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ليمعلا/ليكولاتاداشرإ
.ةبكرملاعيبفلمنمضةبوقثملاةقرولانمCadillacليكوبةصاخلاةخسنلابظافتحالاولامكتساCadillacعيبليكوىلعيغبني.
.نامضلابيتكيفةقرولاهذهنمليمعلاةخسنعضومتينأمزليو.
.نامضلايفةروكذملاةعوطقملاةفاسملاوءدبلاخيراتةميسقلاهذهرفوت.
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١ نيكلامللةماهةلاسر ...
...مكوحنانمازتلا
لارنجتاجتنمدحأرايتخاىلعمكركشن
.زروتوم
مكتبكرموحنمكئاضرنامضبنومزتلماننإ
.ةديدجلا
ىلإمكوعدنوماتلامكئاضرءاروىعسناننإ
ءارجإتاجايتحاصخياميفانيلإعوجرلا
.اهدعبوأنامضلاةرتفءانثأءاوس،ةمدخلا
ىلعبيتكلااذهيوتحي:ةبكرملانامض
نايرسءدبخيراتكلحضويوكتبكرمنامض
اهيطغييتلاتارتموليكلاددعونامضلا
ةبكرملالخادهيلعظافحلايغبنيو.نامضلا
ةجاحلادنعدمتعملاCadillacليكولهميدقتو
يغبني.نامضلابةلومشملامعأءارجإىلإ
ةلاحيفثيح.كترايسعمبيتكلااذهرفاوت
كالملاجاتحيس،لبقتسملايفةرايسللكعيب
نكمي.اذهتامولعملابيتكىلإددجلا
ءالمعةمدخزكرمعملصاوتلاديدجلاكلاملل

GM)كلاملاةدعاسممسقىلإعوجرلا
ثيدحتو)فتاوهلاماقرأىلعلوصحلل
.هبةصاخلالاصتالاتاهجليصافت
ىلإرظنلاب:اهبةيانعلاوةبكرملاليغشت
يعناننإ،ةديدجلامكتبكرميفمكرامثتسا
ةظفاحملاواهليغشتباوموقتنأيفمكتبغر
ىلعمكثحنيلاتلابو.حيحصلكشباهيلع
كلاملاليلديفةدراولاتاميلعتلاعابتا
يفةدعاسملللودجلاعبتا.ةنايصلالودجو

ةجتانلاةيسيئرلاحالصإلاتاقفننمةيامحلا
نكمي.ةبسانملاريغةنايصلاوألامهإلانع
ةميقبظافتحالايفاًضيأكلذدعاسينأ
كلاملاىلوتي.اهعيبةلاحيفةبكرملا
ةنايصلالامعأةفاكءارجإةيلوؤسم
ىدلةيرودةنايصءارجإكلزوجي.ةبولطملا
.لهؤمةمدخزكرموأCadillacليكو
جمانربايازمنمةدافتسالل

Cadillac Premium Care)تدجونإ(،
Cadillacليكوىلإكترايسبحطصا
ةنايصلامسقىلععلطا.ةنايصللدمتعملا
تالآلاوتاودألامهيدلرفوتي.١٠/ةلودجملا
.ةقيقدوةعيرستاصيخشتلجأنمةثيدحلا
نوبردمنوينفكبصاخلاليكولاىدل
مادختسابةبولطملاةنايصلاءارجإمهنكمي
رايغلاعطقعيمجلخدتامك.ةيلصأرايغعطق
نماهئارشبتمقيتلاتاقحلملاوةيلصألا
نامضةيطغتتحتدمتعمCadillacليكو
قبطت(تاقحلملاوةيرصحلارايغلاعطق
.ةنايصلاعطقءانثتساب)ماكحألاوطورشلا
ةنايصلامسقيفةنايصلاعطقبةمئاقرفاوتت
ديزمل.نامضلابيتكيفدوجوملاةلودجملا
رايغلاعطقنامضنعتامولعملانم
ىجرُي،هماكحأوهطورشوتاقحلملاوةيلصألا
نمدمتعمCadillacليكوىلعلاصتالا
ءالكولانمديدعلارفوي.زروتوملارنج
لوادجولقنلئاسووةددمملمعتاعاس
.ةمدخلاتابلطتميفةدعاسمللتنرتنإلاربع

ءارجإكرايتخاةلاحيف:ةنايصلالجس
،لهؤمةمدخزكرميفةلودجملاةنايصلا
يتلاتالاصيإلابظافتحالانسحتسملانمف
ىلإاهميدقتوةلودجملاةنايصلاءادأيطغت
ىلعنامضلايرسيالو.بلطلادنعكليكو
.ةبكرمللةنايصلامادعنانعةمجانلارارضألا
ةميلسلاتالاصيإلانوكتنأنكمي،كلذلو
حورطملالاؤسلانعةباجإلادنعاًدجةمهم
صقنةجيتنوهلطعلاناكاماذإنأشب
بيعنعاًمجانوأ،ةحيحصلاةنايصلاءارجإ
.ةدوجلايفوأداوملايف
يأءارجإنأبةياردىلعنوكتنأىجري
ىلعرثؤيدقكتبكرمىلعتارييغت/تاليدعت
نكميىتحواهلمحتةوقواهتمالسواهئادأ
ةيموكحلادعاوقلافلاخينأ
١٠٠٠٠٠/تاونس٤ةدمبنامضلاةرتفرّدقت
.Cadillacتابكرمعيمجل)ًاقبسأامهيأ(،مك

الةلكشممكتهجاولاحيف:كلاملاءاضر
مكيلع،نامضلاةرتفدعبوأءانثأاهلحنكمي
نكلو.ءالكولاةرادإءاضعأدحأىلإثدحتلا
ءارجإعابتايغبنيف،ةلكشملاترمتسااذإ
نّيبملاونيتوطخنمنّوكملاءالمعلاءاضرإ
.بيتكلااذهيف
لارنجتاجتنمدحأرايتخاىلعمكركشن
.زروتوم
ربععيزوتللزروتوملارنجةكرش
ةدودحملاةيلوؤسملاتاذراحبلا
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ةديدجلاةبكرمللدودحملانامضلا٢
نامضلاهيلعيرسيام
ربععيزوتللزروتوملارنجةكرشنمضت.

