
Audi Q7  تفوز بلقب أفضل 
تصميم داخلي

«دودج تشارجر»  جوهرة 
سيارات القوة االمريكية

هيونداي (N) الفرعية 
4تشّكل زخمًا جديدًا

GMC  يوكون دينالي بناقل   
حركة ثماني سرعات

9320151414361

مهنة السائق دليل 
قيادته للسيارة
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 AMG-مرسيدس C 63 
أداء قوي وُمـتقـن على الطرقات

«الفردان بريميير موتورز»
 تدشن مركز صيانة 7 نجوم
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كيا «كوريس» الفاخرة 
تفوز بلقب السيارة الرئاسية 

  

   

"  
  "
  
   
  
 AutoPacific


  



"  
   "
  
 AutoPacific
19

  


  
 AutoPacific

2015
  
2015  

  

 2015 

  




  



  





A u t o P a c i fi c

 
  
 


   
   
 
66000  

2015  


  50 

  
  



*تطبق الشروط وا�حكام
**كل الموديالت صنعت في اليابان بإستثناء مازدا 2.  ضمان لمدة 3 سنوات/ 100,000 كيلومتر (ايهما يأتي اوًال) يطبق على سيارات مازدا 2. www.mazda-qatar.com 

MAZDA CX9
السعر يبدأ من 108,900 ر.ق@ MAZDA 6

السعر يبدأ من 67,900 ر.ق@
MAZDA 2

السعر يبدأ من 42,900 ر.ق@@
MAZDA 3

السعر يبدأ من 53,900 ر.ق@

MAZDA CX5
السعر يبدأ من 89,900 ر.ق@

مزايا
مـازدا الفريدة

تفضلو بزيارة معرض سيارات مازدا اليوم واحصلو على الصفقات ا
ستثنائية

44417859 ,44435965
Email: info@mazda-qatar.com

12 8:30
9 4

8:30

مفتوح طوال أيام األسبوع

*
*  5 
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www.jaidahautomotive.comJaidahAutomotive
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شفروليه تاهو 
شغف القيادة المتطورة
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أخبار محلية وعاِّـية 4 9320151414361

فورد تعين ستيف كيمبر 
مدير مبيعات الشرق ا�وسط

Audi Q7
 تفوز بلقب أفضل تصميم داخلي
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هيونداي «N» الفرعية تشّكل زخمًا جديدًا بتألقها 
في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات
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EfficientDynamics
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130



الفردان للسيارات تطلق الفئة السابعة قريباَ في قطر...

BMW الجديدة
 ثورة في التكنولوجيا والفخامة 

ايهاب عالم : تتميز الفئة السابعة بمجموعة من االبتكارات
التكنولوجية ا'ولى من نوعها في قطاع السيارات
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«الفردان بريميير موتورز» تدشن مركز صيانة جديد 7 نجوم
عمر الفردان : استراتيجيتنا الحالية والمستقبلية 

هي الوصول الى اقرب نقطة تواصل مع العمالء 
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GMC  يوكون دينالي الجديدة
 تنطلق على الطرقات بناقل حركة ثماني سرعات
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GMC.mannaiautos.com

/GMCQatar1

إغتنـم الفرصـة واسـتفيد مـن عرضنـا الرائـع، فبعـد 

مـرور سـنة مـن شـرائك جـي ام سـي يمكنك بيعها 

لنـا وإسـترداد ٪85 مـن قيمتهـا

إستــــرد

85%

العرض ينطبق على موديالت محددة من سيارات جي إم سي. تطبق الشروط واألحكام. لمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بمعرض المناعي  20
15

/2
03

3 
م.
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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

رام 1500 .... فخامة من الوزن الثقيل
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 AMG-مرسيدس C 63 
أداء قوي وُمـتقـن على الطرقات
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