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نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

كلمة

أعزائي قراء اإلنطالقة 
مجلتنا  من  اجلديد  العدد  هذا  في  بكم  أرحب 

“اإلنطالقة”. الربعية 
البحرين في شهر ديسمبر من كل  حتتفل مملكة 
عام مبناسبتني عزيزتني علينا جميعا وهما العيد 
امللك  اجلاللة  صاحب  تولي  وذكرى  اجمليد  الوطني 
املفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
عبر  اململكة  لتسجل  البالد  في  احلكم  مقاليد 
مسيرتها إجنازات حضارية عظيمة جعلتها أكثر 
هاتني  أنتهز  أن  ويسرني  وإزدهارا،  وإستقرارا  أمنا 
نيابة عن مجموعة  ألرفع  السعيدتني  املناسبتني 
امللك  جاللة  مقام  إلى  الزياني  إستثمارات 
آيات  البحرين أسمى  الرشيدة وشعب  وحكومته 
التقدم  من  املزيد  متمنيا  والتبريكات  التهاني 

واالزدهار والنماء ململكتنا.  
كبيرة،  حتديات  من  السوق  به  متر  ما  من  بالرغم 
فنحن مستمرون في دعم الشركات العاملة حتت 
افتتاح  في  انعكس  ما  وهو  مجموعتنا،  مظلة 
عصرية  عرض  لصالة  األوروبية  السيارات  شركة 
ومزراتي  فيراري  الفاخرة  الرياضية  للسيارات 
التي  العاملية  املعايير  مع  لتتماشى  جاءت  والتي 

وضعتها كلتا العالمتني. 
مر  على  حققناها  التي  والنجاحات  اإلجناز  هذا 
األعوام لم تكن لتتحقق لوال توفيق اهلل عز وجل 
والشركات  اجملموعة  موظفو  يبذله  ما  ثم  ومن 
التابعة لها من جهود مخلصة في سبيل حتقيق 
موقعنا  لتعزيز  معاً  وضعناها  التي  األهداف 

الريادي مبملكة البحرين وفي املنطقة. 
في اخلتام أتقدم لقراء اإلنطالقة وعمالئنا الكرام 
وجميع منتسبي اجملموعة بالشكر والتقدير على 
الدؤوب، متمنيا لهم  املتواصل وعملهم  دعمهم 
وكل  اجلديد  امليالدي  العام  في  والنجاح  التوفيق 

عام وأنتم بخير.  

حتت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة، سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، افتتحت السيارات 
عرض  صالة  أكبر  البحرين،  في  ومازيراتي  فيراري  السيارات  لشركَتي  الرسمي  الوكيل  االوروبية، 

للسّيارات الرياضية الفاخرة في اململكة ضمن فعالّية راقية لكبار الشخصيات.
أكبر  بذلك  عارضة  مازيراتي،  سيارات  وسّت  فيراري  سيارات  لسّت  الواسعة  العرض  صالة  وتّتسع 
مجموعة من طرازات كلتا العالمتني الفاخرتني. وتتماشى صالة العرض اجلديدة مع املعايير العاملية 
التي وضعتها كلتا العالمتني. وتبلغ مساحة الصالة اإلجمالية 5 آالف متر مربع، وتستقبل الزوّار في 
قاعة مذهلة تعكس الشعور احلقيقي بشخصية هاتني العالمتني وباملهارات الفنية الرائعة اللتني 
تتحّليان بهما من خالل تصميم داخلي يخطف األنفاس. وُصّممت الصالة األحدث هذه لتستوعب 
أيضاً ثالث سيارات مستعملة لكل عالمة، وتضّم غرفة مخّصصة لتسليم السيارات بهدف خدمة 

العمالء بشكل أفضل في البحرين.
العرض  صالة  في  واحدة  استقبال،  ردهَتي  اجلديدة  املنشأة  تتضّمن  للعمالء،  التجربة  روعة  ولزيادة 
وأخرى في قسم الصيانة. وبإمكان الضيوف االستمتاع بوقتهم في غرف اإلعدادات اخملّصصة لكّل 
عالمة، فينالون الفرصة إلضافة التعديالت على سياراتهم املفضلة حسب رغباتهم في أجواٍء مريحة.
وتأكيداً على التزام الشركة مبعايير اجلودة العاملية واملعايير اخلاصة في قطاع صيانة السيارات، تضّم 
املنشأة اجلديدة فريق عمل عالي املهارات، واثنتي عشرة حجرة عمل وحجرة عمل للسيارات الهجينة، 

بهدف تقدمي خدمات مميزة للعمالء.
في  عنها  النقاب  كُشف  التي   ،Superfast  812 فاست”  سوبر   812“ سيارة  تُعلن  السياق،  هذا  في 
افتتاح صالة العرض، بدايَة حقبة جديدة في تاريخ سيارات فيراري اجملّهزة مبحرّكات مؤلّفة من اثنتي 
عشرة أسطوانة، معّولة بذلك على اإلرث والتاريخ العريقني اللذين خّلفتهما سيارتا “أف 12 بيرلينيتا” 
F12berlinetta و”أف 12 تي دي أف” F12tdf. وتتمّيز سيارة Superfast 812 مبحرّك جديد بسحب هواء 
وهي تشكّل  800 حصان.  وبقوة   )V )V12 أسطوانة بشكل  باثنتي عشرة  ليتر   6.5 طبيعي وسعة 
طاقتها  تولّد  إذ  أمامي،  وسطي  مبحرّك  الرياضية  السيارات  فئة  في  به  يحتذى  الذي  اجلديد  املعيار 
100 كلم/ساعة في 2.9  8500 دورة في الدقيقة، وتتسارع من صفر إلى  القصوى عند سرعة دوران 

ثانية.

لسيارات  متطّورًا  معرضًا  تفتتح  األوروبية  السيارات 
عن  الّنقاب  وتكشف  البحرين  يف  ومازيرايت  فرياري 

اجلديدتني  Ghibliو  Superfast  812 سيارَتي 
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احلصري  واملوزع  املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
عن  البحرين،  مملكة  في  الفارهة  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات 
األوسط  الشرق  ملنطقة  التسويق  جوائز  توزيع  حفل  في  متّيزها 
2016/2017 وحصولها على جائزتني مرموقتني. أفريقيا  وشمال 

أُقيم احلفل بفندق أوبروي في دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
املتواصلة  بالنجاحات  اإلشادة  فيه  ومت   ،2017 يوليو   27 بتاريخ 
التي حققها وكالء جاكوار الند روڤر في 28 دولة مبنطقة الشرق 

.17/2016 املالية  أفريقيا للسنة  األوسط وشمال 
السيارات  شركة  حققت  الشديدة،  املنافسة  من  وبالرغم 
أقرانها  على  بالتغلب  باهرًا  جناًحا  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية 
على  الرابع  للعام  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 
العالقات  في  املتميز  اإلجناز  جائزة  على  حازت  حيث  التوالي، 
للعام  إلكتروني  موقع  أفضل  جائزة  و   17/2016 لعام  العامة 

نفسه.

شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر تفوز جبائزتني مرموقتني يف حفل توزيع جوائز 
التسويق ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2016/2017

الدولية البحرين  حلبة  يف   Passione Ferrari فعالّية  تنّظم  األوروبية  السيارات 

الرسمي  الوكيل  األوروبية،  السيارات  نّظمت 
“باسيوني  فعالّية  البحرين،  في  فيراري  لشركة 
قّدمت  حيث   ،Passione Ferrari فيراري” 
البحرين  في  املقيمني  ومحّبيها  فيراري  لعمالء 
احلماس  الختبار  شّيقة  فرصًةًًً  يومني  مدى  على 
فيراري  سيارات  بها  تتمّيز  التي  والقدرات 
الدولية.  البحرين  حلبة  على  بهم  اخلاصة 
طرازات  قيادة  فرصة  أيضاً  العمالء  نال  وقد 
 ،Ferrari 488 Spider سبايدر”   488 “فيراري 
سي  تي  و”جي   ،California T تي”  و”كاليفورنيا 
لوّسو   4 سي  تي  و”جي   ،GTC4Lusso لوّسو”   4

.GTC4Lusso T تي” 
مع  تعليمية  جلسٌة  الفعالّية  وتخّللت 
Corso Pilo� بيلوتا” “كورسو  برنامج   خبراء 
القيادة،  في  الباهرة  مبهارتهم  املعروفني   ta
املستوى  عاملّيي  سائقني  فريٍق  إلى  وينتمون 
اخلبراء  عرض  وقد  إيطاليا.  في  مارانيّلو  مقرّه 