لك،ةدودحملاةيلوؤسملاتاذراحبلا
اموهو،ةديدجةفيفخةنحاشوأةرايس
".ةبكرملا"مسادعباميفهيلعقلطُيس

متتيتلاتاحالصإلاىلعنامضلايرسي.
ةرتفلالخثدحيللخيأةجلاعمضرغب
يفبويعنعاًمجاننوكيثيحبنامضلا
ةيأءارجإمتيسو.ةدوجلايفوأداوملا
و.نامضلاةرتفلالخةبولطمتاليدعت
وأةديدجلارايغلاعطقمادختسامتيس
.اهعينصتداعملا
تاحالصإلاعيمجلنامضلاةرتفنايرسأدبي.

وأةبكرملاهذهميلستخيراتنماًءدب
فالغلاىلعنّيبموهامك(اهليغشت
ءاضقنادنعيهتنيو.)بيتكلااذهليلخادلا
.هاندأنّيبموهامكةيطغتلاةرتف

٤غلبتCadillacتابكرملنامضلاةيطغت.
.قبسأامهيأ،*مك١٠٠٠٠٠/تاونس
ماكحألاوطورشلاقبطُت*
متي،ةبكرمللةنمآليغشتةيلمعنامضل.

لارنجعينصتةأشنميفةبكرملكرابتخا
لبقليكولاةأشنمىلإةفاضإلابزروتوم
نمف،يلاتلابو.ليمعللميلستلا/عيبلا
ةبكرملاتافاسمدادعلجسينأيعيبطلا
)ةعوطقملاةفاسملا(تارتموليكةعضب
ديدمتمتيس.ليمعللميلستلا/عيبلالبق
عمىشامتيامبلاعفلاةبكرملانامض
.هذهةعوطقملاةفاسملا

اهيلعيرسييتلاتاحالصإلاىلعلوصحلل.
ليكوىلإةبكرملاذخأيغبني،نامضلا

Cadillacنامضلاةرتفلالخدمتعملا،
طبضلاتايلمعوأتاحالصإلاءارجإبلطو
ةبسانمةرتفةحاتإنمدبالو.ةمزاللا
.ةيرورضلاتاحالصإلاءارجإبليكوللحمست
طبضلاتايلمعوأتاحالصإلاءارجإمتي.

وأ/ورايغعطق(نامضلااهيلعيرسييتلا
.فيلاكتةيأنودب)ةنايصلامعأ
Cadillacتابكرمىلعنامضلااذهيرسي.

ةروصباهليغشتمتييتلاوةلٰجسملا
،طسوألاقرشلاةقطنملخادةيعيبط
ةرداصةعابملاةبكرملانوكتنأةطيرش
قرشلايفCadillacنمدمتعمليكونع
.طسوألا
ةيطغتضرغل(طسوألاقرشلاةقطنم
:)Cadillacنامض

نواعتلاسلجميفءاضعألالودلاعيمج
.قارعلاونميلاوندرألاونانبلويجيلخلا

نامضلاهيلعيرسيالام
رايغعطقىلعنامضلااذهدونبيرستال.

ةنايصلاوةمدخلاعطقعجار.ةنايصلا
نمةلودجملاةنايصلامسقيفةجردملا
نمديزمىلعلوصحلل.بيتكلااذه
،ةنايصلارايغعطقنامضلوحتامولعملا
.دمتعملاCadillacليكوبلاصتالاءاجرلا

ةنايصلاءارجإمدعنعةجتانلالاطعألا.
؛ةنايصلالودجيفحضوموهامكةميلسلا
لودجيفةددحملاتارتفلاةاعارممدع
تيزلاودوقولامادختسامدع؛ةنايصلا
ليلديفاهبىَصوملاميحشتلاتويزو
ءارجإىلعليلدبظافتحالامزلي.كلاملا
.كلاملاليلدتاميلعتلاًقفوةنايصلا
ىلعصرحاوتالاصيإلاعيمجبظفتحا
نأشبتالؤاستةراثإةلاحيفاهريفوت
لامعأعيمجءارجإبىصوُي.ةنايصلا
Cadillacليكودنعةيرودلاتامدخلا
ةمدخايازمنمةدافتسالل

Cadillac Premium Care.ةنايصلارظنا
.١٠/ةلودجملا
نمالإتاراطإلاىلعنامضلايرسيال.

بجي.تاراطإللةعنصملاةكرشلالبِق
ىلعلوصحللتاراطإلاليكوبلاصتالا
.ليصافتلا
نعةمجانلارارضألاوأثداوحلا.

وأتاقرسلاوأقئارحلاوأتامداصتلا
لامعأوأبيرختلاوأديمجتلاتايلمع
يتلاماسجألاوأ،تاراجفنالاوأبغشلا
مادختساءوساًضيأو،ةبكرملابمطترت
وأةفصرألافاوحىلعةدايقلاكةبكرملا
وأ،تاقابسلاوأةدئازلاةلومحلا
ءارجإىلإًةفاضإ؛ىرخألاتاسفانملا
يفامب(ةبكرملاىلعتاليدعت/تارييغت
.)ءادألانيسحتلزاهجوأجمانربيأكلذ
اذإنامضلاءاغلإمتيس،كلذىلإةفاضإلاب
.هبثبعلاوأتافاسملادادعفاقيإمت
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٣ ةديدجلاةبكرمللدودحملانامضلا
نعجتانتانوكملادحأيفلطع/فلتيأ.

نمتسيلتاقحلم/ءازجأيأمادختسا
ريغتاقحلم/ءازجأوأزروتوملارنججاتنإ
.زروتوملارنجةكرشنمةدمتعم

وأدوقولاةيعونةءادرنعةمجانلارارضألا.
.حيحصلاريغنيزنبلادوقووأهايملاثولت
،"دوقولا"نمضكلاملاليلدةعجارمىجرُي
.تايصوتلانمديزمىلعلوصحلل
يفةطقاستملاءايشألانعجتانلاررضلا.

،تاتابنلاتاراصع،ةيئايميكلاداوملا(ءاوهلا
وأ،لزالزلاوأ،دَربلاوأراجحألاوأ،)خلإ
،قربلاوأ،فصاوعلاوأ،ناضيفلاوأءاملا
.خلإ،يلمرلاعفسلاوأ
بلاوقوفاوحلالثمةرهاظلارصانعلا.

