناتلباقلا
رييغتنكمي،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
.لمارفلاتاساودوقناخلامامصلاعضوم
نوكتامدنعالإتاساودلاطبضنكميال
.)نكر(Pعضوىلعةرايسلا

كيرحتلحاتفملانميولعلاءزجلاطغضا
طغضا.كمسجلبرقأعضولتاساودلا
تاساودلاكيرحتلحاتفملانميلفسلاءزجلا
.كنعاًديعب
لمارفلاةساودىلعطغضا،ةدايقلاءدبلبق
.طبضلاةمءالمنمدكأتلللماكلكشب
حيتتةركاذةفيظوبةدوزمةبكرملانوكتدق
رظنا.اهتداعتساوتاساودلاتادادعإظفح
.٤٢/ةركاذلادعاقم

ليغشتلاحاتفمعضاوم

حاتفمنودبلوخدلاةزيمبةبكرملازيهجتمت
.ءدبلارزىلعطغضلاقيرطنعءدبلاةزيمو
البلوخدلاماظنلاسرإزاهجنوكينأبجي
ليغشتمتييكةبكرملالخاد)RKE(حاتفم
لماعلاليغشتلاءدبرزناكاذإ.ماظنلا
ةبيرقةبكرملانوكتامبرف،لمعيالطغضلاب
ببسُيامميوقويداريئاوهةراشإنم
رظنا.حاتفمالبلوخدلاماظنعملخادتلا
حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشت
)RKE(/٨.
نوكتنأبجي،)نكر(Pعضولانملاقتنالل
ىلعطغضلاعم،ليغشتلاعضويفةرايسلا
.لمارفلاةساود
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ليغشتلاوةدايقلا١٧٦
Stopping the Engine/LOCK/OFF

ال()ليغشتلافاقيإ/لفقلا/كرحملافاقيإ(
،ةرايسلافقوتدنع:)رشؤمحيباصمدجوت
ENGINEىلعطغضا START/STOPةرم
.كرحملاليغشتفاقيإلةدحاو
فوس،)P(نكرلاعضويفةبكرملاتناكاذإ
لظتفوسولاعشإلاليغشتفاقيإمتي
رظنا.ةطشن)RAP(ةزجتحملاقحلملاةقاط
.١٧٨/)RAP(ةزجتحملاتاقحلملاةقاط

،)P(نكرلاعضويفةبكرملانكتملاذإو
عضولاىلإلاعشإلادوعيفوس

ACC/ACCESSORY)ضرعمتيو)تاقحلم
Pنكرلاعضولةكرحلالقانليدبتةلاسرلا
تامولعمزكرميف)نكرلاعضوىلإلقنا(
عضوىلإةبكرملالاقتنادنعو.)DIC(قئاسلا
ىلإلاعشإلاماظنلقتنيفوس،)P(نكرلا
.ليغشتلافاقيإعضو
.ةبكرملاكرحتءانثأكرحملاليغشتفقوتال
يئابرهكلادعاسملادقفىلإاذهيدؤيثيح
دئاسولاليطعتوهيجوتلاةمظنأولمارفلل
.ةيئاوهلا
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
ةوقةدايزبلطتيامم،يئابرهكلا
.لمارفلاةساودىلعطغضلا

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

عضولاىلإلقتنا،اًمامتةبكرملافقوأ.٣
P)يف.لاعشإلاليغشتفقوأو،)نكر
ةكرحلقانبةدوزملاتابكرملا
رايغلاعارذنوكينأبجي،يكيتاموتوأ
حاتفمةرادإل)نكرلا(Pعضويف
.ليغشتلافاقيإعضوىلإلاعشإلا

لمارفعجار.نكرلالمارفقّشع.٤
وأ١٩٠/نكرلا

Electric Parking Brake)لمارف
.١٩١/)يئابرهكلانكرلا

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

،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
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١٧٧ ليغشتلاوةدايقلا
ON/RUN/START)ليغشتلاءدب/ليغشت(

صاخعضولااذه:)رضخألارشؤملاحابصم(
يفلاعشإلانوكعم.ليغشتلاءدبوةدايقلاب
،لمارفلاةساودمادختساو،ءافطإلاعضو
ىلإةدحاوةرمرزلاىلعطغضلايدؤي
كرحملاأدبينأدرجمبو.لاعشإلاليغشت
نارودرمتسيفوس.رزلاررح،نارودلاب
ءدبرظنا.كرحملاليغشتأدبيىتحكرحملا
لظيسذئدعب.١٧٧/كرحملاليغشت
.ليغشتلاعضويفلاعشإلا

ةمدخلاعضو
صيخشتلاوةمدخللرفوتماذهةقاطلاعضو
رشؤمحابصملحيحصلاليغشتلانمققحتللو
صحفضارغأهبلطتتدقيذلالاطعألا
عم،ةبكرملاليغشتفاقيإدنع.تاثاعبنالا
طغضلايدؤي،لمارفلاةساودقيشعتمدع
ٍناوثسمخنمرثكألرزلاىلعرارمتسالاعم
Serviceعضوىلإةبكرملاليوحتىلإ Mode
تادادعلاةمظنألمعتهيفو.)ةمدخلاعضو(
عضويفلاعشإلاناكولامكاًمامتتوصلاو
الف.ةبكرملاةدايقنكميالنكلو،ليغشتلا
.ةمدخلاعضويفكرحملاليغشتءدبنكمي
ليغشتفاقيإلىرخأةرمرزلاىلعطغضا
.لاعشإلا

كرحملاليغشتءدب
Nوأ)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكرح
يأيفكرحملاليغشتأدبينل.)دياحم(
ءانثأكرحملاليغشتةداعإلو.رخآعضو
Nعضولامدختسا،لعفلابةبكرملاكرحت
.طقف)دياحم(

هيبنت

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

هيبنت

تاقحلموأءازجأةفاضإبتمقاذإو
لمعةقيرطنمريغُتنأنكميف،ةيئابرهك
فلتيأةبكرملانامضلمشيال.كرحملا
ةيئابرهكتادعمرظنا.كلذنعجتان
.٢٣٨/ةيفاضإ

ليغشتلاءدبتاءارجإ
بجي،حاتفمنودبلوخدلاماظنعم.١

RKEماظنلاسرإزاهجنوكينأ
طغضا.ةبكرملالخاد

ENGINE START/STOPطغضلاءانثأ
نارودءدبدنع.لمارفلاةساودىلع
.رزلاررح،كرحملا
عمؤطابتلاةعرسضفخنتفوس
ةعرسةدايزبمقتال.كرحملانيخست
.ةرشابمليغشتلاءدبدعبكرحملا
سيلRKEماظنلاسرإزاهجناكاذإ
وأ،شيوشتكانهناكوأ،ةبكرملايف
موقيفوس،ةفيعضRKEماظنةيراطب
.ةلاسرضرعبقئاسلاتامولعمزكرم

هيبنت

،ةليوطتارتفلكرحملانارودلاحيف
كرحملاليغشتءدبةلواحمقيرطنع
نأنكمي،ةرشابمنارودلاءاهتنادعباًروف
روتوملةدئازلاةنوخسلاىلإكلذيدؤي
رظتنا.ةيراطبلاذافنتساوهفلتونارودلا
ةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث١٥ةدمل
.نارودلاروتومدربيىتح

ىلإ٥دعبكرحملاليغشتأدبيملاذإ.٢
اًدجدرابلاسقطلايفةصاخ،ٍناوث١٠
٠وأةيوئمةجرد١٨-نملقأ(



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ليغشتلاوةدايقلا١٧٨
هرمغمتنوكيدقف،)تياهنرهف
لواح.مزاللانمرثكألكشبنيزنبلاب
لفسألدوقولاةساودىلعطغضتنأ
عمعضولااذهيفاهتبثتوةياهنلاىتح
ENGINEطغض START/STOPةدمل
١٥ةدملرظتنا.ىصقأدحكةيناث١٥
ىتحةلواحملكنيبلقألاىلعةيناث
ليغشتءدبدنعو.نارودلاروتومدربي
ةساودو،رزلاريرحتبمق،كرحملا
ةبكرملاليغشتأدبيناكاذإ.دوقولا
مقف،ىرخأةرمفقوتتمثةريصقةدمل
ىلعكلذدعاسي.ءارجإلاسفنراركتب
مقتال.كرحملانمدئازلانيزنبلاةلازإ
ليغشتلاءدبدعبكرحملاةعرسةدايزب
لقانطبضاوكرحملالغش.ةرشابم
متيوتيزلانخسيىتحقفربةكرحلا
.ةكرحتملاءازجألاعيمجتييزت

تاقحلملاةقاط
)RAP(ةزجتحملا
ىلإليغشتعضونملاعشإلاليوحتدنع
اذإ(ةيلاتلاتازيملالظتس،ليغشتلافاقيإ
١٠ىلإلصتةدمللمعت)ةزهجمتناك
امك.قئاسلابابحتفمتيىتحوأ،قئاقد
حاتفمنوكيامدنعتازيملاهذهلمعتس
وأ)نارود(RUNعضولايفلاعشإلا

ACC/ACCESSORY)تاقحلملا(:
هيفرتلاوتامولعملاماظن.

هذهدقفتس،RAPءانثأ(ةيلآلاذفاونلا.
)بابيأحتفدنعةفيظولا

هذهدقفتس،RAPءانثأ(فقسلاةحتف.
)بابيأحتفدنعةفيظولا

دعاسملاتاقحلملاليغشتسبقم.

يتوصلاماظنلا.

OnStarماظن.

نكرلاعضوىلإلقنلا

ريذحت}
نمجورخلاناكمبةروطخلانمنوكيدق
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبقةبكرملا
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
اذإو.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
نكميفليغشتلاعضويفكرحملاتكرت
نأنكميو.ةأجفةبكرملاكرحتتنأ
نامضلو.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
ىلعتناكاذإىتح،ةبكرملاكرحتمدع
.ةيلاتلاتاوطخلاعبتا،ًامامتةيوتسمضرأ
لقنلاقودنصبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
عضولايفتالجععبرأبعفدماظنبةبكرمل
N)عضولايفلقنلاقودنصو،)دياحمN
ىتح-ةكرحلاةرحةبكرملانوكت)دياحم(
Pعضولايفةكرحلالقنعارذناكاذإ

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةطوبضملقنلاةبلعنأنمدكأت.)نكر(
مدختستتنكاذإ.ريودتلارايغىلع
قرطعجار،ةروطقمبحسيفةبكرملا
.٢٢٥/رطقلاتاداشرإوةدايقلا

ةساودىلعطغضلايفرمتسا.١
رظنا.نكرلالمارفقّشعمث،لمارفلا
.١٩٠/نكرلالمارف

)نكر(Pعضوىلإرايغلاعارذكّرح.٢
كوحنرايغلاعارذبحسلالخنم
.ةياهنلاىتحىلعألهكيرحتو

ةدايقرايغىلعلقنلاةبلعنأنمدكأت.٣
Nعضولايفتسيلو-نيعم
.)دياحملا(

OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٤
.)ليغشتلافاقيإ(
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١٧٩ ليغشتلاوةدايقلا
ديقكرحملانوكيامنيبةبكرملاةرداغم
ليغشتلا

ريذحت}
كرتناكمبةروطخلانمنوكيدق
عضويفكرحملانوكيامنيبةبكرملا
ةأجفةبكرملاكرحتتنأنكميف.ليغشتلا
عضوىلعًاطوبضمرايغلاعارذنكيملاذإ
P)ديلالمارفطبضعملماكلكشب)نكر
.ماكحإب
عفدلاماظنبةدوزمكتبكرمتناكاذإ
Nعضولايفلقنلاةبلعتناكو،يعابرلا
ةضرعمةبكرملانوكتسف،)دياحملا(
يفرايغلاعارذناكاذإىتح،بالقنالل
نأنمدكأت،كلذلو.)نكرلا(Pعضولا
تسيلو-نيعمةدايقرايغىلعلقنلاةبلع
.)دياحملا(Nعضولايف
كرحملانوكيامنيبةبكرملاتكرتاذإو
دقونخسينأنكميف،ليغشتلاعضويف
ضرعتتنأنكميو.قيرحلايفببستي
ةبكرملاكرتتال.ةباصإللنورخآلاوأتنأ
الإليغشتلاعضويفكرحملانوكيامنيب
.كلذلتررطضااذإ

عمةبكرملاةرداغميرورضلانمناكاذإ
نأىلعصرحاف،ليغشتلاديقكرحملاكرت
عم)نكرلا(Pعضويفةبكرملانوكت
ةرداغملبقاًديجنكرلالمارفقيشعت
Pعضولاىلإرايغلاعارذلقندعبو.ةبكرملا
ةيداعلالمارفلاةساودىلعطغضاف،)نكرلا(
كيرحتكناكمإبناكاذإرظنامث.لفسأل
هبحسنود)نكرلا(Pعضونمرايغلاعارذ
كلذلديسف،كلذكنكمأاذإو.ًالوأكوحن
لماكلابًالفقمنكيملرايغلاعارذنأىلع
.)نكرلا(Pعضويف

نارودلامزعلفق
لقانكيرحتمدععمعفترمىلعنكرلادنع
،ةحيحصةروصب)نكرلا(Pعضوىلإةكرحلا
ةطاقسىلعةدشبةبكرملانزوطغضيدق
كيلعبعصيدقو.ةكرحلالقانيفنكرلا
Pعضولاجراخىلإرايغلاعارذبذج
.نارودلامزعلفقباذهفرعُيو.)نكرلا(
لمارفقّشع،نارودلامزعلفقعنملو
ةروصب)نكر(Pعضوىلإلقتنامث،نكرلا
.قئاسلادعقمةرداغملبقةحيحص
رايغلاعارذجرخأ،ةدايقللاًزهاجنوكتامدنع
.نكرلالمارفريرحتلبق)نكرلا(Pعضونم
ىلإرطضتدقف،نارودلامزعلفقمتاذإ
ىرخأةبكرمةطساوبًاليلقةبكرملاعفدبلط
طغضلاضعبفيفختلعفترملاىلعأهاجتاب

اهنيحو.ةكرحلالقانيفنكرلاةطاقسنع
نمرايغلاعارذجارخإنمنكمتتنأيغبني
.)نكرلا(Pعضو

نكرلاعضونملقنلا
ريرحتلينورتكلإماظنبةدوزمةبكرملاهذه
رايغلالفقريرحتماظننإ.رايغلالفق
Pعضولانمعارذلاكيرحتعنملممصم
ىلعًاطوبضملاعشإلانكيملام،)نكر(
ةساودىلعطغضلامتوليغشتلاعضو
.لمارفلا
ءانثتسابًامئادرايغلالفقريرحتماظنلمعي
ريغةيراطبلااهيفنوكتيتلاتالاحلا
لقأ(يئابرهكلادهجلاةضفخنموأةنوحشم
.)تلوف٩نم
وأةنوحشمريغةبكرملاةيراطبتناكاذإ
موقتنألواحف،يئابرهكلادهجلاةضفخنم
ةلصولمعبليغشتلاءدبوأةيراطبلانحشب
ةيراطبةدعاسمبليغشتلارظنا.ةيراطبلل
.٢٩٩/ىرخأ

:)نكرلا(Pعضولانملاقتنالل
.لمارفلاةساودىلعطغضا.١
.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٢
رايغلاعارذجارخإنماهنيحنكمتتملاذإو
:)نكرلا(Pعضونم

.رايغلاعارذىلعطغضلاففخف.١
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٠
ةساودىلعرارمتسابطغضلاعم.٢

ىلإسورتلارييغتعارذكّرح،لمارفلا
.ةياهنلاىتح)نكرلا(Pعضو

.بولطملاعضولاىلإرايغلاعارذكرح.٣
ةنايصبلطاف،تارايغلاةلكشمترمتسااذإو
.ًالجاعةبكرملا

ةلباقحوطسىلعنكرلا
لاعتشالل

ريذحت}
سمالتنأنكميقارتحاللةلباقلاءايشألا
ندبتحتةدوجوملاةنخاسلامداعلاءازجأ
ةبكرملافاقيإبمقتال.لعتشتوةبكرملا
بشعلاوأرجشلاقرووأقاروألاىلع
.قارتحاللةلباقلاىرخألاءايشألاوأفاجلا

ةلاعفلادوقولاةرادإ
عيمجىلعكرحملاليغشتماظنلااذهحيتيو
فورظلاًعبتكلذو،اهفصنىلعوأهتناوطسأ
.ةدايقلا
لثم،لقأةقاطلةجاحكانهنوكتامدنع
عضوماظنلالغشيس،ةتباثةعرسىلعريسلا
ةبكرمللحمسيامم،تاناوطسالافصن
.دوقولاكالهتسايفلضفأداصتقاقيقحتب

عراستلالثم،ربكأةقاطىلإةجاحلالاحيف
،رحقيرطىلعريسلاوأ،زواجتلا،تابثلانم
.تاناوطسالاعيمجلمعىلعماظنلايقبيس

دتمملانكرلا
ليغشتءانثأةبكرملانكرمدعلضفألانم
ديقيهوةبكرملاتكرتاذإ.كرحملا
نأنموكرحتتنلاهنأنمدكأت،ليغشتلا
.ةيفاكةيوهتكانه
و١٧٨/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.١٨٠/كرحملامداع

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

كرحملاتاثاعبنا
كرحملامداع

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

قافنألاوأفاقيإلابئارم(ةيوهتلا
نأنكمييذلاقيمعلاديلجلاوأ
ندبتحتءاوهلاقفدتقيعي
.)مداعلاريساوموأةبكرملا

وأةبيرغتاوصأوأحئاوردوجو.
.مداعللةفلتخم

لكآتلاببسبمداعلاماظنبرست.
.فلتلاوأ

ةرايسلايفمداعلاماظنليدعتمت.
.مئالمريغلكشبهحالصإوأهفلتوأ

)عبتي(
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١٨١ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

لكيهيفتاحتفوأبوقثدوجو.
لكشبقلغلاةمكحمريغةبكرملا
ءارجإوأفلتلاببسبلماك
.عيبلادعبامتاليدعت

ناكوأةيداعريغةرخبأفاشتكامتاذإ
لخادىلإمداعلابرستبكشكانه
:ةبكرملا
ذفاونلاتناكاذإالإاهتدايقبمقتال.

.لماكلكشبةحوتفم
.روفلاىلعةبكرملاحالصإبمق.
كرحملانوكيامنيبةبكرملافاقيإبمقتال
لثمةقلغمةقطنميفليغشتلاعضويف
ةيوهتاهيفدجوتاليتلاينابملاوأبآرملا
.ددجتم

اهنكرءانثأةرايسلاليغشت
نوكيامنيبةبكرملافاقيإمدعلضفُي
.ًالماعكرحملا
نيعتيف،لمعيكرحملاوةرايسلاكرتمتاذإ
نأنمدكأتللةبسانملاتاوطخلاعابتا
عضوىلإلقنلاعجار.كرحتتنلةرايسلا
و١٧٨/نكرلا
.١٨٠/كرحملامداع

بحسوعفترمىلعفقوتلالاحيف
تاداشرإوةدايقلاقرطعجار،ةروطقم
.٢٢٥/رطقلا

يكيتاموتوألاةكرحلالقان
يكيتاموتوألاسورتلاقودنص
رشؤمكانه،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
.تادادعلاةعومجميفرايغلاعضولينورتكلإ
.لاعشإلاليغشتدنعةشاشلاهذهءيضت
عارذلةفلتخملاعاضوألانمديدعلادجوت
.رايغلا

لفسأ"قاطنلاددحمعضو"ةيئزجعجار
.١٨٤/يوديلاعضولا

P)لفقيفعضولااذهمدختسُي:)نكر
ءدبدنععضولااذهمدختسا.ةدئاقلاتالجعلا
اهكيرحترذعتيةبكرملانألكرحملاليغشت
عمةصاخ،عفترمىلعنكرلادنع.ةلوهسب
دهجلاةدايزظحالتدق،ةبكرملالمحلقث
عجار.)نكرلا(Pعضونمجورخللبولطملا
عضوىلإلقنلاتحت"نارودلامزعلفق"
.١٧٨/نكرلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٢

ريذحت}
ةبكرملانمجورخلاناكمبةروطخلانم
Pعضوىلعرايغلاعارذطبضلبق
ديلالمارفطبرعملماكلاب)نكرلا(
.ةبكرملاريستنأنكميف.ماكحإب
يفكرحملانوكيامنيبةبكرملاكرتتال
يفكرحملاتكرتاذإو.ليغشتلاعضو
ةبكرملاكرحتتنأنكميفليغشتلاعضو
نورخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.ةأجف
ىتح،ةبكرملاكرحتمدعنامضلو.ةباصإلل
،ًامامتةيوتسمضرأىلعفقتتناكاذإ
ديلالمارفطبضىلعًامئادصرحا
.)نكر(Pعضولاىلإرايغلاعارذكيرحتو
و١٧٨/نكرلاعضوىلإلقنلاعجار
.٢٢٥/رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ريذحت}
عفدلاماظنبلمعتكتبكرمتناكاذإ
-بالقناللةضرعمنوكتفوسف،يعابرلا
Pعضولايفرايغلاعارذناكاذإىتح
عضولايفلقنلاةبلعتناكاذإ-)نكرلا(
N)قودنصنأىلعصرحا،كلذل.)دياحم
عفدلاعضووأ،ةدايقلاعضويفسورتلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ضفخنملايعابرلاعفدلاوأيلاعلايئانثلا
يفسيلو-ضفخنملايعابرلاعفدلاوأ
عضوىلإلقنلارظنا.)دياحملا(Nعضولا
.١٧٨/نكرلا

R:فلخللعوجرلايفرايغلااذهمدختسا.

هيبنت

)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلابتمقاذإ
ببستينأنكميفمامأللةبكرملاريسءانثأ
يطغينلو.ةكرحلالقانفلتيفكلذ
مقتال.تاحالصإلاهذهةبكرملانامض
دعبالإ)عوجر(Rعضولاىلإليدبتلاب
.ةبكرملافقوت

نماهجارخإلاًبايإواًباهذةبكرملاةحجرأل
لقانفالتإنودلامرلاوأجلثلاوأديلجلا
.١٧٠/ةرايسلاتقلعاذإعجار،ةكرحلا

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

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

هيبنت

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

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

D:تناكاذا.ةيداعلاةدايقللعضولااذه
طغضا،رورمللةقاطلانمديزملةجاحكانه
.لفسألاىلإدوقولاةساودىلع
عضولاو)ةدايق(Dعضومادختسانكمي

Tow/Haul)بحسءانثأ)بحس/رطق
ةدايقلاوأ،ليقثلمحليمحتوأ،ةروطقم
يفةدايقلاوأ،ةردحنملاتاعفترملاىلع
ىلإةكرحلالقانليوحتبمقف.ةرعوقيرط
ةروصبةكرحلالقانكيرحتدنعىندألارايغلا
.ةرركتم
رايغىلإةكرحلالقانليدبتيدؤينأنكمي
عجار.قالزنإلاىلإةقلزنملاقرطلاىلعىندأ
.١٦٣/مكحتلانادقفنمض"قالزنالا"

يتلاوتارايغلاةنزاومةزيمبةدوزمةبكرملا
ىلعةكرحلالقانتارايغطبضىلعلمعت
لاقتنالاةعرسليلقتلةيلاحلاةدايقلافورظ

ةنزاومةزيمو.ىندألاوىلعألارايغلاىلإ
ليدبتلالبق،ديدحتلةممصمهذهتارايغلا
ىلعكرحملاةردقىدم،ىلعأرايغىلإ
ليلحتلالخنمةبكرملاةعرسىلعظافحلا
قناخلاعضووةبكرملاةعرسلثمءايشأ
ةنزاومةزيمتررقاذإ.ةبكرملالمحو
ةعرسىلعظافحلانكميالهنأتارايغلا
رايغللةكرحلالقانلقتنيالف،ةيلاحلاةبكرملا
ًالدبيلاحلارايغلاىلعتبثيهنكلو،ىلعألا
كلذودبيدق،تالاحلاضعبيف.كلذنم
لمعيةكرحلالقاننكلو،رايغلايفاًريخأت
.يعيبطلكشب
ةيفيكتمكحتحيتافمةكرحلالقانمدختسي
ةيفيكتلامكحتلاحيتافمنراقت.تارايغلل
ليدبتلاتاريغتمنيبرارمتسابتارايغلل
ةجمربملاةيلاثملاليدبتلاعاضوأىلإةيسيئرلا
.ةكرحلالقانرتويبمكيفةنزخملاواًقبسم
ةرمتسمتاليدعتةكرحلالقانيرجيو
مادختساةيفيكلاًعبتةبكرملاءادأنيسحتل
وأليقثلالمحلاعملاحلاوهامك،ةبكرملا
مكحتلاةيلمعلالخ.ةرارحلاةجردريغتدنع
ليدبتلاودبيدق،هذهتارايغللةيفيكتلا
لضفأةكرحلالقانددحيذإاًفلتخم
.تادادعإلا

،اًدجةضفخنمةرارحلاتاجردنوكتامدنع
امم،رخأتيدقسورتلاقودنصرايغلقننإف
نخسيىتحاًتابثرثكأرييغتتايلمعرفوي
رثكأليدبتلاتايلمعنوكتدق.كرحملا
نألبقةكرحلالقانمادختسادنعاًحوضو
تارايغلايفقرفلااذهو.كرحملانخسي
.يعيبطرمأ

L:قاطنديدحتةيناكمإعضولااذهحيتي
اذإ.ةيلاحلاةدايقلافورظلمئالملاتارايغلا
ةيئزجعجارف،كلذبةدوزمةرايسلاتناك
/يوديلاعضولالفسأ"قاطنلاددحمعضو"

١٨٤.

هيبنت

اهروحملوحتالجعلانارودببستيدق
ىلعدحاوناكميفةبكرملاتيبثتوأ
ىلإطقفدوقولاةساودمادختسابعفترملا
نامضيطغينلو.ةكرحلالقانفلت
تقلعاذإ.تاحالصإلاهذهةبكرملا
يفتاراطإلاريودتبمقتال،ةبكرملا
،تاعفترملادحأىلعفقوتلادنعو.اهناكم
يفةبكرملاتيبثتللمارفلامدختسا
.اهناكم
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٤
عضولابتاردحنملاىلعةلمرفلا
يعيبطلا
ليغشتءدبدنععضولااذهنيكمتمتي
ددحمعضويفهليعفتمتيالنكلو،ةبكرملا
تاعرسىلعظافحلايفدعاسيهنإ.قاطنلا
ىلعنملوزنلادنعةدارملاةرايسلا
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
دنعو.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
ماظنلاقيشعتاهيفمتييتلاىلوألاةرملا
يفةلاسرضرعمتيس،لاعشإةرودلكدنع
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

عضولابتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
لاعشإلاةرودنمضاهليعفتوأيعيبطلا
رزىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلا
متيامدنع.ٍناوثسمخةدملرطقلا/بحسلا
رهظتو.بولطملاعضولارييغتمتي،رزلاريرحت
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةلاسر
ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
١٨٥/رطقلا/بحسلاعضوعجار،تاردحنملا
.١٩٧/ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنو

)Kickdown(ئجافملاعراستلاعضو

ةيفاضإةيلفسةقيشعتدوقولاةساودحيتت
ئجافملاعراستلاةزيملالوصوطغضلادعب
)kickdown(.

ىلعيفاضإطغضةزيملاهذهبلطتت
.لمعتيكلابيرقتاهتياهنىتحةساودلا

يوديلاعضولا
قاطنلارايتخاعضو

عضو"دعاسي،كلذبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
ةكرحلالقانيفمكحتلاىلع"قاطنلارايتخا
ىلعلوزنلاءانثأةبكرملاةعرسوةبكرملاب
كلحامسلاقيرطنعةرطاقرجوأعفترم
.هيفبغرتيذلاتارايغلاقاطنرايتخاب
:ةزيملاهذهمادختسال

عضولا(Lىلإسورتلارييغتعارذكرح.١
.)يوديلا

صقانلا/دئازلاّيرزىلعطغضا.٢
سورتلارييغتعارذيفنيدوجوملا
ةبولطملاتارايغلاقاطنديدحتل
طغضا،وأ.ةيلاحلاةدايقلافورظل
صقان/دئازرارزألاىلعرارمتساب
حاتملاىندألاوأىلعألاقاطنلاديدحتل
.ةيلاحلاةرايسلاةعرسل

Dعضولانمسورتلارييغتعارذكيرحتدنع
متي،)يوديلاعضولا(Lعصولاىلإ)ةدايق(
قاطنىلإريشيLفرحراوجبمقرضرع
.يلاحلاةكرحلالقان
يذلاىلعألاسرتلاوهمقرلااذهنوكي
يفليغشتلاءانثأةكرحلالقانهبلمعيس
تارايغلاعيمجدعت.)يوديلاعضولا(Lعضولا
ريغتتامدنع.ةحاتممقرلااذهنمىندألا
قودنصريغتينأنكمي،ةدايقلافورظ
ىلع.لقألاتارايغلاىلإاًيئاقلتسورتلا
،)سماخلا(5رايغلارايتخادنع،لاثملاليبس
نيباًيكيتاموتوأسورتلاقودنصلقتني
،)سماخلا(5ىتحو)لوألا(1تارايغلا
)سداسلا(6رايغلامادختسانكميالنكلو
دوجوملاصقانلا/دئازلارزمادختساىتح
.قاطنلاليدبتللقنلاعارذب
Lىلإ)ةدايق(Dنمةكرحلاعارذلقندنع
.ةعرسلاضفخمتيدق،)يوديلاعضولا(
ةكرحلالقانهبلمعييذلاسرتلاددحيو
عضولانمسورتلارييغتعارذلقنمتيامدنع
D)ةدايقلا(ىلإL)ناكاذإام)يوديلاعضولا
.يلاتلاططخملاعجار.ةعرسلاضفخمتيس
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١٨٥ ليغشتلاوةدايقلا

عضولا(Lىلإ)ةدايق(Dعضولانمرييغتلالبققيشعتلا
)يوديلا

-اعلا
رشا عساتلا ةنماثلا -اسلا

ةعبا
-داسلا
سد

-ماخلا
سم عبارلا ثلاثلا يناثلا لوألا

عضولا(Lىلإ)ةدايق(Dعضولانمرييغتلادعبقاطنلا
قشعمريغرجلا/رطقلاعضو-)يوديلا L7 L7 L7 L6 L5 L4 L3 L3 L2 L1

عضولا(Lىلإ)ةدايق(Dعضولانمرييغتلادعبقاطنلا
قشعمرجلا/رطقلاعضو-)يوديلا L7 L7 L6 L5 L4 L3 L3 L3 L2 L1

دنعةحاتمريغتاردحنملاةلمرفنوكتو
عضورظنا.قاطنلارايتخاعضوطيشنت
.١٨٥/رطقلا/بحسلا

نكمي،قاطنلارايتخاعضومادختساءانثأ
/بحسلاعضووةعرسلاتبثممادختسا
.رطقلا

هيبنت

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

رطقلا/بحسلاعضو

طمنطبضىلعرطقلا/بحسلاعضولمعي
.لقنلاريودتليلقتلسورتلاقودنصلوحت
يفمكحتلاىوتسموءادألانسحياذهو
نيبلقنلاةيلمعنيسحتىلعلمعيوةرايسلا

ًالوزنةدايقلاءانثأكرحملاديربتوسورتلا
وأبحسلاءانثأوألابجلاوأتاعفترملانم
.ةليقثةلومحرطق
.رايغلاعارذةياهندنعرايتخالاحاتفمرزدجوي
رطقلا/بحسلاعضوليغشتلرزلاىلعطغضا
/رطقلاعضونوكيامدنع.هليغشتفاقيإلوأ
ةعومجميفحابصمءيضي،اًنكممبحسلا
.تاسايقلاةزهجأةحول
و١١٩/رطقلا/بحسلاعضوءوضعجار
.١٦٨/ةيلبجلاوةعفترملاقرطلا

"رطقلا/بحسلاعضو"ةيئزج،اًضيأعجار
.١٩٤/ةدايقلاعضوبمكحتلالفسأ

ىلعةلمرفلاورطقلا/بحسلاعضو
تاردحنملا
عضوبتاردحنملاىلعةلمرفلاليعفتمتيال
/بحسلاعضوديدحتدنعالإرطقلا/بحسلا
ددحمعضويفةرايسلادوجومدععم،رطقلا
"رطقلا/بحسلاعضو"ةيئزجعجار.قاطنلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٦
/يوديلاعضولاكلذكو،اًقباسةروكذملا

عضوبتاردحنملاىلعةلمرفلادعاست.١٨٤
تاعرسىلعظافحلايفرطقلا/بحسلا
ىلعنملوزنلادنعةدارملاةرايسلا
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
ةلمرفلاورطقلا/بحسلاليعفتوأليطعتل
،ةيلاحلالاعشإلاةرودنمضتاردحنملاىلع
رطقلا/بحسلارزىلعرارمتسالاعمطغضا
متي،رزلاريرحتمتيامدنع.ٍناوثسمخةدمل
ةلاسرضرعمتيسو.بولطملاعضولارييغت
.قئاسلاتامولعمزكرميف
.٢٣٣/ةروطقملابحسةزيهجترظنا

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
سورتلاقودنصعجار،تاردحنملا
تابثيفمكحتلاماظنو١٨١/يكيتاموتوألا
.١٩٧/ةعرسلا

ةدايقلاةمظنأ
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
تالجععبرأب
تارايسيفنكمي،ةزيملاهذهترفوتاذإ
روحملاقيشعتتالجععبرأبعفدلاماظن
.بحسلاةوقنمديزمليمامألا

هيبنت

قرطلاىلعةليوطتارتفلةبكرملادقتال
ماظنمادختسابةفاجلاوةفيظنلاةدهمملا
4يعابرلاعفدلا m4و n)ناكاذإ
يففورظلاهذهببستتدق.)اًرفوتم
يفةكرحلالقنماظنلركبملالكآتلا
.ةرايسلا

4يففاجوفيظنفيصرىلعةدايقلا mوأ
4 nببستدق:
.هيجوتلاماظنيفتابذبذبروعشلا.
.تاراطإلالكآتةعرس.
لقنلاةبلعيفسورتلارييغتةبوعص.

.اهتوصعافتراو

ريذحت}
،يعابرلاعفدلابةزهجمةبكرملاتناكاذإ
تناكاذإجرحدتللةرحةبكرملانوكتسف
امدنعىتح،)دياحم(Nيفلقنلاةبلع
نمدكأت.)نكر(Pيفليوحتلاعارذنوكي
—نيعمةدايقرايغىلعلقنلاةبلعنأ

2 m ، 4 m،4وأ n—عضولايفتسيلو
N)نكرلاعضوىلإلقنلارظنا.)دياحملا
/١٧٨.

هيبنت

ةليوطةرتفلةيلاعةعرسبةدايقلايدؤتدق
4عضويف nتايفلتثادحإىلإ
.اهرمعليلقتوأبحسلاةعومجمب

٤نيبرييغتلادنعةعقرفوقيشعتءاضوض n
٤نيبو mنموأN)نارودعم)دياحملا
.اًيعيبطاًرمأربتعيكرحملا

٤ىلإرييغتلا nليغشتفاقيإىلإيدؤيس
ماظنوبحسلايفمكحتلاماظن

StabiliTrak.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

١٨٧ ليغشتلاوةدايقلا
ةيكيتاموتوألالقنلاةبلع

،لقنلاقودنصضبقممدختسا،رفوتاذإ
عفدلاماظنمادختسالةدايقلاةلجعراوجب
.هنمجورخللوأتالجععبرأب
ئفطنتمثلغتشتلءاوضألالكضموتسو
عضوىلإلاعشإلالقنمتيامدنعتاظحلل
ريشيسًالغتشمىقبيسيذلاءوضلا.ليغشتلا
.سورتلاقودنصلقنةلاحىلإ
الحاتفملاىلعرشؤملاةمالعتناكاذإ
ينعيكلذنأحجرملانمفءوضلاعمقباطتت
يفلاعشإلاناكامدنعحاتفملالقنمتهنأ
.ءافطإلاعضو
ىلعرشؤملاةمالعفصيفمظتنتنأبجي
بلطبمايقلالبقرشؤملاءوضعمحاتفملا
قودنصحاتفمريودتبمقلقنلابلطل.لقنلا

ضمويس.بوغرملاديدجلاعضوملاىلإلقنلا
ذيفنتلاديقوهلقنلانأينعياذهوءوضلا
عضولاءيضي،لقنلالامتكادنعو.اًيلاح
لامكإلقنلاقودنصعطتسيملاذإ.ديدجلا
دادعإلاىلإىرخأةرمدوعيس،لقنبلط
.هراتخامتيذلاريخألا
:يهتادادعإلا
N)ةلاحيفالإمدختسُيال:)دياحم
بحسعجار.ةرايسلابحسلرارطضالا
بحسوأ٣٠٢/ةيهيفرتضارغألةرايسلا
.٣٠٢/ةرايسلا

٢ m)يفةدايقلل:)عفترملايئانثلاعفدلا
روحملا.ةعيرسلاقرطلاوعراوشلامظعم
لضفأدادعإلااذهرفوي.قشعمريغيمامألا
.دوقوللريفوت

AUTO)يكيتاموتوألايعابرلاعفدلا(:
ىلعبحسلافورظفالتخادنعمادختسالل
عضولايفةبكرملاةدايقدنع.قيرطلاحطس

AUTO،ةقاطو،يمامألاروحملاقيشعتمتي
ةيفلخلاوةيمامألاتالجعلاىلإلوحُتةبكرملا
اذهرفوي.ةدايقلافورظبسحاًيكيتاموتوأ
دوقولاكالهتسايفلقأاًداصتقادادعإلا
٢عضوبًةنراقم m.

رفوتاذإ،AUTOعضولامادختسابنجت
بحسدوجوعملئامردحنمىلعنكرلل
وألحولاوأديلجلادوجوببسبءيدر
تالجعلالمعتسAUTOعضويف.ىصحلا

عنموةبكرملابكاسمإلاىلعطقفةيفلخلا
ىلعنكرلاةلاحيف.نكرلاءانثأاهقالزنا
تالجعلاقيشعتل٤mمدختسا،لئامردحنم
.عبرألا

٤ m)اذهمدختسا:)عفترملايعابرلاعفدلا
،بحسلاةوقنمديزملةجاحلادنععضوملا
وألامرلاوأديلجلايفةرايسلادوقتنأك
.ديلجلاةحازإدنعوأدهممريغقيرطيف

٤ n)اذهلمعي:)ضفخنملايعابرلاعفدلا
يمامألاروحملاقيشعتىلعاًضيأدادعإلا
٤رتخا.نارودلامزعنمديزملاريفوتو nدنع
لامرلايفوةدهممريغقرطيفةدايقلا
وأفيثكلاديلجلاوأفيثكلالحولاوأةفيثكلا
.اهنملوزنلاوأتاعفترملاقلستءانثأ

٤ىلإرييغتلا nليغشتفاقيإىلإيدؤيس
ماظنوبحسلايفمكحتلاماظن

StabiliTrak.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

٤عضولاىلإلوحتلا mعضولاوأAUTO
)يئاقلت(

٤عضولاىلإضبقملاردأ mوأAUTOيف
٤نمءانثتسابةعرسيأ n.حابصمضموي
دنعاًئيضملظيسولوحتلاءانثأرشؤملا
.لقنلاةيلمعمامتإ
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ليغشتلاوةدايقلا١٨٨
٢ىلإلاقتنالا m

٢عضولاىلإضبقملاردأ mةعرسيأيف
٤نمءانثتساب n.ءانثأرشؤملاحابصمضموي
ةيلمعمامتإدنعاًئيضملظيسولوحتلا
.لقنلا

٤ىلإلاقتنالا n

٤عضولاقيشعتدنع n،ديزتالأىلعصرحا
يفليم٤٥(اس/مك٧٢نعةبكرملاةعرس
.)ةعاسلا
:لقنلل

عضويفلاعشإلانوكينأبجي.١
ةبكرملانوكتنأبجيوليغشتلا
٥نملقأةعرسبكرحتتوأةفقوتم
ةكرحلالقانو)ةعاس/ليم٣(اس/مك
نألضفألانم.)دياحم(Nعضويف
نيبحوارتتةعرسيفةبكرملاكرحتت

يفليم٢ىلإ١(اس/مك٣٫٢ىلإ١٫٦
.)ةعاسلا

٤عضولاىلإضبقملاردأ.٢ n.رظتنا
٤عضولارشؤمءوضفقوتيىتح n
قودنصليوحتلبقضيمولانع
.سرتلاىلإسورتلا

هيبنت

لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

وأ/وسرتلايفسورتلاقودنصناكاذإ
٣(اس/مك٥نمربكأةعرسبكرحتتتنك
رشؤمحابصمضمويسف،)ةعاسلايفليم
٤عضولا nةيلمعلمتكتنلوةيناث٣٠ةدمل
ةبلعلوحتتسةيناث٣٠رورمدعب.لقنلا
٤عضولاىلإلقنلا m.ىلإضبقملاردأ
٤عضولا mريستامدنعو.رشؤملاةدهاشمل
٣(ةعاس/مك٥نملقأةعرسبةبكرملا
N(عضويفةكرحلالقانو)ةعاس/لايمأ
.ىرخأةرمليدبتلالواح،)دياحم

٤عضولانملاقتنالا n
:لقنلل

لقأباهكيرحتوأةبكرملافاقيإبجي.١
)ةعاسلايفليم٣(ةعاس/مك٥نم
)دياحم(Nيفةكرحلالقانو
نم.ليغشتلاعضويفلاعشإلاو
ةعرسيفةبكرملاكرحتتنألضفألا
ىلإ١(اس/مك٣٫٢ىلإ١٫٦نيبحوارتت
.)ةعاسلايفليم٢

٤عضولاىلإضبقملاردأ.٢ mوأAUTO

٢وأ m.رشؤمءوضفقوتيىتحرظتنا
٤عضولا mوأAUTO٢وأ mنع
سورتلاقودنصليوحتلبقضيمولا
.سرتلاىلإ

هيبنت

لبقةكرحلالقانرايغليدبتيدؤيدق
نعبولطملاعضولارشؤمحابصمفقوت
.لقنلاةبلعبتايفلتثادحإىلإضيمولا

وأ/وسرتلايفسورتلاقودنصناكاذإ
٣(اس/مك٥نمربكأةعرسبكرحتتتنك
رشؤمحابصمضمويسف،)ةعاسلايفليم
٤عضولا mوأAUTO٢وأ mةيناث٣٠ةدمل
ةبكرملاريستامدنعو.لقنلاةيلمعلمتكتنلو
)ةعاس/لايمأ٣(ةعاس/مك٥نملقأةعرسب
لواح،)دياحمN(عضويفةكرحلالقانو
.ىرخأةرمليدبتلا

)دياحم(Nعضوىلإلاقتنالا
:)دياحم(Nعضولاىلإلاقتنالل

.ٍوتسمحطسىلعةرايسلانكرا.١
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١٨٩ ليغشتلاوةدايقلا
طغضاو،نكرلالمارفمدختسا.٢

.لمارفلاةساودىلعرارمتساب
وأ١٩٠/نكرلالمارفعجار

Electric Parking Brake)لمارف
.١٩١/)يئابرهكلانكرلا

لاعشإلاحاتفمطبضاوأةبكرملالّغش.٣
.ليغشتلاعضوىلع

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.٤

٢عضولاىلإلقنلاةبلعلقنا.٥ m.

هاجتايفلقنلاةبلعضبقمردأ.٦
)دياحم(Nعضوىلإةعاسلابراقع
عضولااذهيفرمتساو،فقوتيىتح
يف"دياحم"عضوءوضأدبيىتح
ىلعٍناوث١٠كلذقرغتسيس.ضيمولا
ىلإءطببضبقملارّرحمث.لقألا
Nعضوحابصمءيضي.4nعضولا
لقنلاةبلعليدبتلامتكادنع)دياحم(
.عضولااذهىلإ

دوجونمققحت،كرحملانارودءانثأ.٧
نع)دياحم(Nعضولايفلقنلاةبلع
ىلإسورتلاقودنصليوحتقيرط
.)ةدايق(Dعضولامث)عوجر(Rعضولا
ةيلمعءانثأةرايسلاكرحتتالأيغبني
.سورتلاقودنصرييغت

لاعشإلاعضو،كرحملاليغشتفقوأ.٨
ACC/ACCESSORYعضولاىلع
.)تاقحلملا(

Pعضويفةكرحلالقانرايغعارذعض.٩
ضارغألةرايسلابحسرظنا.)نكرلا(
.٣٠٢/ةيهيفرت

OFFعضولاىلإلاعشإلاحاتفمردأ.١٠
.)ليغشتلافاقيإ(

)دياحم(Nعضونمجورخلا
:)دياحم(Nعضولانمجورخلل

.نكرلالمارفقّشع.١
ىلعرارمتسالاعمطغضا.٢

START/STOP)٥ةدمل)فاقيإ/ءدب
لمارفلانعكمدقداعبإعمناوث
.ةمدخلاعضويفةبكرملاعضول

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.٣
دادعإلاىلإلقنلاةبلعضبقمردأ.٤

.بولطملا
رياغمعضوىلإلقنلاةبلعليدبتدعب
حابصمئفطني،)دياحم(Nعضولل
.)دياحم(Nعضولا

.نكرلاةلمرفريرحتو.٥
ىلإةكرحلالقانلّدبو،كرحملالّغش.٦

.دارملاسرتلا

لمارفلا
عناملالمارفلاماظن
)ABS(قالغنالل
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظندعاسي
ىلعظافحلاولمارفلاقالزناعنمىلع
.ةوقبةلمرفلاءانثأهيجوتلا
)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنموقي
لوألةبكرملاةدايقدنعماظنللصحفءارجإب
وأيظحللاكرحملاتوصعامسمتيدق.ةرم
دقو،رابتخالااذهءارجإءانثأرقنلاجيجض
اًرمأدعياذهو.ًاليلقلمارفلاةساودكرحتت
.اًيعيبط

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

)ABS(قالغناللعناملالمارفلاماظنريغيال
ةساودىلعمدقلاعضولمزاللاتقولا
.فقوتلاةفاسمنماًمئادللقيالولمارفلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٠
ريستيتلاةبكرملانمةدشبتبرتقااذإ
يفاكلاتقولاكانهنوكينلف،كمامأ
ةبكرملاهذهتأطبأاذإلمارفلاىلعطغضلل
كرتىلعاًمئادصرحا.ةأجفتفقوتوأ
مادختسابىتح،فقوتللكمامأةيفاكةفاسم
.قالغناللعناملالمارفلاماظن

ةعناملالمارفلاماظنمادختسا
)ABS(قالغنالل

طغضلاىوسكيلعام.ةلمرفلاخضبمقتال
وأعامسنإ.ةوقبلمارفلاةساودىلع
قالغناللعناملالمارفلاماظنلمعبروعشلا
.اًيعيبطاًرمأدعُي

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

نكرلالمارف

طغضلاقيرطنعنكرلالمارفطبضا
مث،ةيداعلالمارفلاةساودىلعرارمتساب
.نكرلالمارفةساودىلعطغضلا
،ليغشتلاديقلاعشإلاماظنناكاذإ
رظنا.لمارفلاماظنريذحتحابصمءيضيسف
.١١٨/لمارفلاماظنريذحتءوض

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ىلعرارمتسابطغضا،نكرلالمارفريرحتل
تاظحللطغضامث،ةيداعلالمارفلاةساود
ريرحتبرعشتىتحنكرلالمارفةساودىلع
لمارفةساودنعءطببكمدقعفرا.ةساودلا
ءدبدنعنكرلالمارفريرحتمتيملاذإ.نكرلا
تامولعمزكرمنمةلاسررهظتسف،ةدايقلا
نأبريذحتللاًتوصسرجلاردصيوقئاسلا
.لمعتلازتالنكرلالمارف
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Electric Parking Brake

)يئابرهكلانكرلالمارف(

نوكتاماًمئاد(EPB)ةيئابرهكلانكرلالمارف
ىلعلاعشإلاطبضعمىتح،طيشنتللةلباق
هذهترفوتاذإكلذو،ليغشتلافاقيإعضو
راركتبنجت،ةيراطبلافازنتساعنملو.ةزيملا
)EPB(ةيئابرهكلانكرلالمارفماظنتارود
.ليغشتلاديقكرحملانوكيالامدنع

،Yةيئابرهكنكرلمارفءوضهيدلماظنلا
عجار.8ةمدخللنكرلمارفءوضو

Electric Parking Brake Light)حابصم
و١١٨/)يئابرهكلانكرلالمارف
Electricةنايص Parking Brake Light
.١١٨/)ةيئابرهكلانكرلالمارفحابصم(

،ةبكرملانمجورخلالبق
قيشعتنمدكأتللYءوضنمققحت
.نكرلالمارف

ةيئابرهكلاديلالمارفطبر
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفطبرل

.ماتلكشبةبكرملافقوتنمدكأت.١
ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفمعفرا.٢

)EPB(ةظحلل.

دنعتابثبيضيمثYءوضضمويس
)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفقيبطت
يYءوضناكاذإو.لماكلكشب
ديلالمارفنوكت،رمتسملكشبضمو
نوكتدقوأ،طقفًايئزجةقٰبطمةيئابرهكلا
.ةيئابرهكلاديلالمارفيفةلكشمكانه
تامولعمزكرميفةلاسرضرعمتيفوسو
ةيئابرهكلاديلالمارفررح.)DIC(قئاسلا
)EPB(ةلاحيف.ديدجنماهطبرلواحو
يفرمتسااذإوأ،حابصملاةءاضإمدع
ةمدخبمايقلاكيلعف،ضيمولا
يفةبكرملاةدايقبمقتال.ةبكرملا
.Yءوضضيمولاح
رظنا.ليكولاعمرمألاعجار

Electric Parking Brake Light)حابصم
.١١٨/)يئابرهكلانكرلالمارف

رارمتسالاعمطغضا،8ءوضءاضأاذإ
رمتسا.)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفحاتفم
Yءوضلظيىتححاتفملاطغضيف
ىلإعجرا،اًئيضم8ءوضيقباذإ.اًئيضم
.ليكولا
كرحتدنعةيئابرهكلاديلالمارفطبرمتاذإ
ةرتفلاوطةبكرملاةعرسصقنتس،ةبكرملا
بحسىلعظافحلامتاذإ.حاتفملابحس
لظتفوسفةرايسلافقوتتىتححاتفملا
.ةطوبرمةيئابرهكلانكرلالمارف
ةيئابرهكلاديلالمارفطبربةبكرملاموقتدق
)EPB(دنعلاوحألاضعبيفيلآلكشب
،يعيبطرمأاذهو.ةبكرملاكرحتمدع
ليغشتلليرودلاصحفلالجأنمثدحيو
.ةيئابرهكلاديلالمارفماظنلميلسلا
مق،ةيئابرهكلاديلالمارفطبرلشفاذإامأ
.ةبكرملاكرحتعنملةيفلخلاتالجعلاةقاعإب

ةيئابرهكلاديلالمارفريرحت
:)EPB(ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتل

ىلإوأليغشتلاعضوىلإلاعشإلاردأ.١
ACC/ACCESSORY)تاقحلم(.