يستطيعون  التي  الطريقة  للعمالء  أيضاً 
متعة  من  حّد  أقصى  إلى  االستفادة  عبرها 
أن  على  بذلك  ليحرصوا  فيراري،  سّيارة  قيادة 
يؤّمنها  التي  التجربة  املشاركني  جميع  يخوض 
القيادة  ومزايا  التقنّيات  وأحدث  املذهل  األداء 

السباق. حلبة  على  الباهرة 
إحدى   Passione Ferrari فعالية  غدت  وقد 
وخير  البحرين.  في  شعبّية  الفعاليات  أكثر 

من  الهائل  العدد  الكبير  جناحها  على  دليل 
احلصريّة  فيراري  بسّيارات  أتوا  الذين  املشاركني 
اإلصدارات  سيارات  ذلك  في  مبا  ميلكونها،  التي 
فعالّية  وتُعتبر  الكالسيكّية.  والطرازات  اخلاصة 
سّيارات  ملالكي  فريداً  حدثاً   Passione Ferrari
حدث  وهو  البحرين،  في  ومحّبيها  فيراري 
اخلاصة  فيراري  بسّيارات  ليتسابقوا  يتحّداهم 

القصوى. قّوتها  وليكتشفوا  بهم 
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استثمارات  مجموعة  تنظمها  التي  املتنوعة  األنشطة  من  كجزء 
للرعاية  الطفل  مركز  ألطفال  خاصة  رحلة  اجملموعة  نظمت  الزياني، 

واملوزع  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  احتفلت 
البحرين،  مملكة  في  هيونداي  لسيارات  احلصري 
سوناتا  هيونداي  لسيارة  إصدار  أحدث  بتسليم 
املشترين  أولى  لكونها  وذلك  أحمد  جنود  للسيدة 

للسيارة بنسختها اجلديدة في مملكة البحرين.
شيشتي،  احسان  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
املدير العام لشركة فيرست موتورز قائالً: “بالنيابة 
عن شركة فيرست موتورز، يسعدني جًدا أن أرحب 
هيونداي،  عائلة  إلى  إلنضمامها  جنود  بالسيدة 
بشراء  تقوم  التي  األولى  الزبونة  لكونها  وذلك 
مملكة  في  كلًيا  اجلديدة  سوناتا  هيونداي  سيارة 
البحرين. وجنحت هذه السيارة اإلستثنائية بجذب 
وتواصل  املاضية،  السنوات  طوال  العمالء  اهتمام 
سوناتا استقطاب املزيد من احملبني ونيل إعجابهم 

بشكلها اجلديد واملتميز. ومع إطالقها في اململكة، 
من  األحدث  النسخة  بتفوق  تامة  ثقة  على  إننا 
سيارة هيونداي سوناتا وقدرتها على إبهار اجلميع. 
املعرض  زوار  جميع  الستقبال  قدًما  ونتطلع 
الراغبني بتجربة سيارة السيدان متوسطة احلجم، 
الواسعة  الداخلية  مبقصورتها  ستذهلهم  التي 

واملريحة، والتكنولوجيا احلديثة اجملهزة بها.”
تغييرات  على  اجلديدة  سوناتا  هيونداي  وحصلت 
والداخلي،  اخلارجي  شكلها  من  كل  في  جذرية 

الشبك  حول  اجلديدة  التصميم  بُنية  تشمل 
واملُسّمى  املتراتبة  املتوالية  الفتحات  ذو  األمامي 
االنحدار(،  متوالي  )الشبك   ”Cascading Grille“
وتصميم خلفي جديد. كما مت تزويد جميع طرازات 
ذات   LED بتقنية  نهارية  إنارة  مبصابيح  سوناتا 
وخلفيتها،  السيارة  مقدمة  في  عمودي  شكل 
إضافة إلى مصباحي الضباب في الزوايا اخللفية، 
فضاًل عن جتهيز املصابيح األمامية بتقنية اإلضاءة 

عند املنحنيات. 

املتعة  من  الكثير  الرحلة  تخلل  وقد  التجاري.  السيف  جملمع  النهارية 
واملرح. 

موتورز  فريست  شركة 
هيونداي  سيارة  تسلم 

ألول  كلًيا  اجلديدة  سوناتا 
البحرين مملكة  يف  مشرتي 

النهارية  الرعاية  مركز  ألطفال  ترفيهية  رحلة  تنظم  الزياين  إستثمارات  جمموعة 
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 18 أقيم في  الذي  الكوري  الوطني  اليوم  احتفال  البحرين مؤخرا في  املعتمد ملركبات هيونداي وجينيسيس في مملكة  املوزع  شاركت فيرست موتورز 

الكوري. السفير  مو،   - / كو هيون  السيد  رعاية سعادة  بلو حتت  راديسون  فندق  املاضي في  أكتوبر 

فريست موتورز تشارك يف احتفال اليوم الوطين الكوري

احلصري  الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
عن  البحرين،  مملكة  في  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات 
مركز  في  حالًيا  املتواجد  سياراتها  أسطول  جتديد 

جتربة الند روڤر البحرين بحلبة البحرين الدولية. 
اجلديدة  روڤر  الند  سيارات  من  مجموعة  توافر  ومع 
االستمتاع  بفرصة  الزبائن  سيحظى   ،2017 موديل 
الدفع  سيارات  ألفضل  الهائلة  القدرات  بتجربة 
الرباعي في العالم. ويتضمن األسطول سيارة واحدة 
من رجن روڤر سبورت، وسيارة رجن روڤر Evoque، وسيارة 
الند روفر ديسكڤري سبورت واحدة، و4 سيارات الند 
اخلطوة،  هذه  وعبر  كلًيا.   اجلديدة  ديسكڤري  روفر 
ستتمكن شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر 
من وضع كافة القدرات واملميزات التي تتضمنها كل 

لتمتع  نظراً  الواقع،  أرض  على  التجربة  قّيد  سيارة 
كالً منها بخصائص فريدة متّيزها عن مثيالتها.

ويشغل مركز جتارب الند روفر البحرين مساحة تقدر 
بنحو 3 كيلومترات ونصف ويقع ضمن نطاق حلبة 
عدد  على  املركز  مرافق  وتشتمل  الدولية.  البحرين 
من الطرق واملسارات الوعرة والصخرية وجداول املياه 
املركز  ويضم  القيادة.  لتجارب  أعدت خصيصاً  التي 
من  مزيد  إلضافة  واصطناعياً  طبيعياً  حاجزاً   33
التشويق واإلثارة على جتارب القيادة وميكن الزوار من 
اختبار إمكانيات الند روفر االستثنائية في مختلف 
من  مجموعة  املركز  مضمار  ويتضمن  الظروف. 
والطرق  الصخرية  واملسارات  واملرتفعات  املنحدرات 
إلثراء  التي جهزت خصيصاً  املائية  والقنوات  الوعرة 

جتربة الند روفر والكشف عن قدراتها وتقنياتها التي 
توفر للسائق قيادة آمنة وممتعة في آن واحد حتى في 
أقسى ظروف القيادة فضالً عن املستوى الرفيع الذي 

توفره من الفخامة والرفاهية. 
جتربة  مركز  ينظمها  التي  القيادة  جتارب  وتتسم 
النظر  بغض  الزوار  لكافة  مبالئمتها  روفر  الند 
من  الطراز  لهذا  قيادتهم  ومهارات  خبرتهم  عن 
قيادة  التجارب  برنامج  يتضمن  حيث  السيارات 
املتقدمة.  التجارب  إلى  وصوالً  واختبارية  متهيدية 
املتطورة  التقنيات  عن  إيجاز  التجارب  ويتخلل 
وكيفية  سياراتها  في  روفر  الند  ابتكرتها  التي 
لالستمتاع  األمثل  الوجه  على  استغاللها 

بقيادتها. 

