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نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

كلمة

اعزائي قراء االنطالقة
نطل اليوم في العدد األول من مجلتنا 
بذلها  التي  اجلهود  ُمثمناً  “االنطالقة” 
بشكل  انعكست  والتي  اجلميع 

إيجابي على األداء.
من  املاضية  الثالثة  الشهور  كانت 
بالفعاليات  حافلة  السنة  هذه 
نظمت  فقد  املتميزة،  واألنشطة 
مهرجانًا  للسيارات  الزياني  شركة 
األغراض  متعددة  الرياضية  للسيارات 
يوم  الصخير  منطقة  في  مخيٍم  في 
اجلمعة 9 فبراير حيث اختتم املهرجان 
 400 من  يقارب  ما  بحضور  بنجاح، 
جتربة  اختبار  من  لالستفادة  شخص 
في  ممتع  بيوم  واالستمتاع  القيادة 

الهواء الطلق.           
السيارات  شركة  احتفلت  كذلك 
الثالثة  السنوية  بالذكرى  األوروبية 
البحرين، بإقامة  ملركز جتربة الند روڤر 
مدى  على  الفعاليات  من  مجموعة 
بحضور  املاضي  فبراير  و24   23 يومي 
وممثلي  الشخصيات  كبار  من  نخبة 
وسائل اإلعالم وعدد من عمالء شركة 
السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر. 

ختاماً، 
وذلك  اإلنطالقة  قراء  اشكر  ان  أود 
ألخبارنا،  الدائمة  متابعتهم  على 
التقدير واإلمتنان أيضا لعمالئنا  وكل 
خدماتنا  في  وثقتهم  الكرام 
ومنتجاتنا، والشكر والتقدير موصول 
وجميع  االوفياء  ملوظفينا  كذلك 
استثمارات  مجموعة  في  العاملني 

الزياني.

فريست موتورز تشارك يف مهرجان 
البحرين للسيارات 2018 يف خليج البحرين

واملوزع  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  شاركت 
البحرين، في  احلصري لسيارات هيونداي في مملكة 
األكبر  املهرجان   ،2018 للسيارات  البحرين  مهرجان 
في  أقيم  الذي  اململكة،  مستوى  على  للسيارات 
منطقة خليج البحرين من تاريخ 17 حتى 21 يناير 
2018. وانطلق مهرجان البحرين للسيارات على مدى 
رئيسيني  أيام، واستضاف شركات عارضني  خمسة 
في مجال السيارات من القطاعني احلكومي واخلاص، 
عبدالرحمن  بن  هشام  الشيخ  معالي  رعاية  حتت 
إطار  وفي  العاصمة.  آل خليفة، محافظ  بن محمد 
مشاركتها باملهرجان، عرضت شركة فيرست موتورز 
احلائزتني  جينيسيس،  و  هيونداي  عالمتي  سيارات 
على اجلوائز العاملية والتي جذبت اهتمام من حولها 
من مرتادي املهرجان ومحبي السيارات، مما يزيد أعداد 

الزوار للفعالية بشكل كبير.
متنوعة  مجموعة  ومع  باملهرجان،  منصتها  ومن 
تتناسب  التي  والعملية  األنيقة  السيارات  من 
تهدف  والشركات،  األفراد  احتياجات  مختلف  مع 
في  الريادي  مركزها  لتعزيز  موتورز  فيرست  شركة 
املنتجات  باململكة، على مستوى  السيارات  قطاع 
عملية  لتسهيل  الشركة  تسعى  كما  واخلدمات. 
عبر  وذلك  للمشترين  املناسبة  السيارة  اختيار 
مملكة  في  للسيارات  مهرجان  بأكبر  تواجدها 
احسان  السيد  صرح  املناسبة  وبهذه  البحرين.  

شيشتي، املدير العام لشركة فيرست موتورز قائاًل: 
أعرب  أن  أود  موتورز،  فيرست  شركة  عن  “بالنيابة 
عن بالغ سروري مبشاركتنا في أحد أكثر مهرجانات 
السيارات متيزًا في املنطقة. وتتواصل مساعينا نحو 
على  إليهم  والوصول  الكرام  العمالء  رضا  ضمان 
باستمرار  نحرص  فإننا  ولذلك  الفردية،  املستويات 
إلى  للوصول  أنفسنا  وحتدي  باملعايير  االرتقاء  على 
مهرجان  في  ونرى  اجلودة.  من  رفيعة  مستويات 
البحرين للسيارات منصة واعدة الستعراض تفوقنا 
في جميع جوانب اخلدمات واملنتجات التي نقدمها”. 
واختتم السيد احسان حديثه قائالً: “ومن منصتنا 
قدًما  نتطلع  للسيارات،  البحرين  مهرجان  في 
اململكة  في  السيارات  بعشاق  جميع  إلستقبال 
مجموعتنا  على  لإلطالع  ودعوتهم  البحرين، 

الواسعة من السيارات وعروضنا املذهلة”.
وأضاف السيد إحسان شيشتي بقوله: “مع التنوع 
الذي يقدمه مهرجان البحرين للسيارات 2018، فقد 
ارتأينا أيًضا انتهاز هذه الفرصة لنعلن بكل فخر عن 
 ،H-Guard باسم  يعرف  جديد  مبتكر  منتج  إدخال 
واملقصورة  السيارة  طالء  حلماية  ممتاز  منتج  وهو 
احلفاظ  في  كبير  بشكل  يساعد  حيث  الداخلية، 
 H-Guard وميثل  حالة.  بأحسن  املركبة  شكل  على 
فقد  لذا  الطالء،  منتجات حماية  في  تطورًا جديًدا 
من  انطالقًا  البحريني  السوق  في  بإدخاله  بادرنا 
نهج الشركة بتقدمي احللول املبتكرة وتعزيز خدمة 

العمالء على حد سواء “.
أكثر   2018 للسيارات  البحرين  مهرجان  وجذب 
وكالء  جتمع  منصة  مبثابة  ويكون  زائر،   40,000 من 
السيارات واجلمهور مًعا حتت سقف واحد. وأتاحت 
التي  واإلجنازات  التطورات  عرض  الفعالية  هذه 
على  الضوء  وتسليط  السيارات،  قطاع  شهدها 

الفرص اجلديدة الذي يقدمها هذا القطاع.
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احلصرية  أسربينزا  فرياري  القيادة  فعالية  تستضيف  األوروبية  السيارات  شركة 

نّظمت شركة السيارات األوروبية، الوكيل الرسمي 
باحلماس  يزخر  يوماً  اململكة،  في  فيراري  لشركة 
احملتملني،  واملالكني  املميزين  للضيوف  واحلركة 
Fer� )وذلك خالل فعالية القيادة “فيراري أسبرينزا” 
وقد  فيراري”( احلصرية.  “جتربة  أو   rari Esperienza
الراقي  املالي  البحرين  مرفأ  في  الفعالية  أقيمت 
وأسلوب  الطاقة  اختبار  للضيوف  تسنّى  حيث 
فيراري  يتحّلى بهما طرازا  اللذين  الباهرَين  القيادة 
“488 سبايدر” Spider 488، و”جي تي سي 4 لوّسو 
إلى طرازَي “جي تي  باإلضافة   ،GTC4Lusso T تي” 
Cal� ”و”كاليفورنيا تي GTC4Lusso ”4 لوّسو  سي

ifornia T أمام هذا املوقع الرائع. 
عليه  أشرف  باجتماع  الفعالية  انطلقت  وقد 
السيارات  شركة  استقدمتهم  محترفون  مدرّبون 
مارانيّلو  من  الفعالية  لهذه  خصيصاً  األوروبية 
تفاصيل  على  الضيوف  فأطلعوا  إيطاليا،  في 
القيادة  وأسلوب  األداء  ناحية  من  السيارات  هذه 

واإلبداعات التكنولوجية فيها. وبعد هذا اإلجتماع 
فيراري  عالمة  جوهر  فهم  فرصة  الضيوف  نال 
األسطورية عبر قيادة مجموعة من أعظم طرازات 

“احلصان اجلامح”.
تكون  بأن  األوروبية  السيارات  شركة  وتفتخر 

اململكة.  في  فيراري  لشركة  الرسمي  الوكيل 
التي  املتطّورة  اجلديدة  عرضها  فقد شكّلت صالة 
2017 محّطة هاّمة في  العام  أواخر  افتتحتها في 
املستوى  عالية  خدمة  بتقدمي  املستمرّ  التزامها 

للعدد املتزايد من محّبي السيارات في البحرين.

جمموعة استثمارات الزياين تشارك يف سباق سبارتان

سبارتان  سباق  في  استثمارات  مجموعة  شاركت 
العوائق  من  العديد  السباق  وشهد  7كم.  ملسافة 
واملوانع ولكن فريق مجموعة استثمارات الزياني جنح 
في التغلب على هذه العوائق بفضل عملهم اجلماعي 
واستلم الفريق ميداليات إلنهائه السباق الرائع والذي 

شهد مشاركًة واسعًة. 
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احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني  شركة  نظمت 
وفوسو في  وام جي  وبيجو  لسيارات ميتسوبيشي 
مملكة البحرين مؤخرًا مهرجانًا للسيارات الرياضية 
متعددة األغراض حيث أقيم هذا احلدث في مخيٍم 
في منطقة الصخير يوم اجلمعة 9 فبراير. ومت  خالل 
الرياضية  للسيارات  الكاملة  اجملموعة  احلدث عرض 
وبيجو  وام جي  األغراض من ميتسوبيشي  متعددة 

الختبار جتربة قيادتها. 
ومت الترويج للمهرجان، وهو األول من نوعه، من خالل 
حسابات الشركة على  وسائل التواصل االجتماعي 
املوقع  إلى  باإلضافة  والفيسبوك،  اإلنستغرام  على 

الرسمي لشركة الزياني للسيارات. 
يقارب  ما  اخمليم  زار  حيث  بنجاح،  املهرجان  واختتم 
من 400 شخص لالستفادة من اختبار جتربة القيادة 
وتخلل  الطلق.  الهواء  في  ممتع  بيوم  واالستمتاع 
املهرجان فعالية شواء مجاني للحضور، والشاورما. 
الترفيه اخملصص  رائًعا بفضل  وقضى األطفال وقًتا 
على  والرسم  الهزاز،  البيت  لعبة  الذي شمل  لهم 

