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أعزائي قراء اإلنطالقة ،
العدد  مع  أخرى  مرة  بكم  اللقاء  يتجدد 
“االنطالقة”،  الربعية  مجلتنا  من  اجلديد 
شاكرًا لكم اهتمامكم ومتابعتكم من 
وفعاليات  وأخبار  أنشطة  آلخر  خاللها 
مجموعة استثمارات الزياني، مقدرًا ثقة 

عمالئنا االوفياء.
ورائعة  موفقة  املاضية  التسعة  الشهور  كانت  لقد 
الى  اإلقتصادية  احلياة  دورة  عودة  مع  لنا  بالنسبة 
طبيعتها بعد جائحة كورونا وواصلت اجملموعة خالل 
عمالءها  جتاه  القيمة  مبادراتها  إطالق  الفترة  تلك 
الترويجية  العروض  من  العديد  وتقدمي  وشركاءها 
وصول  عن  اإلعالن  إلى  إضافة  لهم  املذهلة  والفرص 
تشكيلة جديدة ومميزة من السيارات من أحدث الطرازات 
وتلبية  التجاري  السوق  احتياجات  مع  تتماشى  التي 
اجملموعة  وتضع جميع شركات  األوفياء.  زبائننا  رغبات 
دائماً رضى العمالء وقبولهم في صلب أعمالها وضمن 
أولوياتها، كما تتطلع إلى إطالق املزيد من املنتجات ذات 
املواصفات الرائعة واملميزة والتي حترص على االلتزام بها 

وبأعلى املستويات واملعايير الدولية واجلودة العالية.
 IONIQ5 من جهة أخرى، أطلقت الشركة سيارة هيونداي
اإللكترونية اجلديدة كلياً والتي فازت بالعديد من اجلوائز 
في عام 2021 مبا في ذلك أفضل سيارة لعام 2022/2021. 
وإضافًة لذلك، تشارك فيرست موتورز في احلملة التي 
“لتوحيد  القرن  “هدف  عنوان  حتت  هيونداي  أطلقتها 
العالم من أجل االستدامة من خالل الشراكة مع املبادرة 
الوطنية للتنمية الزراعية لدعم مبادرة “دمت خضراء” 
رعاية  حتت  إطالقها  مت  للتشجير  وطنية  حملة  وهي 
صاحبة السمو امللكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، قرينة ملك البحرين املعظم حفظها اهلل ورعاها 
رئيسة اجمللس األعلى للمرأة رئيسة اجمللس االستشاري 
عن  ونعبر  كما  الزراعية.  للتنمية  الوطنية  للمبادرة 
فخرنا واعتزازنا باحتالل طرازا جينيسيسGV70  السيارة 
الرياضية متعددة االستخدامات وG80 سيدان املُعدلة، 
مراكز أولى متقدمة، ضمن قائمة أفضل الطرازات في 
JD Pow� اإلحصائية الدراسة  وذلك بحسب   فئتهما، 

املتحدة  الواليات  في  السيارات  بأداء  املعنية   er 2022
وتنفيذها وتصميمها )APEAL(. كما احتلت جينيسيس 
املرتبة الثانية بني العالمات التجارية املتميزة في الدراسة 
نفسها. ففي هذا اإلطار أعلنت شركة الزياني لألغذية، 
التابعة جملموعة  األغذية  قطاع  في  االستثماري  الذراع 
استثمارات الزياني، مؤخرًا عن إطالق الفرع 15 لكوستا 
كوفي في مملكة البحرين، ويقع املتجر الذي يقدم خدمات 

بالقرب  زايد،  السيارة في مدينة  طلبات 
من عدة مواقع حيوية منها مركز خدمات 
واملاء  الكهرباء  لهيئة  التابع  املشتركني 

وسلطان مول. 
على صعيد اخر قدمت شركة السيارات 
واملعتمد  احلصري  الوكيل  األوروبية، 
لسيارات مجموعة BMW في البحرين، 
فرصة مذهلة لعمالئها خالل شهر أغسطس المتالك 
سيارة BMW الفئة الرابعة، بسعر يبدأ من 404 دينار 
العديد من اإلضافات  ومنحهم  بحريني فقط شهرياً 
 MG( موتور‘  جي  ’إم  احتفلت  كما  املذهلة.  واخليارات 
وذلك  املتمّيزة،  مسيرتها  ضمن  بارزة  بخطوة   )Motor
للتصدير  صة  اخملصَّ مليون   1 رقم  املركبة  خروج  مع 
الدولي عن خط اإلنتاج. وهذا الطراز األسطوري هو من 
نوع MG ZS اجلديد، وبالتالي فإنه يشكّل رمزاً لإلجنازات 
قها العالمة التجارية بريطانية املنشأ.  املبِهرة التي حتقِّ
من جهتها، أعلنت شركة السيارات األوروبية، الوكيل 
 Jaguar Land Rover (واملوزع احلصري جلاكوار الند روفر
( الفاخرة في اململكة، عن إطالق تشكيلة جديدة ومميزة 
من سيارات جاكوار الند روفر بطرازها اجلديد لعام 2022، 
كما ميكن للعمالء اآلن تصميم سياراتهم مبا يتماشى 

مع تطلعاتهم واحتياجاتهم الفردية. 
للتأجير  الزياني  شركة  أطلقت  لذلك،  إضافًة 
العودة  تأجير  عرض  عن  باإلعالن  الترويجية  حملتها 
من  اعتبارًا  كريتا  هيونداي  سيارة  على  املدرسة  إلى 
اخلدمات  من  جودة  وبأعلى  املاضي  سبتمبر  من  األول 
صفحات  على  جتدونها  وافية  تفاصيل  والصيانة.  
العدد  هذا  ينال  أن  متمنيا  دائما  املتجددة  مجلتكم 
على استحسان عمالءنا األوفياء كما أمتنى لكم املزيد 
من النجاح والتوفيق سواء على املستوى الشخصي 
وأنشطة شركاتكم. كما  أعمالكم  أو على مستوى 
في  العمل  فرق  جلميع  وإمتناني  تقديري  عن  أعرب 
شركات اجملموعة مؤكداً حرص اإلدارة العليا للتواصل 
اإلجنازات  من  املتميز  املستوى  على  للحفاظ  معكم 
أهداف  لتحقيق  وتعاونكم  بتفانيكم  حتققت  التي 
للوصول  نسعى  التي  اإلجنازات  من  للمزيد  اجملموعة 
اليها.  اإلصدار اجلديد الذي بني أيديكم يضم العديد 
نطلعكم  أن  حرصنا  التي  والفعاليات  األنشطة  من 
التواصل  استمرار  بأهمية  منّا  إميانًا  وذلك  عليها، 
ولثقتكم  لكم  تقديرنا  عن  لكم  ولنعبر  معكم، 
عملية  في  لنا  املستمر  وتشجيعكم  ودعمكم  فينا 
للجميع  حتياتي  األفضل.   لتقدمي  والتطوير  التحديث 
من  اجلديد  العدد  حملتويات  ممتعة  بقراءة  متنياتي  مع 

الذراع  لألغذية،  الزياني  شركة  أعلنت 
جملموعة  التابعة  األغذية  قطاع  في  االستثماري 
 15 الفرع  إطالق  عن  مؤخرًا  الزياني،  استثمارات 
البحرين. ويقع املتجر  لكوستا كوفي في مملكة 
مدينة  في  السيارة  طلبات  خدمات  يقدم  الذي 
بالقرب من عدة مواقع حيوية منها مركز  زايد، 
واملاء  الكهرباء  التابع لهيئة  خدمات املشتركني 