.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.٢
ديلالمارفحاتفمىلعطغضا.٣

.اًيظحلةيئابرهكلا
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ليغشتلاوةدايقلا١٩٢
ةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتي
.Yءوضئفطنيامدنع

EPBريرحتبمق،8حابصمءاضأاذإ
ىلعرارمتسالاعمطغضلاب
ىتححاتفملاطغضيفرمتسا.EPBحاتفم
نيحابصملادحأيقباذإ.Yءوضئفطني
.كليكوعجارفريرحتلاةلواحمدعبًالعتشم

هيبنت

نكرلالمارفطبرعمةدايقلالاحيفو
ةنوخسلاىلإكلذيدؤينأنكميف
لكآتلايفببستيولمارفلاماظنلةدئازلا
دكأت.لمارفلاماظنءازجأفلتوأركبملا
لماكلكشبنكرلالمارفريرحتنم
لبقلمارفلليريذحتلاءوضلاءافطناو
.ةدايقلا

ةيئابرهكلاديلالمارفليئاقلتلاريرحتلا
ًايئاقلتةيئابرهكلاديلالمارفريرحتمتيفوس
تمقواهقيشعتمتوةلماعةبكرملاتناكاذإ
امدنععيرسلاعراستلابنجت.ةدايقلاةلواحمب
ةقّشعمةيئابرهكلانكرلالمارفنوكت
لمارفةناطبليليغشتلارمعلاىلعظافحلل
.نكرلا

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

ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظن
)HSA(تاعفترملا

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

ماظنعنمي،امردحنمىلعةبكرملافقوتدنع
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا
ريغهاجتايفاًتقؤمنارودلانمةبكرملا
ةساودريرحتنملاقتنالاءانثأدوصقم
متي.دوقولاةساودقيشعتىلإلمارفلا
وأدوقولاةساودقيشعتدنعلمارفلاريرحت
ريرحتمتيدق.ٍناوثعضبدعباًيئاقلتاهريرحت
دمتعتال.ىرخأفورظلظيفاًضيألمارفلا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنىلع
.ةبكرملاتيبثتلتاعفترملا
ىلعةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنرفوتي
هاجتايفةبكرملانوكتامدنعتاعفترملا
هاجتايفوأيمامأسرتمادختسابدوعصلل
.)فلخللةدايقلا(Rسرتمادختسابطوبهلا
ردحنمىلعاًمامتةبكرملافقوتتنأيغبني
ةدايقلاءدبلةدعاسملاماظنطيشنتمتيىتح
.تاعفترملاىلع
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ةدايقلايفمكحتلاةمظنأ
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
تابثلايفينورتكلإلا
ماظنلاليغشت
رجلايفمكحتلاماظنىلعةبكرملايوتحت
)TCS(وStabiliTrak®،مكحتلاماظن
ةمظنألاهذهدعاست.تابثلايفينورتكلإلا
دعاستوتالجعلانارودنمدحلاىلع
ًاصوصخو،مكحتلاىلعةظفاحملايفقئاسلا
.ةقلزلاقرطلاىلع
نارودرعشتسااذإTCSماظنلمعيفوس
اهنأوأاهناكميفعفدلاتالجعنمةلجعيأ
امدنع.يقاصتلالاكاكتحالادقفتتأدبدق
ىلعلمارفلاTCSماظنمدختسي،اذهثدحي
نمللقيواهناكميفرودتيتلاتالجعلا
يفتالجعلانارودنمدحللكرحملاةقاط
.اهناكم
راعشتسادنعStabiliTrakماظنليعفتمتي
بولطملاراسملانيبفالتخادوجولةبكرملا
.لعفلابةبكرملاهيفريستيذلاهاجتالاو
ةلمرفلاطغضStabiliTrakماظنمدختسيو
تالجعلمارفنميأىلعيئاقتنالكشب
ىلعظافحلاىلعقئاسلاةدعاسملةبكرملا
ليغشتمتي.حيحصلااهراسميفةبكرملا

اًضيأ)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلاماظن
رظنا.ةبكرملاليغشتءدبدنعاًيكيتاموتوأ
.٢٣٦/)TSC(ةروطقملاحنرتيفمكحتلا

ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسادنع
StabiliTrakوأرجلايفمكحتلاماظنءدبو
متي،اهناكميفتالجعلانارودنمدحلاب
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفذئدنع
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلغتشيدق
فورظحمستامدنعىرخأةرم
.كلذبقيرطلا
ةبكرملاليغشتءدبدنعًايلآناماظنلالغتشي
وأنيماظنلاعامسنكمي.اهكرحتءدبو
مايقلاءانثأوأامهليغشتدنعامهبساسحإلا
الويعيبطاذهنكل.ةيصيخشتلاصوحفلاب
.ةبكرملابامةلكشمكانهنأينعي
يفلمعةلاحيفنيماظنلاكرتبىصوي
نمنوكيدقنكل،ةيداعلاةدايقلافورظ
ةردقمدعدنعTCSماظنءافطإيرورضلا
وألحولاوألمرلاىلعكرحتلاىلعةبكرملا
/ةرايسلاتقلعاذإرظنا.جلثلاوأديلجلا

"ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت"و١٧٠
.مسقلااذهيفاًقحال
)ةرفوتمتناكاذإ(لقنلاةبلعنوكتامدنع
متي،ضفخنملاتالجععبرأبعفدلاعضويف
رهظتو،اًيكيتاموتوأتابثلاماظنليطعت
متيو،قئاسلاتامولعمزكرميفgةلاسرلا
مكحتلايماظننملكليطعتاًيكيتاموتوأ
.ةلاحلاهذهيفStabiliTrakورجلايف

نملكبصاخلارشؤملاءوضلادجوي
اذه.تادادعلاةعومجميفنيماظنلا
:فوسءوضلا
نمدحلابTCSماظنموقيامدنعضموي.

.اهناكميفتالجعلانارود
.StabiliTrakماظنطيشنتدنعضموي.

دحألمعمدعدنعًالعتشمىقبيولعتشي.
.نيماظنلا

،امهطيشنتوأنيماظنلادحألاعتشارذعتاذإ
قئاسلاتامولعمزكرميفةلاسررهظت
نأىلإةراشإللًالعتشمىقبيوdلعتشيو
يفقئاسلادعاسيالهنأوطٰشنمريغماظنلا
ةنمآةبكرملا.ةبكرملابمكحتلاىلعةظفاحملا
ةدايقلاطبضيغبنينكل،ةدايقلالجأنم
.كلذلًاقفو

:ًالعتشميقبوdلعتشااذإ

.ةبكرملافقوأ.١
١٥ةدملرظتناوكرحملاليغشتفقوأ.٢

.ةيناث
.كرحملاليغشتبأدبا.٣
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يقبوdلعتشااذإ.ةبكرملاةدايقبمق
يفاضإتقولةبكرملاجاتحتدق،ًالعتشم
ىلعةلاحلاترمتسااذإ.ةلكشملاصيخشتل
.كليكوعجار،هيلعيهام

ةمظنألاليغشتفاقيإوليغشت

)TCS(رجلايفمكحتلاماظنرزدجوي
.ةيزكرملاةريجحلايفStabiliTrakو

هيبنت

وأةيوقلاةلمرفلامادختسابمقتال
فاقيإدنعرركتملكشبيوقلاعراستلا
.)TCS(بحسلايفمكحتلاماظنليغشت
.فلتللةبكرملاليغشتطخضرعتيدقو

طغضا،طقفTCSماظنليغشتفاقيإل
Tractionءوضرهظي.gررحو Off)رجلا
نأنكمي.تادادعلاةعومجميفi)أفطم
زكرميفةبسانملاةلاسرلاضرعمتي
ماظنليغشتلو.)DIC(قئاسلاتامولعم

TCSىلعطغضا،ىرخأةرمgهررحمث.
يفضورعملاiأفطمرجلاءوضئفطنيس
.تادادعلاةعومجم
تالجعلانارودنمدحيTCSماظنناكاذإ
ماظنلائفطنينلف،gطغضدنعاهناكميف
يفنارودلانعتالجعلافقوتتىتح
.اهناكم
،StabiliTrakوTCSماظنليغشتفاقيإل
ءيضيىتحgىلعرارمتسالاعمطغضا
ماظنفقوتحابصموiرجلافقوتحابصم

StabiliTrak gيفةءاضإلايفنارمتسيو
نأنكمي.ريرحتلابمقمث،تادادعلاةعومجم
زكرميفةبسانملاةلاسرلاضرعمتي
.قئاسلاتامولعم
ةرمStabiliTrakوTCSماظنليغشتل
iرجلاءوضئفطني.gررحوطغضا،ىرخأ
ةعومجميفgأفطمStabiliTrakءوضو
.تادادعلا
اًيكيتاموتوأStabiliTrakماظنلمعيفوس
ةعاس/مك٥٦ةبكرملاةعرسزواجتتامدنع
يفمكحتلالظيس.)ةعاسلايفًاليم٣٥(
.أفطمرجلا

حجرأتيفمكحتلاةزيمىلعةبكرملايوتحت
ءدبلةدعاسملاماظنةزيمو)TSC(ةروطقملا
مكحتلاعجار.)HSA(تاعفترملاىلعةدايقلا
ماظنوأ٢٣٦/)TSC(ةروطقملاحنرتيف
تاعفترملاىلعةدايقلاءدبلةدعاسملا
)HSA(/١٩٢.

ءادأرثأتتاقحلملاةفاضإنعمجنيدق
/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملارظنا.ةبكرملا

٢٤٠.

ةدايقلاعضوبمكحتلا
لعجتواًيضايراًروعشةزيملاهذهيفضت
ىلعكدعاستوأةحاررثكأةدايقلاةيلمع
.سيراضتلاوأةيوجلافورظلايفةدايقلا
تادادعإنمازتلابماظنلااذهريغُي
اًدامتعاو.ةفلتخملاةيعرفلاةمظنأللجماربلا
ةحاتملاتازيملاوتارايخلاةمزحىلع
قيلعتلاماظنموقيس:ددحملاعضولاو
رييغتبةكرحلالقنةعومجموهيجوتلاو
.بوغرملاعضولاصئاصخقيقحتلتادادعإلا
ماظنبةزهجمةرايسلاتناكاذإ

Magnetic Ride Control)يفمكحتلا
عاضوأديدحتيدؤيسف،)يسيطانغملابوكرلا
نمةرايسلاةدايقطبضىلإةفلتخملاةدايقلا
فورظبسحةدايقلاءادأنيسحتلجأ
.ددحملاعضولاوقيرطلا
:ةدايقلاعضوبمكحتللعاضوأةعبرأرفاوتت
.رجلا/رطقلا،جلث/ديلج،يضاير،يحايس
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،هطيشنتءاغلإورطقلا/بحسلاطيشنتل
عارذةياهنيفرطقلا/بحسلارزىلعطغضا
.رايغلا

ةدحوب)عضولا(MODEحاتفمىلعطغضا
وأ)لاوجتلا(Tourديدحتلةيزكرملامكحتلا

Sport)يضاير(وأSnow/Ice)جلث/ديلج(.
ضرعىلإحاتفملاىلعطغضلايدؤيس
ةعومجميفعضولاةمئاقرايتخاةشاش
يدؤيس.ةحاتملاعاضوألاعيمجعمتاودألا
ضرعىلإلوألاليدبتلاحاتفمىلعطغضلا
يأيدؤتسوهزييمتويلاحلاطشنلاعضولا
عضورارمتساءانثأ(ةقحالحاتفمةطغض
حاتملايلاتلاعضولاضرعىلإ)عضولاةمئاق
)يحايسلا(Tourاعضوودبيفوس.هطيشنتو
قرطلاىلعنيهباشتم)يضايرلا(Sportو
فورظتريغتاذإًاديدجًادادعإرتخا.ةسلسلا
.ةدايقلا

يحايسلاعضولا
ىلعوةنيدملايفةيداعلاةدايقللهمدختسا
ةسِلسةدايقلجأنمةعيرسلاقرطلا
.ةلهسو
يأرهظتنل،بولطملارايخلاديدحتدنعو
.قئاسلاتامولعمزكرمىلعةراشإ

يضايرلاعضولا8
وأقيرطلافورظتناكاذإهمدختسا
نكميةباجتسابلطتتةيصخشلاتاليضفتلا
.ربكألكشباهبمكحتلا
متيس.ةقدرثكأمكحتميدقتلهيجوتلاريغتيس
ةدايقلايفيسيطانغملامكحتلاماظنرييغت
.تافطعنملادنعءادألانيسحتل

Sportعضورشؤمرهظي،هديدحتدنع
.قئاسلاتامولعمزكرميف)يضاير(

ديلجلا/جلثلاعضو6
تابثلانمديزمىلإةجاحلادنعهمدختسا
.ةقِلزقرطىلعةدايقلادنع
يدايتعالكشبىلعأرايغىلإةبكرملاريغُتس
عراستلاطبضمتيس.ةبكرملاكرحتتامدنع
.ةسالسرثكأليغشتريفوتيفةدعاسملل
ديلجلا/جلثلاعضورشؤمرهظي،هديدحتدنع
.قئاسلاتامولعمزكرميف

رْطقلا/بحسلاعضو_
دنعقئاسلادعاستةزيميهرطقلا/بحسلا
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرج
.١٨٥/رطقلا/بحسلاعضورظنا

نوكتلرطقلا/بحسلاةزيمميمصتمتدقو
ةبكرملانزونوكيامدنعةيلاعفرثكأ
نمةئملاب٧٥نعلقيالاًعمةروطقملاو
.)GCWR(عمجملايلامجإلانزولاريدقت
ةروطقمبحسنمض"ةروطقملانزو"عجار
/٢٣٠.

لظيفاًدجاًديفمرطقلا/رجلاعضونوكيو
:ةيلاتلافورظلا
وأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

ةردحنملاقطانملالالخةليقث



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ليغشتلاوةدايقلا١٩٦
وأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

فقوتلاةريثكرورمةكرحيفةليقث
وأةريبكةلومحوأةليقثةروطقمرجدنع.

ةمحدزملاراظتنالاتاحاسيفةليقث
نسحألكشبمكحتلارمألابلطتيثيح
ةضفخنمةعرسبةبكرملاريسيف

رطقلا/بحسلاعضويفةرايسلاليغشتنإ
الةروطقمنودبوأةفيفخةلومحرجدنع
تسيل،كلذعمو.قالطإلاىلعاًررضببسي
رطقلا/بحسلارايتخانمةدئافةيأكانه
جتنيدقلب.ةلومحنودبةبكرملانوكتامدنع
-ةلومحرجمدعدنع-رايتخالااذهنع
ًالضف،ةدايقلاوكرحملايفةجعزمتامس
حصنُي،اذل.دوقولاكالهتساةدايزنع
رجدنعطقفرطقلا/بحسلاةزيممادختساب
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم
رشؤمضرعمتيس،رايخلااذهديدحتدنع
.تادادعلاةعومجميفرطقلا/رجلا

يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلا
ماظنبةدوزمةرايسلاهذهنوكتدق
ىمسيولاعفهبشتامدصلاصاصتما

Magnetic Ride Control.هذهدوجوعمو
تابثوبوكريعضوريفوتمتي،ةزيملا
نمةعونتمةعومجمدوجولظيفةرايسلل
.ةفلتخمليمحتفورظيفوباكرلا

يفلخلاروحملالفق
روحملالفقةزيمبةدوزملاتابكرمللنكمي
ىلعربكأبحسةوقيطعُتنأيفلخلا
.ىصحلاوألمرلاوأجلثلاوأنيطلاوأديلجلا
يفيداعلاروحملالثمةزيملاهذهلمعتو
رجلانوكيامدنعنكلو،تقولامظعم
ىصقأةيفلخلاةلجعللحيتتيهف،اًضفخنم
.ةبكرملاكيرحتلرجلانمردق

اًيكيتاموتوأعافترالاىوتسمطبض
يسيطانغملاقيلعتلايفمكحتلاماظنيتأي
طبضيذيفلخلاقيلعتلاماظننمءزجك
.ًايكيتاموتوأعافترالاىوتسم
ةبكرملاىوتسميفمكحتلانمعونلااذه
لضفأقيلعتعضومنمضيوًامامتيئاقلت
باكرلافورظيفلضفأمكحتكلذكو
لصوميئاوهطغاض.ةفلتخملاةلومحلاو
ضفخوعفربموقيفوسةيفلخلاتادصملاب
ىلعظافحللةبكرملانميفلخلاءزجلا
ماظنلاطيشنتمتي.ةبكرملليلاثملاعافترالا
فوسو)ليغشت(onىلإلاعشإلاةرادإدنع
دق.ةبكرملاعافتراطبضبًايئاقلتماظنلاموقي
ضفخنملاعافترالا(مداعماظنلاثعبي
ءافطإدعبقئاقدرشعىتح)ةبكرملل
ءاوهلاطغاضتوصعمستدق.لاعشِإلا
.عافترالاطبضمتيامدنعلمعي
،نزولاعيزوتطبرةلصومادختسامتاماذإ
،خافتنالابتادصملابحامسلابىصوُيهنإف
.طبرلاةلصوطبضلبقةبكرملاعفرتكلذبو
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ةعرسلاتبثم
ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن

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

نكميةعرسلاتبثمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
/ليم25(ةعاس/مك40ةعرسىلعظافحلا
عضويفرارمتسالانودبرثكأوأ)ةعاس
تبثملمعيالامك.دوقولاةساودىلعكمدق
ةعاس/مك40نملقأتاعرسىلعةعرسلا
.)ةعاس/ًاليم25(
مكحتلاماظن/رجلايفمكحتلاماظنأدباذإ
نارودنمدحلايفتابثلايفينورتكلإلا
ماظنمادختسادنعاهروحملوحةلجعلا

ريرحتمتيفوسف،ةعرسلاتابثيفمكحتلا
رظنا.ًايئاقلتةعرسلاتابثيفمكحتلاماظن
ينورتكلإلامكحتلاماظن/رجلايفمكحتلا
مادطصاراذنإثودحدنع.١٩٣/تابثلايف
،ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطيشنتدنع
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنلصفمتي
امأ.٢١٤/يمامألامداصتلاراذنإماظنعجار
كلحمستقيرطلافورظتناكاذإ
كنكميف،ىرخأةرمهلنمآلامادختسالاب
.ىرخأةرمةعرسلاتبثمليغشتةداعإ
مكحتلاماظنريرحتمتي،لمارفلاقيشعتدنع
.ةعرسلاتابثيف

J:رهظي.هفاقيإوماظنلاليغشتلطغضا
دنعتادادعلاةعومجميفضيبأرشؤم
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنليغشت

+RES:يفةطوبضمةعرسكانهتناكاذإ
ةزيجوةرتفلليغشتلارصنعطغضا،ةركاذلا
عمطغضاوأةعرسلاهذهةعباتملىلعأل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاةدايزلرارمتسالا
،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلهمدختسا

SET-)لفسألمكحتلارصنعطغضا:)طبض
ماظنطيشنتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفل
ماظنناكاذإ.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
،لبقنمًاطشنمةعرسلاتابثيفمكحتلا
.ةبكرملاةعرسليلقتلهمدختسا
حسمنودبةعرسلاتبثملصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

ةعرسلاتبثمطبض

،مادختسالامدعدنعJةءاضإةلاحيف
ىلعطغضلانعاًجتانببسلانوكيامبرف

SET−وأ+RESيفلوخدلاىلإىدأامم
ريغبةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنعضو
مدعءانثأJقالغإىلعظفاح.دصق
.ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنمادختسا
:ةعرسلاتابثيفمكحتلاماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث−SETىلعطغضا.٣
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.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/ليم25(ةعاس/مك40
دوعتف.ىلعألRES+رزىلعةزيجوةرتفل
.اقبسمةطوبضملاةعرسلاىلإةبكرملا

ىلعةعرسلاتبثمطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرس
:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
ىلإىلعألRES+ىلعرارمتسابطغضا.

ةعرسلاىتحةبكرملاعراستتنأ
.هكرتامث،ةبوغرملا

طغضا،ةريغصميقبةبكرملاةعرسةدايزل.
عم.ىلعألةزيجوةرتفلRES+رزىلع
رادقمبةبكرملاةعرسدادزت،ةطغضلك
.)ةعاس/ليم1(ةعاس/مك1يلاوح

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١١٠/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

ىلعةعرسلاتبثمطبضءانثأةعرسلاضفخ
ةددحُمةعرس
:لعفلاباًطشنةعرسلاتبثمماظنناكاذإ
،لفسأل−SETىلعرارمتسالاعمطغضا.

،ةبوغرملالقألاةعرسلاغولبمتيىتح
.هررحمث

،ةريغصميقبةبكرملاةعرسضفخل.
ةزيجوةرتفل−SETرزىلعطغضا
ةعرسلقت،ةطغضلكعم.لفسأل
ةعاس/مك1يلاوحرادقمبةبكرملا
.)ةعاس/ليم1(

ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١١٠/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

تبثممادختساءانثأىرخأةبكرميطخت
ةعرسلا
.ةبكرملاةعرسةدايزلدوقولاةساودمدختسا
فوسف،ةساودلاىلعنمكمدقعفرتامدنعو
ةقبسمةعرسلاىلإعوجرللةبكرملائطبت
.درطملاريسللطبضلا
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
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ىلعنملوزنلادنعةددحملاقئاسلاةعرس
قودنصوكرحملامادختسابتاردحنملا
.ةرايسلاةعرسءاطبإضرغبسورتلا
يفمكحتللتاردحنملاىلعةلمرفلاليطعتل
لاعشإلاةرودلاهليعفتوةعرسلاتابث
/رجلارزىلعرارمتسالاعمطغضا،ةيلاحلا
نمةلاسررهظت.ٍناوثسمخةدملرطقلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم

ىلعةلمرفللىرخألاكشأىلععالطالل
سورتلاقودنصعجار،تاردحنملا
/رطقلا/بحسلاعضوو١٨١/يكيتاموتوألا

١٨٥.

ةعرسلاتبثمءاهنإ
:ةعرسلاتبثمءاهنإلقرطعبرأدجوت
.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.)دياحم(Nعضوىلإةكرحلالقانلّدب.

تابثيفمكحتلاماظنليغشتفاقيإل.
.Jىلعطغضا،ةعرسلا

ةعرسلاةركاذحسم
مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا

ةعرسلايفمكحتلاةزيم
ةيمؤالتلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلابزيهجتلاةلاحيف
رايتخاىنستيلحاتي،)ACC(ةعرسلاتابثيف
تابثيفمكحتلاماظنبةطوبضملاةعرسلا
مسقلااذهأرقا.ةقحاللاةوجفلاوةعرسلا
مدختسي.ماظنلااذهمادختسالبقهلمكأب
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
)ACC(فشكلرادارتارعشتسمواريماك
نعةرابعةقحاللاةوجفلا.ىرخألاتابكرملا
نيب)ةفاسملاوأ(ةقحاللاةينمزلاةرتفلا
ىلعةرشابمكمامأةدوصرمةبكرموكتبكرم
.هاجتالاسفنيفكرحتتريسلاطخسفن
يفةبكرميأدوجوفاشتكامدعةلاحيف
مكحتلليمؤالتلاماظنلالمعي،كريسطخ
مكحتلاماظنلثم)ACC(ةعرسلاتابثيف
.مظتنملاةعرسلاتابثيف
طخيفةبكرميأدوجودصرةلاحيفامأ
يفمكحتلليمؤالتلاماظنلاناكمإبف،كريس
وأةبكرملاةعرسةدايز)ACC(ةعرسلاتابث
ىلعظافحللةبسانمةلمرفبمايقلاو،اهضفخ
ةزيمريرحتلو.ةددحملاةقحاللاةوجفلا
.لمارفلاقّشع،ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلا
رجلايفمكحتلاماظنطيشنتةلاحيف
)TCS(تابثلايفينورتكلإلامكحتلاماظنوأ
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلاو
)ACC(ماظنليطعتمتيدق،ليغشتلاديق

ACCماظن/رجلايفمكحتلارظنا.اًيئاقلت
امدنعو.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ACCماظنمادختسابقيرطلافورظحمست
ةداعإنكميهنإف،نمآلكشبىرخأةرم
.ACCماظنليغشت

ماظنفاقيإةلاحيفACCماظنلمعينل
مكحتلاماظنوأ)TCS(رجلايفمكحتلا
.StabiliTrakرجلايفينورتكلإلا

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

١٦١.
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ريذحت}
ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

ACCيفةلمرفلابموقيوأفشتكينل
ةيأوأتاناويحلاوةاشملاولافطألاةلاح
.ىرخأماسجأ
:ةيلاتلاتالاحلايفACCماظنمدختستال
تاعفترملاةريثكوةيوتلملاقرطلا.

نوكتامدنعوأتاضفخنملاو
وأجولثلابةاطغمتارعشتسملا
الدقف.تاخاستالاوأديلجلا
.كمامأريستةبكرمماظنلافشتكي
نميمامألاءزجلاىلعظفاح
.افيظنلماكلابةبكرملا

بابضلاتالاحيفةيؤرلافعض.
وأرطملاوألاثملاليبسىلع
ACCءادأنوكي،ديلجلالوطه
.فورظلاهذهلظيفاًدودحم

ببستتامدنعةقلزلاقرطلاىلع.
بحسةوقيفةعيرسلاتارييغتلا
.ةلجعللدئازلاقالزنالايفراطإلا

J:هفاقيإوأماظنلاليغشتلطغضا.
ةعومجميفضيبألانوللرشؤملالوحتي
.ACCماظنليغشتدنعتادادعلا

+RES:ةرتفلىلعألمكحتلارصنعطغضا
وأةطوبضملاةقباسلاةعرسلاةعباتملةزيجو
ناكاذإ.عراستللىلعألرارمتسابطغضا
ةدايزلهمدختسا،لعفلابًاطشنمACCماظن
.ةبكرملاةعرس

SET-)مكحتلارصنعىلعطغضا:)طبض
ليعفتوةعرسلاطبضلةزيجوةرتفللفسأل
ًاًطشنمACCماظنناكاذإ.ACCماظن
.ةبكرملاةعرسليلقتلهمدختساف،لعفلاب
حسمنودACCماظنلصفلطغضا:*
.ةركاذلانمةطوبضملاةعرسلا

وأ(ينمزلصافدادعإديدحتلطغضا:]
)ديعب(FarنيبنمACCماظنيف)ةفاسم
.)بيرق(Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ
ماظنبةعرسلادادعةءارقضرعنكمي
ةعومجمرظنا.يرتملاوأيزيلجنإلاسايقلا
لحارمةميقطبترتو.١١٠/تاسايقلاةزهجأ
سايقلاةدحوبةمدختسملاةعرسلا
.ةضورعملا

يفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلا
يفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلاتابث
ةمظتنملاةعرسلاتابث
تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلانيبليدبتلل
تابثيفمكحتلاماظنو)ACC(ةعرسلا
يفرفوتلالاحيفةمظتنملاةعرسلا
رهظت.*ىلعرارمتسالاعمطغضا،ةبكرملا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمنمةلاسر
.١٣٠/ةرايسلالئاسررظنا

ماظنرشؤم ACC مكحتلاماظنرشؤم
ةعرسلاتابثيف

ةمظتنملا
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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

،مادختسالامدعدنعJليغشتةلاحيف
ماظنلاىلإلاقتنالاوهيلعطغضلامتيدقف
الامدنعةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
Jقالغإىلعظفاح.اًبولطمكلذنوكي
تابثيفمكحتلاماظنمادختسامدعءانثأ
.ةعرسلا
ماظنللةبولطملاةطوبضملاةعرسلاددح
.)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلليمؤالتلا
دنعةبكرملاةعرسيهةعرسلاهذهنوكت
.كريسطخيفةبكرميأدصرمدع
ACCماظنطبضمتينل،ةبكرملاكّرحتءانثأ
/ليم15(ةعاس/مك25نملقأةعرسىلع
ةدايقلادنعفانئتسالانكميهنأالإ،)ةعاس
.لقأتاعرسب
:ةبكرملاكرحتءانثأACCماظنطبضل

.Jىلعطغضا.١
ىلإلصتىتحةعرسلاةدايزبمق.٢

.بولطملاىوتسملا
.هررحمث–SETىلعطغضا.٣
.دوقولاةساودنعكمدقعفرا.٤
ىلعةلمرفلابموقيدق،ACCماظنطبضدعب
ىلعكمامأيتلاةبكرملاتناكاذإروفلا
.ددحملالصافلانملقأةفاسم

تادادعلاةعومجمبACCرشؤمرهظي
ماظننوكيامدنع.)HUD(ةيولعلاةشاشلاو

ACCرضخألانوللابرشؤملاءيضيس،ًالاعف.
رورملاتاعرسو،ةعرسلادودحلاظقينك
رايتخادنعسقطلافورظو،كبةطيحملا
.ةطوبضملاةعرسلا

ةطوبضملاةعرسلاةداعتسا
ةعرسلاىلعACCماظنطبضمتاذإ
متيسف،لمارفلاتمدختسامث،ةبولطملا
ةعرسلاوحمنودACCماظنريرحت
.ةركاذلانمةطوبضملا
طغضا،اًددجمACCماظنمادختساءدبل

RES+ةزيجوةرتفلىلعأل.
ىلإدوعت،ةبكرملاكرحتةلاحيفو.

.اًقبسمةطوبضملاةعرسلا
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

ةساودررحو+RESىلعطغضا،ةقشعم
تيبثتبACCماظنموقيس.لمارقلا
+RESىلعطغضلامتينأىلإةبكرملا
.دوقولاةساودوأ
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ةعرسلاونوللارضخألاACCرشؤمرهظي
دق.تادادعلاةعومجمةشاشىلعةطوبضملا
يفكمامأتابكرمدوجودصررشؤمضموي
عجار.كريسطخيفريستةبكرمدوجوةلاح
تابكرملاىدحإنمبارتقالا"ناونعلا
.مسقلااذهيفاًقحالدرييذلا"اهعبتتو
مدعةلاحيف،ACCماظنفانئتسادرجمب
يتلاةبكرملانأوأكمامأةبكرمدوجو
ةقحاللاةوجفلانمربكأةفاسمىلعكمامأ
نمةبكرملاجورخةلاحيفوأةددحملا
نأىلإةبكرملاةعرسدادزتسف،ديدشىنحنم
.ةطوبضملاةعرسلاىلإلصت

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاةدايز
ةددحُمةعرس
:يليامميأذيفنتبمق
ىلإلاقتناللدوقولاةساودمدختسا.

.لفسأل–SETطغضا.ىلعألاةعرسلا
.دوقولاةساودومكحتلارصنعكرتا
عمكرحتلابنآلاةبكرملاموقتفوس
.ىلعألاةعرسلاتابثىلعظافحلا
ماظنموقينل،دوقولاةساودطغضدنع

ACCزواجتمتهنألارظنةلمرفلاب
نوللاىلإACCرشؤملوحتيس.هتفيظو
.تادادعلاةعومجمىلعقرزألا

،ىلعألRES+ىلعرارمتسالاعمطغضا.
ةعرسلاةشاشلاىلعرهظتىتح
.هررحمث،ةبوغرملاةطوبضملا

ةرتفلطغضا،ةريغصميقبةعرسلاةدايزل.
لكعمو.ىلعألRES+رزىلعةزيجو
/مك1رادقمبةبكرملاةعرسديزت،ةطغض
.)س/ليم1(س

طغضا،ربكأميقبةبكرملاةعرسةدايزلو.
RES+ىلعرارمتسالاعمةزيجوةرتفل
ةعرسديزت،ةطغضلكعمو.ىلعأل
.)س/ليم5(س/مك5رادقمبةبكرملا

نأوأكمامأةبكرمدوجومدعتبثيامدنع
،ددحملالصافلانمربكأةفاسمىلعةبكرملا
لوصولاىتحةبكرملاةعرسدادزتفوسف
.ةطوبضملاةعرسلاىلإ
ءانثأةطوبضملاةعرسلاةدايزاًضيأنكمي
.ةبكرملافقوت
لمارفلاةساودوةبكرملافقوتةلاحيف.

متينأىلإ+RESىلعطغضا،ةقشعم
.اهببوغرملاةطوبضملاةعرسلاضرع

تيبثتلACCماظنمدختسُيناكاذإ.
ىرخأةبكرمدجوتوفقوتلادنعةبكرملا
+RESىلعطغضلانإف،ةرشابمكمامأ
.ةطوبضملاةعرسلاةدايزىلإيدؤيس
مدعةلاحيف+RESىلعطغضلانأامك
فانئتساىلإيدؤيسكمامأةبكرمدوجو
.ACCماظنلمع

ىلعACCماظنطبضءانثأةعرسلاليلقت
ةددحُمةعرس
:يليامميأذيفنتبمق
ةعرسلاىلإلوصولللمارفلامدختسا.

لمارفلاريرحتبمق.ةبوغرملالقألا
نآلاةبكرملاموقتفوس.–SETطغضاو
ةعرسلاتابثىلعظافحلاعمكرحتلاب
.ىندألا

–SETىلعرارمتسالاعمطغضا.
لقألاةعرسلاغولبمتيىتح،لفسأل
.هررحمث،ةبوغرملا

ةرتفلطغضا،رغصأميقبةعرسلاصاقنإل.
لكعمو.لفسألل−SETرزىلعةزيجو
/مك1رادقمبةبكرملاةعرسديزت،ةطغض
.)س/ليم1(س

طغضا،ربكأميقبةبكرملاةعرسضفخلو.
−SETىلعرارمتسالاعمةزيجوةرتفل
ةعرسلقت،ةطغضلكعمو.لفسأل
.)س/ليم5(س/مك5رادقمبةبكرملا

طغضا،ةفقوتمةبكرملاوةعرسلاليلقتل.
ةعرسلاضرعمتينأىلإ−SETىلع
.اهببوغرملاةطوبضملا
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٢٠٣ ليغشتلاوةدايقلا
ةقحاللاةفاسملاةوجفرايتخا
يفكمامأريستأطبأةبكرمفاشتكادنع
ACCماظنموقيس،ددحملالصافلاقاطن
ىلعظافحلالواحيوةبكرملاةعرسطبضب
.ددحملاةقحاللاةفاسملالصاف

ةوجفلاطبضلةدايقلاةلجعب]طغضا
ةثالثربعةوجفلارزلقنتةطغضلك.ةقحاللا
.ةريبكوأ،ةطسوتم،ةديعب:طبضعاضوأ
لصافلادادعإضرعىلإطغضلايدؤي
تامولعمزكرميفةزيجوةرتفليلاحلا
متيس.ةيولعلاةشاشلاو)DIC(قئاسلا
متيىتحيلاحلالصافلادادعإىلعظافحلا
.هرييغت
ىلإريشيةوجفللطبضعضولكنألارظن
،)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(ةقحالةينمزةرتف
ةعرسبسحىلعريغتتةقحاللاةفاسملانإف
عجارتتس،ةبكرملاةعرستدازاملك.ةبكرملا
.اهمامأةدوصرملاةبكرملانعاديعبكتبكرم
لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو،اذه
ةوجفلارايتخادنعرابتعالانيعبةيوجلا
تاوجفلاةعومجمبسانتتالدقف.ةقحاللا
فلتخمونيقئاسلاعيمجعمرايتخاللةلباقلا
.ةدايقلافورظ
ةوجفلاطبضعضوليكيتاموتوألارييغتلا
هيبنتلاتيقوتةيساسحةجردرييغتىلعلمعي
ةيصاخلةبسنلاب)ةبيرقوأ،ةطسوتم،ةديعب(
ماظنرظنا.)FCA(يمامألامداصتلاهيبنت
.٢١٤/يمامألامداصتلاراذنإ

قئاسلاهيبنت

رمألامزلتسيدق،ACCماظنليغشتةلاحيف
ماظنرودقمبسيلنوكيامدنعقئاسلالخدت

ACCبارتقالادنعٍفاكلكشبحبكلاءارجإ
.كمامأيتلاةبكرملانمةياغللةريبكةعرسب
زمرضمويفوس،فرظلااذهثودحدنع
جاجزلابةيولعلاةشاشلاىلعمداصتلاهيبنت
نمتارافصةينامثقلطنتنأامإ.يمامألا
سمخةمالسلاهيبنتدعقمزتهيسوأ،ةمدقملا
ةمظنأ"رظنا.نيبناجلاالكنمتارم
ةرايسلاصيصختلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
/١٣١.

.١٦١/ةيئاقولاةدايقلارظنا

اهتعباتموتابكرملاىدحإنمبارتقالا

ةعومجميفدجويمامألايفةبكرمرشؤم
.ةيولعلاةشاشلاوتادادعلا
ةبكرمدصرمتاذإىوسرشؤملااذهرهظيال
سفنيفكرحتتوكريسطخسفنىلع
.هاجتالا
ماظنبيجتسينلف،رشؤملااذهرهظيملاذإ

ACCيتلاتابكرملاهاجتةلمرفلابموقيوأ
.كمامأريست
ةبكرملاةعرسءاطبإبACCماظنموقي
ريستيكلةبكرملاةعرسطبضيوايكيتاموتوأ
ةوجفللاقبطكمامأيتلاةبكرملافلخ
ةبكرملاةعرسلقتوأدادزت.ةراتخملاةقحاللا
نلاهنكلو،كمامأريستيتلاةبكرملابسحب
لمعتنأنكميو.ةطوبضملاةعرسلازواجتت
.رمألامزلاذإ،ةدودحمةلمرفقيشعتىلع
ءاوضأءيضت،ةلاعفةلمرفلانوكتامدنعو
عامسوأةلمرفلابروعشلانوكيدق.لمارفلا
موقيامدنعلاحلاوهامعافلتخماهتوص
اًرمأدعياذهو.ةلمرفلاليغشتبقئاسلا
.اًيعيبط
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٤
ريبكلكشبةكرحلاةئيطبوأةتباثلاقئاوعلا

ريذحت}
ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا

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

ACC.ءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالاف
يأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيوةدايقلا
.لمارفلاليغشتوءارجإ

ايكيتاموتوأACCماظنريرحت
ACCيمؤالتلاةعرسلاتبثمماظنررحتيدق
ليغشتىلإقئاسلاجاتحيفوسواًيكيتاموتوأ
كلذوةبكرملاةعرسءاطبإلهسفنبلمارفلا
:امدنع
.ةاطغمتارعشتسملانوكت.

يفمكحتلاماظنفاقيإوأليعفتمت.
ينورتكلإلامكحتلاماظنوأ)TCS(رجلا
.تابثلايف

.ماظنلايفلطعدوجو.

نعةحيحصريغةقيرطبرادارلاغّلبي.
ةيوارحصةقطنميفةدايقلادنعةلقرع
وأىرخأتابكرميأدوجونودةيئانوأ
رهظتدق.قيرطلابناجىلعتانئاك
ريغACCنأىلإةراشإللDICةلاسر
.اًتقؤمرفوتم

نوللاىلإطشنلاACCرشؤملوحتيس
.طشنريغACCماظنحبصيامدنعضيبألا
ACCطيشنترّذعتدنع،تالاحلاضعبيف
يداعلاماظنلامادختسانكمي،)تاقحلم(
نيبليدبتلا"رظنا.ةعرسلاتابثيفمكحتلل

ACC)تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
تابثيفمكحتلليداعلاماظنلاو)ةعرسلا
رظنا.مسقلااذهيفاًقباسدراولا"ةعرسلا
يأمادختسالبقةدايقلافورظيفاًمئاد
.ةعرسلاتابثيفمكحتماظن

ACCماظنلمعفانئتسالغالبإلا

ةقحالةوجفىلعACCماظنظفاحيفوس
ءاطبإبموقيوةدوصرملاةبكرملافلخ
ةبكرملاهذهفلخفقوتلاىتحكتبكرم
.ةدوصرملا

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

طغضا،كمامأيتلاةبكرملادعتبتامدنع
+RESماظنلمعفانئتسالدوقولاةساودوأ

رثكألتفقوتاذإو.ةعرسلاتابثيفمكحتلا
اًحوتفمقئاسلابابناكاذإوأنيتقيقدنم
موقيس،اًكوكفمقئاسلادعقمنامأمازحو
نكرلالمارفليغشتباًيكيتاموتوأACCماظن
فوس.ةبكرملاتيبثتل)EPB(ةيئابرهكلا
رظنا.EPBلمارفةلاححابصمءيضي

Electric Parking Brake)نكرلالمارف
ماظنلمعفانئتسال.١٩١/)يئابرهكلا

ACCةيئابرهكلانكرلالمارفريرحتو)EPB(،
.عراستلاةساودىلعطغضا
تامولعمزكرمنمةيريذحتةلاسررهظتدق
)نكر(Pعضولاىلإلقنلابكغالبإلقئاسلا
/ةرايسلالئاسررظنا.ةبكرملاةرداغملبق

١٣٠.
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٢٠٥ ليغشتلاوةدايقلا

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

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

ACCماظنزواجت

طیشنتءانثأدوقولاةساودمادختساةلاحيف
ACC،رشؤملوحتیACCقرزألانوللایلإ

لمعلاACCفنأتسي.تادادعلاةعومجمیلع
.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
مدطصتنأنكمي،اهنيحو.كريسةراح
ىلعةرطيسلادقفتوأ،كمامأةبكرمب
دنعيفاضإمامتهاءاليإكيلعو.ةبكرملا
ةبهأىلعنوكتنأوتاينحنملاروهظ
دنعلمارفلامادختسالدادعتسالا
ةعرسلاددحتنأبجيامك.ةرورضلا
يفكتبكرمةدايقءانثأةبسانملا
.تاينحنملا

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيملمعتدق
.ةداحلاتاينحنملادحأيففلتخملكشب
ناكاذإةبكرملاةعرسضفخبموقيثيح
.ةياغللاداحىنحنملا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٠٦
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

تاذقرطلاىلعACCماظنمدختستال
بحسدنعوتاضفخنملاوتاعفترملا
ةروطقم

ىلعةدايقلادنعACCماظنمدختستال
ماظنف.ةروطقمبحسدنعوأتاردحنملا

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

ةيمؤالتلاةعرسلايفمكحتلاةزيمريرحت
:ACCماظنريرحتلقرطثالثكانه

.لمارفلاةساودىلعقفربطغضاو.

.*ىلعطغضا.

.Jىلعطغضا.

ةعرسلاةركاذحسم
مكحتلاماظنيفةطوبضملاةعرسلاوحممتي
ىلعطغضلابةركاذلانمةعرسلاتابثيف
.لاعشإلافاقيإمتاذإوأJرزلا
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راعشتسالاماظنفيظنت
مامأيمامألاجاجزلايفاريماكلارعشتسم
يفرادارلاتارعشتسموةيفلخلاةيؤرلاةآرم
وأجلثلاباهتيطغتمتيدقةبكرملاةمدقم
هذهو.لحولاوأتاخاستالاوأديلجلا
يكلةفيظننوكتنأىلإجاتحتقطانملا
.ميلسلكشبACCماظنلمعي
ماظنلانوكيدق،ACCماظنلمعيملاذإ
رظنا.اًحاتمةعرسلاتابثيفمكحتلليداعلا
مكحتلليمؤالتلاماظنلا(ACCنيبليدبتلا"
مكحتلليداعلاماظنلاو)ةعرسلاتابثيف
اذهيفاًقباسدراولا"ةعرسلاتابثيف
لبقةدايقلافورظيفاًمئادرظنا.مسقلا
.ةعرسلاتابثيفمكحتماظنيأمادختسا
عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإىلععالطالل
/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملاليسغ"

٣٠٥.

ةلاحيفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
دوجووأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطه
.قيرطلايفشر

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
اعملمعتصئاصخةدعةبكرملابنوكيدق
ليلقتوأتامداصتلابنجتىلعةدعاسملل
فلخللعوجرلاوةدايقلاءانثأمداصتلارارضأ
لبقلماكلابمسقلااذهأرقا.نكرلاو
.ةمظنألاهذهمادختسا

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

:نلةمظنألاهذه،ةديدعفورظيف
وأةاشملاوألافطألافشتكت.

.تاناويحلاوأتاجاردلايبكار
جراخاماسجأوأتابكرمفشتكت.

.ماظنلادصرقاطن
تاعرسعيمجلظيفلمعت.

.ةدايقلا
يفاكلاتقولابكدمتوأكرذحت.

.مداصتلابنجتل
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةيؤرلافورظلظيفلمعت.
.ئيسلاسقطلاوأةئيسلا

ريغدصرلارعشتسمناكاذإلمعت.
وأديلجلاوأجلثلابىطغموأفيظن
.تاخاستالاوألحولا

رعشتسمةيطغتءانثألمعت.
وأتاقصلملالثمءايشأبفاشتكالا
.ةيندعمتاحولوأسيطانغملا

لوحةقطنملافلتةلاحيفلمعت.
مدعوأفاشتكالارعشتسم
.ةديجةروصباهحالصإ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

ةمالسلاهيبنتدعقموأايتوص
قئاسلاهبنتقئاسلاةدعاسمصئاصخضعب
.ةرافصقالطإلالخنمقئاوعدوجول
رظنا،ريذحتلاةرافصتوصةدشرييغتلو
/ةرايسلاصيصختتحت"ةمءالملاوةحارلا"

١٣١.
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،ةمالسلاهيبنتدعقمبةزهجمةبكرملاتناكاذإ
الدبهيبنتكقئاسلاسولجةداسوزتهتدقف
ةمظنأ"رظنا،كلذرييغتل.ةرافصلاقالطإنم
/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم/دصرلا

١٣١.

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

ةقطنملاوةيفلخلاوةيمامألاتادصملا.
تادصملالفسأةدوجوملا

ةيسيئرلاحيباصملاوةيمامألاةكبشلا.

ةكبشلايفةيمامألااريماكلاةسدع.
يمامألاراعشلانمبرقلابوأةيمامألا

يفلخلاويمامألابناجلاتاحول.

مامأيمامألاجاجزلليجراخلاحطسلا.
ةيفلخلاةيؤرلاةآرم

ءزجلاىلعةيبناجلااريماكلاةسدع.
ةيجراخلاايارملانميلفسلا

ةيفلخلاةيبناجلاةيوازلاتادصم.

ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك.
ةرايسلا

وأنكرللةدعاسملاةمظنأ
فلخللعوجرلا
اريماكدعاستدق،كلذبزيهجتلاةلاحيف
نكرلادعاسمماظنو،)RVC(ةيفلخلاةيؤرلا
يمامألانكرلادعاسمماظنو،)RPA(يفلخلا
)FPA(،ضرعلااريماكوةيطيحملاةيؤرلاو
عوجرللةيكيتاموتوألاةلمرفلاماظنويمامألا
)RAB(هبنمو،فلخللعوجرلاريذحتماظنو
)RCTA(ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلا
قئاسلا)APA(يكيتاموتوألانكرلادعاسمو
امئادصحفت.ماسجألابنجتوأنكرلايف
وأنكرلانعةبكرملابةطيحملاةقطنملا
.فلخللعوجرلا

)RVC(ةيفلخلاةيؤرلااريماك

،)عوجر(Rعضولاىلإةرايسلالقندنع
ةعقاولاةقطنمللةروصRVCاريماكضرعت
تامولعملاماظنةشاشيفةرايسلافلخ
دنعةقباسلاةشاشلاضرعمتي.هيفرتلاو
رخأتدعب)عوجر(Rنمةبكرملارايغرييغت
،ةعرسبةقباسلاةشاشلاىلإةدوعلل.ريصق
ىلعةدوجوملارارزألانمرزيأىلعطغضا
ليدبتبمقوأ،هيفرتلاوتامولعملاماظن
ةدايزبمقوأ،)نكرلا(Pعضولاىلإةعرسلا
ةعاس/مك12ىلإلصتىتحةبكرملاةعرس
اريماكدجوت.)ةعاسلايفليم8(اًبيرقت
.ةرايسلاماقرأةحولقوفةيفلخلاةيؤرلا
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ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١

ةيفلخلاةيؤرلااريماكنمضرع.١
يفلخلامدصملابناوج.٢

اممبرقأوأدعبأةضورعملاروصلانوكتدق
الوةدودحمةضورعملاةقطنملانوكتو.رهظت
يبناجنميألبرقألاماسجألارهظت
.هتحتوأمدصملا

راهظإلةشاشلاىلعيريذحتثلثمرهظيدق
دعاسمماظنهفشتكايذلامسجلاناكم
اذهنولريغتيو.)RPA(يفلخلانكرلا
دادزيورمحألاىلإيلاقتربلانمثلثملا
.دوصرملامسجلانمبارتقالامتاملكهمجح

ةيطيحملاةيؤرلا
ةروصضرعتسفةيطيحملاةيؤرلاترفوتاذإ
ىلإةفاضإلابةرايسلابةطيحملاةقطنملل
ةشاشيفةيفلخلاوأةيمامألااريماكلاضرع
اريماكلادجوت.هيفرتلاوتامولعملاماظن
راعشلانمبرقلابوأةكبشلاىلعةيمامألا
لفسأةيبناجلاتاريماكلادجوتويمامألا
دجوتامكةيجراخلاةيفلخلاةيؤرلاايارم
ماقرأةحولىلعأةيفلخلاةيؤرلااريماك
.ةرايسلا

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

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢

ةطيحملاةيؤرلاتاريماكنمضورع.١
ةضورعمريغةقطنملا.٢
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ةيمامألاةيؤرلااريماك

دهشمضرعمتي،رايخلااذهرفوتاذإ
ةشاشيفةبكرملامامأةدوجوملاةقطنملا
دهشملاضرعمتي.هيفرتلاوتامولعملاماظن
يأىلإ)عوجرلا(Rعضونملوحتلادعب
CAMERAسملدنعوأ،يمامأسرت
تامولعملاماظنةشاشىلع)اريماكلا(
مامألاىلإةبكرملاكرحتءانثأو،هيفرتلاو
اذإ.)س/ليم5(س/مك8نملقأةعرسب
ةيمامألااريماكلانإف،ةزيملاهذهترفوت
يألنكرلادعاسمماظنفاشتكادنعلمعت
.)ةصوب12(مس30ةفاسمىلعمسج

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

نكرلادعاسمماظن
امدنع،يفلخلاويمامألانكرلادعاسمعم
٥(اس/مك٨نملقأةعرسبةبكرملاكرحتت
تارعشتسملافشتكتدق)ةعاسلايفلايمأ
لصييتلاماسجألاتادصملايفةدوجوملا
فلخلايف)مادقأ٤(رتم١٫٢ىلإاهلوط
قاطنيفةبكرملافلخ)مادقأ٨(رتم٢٫٥و

لفسأوضرألاحطسنم)ةصوب١٠(مس٢٥
تافاسملقتنأنكميو.دصملاىوتسم
راحلاسقطلافورظلالخهذهفاشتكالا
نلةبوجحملاتارعشتسملا.بطرلاوأ
تافاشتكايفببستتدقوماسجألافشتكت
نمتارعشتسملاةفاظنىلعظفاح.ةئطاخ

لحوو،ديلجلاو،جلثلاو،تاخاستالاو،لحولا
لسغدعبتارعشتسملافظنو؛جلثلا
.دمجتلاةرارحتاجرديفةرايسلا

ريذحت}
وألافطألانكرلادعاسمماظنفشتكيال
تاناويحلاوأتاجاردلايدئاقوأةاشملا
كلتالو،دصملالفسأماسجأةيأوأ
اًدجةديعبلاوأةبكرملانماًدجةبيرقلا
ةدايقلادنعماظنلااذهرفاوتيالو.اهنع
لايمأ٥(اس/مك٨نمىلعأتاعرسىلع
وأةافولاوأةباصإلايدافتل.)ةعاسلايف
دعاسمماظندوجويفىتح،ةرايسلافلت
نمققحتلاىلعاًمئادصرحا،نكرلا
يفرظنلاوةرايسلابةطيحملاةقطنملا
وأمامأللكرحتلالبقايارملاعيمج
.فلخللعوجرلا

ةشاشىلعتادادعلاةعومجميوتحتدق
حضوتنابضقاهبنكرلادعاسمماظنل
عقوملوحتامولعمو"مسجلاوحنةفاسملا"
يمامألانكرلادعاسمماظنلمسجلا
ءيضي،مسجلابرتقيامدنعو.يفلخلاو
نابضقلانوللوحتيونابضقلانمديزملا
.رمحألامثيلاقتربلاىلإرفصألانم
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،فلخلايفةرملوألمسجفاشتكادنع
دعقمزتهيوأ،فلخلانمةدحاوةرافصردصت
نوكيامدنع.نيبناجلانمنيترمنامألاهيبنت
فلخ)مدق2(رتم0.6<(اًدجاًبيرقمسجلا
،)ةبكرملامامأ)مدق1(رتم0.3<وأ،ةبكرملا
فلخلاوأمامألانمةلصاوتمتارافصقلطنت
هيبنتدعقمزتهيوأ،مسجلاعقومبسحب
تامغنلا.نيبناجلانمتارمسمخنامألا
نمىلعأيمامألانكرلادعاسمنعةرداصلا
.يفلخلانكرلادعاسميفاهتاليثم

ةيكيتاموتوألالمارفلاوفلخللعوجرلاريذحت
ةيسكعلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزملاتابكرملابرفاوتي
ماظن)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ةلمرفلاماظنوفلخللعوجرلادنعريذحتلا
ريذحتعيطتسي.)RAB(ةيسكعلاةيكيتاموتوألا
نمريذحتلا،ماظنلانمءزجك،فلخللعوجرلا
تاعرسبفلخللعوجرلادنعةيفلخلاماسجألا
.)ةعاس/ليم5(ةعاس/مك8نمربكأ
فوسفلخللعوجرلادنعريذحتلاماظن
دنعفلخلانمةدحاوةرمةرافصقلطي
هيبنتدعقمزتهيوأ،ةرملوألمسجفاشتكا
فشتكيامدنع.نيبناجلاالكنمنيترمنامألا
،ثودحلاكشوىلعمداصتكانهنأماظنلا
رعشتوأ،فلخلانمةرافصلاتوصعمست
نمنامألاهيبنتدعقميفتازازتهاسمخب
ليغشتاضيأكانهنوكيدقو.نيبناجلاالك
.لمارفللداحوعيرس

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

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

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

فقوتدعبلمارفلاةساودىلعطغضلانإ
ةلمرفلاماظنريرحتىلإيدؤيفوسةبكرملا
طغضلامتيملاذإو.ةيفلخلاةيكيتاموتوألا
دقف،فقوتلادعباًروفلمارفلاةساودىلع
امدنع.ةينورتكلإلافوقولالمارفطبضمتي
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دوقولاةساودىلعطغضا،انمآعضولانوكي
ةلمرفلازواجتلتقويأيفةوقب
.ةيفلخلاةيكيتاموتوألا

ريذحت}
ةلمرفلااهيفلمعتتالاحكانهنوكيدق
ريغوأعقوتمريغلكشبةيكيتاموتوألا
طغضتنأامإف،كلذثدحاذإ.بوغرم
ىلعةوقبطغضتوألمارفلاةساودىلع
ماظننملمارفلاريرحتلدوقولاةساود

RAB.اريماكصحفا،لمارفلاريرحتلبق
RVCةبكرملابطيحملاقاطنلاصحفاو

.نمآلكشبةلصاوملاةيناكمإنمدكأتلل

نميبناجلارورملاةكرحريذحتماظن
)RCTA(فلخلا

سرتلامادختسادنع،كلذبزيهجتلاةلاحيف
R)رورملاةكرحهيبنتماظنضرعي)يفلخ
ريذحتلاثلثم)RCTA(فلخللعوجرلادنع
ماظنةشاشىلعمهسباًبوحصمرمحألا
راسيلاوأنيميللهجتيهيفرتلاوتامولعملا
هاجتالانمةمداقلارورملاةكرحنمريذحتلل
ماظنلااذهفشتكي.مهسلابهيلإراشملا
)مدق65(رتم20نماًءدبةمداقلاماسجألا
فاشتكادنعو.ةبكرملانيميوأراسينم
نمتارافصثالثقلطنتنأامإف،مسج

دعقمبتازازتهاثالثوأراسيلاوأنيميلا
ىلع،راسيلاوأنيميلاىلعنامألاهيبنت
.ةدوصرملاةبكرملاهاجتابسح
بحسءانثأفلخللعوجرلادنعرذحلاخوت
هيبنتبةصاخلادصرلاقطانمنألةروطقم

RCTAرثكأعجرتنلةبكرملافلخةدتمملاو
.ةروطقملابحسةلاحيففلخلل

صئاصخلافاقيإوأليغشت

تازيهجتلاةعومجمبXرزىلعطغضا
دعاسمماظنفاقيإوأليغشتلىطسولا
ةكرحهيبنتماظنويفلخلاويمامألانكرلا
ةلمرفلاةيصاخوفلخللعوجرلادنعرورملا
دنعريذحتلاماظنوةيسكعلاةيكيتاموتوألا
ءيضي.تقولاسفنيففلخللعوجرلا
نوكتامدنعرزلابناجبرشؤملاحابصم
نوكتامدنعئفطنيوةلغشمصاصخلا
.لمعلانعةفقوتمصئاصخلا
نكرلادعاسمليغشتوأليغشتفاقيإنكمي
مادختسابامهليغشتوأ،يفلخلاويمامألا
عجار.ةرايسلاصيصختربعرطقبيضق
.١٣١/ةرايسلاصيصختيف"نكرلادعاسم"
ربعنكرلادعاسمليغشتفاقيإةلاحيف
دعاسمرزليطعتمتيس،ةرايسلاصيصخت
،ىرخأةرمنكرلادعاسمليغشتل.نكرلا
صيصختةمئاقيف)ليغشت(Onددح
بيضقعمليغشتلادادعإحيتي.ةرايسلا
لكشبنكرلادعاسمليغشتةيناكمإبحسلا
.ةروطقملاةلصوعمحيحص

ةلمرفلاونكرلادعاسمماظنليغشتفقوأ
.ةروطقمبحسدنعةيسكعلاةيكيتاموتوألا
نكرلادعاسمماظن(RPAزومرليغشتل
ضعبىلع(هيجوتلاطوطخوأ)يفلخلا
ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنموأ،)زرطلا
)RCTA(عجار،اهنميأليغشتفاقيإلوأ
"مداصتلا/فشكلاةمظنأ"و"ةيفلخلااريماكلا"
ضعبيف.١٣١/ةرايسلاصيصختيف
ةشاشىلعهيجوتلاطوطخرزددح،زُرطلا
فاقيإوأاهليغشتلهيفرتلاوتامولعملا
.اهليغشت
ليغشتفاقيإنكميتارايسلاضعبيف
/مداصتلاةمظنأ"لالخRCTAدادعإ
.١٣١/ةرايسلاصيصختنم"فاشتكالا

)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن

نعAPAثحبي،ةزيملاهذهدوجوةلاحيف
هجويوةدماعتملاوةيزاوتملانكرلانكامأ
تيبثتبجي،APAمادختسادنع.اهيلإةرايسلا
ةساودولمارفلايفمكحتلاو،لقنلاسورت
تارفاصلاوضرعلاةشاشدعاسُت.دوقولا
تاروانمءانثأهيجوتلايفةعومسملاةيتوصلا
.نكرلا
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ريذحت}
.لمارفلاليغشتبموقيالAPAماظن
ةدوجوملاءايشألافشتكيالAPAماظن
وأةمعانلاءايشألاوأنكرلاةحاسميف
لثمضرألانعةيلاعلاءايشألاوأةعيفرلا
ةدوجوملاءايشألاوأةحطسملاتانحاشلا
.ةريبكلارفحلالثمضرألاىوتسمتحت
ةبسانمنكرلاةفاسمنأنماًمودققحت
ىلإAPAماظنبيجتسيال.ةبكرمنكرل
كيرحتلثم،نكرلاةفاسميفتارييغتلا
ءايشأوأصخشوأ،ةرواجملاةبكرملا
ماظنفشتكيال.نكرلاةفاسملخدت

APAةدوجوملاةيرورملاةلاحلابنجتيوأ
اًدعتسمنك.اهبناجبوأةبكرملافلخ
.نكرلاةروانمءانثأةبكرملافاقيإل

طسوألالوسنوكلابدوجوملاOىلعطغضا
نكرللةحاسمنعثحبلانمماظنلانيكمتل
رتم1.5قاطنيفويفاكلاردقلابةريبك
ةعرسنوكتنأبجي.ةبكرملانم)مادقأ5(
يفليم18(ةعاس/مك30نملقأةبكرملا
.4nوأ4mيفلمعيالAPA.)ةعاسلا
:ماظنللنكميال
ةينوناقنكرةحاسمتناكاماذإفاشتكا.

.المأ

ةرواجملاةبكرملاةاذاحمبطبضلابنكرلا.
ةقطنملانمبارتقالاةلاحيفاهل
تاذنكرلاةحاسمتناكاذإوأةيوازب
.ةيواز

ةزيممةقطنمطسويفطبضلابنكرلا.
.ةياغللةريبكاهنأب

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

ةيافكلاهيفامبةريبكةحاسمزايتجادعب
)ةرفاص(اًعومسماًتوصردصي،اًمامتنكرلل
.رمحألافقوتلازمرضرعمتيو
،)عوجرلا(Rعضولايفةبكرملاتناكاذإ
،ةعقوتملاةحاسملاىلإاههيجوتمتيالنكلو
لخدُيماظنلانأببسباذهنوكيدقف
ال.اًقبسماهفاشتكامتةحاسمىلإةبكرملا
.ةنايصىلإAPAماظنجاتحي

يكلةبكرملاداشرإبAPAماظنموقيس
امبةريبكةحاسمفاشتكادرجمبفقوتت
متيامدنع.ةضورعملاتاميلعتلاعبتا.يفكي
ةدايقلاليغشتل)عوجر(Rىلإلقنا،كهيجوت
عفرلهيبنتكةدايقلاةلجعزتهتس.ةيئاقلتلا
ءاوجألاصحفا.ةدايقلاةلجعنعكيدي
ةساودوألمارفلاطغضعباتوةطيحملا
فقوتللاًدعتسمنكو،ةجاحلابسحدوقولا
.ءايشألاوأةراملاوأتابكرملابنجتل
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ليم6(اس/مك10ةبكرملاةعرستزواجتاذإ
ليغشتفاقيإاًيئاقلتمتيسف)ةعاسلايف
ةيلمعليغشتفاقيإكلذكوAPAماظن
مدقتمهسضرعمتي.ةيكيتاموتوألاهيجوتلا
ىلعاًدامتعا.نكرلاةروانمةلاحىلإةراشإلل
تاروانمءارجإبلطتيدق،ةحاسملامجح
دنع.ةيفاضإتاداشرإكانهنوكتسوةيفاضإ
هيجوتلاةيلمعلحمسا،تاعرسلارييغت
ةروانمةلصاوملبقمامتإلابيكيتاموتوألا
،ةروانملاةيلمعنمحاجنبءاهتنالادعب.نكرلا
ةلاسرلاضرعمتيوAPAنمريفصردصيس

PARKING COMPLETE)ةيلمعتحجن
.)نكر(Pعضولايفةبكرملاعض.)نكرلا
ثدحاذإاًيكيتاموتوأAPAلصفمتيدق
:يليام
.قئاسلاةطساوبةدايقلاةلجعمادختسا.
ةعرسللىصقألادحلازواجت.

.اهبحومسملا
.APAماظنيفأطخثودح.

يفينورتكلإلامكحتلاماظنطيشنت.
.قالغناللةعناملالمارفلاوأتابثلا

ةيولوأتاذةبكرمللةلاسرضرعمتي.
.قئاسلاتامولعمزكرميفةعفترم

Oىلعطغضا،APAماظنطيشنتءاغلإل
.ىرخأةرم

لكشلابلمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملا
نمةريصقةرتفىلإAPAماظنجاتحيدق
.ةرياعمللتاينحنملابناجبةدايقلا

ةدايقللةدعاسملاةمظنأ
ةزهجمتناكاذإ،مامأللةبكرملاةدايقدنع
)FCA(ةيمامألاتامداصتلانمهيبنتلاماظنب
)LDW(ريسةراحةرداغمدنعريذحتلاو
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمو
)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنمهيبنتو
ماظنوأ/و،)LCA(ريسلاةراحرييغتهيبنتو
نإف،)AEB(ةيكيتاموتوألائراوطلاةلمرف
وأمداصتلابنجتىلعدعاستةمظنألاهذه
.هرارضأنمليلقتلا

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

FCAينامرهكيرصبهيبنتةءاضإىلعكلذك
ةجردبىرخأةبكرمنمبارتقالادنعنوللا
.اًدجةريبك

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

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

FCAيذلايفاكلاتقولانأشباًريذحت
الدقهنأامك.مداصتلابنجتنمكنكمي
ماظنو.قالطإلاىلعريذحتيأكلرفوي

FCAةاشمدوجونأشبكلذككرذحيال
روسجوأراوسأوأتامالعوأتاناويحوأ
.ءايشألانمكلذريغوأءانبلاليماربوأ
ةيأذاختالاًدعتسمنوكتنأيغبني،اذلو
رظنا.كسفنبلمارفلاقّشعتوتاءارجإ
.١٦١/ةيئاقولاةدايقلا
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رصنعقيرطنعامإFCAماظنليطعتنكمي
قلعتملاةدايقلاةلجعليغشترصانعنم
صيصختلالخنم،رفوتاذإ،وأFCAماظنب
"مداصتلاعنم/دصرلاةمظنأ"رظنا.ةرايسلا
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت

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

تامداصتلانمهيبنتلا

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

فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلاهيبنتلا

نوللابمامألايفةبكرمرشؤمرهظيسو
ةبكرملانمادجبيرقتنكاذإيلاقتربلا
.كمامأيتلا
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هيبنتلاتيقوتديدحت

نمهيبنتلاماظنيفمكحتلاحاتفمدجوي
طغضا.ةدايقلاةلجعىلعتامداصتلا
FarىلعFCAتيقوتطبضل]ىلع
Nearوأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(
Offىلعتابكرملاضعبيفوأ،)بيرق(
دادعإلانيبيةرملوألرزلاطغض.)فاقيإ(
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمبيلاحلا
ىلإيدؤيفوسرزلاىلعيفاضإلاطغضلا
طبضلاعضولظيفوسو.دادعإلارييغت
رثؤيفوسو،هرييغتمتيىتحوهامكددحملا
هيبنتلاوتامداصتلانمهيبنتلاصئاصخيف
فوسامك.فلخلانمتابكرملاعبتتبصاخلا
ًءانبهيبنتلايماظننمٍلكتيقوتفلتخي
ةعرستدازاملكف.ةبكرملاةعرسىلع
،اذه.هيبنتلاثودحتيقوتدُعَب،ةبكرملا

لاوحألاوةيرورملاةكرحلاعضويغبنيو
.هيبنتلاتيقوتديدحتدنعرابتعالانيعبةيوجلا
عيمجعمهيبنتلاتيقوتبسانتيالدقف
.ةدايقلافورظفلتخمونيقئاسلا
يمؤالتلاماظنلابةدوزمةبكرملاتناكاذإ
رييغتنإف،)ACC(ةعرسلاتابثيفمكحتلل
ىلإاًيئاقلتيدؤيFCAيفتيقوتلادادعإ
ACCةعباتمللةلصافلاةفاسملادادعإرييغت
وأ)طسوتم(Mediumوأ)ديعب(Farىلع

Near)بيرق(.

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

ماظنلافيظنت
دقف،حيحصلكشبFCAماظنلمعيملاذإ
:ةلكشملايلاتلالحي
مامأجراخلانميمامألاجاجزلافظن.

.ةيفلخلاةيؤرلاةآرم
ةرايسلانميمامألاءزجلاىلعظفاح.

.اًفيظنلماكلاب
.ةيسيئرلاحيباصملافظن.

ةيئزجعجار،فيظنتلاتاداشرإىلععالطالل
/ةيجراخلاةيانعلالفسأ"ةرايسلاليسغ"

٣٠٥.

ةلاحيفاًضيأاًدودحمماظنلاليغشتنوكيس
دوجووأةريزغلاراطمألاوأجلثلالوطه
.قيرطلايفشر

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

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

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

ةريثكوأةيوتلملاقرطلاةلاح
.تاضفخنملاوتاعفترملا

ًةصاخ،تارايسلالكفاشتكا.
وأةروطقمرجتيتلاتارايسلا
ةاطغملاتارايسلاوأتارارجلا
.اهريغوأ،لحولاب

فورظتناكاذإةبكرمفشتكي.
يفاملثم،ةيؤرلانمدحتسقطلا
.جلثلاوراطمألاو،بابضلاةلاح

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

يفكمامأيتلاةرايسلافاشتكا.
ةاشملاةطساوباًيئزجاهبجحةلاح
.ىرخأماسجأيأوأ

،ةدايقلاءانثأامئادبولطملماكلاهابتنالا
ءارجإيأذاختالازهاجنوكتنأيغبنيو
ةبكرملاهيجوتوأ/ولمارفلاليغشتو
.مداصتلابنجتل

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

ريذحت}
طغضلاباًيئاقلتAEBماظنموقينأنكمي
يتلافقاوملايفةرايسلالمارفىلع
دقف.اهببوغرمريغوةعقوتمريغنوكت
تامالعو،كمامأةفطعنمةبكرملبيجتست
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
.ةكرحتملاريغىرخألاماسجألاو،قيرطلا
ىلعةوقبطغضا،AEBماظنزواجتل
.اًنمآكلذناكاذإ،ةعرسلاةساود

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم

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

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

لالخنمIBAوAEBنملكليطعتنكمي
ةمظنأ"رظنا.ةبكرملاصيصختتادادعإ
ةرايسلاصيصختلفسأ"مداصتلا/فاشتكالا
/١٣١.
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ريذحت}
بحسءانثأIBAوأAEBماظنمادختسا
ةرطيسلانادقفيفببستيدقةروطقم
ماظنلالغش.مداصتعوقووةرايسلاىلع
ماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإوأهيبنتلل

ACCةرطاقبحسدنعليغشتلافاقيإل.

ريغماظنلانأبديفتةلاسررهظتدق
:اذإرفوتم
وأةبكرملانميمامألاءزجلاناك.

.فيظنريغيمامألاجاجزلا
رثؤيفيثكلاجلثلاوأريزغلارطملاناك.

.ماسجألانعفشكلاةيلمعىلع
مكحتلا/StabiliTrakماظنبةلكشمدجوت.

.)ESC(تابثلايفينورتكلإلا

.ةمدخىلإAEBماظنجاتحيال

ءايمعلاةقطنملاهيبنت
)SBZA(ةيبناجلا
دعاسمنإف،كلذبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
ةرابع)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلامادعناةقطنم
ريسلاةراحرييغتىلعةدعاسمةليسونع
بنجتىلعتارايسلايدئاقةدعاسمل
تارايسلاعمثدحتدقيتلاتامداصتلا
مادعنا)ةطقنوأ(ةقطنملايفةدجاوتملا

دحأىلعةرايسلانوكتامدنع.ةيبناجلاةيؤرلا
ضرعلاةشاشءيضت،مامأللكرحتلاسورت
فاشتكامتاذإىرسيلاوأىنميلاةآرملاىلع
تناكاذإ.كلتءايمعلاةقطنملايفامةبكرم
ةبكرمفاشتكامتولمعتفاطعنالاةراشإ
ةشاشضموتفوس،بناجلاسفنىلع
رييغتمدعبًايفاضإًاريذحتكيطعتلضرعلا
نمءزجماظنلااذهنألاًرظن.ريسلاةراح
ةءارقىجرُيف،)LCA(ريسلاةراحرييغتهبنم
.ةزيملاهذهمادختسالبقLCAلصف

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

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

LCAماظندصرقطانم

SBZAماظندصرةقطنم.١

LCAماظندصرةقطنم.٢
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يواستةقطنمLCAماظنرعشتسميطغي
وأ،ةبكرملايبناجىلعةيفاضإةراحاًبيرقت

نعةقطنملاعافتراو.)مدق١١(رتم٣٫٥
رتم٢و)مدق١٫٥(رتم٠٫٥نيباموهضرألا
مادعناةقطنمريذحتقاطنأدبي.)مدق٦(
ةبكرملاطسويف)SBZA(ةيبناجلاةيؤرلا
ريذحتمتي.)مدق١٦(م٥ءاروللدتمتوًابيرقت
يفلخدتيتلاتابكرملانماًضيأنيقئاسلا
ىلإلصتةفاسملفلخلانمةقطنملاهذه
.ةبكرملافلخ)مدق٢٣٠(م٧٠يلاوح

ماظنلالمعيفيك
امدنعةيبناجلاايارملايفLCAزمرءيضي
يفةكرحتمةرايسدوجوماظنلافشتكي
مادعناةقطنملخادةرواجملاريسلاةراح
نمةعرسباهيلإلصتيتلاوأةيبناجلاةيؤرلا
رييغتنوكيدقهنأىلإريشياذه.فلخلا
،ريسلاةراحرييغتلبق.نمآريغتارمملا
،ايارملاو،LCAماظننايبنماًمئادققحت
مدختساو،كفتكقوفنمةعيرسةرظنِقلأو
.فاطعنالاتاراشإ

ةآرملاضرعةشاش
ىرسيلاةيبناجلا

ةآرملاضرعةشاش
ىنميلاةيبناجلا

نايبلمعيفوس،ةبكرملاليغشتءدبدنع
ةريصقةرتفلنيتيبناجلانيتآرملابLCAماظن
نوكتامدنع.لمعيماظنلانأىلعةلالدلل
،مامأللكرحتلاسورتدحأىلعةرايسلا
وأىنميلاةآرملاىلعضرعلاةشاشءيضت
يفةكرحتمةرايسفاشتكامتاذإىرسيلا
مادعناةقطنميفةرواجملاةراحلاةقطنم
.فلخلانمةعرسباهيلإلخدتوأكلتةيؤرلا
هاجتالايفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإ
،ةفشتكملاةبكرملاهنميتأتيذلاهسفن
يكليفاضإريذحتكةشاشلاهذهضموتسف
.ريسلاتاراحرييغتبموقتال
/دصرلاةمظنأ"رظنا.LCAنيكمتءاغلإنكمي
.١٣١/ةرايسلاصيصختتحت"مداصتلاعنم
،قئاسلالبِقنمLCAماظنفاقيإمتاذإ
.ايارملايفLCAماظنتانايبءيضتالاهدنع

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

LCAدتمتالةبكرملابناجنمدتمتيتلا

دنعاًرذحنك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسمل
دق.ةروطقمرجءانثأريسلاتاراحرييغت
ةقحلملاءايشألاىلإهيبنتلابLCAماظنموقي
ءيشوأةجاردوأةروطقملثم،ةبكرملاب
ءايشألا.ةبكرملانمرخآلابناجلانمدتمي
.تابكرملافاشتكاىلعاًضيأرثؤتدقةقحلملا
؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلابيعيبطرمأاذهو
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملاجاتحتالف
قئاسلاهيبنتباًمئادLCAماظنموقيالدق
،ةرواجملاةراحلايفةمداقلاتابكرملل
دنعوأةلتبملاقرطلافورظيفاًصوصخو
ماظنلاجاتحيال.ةديدشتاينحنميفةدايقلا
تامالعببسبماظنلالمعيدق.ةنايصلل
يبناجىلعةيامحلانابضقو،قيرطلا
ماسجألاو،تاريجشلاو،راجشألاو،قيرطلا
يعيبطرمأاذهو.ةكرحتملاريغىرخألا
جاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإةبسنلاب
.ةمدخلالامعأىلإةبكرملا
تارعشتسمتناكاذإLCAماظنلمعيالدق
ىرسيلاوأىنميلاةيوازلايفLCAماظن
خاسوألاوألحولابةاطغميفلخلامدصملل
تناكاذإوأبئاذلاجلثلاوأديلجلاوأجلثلاوأ
ىلععالطالل.ةيوقةريطمفصاوعكانه
ليسغ"عجار،ةبكرملافيظنتتاداشرإ
اذإ.٣٠٥/ةيجراخلاةيانعلانمض"ةبكرملا
systemةلاسرتناك unavailable)ماظنلا
زكرمةشاشىلعةضورعملازتال)حاتمريغ
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يبناجفيظنتدعب)DIC(قئاسلاتامولعم
نمةيفلخلاناكرألاهاجتايفةبكرملا
.ليكولابلصتاف،ةبكرملا
كانهامنيبLCAماظنتانايبئضتملاذإ
وأةيؤرلامادعناةقطنميفةكرحتمتابكرم
ماظنلاناكوفلخلانمةعرسباهيلإةمداق
ءارجإىلإةجاحيفماظنلانوكيدقف،اًفيظن
.كبصاخلاليكولاىلإةبكرملاذخ.هلةنايص

Lane Keep Assist (LKA)
)راسملاىلعءاقبلادعاسم(
بنجتيفLKAدعاسيدق،هرفوتدنع
لكشبريسلاةراحةرداغمببسبتامداصتلا
اريماكماظنلااذهمدختسي.دوصقمريغ
/مك٦٠نيبريسلاةراحتامالعفاشتكال
ةعاس/مك١٨٠و)ةعاسلايفليم٣٧(ةعاس
ةدعاسملارفويدقو.)ةعاسلايفليم١١٢(
يفقفربةدايقلاةلجعكيرحتلالخنمكل
ريسةراحةمالعنمةبكرملابارتقاةلاح
ةرداغمدنعاًريذحتاًضيأرفويدقو.ةفشتكم
ةبكرملاروبعةلاحيف)LDW(ريسلاةراح
زواجتنكميو.ةفشتكمريسةراحةمالع
)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسم
فدهتسيال.ةدايقلاةلجعكيرحتلالخنم
يفةزكترمةبكرملاىلعظافحلاماظنلااذه
دعاسمدعاسينلو.ريسلاةراحفصتنم
موقيسو)LKA(ةيرورملاةراحلاىلعظافحلا

يفةطشنفاطعنالاةراشإتناكاذإهيبنتلاب
كنأفشتكااذإوأريسلاةراحةرداغمهاجتا
.طاشنبةدايقلاوأةلمرفلاوأعراستلابموقت

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

ةرداغمبنجتلجأنمهيجوتلل
.مداصتعوقووأامةراح

يفريسلاةراحتامالعفاشتكا.
ةيؤرلاوأسقطلافورظ
نعرمألااذهثدحيدق.ةضفخنملا
حيباصملاوأيمامألاجاجزلاخاستا
ديلجلاباهتيطغتوألحولابةيسيئرلا
وأةديجريغةلاحيفتناكاذإوأ
لكشبسمشلاعوطسةلاحيف
.اريماكلاةهجاوميفرشابم

.قيرطلافاوحفاشتكا.
)عبتي(

)عبتي(ريذحت

قرطلايفتاراحلافاشتكا.
.تاعفترملاتاذوأةجومتملا

تامالعطقففشتكيLKAماظنناكاذإ
،قيرطلانمدحاوبناجىلعقيرطلا
رادصإبموقيسوأكتدعاسمبموقيسف
ريسلاةراحنمبارتقالادنعLDWهيبنت
ةراحةمالعهيففشُتكايذلابناجلاىلع
LDWوLKAيماظنناكنإوىتح.ريسلا
يفمكحتلابموقتنأكيلعبجي،نالمعي
ظفاحوقيرطلاىلإاًمئادهبتنا.ةبكرملا
ةراحلخادةبكرمللمئالملاعضولاىلع
عقتوأةبكرمللفلتثدحيدقفالإو،ريسلا
جاجزلاىلعظفاح.ةافوتالاحوأتاباصإ
تارعشتسموةيسيئرلاحيباصملاويمامألا
بنجت.ةديجةلاحيفوةفيظناريماكلا
ةراحلاىلعظافحلادعاسممادختسا
سقطلافورظيف)LKA(ةيرورملا
ريغتامالعلاتاذقرطلاىلعوأةئيسلا
.ءانبلاودييشتلاقطانملثم،ةحضاولا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

٢٢١ ليغشتلاوةدايقلا

ريذحت}
دنعLKAمادختساببستينأنكمي
ةقلزنملاقرطلايفوأةروطقمبحس
مثنموةبكرملايفمكحتلانادقفيف
.ماظنلاليغشتفاقيإ.مداصتعوقو

ماظنلالمعيفيك
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسممدختسي
)LKA(جاجزلاىلعتبثماريماكساسح
فاشتكالةيفلخلاةيؤرلاةآرملبقيمامألا
ةيهيجوتةدعاسمرفويدقو.ةراحلاتامالع
ريغةرداغمةيلمعلهفاشتكاةلاحيفةزجوم
اًهيبنتاًضيأرفويدقو.ريسلاةراحلةدوصقم
ىلإةراشإللقئاسلادعقمضبنيدقوأاًيتوص
.ريسلاةراحةمالعزواجتمتدقهنأ
،اهليغشتفاقيإوLKAةزيمليغشتل
يف.طسوألالوسنوكلاىلعAطغضا
دوجوملارشؤملاحابصمءيضي،هرفاوتةلاح
ىلعظافحلادعاسمليغشتدنعرزلاىلع
دنعهليغشتفاقيإو)LKA(ةيرورملاةراحلا
.هليطعت

،ضيبألانوللابAءيضي،ليغشتلادنع
ماظنلانأىلإريشيامم،هرفاوتةلاحيف
Aءيضيامنيب.ةدعاسمللزهاجريغ
ىلعظافحلادعاسمناكاذإرضخألانوللاب

دق.ةدعاسمللاًزهاج)LKA(ةيرورملاةراحلا
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمدعاسي
)LKA(قفربةدايقلاةلجعكيرحتلالخنم
ةراحةمالعنمةبكرملابارتقاةلاحيف
ينامرهكلانوللابAءيضيو.ةفشتكم
اًريذحتاًضيأرفويدقو.ةدعاسملاميدقتدنع
نع)LDW(ريسلاةراحةرداغمدنع
يفينامرهكلانوللابAضيموقيرط
.ةفشتكمريسةراحةمالعةبكرملاروبعةلاح
ثالثكانهنوكيدق،كلذىلعةوالع
،تارمثالثقئاسلادعقمزتهيوأ،تارافص
هاجتابسحىلع،راسيلاوأنيميلاةهج
.ريسلاةراحةرداغم

هيجوتلاذخ
.ةبكرملايفرارمتسابLKAماظنمكحتيال
قئاسلاهيجوتفشكبLKAماظنمقيملاذإ
.نينرتوصوهيبنتتوصرادصإمتيس،طشنلا
دق.ةمدخلانمفرصلاىلإةبكرملاهجو
ةيرورملاةراحلاىلعظافحلادعاسمحبصي
)LKA(تاهيبنتراركتدعباًتقؤمحاتمريغ
.هيجوتلا

لمعيالماظنلانأودبيناكاذإ
مئالملالكشلاب
:قيرطنعماظنلاءادأرثأتيدق
.مامألانمةبكرمبارتقا.

لثمةءاضإلايفةئجافملاتارييغتلا.
.قافنألالخادةدايقلا

.ةردحنملاقرطلا.

ةحضاوريغتامالعنمضتتيتلاقرطلا.
تاذقرطلالثم،ريسةراحنعفشكلل
.نيتراحلا

ريغماظنلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
ماظنجاتحيال.اريماكلاةقاعإتمتاذإحاتم

LKAةمدخلاىلإ.
اريماكلانأىلعصنتةلاسرضرعمتيدق
ضفخنيدق.اريماكلاةقاعإتمتاذإةقاعم
الدقوأقئاسلاةدعاسمةمظنأضعبءادأ
مدعةلاسررهظتدق.قالطإلاىلعلمعت
ريغةمظنألاتناكاذإLDWوأLKAةحاتإ
ةلاسرلاهذهنوكتنأنكمي.اًتقؤمةحاتم
ماظنجاتحيال.امقئاعباريماكلاةقاعإببسب

LKAنميمامألاجاجزلافظن.ةمدخلاىلإ
.ةيفلخلاةيؤرلاةآرمفلخجراخلا
LDWتاهيبنتوأ/وLKAةدعاسمثدحتدق
وألالظلاوأنارطقلاتامالعببسب
دوجوببسبوأقيرطلايفتاعدصتلا
بويعيأببسبوأتاراحللةتقؤمتامالع
ةبسنلابيعيبطرمأاذهو.قيرطلايفىرخأ
ىلإةبكرملاجاتحتالف؛ماظنلاليغشتىلإ
ماظنليغشتفاقيإكنكمي.ةمدخلالامعأ

LKAفورظلاهذهترمتسااذإ.
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دوقولا
ايلعلاةئفلادوقو
نيزنبمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
TOP"ايلعةئفنم TIER"خاسوأللليزم
بساورلاليلقتواًفيظنكرحملاىلعظافحلل
ثحبا.لثمألاةبكرملاءادأىلعظافحلاوهب
TOPراعشنع TIERعقوملارظناوأ

www.toptiergas.comةمئاقىلعلوصحلل
ةئفلانمخاسوأللليزملانيزنبلايقوسمب
TOP"ايلعلا TIER"حومسملالودلاو
.اهبهمادختساب

هبىصوملادوقولا

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

همادختساعونمملادوقولا

هيبنت

تافصاوملانميأعمدوقولامدختستال
هذهعابتامدعيدؤيدقو؛ةيلاتلا
نماهجورخوةرايسلافلتىلإتاميلعتلا
:نامضلاةيطغت
نمةيمكيأبدوزمدوقويأ.

وألاليثيملاوألوناثيملا
يدؤتدق.نيلينألاوأنيسوريفلا
ثودحىلإدوقولانمعاونألاهذه
دوقولاماظنءازجأيفلكآت
ةيكيتسالبلاءازجأللفلتوأةيندعملا
.ةيطاطملاو

نداعمىلعيوتحييذلادوقولا.
زينغنملينيداتنيبولكيسليثيملثم
دقيذلا)MMT(لينوبراكيارت
يفمكحتلاماظنفلتىلإيدؤي
.قارتحالاتاعمشوتاثاعبنالا

ةبسنىلعيوتحييذلادوقولا.
ىصوملاةبسنلانملقأناتكوأ
هذهمادختسايدؤي.دوقوللاهب
ضفخىلإدوقولانمةيعونلا
ضفخودوقولايفداصتقالاتاردق
رمعليلقتىلإيدؤيدقوءادألا
.تاثاعبناللزافحلالماعلا
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دوقوللةفاضملاداوملا
ليزملانيزنبلامادختسابةدشبىصوي
TOPخاسوألل TIERالناكاذإ.كتبكرمل
ليزملانيزنبلااهبميقتيتلاةلودلابرفاوتي
TOP"ايلعلاةئفلانمخاسوألل TIER"،فضأ
ACDelcoنيزنبلا Fuel System

Treatment Plus-Gasolineدوقونازخىلإ
تيزللرييغتةيلمعلكدنعكتبكرمبنيزنبلا
،)ليم٩٠٠٠(مك١٥٠٠٠ةفاسمريسوأ
نيزنبدعاسيس.الوأثدحيامهيأ

TOP TIERنيزنبلاوخاسوأللليزملا
ACDelco Fuel System Treatment

Plus-Gasolineىلعظافحلايف
نميلاخكترايسكرحمدوقو
ةلاحيف.يلاثملكشبلمعلاوبساورلا
نيزنبىلعلوصحلانمكنكمتمدع

ACDelco Fuel System Treatment
Plus - Gasoline،يذلاليكولارشتسا

ةدمتعملاةفاضملاداوملانأشبهعملماعتت
يتلاةلودلايفزروتوملارنجةكرشنم
.اهبميقت

دوقولاةئبعت
دوقولاسايقمىلعدوجوملامهسلاريشُي
بابحتفمتيةبكرملانمبناجيأىلإ
.١١٣/دوقولاسايقمرظنا.دوقولا

ريذحت}
دوقولاقئارحودوقولاةرخبألعتشت
ثودحيفببستتنأنكميو،ةدشب
.ةافولايفوأتاباصإ
ةدعاسمللةيهيجوتلاتاداشرإلاهذهعبتا
تنأكبيصتدقيتلاتاباصإلابنجتيف
:نيرخآلاو
ىلعةدوجوملاتاميلعتلاعيمجأرقا.

.اهعبتاودوقولاةخضمبناج
ديوزتلاءانثأكرحملاليغشتفقوأ.

.دوقولاب
نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.

.دوقولانع
.ةبقارمنودبدوقولاةخضمكرتتال.
ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.

.دوقولابةبكرملاديوزتءانثأ
ىرخأةرمةبكرملاىلإلخدتال.

.دوقولاخضءانثأ
،دوقولاةخضمنعلافطألادِعبأ.

.دوقولاخضبمهلحمستالو
سملا،ءلملاةهوفسمللبق.

ءابرهكلاغيرفتلاًيندعماًمسج
.كمسجنمةنكاسلا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

متاذإدوقولارياطتينأنكمي.
ةعرسبدوقولاةئبعتسدسملاخدإ
اذهثدحينأنكمي.ةياغللةريبك
،ًابيرقتًائلتممنازخلاناكاذإرثانتلا
سقطلايفهثودحةيلامتحادادزتو
دوقولاةئبعتسدسملخدأ.راحلا
يأعامسفقوتنمققحتوءطبب
خضيفءدبلالبقريفصتوص
.دوقولا

.ةبكرملاباوبأحتفدنعدوقولابابحتفي
نودبدعُبنعلوخدلاماظنليغشترظنا
.٨/)RKE(حاتفم
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ةيفلخلاةفاحلاطغضا،دوقولاةحتفبابحتفل
.اهررحمثبابلافصتنمنم
ءاطغنوددوقولابدوزتلاماظنيوتحيال
لماكلابءلملاةهوفلخدأ.دوقوءاطغىلع
.دوقولابدوزتلايفأدبا،اهقلغأو

ريذحت}
ثيحبدوقولابنازخلاةئبعتيفطارفإلا
ةثالثدوقولاسدسمىلعطغضلامتي
:ىلإيدؤيدقهفقوتدعبتارم
اهنم،ةرايسلاءادأيفلكاشم.

.دوقولاماظنفلتوكرحملالطعت
.دوقولاباكسنا.
فورظلظيفدوقولالعتشي.

.ةنيعم

سمخلرظتنا.دوقولابكسنيالىتحسرتحا
ةهوفةلازإلبقخضلانمءاهتنالادعبناوث
حطسألاىلعنمدوقولافظن.ءلملا
ةيانعلارظنا.نكممتقوعرسأبةيلطملا
دوقولابابىلعطغضا.٣٠٥/ةيجراخلا
.هعضوميفرقتسيىتح

ريذحت}
ديوزتلاءانثأقيرحعالدناةلاحيف
لب.ءلملاةهوفجارخإبمقتال،دوقولاب
قالغإلالخنمدوقولاقفدتقلغأ
كرتامث.ةطحملالماعغالبإوأةخضملا
.لاحلايفةقطنملا

ةلومحمدوقوةيواحبدوقولاةئبعت
بجيودوقولانمةغرافةبكرملاتحبصأاذإ
:ةلومحمدوقوةيواحنماهتئبعتةداعإ

لكشلايعمقلالوحملاعضومددح.١
.ءاطغلاميدع

دوقولاماظنيفعمُقلاتبثولخدأ.٢
.ةدادسنودب

ريذحت}
لقنتمدوقوءاعونمةئبعتلاةداعإةلواحم
يفببستتدقعمُقلائياهممادختسانود
دوقولاةئبعتماظنفالتإودوقولاضيف
عوقويفكلذببستيدقو.ةدادسنودب
نيرخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.قيرح
فلتتنأنكميو،ةريطخقورحبةباصإلل
.ةرايسلا

هدعأوعمُقلائياهمفيظنتوعلخبمق.٣
.هنيزختعضومىلإ

ةلومحمدوقوةيواحةئبعت

ريذحت}
اهدوجوءانثأةلقنتملادوقولاةيواحألمتال
يدؤينأنكميثيح.ًاقلطمةبكرملايف
راخبلاعتشاىلإةنكاسلاءابرهكلاغيرفت
نيرخآلاوأتنأضرعتتنأنكميو.دوقولا
فلتتنأنكميو،ةريطخقورحبةباصإلل
:نيرخآلاوتنأكتباصإبنجتل.ةرايسلا
تايواحلايفدوقولاعض.

.طقفةدمتعملا
)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

لخاداهدوجوءانثأةيواحلاألمتال.
وأةبكرملاةبيقحيفوأ،ةبكرملا
وأبأكيبلاةبكرمقودنصيف
.ضرألاريغرخآحطسيأىلع

ءزجلاسمالتءلملاةهوفلعجا.
ليغشتلبقءلملاةحتفليلخادلا
ىتحسمالتلاىلعظفاح.ةهوفلا
.ءلملالامتكا

نيخدتلاداوموبهللاوررشلادِعبأ.
.دوقولانع

ةينورتكلإلاةزهجألامادختسابنجت.
.دوقولاخضءانثأ

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

لثمىرخأةرايسفلخةرايسلارجل.٣٠٢
ةرايسلابحسرظنا،لقنتملالزنملاةبرع
.٣٠٢/ةيهيفرتضارغأل

رطقلاتاداشرإوةدايقلاقرط

ريذحت}
دنعكترايسىلعةرطيسلادقفتدقف
مادختسامتيملاذإةروطقملابحس
ةدايقمتتملوأةحيحصلاتادعملا
،لاثملاليبسىلع.حيحصلكشبةرايسلا
لمارفوأاًدجةليقثةروطقملاتناكاذإ
الدق،ةلومحللةبسانمريغةروطقملا
دقو.عقوتموهامكةبكرملافقوتت
تاباصإلنيرخآلاصاخشألاوتنأضرعتت

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

فلتللكلذكةرايسلاضرعتتدقو.ةغلاب
تاحالصإلاةرايسلانامضيطغينلو
الإةروطقملابحستال.كلذنعةجتانلا
يفةحضوملاتاوطخلاةفاكعابتامتاذإ
ةروشملاليكولانمبلطا.مسقلااذه
ةروطقمبحسبةصاخلاتامولعملاو
.ةبكرملامادختساب

ةروطقمدوجوعمةدايقلا
لكفلتخمرطقلانأرابتعالايفعض
نأل.اهدحولةبكرملاةدايقنعفالتخالا
مكحتلارييغتىلإيدؤيةروطقملابحس
كالهتساولمحتلاوةلمرفلاوعراستلاو
حجانلاونمآلارطقلايضتقي.دوقولا
بجيامك،ةبسانملاتادعملامادختسا
.حيحصلكشباهمادختسا
حئاصننمديدعلاةيتآلاتامولعملانمضتت
.نامألادعاوقواًديجةربتخملاوةمهملارطقلا
.باكرلاةمالسوكتمالسلمهماهنمريثكلاو
.ةروطقمبحسلبقةيانعبمسقلااذهأرقا
:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
نيناوقلاوةلودلانيناوقىلعفرعتلا.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
هذهفلتخت.اهعابتاوتاروطقملا
.ىرخأىلإةيالونمتابلطتملا
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ايارممادختساةلودلانيناوقبلطتتدق.

مزليملاذإىتح.ةدتمملاةيبناجلاةيؤرلا
ةيبناجلاةيؤرلاايارمتيبثتبجي،كلذ
وأةدودحمكتيؤرتناكاذإةدتمملا
.بحسلاءانثأةديقم

لوألالخةروطقميأبحسبنجت.
مادختسانم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠

وأروحملاوأكرحملافلتعنملةبكرملا
.ىرخألاءازجألا

ءارجإلبقتيزللرييغتلوأءارجإبحصني.
.ةليقثبحسةيلمع

نم)ليم٥٠٠(مك٨٠٠لوألالخو.
٨٠ةعرسزواجتبنجت،ةروطقملابحس
يفءدبلاو،)ةعاس/ًاليم٥٠(ةعاس/مك
قناخلاىلعطغضلابليغشتلاتايلمع
.ةجردىصقأل

يفءايشألابحستابكرمللنكميو.
/بحسلاعضوبىصوي.)ةدايق(Dعضولا
عضورظنا.ةليقثلاتاروطقمللرْطقلا
ناكاذإ.١٨٥/رطقلا/بحسلا
لقانيفىندأسرتىلإضافخنالا
رايتخانكمي،رركتمركشبثدحيةكرحلا
.يوديلاعضولامادختسابلقأسرت
.١٨٤/يوديلاعضولاعجار

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
دنعةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
:ةروطقمبحس

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا.
)ACC(ةعرسلا

ةعرسلاتابثيفمكحتللقئافلاماظنلا.

)LKA(راسملايفءاقبلادعاسم.

نكرلادعاسمماظن.

)APA(يئاقلتلانكرلادعاسمماظن.

عوجرلادنعةيكيتاموتوألالمارفلا.
)RAB(فلخلل

فاقيإبجي،اهبةزهجمةرايسلاتناكاذإ
وأةيلاتلاقئاسلاةدعاسمتازيمليغشت
:ةروطقمبحسدنعهيبنتلاعضوىلإاهليوحت
)AEB(ةيئاقلتلائراوطلالمارف.

)IBA(يكذلالمارفلادعاسم.

ةاشمدوجوةلاحيفةلمرفلاماظن.
)FPB(مامألاب

ةراحرييغتهبنمبةرايسلازيهجتةلاحيف
ةدوجوملادصرلاقطانمدتمتال،)LCA(ريسلا
ةرايسلابناجنمدتمتيتلاLCAماظنيف
اًرذحنك.ةروطقمرجدنعربكأةفاسمىلإ
.ةروطقمرجءانثأريسلاتاراحرييغتدنع
تاعطاقتلاهبنمبةرايسلازيهجتةلاحيف
دنعرذحلاخوت،)RCTA(ةيفلخلاةيرورملا
نألةروطقمبحسءانثأفلخللعوجرلا

ةدتمملاوRCTAهيبنتبةصاخلادصرلاقطانم
ةلاحيففلخللرثكأعجرتنلةرايسلافلخ
.ةروطقملابحس

ريذحت}
تازاغعمجتتدق،ةروطقمبحسامدنع
ةبكرملانميفلخلاءزجلايفمداعلا
ةريجحوأقودنصلاءاطغناكاذإلخدتو
.ةحوتفمةيفلخلاةذفانلاوأةعتمألا
:يليامكيلعيغبني،ةروطقمبحسدنع
بابلاحتفدنعاًدبأةرايسلادقتال.

