
w w w . a l z a y a n i . c o m   2018 اإلصدار 49الربع الثاني

نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

كلمة

اعزائي قراء االنطالقة
يطيب لي مبناسبة عيد الفطر املبارك أن نهنئ مملكة البحرين قيادتا 
وشعبا وقراء اإلنطالقة  سائال اهلل العلي القدير أن يعيده عليكم 
والرقي  باألمن  احلبيبة  مملكتنا  وعلى  والعافية  والصحة  باخلير 
واإلزدهار كما نحمد أهلل سبحانه وتعالى الذي وفقنا إلدراك شهر 

رمضان الكرمي وصيامه وقيامه تقبل منا ومنكم صالح األعمال .
في  بالتحديات  مليئة  العام  هذا  من  الستة  الشهور  كانت  لقد 
القطاعات اإلقتصادية والتجارية إال أنه بفضل خططنا الطموحة 
وبرامجنا املبتكرة إسستطعنا وبتوفيق من اهلل سبحانه وتعالى 
من  الزياني  إستثمارات  مجموعة  في  العاملني  جميع  وجهود 
متطلبات  وتلبية  والتطوير  والتميز  التفوق  مسيرة  مواصلة 

وإحتياجات عمالئنا من أفراد وشركات ومؤسسات .
التي  والفعاليات  األنشطة  اإلنطالقة  من  اجلديد  العدد  يتضمن 
عددا   يبرز  كما  املاضية   الستة  األشهر  خالل  الشركة  نفذتها 
من املبادرات اجملتمعية في اململكة عبر تقدمي الدعم والرعاية لها 
إفتتاح  وأهمها  اإلجتماعية  ومسؤوليتها  إلتزامها  من  إنطالقا 
مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  معالي 
راشد  أحد مشاريع مبرة  الزياني،  الوزراء  جامع محفوظة سعيد 
عبد الرحمن الزياني اخليرية، والكائن مبنطقة اجلنبية. ويقع جامع 
محفوظة سعيد الزياني على أرض مساحتها تقدر بأكثر من 1850 
من  أكثر  بسعة  للنساء  وآخر  للرجال  مصلى  ويضم  مربعاً،  متراً 
الرجال  ملصلى  مخصص  أرضي  طابقني:  من  ويتكون  مصٍل،   800
وقاعة املناسبات ومرافق الوضوء، وعلوي مخصص ملصلى النساء.

كما أضافت اجملموعة إجنازا أخرا إلى سجل إجنازاتها املتميزة على 
للسيارات،  اإلقليمي حيث منحت شركة ميتسوبيشي  الصعيد 
عمالق صناعة السيارات الياباني، شركة الزياني للسيارات، املوزع 
احلصري لسيارات ميتسوبيشي مبملكة البحرين، تذكارًا و شهادةً  
دول  نطاق  على  ميتسوبيشي  لدى  فعالية   األكثر  املوزع  لكونها 

مجلس التعاون اخلليجي .
إهتمامهم   على  وعمالئنا  اإلنطالقة  قراء  أشكر  أن  أود  ختاما 
للخدمات  وتقديرهم  التجارية  وأنشطتنا  ألخبارنا  ومتابعتهم  
ملوظفينا  والتقدير  الشكر  وكل   ، لهم  نقدمها  التي  املتميزة 

األوفياء وجميع العاملني في مجموعة إستثمارات الزياني.

قال معالي الشيخ خالد بن عبد اهلل آل 
إن  الوزراء،  رئيس مجلس  نائب  خليفة، 
بناء وعمارة املساجد شرف عظيم، وأن 
هذا  لنيل  سبَّاقة  البحرينية  العائالت 
البذل  حب  من  عنها  عرف  ملا  الشرف 
في أوجه اخلير واإلحسان واألعمال التي 
ال ينقطع أجرها وثوابها على نحو يعزز 
االجتماعية  واملسؤولية  التكافل  قيم 

لدى مجتمعنا احمللي.  
جامع  معاليه  افتتاح  لدى  ذلك  جاء 
محفوظة سعيد الزياني، أحد مشاريع 
الزياني  الرحمن  عبد  راشد  مبرة 
اجلنبية.  مبنطقة  والكائن  اخليرية، 
الشيخ  معالي  أكد  املناسبة،  وبهذه 
بيوت  به  حتظى  ما  اهلل  عبد  بن  خالد 
مملكة  في  وجوامع  مساجد  من  اهلل 
العهد  في  واهتمام  رعاية  البحرين من 
امللك  اجلاللة  صاحب  حلضرة  الزاهر 
عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
البالد املفدى، وحكومته املوقرة برئاسة 
خليفة  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
الوزراء  رئيس  خليفة،  آل  سلمان  بن 
املوقر، ومبساندة صاحب السمو امللكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

الشيخ خالد بن عبد اهلل يفتتح 
جامع حمفوظة الزياين باجلنبية

العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
اهلل،  حفظهم  الوزراء،  مجلس  لرئيس 
في  العبادة  دُور  مبحورية  إمياناً  وذلك 
نسج هوية هذا البلد وترسيخ حضارة 
اجلوامع  عما تشكله هذه  أهله، فضالً 
إمياني رحب يوحد  واملساجد من فضاء 

الكلمة ويجمع الصف.
الزياني  سعيد  محفوظة  جامع  ويقع 
بأكثر  تقدر  مساحتها  أرض  على 
مصلى  ويضم  مربعاً،  متراً   1850 من 
أكثر  بسعة  للنساء  وآخر  للرجال 
طابقني:  من  ويتكون  مصٍل،   800 من 
وقاعة  الرجال  ملصلى  مخصص  أرضي 
وعلوي  الوضوء،  ومرافق  املناسبات 
جانبه،  من  النساء.  ملصلى  مخصص 
الزياني،  راشد  خالد  السيد  تقدم 
عبد  راشد  مبرة  إدارة  مجلس  رئيس 
الرحمن الزياني اخليرية، بجزيل الشكر 
ونيابة  نفسه  عن  باألصالة  والتقدير، 
ومنتسبي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن 
املبرة وعائلة الزياني الكرام، إلى معالي 
خليفة  آل  اهلل  عبد  بن  خالد  الشيخ 
محفوظة  جامع  بافتتاح  تفضله  على 

الزياني. سعيد 
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شركة الزياين للسيارات تفوز جبائزة الوكيل األكثر فعالية لدى ميتسوبيشي يف املنطقة
عمالق  للسيارات،  ميتسوبيشي  شركة  منحت 
صناعة السيارات الياباني، شركة الزياني للسيارات، 
مبملكة  ميتسوبيشي  لسيارات  احلصري  املوزع 
األكثر  املوزع  لكونها  شهادةً   و  تذكارًا  البحرين، 

فعالية في املنطقة.
البيع وجودة  اللقاء السنوي ملا بعد  جاء ذلك خالل 
وشمال  األوسط  الشرق  مليتسوبيشي  املبيعات 
أفريقيا لعام 2018 والذي أقيم في فندق متروبوليتان 

في دبي. 
هو  كموزع  للسيارات  الزياني  شركة  تصنيف  ومت 
نطاق  على  ميتسوبيشي  لسيارات  فعالية  األكثر 
جميع دول مجلس التعاون اخلليجي، حيث حصلت 
نقطًة،  عشرين  من  مذهل  مجموع  على  الشركة 
وحصلت دولة اإلمارات العربية املتحدة على املركز 
الثاني مبجموع  18 نقطة، بينما حصلت قطر على 

املركز الثالث مبجموع 16 نقطة. 
مدير  احلمد،  هاني  السيد  عّبر  الصدد،  هذا  وفي 
الزياني  شركة  في  والضمان  التقني  التدريب 

يتبع من الصفحة رقم 1
لدن  من  الكرمية  الرعاية  هذه  أن  الزياني  وأوضح 
معاليه جتسد احلرص واالهتمام الكبير الذي توليه 
اهلل،  ببيوت  املوقرة  واحلكومة  احلكيمة  القيادة 
من  واملتبرعون  احملسنون  يلقاه  الذي  والتشجيع 

أجل إقامة مثل هذه املشاريع اخليرية.
وقال رئيس مجلس إدارة مبرة راشد الزياني اخليرية: 
التي  اخليرية  املشاريع  أهم  أحد  اجلامع  هذا  »يعد 
وهو   ،2009 العام  في  إنشائها  منذ  املبرة  نفذتها 
يأتي ليلبي أحد احتياجات أهالي منطقة اجلنبية 
مبا  لهم،  واخلدمات  املرافق  متكامل  جامع  بتوفير 
ويكون  الديني،  واجبهم  تأدية  من  عليهم  يسهل 
التقاء  ومركز  وإمياني  روحاني  ملتقى  مبثابة  لهم 

اجتماعي«.

