
«هيونداي موتور» تحصد 
الجوائز في «كليو» العالمية

رولز-رويس «داون» تتأّلق
     في اطاللتها ا%ولى

إنفينيتي أسرع عالمة تجارية
4 نموًا بقطاع السيارات 

فورد تقّدم نصائح قيادة لرحالت 
أكثر أمانًا وبهجًة
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كيف تقود سيارتك بآمان وسالمة
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BMW الفئة السابعة الجديدة كليًا
 تضع معيارًا جديدًا للفخامة في قطر 
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شومارت تقدم افخر انواع السيارات تحت سقف واحد
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4 9520155143621

Hyundai Motor  ’ ‘  
A Message to ’‘
 ’ ‘     Space
 ’ ‘    Clio Awards
Out of  ’ ‘ Film Technique
       Home
 
‘
 ’‘Cannes Lions ’

New York Festivals
‘
70 ’
 

 ’‘  

13
Genesis  ’‘  11   
 
 5.55
 
 
 ’‘

 
85000 


‘’‘  
’
 
HTRAC

 
 ’‘


  

 

HTRAC
 
800
ABC ’‘
NBC ’‘Fox TV ’

TIME ’‘
 ’‘ People ’‘

 ’‘Forbes
‘
’‘ ’
2015 ’‘



 ’‘
 

"   ’‘
New ’‘ ’‘
 Thinking

"
 ’‘

1960 
  
 ’‘ ’‘
 




عن فئتي تقنية ا�فالم وخارج المنزل

«هيونداي موتور» تحصد الجوائز في «كليو» العالمية

أطلقتها «الجيدة للسيارات» في السوق المحلية

 حملة العودة إلى المدرسة تلبي رغبات العمالء
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  أقساط شهرية منخفضة    بدون موافقة مصرفية    ضمان لمدة ٥ سنوات/ ١٠٠,٠٠٠ كم
  خدمة ممّددة لمدة ٣ سنوات/ ٦٠,٠٠٠ كم مجان3 وتسجيل مجاني    عروض االستبدال متوفرة

رام ١٥٠٠
ابتداًء من

٣،٩٩٥ ر.ق
/ شهرب3

محرك هيمي® بـ٨ أسطوانات على شكل V، سعة ٥,٧ لتر وقوة ٣٩٥ حصان3
  ناقل حركة أوتوماتيكي بـ٨ سرعات    كاميرا بارك فيو للرؤية الخلفية      بلوتوث   نظام التشغيل عن ُبعد      مصدات أمامية وخلفية من الكروم   فتحة السقف

 شاشة عرض يوكونيكت
قياس ٨٫٤ بوصة تعمل باللمس

مقبض ناقل حركة دوار كونسول عرض شرائحمقصورة داخلية فخمة
mideast.ramtrucks.comالترانزيستور الرقيقة قياس ٧ إنش Ram Trucks Middle East

تطبق الشروط وا-حكام. قيمة القسط لمدة ٣٦ شهر. ا-كسسوارات/المواصفات الظاهرة في الصورة قد ال تكون متوفرة في الطراز القياسي. رام عالمة تجارية مسّجلة لمجموعة فيات كرايسلر للسيارات، الواليات المتحدة ذ.م.م.

طـريـق الـمـطـار:  هاتف:     ٨٩٩٣٣ ٤٤٤ (٩٧٤+)  |  ٨٩٠٤٥ ٤٤٤  |   فاكس:  ٢٢٥٩٧ ٤٤٦ (٩٧٤+) 
مواعيد صالة العرض: من السبت إلى الخميس، 8:30 صباح3 حتى ٩ مساًء ; الجمعة: ٤ عصرh إلى ٨ مساًء

متينة. جديرة بالثقة. بارعة.
ا�ن بـدون دفـعـة مـقـدمـة 


   


    


    


 


  
 


  •
   

   

   
    
 
DVD 


     •
 

 
 
    GPS


  •
  
   



     •
   
 




 


  •
   

     
    
    


SYNC       •
    

    
    
    


     •
 
    





  
 

 


   •



"
 "


   •

   

  


  •
 
 
     



  


 

     •





 "
 


   
 
  
    

 

"

فورد تقّدم نصائح قيادة لرحالت أكثر أمانًا وبهجًة



6 9520155143621

إنفينيتي أسرع عالمة تجارية نموًا بقطاع السيارات 
الفاخرة في الشرق ا#وسط

إنفينيتي تقدم فرصة استثنائية
 لتجربة قيادة سيارات الفورموال ون
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إعداد: سماح محمود



   





    
   
   





تفاَد القيادة في الخّط السريع:

   
 


     





راقب الطريق أمامك دائما:
    




    
    
  


  

تفّحص الزوايا العمياء:
 
   



      
     


  



ال تقود سيارتك بكسل:
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خذ وضعية سائقي سيارات السباق:
   


 

 


     

   

   



قّيم السائقين وفقًا لحالة 
مركبتهم:




    

 
  





اعرف حدود سيارتك:




   

 







ابق العجالت في حالة جّيدة دومًا:
   
    
    





 
    

 

تعلم لتحسين مهاراتك:
    


   




   





أسلوب قيادتك ضمانتك:
     
   
 

 
 
   

    



  



من أجل قيادة آمنة للسيارة في فصل الصيف

نصائح تضمن سالمتك على الطريق

تفاَد القيادة في الخّط السريع وراقب الطريق أمامك دائما
اعتمد المسرب االوسط أو اGيمن على الطرقات متعددة المسارب
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رولز-رويس «داون » 
تتأّلق في اطاللتها اولى في الشرق اوسط
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BMW الفئة السابعة الجديدة كليًا
 تضع معيارًا جديدًا للفخامة في قطر 
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لمبورجيني هوراكان 2015
تصميم مذهل .... وجودة بناء استثنائية
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ملحق اسبوعي
 ا�صدارات الخاصة- الراية


عبد ا بن خليفة العطية


صالح بن عفصان الكواري


مـحمــد عـــالم


درويش عبد الرحيم


محـمـود الخـولي


حـسـين البــاز


كريم حسن


محمد العشري
سماح محمود


تليفون: 44466694
فاكس: 44230080

autoq@raya.com

أطول 5 سيارات في العالم
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باحث يستوحي تصاميمه من
 عادات وتقاليد الناس
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مجموعة فولكس واجن تعلن عن هيكل اداري 

جديد لتعزيز مركزها في الشرق اBوسط
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