وأقودنصلاءاطغوأيفلخلا
.ةيفلخلاةذفانلا

ىلعةدوجوملاءاوهلاتاحتفحتفا.
.لماكلكشباهتحتوأمكحتلاةحول

مكحتلاماظنطبضاًضيأبجي.
الإحمسيالدادعإىلعخانملاب
رظنا.يجراخلاءاوهلالوخدب
يف"خانملابمكحتلاةمظنأ"
.سرهفلا

ديسكألوألوحتامولعملانمديزملل
.١٨٠/كرحملامداععجار،نوبركلا

عمجلايدؤي.ةربخلاةروطقمبحسبلطتي
الولوطلاةدايزىلإةروطقملاوةرايسلانيب
ةدايقدنعهسفنوهبواجتلاىوتسمنوكيال
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٢٢٧ ليغشتلاوةدايقلا
لماعتلاىلعداتعتفوسو.بسحفةرايسلا
قيرطنعامهتلمرفةيفيككلذكوامهعم
لبقيوتسمقيرطحطسىلعةدايقلا
.ةماعلاقرطلاىلعةدايقلا
عيمجوةروطقملالكيهمييقتيغبني
ىلعاهتردقثيحنملمارفلاوتاراطإلا
يدؤينأنكمي.ةدوصقملاعئاضبلالمح
ىلإةبسانملاريغةروطقملاةزهجأمادختسا
ريغوأةعقوتمريغةقيرطبةعومجملاليغشت
ءازجأعيمجصحفةدايقلالبقمزليو.ةنمآ
نامألالسالسوةروطقملاتالصووتاقلحلا
تاراطإلاوحيباصملاوةيئابرهكلاتالصولاو
/ةروطقملابحسةزيهجترظنا.ايارملاو

لمارفبةدوزمةروطقملاتناكاذإ.٢٣٣
مدختسامثةعومجملاليغشتأدباف،ةيئابرهك
اًيوديةروطقملالمارفيفمكحتلاعارذ
ققحتو.ةروطقملالمارفلمعنمدكأتلل
نامأنم،ةلحرلاءانثأ،رخآلتقونم
عيمجلمعنموةروطقملاوةلومحلا
.ةروطقملاحباكموحيباصملا

رارقتسالايفمكحتلاماظنعمبحسلا
ماظنتوصعامسمتيدق،بحسلاءانثأ
ةكرحعمماظنلالعافتي.تابثلايفمكحتلا
ثدحتيتلاوةروطقملانعةجتانلاةرايسلا
رمأاذهو.فاطعنالاءانثأيساسألكشب
.ةليقثلاتاروطقملابحسءانثأيعيبط

عبتتلاةفاسم
لقألاىلعكمامأيتلاةرايسلانعدعتبا
تنكيتلاةفاسملافعضغلبتةفاسمب
.ةروطقمنودبةرايسلاةدايقءانثأاهدعتبت
ةلمرفلابنجتيفاذهدعاسينأنكميثيح
.ةئجافملاتافاطعنالاوةديدشلا

رورملا
بحسدنعربكأرورمةفاسمىلإجاتحت
ةرايسلاةعومجمةعرسدادزتنل.ةروطقم
امدنعةعرسلاةدايزةجردسفنبةروطقملاو
ريثكبلوطأنوكتسواهدرفمبةرايسلانوكت
داعتبالامزلياذلو.اهدحوةرايسلانم
لبقةراملاةرايسلافلخربكأةفاسمب
ىلعريسلابمق.ةيرورملاةراحلاىلإعوجرلا
ىلعريسلابنجت.ةيوتسملاقرطلا
.كلذنكمأنإتاعفترملا

فلخللعوجرلا
ةدايقلاةلجعنميلفسلاءزجلاكسما
،راسيلاىلإةروطقملاكيرحتل.نيديلاىدحإب
كيرحتل.راسيلاىلإديلاهذهكرح
ىلإديلاهذهكرح،نيميلاىلإةروطقملا
فلخللعوجرلاىلعًامودصرحا.نيميلا
كهجويلصاخشألادحأبنعتساوءطبب
.نكمأنإ

فاطعنالا

هيبنت

بحسدنععسوألكشبوءطببفطعنا
يدؤتدقف.كترايسفلتعنملةروطقمةيأ
ةروطقملاةسمالمىلإةداحلاتافاطعنالا
.ةرايسلل

بحسدنعداتعملانمعسوألكشبفطعنا
تاراحبةروطقملارمتالثيحب،ةروطقميأ
دعصتوأئراوطلاتالاحيفتارايسلانكر
وأقرطلاتاراشإبمدطصتوأزجاوحلاىلع
ليغشتنمدكأت.ىرخألاءايشألاوأراجشألا
هيجوتبنجت.اًقبسمكفاطعناهاجتاةراشإ
.ئجافملكشبةلمرفلاوأةرايسلا

تاردحنملاىلعةدايقلا
ىندأسرتىلإليوحتلابمقوةعرسلاللق
.داحوأليوطردحنمىلعلوزنلاءدبلبق
دق،لقأسرتلةكرحلالقانلقنمتيملاذإف
ىلإيدؤيامملمارفلاةرارحةجرددادزت
.ةلمرفلاةءافكليلقت
Dعضولايفءايشألابحسةبكرمللنكميو
اذإىندأرايغىلإةكرحلالقانلوح.)ةدايق(
لامحألايفًاريثكلوحتيةكرحلالقانناك
.رادحنالاةديدشقطانملاوأ/وةليقثلا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٢٨
يلغيس،ىلعأتاعافتراىلعبحسلادنع
لقأةرارحةجرددنعكرحملاديربتلئاس
اذإ.ةضفخنمتاعافتراىلعبحسلادنعهنع
ىلعبحسلاروفكرحملاليغشتفاقيإمت
يطعتدقف،ةداحتاردحنمنملاععافترا
ةنوخسلاتامالعلةهباشمتامالعةبكرملا
كرتا،كلذثودحبنجتلو.كرحمللطرفملا
ضرأىلعنوكينألضفيو،لمعيكرحملا
Pعضولايفةكرحلالقانلعجعم،ةيوتسم
ليغشتفاقيإلبققئاقدعضبةدمل)نكرلا(
،ةنوخسلاطرفريذحترهظاذإ.كرحملا
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافتراعجارف
.٢٥٢/ةطرفم

تاعفترملاىلعنكرلا

ريذحت}
مق،ةافولاوأةريطخةباصإلضرعتلاعنمل
ىلعةروطقملاوكترايسفاقيإباًمئاد
.كلذنكمأامثيحٍوتسمحطس

دحأىلعكتروطقموكترايسنكردنع
:تاعفترملا

النكل،لمارفلاةساودىلعطغضا.١
ردأ.نآلا)نكر(Pعضوىلإلدبت
ةلاحيففيصرلاةفاحىلإتالجعلا
هاجتاىلإوألتلالفسألهاجتالا
.لتلاىلعألهاجتالاةلاحيفرورملا

تادناسعضيصاخشألادحألعجا.٢
.ةروطقملاتالجعلفسأ

يفةلجعلاتادناسنوكتامدنع.٣
لمارفلاةساودريرحتبمق،اهناكم
باعيتسابتادناسللحامسللاًيجيردت
.ةروطقملاةلومح

.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٤
ىلإلّدبونكرلالمارفمدختسامث
.)نكرلا(Pعضو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٥

عفترملاىلعنكرلادعبكرحتلا
.دوقولاةساودىلعرارمتسابطغضا.١

.كرحملاليغشتبأدبا.

.سورتلادحأىلإلقنا.

.نكرلاةلمرفريرحتو.
.نكرلاةلمرفرّرح.٢
نعةروطقملادعتبتىتحءطببكرحت.٣

.تادناسلا
طقتليصاخشألادحألعجاوفقوت.٤

.اهبظفتحيوتادناسلا

براقدادرتساوقالطإ
ءاملايفةروطقملابعوجرلا

ريذحت}
نمنوجرخيباكرلاعيمجلعجا.

ءزجلاىلإعجارتلالبقةبكرملا
ذفاونلاضفخا.ةصنملانمردحنملا
لبقبكارلاوقئاسللةيبناجلا
رفويساذه.ةصنملاىلععجارتلا
ريغةلاحلايفبورهللةليسو
.ءاملايفةرايسلاقالزنالةلمتحملا

،اًقلزبراقلاقالطإحطسناكاذإ.
ةرايسلايفلظيقئاسلالعجاف
ءانثألمارفلاةساودمادختساعم
نوكينأنكمي.براقلاقالطإ
صاخلكشباًقلزبراقلاقالطإ
دقنوكيثيحدملاضافخنادنع
عافترادنعةصنملانمءزجرمغنا
قالطإلةصنملاىلإعجارتتال.دملا
ةردقنماًدكأتمنكتملاذإبراقلا
ىلعظافحلاىلعةرايسلا
.رجلاةوق

امصخشناكاذإةرايسلاكرحتال.
نوكتدق.ةروطقملاراسميف
ءاملاتحتةروطقملاءازجأضعب
نيذلاصاخشأللةيئرمريغو
.براقلاقالطإيفنودعاسي
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٢٢٩ ليغشتلاوةدايقلا
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(

تادناسعضوامصخشنمبلطا.٤
.ةبكرمللةيمامألاتالجعلاتحت

اًيجيردتلمارفلاةساودريرحتبمق.٥
ةلومحصاصتمابتادناسللحامسلل
.ةروطقملا

.لمارفلاةساودىلعىرخأةرمطغضا.٦
ىلإلّدبونكرلالمارفمدختسامث
.)نكرلا(Pعضو

.لمارفلاةساودريرحتبمق.٧

ءاملانمةروطقملابحس
ةساودىلعرارمتسالاعمطغضا.١

.لمارفلا
ليوحتلابمقوكرحملاليغشتءدبا.٢

.امسرتىلإ
.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.٣١٥/ةنايصلالودج
يكيتاموتوألاةكرحلالقانلئاسنمققحتلا
روحملاميحشتتيزوكرحملاتيزو
لبقلمارفلاماظنوديربتلاماظنوةمزحألاو
.ةلحرلكءانثأو
ليماوصلاعيمجنأنميرودلكشبققحت
ةلصوىلعةدوجوملاةبلولملاريماسملاو
.ةمكحُمةروطقملابحس

ةروطقملابحسدنعكرحملاديربت
تقؤملكشبديربتلاماظنةنوخسدادزتدق
.ةيساقلاليغشتلافورظلضرعتلاءانثأ
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترارظنا
.٢٥٢/ةطرفم
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٠
ةروطقمبحس

هيبنت

ريغلكشبةروطقملابحسقحلُيدق
يفببستيوةرايسلابررضلاحيحص
.ةرايسلانامضاهيطغيالةفلكُمتاحالصإ
عبتا،حيحصلكشبةروطقملابحسلو
عجارومسقلااذهتاهيجوتوتاداشرإ
ةمهملاتامولعملاىلعلوصحللليكولا
.ةرايسلابةروطقمبحسلوح

ةروطقملانزو

ريذحت}
ةصاخلابحسلاةردقزواجتاًمامتبنجت
.كترايسب

تاجردوعافترالاوةعرسلاونزولاةبقارم
داعبأوةيجراخلاةرارحلاةجردوقيرطلا
ةرايسلامادختساىدموةروطقملاةمدقم
ةمهمتامولعماهلك،ةروطقمبحسل
.نامألاقيقحتل

ةروطقمبحسلجأنمنزولاتاريدقت
نوكينأيغبني،امةروطقمبحسدنع
ةرايسلاتايوتحموةرايسللكرتشملانزولا
نملقأةروطقملاتايوتحموةروطقملاو
امب،ةرايسللىوصقلانزولاتاريدقتعيمج
:كلذيف
.GCWR:كرتشملايلامجإلانزولاريدقت
.GVWR:ةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
ةروطقمللىصقألانزولاريدقت.
.GAWR-RR:روحملانزويلامجإريدقت

يفلخ-
ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت.
تحت"نزولاعيزوتةلصوليدعت"رظنا
اميفديدحتل٢٣٣/ةروطقملابحسةزيهجت
لوصحللةبولطمنِزاوملانابضقتناكاذإ
.ةروطقملانزوريدقتلىصقألادحلاىلع
مسقلالفسأ"ةمدخلالمارف"ناونعلارظنا
امديدحتل٢٣٣/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.
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نمضةروطقملاوةرايسلانزونأنمدكأتلل

GCWRةيلاتلاتاوطخلاعبتا،ةبكرملل:
نم"ةغرافيهوةرايسلانزو"ـبأدبا.

.ةروطقملابصاخلاتامولعملاقصلم
ةعاضبلابةلمحملاةروطقملانزوفضأ.

ةلحرللةزهاجلاو
باكرلاعيمجنزوفضأ.
ةرايسلايفعئاضبلاعيمجنزوفضأ.
بيضقلثمرجلاةلصوتاودأنزوفضأ.

ةنزاومنابضقوأةركلاوأبحسلا
حجرأتلانابضقوأةلومحلا

دعبامتادعموأتاقحلميأنزوفضأ.
ةرايسلاىلإاهتفاضإتمتيتلاعيبلا

GCWRةميقجتانلانزولازواجتينأنكميال
.رْطقلاتامولعمقصلميفةضورعملا
نمعٰمجملانزولايلامجإديكأتاًضيأنكمي
نازيمىلعةروطقملاوةرايسلانزولالخ
ةلحرللةروطقملاوةرايسلاليمحتبجي.ماع
.عئاضبلاوباكرلاعم

يلامجإلانزولاريدقت
)GVWR(ةرايسلل

ليمحتلاةعسلوحتامولعمىلعلوصحلل
ةرايسلاةلومحدودحرظنا،ةرايسللىوصقلا
يلامجإلانزولاريدقتباسحدنع.١٧١/
،اهبةقفرمةروطقملاو)GVWR(ةرايسلل
نمءزجكةروطقملاناسلنزوجاردإبجي
.ةرايسلاهلمحتيذلانزولا

ةروطقملانزولىصقألادحلا
نزولىصقألادحلاريدقتباسحمتي
يفطقفقئاسلادوجوضارتفابةروطقملا
تادعمةفاكبةدوزماهنأوبحسلاةبكرم
تادعملانزوحرطبجي.ةبولطملابحسلا
يفةلومحلاوباكرلاوةيرايتخالاةيفاضإلا
نزولىصقألادحلانمبحسلاةبكرم
.ةروطقملا
حئاصنوأرطقلاتامولعمليكولانمبلطا
.كلذنأشب
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ةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت
وهةروطقملاناسللىصقألانزولاريدقت
يذلاةروطقملاناسللهبحومسملانزولا
بحسةطقنمادختسابهمعدةرايسللنكمي
نزولاليلقتمزليدق.ةيديلقتةروطقم
ريدقتقاطننمضءاقبللةروطقملللماشلا
رارمتساعمةروطقملاناسللنزوىصقأ
حيحصلالمحلانزاوتىلعظافحلا
.ةروطقملل

ناسللنزوىصقأطبرلاةلصوعونةبكرملازارط
)لطر600(مجك272لومحملانزولا1500
)لطر1000(مجك453نزولاعيزوت1500

نزولايفةروطقملاناسلنزومهاسي
نزولانمضتي.)GVW(ةرايسلليلامجإلا
غرافلانزولا)GVW(ةرايسلليلامجإلا
تادعملاوةلومحلاوباكرلايأ،كترايسل
تارايخلمعت.ةروطقملاناسلنزوو
ىلعتادعملاوعئاضبلاوباكرلاوةرايسلا
ناسللهبحومسملاىصقألانزولاليلقت
اًضيأللقيامم،هلمحةرايسللنكمييذلاو
.ةروطقمللهبحومسملاىصقألانزولانم

ةروطقملاةلومحنزاوت
حيحصلاةلومحلانزاوتىلعظافحلابجي
لثمي.ةروطقملاتابثنامضلةروطقملل
يسيئرلاببسلاةلومحللحيحصريغنزاوتلا
.ةروطقملاحجرأتيف

)1(ةروطقملاناسلنزولثمينأيغبني
ةروطقملانزويلامجإنم%١٥–١٠
تاروطقملاعاونأضعب.)2(ةلمحملا
جراخعقتبراوقلاتاروطقملثم،ةددحملا
ةروطقملاكلامليلداًمئادعجار.قاطنلااذه
هبحصنُييذلاةروطقملاناسلنزوةفرعمل
تالومحلازواجتاًمامتبنجت.ةروطقملكل
بحسلاةطقنوكترايسلىوصقلا
.ةروطقملاو
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ةروطقملاةلومحنزاوتةبسنباسحمتي
ىلعاًموسقم)1(نزولا:يلاتلاوحنلاىلع
.١٠٠ـبةبورضم)2(نزولا

ةروطقملانزوبمق،ةروطقملاليمحتدعب
مقمثةروطقملاناسلمثلصفنملكشب
ةلومحنزاوتلةيوئملاةبسنلاباسحب
نازوألاتناكاذإامةيؤرلةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسلبسانماهعيزوتو
لقننكميدقف،ةياغللاًعفترمةروطقملا
نزوناكاذإ.كترايسىلإعئاضبلاضعب
اًضفخنموأةياغللاًعفترمةروطقملاناسل
عئاضبلاضعببيترتةداعإنكميدقف،ةياغلل
.ةروطقملالخاد
نزولهبحومسمدحىصقأزواجتبنجت
ديدمتةلصورصقأمدختسا.كترايسناسل
بحسلاةلصوةركعضولةرفاوتمرطقلل
يفكلذدعاسيسو.كترايسىلإبرقألكشب
ةلصوىلعةروطقملاناسلنزوريثأتليلقت
.يفلخلاروحملاوةروطقملابحس
يفةلومحلالماحمادختساةلاحيف
عضيلماحرتخا،ةروطقملاةلصولبقتسم
.ةبكرملانمنكممعضومبرقأيفلمحلا
كلذاًنمضتم،يلامجإلانزولانأدكأت
ناسللانزوفصننعديزيال،لماحلا
500(مغك227وأةبكرمللهبحومسملا
.لقأامهيأ،)لطر

يفلخلاروحملانزويلامجإريدقت
)GAWR-RR(

يذلايلامجإلانزولاGAWR-RRلثمي
ال.ةرايسلليفلخلاروحملاهمعدينأنكمي
بحسلاةبكرمعم،GAWR-RRدحزواجتت
مايقللامهتلومحلماكبامهوةروطقملاو
اذإ.ةروطقملاناسلنزوكلذيفامب،ةلحرب
زواجتتال،نزولاعيزوتةلصومدختستتنك

GAWR-RRنزولاعيزوتنابضقعضولبق
.ةيكربنزلا

هعملماعتتيذلاليكولانمبلطا
.كلذنأشبةدعاسملاوأرطقلاتامولعم

ةروطقملابحسةزيهجت
تاقلحلا
ةحيحصلابحسلاتادعماًمئادمدختسا
حايرلارثؤتنأنكمي.كترايسلةبسانملا
قرطلاوةراملاةريبكلاتانحاشلاوةسكاعملا
.بحسلاةلصووةروطقملاىلعةرعولا
يفكترايسلةبسانملابحسلاتادعمدعاست
-ةرايسلاةعومجميفمكحتلاىلعظافحلا
تاروطقملانمديدعلارجنكمي.ةروطقملا
يوتحتيتلاونزولالمحةلصومادختساب
ةقلحوأةلصولاةركيفةتبثمةنراقىلع
.يسأرزاكتراروحمفاطخيفةتبثمبحس
عيزوتةلصوىرخألاتاروطقملابلطتتدقو
عيزوتلةضباناًنابضقمدختستيتلاونزولا
كترايسرواحمنيبةروطقملاناسلنزو
نزولاريدقت"ناونعلارظنا.كتروطقمو
مسقلالفسأ"ةروطقملاناسللىصقألا
عمنزولادودحل٢٣٠/ةروطقمبحس
.ةفلتخملارجلاتالصوعاونأ
تالصولاوأراجيإلاتالصوتيبثتاًمامتبنجت
تالصولاىوسمدختستال.دصملاعوننم
.دصملابلصوتاليتلاراطإلاىلعةتبثملا
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طبرلاةلصوءاطغ

:هدوجوةلاحيف،طبرلاةلصوءاطغةلازإل
نينيسللاىلعنيتتبثملاةلازإبمق.١

.)2(نييلفسلا
ىلإءاطغللةيلفسلاةفاحلابحسا.٢

.اًبيرقتةجرد٤٥ةيواز
تاقحلملالصفلىلعألءاطغلابحسا.٣

.)1(ايلعلا
:طبرلاةلصوءاطغبيكرتةداعإل

ةبسنلابةجرد٤٥ةيوازبءاطغلاكسما.١
نينيسللاىلعطغضاوةبكرملل
يفتاحتفلالخاديفنييولعلا
.تامدصلاصتمم

ىزاوتيىتحمامأللءاطغلالفسأعفدا.٢
تاحتفلاعمنايلفسلانانيسللا
.ىلفسلا

هناكميفطبرلاةلصوءاطغقبطأ.٣
ايلعلابناوجلاىلعطغضلاب
.)1(مامألل

ىلعنيتتبثملابيكرتةداعإبمق.٤
.)2(نييلفسلانينيسللا

ةيكيناكيملامكحتلاتاودأمادختسابحصنُياذل
رشتسا.ةروطقمةيأعمحجرأتلاوليامتلايف
يفمكحتلاتاودأنأشبرطقيئاصخأ
ةكرشلاتاميلعتوتايصوتعجاروأليامتلا
.ةروطقمللةعنصملا

نزولاعيزوتةلصوطبض

ةبكرملانميمامألاءزجلا.١

ضرألاولكيهلانيبةفاسملا.٢
سايقبمق،نزولاعيزوتةلصومادختسادنع
روحملاةفاسمقوفيمامألادصملاعافترا
.ةروطقملاليصوتدعبولبق)2(يمامألا
ةفاسمنوكتىتحةيكربنزلانابضقلاطبضا
فصتنميف)2(يمامألادصملاعافترا
.يناثلاولوألاسايقلانيباًبيرقتةفاسملا
عافترالاىوتسمطبضـبةزهجمتناكاذإ
حامسلانسحتسملانمف،١٩٦/اًيكيتاموتوأ
طبضلبقةرايسلاةيوستو،خفنلابتامدصلل
.رجلاةلصو

تاراطإ
مادختساءانثأةروطقمةيأبحسبنجت.

.ةرايسلايفجمدملايطايتحالاراطإلا
معدلبسانملكشبتاراطإلاخفنيغبني.

رظنا.ةروطقملابحسءانثألامحألا
تامولعملاىلعلوصحلل٢٧٤/تاراطإ
.حيحصلكشبتاراطإلاخفنبةقلعتملا

نامألالسالس
ةرايسلانيبلسالسلاليصوتباًمئادمق
ةصنميفةدوجوملاتاحتفلابوةروطقملاو
ةكرشلارفوتدق.ةروطقملارجةلصو
تاداشرإةروطقملاوأطبرلاةلصولةعنصملا
.نامألالسالسلوح
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ناسللفسأنمنامألالسالسررم
كاكتحالانمناسللاعنملةروطقملا
كرتا،اًمود.ةقلحلانعلصفنااذإقيرطلاب
نكميثيحبيفكيامبةيخترمةلصولا
لسالسكرتتال.ةعومجملابفاطعنالا
.ضرألاىلعرجُتنامألا

ةروطقملالمارف
ديزييتلاةلمحُملاتاروطقملازيهجتيغبني
ةمظنأب)لطر٢٠٠٠(مجك٩٠٠نعاهنزو
ىصويو.روحملكللمارفبولمارف
عمةقفاوتمةروطقملللمارفةزهجأب
ريياعمللةيدنكلاةيعمجلاتابلطتم

(CSA) 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
عمكالسأةعبسباًريدتسمًالصوممدختسا
SAEتافصاوميبلتةرفشمةحطسمفارطأ

J2863لضفأيئابرهكليصوتل.
رئاودىلعةيعابسلاكالسألاةمزحيوتحتو
:ةيلاتلاةروطقملا
فاطعنالا/فقوتلاةراشإ:يدامر/رفصأ.

ىرسيلا
/فقوتلاةراشإ:يجسفنب/رضخأ.

ىنميلافاطعنالا
ةرخؤملاحيباصم:ينب/يدامر.
يضرأ:ضيبأ.
فلخللعوجرلاءوض:رضخأ/ضيبأ.
ةيراطبلانحش:رضخأ/رمحأ.
ةروطقملالمارف:نكادقرزأ.
جراخ(ةديعبةيراطبنحشيفةدعاسملل
رطقلا/بحسلاعضورزىلعطغضا،)ةبكرملا
تناكاذإ.رايغلاعارذةياهنيفدوجوملا
،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

ةروطقمبحسدنعفاطعنالاتاراشإ
تاراشإءيضتس،حيحصلكشباهليصوتدنع
ةرايسلانأىلإةراشإللةروطقملافاطعنا
دنع.فقوتتوأريسلاةراحريغُتوأفطعنت
مهسألاءيضتس،ةروطقمةيأبحس
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٦
يفىتحتادادعلاةعومجمىلعةدوجوملا
وأحيحصلكشبةروطقملاليصوتمدعةلاح
.تابمللاقارتحا

رطقلا/بحسلاعضو
لوخدلاةيفيكلوحتاميلعتىلعلوصحلل
عضوعجار،رْطقلا/بحسلاعضوىلإ
.١٨٥/رطقلا/بحسلا

رجدنعطقفرطقلا/بحسلاةزيمدعاست
.ةليقثوأةريبكةلومحوأةليقثةروطقم
نوكيلرطقلا/بحسلاعضوميمصتمتدقو
ةبكرملانزونوكيامدنعةيلاعفرثكأ
نمةئملاب٧٥نعلقيالاًعمةروطقملاو
ةروطقملاوةرايسلليلامجإلانزولاريدقت
)GCWR(.ةروطقمللنزوىصقأ"رظنا"
.٢٣٠/ةروطقمبحستحت

دنعاًدجاًديفمرطقلا/بحسلاعضونوكي
ةريبكةلومحلمحوأةليقثةروطقمبحس
:ةليقثوأ
ةطسبنملاسيراضتلاىلع.
مثفقوتلابةزيمملارورملاةكرحيِف.

نيرركتملاريسلا
ةمحدزملانكرلانكامأيف.
رطقلا/بحسلاعضويفةبكرملاليغشت
ببسيالامدنعوأةفيفخةلومحلانوكتامدنع
ىصويال،كلذعمو؛ررضيأبحسلامدع

ةئيسةدايقصئاصخكلذنعجتنيدقوكلذب
ليلقتوةكرحلالقانوكرحملابقلعتياميف
.دوقولاكالهتسايفداصتقالا

حنرتيفمكحتلا
)TSC(ةروطقملا
StabiliTrakماظنتاذتابكرملانمضتت
مل.)TSC(ةروطقملاحجرأتيفمكحتلاةزيم
نمكرحتتلةروطقملاحجرأتميمصتمتي
اذإ.بحسلاءانثأةروطقملبناجىلإبناج
ماظنفشتكاوةروطقمرطقتةبكرملاتناك

TSCلمارفقيبطتمتيف،ديزيحجرأتلانأ
كلذو،راطإلكىلعيئاقتنالكشبةبكرملا
طرفملاحجرأتلاليلقتىلعةدعاسملل
ماظنبةزهجمةبكرملاتناكاذإ.ةروطقملل
نمضملاةروطقملالمارفيفمكحتلا
)ITBC(،ماظنىلعيوتحتةروطقملاتناكو
ماظنموقيدقف،ةيئابرهكلمارف

StabiliTrakةروطقملالمارفقيبطتباًضيأ.

حابصمضمويسف،TSCنيكمتةلاحيف
StabiliTrak/رجلايفمكحتلاماظنريذحت
ةعرسضفخ.تادادعلاةعومجمىلع
نعاًيجيردتكمدقةلازإقيرطنعةرايسلا
،ةروطقملاحجرأترمتسااذإ.دوقولاةساود
مزعنمللقينأنكميStabiliTrakنإف
نل.ةرايسلاءاطبإىلعةدعاسمللكرحملا
ليغشتفاقيإمتاذإTSCلمعي

StabiliTrak.ماظن/رجلايفمكحتلارظنا
.١٩٣/تابثلايفينورتكلإلامكحتلا

ريذحت}
ىلإةروطقملاحجرأتيدؤينأنكمي
،ةافولاوأةريطختاباصإثودحوأمداصت
.TSCـبةزهجمةرايسلاتناكاذإىتح

ليلقتبمق،حجرأتلابةروطقملاتأدباذإ
كمدقةلازإقيرطنعةرايسلاةعرس
فقوتلابمقمث.دوقولاةساودنعاًيجيردت
ةروطقملاصحفلقيرطلابناجب
بابسألاحيحصتيفةدعاسمللةبكرملاو

)عبتي(
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٢٣٧ ليغشتلاوةدايقلا

)عبتي(ريذحت

ةمئالمريغةروطقمكلذيفامب،ةلمتحملا
وأ،ةتٰبثمريغعئاضبوأ،ةلومحلابةلقثموأ
وأ،ةمئالمريغةروطقملاةلصوةئيهت
ةخوفنملاةروطقملاوأةبكرملاتاراطإ
ريغتاراطإلاوأبسانمريغلكشب
ةروطقملابحسةزيهجتعجار.ةحيحصلا
دادعإتايصوتىلعفرعتلل٢٣٣/
.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.

رابتخامتدقناكاذإةروطقملا
عمقفاوتلانأشبةقدبزاهجلا
كتبكرملةنسلاوزارطلاوليدوملا
ةتبثملاةيرايتخالاتادعملاكلذكو
.كتبكرمىلع

لمارفنأنمدكأت،ةدايقلالبق.
اذإ،حيحصلكشبلمعتةروطقملا
مق.اهبةزهجمكتبكرمتناك
ةلوصوملاةبكرملاةدايقب
ٍلاخوٍوتسمقيرطىلعةروطقملاب
40-32ةعرسبرورملاةكرحنم
،)ةعاس/ًاليم25-20نم(ةعاس/مك
لمارفقيبطتعارذمدختسامث
ققحت.لماكلابةيوديلاةروطقملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

لمارفحيباصمنأنماًضيأ
لمعتىرخألاحيباصملاوةروطقملا
.حيحصلكشب

لمعتةروطقملالمارفنكتملاذإ.
اذإوأ،تقويأيفحيحصلكشب
لكاشمىلإريشتDICةلاسرتناك
لمارفوأةروطقملاتاليصوتيف
ةبكرملاةدايقبمقف،ةروطقملا
امدنعقيرطلابناجىلإةيانعب
.رورملاةكرحفورظحمست

ةروطقملاتاراطإ
)ST(ةروطقملابةصاخلاتاراطإلافلتخت
تاراطإلاتممُصدقف.تارايسلاتاراطإنع
ةدودشمبناوجبةدوزمتاروطقملابةصاخلا
لمحمعدوحجرأتلاعنميفةدعاسملل
هذهبعصُتنأنكمي.ةليقثلالامحألا
طوغضتناكاذإامديدحتنمتازيملا
ىلعًءانبكلذوةضفخنمةروطقملاتاراطإ
.طقفيرصبلاصحفلا
تاراطإطوغضعيمجنماًمئادققحت
نوكتامدنعةلحرلكلبقةروطقملا
تاراطإطغضضافخنالثمي.ةدرابتاراطإلا
.اهراجفنايفيسيئرلاببسلاةروطقملا
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ليغشتلاوةدايقلا٢٣٨
.تقولارورمبةروطقملاتاراطإروهدتت
ةروطقملاراطإليبناجلارادجلاحضويس
نمديدعلايصوي.راطإلاعينصتةنسوعوبسأ
لادبتسابتاروطقملاتاراطإيعنصم
.تاونستسنعاهرمعديزييتلاتاراطإلا
راجفنالرخآاًيسيئراًببسدئازلاليمحتلالثمي
ليمحتاًمامتبنجت.تاروطقملاتاراطإ
همعدييذلانزولانمرثكأنزوبكتروطقم
ىلعلمحلاريدقتدجوي.تاراطإلاميمصت
.ةروطقملاراطإليبناجلارادجلا
ىصقألاةعرسلالدعمىلعاًمئادفرعت
.ةدايقلايفءدبلالبقةروطقملاتاراطإل
ةعرسلدعمنمريثكبلقأكلذنوكيدقف
ىلعةعرسلالدعمدجويدق.ةرايسلاتاراطإ
متيملاذإ.ةروطقملاراطإليبناجلارادجلا
ةعرسلالدعموكيسف،ةعرسلالدعمضرع
/مك105وهةروطقملاتاراطإليضارتفالا

.)ةعاسلايفليم65(س

تانوكملاوتاليوحتلا
ةيفاضإلا
ةيفاضإةيئابرهكتادعم

ريذحت}
)DLC(تانايبلاطبارلصوممادختسامتي
تارابتخالوةرايسلاىلعةمدخلاءادأل
حابصمرظنا.ةنايصلا/تاثاعبنالاصحف
صحفءوض(فئاظولاددعتمرشؤملا
هليصوتمتيزاهجيأ.١١٦/)كرحملا
زاهجلثم-)DLC(تانايبلاطبارلصومب
عبتتوأعيبلادعبهؤارشمتلوطسألاعبتت
ةمظنأعملخادتيدق-قئاسلاتايكولس
يفريثأتلاىلإاذهيدؤيدقو.ةرايسلا
عوقوىلإيدؤيامكةرايسلاليغشت
نمنكمتتدقةزهجألاهذهلثم.مداصت
يفةظوفحملاتامولعملاىلإلوصولا
.ةرايسلاةمظنأ

هيبنت

ةيئابرهكلاتادعملاضعبببستنأنكمي
لطعتيفببستتوأةرايسللاًفلت
نامضاهيطغيالرومأيهو،تانوكملا
تادعملاةفاضإلبقنكلو.ةبكرملا
.ليكولاةعجارماًمئادبجي،ةيئابرهكلا

غيرفتىلإةيفاضإلاتادعملايدؤتنأنكمي
ىتح،تلوف١٢دهجبيتلاةبكرملاةيراطب
.لمعتالةبكرملاتناكنإو
لبق.ةيئاوهدئاسوماظنىلعةبكرملايوتحت
ىلإيئابرهكنوكميأةفاضإةلواحم
دئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار،ةبكرملا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإو٧٢/ةيئاوه
.٧٣/ةيئاوهدئاسوب
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٢٣٩ ةبكرملابةيانعلا

ةبكرملابةيانعلا

ةماعتامولعم
٢٤٠.................ةماعتامولعم
٢٤٠.....ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا

ةبكرملانمققحتلاتايلمع
٢٤١....كسفنبةمدخلالامعأءارجإ
٢٤١..................كرحملاءاطغ
ةريجحىلعةماعةرظن

٢٤٣......................كرحملا
٢٤٤...................كرحملاتيز
٢٤٦.........كرحملاتيزرمعماظن
سورتلاقودنصلئاس
٢٤٧..................يكيتاموتوألا
٢٤٧....كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٤٩....................ديربتلاماظن
ةروصبكرحملاةرارحةجردعافترا

٢٥٢.......................ةطرفم
٢٥٣...........كرحملاديربتةحورم
٢٥٣..................لسغلالئاس
٢٥٤........................لمارفلا
٢٥٥...................لمارفلاتيز
٢٥٦........................ةيراطبلا
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايق
٢٥٧..................تالجععبرأب
٢٥٧.................يمامألاروحملا
٢٥٨.................يفلخلاروحملا
٢٥٨......ةكرحلائدابحاتفمصحف

لقنلفقيفمكحتلاةفيظوصحف
سورتلاقودنص
٢٥٨..................يكيتاموتوألا
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف

٢٥٩......................)نكرلا(
٢٥٩.......تاحساملاشيرلادبتسا
٢٦٠................جاجزلالادبتسا
٢٦٠........يمامألاجاجزلالادبتسا
٢٦٠...........زاغلا)تاماعد(ةماعد

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
٢٦١.........ةيمامألاحيباصملاهيجوت

ةبمللالادبتسا
٢٦٢.................ةبمللالادبتسا
ةيئانثلاتامامصلاةرانإ

٢٦٢......................ةيئوضلا
٢٦٢............ماقرألاةحولحيباصم

يئابرهكلاماظنلا
٢٦٣....يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
ةرادلاتاعطاقورهاصملا

٢٦٣.....................ةيئابرهكلا
ةريجحرهاصمقودنص
٢٦٤......................كرحملا
ةحولرهاصمقودنص
٢٦٩..............)نيمي(تادادعلا
ةحولرهاصمقودنص
٢٧١..............)راسي(تادادعلا
ةرجحلاتارهصنمةلتك
٢٧٣.......................ةيفلخلا

تاراطإلاوتالجعلا
٢٧٤........................تاراطإ
٢٧٥.....مساوملالكلحلصتتاراطإ
٢٧٦.................ءاتشلاتاراطإ
عطقملاتاذتاراطإلا

٢٧٦....................ضفخنملا
٢٧٦......قرطلالكلحلصتتاراطإ
٢٧٦.................تاراطإلاطغض
ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغض

٢٧٨.................ةيلاعتاعرس
٢٧٨....تاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضةبقارمليغشت

٢٧٩.....................تاراطإلا
٢٨٢................تاراطإلاصحف
٢٨٣.................تاراطإلاريودت
تاراطإلاتقونيحيىتم

٢٨٤........................ةديدج
٢٨٤............ةديدجتاراطإءارش
ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا

٢٨٦.......................مجحلا
ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
٢٨٦.....................تاراطإلا
٢٨٧.................تالجعلالالحإ
٢٨٧..............تاراطإلالسالس
نمءاوهلادافنةلاحيف
٢٨٨........................راطإلا
٢٨٩.................تاراطإلارييغت
ةلماكةيطايتحالاةلجعلا

٢٩٨.......................مجحلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٠
ةيراطبلاةلصوبليغشتلاءدب

ةدعاسمبليغشتلا
٢٩٩.................ىرخأةيراطب

ةبكرملابحس
٣٠٢..................ةرايسلابحس
ضارغألةرايسلابحس
٣٠٢.......................ةيهيفرت

رهظملابةيانعلا
٣٠٥................ةيجراخلاةيانعلا
٣١٠.....لخادلانمةرايسلابةيانعلا
٣١٢...............لجرألاتاحسمم

ةماعتامولعم
،رايغلاعطقىلعلوصحللوةمدخلاضارغأل
رايغعطقىلعلصحتس.كليكوةرايزىجرُي
لبقنمةمدخلابعتمتلاىلإةفاضإلاب،ةيلصأ
.نيدمتعمونيبردمدارفأ

ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملا
اهبنامألالماعوةبكرملاءادأضرعتيدق
نمتاقحلمةفاضإلةجيتنكلذورطخلاىلإ
ىلعتاليدعتءارجإوأليكولاريغرداصم
لاثملاليبسىلعكلذلمشيو،ةبكرملا
بوكرلاوتابثلاولمارفلاوةيئاوهلادئاسولا
ةمظنأوتاثاعبنالاوةكرحلاكسامتو
ةمظنألاوةناتملاوةيئاوهلااكيمانيدلا
قالغناللةعناملالمارفلالثمةينورتكلإلا
دقو.تابثلايفمكحتلاورجلايفمكحتلاو
يفتاليدعتلاوتاقحلملاهذهببستت
نامضهيلعيرسيالفلتوألطعثادحإ
.ةبكرملا

قحليفلتيأةبكرملانامضلمشينل
يأءارجإنعجتاننوكيقيلعتلاتانوكمب
تادادعإلفلاخمةبكرملاعافترايفليدعت
.عنصملا
ةبكرملاتانوكمبيصتيتلاتايفلتلانإ
ريغرايغعطقبيكرتوأتاليدعتءارجإةجيتن
امب،اهمادختساوأGMةكرشنمةدمتعم
ىلعاهؤارجإمتييتلاتاليدعتلاكلذيف
اهيلعيرستال،جماربلاوأمكحتلاةدحو
يفرثؤتدقولب،ةبكرملانامضطورش
.ةفلاتلاءازجألانعنامضللةيقبتملاةيطغتلا
زروتوملارنجةكرشتاقحلمميمصتمت
يفىرخألاةمظنألاعملماكتلاضرغب
كليكوعجار.ةءافكباهعملمعلاوةبكرملا
تاقحلماًمدختسمتاقحلملابةبكرملاديوزتل
ينفلااهبكرييتلاةيلصألازروتوملارنج
.ليكوللعباتلا
ةدوزملاةرايسللتادعمةفاضإ،كلذكعجار
.٧٣/ةيئاوهدئاسوب
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ةبكرملانمققحتلاتايلمع
كسفنبةمدخلالامعأءارجإ

ريذحت}
ةبكرملايفلمعلالكشينأنكمي
ككالتمامدعةلاحيفكيلعةروطخ
وأةنايصلاليلدوأةبسانملاةفرعملا
اًمودعبتا.كلذلةمزاللاءازجألاوأتاودألا
،كلاملاليلديفةحضوملاتاءارجإلا
لبقةبكرملابصاخلاةنايصلاليلدعجارو
.ةمدخلامعأيأذيفنت

،كسفنبةمدخلالامعأضعبءارجإةلاحيف
.بسانملاةمدخلاليلدمادختساىلعصرحا
ىلعكدعاستةيفاكتامولعمدجتسثيح
هذهدجتنلو،ةبكرمللةمدخلاةيلمعءارجإ
.كيدينيبرفوتملاليلدلايفتامولعملا
.ةيئاوهلادئاسولاماظنبةدوزمةبكرملاهذه
ةيئاوهدئاسوبةدوزملاةرايسلاةنايصعجار
ةمدخلالامعأءارجإةلواحملبق٧٢/
.كسفنب
تالاصيإعيمجىلعيوتحيلجسبظفتحا
ليجستبمقو،اهتيرتشايتلارايغلاعطق
يأءارجإخيراتواهعطقتيتلاةفاسملا
.ةمدخلللامعأ

هيبنت

نأثولتلانمةريغصتايمكلىتحنكمي
حمستالف؛ةرايسلاةمظنأباًررضببست
ةيطغأوألئاوسلاىلإلوصولابتاثولملل
.سايقلاىصعوأنازخلا

كرحملاءاطغ

ريذحت}
.ءاطغلاحتفلبقةبكرملاليغشتفقوأ
كرحمءاطغولمعيكرحملاناكاذإ
وأتنأباصتدقف،اًحوتفمةرايسلا
.حورجبنيرخآلا

ريذحت}
ةدوجوملاتانوكملانخستنأنكمي
ليغشتلةجيتنكرحملاءاطغلفسأ
ضرعترطخبنجتيفةدعاسملل.كرحملا
اًمامتبنجت،قارتحالليمحملاريغدلجلا
دربتنأىلإتانوكملاهذهسمل
بنجتلةفشنموأاًزافقاًمئادمدختساو
.رشابملكشباهلدلجلاةسمالم

كرحملاءاطغىلعدوجومديلجيأحسما
.هحتفلبق

:ةبكرملاكرحمءاطغحتفل
كرحملاءاطغريرحتضبقمبحسا.١

يفهدجتس.iزمرلابدوزملا
نمراسيلاىلعضفخنملابناجلا
.تاسايقلاةزهجأةحول

ةبكرملانميمامألاءزجلاىلإلقتنا.٢
لفسأيوناثلاريرحتلاعارذعقومددحو
.كرحملاءاطغنميمامألافصتنملا
يوناثلاكرحملاءاطغريرحتعارذعفدا
.هريرحتلنيميلاىلإ
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موقيس،اًيئزجكرحملاءاطغعفردعب.٣

كرحملاءاطغعفربكربنزلاماظن
.لماكلاحتفلاعضويفهتيبثتواًيئاقلت

:كرحملاءاطغقالغإل
نم،كرحملاءاطغقلغلبق،دكأت.١

لكشبةئبعتلاةحتفةيطغأعيمجلمع
.تاودألاعيمجةلازإوحيحص

نأىلإلفسألكرحملاءاطغبحسا.٢
ءاطغتيبثتنعكربنزلاماظنفقوتي
.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
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كرحملاةريجحىلعةماعةرظن
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٤
ليغشتلاعجار.)+(بجوملافرطلا.١

.٢٩٩/ىرخأةيراطبةدعاسمب

.٢٥٦/ةيراطبلا.٢

ءاطغوديربتلالولحمعافدنانازخ.٣
.٢٤٩/ديربتلاماظنعجار.طغضلا

.٢٤٧/كرحملاءاوهفظنم/حشرم.٤

عجار.ديعبلا)–(بلاسلافرطلاعضوم.٥
/ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا

٢٩٩.

.)اهتيؤرنكميال(كرحملاديربتحوارم.٦
.٢٤٩/ديربتلاماظنعجار

ىتم"عجار.كرحملاتيزةئبعتءاطغ.٧
تيزنمض"كرحملاتيزفيضت
.٢٤٤/كرحملا

.كرحملاتيزىوتسمسايقاصع.٨
تيزنمض"كرحملاتيزصحف"عجار
.٢٤٤/كرحملا

.يمامألاجاجزلاليسغلئاسنازخ.٩
نمض"لسغلالئاسةفاضإ"عجار
.٢٥٣/لسغلالئاس

تيزعجار.لمارفلالئاسنازخ.١٠
.٢٥٥/لمارفلا

.٢٦٤/كرحملاةريجحرهاصمقودنص.١١

كرحملاتيز
،هرمعةدايزوكرحمللبسانمءادأنامضل
عابتانإ.كرحملاتيزىلإهابتنالابجي
فوسةماهلاوةطيسبلاتاوطخلاهذه
:كتئيبةيامحىلعدعاسي
ثيحنماًدمتعمكرحمتيزمدختسا.

ةجردوةبسانملاتافصاوملاةمءالم
تيزرايتخا"عجار.ةبسانملاةجوزللا
.مسقلااذهيف"حيحصلاكرحملا

ماظتنابكرحملاتيزىوتسمصحفا.
عجار.بسانملاهاوتسمىلعظفاحو
تيزفيضتىتم"و"كرحملاتيزصحف"
.مسقلااذهيف"كرحملا

تقولايفكرحملاتيزلدبتسا.
كرحملاتيزرمعماظنعجار.بسانملا
/٢٤٦.

ةبسانمةقيرطبكرحملاتيزنمصلخت.
تيزلابلعفتاذام"عجار.ًامئاد
.مسقلااذهيف"لمعتسملا

كرحملاتيزصحف
تيزةلاسرلارهظت،كلذبزيهجتلاةلاحيف
امدنعكرحمللتيزفضأضفخنمكرحملا
.ةياغللاًضفخنمكرحملاتيزىوتسمحبصي
ىتحءلملالبقتيزلاىوتسمصحفا

تيزلانكيملاذإ.هبىصوملاىوتسملا
عجارف،ةرهاظةلاسرلاهذهتلظواًضفخنم
.ليكولا
لك،ماظتنابكرحملاتيزىوتسمنمققحت

تالحرلالبقًةصاخ،)ليم٤٠٠(مك٦٥٠
تيزلاىوتسمسايقاصعضبقم.ةليوطلا
ةماعةرظنعجار.ةقلحلكشذخأيكرحملاب
ىلعفرعتلل٢٤٣/كرحملاةريجحىلع
.عقوملا

ريذحت}
ىوتسمسايقاصعضبقمنوكيدق
نأنكميولب،اًنخاسكرحملابتيزلا
اًزافقوأةفشنممدختسا.قورحلابكبيصت
.سايقلااصعضبقمسملل

:ةيلاتلاتاهيجوتلاعبتا
فقوأ،ةقيقدةءارقىلعلوصحلل.

نمققحت.ةىوتسمضرأىلعةرايسلا
ليغشتفاقيإدعبكرحملاتيزىوتسم
دق.نيتعاسنعلقتالةدملكرحملا
كرحملاتيزىوتسمنمققحتلايدؤي
وأةلئامضرأىلعةرايسلافوقوءانثأ
ىلإريصقتقوبكرحملافاقيإدعب
عفترت.ةحيحصريغةءارقىلعلوصحلا
ءانثأىوتسملاصحفدنعةجيتنلاةقد
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لزأ.ليغشتلاءدبلبقكرحملاةدورب
صحفاوتيزلاىوتسمسايقاصع
.اهيلعىوتسملا

نمنيتعاسةدملراظتنالارذعتاذإ.
فاقيإمزليف،كرحملاليغشتفاقيإ
ىلعةقيقد١٥ةدملكرحملاليغشت
٣٠ةدملوأاًئفادكرحملاناكاذإلقألا
بحسا.اًئفادكرحملانكيملاذإةقيقد
جراخللكرحملاتيزىوتسمسايقاصع
شامقةعطقوأليدنمباهحسمامث
لماكلاباهلاخدإدعأكلذدعبوةفيظن
،ةياهنلاىلإاهعفددعب.ىرخأةرم
ظافتحالاعمىرخأًةرماهعزنكنكمي
نمققحتلاولفسأللاصعلافرطب
.تيزلاىوتسم

كرحملاتيزةفاضإبجيىتم

ةقطنملانعتيزلاىوتسمضافخنادنع
ىوتسمسايقاصعةفاحيفةضرعتسملا
ةقيقد١٥ةدمللمعيالكرحملاناكوتيزلا

)تراوك١(رتل١ةفاضإبكيلعفلقألاىلع
ةداعإمثهمادختسابحصنييذلاتيزلانم
تيزرايتخا"ناونعلاعجار.ىوتسملاصحف
يفدعباميفدريسيذلا"حيحصلاكرحملا
عوننأشبحرشىلعلوصحللمسقلااذه
ةردقةفرعمل.همادختسايغبنييذلاتيزلا
تاعسلاعجار،كرحملاتيزقفارمةبلع
.٣٢٦/تافصاوملاو

هيبنت

نإ.مزاللانمرثكأتيزةفاضإمدعبجي
تحتوأقوفعقتيتلاتيزلاتايوتسم
اصعىلعنيبملالوبقملاليغشتلاىدم
ةرضمنوكتتيزلاىوتسمسايق
قوفعقيتيزلاىوتسمناكاذإ.كرحملاب
كرحملايفدجويهنأيأ(ليغشتلاىدم
قوفامىلإتيزلالصيثيحبريثكتيز
قاطننيبتيتلاةعطاقتملاةمالعلاةقطنم
كرحملاباصيدقف)حيحصلاليغشتلا
نمللقوأضئافلاتيزلاغرفأ.رارضأب
ةنايصينفىلإأجلاوةرايسلاةدايق
.ةضئافلاتيزلاةيمكةلازإلفرتحم

٢٤٣/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاتيزةئبعتءاطغناكمىلعفرعتلل

لصيثيحبتيزلانمًةبسانمًةيمكفضأ
ليغشتللمزاللاناكملاىلإىوتسملا
ًةرمتيزلاىوتسمسايقاصععفدا.حيحصلا
.ءاهتنالادنعلخادلاىلإىرخأ

حيحصلاكرحملاتيزرايتخا
لكىلعحيحصلاكرحملاتيزرايتخادمتعي
ةجردوةبسانملاتيزلاتافصاومنم
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.ةجوزللا
.٣٢٢/اهبىصوملا

تافصاوملا
لماكلابةيقيلختلاكرحملاتويزمدختسا
تويز.dexos1تيزلاتابلطتميفوتستيتلا
اهنألGMةطساوبةدمتعملاكرحملا
ةزيممنوكتdexos1تابلطتميفوتست
.dexos1دامتعالاراعشب
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هيبنت

ىصوملاكرحملاتيزلامعتسامدعنإ
ًارارضأكرحمللببسيدقهلداعياموأهب
.ةبكرملانامضاهيلعيرسيال

ةجوزللاةجرد
ةجوزلةجردبكرحمتيزمدختسا

SAE 0W-20.