الوجه، ومهرج، وكرة الطاولة.
للسيارات  الزياني  لشركة  العام  املدير  وعّلق 
السيد محمد زكي على هذا احلدث قائاًل: “لقد نال 
مهرجان السيارات الرياضية متعددة األغراض على 
ابتسامات  هناك  كانت  إذ  املشاركني،  جميع  رضا 
الناس  من  كثير  وكان  احلاضرين،  وجوه  جميع  على 
متعددة  الرياضية  السيارات  لتجربة  متحمسني 

األغراض وقد أبدوا إعجابهم بأدائها”.
جتمع   ASX ميتسوبيشي  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
وسيارة  األغراض  متعددة  رياضية  سيارة  مزايا  بني 

ململكة  الوطني  بالعيد  احتفاالتها  إطار  في 
األوروبية،  السيارات  شركة  أقامت  البحرين، 
في  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري  الوكيل 
الكالسيكية  للسيارات  معرًضا  البحرين،  مملكة 
يوم  وذلك  سترة،  مبنطقة  الكائن  معرضها  في 

اخلميس املوافق 6 ديسمبر 2017. 
شهدت الفعالية مشاركة محبي جمع السيارات 
الند  و  جاكوار  سيارات  مالك  من  والنادرة  الفريدة 
مركباتهم على  مت عرض  الكالسيكية، حيث  روڤر 
املنصة الرئيسية خالل املناسبة. وتخللت األمسية 
مجموعة من العروض التقليدية احلية من قبل عدد 
من الفنانيني احملليني، فيما استمتع احلضور بأشهى 
عرضاً  الفعالية  وشملت  البحرينية.  املأكوالت 

لنخبة من أشهر سيارات جاكوار الند روڤر العريقة، 
 XJ وجاكوار ،Series 1 منها سيارة الند روڤر ديفندر
رينج  من  األول  اجليل  إلى  باإلضافة  الكالسيكية، 

روڤر وغيرها من حتف العالمتني.
ومت عرض األيقونة جاكوار E�TYPE  الكالسيكية، 
والتي حازت على العديد من اجلوائز منذ إطالقها 
جاكوار واكتسبت   .1961 عام  في  للجمهور 

متيزت  حيث  واسعة،  عاملية  شعبية    E�TYPE
بسرعتها العالية حينذاك. 

في  استخداماتها،  بتعدد  تتسم  التي  السيدان 
أنيق  تأتي مع مظهر  أوتالندر  أن ميتسوبيشي  حني 
على  وعالوة  الطريق.  على  األداء  في  كبير  وحتسن 
األقصى  األداء  باجيرو  ميتسوبيشي  متثل  ذلك، 
واملميزات عالية اجلودة في حزمة واحدة، في الوقت 
الذي جتسد فيه بيجو 3008 القوة والطابع، واجلمع 
الديناميكي  مظهرها  مع  واألناقة.  املتانة  بني 
تنوع  من  املستوحاة  إس  جي  جي  ام  والرياضي، 
5 بكونها  األسرة العصرية. وتتميز إم جي آل أكس 
عملية وأنيقة، فيما توفر إم جي زد أس 11 تصميم 

عصري برفاهية مطلقة. 

الوطين  العيد  مبناسبة 
السيارات  شركة  اجمليد.. 
روڤر  الند  جاكوار  األوروبية 

للسيارات  معرض  تقيم 
سيكية لكال ا

األغراض  متعددة  الرياضية  للسيارات  مهرجاًنا  تنظم  للسيارات  الزياين 
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أعلنت شركة السيارات األوروبية، املستورد واملوزع 
احلصري لسيارات جاكوار الند روڤر الفارهة في 
مملكة البحرين، عن إطالق ميزة جديدة باملوقعني 
اإللكترونيني لعالمتيها العريقتني جاكوار و الند 
روڤر، متكن العمالء الكرام من شراء أي سيارات 
هاتني العالمتني عبر اإلنترنت، وذلك انطالقًا من 
سعي الشركة نحو إضفاء املزيد من السهولة 

لهم.
www.jaguar�bah�  يتيح املوقعان اإللكترونيان
 www.landroverbahrain.com و   rain.com
الذي مت إطالقهما بالعام املاضي، لعمالء شركة 
السيارات األوروبية إمكانية شراء أي من سيارات 
شركة  وتولي  زر.  بضغطة  روڤر  الند  و  جاكوار 
اهتماًما  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
بالًغا بضمان رضا العمالء حيث تقدم لهم ميزة 
مببلغ  روڤر  الند  و  جاكوار  سيارات  إحدى  شراء 
مقدم بقيمة 1,000 دينار بحريني فقط. ويضم 
كلًيا  اجلديدة  السيارات  من  كل  العرض  هذا 
.APPROVED والسيارات املعتمدة ضمن برنامج
ومبحتوى  االستخدام  بسهولة  املوقع  ويتميز 
شخصية  جتربة  املستخدمني  مينح  تفاعلي 
ويجدر  األسعار.  معرفة  من  متكنهم  متميزة 
بالذكر أن جاكوار الند روڤر هي الشركة األولى 
املفصل  التسعير  خدمة  تقدمي  في  والسباقة 
على املوقع اإللكتروني وبعملة محلية في تسع 
دوٍل في املنطقة. ويتيح املوقع شراء السيارات 
التمويل  عروض  آخر  على  واالطالع  إلكترونياً 
املتاحة في مملكة البحرين بأسلوب عرض سلس. 
متطورة  تفاعلية  برمجية  اعتماد  وعبر 
زيارتها  يتم  التي  الصفحات  أكثر  تستعرض 
باملوقع اإللكتروني، حيث تتيح لشركة السيارات 
يفضله  ما  معرفة  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية 
املوقع  في  تتوفر  ومزايا  خدمات  من  العمالء 
روڤر،  أو الند  اإللكتروني اخملتص لعالمة جاكوار 
وتقدمي  تطويرها  في  اجلهود  من  املزيد  وبذل 
جتربة  العمالء  مينح  مما  فيها  متجدد  محتوى 
متطلباتهم  مختلف  تلبي  متميزة  تصفح 

وتضمن زيارتهم مجددًا.

شركة السيارات األوروبية 
تقدم ميزة حصرية جديدة 

باملوقعني اإللكرتونيني 
اخلاصني بعالميت جاكوار و 

الند روڤر أطلقت السيارات األوروبية، الوكيل الرسمي لشركة 
Porto�  فيراري في البحرين، سيارة فيراري »بورتوفينو «
fino خالل عرض حصري للعمالء. لقد استقبلت هذه 
الفعالية األنيقة التي أقيمت في صالة عرض فيراري 
عن  نظرة  إللقاء  مهّمني  عمالء  البحرين  في  اجلديدة 
كثب إلى الطراز األحدث بني مجموعة طرازات املصنّع 

اإليطالي العريق.
 600 تبلغ  محرّك  بقّوة   Portofino فيراري  وتتمتع 
حصان يخّولها االنطالق من صفر إلى مائة كيلومتر 
السيارة  ممّا يجعلها  ثوان فقط،   3.5 الساعة في  في 
السقف  مزايا  بني  جتمع  التي  األقوى  املكشوفة 
ومساحة  الواسع  والصندوق  للطي  القابل  املعدني 
خلفّيني  مقعدين  إلى  باإلضافة  الرحبة،  املقصورة 

مالئمني للرحالت القصيرة.
بتخفيضات  اجلديد   Portofino فيراري  هيكل  ويتمّيز 
Cali�  ملفتة في الوزن مقارنة بطراز »كاليفورنيا تي «
fornia T الذي حتّل مكانه. فبفضل االعتماد الكثيف 
على تقنيات التصنيع احلديثة أعيد تصميم الهيكل 
كثيرًا  يحّد  بشكل  األساسي  الهيكل  ومكّونات 
الصالبة  في  زيادة  حتقيق  من  الرغم  على  الوزن  من 

االلتوائية.
فقد ُصّمم هذه الطراز للقيادة كل يوم، وهو قادر على 
أن يتحّول بكل سهولة من سيارة كوبيه »بيرلينيتا « 
آذان  تُطرب  إلى سيارة مكشوفة  رياضية(  )أي كوبيه 
مبتعة  حواسه  ومُتتع  الفريد  فيراري  بصوت  السائق 

قيادة رائعة حتى في ظروف القيادة اليومية.

شركة السيارات األوروبية تكشف النقاب عن فرياري بورتوفينو

أعلنت شركة الزياني للسيارات، املوزع احلصري لسيارات 
ميتسوبيشي وبيجو وام جي وفوسو في مملكة البحرين، 
عن رعايتها احلدث املشوِّق لهذا الشهر، الذي تنظّمه 
شركة الترفيه )براندبوكس(، مللكة البوب الهندي أوشا 
أوثوب. ومن املقرر أن يأسر هذا احلفل عشاق املوسيقى 
ومن املقرر أن تستضيف املدرسة الهندية حفل أوشا 
أوثوب التي تعيش في البحرين في يوم اجلمعة املوافق 

23 فبراير، 2018 ابتداًء من الساعة 8 مساءً.
أوشا أوثوب هي مغنية ملوسيقى اجلاز الهندي، البوب 
الستينات  في  بأغانيها  اشتهرت  حيث  باك،  والبالي 
والسبعينات والثمانينات على أنها أيقونة لهذا اجملال 
ملا متلك من صوت أجش. فمع أداءها وحماسها لفنها، 
رمبا تكون أوشا أوثوب هي املغنية الهندية الوحيدة التي 
ميكن أن تغني بلغات أجنبية مختلفة مثل الهولندية، 
والسواحلية،  واإليطالية،  واألملانية،  والفرنسية، 

كذلك  تعتبر  وهي  واإلسبانية.  والعربية،  والروسية، 
أيقونة للكولكاتا احلديثة، ولها حياة اجتماعية حافلة 
في حياة املدينة. كما قامت بالتمثيل في العديد من 
األفالم في كٍل من بوليوود وجنوب الهند، وهي حائزة 

على جائزة بادماشري 2011.
للسيارات  الزياني  شركة  عقدت  السياق،  هذا  وفي 
صالة  في  وذلك  احلفل  تذاكر  وطرح  صحفًيا  مؤمترًا 
الثالثاء  يوم  في  للسيارات  الزياني  شركة  معرض 
وعّلق  بالنجاح.  تكلل  الذي   2018 فبراير،   13 املوافق 
الزياني  لشركة  العام  املدير  زكي،  محمد  السيد 
للسيارات بهذه املناسبة قائاًل: “يسر شركة الزياني 
للسيارات أن ترعى حفل  فنانة لها هذه املكانة، ويأتي 
ذلك كجزٍء من التزامنا بدعم مجموعة متنوعة من 
إلى  الثقافة  من  جزء  وتقدمي  الترفيهية،  الفعاليات 

احلاضرين”. 