مول. وسلطان 
مقهى  أول  هو  اجلديد  الفرع  أن  إلى  يشار 
يتبنى  األوسط  الشرق  منطقة  في  لكوستا 
مت  تصميم  مفهوم  وهو   ،‘Uplift ’ تصميم 
التجارية،  العالمة  تطور  من  كجزء  تطويره 
املتجر  بتجربة  االرتقاء  على  التركيز  مع 
شكل  تصميم  مت  حيث  كوفي،  كوستا  لعمالء 
مريحة  بيئة  لتوفير  اجلديد  املتجر  وأسلوب 
واحتياجاتهم  كوستا  زبائن  متطلبات  تلبي 

قادمة. لسنوات  املتغيرة 
االفتتاح،  مبناسبة  واحتفااًل  ذلك،  على  عالوة 
 50 ألول  مجانية  مشروبات  الفرع  سيقدم 
عمياًل يومًيا ملدة أسبوعني، وذلك لزبائن طلبات 
ليقدم  مساًء،   5 الساعة  من  بدًءا  السيارة، 
اخليارات  لتجربة  القهوة  حملبي  رائعة  فرصة 
املصمم  كوستا  متجر  يقدمها  التي  املميزة 
ولتلبية  األذواق،  جميع  ليناسب  خصيًصا 
اجلديدة  النكهات  تذوق  محبي  احتياجات 
مع  سواء،  حد  على  التقليدية  األذواق  وأصحاب 
إلى  باإلضافة  املبتكرة  املشروبات  من  مزيج 

احملبوبة. الكالسيكية  املشروبات 
يتبع

w w w . a l z a y a n i . c o m   2022 اإلصدار 66الربع الثالث

’كوستا كويف‘ تفتتح فرعها 
اجلديد يف مدينة زايد
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األوروبية،  السيارات  شركة  أطلقت   
وهي املستورد واملوزع احلصري لسيارات 
جاكوار الندروفر الفاخرة في البحرين، 
حملة صيفية على قطع غيار أصلية 
جاكوار،  لسيارات  واكسسورات 
املكابح  أقراص  العرض  هذا  ويشمل 

والوسادات بأسعار مخفضة. 
وتسعى الشركة من خالل هذه احلملة 
التي تستمر حتى نهاية سبتمبر تقدمي 
املكابح  أقراص  على  مميزة  خصومات 
كما  جاكوار،  لسيارات  والوسادات 
يشمل العرض فحص مكيف السيارة 
الصيف،  لفصل  السيارة  لتجهيز 
وباإلضافة إلى فحص مجاني لسالمة 

السيارة وخصم على االكسسوارات.
كما بإمكان العمالء اآلن حجز موعد 
مواقع  على  اإلنترنت  عبر  خدماتهم 
www. اإللكترونية  الندروفر  جاكوار 
www. و   jaguar�bahrain.com

خالل  من   landroverbahrain.com

خطوات بسيطة لضمان حصولهم 
على جتربة سلسة وسهلة. 

وقال آندي وولي، مساعد املدير العام  
نتطلع  األوروبية:”  السيارات  جملموعة 
اخلدمات  أفضل  تقدمي  الى  باستمرار 

وبأسعار  األعزاء  لعمالئنا  واحللول 
هذا  حتقيق  أجل  ومن  مقبولة. 
الصيفية  حملتنا  إطالق  مت  السعي 
احتياجات  لتلبية  تهدف  التي 
اخملتلف  العمالء  حياة  وأسلوب 

عروض  بتصميم  فقمنا  واملتنوع، 
الوعي  لزيادة  الصيفية  احلملة  هذه 
تضمن  التي  األصلية  الغيار  بقطع 
املوثوقية والسالمة، لذا ندعو اجلميع 

لالستفادة من هذه العروض”.

السيارات األوروبية تطلق محلتها الصيفية على قطع غيار جاكوار 

شركة الزياين لألغذية 
تفتح “األول من نوعه 
يف الشرق األوسط” 

كوستا كويف يف 
مملكة البحرين

1 رقم  الصفحة  من  يتبع 
الزياني لألغذية على  عملت شركة 
توسع العالمة التجارية منذ حصول 
الكاملة  احلقوق  على  البحرين 
املقاهي  شركة  وتشغيل  لتطوير 
اململكة  من  تتخذ  التي  الشهيرة 
ديسمبر  في  لها  مقراً  املتحدة 
2019، مما جعل قهوة كوستا الرائعة 
قائمة  وخيارات  يدويًا  املصنوعة 
في  تقدمها  التي  اللذيذة  الطعام 
أنحاء  جميع  في  العمالء  متناول 

مملكة البحرين.
الفروع  قائمة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
مؤخرًا  إطالقها  مت  التي  األخرى 
في  كوفي  كوستا  مقهى  تشمل 
مت  الذي  السيارة  لطلبات  املشربية 
وكوستا  السنابس،  في  افتتاحه 
املؤيد  برج  بجوار  الساحة  كوفي 

السيف. ضاحية  في 
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استثمارات الزياين تنظم بطولة البولينج  
نظمت مجموعة استثمارات الزياني بطولة البولينج للموظفني من االقسام 
اخملتلفة في مركز الدانة للبولينج في شهر أكتوبر. وهدفت الفعالية توفير 
جو عائلي و مريح للموظفني من خالل عدد من األنشطة، حيث استهدفت 
تكرمي  مت  واالستمتاع  املتعة  من  ليلة  وبعد  املوظفني.  من  العديد  البطولة 

الفائزين في البطولة.
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MG Mo� موتور‘  جي  ’إم  )احتفلت 
مسيرتها  ضمن  بارزة  بخطوة   )tor
املركبة  خروج  مع  وذلك  املتمّيزة، 
للتصدير  صة  اخملصَّ مليون   1 رقم 
وهذا  اإلنتاج.  خط  عن  الدولي 
 MG نوع  من  هو  األسطوري  الطراز 
يشكّل  فإنه  وبالتالي  اجلديد،   ZS
قها  حتقِّ التي  املبِهرة  لإلجنازات  رمزاً 
املنشأ  بريطانية  التجارية  العالمة 
التصدير  عمليات  باشرت  أن  منذ 
ِقَبل  من  عليها  االستحواذ  بعد 
)SAIC Motor( سنة  موتور‘  ’سايك 

.2007
سياراتها  ببيع  حالياً  جي‘  ’إم  تقوم 

ويُعّد  العالم،  حول  دولة   84 في 
أسواقها  أحد  األوسط  الشرق 
سنوات  ثمان  وخالل  الرئيسية. 
العالمة  إطالق  ومنذ  فقط، 
’معرض  خالل  رسمياً  التجارية 
’إم  باعت  للسيارات‘،  الدولي  دبي 
سيارة   ١٢٠,٠٠٠ من  أكثر  جي‘ 
للشعبية  وكنتيجة  املنطقة.  في 
بها،  حتظى  التي  جداً  املتنامية 
املرتبة  حتتّل  اآلن  الشركة  أصبحت 
السيارات  مصنِّعي  بني  السادسة 

األوسط. الشرق  في  املتواجدين 
هذا النجاح يظهر أيضاً في العديد 
مع  األخرى،  الدولية  األسواق  من 

العالم  حول  العمالء  استمتاع 
اجلودة  عالية  القيادة  بتجارب 
جي‘.  ’إم  سيارات  توفرها  التي 
حالياً  التجارية  العالمة  وتُعتَبر 
 18 في  جتارية  عالمات   10 أول  بني 
ونيوزيلندا  أستراليا  فيها  مبا  دولة، 

السعودية. العربية  واململكة 
من  جي‘  ’إم  مالكو  ويستفيد 
التي يقوم بها األخّصائيون  األعمال 
األبحاث  مراكز  في  املاهرون 
مع  للشركة،  التابعة  والتطوير 
واسعة  بشهرة  الطرازات  متتُّع 
ملِفتة  تصاميم  من  به  تتمّيز  ملا 
واحتوائها  للمال  عالية  وقيمة 

األمثلة  وأحد  التقنيات.  أحدث  على 
املركبة  هي  جي‘  ’إم  جناح  على 
االستعماالت  متعدَّدة  الرياضية 
أصبحت  التي   MG ZS SUV( طراز  (
مبيعاً  األكثر   SUVالـ طراز  اآلن 
دول  بني  من  وتشيلي  أستراليا  في 
أخرى. أما في الشرق األوسط، فقد 
التي  الطرازات  من  مجموعة  تركت 
 ZST، مثل  مؤخراً  طرحها  جرى 
أثراً   GTو  RX8 Black Edition
مجموعة  وصول  توسعة  مع  ممّيزاً، 
إلى العمالء وتعزيز  ’إم جي‘  طرازات 
ومكانتها  جاذبيتها  مستويات 

أكثر. 