رف  للسيارات، عن بالغ سروره لقبول هذا التكرمي املُشَّ
بالنيابة عن شركة الزياني للسيارات، وقال:”شركة 
بأخالقيات  بالتزامها  و  بكفائتها  تفخر  الزياني 
أي  قبل  أولوياتها  من  العميل  جتعل  حيث  العمل، 
الصفقات  عقد  في  وإخالصنا  تفانينا  آخر.  شيٍء 
الناجحة من خالل توفير متطلبات السوق احمللي و 
توفير أفضل العروض في اململكة لعمالئنا يدل على 
حتققينا لرضا العميل كما يدل على جودتنا املثالية، 

مما يجعلنا األفضل.”
وأضاف: “يسرنا أن نضيف إجنازًا آخرًا إلجنازات شركة 

الزياني للسيارات، وإنها ملكافأةٌ مذهلٌة أن نرى ثمرة 
املميزة  النتائج  خالل  من  الشاق  وعملنا  جهودنا 
أن هذا  واثقون من  و نحن  اإلقليمي.  الصعيد  على 
التميز سيعزز من مسيرة عملنا وسيعطينا الدافع 

لتحقيق مزيًدا من النجاح.”
للسيارات  ميتسوبيشي  شركة  إن  بالذكر  اجلدير 
فرعية  شركة  هي  أفريقيا  و  األوسط  الشرق  في 
قد  و  اليابان،  في  للسيارات  لشركة ميتسوبيشي 
مت تأسيسها عام 1995 في دبي لتشرف على سوق 

الشرق األوسط و أفريقيا.
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واملوزع  املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
مملكة  في  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
إنتاج  في  الرائدة  العاملية  الشركة  وهي  البحرين، 
جتربة  مركز  أول  افتتاح  عن  الفخمة،  السيارات 
وذلك  باململكة،  الدولية  البحرين  في حلبة  جاكوار 
أول منصة حتتضن  بالتعاون مع احللبة، مما يجعلها 
الشرق  مبنطقة  روڤر  الند  و  جاكوار  جتربة  مركز 
األوسط و شمال افريقيا، وسيكون ذلك يوم األحد 

املوافق 27 مايو 2018.
بني  جاكوار  جتربة  مركز  افتتاح  عقد  توقيع  ومت 
الرئيس  خليفة،  آل  عيسى  بن  سلمان  الشيخ 
ستيفن  والسيد  الدولية  البحرين  حللبة  التنفيذي 
الي، املدير العام لشركة السيارات األوروبية جاكوار 
البحرين  حلبة  في  املراسم  أقيمت  روڤر، حيث  الند 

الدولية بتاريخ 14 مايو 2018.
مملكة  في  جاكوار  لعشاق  اجلديد  املركز  وسيتيح 
منطقة  من  الزبائن  من  أوسع  وشريحة  البحرين 
واحلماس  بالسرعة  اإلستمتاع  األوسط،  الشرق 
مركز  لكونه  وإضافة  باإلثارة.  مليئة  مغامرة  في 
جتارب القيادة احلصري والوحيد للسيارات الرياضية 
على مستوى اململكة، سيقدم مركز جتربة جاكوار 
جاكوار  سيارتي  إحدى  قيادة  لتجربة  فرصة  لزواره 
أن  املتوقع  من  و  العالمة.  طرازات  أشهر   ،F-TYPE
بشكل  الزوار  من  متزايدة  أعداد  املركز  يتستقبل 
أيام  خالل  جاكوار  جتربة  وستتوفر  مسبوق.  غير 

فعالية “احللبة لك” إضافة لأليام اخملصصة لها.
املدير  الي،  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
روڤر  الند  األوروبية جاكوار  السيارات  العام لشركة 
أحدث  عن  نعلن  أن  سرورنا  دواعي  ملن  “إنه  قائالً: 
بإطالق  الدولية  البحرين  حلبة  مع  شراكاتنا  
سجل  إلى  جديدة  إضافة  ميثل  الذي  جاكوار،  جتربة 
املركز  هذا  عبر  ونهدف  بها.  نفتخر  التي  اإلجنازات 
احلاليني  عمالئنا  من  أكبر  شريحة  الستقبال 
جاكوار  بسيارة  مثيرة  قيادة  جتربة  ومنحهم  واجلدد 
إشراف  اإلستثنائية، حتت  اإلمكانيات  ذات   F-TYPE

مدربني مختصني.” 
إطالق جتربة جاكوار  “يعد  قائالً:  الي  السيد  وأضاف 

سجلها  إلى  يضاف  آخر  جناًحا  البحرين  مملكة  في 
الدول  بني  املتميز  مركزها  تعزيز  عن  فضالً  احلافل، 
املنطلق،  هذا  ومن  السيارات.  عالم  في  النخبة 
السيارات  رياضة  عشاق  جميع  بدعوة  نتشرف 
قدًما  ونتطلع  عروضنا،  بأحدث  لإلستمتاع 
الستضافتهم وخدمتهم بأفضل الوسائل لضمان 

رضاهم التام.”
ومن جانبه، صرح معالي الشيخ سلمان بن عيسى 
آل خليفة الرئيس التنفيذي حللبة البحرين الدولية 
البحرين  حلبة  في  نفتتح  أن  جًدا  “يسعدنا  بقوله: 
الدولية مركز جتربة جاكوار األول والوحيد باملنطقة. 
وعريقة  رائدة  عالمة  مع  التعاون  بهذا  جًدا  ونتعز 
كعالمة جاكوار، و نوجه الشكر لشركة السيارات 
وأضاف:  الفريدة.”  الفرصة  هذه  على  األوروبية 
متميزة  جهودًا  األوروبية  السيارات  شركة  “قدمت 
حلبة  في  نتطلع  ولذا  املتميز،  الصرح  هذا  إلطالق 
البحرين الدولية الستقبال عشاق رياضة السيارات 
املتعة  جاكوار  جتربة  مركز  زوار  مبنح  واملساهمة 
واإلثارة التي يبحثون عنها. وندعو محبي السيارات 
سيارة  قيادة  وجتربة  احللبة  في  لزيارتنا  الرياضية 

F-TYPE دعوة حميب السيارات الرياضية لتجربة قيادة سيارة جاكوار

واإلستمتاع  عاملي  مضمار  على   F-TYPE جاكوار 
بأدائها املذهل.”

معتمدين  مدربني  من  جاكوار  جتربة  فريق  يتألف 
خالل  العمالء  سالمة  على  لإلشراف  جاكوار  من 
 . الدولية  البحرين  حلبة  مضمار  على  قيادتهم 
جتربة  توفير  تضمن  بطريقة  املركز  تصميم  مت  وقد 
صالة  املركز  وسيضم  الكرام.   لضيوفنا  تنسى  ال 
والرئيسية  األولى  النقطة  لتكون  مخصصة 
حيث  جاكور،  جتربة  فعاليات  وبدء  الزوار  الستقبال 
من  متنوعة  مجموعة  أيًضا  الصالة  ستعرض 
مما مينح  للبيع،  الشركة  التي حتمل شعار  املنتجات 

الضيوف فرصًة مثالية لشراء هدايا تذكارية مميزة.
سيارة  بكونها   F-TYPE جاكوار  متتاز  وتألق،  بقوة 
وتتمتع  معنى.  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  رياضية 
سوى  تصّممها  أن  ميكن  ال  أخاذة  بجاذبية  السيارة 
وقيادة  سلس  بأداٍء  تتميز  فهي  جاكوار،  شركة 
رشيقة ودقيقة لتوفر جتربة قيادة عملية لكل يوم. 
اخلالصة،  القيادة  متعة  لتمنح  تخصيصها  ومع 
تقدم جاكوار F-TYPE مزايا متطورة لتمنح السائق 

متعة قيادة حقيقية ال تضاهى.
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احلصري  الوكيل  االوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
لسيارات جاكوار الند روڤر الفاخرة في مملكة البحرين  
السيارات   الستبدال  مذهلة  حملة  إطالق  عن 
جاكوار   املتألقة  الرباعي  الدفع  بسيارة  املستعملة 

.F-PACE
تتيح أحدث عروض شركة السيارات األوروبية جاكوار 
الكرام، فرصة إستبدال سياراتهم  روڤر للعمالء  الند 
احلالية من أي عالمة وطراز، مقابل احلصول على سيارة 
جاكوار F-PACE ذات األداء العالي، وبدون دفع أي مبلغ 
سخي  مبلغ  بإضافة  الشركة  ستقوم  كما  مقدم. 
املراد  السيارة  دينار بحريني على قيمة   2,000 بقيمة 
من  وانطالقًا  احلملة.  جاذبية  من  يزيد  مما  استبدالها، 
سعي شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر جلعل 
 ،F-PACE  هذا العرض أكثر مثالية لشراء سيارة جاكوار
خدمة  تشمل  قّيمة  مبزايا  الكرام  العمالء  سيحظى 
خدمة  الى  إضافة  مجاني  وضمان  مجانية،  صيانة 

املساعدة على الطريق على مدار الساعة.
تتميز سيارة جاكوار  F-PACE،  وهي أكثر سيارة رياضية 
اآلخاذ  اجلمال  بني  ما  بجمعها  اإلطالق،  على  عملية 
واألداء املتفوق إضافة الى الكفاءة واملرونة التي تتطلبها 

احلياة اليومية. ومع خصائصها التقنية احلديثة، تضمن 
سيارة جاكوار F-PACE سالمة ورفاهية ركابها.

