
سيارة فورد إيدج 2015  
المستقبل ال يختلف كثيرًا

نيسان تطلق لغة جديدة
 لتصميم سيارات الكروس

تجنب القيادة في 
2ا3جواء الحارة جدًا

طرازا جيب  ا3قوى 
واالسرع عالميًا

9420152114367

العطية للسيارات والتجارة ... وكيل كيا  موتورز

العودة للمدارس  عرض 
حصري تحت شعار راحة البال
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سيارة كهربائية تعمل 
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قطر تستقبل رولز-رويس رايث 
«المستوحاة من ا3فالم»

3

معرض فرانكفورت يشهد االنطالقة 
العالمية ا3ولى لفيراري 488 سبايدر  





3 9420152114367تغطيات وتقارير

طرازا جيب  ا�قوى واالسرع عالميًا
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أخبار محلية وعاِّـية 4 9420152114367
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قطر تستقبل رولز-رويس رايث 
«المستوحاة من ا�فالم» محدودة ا�صدار
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العطية للسيارات والتجارة ... وكيل كيا  موتورز

العودة للمدارس  عرض حصري تحت شعار راحة البال
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حسام ابو شادي : التقدم التكنولوجي المذهل تمتاز به سيارات كيا 
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براءة اختراع سيارة 
طائرة لـ"تويوتا"

Bloomberg














أغلى السيارات في العالم

هوندا تعرض دراجة 
نارية جديدة 

سيارة كهربائية تعمل مدى الحياة
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تويوتا تتوجه لصناعة السيارات ذاتية القيادة
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أغرب رولز رويس.. لندنية 
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أهداف وهمية تعرقل 
نجاح سيارات غوغل
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اهمال الصيانة الدورية للسيارة يتصدر أسباب احتراقها ذاتيًا

نصائح للوقاية من اشتعال السيارات في الطقس الحار

لتفادي الضغط العصبي ومخاطره

تجنب القيادة في ا$جواء الحارة جدًا

عدم القيادة لمسافات طويلة 
ونوافذ السيارة مفتوحة

عدم ملء خزان الوقود تمامًا في 
ظل درجات الحرارة العالية





9 تدش
9420152114367



    


  
  
  











  

  
L200   

 
    

L200  
  
   


    

  

   
  




   

 
L200 "
    

L200
 

   
  


"
   
     
 

   
    



     "
   
   
  
 
   
 L200  
 

  

"
L200    
  
   

  
   

  
   

   



   



  

  
 


 "J" 
  

  



   
L200""
  2016






    
  

L200" 2016  "

 L200" قطر للسيارات تطلق ميتسوبيشي "بيك اب
2016 الجديدة كلًيا في السوق القطري
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نيسان تطلق لغة جديدة لتصميم سيارات 
الكروس أوفر بمعرض فرانكفورت 

نيسان تطلق لغة جديدة لتصميم سيارات 
الكروس أوفر بمعرض فرانكفورت 

نيسان تطلق لغة جديدة لتصميم سيارات 
الكروس أوفر بمعرض فرانكفورت 

نيسان تطلق لغة جديدة لتصميم سيارات 
الكروس أوفر بمعرض فرانكفورت 

نيسان تطلق لغة جديدة لتصميم سيارات 
الكروس أوفر بمعرض فرانكفورت 
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11 تغطيات وتقارير
9420152114367

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

الكشف عن أحدث ِطراز  لسيارة أودي Q3 في قطر
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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 
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