تاناطبلاوموركلاةيطغأومسجلا
حطسأوكبحلاطئارشوةيطاطملا
،خلإ،ةرخؤملاحابصم/يمامألاحابصملا
ببسبةيمتحةروصبروهدتتسيتلاو
تاجتنمىلإضرعتلاومداقتلاومادختسالا
.خلإ،اهمادختساوأةيئايميكفيظنت
وألكآتلاوأزازتهالاوأةيداعلاءاضوضلا.

وأههوشتوأهناتهبوأنوللاريغتوأىلبلا
ةقلعتملاليصافتلانمديزمل.هحوضومدع
مسقعجار،لمارفلاماظنءاضوضب
."لمارفلاماظنءاضوض-ةماعتامولعم"
لثمةكلهتسملارايغلاعطقعيمجفيظنت.

وأتابمللاوألاعشإلاتاعمشوأرتالفلا
تاناطبوأةلكآتملالمارفلاوأةمزحألا
وألمارفلاراودبيطشتةداعإوأضباقلا

يفامب(اهميحشتواهعيملتوخلإهلادبتسا
اهلادبتساو)قيلعتلاماظنميحشتكلذ
ىرخألاةداتعملاةنايصلاتامدخءارجإو
،كلذيفامبتابكرملاعيمجمزلتيتلا
لثمتايلمع،رصحلااللاثملاليبسىلع
اهتنزاوموتالجعلاةاذاحموباوبألاطبض
.خلإ،دوقولامظنفيظنتوراطإلانارودو
كلاملاليلدوةنايصلالودجعجار
.ةلماكلاتامولعملاىلعلوصحلل
ةراسخةيأنامضلااذهيطغيال.

لاثملاليبسىلع(كلذيفامب،ةيداصتقا
تقولاةراسخنعضيوعتعفد)رصحلاال
مادختساةراسخوجاعزإلاورجألاوأ
ريتاوفوةبكرملاريجأتتاقفنوةبكرملا
ىرخألارفسلافيلاكتوماعطلاوةماقإلا
ررضوأةراسخةيأونيزختلاموسرو
.قحالوأضراع
ىلعيراسلاديحولاحيرصلانامضلاوهاذه
وأنوعزوملاضوفيملوCadillacتابكرم
ربععيزوتللزروتوملارنجةكرشوأءالكولا
صخشيأةددحملاةيلوؤسملاتاذراحبلا
قلعتتىرخأةيلوؤسموأمازتلايأميدقتب
نامضيأةدم.مهنعةباينتابكرملاهذهب
ةدملاىلعةروصقمةبكرملاهذهىلعٍراس
لارنجةكرش.بوتكملانامضلايفةددحملا
ةيلوؤسملاتاذراحبلاربععيزوتللزروتوم
ةيضرعتايفلتيأنعةلوؤسمريغةدودحملا
نامضلااذهلقرخيأنعةجتانةعباتوأ
طورشيأنعةلوؤسمريغكلذكوبوتكملا
.ينمضنامضيأيف

دودحملانامضلانعاهتفرعمبجيرومأ
ةديدجلاتابكرملل
ةماعتامولعم
نود،نامضلابجومبحالصإلاىلإفدهناننإ
ةرتفلالخثدحيلطعيأ،ةفلكتيأ
وأداوملايفبويعنعةجتانلانامضلا
تاكلهتسملادبتساكلذنمضتي.ةيعنصملا
زاغوديربتلالئاسوتويزلالثم،ةمدخلا
ةجاحلادنعكلذىلإامولئاوسلاوديربتلا
.تاحالصإلاهذهءارجإل
نيحلطصملانيبفالتخالاةظحالمءاجرلا
:نامضلايفامهمادختسادنع"ررض"و"بويع"
يهةعنصملاةكرشلانألبويعلاةيطغتمتت
جتانررضيأيفمكحتنالنكلو؛ةلوؤسملا
لثم،ةبكرملاكملستدعبثدحتءايشأنع
.ةنايصلامدعومادختسالاءوسومداصتلا
جتانلاررضلانامضلااذهيطغياليلاتلاب
.ةبكرملاكملستدعبثدحيببسيأنع
نألنامضلانماًضيأةنايصلاتامدخىنثتسُت
اًقفوةبكرملاةنايصكلاملاةيلوؤسمنم
.ةنايصلالودجل
طبضلاتايلمع
وهامك"طبضلاتايلمع"حلطصملاريشي
تاحالصإلاىلإنامضلايفمدختسم
عطقلادبتسابًةداعةبوحصملاريغةطيسبلا
ةيرورض(طبضةيلمعةيأةيطغتمتت.رايغلا
.نامضلاةرتفلالخ)يعنصمبيعحالصإل
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ةديدجلاةبكرمللدودحملانامضلا٤
ةنايصلاوحالصإلاتايلمع
نامضلابةلومشملاتاحالصإلاءارجإيغبني
.دمتعمCadillacليكوةفرعمب
ايازمنمةدافتسالل

Cadillac Premium Care،ةرايزىجري
ةنايصلارظنا.دمتعملاCadillacليكو
تالاصيإلابظافتحالابجي.١٠/ةلودجملا
نمةددحملاةيرودلاةنايصلاءارجإتبثتيتلا
اًعبتميلسلكشبزروتوملارنجةكرشلبِق
تالؤاستةراثإةلاحيفةددحملاتارتفلل
ىلإتالاصيإلاهذهلقنبجي.ةنايصلانأشب
اًمئادكيلعبجي.ةبكرملاهذهلٍلاتكلاملك
ةدمتعمةيلصأرايغعطقوأ/وءازجأمادختسا
ليكوظفتحي.زروتوملارنجلبقنم

Cadillacةيطغتضفرقحبدمتعملا
:ىلعنامضلا
رايغعطقمادختسانعةمجانلالاطعألا.