اجلديد،  الدراسي  العام  انطالق  مع 
للتأجير  الزياني  شركة  أعلنت 
العودة  تأجير  عرض  إطالق  عن 
هيونداي  سيارة  على  املدرسة  إلى 
سبتمبر  من  األول  من  اعتبارًا  كريتا 

.٢٠٢٢
باجلودة  تعتني  للتأجير  الزياني 
تقدم  حيث  والسالمة،  والتنوع 
مجموعة  والشركات  لألفراد 
بأعلى  للتأجير  املركبات  من  واسعة 

والصيانة. اخلدمات  من  جودة 

سيارة التصدير الرقم 1 مليون من ’إم جي‘ خترج عن خط اإلنتاج

للتأجري  الزياين  شركة 
تطلق محلة تروجيية 
مبناسبة العودة إىل 

املدارس
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أقامت مجموعة استثمارات الزياني يوماً ترفيهياً للموظفني تضمن سباق 
كاياك باإلضافة للعديد من األلعاب املائية األخرى. ويأتي تنظيم هذا اليوم 
املتميزة بني موظفي مختلف  العالقات  توطيد  اجملموعة على  ضمن حرص 
بيئة  لترسيخ  الدائم  سعيها  ضوء  في  مظلتها  حتت  املنطوية  الشركات 

عمل فريدة وقادرة على إبراز قدرات وطاقات املوظفني. 

استثمارات الزياين تقيم يومًا ترفيهيًا للموظفني
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للسيارات‘  ’الزياين 
البطولة  ترعى 

للكرة  السادسة 
للجالية  الطائرة 

الفلبينية يف دول 
التعاون  جملس 

  

 F�PACE جاكوار  سيارة  أصبحت 
وقٍت  أي  من  جاذبية  أكثر  اآلن 
الطراز  إضافة  بعد  وذلك  مضى، 
 R�Dynamic اجلديد  احلصري 
التكنولوجيا  حتسني  مع   ،Black
اخلاصة بصحة الركاب واالتصاالت 
كافة  في  السائق  ومساعدة 

الطرازات.
 F�PACE R�Dynamic ويأتي طراز 
ومواصفات  مميز  بتصميم   Black
التصميم  باقة  تتضمن  محّسنة، 
أغطية  تتضمن  التي  السوداء 
اجلانبية،  للمرايا  المعة  سوداء 
زجاج  مع  ثابتاً،  بانورامياً  وسقفاً 
السوداء  والتشطيبة  اخلصوصية، 
 20 بقياس  للعجالت  الالمعة 

بوصة.
طرازات  كافة  حال  هي  وكما 
R�Dynam� يتوفر طراز   ،F�PACE

محرّكات  من  مبجموعة   ic Black
شديدة  احملّسنة  “إجنينيوم” 
من  ابتداًء  واالستجابة،  الكفاءة 
األسطوانات  رباعي  الديزل  محرّك 
والطاقة  حصان   163 بقّوة 
إلى   ،)MHEV( اخلفيفة  الهجينة 
القابل  الهجني  البنزين  محرّك 
 404 بقّوة   )PHEV( للشحن 

حصان.
التصميم  مدير  هاتون،  آدم  وقال 
“تشكّل  جاكوار:  في  اخلارجي 
متعددة  رياضية  سيارة   F�PACE
مع تصميم  األداء،  فائقة  األغراض 
سواها،  عن  ميّيزها  وحضور  مهيب 
إنشاء  على  العمل  منحنا  وقد 
اجلديد   R�Dynamic Black طراز 
املنحوت  مظهرها  لتعزيز  فرصة 
وحضور  تأثير  وحتقيق  والهادئ، 

أكبر”. بصري 
 F�PACE كما زوّدت جاكوار سيارة
في  التكنولوجيا  من  باملزيد 
لتحسني صحة  مختلف طرازاتها، 
امليزات  بينها  ومن  الركاب،  وراحة 
الهواء  لتحسني  اجلديدة  الذكية 
الكبير  الدعم  مع  السيارة،  داخل 
مساعدة  أنظمة  توفره  الذي 
ستصبح  كما  اجلديدة.  السائق 
إضافة  خالل  من  قريباً  االتصاالت 
املتصلة”**،  “البرمجيات  حتديثات 
باستخدام  الالسلكي  واالتصال 

توفير  Apple CarPlay، مع  تطبيق 
الوقت  في   Android Auto تطبيق 

نفسه.

طراز R-Dynamic Black اجلديد
 F�PACE سيارة  مظهر  ترقية  متت 
املعزز والديناميكي من خالل إصدار 
R�Dynamic Black املزوّد مبزيج من 

امليزات الفريدة.
ومت حتسني باقة التصميم السوداء 
المعة  سوداء  تشطيبة  بإضافة 
والشبك  األبواب  مرايا  أغطية  إلى 
النوافذ  وإطارات  وإطاره،  األمامي 
مع  التهوية،  وفتحات  اجلانبية، 
والستار  الواثب،  جاكوار  شعار 
وتتوافق  اخللفي.  والشعار  اخللفي 

مع  ممتاز  بشكل  التعديالت  هذه 
املقّدمة   ،”1067 “ستايل  عجالت 
مع  الالمع،  األسود  باللون  أيضاً 
تبرز  التي  احلمراء  الفرامل  وسائد 

العجالت. تصميم 
ليشمل  األسود  الطابع  ويستمر 
الالمعة  السوداء  السقف  سكك 
للطرازات  املتوفر  الفضية  من  بدالً 
العادية، إلى جانب سقف بانورامي 
 F�PACE سيارة  وتتوفر  ثابت. 
األلوان  بكافة   R�Dynamic Black
اخلارجية، مع تشطيبة واحدة ثابتة، 
تتضمن  معدنية  ألوان  وسبعة 
“أستوني” )Ostuni( األبيض اجلديد، 

مع طالئني معدنيني فاخرين. 
ومت إثراء املقصورة الداخلية املتقنة 

عبر   R�Dynamic Black طراز  في 
من  فحمية  ساتان  كسوة  إضافة 
مع  الطبيعي،  املرّان  شجر  خشب 
الدوّاسات املعدنية الالمعة. إضافة 
بالهدوء  اإلحساس  تعزيز  مت  لذلك 
“إضاءة  ميزة  خالل  من  واإلتقان 
 Premium( املمتازة”  املقصورة 
لكل  يتوفر  كما   .)Cabin Lighting
الطرازات اآلن 30 خياراً لأللوان، بدالً 

من 10 ألواٍن كانت متوفرة سابقاً.