أوثوب  أوشا  حفل  ترعى  للسيارات  الزياين  شركة 
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شركة السيارات األوروبية تستعرض جودة سيارات جاكوار و الند روڤر يف مبادرة جديدة ومبتكرة
الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
احلصري لسيارات جاكوار الند روڤر في مملكة 
البحرين، عن عرضها لسيارتني مستعملتني 
من جاكوار و الند روڤر مت جتديدهما جزئًيا وذلك 
الستعراض االختالفات والفروقات بني جودة كل 
من سيارات جاكوار والند روڤر املعتمدة ضمن 
املستعملة  والسيارات   APPROVED برنامج 

من العالمتني.
الند  األوروبية جاكوار  السيارات  تعتزم شركة 
يناير  نهاية  حتى  املركبتني  هاتني  عرض  روڤر 
2018، حيث سيتمكن العمالء من زيارة معرض 
مباشر  بشكل  عليها  واالطالع  الشركة 
الند  و  جاكوار  سيارات  بني  الفروق  ومالحظة 
جتديدها  مت  التي  والسيارات  املستعملة  روڤر 
وفًقا لبرنامج APPROVED للسيارات املعتمدة. 
أيًضا فرصة مميزة للعمالء  وتقدم هذه املبادرة 
إجراءات  على  شامل  بشكل  للتعرف  الكرام 
 APPROVED برنامج  في  السيارات  اعتماد 
حيث تخضع السيارات املنتسبة لهذا البرنامج 
لسلسلة من الفحوصات الدقيقة واالختبارات 

الصارمة للتأكد من جودتها وسالمتها.
وإلى جانب اخلدمات املتنوعة التي تقدمها شركة السيارات 
األوروبية جاكوار الند روڤر للعمالء الكرام، تخصص الشركة 
الطابق األول من املعرض للسيارات املعتمدة ضمن برنامج 
APPROVED، مما يسهل للعمالء إمكانية االطالع عليها 

واختيار سيارة األحالم.
العام  املدير  الي،  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
“التزاًما  روڤر:  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  لشركة 
بجهودنا املتواصلة لتوفير جتربة عمالء ال مثيل لها، نتشرف 

في شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر بدعوة عمالئنا 
الكرام للتفضل بزيارتنا في املعرض والتعرف عن قرب على 
بشكل  جتديدها  مت  التي  املعتمدة  سياراتنا  وأصالة  جودة 
جزئي، والتي تتشابه بشكل كبير مع سيارات جاكوار الند 
روڤر اجلديدة. ونسعى جاهدين، عبر هذه املبادرة، لنيل رضا 
ألموالهم  قيمة  أفضل  على  حصولهم  وضمان  العمالء 
مقابل أي عملية شراء معنا. ونتطلع قدًما الستقبال جميع 
أفضل  وتقدمي  باملعرض  بهم  والترحيب  واملهمتني  الزبائن 

اخلدمات والعروض لهم.”

أعلنت شركة السيارات األوروبية، املستورد واملوزع 
مملكة  في  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
البحرين، عن تشكيلة جديدة من سيارات جاكوار 

والند روڤر واملقرر إطالقها في عام  2018. 
واستعدت شركة السيارات األوروبية جاكوار الند 
يضاهي  متميز  بأداء  اجلديد  العام  لدخول  روڤر 
عام  من  األول  الربع  وشهد   .2017 لعام  جناحاتها 
وهما  روڤر،  الند  مركبات  من  طرازين  إطالق   2018
رينج روڤر ورينج روڤر سبورت.  وقد مت إعادة هندسة 
الرباعي،  الدفع  ذات  روڤر  الند  سيارة  وتصميم 
محّسن  مبحرك  وفاعلية  فخامة  أكثر  لتصبح 
عن  الكشف  مت  وقد  الوقود.  استهالك  توفير  في 
السيارة ألول مرة مبتحف التصميم في لندن في 
إعادة تصميم  2017. كما متت  أوائل شهر أكتوبر 

سيارة رينج روڤر سبورت، والتي مت الكشف عنها 
ألول مرة في متحف التصميم في لندن في أوائل 
هيكلها  على  تغييرات  إضافة  مت  حيث  أكتوبر، 
يجعلها  مما  الداخلي،  والتصميم  اخلارجي  
أفخم السيارات في فئة الدفع الرباعي و أكثرها 

ديناميكية.
كما وشهد ربيع 2018 إطالق سيارة E-PACE  وهي 
أول سيارة رياضية مدمجة ومتعددة االستخدامات 
من جاكوار.  وتتميز جاكوار E-PACE  بغطاء احملرك 
املظهر  ذات  الناتئة  واخللفية  البارز  التصميم  ذي 
القوي، وهي سيارة رياضية متعددة االستخدامات 
السيارة  ملسات  حتمل  ورشيقة  ديناميكية 
الكوبيه. وبفضل وجود مقصورة قيادة ترتكز على 
يهتم  الذي  الداخلي  التصميم  السائق في قلب 

القيادة  بتجربة  اجلديدة   E PACE بالعائلة، حتظى 
العملي  األداء  عليها  وتضفي  جاكوار  من  املميزة 
اليومي مع مساحة تخزين داخلية رائدة في فئتها. 
املدير  الي،  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
العام لشركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر 
األوروبية  السيارات  شركة  عن  “بالنيابة  قائاًل: 
أعلن عن تشكيلة  أن  روڤر، يسعدني  جاكوار الند 
 ،2018 عام  في  ستطلق  التي  املذهلة  السيارات 
حيث نترقب وصول مناذج مميزة إلى مملكة البحرين 
 E-PACE في العام املقبل، مبا فيها سيارة جاكوار
اجلديدة كلًيا، وهي سيارة الدفع الرباعي الثانية من 

”.F-PACE جاكوار بعد سيارة جاكوار
روڤر  الند  جاكوار  شركة  “وستقوم  قائالً:  وأضاف 
والديكورات  اخليارات  من  رائعة  مجموعة  بإضافة 
مطلع  من  بدًءا  روڤر  الند  جاكوار  طرازات  جلميع 
عام 2018. لقد كانت سنة 2017 سنة مهمة جدًا 
بالنسبة لنا من حيث األداء العام، ونتطلع لسنة 
ونقدم  النجاحات  من  املزيد  فيها  نحقق  جديدة 

فيها أفضل اخلدمات والعروض”.
بتوفير  الدائم  سعيها  خالل  ومن 
أفضل اخلدمات لعمالئها، ستقدم 
األوروبية جاكوار  السيارات  شركة 
الند روڤر للعمالء ميزات قيِّمة جدًا 
5 سنوات ضمان مجاني،  تبدأ من 
و5 سنوات خدمات صيانة مجانية 
على  مساعدة  خدمة  إلى  إضافًة 
 5 ملدة  الساعة  مدار  على  الطريق 
سنوات، وذلك على جميع الطرازات 

من مركباتها.

شركة السيارات االوروبية جاكوار و الند روڤر تعلن عن تشكيلة سيارات جاكوار والند روڤر لعام 2018
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أصبحت املركبة الرياضية متعّددة االستخدامات 
متوفرة   MG RX5 اجلديدة  املدَمجة   )SUV(
تشكّل  وهي  األوسط،  الشرق  في  رسمياً  للبيع 
إعادة  عملية  ضمن  األحدث  املشّوقة  املرحلة 
الشهيرة.  البريطانية  التجارية  العالمة  إحياء 
“إم  من  اجلديد”  “النجم  اختيار  للعمالء  وميكن 
جي موتور” )MG Motor( من ضمن أربعة طرازات 
جّيدة التجهيز مع توافر نوعني من أنظمة توليد 
أمريكي  دوالر   14,200 من  تبدأ  وبأسعار  احلركة 

للبلد(. )وفقاً 
 ومن املتوقّع أن جتذب مركبة MG RX5 الرياضية 
مجموعة  اجلديدة  االستخدامات  متعّددة 
وباألخص  املنطقة،  في  العمالء  من  متنّوعة 
للمال  قيمة  عن  يبحثون  الذين  الشباب  العمالء 
تسمح  بحيث  التجهيزات  من  متقّدمة  وباقة 
َّدة  مزو  MG RX5 وتأتي  غيرهم.  عن  التفرّد  لهم 
من  أوتوماتيكية  تروس  وعلبة   1.5T وقود  مبحرّك 
سبع سرعات وهي متوفرة بطراز STD أساسي أو 
  2.0T وسطي. أما نظام توليد احلركة COM طراز
األكثر قّوة فيتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 
6 سرعات وهو يتوفر بفئة جتهيزات COM أو فئة 
جتهيزات LUX األعلى ضمن اجملموعة، مع متّيز هذا 