حصني،ةبسانمةجوزلةجردهلتيزرايتخادنع
.ةحيحصلاتافصاوملايبليتيزرايتخاباًمود
اذهيفًاقباسدراولا"تافصاوملا"رظنا
.مسقلا

تيزتادايز/كرحملاتيزتافاضإ
كرحملا
قيقحتل.تيزلاىلإداوميأةفاضإمدعبجي
كيلعام،كرحملاةيامحلوزيمتملاءادألا
يتلاواهبحصنُييتلاتويزلامادختساىوس
.dexos1تابلطتميفوتست

تيزماظنىلعتادايزعضوبىصويالثيح
ضّرعينأنكميكلذنألًارظن،كرحملا
نامضاهيلعيرسيالتايفلتلكرحملا
.ةبكرملا

لمعتسملاتيزلايفلعفتاذام
داومىلعةلمعتسملاكرحملاتويزيوتحت
ببستدقوةرشبلابةراضنوكتدقةنيعم
ضيرعتبنجتبجيفهيلعو.ناطرسلاضرم
.ةليوطةرتفلةلمعتسملاتويزللةرشبلا
ءاملابكرافظأوكترشبفيظنتىلعصرحا
.نيديللديجفظنممادختسابوأنوباصلاو
يوتحتيتلاشامقلاعطقوسبالملالسغا
ةقيرطباهنمصلختوأكرحمتيزىلع
صوصخبعنصملاتاريذحتعجار.ةبسانم
.اهنمصلختلاةيفيكوتيزلاتاجتنممادختسا
ىلعًارطخةلمعتسملاتويزلالكشتدق
صرحاف،تيزلارييغتيفةبغرلادنع.ةئيبلا
لبقرتلفلانملماكلابتيزلاغيرفتىلع
لمعتسملاتيزلاءاقلإبنجت.هنمصلختلا
يفوأضرألاىلعهبكسوأةمامقلايف
ىلعصرحاو.هايملارداصميفوأتاعولابلا
ىلإهبباهذلاقيرطنعهريودتةداعإ
.ةلمعتسملاتويزلاعمجتيتلانكامألا

كرحملاتيزرمعماظن
كرحملاتيزرييغتبجيىتم
رتويبمكلابلمعيماظنىلعةبكرملايوتحت
تيزرييغتلبسانملاتيقوتلاكلحضوي
نمةعومجمىلإكلذدنتسي.رتلفلاوكرحملا
ةجردوكرحملاتارودددعلمشتلماوعلا
ثيح.ةعوطقملالايمألاددعوكرحملاةرارح
ةرملكيفةعوطقملاةفاسملافلتختدق

ىلعكلذو،تيزلارييغتبًابلاطماهيفنوكت
نييعتةداعإبجيو.ةدايقلافورظبسح
،تيزللرييغتةيلمعلكدعبتيزلارمعماظن
ةروصبلمعلايفهرارمتسانامضلكلذو
.ةحيحص
يفأدبدقتيزلارمعنأماظنلاحضويامدنع
رييغتةرورضىلإريشياذهفضافخنالا
تيزرييغتءاجرلاةلاسررهظت.تيزلا
تقوعرسأبتيزلارييغتبجي.ًابيرقكرحملا
)ليم٦٠٠(مك١٠٠٠ةفاسملالخنكمم
ماظننمةلاسررهظتالأنكمملانم.ةيلاتلا
تيزلارييغتةرورضىلإريشتتيزلارمع
ةلاحيفكلذوةلماكةنسىلإلصتةدمل
تيزرييغتبجي.ةيلاثملافورظلايفةدايقلا
،لقألاىلعًايونسةدحاوةرمرتلفلاوكرحملا
ةيلمعدعبماظنلانييعتةداعإبجيامك
نوبردمصاخشأليكولاىدلرفوتي.رييغتلا
لمعلااذهنودؤيسةمدخلالامعأىلع
نأمهملانمهنأامك.ماظنلاطبضنوديعيو
فيرصتتارتفبسحماظتنابتيزلاصحفت
.بسانملاهاوتسمىلعظافحلاوتيزلا
قيرطنعماظنلانييعتةداعإةلاحيفو
مك٥٠٠٠دعبتيزلارييغتبجي،أطخلا
رييغتاهيفمتةرمرخآذنم)ليم٣٠٠٠(
تيزلارمعماظننييعتةداعإبجي.تيزلا
.تيزلارييغتاهيفمتيةرملكيف
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٢٤٧ ةبكرملابةيانعلا
تيزرمعماظننييعتةداعإةيفيك
كرحملا
متيةرملكيفماظنلانييعتةداعإبجي
ماظنلانكمتيثيحبكرحملاتيزرييغتاهيف
بجييتلاةمداقلاةرملاتيقوتباسحنم
:ماظنلانييعتةداعإل.كرحملاتيزرييغتاهيف

تامولعمزكرممكحترصانعمادختساب.١
رهظت،ةدايقلاةلجعنيميىلعقئاسلا
تامولعمزكرمبتيزلاةيحالصةلاسرلا
قئاسلاتامولعمزكرمرظنا.قئاسلا
)DIC(/ةرتفلانوكتامدنع.١٢٤
ةلاسرلارهظتس،ةليلقتيزللةيقبتملا
يفًابيرقكرحملاتيزرييغتءاجرلا
.ضرعلاةدحو

رصانعبSELىلعةليوطةطغضطغضا.٢
ةدعلقئاسلاتامولعمزكرممكحت
تيزرييغتءاجرلاةلاسرلاءاغلإلناوث
تيزلاةرتفطبضةداعإوًابيرقكرحملا
.٪١٠٠ىلع
رمعةشاشنييعتدعتالأىلعصرحا
رخآتقويأيفدصقريغنعتيزلا
ةداعإرذعتيثيح.تيزلارييغتدعبالإ
يفتيزلارييغتدعبالإةقدبهنييعت
.ةيلاتلاةرملا

تيزلارمعماظننييعتةداعإنكميامك
:يليامك

زكرميفتيزلاةيحالصضرع.١
زكرمعجار.)DIC(قئاسلاتامولعم
.١٢٤/)DIC(قئاسلاتامولعم

ةياهنلاىلإدوقولاةساودطغضا.٢
.ٍناوثسمخلالختارمثالثاهررحو
تيزرييغتءاجرلاةلاسرلارهظتملاذإ
متدقهنأينعياذهف،ًابيرقكرحملا
.ماظنلانييعتةداعإ

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
يفهيلعصوصنملاةيكيتاموتوألاسورتلا
/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا

٣٢٢.

ةنايصلاتارتفيفحشرملاولئاسلالدبتسا
.٣١٥/ةنايصلالودجيفةجردملاةلودجملا
سورتلاقودنصلئاسلامعتسانمدكأت
ميحشتلاداومولئاوسلايفةروكذملا
.٣٢٢/اهبىصوملا

كرحملاءاوهفظنم/حشرم
٢٤٣/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.كرحملاءاوهرتلف/يقنمناكمىلعفرعتلل
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ةبكرملابةيانعلا٢٤٨
ءاوهرتلف/يقنمنمققحتلابجيىتم
كرحملا
رييغتلةددحملاةينمزلاددملاىلعفرعتلل
لودجعجار،كرحملاءاوهحشرمصحفو
.٣١٥/ةنايصلا

ءاوهرتلف/يقنمنمققحتلامتيفيك
كرحملا
ةفوشكمكرحملاءاوهحشرمةحتفكرتتال
ليغشتبمقتالوكرحملاليغشتءانثأ
ةلازإلبق.ةحتفلاهذهفشكءانثأكرحملا
فيظنتىلعصرحا،كرحملاءاوهحشرم
.بئاوشوأةبرتأيأنمهبةطيحملاةقطنملا
ءاوهحشرمكّرح.كرحملاءاوهحشرملزأ
ةلازإل)ةرايسلانعاًديعب(قفربكرحملا
اًثحبكرحملاءاوهحشرمصحفا.هنمةبرتألا
هضرعتلاحهلادبتسابمقو،تايفلتيأنع
وأكرحملاءاوهحشرمفيظنتبنجت.فلتلل
ءاوهلاوأءاملاةطساوبهتانوكمنميأ
.طوغضملا

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمنمققحتلل
:هلادبتسال

يغارب.١
يئابرهكلصوم.٢
ءاوهلابوبنأتيبثتكبشم.٣
.ءاوهلارتلف/يقنمةعومجمناكمددح.١

كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
/٢٤٣.

ريرحتةطساوبجرخملابوبنألصفا.٢
.)3(ءاوهلابوبنأتيبثتكبشم

ةعطقو)2(يئابرهكلالصوملالصفا.٣
.ءاطغلانملصوملا

ةدوجوملا)1(ةعبرألايغاربلاكفبمق.٤
.ءاطغلاعفراوةبلعلاءاطغةمقىلع

نمكرحملاءاوهرتلف/يقنمعزنا.٥
خاسوألافيظنتىلعصرحا.ةبلعلا
.نكممردقىصقأب

يفبرستلاعناومحوطسفظن.٦
.ةبلعلاوكرحملاءاوهرتلف/يقنم

وأكرحملاءاوهرتلف/يقنمصحفا.٧
.هلدبتسا

بيكرتةداعإل4-2تاوطخلاسكعا.٨
.رتلفلاءاطغتيبم

ريذحت}
مدععمكرحملاليغشتببسُينأنكمي
وأكضرعتىلإءاوهلارتلف/يقنمدوجو
دنعرذحلاخوت.قورحللنيرخآلاضرعت
ليغشتبنجت.كرحملاىلعلمعلا
رتلف/فظنموةرايسلاةدايقوأكرحملا
اًبهلدجويدقف،ليغشتلافاقيإديقءاوهلا
.لمعلانعكرحملافقوتةلاحيف
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٢٤٩ ةبكرملابةيانعلا

هيبنت

،ءاوهلارتلف/يقنمدوجومدعةلاحيف
ىلإةلوهسبةبرتألالخدتنأنكمي
صرحا.فلتلاهبقحليدقامم،كرحملا
يفءاوهلارتلف/يقنمتيبثتىلعًامئاد
.ةدايقلاءانثأبسانملاهناكم

ديربتلاماظن
ةجردرارقتساىلعديربتلاماظنظفاحي
مزاللايعيبطلالدعملايفكرحملاةرارح
.ليغشتلل

ديربتلالولحمعافدنانازخ.١

لولحمعافدنانازخطغضءاطغ.٢
ديربتلا

كرحملاديربتةحورم.٣

ريذحت}
تحتةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
ليغشتمدعةلاحيفىتحءاطغلا
يفببستتنأنكمملانموكرحملا
سبالملاونيديلاداعبإىلعصرحا.ةباصإ
ةدوجومةيئابرهكةحورمةيأنعتاودألاو
.ةبكرملاكرحمءاطغتحت

ريذحت}
وأ،ريتايدارلاميطارخوأناّخسلاسملتال
نوكتنأنكمي.كرحملاءازجأنماهريغ
مقتال.كقرحتنأنكميواًدجةنخاس
.برستدوجوةلاحيفكرحملاليغشتب
نكمي.ديربتلالئاسلكبرستينأنكمي
يفقيرحثودحيفكلذببستينأ
يأحالصإبمق.كقرحينأنكميوكرحملا
.ةبكرملاةدايقلبقبرست

كرحملاديربتلولحم
ديربتلولحمبألمُيةبكرملايفديربتلاماظن
ديربتلالولحمنإ.DEX-COOLتاكرحملا
وأتاونس٥ةدملةبكرملايفىقبيلممصم
امهيأ،)ليم١٥٠٠٠٠(مك٢٤٠٠٠٠ةفاسم
.ًالوأثدحي
ةيفيكوديربتلاماظنحرشتةيلاتلاطاقنلا
دنعهتفاضإوديربتلالولحمنمققحتلا
كرحملاةرارحةجردعافتراعجار.هضافخنا
كرحملاضرعتدنع،٢٥٢/ةطرفمةروصب
.ةطرفملاةنوخسلاةلكشمل

همادختسانكمياذام

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل
ضرعتينأنكمملانمفهيلعًءانبو
مادختسادنعةديدشلاةنوخسللكرحملا
نكلو،ميلسلاريغجيزملاوأيداعلاءاملا
ةرارحلانمريذحتةلاسررهظتنل
يفنارينلابشنتنأنكميامك.ةطرفملا
.قورحللنورخآلاوتنأضرعتتوكرحملا
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٠
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
ةفرغيفديربتلالئاسعافدنانازخدجوي
عجار.ةبكرملانمبكارلابناجىلإكرحملا
.٢٤٣/كرحملاةريجحىلعةماعةرظن

دنعٍوتسمحطسىلعةبكرملانوكتنأبجي
.ديربتلالولحمىوتسمصحف

لولحمةيؤرنكمأاذإامةفرعملققحت
اذإو.ديربتلالولحمعافدنانازخيفديربتلا
لئاسعافدنانازخلخادديربتلالئاسناك
نأبجي.دربيىتحرظتناف،يلغيديربتلا

ةمالعلاقوفديربتلالولحمىوتسمنوكي
full cold)نكيملاذإامأ.)درابئلتمم

يفبيرستدوجولمتحيف،كلذكعضولا
.ديربتلاماظن
ىوتسمنكلواًيئرمديربتلالئاسناكاذإ
،ىلعأوأدرابئلتممةمالعدنعسيللئاسلا
نازخيفديربتلالئاسةفاضإةيفيك"عجارف
.يلياميف"ديربتلالئاسعافدنا

نازخىلإديربتلالولحمةفاضإةيفيك
ديربتلالولحمعفد

ريذحت}
ىلعبكسنملاديربتلالولحملنكمي
ثيح.كقرحينأةنخاسلاكرحملاءازجأ
نيليثإلاةدامىلعديربتلالولحميوتحي
تناكوللاحيفقرتحتفوسو،لوكيلج
.ةيافكلاهيفامبةنخاسكرحملاءازجأ

ريذحت}
ضعبوأ،يداعلاءاملايلغينأنكمي
ةدميف،ًالثملوحكلاكىرخألالئاوسلا
ةقرغتسملاةينمزلاةدملانملقأةينمز
.بسانملاديربتلالولحمجيزمنايلغل

)عبتي(
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٢٥١ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

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

قفربطغضلاءاطغةرادإيفرمتسا.٢
.هعزننمنكمتتنأىلإ

ديربتلالولحمعافدنانازخألما.٣
ةمالعلاىتحبسانملاجيزملاب

full cold)درابئلتمم(.
ىلعتبثملاطغضلاءاطغجارخإعم.٤

ليغشتبمق،ديربتلالئاسقفدتجيرهص
ريشيىتحروديهكرتاوكرحملا
ديربتلئاسةرارحةجردسايقم
اًبيرقتةيوئم٩٠°ىلإكرحملا
.)تياهنرهف°١٩٥(
ىوتسمضفخنينأنكمي،كلذدنع
ناكاذإ.نازخلالخادديربتلالولحم
جيزملانمديزملافضأ،لقأىوتسملا
لولحمعافدنانازخىلإبسانملا
ةمالعلاىلإىوتسملالصيىتحديربتلا

full cold)درابئلتمم(.
هناكمىلإطغضلاءاطغدعأ.٥

.هطبرمكحأو
ديربتلالئاسىوتسمةحصنمدكأت.٦

لئاسدربينأدعبوكرحملافاقيإدعب
ءلمءارجإدعأ،رمألامزلاذإ.ديربتلا
.٦ىتحو١ةوطخلانمديربتلالولحم
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ةبكرملابةيانعلا٢٥٢

هيبنت

دق،ماكحإبطغضلاءاطغبيكرتمتيملاذإ
ضرعتيدقوديربتلالولحملنادقفثدحي
نأىلعصرحا،اذلو.فلتللكرحملا
ةروصبًامكحمطغضلاءاطغنوكي
.ةحيحص

كرحملاةرارحةجردعافترا
ةطرفمةروصب

هيبنت

دوجوةلاحيفكرحملاليغشتبمقتال
نأنكمي.كرحملاديربتماظنيفبرست
ديربتلالولحملكنادقفاذهببسي
مق.ةبكرملاوماظنلافلتينأنكميو
.روفلاىلعتابرستيأحالصإب

نمريذحتللتارشؤمةدعةبكرملابتبثم
.ةطرفملاكرحملاةنوخس
ىلعديربتلالئاسةرارحةجردلسايقمدجوي
سايقمعجار.ةبكرملابتادادعلاةعومجم
.١١٣/كرحملاديربتلئاسةرارحةجرد

لئاسرلاكانه،كلذىلإةفاضإلاب
ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE

،)كرحملافقوأاًدجنخاسكرحملا(
ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE

عضويفكرحملاعضاًدجنخاسكرحملا(
يفكرحملاةوقضيفختمتو،)ءاطبإلا
.)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

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

.طغضلاءاطغكلذيفامب،ًانخاسديربتلا
ءاطغوديربتلاماظندربيىتحرظتنا
.طغضلا

ةفرغنمًاجراخراخبلانكيملاذإ
كرحملا
ةلاسرلا

ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE
وأ)كرحملافقوأاًدجنخاسكرحملا(

ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE
عضويفكرحملاعضاًدجنخاسكرحملا(
ديربتلئاسىوتسمبناجب،)ءاطبإلا
.ةريطخةلكشمىلإريشتدق،ضفخنم
ةرارحةجردعافترانمريذحترهظاذإ
ةيؤرةيناكمإمدععم،ةطرفمةروصبكرحملا
لكشتالدقف،هتوصعامسوأراخبيأ
دقًانايحأهنإثيح.ةريبكةروطخةلكشملا
:تالاحيفًاليلقكرحملانخسي
.راحٍموييفةيلاعلاتاعفترملادوعص.
ةعرسبةدايقةرتفدعبةبكرملافقوت.

.ةيلاع
ةمحزيفةليوطتارتفلةبكرملاؤطابت.

.رورملا
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بحسرظنا؛ةروطقملةبكرملابحس.

.٢٣٠/ةروطقم

ةلاسرلاترهظاذإ
ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE

وأ)كرحملافقوأاًدجنخاسكرحملا(
ENGINE OVERHEATED STOP ENGINE

عضويفكرحملاعضاًدجنخاسكرحملا(
عافدناىلعلدتةمالعيأنودب)ءاطبإلا
وأةقيقدةدمليليامبّرجف،ةرخبألا
:كلذوحن

.ءاوهلافييكتليغشتفاقيإ.١
ةرارحةجردىلعأىلعناخسلاليغشت.٢

ذفاونلاحتفا.ةحورمةعرسىلعأو
.ةرورضلابسح

،كلذبمايقللاًنمآعضولاناكاذإو.٣
،قيرطلابناجىلعكتبكرمنكراف
)N(وأ)نكرلا()P(عضولاىلإلقناو
عضويفكرحملاكرتاو،)دياحم(
.دياحملانارودلا

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

لسغلالئاس
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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.ليسغلازمرهيلعرهظييذلاءاطغلاحتفا
.نازخلائلتميىتحليسغلالئاسفضأ
٢٤٣/كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
.نازخلاناكمىلعفرعتلل

هيبنت

يذلالسغلالئاسمدختستال.
ةيطغألانمةيعونيأىلعيوتحي
رمألااذهيدؤيدقف.ءامللةداضملا
وأتاحساملاتارفشكاكتحاىلإ
.اهتابثمدع

كرحملاديربتلولحممدختستال.
ليسغل)ديمجتللةمواقمةدام(
ىلإاذهيدؤيدق.يمامألاجاجزلا
ليسغماظنيففلتثادحإ
.ءالطلايفويمامألاجاجزلا

ليسغلالئاسعمءاملاطلختال.
نأنكميثيح.مادختساللدعُملا
لولحملاديمجتيفءاملاببستي

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

لئاسنازخيففلتثادحإو
ىرخألاءازجألايفوليسغلا
.ليسغلاماظنل

،زّكرملسغلئاسمادختسادنع.
ةكرشلاتاميلعتعابتابجي
.ءاملاةفاضإصوصخبةعّنصملا

ةثالثىلإليسغلالئاسنازخألما.
سقطلانوكيامدنعطقفهعابرأ
ةصرفحيتتثيحب.ةدوربلاديدش
امم،دمجتثدحاذإلئاسلاددمتل
ناكاذإنازخلافلتىلإيدؤيدق
.هرخآىلإًائلتمم

لمارفلا
تارشؤملمارفلاصارقأةناطبعمرفوتي
ةلاحيفةربنلايلاعًاريذحتردصُتةجمدُم
متيدق.هرييغتةرورضولمارفلاةناطبلكآت
دقوأةعطقتمةروصبريذحتلاتوصعامس
كرحتءانثأًارمتسمريذحتلاتوصلظي
ةساودىلعطغضلادنعءانثتساب،ةرايسلا
.ةوقبلمارفلا

ريذحت}
نألمارفلالكآتنمريذحتلاتوصينعيو
تقويفديجلكشبلمعتنللمارفلا
.مادطصاعوقوىلإكلذيدؤيدقو.بيرق
،لمارفلالكآتريذحتتوصعامسدنع
.ةبكرملاىلعةمدخلاءارجإبجي

هيبنت

ةلاحيفةدايقلايفرارمتسالايدؤيدق
غلابمكدبكتىلإلمارفلاةناطبلكآت
.لمارفلاحالصإلةظهاب

وأةنيعمةيئيبفورظيفةدايقلاببستتدق
نمعفترمتوصرودصيفنيعمخانميف
دنعوأةرملوألاهيلعطغضلادنعلمارفلا
رمألااذهربتعيالو.ةفخباهيلعطغضلا
.لمارفلايفلطعثودحىلعًارشؤم
ًةيرورضماكحإبةطوبرملاليماوصلاربتعُت
ةرادإمتيامدنع.لمارفلاضّبنتيدافتل
يأنعًاثحبلمارفلاةناطبصحفا،تاراطإلا
ةروصبتالجعلاليماوصطبراو،لكآت
تافصاوملبسانملالسلستلابةيواستم
.٣٢٦/تافصاوملاوتاعسلاعجار.مزعلا
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يفاهعيمجلمارفلاتاناطبلادبتسامزلي
.ةرملك

لمارفلاةساوداهعطقتيتلاةفاسملا
ةساوددُعتملاذإكليكوىلإعوجرلاكنكمي
ةلاحيفوأ،يعيبطلاعافترالاىلإلمارفلا
اهعطقتيتلاةفاسملايفةريبكةدايزدوجو
ىلعتارشؤمربتعتضارعألاهذه.ةساودلا
.لمارفللةمدخءارجإةرورض

لمارفلاماظنءازجألادبتسا
ةديدجرايغعطقمادختساىلعاًمودصرحا
لمعتالدقو.لمارفلاماظنلةدمتعمو
هذهعابتامدعةلاحيفديجلكشبلمارفلا
ءادألاىلعلوصحلانكميالدقو.تاداشرإلا
جئاتنلافلتختولمارفلانمعقوتملالثمألا
رايغعطقبيكرتةلاحيفكلذوريبكلكشب
بيكرتلاةلاحيفوأةحيحصلاريغلمارفلا
.حيحصريغلكشب

لمارفلاتيز

لئاسبةيسيئرلاةلمرفلاةناوطسأنازخألمُي
DOTلمارفلا ىلعةماعةرظنعجار.3
.نازخلاعقومديدحتل٢٤٣/كرحملاةريجح
ىوتسمضافخنانارسفيطقفناببسكانه
:نازخلايفلمارفلالئاس
امدنع.لمارفلاةناطبليعيبطلالكآتلا.

عفتريس،ةديدجتاناطببيكرتمتي
.ىرخأةرمتيزلاىوتسم

لمارفلاماظنيفلئاسللبرستثودح.
لمارفلاماظنحالصإبمق.يكيلورديهلا
يفبرستثودحلاحيف.يكيلورديهلا
.ةديجةروصبلمارفلالمعتنل،لئاسلا

نازخءاطغلرمتسملافيظنتلاىلعصرحا
ةطيحملاةقطنملاكلذكولمارفلاتيز
.هتلازإلبقءاطغلاب
دعاستنلو.ةياهنلاىتحلمارفلاتيزألمتال
يفةلكشملالحيفلئاسلاةفاضإةيلمع
ةلاحيفتيزلافيضأاذإ.برستثودحةلاح
نمربكأةيمككانهنوكتسفتاناطبلالكآت
تاناطبلابيكرتدنعتيزلانممزاللا
بسحهتلازإوأتيزلاةفاضإكنكمي.ةديدجلا
ناكاماذإةلاحيفطقفكلذوةرورضلا
.ةيكيلورديهلالمارفلاماظنىلعلمعلا

ريذحت}
تيزنمةريبكةيمكةفاضإمتاذإ
كرحملاىلإدتميدقهنإف،لمارفلا
دحىلإًانخاسكرحملاناكاذإلعتشيو
وأتنأىذأللضرعتتدق.لاعتشالابحمسي
ةبكرملاضرعتتدقكلذكو،كعمنم
اذإالإلمارفلاتيزةفاضإبنجت.فلتلل
لمارفلاماظنىلعلمعلاناك
.ةيكيلورديهلا

ءيضي،لمارفلاتيزىوتسمضفخنيامدنع
ماظنريذحتءوضعجار.لمارفلاريذحت
.١١٨/لمارفلا

.تقولارورمبءاملالمارفلالئاسصتمي
ةينمزلاةدملايفلمارفلالئاسلدبتسا
عجار.ةلمرفلاءادأفعضبنجتلةددحملا
.٣١٥/ةنايصلالودج

لمارفلالئاسصحف
ىلإرظنلالالخنملمارفلالئاسصحفا
ىلعةماعةرظنعجار.لمارفلالئاسنازخ
.٢٤٣/كرحملاةريجح
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ةمالعلاقوفلئاسلاىوتسمنوكينأبجي
MIN)كلذكنكيملاذإ.)ىندألادحلا،

امةفرعملةيكيلورديهلالمارفلاماظنصحفا
.بيرستكانهناكاذإ
لمارفلاماظنىلعلمعلاءاهنإدعب
قوفىوتسملانأنمدكأت،ةيكيلورديهلا
قوفسيلنكلو)ىندألادحلا(MINةمالعلا
.)ىصقألادحلا(MAXةمالع

فيضُتاذام
DOTلمارفلالئاسطقفمدختسا 3
.ةفيظنوةقلغمةوبعنمGMنمدمتعملا
/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار

٣٢٢.

ريذحت}
ريغوأثولملمارفلئاسمادختسانإ
فلتىلإيدؤيدقتافصاومللقباطم
دقفىلإكلذكيدؤيدقو.لمارفلاماظن
جتنيدقاممةرايسلاةلمرفىلعةردقلا
تيزًامئادمدختسا.ةريطخثداوحهنع
.بسانملاGMنمدمتعملالمارفلا

هيبنت

حطسألاىلعلمارفلاتيزبكسنااذإ
فلتىلإيدؤيدقفةبكرمللةيلطملا
ليسغبروفلاىلعمق.ءالطلابيطشت
.ةيلطملاحطسألا

ةيراطبلا
عزنتال.ةنايصيألجاتحتالةيلصألاةيراطبلا
.لئاوسيأةفاضإبمقتالوءاطغلا
ةقاطبىلعضورعملارايغلاةعطقمقرعجار
ةجاحلادنعكلذوةيلصألاةيراطبلاةيمست
ةماعةرظنعجار.ةديدجةيراطبءارشىلإ
ىلعفرعتلل٢٤٣/كرحملاةريجحىلع
.ةيراطبلاناكم

ريذحت}
بهللارداصمنميأوأباقثمدختستال
تجتحااذإو.ةبكرملاةيراطبنمبرقلاب
مدختساف،ءوضلانمديزمىلإ
.ضماوحابصم
.ةبكرملاةيراطبنمبرقلابنخدُتال
مق،ةبكرملاةيراطبنمبرقلابلمعلادنع
.ةيقاوتاراظنمادختسابكينيعةيامحب
.ةبكرملاتايراطبنعاًديعبلافطألاقبا
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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
لدعمديدحتل٣١٥/ةنايصلالودجعجار
.ميحشتلاتيزصحف

ميحشتلاتيزصحفمتيفيك
فقتنأيغبني،ةقيقدهءارقىلعلوصحلل
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملا

ةئبعتلاةدادس.١

غيرفتلاةدادس.٢
ةحتفعاقنمىندألئاسلاىوتسمناكاذإ
قودنصيفةدوجوملا)1(ةئبعتلاةدادس
تيزنمليلقلاةفاضإمزلتسف،لقنلا
ميحشتلاتيزنمةيفاكةيمكفضأ.ميحشتلا
ةدادسةحتفلفسأىلإىوتسملاعفرل
ةروصبةدادسلاقالغإبنجت.)1(ةئبعتلا
.اهيفغلابم

همادختسانكمياذام
ىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاىلإعجرا
ميحشتلاتيزعونديدحتل٣٢٢/اهب
.همادختسابولطملا

يمامألاروحملا
ميحشتلاتيزصحفمتيىتم
روحملالئاسنمققحتلايرورضلانمسيل
دوجويفهبتشيملام،ةيرودةروصبيمامألا
نادقف.يداعريغجيجضعامسوأبرست
.امٍةلكشمىلإريشينأنكميلئاسلا
.اهحالصإىلعلمعاوةلكشملاهذهصحفا
عجار.ةدقعمنوكتنأنكميةمدخلاهذه
.ليكولاعمرمألا
ةروصبءابرهكلابلسغتاودأمدختستال
جتانلافقأوأ/ولقنلاقودنصىلعةرشابم
تاذهايملانأل.يفلخلا/يمامألاروحملا
لافقألاحتفىلإيدؤتدقعفترملاطغضلا
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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

ةكرحلائدابحاتفمصحف

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم

.ةيداعلالمارفلاونكرلالمارفقّشع.٢
ىلعنكو،دوقولاةساودمدختستال
لاحلايفكرحملاءافطإلدادعتسا
.هليغشتروف

لكيفكرحملاليغشتءدبلواح.٣
عضولايفةبكرملاليغشتبجي.رايغ
P)نكر(وأN)متاذإ.طقف)دياحم
،رخآعضويأيفةبكرملاليغشت
.ةمدخلابلطاوليكولابلصتاف

لفقيفمكحتلاةفيظوصحف
سورتلاقودنصلقن
يكيتاموتوألا

ريذحت}
ةبكرملاكرحتتدق،صحفلااذهءارجإدنع
ىذألابكعمنموأتنأباصتدقو.ًةأجف
.ةبكرملاكرحتلةجيتن

دكأت،صحفلاةيلمعيفعورشلالبق.١
.ةبكرملالوحةيفاكةحاسمدوجونم
.ةيوتسمضرأىلعةبكرملانكربجي

ىلعنك.نكرلالمارفمدختسا.٢
يفةيداعلالمارفلامادختسالدادعتسا
.كرحتلايفةبكرملاتأدباذإلاحلا

حاتفمردأ،ًائفطنمكرحملانوكيامدنع.٣
)ليغشت(ONعضولاىلعلاعشإلا
نودب.كرحملاليغشتبمقتالنكلو
لواح،ةيداعلالمارفلاىلعطغضلا
Pعضولانمسورتلالقنعارذكيرحت
نمرثكأةوقبهيلعطغضلانود)نكر(
نملقتناوعارذلاكرحتاذإ.مزاللا
ليكولابلاصتالابجيف،يلاحلاهعضو
.ةمدخلابلطل
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عضولاةيلآونكرلالمارفصحف
P)نكرلا(

ريذحت}
ةبكرملاأدبتدق،صحفلااذهءارجإدنع
نموأتنأىذأللضرعتتدق.كرحتلايف
نمدكأت.تاكلتممللفلتثدحيدقو،كعم
ًابسحتةبكرملامامأةيلاخةحاسمدوجو
مادختسالدادعتساىلعنك.اهكرحتل
تأدباذإلاحلايفةيداعلالمارفلا
.كرحتلايفةبكرملا

ةروصبردحنمناكمىلعةبكرملانكرا
.رادحناللةهجاومةبكرملالعجعم،ةبسانم
مق،ةيداعلالمارفلاىلعكمدقعضودنع
.نكرلالمارفنييعتب
لمارفلكاسمإلاةردقصحفتيكل.

لمعيكرحملانوكةلاحيف:نكرلا
Nعضولاىلعةكرحلالقنزاهجعارذو
ىلعنمٍءطببكمدقةلازإبمق)دياحم(
كلذيفرمتسا.ةيداعلالمارفلاةساود
طقفةفقوتمةبكرملانوكتىتح
.نكرلالمارفةطساوب

Pلمارفةيلآكاسمإةردقصحفل.
مقكرحملاليغشتءانثأ:)نكرلا(
مث.)نكرلا(Pلمارفعضوىلإرييغتلاب
.ةيداعلالمارفلامثنكرلالمارفررح

.ةبولطمةمدخلاتناكاذإكليكوبلصتا

تاحساملاشيرلادبتسا
جاجزلاتاحسامةرفشصحفمتينأدبال
.لكآتلاوأرسكللاهضرعتلامتحاليمامألا
عطقعجارنيبسانملاسايقلاوعونلاةفرعمل
.٣٢٣/ةنايصللةليدبلارايغلا

هيبنت

لاحيففلتلليمامألاجاجزلاضرعتيدق
مدعلظيفهلةحساملاعارذةسمالم
نامضيرسينل.ةحساملاةشيردوجو
عدتال.اهلضرعتترارضأةيأىلعةبكرملا
.يمامألاجاجزلاسمليةحساملاعارذ

ةيمامألاتاحساملاةرفشلادبتسا
:ةحساملاةرفشةعومجملادبتسال

ًاديعبجاجزلاةحسامةعومجمبحسا.١
.يمامألاجاجزلانع

ةرفشطسويفدوجوملاجالزملاعفرا.٢
يعارذلاصتاناكموهوةحساملا
.ةحاسملا

بحسا،اًحوتفمجالزملانوكيامنيب.٣
جاجزلاهاجتابلفسأللةحساملاةشير
نماهريرحتلةيفاكةفاسمبويمامألا
.ةفوقعملاةحساملاعارذةياهن

.ةحساملاةرفشلزأ.٤
شيرلادبتسال٣-١تاوطخلاسكعا.٥

.تاحساملا

ةيفلخلاتاحساملاةرفشلادبتسا
:ةيفلخلاةحسمملاةرفشلادبتسال

عضويفةيفلخلاةحساملانوكتامدنع.١
لوصوللعفرلاجاجزحتفبمق،ءافطإلا
.ةيفلخلاةحساملاةرفش/عارذىلإ
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جاجزلاةحسامةرفشلفَقنكميال
نيعتيكلذل،يدومعلاعضولابيفلخلا
نعًاديعباهبحسدنعةطيحلاذاختا
.ةبكرملا

كفل)2(ريرحتلاعارذىلعطغضا.٢
ةحساملاعارذىلعطغضاو،فاطخلا
.)3(ةشيرلاةعومجمنمهجارخإل)1(

ةديدجلاةرفشلاةعومجمطغضا.٣
ىتحةحساملاعارذفاطخيفماكحإب
.ماكحإباهعضوميفريرحتلاعارذتبثت

ةحساملاعارذةعومجمةداعإبمق.٤
ىلعدانتسالاعضوىلإةرفشلاو
.جاجزلا

جاجزلالادبتسا
جاجزلالادبتسايرورضلانمنوكيامدنع
عجار،يمامألايبناجلاجاجزلاوأيمامألا
.حيحصلالادبتسالاجاجزديدحتلكليكو

يمامألاجاجزلالادبتسا
HUDماظن

يف.HUDماظننمءزجوهيمامألاجاجزلا
جاجزلالادبتساىلإةجاحلاتعدلاح
اًصيصخممصمجاجزراضحإنيعتي،يمامألا
نمضةيساسألاتامولعملاضرعماظنل
ةروصزيمتتسالإوHUDقئاسلاةيؤرلاجم
.زيكرتلامادعنابHUDماظنلا

قئاسلاةدعاسمةمظنأ
،لادبتساىلإجاتحييمامألاجاجزلاناكاذإ
ةيمامأاريماكساسحبةبكرملازيهجتمتو
لادبتسابحصنُي،قئاسلاةدعاسمةمظنأل
.زروتوملارنجقيرطنعيمامألاجاجزلا
اًقفوليدبلايمامألاجاجزلاتيبثتبجي
ةاذاحملالجأنمزروتوملارنجتافصاومل
هذهلمعتالدق،كلذكنكيملاذإ.ةبسانملا
،ًالئاسرُضُرعتدقوأ،حيحصلكشبةمظنألا
ليكولاعجار.قالطإلاىلعلمعتالدقوأ
جاجزللبسانملالادبتساللكبصاخلا
.يمامألا

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

.٣١٥/ةنايصلالودجعجار
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كرحملاءاطغ

يفلخلاةرايسلاقودنص

ةرخؤملاباب

ةيمامألاحيباصملاهيجوت
ةيسيئرلاحيباصملابيوصتىدمطبضمتدقل
.طبضلانمديزملجاتحتالأيغبنيواًقبسم
فلتىلإةبكرملاتضرعتلاحيف،كلذعمو
حيباصملابيوصتىدمرثأتيدق،ثداحةجيتن
طبضلةرورضدوجوةلاحيفو.ةيسيئرلا
.ليكولاعجار،ةيسيئرلاحيباصملا
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ةبمللالادبتسا
ءارجإدنعوأةحيحصلاتابمللاعاونأةفرعمل
،مسقلااذهيفةروكذمريغةبمليألرييغت
.ليكولابلصتا

هيبنت

ةجهوتملاحيباصملالادبتسابنجت
دعبامتايلمعلةليدبلاLEDحيباصمب
فلتىلإكلذيدؤينأنكميثيح.عيبلا
.ةبكرملليئابرهكلاماظنلا

ةيئوضلاةيئانثلاتامامصلاةرانإ
تامامصلانمديدعلابةدوزمةرايسلاهذه
يألادبتسالعزوملابلصتا.ةيئوضلاةيئانثلا
ةيئانثلاتامامصلاصختةءاضإةعومجم
.ةيئوضلا

ماقرألاةحولحيباصم

هباشموهو،بكارلابناجيفلكشلا
قئاسلابناجيفلكشلل

ةبمللاذخأم.١

ةبمللا.٢
حيباصملاةعومجم.٣
:تابمللاهذهنمةدحاولادبتسال

هاجتاب)3(حيباصملاةعومجمعفدا.١
.ةرايسلازكرم

لفسألحابصملاةعومجمبحسا.٢
.اهتلازإل

هاجتاسكع)1(ةبمللاسبقمرِدأ.٣
ةعومجمنمهتلازإلةعاسلابراقع
.)3(حابصملا

ىلإ)1(سبقملانم)2(ةبمللابحسا.٤
.ميقتسمٍلكشبجراخلا

ةبمللاسبقميفةديدجلاةبمللاعفدا.٥
هاجتايفاهردأوميقتسمٍلكشب
لخادبيكرتلامتييكلةعاسلابراقع
.حابصملاةعومجم

اهتداعإلحابصملاةعومجمىلعطغضا.٦
يفناسللالفقمتيىتحاهعضومىلإ
.هناكم
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يئابرهكلاماظنلا
يئابرهكلاماظنلالمحةدايز
اهيمحتيكلتارهصمبةدوزمةبكرملاهذه
.يئابرهكلاماظنلاىلعدئازلالمحلانم
تازيهجتلاةيامحىلعاضيأرهاصملالمعت
.ةبكرملايفةيئابرهكلا
ًاديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملالدبتسا
.فينصتلاومجحلايفهلًاقباطم
قيرطلاىلعةلكشمدوجولاحيف
تارهصملادحألادبتسالجايتحالاو
تارهصملاضعبكانهف،ةيئابرهكلا
قودنصلايفتارهصمللطاقلموةيطايتحالا
نكمي.تادادعلاةحولرهاصملرسيألا
.ةيريبمألاةوقلاسفننمرهصمةراعتسا
جاتحتاليتلاةدوجوملاتازيملاىدحإرتخا
يفهلدبتساوةبكرملايفاهمادختساىلإ
.نكممتقوعرسأ

ةيسيئرلاحيباصملاتالباك
ةءاضإيفدئازلايئابرهكلالمحلاببستيدق
دقتالاحلاضعبيفوأ،اهئافطإوحيباصملا
حيباصملاتالباكصحفا.حيباصملالمعتال
لكشبتأفطناوتءاضأاذإًاروفةيسيئرلا
.كلذكتيقبوتأفطنااذإوأيئاقلت

يمامألاجاجزلاتاحسام
ةنوخسللضرعتيتاحساملاروتومناكاذإ
،ديلجلاوأةليقثلاجولثلاةمواقملةدئازلا
مثروتوملادربيىتحتاحساملافقوتتسف
.ىرخأةرمليغشتلامتي
ةيامحلاريفوتمتدقهنأنممغرلاىلع
ةقاطللدئازلالمحلارارضأنمتارادلل
جولثلاببسبدئازلالمحلانأالإ،ةيئابرهكلا
فلتيفببستينأنكميديلجلاوأةفيثكلا
جولثلاوليقثلاديلجلافظن.تاحساملاةلصو
لبقيمامألاجاجزلاىلعنممئادلكشب
.تاحساملامادختسا
ةيئابرهكةلكشملةجيتنلمحلاةدايزناكاذإ
حالصإنمدكأتف،جلثلاوأديلجلاببسبسيلو
.ةلكشملاهذه

ةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةيئابرهكلا
ريفوتمتدقةبكرملايفكالسألارئاود
قيرطنعةريصقلارئاودلانماهلةيامحلا
اذه.رئاودلاعطاوقوتارهصملانمةعومجم
نعةجتانلافلتلاةيناكمإريبكلكشبللقي
.ةيئابرهكلاتالكشملا

رطخ}
اهيلعةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقورهاصملا
ةصاخلاتاريبمألاةميقىلعلدتتامالع
دنعةددحملاريبمألاةميقزواجتتال.اهب
ةرادلاتاعطاقورهاصملالادبتسا
ربكأةميقمادختسانإ.ةيئابرهكلا
ةيئابرهكلاةرادلاتاعطاقوأرهاصملل
يفقيرحعالدناىلإيدؤينأنكمي
نورخآلاوأتنأضرعتتدقو.ةبكرملا
.ةافولاوأةغلابةباصإل
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٤
ةعومجملاىلإرظنا،تارهصملادحأصحفل
تناكاذإ.رهصملالخادةدوجوملاةيضفلا
،ةبئاذوأةروسكمةيلخادلاةيضفلاةعومجملا
لادبتسانمدكأت.رهصملارييغتبجيف
قباطمديدجرخآمادختساوفلاتلارهصملا
.فينصتلاومجحلايفهل
نمقباطمرهصمبًاتقؤمةناعتسالانكمي
يفرخآناكميأنمكلذوريبمألاةوقثيح
عرسأبرهصملالدبتسا.رهصملاداسفةلاح
.نكميام

كرحملاةريجحرهاصمقودنص
يفكرحملاةفرغتارهصمةعومجمدجوت
.ةبكرملابقئاسلاةهج،كرحملاةفرغ

ةعومجمىلإلوصوللءاطغلاعفرا
.تارهصملا

هيبنت

تانوكملاىلعلئاسيأبكسببستيدق
صرحا.اهفالتإيفةبكرملايفةيئابرهكلا
.ةيئابرهكتانوكمةيأةيطغتىلع

تارهصمةعومجمبتارهصمللطاقلمدجوي
.اًراسيسايقلاةزهجأةحول
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٢٦٥ ةبكرملابةيانعلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٦

مادختسالاتارهصملا
ةدعاسملاتاجردلا١

ةيئابرهكلا
ةعناملالمارفلاةخضم٢

قالغنالل
BECيلخاد٣ LT1

يلآلابكارلانامأمازح٤
قيلعتلاةيوستطغاض٥
يفينورتكلإلامكحتلا٦

ماظنللقنلاقودنص
تالجعلاعيمجبعفدلا

٧-

٨-

نكرلالمارف١٠
–/ةيئابرهكلا

١١-

١٢-

BECيلخاد١٣ LT2

BECاًفلخ١٤ 1

مادختسالاتارهصملا
١٥-

١٦-

نامأمازح١٧
يلآلاقئاسلا

١٨-

١٩-

٢٠-

يئاقلتلاطبضلا٢١
حيباصملاىوتسمل
يبلوللافلملا/ةيسيئرلا
مداعلل

دوقولاةخضم٢٢
يفمكحتلاةدحو٢٣

ةجمدملالكيهلا
تقولايفطيبثتلا٢٤

يلعفلا
ةخضمءابرهكةدحو٢٥

دوقولا

مادختسالاتارهصملا
يكيلورديهدعاسم٢٦

مكحتلارصنع/طشن
ةيراطبلادهجميظنتب

٢٧-

٢٨Upfitter 2

ةحاّسملا٣٠
ةروطقملاةهجاوةدحو٣١
٣٢-

٣٣-

فلخللعوجرلاحيباصم٣٤
ةعناملالمارفلامامص٣٥

قالغنالل
ةروطقملالمارف٣٦
٣٨-

ةروطقملافقوتحابصم٣٩
ةراشإحابصم/نميألا
فاطعنالا
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٢٦٧ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
ةروطقملافقوتحابصم٤٠

ةراشإحابصم/رسيألا
فاطعنالا

ةروطقملانكرحيباصم٤١
نميألانكرلاحيباصم٤٢
رسيألانكرلاحيباصم٤٣
3تبثملا٤٤

عافترالاىوتسمطبض٤٥
/ليغشت/ًايكيتاموتوأ
ريودت

٤٦-

4تبثملا٤٧

فلخللعوجرلاحيباصم٤٩
٥٠-

٥٢-

٥٣-

٥٤-

٥٥-

٥٦-

مادختسالاتارهصملا
٥٧-

٥٨-

ةيبوروأةروطقم٥٩
فييكتيفمكحتلا٦٠

ءاوهلا
٦١-

٦٢-

٦٣Upfitter 1

٦٤-

٦٥-

٦٦-

ةروطقملاةيراطب٦٧
ةيوناثلادوقولاةخضم٦٨
4و3مقرRCتبثم٦٩

4و3مقرVBATتبثم٧٠

٧١-

٧٣-

مادختسالاتارهصملا
يفمكحتلاةدحو٧٤

لاعشالا/كرحملا
–/لاعشإلا/تاقرفتم٧٥
لاعشإلا/ةكرحلالقان٧٦
2و1مقرRCتبثم٧٧

٢و١مقرVBATتبثم٧٨
٧٩-

٨٠-

٨١-

٨٢-

RC/ةيبوروأةروطقم٨٣

٨٥-

٨٦-

/MAF/IATساسح٨٧
TIAP/ةبوطر

يدرف-Aنقاح٨٨
يجوز-Bنقاح٨٩
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ةبكرملابةيانعلا٢٦٨

مادختسالاتارهصملا
O2رعشتسم٩٠ B

قناخلايفمكحتلا٩١
قوبلا٩٣
بابضلاحيباصم٩٤
يلاعلاءوضلاحيباصم٩٥

ةيسيئرلا
٩٦-

٩٧-

٩٨-

٩٩-

O2رعشتسم١٠٠ A

كرحملابمكحتلاةدحو١٠١
يفمكحتلاةدحو١٠٢

مكحتلاةدحو/كرحملا
سورتلاقودنصيف

ةيلخادلاةئفدتلازاهج١٠٣
يفاضإلا

ئدابلا١٠٤
105-

106-

يئاوهلاقلاغلا١٠٧

مادختسالاتارهصملا
108-

ةطرشلاتبثم١٠٩
١١٠-

111-

113-

يمامألاجاجزلاحسام١١٤
ةيفلخلاةذفانلالساغ١١٥
ىرسيلاديربتلاةحورم١١٦
ةيسيئرلادوقولاةخضم117
118-

119-

120-

يسيئرلاحابصملا١٢١
HIDنميألا

يسيئرلاحابصملا١٢٢
HIDرسيألا

ىنميلاديربتلاةحورم١٢٣

مادختسالاتالحرملا
دوقولاةخضم٩
٢٩Upfitter 2

3تبثملا٣٧

4تبثملا٤٨

فوقولاحابصم٥١
ةيوناثلادوقولاةخضم٦٤
٧٢Upfitter 1

ليغشتءدب/ليغشت٨٤
كرحملابمكحتلاةدحو٩٢
ئدابلا١١٢
ةيسيئرلادوقولاةخضم120
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٢٦٩ ةبكرملابةيانعلا
ةحولرهاصمقودنص
)نيمي(تادادعلا

تارهصمةعومجمىلإلوصولابابدجوي
ةحولةفاحىلعاًنيميسايقلاةزهجأةحول
.بكارلاةهجسايقلاةزهجأ
ةعومجمىلإلوصوللءاطغلابحسا
.تارهصملا

ةلتكنميفلخلاءزجلاىلعتالحرمكانه
طغضا،اهيلإلوصولل.ةيئابرهكلاتارهصملا
تارهصملاةلتكةلازإبمقوتاكساملاىلع
.ةيئابرهكلا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٠

مادختسالاتارهصملا
١-

٢-

٣-

4تاقحلملاليغشتسبقم٤

٥-

٦-

٧-

تازافقلاقودنص٨
٩-

١٠-

١١-

ةدايقلاةلجعليغشترصانع١٢
٨مسجلايفمكحتلاةدحو١٣
١٤-

١٥-

١٦-

١٧-

١٨-

٤مسجلايفمكحتلاةدحو١٩
يفلخلادعقملايفهيفرتلا٢٠

مادختسالاتارهصملا
بيكرت/فقسلاةحتف٢١

ةرانملا
٢٢-

٢٣-

٢٤-

٢٥-

/هيفرتلاوتامولعملاماظن٢٦
ةيئاوهلاةداسولا

/RFةذفانلاحاتفم/–٢٧
رطملارعشتسم

USB/قئاوعلافاشتكا٢٨

ويدارلا٢٩
٣٠-

٣١-

٣٢-

٣٣-

٣٤-

٣٥-

B2تادعمللصاخلارايخلا٣٦

تادعملابصاخلارايخلا٣٧
٢مسجلايفمكحتلاةدحو٣٨

مادختسالاتارهصملا
رمتسمرايتنملوحم٣٩

)ACىلإDC(ددرتمل

٤٠-

٤١-

٤٢-

٤٣-

نميألابابلاةذفانكرحم٤٤
يمامألاخافنملا٤٥
٦مسجلايفمكحتلاةدحو٤٦
٧مسجلايفمكحتلاةدحو٤٧
توصلاربكم٤٨
نميألايمامألادعقملا٤٩
3تاقحلملاليغشتسبقم٥٠

٥١-

٥٣-

٥٤-

٥٥-

٥٦-
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٢٧١ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتالحرملا
ةزجتحملاتاقحلملاةقاط٥٢

ةحولرهاصمقودنص
)راسي(تادادعلا

تارهصمةعومجمىلإلوصولابابدجوي
ةحولةفاحىلعاًراسيسايقلاةزهجأةحول
.قئاسلاةهجسايقلاةزهجأ
ةعومجمىلإلوصوللءاطغلابحسا
.تارهصملا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
١-

٢-
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٢

مادختسالاتارهصملا
٣-

1تاقحلملاليغشتسبقم٤

تاقحلملاليغشتسبقم٥
تاقحلملاةقاطنم
ةزجتحملا

تاقحلملاليغشتسبقم٦
ةيراطبلاةقاطنم

بآرملابابحتفةحاتف٧
ةرانمحاتفم/يملاعلا
SEOفقسلا

٨SEO/تاقحلملاةقاط
ةزجتحملا

٩-

٣مسجلايفمكحتلاةدحو١٠
٥مسجلايفمكحتلاةدحو١١
رصانعلةيفلخلاةءاضإلا١٢

ةدايقلاةلجعليغشت
١٣-

١٤-

١٥-

يقطنملالاعشإلاساسح١٦
لصفنملا

مادختسالاتارهصملا
ويديفلاةجلاعمةدحو١٧
ةسكاعلاةذفانلاةدحو١٨
١مسجلايفمكحتلاةدحو١٩
يمامأمعد٢٠
٢١-

٢٢-

٢٣-

ماظنلاعشإ/دربمقودنص٢٤
فييكتوديربتلاوةئفدتلا
ةئفدتلاماظنلاعشإ/ءاوهلا
ءاوهلافييكتوديربتلاو
دعاسملا

لاعشإ/تادادعلاةعومجم٢٥
صيخشتلاةدحو
لاعشإ/ةيراعشتسالا

دومعلفق/ةلامإلادومع٢٦
SEO/1ةلامإلا 1/SEO 2

ةدحو/تانايبلاطبارلصوم٢٧
قئاسلادعقم

مادختسالاتارهصملا
ءدب،يبلسلالوخدلا٢٨

ةيراطب/يبلسلاليغشتلا
ديربتلاوةئفدتلاماظن
ةدحو/ءاوهلافييكتو
ةيزكرملاةباوبلا

تايوتحملاةقرسعنام٢٩
٣٠-

٣١-

٣٢-

رسيألاأفدُملادعقملا٣٣
ةساود/نكرلانيكمت٣٤

ليدعتللةلباقةيئابرهك
٣٥-

ريودتليغشتتاقرفتم٣٦
تالومح

ةدايقلاةلجعةئفدت٣٧
2هيجوتلادومعلفق٣٨

تادادعلاةعومجمةيراطب٣٩
٤٠-

٤١-

ةيبوروأةروطقم٤٢
ىرسيلاباوبألا٤٣
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٢٧٣ ةبكرملابةيانعلا

مادختسالاتارهصملا
صاخلايئابرهكلادعقملا٤٤

قئاسلاب
٤٥-

ةئفدتوأديربتوأةيوهت٤٦
نميألادعقملا

ةئفدتوأديربتوأةيوهت٤٧
رسيألادعقملا

٤٨-

٤٩-

2تاقحلملاليغشتسبقم٥٠

٥١-

مادختسالاتالحرملا
ةزجتحملاتاقحلملاةقاط٥٢
ليغشتءدب/ليغشت٥٣
٥٤-

٥٥-

٥٦-

ةيفلخلاةرجحلاتارهصنمةلتك

فلخةعتمألاةريجحبرهاصملاقودنصدجوي
نمرسيألابناجلايفلوصولاةحول
.ةريجحلا
لاخدإلالخنمجراخللةحوللابحسا
.ةيفلخلاةفاحلابلوصولاةحتفيفعبصألا

تارهصملالكبةدوزمةبكرملانوكتالدق
.ةنيبملاتازيملاوتالحرملاو

مادختسالاتارهصملا
٢-
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٤

مادختسالاتارهصملا
يفنميألادعقملاةئفدت٣

يناثلافصلادعقم
ةنخسملاايارملا٤
ةرخؤملاباب٥
جاجزلارسك٦
جاجزلاعفر٧
قودنصبابةدحوقطنم٨

ةعتمألا
ةيفلخلاةحساملا٩
،ةيوهتلا،ةيفلخلاةئفدتلا١٠

ءاوهلافييكتخافنمو
يناثلافصلادعقميط١١
ةعتمألاقودنصبابةدحو١٢
ثلاثلافصلادعقميط١٣
يفاضإلاةقاطلاجرخم١٤

يفلخلا
ةذفانلانمبابضلاليزم١٥

ةيفلخلا
يفلخلابابضلاحابصم١٩

مادختسالاتالحرملا
ةذفانلانمبابضلاليزم١

ةيفلخلا
ةرخؤملاباب١٦
جاجزلاعفر١٧
يفلخلابابضلاحابصم١٨
ةنخسملاايارملا٢٠

تاراطإلاوتالجعلا
تاراطإ
GMنمةديدجةبكرملكزيهجتمت
اهعينصتمتةيلاعةدوجتاذتاراطإب
عينصتيفةدئارةكرشلبقنم
لوصحللنامضلابيتكعجار.تاراطإلا
تاراطإلانامضنأشبتامولعمىلع
نمديزمل.ةمدخلاىلعلوصحلانكامأو
ةكرشلاىلإعوجرلاكنكميتامولعملا
.تاراطإللةعنصملا

ريذحت}
اهتنايصمتياليتلاتاراطإلا.