وبهذه املناسبة، صرح السيد ستيفن الي املدير العام 
قائالً:”  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  لشركة 
أعلن عن إطالق هذه احلملة  أن  دواعي سروري  إنه ملن 
املبتكرة والتي تعود بالفائدة والنفع والكبير لعمالئنا 

مذهلة  عروًضا  تقدم  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة 
اإلستثنائية  F-PACE جاكوار  بسيارة  املستعملة  السيارات  الستبدال 

EX وفر الكثري مع العرض اجلديد املذهل من الزياين للسيارات على سيارة النسر  

احلصري  املوزع  للسيارات  الزياني  شركة  تقدم 
لسيارات ميتسوبيشي في مملكة البحرين، عرًضا 
الرائعة،   EX 2.0 GLS النسر  سيارة  على  رائًعا 
حيث  لها،  مثيل  ال  يابانية  رياضية  سيارة  وهي 
بحريني  دينار   4999 بسعر  اآلن  متوفرة  أصبحت 
فقط. تعتبر سيارة النسر EX 2.0 GLS أكثر من 
األداء  بني  إنها  جتمع  مجرد سيارة سيدان. حيث 
املتميز والراحة التي ال مثيل لها، مت تصميم هذه 
السيارة الرياضية إلثارة إعجابك. يعد التوازن في 
السيارة مثالياً لألفراد الذين لديهم شغف لإلثارة 
الرياضية. يتميز الهيكل اخلارجي للسيارة مبظهر 
متميز يبرز من خالله شبك أمامي فريد مصنوع 
من  خيارات  سبعة  في  متوفرة  وهي  الكروم،  من 
األلوان الفتة للنظر. وتتسم هذه السيارة الرائعة 
بثباتها الفريد على الطريق بفضل نظام التعليق 
املقاومة  هيكلها  وبنية  بها  يأتي  الذي  السريع 
سلسة.   وقيادة  عالي  أداء  يعطيها  مما  للثاني، 
الرئيسية  النقاط  في  السيارة  تدعيم هيكل  ومت 

ملقاومة األلتواء.
عنصر  كل  وضع  مت  فقد  القيادة،  قمرة  في  وأما 

حتكم فيها بشكل حدسي، مما يوفر مساحة 
داخلية مريحة. وقد مت جتهيز عجلة القيادة مع 
ناقالت للحركة وأجهزة التحكم في الصوت، 
إلى  احلاجة  دون  التحكم  للسائقني  يتيح  مما 
النسر   توفر  كما  الطريق،  عن  أعينهم  إبعاد 
وميزات  ومريحة  واسعة  تخزين  مساحة   EX

عملية أخرى.
لشركة  العام  املدير  عّلق  املناسبة،  وبهذه 

“نحن  قائالً:  زكي  محمد  للسيارات  الزياني 
متحمسون جداً لإلعالن عن هذا العرض اجلذاب، 
النسر  سيارة  سعر  كبير  بشكل  يخفض  والذي 
مع  اقتصاداً،  أكثر  مبلغ  إلى  االستثنائية   EX
أو مليون كيلومتر. حترص  10 سنوات  ضمان ملدة 
في  تكون  أن  على  للسيارات  الزياني  شركة 
العمالء  يزودون  الذين  السيارات  موزعي  طليعة 

بأفضل عروض السيارات في اململكة”.

السيارات  شركة  في  مساعينا  تتواصل  األوفياء. 
األوروبية جاكوار الند روڤر لتقدمي خدمات ال مثيل لها، 
املادية مًعا.  التسهيالت  العمالء، وتقدمي  لتعزيز جتربة 
وسينعم العمالء الكرام من زوار املعرض باحلصول على 
أفضل تقييم ألسعار مركباتهم املستعملة، وهو ما 
يجعل هذا العرض فرصًة ال تعوض جلميع الذين يرغبون 
بامتالك سيارة جاكوار F-PACE الفاخرة. وإضافة جلميع 
اخلدمات واملزايا املرافقة للعرض، نضمن للعمالء الكرام 
اقتناء أفضل املركبات بكفاءة عالية وفخامة مطلقة 

وبأسعار مناسبة جدًا.”
وبتصميم مستوحى من سيارة F-TYPE االستثنائية، 
الرياضي  بأدائها   F-PACE الرباعي الدفع  متيزت سيارة 
وإمكانياتها العالية التي تكسبها حضورًا جذابًا على 
القوة  تعريف   F-PACE أعادت  حيث  الطرقات،  جميع 

.F-TYPE العالية واجلودة املستلهمة من
التقنيات  أحدث  بجمعها   F-PACE سيارة  ومتتاز 
الزجاج  على  العرض  كشاشة  اإلختيارية  واملميزات 
أنظمة  إلى  باإلضافة  األنشطة،  ومفتاح  األمامي 
السهولة  لتوفير  املتقدمة  القيادة  على  املساعدة 

والراحة في كل رحلة. 
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مبناسبة عيد العمال، نظمت مجموعة استثمارات الزياني جولة بالقارب والدراجة ملوظفيها 
من مختلف األقسام. وجاء تنظيم هذه الفعالية ضمن استراتيجية اجملموعة خللق وبناء جو 

عائلي جلميع موظفي اجملموعة وضمان بناء عالقات مميزة بني املوظفني. 

مبناسبة عيد العمال جمموعة استثمارات الزياين تنظم جولة بالدراجة والقارب ملوظفيها
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اإلجتماعية،  مسؤوليتها  ضمن 
استثمارات  مجموعة  نظمت 
يوكو  دار  ملنتسبي  غبقة  الزياني 
إليت  منتجع  في  وذلك  للرعاية 
مايو   31 في  وذلك  اخلميس  بيوم 
جناح  الفعالية  شهدت  وقد   .2018
املشاركني  كل  استمتع  حيث  كبير، 

 . بها

جمموعة استثمارات الزياين تنظم غبقة ملنتسيب دار يوكو

أعلنت شركة السيارات األوروبية، املستورد واملوزع 
مملكة  في  روڤر  والند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
سخية  حصرية  عروض  إطالقها  عن  البحرين، 

لعمالئها الكرام خالل شهر رمضان املبارك.
في  األوروبية  السيارات  شركة  عروض  امتازت 
شهر اخلير مبنح جميع العمالء فرصة إستثنائية 
إلمتالك أي من سيارات جاكوار أو الند روڤر، حيث 
دينار   5,000 إلى  ما يصل  بدفع  الشركة  تكفلت 
جاكوار  سيارات  من  أي  حجز  مقدم  من  بحريني 

أو الند روڤر.
العطاء  روح  من  انطالقًاً  احلملة  هذه  تأتي 
إقتناء  جلعل  الكرمي،  رمضان  لشهر  املصاحبة 
سهولة  أكثر  روڤر  الند  أو  جاكوار  سيارات  إحدى 

من أي وقت مضى.
املدير  املناسبة، صرح السيد ستيفن الي،  وبهذه 
العام لشركة السيارات األوروبية قائاًل: “يسعدنا 
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  في  جداً 
رمضان  شهر  بركات  عمالئنا  نشارك  أن  روڤر 
وذلك  متيزاً  العروض  بأكثر  ومكافئتهم  املبارك 
على  األولى  للمرة  تقدم  هائلة  عروض  خالل  من 
نقدم لهم هدية سخية  اململكة، حيث  مستوى 
من  بحريني  دينار   5,000 لـ  يصل  مبلغ  بدفعنا 
روڤر.  الند  أو  جاكوار  سيارات  من  أي  حجز  مقدم 
يتميز شهر رمضان بكونه شهر العطاء واخليرات، 
العروض  أفضل  لطرح  األمثل  الوقت  يجعله  مما 
الند  و  جاكوار  سيارات  من  رائعة  مجموعة  على 

روڤر، لتمكني العمالء من احلصول عليها مبزايا مذهلة 
تضفي إليها قيمة أكبر.”

كما يوفر العرض ميزات قيمة عديدة تشمل 5 سنوات 
ضمان مجاني، و5 سنوات خدمة صيانة مجانية إضافة 
الساعة  مدار  على  الطريق  على  املساعدة  الى خدمة 

ملدة 5 سنوات.
في  إرتأينا  الفضيل،  الشهر  حلول  “مع  وأضاف: 
املناسبة  األوروبية مدى أهمية هذه  السيارات  شركة 
بأسعار  لدينا  سيارة  كل  لعرض  فرصة  باتخاذها 
يرغبون  الذين  العمالء  وباستطاعة  جاذبية.  أكثر 
شركة  مبعرض  زيارتنا  العرض،  هذا  من  باإلستفادة 
الفاخرة  مركباتنا  من  أي  وشراء  األوروبية  السيارات 

بعروضنا الغير مسبوقة.”

السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر تقدم ختفيضات تصل إىل 5,000 د.ب مبناسبة شهر رمضان
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األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
املستورد واملوزع احلصري لسيارات جاكوار 
البحرين،  مملكة  في  الفارهة  روڤر  الند 
على  وحصرية  جديدة  ميزة  إضافة  عن 
تتيح  والتي  اإللكترونية،  مواقعها 
واسعة  مجموعة  على  احلصول  للعمالء 
الشركة،  تقدمها  التي  اخلدمات  من 

الفورية. املواعيد  حجز  خلدمة  إضافة 
www. اإللكترونيني  املوقعني  إطالق  مت 
www.landrov- و   jaguar-bahrain.com
لشركة  التابعني   erbahrain.com
روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
املوقعني  يتيح  املاضي.  العام  أواخر 
بحجز  متمثلة   جديدة  ميزة  للعمالء 
أي  وفي  مكان  أي  من  الصيانة  مواعيد 
اإللكترونية  أجهزتهم  خالل  من  وقت 
اختيار  العمالء  باستطاعة  كما  اخلاصة. 
والوقت  والتاريخ  املطلوبة  اخلدمة  نوع 
ذلك، سيتمكن  على  عالوة  لهم.  املناسب 
من  يفضلونه  ما  اختيار  من  أيًضا  العمالء 
الشركة   تقدمها  التي  واملزايا  اخلدمات 
املقدمة  اخلدمات  مختلف  أسعار  ومعرفة 
أفضل  على  االطالع  إلى  إضافة  واملتاحة، 
الشركة  تقدمها  التي  واحلمالت  العروض 

العام. طوال 
لتقدمي  الدائم  سعيها  من  وانطالقًا 
توفر  لعمالئها،  واخلدمات  العروض  أفضل 
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة 
يوفر  كما  مجانًا  التوصيل  خدمة  روفر 
وذلك  الصيانة  مواعيد  حجز  ميزة  املوقع 
واملتوافرعلى   ”Total Care“ تطبيق  عبر 
iOS، مما يجعل  Android و  كل من أجهزة 

للجميع. متاحة  املميزات  هذه 

احجز مواعيد الصيانة أونالين!
شركة السيارات األوروبية 

جاكوار الند روفر 
تضيف ميزة جديدة على 

مواقعها اإللكرتونية

املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
في  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع 
مملكة البحرين، عن عروض مذهلة على طرازات 
استخدامها  مت  روڤر  الند  سيارات  من  مختارة 
 2018 الكبرى  البحرين  جائزة  سباق  خالل 

لتأمني مواصالت كبار الشخصيات.
السيارات  شركة  من  احلصرية  احلملة  تقدم 
األوروبية جاكوار الند روڤر،عروًضا مميزة بأسعار 
تنافسية ولفترة محدودة على سيارة رينج روڤر 
روڤر  رينج  وسيارة  العالي  األداء  ذات  الفارهة 
استخدامها  مت  والتي  الديناميكية،  سبورت 
نهاية  عطلة  خالل   1 الفورموال  سباق  فترة 
قيمة  مبزايا  العمالء  وسيحظى  األسبوع. 
سنوات  و5  مجاني،  ضمان  سنوات   5 تشمل 
خدمة  الى  إضافة  مجانية  صيانة  خدمة 
املساعدة على الطريق على مدار الساعة ملدة 

5 سنوات مجانًا.
بقيادتها  سبورت  روڤر  رينج  سيارة  متتاز 
انطباًعا  الفائق، مما يعطي  وبأدائها  االنسيابية 
روڤر  الند  سيارات  أكثر  لتكون  للسيارة  بارزًا 
مجموعة  جتمع  مقصورة  ومع  ديناميكية. 
متتاز  فائقة،  بعناية  هندسًيا  تقنيات مصممة 
مختلف  على  تامة  بسالسة  السيارة  قيادة 
الطرق. ويتميز مظهر سيارة رينج روڤر سبورت 
خالل  فمن  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  بالروعة 
في  املنحدر  والسقف  املميز  اخلارجي  شكلها 
تتضح  املمتدة،  الوسط  وخطوط  اخللفي  اجلزء 

السمات األساسية لسيارة رينج روڤر.
تاريخها  عراقة  اجلديدة  روڤر  رينج  طرازات  وتعكس 
الفريد، حيث تتميز مبستويات غير مسبوقة من براعة 
التصميم والقوة واألداء العالي. وبذات الفخامة التي 
اخلارجي، مت تصميم املقصورة  التصميم  يتميز بها 
الداخلية لرينج روڤر لتوفر أداًء ومواصفات ال مثيل 
اتساًعا  أكثر  داخلية  مبساحة  تتميز  حيث  لها، 
بكل  والتحكم  للتعديل  قابلة  خلفية  ومقاعد 
الراحة  مستويات  أعلى  توفير  يضمن  مما  سهولة، 

للسائق والركاب.
املدير  الي  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
روڤر  األوروبية جاكوار الند  العام لشركة السيارات 
السيارات  شركة  في  مساعينا  تتواصل  قائاًل:” 
مستويات  إلى  للوصول  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية 
في  السيارات  قطاع  في  التميز  من  مسبوقة  غير 
حلبة  مع  الناجح  تعاوننا  وخالل  البحرين،  مملكة 
البحرين الدولية في عطلة نهاية األسبوع، شهدنا 
روڤر  الند  جاكوار  ملنطقة  العمالء  من  العديد  زيارة 
للنجاح  ونظرًا  املعروضة.  سياراتنا  على  للتعرف 
فرصة  أنها  وجدنا  فقد  حققناه،  الذي  الكبير 
ارتأينا  لذلك  النجاح،  مثالية ملشاركة عمالئنا هذا 
أكثر  من  سيارتني  على  املذهل  العرض  هذا  تقدمي 
في  ونحن  وشعبية،  رواًجا  الرباعي  الدفع  سيارات 
روڤر نسعى  الند  األوروبية جاكوار  السيارات  شركة 
قدًما  نتطلع  كما  عمالئنا.  تطلعات  لتحقيق  دائًما 
لتقدمي املزيد من هذه العروض املميزة، وتقدمي أفضل 

اجلهود خلدمة العمالء بأفضل الوسائل.”

عروض حصرية على موديالت خمتارة من سيارات الند روڤر
2018 املستعملة خالل سباق جائزة البحرين الكربى 
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عرض خنبة من سيارات جاكوار و الند روڤر خالل سباق جائزة البحرين الكربى 2018

 فريق الكرة 
الطائرة جملموعة 
استثمارات الزياين 

خيرج منتصرا

بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية، استعرضت 
واملوزع  املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة 
مملكة  في  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
روڤر  الند  و  جاكوار  طرازات  من  عددًا  البحرين، 
البحرين  جائزة  سباق  فعاليات  خالل  الفاخرة 

الكبرى 2018.
األوروبية  السيارات  شركة  مساعي  تتواصل 
محبي  من  قربًا  أكثر  لتكون  روڤر  الند  جاكوار 
سيارات  من  أربع  بعرض  وذلك  السيارات،  رياضة 
جاكوار و الند روڤر خالل سباق اجلائزة الكبرى في 
عطلة نهاية األسبوع، وهو ضمن أحدث تعاوناتها 
مع حلبة البحرين الدولية. وتشمل اجملموعة كل 
املتعددة  الرياضية   E- PACE جاكوار  سيارة  من 
بالقوة  املتميزة   F-TYPE وجاكوار  اإلستعماالت، 
واألناقة، إلى جانب سيارة رينج روڤر إيفوك و رينج 
“أفضل  جائزة  على  مؤخرًا  حازت  التي  ڤيالر،  روڤر 
حفل  ضمن  للعام”  العالم  في  سيارة  تصميم 
توزيع جوائز السيارات العاملية 2018. وحظى زوار 
ومميزات  خصائص  على  اإلطالع  بفرصة  احللبة 

 ، وصعب  طويل  موسم  بعد 
ظهر فريق الزياني لالستثمارات 
في  كأبطال  الطائرة  الكرة  في 
بطولة الكرة الطائرة للسيدات 
الفلبيني  النادي  نظمها  التي 
جاء  احملرق.  نادي  قاعة  في 
املتميز  األداء  بعد  الفريق  فوز 
من  البطولة  طوال  ظهر  الذي 
في  املوهوبات  املوظفات  قبل 

اجملموعة.

سيارات جاكوار و الند روڤر، إضافة للحصول على 
جتربة قيادة حصرية ألي منها. كما مت منح الزوار 
هدايا تذكارية من تشكيلة متنوعة من املنتجات 
التي حتمل شعاري العالمتني التجاريتني جلاكوار و 

الند روڤر.
 ،2017 عام  في  ڤيالر  روڤر  رينج  سيارة  اطالق  مت 
رينج  مناذج  أول  إلى  ڤيالر  اسم  استخدام  ويعود 
ڤيالر  سيارة  وتشغل  الستينيات.  أواخر  في  روڤر 
مركزًا متميزًا ضمن مركبات عالمة الند روڤر، وهي 
تقع ضمن فئة أعلى من ايفوك وأقل من رينج روڤر 
سبورت. وبتصميم مذهل وجودة رفيعة بالصنع 
في اململكة املتحدة، تتمتع سيارة فيالر بقوة األداء 
والعملية التي تشتهر بها مركبات رينج روڤر. ومع 
تقدم  اخلامات،  وأرقى  التقنيات  بأحدث  تزويدها 
سيارة الدفع الرباعي الفاخرة رينج روڤر ڤيالر جتربة 

قيادة فريدة من نوعها.
الشراكة،  هذه  أهمية  حول  تعليقه  سياق  وفي 
لشركة  العام  املدير  الي،  ستيفن  السيد  صرح 
السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر قائالً: “إنه ملن 

دواعي سرورنا أن نعلن عن شراكتنا لهذا العام التي 
اوجه  بالعديد من  احلافل  لتاريخنا  تعد أحدث إضافة 
وتعد  الدولية،  البحرين  حلبة  مع  املشترك  التعاون 
تكملة لهذا املشوار املليء بالنجاحات. ويساهم سباق 
جائزة البحرين الكبرى لطيران اخلليج للفورموال 1 لعام 
2018 بشكل كبير في انتعاش العديد من القطاعات 
املهمة في مملكة البحرين على نطاق واسع كقطاع 
وفي  وغيرها.  السيارات  ورياضة  والسياحة  اإلقتصاد 
ضوء ما سبق، تتجه أنظار العالم مرة أخرى الى حلبة 
في  السيارات  رياضة  ’موطن  الدولية كونها  البحرين 
بهذه  قيامنا  ضرورة  إرتأينا  لذلك  األوسط‘،  الشرق 
املبادرة خالل هذا السباق العاملي ملا يتمتع به من شهرة 