الطراز األخير عبر نظام دفع بجميع العجالت.
التنفيذي  املدير  لي،  توم  قال  هذا،  على  وتعليقاً 
 SAIC( األوسط”  الشرق  موتور  “سايك  لشركة 
لعالمة  األم  الشركة   ،)Motor Middle East
الطراز  هي  اجلديدة   MG RX5“ موتور”:  جي  “إم 
املمّيزة   MG مجموعة  إلى  ينضم  الذي  األحدث 
وميثّل  التقنية  عالية  العصرية  املركبات  من 
التوّجه اإليجابي اجلديد الذي تتخذه هذه العالمة 
لتواجدها   MG تعزيز  ومع  الشهيرة.  التجارية 
وكالء  اختيار  عبر  وباألخص  األوسط،  الشرق  في 
العربية  اململكة  مثل  رئيسية  أسواق  في  جدد 
نثق  فإننا  املتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية 
ستلقى  اجلديدة  املدَمجة   SUV املركبة  هذه  بأن 
على  العمالء  أوساط  بني  جداً  كبيرة  شعبية 

اإلقليمي.” الصعيد 
ملفت  مستقبلي  بتصميم   MG RX5 وتتمّتع 

التعرّف عليه مباشرة، وباألخص في اجلهة  ميكن 
األمامية حيث األضواء األمامية املربّعة العصرية 
اجملنّح  بالشكل  البارز  والشبك   ،LED نوع  من 
هذا  كل  مينح  حيث  املبتكَرة،  الضباب  وأضواء 
وجتتمع  الطريق.  على  حقيقياً  تواجداً  املركبة 
عجالت رياضية قياس 18 بوصة ذات خمسة أذرع 
ثنائية اللون في طرازي COM و LUX مع خط حاد 
للخصر يرتفع من األمام للخلف مما يعزّز الشكل 
متتد  اخللفية،  اجلهة  وفي  للمركبة.  الديناميكي 
اخللفية  باجتاه األضواء  اخلارج  لوحة كرومية نحو 
املزدوجة مما يعزّز شكل عرض املركبة – األمر الذي 
الراقية  األملانية  الطرازات  بعض  يعكس تصميم 

احملدَّدة.
دقيق  اهتمام  إيالء  مت  فقد  املقصورة  داخل  أما 
استخدام  مع  اجلودة  عالية  النهائية  باللمسات 
الكرومية  واحلواف  العالية  الفئة  من  املواد 
من  باملئة   80 تغّطي  التي  امللمس  ناعمة  واملواد 
فائقة  بانورامية  سقف  فتحة  وهناك  األسطح. 
الداخلية  املقصورة  تغمر  للفتح  وقابلة  احلجم 
املساحة  تعزيز  في  يسهم  الذي  األمر  بالضوء، 
ومن خالل  فئتها.  في  األفضل  تُعّد  التي  املتوفرة 
وطول  ملماً   2,700 طولها  يبلغ  عجالت  قاعدة 
األرجل  مساحة  فإن  ملماً،   4,545 قدره  إجمالي 
)987 ملماً(  الرأس  )982 ملماً( ومساحة  اخللفية 
توفرها  التي  تلك  من  كبير  بشكل  أفضل  تُعتَبر 

املنافسة. الطرازات 

تتمّتع مركبة SUV املدَمجة اجلديدة مبّيزتي العمالنية 
مقاعد  تتضّمن  املرنة  اخللفية  فاملنطقة  واملالءمة. 
قابلة للتعديل والطي الكامل بشكل مسّطح بينما 
في  التخزين  مساحات  من  متعّددة  مجموعة  تتوفر 
واألكواب  النّقالة  واألجهزة  القناني  املقصورة لوضع 
في  األمتعة  لتخزين  كبيرة  منطقة  إلى  باإلضافة 
قياسياً  املتوفرة  املفيدة  التقنيات  وتشتمل  اخللف. 
بعد  عن  الفتح  مّيزة  على  الطرازات  معظم  في 
بدون  الدخول  ومّيزة  اخللفي،  للباب  واحدة  بلمسة 
للتثبيت   AutoHold ومّيزة  للتشغيل  وزر  مفتاح 

للمركبة. األوتوماتيكي 
السائق  ميكّن  بعد  عن  العامل  الذكي  التطبيق  أما 
وإيقاف  تشغيل  مثل  املركبة  بوظائف  التحكّم 
على  والتعرّف  املركبة  ومتابعة  الهواء  تكييف  نظام 
مواعيد خدمة ما بعد البيع. وبعد توفره في الفصل 
أيضاً  النظام  هذا  سيقوم   ،2018 عام  من  الثاني 
تتطّلبها  التي  الصيانة  بأعمال  املالكني  بتذكير 
بالتقنيات  املهتم  للجيل  وبالنسبة  مركباتهم. 
شاشة  مع  ترفيهي  معلوماتي  نظام  هناك  العالية، 
 Apple ومّيزتي  الدقّة  عالية  بوصات   8 قياس  ملس 

 .LUXو COM CarPlay واملالحة في طرازي 
تتوفر القّوة لهذه املركبة من خالل خيارين من احملرّكات 
 2.0T محرّكي  من  كل  ويتمّتع  التوربينية.  بالشواحن 
وسبع  ست  من  حركة  نقل  بنظام  املتصلني   ،1.5Tو
األداء  من  متمّيزة  مبستويات  التوالي،  على  سرعات 

والكفاءة.

MG RX5 املدَمجة اجلديدة تدخل صاالت البيع يف الشرق األوسط

األوروبية  السيارات  شركة  قامت 
األكثر  التاجر  إدارة  نظام  بتطبيق 
في  درايف  الين  اوتو    - حداثة 
وهذا  ومازيراتي.  فيراري  معرض 
سحابي  نظام  عن  عبارة  النظام 
ويضم  املتنقلة.  العاملة  للقوى 
ملندوبي  متنقلة  أدوات  النظام  هذا 

اخلدمة  ومستشاري  املبيعات، 
السيارات  شركة  أن  إذ  والفنيني 
األوروبية كان لها السبق في تطبيق 
ومن  البحرين.  في  النظام  هذا 
االتصال  األخرى  املتقدمة  املميزات 
عبر  للموافقات  للعمالء  التفاعلي 

اإلنترنت،

معرض فرياري ومازيرايت يتبّنى نظام إدارة 
التاجر - اوتو الين درايف
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تزور  الزياين  استثمارات  جمموعة 
اخلاصة االحتياجات  ذوي  لتأهيل  احلد  مركز 

أعلنت شركة فيرست موتورز، الوكيل واملوزع 
احلصري لسيارات هيونداي في مملكة البحرين، 
للمطرب  احلي  الغنائي  للحفل  رعايتها  عن 
البحرين،  مملكة  في  أسلم  عاطف  الشهير 
الباكستانية  املدرسة  في  مؤخراً  أُقيم  الذي 

مبدينة عيسى.
من   7:30 الساعة  في  الغنائي  احلفل  وأقيم 
 ،2017 نوفمبر   24 املوافق  اجلمعة  يوم  مساء 
في ساحة املدرسة الباكستانية، حيث جمع 
محبي املوسيقى وعلى اخلصوص عشاق أفالم 
أحيى  وقد  اململكة.  أنحاء  جميع  من  بوليوود 
الباكستاني  العاملي  واملطرب  الفنان  احلفل 
من  للعديد  الرئيسي  املغني  أسلم،  عاطف 
حالًيا،  بوليوود  في  شعبية  األكثر  األغاني 
من  نخبة  املسرح  خشبة  على  معه  وشارك 
املوسيقيني الشهيرين في عالم أفالم بوليوود، 

حيث أمتع اجلمهور بصوته الشجي.
الراعي  موتورز  فيرست  شركة  وكانت 
جناًحا  حقق  الذي  احلدث،  لهذا  الرئيسي 
شخص   7,000 من  أكثر  باستقطاب  كبيرًا 
سعي  الرعاية  هذه  وتستعرض  اجلمهور.  من 
أطياف  كافة  مع  التواصل  نحو  الشركة 
رغبتها  ويؤكد  البحرين،  مملكة  في  اجملتمع 
على  العمالء  جلميع  والتقدير  الشكر  بتقدمي 
األعوام  طوال  بالشركة  الراسخة  ثقتهم 

املاضية.
ونظمت شركة فيرست موتورز مسابقة على 
وذلك  انستغرام،  اإلجتماعي  التواصل  موقع 
وإلظهار  احلفل  لهذا  للترويج  جهودها  ضمن 
مشاركاتهم  على  متابعيها  جلميع  االمتنان 
متكن  وقد  صفحتها.  في  الفعال  وحضورهم 
املشاركة  من  باالنستغرام  الشركة  متابعو 
للفوز في املسابقة عن طريق القيام بالضغط 
على أيقونة اإلعجاب “Like” لصورة املسابقة، 
عبر  والعائلة  األصدقاء  مع  ومشاركتها 
 10 اختيار  ومت  التعليقات.  في  لهم  اإلشارة 
فائزين محظوظني عشوائًيا، ومنحهم تذاكر 

حلضور احلفل مجانًا.