داوم/ءازجأوأةيلصأريغزروتوملارنج
زروتوملارنجنمةدمتعمريغةكلهتسم

ةحيحصلاريغةنايصلانعةجتانلالاطعألا.
.)كلاملاليلدتاداشرإلاًقفو(
ءازجألا/تانوكمللطقفنامضلاءاغلإمتيس
.اهلمكأبةبكرمللسيلوهالعأةروكذملا

لمارفلاماظنءاضوض-ةماعتامولعم
لمارفلاءاضوض
،امدحىلإولمارفلاءاضوضثدحتنأنكمي
نأنكمي.ةيعيبطلمارفلاءاضوضضعبنإف
لثمةدايقلافورظيفتافالتخالارثؤت
تافالتخالاوةدايقلاطامنأوةئيبلاوسقطلا
ةدايقلابولسأوأعونوةبكرملاليمحتيف
نميأببستتنأنكمي.لمارفلالكآتىلع
.لمارفلاءاضوضروهظيفتافالتخالاهذه
سمالتقطانمعيمجنأنمدكأتوصحفا
ةلدأولمارفلاتاناطبيفندعملابندعملا
كسامتيبموتاكربنزلاوألمارفلاتاناطب
لصفموأ/وكساملاسوقولمارفلا
نمةيلاخوةفيظن،ءاضتقالابسح،قيلعتلا
.دئاوزلاولكآتلا
"قالزنالااصع"زازتهااهببسلمارفلاءاضوض
لكشبثدحاذإو،صرقلالمارفتانوكمل
نكمي.ًايعيبطًارمأهرابتعانكميف،عطقتم
وألمارفلاءاضوضمظعمنمصلختلا
تاطغض4وأ3ءادأقيرطنعًاتقؤماهليلقت
.لمارفللةيوق
عيمجتامسنمةيلاتلالمارفلاتاوصأربتعت
هذهبنجتنكميال.لمارفلاةمظنأ
ريغليغشتلاىلإريشتالدقو،ءاضوضلا
.لمارفلاماظنلميلسلا

ريرصلاءاضوض/ريرص
يفريرصلاءاضوضوأريرصلاثدحينأنكمي
هبشةيمامألالمارفلاتاناطبتاذتابكرملا
ىلإةفيفخةروصبطغضلاءانثأةيندعملا
تاعرسيفلمارفلاةساودىلعةطسوتم
رهظتدق.ةطسوتملاىلإةضفخنملاةبكرملا
وأةيمامألالمارفلانمًانايحأءاضوضلاهذه
لثممادختسالامدعنمةرتفدعبةيفلخلا
مادختساوأليللالاوطةرايسلانكر
ةبوطرلافورظيفوأ/وةدوربلايفلمارفلا
.ةيلاعلا
ريرصلاءاضوض
ضعبوةيفلخلالمارفللعئاشلكشبثدحت
مادختساءانثأةيمامألاصارقألالمارف
لاوطةبكرملانكردعبةيلوألالمارفلا
ىلعلكشتيفيفخلكآتنعةجتان.ليللا
ةيندعملالمارفلاتانوكمكاكتحاحطسأ
دعبًةداعيفتخت.ةبكرملامادختسامدعءانثأ
.ىلوألاةليلقلالمارفلاتامادختسا
ةداحءاضوض
ءانثأداحلاعونلانمءاضوضعامسنكمي
مامأللءطببكرحتلادنعوأعيرسلافقوتلا
ةزهجملاتابكرملايف.لماكلافقوتلانم
دق،)ABS(قالغناللةعناملالمارفلاةمظنأب
مادختساءانثأنينطوأةداحءاضوضثدحت
ريغقرطلاحطسأىلعوأةليقثلاةلمرفلا
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٥ ةديدجلاةبكرمللدودحملانامضلا
ىلعوأىصحلاةريثكقرطلالثمةكسامتملا
ةيداعةفيظوهذه.ةيديلجلاوأةلتبملاقرطلا
.ABSماظنطيشنتل

رهظملارصانعوءالطلاوةيندعملاحاولألا
ىرخألا
ةيندعملاحاولألايفررضوأبويعثدحتدق
رهظملارصانعوأتاوسكلاوأءالطلاوأ
ءانثأوأعيمجتلالالخعنصملايفىرخألا
متيةداعو.ليكولاىلإةبكرملانحش
يفثدحترارضأوأبويعيأفاشتكا
ةيلمعءانثأعنصملايفاهحالصإمتيوعنصملا
ءالكولامزتلي،كلذىلإةفاضإلاب.صحفلا
ءالكولاموقي.ميلستلالبقةبكرملكصحفب
متيمليتلاعنصملابويعوأرارضأحالصإب
متيلقنلانعجتانررضيأكلذكواهحيحصت
.ةبكرملاكميلستلبقهفاشتكا
ةدوجومنوكتيتلابويعلانامضلايطغي
رهظملاوأءالطلاوأةيندعملاحاولألايف
حصنن،كتيامحلنكلو.ةبكرملاكميلستتقو
يأفاشتكادنعريخأتنودليكولاةراشتساب
يطغيالنامضلانأل،بويعلاهذهنم
وأمادختسالانعجتانلايعيبطلافلتلا
.ةيعيبطلالماوعللضرعتلا
يفةدعاسملل.حطسلاأدصنامضلايطغيال
ظافحلامهملانم،لكآتلانمكتبكرمةيامح
لالخنمةمظتنمةروصبكتبكرمىلع
.ةيلاتلاتاحرتقملا

فيظنودرابءامبماظتنابكتبكرملسغا.
تابكرمللففخمليسغنوباصو

تالضفوأراقلاوأتارشحلاتمكارتاذإ.
ىلعىرخأةلثاممبساوروأرويطلا
اًروفاهلسغبمق،كتبكرم

لظلايفكتبكرملسغا.
ةصاخةيانعبمايقلامزلي،ةنيعمتالاحيف
ىلإعوجرلاىجري.لكآتلانمكتبكرمةيامحل
.كبصاخلاكلاملاليلد
نمبرقلابوأىلعةرايسلاةدايقةلاحيف.

ئطاش/رحبلا(يحلمىوتحمتاذقطانم
،رابغلاةديدشقطانموأ)كلذريغوأرحبلا
طغضبءامبيلفسلاةرايسلالمحملسغا
.رهشلكةدحاوةرملقألاىلعضفخنم

يفغيرفتلاتاحتفنوكتنأمهملانم.
وأةدودسمريغباوبأللىلفسلافاوحلا
ظفحتنأو،)كلذرفوتاذإ(ةبوجحم
.ةحضاوةحجرأتملاتاحوللا
مق،ءالطلايفاًشودختفشتكااذإ.

.روفلاىلعاهتجلاعمب
ىصحلاهوسكيقيرطيفدوقتتنكاذإ.