البحرين روفر  الند  جتربة  مركز  يف   2017 موديل  سيارات  من  جديد  أسطول 

ميتسوبيشي  لسيارات  احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني  شركة  من  بدعٍم 
الفائزة  عن  للتخفيضات  األنوار  مركز  أعلن  البحرين،  مملكة  في  جي  وام  وبيجو 
وهي  مؤخراً  املركز  أقامه  الذي  بالسحب  أتراج  ميتسوبيشي  بسيارة  احملظوظة 
األنوار بحضور وحتت إشراف مسؤولني  أقيم السحب في مركز  إميان.  وقد  السيدة 
املنتدب   العضو  زينل،  أكبر  علي  السيد  الصورة  في  يظهر  املؤسستني.  كال  من 
التسويق  مديرة  الكندي،  سامية  السيدة  متوسطاً  للتخفيضات  األنوار  ملركز 
مركز  لدى  العمليات  مدير  عبداهلل،  حبيب  والسيد  للسيارات،  الزياني  شركة  لدى 

التخفيضات. األنوار 

سحب  يف  الفائز  عن  تعلن  للسيارات  الزياين  شركة 
أتراج ميتسوبيشي  بسيارة  للتخفيضات  األنوار  مركز 
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املوزع  األوروبية،  السيارات  شركة  أقامت 
الند  و  جاكوار  لسيارات  احلصري  واملستورد 
تدريبية  فعالية  البحرين،  مملكة  في  روڤر 
العمل،  فريق  مهارات  لتعزيز  مخصصة 
مركز  في  وذلك  موظفيها  جميع  مبشاركة 

جتربة الند روڤر البحرين.
شركة  موظفي  التدريبية  الفعالية  جمعت 
السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر من كافة 
حصل  حيث  بالنجاح  تكللت  وقد  األقسام، 
تقدمي  في  تدريب  على  الشركة  عمل  فريق 
وضمان  العمالء  مع  التعامل  طرق  أفضل 
رضاهم. واستمتع موظفو الشركة بأنشطة 
األلفة  من  جو  في  غداء  ووجبة  الفعالية 
الروابط  لتعزيز  الفرصة  أتاح  مما  واإلنسجام، 

واحلفاظ على روح الفريق الواحد.
وجتربة  معاينة  للموظفني  تسنى  وقد 
املتوفرة  روڤر  الند  جاكوار  سيارات  من  نخبة 
سيارة  فيها  مبا  روڤر  الند  جتربة  مركز  في 
ديسكڤري اجلديدة كلًيا. كما متكن املوظفون 
التعرف عن قرب على إمكانيات مركبات  من 
هذه  أداء  على  واالطالع  روڤر،  الند  و  جاكوار 
السيارات الرياضية املتعددة االستخدامات .

تصنيف  على  ڤيالر”  روڤر  “رينج  سيارة  حصلت 
لتقييم  األوروبي  “البرنامج  من  جنوم  خمس 
تعزز  وبذلك   ،Euro NCAP اجلديدة”  السيارات 
الرياضية  السيارات  وأسرع  أفضل  بني  مكانتها 
الفاخرة متعددة االستخدامات )SUV( في العالم.
نسبة  روڤر”  “رينج  عائلة  أفراد  رابع  وسجلت 
الركاب  حماية  فئة  ضمن   93% قدرها  تقييم 
البالغني، و%85 ضمن فئة حماية الركاب األطفال، 
السيارة  وتضم  املشاة.  حماية  فئة  ضمن  و74% 
فيها  مبا  السالمة  أنظمة  من  شاملة  مجموعة 
ميزة  مع  التلقائي”  االضطراري  الكبح  “نظام 

املتطورة  التقنية  هذه  وتساعد  املشاة.  رصد 
االصطدام  مخاطر  عن  مسبقاً  الكشف  في 
بالسيارات األخرى أو املشاة على الطريق وتشغيل 
املكابح تلقائياً. وقد نال هذا النظام احلد األقصى 
من  املشاة  رصد  اختبارات  في  درجات   6 البالغ 

“البرنامج األوروبي لتقييم السيارات اجلديدة”.
مع  االصطدامات  من  القوية  احلماية  وبجمعها 
أنظمة السالمة املتطورة، تساعد “ڤيالر” السائق 
سالمة  مستويات  توفير  مع  احلوادث  تفادي  على 
حال  في  االصطدام  آثار  من  للتخفيف  ممتازة 

وقوعه.

شركة السيارات األوروبية 
جاكوار الند روڤر تقيم 
فعالية تدريبية جلميع 

موظفيها يف مركز جتربة 
الند روڤر البحرين

رحلة بألوان املرح إىل جزر الدار 

رينج روڤر ڤيالر  حتصل على تصنيف مخس جنوم من  الربنامج األورويب لتقييم السيارات اجلديدة

داخل  لألسرة  مالءمة  أجواء  خللق  الزياني  استثمارات  مجموعة  تبذلها  التي  املتواصلة  اجلهود  من  كجزء 

 17 في  وذلك  اجملموعة  أقسام  شتى  من  للموظفني  الدار  جزر  إلى  رحلة  اجملموعة  نظمت  فقد  اجملموعة، 

تضمنت  وقد  اليوم،  طوال  استمرت  التي  الرحلة  هذه  في  موظًفا   170 من  أكثر  وشارك   ،2017 نوفمبر 

األنشطة. من  وغيرها  السلة  وكرة  الطائرة  والكرة  الصيد  مثل  األنشطة  مختلف 
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احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني  شركة  أزاحت 
لسيارات ميتسوبيشي وبيجو وام جي في مملكة 
اجلديدة   360 جي  ام  سيارة  عن  الستار  البحرين، 
وذلك في مجمع سيتي سنتر البحرين في الفترة 
التدشني  حفل  وتكلل  أكتوبر.   14 إلى   3 بني  ما 
بالنجاح حيث مت عرض السيارة على منصة ُمزينة 

بالعلم البريطاني في اجملمع.
وهذه السيارة هي األحدث من إحدى أكثر العالمات 
إنها  السيارات حيث  عالم  في  البريطانية شهرةً 
إنها  إذ  تعّبر عن طموحات الشركة املصنّعة لها 
تتميز مبساحة داخلية واسعة ورحبة جلميع ركاب 
عجالت  بقاعدة  السيارة  تتمتع  وكذلك  السيارة. 
طويلة تضمن للسائق جتربة ال مثيل لها، وإضافة 
لذلك فإن تصميم السيارة العصري مينح السيارة 
األمثل  اخليار  لتكون  الطرقات  حضورًا جريًئا على 

لعشاق السيارات.
التقنيات  من  طويلة  الئحة  اجلديد  الطراز  ويقدم 
تزويدها  بنظام متطّور ذكي لتقنية  الذكية عبر 
هاتف  خالل  من  “إينكالنك”  ونظام  االتصاالت، 

ذكي يعمل بنظام أندرويد مع شاشة ملس قياس 
8 بوصة، إضافة إلى نظام الهاتف العامل بتنقية 

البلوتوث دون احلاجة الستخدام األيدي.
العام في  املدير  قال  السيارة  إطالق  وتعليقا على 
زكي:  محمد  السيد  للسيارات،  الزياني  شركة 

“يسرّنا جًدا أن نكشف النقاب عن أحدث طرازات شركة 
هي  البحرين  مملكة  في  لها  احلصري  واملوزع  جي  ام 
تسليمها  انتظار  في  ونحن  للسيارات،  الزياني  شركة 
ونتوقع أن تنتشر بشكل هائل في السوق احمللي وذلك 

بفضل مميزاتها الرائعة وسعرها التنافسي.” 

شركة الزياين للسيارات تكشف عن ام جي 360 اجلديدة يف سييت سنرت

احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني  شركة  نظمت 
لسيارات ميتسوبيشي وبيجو وام جي في مملكة 
إثنني  لتكرمي  غداء  ومأدبة  حفاًل  مؤخراً  البحرين، 
تقاعدهما  مبناسبة  لديها  املوظفني  قدامى  من 
في  اخلدمة  من  طويلة  سنني  بعد  العمل  عن 
في  أقيمت  التي  املناسبة  حضر  وقد  الشركة. 
عدد  سترة  في  الواقع  للشركة  الرئيسي  املقر 
كبير من املوظفني واملسؤولني يتقدمهم العضو 

املنتدب للشركة، السيد ماجد الزياني. 
واستمتع  البهجة،  من  بنوع  احلفل  واتّسم 

التي  العمل  ذكريات  بتبادل  خالله  احلاضرون 
الزياني للسيارات. ومتنّى  باحملبة في شركة  متيزت 
املشاركون لهما مزيًدا من السعادة وطول العمر.
القيمة  اجلهود  على  الزياني  ماجد  السيد  وأثنى 
لكال املوظفني والتي ساهمت في حتقيق اإلجنازات 
وأضاف  خدمتهما.  مدة  طوال  للشركة  الكبيرة 
ما  دائًما  للسيارات  الزياني  شركة  “إن  قائالً: 
أن  نتمنى  نحن  فلذلك  عائلتكما  مبثابة  ستكون 
في  نحن  التجمعات.  هذه  مثل  في  دائًما  نراكما 
المتالكنا  محظوظني  للسيارات  الزياني  شركة 

خدمات  ويقدمون  عملهم  في  ملتزمني  موظفني 
في  اإلخالص  وهذا  املستويات،  جميع  على  مثالية 
للسيارات  الزياني  شركة  تبوء  في  يساهم  العمل 

املراكز األولى في مجال توزيع السيارات.”
شكرهما  عن  املوظفون  عّبر  فقد  جهتهم،  ومن 
الزياني للسيارات على هذه  وتقديرهما إلدارة شركة 
احلاضرين  كل  إلى  شكرهما  ووجها  الطيبة،  اللفتة 
به  تقوم  الذي  الكبير  بالدور  منوهني  احلفلة،  في 
للجهود  وتقديرها  بعامليها  لالرتقاء  الشركة 

املبذولة. 