شركة فريست موتورز 
ترعى حفاًل غنائًيا للمطرب 
الشهري عاطف أسلم يف 

املدرسة الباكستانية 
مبملكة البحرين 

الزياني  استثمارات  مجموعة  زارت 
االحتياجات  ذوي  لتأهيل  احلد  مركز 
البحرين  يوم  إطار  في  وذلك  اخلاصة 
بالعديد  اجملموعة  وقامت  الرياضي. 
املركز  في  الرياضية  األنشطة  من 
والسرور،  بالبهجة  مليء  اليوم  وكان 

واملفاجئات. واأللعاب، 
امليداليات  توزيع  مت  اليوم  نهاية  وفي 
وكذلك  املشاركني  جميع  على 

جماعية. صورة  أُلتقطت 
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 “جينيسيس  G70 تفوز جبائزة  آي إف املرموقة للتصميم

الفاخرة  أعلنت جينيسيس أن سيارتها اجلديدة 
في  إطالقها  املقرر  من  التي   ،G70 طراز  من 
منطقة الشرق األوسط خالل شهر إبريل املقبل، 
قد حازت جائزة “آي إف ديزاين” للتصميم للعام 
والتي  السيارات”،  “تصميم  فئة  عن   2018
ديزاين غايد”. وميثل هذا  “ورلد  متنحها مؤسسة 
الفوز أول جائزة من “آي إف ديزاين” تنالها عالمة 
جينيسيس للسيارات الفاخرة منذ إطالقها في 

العام 2015.
النائب  دونكرڤوك،  لوك  أعرب  املناسبة،  وبهذه 
لدى  التصميم  لقسم  للرئيس  التنفيذي 
 G70 السيارة  بحصول  فخره  عن  جينيسيس، 
على تكرمي مؤسسة “ورلد ديزاين غايد”، معتبراً 
الطراز  هذا  تفّوق  على  دليل  اجلائزة  هذه  أن 

وريادته في اجلانب التصميمي، 
مزيد  إحراز  جينيسيس  تواصل  “سوف  وقال: 
ذات  واألناقة  التصميم  فنون  في  التقدم  من 
احلالية  إبداعاتها  جميع  في  الرياضي  الطابع 
عالمة  بوصفها  السيارات،  من  واملستقبلية 

تستند بقوة على االبتكار في التصميم”.
لقاء   G70 للطراز  ديزاين”  إف  “آي  تكرمي  وجاء 

أن  الفاخرة  العالمة  استطاعت  الذي  التميز 
الطراز جاذبية  ويوسع هذا  حُتدثه في تصميمه. 
جينيسيس في اجلانب املتعلق بالطابع الرياضي 
شخصية  بخطوط  متسماً  العالي،  األداء  ذي 
رياضية وأسطح منحوتة ذات مظهر باعث على 
القوة. وميتد اخلط الرئيسي الذي يُبرز شخصية 

الطراز G70، واملسّمى باخلط املكافئ،
 منحنياً على طول اجلانبني وتاركاً أثراً بارزاً على 

املشترك  املظهر  ويحّدد  للسيارة.  املفتول  اجلسم 
الوجه  األمامية  واملصابيح  البارز  األمامي  للشبك 
اخلاص بجينيسيس. والذي يتربع على قمته أمام غطاء 

احملرك الشعار املتميز للعالمة الراقية.
إفريقيا  في  العام جلنيسيس  املدير  يلماظ  آلتر  وأكّد 
الشرق  أن منطقة  املناسبة،  بهذه  األوسط،  والشرق 
لشركة  بالنسبة  بالغة  أهمية  تشكل  األوسط 

جينيسيس، 

شركة السيارات األوروبية جاكوار 
الند روڤر تقدم أفضل العروض 
على سيارات جاكوار و الند روڤر 

APPROVED املعتمدة ضمن برنامج
تقدم شركة السيارات األوروبية، املستورد واملوزع 
مملكة  في  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
سيارات  من  كل  على  العروض  أفضل  البحرين، 
ضمن  واملعتمدة  املستعملة  روڤر  الند  و  جاكوار 
إمكانية  من  يسهل  مما   ،APPROVED برنامج 

اقتناء إحدى هذه الروائع.
وباستطاعة العمالء إقتناء أي من سيارات جاكوار 
ملعرض  زيارتهم  عند  املستعملة،  روفر  الند  و 
الشركة الذي يضم طابًقا كامالً مخصًصا لعرض 
السيارات املعتمدة ضمن برنامج جاكوار الند روڤر 
APPROVED. وتخضع جميع السيارات املنتسبة 
لهذا البرنامج لسلسلة من الفحوصات الدقيقة 
واالختبارات الصارمة للتأكد من جودتها وعرضها 

بأسعار جذابة جدًا.
وبهذه املناسبة، صرح السيد ستيفن الي املدير 
العام لشركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر 
قائاًل: “انطالقًا من جهودنا املتواصلة نحو تعزيز 
خدمة العمالء، يسعدنا جدًا في شركة السيارات 
لزبائننا  نقدم  أن  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية 
الكرام هذه العروض االستثنائية على السيارات 

 .APPROVED املستعملة واملعتمدة ضمن برنامج
ويحظى هذا البرنامج املتميز بأهمية كبيرة لكونه 
املستعملة،  السيارات  سوق  احتياجات  يلبي 
الند  و  جاكوار  سيارات  إقتناء  سهولة  من  ويزيد 
روڤر الفاخرة. وتخضع جميع السيارات املعتمدة 
ضمن برنامج APPROVED لفحص صارم يغطي 
والنظام  امليكانيكي  اجلانب  تشمل  نقطة   165

الكهربائي وأنظمة السالمة.”
شركة  في  رؤيتنا  “تشتمل  قائالً:  وأضاف 
روڤر على منح  الند  األوروبية جاكوار  السيارات 
املنتجات  في  التميز  من  مستوى  أرقى  العمالء 
واخلدمات، لذا يتم إصالح أية أعطال مكتشفة 
 APPROVED لبرنامج  التابعة  السيارات  في 
باستخدام قطع غيار أصلية من جاكوار و الند 

الكيلومترات  الختبار  املركبات  وتخضع  روڤر. 
حصول  يضمن  أن  شأنه  من  وذلك  املصدق، 
عمالئنا على تاريخ خدمة والذي بدوره يعزز من 
االنتهاء  وبعد  عمالئنا.  إلرضاء  جهودنا  قيمة 
AP- سيارات جتربة  يتم  االختبارات،  جميع   من 
فنيني  برفقة  الطريق  على  املعتمدة   PROVED
تلك  وتهدف  روڤر.  الند  جاكوار  لدى  متدربني 
العملية برمتها التي تقوم بها جاكوار الند روڤر 
إلى تعزيز ثقة العمالء بنا لكوننا بالفعل نقدم 
البحرين.  مملكة  في  املعتمدة  السيارات  أفضل 
وتتوفر العديد من االمتيازات القيمة ضمن هذه 
تضمن  أن  شأنها  من  والتي  املذهلة  العروض 
حصول عمالئنا الكرام على خدمات استثنائية 

ذات جودة عالية”.
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موظفو جمموعة استثمارات الزياين حيضرون ورشة حول أخالقيات العمل

بطرازات  الشبيهة  مبقدمتها  كروس  إكليبس 
ميتسوبيشي اجلديدة خاصة من ناحية املصابيح 
املصابيح  أسفل  اإلضافية  واملصابيح  الرفيعة 

األساسية. 
الفريد،  مبظهرها  فتتميز  السيارة،  خلفية  أما 
فيما تنطلق سيارة ميستوبيشي إكليبس كروس 
بعجالت مقاس 18  بوصة من السبائك املعدنية. 
واحدة  مركبة  في  العناصر  هذه  جميع  واجتماع 
ما  عادةً  التي  الرائعة  اليابانية  احلرفية  يؤكد 

تتطرق جلميع التفاصيل الدقيقة.

أطلقت شركة الزياني للسيارات، الوكيل احلصري 
لسيارات ميستوبيشي في مملكة البحرين، سيارة  
التي  إكليبس كروس اجلديدة كلياً  ميتسوبيشي 
تتميز بفرادتها وتقنياتها املبتكرة التي متتزج مع 
الديناميكية  بني  يجمع  الذي  املذهل  تصميمها 
بعناية  مصممة  سيارة  هي  والنتيجة  واجلرأة. 
مع  الرباعي  الدفع  سيارة  وظائف  بني  تدمج 

األسلوب األنيق. 
مع  كروس  إكليبس  ميتسوبيشي  سيارة  وتأتي 
الرياضي،  بهيكلها  وتتسم  املميزات،  من  العديد 
وبكفاءتها وجاذبيتها، فهي مصممة ملن ميتلكون 
هذه  تأسر  واحدة،  نظرة  فمن  جريئة.  شخصية 
السيارة الفاخرة العيون بهيكلها األحمر النابض 
باحلياة، والذي يترك إنطباعاً قوياً في أي مكان متر 

به عبر لونها الالمع. 
هذه  لون  في  السطوع  من  املعدل  هذا  ويتحقق 
تاكومي”  “طالء  تقنية  بفضل  الرياضية  السيارة 
متعددة  قاعدة  خاللها  استخدام  يتم  والتي 
الطبقات مع طبقة حماية لتجذب جميع األنظار 

إليها. 
ويضاف لذلك اخلطوط احلادة ذات الطابع الرياضي 
جسد  وكأنها  السيارة،  هيكل  تغطي  التي 
ميتسوبيشي  وتتميز  لإلنطالق.  جاهز  رياضي 

نظم املعهد الوطني للتدريب الصناعي بالتعاون مع 
متكني حلقة عمل حول أخالقيات العمل الذي حضرها 
عدد من موظفي مجموعة استثمارات الزياني وهدفت 

أطلق لقيادتك العنان مع سيارة ميستوبيشي إكليبس كروس اجلديدة كليًا 

الركائز األساسية اخلاصة  إلى توضيح  العمل  حلقة 
واملهنية،  واملساءلة،  كاالنضباط،  العمل  بأخالقيات 
في  األخالقيات  لتطبيق  استراتيجيات  خلق  وكذلك 

فبراير  من  عشر  الثامن  في  التدريب  وُعقد  العمل. 
املعهد  في   2018 عام  من  والعشرين  الثامن  وحتى 

الوطني للتدريب الصناعي في مملكة البحرين.
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بالذكرى  األوروبية جاكوار الند روڤر حتتفل  السيارات  شركة 
األداء لفن  جاكوار  جولة  وتستضيف  البحرين  روڤر  الند  جتربة  ملركز  الثالثة  السنوية 

هيونداي حتافظ على تصنيف مرتفع ضمن أكثر العالمات التجارية قيمة يف العامل

احملتمل أن حتّققها كل عالمة جتارية. وقّدرت الدراسة 
التحليلية لعالمة هيونداي قيمتها عند 13.2 مليار 
عن  باملئة   5.1 قدرها  بزيادة  أي   ،2017 للعام  دوالر 
باعت  أن  بعد  التصنيف  هذا  ويأتي  السابق.  العام 
هيونداي 4.86 مليون وحدة العام املاضي في جميع 
كل  على  متقدماً  اسمها  جعل  ما  العالم،  أنحاء 
من أودي ونيسان وفولكسفاغن وبورشه في ترتيب 

“إنتربراند”.
ويأتي هذا اإلجناز بعد فترة من النمو امللحوظ حققته 
السيارات  صناعة  في  البارزة  التجارية  العالمة 
زيادة قدرها  بكوريا اجلنوبية، والتي شهدت قيمتها 
 3.5 ارتفعت من  إذ   ،2005 العام  أربعة أضعاف منذ 