راحة أكبر وصحة أفضل
هواء  تأين  نظام  تطوير  خالل  من 
الهواء  تصفية  ونظام  املقصورة 
مبعيار 2.5 بيكومتر، واللذين أضيفا 
املاضي  العام   F�PACE لسيارة 
إلزالة مسببات احلساسية والروائح 
النفاذة والشوائب الدقيقة، يتضمن 
املقصورة  هواء  “تصفية  نظام 
 Cabin Air Purification( املعزز” 
لتحسني  إضافيتني  ميزتني   )Plus
هواء املقصورة بشكل أكبر، وضمان 

صحة وراحة الركاب.
باسم  األولى  امليزة  وتستخدم 
الهواء” )Air Purge( مراوح  “تطهير 
قبل  الهواء  وتدوير  التكييف  نظام 
الرحلة، لتجديد الهواء داخل سيارة 
من  ذلك  ويتم  األبواب،  فتح  قبل 
خالل حتديد موعد االنطالق مسبقاً 
أو  والترفيه،  املعلومات  نظام  من 
Jagaur Re� تطبيق  باستخدام 

.mote
الكربون  أكسيد  ثاني  حساس  أما 
وينّظم  فيراقب  املقصورة  في 
الكربون  أكسيد  ثاني  مستويات 
داخل السيارة، حيث يزداد تركيز هذا 
إن  الوقت  مرور  الهواء مع  الغاز في 
كان التكييف مستخدماً بوضعية 
تدوير الهواء لفترات طويلة، أو حني 
ذات  مناطق  ضمن  السيارة  تتحرك 

هواء ملّوث. 

طرح طراز جديد من سيارة جاكوار F-PACE وحتسني ميزاتها التكنولوجية
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جمموعة استثمارات الزياين تنظم محلة للتربع بالدم بالتعاون 
التخصصي ومستشفى امللك محد اجلامعي البحرين  مسشتفى 

استثمارات  مجموعة  نظمت 
بالتعاون  بالدم  التبرع  حملة  الزياني 
التخصصي  البحرين  مستشفى  مع 
اجلامعي.  حمد  امللك  ومستشفى  و 
هي  احلملة  هذه  من  الهدف  كان  و 
املوظفني  تثقيف  و  الوعي  نشر 

بالدم.  التبرع  إلى  احلاجة  بشأن 

  

األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
الند  جلاكوار  احلصري  واملوزع  الوكيل 
إطالق  عن  اململكة،  في  الفاخرة  روفر 
سيارات  من  ومميزة  جديدة  تشكيلة 
جاكوار الند روفر بطرازها اجلديد لعام 
2022، كما ميكن للعمالء اآلن تصميم 
سياراتهم مبا يتماشى مع تطلعاتهم 

واحتياجاتهم الفردية.
تعتبر سيارة رينج روفر اجلديدة 2022 
اجلديدة  روفر  الند  تشكيلة  في  األبرز 
الرائع للسيارة  العرض  بعد  خصوصاُ 
الذي أقامته الشركة في نوفمبر2021، 
حيث من املتوقع وصولها إلى البحرين 
في مايو. أما سيارة رينج روفر الرياضية 
اجلديدة فسيتم الكشف عنها عاملياً 
في أبريل 2022 وستتوفر في األسواق 

في نهاية عام 2022.
 2022 فيالر  روفر  رينج  إطالق  مت  كما 
والند روفر ديفندر 90 و 110  في يناير 
ستصل   130 ديفندر  حني  في   2022
إلى البحرين في الربع األخير من عام 
ستطلق  ذلك،  إلى  باإلضافة   .2022
تشكيلة  األوروبية  السيارات  شركة 
جديدة من سيارات جاكوار كجاكوار 
F �Paceالتي  وجاكوار   E�Pace
ستصل إلى اململكة في أبريل 2022. 

وفي تعليق له على الطرازات اجلديدة 
مساعد  وولي،  آندي  قال  املميزة، 
السيارات  جملموعة  العام  املدير 
األوروبية: “ نضع رضى العمالء وتلبية 
اعمالنا  صلب  في  احتياجاتهم 
السيارات  في  أولوياتنا  وضمن 
عن  لإلعالن  سعداء  نحن  األوروبية. 
سيارات  من  اجلديدة  التشكيلة 
خصوصاً  روفر2022،  الند  جاكوار 
بأفضل  املاضي  العام  أنهينا  أن  بعد 
رينج  طراز  إطالق  خالل  من  شكل 
أيضاً  نتطلع  كما  كلياً،  اجلديد  روفر 
واملميزة  اجلديدة  التشكيلة  إلطالق 

للسيارات لهذا العام.
من  اجلديدة  التشكيلة  إعالن  ومع 

روفر2022،  الند  جاكوار  سيارات 
روفر بتجربة  سيستمتع عشاق الند 
قيادة مشوقة، خاصة بعد الكشف 
األيقونية  الرباعي  الدفع  سيارة  عن 
توفر  التي   2022 اجلديدة  روفر  رينج 
واملتانة  والتنوع  واألناقة  الفخامة 
لتناسب أسلوب حياة كافة العمالء. 
 2022 جاكوار  طرازات  تطوير  مت  كما 
والتطور  الراحة  العمالء  لتمنح 
وقت  أي  من  أكثر  التكنولوجي 

مضى. 
األوروبية  السيارات  شركة  تتيح 
ملدة  والصيانة  الضمان  خدمات 
 ، مجاني  بشكل  سنوات  خمس 
قيادة   جتربة  حجز  ميكنكم  واآلن 

من  اجلديدة  التشكيلة  وأداء  قوة 
وجود  الى  باإلضافة  السيارات، 
األوروبية  السيارات  من  اخلبراء 

لإلجابة على أي أسئلة. 
مع  التواصل  الرجاء  املزيد،  ملعرفة 
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
آخر  تابعوا  او   17460460 على  روفر 
على  فيسبوك  في  جلاكوار  منشور 
 Euro Motors – Jaguar Bahrain
emjag� على   انستغرام  في  @او 

الندروفر  عن  أيضاً  و   uarbahrain
 Euro Motors على  فيسبوك  في 
على  أو   – Land Rover Bahrain
emlandrover� على  @انستغرام 

.bahrain

شركة السيارات األوروبية تعلن عن التشكيلة جديدة من سيارات جاكوار الند روفر 2022
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 )MG Motor( موتور‘  جي  ’إم  أكّدت 
الطقس  في  باختبارات  تقوم  أنها 
املتمّيزة  مركبتها  على  احلار 
 Marvel طراز  بالكامل  الكهربائية 
R في الشرق األوسط. ويشكّل هذا 
األمر مرحلة حيوية بالنسبة لعالمة 
ظل  في  التجارية   )MG( جي‘  ’إم 
سعيها لتمهيد الطريق أمام إطالق 
سيارات كهربائية بالكامل في هذه 
املنطقة. ولقد مت الدفع باملركبة إلى 
حدودها القصوى كجزء من عمليات 
وظروف  حاالت  في  عديدة  تقييم 
مختلفة وسط الطقس احلار، وذلك 
مع  السيارة  توافق  ضمان  ألجل 
املعايير العالية التي تتمّيز بها باقي 

طرازات مجموعة منَتجات ’إم جي‘.
 ‘Marvel R جي  ’إم  تتبنّى 
متقدِّمة  تصميمية  فلسفة 
املركبة  ومتنح  املستقبل  عن  تعّبر 
تتمّيز  وهي  وقوياً.  جاذباً  حضوراً 
متعّددة  رياضية  مركبة  بكونها 
االستعماالت )SUV( ريادية كهربائية 
من  االنبعاثات  ومنعِدمة  بالكامل 
’إم جي‘، وتوفر مستويات ال تُضاهى 
والراحة  بفئتها من اخلصائص  رائدة 
ومدى  واالعتمادية  والسالمة 
الطبيعة  املركبة  متثِّل  كما  القيادة، 
للعالمة  والتقدُّمية  الديناميكية 
املرحلة  إجراء  مت  ولقد  التجارية. 
األولى من االختبارات اإلقليمية على 
Marvel R في دولة اإلمارات العربية 
ظروف  وفي   2021 سنة  املتحدة 
فتجري  اآلن  أما  برودة.  أكثر  مناخية 