شركة الزياين للسيارات توّدع إثنني من موظفيها



الربع األخير 2017 7

لسيارات  احلصري  واملوزع  املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
جاكوار الند روڤر في مملكة البحرين، عن إطالق حملة “اشتر سيارة أحالمك 
اآلن وادفع في 2020” الشاملة جلميع سيارات جاكوار الند روڤر اجلديدة من 
موديل 2017، إلى جانب جميع طرازات رينج روڤر والسيارات املعتمدة ضمن 

 .APPROVED برنامج
السيارات  شركة  من  االستثنائية  الحقاً”  وادفع  اآلن  “اشتر  حملة  تقدم 
الند  أو  من سيارات جاكوار  أي  القتناء  الفرصة  روڤر،  الند  األوروبية جاكوار 
برنامج  ضمن  واملعتمدة  املستعملة  السيارات  من  أو   2017 طراز  من  روڤر 
عبر  املميزة  احلملة  هذه  من  االستفادة  للعمالء  ميكن  حيث   ،APPROVED
املتبقي  املبلغ  املركبة وتأجيل دفع  %50 من سعر  دفع مبلغ مقدم بنسبة 

لعام 2020. 
وبهدف تسهيل عملية الشراء على العمالء، توفر احلملة خيار آخر للدفع 
حيث باستطاعة العمالء اآلن امتالك أي سيارة من سيارات جاكوار والند 

النسبة  دفع  ومتابعة  سعرها  من   20% بنسبة  مقدم  مبلغ  دفع  عبر  روڤر 
عدم  ميزة  مع  سنوات،  خمس  ملدة  الشهرية  األقساط  بنظام  املتبقية 
سيارات  من  مختارة  مجموعة  سُتعرض  كما  فائدة.  نسبة  أي  احتساب 
 )MSRP( جاكوار والند روڤر عبر املنصة اإللكترونية بسعر التجزئة املقترح
وذلك لضمان الشفافية التامة في األسعار، حيث سيتم تأكيدها من قبل 

شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر.
توفر  للزبائن،  واخلدمات  العروض  أفضل  تقدمي  على  حرصها  من  وانطالقًا 
شركة السيارات األوروبية تخفيضات سخية تصل إلى 5,000 دينار بحريني 

.APPROVED على جميع سيارات جاكوار املعتمدة ضمن برنامج
أحالمك  سيارة  “اشتر  حملة  فإن  واملزايا،  التخفيضات  هذه  جانب  وإلى 
تشمل  والتي  التكميلية  العروض  من  العديد  توفر   ”2020 في  وادفع  اآلن 
من  مختارة  جملموعة  مجانًا  احلراري  العازل  وتركيب  والتأمني  التسجيل 

املركبات.

شركة السيارات األوروبية تطلق احلملة املذهلة اشرت سيارة أحالمك اآلن وادفع 
يف 2020 على مجيع سيارات جاكوار والند روڤر 2017

i30 N من هيونداي ُتحدث أصداء واسعة يف فرانكفورت للسيارات”

أحدث الطراز اجلديد لعالمة N التابعة لهيونداي 
الصانعة  كشفت  أن  بعد  واسعة  أصداء  موتور 
الكورية النقاب عنه خالل مشاركتها في معرض 
وكانت  أملانيا.  في  املقام  للسيارات  فرانكفورت 
األشهر  مدى  على  تدريجياً  كشفت  هيونداي 
القليلة املاضية عن مواصفات الطراز i30 N، حتى 
املاضي،  يوليو  في  بالكامل  عنها  اللثام  أماطت 
ليحقق جنومية المعة في أوساط وسائل اإلعالم 
واجلمهور الزائر للمعرض الذي تتواصل فعالياته 

حتى 29 من الشهر اجلاري.
 i30 بالسيارة  مرموقة  إعالم  وسائل  وأشادت 
البريطانية  إكسبريس”  “أوتو  مجلة  بينها   ،N
الشهيرة في عالم السيارات. وأشارت اجمللة التي 
أن  إلى  املتحدة،  اململكة  في  واسع  برواج  حتظى 
سيارة  من  أكبر”  بقوة  “تتسم  اجلديدة  السيارة 
من   ”GTI “غولف  الشهيرة  التقليدية  الهاتش 
فولكسفاغن، فيما لفتت صحيفة “فرانكفورتر 
أجليمني تسايتونغ” األملانية، إلى “الصوت املمتع” 
مزاياها  على  عالوة  السيارة  عادم  من  الصادر 
الرياضية. وفي إسبانيا، أشادت مجلة “موتور زيتا” 
للسيارة،  والقوّي  اجلريء  الطابع  ذي  بالتصميم 
 i30 N الطراز  بأن   Autopista.es املوقع  رأى  فيما 

بأنه يوصى  “سيارة رياضية كاملة جداً”، معتبراً 
جانب  إلى  اليومي  “لالستخدام  كسيارة  بها 

االستمتاع بها في حلبات السباق”.
وتضيف ردود الفعل اإليجابية مزيداً من املصداقية 
إلى التوقعات بأن ينجح الطراز i30 N في إضافة 
هيونداي،  عالمة  إلى  اإلثارة  من  جديد  مستوى 
كانت  سيارة   100 الشركة  باعت  ما  وسرعان 
أولى” من  “نسخة  أنتجتها كإصدار محدود في 

هذا الطراز، وذلك في يومني فقط خالل يوليو، ملشترين 
وضع كل منهم مبلغ ألف يورو كعربون للحصول على 
عالم  مستقبل  من  لسيارة  املسبق  الطلب  فرصة 
السيارات، حتى قبل أن تكون السيارة متاحة للعرض 

أو جتربة القيادة.
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شركة السيارات
 األوروبية تطلق موقعني 

إلكرتونيني جديدين
 خاصني بعالميت جاكوار

 و الند روڤر
املستورد  األوروبية،  السيارات  أعلنت شركة 
روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع 
إطالق  عن  البحرين،  مملكة  في  الفارهة 
موقعني إلكترونيني جديدين مخصصني لكل 
روڤر  الند  و  جاكوار  العريقتني  عالمتيها  من 
على حدى، وذلك انطالقًا من سعي الشركة 

نحو املزيد من االرتقاء لكافة خدماتها.
اجلديدين  اإللكترونيني  املوقعني  افتتاح  مت 
www.landrov� و   www.jaguar�bahrain.com

السيارات  لشركة  التابعني   erbahrain.com
 ،2017 أكتوبر   3 املوافق  األحد  يوم  األوروبية، 
لتقدمي  منهما  موقع  كل  تخصيص  مت  وقد 
رغبتهم  عند  للعمالء  رقمية  جتربة  أفضل 
للحصول على املزيد من املعلومات حول أي 

من منتجات جاكوار أو الند روڤر.
متطورة  تفاعلية  برمجية  اعتماد  وعبر 
تستعرض أكثر الصفحات التي يتم زيارتها 
لشركة  تتيح  حيث  اإللكتروني،  باملوقع 
السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر معرفة ما 
يفضله العمالء من خدمات ومزايا تتوفر في 
أو  لعالمة جاكوار  اخملتص  اإللكتروني  املوقع 
الند روڤر، وبذل املزيد من اجلهود في تطويرها 
هذه  ومتكِّن  فيها.  متجدد  محتوى  وتقدمي 
جتربة  العمالء  منح  من  الشركة  البرمجية 
متطلباتهم  مختلف  تلبي  متميزة  تصفح 

وتضمن زيارتهم مجددًا.
يتميز املوقع بسهولة استخدامه ومحتوى 
تفاعلي مينح املستخدمني جتربة شخصية 

متميزة متكنهم من معرفة األسعار.