واسعة النطاق.”
وأضاف السيد ستيفن بقوله: “يعد سباق الفورموال 1 
أشهر سباقات السيارات الرياضية ذات املقعد الفردي، 
وهو   ،FIA للسيارات  الدولي  االحتاد  قبل  من  ومعتمد 
أكبر هيئة إدارية لتنظيم فعاليات السباقات الدولية 

للسيارات.”
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شركة السيارات األوروبية حتتفل بشهر العطاء من خالل جمموعة 
 MINIو BMW عروض استثنائية على سيارات

احتفاالً ببدء شهر رمضان املبارك، والتزاًما منها 
شركة  أعلنت  للعمالء،  مذهلة  عروض  بتقدمي 
واملوزع  احلصري  الوكيل  األوروربية،  السيارات 
املعتمد جملموعة BMW في البحرين، عن تقدميها 
عروًضا حصرية لعمالئها احلاليني واجلدد تشمل 

خدمات مميزة وضمانًا.
أي  شراء  في  الراغبون  العمالء  استطاع  فقد 
الفضيل  رمضان  شهر  في   BMW طرازات  من 
سنوات/100  خمس  ملدة  صيانة  من  االستفادة 
خمس  مدة  وكفالة  أوالً(،  يأتي  )أيهما  كلم  ألف 
سنوات/ 200 ألف كلم )أيهما يأتي أوالً(، باإلضافة 
لسنة،  مجاني  شامل  وتأمني  تسجيل  إلى 
على  يتعني  لم  كما  السيارة.  نوافذ  وتظليل 
العمالء تسديد أي دفعة مسبقة عند شرائهم 
الفضيل، مع  الشهر  BMW خالل  أي من طرازات 

االستفادة من معدل فائدة يبلغ %1.99 فقط.
في  الراغبون  العمالء  استفاد  عينه،  اإلطار  في 
أربع  مدة  مجانية  كفالة   MINI سيارة  شراء 
عند  أوالً(  يأتي  )أيهما  كلم  ألف  سنوات/200 
الشهر  خالل   MINI طرازات  من  أي  شرائهم 
شامل  وتأمني  تسجيل  إلى  باإلضافة  الفضيل. 
كما  السيارة.  نوافذ  وتظليل  مجاني  سنة  ملدة 

لم يتعنّي على العمالء تسديد أي دفعة مسبقة 
الشهر  MINI خالل  طرازات  من  أي  عند شرائهم 
يبلغ  فائدة  معدل  من  االستفادة  مع  الفضيل، 

%1.99 فقط.
عام  مدير  ييتس،  بول  قال  املناسبة،  هذه  وفي 
شركة  في  »نسعى  األوروبية:  السيارات  شركة 

مزايا  تقدمي  إلى  باستمرار  األوروبية  السيارات 
إضافية عند شراء أي سيارة،

وتوفير أفضل اخلدمات لعمالئنا بتكلفة تساوي 
قيمتها. وفي شهر رمضان املبارك، نتابع تقليدنا 
جميع  تشمل  وحصرية  خاصة  عروض  بإطالق 

طرازات BMW وMINI في صاالتنا«.

شرف  على  الرمضانية  غبقتها  تقيم  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة 
حبرينيات أعمال  سيدات 

املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  استضافت 
في  روڤر  والند  جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع 
رمضانية  وغبقة  تعارفًيا  لقاًء  البحرين،  مملكة 
متت  الالتي  البحرينيات  األعمال  سيدات  من  لعددٍ 
البحرين”،  “إجناز  مؤسسة  مع  بالتنسيق  دعوتهن 

وذلك مبعرض السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر.
حصة  الشيخة  سمو  رعاية  حتت  احلدث  أقيم 
شركة  استقبلت  حيث  خليفة،  آل  خليفة  بنت 
مجموعة  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
لعرض  البحرينيات  األعمال  وسيدات  رائدات  من 
خبراتهن  وتبادل  املبتكرة،  وخدماتهن  منتجاتهن 

وسط أجواء رمضانية ممتعة.
األوروبية  السيارات  شركة  معرض  تزيني  مت  وقد 
تعكس  أصيلة  عربية  بديكورات  روڤر  الند  جاكوار 
من  كل  وحظى  الفضيل.  للشهر  املميزة  األجواء 
عبر  األوروبية  السيارات  شركة  وموظفي  إداريي 
الكرام،  الضيوف  على  التعرف  بفرصة  الفعالية 
وتلى ذلك دعوة الضيوف ملأدبة طعام فاخرة تعكس 
روڤر  الند  االوروبية جاكوار  السيارات  حرص شركة 
مستوى  على  تقدمه  ما  جميع  في  التميز  على 

املنتجات واخلدمات.
املدير  الي،  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 

العام لشركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر 
أن  أود  األوروبية،  السيارات  شركة  عن  “نيابة  قائالً: 
وامتناني  شكري  عن  ألعرب  الفرصة  هذه  أغتنم 
خليفة  آل  خليفة  بنت  حصة  الشيخة  لسمو 
املميز.  احلدث  لهذا  وحضورها  برعايتها  لتشريفنا 
ورائدات  سيدات  من  لعدد  باستضافتنا  نعتز  كما 
على  واالطالع  املعرض،  في  البحرينيات  األعمال 

إجنازاتهن وأعمالهن الرائعة”.
اقامتنا  “تعكس  قائالً:  الي  ستيفن  السيد  وأضاف 
سعى  والعطاء،  الكرم  شهر  في  الفعالية  لهذه 
روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة 
اجملتمع  فئات  جميع  مع  الفرحة  ملشاركة  الدائم 

بجزيل  أتقدم  أن  أود  السياق،  هذا  وفي  البحريني. 
على  البحرين”  “إجناز  ملؤسسة  والتقدير  الشكر 
ونثني  املميزة.  األمسية  هذه  في  لنا  مشاركتها 
الشباب  لتشجيع  الدائمة  املؤسسة  جهود  على 
مجال  في  والتميز  النجاح  من  املزيد  حتقيق  على 
بيئة  في  والصعوبات  التحديات  ومواجهة  األعمال 
من  جلميع  نتمنى  اليوم.  نعيشها  التي  العمل 
ونتطلع  األوقات،  أمتع  قضاء  األمسية  شاركونا 
قُدًما إلستضافة املزيد من الفعاليات الهادفة التي 

تعكس إلتزام الشركة باملسؤولية اإلجتماعية”.
تعد “إجناز البحرين” مؤسسة غير ربحية تأسست 

في عام 2005 كجزء من منظمة إجناز. 
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يورو موتورز يقدم لعمالئه خدمة ما بعد البيع مبستوًى عاملي 

شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر تستضيف أعضاء مركز التأهيل األكادميي واملهين 

واختتمت  والتسويق.  واملبيعات،  العمالء،  عالقات 
اجلولة بإقامة وجبة إفطار شهية مع فريق شركة 
شرف  على  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 

احلضور.
املدير  الي،  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 

املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  استضافت 
الفاخرة  واملوزع احلصري لسيارات جاكوار الند روڤر 
مركز  منتسبي  من  عددًا  البحرين،  مملكة  في 
في  الكائن  مبعرضها  واملهني  األكادميي  التأهيل 

سترة، بتاريخ 8 مارس 2018.
الند  األوروبية جاكوار  السيارات  اصطحبت شركة 
التأهيل األكادميي واملهني  30 طالًبا من مركز  روڤر 
املعرض،  أقسام  خملتلف  ممتعة  تعليمية  جولة  في 
الطلبة  وتوجه  الصيانة.  مركز  ضمنها  ومن 
سيارات  على  لإلطالع  الشركة  من  أخصاء  برفقة 
جاكوار و الند روڤر الفارهة املعروضة عن قرب. كما 
املهنية  الفرص  على  موجز  بشكل  الطلبة  تعرف 
السيارات.  صناعة  قطاع  في  واملتوفرة  الواسعة 
ومتكن أعضاء املركز من معرفة مسؤوليات ومهام 
العمل في عدد من أقسام الشركة، مبا فيها قسم 

العام لشركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر 
األوروبية  السيارات  شركة  عن  بالنيابة   “ قائاًل: 
جاكوار الند روڤر، إنه ملن دواعي سروري أن أعلن عن 
طيًبا  إستحسانًا  القت  التي  الفعالية  هذه  جناح 
املشاركني.  الطلبة  من  وبشكل خاص  اجلميع،  من 

– تفخر يورو موتورز، الوكيل الرسمي لعالمة فيراري 
بها  تتحّلى  التي  القَيم  راية  حتمل  أن  البحرين،  في 
عالمة احلصان اجلامح في اململكة. ومن أهّم العناصر 
في هذا العالم الراقي هي خدمة العمالء املمتازة التي 
تستمرّ حّتى بعد أن يخرج العميل من صالة العرض، 
وذلك بفضل برنامج صيانة ميتدّ فترة سبعة أعوام من 
حلظة اقتناء سيارة فيراري. ويأتي هذا االلتزام الفريد 
ما  مارانيّلو،  عائلة  من  بدعم  البيع  بعد  ما  مبرحلة 
يشكّل أحدّ األسباب الرئيسية التي جتعل فيراري من 

أكثر العالمات جاذبية بني عالمات السيارات اخلارقة.
والطابع  التمّيز  ينشد  فيراري  سيارة  يشتري  فَمن 
الفريد واجلاذبية بقدر ما يطلب األداء، وهو بالتالي يختار 
والشغف  واحلماس  للخبرة  اجلامح  احلصان  عالمة 

وقيم اإلبداع والتاريخ العريق التي تتحّلى بها. ففيراري 
تصنع األحالم ال مجرّد وسائل نقل.