في  االختبارات  من  الثانية  املرحلة 
في  جداً  حارّة  مناخية  ظروف  ظل 
دول  أسواق  كل  في  وقريباً  اإلمارات 

مجلس التعاون اخلليجي.
املدير  لي،  توم  قال  هذا،  حول 
التنفيذي لدى ’إم جي‘: “عندما أعدنا 
الشرق  في  جي‘  ’إم  عالمة  إطالق 
مع  دوماً  بالعمل  ألتزمنا  األوسط، 
للشركة  الرئيسي  املقرّ  في  فريقنا 
والتعزيز  التطوير  ضمان  بهدف 
بشكل  وجتهيزها  ملنَتجاتنا  املستمر 
املناخية  للظروف  وفقاً  مثالي 
من  وهذا  سوق.  كل  في  السائدة 
مركباتنا،  جعل  يضمن  أن  شأنه 
الكهربائية   Marvel R وباألخّص 
في  قدرة  األكثر  بني  من  بالكامل، 
التقييمات،  هذه  وعبر  أسواقنا.  كل 
طرح  عملية  من  أكثر  نقترب  نحن 
الطرازات  من  مشّوقة  مجموعة 
في  عمالئنا  لصالح  الكهربائية 
لتبنّي  واجلاهزين  األوسط  الشرق 

أسلوب احلياة الكهربائي بالكامل.”
تتمّيز Marvel R من ’إم جي‘ بكونها 
ببطارية  بالكامل  كهربائية   SUV
الذين  السائقني  من  جديد  جليل 
والراحة  املبتكَر  التصميم  يقّدرون 
الشخصية واألداء االستثنائي ومدى 
الشحن  قدرات  مع  املوثوق  القيادة 
مبظهر  املركبة  وتتمّتع  السريع. 
القّوة  مع  يتماشى  لألنظار  ملفت 
ويسهم  فيها.  الكامنة  الداخلية 
بتعزيز  والرياضي  الناعم  التصميم 
املركبة  لهذه  الكوبيه  شكل 

االستعماالت،  متعّددة  الرياضية 
ومائل  منخفض  جاذبية  مركز  مع 
األمامية  الواجهة  أما  للخلف. 
 X تصميم  بنمط  واألنيقة  القوية 
الشكل  إلى  األمام  من  فتنساب 
يولّد  مما  واجلريء،  العريض  احمليطي 

بارزاً وقوياً. تعبيراً تصميمياً 
مبتكَرة  بتقنية  املركبة  تزويد  يتم 
ممتعة.  غامرة  جتربة  السائق  ملنح 
في  السائقون  يحظى  وسوف 
تقنية  بتجربة  األوسط  الشرق 
على  احلصول  مع  املستوى  عالية 

ومزايا  آنية  عملية  معلومات 
واالستفادة  صة،  مخصَّ ترفيهية 
تشغيل  سبل  من  األقصى  للحد 
خصائص  واستعمال  املوسيقى 
التحكُّم  وأدوات  والهاتف  املالحة 
أما  األيدي.  استخدام  بدون  باملركبة 
ال  الذي  املركبة  بأداء  يتعّلق  فيما 
بفضل  فهو  انبعاثات،  أي  عنه  ينتج 
ومدى  كيلوواط   70 بطاقة  بطارية 
كيلومتر   402 يبلغ  أقصى  قيادة 
)إجراءات اختبارات املركبات اخلفيفة 

.)WLTP العاملية املنّسقة

’إم جي‘ تدفع مبركبة Marvel R حىت حدودها القصوى يف الطقس احلار بالشرق األوسط
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األوىل موتورز  تعلن عن عروض العودة إىل املدارس 2022

الرسمي  املوزع  موتورز”،  “فيرست  أطلقت 
البحرين،  مملكة  في  “جينيسيس”  لعالمة 
واجلديدة  احلصرية  العروض  من  مجموعة 
لعمالئها مبناسبة بداية العام الدراسي اجلديد 
لتوفر لهم فرصة االستمتاع بقيادة سيارتهم 

“جينيسيس”. من  املفضلة 
من  متنوعة  مجموعة  العروض  هذه  وتشمل 
اجلديدة  سيارتهم  باختيار  للراغبني  املزايا 
حيث  “جينيسيس”.  سيارات  مجموعة  من 
سيارة  شرائه  لدى  عميل  كل  سيحصل 
أحالمه على عقد خدمة ملدة خمس سنوات أو 
100 ألف كيلومتر، ويغطي ذلك كافة  ملسافة 

“فريست موتورز” تطلق عروض العام الدراسي 
لعمالء “جينيسيس” اجلديد املميزة 

مميزة  ملكية  جتربة  لضمان  الصيانة  أعمال 
تشمل  كما  املتاعب.  من  وخالية  ومريحة 
ا100  أو  سنوات  خمس  ملدة  اإلضافية  املزايا 
الباب،  الى  الباب  من  خدمة  كيلومتر  ألف 
الطريق  على  املساعدة  خدمة  إلى  إضافة 
العمالء  ثقة  من  يعزز  مما  ملدة خمس سنوات، 
قرار  اتخاذ  مرحلة  خالل  باالرتياح  وشعورهم 
ضمان  على  العميل  وسيحصل  هذا  الشراء. 
 Genesis( خدمة  إلى  إضافة  احلياة،  مدى 

Concierge Service( ملدة عامني.
عروض جينيسيس  املعلومات حول  من  وملزيد 
احلالية أو للتواصل مع فريق “فيرست موتورز”، 
17411255 أو زيارة املوقع  يرجى االتصال على 

.)https://genesis.com( اإللكتروني: 

املوزع   ، موتورز  فيرست  اطلقت 
بعروض  جيلي   لسيارات  احلصري 
املدارس  الي  العودة  مبناسبة  حصرية 
الى  أغسطس  من  االول  من  ابتدا 

سبتمبر. شهر  نهاية 
تسجيل  و  تامني  العروض  وتشمل   .
ملدة  صيانة  و  السيارات  على  مجاني 

3 سنوات او 60 الف كم.
جميع  مشاهدة  للعمالء  ميكن 
في  جيلي  معرض  في  السيارات 
الساعة  من  تاغربي  العكر  منطقة 

8:00 صباحا حتى 7:00 مساءا.
للعمالء  ميكن   ، املعلومات  من  ملزيد 
على  موتورز  فرست  بشركة  االتصال 

.17121121
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أكملت جاكوار كالسيك بناء أول طراز 
قدمي ُمحّدث من الطراز C�type، حيث 
للغاية  احملدودة  اإلنتاج  عملية  جتري 
مبيزات  وحتديثها  القدمية  للطرازات 
بنظام  يعرف  ما  إطار  في  عصرية 
جاكوار  في  وساق  قدم  على  التتابع، 
االنتهاء  مت  وقد  كوفنتري،  كالسيك، 
من اختبارات السيارة األولى وأصبحت 
العمالء  أحد  إلى  للتسليم  جاهزة 
على  حلصوله  باحلماس  يشعر  الذي 

هذا الطراز الذي صمم خصيصاً له.
التتابع  نظام  عبر  طراز  كل  ويخضع 
مع  قدمية  طرازات  بناء  يتم  حيث 
حتديثات عصرية من C�type ملا ال يقل 
املادية  االختبارات  من  ميالً   250 عن 
بواسطة مهندسي جاكوار كالسيك، 
بعد عملية بناء تتطلب 3000 ساعة 
الذي  واملكثف  املتقن  العمل  من 

يتطلب دقة ومهارات عالية.
وقد مت االنتهاء من أول طراز عبر نظام 
باستيل  بلون  العميل  التتابع حلساب 
املدبوغ  اجللد  من  مقاعد  مع  جرين 
طراز  من  مستوحاة  وهي  األخضر، 
بسباق  فاز  الذي  األصلي   C جاكوار 
السيارات الرياضية بطول 224 ميالً و 
50 لفة في سباق  رميس جراند بريكس 