كرابتعايفعض،تاعقنتسملاقطانموأ
لكفلخنيطلاوأروخصلاتايقاوبيكرت
ةفلكتنعًالوؤسمكلاملانوكي.ةلجع
.ةروكذملاتاقحلملا

داوملالثم،ةصاخةنحشلمحتتنكاذإ.
ةليزملاحالمألاوةدمسألاوةيوايميكلا
داوملاهذهنوكنمدكأت،خلإ،ديلجلل
.اًديجقلغلاةمكحموةفلغم

وأةثداحببسبةفلاتكتبكرمتناكاذإ.
ءالطلافلتىلإكلذىدأولثاممببس
كتبكرمحالصإبمق،ةيقاولاءالطلاةقبطو
نعًالوؤسمكلاملانوكي.تقوعرسأيف
.حالصإلااذهةفلكت
حالصإلابصاخلانامضلالجس
ليكوللزوجي،كبةصاخلاتالجسلابكديوزتل
نامضلالجسنمةخسنريفوتةمدخلامدقم
.حالصإلابصاخلا
ةيبنجألانادلبلا-لوجتملاكلاملاةمدخ
نادلبريغدالب(يبنجأدلبيفلوجتتتنكاذإ
ةبكرملاتجاتحاو)طسوألاقرشلاةقطنم
ىلعكتبكرمضرعبىصويف،تاحالصإىلإ
دحأنوكينألضفيو،دمتعمCadillacليكو
نمتابكرمحالصإبنوموقينيذلاءالكولا
ةلأسميأبقلعتياميفو.كتبكرمزارط
كيلع،كدلبلكعوجردنع،ضيوعتلابةصاخ
بلطنمةخسنو،فورظلابنايبميدقت
لدت"ةعوفدم"تالاصيإةيأو،يلصألاحالصإلا
رايغلاعطقوهؤارجإمتيذلالمعلاىلع
.كليكوىلإةلدبتسملا
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ةديدجلاةبكرمللدودحملانامضلا٦
ليلدىلإاًمئادعوجرلاىجري:ةظحالمىجري
لوحتامولعمىلعلوصحللكلاملا
لوديفليغشتلادنعدوقولاتابلطتم
مزلتتاحالصإةيأنامضلايطغيال.ةيبنجأ
.ثولموأبسانمريغدوقومادختساببسب
نامضلادعبامتاحالصإ
ءاهتنادعبكتبكرميفةلكشمهجاوتتنكاذإ
رارمتساىلعكثحناننإف،نامضلاةيطغتةدم
ءارجإلدمتعمCadillacليكوىلإعوجرلا
تالكشملاصيخشتوةينيتورلاةنايصلا
نودمتعملاCadillacءالكوف.تاحالصإلاو
نومتهممهنأامكاًديجةبكرملانوفرعي
.رارمتسابكئاضرإب
جاتنإلاتارييغت
قحلاباهؤالكووزروتوملارنجةكرشظفتحت
يتلاتابكرملاىلعتارييغتءارجإيف
نودتقويأيفاهنوعيبيوأ/واهنوعنصي
وأتارييغتلاسفنءارجإبمازتلايألمحت
قبسيتلاتابكرملاىلعةهباشمتارييغت
.اهعيبوأ/واهعنص
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٧ كلاملاةدعاسم
نمنّوكملاءالمعلاءاضرإءارجإ
نيتوطخ
.زروتوملارنجلوكليكولمهمكءاضرنإ
ةلماعميفلكاشميألحمتيس،ًةداع
تارادإلالخنمكتبكرمليغشتوأتاعيبملا
ىلعو.ليكولابةصاخلاةمدخلاوأتاعيبملا
مهفءوستالاحثدحتدقف،كلذنممغرلا
اياونلالضفأرّفوتمغربنايحألاضعبيف
لحمتيملاذإف.ةينعملافارطألاعيمجنم
،كيضرييذلاوحنلاىلعكبلطوأكتلكشم
:ةيلاتلاتاوطخلابمايقلاكيلعف
دحأعمكتلكشمشقان:ىلوألاةوطخلا
اًبلاغو.ليكولاىدلةرادإلاقيرفءاضعأ
اذإو.ىوتسملااذهىلعىواكشلالحنكمي
عجاردقةمدخلاوأتاعيبملاريدمناك
.ماعلاريدملاعملصاوتف،لعفلابةلكشملا
قيرفنكمتيملاذإامأ:ةيناثلاةوطخلا
،كتلكشملحنمليكولاىدلةرادإلا
:ـبلاصتالاكيلعف
ءالمعلاةكراشمزكرم
:فتاهلا
٨٠٠٨٢٠٠٠٤٨:ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
٨٠٠٠٢٠٠٠٢٥٧:ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
٨٠٠٠١٦٣:رطق
٨٠٠٧٧٦٠٧:نامع
٠٨٠٠٢٢٤٨٢:ندرألا
٨٠٠٠٤٤٣٤:نيرحبلا
(٢)٢٠+:نميلاونانبلوتيوكلا ٢٨١٧-٣٨٢٧

٠٥٠٨-٢١٦٠(٢)٢٠+و
٢٠٢+:قارعلا ٢١٦٠١٨٨٨
:ينورتكلإلاديربلا

customerservice@cadillacarabia.com

اًحابص٨:٠٠نميبدتيقوتبزكارملالمعت
،سيمخلاىلإتبسلانمًءاسم٨:٠٠ىلإ
ليصافتنيودتمتيس.ةعمجلامويقلغتو
ىلإتانايبلاكلتلقنوبلطلاوأةلكشملا
ذاختالةبسانملازروتوملارنجةكرشماسقأ
ميدقتلاًدعتسمنوكتنأبجي.يروفءارجإ
:ةيلاتلاتامولعملا
كفتاهمقروكناونعوكمسا.
هتفرعمنكمييذلا(ةرايسلافيرعتمقر.

ةلصتملاةحوللانموأليجستلاتانايبنم
ةزهجأةحولنمرسيألايولعلابناجلاب
جاجزلاربعاهتيؤرنكمييتلاوتاسايقلا
).يمامألا
هعقوموليكولامسا.
ةعوطقملاةفاسملاوةبكرملاميلستخيرات.