وهذا التعبير يعني أن فيراري يجب أن تصبح شريكاً 
الراسخ  االلتزام  على  وعالوة  عمالئها.  لكّل  موثوقاً 
مفعم  ودود  بأسلوب  العمالء  بحاجات  باالهتمام 
بالشغف، لطاملا ابتعدت فيراري عن أسلوب العمل 
كانت   ،2011 العام  ففي  بذلك.  وافتخرت  التقليدي 
خالل  من  اخلارقة  السيارات  فئة  في  رائدةً  الشركَة 
طرح برنامج الصيانة ملدة سبع سنوات. ويغّطي هذا 
البرنامج كّل عمليات الصيانة اجملَُدوَلة لكّل مالكي 
السيارة، ويغّطي أيضاً كّل قطع الغيار وغيار الزيت 
وسائل املكابح املرتبطة بهذه السيارة. وقد متّ ابتكار 
بال  راحة  املالك  منح  على  للحرص  البرنامج  هذا 

كاملة عند االستمتاع مبنتجات فيراري. فشكّل ذلك آنذاك 
العالم.  على مستوى  اعتيادية  غير  اليوم خطوة  وحّتى 
ويسرّ فريق يورو موتورز أن يقدّم هذا البرنامج لعمالئه في 
البحرين، في بادرة منه إلبداء احترامه وتقديره للمالكني 

كافة.
وتهتّم يورو موتورز بكّل ما يرتبط بعملية الصيانة، وال 
بالتالي،  ثالث.  فريق  إلى  املهمة  هذه  من  جزء  أي  تنيط 
أو  لكشف  للخضوع  فيراري  سيارة  أي  تصل  عندما 
البيع  بعد  العملية في مشغل خدمة ما  صيانة، جتري 
وجتري  فيراري.  درّبتهم  موظّفني  يد  على  مسقط  في 
العملية بأسرها بالتعاون مع فريق فيراري في مارانيّلو، 
التي  التشخيص  وأجهزة  املعّدات  أجود  باستخدام 

ينصح احلصان اجلامح باستخدامها.



الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  أقامت 
روڤر ، املستورد واملوزع احلصري لسيارات جاكوار 
جتربة  فعالية  البحرين،  مملكة  في  روڤر  الند 
القيادة في مطعم أورينجري، ضمن احتفاالتها 

بعيد األم، وذلك بتاريخ 20 مارس 2018. 
شركة  إدارة  فريق  أعضاء  الفعالية  جمعت 
وعدد  روڤر،  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
في  الظهيرة  بعد  ما  فترة  ، خالل  من عمالئها 
الضيوف  ومتكن  املنامة.  في  أورينجري  مطعم 
من معاينة مجموعة من أحدث سيارات جاكوار 
 F-PACEو الند روڤر الفاخرة، مبا في ذلك جاكوار
الضيوف  واستمتع  إيفوك.  روڤر  رينج  وسيارة   ،
من  واسعة  مجموعة  لتذوق  بفرصة  أيًضا 
أجواء  في  أوسطية  والشرق  اإلجنليزية  األطباق 
اإلجنليزي  النمط  على  مصمم  ومحيط  رائعة 

التقليدي.
متكاملة  جتربة  لتوفير  سعيها  من  وانطالقًا 
األوروبية  السيارات  شركة  قدمت  للضيوف، 
بقيمة  خصم  قسائم  روڤر  الند  جاكوار 
شهر  نهاية  حتى  صاحلة  بحريني  دينار   2,000
القسائم  هذه  من  فعالية  وتسري  مارس. 
الفاخرة،  املركبات  من  مختارة  مجموعة  على 
أكثر  إحدى  إيفوك،  روڤر  رينج  سيارة  وتشمل 
الند  عالمة  لدى  طلًبا  الرباعي  الدفع  سيارات 
رينج  و  كلًيا،  اجلديدة  ديسكڤري  وسيارة  روڤر، 

.F-PACE روڨر ڤيالر، وسيارة جاكوار
صرّح  القيادة،  جتربة  فعالية  عن  حديثه  وفي 
لشركة  العام  املدير  الي  ستيفن  السيد 
قائاًل:  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
األوروبية  السيارات  شركة  في  جًدا  “يسعدنا 

احلدث  هذا  نستضيف  أن  روڤر  الند  جاكوار 
ولكونه  باهر.  بنجاح  تكلل  الذي  اإلستثنائي 
مناسبة مميزة لكل فرد، فإننا نفخر باإلحتفال 
أمتع  وقضاء  الكرام  عمالئنا  مع  األم  بعيد 
األوقات في هذا املكان اإلستثنائي. وقد حظي 
تتمتع  التي  القوة  الختبار  بفرصة  الضيوف 
بها كل من سيارات جاكوار و الند روڤر، وجتربة 
قدراتها اإلستثنائية. ومن هذا املنطلق، نتطلع 
قدًما لتنظيم املزيد من هذه الفعاليات الهادفة 
ومكافأتهم  الكرام  عمالئنا  رضا  تعزيز  نحو 
منتجات  من  نقدمه  مبا  الكبيرة  ثقتهم  على 

وخدمات.”
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احتفاًلا بعيد األم .. شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر
 تقيم فعالية جتربة القيادة يف مطعم أورينجري

جتنب حرارة الصيف مع محلة شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر لفحص مكيف اهلواء جماًنا

روڤر من احلصول على  و الند  مالك سيارات جاكوار 
الفلتر  وتبديل  املكيف  وتنظيف  تنقية  خدمتي 
أيًضا  الكرام  الزبائن  منح  ومت  مخّفضة.  بأسعار 

خدمة فحص سالمة املركبة مجانًا.

 أعلنت شركة السيارات األوروبية، املستورد واملوزع 
مملكة  في  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
البحرين، عن إطالق أحدث حمالتها لفحص مكيف 
أبريل   5 تاريخ  حتى  استمرت  والتي  مجاناً،  الهواء 

.2018
السيارات  شركة  من  اجلديدة  احلملة  قدمت 
مالك  جلميع  مذهلة  ومميزات  عروض  األوروبية 
2013 حتى  موديل  من  روڤر  الند  و  جاكوار  سيارات 
مجانية  وخدمات  مذهلة  تخفيضات  مع   ،2017
الكرام  عمالئها  مبكافئة  الشركة  رغبة  عن  تعبر 
على ثقتهم ودعمهم املتواصل.  واستمرت عروض 
احلملة من تاريخ 5 مارس وحتى 5 أبريل 2018، حيث 

مجانًا،  املكيف  فحص  خدمة  على  العمالء  حظي 
 10% و  الغيار،  قطع  على   25% بنسبة  وخصومات 
العاملة. وعالوة على ذلك، متكن  على رسوم األيدي 

احلملة  هذه  عروض  من  املستفيدين  جميع  وحظي 
على تذكرتني مجانيتني لتجربة القيادة على املضمار 
بحلبة  البحرين  روڤر  الند  جتربة  مركز  في  الوعر 
على  العمالء  هؤالء  حصل  كما  الدولية.  البحرين 
الكبرى،  اجلائزة  على  السحب  لدخول  فريدة  فرصة 
البحرين  جائزة  حلضور  تذكرتني  عن  عبارة  وهي 

الكبرى 2018، على مقاعد املنصة الرئيسية.
املدير  الي،  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة  وبهذه 
روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  لشركة  العام 
األوروبية  السيارات  شركة  في  جًدا  “يسعدنا  قائاًل: 
أحدث  الكرام  لعمالئنا  نقدم  أن  روڤر  الند  جاكوار 
عروضنا املليئة بالفائدة. تتمحور رؤيتنا في الشركة 
سيارات  من  مانقدمه  جميع  في  التفوق  إبراز  حول 
فاخرة وخدمات راقية، وجتسد حملتنا كافة اجلهود 

املتميزة التي نبذلها لتحقيق هذا النهج.”
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إنطالق جولة جاكوار الند روڤر الرتوجيية بسيارات حتمل شعار جائزة البحرين الكربى

شركة  تخصص  التوالي،  على  الرابعة  للسنة 
مركبات   5 روڤر  الند  جاكور  األوروبية  السيارات 
تشمل  الترويجية،  اجلولة  في  للمشاركة  فارهة 
سيارتان جاكوار E-PACE و 3 سيارات رينج روڤر. 
املدير  الي  ستيفن  السيد  صرّح  املناسبة،  وبهذه 
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  لشركة  العام 
السيارات  شركة  في  جًدا  “يسعدنا  قائاًل:  روڤر 
هذا  برعاية  نقوم  أن  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية 
تعد  باهر.  بنجاح  تكلل  الذي  اإلستثنائي  احلفل 
هذه املناسبة فرصة مثالية لإلستعداد الستقبال 
أن  ويسرنا   ،2018 الكبرى  البحرين  جائزة  سباق 
نستعرض للضيوف الكرام 5 من سيارات جاكوار 
و الند روڤر املذهلة، واخملصصة للمشاركة بجولة 
ترويجية تشعل حماس اجلمهور للسباق املرتقب 