في 29 يونيو 1952.
سيارة  أول  هي  السيارة  هذه  كانت 
قرصية  مبكابح  مزودة   C�type من  
كان  الدولية.  املنافسة  في  للفوز 

السائق “ستيرلينغ  أقنع  أن  بعد  ذلك 
التكنولوجيا  بتنفيذ  جاكوار  موس” 
التطوير.  طور  في  كانت  التي  الرائدة 
عن  حملة  رميس  في  االنتصار  وكان 
التالي في  العام  هيمنة  C�type في 
واستمرار  ساعة،   24 لومان  سباق 
السيارات  سباقات  في  جاكوار  تفوق 

الرياضية في عام 1950.
قسم  رئيس  فوستر،  ديفيد  وقال 
روفر  الند  جاكوار  في  الهندسة 
كالسيك: “لقد جمعنا بني الرسومات 
احلديثة  التصميم  وتقنيات  األصلية 
ساعة   3000 و  الكمبيوتر،  مبساعدة 
شديدين  واتقان  مبهارة  العمل  من 
 C�type من  محدث  طراز  أول  إلنتاج 
حلظة  يدشن  مما  يدويًا،  مصنوع 

تاريخية جلاكوار كالسيك”.
بنا  اخلاصة  احلصرية    C�type تتميز 
التقنية  واملواصفات  باالبتكارات 
عام  لومان  بجائزة  الفائزة  للسيارة 
الفرامل  تصميم  ذلك  في  مبا   ،1953
التي  املبتكرة   Dunlop القرصية 
ساهمت في حتقيق االنتصار في رميس 

في عام 1952.
يوفر كل C�type  جتربة قيادة أصيلة 
تشغيل  إجراءات  من  بدًءا  للعمالء 
والتي صمم فريقنا   ، املميزة  السيارة 
على القيام بها بشكل صحيح متاًما 

.“
من  التتابع  طرازات  جميع  تصنيع  مت 
كالسيك  ورش  في  يدويًا   C�type
وركس في كوفنتري ، وفًقا ملواصفات 

وخضع   .1953 لعام  الطرازات  هذه 
اإلصدار األول الذي سيتم استكماله 
يطيق  وال  النهائي  االبتعاد  الختبارات 
العميل  إلى  لتقدميه  االنتظار  الفريق 
حتفته  على  للحصول  املتحمس 

الرائعة .
في  كالسيك  جاكوار  فريق  ساعد 
باستخدام  جاكوار  تراث  إحياء  إعادة 
والتكنولوجيا  املكثفة  األبحاث 
احلديثة واخلبرة الهندسية. باستخدام 
مناذج وتقنيات متقدمة، يتم بعد ذلك 
نفس  باستخدام  واحدة  كل  تصميم 
أن  لضمان  البناء  وتقنيات  أساليب 
املدى  محدودة  االستمرارية  عمليات 
من  األصلي  الطراز  تصميم  تراعي 

.C�type
خارجًيا  تراثًيا  لونًا   12 للعمالء  يتوفر 
لالختيار من بينها، مبا في ذلك باستيل 
بلو  وباستيل  السيارة،  لهذه  جرين 
دائري  مع  جرين  راسينج  بريتش  و 
اختيار  فرصة  إلى  باإلضافة   ، متباين 
املواصفات الداخلية اخلاصة بهم من 

مجموعة من ثمانية ألوان جلدية.
قبل  من  التتابع  مناذج  اعتماد  مت 
مؤهلة  وهي  للسيارات  الدولي  االحتاد 
 FIA سباقات  جميع  في  للمشاركة 
جاكوار  ذلك حتدي  في  مبا   ، التاريخية 
مجموعة  في  تقام  والتي  كالسيك، 
اخملتلفة  السباق  حلبات  من  متنوعة 

مبا في ذلك لومان وسيلفيرستون. 

أول سيارة من طراز C-TYPE جاهزة للتسليم يف ذكرى انتصارها التارخيي األول
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سيارة   H9 هونشي  سيارة  تعد 
أفضل  تنافس  فاخرة  سيدان 
متوفرة  وهي  فئتها،  في  الطرازات 
 – البحرين  هونشي  لدى  بطرازين 
احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني 
في  الفاخرة  هونشي  لسيارات 
طرازي  يشمل  البحرين.  مملكة 
Execu� طراز  وهم   ،H9  هونشي

العديد  على   ،Comfort وطراز   tive
بعض  مع  القياسية  امليزات  من 
للعمالء  الرئيسية  االختالفات 
مصممة  أنها  حيث  املميزين، 
االحتياجات  لتلبية  خصيًصا 

لكل عميل. اخلاصة 
 H9 ويأتي املظهر اخلارجي لهونشي 
ويعكس  وانسيابي،  راقي  بطابع 
التجارية  للعالمة  املميز  التصميم 
مع  احلديثة  التقنية  يدمج  الذي 
التقليدية،  الثقافية  العناصر 
بتصميم  املقدمة  تتميز  حيث 
يبرز  حني  في  وكالسيكي،  جذاب 
من  للسيارة  الرشيق  الطابع 
الشبيهة  اخللفية  النافذة  خالل 

الهاتشباك. بسيارات 
هذا ومت مراعاة توفير أقصى درجات 
بجلد  اجملهزة  املقصورة  في  الراحة 
خشبية  بتشطيبات  واملزينة  نابا، 
جًوا  يخلق  مما  بالكروم،  واملطعمة 

توفر  كما  املقصورة.  داخل  مبهرًا 
لألرجل  مريحة  مساحة  السيارة 
والرأس، مع مقاعد مجهزة بأنظمة 
الصفوف  )في  وتدفئة  تكييف 
Exec� واخللفية في طراز  األمامية 

إلى فتحة سقف  باإلضافة   ،)utive

بانورامية.
ميزات  تشمل  ذلك،  إلى  إضافة 
السيارة شاشة عرض علوية ونظام 
 12.3 مقاس  ترفيهي  معلومات 
للهاتف  السلكي  وشحن  بوصة 
الضوضاء  في  النشط  والتحكم 

للتعديل  قابلة  محيطة  وإضاءة 
 .Bose من  صوت  مكبر  و14 
أيًضا  الداخلي  التصميم  ويشتمل 
أوتوماتيكي  حتكم  مناطق   4 على 

تكييف. فتحات  مع  باملناخ 

’هونشي‘ تطرح طرازين مميزين من سيارة ‘H9’ الفاخرة

األوىل موتورز  تعلن عن 
عروض العودة ايل املدارس
احلصري  املوزع  للسيارات،  األولى  أطلقت 
مبناسبة  حصرية،  عروض  جيلي   لسيارات 
من  االول  من  ابتدا  املدارس  إلى  العودة 

نهاية شهر سبتمبر. الى  أغسطس 
مجاني  وتسجيل  تأمني  العروض  وتشمل 
على السيارات وصيانة ملدة 3 سنوات أو 60 

الف كم.
السيارات  جميع  مشاهدة  للعمالء  ميكن 
العكر  منطقة  في  جيلي  معرض  في 
تاغربي من الساعة 8:00 صباحا حتى 7:00 

مساًء.
ملزيد من املعلومات ، ميكن للعمالء االتصال 
.17121222 بشركة األولى للسيارات على 
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جينيسيسGV70  وG80 حتققان أعلى املعدالت يف الدراسة 
اإلحصائية JD Power 2022 عن أداء السيارات وتنفيذها وتصميمها