اًيلاح
ةلكشملاةعيبط.
ءاجرلا،ءالمعلاةكراشمزكرمبلاصتالادنع
كتلكشملحنكميهنأرابتعالايفعضولا
هتزهجأوهقفارممادختساب،ليكولاعقوميف
موقتنأانحارتقاببسوهاذهو.هيفظومو
بيترتلابًاقباسةروكذملاتاوطخلاعابتاب
.بلطموأةلكشمكيدلنوكتامدنع

لارنجنمةمدقملاقيرطلاةدعاسم
زروتوم
كلقحييتلاايازملاعيمجمسقلااذهحرشي
قيرطلاةدعاسمةطخلالخنماهبعافتنالا
يرستيتلاو،زروتوملارنجنمةمدقملا
كتبكرملكئارشموينماًءدبتاونس٤ةدمل
كتدعاسملةطخلاهذهتممُصدقو.ةديدجلا
وأةطيسبلاتاحالصإلليروفلاءارجإلايف
.ئراوطلاتالاحيفبحسلا
ءاوهلانمغرفمراطإدوجودنع.
لامرلابةبكرملاتقلعاذإ.
دوقولادفناذإ.
ةيراطبلاتغرفاذإ.
يكيناكيملطعثدحاذإ.
ثداحلتضرعتاذإ.
يلاتلامسقللعوجرلاءاجرلا.طورشلاقبطت
اهيفامبليصافتلانمديزمىلعلوصحلل
.ليمعلااهلمحتييتلافيلاكتلا
قيرطلاةدعاسمبةصاخلاةعجارملاةمئاق
زروتوملارنجنمةمدقملا
اًيكيناكيمًالطعناكءاوس،ئراوطلاةلاحيف
:ةطيسبلاتاداشرإلاهذهعبتا،اًثداحوأ
.ناكمإلاردقبءودهلابلحت.
نمةمدقملاقيرطلاةدعاسمبلصتا.

.روفلاىلعزروتوملارنج
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كلاملاةدعاسم٨
نمدكأتف،ةرايسلابلافطأكانهناكاذإ.

ءاجرلاو،نونئمطموحيرمعضويفمهنأ
كيلعناكاذإمهدرفمبمهكرتمدع
.ةدعاسملابلطلباهذلا
.ةرايسلافيرعتمقرريفوتىلعصرحا.

اًيئرممقرلااذهنوكي،تازارطلاعيمجيف
،يمامألاجاجزلليلفسلاءزجلالالخنم
دجتدق.ةبكرملاجراخنم،قئاسلاةهج
ليجستلاةقاطبىلعاًضيأمقرلااذه
.نامضلابيتكىلعوكبةصاخلا
عرسأيفكيلإلوصولايفانتدعاسمل.

عقوملاناكمإلاردقدّدح،نكممتقو
.هيفدجاوتتيذلا
وأةرسألابلاصتالاانمتبلطاذإ.

تالاصتالاعيمجبموقنسف،ءاقدصألاب
.ةمزاللا
نمةمدقملاقيرطلاةدعاسمفتاهماقرأ
جاردإمتامك.انهةجردمزروتوملارنج
ةدعاسمقصلمىلعاًضيأفتاهلاماقرأ
زروتوملارنجنمةمدقملاقيرطلا
انيلإلوصولاكنكمي.كتبكرمبقحلملاو
.ةنسلايفاًموي٣٦٥رادمىلعمويلالاوط
نمةمدقملاقيرطلاةدعاسمفتاهماقرأ
:زروتوملارنج
:STC،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

٨٠٠٨٩٧ ٣٧٧٩
:Mobility،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

٨٠٠٨٥٠ ٠٠٠٦

:Zain،ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا
٨٠٠٨٥٠ ٠٠٠٦

٨٠٠٠٣٥٧٠٢٨٢٨:ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
٨٠٠٠٩٧٣٠٧٧٩:ةدحتملاةيبرعلاتارامإلا
٠٠٨٠٠:رطق ٩٧٣١٨
٢٤٧٩:نامع ٩١٩٩
٠٦:ندرألا ٥٨٥ ١٦٤٥
)يلود(٩٦٢٦٥٦٢٦٩٩٩:ندرألا
)يلود(٩٦٢٦٥٠٠٨١٤٥:ندرألا
٨٠٠٠١٧٧٩:نيرحبلا
٢٢٥:تيوكلا ٨٣٦١١
٠١:نانبل ٦١٣ ٣٣٤
)يلود(00٩٧٣١٧٥٧٠٧٧:نميلا
لارنجنمةمدقملاقيرطلاةدعاسمطورش
زروتوم
ىلإةرايسلابحسةيلمعةيطغتمتتس.

ىلإوأ)ةفاسملاةاعارمعم(عيبلاليكو
ىتحزروتوملارنجةكرشلليكوبرقأ

زكارمدحأترتخااذإ.اًيكيرمأاًرالود١٥٠
برقأنمدعبأناكوزروتوملارنجةمدخ
ةيلمعتزواجتو،لطعلاعقوملزكرم
كنمبلطنسف،اًيكيرمأاًرالود١٥٠بحسلا
.ةمدخللةيفاضإلاةفلكتلاعفد

لمرلانمجارختسالاةيلمعفيلاكت.
،اًيكيرمأاًرالود١٥٠ىلعةروصقم
قيرطلاةدعاسمراشتسمكغلبيسو
لالخدحلابزروتوملارنجنمةمدقملا
.ةملاكملا
/ءاوهلانمةغرفملاتاراطإلاةلازإمتتس.

اهلادبتساوبرستاهبيتلاتاراطإلا
كلاملمحتي.اًناجميطايتحالاراطإلاب
عيمجحالصإةفلكتةيلوؤسمةبكرملا
.ةفلاتلاتاراطإلا
ةلاحيفدوقولاةمدخكلمدقتس.

برقألكليصوتلاًيفاكاًدوقوئراوطلا
.)ىصقأٍدحبتانولاغ٣(دوقوةطحم

متيسف،كتماقإدلبجراخلطعلاثدحاذإ.
لدعمبةبكرملاكلاملقدنفلاتاقفنعفد
ةرتفل،اًيموياًيكيرمأاًرالود١٢٠ىلإلصي
ىلعكلذقبطني.ىصقأدحكمايأةثالث
مويلايفهحالصإنكمياليذلالطعلا
لارنجةمدخزكرمهددحياملاًعبت،هسفن
.زروتوم

،كتماقإدلبجراخلطعلاثدحاذإ.
ةمدقملاقيرطلاةدعاسمةمدخيطغتسف
نمناريطركاذتةفلكتزروتوملارنجنم
نمدودحمددعلوكلةيداصتقالاةجردلا
ىلإةدوعلل)زروتوملارنجهددحت(باكرلا
اذإكلذقبطني.داتعملاةماقإلالحم
ثودحبقعةعاس٤٨حالصإلاتقوزواجت
لارنجةمدخزكرمهددحياملاًعبتلطعلا
.زروتوم
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٩ كلاملاةدعاسم
دعبةبكرملادادرتسالرفسلاتاقفن.