بشكل  السباق  ويُساهم  للسباق.  يوم  أول  حتى 
املهمة  القطاعات  من  العديد  انتعاش  في  كبير 
كقطاع  واسع  نطاق  على  البحرين  مملكة  في 
وغيرها.  السيارات  ورياضة  والسياحة  اإلقتصاد 
سعي  الهام  احلدث  هذا  في  مشاركتنا  وتعكس 
شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر بشتى 

الوسائل لرفع إسم مملكة البحرين عالًيا.”
جولتنا  “تعد  بقوله:  الي  ستيفن  السيد  وأضاف 
أحدث  الكبرى،  البحرين  جائزة  لسباق  الترويجية 
املبادرات التي قامت بها شركة السيارات األوروبية 
مع  البناء  التعاون  أطر  ضمن  روڤر  الند  جاكوار 
حلبة البحرين الدولية، والتي يجمعنا معها تاريخ 
حافل من الشراكة اإلستراتيجية. ونؤمن بأهمية 
مبكانة  باإلرتقاء  الفاعل  ودورها  الفعاليات  هذه 
السيارات  روڤر لدى محبي  و الند  عالمتي جاكوار 
ازدياد شهرة سباق  ومع  األمثل.  وجعلها خيارهم 
جائزة البحرين الكبرى عاماً بعد عام، نحرص على 
طريقة  على  السباق  إثراء  في  مببادرتنا  اإلستمرار 
باهر  إلى حتقيق جناح  ونتطلع  روڤر.  الند  و  جاكوار 
في  املثمرة  الشراكات  من  باملزيد  للقيام  يدفعنا 

املستقبل القريب”.

املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
في  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع 
مملكة البحرين، عن رعايتها حفل عشاء أقامته 
البحريني  األعمال  ومنتدى  البريطانية  السفارة 
البريطانية  السفارة  مقر  في  وذلك  البريطاني، 

في العاصمة املنامة.
جمعت املناسبة أعضاًء من السفارة البريطانية، 
وشركة  البريطاني،  البحريني  األعمال  ومنتدى 
من  وكان  روڤر.  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
بني احلضور معالي الشيخ سلمان بن عيسى آل 
خليفة الرئيس التنفيذي حللبة البحرين الدولية، 
املتحدة  اململكة  سفير  مارتن  سيمون  والسيد 

لدى البحرين، الذي رحب بالضيوف الكرام وأعرب 
عن سعادته باستضافة هذا احلدث املتميز. وأقيم 
لسباق  اململكة  استضافة  مع  بالتزامن  احلفل 

جائزة البحرين الكبرى لعام 2018.
مذهلة  بفرصة  املدعوين  الضيوف  وحظى 
معهم،  العالقات  وتوطيد  أقرانهم  مع  لالجتماع 
بوفيه  املقدمة من  األطباق  لتذوق أشهى  إضافة 
مبهجة.  احتفالية  أجواء  في  الفاخر،  العشاء 
نخبة  بعرض  األوروبية  السيارات  شركة  وبادرت 
شعار  حتمل  روڤر  الند  جاكوار  سيارات  من 
في  استخدامها  مت  والتي   ،1 الفورموال  سباق 
الكبرى  البحرين  جائزة  لسباق  ترويجية  جوالت 
الدولية  البحرين  حلبة  مع  تعاونها  وعبر   .2018

أعلنت شركة السيارات األوروبية، املستورد واملوزع 
في  الفارهة  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
شراكتها  بتجديد  فخرها  عن  البحرين،  مملكة 
مع حلبة البحرين الدولية لسباق جائزة البحرين 
الكبرى لعام 2018 الذي أقيم من 6 حتى 8 أبريل 

.2018
للعام الرابع على التوالي، تتعاون شركة السيارات 
البحرين  حلبة  مع  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية 
و  جاكوار  عالمة  من  سيارات   5 لتقدمي  الدولية 
1، وتشمل  الند روڤر حتمل شعار سباق الفورموال 
رينج  سيارات  وثالث   ،  E-PACE جاكوار  سيارتي 
البحرين  مملكة  أنحاء  في  بجوالت  للقيام  روڤر 
بهدف الترويج لفعاليات أسرع سباق سيارات في 

العالم.
صرح  االستراتيجي  التعاون  هذا  عن  حديثه  وفي 
السيد ستيفن الي املدير العام لشركة السيارات 
دواعي  ملن  قائالً:”إنه  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية 
على  الرابع  للعام  شراكتنا  عن  نعلن  أن  سرورنا 
التوالي مع حلبة البحرين الدولية، باختيار سيارات 
جاكوار و الند روڤر للجولة الترويجية لسباق جائزة 
البحرين الكبرى لعام 2018، حيث استمرت اجلولة 

في حلبة البحرين الدولية هذا العام. وقد حرصنا 
فرصة  الكرام  الضيوف  ملنح  الفعالية  هذه  عبر 
لالطالع عن قرب على التصاميم الساحرة واجلودة 
كلًيا،  اجلديدة   E-PACE جاكوار  لسيارة  الفاخرة 
ونتطلع  جاكوار.  عالمة  طرازات  أحدث  تعد  التي 
املرموقة  املؤسسات  التعاون مع هذه  لتعزيز  قدًما 
القريب.”  باملستقبل  الفعاليات  من  املزيد  في 
أحد  البريطاني  البحريني  األعمال  منتدى  ويعد 
مملكة  في  التجاري  بالقطاع  اجلمعيات  أشهر 
إلنشاء  يعمل  حيث  املتحدة،  واململكة  البحرين 
بيئة إستثمارية مالئمة للطرفني. ويسعى املنتدى 
البلدين  بني  واالستثماري  التجاري  التبادل  لتعزيز 
مما يسهم بتحسني املصالح اإلقتصادية املشتركة 

للشركات املنتسبة إليه”.

شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر ترعى حفل عشاء لسباق جائزة البحرين الكربى 2018
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جنح أسطول من سيارات نيكسو الكهربائية العاملة 
والتي  الذاتية  القيادة  بتقنيات  واملزودة  الوقود  بخاليا 
كشفت عنها هيونداي موتور النقاب حديثاً، في إكمال 
السريعة في  الطرقات  أحد  القيادة على  ذاتية  رحلة 
كوريا ملسافة بلغت 190 كيلومتراً، وهي أطول مسافة 
الكورية  الطرق  على  القيادة  ذاتية  مركبة  تقطعها 
األقصى  احلد  إلى  وصلت  بسرعات  السير  وشملت 
املسموح به والبالغ 110 كيلومترات في الساعة، وذلك 
في أعقاب جتارب قيادة سابقة ناجحة أجريت بسرعات 

أقّل على طرق داخلية.
الكهربائية  املركبات  من  ثالث  التجربة  في  وشاركت 
الرياضية متعددة االستخدامات “نيكسو” من اجليل 
الكورية،  السوق  في  طرحها  يُنتظر  التي  املقبل، 
وُجّهزت جميعها باملستوى الرابع من تقنيات القيادة 
الذاتية. وميكن للمركبات ذاتية القيادة عند املستوى 
ظل  في  بشري  إشراف  أو  تدخل  دون  تعمل  أن  الرابع 
ظروف محددة، وفق تعريف اجلمعية العاملية ملهندسي 
املركبات SAE، ما يسمح للسيارة قيادة نفسها بأمان 

دون أي تدخل بشري.
بالضغط على  العاصمة سيؤول  التجربة في  وبدأت 
القيادة  عجلة  على  املثبتني   SETو  CRUISE زرّي 
الذاتية لكل مركبة، ليتحول منط القيادة في أسطول 
املركبات الثالث إلى القيادة الذاتية وتنطلق في رحلة 
امتدت ملسافة 190 كيلومتراً إلى مدينة بيونغ تشانغ. 
وأصبحت السيارات تتجاوب مع حركة املرور الطبيعية 
وأجرت  املسارب  بتغيير  وقامت  السريع  الطريق  في 
مناورات في القيادة ومرّت من بوابات دفع رسوم الطرق 

البوابات  مواقع  لتحديد  السلكي  نظام  باستخدام 
بدقة.

متعددة  الرياضية  الكهربائية  املركبة  وخضعت 
التجربة  بعد  حتسينات  إلى  نيكسو  االستخدامات 
الناجحة التي أجرتها هيونداي على الطرز ذاتية القيادة 
منها مطلع العام املاضي. ومكّنت هذه التحسينات 
أكثر  بها بشكل  احمليطة  املركبات  متييز  من  السيارة 
دقة، واتخاذ قرارات أفضل عند التقاطعات وفي الطرق 
املتفرعة، والتنقل عبر بوابات رسوم الطرق عبر إجراء 
حساب دقيق لعرض البوابة ومكانها، فضالً عن حتديد 
موقع السيارة على اخلريطة بدقة باستخدام أجهزة 
استشعار خارجية يتم اللجوء إليها في حالة انقطاع 
عند  يحدث  مثلما   ،GPS املواقع  حتديد  نظام  إشارة 
سبيل  على  األرض  حتت  طويلة  أنفاق  داخل  القيادة 

املثال.
الذكية  األمان  تقنيات  مركز  رئيس  لي،  جينوو  وقال 
هيونداي  فلسفة  إن  موتور،  هيونداي  مجموعة  لدى 
لتطوير تقنيات القيادة الذاتية تقوم على “تقدمي أعلى 
يتوقعها  التي  واملالءمة  والراحة  السالمة  مستويات 

املستهلكون”.
االستخدامات  متعددة  الرياضية  للمركبة  وميكن 
القيادة  الوقود  بخاليا  العاملة  الكهربائية  نيكسو 
ملسافة تزيد على 600 كيلومتر بعد عملية شحن واحدة 
تستغرق حوالي خمس دقائق. وتتميز السيارة بنظام 
ومتانة  باملئة،   60 تبلغ  املستوى  يعمل بكفاءة عاملية 
العاملة مبحرك االحتراق  املركبات  تعادل نظيرتها في 

الداخلي، عالوة على حجم حتميل قدره 839 لتراً.