مليار دوالر إلى قيمتها القياسية احلالية.
وقال كبير مسؤولي التسويق لدى هيونداي موتور، 
التقّدم  تواصل  موتور  هيونداي  إن  تشو،  وونهونغ 

من  واحدة  ضمن  مكانتها  على  هيونداي  حافظت 
العالمات التجارية األربعني األكثر قيمة في العالم 
تقرير  ألحدث  وفقاً  التوالي،  على  الثالث  للعام 
صادر  العاملية”  التجارية  العالمات  “أفضل  بعنوان 
عن شركة االستشارات العاملية املرموقة “إنتربراند”. 
مبكانتها  الكورية  السيارات  صانعة  واحتفظت 
وسط أبرز العالمات في العالم بعدما احتلت املرتبة 
للعالمات  “إنتربراند”  قائمة  في  والثالثني  اخلامسة 
والسادسة  العالم،  في  قيمة  األكثر  املئة  التجارية 
بني عالمات السيارات األكثر قيمة، وذلك بالرغم من 
األسواق  من  العديد  بها  مترّ  التي  الصعبة  الظروف 

العاملية.
التجارية  العالمات  تصنيف  “إنتربراند”  وحتسب 
أنشطة  مع  للشركات  املالية  امليزانيات  باستخدام 
التسويق التي تقوم بها، فيما تعكس أيضا األرباح 

املبتكر  التصميم  منوذج  نحو  توّجهها  على  والبناء 
Modern Pre� املعاصر” “الرقّي  باسم  عرّفته   الذي 
تكون عالمة جتارية  أن  باجتاه  لسعيها  نظراً   ،mium
عالمة  مجرد  ال  الناس  حياة  بأسلوب  “مرتبطة 

سيارات”، 

احتفلت شركة السيارات األوروبية، املستورد واملوزع 
احلصري لسيارات جاكوار الند روڤر الفارهة في مملكة 
البحرين، بالذكرى السنوية الثالثة ملركز جتربة الند 
روڤر البحرين، بإقامة مجموعة من الفعاليات على 

مدى يومني في حلبة البحرين الدولية بالصخير.
وانطلقت الفعاليات اإلحتفالية في 23 و 24 فبراير 
2018، بحضور نخبة من كبار الشخصيات وممثلي 
السيارات  شركة  عمالء  من  وعدد  اإلعالم  وسائل 
في  احلضور  شارك  وقد  روڤر.  الند  جاكوار  األوروبية 
مجموعة من الفعاليات املقامة، شملت جتارب قيادة 
قيادة  لفعالية  إضافة  روڤر،  الند  مبركز جتربة  مثيرة 

جاكوار الديناميكية.
استقبل مركز جتربة الند روڤر البحرين خالل يومي 
بتجربة  استمتعوا  زائرًا   320 من  أكثر  املناسبة، 
قيادة استثنائية. كما أقام املركز عدد من الفعاليات 
األقماع  حتدي  تضمنت  العمرية،  الفئات  خملتلف 
الذكية اخملصص لألطفال، مما أضفى املزيد من التميز 

واملرح للفعالية. 
يتميز مركز جتربة الند روڤر البحرين بكونه األول من 
يرحب  حيث  األوسط،،  الشرق  مستوى  على  نوعه 
املنطقة على حد  ودول  املواطنني  الزوار من  بجميع 
حقق  افتتاحه،  من  أعوام  ثالثة  مدى  وعلى  سواء. 
املركز جناحات عديدة عززت من حضوره بشكل كبير، 
زواره بشكل ملحوظ. ويتم  بازدياد أعداد  وساهمت 
روڤر  الند  السيارات في مركز جتربة  جتديد أسطول 
وذلك  عام،  كل  روڤر  الند  مركبات  موديالت  بأحدث 
إنطالقًا من حرص املركز على منح زواره أفضل جتربة 

على اإلطالق.

شركة  استضافت  التوالي،  على  الثانية  وللسنة 
السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر نصف نهائيات 
السرعة  تتيح حملبي  التي  األداء،  لفن  جاكوار  جولة 
واإلثارة اختبار قدرات سيارات جاكوار في مجموعة 
أخصائيني  بإشراف  احلماسية،  التحديات  من 
في  املشاركون  متكن  وقد  جاكوار.  من  محترفني 
من  مهاراتهم  اختبار  من  األداء  لفن  جاكوار  جولة 
حيث دقة وديناميكية القيادة. وسيحظى املتأهلون 
إلى نهائيات اجلولة بفرصة مذهلة لربح رحلة إلى 
مع  جاكوار،  موطن سيارات  وزيارة  املتحدة  اململكة 

دخول حصري ملهرجان Goodwood للسرعة.
العام  املدير  الي،  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
لشركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر قائالً: “إنه ملن 
دواعي سرورنا أن نحتفي بالذكرى السنوية الثالثة لتدشني 
اإلحتفالية  هذه  بإقامة  البحرين،  روڤر  الند  جتربة  مركز 
التي حققت جناًحا باهرًا وتعد إمتداداً لسلسلة النجاحات 
التي حققتها شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر. 
ونفخر جدًا بحجم اإلقبال الذي شهدته الفعالية، والتي 
تستعرض امتناننا للعمالء الكرام على ثقتهم ودعمهم 

املستمر لنا.” 



بدأ  أنه قد   )MG Motor( ’إم جي موتور‘  أعلنت   
إس‘  زد  ’إم جي  أوفر  الكروس  بيع مركبتها  اآلن 
األوسط،  الشرق  اجلديدة في منطقة   )MG ZS(
مركبة  العربي  اخلليج  في  للعمالء  توفر  وهي 
بتصميم راٍق دون أن يضطروا لدفع مبالغ كبيرة. 
من  اجلديدة   MG ZS أوفر  الكروس  أسعار  وتبدأ 
للسوق(  )وفقاً  أمريكي  دوالر   12,000 حوالي 

.1.5L STD بالنسبة للطراز األساسي
اجلديدة   MG ZS عن  الستار  إزاحة  مت  قد  وكان 
على املستوى اإلقليمي خالل ’معرض السيارات 
السعودي الدولي‘ الذي أقيم في شهر ديسمبر 
من  فئات  بثالث  متوفرة  اآلن  وهي  املاضي، 
 1.5L STD، 1.5L التجهيزات عالية القيمة هي
COM و1.5L LUX  لتكون خياراً مثالياً للعمالء 
الذين يبحثون عن مركبة جيدة الشكل وجيدة 

التجهيزات وجيدة التصنيع بسعر معقول.
مرحلة  اجلديدة  أوفر  الكروس  وصول  يشكّل 
مشّوقة بالنسبة لعالمة السيارات البريطانية 
فلسفة  طرح  خالل  من  وذلك  الشهيرة 
على  وارتكازاً  بالكامل.  جديدة  تصميمية 
Emo- العاطفية‘  ’الديناميكية  )مفهوم 

اللغة  هذه  تظهر  سوف   ،)tional Dynamism
تستعرضها  التي  تعبيراً  األكثر  التصميمية 
MG ZS في جميع الطرازات القادمة، وهي تركّز 
العالية  باجلودة  وااللتزام  الراقية  التجربة  على 

لدى العالمة التجارية الطموحة.
املدير  لي،  توم  قال  اجلديد،  الطراز  على  تعليقاً 
الشرق  موتور  ’سايك  لشركة  التنفيذي 
موتور‘:  ’إم جي  لعالمة  األم  الشركة  األوسط‘، 
“تتمّتع MG ZS اجلديدة بلغة تصميمية عصرية 

العالية  التقنية  اخلصائص  من  وبباقة  جديدة 
اجليل  احتياجات  لتلبية  خّصيصاً  مة  املصمَّ
من  ميكّنها  هذا  وكل  السيدات.  وسوق  الشاب 
للمركبات  اإلقليمي  السوق  إلى  بقّوة  الدخول 
بينما   ،)SUV( االستعماالت  متعّددة  الرياضية 
في الوقت ذاته املساعدة في نشر رسالة تؤكّد 
الدولية  الساحة  على  أساسي  العب   MG أن 

للسيارات.”
ممّيز  أمامي  شبك  عبر  اجلديدة   MG ZS تتألّق 
أنيقة  أمامية  وواجهة  أكبر حجماً   MG وشعار 
ينسحب  راقياً  متطّوراً  شكالً  املركبة  مينح  مما 
اجلهة  إلى  وصوالً  االنسيابية  الزوايا  على  أيضاً 
اجلودة  بني  اجلمع  شكّل  ولقد  القوية.  اخللفية 
من  محورياً  جزًء  الراقية  واللمسات  العالية 
واملرتبطة   MG لدى  التصميمية  الفلسفة 
سطح  كل  اختيار  جرى  حيث   ،MG ZS مبركبة 

البصرية  الناحية  من  لتأثيراتها  وفقاً  وجتهيز  ومادة 
إلى جانب ما تتمّتع به من متانة وعمر طويل.