ناريطلاركاذتةفلكتةيطغتمتت:حالصإلا
ساسأىلعةرجألاتارايسوةيداصتقالا
ةمدقملاةدمتعملاقيرطلاةدعاسمةمدخ
قدانفلافيلاكت.زروتوملارنجنم
متييتلاةيفتاهلاتاملاكملاوتابجولاو
ةنمضمريغةبكرملادادرتساءانثأاهلمحت
نمةمدقملاقيرطلاةدعاسمةيطغتيف
.زروتوملارنج

ةلئاعلاغالبإل.ةلجاعلالئاسرلالقن.
ةدعاسمةمدخموقتس،كفقومبءاقدصألاو
ءارجإبزروتوملارنجنمةمدقملاقيرطلا
،كنعةباينةيرورضلاتالاصتالاعيمج
.اًناجم

:دودحلا.
ديدحتقحبزروتوملارنجظفتحت
قئاسلاوأكلاملاىلإةمدقملاةدعاسملا
حبصتامدنع،ةمدخةيأبقلعتياميف
،زروتوملارنجريدقتىلعءانب،ىوكشلا
راركتلابقلعتياميفءاوسدحلانعةدئاز
.تالاحلاةيعونوأةفلكتلاوأ
نمةمدقملاقيرطلاةدعاسمةطخيطغت
نواعتلاسلجملودزروتوملارنج
.طقفنميلاوأندرألاوأنانبلوأيجيلخلا
جراخوةماقإلادلبجراخلطعلاثدحاذإ
وأنانبلوأيجيلخلانواعتلاسلجملود
ًالوؤسمكلاملانوكيف،نميلاوأندرألا
هتقفنىلع(ةبكرملابحسبمايقلانع
ةيلعفلافيلاكتللةبسنلابكلذكوةصاخلا

ىرخألافيلاكتلاوةبكرملالقنوبحسلل
ةيطغتلالودنميأل)ةلصلاتاذ
ةدعاسمدونبلاقفوو،هالعأةروكذملا
.زروتوملارنجنمةمدقملاقيرطلا
ةدعاسمموقتس،ثداحعوقوةلاحيف:مهم
لقنبزروتوملارنجنمةمدقملاقيرطلا
ةليسوهبرفوتتناكمىلإباكرلاوقئاسلا
نوكينكلو.بسانمنكسوأ/وةليدبلقن
لقنللةيلعفلافيلاكتلانعًالوؤسمكلاملا
ةلصلاتاذىرخألافيلاكتلاوبحسلاو
.ةثداحلااهلتعقويتلاةرايسلاب

ةماهتافيرعت
:ةبكرملا
ليلدلااذهيفددحموهامكينعتةبكرملا
:نأطرشب

ماعلالقنلايفةبكرملامادختسامدع.١
.عئاضبلاوأصاخشألل
.مغك٣٥٠٠نعاهنزوديزيال.٢
:لطعلا
لطعلاويئابرهكلالطعلانمضتي
نكلءاوهلانمغرفملاراطإلاويكيناكيملا
يفقلعتلاودوقولادافنوثداحببسبسيل
.لمرلا

:ثداحلا
ريمدتلاوأررضلا،دقفلاوأرورملاثداوح
مدعببسيامم،ةقرسوأقيرحنعجتانلا
.ةبكرملاةكرح
:داتعملاةماقإلادلب
ةماقإلادلبيفكلاملاةماقإلحموأنطوم
نواعتلاسلجملودلخادنكلو،داتعملا
.نميلاوأندرألاوأنانبلوأيجيلخلا
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ةلودجملاةنايصلا١٠
ةماعتامولعم
ةنايصللةينمزلاتارتفلاربتعت:ةظحالم
داومولئاوسلاوتاصوحفلاوتارابتخالاو
ىلعظافحللةيرورضاهبىصوملاميحشتلا
يطغيال.ةديجلمعةلاحيفةبكرملاهذه
مدعنعجتانلافلتلاةبكرملانامض
.ةيرودلاةنايصلاعابتابمازتلالا
ظافحلايفةبكرمللةمئالملاةنايصلادعاست
نسحتوةديجلمعةلاحيفةبكرملاىلع
تاثاعبنانمللقتودوقولاكالهتساريفوت
ةفلتخملاقرطلالكببسبو.ةبكرملا
عونتمزلي،تابكرمللسانلامادختسال
نمربكأددعءارجإةبكرملامزليدق.ةنايصلا
.رركتملكشبتامدخلاوتاصوحفلا
ةنايصلاولودجلافورظ
عوضوميفةدراولاتامولعملاةءارقىجرُي
ظافحلل.كلاملاليلديفةيرودلاةنايصلا
ذيفنتنمدكأت،ةديجةلاحيفةرايسلاىلع
لودجنوكي.لودجللاًقفوةنايصلالامعأ
:يتلاتابكرمللةبسنلابةنايصلا
ىصوملادودحلايفةعتمألاوباكرلالقنت.

ةلومحلاتامولعمقصلميفاهب
لوصحللكلاملاليلدعجار.تاراطإلاو
.ةبكرملاةلومحدودحلوحليصافتىلع

دودحيفةلوبقمقرطىلعاهتدايقمتت.
.ةينوناقلاةدايقلا

ليلدعجار.هبىصوملادوقولامدختست.
دوقولالوحليصافتىلعلوصحللكلاملا
.هبىصوملا
ةنايصللكتبكرمعاضخإيرورضلانم.

مسقنمضكلاملاليلديفةدراولا
ظافحلالجأنمكلذو"ةيرودلاةنايصلا"
ءادألاوةرادجلاوةمالسلاصئاصخىلع
.لصألايفاهيفةدوجوملا
ظفتحا،ةنايصلالامعأذيفنتدرجمبو.