  GV70جينيسيس طرازا  احتل 
متعددة  الرياضية  السيارة 
سيدان   G80و االستخدامات 
متقدمة،  أولى  مراكز  املُعدلة، 
الطرازات  أفضل  قائمة  ضمن 
بحسب  وذلك  فئتهما،  في 
JD Pow- اإلحصائية  الدراسة 

السيارات  بأداء  املعنية   er 2022
وتنفيذها  املتحدة  الواليات  في 
وتصميمها )APEAL(. كما احتلت 
بني  الثانية  املرتبة  جينيسيس 
في  املتميزة  التجارية  العالمات 

الدراسة نفسها.
كلوديا  صرحت  املناسبة  وبهذه 
في  العمليات  مديرة  ماركيز، 
موتور  جينيسيس  شركة 
في  “نختص  الشمالية:  أمريكا 
املنتجات  بتصنيع  جينيسيس 

التصميم،  في  واجلريئة  الدقيقة 
التكنولوجية،  االبتكارات  وبأحدث 
أداًء  جينيسيس  سيارات  لتقدم 
تراعي  رائدة  ميزات  مع  متطوراً، 
السائق  وتساعد  السالمة  معايير 

على القيادة بسهولة”.
 ،GV70 جينيسيس  طراز  ويعد 
الرياضية،  الرباعي  الدفع  سيارة 
الرباعي  الدفع  سيارات  ثاني 
العالمة  ضمن  جوائز  على  احلائزة 
التجارية، حيث متكنت في عامها 
ضمن  جوائز  عدة  نيل  من  األول 

فئتها. وجاءت GV70 لتجسد لغة 
األناقة الرياضية للعالمة التجارية 
اجلريئ،  بتصميمها  املميزة 
ومصابيحها الرباعية ذات اخلطني، 
قيادة  جتربة  توفيرها  جانب  إلى 
استثنائية،  وراحة  ديناميكية 
وميزات  التقنيات  أحدث  دمج  مع 

السالمة املتقدمة.
جوهرتها  جينيسيس  قدمت 
 G80 أطلقت  عندما  الفاخرة 
مثالياً  توازناً  لتخلق  السيدان، 
األداء. وكشفت  وقوة  الرفاهية  بني 

عن   2022 عام  في  جينيسيس 
بلمسات  املُعدلة  بنسختها   G80
مضيفًة  رياضية،  وطابع  عصرية 
ونظام  جريئة،  تصميمة  خطوطاً 
من  الكثير  وغيرها  جديد،  تعليق 
إلى  أُضيفت  التي  األخرى  امليزات 
النسخة  في  السيدان  سيارة 

املُعدلة.
 .JD Power U.S دراسة  تختص 
 ،GV70 جينيسيس  طراز  ويعد 
الرياضية،  الرباعي  الدفع  سيارة 
الرباعي  الدفع  سيارات  ثاني 

العالمة  ضمن  جوائز  على  احلائزة 
التجارية، حيث متكنت في عامها 
ضمن  جوائز  عدة  نيل  من  األول 
فئتها. وجاءت GV70 لتجسد لغة 
األناقة الرياضية للعالمة التجارية 
اجلريئ،  بتصميمها  املميزة 
ومصابيحها الرباعية ذات اخلطني، 
قيادة  جتربة  توفيرها  جانب  إلى 
استثنائية،  وراحة  ديناميكية 
وميزات  التقنيات  أحدث  دمج  مع 

السالمة املتقدمة.
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تساهم  موتورز  فريست 
بيئة خضراء يف  يف حتقيق 

البحرين

على مدى ال 23 سنة املاضية، كانت هيونداي 
وشريكا   FIFA في  للسيارات  رسميا  شريكا 
وبصفتها  العام،  هذا  األولى.  الدرجة  من 
العالم  كأس™  بطولة  تنظيم  في  شريكا 
في   FIFA مع  هيونداني  تعاون   ، القدم  لكرة 
رحلة مشتركة نحو بناء عالم أكثر استدامة.

“هدف  حملة  هيونداي  تطلق  العام،  هذا 
االستدامة.  أجل  من  العالم  لتوحيد  القرن” 
محايدة  تصبح  أن  في  هيونداي  هدف  ويتمثل 
خالل  من   ،2045 عام  بحلول  للكربون 
استدامة  أكثر  كوكب  خلق  في  املساهمة 
مراحل  جميع  في  الكربون  تقليل  خالل  من 

والتشغيل. اإلنتاج 
شركة  تقدم  القرن”،  “هدف  حملة  مع  متاشيا 
تذكرتني  محظوظ  واحد  لفائز  موتور  هيونداي 
حلضور مباراة في كأس العالم لكرة القدم في 

قطر.
تشارك فيرست موتورز، الوكيل واملوزع الرسمي 
لسيارات هيونداي في مملكة البحرين، في هذه 

احلملة من خالل الشراكة مع املبادرة الوطنية 
For-“ مبادرة  لدعم   )NIAD الزراعية  (للتنمية 

مت  للتشجير  وطنية  حملة  وهي   ”ever Green
امللكي  السمو  صاحبة  رعاية  حتت  إطالقها 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ,قرينة 
االستشاري  اجمللس  رئيسة  البحرين  ملك 

للمبادرة الوطنية للتنمية الزراعية.
مقابل كل جتربة قيادة تتم خالل فترة احلملة 
موتورز  فيرست  ستقوم  سبتمبر(،   – )يوليو 

لدعم  شجرة  بزراعة  البحرين  هيونداي 
البحرين “دمت خضراء”. نخلق بحرين  مبادرة 

خضراء مع كا اختبار قيادة.
السيارات  جميع  مشاهدة  للعمالء  ميكن 
من  املعامير  منطقة  في  هيونداي  معرض  في 
الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 7:00 مساء.

االتصال  للعمالء  ميكن  املعلومات،  من  ملزيد 
 1712 الرقم  على  موتورز  فيرست  بشركة 

.1121

األوروبية،  السيارات  شركة  قدمت 
لسيارات  واملعتمد  احلصري  الوكيل 
مجموعة BMW في البحرين، فرصة 
محدودة  لفترة  لعمالئها  مذهلة 
خالل شهر أغسطس المتالك سيارة 
بدأ من  الرابعة، بسعر  الفئة   BMW
شهرياً  فقط  بحريني*  دينار   404
اإلضافات  من  العديد  متنحهم  ومت 
واخليارات املذهلة التي جتعل العرض 

مذهالً وال يفوت.
 BMW لعمالء  املمكن  من  كان  و 
فقط،  أغسطس  شهر  خالل 
الرابعة،  الفئة   BMW سيارة  شراء 
األخرى   BMW سيارات  إحدى  أو 
 269 مقابل   X2 طراز  من  املذهلة 
 Z4 وطراز  شهرياً،  بحرينياً*  ديناراً 
بحرينياً*  ديناراً   370 من  يبدأ  بسعر 

مقابل   X4 وطراز  شهرياً،  فقط 
كما  شهرياً.  بحرينياً*  ديناراً   399
سيارة  شراء  إمكانية  العرض  يتيح 
 454 من  ابتداًء   430i Gran Coupe
 530i وطراز  شهرياً،  بحرينياً*  ديناراً 
بحرينياً*  ديناراً   475 مقابل   Sedan
 555 من  ابتداًء   X5 طراز  أو  شهرياً، 
ديناراً بحرينياً فقط شهرياً. وتضمن 
االستبدال،  إمكانية  اجلديد  العرض 
ملدة  مجاني  تأمني  تقدمي  جانب  إلى 
شركة  من  السيارة  شراء  عند  عام 

السيارات األوروبية. 
العمالء  حصل  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
 BMW الذين اشتروا سيارة من طراز
خدمة  باقة  على  أيضاً   4 series
 100,000 أو  سنوات   5 ملدة   BMW
 5 ملدة   BMW ضمان  وباقة  كم**، 

كما  كم**.   200,0000 أو  سنوات 
األوروبية  السيارات  شركة  ضافت 
الطريق  على  املساعدة  خدمة  أيضاً 
لعمالئها  لتضمن  سنوات،   5 ملدة 

راحة البال واألمان أينما كانوا.
الرابعة  الفئة   BMW سيارات  تتميز 
بالديناميكية،   BMW 4 series
جتربة  جانب  إلى  األنيق،  والتصميم 
كما  الرائدة.  الرياضية   BMW
قيادة  السيارات جتربة  تضمن جميع 

BMW Con� نظام مع   استثنائية 
جميع  في  املتوفر   nectedDrive
الفائق  املستوى  وبفضل  الطرازات. 
الرحبة،  واملساحة  الراحة،  من 
والتصميم،  األنيقة،  والتفاصيل 
شركة  توفر  املبتكرة،  والتكنولوجيا 
فرصة  لعمالئها  األوروبية  السيارات 
مثالية المتالك إحدى السيارات التي 
ومتكاملة  رائعة  مجموعة  تشمل 

مع اإلضافات واخليارات احلصرية.