ويبرز أيضاً استمرار االلتزام بالتمّيز التصميمي في 
إلى  الراقية  اللمسات  إذ تشير  الداخلية،  املقصورة 
السائق  ديناميكية وحصرية لصالح  توفر مساحة 
بينما هي في الوقت ذاته مريحة وسهلة االستخدام 
بالنسبة ألي واحد من الركّاب اآلخرين. ومتت تغطية 
مبواد  املكشوفة  األسطح  من  باملئة   80 من  أكثر 
القاعدة  من  بدًء  اللوني  التباين  يولّد  فيما  ناعمة، 

الرمادية الداكنة تأثيراً لونياً متعّدد الطبقات. 
وسائط  العتماد  السائد  بالتوّجه  يتعّلق  فيما  أما 
من   inkaLink نظام  أن  فيعني  حجماً  ’أكبر‘  اتصال 
قياس  ترفيهي  معلوماتي  نظام  شاشة  مع   MG
تصبح  سوف   Apple CarPlay وخاّصية  بوصات   8
مزايا بارزة لدى MG في املستقبل مع تطّلع العالمة 

التجارية إلى استهداف اجليل الشاب.  
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الكروس أوفر MG ZS دخلت صاالت البيع يف الشرق األوسط



12الربع األول 2018

APPROVED شركة السيارات االوروبيةتطلق عرًضا على سيارات جاكوار املعتمدة ضمن برنامج

أسباٌب عديدة تقف وراء فوز طراز 3008 اخلدماتية 
دائماً:  املتألقة  الفرنسية  التحفة  تلك  املدمجة، 
وتضفي  ومتوثّبة!  ومشّوقة  وناعمة  أنيقة  إنها 
متقدمة  بأنظمة  ومدعومة  بالروعة،  اإلحساس 
ملساعدة السائق، إضافة إلى قمرة القيادة اجلديدة 
“i�Cockpit” العالية اجلودة من دون أن ننسى جتربة 
مع  الشباب  بروح  تنضح  التي  املتكاملة  القيادة 
وبست  حصاناً   165 بقوة  ليتر   1.6 سعة  محرك 
سرعات أوتوماتيكية، باإلضافة إلى عزم دوران قوي 

يبلغ 240 نيوتن عند 1400 دورة في الدقيقة. 
وبكل  فاخرة  بتشطيبات  مدّعم  فهو  األداء،  أما 
مدلّلة،  إنها  األول.  الطراز  من  الراحة  مستلزمات 
لكنها تتمتع بقوة الفتة فوق أي مسّطح. الطابع 
الراقي واالبتكار وتصميم بيجو الناجح، اجتمعت 
كلها لتجعل منها عالمة بارزة متّيزها عن البقية.

صدى الفخامة الفرنسية – 
السيارة األوروبية للعام 2017

.F�PACE و F�TYPE و XJ جاكوار
املدير  الي  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
العام لشركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر 
تعزيز  نحو  املتواصلة  جهودنا  من  “انطالقًا  قائاًل: 
خدمة العمالء، يسعدنا جًدا في شركة السيارات 
لزبائننا  نقدم  أن  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية 
سيارات  على  االستثنائية  العروض  هذه  الكرام 
AP� برنامج واملعتمدة ضمن  املستعملة   جاكوار 
فرصة  بتقدميه  البرنامج  هذا  ويتميز   .PROVED
سيارات  لشراء  الكرام  لعمالئنا  إستثنائية 
القيمة.  أولية منخفضة  بدفعة  الفاخرة  جاكوار 
جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  في  ونعتمد 
الند روڤر إجراءات مكثفة على السيارات املعتمدة 
املركبات  هذه  تخضع  حيث  البرنامج،  هذا  ضمن 
على  زبائننا  حصول  لضمان  صارمة  لفحوصات 
أرقى املنتجات وأفضل اخلدمات. ونحرص عبر هذه 
احلملة االقتصادية ملنح العمالء جتربة عالية اجلودة 

ورفاهية مببالغ يسيرة.”
جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  خصصت  وقد 
جاكوار  سيارات  لعرض  كاماًل  طابًقا  روڤر  الند 

املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  أطلقت 
واملوزع احلصري لسيارات جاكوار الند روڤر الفارهة 
البحرين، أحدث عروضها على سيارات  في مملكة 
AP� برنامج واملعتمدة ضمن  املستعملة   جاكوار 
مبلغ  بأقل  اآلن  امتالكها  ميكن  التي   ،PROVED

مقدم على اإلطالق.
في إطار مميزات احلملة اجلديدة، سيتمكن العمالء 
من اقتناء أي من سيارات جاكوار املعتمدة ضمن 
زيارتهم ملعرض شركة  APPROVED عند  برنامج 
من  وذلك  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
خالل دفع مبلغ مقدم منخفض جًدا. وباستطاعة 
مقدم  مببلغ   XF جاكوار  سيارة  شراء  العمالء 
بدون  شهري  وقسط  بحريني  دينار   1000 بقيمة 
 60 مدى  على  بحريني  دينار   149 بقيمة  فوائد 
سيارة  اقتناء  إمكانية  العرض  يقدم  كما  شهرًا. 
جاكوار XE، السيارة الرياضية األكثر تقدًما، بدفع 
وقسط  بحريني،  دينار   1200 قيمته  مقدم  مبلغ 
ملدة  بحريني  دينار   179 بقيمة  فوائد  بال  شهري 
احلملة  تشمل  ذلك،  على  وعالوة  سنوات.  خمس 
سيارة  فيها  مبا  جاكوار  عالمة  من  أخرى  طرازات 

برنامج  ضمن  واملعتمدة  املستعملة  روڤر  والند 
APPROVED مما يتيح للعمالء فرصة االطالع على 
بسهولة  األحالم  سيارة  واختيار  السيارات  كافة 
في  املعتمدة  السيارات  كافة  وتخضع  فائقة. 
االختبارات  من  لسلسلة   APPROVED برنامج 
وذلك  للعمالء،  عرضها  قبل  الدقيقة  والفحوصات 
لضمان حصول الزبائن على أعلى مستويات اجلودة 

والسالمة وبأسعار معقولة للغاية. 
استثنائية  خدمات  على  العمالء  حصول  ولضمان 
األوروبية  السيارات  شركة  تلتزم  عالية،  جودة  ذات 
بقطع   APPROVED سيارات  جميع  بتجديد 
الغيار األصلية، وجتربتها من قبل فريق من الفنيني 
الند  تقنيات جاكوار  باستخدام  واخملتصني  املتدربني 

روڤر احلديثة.
وتخضع املركبات الختبار الكيلومترات املصدق وذلك 
من شأنه أن يضمن حصول العمالء على تاريخ خدمة 
والذي بدوره يعزز من قيمة اجلهود املبذولة إلرضائهم. 
وبعد االنتهاء من جميع االختبارات، يتم جتربة سيارات 
APPROVED املستعملة املعتمدة على الطريق من 

قبل فريق من الفنيني املدربني لدى جاكوار الند روڤر.
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استقبلت شركة السيارات األوروبية، الوكيل احلصري 
واملوزّع املعتمد جملموعة BMW في البحرين، في صالة 
بتضميمها  تتمّيز  التي   BMW X2 سّيارة  عرضها 
تتخطى  أن  لها  رياضي يسمح  تعليق  ونظام  الفريد 
حدود املألوف لتقدم مستويات غير مسبوقة من متعة 

القيادة في فئتها.
مختلفة  خياراٌت  ثالثة  مع  السيارة  إطالق  مت  وقد 
مبحرّك   X2xDrive20i سّيارة  احلركة:  وناقل  للمحرّك 
حصاناً  كيلوواط/192   141 ويولّد  بالوقود  يعمل 
كلم؛  ليتر/100   5.5–5.9 الوقود:  استهالك  )مجموع 
 126–134 الكربون:  أكسيد  ثاني  انبعاثات  مجموع 
عددٌ  سُيضاف   ،2018 العام  أوائل  وفي  غ/كلم(*. 
كوبيه  طرازات  مجموعة  إلى  املُلفتة  الطرازات  من 
 X2sDrive18i سّيارة  مثل  الرياضّية،  النشاطات 
 ،X2sDrive20i وسّيارات  أسطوانات،  ثالث  من  مبحرّك 
محرّكات  تضّم  وكلها   ،xDrive18dو  ،sDrive18dو
العاملة  احملرّكات  قّوة  وتتراوح  أسطوانات.  أربع  من 
 X2 في طراز  103 كيلوواط/140 حصاناً  بالبنزين من 
استهالك  مجموع  يدوي،  تعشيق  )مع   sDrive18i
الوقود: 6.0�6.3 ليتر/100 كلم، ومجموع انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون: 144–138 غ/كلم**؛ مع ناقل حركة 
مزدوج،  تروس  ومبعّشق  سرعات  بسبع   Steptronic
كلم،  ليتر/100   5.9–6.2 الوقود:  استهالك  مجموع 
مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 141–135 غ/
في  حصاناً  كيلوواط/192   141 إلى  وصوالً  كلم**( 
 6.2�6.1 الوقود:  استهالك  )مجموع   X2 xDrive20i
ليتر/100 كلم، مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 

142–138 غ/كلم**(.
وتتفوق كوبيه النشاطات الرياضية هذه على أّي طراز 
منافس سابق أو حالي في ما تقدّمه من متعة قيادة 
هذه الفئة من السّيارات. فتلقى شخصيُتها الفريدة 

أهمية  يعّلقون  الذين  النشيطني  الشباب  إعجاب 
القيادة  عند  احلقيقية  واملتعة  الفردية  على  كبيرة 
وعلى األمور التي تتعّلق بأسلوب احلياة باإلضافة إلى 

التعدد الوظيفي.
 xDrive الرباعي  الدفع  ونظام  السّيارة  هيكل  ويقدّم 
توازناً  احلديثة  احملرّكات  وتؤّمن  كبيرة،  قيادة  متعة 
مثالياً بني الديناميكيات الرياضية والفعالية العالية. 
BMW Con� اوتضيف اخلدمات الرقمية من تكنولوجي
BMW ConnectedDrive Ser� وخدمات nectedDrive
vices املزيد من القّوة إلى جتربة BMW X2، وال سيما 
باتتا متوافرتني كلتيهما بنسخة  أّن هاتني اخلدمتني 

محدّثة.
ومن النظرة األولى، تبرز الطبيعة اجلريئة التي ال تقبل 
يجعلها  مما  اجلديدة،   BMW X2 سّيارة  في  املساومة 
جانب  إلى  وحّتى  حّلت.  أينما  االنتباه  تلفت  سيارة 
 BMW أي ،X الطرازَين األكبرين منها ضمن مجموعة
X4 وBMW X6، تعطي سّيارة BMW X2 انطباعاً ممّيزاً 
تصميُم  األمر  هذا  في  األساسي  والعامُل  ومختلفاً. 
بني  أساسي  بشكل  يجمع  الذي  اخلارجي  السيارة 
هيكل طراز BMW X املتني والتصميم املنساب واألبعاد 

املنخفضة االرتفاع التي تتسم بها سيارة الكوبيه.
وفي وصٍف لسّيارة BMW X2 اجلديدة، قال أدريان فان 
في  التصميم  لقسم  األوّل  املدير  نائب  هويدونك، 
لديناميكيات  BMW: “تُعدّ سّيارة BMW X2 جتسيداً 
الطراز  هذا  ويضفي  واملنفتحة.  العصرية  السّيارة 
الصغيرة  السّيارات  من  الفئة  هذه  على  املستقّل 

.BMW نفحة حماسية ونضرة وجديدة تتمّيز بها
بإطاللة   BMW X2 سّيارة  تتحّلى  الطريق،  وعلى 
 Mو M Sport رياضية مميزة تبرز بوضوح أكبر في طرازَي
Sport X. ويضّم هذا الطراز األخير عناصر تصميم من 

مجموعتي BMW M وBMW X على حدّ سواء.