املوزع احلصري  الزياني للسيارات،  بدعٍم من شركة 
مملكة  في  جي  وام  وبيجو  ميتسوبيشي  لسيارات 
أطلقتها  التي  املئوية  احلملة  اختتمت  البحرين، 
“البونانزا”  إسم  حتت  املالية  البحرين  شركة 
واألخير لشهر سبتمبر. الثالث  الفائز  باإلعالن عن 

بسيارة   باساجنان  اجناسيو  ماريلو  السيدة  وفازت 
 ،2017 اكس  أس  أي  ميتسوبيشي  نوع  من  جديدة 
البحرين  شركة  فرع  في  اجلائزة  تسليمها  مت  حيث 
املالية الواقع في املنامة وذلك بحضور فريق شركة 
البحرين املالية وكبار املسؤولني في شركة الزياني 
الزياني  شركة  في  العام  املدير  وهم  للسيارات 
سامية  والسيدة  زكي،  محمد  السيد  للسيارات 
واللذين عبرّا  الشركة،  التسويق في  الكندي، مدير 

بكل حرارة. للفائز  تهانيهما  عن 
البالغة  سعادتها  عن  باساجنان  السيدة  وعبرّت 
للغاية  سعيدة  “إنني  وقالت:  باجلائزة  بالفوز 
أشكر  أن  أود  الشعور.  هذا  وصف  والميكنني 
على  للسيارات  والزياني  املالية  البحرين  شركتي 

الفرصة.” إعطائي هذه 
شركة  قبل  من  أُطلقت  التي  احلملة  هذه  وتعد 
البحرين املالية لالحتفال بالذكرى املئوية إلنشائها 
قام  زبون  كل  مانحة  لعمالئها،  مكافأة  مبثابة 
والعشرين من  الثامن  بإجراء معاملة مالية ما بني 
شهر مايو والرابع من شهر سبتمبر الفرصة لربح 
وهي  الكبرى  اجلوائز  منها  قّيمة،  شهرية  جوائز 

ثالث سيارات مقدمة من شركة الزياني للسيارات.
وعّلق املدير العام في شركة البحرين املالية السيد 
شكرنا  عن  نعّبر  أن  “نّود  قائاًل:  فاركي  بانسيلي 
لتعاونهم  للسيارات  الزياني  لشركة  اخلالص 
سيارات  لثالث  توفيرهم  أن  حيث  معنا،  الكرمي 
لشركة  املئوية  احلملة  جناح  في  ساعد  قد  جديدة 

املالية.” البحرين 
“نحن  زكي:  محمد  السيد  قال  جهته،  ومن 
لشركة  املئوية  احلملة  جناح  برؤية  جًدا  سعيدون 
الزياني  شركة  قبل  من  واملدعومة  املالية  البحرين 
للسيارات  الزياني  شركة  في  نحن  للسيارات. 
احلمالت  مختلف  في  املشاركة  على  بشّدة  نحرص 

واملبادرات.”
على  مرسومة  اإلبتسامة  نرى  أن  “يسرنا  وأضاف: 
وجوه الفائزين باجلائزة والذين نتمنى لهم األفضل”.

شوطاً  قطعت  للسيارات  الزياني  شركة  أن  يُشار 
منذ  الضخمة  واالجنازات  بالنجاح  مكلالً  طويالً 
الذي  النجاح  ويعود هذا   .  1994 تأسيسها في عام 
أبهر ونال إعجاب اجلميع إلى عامل هام وأساسي أال 
وهو الرؤية الثاقبة إلدارة الشركة التي مت ترسيخها 
شركة  وستبقى  عاماً.   عشرين  من  أكثر  قبل 
على  قطعته  الذي  العهد  على  للسيارات  الزياني 
مجال  في  اخلدمات  وأجود  أفضل  بتوفير  نفسها 
مختلف  في  عمالئها  كافة  إلى  السيارات  توزيع 

القطاعات،  التجارية منها وغير التجارية.

أقيمت بدعم من شركة الزياين للسيارات..
إعالن الفائز الثالث يف محلة البونانزا” 

قامت شركة فيرست موتورز، املوزع املعتمد لسيارات هيونداي في مملكة البحرين بتنظيم مسابقة إينستاجرام 
للتنبؤ بنتائج بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018 حيث مت منح الفائزين قسائم تسوق مجانية.

 فريست موتورز تنظيم مسابقة إينستاجرام 
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مستقبلي. طابع  ذي  وتصميم 
بعد،  تسميته  تتّم  لم  الذي  الطراز  وسيكون 
اإلنتاج  طرز  من  بالهيدروجني  عامل  طراز  ثاني 
الرابع  اجليل  تقنيات  ويستخدم  التجاري، 
وهو  هيونداي،  من  الهيدروجينية  الوقود  خلاليا 
ما  منها  سيما  ال  وتقنياته،  بقدراته  يشكّل 
برامج  في  مهماً  تقّدماً  الوقود،  بخاليا  يختص 
والتقييم  والتطوير  للبحث  العاملية  هيونداي 
بخبرة  تصميمها  في  اسُتعني  التي  العملي، 
جتاري  إنتاج  أول  عبر  إتقانها  مت  واسعة  فنية 
بخاليا  عاملة  ملركبة  العالم  في 

.2013 العام  الوقود في 
اجلديد  الطراز  تطوير  ومت 
الوقود  بخاليا  العامل 
أربع  على  استناداً 
تتمثل  رئيسية  ركائز 
خاليا  نظام  كفاءة  في 
الوقود، واألداء )احلد األقصى 

على  سريعة  حملة  إلقاء  هيونداي  شركة  أتاحت 
الهيدروجينية  الوقود  بخاليا  العاملة  سيارتها 
رسمياً  إطالقها  قبيل  وذلك  التالي،  اجليل  من 
الطراز  ويجسد  املقبل.  العام  أوائل  في 
جاهز  شبه  أصبح  الذي  األولي،  النموذجي 
من  جديدة  حقبة  جتاه  هيونداي  التزام  لإلنتاج، 
وتنطوي  بالبيئة.  الرفيقة  املتقدمة  املركبات 
لإلعجاب  مثيرة  قدرات  على  اجلديدة  املركبة 

الوقود. التخزين خلزان  وكثافة  واملتانة،  للخرج(، 
مقارنة  كبيراً  حتسيناً  السيارة  كفاءة  وشهدت 
من  سل”،  فيول  “توسان  السابق  الطراز  مع 
خالل تعزيز أداء خاليا الوقود، وخفض استهالك 
الرئيسية.  املكونات  وحتسني  الهيدروجني، 
مبستوى  املرتقب  النموذجي  الطراز  ويتمتع 
باملئة   9 قدرها  بزيادة  باملئة،   60 يبلغ  كفاءة 
 55.3 نسبة  بلغ  الذي  الكفاءة  مستوى  عن 
ويستهدف  توسان،  السيارة  طراز  في  باملئة 
كيلومتر   580 على  مسافته  تزيد  قيادة  مدى 
معايير  على  بناء  واحدة،  شحن  بعملية 

الكورية.  االختبارات 
ومتّ حتسني مستوى اخلرج األقصى للطراز اجلديد 
لإلعجاب  مثيرة  قوة  ليبلغ  باملئة،   20 بنسبة 
قدرها 163 حصاناً، فيما ساعد حتسني املكونات، 
الكهربائية  القطبية  األغشية  مجمع  مثل 
واأللواح القطبية الثنائية، على خفض تكاليف 

اإلنتاج.

طراز جديد يعمل خباليا وقود اهليدروجني من هيونداي يقدم وعودًا مبسافات أطول

تنظمها  التي  العديدة  األنشطة  من  كجزء 
اجملموعة  قامت  الزياني،  استثمارات  مجموعة 
البحرينية  اجلمعية  ألطفال  رحلة  بتنظيم 
لتنمية الطفولة في يوم األحد 12 نوفمبر 2017 
وقد  اإلمناء.   مجمع  في  كوست”  “غولدن  لصالة 
واستمتع  املفاجآت،  من  الكثير  املناسبة  تخللت 

املشاركون بالعديد من األنشطة املشوقة.  