شركة السيارات األوروبية تقدم لعمالئها 
عروضًا مذهلة لشراء طرازات BMW الفئة 

الرابعة خالل شهر أغسطس
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على  احلائزة  ديفندر  روڤر  الند  سيارة  سُتظهر 
عبر  وصالبتها  الفائقة  قدراتها  اجلوائز  من  عدد 
بُل  “ريد  لتحدي  الدعم  سيارة  بدور  اضطالعها 
الند  وستوفر   ،)Red Bull X�Alps( ألب”  إكس� 
روڤر بوصفها شريكاً رسمياً أسطوالً من سيارات 
في  األقسى  املغامرات  سباق  لدعم   110 ديفندر 

العالم.
اضغط هنا ملشاهدة الفيديو

بُل  “ريد  حتدي  في  املشاركون  الرياضيون  ويخوض 
ضمن  كم   1,200 عن  تزيد  مسافة  إكس�ألب” 
تضاريس جبال األلب القاسية على مدار ما يصل 
 .2021 يوليو   2 إلى  يونيو   20 من  يوماً،   12 إلى 
 32 عددهم  البالغ  املتسابقني  من  كل  وسيتنقل 
عبر مزيج من صعود وتسلق اجلبال واجلري ملسافات 
طويلة والطيران املظلي، في اختبار لقدرة التحمل 
التحّدي، قد  العادية من هذا  األيام  البشرية، وفي 
مع  كم   50 عن  تزيد  ملسافة  املشاركون  يصعد 
صعود في االرتفاع يصل حتى 5,000 متر، ويحرقون 

ما يصل إلى 6,000 حريرة.
قدرة  األكثر  الرباعي  الدفع  سيارة  وستوفر 
املستمرة  واملواصالت  النقل  روڤر  الند  من  وحتّمالً 
واألدوات  املعدات  نقل  مع  املتغّيرة،  الظروف  في 
الضرورية. وستأتي سيارات الدفع الرباعي الصلبة 
للسقف،   )Autohome( هوم”  “أوتو  بخيام  مزوّدة 
آمناً  مكاناً  الفرق  وأعضاء  للرياضيني  توّفر  كي 

ومريحاً الستراحاتهم الضرورية.
وستقّدم سيارة الند روڤر دعمها لسبعة رياضيني 
السويسري  فيهم  مبن  التحدي،  في  مشاركني 
إكس� بُل  “ريد  بتحدي  الفائز  مورير،  كريستيان 

اخملضرمون  الرياضيون  ويرافقه  مرات،  ست  ألب” 
وغافني  )النمسا(  غوشلبور  بول  التحدي  هذا  في 
ماكلرغ )الواليات املتحدة( وتوبياس غروسروباتشر 
يبلغ  والذين  )أملانيا(،  أنديرس  وماركوس  )إيطاليا( 
مرة،   11 السابقة  مشاركاتهم  عدد  مجموع 

لوري  من  كل  األولى  للمرة  حاضراً  سيكون  كما 
كجزء  )فرنسا(  بليك  دو  وتيو  )فرنسا(  جينوفيس 

.)TeamLandRover#( من فريق الند روڤر
الند  “اسم  السباق:  منظم  غريل،  ألريتش  وقال 
على  قدرة  تتطلب  التي  باملغامرات  مرتبط  روڤر 
حتّدي  في  مهّماً  دوراً  ديفندر  وستلعب  التحمل، 
‘ريد بُل إكس�ألب‘، من خالل دعمها للمتنافسني 
مختلف  يصارعون  فيما  السباق  ومنظمي 
قدراتها  كم.   1,238 مدار  على  القاسية  الظروف 
العملية  ومقصورتها  تعرف حداً  ال  التي  الفائقة 
االعتماد  املشاركون  يستطيع  معني  خير  جتعلها 
عليه ليتألقوا في شتى الظروف اجلوية على مدار 

12 يوماً”.
ديفندر،  سيارة  تقدمه  الذي  الدعم  خالل  ومن 
املمتازة  ميزاتها  اختبار  الفريق  ألعضاء  سيتاح 
البعثات في الظروف القاسية، مع قدرتها  خملتلف 
وقدرة  كغ،   900 البالغة  التحميل  على  القصوى 
احلركة  أثناء  كغ   168 البالغة  السقف  حتميل 
و300 كغ أثناء الثبات، وستكون كل من السيارات 
املشاركة مزوّدة باملعدات واألدوات الالزمة. وستتيح 
والتي   –  ”2 للتضاريس  “االستجابة  تكنولوجيا 
القابلة للضبط”  “االستجابة للتضاريس  تتضمن 
ضبط  للسائقني   – العالم  في  نوعها  من  األولى 

املركبة لتالئم الظروف والتفضيالت الشخصية.
السيارات  حتتويها  التي  اإلضافات  وتتضمن 
املشاركة نظام الشطف احملمول، وحامل املعدات 
اخلارجي املعلق جانبياً، وضاغط الهواء املدمج، إلى 
عبر  باإلنترنت   )Wi�Fi( الالسلكي  االتصال  جانب 
شبكة اجليل الرابع )4G(، وخيام السقف من “أوتو 
يحتاجونه  ما  كل  للمتسابقني  توّفر  التي  هوم” 
كاٍف  بشكل  نشاطهم  ويتسعيدوا  ليرتاحوا 
املسابقة  لهذه  إمتامهم  حتى  يوم  كل  نهاية  في 

اخلارقة.
فرانكفورت  معرض  في  عاملياً  إصدارها  ومنذ 

غير  روڤر طلباً  الند  2019، شهدت  في  للسيارات 
مسبوق على سيارة الدفع الرباعي اجلديدة، والذي 
رافقه ثناء النقاد املستمر لسيارة ديفندر اجلديدة، 
والذي يتمثل في فوزها بأكثر من 58 جائزة دولية، 
لعام  العالم  في  تصميم  أفضل  جائزة  فيها  مبا 

2021 ضمن جوائز “سيارة العام العاملية”.
اجلديدة  السيارة  انطالقة  منذ  روڤر  الند  ووّفرت 
مجموعة من محركات “إجنينيوم” الديزل سداسية 
األسطوانات املستقيمة القوية وشديدة الكفاءة، 
اخلفيفة  الهجينة  الطاقة  تكنولوجيا  مع 
 P400e ومجموعة نقل احلركة املتطورة ،)MHEV(
توّفر  والتي   ،)PHEV( للشحن  القابلة  الهجينة 
 27( كم   43 يبلغ  بالكامل  كهربائية  قيادة  مدى 
منخفضة  الكربون  أكسيد  ثاني  وانبعاثات  ميل( 

حتى 74 غ/كم.

العامل الند روڤر ديفندر تدعم أقسى سباق مغامرات يف 