متييتلاوأديجلكشب
،ةبسانمريغةروصباهمادختسا
.رطخلارداصمنمربتعت

تاراطإلاىلعليمحتلاةدايز.
ةدايزيفببستينأنكمي
.دئازلالمحللةجيتنكةرارحلا
ثداحوأراجفناعقينأنكميو
ةلومحدودحعجار.فينعمداصت
.١٧١/ةرايسلا

)عبتي(
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٢٧٥ ةبكرملابةيانعلا

)عبتي(ريذحت

ةخوفنملاريغتاراطإلالكشت.
يذلاهسفنرطخلاديجلكشب
رثكأةخوفنملاتاراطإلاهلكشت
ببستيدقو.مزاللانم
كلذنعجتانلامادطصالا
صحفا.ةريطخةباصإثودحب
مظتنملكشبتاراطإلاعيمج
طغضلاىلعلصحتيكل
ىلإةراشإلاردجتو.بسانملا
تاراطإلاطغضصحفبجيهنأ
.ةدرابتاراطإلانوكتامدنع

تاراطإلاقزمتةيلامتحادادزت.
مزاللانمرثكأةروصبةخوفنملا
راجفنالاوأبقثللاهضرعتوأ
،ئجافممداصتثودحلاحيف
مطترتامدنعثدحياملثم
.قيرطلايفةرفحةيأبةبكرملا
تاراطإلاطغضىلعظفاح
طغضلاىوبسمدنعًامئاد
.هبىصوملا

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ةميدقلاوأةئرتهملاتاراطإلا.
تناكاذإ.ًاثداحببستدق
ةئرتهمتاراطإلاحطسأ
.اهلدبتساف

ررضلضرعتراطإيألدبتسا.
وأرفحلايفتاماطترالاببسب
.خلإفيصرلافاوح

اهحيلصتمتيمليتلاتاراطإلا.
.ًاثداحببستدقبسانملكشب
حيلصتةيلمعبموقيالأبجي
اهكفواهلادبتساوتاراطإلا
زكرموأكليكوالإاهبيكرتو
.دمتعملاتاراطإلاةمدخ

نمرثكأتاراطإلاريودتبمقتال.
)ةعاسلابليم٣٥(ةعاس/مك٥٦
جلثلاكةقلزلاحوطسلاىلع
دق.اهريغوديلجلاونيطلاو
راجفناىلإدئازلاريودتلايدؤي
.تاراطإلا

ىلعليغشتلادنعتاراطإلاطغضعجار
ىلعفرعتلل٢٧٨/ةيلاعتاعرس
طغضطبضةيفيكنعتامولعم
.ةريبكةعرسبةدايقللتاراطإلا

مساوملالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةدوزمةرايسلاهذهيتأتدق
تاراطإلاهذهتممصدقو.مساوملالكل
حطسأمظعمىلعاًمومعديجءادأريفوتل
زمردجوي.ةيوجلالاوحألاةيبلاغيفوقرطلا
بناوجىلع)TPC(راطإلاءادألتافصاوم
قفاوتتلةممصملاةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.زروتوملارنجةكرشتاراطإءادأريياعمعم
تادعملاتاراطإىلعفرعتلانكميو
ةطساوبمساوملالكلحلصتيتلاةيلصألا
،اذهTPCزمرنمنيريخألانيفرحلا
."MS"امهو

اذإةرايسلابءاتشلاتاراطإبيكرتبكحصنن
جولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلاعقوتتتنك
يتلاتاراطإلارفوت.رركتملكشبديلجلاوأ
لظيفاًبسانمءادأمساوملالكلحلصت
اهنكل،ءاتشلالصفيفةدايقلافورظمظعم
ءادألاوأرجلانمهتاذىوتسملارفوتالدق
قرطىلعةدايقلادنعءاتشلاتاراطإلثم
تاراطإعجار.ديلجلاوأجولثلابةاطغم
.٢٧٦/ءاتشلا
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ةبكرملابةيانعلا٢٧٦
ءاتشلاتاراطإ
،لصألايف،ةرايسلاهذهزيهجتمتيمل
ءاتشلاتاراطإميمصتمت.ءاتشلاتاراطإب
قرطلاىلعةدايقلاءانثأربكأرجةوقريفوتل
بيكرتبكحصنن.ديلجلاوجولثلابةاطغملا
عقوتتتنكاذإةرايسلابءاتشلاتاراطإ
ديلجلاوأجولثلابةاطغمقرطىلعةدايقلا
ليكولاىلإعوجرلاكنكمي.رركتملكشب
ءاتشلاتاراطإرفوتنعليصافتلانمديزمل
،كلذكعجار.تاراطإللبسنألارايتخالاو
.٢٨٤/ةديدجتاراطإءارش

ىلعةيوتشلاتاراطإلامادختسايدؤي
رجلاةوقيفضافخناىلإةفاجلاقرطلا
نأىلإةفاضإلابءاضوضلاةجرديفعافتراو
رمعنمللقيةفاجلاقرطلاىلعةدايقلا
تاراطإىلإرييغتلادعب.ةيوتشلاتاراطإلا
يتلاتارييغتلاصوصخباًرذحنك،ءاتشلا
.لمارفلاوةبكرملايفمكحتلاىلعأرطت
:ءاتشلاتاراطإمادختساةلاحيف
ةيراجتلاةمالعلالمحتتاراطإمدختسا.

ةيعونقباطتىلعصرحلاعماهسفن
.عبرألاتالجعلالكىلعسادملا

نمتايطتاذتاراطإالإمدختستال.
عمقباطتتيتلاو،طقفيعاعشلاعونلا
،مجحلايفةيلصألابيكرتلاتاراطإ
.ةعرسلالدعمو،ةلومحلاىدمو

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
بيكرتلاتاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
تاراطإلةبسنلابكلذو،كبةصاخلاةيلصألا
)HوVوWوYوZR(ةفنصملاةعرسلاتاذ.
ةعرسلدعمتاذءاتشتاراطإرايتخامتاذإ
دحلازواجتتالأاًمودكيلعيغبنيف،لقأ
.تاراطإلاكلتةعرسلىصقألا

ضفخنملاعطقملاتاذتاراطإلا
سادمتاذتاراطإبةدوزمةبكرملا
ةيحايستاراطإكةفنصمضفخنم
ال.قرطلاىلعمادختساللةممصمو
تاذةضفخنملاتالجعلاةدايقبحصنن
ريغقرطلايفةضيرعلاحطسألا
/قرطلاجراخةدايقلاعجار.ةيماظنلا

.تامولعملانمديزمل.١٦٣

هيبنت

رثكأبناجلاةريصقتاراطإلانوكتو
وأقيرطلارطاخمببسبفلتللةضرع
نمرثكأةروصبفيصرلاةفاحبماطترالا
امك.ةيسايقلابناوجلاتاذتاراطإلا
تالجعلاوأ/وتاراطإلاضرعتتنأنكمي
قيرطلارطاخملضرعتلادنعفلتلل
دنعوأ،ةببدملاةداحلاءايشألاوأ،رفحلاك
يطغيالو.فيصرلاةفاحباهماطترا

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

،هيلعو.تايفلتلانمعونلااذهنامضلا
طغضدنعتاراطإلاةعومجمءاقبإيغبنيف
،ناكمإلاردق،يشاحتوبسانمخفن
اهريغو،رفحلاوفيصرلاةفاحبماطترالا
.قيرطلارطاخمنم

قرطلالكلحلصتتاراطإ
حلصتتاراطإبةزهجمنوكتدقةبكرملاهذه
اًديجًءادأحنمتتاراطإلاهذه.قرطلالكل
سقطلافورظو،قرطلاحطسأمظعمىلع
عجار.ةرعولايضارألاىلعةدايقلادنعو
.١٦٣/قرطلاجراخةدايقلا

تاراطإلاهذهبريسلاطيرشسادملكآتيدق
عض.ىرخألاتاراطإلانمواستمريغلكشب
تاراطإلاعضاومليدبتةرورضرابتعالايف
)ليم٧٥٠٠(مك١٢٠٠٠نملقأتارتفىلع
لالخداتعمريغلكآتدوجوةظحالمدنع
/تاراطإلاصحفعجار.تاراطإلاصحف

٢٨٢.

تاراطإلاطغض
نمحيحصرادقمىلإتاراطإلاجاتحت
.ةيلاعفبلمعتيكلءاوهلاطغض
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٢٧٧ ةبكرملابةيانعلا

ريذحت}
ضفخنملاخفنلاطغضنمٌيأدعيال
اًئيشدحلانعدئازلاخفنلاطغضوأ
تاراطإلاببستتنأنكميثيح.اًديج
وأ،ضفخنملاخفنلاطغضتاذ
اهلخادبءاوهلانوكياليتلاتاراطإلا
:يلياميفاًيفاك
راطإلاىلعدئازلالمحلا.

دقناذللاةدئازلاةنوخسلاو
.راطإلاراجفناىلإنايدؤي

.مظتنملاريغوأعيرسلالكآتلا.

.فيعضلاكسامتلا.

.دوقولاكالهتساةدايز.
تاذتاراطإلاببستتنأنكميامك
وأ،دحلانعدئازلاخفنلاطغض
اهلخادبءاوهلانوكييتلاتاراطإلا
:يلياميفدحلانعاًدئاز
.يداعلاريغلكآتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
.فيعضلاكسامتلا.
نماهيدافتنكمييتلاتايفلتلا.

.قيرطلارطاخمءاّرج

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمحضوي
ةيلصألاتادعملاتاراطإةبكرملاىلع
ةحيحصلاخفنلاطغضتالدعمو
ىصوملاطغضلانوكي.ةدرابلاتاراطإلل
ءاوهلاطغضلىندألادحلاوههب
ىوصقلالمحلاةعسمعدلبولطملا
.ةبكرملل
نأشبةيفاضإتامولعمىلعلوصحلل
اهبعوتستنأنكمييتلاةلومحلاىدم
قصلمىلعلاثمىلإةفاضإلاب،كتبكرم
دودحعجار،راطإلاوليمحتلاتامولعم
ىدمرثؤيو.١٧١/ةرايسلاةلومح
ةحارلاواهيفمكحتلاىلعةبكرملاليمحت
اهليمحتمتيالأبجيامك.اهبوكرءانثأ
.اهلصصخموهاممربكأاًنزو

صحفلامتيىتم
رثكأوأةرمتاراطإلاطغضصحفا
.رهشلك
ناكاذإ،يطايتحالاراطإلاصحفسنتال
ةلجعلاعجار.ةبكرملاباًدوجوم
ديزملل٢٩٨/مجحلاةلماكةيطايتحالا
.تامولعملانم

صحفلامتيفيك
ةزهجأنمةديجةيعونمادختسايغبني
اهلمحنكمييتلا(ةريغصلاسايقلا
يفءاوهلاطغضصحفلكلذو)بيجلاب
ديدحتنكميالهنأركذلابريدجو.راطإلا
رظنلادرجمببسانملاخفنلاطغض
تاراطإلابخفنلاطغضنمققحت.راطإلل
متتملهنأينعياذهو،ةدرابنوكتامدنع
ىلعتاعاسثالثةدملةبكرملاةدايق
مك١٫٦نمرثكأةفاسملوألقألا
.)ليم١(
مامصقاسنعمامصلاءاطغةلازإبمق
سايقزاهجبةوقبطغضامث.راطإلا
ةءارقىلعلوصحللمامصلاىلعراطإلا
خفنطغضقفاوتاذإف.طغضلاسايقل
،هبىصوملاطغضلاعمدرابلاراطإلا
ةلومحلاتامولعمقصلمىلعدوجوملاو
نمديزملةجاحدجوتالف،راطإلاو
،اًضفخنمخفنلاطغضناكاذإ.ةئياهملا
ىلإلوصولانيحلءاوهلافضأف
ناكاذإ.هبىصوملاطغضلاىوتسم
قاسلاىلعطغضاف،اًعفترمخفنلاطغض
غيرفتلراطإلامامصزكرميفةيندعملا
.ءاوهلاضعب
راطإلايفءاوهلاطغضصحفا،اهدعبو
.سايقلازاهجمادختساب



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ةبكرملابةيانعلا٢٧٨
مامصلاناقيسىلعمامصلاةيطغأدعأ
عنملوةبوطرلاوخاسوألانمةياقولل
ةيطغأىوسمدختستال.برستلا
ةطساوبتارايسللةممصملاتامامصلا

GM.تارعشتسمضرعتتدقTPMS
تاحالصإنمضلخدتنلوفلتلل
.ةلاحلاهذهيفنامضلا

ليغشتلادنعتاراطإلاطغض
ةيلاعتاعرسىلع

ريذحت}
وحنبيأ،ةيلاعتاعرسبةدايقلالمعت

،رثكأوأ)ةعاسلا/ليم١٠٠(اس/مك١٦٠
.تاراطإلاىلعرخآءبعةفاضإىلع
ةعرسلاةيلاعةدرطملاةدايقلاببستتو
درطملكشبةطرفمةرارحدوجويف
راجفنايفببستتنأاهرودبنكمييتلاو
رطخلكضرعيامبركلذو.راطإللئجافم
وأكعرصمهنعجتنيدقامم،مداصتلا
تاراطإلاضعببلطتتو.نيرخآلاعرصم
طغضلاًطبضةيلاعلاةعرسللةفنصملا
نوكتامدنع.ةعرسلايلاعليغشتللخفنلا
ةمئالمقيرطلافورظوةعرسلادودح
يغبنيف،ةيلاعتاعرسبةرايسلاةدايقل

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

ليغشتللفنصمراطإلانأنمدكأتلا
ةوالع،ةزاتممةلاحيفو،ةعرسلايلاع
حيحصخفنطغضىلعاًطوبضمهنوكىلع
ةلومحىلعاًسايقدرابوهوراطإلل
.ةرايسلا

ةعاس/مك١٦٠تاعرسبةبكرملاةدايقدنع
خفنطغضطبضا،ىلعأوأ)ةعاس/ليم١٠٠(
ىصوملاطغضلانمىلعأةدرابلاتاراطإلا
راطإلاتامولعمقصلمىلعحضوملاوهب
لطر٣(لاكسابوليك٢٠رادقمبةلومحلاو
ىلإتاراطإلادعأ.)ةعبرملاةصوبلاىلع
امدنعدرابلاراطإللهبىصوملاخفنلاطغض
عجار.ةيلاعلاةعرسلابةدايقلانميهتنت
طغضو١٧١/ةرايسلاةلومحدودح
.٢٧٦/تاراطإلا

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



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

٢٧٩ ةبكرملابةيانعلا
رمعودوقولاكالهتساةءافكنمًاضيأ
كسامتىلعرثؤينأنكميو،سادملا
.اهفقوتةردقوةبكرملا
طغضةبقارمماظننأةظحالمىجرُيو
ةنايصللليدبكهبدتعيالراطإلايفءاوهلا
قتاعىلعةيلوئسملاعقتو،تاراطإللةميلسلا
يفءاوهلاطغضىلعظافحلايفقئاسلا
يدؤيملولىتح،ةحيحصةروصبراطإلا
رشؤمةءاضإىلإخفنلالدعمضافخنا
.راطإلاطغضضافخنا
اهزيهجتمتدقكتبكرمنأبًاضيأملعاو
يأراهظإلليغشتلالالتخابصاخرشؤمب
رشؤمبرشؤملااذهطبتريو.ماظنلايفللخ
فشتكيامدنعف.راطإلاطغضضافخنا
رشؤمضمويفوسف،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
رمتسيفوسو.رارمتسابءيضيمثًابيرقت
نأاملاطةبكرملاليغشتءدبمتياملككلذ
.ًامئاقلازامللخلا
نإف،ماظنلالالتخارشؤمءيضيامدنعنكلو
ضافخناةراشإعبتتنمنكمتيالدقماظنلا
ىلعاهلاسرإوأراطإلايفءاوهلاطغض
ماظنلابللخثدحيدقو،اذه.دوشنملاوحنلا
وأتاراطإلللالحإلمعاهنم،ةدعبابسأل
دقاممةبكرملابةليدبتالجعوأىرخأبيكرت
لمعلانمراطإلاطغضةبقارمماظنعنمي
رشؤمصحفًامئاديغبني،اذلو.حيحصلكشب
لالحإلمعدعبراطإلاطغضةبقارمماظن
كتبكرمبرثكأوأتالجعلاوأتاراطإلادحأل

تاراطإلاوألالحإلااذهنأنمدكأتلل
ةلصاومبماظنللحمستةليدبلاتالجعلاو
.حيحصلكشبلمعلا
٢٧٩/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
.١٧١/ةرايسلاةلومحدودح

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
.١٧١/ةرايسلاةلومحدودحعجار،هتيبثت
.٢٧٦/تاراطإلاطغضكلذكعجار
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٠
طغضةبقارمماظننأىلإةراشإلاردجت
ضافخنانمكرذحينأنكميتاراطإلا
نعينغيالهنكلوراطإلايفءاوهلاطغض
عجار.تاراطإلاىلعةيداعلاةنايصلاءارجإ
/تاراطإلاريودتو٢٨٢/تاراطإلاصحف

.٢٧٤/تاراطإو٢٨٣

هيبنت

نإ.ةهباشتمبرستلاعنمداوملكتسيل
دقتاراطإللدمتعمريغقصالمادختسا
ماظن(TPMSتاسجمفلتىلإيدؤي
،كلذثودحدنعو.)تاراطإلاطغضةبقارم
هذهيفيرسيالةبكرملانامضنإف
مدختساًامئاد.تايفلتلاكلتىلعةلاحلا
لارنجنمدمتعملابرستلاعنامطقف
وأكليكوقيرطنعرفوتملازروتوم
.كتبكرميفنمضتملا

طغضةبقارمماظنللخةلاسر
اهنمريذحتلاحابصموتاراطإلا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنلمعينل
رثكأوأدحاوناكولةلاحيفحيحصلكشب
فشتكيامدنع.ًافلاتوأًادوقفمهتاسجمنم
حابصمضمويفوس،ًانيعمًاللخماظنلا
ةدحاوةقيقدةدملراطإلاطغضضافخنا
ةرتفلالاوطرارمتسابءيضيمثًابيرقت
اًضيأرهظتامك.لاعشإلاةرودنمةيقبتملا

قئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
)DIC(.رهظتامكلاطعألاحابصمءيضيو
عمقئاسلاتامولعمزكرميفريذحتةلاسر
.ةلكشملاةجلاعممتتىتحلاعشإةرودلك
يفببستتنأنكمييتلاتالاحلاضعب
:يهكلذ
راطإلابقيرطلاتاراطإدحألادبتسامت.

راطإلانأىلإًةفاضإ.يطايتحالا
ماظنتاسجمدحأهيدلسيليطايتحالا
نأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
ةلاسريفتختولاطعألاحابصمئفطني
لادبتسادعبقئاسلاتامولعمزكرم
ةقباطمةيلمعمامتإوقيرطلاراطإ
ةقباطمةيلمع"عجار.حاجنبتاسجملا
.ةيلاتلا"ةرارحلاتاجردرعشتسم

تاسجمةقباطمةيلمعءارجإمتيمل.
ملوأتاراطإلاطغضةبقارمماظن
.تاراطإلابوانتدعبحاجنبلمتكت
لاطعألاحابصمئفطنينأيغبنيو
قئاسلاتامولعمزكرمةلاسريفتختو
تاسجملاةقباطمةيلمعمامتإدعب
رعشتسمةقباطمةيلمع"عجار.حاجنب
.ةيلاتلا"ةرارحلاتاجرد

تاسجمنمرثكأوأدحاوفلتوأنادقف.
ضرتفيو.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
زكرميفريذحتلاةلاسريفتختنأ
حابصمئفطنيوقئاسلاتامولعم
ماظنتارعشتسمبيكرتدنعلاطعألا
)TPMS(تاراطإلاطغضةبقارم

تارعشتسملاةقباطمةيلمعلامتكاو
لوصحللليكولاةرايزبمق،اذل.حاجنب
.ةمزاللاةنايصلاىلع

تالجعلاوأتاراطإلاقباطتمدع.
دقثيح.ةيلصألااهتاليثمعمةلدبتسملا
اًفالختالجعوتاراطإمادختسايدؤي
طغضةبقارمماظنعنمىلإاهبىصوملل
عجار.ميلسلكشبلمعلانمتاراطإلا
.٢٨٤/ةديدجتاراطإءارش

نمبرقلاوأةينورتكلإلاةزهجألاليغشت.
تاجومتاددرتمدختستيتلاقفارملا
طغضةبقارمماظنلةلثاممةيكلسال
للخيفببستينأنكميتاراطإلا
.تاسجملا

لمعمدعةلاحيفهنأىلإانههيونتلابجي
،ميلسلكشبتاراطإلاطغضةبقارمماظن
طغضضافخناةراشإعبتتهنكميالهنإف
يف.اهلاسرإوأتاراطإلادحأيفءاوهلا
ضيمووأريذحتلاةلاسرروهظرارمتسالاح
ءارجإلليكولاىلإعوجرلابجي،حابصملا
.ةنايصلا

)رفوتاذإ(راطإلاةئبعتهيبنت
ةعومسموةيرصبتاهيبنتةزيملاهذهرفوت
تاراطإلاخفنءانثأةدعاسمللةرايسلاجراخ
ىلإلوصولادنعكلذوءاوهلانمةغرافلا
.درابلاىلعهبىصوملاءاوهلاطغض
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٢٨١ ةبكرملابةيانعلا
طغضضافخناريذحتحابصمئيضيامدنع
:راطإلاءاوه
.نمآوٍوتسمعضوميفةرايسلانكرا.١
.ماكحإبنكرلالمارفدش.٢
.)نكرلا(Pعضولايفةرايسلاعض.٣
.غرافلاراطإلاىلإءاوهلافضأ.٤

.فاطعنالاةراشإحابصمضمويس
ءاوهلاطغضىلإلوصولادنع
ًةرماًتوصقوبلاردصيسبولطملا
ةراشإحابصمفقوتيوةدحاو
ةرتفلتبثيوضيمولانعفاطعنالا
.ةريصق

تاذتاراطإلالكلتاوطخلاهذهراركتبمق
ءوضتءاضأيتلاويفاكلاريغءاوهلاطغض
.راطإلاطغضضافخنانمريذحتلا

ريذحت}
دحلانعدئازلكشبراطإلاخفنببستيدق
وأتنأكضرعتوراطإلاقيزمتيف
دحلازواجتبنجت.ةباصإللنيرخآلا
رادجلاىلعروكذملاطغضللىصقألا
.راطإلليبناجلا

٣٥رادقمبةدئازةروصبراطإلاخفنمتاذإ
)ةعبرمةصوبلكللطر٥(لاكسابوليك
لصاويوتارمةدعاًتوصقوبلاردصيسف

ناوثةدعلهضيموفاطعنالاةراشإحابصم
ءاوهلافيرصتل.ةئبعتلاةيلمعفقوتدعب
ضيموءانثأ،طغضلاةميقحيحصتودئازلا
ةزيجوةرتفلطغضا،فاطعنالاةراشإحابصم
ةميقىلإلوصولادنعو.مامصلازكرمىلع
ةرماًتوصقوبلاردصيس،ةحيحصلاطغضلا
.ةدحاو
يففاطعنالاةراشإحابصمضمويملاذإ
،راطإلاخفنيفعورشلادعبةيناث١٥نوضغ
طشنريغراطإلاخفنهيبنتنأىلعليلداذهف
.لمعيالوأ
ةزامغلارطاخملابريذحتلاءاوضأتناكاذإ
ةئبعتليرصبلاهيبنتلالمعينلف،لمعت
.ةحيحصةروصبءاوهلابراطإلا
ةئبعتهيبنتطيشنتىلعTPMSلمعينل
:ةيلاتلافورظلايفةحيحصةروصبراطإلا
زاهجوأيجراخزاهجنملخادتدوجو.

.لاسرإ
خفنلازاهجنمءاوهلاطغضةيافكمدع.

.راطإلايفءاوهلاةئبعتل
.TPMSيفلطعدوجو.

ةراشإحيباصموأقوبلايفلطعدوجو.
.فاطعنالا

ريغTPMSرعشتسميفقيقحتلازمر.
.ماظنلايفلجسم

ةيراطبيفةقاطلاضافخنا.
.TPMSرعشتسم

راطإلايفءاوهلاخفنهيبنتلمعيملاذإ
يلاوحةرايسلاكرحف،TPMSلخدتببسب
ةرملواحومامألاوأفلخلل)مدق٣(رتم١
،ءاوهلاةئبعتهيبنتةزيملمعتملاذإ.ىرخأ
.ءاوهلاطغضسايقممدختساف

ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
تاراطإلاطغض
طغضةبقارمماظنتاسجمنمسجملكل
يغبنيو.لثامتمريغفيرعتزمرتاراطإلا
ةلجعلاعضومعمفيرعتلازمرةقباطم
تاراطإةبوانمدعبديدجلاراطإلا/ةديدجلا
نمرثكأوأدحاولادبتساوأةبكرملا
تاراطإلاطغضةبقارمماظنتارعشتسم
)TPMS(.ةقباطمةيلمعمتتنأاًضيأيغبني
دعبتاراطإلاطغضةبقارمماظنتاسجم
راطإنمًالدبيطايتحالاراطإلامادختسا
ماظنسجمىلعيوتحييذلاقيرطلا
ئفطنينأيغبنيو.تاراطإلاطغضةبقارم
زكرمةلاسريفتختولاطعألاحابصم
.ةيلاتلالاعشإلاةروديفقئاسلاتامولعم
/تاراطإلاعضاومعمتاسجملاةقباطممتت
ةداعإةادأمادختسابكلذو،تالجعلا
طغضةبقارمماظنبةصاخلامالعتسالا
راطإلا:يلاتلابيترتللاًقفو،تاراطإلا
ةهجيمامألاراطإلاوقئاسلاةهجيمامألا
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٢
راطإلاوبكارلاةهجيفلخلاراطإلاوبكارلا
لوصحللكليكوعجار.قئاسلاةهجيفلخلا
.مالعتسالاةداعإةادأءارشلوأةمدخلاىلع
عضومةقباطمنمءاهتناللناتقيقدكمامأ
قئاقدسمخو،ىلوألاةلجعلا/لوألاراطإلا
/تاراطإلاعضاومعيمجةقباطمل،لكك
اًتقورمألاقرغتسااذإ.عبرألاتالجعلا
نمدبالوةقباطملاةيلمعفقوتتسف،لوطأ
.اهليغشتةداعإءدب
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمعحضتتو
:هاندأنيبموهامكتاراطإلاطغض
.نكرلالمارفطبضا.١
عجار.ةمدخلاعضويفةبكرملاعض.٢

.١٧٥/ليغشتلاحاتفمعضاوم

طغضتامولعمراهظإةيصاخنأدكأت.٣
ليغشتنكمي.ةلغشمتاراطإلا
زكرمبةضورعملاتامولعملافاقيإو
ةمئاقلالخنمقئاسلاتامولعم
تامولعمزكرمعجار.تادادعإلا
.١٢٤/)DIC(قئاسلا

تامولعمزكرمليغشترصنعمدختسا.٤
ىلعتاهاجتالايسامخ)DIC(قئاسلا
ريرمتللةدايقلاةلجعنمنميألابناجلا
تحتتاراطإلاطغضةشاشىلإ
زكرمعجار.DICتامولعمةحفص
.١٢٤/)DIC(قئاسلاتامولعم

يفSELىلعةليوطةطغضطغضا.٥
يسامخمكحتلارصنعفصتنم
.قئاسلاتامولعمزكرمبتاهاجتالا
ةراشإللنيترماًريفنقوبلاردصياهدعب
يفلازاملابقتسالازاهجنأىلإ
ةلاسرلارهظتو،فرعتلاةداعإعضو
تاساسحىلعفرعتلاطيشنت
تامولعمزكرمةشاشىلعتاراطإلا
.)DIC(قئاسلا

بناجىلعيمامألاراطإلابأدبا.٦
.قئاسلا

لباقميفمالعتسالاةداعإةادأعض.٧
.مامصلاقاسنمبرقلابراطإلابناج
سجمطيشنتلرزلاىلعطغضامث
ردصي.تاراطإلاطغضةبقارمماظن
هنأىلعدكؤيلقوبلانمريرصتوص
عمسجملافيرعتزمرةقباطمتمت
.ةلجعلاوراطإلاعضو

بناجليمامألاراطإلاىلإلقتنا.٨
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.ةعباسلاةوطخلايف

بناجليفلخلاراطإلاىلإلقتنا.٩
روكذملاهسفنءارجإلارركو،بكارلا
.٧ةوطخلايف

بناجيفيفلخلاراطإلاىلإعبات.١٠
.٧ةوطخلايفءارجإلارركو،قئاسلا
نأىلإريشيلنيترمًاتوصقوبلاردصي

راطإلاعمقفاوتمسجملافيرعتزمر
فقوتتو،قئاسلابناجيفيفلخلا
ةبقارمماظنتاسجمةقباطمةيلمع
طيشنتةلاسرلايفتخت.تاراطإلاطغض
نمتاراطإلاتاساسحىلعفرعتلا
.)DIC(قئاسلاتامولعمزكرمةشاش

.ةبكرملاليغشتفاقيإبمق.١١
ىوتسمىلعةعبرألاتاراطإلاطبضا.١٢

نيبموهامكهبىصوملاءاوهلاطغض
.ليمحتلاتامولعموراطإلاقصلمىلع

تاراطإلاصحف
كلذيفامب،تاراطإلاصحفبيصون
ةبكرملاتناكاذإ،يطايتحالاراطإلا
ىلعتامالعةيأفاشتكال،كلذبةزهجم
اًيرهشةدحاوةرمفلتلاوألكآتلا
.لقألاىلع
:ةلاحيفراطإلالادبتسابجي
ةثالثيفتارشؤملاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلالوحرثكأوأعضاوم
راملاجيسنلاوأكلسلاةيؤرةيناكمإ.

.راطإلاطاطملالخنم
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٢٨٣ ةبكرملابةيانعلا
قزمتوأ،عطقوأ،ققشتدجوينأ.

بناجوأسادملايفةريبكةروصب
وأكلسلاراهظإليفكتراطإلا
.جيسنلا

وأ،خافتناوأ،ءوتنبراطإلاباصينأ.
.قاقشنا

،عطقلاوأ،بقثللراطإلاضرعتينأ.
نكمياليتلاتايفلتلانماهريغوأ
وأاهمجحببسبديجلكشباهحالصإ
.اهعقوم

تاراطإلاريودت
تاراطإلانيببوانتةيلمعبمايقلايغبني
لودجيفةددحملاةينمزلاتارتفلايف
.٣١٥/ةنايصلالودجعجار.ةنايصلا

ىوتسمقيقحتلتاراطإلاةبوانممتت
ةرودلاو.تاراطإلاعيمجلدحوملكآت
.مهألايهىلوألا
،يداعريغلكآتهيفظحالتتقويأيف
تقوعرسأبتاراطإلاعضاوملّدب
تاراطإلاخفنطغضنأنمدكأتونكمم
تاراطإدوجومدعنمققحتوبسانم
ريغلكآتلارمتسااذإ.ةفلاتتالجعوأ
ةاذاحمصحفاف،ليدبتلادعبيداعلا

تقونيحيىتمعجار.تالجعلا
تالجعلالالحإو٢٨٤/ةديدجتاراطإلا
/٢٨٧.

ةبوانمدنعاذهةبوانملابولسأمدختسا
.تاراطإلا
بوانتلايفيطايتحالاراطإلالمشتال
.تاراطإلانيب
ىلعةيفلخلاوةيمامألاتاراطإلاطبضا
ىلعهبىصوملاخفنلاطغضىوتسم
دعبةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلم
تاراطإلاطغضعجار.تاراطإلاةبوانم
.١٧١/ةرايسلاةلومحدودحو٢٧٦/

.راطإلاطغضةبقارمماظنطبضةداعإ
/تاراطإلاطغضةبقارمليغشتعجار

٢٧٩.

تالجعلاتالوماصعيمجنأنمققحت
عجار.ميلسوحنىلعوماكحإبةطوبرم
نمض"ةلجعلاةلوماصريودتمزع"
.٣٢٦/تافصاوملاوتاعسلا

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

روحمةحتفليلخادلارطقلاةيطغتبمق
ةلجعلالمحممحشنمليلقبةلجعلا
عنملراطإلاريودتوأةلجعلارييغتدعب
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٤
يأعضوبنجت.أدصلامكارتوألكآتلا
ىلعوأةلجعلاتيبثتحطسىلعمحش
.ريماسملاوأليماوصلا

ةديدجتاراطإلاتقونيحيىتم
،تاراطإلالكآتلدعميفرثؤتلماوعكانه
تاعرسوةرارحلاتاجردوةنايصلالثم
.قيرطلافورظوةبكرملاةلومحوةدايقلا

قرطىدحإسادملاءارتهإتارشؤمدعت
رهظت.ةديدجتاراطإبيكرتدعومةفرعم
امدنعتاراطإللسادملاءارتهإتارشؤم
وأ)ةصوب١/١٦(ملم١٫٦نعديزيالامىقبتي
تانحاشلاتاراطإضعب.سادملانملقأ
ءارتهاتارشؤمىلعيوتحتالدقةيراجتلا

٢٨٢/تاراطإلاصحفعجار.سادملا
نمديزمل٢٨٣/تاراطإلاريودتو
.تامولعملا
ًاميدقتاراطإلايفدوجوملاطاطملاحبصي
راطإلاىلعكلذقبطنيو.تقولارورمعم
،هبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،اًضيأيطايتحالا
.لبقنمهمادختسامتدقنكيملولوىتح
ةرارحلاتاجردنمضتت،ةددعتملماوعكانه
نم،خفنلاطغضةنايصوليمحتلافورظو
،اذل.مداقتلاثودحةعرسيفرثؤتنأاهنأش
امب،تاراطإلالادبتسابزروتوملارنجيصوت
ةرايسلاتناكاذإيطايتحالاراطإلاكلذيف
ضغب،تاونستسرورمدعب،هبةزهجم
رمعىلعفرعتلل.سادملالكآتنعرظنلا
لثمييذلاراطإلاعينصتخيراتمدختسا،راطإ
راطإلافيرعتمقرDOTنمماقرأةعبرأرخآ
)TIN(رادجنمدحاوبناجىلعبوبصملا
،)52-01(عوبسألانيمقرلوألثميو.راطإلا
،ًالثمف.ماعلاىلإنيمقررخآريشيامنيب
٢٠١٠ماعلانمثلاثلاعوبسألاىدلنوكيس
ةرازوهتددحماقرأةعبرأنمنّوكمخيرات
.0310وهولقنلا

ةبكرملانكر
ىلعةبكرمنوكتامدنعةداعتاراطإلامرهت
موقتسيتلاةرايسلانكرا.ةنوكرمةرايس
يفلقألاىلعدحاورهشةدملاهنيزختب
ةعشأنعًاديعب،فيظنوفاجودرابناكم

اذه.اهيلعظفاحتيكلةرشابملاسمشلا
محشلانماًيلاخنوكينأبجيناكملا
.طاطملابرضتدقىرخأةداميأونيزنبلاو
ءوشنببسيدقةليوطةرتفلةبكرملانكرنإ
يدؤيدقاممتاراطإلاىلعةحطسمعقب
نيزختدنع.ةدايقلاءانثأتازازتهاىلإ
عزنا،لقألاىلعدحاورهشةدملةبكرملا
نزولاففختيكةبكرملاعفراوأتاراطإلا
.تاراطإلانع

ةديدجتاراطإءارش
تاراطإزروتوملارنجةكرشتعنص
متدقو.ةبكرملاعمةقفاوتموةصاخ
ةبكرملاةيلصألاتادعملاتاراطإميمصت
ءادأريياعمتافصاومماظنفينصتيبلتل
TPC(تاراطإلا Spec(لارنجنم
لادبتسالةجاحلاوعدتامدنعو.زروتوم
ةدشبزروتوملارنجيصوت،تاراطإلا
فينصتاهلتاراطإءارشب

TPC Specهسفن.
تاراطإلاءادأتافصاومماظنيعاري
نمرثكأزروتوملارنجنميرصحلا
يتلاةمهملاتافصاوملانمةرشعيتنثا
امب،ماعلكشبةبكرملاءادأىلعرثؤت
ةدايقلاو،لمارفلاماظنءادأكلذيف
،رجلايفمكحتلاو،ةبكرملايفمكحتلاو
مقردجوي.تاراطإلاطغضةبقارمءادأو



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

٢٨٥ ةبكرملابةيانعلا
ةكرشبةصاخلاتاراطإلاءادأتافصاوم
راطإلابناجىلعاًروفحمزروتوملارنج
ناكاذإ.راطإلامجحتامولعمنمابيرق
مادختسالابحمسيحطسباًممصمراطإلا
مقرنوكيسف،لوصفلاعيمجيف
MSيفرحباًعوبتمراطإلاءادأتافصاوم
.ديلجلاونيطلاراصتخاامهو
رييغتبزروتوملارنجةكرشيصوت
ةلكآتملاةعبرألاتاراطإلاةعومجم
تاراطإلاحطسقمعدعاسيو.ةلماك
.ةبكرملاءادأىلعظافحلاىلعدحوملا
يفمكحتلاوةلمرفلاءادأرثأتيدق
متيملاذإيسكعلكشبةبكرملا
.هسفنتقولايفتاراطإلالكلادبتسا
ةنايصوبوانتءارجإمتدقناكاذإ
عيمجلكآتتنأحجرملانمف،نيبسانم
هسفنتقولايفةعبرألاتاراطإلا
٢٨٣/تاراطإلاريودتعجار.اًبيرقت
لوحتامولعملانمديزملاةفرعمل
عمو.تاراطإلانيببسانملابوانتلا
لادبتسايرورضلانمناكاذإ،كلذ
،ةلكآتملاتاراطإللةدحاوروحمةعومجم
ىلعةديدجلاتاراطإلابيكرتبجيف
.يفلخلاروحملا

ريذحت}
ريغةمدخلاءانثأتاراطإلارجفنتدق
بيكرتةلواحمببستتدق.ةبسانملا
تاباصإلاعوقويفاهكفوأتاراطإلا
موقيالأبجي.ةافوللضرعتلاوأ
الإاهكفوتاراطإلابيكرتةيلمعب
تاراطإلاةمدخزكرموأكليكو
.دمتعملا

ريذحت}
ةعرسلانعديزتةعرسباًدبأدقتال
ةعرسلادحنعرظنلاضغب،ةفنصملا
ةيلاعتاعرسبةبكرملاةدايقدنع.ينوناقلا
نمةليوطتارتفلوأ/ورركتملكشب
تاراطإلا/ةبكرملاليكوعجار،نمزلا
تاراطإللبسانملاعونلاةفرعمل
سقطلاوةدايقلافورظلاهمادختسال
.ةنيعملا

ريذحت}
نمتاراطإنيبطلخلاببستيدق
عاونأوأةيراجتتامالعوأماجحأ
،ةبكرملابمكحتلانادقفيفةفلتخم
فلتوأمداصتثودحىلإيدؤيامم
وأمجحلامدختسا.ةبكرملابرخآ
تاراطإلاعونوأةيراجتلاةمالعلا
.عبرألاتالجعلاىلعحيحصلا
راطإبةدوزمةبكرملاهذهنوكتدق
نعفلتخمساقمنميطايتحا
يفاهبيكرتمتيتلا(قيرطلاتاراطإ
نوكتامدنع.)ةبكرملايفساسألا
ىلعيوتحتاهنإف،ةديدجةبكرملا
رطقساقمنمةلجعويطايتحاراطإ
تاراطإيفوهامكهباشتميلامجإ
نمسأبالكلذل،قيرطلاتالجعو
دقيطايتحالاراطإلانألو.اهبةدايقلا
هذهعممادختساللهريوطتمت
ةقيرطىلعرثؤينلهنإف،ةبكرملا
.ةبكرملاةدايق
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٦

ريذحت}
تاذتاراطإلامادختساببسيدق
ققشتةبكرملايفةضراعتملاتايطلا
ةدععطقدعبتالجعلافارطأفاوح
راطإلارجفنيدق.ةدايقلانملايمأ
ببستتيلاتلابوةأجفةلجعلافلتتو
عونلامدختسا.مداصتثودحيف
لكايهنم)radial-ply(يعاعشلا
يفةتبثملاتالجعلاعمتاراطإلا
.كتبكرم

يتلاةيوتشلاتاراطإلارفاوتتالدقنكل
تاراطإةعرسلدعمعمقباطتت
كلذو،كبةصاخلاةيلصألابيكرتلا
)ZRوYوWوVوH(تاراطإلةبسنلاب
اًقلطمزواجتتال.ةفنصملاةعرسلاتاذ
دنعءاتشلاراطإلىوصقلاةعرسلاةردق
فينصتتاذءاتشلاتاراطإمادختسا
.ضفخنملاةعرسلا
تاراطإلادبتسارمألامزلتسااذإ
مقراهلسيلتاراطإبةبكرملا

TPC Spec،مجحلااهلاهنأنمدكأتف
ةعرسلافينصتوةلومحلاقاطنو
اًمامتهسفن)يرطقفصن(نيوكتلاو
.ةيلصألاتاراطإلاك

ةبقارمماظنتاذتابكرملامدقتدق
ةقيقدريغتاريذحتتاراطإلاطغض
بيكرتمتاذإتاراطإلاطغضضافخنال
ءادأتافصاومعمةقفاوتمريغتاراطإ
TPCتاراطإ Spec.ةبقارمماظنعجار
.٢٧٨/تاراطإلاطغض

ةلومحلاوراطإلاتامولعمقصلمريشي
يتلاةيلصألاتادعملاتاراطإىلإ
ةلومحدودحرظنا.ةبكرمللاهبيكرتيغبني
عقومىلعفرعتلل،١٧١/ةرايسلا
نمديزمىلعلوصحلاوقصلملا
راطإلاتامولعمقصلملوحتامولعملا
.ةلومحلاو

ةفلتخمتالجعلاوتاراطإلا
مجحلا
ماجحأتاذتاراطإوأتالجعتيبثتمتاذإ
دقف،ةيلصألاتاراطإلاوتالجعلانعةفلتخم
ماظنكلذالمتشم،ةبكرملاءادأرثأتي
،ةكرحلاكسامتوبوكرلاصئاصخو،لمارفلا
ةفاضإلاب.بالقناللاهتمواقمو،ةبكرملاتابثو
ةمظنأبةدوزمةبكرملاتناكاذإ،كلذىلإ
ةعناملالمارفلاماظنلثمةينورتكلإ
دنعجرفنتيتلاةيئاوهلادئاسولاوأ،قالغنالل
وأ،رجلايفمكحتلاماظنوأ،ةبكرملابالقنا

وأ،تابثلايفمكحتللينورتكلإلاماظنلا
ءادأرثأتيدقف،تالجعلاعيمجبعفدلاماظن
.ىرخألايهةمظنألاهذه

ريذحت}
الدقف،ةفلتخمتاسايقبتالجعتفضأاذإ
ءادألانمًالوبقمىوتسمةبكرملامدقت
ىصومريغتاراطإرايتخامتاذإنامألاو
ةصرفنمديزياذهو.تالجعلاهذهلاهب
ال.ةريطختاباصإوتامداصتعوقو
تاراطإوتالجعةمظنأىوسمدختست
ةروطموزروتوملارنجنمةددحم
بسانموحنىلعاهبيكرتبلطاو،ةبكرملل
.زروتوملارنجنملوخمينفلبقنم

٢٨٤/ةديدجتاراطإءارشعجار
.٢٤٠/ةرايسلاتاليدعتوتاقحلملاو

ةنزاوموتالجعلاةاذاحم
تاراطإلا
تالجعلاوتاراطإلاةاذاحمتمتدقل
رمعلوطأريفوتلعنصملايفاهطبضو
سيل.ةبكرمللماعءادألضفأوتاراطإلل
ليدعتوأطبضيأءارجإىلإةجاحكانه
لكشبتاراطإلاطبضوةلجعلاةاذاحمل
تظحالاذإةاذاحمللصحفءارجإبمق.يرود
تناكاذإوأتاراطإلاىلعفولأمريغًالكآت
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٢٨٧ ةبكرملابةيانعلا
.تفلملكشباهيبناجدحألبحسنتةبكرملا
ىلع،نيميلاوأراسيلاةهجفيفخلابحسلا
حطستاعونتوأ/وقيرطلاةمقبسح
اًرمأدعُيرفحلاوبابقلالثمىرخألاقيرطلا
ىلعةدايقلاءانثأةبكرملاتزتهااذإو.اًيداع
نوكتنأنكمملانمف،وتسمقيرط
.ةنزاومةداعإىلإةجاحبتالجعلاوتاراطإلا
تايلمعلاىلعفرعتللليكولارشتسا
.ةبسانملاةيصيخشتلا

تالجعلالالحإ
،تاققشتوأ،تاءانحنااهبةلجعيألدبتسا
ليماوصتناكاذإ.لكآتوأأدصاهبوأ
لادبتسابجيف،رمتسملكشبكفتتالجعلا
ليماوصوتالجعلاريماسموأ،تالجعلا
مقف،ءاوهبرستةلجعلاتناكاذإ.تالجعلا
تالجعلاضعبحالصإنكميو.اهلادبتساب
اذإكليكوبرشتسا.موينمولألانمةعونصملا
.ةيلاتلافورظلانميأترهظ
.اهجاتحتيتلاتالجعلاعونكليكوفرعيس
ةردقسفنةديدجةلجعلكلنوكتنأبجي
لثمةنزاوملاو،ضرعلاو،رطقلاو،لمحلا
ةقيرطلاباهبيكرتمتينأو،ةلدبتسملاةلجعلا
.اهتاذ
ليماوصلاويغاربلاوتالجعلالدبتسا
ةبقارمماظنتاسجمرّيغوأ،اهبةصاخلا
عطقمادختساب)TPMS(تاراطإلاطغض
.GMنمةديدجوةيلصأتادعمرايغ

ريذحت}
ريماسموأتالجعلامادختسانإفكلذكو
ريغةليدبتالجعليماوصوأتالجعلا
رثأتتدقو.ةروطخىلعيوطنيدقةبسانم
عملماعتلابولسأوأةبكرملالمارف
دقفتنأنكمي.كلذءارجنمةبكرملا
دقفىلإيدؤياممءاوهلاتاراطإلا
مدختسا.مداصتثودحوةبكرملابمكحتلا
ليماوصو،تالجعلاريماسمو،تالجعلا
.لادبتسالادنعةحيحصلاتالجعلا

هيبنت

يفةبسانملاريغتالجعلاببستتدق
،لماحملاةمدخةدميفلكاشمثودح
وأةعرسلادادعةرياعمو،لمارفلاديربتو
،ةيمامألاحيباصملاىدمو،ةفاسملادادع
ةلصافلاةفاسملاو،تامدصلادصمعافتراو
ةلصافلاةفاسملاو،ضرألاوةبكرملانيب
.هيساشلاولكيهلاوراطإلانيب

