
 ، للسّيارات  الفردان  لشركة  السابعة  الفئة   BMW سّيارة  من  السادس  الجيل  طرح  حفل   شهد   
الوكيل الحصري والموزّع المعتمد لمجموعة BMW في دولة قطر تواجداً كبيراً لكبار الشخصيات 

والعمالء ووسائل اDعالم ممن حرصوا على أن يكونوا من بين أوائل من يشاهدون النسخة ا9حدث 
من هذه السياراة الفاخرة التي تتميز بعدد من التقنيات ومواصفات التصميم الجديدة.

 BMW الفئة السابعة الجديدة كليًا تضع معياراً جديداً للفخامة في قطر 

قطر أول دولة في المنطقة تكشف النقاب رسميَا عن 
الجيل السادس من سّيارة BMW الفئة السابعة





«هيونداي» تحتفل ببيع 3 ماليين 
مركبة في الشرق ا�وسط 
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فريق «توب جير» السابق يبدأ 
تصوير برنامجه الجديد
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«دايملر» تختبر أول شاحنة ذاتية القيادة 
على الطرق السريعة
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مع مرور 39 عامًا من تواجدها في الشرق ا�وسط

«هيونداي» تحتفل ببيع 3 ماليين مركبة 
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كيو أوتو تكشف عن سيارة أودي Q7 الجديدة
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تتمتع بتصاميم أنيقة وتقنيات مبتكرة
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 صالح الحمد المانع تطلق
 رينو «دوكر» الجديدة كليا منخفضة التكلفة

أستون مارتن تعيد اسم فانكويش للحياة
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نيسان ماكسيما الجديدة كليًا تعيد تعريف
 قطاع سيارات السيدان الكبيرة الحجم
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 تويوتا «هايبِرد» تبيع 8 ماليين مركبة وتعزز 
مكانتها في ا�سواق العالمية




























بطرح أفكار تسويقية جديدة �فخم أنواع السيارات

شو موتورز تقدم أفضل الخيارات لعمالئها
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طرازا جيب  ا�قوى واالسرع عالميًا
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الفردان للسّيارات احتفلت بطرح
BMW الجيل السادس من سّيارة 
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