10الربع األخير 2017

ملوظفيها تاي  مواي  دورة  تنظم  الزياين  استثمارات  جمموعة 

شركة فريست موتورز تستضيف الربنامج التدرييب خلدمة رعاية جينيسيس على مدار الساعة

شركة الزياين للسيارات تسّلم شاحنة شفط مياه صرف صحي لشركة التوفيق

شهادة إكمال الدورة بنجاح.
Gen� “واستعرض البرنامج التدريبي نبذة عن خدمة 
esis Concierge” جلميع طرازات عالمة جينيسيس. 
صناعة  مجال  في  املتخصصة  العالمة  القت  وقد 
السيارات الفارهة، التابعة لشركة هيونداي موتورز، 
إطالقها  منذ  السيارات  محبي  إستحسان  على 
لتمتع  2016، نظراً  في مملكة البحرين في سبتمبر 
إطالق  ومت  فاخرة.  إستثنائية  مبواصفات  سياراتها 
لتعزز  الساعة  مدار  على  جينيسيس  رعاية  خدمة 

من جتربة إمتالك إحدى روائع هذه العالمة الفاخرة.
شيشتي  احسان  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
املدير العام لشركة فيرست موتورز قائالً: “يسعدناً 
جداً في شركة فيرست موتورز أن نقوم باستضافة 
على  جينيسيس  رعاية  خلدمة  التدريبي  البرنامج 
قدمه  الذي   ،”Genesis Concierge“ الساعة  مدار 

لشركة التوفيق خلدمات الصيانة والتنظيف.
وتأسست شركة التوفيق في عام 1980 وتقدم 
مبا  النفايات  إلدارة  احللول  من  العديد  الشركة 
الهدف  ولهذا  الصحية.  النفايات  تفريغ  فيها 
الشاحنات  من  كبير  أسطول  الشركة  توّظف 
حيث أن الشاحنة التي سلمتها شركة الزياني 

للسيارات هي أحدثها.
الزياني  شركة  من  التسليم  هذا  ويُضاف 
للسيارات إلى قائمة التسليمات الناجحة التي 
والتي تسعى جاهدةً  الزياني  بها شركة  قامت 
البحرين  مملكة  في  القطاعات  جميع  لتزويد 

بخدمات وحلول خاصة بالسيارات. 

واملوزع  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  إستضافت 
البحرين،  مملكة  في  جينيسيس  لسيارات  احلصري 
رعاية جينيسيس  التدريبي خلدمة  البرنامج  مؤخراً 
على مدار الساعة “Genesis Concierge” لعدد من 

موظفيها وذلك مبعرض فيرست موتورز في سترة.
جميع  مهارات  بتنمية  التام  إلتزامها  من  إنطالقاً 
هيونداي  نظمت  املنطقة،  في  ووكالئها  موزعيها 
التدريبي  البرنامج  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
خلدمة رعاية جينيسيس على مدار الساعة بإشراف 
 Aspire لشركة  العام  املدير  هاردي  دنكن  السيد 
والهند،  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  أوروبا 
من  موتورز  فيرست  فريق  أعضاء  من  عدد  بحضور 
عالقات  إدارة  وقسم  واملبيعات،  التسويق  قسم 
ورشة  وأقيمت  والصيانة.  اخلدمات  وقسم  العمالء، 
املشاركني  جميع  تسلم  حيث  واحد،  ليوم  العمل 

 سلمت شركة الزياني للسيارات، املوزع احلصري 
وفوسو  جي  إم  بيجو،  ميستوبيشي،  لسيارات 
الصرف  مياه  شفط  شاحنة  البحرين  مبملكة 
الصيانة  خلدمات  التوفيق  شركة  إلى  الصحي 
التوسعي  البرنامج  من  كجزء  والتنظيف 
التنظيف اخلاصة  التوفيق في خدمات  لشركة 

بها.
ومت التسليم بحضور موظفني من شركة الزياني 
باراديسي مدير  السيد جوزيف  للسيارات وهما 
تطوير املبيعات ومديرة التسويق سامية الكندي 
العضو  إلى  الشاحنة  مفاتيح  ُسلمت  ولقد 
املنتدب لشركة التوفيق السيد بادمانباهان نير 

اخلبرة  ذات  الشخصيات  أحد  وهو  دنكن  السيد 
تثقيف  في  مشاركته  أسهمت  وقد  املتنوعة، 
اإلستثنائية.  اخلدمة  هذه  تفاصيل  عن  موظفينا 
وتعكس إستضافتنا لهذا البرنامج التدريبي حرص 

الشركة على تطوير وتقوية مهارات املوظفني.

كجزء من األنشطة العديدة التي تنظمها 
قامت  الزياني،  استثمارات  مجموعة 
اجلمعية  تاي  مواي  دورة  بتنظيم  اجملموعة 
وذلك  ملوظفيها  اجلسدية  املهارات  لتنمية 
في مقر اجملموعة في املنطقة الدبلوماسية. 
واستمتع املشاركون بالعديد من األنشطة 

املشوقة.  



املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  أقامت 
في  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع 
مملكة البحرين، فعالية للتوعية بسرطان الثدي 
مستشفى  في  الطبي  الفريق  مع  بالتعاون 
الفعالية  مت  نُظِّ وقد  األمريكية.  اإلرسالية 
حصريًا للسيدات من عمالء وموظفي الشركة 
في معرض السيارات األوروبية جاكوار الند روفر 
أكتوبر   19 املوافق  اخلميس  يوم  مبنطقة سترة، 

.2017
األوروبية  السيارات  شركة  فعالية  بدأت 
الظهر  بعد   12 الساعة  في  روڤر  الند  جاكوار 
التابع  الطبي  الفريق  5 مساًء، مبشاركة  وحتى 
أجرى  الذي  األمريكية  اإلرسالية  ملستشفى 
فحوص طبية شاملة مجانًا للنساء من الزبائن 
اهتمام  ظل  في  احلملة  هذه  وتأتي  واملوظفني. 
وموظفيها،  عمالئها  جميع  بصحة  الشركة 

سيارتها  كوريا  في  رسمياً  جينيسيس  أطلقت 
السيدان الفاخرة G70، قبل أيام من موعد طرحها 
بزغ  قد  جديداً  “فجراً  أن  معتبرة  كوريا  في  للبيع 
عالمة  تنوي  فيما  الفاخرة”،  السيارات  عالم  في 
السيارات الفاخرة اإلعالن قريباً عن مواعيد طرح 

هذا الطراز في أسواق أخرى.
وتُعتبر جينيسيس G70 سيارة سيدان ذات طابع 
رشيق  ديناميكي  خارجي  بتصميم  تتميز  رياضي 
وتصميم داخلي أنيق وتلقائي، وتأتي بثالثة خيارات 
3.3 ليتر من  من احملركات هي محرك بنزين سعة 
6 أسطوانات وبشاحن توربو، ومحرك بنزين سعة 
2.0 ليتر بشاحن توربو I4، ومحرك ديزل سعة 2.2 

.I4 ليتر
في  إطالقها  جرى  التي   ،G70 السيارة  وتتضّمن 
األوليمبية  احلديقة  في  أقيم  خاص  مهرجان 
مساعدة  أنظمة  من  العديد  سيول،  بالعاصمة 
املستوى  عالية  اتصال  وقدرات  املتقدمة،  السائق 

مبرض  للتوعية  العاملي  الشهر  مع  وبالتزامن 
سرطان الثدي. 

السيارات  معرض  في  خاصة  غرفة  جتهيز  ومت 
األطباء  قبل  من  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية 
اإلرسالية  ملستشفى  التابعون  واملمرضون 
الفحوصات  من  عددٍ  إلجراء  وذلك  األمريكية، 
شملت  التي  الطبية  االستشارات  وتقدمي 

مع تقنية تعرف على الصوت تتمركز على نظام 
ذكاء اصطناعي من  وتعتمد على منصة  سيرفر 

شركة “كاكاو كورب”.
رئيس  فيتجيرالد،  مانفريد  قال  املناسبة،  وبهذه 
G70 يشكل  عالمة جينيسيس، إن إطالق الطراز 
“محطة إجناز بارزة لعالمتنا التجارية”، موضحاً أن 
ألنها  “عمداً  سيول  العاصمة  على  وقع  االختيار 
املوطن األصلي جلينيسيس، ولكونها املكان الذي 
نأتي إليه مع زبائننا وأصدقاء في عالم املوسيقى 

لالحتفال في أجواء مهرجانية”.
االجتاه  متاماً  اجلديدة   G70 السيارة  وتعرض 
بعالمة  اخلاصة  التصميم  لهوية  املستقبلي 
في  الرياضية  األناقة  تتمثل  إذ  جينيسيس، 
والقوة  اجلمال  يجسد  الذي  اخلارجي،  التصميم 

املتأهبة، كرياضي متوثب يستعد لالنطالق.
قسم  رئيس  دونكرڤولك،  لوك  قال  جانبه،  من 
التصميم لدى جينيسيس، إن املستويات الرفيعة 

كتلة  مؤشر  واختبار  والقلب،  الّدم  ضغط  فحص 
اجلسم. كما أتيحت الفرصة للنساء باحلصول على 
ملعرفة  األورام  اختصاصيي  من  طبية  استشارات 
الثدي واحلصول على فحص شامل  أعراض سرطان 
كجهاز  الطبية  التقنيات  أحدث  باستخدام  للثدي 
“األلتراساوند”  الصوتية  فوق  باملوجات  التخطيط 

وجهاز تصوير الثدي الشعاعي “املاموغرافي”. 