ةمدختسملاةليدبلاتالجعلا

ريذحت}
ًالدبةلمعتسمةلجعمادختساةيلمعدعت
.اًريطخاًرمأةبكرملاتالجعنمةلجعنم
اهمادختسامتفيكةفرعمنكميالثيح
دقف.اهبةدايقلاتمتيتلاةفاسملامكوأ
دنعف.مداصتثودحببستوةأجفلطعتت
تادعمةلجعمدختسا،تالجعلالادبتسا
.زروتوملارنجنمةيلصأةديدج

تاراطإلالسالس

ريذحت}
دجوتالثيحتاراطإلالسالسمدختستال
ببستتنأنكميو.ةيفاكةلصافةفاسم
ةاعارمنودةمدختسملاتاراطإلالسالس
فلتيفةحيحصلاةلصافلاةفاسملا
وأقيلعتلاماظنتانوكموأ،لمارفلا
ةقطنملاببستتدق.ىرخألاةبكرملاءازجأ
يفتاراطإلالسالسلعفبتفلتيتلا
مدختسا.مداصتثودحومكحتلانادقف
تصوأاذإطقفرجلاةزهجأنمرخآاًعون
ةعومجمعمهمادختسابةعنصملاةكرشلا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٢٨٨

)عبتي(ريذحت

.قيرطلافورظوةبكرملاتاراطإمجح
.ةعنصملاةكرشلاكلتتاميلعتعبتا
طبضدعأوءطببدُق،ةبكرملافالتإيدافتل
.ةبكرملاسماليناكاذإهلزأوأرجلازاهج
ةزهجأمادختسامتاذإ.تالجعلاردُتال
.ةيفلخلاتاراطإلاىلعاهبكرف،رجلا

راطإلانمءاوهلادافنةلاحيف
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

ريذحت}
لوزنلاوةبكرملاعفرةريطخلارومألانم
تاحالصإلاءارجإوةنايصلابمايقللاهتحت
اذإ.ةمالسلاتادعمدوجووأبيردتلانود
اهناف،ةبكرملابةقفرمةعفاركانهتناك
راطإلارييغتدنعمادختساللطقفةممصم

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

،ىرخأضارغألاهمادختسامتاذإو.غرافلا
وأةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتتدقف
ىلعنمةبكرملاتقلزنااذإةافولا
ةقفرمةعفاركانهتناكاذإ.ةعفارلا
مادختساللطقفةممصماهناف،ةبكرملاب
.غرافلاراطإلارييغتدنع

ةدايقلاكنكميف،راطإلانمءاوهلادفناذإ
فلتبنجتتيكلوتسمحطسىلعءطبب
ىلعفقوتو،دئازلكشبةلجعلاوراطإلا
ةءاضإبمق.نكمأاذإ،قيرطلابناج
ءاوضأعجار.رطخلانمريذحتلاتارشؤم
.١٤٥/ةزامغلارطاخملابريذحتلا

ريذحت}
ىلعراطإلارييغتةيلمعيوطنتنأنكمي
نمةبكرملاقلزنتدقو.ةروطخلاضعب
ببسياممطقستوأبلقنتوةعفارلاىلع
فقوأ.ةافولاوأتاباصإللضرعتلا
.راطإلارييغتدنعٍوتسمٍحطسىلعةبكرملا
:ةبكرملاكرحتعنمىلعةدعاسملل

.ماكحإبنكرلالمارفدش.١
)عبتي(
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)عبتي(ريذحت

Pعضولايفلقنلاعارذعض.٢
.)نكرلا(

عفدلاماظنتاذتابكرمللةبسنلاب.٣
عضوبةدوزملاوتالجععبرأب
نمدكأت،)دياحم(Nلقنلاقودنص
سرتعضويفلقنلاقودنصنأ
Nعضولايفسيل—ةدايقلا
.)دياحملا(

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
.١٩/يفلخلابابلاناونعتحت"نيديلا

تاودألاويطايتحالاراطإلاعزن
ءاوهلانمغرافراطإرييغتلةمزاللاةزيهجتلا
ةهج،ةبكرملانميفلخلاءزجلايفةنزخم
.ةوسكلاةحوليفبابفلخ،قئاسلا

ةعفارلاةضبق.١
تالجعلازجاوحتيبثتلةحنجمةلومص.٢
تاودألاةبيقحتيبثتلةحنجمةلوماص.٣

روباخدجتس،كلذبزيهجتلاةلاحيف
ةبيقحبةنمؤمةبيقحيفبحسلاةقلح
.تاودألا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ةبكرملابةيانعلا٢٩٠

.ةوسكلاةحولبابحتفلبحسا.١
ةهجثلاثلافصلايطىلإجاتحتدق
ةحولبابىلإلوصوللقئاسلا
.ةوسكلا

ىلإلوصوللةيتوصلاةوشحلاعفرا.٢
.تاودألاوةعفارلا

ةبيقحلةتبثملاةحنجملاةلوماصلاردأ.٣
ةعاسلابراقعسكع)3(تاودألا
.اهكفل
ةمدقموحنتاودألاةبيقحبحسا
نميفلخلاءزجلاعفراوةبكرملا
.جارخإللىلعألةبيقحلا

هاجتاسكع)1(ةعفارلاضبقمردأ.٤
زجاوحوةعفارلاريرحتلةعاسلابراقع
.ةفيتكلانمتالجعلا

زجاوحتيبثتلةحنجملاةلوماصلاردأ.٥
براقعهاجتاسكع)2(تالجعلا
ةادأوتالجعلازجاوحكفلةعاسلا
.تالجعلازجاوحزاجتحا

:ةيلاتلاتاودألامدختسا

ةعفارلا.١
ةلجعلازجاوح.٢
ةعفارلاضبقم.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥

عجار،يطايتحالاراطإلاىلإلوصولل
:ةيلاتلاتاميلعتلاوتاموسرلا

عفرلاةعومجم.١
عفرلادومع.٢
عفرلادومعىلإلوصولاءاطغ/ةحتف.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥
يطايتحالاراطإلالفق.٦
ليوطتلاةادألعفرلافرط.٧
عفرلادومعىلإلوصولابقث.٨
هجتممامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.٩

)لفسألاوحن
ةلجعلا/راطإلازجاح.١٠
عفرلالباك.١١
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٢٩١ ةبكرملابةيانعلا
عفرلادومعىلإ)3(لوصولابابحتفا.١

لفقىلإلوصوللمدصملايفدوجوملا
.)6(يطايتحالاراطإلا

ردأ،ةطوشنأللءاطغدوجوةلاحيف
ةعاسلابراقعهاجتاسكعكباشملا
لبقهتلازإللفسأللءاطغلابحسامث
.عفرلادومعلوخدبابةلازإ

،)6(يطايتحالاراطإلالفقةلازإل.٢
زاهجلخاددوجوملاحاتفملالِخدأ
براقعهاجتابهردأودعبنعمكحتلا
ميقتسملكشبهبحسامث،ةعاسلا
.جراخلل

ضبقمليوطتيتلصوعيمجتبمق.٣
امك)5(ةلجعلاةعفارو)4(ةعفارلا
.حضوموه

ةلصوبةصاخلاةحتفلافرطلخدأ.٤
ةدوجوملابقثلالالخنم)7(ليوطتلا
لوصولابقث()8(يفلخلادصملايف
.)ةعفارلادومعىلإ
)7(ةلصوللعفرلافرطنأنمدكأت
فرطلامدختسا.عفرلادومعبلصتم
راطإلالازنإلةلصوللعلضملا
.يطايتحالا

براقعهاجتاسكعةلجعلاحاتفمردأ.٥
ىلإيطايتحالاراطإلالازنإلةعاسلا
ةلجعلاحاتفملتفيفرمتسا.ضرألا
يطايتحالاراطإلابحسكنكميىتح
.ةبكرملالفسأنم

تحتنميطايتحالاراطإلابحسا.٦
.ةبكرملا

ضعبعمةبكرملاوحنراطإلاةلامإبمق.٧
نمنكمتتيكلباكلايفءاخترالا
.ةلجعلا/راطإلازجاحىلإلوصولا



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ةبكرملابةيانعلا٢٩٢

اهبحساوزاجتحالاةادأةلامإبمق
.ةلجعلافصتنمربعكربنزلاولباكلاو

راطإلابرقيطايتحالاراطإلاعض.٨
.بوقثملا

راطإلاتيبثتوغرافلاراطإلاةلازإ
يطايتحالا

.ءدبلالبقةمالسلاصحفءارجإبمق.١
/راطإلانمءاوهلادافنةلاحيفعجار

.تامولعملانمديزملل٢٨٨

يزكرمءاطغبةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٢
عضوبمقف،ةلجعلاتاتبثميطغي
يفدوجوملاليمزإلابتوحنملافرطلا
يفةدوجوملاةحتفلايفةلجعلاحاتفم
.جراخللقفربءاطغلالصفاو،ةلجعلا

تالومصكفلةلجعلاحاتفممدختسا.٣
هاجتاسكعبةلجعلاحاتفمردأ.ةلجعلا
.ةلجعلاتالومصكفتلةعاسلابراقع
.دعبتالجعلاتالومصعزنتال

ريذحت}
،ةرايسلافلتوةيصخشلاةباصإلابنجتل
ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردلاليطعتبمق
تحتمسجعضووأسبقممادختسالبق
ىلعلوصحلاتاوطخعجار.ةرايسلا
.٢٦/ةدعاسملاةقاطلا

ماعرظنم(عفرلاعقاوم )

.راطإلاىلعةيمامألاعفرلاةطقندجوت.٤
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نيميلاةهجلثم،اًمامأراسيلاةهجحضوم
اًمامأ

راطإلانمءاوهلاغارفةلاحيف
نمغرفملاراطإلاناكاذإ:يمامألا
،ةبكرملابيمامألاراطإلاوهءاوهلا
ةلصووةعفارلاضبقممادختساف
طبرا.ةعفارلاضبقمليوطتلةدحاو
ضبقمليوطتةلصوبةلجعلاحاتفم
.ةعفارلابةعفارلاضبقملصو.ةعفارلا
دوجوملاراطإلاىلعةعفارلاطبضا
ثيحءاوهلانمغرفملاراطإلافلخ
حاتفمردأ.راطإلاحئارشقباطتت
عفرلةعاسلابراقعهاجتابةلجعلا
ضرألانعاًديعبةبكرملاعفرا.ةبكرملا
ةحاسمكرتتثيحبةيفاكةفاسمب
يطايتحالاراطإلاعفرنكميىتحةيفاك
.ضرألانع

يفلخلاعضولا
راطإلانمءاوهلاغارفةلاحيف
نمغرفملاراطإلاناكاذإ:يفلخلا
،ةبكرملابيفلخلاراطإلاوهءاوهلا
اتلكو)2(ةعفارلاضبقممدختساف
.)3(ةعفارلاضبقمبليوطتلايتلصو
ليوطتتالصوب)4(ةلجعلاحاتفمطبرا
ضبقملصو.)3(ةعفارلاضبقم
مدختسا.)1(ةعفارلاب)2(ةعفارلا
روحملادنعةرفوتملا)5(عفرلاةناطب
هاجتاب)4(ةلجعلاحاتفمردأ.يفلخلا
عفرا.ةبكرملاعفرلةعاسلابراقع
ةيفاكةفاسمبضرألانعاًديعبةبكرملا
نكميىتحةيفاكةحاسمكرتتثيحب
.ضرألانعيطايتحالاراطإلاعفر

ريذحت}
نوكتامدنعةبكرملاتحتلوزنلالكشي
اذإ.كيلعةروطخةعفارىلعةعوفرم
نكمي،ةعفارلاىلعنمةبكرملاتقلزنا
.ةافوللضرعتتوأةريطخةباصإباصتنأ
ةطساوبةعوفرمةبكرمتحتلزنتال
.طقفةعفارلا

ريذحت}
حيحصريغعضويفةعفارلابةبكرملاعفر
اهلعجيوأةبكرمللفلتثادحإهنأشنم
ةباصإلابنجتيفةدعاسملل.طقست
تيبثتنمدكأت،ةبكرملافلتوأةيصخشلا
عفرلبقحيحصلاناكملايفةعفارلا
.ةبكرملا
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.ةلجعلاليماوصعيمجلزأ.٥
.ءاوهلانمغرفملاراطإلاكف.٦

ىلعنمخاسوأوأأدصيألزأ.٧
،تيبثتلاحطسأو،ةلجعلاريماسم
.ةيطايتحالاةلجعلاو

ريذحت}
خاسوألامكارتوأأدصلاببستينأنكمي
ةتبثملاءازجألاىلعوأ،تالجعلاىلع
دعبليماوصلامزعحاتفمفعضيف،اهيلع
نمةلجعلالصفنتنأنكميامك.ةرتف
دنعو.ثداحعوقويفببستتواهناكم
وأأدصيأةلازإيغبني،ةلجعلارييغت
ةلجعاهيلعتبثملانكامألانمخاسوأ
نكمي،ئراوطلاةلاحيف.ةبكرملا
؛ةيقروةفشنموأشامقةعطقمادختسا
كلسةاشرفوأةطشكممدختسانكلو
.خاسوألاوأدصلالكةلازإلاًقحال

ثيحباهناكمىلإةلجعلاليماوصدعأ.٨
ليماوصلانميرئادلافرطلانوكي
راطإلاتيبثتدعبةلجعلاهاجتاب
.يطايتحالا

ريذحت}
وأريماسملاىلعمحشوأتيزعضتال
ريغليماوصلاحبصتدقثيحليماوصلا
ةبكرملاتالجعقلزنتدقو.طبرلاةمكحم
.مداصتةببسم

ةلجعلاتالومصنمةلومصلكدش.٩
دشلةلجعلاحاتفممدختسامث.ديلاب
ىلعةلجعلاتبثتىتحتالومصلا
.اهروحم

براقعهاجتاسكعبةلجعلاحاتفمردأ.١٠
ةعفارلاضفخا.ةبكرملالزنتلةعاسلا
.امامت
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عطاقتمعباتتبماكحإبتالومصلادش.١١

حاتفملتفلالخنمنيبموهامك
.ةعاسلابراقعهاجتابةلجعلا

ريذحت}
ةطوبرملاةلجعلاليماوصببستتدق
طبرماكحإمدعيفحيحصريغلكشب
بجي.تيبثتلاروحمنماهجورخوةلجعلا
بسانممزعحاتفمبةلجعلاليماوصتيبثت
رييغتدعبتافصاوملايفدراووهامك
يتلانارودلامزعتافصاومعبتا.ةلجعلا
ةكرشلابةصاخلاعيبلادعبامةمدخاهرفوت
ةيفاضإلاليماوصلامادختسادنعةعنصملا
تافصاوملاوتاعسلاعجار.ةلجعلالفقل
ليماوصمزعتافصاومةفرعمل٣٢٦/
.ةيلصألاةلجعلا

هيبنت

ريغلكشبلجعلاليماوصطبريدؤيدق
ءزجلافالتإوأحبكلاعطقتىلإحيحص
ةظهابلمارفلاتاحالصإبنجتل.راودلا
لكشبلجعلاليماوصطبرا،نمثلا
اقبطوحيحصلابيترتلابوبسانتم

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

عجار.نارودلامزعلةحيحصلاتافصاوملل
ىلعفرعتلل٣٢٦/تافصاوملاوتاعسلا
.ةلجعلاةلوماصنارودمزعتافصاوم

دعأنييداعلاراطإلاوةلجعلابيكرتةداعإدنع
ةلاحيف،اًضيأيزكرملاءاطغلابيكرت
ةدوجوملاةورعلاةاذاحمبمق.كلذبزيهجتلا
ةحتفلاعمفصتنملايفدوجوملاءاطغلايف
الإءاطغلالخديال.ةلجعلايفةدوجوملا
،ةلجعلاىلعءاطغلاعض.دحاوهاجتاب
.هناكميفرقتسيىتحهيلعطغضاو

ةيطايتحالاوأةغرافلاتاراطإلانيزخت
تاودألاو

ريذحت}
وأ،تاراطإلاوأ،ةعفارلانيزختببستيدق
باكرلاةروصقملخادىرخألاتادعملا
ثودحيفةبكرملالخادةدوجوملا
،مداصتلاوأئجافملافقوتلادنع.تاباصإ
طبرلاةمكحمريغتادعملامطترتدق
ضارغألاكلتةفاكنيزختبجي.باكرلاب
.بسانملاناكملايف

ريذحت}
نيزختتاميلعتعابتايفلشفلايدؤيدق
ةباصإثودحىلإةيانعبهذهتاراطإلا
طقساذإتاكلتمملايففلتوأةيصخش
نمدكأت.راطإلاىخترااذإوأعفرلالبك
لبقمَكحملكشبنزخمراطإلانأ
.ةدايقلا

هيبنت

بوقثمراطإبموينمولأةلجعنيزختنإ
قاسنوكعمةليوطةرتفلكتبكرمتحت
بيصيدقىلعألاوحنًاهجومراطإلامامص
ةلجعلانيزختبًامئادمق.رارضأبةلجعلا
وحنًاهجتمراطإلامامصقاسءاقبإعم
يفراطإلا/ةلجعلاحيلصتبمقو،لفسألا
.نكممتقوعرسأ

هيبنت

كانهنكيملاذإراطإلاةعفارررضتتدق
لوصحلل.اهمادختسادنعلباكلاىلعدش
ةلجعلابيكرتبجي،بولطملادشلاىلع

)عبتي(
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)عبتي(هيبنت

ةعومجموقيرطلاةلجعوةيطايتحالا
لجأنمراطإلاةعفارىلعةلجعلا
.اهمادختسا

ريذحت}
نزخملايطايتحالاراطإلايخترينأنكمي
ةثداحيفببستيوحيحصريغلكشب
فلتوأةيصخشلاةباصإلابنجتل.مداصت
راطإلانيزختباًمئادمق،تاكلتمملا
ةفقوتمةرايسلانوكتامدنعيطايتحالا
.ٍوتسمحطسىلع

يفةبكرملاةرخؤملفسأراطإلانيزختبمق
ىلإعوجرلاىجري.يطايتحالاراطإلالماح
:ةيلاتلاتاموسرلاوتاميلعتلا

عفرلاةعومجم.١
عفرلادومع.٢
عفرلادومعىلإلوصولاءاطغ/ةحتف.٣
ةعفارلاضبقمليوطتتالصو.٤
ةلجعلاحاتفم.٥
يطايتحالاراطإلالفق.٦
ليوطتلاةادألعفرلافرط.٧
عفرلادومعىلإلوصولابقث.٨
هجتممامصلاقاس(يطايتحالاراطإلا.٩

)لفسألاوحن
ةلجعلا/راطإلازجاح.١٠
عفرلالباك.١١

ةرخؤميفضرألاىلع)9(راطإلاعض.١
ًاهجتممامصلاقاسنوكعمةبكرملا
.فلخلاوحنولفسألاوحن

لصفا.ةبكرملاهاجتابراطإلاةلامإبمق.٢
رامسملانمةلجعلا/راطإلازجاح
زكرمربعرامسملابحسا.يليلدلا
نملفسألزجاحلاةلامإبمق.ةلجعلا
فصتنميفةدوجوملاةحتفلالالخ
.ةلجعلا
ديجلكشبتبثمزجاحلانأنمدكأت
.ةلجعلليلفسلابناجلاربع

ضبقمليوطتيتلصوعيمجتبمق.٣
.)5(ةلجعلاةعفارو)4(ةعفارلا
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هيبنت

يأوأيئاوهحاتفممادختسابىصويال
لماعتلادنعةقاطلابلمعتىرخأتاودأ
فلتىلإيدؤتدقاهنألعفرلاةيلآعم
ةمٰدقملاتاودألاطقفمدختسا.ماظنلا
.عفرلاةيلآعمكل

ةلصوبةصاخلاةحتفلافرطلخدأ.٤
ةدوجوملابقثلالالخنم)7(ليوطتلا
لوصولابقث()8(يفلخلادصملايف
.)ةعفارلادومعىلإ

نمدكأت.ىلعألاوحنًاليلقراطإلاعفرا.٥
.ةلجعلاةحتفيفتبثمزجاحلانأ

لفسأبناجلاوحنًايلكراطإلاعفرا.٦
ةلجعلاحاتفملتفلالخنمةبكرملا
عمستىتحةعاسلابراقعهاجتاب
.نيترمتوفيهبرعشتوأنيتقطتوص
.لباكلاطبريفطارفإلازوجيال

لكشبنزخمراطإلانأنمدكأت.٧
.راطإلالتفامثبحساوعفدا.بسانم
حاتفممدختسا،راطإلاكرحتاذإ
.لباكلادشتلةلجعلا
دنعماكحإلاصحفلءارجإلااذهررك
اًقفوةيطايتحالاتاراطإلاطغضصحف
يأيفوأةلودجملاةنايصلاتامولعمل
تاراطإلاةجلاعمهيفمتيتقو
تانوكملاةمدخببسبةيطايتحالا
.ىرخألا

حيحصلكشبةنزخم

حيحصريغلكشبةنزخم
.يطايتحالاراطإلالفقبيكرتدعأ.٨



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19
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دومعىلإلوصولاءاطغبيكرتدعأ.٩

.ةعفارلا
بيكرتدعأ،ةزيملاهذهترفوتاذإ
هاجتابكباشملاردأوةطوشنألاءاطغ
.ةعاسلابراقع

:تاودألانيزختةقيرط
،ةلجعلاحاتفم(تاودألاعضودعأ.١

ليوطتتالصوو،ةعفارلاضبقمو
.تاودألاةبيقحيف)ةعفارلاضبقم

اًعمةعفارلاوةلجعلازجاوحعمجا.٢
.ةحنجملاةلومصلاب

تالجعلازجاوحوةعفارلاعضوطبضا.٣
قوفقئاسلابناجةوسكةحوليف
.تالجعلاتيبم

هاجتايفةعفارلاضبقمةرادإبمق.٤
ةعفارلاتيبثتمتيىتحةعاسلابراقع
نمدكأت.تيبثتلادنسميفماكحإب
ةدعاقيفةدوجوملابوقثلاطبض
يفدوجوملارامسملالخادةعفارلا
.تيبثتلادنسم

ةبيقحتيبثتلزاجتحادنسممدختسا.٥
ةرادإبمقو،رامسملايفتاودألا
براقعهاجتايفةحنجملاةلوماصلا
.اهتيبثتلةعاسلا

.ةوسكلاةحولبابقلغأ.٦

مجحلاةلماكةيطايتحالاةلجعلا
يطايتحاراطإبةزهجمةبكرملاهذهتناكاذإ
اًمامتءاوهلابأبعمناكولماكلامجحلاب
نمغرفينأنكمملانمف،اًديدجناكامدنع
طغضصحفبجياذل.تقولارورمبءاوهلا
٢٧٦/تاراطإلاطغضعجار.ماظتنابءاوهلا
ةفرعمل.١٧١/ةرايسلاةلومحدودحو
وأبيكرتوأةلازإةيفيكبةقلعتملاتاميلعتلا
/تاراطإلارييغتعجار،يطايتحاراطإنيزخت

٢٨٩.

هيبنت

عبرأبعفدلاماظنبةدوزمةبكرملاتناكاذإ
ساقمبيطايتحاراطإبيكرتمتوتالجع
عبرأبعفدلاماظنبةدايقلابنجتف،فلتخم
وأ/وغرفملاراطإلاحالصإمتيىتحتالجع
يطغيالوةبكرملافلتتامبرف.هلادبتسا
ماظنمدختستال.حالصإلاتايلمعنامضلا
راطإبيكرتمتاذإاًدبأتالجععبرأبعفدلا
.ةبكرملايففلتخمساقمبيطايتحا

نميطايتحاراطإبةدوزمةبكرملانوكتدق
متيتلاقيرطلاتاراطإنعفلتخمساقم
متدقل.ةبكرملايفساسألايفاهبيكرت
ىلعمادختسالليطايتحالاراطإلااذهريوطت
.هبةدايقلانمسأبالكلذل،ةبكرملاهذه
تالجعلايعابرعفدبةدوزمةبكرملاتناكاذإ

فلتخمسايقبيطايتحاراطإبيكرتمتو
يئانثعفدبةبكرملاةدايقبمقف،ةبكرملاىلع
.طقفتالجعلا
،ةبكرملايفيطايتحالاراطإلابيكرتدعب
نأنمدكأتللنكممتقوبرقأيففقوت
.حيحصلكشبخوفنميطايتحالاراطإلا
فلاتلاقيرطلاراطإلادبتساوأحالصإبلطا
يفىرخأةرمهبيكرتوءاوهلانمغرفملاوأ
نوكيثيحبنكممتقوبرقأيفةبكرملا
ةجاحلاةلاحيفاًرفوتميطايتحالاراطإلا
.ىرخأةرمهيلإ
تاسايقنمتالجعلاوتاراطإلانيبجزمتال
راطإلابظفتحا.بسانتنلاهنألةفلتخم
ةبكرملاتناكاذإ.ًاعمهتلجعويطايتحالا
تاراطإعمبسانتياليطايتحاراطإبةدوزم
سايقلاثيحنمةيلصألاقيرطلاتالجعو
يفيطايتحالاراطإلالمشتالف،عونلاو
.تاراطإلانيبليدبتلا
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ةلصوبليغشتلاءدب
ةيراطبلا
ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
،ةبكرملاةيراطبلوحتامولعملانمديزملل
.٢٥٦/ةيراطبلاعجار

،)اهتايراطبوأ(ةبكرملاةيراطبغارفلاحيف
ضعبوىرخأةبكرممادختسايفبغرتامبر
ءدبليجراخردصمنمليصوتلاتالبك
تاوطخلاعابتانمدكأت.ةبكرملاليغشت
.ةنمآةقيرطبكلذبمايقللةيلاتلا

ريذحت}
يفتايراطبلاببستتنأنكمملانم
نوكتنأنكمملانمو.ىذألابكتباصإ
:ببسبةرطخ
نميتلاضامحألاىلعاهئاوتحا.

ضعبكلببستنأنكمملا
.قورحلا

نميذلازاغلاىلعيوتحتاهنإ.
.لعتشيوأرجفنينأنكمملا

ءابرهكلانمردقىلعيوتحتامك.
.قورحثادحإلفاك

)عبتي(

)عبتي(ريذحت

نكميف،طبضلابتاميلعتلاكلتعبتتملاذإ
.قبساملكوأدحأبباصتنأ

هيبنت

نأنكمملانمتاوطخلاكلتلهاجت
اليتلاوةبكرمللةفلكمرارضأىلإيدؤي
يفءدبلاةلواحم.ةبكرملانامضاهلمشي
وأعفدلاقيرطنعةبكرملاليغشت
نأنكمملانمو،اعفنيدجينلبحسلا
.ةبكرملافالتإيفكلذببستي

نوكتنأبجي.ىرخألاةبكرملاصحفا.١
ةدوزموتلوف١٢دهجبةيراطببةزهجم
.يبلسضيرأتماظنب

هيبنت

ماظنبةدوزمىرخألاةبكرملانكتملاذإ
،يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجبةيراطب
فلتيفكلذببستينأنكميف
ةدوزمةبكرمطقفمدختسا.نيتبكرملا
يبلسضيرأتعمتلوف١٢دهجوذماظنب
.يجراخردصمنمليغشتلاءدبدنع

تايراطببةدوزمةبكرملاتناكاذإ.٢
ةيراطبلامادختسالمعيسف،ةيئانث
نمدحلاىلعةكرحلائدابىلإبرقألا
ىلإاذهدجويو.ةيئابرهكلاةمواقملا
نميفلخلاءزجلايفباكرلابناج
.كرحملاةريجح

ةيافكلاهيفامبةبيرقتابكرملالعجا.٣
نكلو،تالبكلاليصوتعيطتستىتح
.اهضعبسمالتالتابكرملانأنمدكأت
امهضعبلنيتبكرملاسمالتلاحيفو
يضرألاصتاثدحينأنكميف،ضعبلا
ءدبعيطتستالامبر.بوغرمريغ
ضيرأتلاببستيامبرو،كتبكرمليغشت
.ةيئابرهكلاةمظنألافالتإيفئيسلا
،تابكرملاقالزنالامتحابنجتل
نملكيفماكحإبديلاةلمرفمدختسا
ءدبيفنيتمدختسملانيترايسلا
طبضا.يجراخردصمنمليغشتلا
Pعضولاىلعيئاقلتلاةكرحلالقان
ىلعيوديلاةكرحلالقانوأ)نكرلا(
لمارفمادختسالبقيدايحلاعضولا
ماظنتاذتابكرمللةبسنلاب.نكرلا
عضوبةدوزملاو،تالجععبرأبعفدلا
نأنمدكأت،)دياحم(Nلقنلاقودنص
ةدايقلاسرتعضويفلقنلاقودنص
.)دياحم(Nسيل—
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هيبنت

عضويفتاقحلملانميأكرتمتاذإ
تاءارجإلالخةلصتموأليغشتلا
دقف،ىرخأةيراطبةدعاسمبليغشتلا
ةبكرملانامضيطغينلو.فلتلااهبيصي
فقوأف،كلذنكمأىتم.تاحالصإلاهذه
يأنعاهلصفاوأتاقحلملالكليغشت
ليغشتلابمايقلادنعنيتبكرملانم
.ىرخأةيراطبةدعاسمب

يفلاعشإلاةادأليغشتفاقيإبمق.٤
لصفبمق.نيترايسلانملك
ةلصتملاوةيرورضلاريغتاقحلملا
فاقيإبمق.تاقحلملاليغشتسباقمب
اليتلاحيباصملالكوويدارلاليغشت
يدافتىلعكلذدعاسيس.اهيلإجاتحت
ةدوجوملاةقاطلاظفحوررشلاثادحإ
ظفاحينأنكمملانمو.تايراطبلايف
!ويدارلاىلع

ةبكرملايفكرحملاءاطغحتفا.٥
بجوملافرطلاعضومددحوىرخألا
.ةبكرملاكلتيف)-(بلاسلاو)+(
ءاطغتحت)+(بجوملافرطلادجويو
ةيراطبلاةيراسىلعرمحأيكيتسالب
فرطلانعءاطغلافشكل.ةبجوملا
يكيتسالبلاءاطغلاحتفا،)+(بجوملا
.رمحألا

كرحملاةريجحىلعةماعةرظنعجار
ناكمنعتامولعملانمديزملل٢٤٣/
فرطلاو)+(بجوملاديعبلافرطلا
.)−(بلاسلاديعبلا

ريذحت}
ىتحةيئابرهكلاةحورملالمعتنأنكمي
نموكرحملاليغشتمدعةلاحيف
صرحا.كتباصإيفببستتنأنكمملا
نعتاودألاوسبالملاونيديلاداعبإىلع
ءاطغتحتةدوجومةيئابرهكةحورمةيأ
.ةبكرملاكرحم

ريذحت}
باقثدوعلاعشإببستينأنكمملانم
زاغراجفنايفةيراطبلانمبرقلاب
ريثكلاةباصإيفكلذببستدقو.ةيراطبلا
.ىمعلابمهضعببيصأ،دارفألانم
يفةبغرلاةلاحيفًايوديًاحابصممدختسا
.ةءاضإلانمديزملاريفوت
يتلاضامحألاىلعةيراطبلالئاسيوتحي
ال.ىذألاكلببستنأنكمملانم
ضامحألاكلتةسمالمةلاحيف.اهسملت
اديجناكملالسغا،كترشبوأكينيعل
.اروفةيبطلاةدعاسملاىلعلصحاوءاملاب

ريذحت}
ةكرحتملاكرحملاءازجأوأحوارملا
اررضكلببستنأنكمملانمىرخألا
ةكرحتملاءازجألانعكيديدعبا.اغلاب
.لمعلايفكرحملاءدبدرجمب

ةيخترمريغليصوتلاتالبكنأنمدكأت.٦
يأدوجوةلاحيف.لزعاهبدجويوأ
يفكلذببستينأنكمي،كلذنم
كلذببستينأنكميو.ةمدصثودح
.نيترايسلافالتإيف
دجوت،تالبكلاليصوتبكمايقلبق
بجوتييتلاةيساسألارومألاضعب
فرطلاليصوتمتيس.اهتفرعمكيلع
وأ)+(بجوملافرطلاب)+(بجوملا
اذإ)+(ةديعبلاةبجوملاةيفرطلاةياهنلا
متيس.ةبكرملايفةدحاوكانهتناك
ءزجلاب،)-(بلاسلافرطلاليصوت
وأكرحملانمنوهدملاريغليقثلا
اذإ)-(ةديعبلاةبلاسلاةيفرطلاةياهنلا
.ةبكرملايفةدحاوكانهتناك
)+(بجوملافرطلاليصوتبمقتال
ببستتالىتح)-(بلاسلافرطلاىلإ
يدؤينأنكمملانمرصقثادحإيف
ءازجألاامبروةيراطبلافالتإىلإ
لبكلاليصوتبمقتالو.كلذكىرخألا
)-(ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلاب)-(بلاسلا
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٣٠١ ةبكرملابةيانعلا
كلذنألةنحشلاةغرافةيراطبلايف
يفببستينأنكمملانم
.ررشثادحإ

)+(بجوملارمحألالباكلاليصوتبمق.٧
تاذةبكرملايف)+(بجوملافرطلاب
.ةغرافلاةيراطبلا

ىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال.٨
هليصوتبمق.ةيندعمفارطأيأو
يف)+(ةبجوملاةيفرطلاةياهنلاب
ةياهنلامدختسا.ةميلسلاةيراطبلا
ةلاحيفةديعبلا)+(ةبجوملاةيفرطلا
.ةبكرملايفةدحاودوجو

)-(بلاسلادوسألالباكلاليصوتبمق.٩
.ةميلسلاةيراطبلل)-(بلاسلافرطلاب
ةبلاسلاةيفرطلاةياهنلامدختسا
يفةدحاودوجوةلاحيف)-(ةديعبلا
.ةبكرملا
ىرخألاةياهنلانيبسمالتثدحتال
ىلإلاقتنالامتيىتحءيشيأو
.ىرخألاةوطخلا

لباكلانمرخآلافرطلاليصوتبمق.١٠
يندعملاكساملاىلإ)−(بلاسلا
،نانرملادنسيوكرحملايفطوبرملا
ةغرافةيراطبلاتاذةبكرملايف
.ةنحشلا

ةطساوبةبكرملاليغشتبنآلامق.١١
كرحملاةرادإبمقوةميلسلاةيراطبلا
.ةرتفل

اهبدجوتيتلاةبكرملاليغشتلواح.١٢
ةبكرملالمعتملاذإ.ةغرافلاةيراطبلا
ةبكرملانوكتامبر،تالواحمةدعدعب
.ةنايصلاىلإةجاحب

هيبنت

اهتلازإوأليصوتلاتالبكليصوتدنع
يفروصقثدحيامبر،ئطاخبيترتب
فالتإيفببستيوةيبرهكلاةرئادلا
هذهةبكرملانامضيطغينلو.ةبكرملا
تالبكةلازإوليصوتبامئادمق.تاحالصإلا
نأنمدكأتو،حيحصلابيترتلابليصوتلا
سمالتوأاهضعبسمالتالتالبكلا
.ىرخألاةيندعملاءازجألا

ليصوتلالبكةلازإ
تالباكةلازإدنعةرشابملسلستلاسكعا
.ليصوتلا
ةلازإوةلطعملاةرايسلاليغشتءدبدعب
ةرايسلاكرتا،ةيراطبلابةلصتملاتالباكلا
.قئاقدةدعلرودت
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ةبكرملابحس
ةرايسلابحس

هيبنت

ةرايسلحيحصلاريغبحسلاببستيدق
يرسينل.رارضأثودحيفةلطعم
طبربنجت.ررضلااذهىلعةرايسلانامض
.قيلعتلاتانوكميفهقيلعتوأءيشيأ
تاراطإلالوحةبسانمةمزحأمدختسا
راطإ/ةلجعبحسبنجت.ةرايسلاتيبثتل
وأتاراطإلاتاجالزمدختسا.لفقم
/ةلجعيألفسأتالجعلاتاذتاصنملا
بنجت.ةبكرملاليمحتءانثألفقمراطإ
لبحبدوزملاعونلانمةعفارمادختسا
ىلإكلذيدؤيدقثيح.ةبكرملارجلعفر
.ةبكرملافلت

هيبنت

عضولاىلإةبكرملاليوحترذعتيناكاذإ
رجلاةقلحمادختسابنجتف،)N(دياحملا
.ةبكرملابفلتثدحيدقف.ةبكرملابحسل

ةنحاشمادختسابزروتوملارنجةكرشيصوت
.ةلطعُملاةبكرملالقنلةحطسمبحس
ةيوازليلقتيفةدعاسمللتارمملامدختسا
تالجعلاعفرمزلي.رمألامزلاذإ،عافترالا
.ضرألانعةبوحسملاةرايسلايفةدئاقلا
دنعةصصختمبحستامدخةكرشبلصتا
.ةلطعملاةبكرملابحسىلإةجاحلا

ةيمامألاطبرلاطاقن

بجيةددحمليصوتطاقنبةدوزمةرايسلا
ةرايسىلعأةرايسلابحسيفاهمادختسا
.ةحطسمةيضرأىلعكلذوةحطسملالقنلا
بحسلهذهليصوتلاطاقنمدختستال
.لامرلاوألحولاوأديلجلاىلعةرايسلا

ةيهيفرتضارغألةرايسلابحس
بحسينعيةيهيفرتبابسألةبكرملابحس
ةبكرملثم،ىرخأةبكرمفلخةبكرملا
نماًعويشرثكألاناعونلا.لقنتملالزنملا
امهةيهيفرتبابسألةبكرملابحسعاونأ
قروزلابحس.ةيلدلابحسوقروزلابحس
ىلععبرألااهتالجعىلعةبكرملابحسوه
ىلعةرايسلابحسوهةيلدلابحس.ضرألا
ىلعنيتعوفرمنيتلجعوضرألاىلعنيتلجع
.ةيلدلابفرعيزاهج
عجار.بحسلاةادأعنصمتاداشرإعبتا
نمديزملبحسلاصصختموأليكولا
.تادعملابةقلعتملاتايصوتلاوتاميلعتلا
يفاهعضولةماهلارومألاضعبانهدجوت
:ةيهيفرتبابسألةبكرملابحسلبقرابتعالا
نيناوقلاىلع،ةبكرملابحسلبق،فرعت.

بحسىلعقبطنتيتلاةيلحملا
هذهفلتختدقف.ةيهيفرتلاتابكرملا
.ةقطنملابسحنيناوقلا

؟بحسلاةبكرملبحسلاةردقيهام.
ةعنصملاةكرشلاتايصوتةءارقنمدكأت
.بحسلاةيلمعبقلعتياميفةبكرملل

دجوت؟اهعطقمتيسيتلاةفاسملاام.
تارتفلاوتافاسملاىلعدويقلاضعب
اهلالخموقتنأعيطتستيتلاةينمزلا
.بحسلاب
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بحسلاتادعممادختسامتيسله.

صصختموأليكولاعجار؟ةميلسلا
تايصوتلاوتاميلعتلانمديزملبحسلا
.تادعملابةقلعتملا

؟اهبحسمتييكلةزهاجةبكرملاله.
ةلحربمايقللةبكرملادادعإلثمامامت
.اهبحسلةبكرملاريضحتنمدكأت،ةليوط

هيبنت

ةكبشمامأتبثمسرتمادختسايدؤي
دقوءاوهلاقفدتةقاعإىلإةرايسلاةيوهت
نلو.سورتلاقودنصفلتيفببستي
.تاحالصإلاهذهةبكرملانامضيطغي
مدختستال،عردمادختسالرارطضالادنع
ةبكرمىلعهبيكرتمتييذلاعردلاىوس
.بحسلا

قروزلابحس
يئانثلاعفدلاتابكرم

هيبنت

يئانثلاعفدلاماظنبةرايسلابحسمتاذإ
دقفضرألاىلععبرألاتالجعلاعضوعم
ةعومجمتانوكمفالتإىلإكلذيدؤي
هذهةبكرملانامضيطغينلو.بحسلا
.تاحالصإلا

عميئانثلاعفدلاتابكرمبحسمدعيغبني
.ضرألاىلععبرألاتالجعلاةفاكءاقب

يعابرلاعفدلاتابكرم

تالجععبرأبعفدلاماظنتابكرمعمطقف
عملقنيقودنصبةدوزملاوقروزلابحسل
عفدلاماظنو)دياحملا(Nعضولادوجو
4(ضفخنملايعابرلا n(.

ريذحت}
تاذةبكرميفلقنلاقودنصليوحتنإ
دق)يدايحلا(Nعضولاىلإيعابرعفد
قودنصناكنإوىتحةبكرملاريسببسي
نأنكميو.)نكرلا(Pعضولايفسورتلا
مدختسا.ةباصإللنورخآلاوأتنأضرعتت
لقنلاقودنصليوحتلبقنكرلالمارف
.)دياحملا(Nعضولاىلإ
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:قروزرطقل

اهبحسةبولطملاةبكرملاهيجوتبمق.١
عم،اهبحستسيتلاةرايسلافلخ
اهفوقوومامأللاهتمدقمعضوةاعارم
.ةيوتسمضرأىلع

متيسيتلاةبكرملاطبرنيمأتنمدكأت.٢
.ةبحاسلاةبكرملاباهبحس

ليغشتأدبامثنكرلالمارفمدختسا.٣
.كرحملا
نكرلمارفبةدوزملاتابكرمللةبسنلاب
ليغشتنكميال،)EPB(ةيئابرهك
ةكرحعنامعضوبجيونكرلالمارف
.تاراطإلل

Nعضولايفلقنلاقودنصعض.٤
عضولاىلإليوحتلا"رظنا.)يدايحلا(
N)لمعتةرايسةدايقيف")دياحم
ققحت.١٨٦/تالجععبرأبعفدلاماظن
Nعضولايفةرايسلادوجونم
قودنصليوحتقيرطنع)دياحملا(
)فلخللعوجرلا(Rعضولاىلإسورتلا
.)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالامث
لقنءانثأةبكرملاكرحتتالأيغبني
.سورتلا

Dعضوىلإةكرحلالقانلقنا.٥
.كرحملائفطأ.)ةدايقلا(

هيبنت

ةيراطبلالباكليصوتيفقافخإلا
يدؤيدقفارطألاعمهتسمالموأبلاسلا
.ةرايسلافلتىلإ

نمبلاسلاةيراطبلالباكلصفا.٦
ةلوماصلاطبرمكحأوةيراطبلا
ةيراطبلاةماعدةيطغتبمق.رامسملاو
ةلصومريغةدامةطساوبةبلاسلا
فرطلاعمسمالتيأبنجتلءابرهكلل
.ةيراطبللبلاسلا

Pعضولايفسورتلاقودنصعارذعض.٧
.)نكرلا(

هيبنت

ضرعتتدقف،ًالفقمهيجوتلادومعناكاذإ
.فلتللةرايسلا

مدعنمدكأتللهيجوتلاةلجعكرح.٨
.هيجوتلادومعلفق

،لمارفلاةساودىلعكمدقعضوعم.٩
.نكرلالمارفريرحتبمق

لوخدماظنبةدوزملاتابكرملايف.١٠
ماظنلاسرإزاهجكرتا،حاتفمنودب

RKEباوبألالفقبمقو،ةبكرملاجراخ

تناكولامكةرايسلاحتفا.اًيودي
كلذو،ةغرافRKEلاسرإزاهجةيراطب
ةحتفيفهعضووحاتفملامادختساب
.بابلالفق

ةبوحسملاةرايسلالصف
:ةبوحسملاةرايسلالصفلبق

.ٍوتسمحطسىلعةرايسلانكرا.١
قودنصلقنامث،نكرلالمارفطبضا.٢

.)نكرلا(Pىلإسورتلا
.ةيراطبلاليصوتبمق.٣
.لمارفلاةساودىلعطغضا.٤
ليغشتلاعضوىلإلاعشإلاحاتفمردأ.٥

رايتخاعارذلوح.كرحملاليغشتنود
Nفالخبرخآعضوىلإسورتلا
ىلإليوحتلا"عجار.2mىلإ)دياحم(
تحت")دياحم(Nفالخبرخآعضو
عفدلاماظنلمعتةرايسةدايقناونع
يفليكولاعجار.١٨٦/تالجععبرأب
نمسورتلاقودنصلقنرذعتةلاح
.)دياحملا(Nعضولا

نع2mيفةرايسلادوجونمققحت.٦
ليوحتمثكرحملاليغشتقيرط
)عوجر(Rعضولاىلإسورتلاقودنص
.)ةدايق(Dعضولاىلإلاقتنالامث
لقنءانثأةبكرملاكرحتتنأيغبني
.سورتلا
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Pعضولاىلإسورتلاقودنصلقنا.٧

.لاعشإلاليغشتفقوأمث)نكر(
رجلاةبرعىلإةبكرملاتيبثتبمق.٨

.مكحملكشب
.نكرلاةلمرفريرحتو.٩
.ةدوقفمةقبسمتادادعإيأطبضدعأ.١٠

ةيجراخلاةرارحلاةجردةشاشنوكت
ةيوئمةجرد٠ىلعاًيضارتفاةطوبضم
داعيسنكلو)تياهنرهفةجرد٣٢(
.يداعلامادختسالاىلإاهطبض

ةجوردلابحس
هيبنت

ىلعنيتلجعبةبكرملاهذهبحسبنجت
نل.ةبكرملايففلتثدحيدقوأ،ضرألا
نمعونلااذهةبكرملانامضيطغي
.ررضلا

ةصنمىلعةبكرملاهذهبحسبحمسُيال
ىلعةيفلخلاوأةيمامألاتاراطإلاوةلقان
وأيئانثلاعفدللتابكرملةبسنلابضرألا
.لقنلاةبلعنعرظنلاضغبكلذو،يعابرلا

رهظملابةيانعلا
ةيجراخلاةيانعلا
لافقأ
مدختسا.عنصملايفلافقألاميحشتمتي
ةرورضلادنعطقفعيقصلاةلازإلًاطيسو
دعبلافقألاميحشتبمقوىوصقلا
ميحشتلاداومولئاوسلاعجار.مادختسالا
.٣٢٢/اهبىصوملا

ةبكرملاليسغ
لكشبهلسغا،ةبكرملاءالطىلعظافحلل
.ةرشابملاسمشلاةعشأنعاًديعبورركتم

هيبنت

لكآتللةببسمفيظنتليلاحممدختستال
ىلإاهتبيكرتيفدتنستوأةيضمحوأ
وأةبكرملاءالطفلتُتدقثيح؛لورتبلا
نل.اهبةيكيتسالبلاوأةيندعملاءازجألا
نكمي.ررضثدحاذإةبكرملانامضيرسي
ةدمتعملافيظنتلاتاجتنمىلعلوصحلا
ةفاكعبتا.هعبتتيذلاليكولانم
قلعتياميفعنصملابةصاخلاتاميلعتلا
تاريذحتو،تاجتنمللحيحصلامادختسالاب
ميلسلكشبصلختلاوةيرورضلاةمالسلا
.ةبكرملابةيانعلاتاجتنمنميأنم



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

ةبكرملابةيانعلا٣٠٦

هيبنت

طغضلامادختسابهايملاخضبنجت
١٢(مس٣٠نملقأةفاسمليلاعلا
تالآمادختسا.ةرايسلاحطسنم)ةصوب
٨٫٢٧٤نمربكأةقاطبلمعتيتلاليسغلا
ةصوبلا/لطر١٫٢٠٠(لاكسابوليك
فالتإيفببستينأنكمملانم)ةعبرملا
.تاقصلملاوتاناهدلاةلازإوأ

هيبنت

نوكميأليوقلاليسغلامادختسابنجت
هيلعدجويكرحملاءاطغلفسأ
.eزمر
نلوفلتثادحإيفاذهببستيدقف
.هحالصإةفلكتةبكرملانامضيطغي

عبتا،يلآلاةرايسلاليسغمادختسادنع
تاحسامءافطإبجي.ةرايسلالسغتاميلعت
.ةرفوتمتناكاذإ،يفلخلاويمامألاجاجزلا
دقيتلاةيفاضإلاتاقحلملالككفبمق
.ةرايسلالسغةزهجأقيعتوأررضتت

هدعبوليسغلالبقاًديجةبكرملافطشا
ةلاحيف.لماكلكشبفيظنتلاداومةلازإل
حطسقوففجتلداوملاهذهلثمكرت
.أدصلاثودحيفكلذببستيامبر،ةبكرملا
نم،ةمعانةفشنمبةبكرملاحطسففج
ثادحإيدافتلنطقلاوأفيظنلاةاومشلا
.هايملاعقبكرتوشودخلا

ماعلالكشلابةيانعلا
تاءالطلا/عمشلاداوممادختسابىصويال
دعبامةمدخنمبرستلاةعنامةفافشلا
عجارف،ةيلطملاحطسألاتفلتاذإ.عيبلا
داوملا.هحالصإوفلتلامييقتلكليكو
حالمألاومويسلاكلاديرولكلثمةيجراخلا
طفنلاو،ديلجلاةباذإداومو،ىرخألا
،رويطلاثوروتاتابنلاةراصعو،نارطقلاو
نخادملانعةرداصلاةيئايميكلاداوملاو
قحلتنأنكمي،كلذىلإامو،ةيعانصلا
ىلعةرتفلتيقباذإةبكرملاتاناهدبررضلا
امعرسأبةبكرملالسغا.ةيلطملاحطسألا
تافظنممدختسا،ةرورضلاةلاحيف.نكمي
اهمادختسالةنمآربتعتيتلاوةطشاكريغ
.ةبيرغلاداوملاةلازإلةيلطملاحطسألاىلع
اًيوديعمشةفاضإوأفيطللقصءارجإبجي
ءالطنماياقبةلازإلنايحألاضعبيف
تاجتنمىلعفرعتللكليكوعجار.ناهدلا
.ةدمتعملافيظنتلا

ىلععيملتداوموأةيعمشداومعضتال
طاطملاوألينيفلاوأىطغملاريغكيتسالبلا
ريغءالطلاوأدلقملابشخلاوأتاقصلملاوأ
يفرمألااذهببستينأنكميثيحعماللا
.تايفلتثودح

هيبنت

داوموأتالآلاتابكرممادختسانإ
ةقبطلاىلعريثأتلاةديدشعيملتلا
يفببستيامبرةفافشلاةقبطلا/ةيساسألا
عيملتلاداوموعمشلاطقفمدختسا.اهفالتإ
تاناهدلًاصيصخةدعملاوةطشاكلاريغ
يفةفافشلاةقبطلا/ةيساسألاةقبطلا
.ةبكرملا

،اديدجناكولامكناهدلارهظمبظافتحالل
وأتابكرملاراظتناناكميفةبكرملاكرتا
.ناكمإلاردقبةاطغم
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٣٠٧ ةبكرملابةيانعلا
ةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألاةيامح
ةيامحلاوةنيزللةممصملا

هيبنت

ةيندعملاءازجألاةيامحوفيظنتمدعنإ
لكشتىلإيدؤيدقةعماللاةيجراخلا
ثودحوأاهيلعةيبابضءاضيبةقبط
ةبكرملانامضيطغينل.اهيففيواجت
.ررضلانمعونلااذه

ةدجاوتملاةعماللاةيجراخلاةيندعملاءازجألا
وأموينمولألانمةعونصمةرايسلاىلع
لجأنم.أدصياليذلابلصلاوأموركلا
تاميلعتًامئادعبتا،ررضيأثودحيدافت
:ةيلاتلافيظنتلا
وهعماللايندعملاءزجلانأنمدكأت.