متيتلاةلودجملاةنايصلالامعأتالجسب
ىدلةنايصلاءارجإةلاحيف(اهؤارجإ
ليكولانمبلطاوأ)لهؤمةمدخزكرم
اذهيفةبسانملاةناخلاءلمكبصاخلا
ةباثمبكلذنوكيلاهيلعهريشأتوبيتكلا
دقيذلاوكبصاخلاةنايصلالجس
ةلومشملاةنايصلالامعألهجاتحت
كّالمللجسلااذهنيبيسامك.نامضلاب
ةنايصلاةدوجىدمنييلبقتسملاةبكرملا
.اهيلعتيرجُأيتلا
ىوتسملظينأاًدجمهملانم:ريذحت
سايقمىلعةنيبملادودحلانمضتيزلا
رمعبقارمكربخيالثيح.تيزلاىوتسم
،كرحملاتيزىوتسمضفخنيىتمتيزلا
سايقممادختسابالإكلذسايقنكميالو
وهامك،كرحملاةروصقميفدوجوملاتيزلا
ىوتسمضفخنااذإو.كلاملاليلديفنّيبم
دقاذهنإف،ىندألادحلانملقأىلإتيزلا
،كلذىلعًءانبو.فلتللكتبكرمكرحمضّرعي
لكيفتيزلاىوتسمصحفىلعصرحا

،دوقولابةبكرملاديوزتةداعإبموقتةرم
دوزتالنكلو،رمألامزلاذإصقانلالمكتساو
.بولطملادحلاقوفةبكرملا

تامدخلا/ةنايصلارايغعطق
تاناطبلا/لمارفلاليت.
ضباقلاتاناطب.
لاعشإلاتاعمش.
ةءاضإلاتابمل.
كرحملارويس.
تاحساملاتارفش.
كرحملاتيزرتلف.
ميحشتلاداومولئاوسلا.
كرحملاءاوهرتلف/ةيقنتزاهج.
باكرلاةروصقمءاوهرتلف.
توصلاةمظنأفيظنت.
قالزنالادودحميفلخلاروحملالئاس.
تامدصلاتاصتمم.
*حاتفمنودبدعُبنعلوخدلاةيراطب.
**تالجعلاطبض/نزاوت.
***ةبكرملاةيراطب.
:ةدودحملاتانامضلا
اًرهش١٢*
مك١٢٠٠٠**
٪١٠٠اًرهش٢٤***
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١١ ةلودجملاةنايصلا
ةظحالم
جمانربيطغيالدق

Cadillac Premium Care،عيمج،رفوتاذإ
نمديزمل.هالعأةروكذملاةنايصلاءازجأ
ةنايصجمانربنعليصافتلا

Cadillac Premium Care،مسقعجار
"Cadillac Premium Care"مسقلايف
.يلاتلا

Cadillacجمانرب Premium Care
جمانربةيطغتنوكت.

Cadillac Premium Careوحنلاىلع
:يلاتلا
/تاونس٤ةدملنامضةيطغت‐

مك١٠٠٫٠٠٠
/تاونس٥ةدملةنايصوةمدخ‐

مك١٠٠٫٠٠٠
٤ةدملقيرطلابناجىلعةدعاسم‐

تاونس
يفةنيبملانامضلاةيطغتىلإةفاضإلاب.

جمانربيطغي،روشنملااذه
Cadillac Premium Careتامدخ

Cadillacىلعظافحللةمزاللااهبىصوملا
ةنايصلالودجلاًقفو(كتبكرملءادأىصقأ
ةرتفلالالخ)كلاملاليلديفحضوملا
.هالعأةروكذملا

ةنايصجمانربةرتفأدبتفوس.
Cadillac Premium Careخيراتنم

وأىلوألاةرملايفةبكرملاميلست
يلخادلافالغلايفرهظيامك(اهمادختسا
.)بيتكلااذهل
،ةبولطملاةمدخلاوةنايصلاىلعلوصحلل.

Cadillacليكوىلإةبكرملابحطصا
Cadillacليكوىلإبهذا.دمتعملا
تامدخىلعلوصحللدمتعملا

Cadillac Premium Careدعب
خيراتذنماًرهش١٢وأمك١٠٫٠٠٠‐

وأ)ًالوأثدحيامهيأ(ةمدخرخآءارجإ
كتبكرمبتيزلارمعرشؤمرِدصُيامدنع‐

.اًهيبنت
Cadillacجمانرب. Premium Careحاتم

لكشبلمعتويتلاCadillacتابكرمل
اذهرادصإمتييتلادلبلايفيعيبط
Cadillacليكولبقنماهبجمانربلا
.زروتوملارنجنمدمتعم

بجومباهيطغتمتييتلاةنايصلاءازجأ
Cadillacةنايص Premium Care:
تيزلارتلفوكرحملاتيز.
نيبةبوانملابمق(تاراطإلانيببوانتلا.

يفهبىصوُمكلذناكاذإطقفتاراطإلا
)ةنايصلالودج

باكرلاةروصقمءاوهرتلف.

كرحملاءاوهرتلف/ةيقنتزاهج.

)مزلأنإ(لاعشإلاتاعمش.

)دجونإ(يفلخلاروحملالئاس.

)مزلأنإ(ةكرحلالقانرتلفولئاس.
وألادبتسابىصوُيدق:ةيلوؤسملاءالخإ
ةمدخلاتايلمعوىرخألاةنايصلارصانعةمدخ
جمانربرصانعبجومباهتيطغتمتياليتلا(

Cadillac Premium Care(كليكولبقنم
بجيفيلاكتكانه-تابلطتملاىلعًادامتعا
.اهديدست
ةنايصلاجمانربميدقتمتي

Cadillac Premium Careيفاًيلاح
سلجملوديفاهعيبمتييتلاتابكرملا
.طقفيجيلخلانواعتلا
ةحاتمتاغارفةيلاتلاتاحفصلايفدجتس
ةصاخلاةنايصلاةيلمعدامتعالجأنم
ةلاحيف.Cadillacليكولبِقنمكتبكرمب
،لهؤمةمدخزكرمىدلةنايصلالامعأءارجإ
متيتلاةنايصلالامعأتالجسعيمجبظفتحا
ةنايصلادامتعاتاداهشميدقتف.اهؤارجإ
انيلعرفويساهبىصوملاةحيحصلاةيرودلا
بيعدوجوببسبلطعلاناكاماذإةيلاكشإ
ىلإعجريفلتلانأوأ،نامضلاهيلعيرسي
.ةنايصلاةيلمعءارجإصقن
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ةلودجملاةنايصلا١٢
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١٣ ةلودجملاةنايصلا
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ةلودجملاةنايصلا١٤
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١٥ ةلودجملاةنايصلا
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