بها  يتمتع  التي  واإلخالص،  واملوهبة  الشغف  من 
صوغ  على  قادرين  “جتعلهم  جينيسيس،  مصصمو 
روائع تصميمية جذابة”، وأضاف: “قمنا بإجراء حتسينات 
على السمات املستخلصة من روح جينيسيس بُغية 
وضع تصميم السيدان الرياضية املميزة هذه، في حتدٍّ 
في  وجنحنا  عالية.  فنية  ودراية  مهارات  جتاوزه  تطلب 
احلواس  جميع  تأسر  بطريقة   G70 السيارة  تصميم 
نظراً ملالمحها احلسية التي تبعث على الشعور بالقوة 

والتأهب”.
أناقة وتطور وتركيز على السائق

الطويل  السيارة  محرك  غطاء  عناصر  تتجمع 
األنيق  السقف  وخط  القصيرة  األمامية  والواجهة 
سبائك  من  املصنوعة  األقطاب  متعددة  والعجالت 
يُبرزه  وديناميكياً  أنيقاً  مظهراً  لتشكل  األملنيوم، 
بالكروم  املطلية  الهوائية  احلواف  استخدام  ببراعة 
الداكن وفتحة األنوار النهارية التي حتاكي شكل عصا 

الهوكي واخلطوط اجلانبية املنحنية.

سرطان  مكافحة  محلة  تنظم  األوروبية  السيارات  شركة 
باملرض للتوعية  العاملي  الشهر  مبناسبة  الثدي 
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جينيسيس G70 تتجاوز التوقعات أداًء ورفاهية

:G70 تضم قائمة مزايا األداء العالي التي متتاز بها السيارة
ميزة “التحكم باالنطالق” لتعظيم قدرة السيارة أثناء منط . 1

التسارع.
خلفي . 2 وتعليق  عمودي  مبحرك  يعمل  آلي  توجيه  مقود 

متعدد الوصالت لثبات أدّق وقيادة تتسم بالراحة.
حتسني . 3 على  يعمل  العزم،  لتوجيه  ديناميكي  نظام 

التحكم باالنعطاف.
تفاضلية ميكانيكية محدودة االنزالق تعزز السالمة أثناء . 4

القيادة على األسطح الزلقة أثناء األمطار والثلوج واجلليد.
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على  اختبارات  ُتجري  هيونداي 
األطفال  لوجود   تنبيه  تقنية 

اخللفي املقعد  يف 

اإلصدار  منها  املصنع   في  ُصنعت  التي  املركبات 
األخير من شاحنات كانتر و تي في.

شركة  وحافالت  شاحنات  تصنيع  ويتم 
الهند  فرع  داميلر  ميتسوبيشي فوسو في مصنع 
الذي  والشاحنات  الثقيل  النقل  سيارات  إلنتاج 
املزود  املصنع  ويقع  آسيا.  داميلر  عليه  تشرف 

هيونداي  وأن  سيما  ال  السيارة،  داخل  نسيانهم 
تستخدم تقنيات االتصال جلعل السيارات أفضل 

وأكثر أمناً”.
مقصورة  داخل  احلرارة  أن  القياسات  وتظهر 
الشمس  أشعة  حتت  مباشرة  املتوقفة  السيارة 
مئوية،  درجة   50 من  بسرعة  تقترب  أن  ميكن 
في  اخلارجية  احلرارة  درجة  تكون  عندما  حتى 
يستغرق  األمر  إن  اخلبراء  ويقول  العشرينيات. 
داخل  احلرارة  تتجاوز  أن  قبل  معدودة  دقائق 
حرارته  درجة  تنظيم  على  الطفل  قدرة  السيارة 
الداخلية، ال سيما وأن درجة حرارة األطفال ميكن 
لدى  ارتفاعها  سرعة  من  أكبر  بسرعة  ترتفع  أن 
على  وعالوة  خمس.  إلى  مرات  ثالث  بنحو  الكبار 
عدة  وقعت  فقد  السيارات،  في  األطفال  نسيان 
داخل  أنفسهم  األطفال  بحبس  متثلت  مآسي 

السيارات.
بوجود  التنبيه  نظام  على  جتارب  هيونداي  وأجرت 
املتحدة،  الواليات  في  اخللفي،  املقعد  في  ركاب 
حيث توفي ما ال يقل عن 38 طفالً من جراء اإلنهاك 
احلراري بعد أن تركوا في سيارات حارّة خالل األشهر 
التسعة األولى من العام 2017، في حني جتاوز عدد 
الوفيات 800 طفل منذ العام 1994، وفي 55 باملئة 
من هذه احلاالت، لم يكن أحد الوالدين مدركاً أصالً 

لوجود طفله في السيارة.
الرئيس  نائب  أوبراين،  مايك  قال  جانبه،  من 
لدى  والرقمي  املؤسسي  والتخطيط  للمنتجات 
بوجود  التنبيه  نظام  إن  أمريكا،  موتور  هيونداي 
على  آخر  مثال  “مجرد  اخللفي  املقعد  في  ركاب 
في  األمور  إليها إلجناز  نلجأ  التي  الفضلى  الطرق 

هيونداي”، 

احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني  شركة  قامت 
وام جي في مملكة  وبيجو  لسيارات ميتسوبيشي 
البحرين، بتنظيم رحلة جملموعة من رجال األعمال 
إلى مصنع داميلر فرع الهند إلنتاج سيارات النقل 
الثقيل والشاحنات الذي يقع في مدينة تشيناي.
للسيارات،  الزياني  شركة  بوفد  الترحيب  مت  وقد 
مركبات  لتوزيع  احلصرية  احلقوق  متتلك  التي 
في  البحرين،   مملكة  في  فوسو  ميتسوبيشي 
تعريفية  جولة  في  أخذهم  مت  حيث  املصنع 
داميلر.  مصنع  منتجات  أهم  على  وإطالعهم 
الوفد على كيفية  أٌطلع  إلى ذلك لقد  وباإلضافة 
وبعدها  فوسو  ميتسوبيشي  مركبات  صناعة 
أنواع  مختلف  قيادة  بتجربة  لهم  السماح  مت 

تنبيه  نظام  إلدخال  خطط  عن  هيونداي  أعلنت 
املستقبلية  الطرز  في  اخللفي  املقعد  في  يعمل 
من سياراتها، ويستهدف احلّد من مشكلة نسيان 
األطفال في السيارات، ال سيما في الظروف اجلوية 
أجهزة  باستخدام  املرتقب  النظام  ويعمل  احلارة. 

الستشعار احلركة وتقنيات اتصال متقدمة.
في  هيونداي  ستبدأ  الذي  اجلديد،  النظام  ويراقب 
 ،2019 العام  من  ابتداء  السيارات  على  إدخاله 
استشعار  جهاز  باستخدام  اخللفية  املقاعد 
للكشف  الصوتية  فوق  باملوجات  يعمل  للحركة 
في  اخللفية  املقاعد  لألطفال على  أية حركة  عن 

حال نسيانهم داخل السيارة. 
داخل  حركة  أية  عن  اإلنذار  نظام  كشف  وإذا 
يقوم  فسوف  لها،  السائق  مغادرة  بعد  السيارة 
بإطالق بوق السيارة ويشغل األضواء الرباعية، كما 
الذكي  الهاتف  إلى  تنبيه  رسالة  يُرسل  أن  ميكن 
من  لينك”  “بلو  نظام  طريق  عن  بالسائق  اخلاص 

هيونداي للسيارة املتصلة.
على  تنبيه  رسالة  اجلديد عرض  النظام  ويتضّمن 
لوحة العدادات تذكّر السائق بالتحقق من املقاعد 

اخللفية قبل اخلروج.
وأشار رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا والشرق 
أن  إلى  السياق،  هذا  في  سونغ،  مايك  األوسط 
صغيراً  طفالً  الوالدين  أحد  ينسى  أن  الوارد  من 
ولو  السيارة،  من  اخللفي  املقعد  في  بهدوء  ينام 
تكون  “قد  العواقب  أن  إلى  لفترة قصيرة، مشيراً 
راكب  بوجود  التنبيه  نظام  “يُعتبر  وقال:  وخيمة”، 
فعالة  ولكنها  بسيطة  فكرة  اخللفي  املقعد  في 
إذا مت  تنقذ بال شك حياة األطفال  أن  ومن شأنها 

 400 تبلغ  أرض  مساحة  على  التقنيات  بأحدث 
فدان.