لئاسيأمادختسالبقهسملدنعدراب
.فيظنت

دمتعمفيظنتلولحمىوسمدختستال.
وأموركلاوأموينمولألاعملماعتلل
ضعبيوتحت.أدصلللباقلاريغبلصلا
ةبسنبضومحىلعفيظنتلالئاوس
ىلعةرداقةيولقداومىلعوأةيلاع
ةيجراخلاةيندعملاءازجألابررضلاقاحلإ
.ةعماللا

زٰكرملافيظنتلالئاسزيكرتفيفختبمق.
.عنصُملاتاميلعتبسح

ةممصمريغفيظنتلئاوسمدختستال.
.تابكرملل

دعبةبكرملاىلعشداخريغًاعمشعض.
ةقبطلارمعةلاطإوةيامحللسغلا
.ةعماللاةيندعملاءازجأللةيجراخلا

تاسدعلا/ةيجراخلاحيباصملافيظنت
ةطرشألاوتاقصلملاوتاراعشلاو
ةعطقودرابلاوأرتافلاءاملاالإمدختستال
صصخمنوباصعممعانلاشامقلانم
تابمللافيظنتل،تارايسلاليسغل
.اههباشاموةيجراخلاتاراعشلاوتاسدعلاو
"ةبكرملاليسغ"يفةدوجوملاتاميلعتلاعبتا
.مسقلااذهنمقباسءزجيف
كيتسالبلانمةعونصمحيباصملاةيطغأ
قوفةعشأللةيقاولاةيطغألاضعبو
وأفيظنلاةيلمعءارجإبنجت.ةيجسفنبلا
.فاجلاىلعحسملا
ةيطغأىلعيليامميأمادختسابنجت
:حيباصملا
.ةيواكوأةطشاكداوم.
ىرخأفيظنتداوميأوليسغلئاوس.

اهبحصنييتلاةبسنلانمىلعأتازيكرتب
.عنصملا

يأوأنيزنبوأتايلوحكوأةبيذمداوم.
.ةيوقتافظنم

.ةبلصةزهجأيأوأجلثلاتاطشاك.

يأوأقاوسألايفعابتةيليمجتةيطغأ.
ببسب،حيباصملاةءاضإةلاحيفةيطغأ
.اهنمةرارحلاثاعبنا

هيبنت

حيباصملافيظنتيفقافخإلايدؤيدق
الدقواهتيطغأفلتىلإةديجةروصب
.ةبكرملانامضتحتحالصإلاةيلمعلخدت

هيبنت

تاذةطرشألاىلععمشلامادختسا
ديزيدقناعمللاةليلقءادوسلاةقبطلا
ريغةيئاهنةقبطلّكشيوناعمللاىوتسم
ةطرشألافيظنتبمق.لكشلاةمظتنم
.طقفنوباصلاوءاملابناعمللاةليلق

ءاوهلالخادم
،ءاوهلالخادمنمتاخاستاةيأفيظنتبمق
ءانثأ،يمامألاجاجزلاوكرحملاءاطغنيب
.ةبكرملاليسغ

تاحساملاةرفشويمامألاجاجزلا
فظنمبجراخلانميمامألاجاجزلافظن
.جاجزلا
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ةبكرملابةيانعلا٣٠٨
نمةعطقمادختسابةيطاطملاشيرلافظن
دعبةيقروةفشنموأربولانمةيلاخشامقلا
وأيمامألاجاجزلافيظنتلئاسيفاهرمغ
يمامألاجاجزلالسغا.لدتعمفيظنتلئاس
،تارشحلا.تارفشلافيظنتدنعاديج
داوممكارتو،تاتابنلاةراصعو،خاسوألاو
يفببستتنأنكمملانمعيمشتلا/ليسغلا
.ةحساملاثيولت
ةكلهتسمتناكاذإةحساملاتارفشلدبتسا
ردقلضرعتلاةجيتنفلتلاثدحيدق.ةفلاتوأ
حلملاولامرلاوةبرتملاءاوجألانمريبك
.ديلجلاوجولثلاوسمشلاوةرارحلاو

رطملاوحيرلاةطرشأ
لماوعنمةيامحلاةطرشأىلعمحشلاعض
دعاستو،لوطأةدملمودتاهلعجلسقطلا
رودصوأقاصتلالاعنمتو،لزعلاماكحإىلع
ةرمرطملاوحيرلاةطرشأقيلزتبمق.ريرصلا
راحلاسقطلا.لقألاىلعةنسلايفةدحاو
نكميو.قيلزتلاراركتمزلتسيدقفاجلاو
طاطملانعةجتانلاءادوسلاتامالعلاةلازإ
اهحسمقيرطنعةيلطملاحطسألاىلع
داومولئاوسلاعجار.ةفيظنشامقةعطقب
.٣٢٢/اهبىصوملاميحشتلا

تاراطإ
تاراطإلافظنمعمةنشخةاشرفمدختسا
.تاراطإلافيظنتل

هيبنت

يتلاتاراطإلاءالطتاجتنممادختسانإ
ةبكرملاىلعلورتبلاتاقتشمىلعيوتحت
ناهدلافالتإيفببستينأنكمملانم
ءالطةدامعضودنع.تاراطإلاوأ/و
ىلعنمدئاوزلاامئادحسما،تاراطإلا
.ةبكرملايفةيلطملاحطسألا

طونجلاوتالجعلا
ءاملاعمةفاجوةمعانشامقةعطقمدختسا
دعب.تالجعلافيظنتللدتعملانوباصلاو
،ةفيظنهايممادختسابلماكلابفطشلا
نكمي.ةفيظنوةمعانةفشنممادختسابففج
.عمشلاعضوكلذدعب

هيبنت

نمةعونصملاطونجلاتالجعلاضرعتتدق
دعبةبكرملالسغمتيملاذإموركلا
اهيلعرثانتييتلاقرطلاىلعاهتدايق
.مويسلاكلاديرولكوأمويسنغاملاديرولك
طونجلاوتالجعلاهذهمادختسامتيو
دوجولثمةنيعمبابسألقرطلاىلع
ءازجألااًمئادلسغا.جولثلاوةبرتألا
دعبءاملاونوباصلابموركلابةيلطملا
.داوملاكلتلاهضرعت

هيبنت

بنجت،طونجلاتالجعلاحطسفلتبنجتل
ةيئايميكلاداوملاوأنوباصلامادختسا
وأةطشاكلاعيملتلاداوموأةيوقلا
ىوسمدختستال.شرفلاوأتافظنملا
لارنجنمةدمتعملافيظنتلاليلاحم
دعبةرشابمةبكرملاةدايقبنجت.زروتوم
اًيلآتارايسلالسغشروىدحإباهلسغ
/تاراطإلافيظنتشرفمدختستيتلا
.نوكيليسلاديبركنمةعونصملاتالجعلا
نامضيطغينلو،فلتثدحيدقف
.حالصإلاتايلمعةبكرملا

لمارفلاماظن
ميطارخلاواًيرصبةلمرفلاطوطخصحفا
ءانحنالاوحيحصلاكبشلاىلعفرعتلل
مث.اهريغوىلبلاوتاعدصتلاوبيرستلاو
لكآتلانعاًثحبلمارفلاصرقةناطبصحفا
صحفا.حطسلافورظيفتانارودلاو
نعاًثحبسادملا/ةيناوطسألالمارفلاةناطب
ءازجألكصحفا.تاعدصتوألكآتيأ
.ىرخألالمارفلا
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٣٠٩ ةبكرملابةيانعلا
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

لكيهلاتانوكمميحشت
،لافقألاتاناوطسأعيمجقيلزتبمق
ءاطغتالصفمو،كرحملاءاطغتالصفمو
يذالوفلادوقولاءاطغلصفمو،قودنصلا
ملام،ةيئابرهكلاةدعاسملاتاجردتالصفمو
موحشعضوظفاحي.ةيكيتسالبتانوكملانكت
سقطلانمةيامحلاةطرشأىلعنوكيلسلا
ةدملاهيلعةفيظنشامقةعطقمادختساب
عنميو،لزعلاماكحإىلعدعاسيو،لوطأ
.ريرصلارودصوأقاصتلالا

يلفسلاءزجلاةنايص
،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
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ةبكرملابةيانعلا٣١٠
لخادلانمةرايسلابةيانعلا
اهببستيتلاطشكلاتالاحنودةلوليحلل
يلخادلاءزجلافظن،ةخستملاتاميسجلا
.روفلاىلعةبرتأةيألزأو.ماظتنابةبكرملل
ببستتدقةنكادلاةشمقألاوأدئارجلاقاروأ
.ةرايسلابةيلخادلاءازجألاثيولتيف
ةبرتألاةلازإلمعانرعشتاذةاشرفمدختسا
ةعومجمبقوقشلاوضباقملاىلعنم
،ًالدتعمنوباصلولحماًمدختسم.تادادعلا
مسلبنعةجتانلاخاسوألاروفلاىلعلزأ
تادراطوأسمشلانمةياقولاميركوديلا
،ةيلخادلاحطسألاعيمجىلعنمتارشحلا
.مئادفلتكلذنعجتنيدقفالإو
اًصيصخةممصمفيظنتليلاحممدختسا
نودةلوليحللاهفيظنتمتييتلاحطسألل
ىلعتافظنملالكعض.مئادفلتثودح
شربمقتال.ًةرشابمفيظنتلاشامق
رصانعوأحيتافميأىلعًةرشابمتافظنملا
.اًعيرسةفظنملاداوملاةلازإبمق.ليغشت
تاميلعتأرقا،تافظنملامادختسالبق
.اًديجاهعبتاوقصلملاىلعةدوجوملاةمالسلا
حتفا،ةرايسلابةيلخادلاءازجألافيظنتءانثأ
ةيوهتلاىلعلصحتلذفاونلاوباوبألا
.ةبسانملا
ءازجألافظنتال،فلتثودحنودةلوليحلل
قرطلاوأتافظنملامادختسابةيلخادلا
:ةيلاتلا

ةيأوأةقالحسوماًقلطممدختستال.
يأىلعنمخاسوألاةلازإلةداحةادأ
.ةيلخادلاحطسألانم

فاجرعشتاذةاشرفمدختستال.
.اًقلطم

.طرفمطغضبوأةدشبحطسيأكحتال.

ةصاخلاةرهطملاداوملامدختستال.
ةصصخملانوباصلاعاونأوأةلسغملاب
.موحشلاةلازإداومعمقابطألاليسغل
مدختسا،ةلئاسلاتافظنملاىلإةبسنلاب
١(تارتل٣٫٨لكلةرطق٢٠يلاوح
مادختسايدؤيدق.هايملانم)نولاج
رثأكرتىلإزكرمنوباصلولحم
ليلاحممدختستال.خاسوألاباذتجاو
.ٍواكوأيوقنوباصىلعلمتشت

.اهفيظنتدنعءاملابةوسكلارمغتال.

تافظنموأةبيذمداوممدختستال.
.ةبيذمداومىلعلمتشت

يلخادلاجاجزلا
ًاللبُماًيربواًيندعماًجيسنمدختسا،فيظنتلل
مادختسابةيقبتملاتارطقلاحسما.هايملاب
،ةرورضلادنع.ةفيظنوةفاجشامقةعطق
فيظنتلادعباًيراجتجاجزفظنممدختسا
.طقفءاملاب

هيبنت

دمعتال،شودخثودحنودةلوليحلل
ةببسملاتافظنملامادختسالاًقلطم
ببستتدقف.تابكرملاجاجزىلعلكآتلل
فيظنتلاوألكآتللةببسملاتافظنملا
نمبابضلاليزمفالتإيففينعلا
.ةيفلخلاذفاونلا

مادختسابيمامألاجاجزلافيظنتيدؤي
رهشأةتسلاىلإةثالثلاةرتفلالخهايملا
ليملاليلقتىلإةرايسلاةيكلمنمىلوألا
.اهيلعبابضلاسدكتىلإ

توصلاتاربكمةيطغأ
لوحقفربةيئابرهكلاةسنكملابفيظنتلابمق
.رارضأللضرعتيالثيحبتوصلاربكمءاطغ
.طقفلدتعمنوباصوءامبعقبلافّظن

ةيلطملابلاوقلا
.ةيلطملابلاوقلافيظنتبجي،اًضيأ
اهفظن،فيفخلكشبةخستمنوكتامدنع.

شامقةعطقوأةجنفسإمادختساب
.ءاملانمليلقبةللبموربولانمةيلاخ

مدختسا،خاستالاةديدشنوكتامدنع.
.نوباصلاوءاملانماجيزم
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٣١١ ةبكرملابةيانعلا
غوبدملادلجلا/داجسلا/شامقلا
فيظنتلةيئابرهكةسنكممادختسابأدبا
.ةمعانةاشرفبقفرممادختساعمحطسلا
،ةيئاوهلاةسنكمللراودقفرممادختسامتاذإ
لبق.ةيضرألاةداجسىلعطقفهمدختساف
نمكنكميردقربكأةلازإبمق،فيظنتلا
:ةبرتألا
ةفشنماًمدختسمقفربلئاوسلاففج.

ةيأىقبتتالىتحفيفجتلالصاو.ةيقرو
.اهتلازإنكميعقب

ربكألزأ،ةبلصلاخاسوألاىلإةبسنلاب.
مادختسابفيظنتلالبقاهنمنكممردق
.ةيئابرهكلاةسنكملا

:فيظنتلل
فيظنلاشامقلانمةعطقرمغا.١

يفناولألاتباثوربولانميلاخلا
يذشامقلامادختسابىصوي.ءاملا
لاقتنانودةلوليحللةقيقدلاةجسنألا
.جيسنلاوأداجسلاىلإربولا

قفربرصعلاربعةدئازلاةبوطرلالزأ.٢
نمهايملاتارطقطقاستفقوتيىتح
.فيظنتلاشامق

حسملاوةعقبللةيجراخلاةفاحلابءدبلا.٣
ةشامقفل.فصتنملاهاجتابقفرب
لكشبفيظنتلاةقطنمقوففيظنتلا
خاسوألاقاصتلانودةلوليحللرركتم
.ةجسنألاب

قفربةخستملاةقطنملاكحلصاو.٤
ىلإةبرتألالاقتنافقوتينأىلإ
.فيظنتلاشامق

،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإو.٥
اًعوبتمًالدتعمنوباصلولحممدختساف
.ةدرابلاادوصلابطقف

دقف،ماتلكشبةبرتألاةلازإمتتملاذإ
يراجتةوسكفظنممادختسارمألامزلتسي
نمدكأتللاريغصاءزجربتخا.عقبليزموأ
وأةوسكلافظنممادختسالبقنوللاتابث
فظنف،تاقلحتلكشتاذإ.عقبلاليزم
.لماكلابةجسنألاوأداجسلا
ةيقروليدانممدختسا،فيظنتلادعب
.ةيقبتملاةبوطرلاصاصتمال

ناعمللاةديدشحطسألافيظنت
ةرايسلابويدارلاوتامولعملااتشاشو
ةرغصملافايلألانمشامقةعطقمدختسا
تاشاشىلعوأناعمللاةيلاعحطسألاىلع
ةمعانرعشةاشرفمدختسا،ًالوأ.ةرايسلا
مث.حطسألاشدختدقيتلاةبرتألاةلازإل
مادختسابحسملاقيرطنعقفربفظن
ال.ةرغصملافايلألانمشامقلاةعطق
ةصاخلاتابيذملاوأتافظنملامدختست
شامقلاةعطقلسغا،ةيرودةفصبو.ذفاونلاب
كلذو،ةدحىلعةقيقدلافايلألانم
داوممدختستال.نوباصلانمليلقمادختساب

اًمامتاهفطشاو.ةجسنأمّعنموأضييبتلا
اهمادختسالبقءاوهلايففجتاهكرتاو
.ىرخأةرم

هيبنت

طفشسأكىلعيوتحياًزاهجمدختستال
يفاذهببستيدقف.؛ةشاشلافيظنتل
ةبكرملانامضيطغينلوفلتثادحإ
.هحالصإةفلكت

لينيفلاودلجلاوتادادعلاةحول
حطسأوىرخألاةيكيتسالبلاحطسألاو
حطسألاوناعمللاةليلقءالطلا
يعيبطلكشبةحوتفمماسمبةيبشخلا
ةلازإلءاملابًاللبماًمعاناًقيقداًجيسنمدختسا
.ةتباثلاريغخاسوألانمصلختلاوةبرتألا
اًشامقمدختسا،لماشلافيظنتلانمديزمل
نوباصلولحمبًاللبممعانوقيقدجيسناذ
.لدتعم

هيبنت

،ءاملايفهعقنوأدلجلارمغببستيدق
حطسألانعًالضف،بوقثملادلجلاةصاخبو
حسما.مئادفلتيف،ىرخألاةيلخادلا

)عبتي(
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ةبكرملابةيانعلا٣١٢

)عبتي(هيبنت

حطسألاهذهىلعنمةطرفملاةبوطرلا
.ةيعيبطةروصبفجتاهعدوفيظنتلادعب
وأ،راخبلاوأ،ةرارحلامادختسابنجت
يتلاتافظنملامدختستال.عقبلاتاليزم
يتلاتاجتنملاوأنوكيلسلاىلعلمتشت
نكمي.عمشلاىلإاهتبيكرتيفدنتست
داوملاكلتىلعلمتشتيتلاتافظنملل
وأدلجلالكشورهظمرييغتةبيذملا
ىصويالمثنمو،معانلاشرفلا
.اهمادختساب

،ناعمللانمديزتيتلاتافظنملامدختستال
ضفخيدقف.تادادعلاةحولىلعاصوصخو
ربعةيؤرلاىلعةردقلانمسكعنملاجهولا
.ةنيعمفورظلظيفيمامألاجاجزلا

هيبنت

يفوجلاتارطعممادختساببستيدق
حطسألاوةيكيتسالبلاداومللمئادفلت
حطسيأوجلارطعمسمالاذإ.ةيلطملا
هفشنف،ةبكرملالخاديلطموأيكيتسالب
شامقةعطقمادختسابهفّظنوروفلاىلع

)عبتي(

)عبتي(هيبنت

نأملعاو.لدتعمنوباصلولحمبةللبم
ةمجانلاتايفلتلايطغينلةبكرملانامض
.وجلاتارطعممادختسانع

ظفحةكبشونحشلاةفرغءاطغ
ةحارلاتامدخ
ئفادءامبةبكرملالسغا،هرفاوتةلاحيف
مادختسابنجت.ةلدتعملاتافظنملادحأو
،درابلاءاملاباهفطشامث.ضييبتلارولك
.اًمامتفجتاهكرتاو

نامألاةمزحأبةيانعلا
.ةمزحألافافجوةفاظنىلعظفاح

ريذحت}
الونامألاةمزحأعمضيبُملمعتستال
فاعضإىلإكلذيدؤيدقف.اهغبصبمقت
،ثداحعوقوةلاحيفو.ةدشبةطرشألا
ريفوتنمنامألاةمزحأنكمتتالدق
فطشولسغبمق.ةمئالملاةيامحلا
رتافءامولدتعمنوباصبنامألاةمزحأ
.فجتلةطرشألاكرتا.طقف

لجرألاتاحسمم

ريذحت}
بسانمريغةيضرألاداجسساقمناكاذإ
دقف،حيحصلكشبهبيكرتمتيملاذإوأ
يدؤيدقو.تاساودلامادختساقيعي
ىلعطغضلاىلإتاساودلاعملخادتلا
وأ/وةدوصقمريغةقيرطبدوقولاةساود
يدؤيدقاموهو،فقوتلاةفاسمةدايز
دكأت.ةباصإلضرعتلاوأمداصتثودحىلإ
.تاساودلاقيعتالةيضرألاةداجسنأ

تاداجسلامادختسالةيلاتلاتاداشرإلاعبتا
:ةبسانمةقيرطب
تادعمللةيضرألاديجاجسميمصتمت.

اذإو.كترايسبسانيلكشبةيلصألا
،ةيضرألاديجاجسلادبتسارمألابلطت
ةدمتعملاةيضرألاديجاجسءارشبىصوُي
تيبثتمتيالدق.زروتوملارنجنم
ىرخألاعاونألانمةيضرألاديجاجس
ةقيرطبزروتوملارنجديجاجسفالخب
اًموددكأت.تاساودلاقيعتدقو،ةحيحص
عملخادتتالةيضرألاديجاجسنأ
.تاساودلا

نكتملاذإةيضرأةداجسمدختستال.
ةيضرأةداجسةكسامبةدوزمةبكرملا
.قئاسلابناجةيضرأىلع



Cadillac Escalade Owner Manual (GMNA-Localizing-MidEast-13566599) -
2020 - CRC - 5/20/19

٣١٣ ةبكرملابةيانعلا
بناجلاعضوعمةداجسلامدختسا.

.اهبلقتال.ىلعألاوحنحيحصلا
ةيضرألاةداجسقوفءيشيأعضتال.

.قئاسلابناجيف
ةهجيفةدحاوةيضرأةداجسمدختسا.

.قئاسلا
قوفةيضرأةداجسعضتال.

.ىرخأةداجس

اهلدبتساوةيضرألاديجاجسكف
ةيضرألاةداجسنميفلخلاءزجلابحسا
.هتلازإبمقوكساملالفقءاغلإل

كسامةحتفنيطبتةطساوبتيبثتلادعأ
مقوةحسمملاكسامقوفةيضرألاةداجس
.اهناكميفاهتيبثتب

يفاًديجةتبثمةيضرألاةداجسنأدكأت
.اهناكم
قيعتالةيضرألاةداجسنأنمدكأت
.تاساودلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٤

ةنايصلاوةمدخلا

ةماعتامولعم
٣١٤.................ةماعتامولعم

ةنايصلالودج
٣١٥..................ةنايصلالودج

رايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملا

ميحشتلاداومولئاوسلا
٣٢٢..................اهبىصوملا
٣٢٣......ةنايصللةليدبلارايغلاعطق

ةنايصلاتالجس
٣٢٤.................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
٦٠٠٠/مك١٠٠٠٠لكهذهةمدخلالامعأ
يفةبكرمللةديجلاةنايصلادعاست.ليم
ديشرتوةديجةلاحيفاهيلعظافحلا
نمتازاغلاتاثاعبناليلقتودوقولاكالهتسا
.ةبكرملا
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٣١٥ ةنايصلاوةمدخلا
،تابكرمللةددعتملاتامادختسالاببسبو
دقف.كلذلاًعبتفلتختةنايصلاتاجايتحانإف
صحفلاتايلمعةدايزىلإةجاحلازربت
ةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا.تامدخلاءارجإو
:يتلاتابكرمللةبولطمةيداعلا
دودحلاةاعارمعمعئاضبوًاباكرلمحت.

تامولعمةقاطبلًاقفوةحومسملا
ةلومحدودحعجار.ليمحتلاوتاراطإلا
.١٧١/ةرايسلا

حطسأتاذقرطىلعاهتدايقمتي.
ةدايقلادودحةاعارمعمريسللةبسانم
.ةينوناقلا

دوقولاعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
.٢٢٢/هبىصوملا

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةيداعلاةمدخلا-ةيفاضإلا
ةبولطمةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلاةمدخلا
:يتلاتابكرملل
رورملاةفيثكندملايفاًبلاغمدختسُت.

.راحلاسقطلايف
قطانملاوتاردحنملاىلعاًبلاغمدختسُت.

.ةيلبجلا

ةيلاعوأةيسفانتلاةدايقللمدختسُت.
.ةعرسلا

ةطرشةبكرموأةرجأةرايسكمدختسُت.
.علسلاليصوتتامدخلوأ

ةمدخلا"مسقلايفتامولعملاعجار
."ةقاشلاةمدخلا-ةيفاضإلا

ريذحت}
ةنايصلالامعأذيفنتنوكينأنكمملانم
تاباصإعوقويفببستيدقواًريطخ
اذإالإةنايصلالامعأذّفنتالف.ةريطخ
ةيرورضلاتامولعملاكيدلترفاوت
بلطاف،الإو.ةبسانملاتادعملاوتاودألاو
لامعأبمايقللبردمينفريفوتكليكونم
ةمدخلالامعأءارجإعجار.ةنايصلا
.٢٤١/كسفنب

ةنايصلالودج
موقييتلاةمدخلالامعأوتاصوحفلا
كلاملااهب
دوقولابدوزتلادنع
تيزعجار.كرحملاتيزىوتسمصحفا.

.٢٤٤/كرحملا

رهشلكةرم
يفامب،تاراطإلاخفنطوغضنمققحت.

طغضعجار.يطايتحالاراطإلاكلذ
.٢٧٦/تاراطإلا

عجار.لكآتلانعاًثحبتاراطإلاصحفا.
.٢٨٢/تاراطإلاصحف

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥٣/لسغلالئاسعجار.يمامألا

كرحملاتيزرييغت
كرحملاتيزرييغتبمقةلاسرلاروهظدنع
لادبتساوكرحملاتيزرييغتبلطا،اروف
يف.ةيلاتلاليم٦٠٠/مك١٠٠٠لالخحشرملا
ريشيالدق،فورظلضفأيفةدايقلاةلاح
ةمدخلةجاحلاىلإكرحملاتيزرمعماظن
تيزرييغتبجي.ماعىلإلصياملةبكرملا
ماعلايفةرملقألاىلعرتلفلاوكرحملا
عيطتسي.تيزلارمعماظننييعتةداعإبجيو
.لمعلااذهذيفنتليكولاىدلبردملاينفلا
كرحملاتيزرمعماظنطبضةداعإةلاحيف
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٦
لالخةبكرمللةنايصلاءارجإكيلع،دصقنود
ةيلمعرخآنمليم٣٠٠٠/مك٥٠٠٠ةفاسم
دنعكرحملاتيزرمعماظنطبضدعأ.ةمدخ
/كرحملاتيزرمعماظنعجار.تيزلارييغت

٢٤٦.

لوطملاءاطبإلاعضومادختسا
اًتقوبلطتتةقيرطبةرايسلامادختسادنع
ةعاسرابتعامتي،ءاطبإلاعضويفًاليوط
رظنا.)ًاليم٣٣(مك٥٣ةباثمبمادختسالا
نم١٢٤/)DIC(قئاسلاتامولعمزكرم
.تاعاسلادادع

عبسلكهلدبتسا(ءاوهلافييكتففجُم
)تاونس
لكةنايصلاىلإءاوهلافييكتماظنجاتحي
لادبتساةمدخلاهذهبلطتت.تاونسعبس
ماظنرمعةلاطإيفةدعاسمللففجُملا
نكمي.ةيليغشتلاهتيلاعفةدايزوءاوهلافييكت
.كليكوعجار.ةدقعمةمدخلاهذهنوكتنأ

تامدخلاوتاراطإلانيببوانتلا
ليم٧٥٠٠/مك١٢٠٠٠لكةبولطملا
كلذناكاذإ،تاراطإلانيببوانتلاذّفن
.ةيلاتلاتامدخلاذّفنو،ةبكرمللهبىصوم
.٢٨٣/تاراطإلاريودتعجار

ةبسنلاوكرحملاتيزىوتسمصحفا.
كيلع،ةجاحلادنع.تيزلارمعلةيوئملا
حشرملالادبتساوكرحملاتيزرييغت
تيزعجار.تيزلارمعماظنطبضةداعإو
تيزرمعماظنو٢٤٤/كرحملا
.٢٤٦/كرحملا

.كرحملاديربتلئاسىوتسمصحفا.
.٢٤٩/ديربتلاماظنعجار

جاجزلالسغلئاسىوتسمصحفا.
.٢٥٣/لسغلالئاسعجار.يمامألا

يفامب،تاراطإلاخفنطوغضنمققحت.
طغضعجار.يطايتحالاراطإلاكلذ
.٢٧٦/تاراطإلا

صحفعجار.تاراطإلالكآتصحفا.
.٢٨٢/تاراطإلا

تابرستنعاًثحبكرصببصحفا.
.لئاوسلا

عجار.كرحملاءاوهحشرمصحفا.
.٢٤٧/كرحملاءاوهفظنم/حشرم

ةيانعلاعجار.لمارفلاماظنصحفا.
.٣٠٥/ةيجراخلا

هيجوتلاماظنتانوكماًيرصبصحفا.
مدعنمققحتللهيساشلاوقيلعتلاو
وأتاعدصتلاكلذيفامب،اهفلت
وأةيطاطملاتاسدملايفتاقزمتلا
تامالعوأةدوقفملاوأةيخترملاءازجألا
.ماعلكلقألاىلعةدحاوةرملكآتلا
كيلع.٣٠٥/ةيجراخلاةيانعلاعجار
ىلعهيجوتلاوقيلعتلاتانوكمقيلزتب
تيزرييغتةيلمعلكيفةرملقألا
.)محشتالصورفوتةلاحيف(.ىرخأ

ققحتلليئابرهكلاهيجوتلاماظنصحفا.
تايلمعوتاليصوتلاوتاقحلملاةحصنم
قوقشوتابيرستدوجومدعوطبرلا
.كلذريغوكاكتحإو

ةدمعأوةيفصنلاةدمعألااًيرصبصحفا.
لكشباهلكآتمدعنمققحتللةرادإلا
/واهنمميحشتلاداومبرستوأ/وطرفم
تاعدصتوأتاجاعبنإ:كلذريغواهفلتوأ
ةتباثلاةعرسلاةلصوءاختراوأبوبنألا
وأتاسدملاققشتوأةماعلاةلصولاوأ
وأسادملاكباشمءاختراوأاهنادقف
يزكرملالمحملاءاختراوأاهنادقف
وأتبثتلاتاودأءاختراوأطرفملكشب
برستةعنامنمتابرستدوجوواهنادقف
.روحملا
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٣١٧ ةنايصلاوةمدخلا
.لافطألانامأماظنتانوكمصحفا.

.٦٢/نامألاماظنصحفعجار
نعاًثحبدوقولاماظنكرصببصحفا.

.تابرستلاوأفلتلا
تايقاولاومداعلاماظنكرصببصحفا.

ريغءازجألانعاًثحبةرواجملاةيرارحلا
.ةفلاتلاوأطبرلاةمكحم

.لكيهلاتانوكمىلعميحشتلاداومعض.
.٣٠٥/ةيجراخلاةيانعلاعجار

صحفعجار.ليغشتلاحاتفمصحفا.
.٢٥٨/ةكرحلائدابحاتفم

نكرلاةيلآونكرلالمارفصحفا.
عجار.يكيتاموتوألاسورتلاقودنصب
Pعضولاةيلآونكرلالمارفصحف
.٢٥٩/)نكرلا(

فلتلانعفشكللدوقولاةساودصحفا.
اذإاهلدبتسا.ءاوتلالاوأدهجلاةدايزوأ
.رمألامزل

نعاًثحبزاغلاةماعدكرصببصحفا.
نماهريغوأقوقشلاوألكآتلاتامالع
ىلعةماعدلاةردقصحفا.تايفلتلا
ةماعدتناكاذإ.حتفلاعضويفتابثلا
.زاغلاةماعدةمدخبمق،ةضفخنمحتفلا
.٢٦٠/زاغلا)تاماعد(ةماعدعجار

،لزعلاةداموفقسلاةحتفراسمصحفا.
.٣٥/فقسلاةحتفعجار.تدجونإ

راطإلاحاتفملفقليغشتنمققحت.
.ةجاحلابسحهميحشتبمقو،يطايتحالا
.٢٨٩/تاراطإلارييغتعجار

دكأتللاًيرصبيطايتحالاراطإلاصحفا.
.ةرايسلالفسأماكحإبنٰزخمهنأنم
اذإ.راطإلاريودتلواحو،بحساو،عفدا
ماكحإبمق،يطايتحالاراطإلاكرحت
رييغتعجار.ةرورضلابسحهتيبثت
.٢٨٩/تاراطإلا
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ةنايصلاوةمدخلا٣١٨

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةيداعلا-ةددحملااهديعاوميف
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صحفا.ةبولطملاةمدخلاءارجإوتاراطإلانيببوانتلا
تيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاوكرحملاتيزىوتسم
.ةرورضلادنعرتلفلاوكرحملا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)١(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)٢(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)3(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

عبرأبعفدلاماظنعمترفوتاذإلقنلاةبلعلئاسرييغتبمق
)4(.تالجع @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا @

)٥(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)٦(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)٧(.لمارفلالئاسلادبتسا

)٨(.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

وأ/وكرحملاءاطغعفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا
)9(.لكيهلا @ @

)10(.ءاوهلافييكتففجملدبتسا
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٣١٩ ةنايصلاوةمدخلا
ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
ةيداعلا-ةددحملااهديعاوميف
رييغتمزلي.برقأامهيأ،رهشأ١٢لكوأ)1(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)٢(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
ةدايقلادنع.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)٣(
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيف
عجار.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت
.٢٤٧/كرحملاءاوهفظنم/حشرم

ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال)4(
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نكمي.يمامألا/يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتينأ
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملا

عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)٥(
.٢٤٩/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)٦(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)٧(
.٢٥٥/لمارفلاتيزعجار.تاونس

عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ)٨(
.٢٥٩/تاحساملاشيرلادبتسا

عجار.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)9(
.٢٦٠/زاغلا)تاماعد(ةماعد

عبسلكءاوهلافييكتففجملدبتسا)10(
.تاونس
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ةنايصلاوةمدخلا٣٢٠

ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوميف
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صحفا.ةبولطملاةمدخلاءارجإوتاراطإلانيببوانتلا
تيزرييغت.تيزلارمعلةيوئملاةبسنلاوكرحملاتيزىوتسم
.ةرورضلادنعرتلفلاوكرحملا
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)١(.رابغلاحشرملادبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

)٢(.رخبتلايفمكحتلاماظنصحفا @ @ @

)3(.كرحملاءاوهحشرملدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

.رتلفلاويكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسرييغتبمق @ @ @

عبرأبعفدلاماظنعمترفوتاذإلقنلاةبلعلئاسرييغتبمق
)4(.تالجع @ @ @

.لاعشإلاتاعمشكالسأصحفا.لاعشإلاتاعمشلدبتسا @

)٥(.هتئبعتةداعإوكرحملاديربتماظننملئاسلافيرصت @

)٦(.تاقحلملاريودترويساًيرصبصحفا @

)٧(.لمارفلالئاسلادبتسا

)٨(.يمامألاجاجزلاتاحسامتارفشلدبتسا @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

وأ/وكرحملاءاطغعفرلةمعادلاةيزاغلاتاماعدلالدبتسا
)9(.لكيهلا @ @

)10(.ءاوهلافييكتففجملدبتسا
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٣٢١ ةنايصلاوةمدخلا
ةيفاضإلاةمدخلاءادأىلعظافحلا-ةظحالم
ةقاشلا-ةددحملااهديعاوميف
رييغتمزلي.برقأامهيأ،رهشأ١٢لكوأ)1(
ةلاحيفةبيرقتارتفىلعرابغلاحشرم
ةيلاعةيرورمةفاثكتاذقطانميفةدايقلا
تايوتسمبوأةضفخنمءاوهةدوجبقطانموأ
دق.ةئيبلابةراضقطانميفوأةيلاعةبرتأ
ضافخناةلاحيفرابغلاحشرمرييغتمزلي
ذفاونلاىلعبابضنوكتدنعوأءاوهلاقفدت
ليكوعيطتسي.ةبيرغحئاورثاعبنادنعوأ

GMبولطملاتيقوتلاديدحتيفةدعاسملا
.حشرملالادبتسال

دوقولاطوطخعيمجاًيرصبصحفا)٢(
اهطبرنمدكأتللكلذوميطارخلاوراخبلاو
اهنأنموميلسلكشباههيجوتواهليصوتو
.ةديجةلاحيف
ةدايقلادنع.برقأامهيأ،نيماعلكوأ)٣(
ةرملكدنعحشرملاصحفا،ةبرتمةئيبيف
.ةجاحلادنعكلذنمرثكأوأتيزرييغت
.٢٤٧/كرحملاءاوهفظنم/حشرم

ةروصبيلآلاليسغلاةهوفهجوتال)4(
وأ/وسورتلاقودنصةبلعهاجتةرشابم
نكمي.يمامألا/يفلخلاروحملاجراخميشارب
طغضلاتحتتادادسلاءاملازواجتينأ
لئاسلا.ليوحتلاةبلعلئاسثوليويلاعلا
وأ/وسورتلاقودنصرمعنمللقيثولملا
.هلادبتسابجيورواحملا

عجار.برقأامهيأ،ماوعأةسمخلكوأ)٥(
.٢٤٩/ديربتلاماظن

صحفا.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)٦(
؛فلتلاوأةدئازلاقوقشلاوأىلبلانعاًثحب
.ةجاحلادنعلدبتساو
ةسمخلكلمارفلالئاسلدبتسا)٧(
.٢٥٥/لمارفلاتيزعجار.تاونس

عجار.برقأامهيأ،اًرهش١٢لكوأ)٨(
.٢٥٩/تاحساملاشيرلادبتسا

عجار.برقأامهيأ،ماوعأةرشعلكوأ)9(
.٢٦٠/زاغلا)تاماعد(ةماعد

عبسلكءاوهلافييكتففجملدبتسا)10(
.تاونس
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ةنايصلاوةمدخلا٣٢٢

اهبىصوملارايغلاعطقوميحشتلاتويزولئاوسلا
اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلا
.ليكولانممسالابهاندأةددحملاميحشتلاتويزولئاوسلاىلعلوصحلانكمي

ميحشتلاتيز/لئاسلامادختسالا
DEXRONيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسيكيتاموتوألاةكرحلالقان ULV.

NLGIتابلطتمعمةيساشلاميحشتبسانتيلكيهلاميحشت .GC-LBةئفلاوأLBةئفلانم،#2

ديربتلولحمطقفمدختسا،برشلللباقلافيظنلاءاملانم٥٠/٥٠ةبسنبطيلخكرحملاديربتلولحم
DEX-COOL.٢٤٩/ديربتلاماظنعجار.

مادختسابحصنُي.ةبسانملاSAEةجوزلةجردبdexos1تافصاوميبليكرحمتيزكرحملاتيز
ACDelco dexos1٢٤٤/كرحملاتيزعجار.لماكلابيقيلختلا.

روحملاو)طقفيعابرلاعفلا(يمامألاروحملا
يفلخلا

.ليكولاعجار

DOTعونةيكيلورديهلالمارفلالئاسةيكيلورديهلالمارفلاماظن 3.

ءاطغتالصفم،ةيسيئرلالفقلاتاناوطسأ
ةلصوولكيهلابابةلصفمريماسم،كرحملا
بابةلصفموةعتمألاقودنصبابةلصفمو

دوقولا
يجراخلايفلخلابابلاضبقملةيروحملاطاقنلا

.ليكولاعجار.ضارغألاددعتمميحشتتيز

.DEXRON-VIيكيتاموتوألاسورتلاقودنصلئاسلقنلاةبلع

.ليكولاعجار.سقطلالماوعلزعطئارشتتيزتلئاسسقطلالماوعلزعطئارشتييزت
نمةيامحللةيميلقإلاطورشلاعمقفاوتييذلاةبكرملابيمامألاجاجزلالسغماظنلئاسيمامألاجاجزلاةلساغ

.دّمجتلا
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٣٢٣ ةنايصلاوةمدخلا
ةنايصللةليدبلارايغلاعطق
.ليكوبرقأنمتافصاوملاوأةعطقلامقرومسالابةددحملارايغلاعطقىلعلوصحلانكمي

نمرايغلاةعطقمقرGMنمرايغلاةعطقمقرةعطقلا
ACDelco

22845992A3181Cكرحملاءاوهرتلف/يقنم

12690385PF63Eتيزلارتلف

23281440CF188رابغلاحشرم

114–1262244141لاعشإلاتاعمش

تاحساملاتارفش
-84613732)ةصوب٢١٫٧(مس٥٥-مامألايفقئاسلابناج

-84613732)ةصوب٢١٫٧(مس٥٥-مامألايفبكارلابناج

-22956295)ةصوب١٣٫٠(مس٣٣—اًفلخ
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ةنايصلاوةمدخلا٣٢٤

ةنايصلاتالجس
.لفسأبةدراولاتاعبرملايفتيرجأيتلاتامدخلاعونوةمدخلابماقنمو،ةفاسملادادعةءارقوخيراتلالجس،ةلودجملاتامدخلاءارجإدعب
.ةنايصلاتالاصيإعيمجبظفتحا

دادعةءارقخيراتلا
تيرجأيتلاتامدخلاةنايصلامتخةمدخلابماقةفاسملا
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٣٢٥ ةينفلاتانايبلا

ةينفلاتانايبلا

ةبكرملافيرعت
٣٢٥......)VIN(ةبكرملافيرعتمقر
٣٢٥............ةمدخلاءازجأديدحت

ةبكرملاتانايب
٣٢٦...........تافصاوملاوتاعسلا
٣٢٨........كرحملاعفدريسهيجوت

ةبكرملافيرعت
)VIN(ةبكرملافيرعتمقر

ةيوازلايفاذهينوناقلافيرعتلانايبدجوي
ةبكرملابناجىلعتادادعلاةحوللةيمامألا
جاجزلاربعهتيؤرنكمي.قئاسلابصاخلا
فیرعتمقررهظيامك.جراخلانميمامألا
دامتعاتاقاطبىلعًاضيأ)VIN(ةبكرملا
ةيكلملاتاداهشورايغلاعطقوةبكرملا
.ليجستلاو

كرحملافيرعت
مقريفنماثلافرحلاوهكرحملادوك

VIN.ةبكرملاكرحمدوكلااذهفرعي
تافصاوم"عجار.رايغلاعطقوتافصاوملاو
٣٢٦/تافصاوملاوتاعسلانمض"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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ةينفلاتانايبلا٣٢٦

ةبكرملاتانايب
تافصاوملاوتاعسلا
نمديزملل٣٢٢/اهبىصوملاميحشتلاداومولئاوسلاعجار.يرتملاويزيلجنإلانيماظنلابسحسايقتادحوبةرفوتمةيلاتلاةيبيرقتلاتاردقلا
.تامولعملا

ةداملا
تاعسلا

يزيلجنإيرتم
لئاسبءاوهلافييكتماظنعوننحشلبولطملارادقملاةفرعملءاوهلافييكتديربتلئاس

عجرا.كرحملاءاطغلفسأديربتلالئاسةقاطبرظنا،ديربتلا
.تامولعملانمديزمىلعلوصحللكبصاخلاليكولاىلإ

تراوك١٧٫٨رتل١٦٫٨*كرحملاديربتماظن
تراوك٨٫٠رتل٧٫٦رتلفعمكرحملاتيز
دوقولانازخ
نولاغ٢٦٫٠رتل٩٨٫٤يداع
نولاغ٣١٫٥رتل١١٩٫٢عّسوم
تراوك١٫٦رتل١٫٥لقنلاةبلعلئاس
مدقلطر١٩٠Y١٤٠تالجعلاتالوماصمزع
نمىرخأةرمدكأت.ليلدلااذهيفهبىصوموهامبسح،يبيرقتلاىوتسملاىتحاهئلمنمدكأت،داوملاهذهةفاضإ.ةيبيرقتتاعسلاعيمج
.هئلمدعبلئاسلاىوتسم
.هتانوكمولماكلابديربتلاماظنىلإكرحملاديربتماظنةعسميقدنتست*
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٣٢٧ ةينفلاتانايبلا
كرحملاتافصاوم

لاعشإلاةعمشةوجفنارودلامزعةيناصحلاةردقلاVINدوككرحملا
ةعرسبتاووليكV8)L86(J٣١٣رتل٦٫٢كرحم

ةقيقدلايفةفل٥٦٠٠
٥٦٠٠ةعرسباًناصح٤٢٠(

)ةقيقدلايفةفل

٦٢٤Yةفل٤١٠٠دنع
لطر٤٦٠(ةقيقدلايف
يفةفل٤١٠٠دنعمدق

)ةقيقدلا

–٠٫٠٣٧(ملم١٫١٠–٠٫٩٥
)ةصوب٠٫٠٤٣

.اهفلتىلإيدؤينأنكميولاعشإلاةعمشةوجفطبضةداعإبىصويال.ةعنصملاةكرشلالبقنماًقبسملاعشإلاةعمشتاوجفنييعتمتي

ةبكرمللةعرسىلعأ
يزيلجنإيرتمكرحملا

ةعاسلايفًاليم١١٢ةعاس/مك١٨٠)V8)L86رتل٦٫٢كرحم
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ةينفلاتانايبلا٣٢٨
كرحملاعفدريسهيجوت
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٣٢٩ ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم

ليمعلاتامولعم
٣٢٩..................ةقباطملانايب

ةيصوصخلاوةبكرملاتانايبليجست
ةرايسلاتانايبليجست

٣٣٠..................ةيصوصخلاو
٣٣٠................يناربيسلانمألا
٣٣١.........ثدحلاتانايبتالجسم
٣٣١......هيفرتلاوتامولعملاماظن

ليمعلاتامولعم
ةقباطملانايب
رادارلاةزهجأ
نيرحبلا
مادختساللانهةددحملاةزهجألادامتعامت
:ةيلاتلادعاوقلابجومب
ةراضتالخادتزاهجلااذهببسيالأبجي.١
.ىرخألاتامدخلل
بجيو،راضلالخادتللزاهجلااذهعضخي.٢
.ةيامحلابزاهجلااذهكلامبلاطيالأ

تابثيفمكحتلليمؤالتلاماظنلا
مادطصالانمريذحتلاماظنوةعرسلا
يمامألا
)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ندرألا
TRCمقرTRC/LPD/2008/122

نامع

برغملا
برغملانمدمتعم
MR:دامتعالامقر 5479 ANRT 2010

07–04–2010:دامتعالاخيرات

هبنم/ةيفلخلاةيرورملاتاعطاقتلاهبنم
ةيبناجلاءايمعلاةقطنملا
)UAE(ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا

ندرألا
TRCمقرTRC/LPD/2015/222
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ليمعلاتامولعم٣٣٠
نامع

نودبدعُبنعلوخدلالاسرإزاهج
رزةطغضبليغشتلاءدبماظن،حاتفم
تاساسحو،حاتفمنودبلوصولاو
تاراطإلاطغضةبقارم
ايريجين
اهمادختساوتالاصتالاتادعمليصوتحيتي
.ةيريجينلاتالاصتالاةنجللبقنم

ةبكرملاتانايبليجست
ةيصوصخلاو
ةرايسلاتانايبليجست
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
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٣٣١ ليمعلاتامولعم
ثدحلاتانايبتالجسم
ثادحألاتانايبلجسمبةدوزمةبكرملاهذه
)EDR(.نميسيئرلاضرغلالثمتيEDRيف
مهفىلعدعاستستانايبليجستبمايقلا
ثودحةلاحيفةبكرملاةمظنأءادأةيفيك
خافتنالثم،مداصتلاهبشياموأمداصت
زجاحبمادطصالاوأةيئاوهلاةداسولا
تانايبلاليجستلEDRميمصتمت.قيرطلاب
نامألاةمظنأوةبكرملاتايكيمانيدبةصاخلا
لكشبلقأوأةيناث٣٠،ةريصقةينمزةرتفل
هذهيفدوجوملاEDRميمصتمت.يجذومن
:لثمتانايبليجستلةبكرملا
يفةفلتخملاةمظنألالمعةيفيك.

.كتبكرم
بكارلاوقئاسلانامأةمزحأتناكاذإام.

؛ةطوبرم/ةتبثميمامألا
نمكانهناكاذإ(ىدميأىلإ.

ةساودطغضبقئاسلاماق)ساسألا
ولمارفلاوأ/ودوقولا

.ةبكرملاريسةعرسرادقمام.
ريفوتىلعةدعاسملاتانايبلاهذهناكمإب
اهبثدحتدقيتلاتالاحلللضفأمهف
.تاباصإوتامداصت
ةظحالم
يفةبكرملاةطساوبEDRتانايبليجستمتي
متيالو.يداعريغمداصتثداحعوقولاح
لظيفEDRةطساوبتانايبيأليجست

يأليجستمتيالامكةيداعلاةدايقلافورظ
رمعلاوعونلاومسالالثم(ةيصخشتانايب
ضعبموقتدق،نكل.)ثداحلاعقومو
جمدب،نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،فارطألا
ةيصخشلافيرعتلاتانايبعمEDRتانايب
ءانثأينيتورلكشباهيلعلوصحلامتييتلا
.مداصتلاثداحيفقيقحتلا
مزلي،EDRةطساوبةلجسملاتانايبلاةءارقل
ةبكرملللوصولاةيناكمإوةصاختادعمرفاوت
ناكمإب،ةبكرملاعّنصُمىلإةفاضإلاب.EDRوأ
نوناقلاقيبطتتاطلسلثم،ىرخأفارطأ
ةءارقبمايقلا،ةصاخلاتادعملاكلتمتيتلاو
لوصولاةيناكمإاهلترفاوتاذإتامولعملا
.EDRوأةبكرملاىلإ

عالطالاب)GM(زروتوملارنجةكرشموقتنل
فارطأعماهتكراشمبالوتانايبلاهذهىلع
كلامةقفاومىلعلوصحلادعب:الإىرخأ
دعبفةرجأتسمةرايسلاتناكاذإوأ،ةرايسلا
ةباجتساكوأرجأتسملاةقفاومىلعلوصحلا
ةهجةيأوأةطرشلانميمسربلطل
ةكرشعافدنمءزجكوأههباشمةيموكح
.نوناقلاددحُيامكوأ)GM(زروتوملارنج
موقتيتلاتانايبلامادختساًاضيأنكمي
وأاهعمجب)GM(زروتوملارنجةكرش
ةصاخلاثحبلاتابلطتمبءافيإللاهمالتسا
ةحاتإمتتدقوأ)GM(زروتوملارنجةكرشب
امدنع،ثحبلاضارغألنيرخآللتانايبلاهذه
تانايبلاطابترامدعوةجاحلاحيضوتمتي
.ددحمةبكرمكلامبوأةددحمةبكرمب

هيفرتلاوتامولعملاماظن
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