هيونداي تستعرض أول سيارة كهربائية ذاتية
 القيادة عاملة خباليا الوقود يف العامل

 أعلنت شركة الزياني للسيارات، املوزع احلصري 
لشركة ميتسوبيشي، وبيجو، وأم جي مبملكة 
املبارك  رمضان  شهر  استقبال  عن  البحرين، 
بتقدمي عرض حصري لعمالئها الكرام مبناسبة 

الشهر الفضيل. 
قدمت  الفضيلة،  املناسبة  بهذه  واحتفاالً 
اجلوائز  من  العديد  للسيارات  الزياني  شركة 
عملية  كل  خالل  الكرام  لعمالئها  الثمينة 
شراء سيارة، وذلك ليستفيد كل عميل يقوم 

بإقتناء سيارة من الفوز بجائزة رائعة.  
وجاء هذا العرض في سياق إلتزام شركة الزياني 
للسيارات بتقدمي أفضل العروض واخلدمات في 
املبارك،  الشهر  فترة  فطوال  البحرين.  مملكة 
استفاد عمالء الشركة من الراغبني في إقتناء 
سيارة أحالمهم من شركة الزياني للسيارات من 
فرصة الفوز بجوائز فورية خالل كل عملية شراء.  
املغري:  العرض  هذا  ضمن  اجلوائز  وضمت 
سفر  وتذاكر  قيراط،   24 عيار  ذهب  سبيكة 
بنزين  وكوبونات  الفائز،  اختيار  من  لوجهة 
غيرها.  والكثير  لتر   1000 بقيمة  مجانية 
وشملت اجلوائز جميع سيارات ميتسوبيشي، 
وبيجو، وإم جي، مبا فيها سيارة ميتسوبيشي 
فقط،  د.ب   4,999 بقيمة  لتر   2.0 النسر 
د.ب،   7,899 من  إبتداًء  أوتالندر  وميتسوبيشي 
وسيارة  د.ب،   4,500 من  إبتداًء  جي  زد  جي  وإم 
باإلضافة  د.ب   8,999 من  إبتداًء   5008 بيجو 
للكثير من العروض على تشكيلة متنوعة من 

السيارات. 
وتعليقاً على هذا العرض، قال السيد محمد 
للسيارات:  الزياني  لشركة  العام  املدير  زكي، 
“في البداية، أود أن أمتنى جلميع عمالئنا الكرام 
مبارك.  رمضان  شهر  البحريني  والشعب 
وكجزء من عاداتنا السنوية، فقد قمنا باإلعالن 
عن هذا العرض، الذي يشمل الكثير من اجلوائز 

الثمينة التي ال ميكن تفويتها”. 
وقت  هو  الشهر  “هذا  قائالً:  حديثه  واختتم 
استثنائي من العام، لذا اجعله رمضان كرميًا مع 

شركة الزياني للسيارات”. 

شركة الزياين للسيارات تقدم 
عرض ال يفوت  مبناسبة 

شهر رمضان املبارك
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لبطولة  الرسمي  الشريك  موتور،  دّشنت هيونداي 
الفيفا  “متحف   ،2018 القدم  لكرة  العالم  كأس 
هامش  على  يقام  الذي  القدم”،  لكرة  العاملي 
أقيمت  التي  الكبرى،  الدولية  الكروية  البطولة 
العاملية  السيارات  صانعة  وافتتحت  روسيا.  في 
في  أقيم  مهيب  بحفل  اخلاص  الكروي  املعرض 
لها  التابع  ستوديو”  “موتور  السيارات  ستوديو 
معرض  ويحتفي  موسكو.  الروسية  بالعاصمة 
املتحف ببطولة كأس العالم لكرة القدم من خالل 
ملنتخباتهم  املناصرين  وإخالص  املشجعني  شغف 
لالطالع  البطولة  زوار  أمام  اجملال  متيحاً  الكروية، 
فيما  الالعبون  سّطرها  بأمجاد  حافل  تاريخ  على 
الرياضية  البطولة  عاشتها  أزمنة  من  مضى 

األشهر في العالم.
الفيفا  االفتتاح عن كأس  الكشف خالل حفل  ومتّ 
ببطولة  الفائز  املنتخب  سيرفعها  التي  العاملية 
الكأس  رمييه”،  “جول  كأس  بجانب  وذلك   ،2018
املنتخبات  رفعتها  التي  األولى  األصلية  العاملية 

الفائزة في البطولة بني العامني 1930 و1970.
والرئيس  الرئيس  لي،  وونهي  قال  املناسبة،  وبهذه 
افتتاح  إن  موتور،  هيونداي  لشركة  التنفيذي 
في  القدم”  لكرة  العاملي  الفيفا  “متحف  معرض 
عاصمة  كونها  بالغة”،  بأهمية  “يحظى  موسكو 
الدولة املضيفة لبطولة كأس العالم ومقر “موتور 
العاصمة  في  لهيونداي  التابع  املركز  ستوديو” 
الروسية، مركز العالمة التجارية لشركة هيونداي، 
الدولي  واالحتاد  نحن  “لقد ضافرنا جهودنا  وأضاف: 
جميع  من  الكرة  مشجعي  مننح  كي  القدم  لكرة 

أنحاء العالم جتربة مميزة خالل البطولة”.
من جانبها، أعربت األمني العام لالحتاد الدولي لكرة 
القدم فاطمة سامورا، عن سرورها بافتتاح معرض 
“متحف الفيفا العاملي لكرة القدم”، وقالت: “نحن 
التاريخ  صناعة  استمرار  نشهد  بأن  محظوظون 
أن  ونرى  بروسيا،   2018 العالم  كأس  بطولة  في 
هذه  مباضي  التعريف  مواصلة  الفيفا  واجب  من 
أمامها  السبيل  مّهد  الذي  العاملية  البطولة 
للوصول إلى ما هي عليه اليوم، والذي يضّم جميع 
وبطولة  القدم  كرة  تاريخ  كتابة  في  ساهم  من 
جمهور  يشكّل  والذي  القدم،  لكرة  العالم  كأس 
سامورا  وأعربت  أصيالً”.  حيوياً  جزءاً  فيه  الكرة 
مكونات  بجميع  االحتفاء  مبشاهدة  سعادتها  عن 
ملتحف  الرائع  املعرض  “هذا  في  الكروي  التاريخ 
شريكنا  من  مبشاركة  القدم  لكرة  العاملي  الفيفا 

املهم هيونداي موتور”.
جوانب  متثّل  معروضات  على  املعرض  واشتمل 
ملتحف  تعود  العاملي  الكروي  اإلرث  من  مهمة 
مدينة  في  الكائن  القدم،  لكرة  العاملي  الفيفا 

زيورخ السويسرية، وتشمل:
- كأس جول رمييه

الفائز  املنتخب  يرفعها  التي  العاملية  الكأس   -
ببطولة 2018 )عرضت أيام 9 و16 و23 و27 يونيو*(

والتي  “أديداس”،  من  “تلستار”  كرة   64  -

من  مباراة  كل  في  البداية  لضربة  استستخدمت 
مباريات البطولة احلالية

بيليه  مثل  لالعبني  تعود  شخصية  مقتنيات   -
ميسي  وليونيل  ياشني  وليڤ  مرادونا  ودييغو 

رونالدو وكريستيانو 

من جهة أخرى، ةمتكن الضيوف البطولة االستمتاع 
من  مشجعني  قبل  من  املقدمة  الفيديو  مبقاطع 
جميع أنحاء العالم خالل “مسابقة هيونداي للتراث 
الكروي العاملي”، والتي جرت في الفترة بني 15 أبريل 
اخلاص  هيونداي  موقع  خالل  من  املاضي،  مايو  و18 
http://worldcup.hyundai.  2018 العالم  بكأس 

 .com

ويعرض كل فيلم ثقافة التشجيع الفريدة من نوعها 
البطولة.  في  املشاركة  والثالثني  االثنني  البلدان  لدى 
من  زاهية  تشكيلة  مشاهدة  كذلك  للزوار  وميكن 
قمصان املنتخبات املشاركة، والتعرف على قصة رعاية 

شركة هيونداي لهذه البطولة الكروية العاملية.
لكرة  العاملي  الفيفا  “متحف  معرض  أن  إلى  يُشار 
القدم” الذي تقدّمه هيونداي في مركز “موتور ستوديو” 
يونيو   9 يوم  الزوار  أمام  أبوابه  افتتح  والذي  موسكو، 
يوليو   20 حتى  املستديرة  الساحرة  عشاق  استقبل 

املقبل، وذلك ملدة 42 يوماً.

متحف  تدّشن  موتور  هيونداي 
القدم”  لكرة  العاملي  الفيفا 

مهيب حفل  يف 