شركة السيارات األوروبية تستقبل سّيارة 
BMW X2 اجلديدة يف صالة عرضها

املوزع  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
واملستورد احلصري لسيارات جاكوار الند روڤر 
في مملكة البحرين، للعمالء الكرام مجموعة 
اخلاصة  احلصرية  االكسسوارات  من  شاملة 

بسيارات رينج روڤر ورينج روڤر سبورت.
روڤر  رينج  بإمكان مالك سيارات  أصبح  فقد 
أحدث  من  االستفادة  سبورت  روڤر  ورينج 
عروض شركة السيارات األوروبية جاكوار الند 
روڤر، بتزويد مركباتهم بعتبات جانبية ثابتة 
بنسبة  مخفضة  بأسعار  للنشر  قابلة  أو 
زائر   20 ألول  حصريًا  العرض  هذا  ويأتي   .25%
الذين  العمالء  من  الشركة،  معرض  زوار  من 
يرغبون بتزويد مركباتهم بالعتبات اجلانبية. 
للنشر  القابلة  اجلانبية  العتبات  وتتمتع 
التميز  من  املزيد  تضفي  وعملية  بفخامة 
إضافتها على كل من  للمركبة، حيث ميكن 
سيارة رينج روڤر أو رينج روڤر سبورت بقيمة 

1,375 دينار بحريني فقط.
صعود  حركة  بتسهيل  اإلضافة  هذه  وتقوم 
الرباعي،  الدفع  سيارات  من  الركاب  ونزول 
الهيكل  على  األناقة  من  املزيد  تضفي  كما 
القابلة  اجلانبية  العتبات  وتُثبَّت  اخلارجي. 
وتظهر  متقن،  بشكل  السيارة  حتت  للنشر 
تلقائًيا بعد 1.5 ثانية من فتح باب السيارة أو 
عند التحكم بها من املفتاح الذكي املدمج، 
وتتميز  األبواب.  جميع  إغالق  عند  وتختفي 
بقدرة  للنشر  القابلة  اجلانبية  العتبات 
حولها  عوائق  أية  وجود  عند  االستشعار 
فتتوقف عن النشر للخارج عند وجود جسم 

قريب منها حتى تتفادى االصطدام به، 

األوروبية  السيارات  شركة 
جاكوار الند روڤر تقدم 
على  مذهلة  عروض 

القابلة  اجلانبية  العتبات 
روڤر  رينج  لسيارات  للنشر 

و رينج روڤر سبورت
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اجلدد مواليدهم  مبناسبة  التاليني  للموظفني  التهاني  أجمل  واملوظفني  اإلدارة  ترفع 

كوشي نيشا 

فاروق عمر 

جادين

توسل   و  محمد 

تنفيذي  سكرتير 

احلسابات مدير  مساعد 

ظيفةاملوظف لو لطفلا ا

املوزع  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري  واملستورد 
جاكوار  سيارة  وصول  عن  البحرين،  مملكة  في 

E-PACE مبعرضها في منطقة سترة.
وتعتبر جاكوارE-PACE  سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات املدمجة بخمسة مقاعد، وجتمع 
بني تصميم وأداء سيارات جاكوار الرياضية في 
سيارة رباعية الدفع ذات مقصورة رحبة وتتمتع 
السيارة  وتتسم  العملية.  املزايا  من  بالعديد 
الديناميكية  والقيادة  التصميم  مبزايا  اجلديدة 
تضفي  والتي  جاكوار  سيارات  بها  تعرف  التي 
طابعاً عملياً على هويتها، إلى جانب التقنيات 
دائم  اتصال  على  السائق  تبقي  التي  املتطورة 

بالعالم اخلارجي.
وتستوحي جاكوارE-PACE  تصميمها اخلارجي 
بشبكة  تتميز  وهي   ،”F-TYPE“ سيارة  من 
مظهراً  متنحها  التي  واألبعاد  األمامية  جاكوار 
املعّلقة  األجزاء  مسافة  قصر  وكذلك  أنيقاً، 
واجلوانب  واخللف  األمام  من   ”overhangs“
عدا  جريئاً،  مظهراً  السيارة  متنح  التي  القوية 
التي  الرشيقة  الديناميكية  حركتها  عن 
وتتجلى  فوري.  بشكل  التحكم  سهولة  تتيح 
الرياضية  جاكوار  سيارات  متيز  التي  اللمسات 
وتصميم  السقف  خط  انسيابية  خالل  من 

النوافذ اجلانبية املميزة.

االتصال  من  عاٍل  مستوى   E-PACE جاكوار 
والذكاء واملرونة والتجاوب 

من  عاٍل  مبستوى   E-PACE جاكوار  تتمتع 
االتصال والذكاء؛ إذ تضم بني مكوناتها شاشة 
اللمس  بوصات تعمل بطريقة   10 عرض قياس 
تطبيقاتهم  مع  االرتباط  للعمالء  وتتيح 
In- نظام  ويتيح   .Spotify ذلك في  مبا   املفضلة 

Control من “جاكوار الند روڤر” للعمالء احلفاظ 
على السيارة آمنة متاماً من خالل تعقبها على 
هواتفهم الذكية مع استدعاء خدمات الطوارئ 
كما  للحوادث،  التعرض  عند  تلقائي  بشكل 
الوقود  من مستويات  التحقق  للسائقني  تتيح 
باستخدام  بعد  عن  املقطوعة  واملسافات 

إطالق جاكوار E�PACE ألول مرة يف معرض شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر مبملكة البحرين

الهاتف الذكي أو الساعة الذكية. وميكن للعمالء 
حتى  أو  السيارة  داخل  احلرارة  بدرجة  التحكم 

.InControl تشغيلها عن بعد باستخدام نظام
داخلية  مبساحة   E-PACE جاكوار  وتتمتع 
استثنائية ضمن فئتها، حيث تتسع هذه السيارة 
الرياضية املتعددة االستخدامات املدمجة خلمسة 
فسحة  مع  تامة  براحة  يجلسون  أشخاص 
أن  كما  واخللفية.  األمامية  املقاعد  بني  واسعة 
الوصالت  بواسطة  اخللفي  التعليق  نظام  بنية 
لصندوق  إضافية  مساحة  فرد  تتيح  املتكاملة 
ومجموعة  أطفال  عربة  وضع  يتيح  مبا  األمتعة 
من مضارب اجلولف وحقيبة سفر كبيرة.  وتتوفر 
بقوة  “إجنينيوم”  البنزين  مبحرك   E-PACE جاكوار 
300 حصان وتسارع من 0 – 100 كم في الساعة 
في غضون 6,4 ثانية قبل أن يبلغ السرعة القصوى 

احملددة إلكترونياً 243 كم في الساعة.
في العجالت  رباعي  النشط  الدفع  نظام  يعتبر 
E-PACE  األول من نوعه في سيارات جاكوار. ويجمع 
الدفع  وقوة  الفائقة  اجلر  قوة  بني  الذكي  النظام 
سيارات  في  اخللفية  العجالت  بها  تتمتع  التي 
جاكوار. كما يوفر إمكانات هائلة على صعيد عزم 
ويعزز  للسيارة  األمثل  االستقرار  يتيح  مبا  الدوران 
في  الوقود  استهالك  في  والكفاءة  الديناميكية 

جميع الظروف وحاالت الطقس. 
وتتسمE-PACE  بأحدث تقنيات السالمة وأنظمة 
املزودة  املتطورة  الكاميرا  مثل  السائق؛  مساعدة 

على  املساعدة  “نظام  تدعم  والتي  بعدستني 
السيارة  تزويد  مت  كما  املسار”.  ضمن  البقاء 
الرادار  وأجهزة  الكهربائي”  التوجيه  “نظام  بـ 
املساعد  “النظام  وظيفة  لتأدية  اخللفية 
النشط للبقعة العمياء”، وذلك بهدف احلد من 
الطرقات  على  اجلوانب  من  االصطدام  مخاطر 
حركة  رصد  “نظام  ويساعد  املسارات.  متعددة 
املرور األمامية” اجلديد على تنبيه السائقني من 
حيث  التقاطعات  عند  املركبات  من  االقتراب 
تكون الرؤية محدودة. فضالً عن العديد من املزايا 
الوسادة  مثل  السالمة  مبجال  األخرى  املتطورة 
الهوائية حلماية املشاة، والتي تفتح من أسفل 

احلافة اخللفية لغطاء احملرك عند االصطدام. 
املزودة  جاكوار  سيارات  أول    E-PACEوتعّد
باجليل اجلديد من تكنولوجيا “عرض املعلومات 
لهذه  وميكن  الشركة.  توفرها  التي  والسرعة” 
الشاشة املتطورة عرض نحو %66 من املعلومات 
شكل  على  للسيارة  األمامي  الزجاج  على 
من  عالية  وبدرجة  وملونة  كبيرة  رسومات 
الوضوح. حيث تستعرض املعلومات األساسية 
بشكل  املالحة  واجتاهات  السيارة  سرعة  مثل 
واملستجدات  التنبيهات  عرض  مع  دائم، 
والسالمة  والترفيه  املعلومات  بنظام  املتعلقة 
ومزايا الراحة، وكل ذلك في مجال رؤية السائق 
عن  بعيداً  نظره  إلشاحة  حاجته  يقلل  مما 

الطريق.