من  للسيارات  الزياني  شركة  وفد  واستفاد 
صنع  كيفية  على  اطلعوا  أنهم  حيث  الرحلة 
املركبات، فرؤية هذا األمر قد ساهم بال شك في 

املهني. تطورهم 

شركة الزياين للسيارات تنظم 
زيارة ملصنع داميلر يف اهلند 

جملموعة من رجال األعمال

املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
والند  جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع 
تخصيص  عن  البحرين،  مملكة  في  روڤر 
والند  جاكوار  سيارات  من  كبيرة  مجموعة 
روڤر املتوفرة لتجربة القيادة، وتدعو العمالء 
الكائن  معرضها  بزيارة  للتفضل  الكرام 
مبنطقة سترة، والتعرف على مزايا مركباتها 
قيادتها  وجتربة  قرب  عن  اإلستثنائية 

شخصًيا.
تقدم شركة السيارات األوروبية جاكوار الند 
روڤر الفرصة لعمالئها الكرام لتجربة قيادة 
روڤر،  الند  و  جاكوار  عالمتي  طرازات  أحدث 
تعريفهم  نحو  سعيها  من  إنطالقًا  وذلك 
والند  جاكوار  سيارات  وقدرات  مزايا  بجميع 
روڤر  رجن  وتتوفر كل من سيارة  الفاخرة.  روڤر 
ديسكڤري،  روڤر  والند  كلًيا،  اجلديدة  فيالر 
السيارات  ضمن   F�PACE جاكوار  وسيارة 

املتوفرة للقيادة التجريبية. 

األوروبية  السيارات  شركة 
الفرصة طرح  عن  تعلن 

جلميع  التجريبية  للقيادة   
باملعرض السيارات 
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واملوزع  املستورد  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
مملكة  في  روڤر  الند  و  جاكوار  لسيارات  احلصري 
البحرين، عن إطالقها حملة جديدة خلدمات ما بعد 

البيع والتي إستمرت حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017.
شركة  من  البيع  بعد  ما  خدمات  حملة  وقدمت 
تخفيضات  روڤر،  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
مذهلة وخدمات مجانية ملالك سيارات رجن روڤر و رجن 
وشمل   .2017 حتى   2013 موديل  من  سبورت  روڤر 
وفحص  السيارة  لسالمة  متكامل  فحص  العرض 
على  العمالء  يحصل  حيث  مجانًا،  للمكابح  آخر 
خصم سخي بنسبة %45 يشمل كل من تكاليف 
قطع الغيار املستخدمة إلصالح األضرار املكتشفة 

احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
مملكة  في  جي  وام  وبيجو  ميتسوبيشي  لسيارات 
البحرين، عن رعايتها ملهرجان بتلكو دانديا ميال 2017، 
وبينكي  بريتي  ديفاس  دانديا  مشاركة  شهد  والذي 
مع فرقتهم املكونة من 11 عنصراً. والفعالية أيضاً 
برعاية اللولو هايبرماركت وماالبار جولد  أند داميوند. 
للسيارات  الزياني  شركة  نظمت  الصدد،  هذا  وفي 
فعالية خاصة إلطالق منوذج من التذاكر للدخول إلى 

باملكابح وأجرة األيدي العاملة ملدة 45 يوم.
احلملة  عروض  من  اإلستفادة  العمالء  وباستطاعة 
املمتدة طوال 45 يوم، واحلصول على خصم بنسبة 
األضرار  إلصالح  املستخدمة  الغيار  قطع  على   25%
املكتشفة خالل الفحص وخصم بنسبة %10 على 
أجرة األيدي العاملة. ومع حرصها على منح العمالء 
الكرام أرقى اخلدمات، تقدم شركة السيارات األوروبية 
جاكوار الند روڤر خدمة استالم سيارات العمالء من 
املدخل وركنها، وخدمة توصيل العمالء لوجهاتهم 
مجانًا، فضالً عن عرضها جملموعة من املنتجات التي 
حتمل شعاري عالمة جاكوار و الند روڤر بأسعار خاصة 

جدًا.

املهرجان، وقد شارك فيها عدد من كبار املسؤولني في 
اجلهة املنظمة والرعاة لهذا احلدث، يتقدمهم السيد 

محمد زكي، املدير العام لشركة الزياني للسيارات.
الذي  الهندية  املهرجانات  أحد  دانديا  ويعتبر مهرجان 
إحياء  ويتم  بوليوود.  أفالم  عالم  من  شهرته  استمد 
هذا املهرجان في الفترة بني سبتمبر وأكتوبر من خالل 
أداء رقصات فلكلورية بسيطة بإمكان اجلميع أدائها 
بسهولة. ويعتبر هذا املهرجان عائلي من الدرجة األولى 

أحلى  إرتداء  يتم خاللها  التي  املناسبات  إحدى  وهو 
املالبس الشعبية. ويتم إقامة ما ال يقل عن 6 فعاليات 
دانديا كبرى من قبل مختلف األندية الهندية مبملكة 
البحرين، ولكن يتم تنظيمها على نطاق أصغر. إال 
أن هذه الفعالية شهدت مشاركة فرقة موسيقية 
بقيادة  مومباي،  من  جاءوا  فرداً،   11 من  متكاملة 
األختان بريتي وبينكي، وهذا ما يجعل هذه الفعالية 

هي أضخم مهرجان دانديا في البحرين.

شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر تطلق محلة مبتكرة خلدمات ما بعد البيع

شركة الزياين للسيارات ترعى مهرجان دانديا ميال” 

واملوزع  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  أطلقت 
البحرين،  مملكة  في  هيونداي  لسيارات  احلصري 
متعددة  التجارية  الشاحنات  سلسلة  بإطالق 
االستعماالت Hyundai Mighty ألول مرة في مملكة 

البحرين.
نوفمبر  في شهر   Hyundai Mighty إطالق  مت  وقد 
من  الشاملة  اجملموعة  إلى  لتنضم  املاضي 
املركبات التجارية املتوفرة لدى فيرست موتورز.   

وبهذه املناسبة، صرح السيد إحسان شيشتي، 
قائاًل:  موتورز  فيرست  لشركة  العام  املدير 
يسعدني  موتورز،  فيرست  شركة  عن  “بالنيابة 
جًدا أن أعلن عن إطالقة Hyundai Mighty  ألول مرة 
في مملكة البحرين حيث تعد سلسلة من أحدث 

ذلك  ويأتي  هيونداي.  لعالمة  التجارية  املركبات 
ورغبات  حاجات  تلبية  نحو  سعينا  من  انطالقًا 
بأعمالهم  املتعلقة  املتطلبات  وتوفير  العمالء، 
التجارية مع مراعاة كافة معايير اجلودة والكفاءة 
والسالمة.  ولهذا فإننا على ثقة تامة أن سلسلة 
تشتمل  –والتي  كلًيا  اجلديدة   Hyundai Mighty
ستساعد  مختلفة-  موديالت  خمسة  على 
واالرتقاء  التجارية  أعمالهم  تطوير  عمالءنا على 
ومحركات  فّعالة  تصاميم  من  به  تتميز  ملا  بها 

قوية.”
 Hyundai Mighty أن سلسلة  بالذكر  اجلدير  ومن 
على  املستخدم  رغبات  مع  لتتناسب  صممت 

جميع األصعدة،

شركة فريست موتورز تطلق Hyundai Mighty يف مملكة البحرين
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الترقيات

اجلدد مواليدهم  مبناسبة  التاليني  للموظفني  التهاني  أجمل  واملوظفني  اإلدارة  ترفع 

زهراء   

صديقه    

 مرمي  

لبي أ

أول داخلي  مدقق 

معلومات  تكنولوجيا  موظف 

نوافذ عوازل  مثبت 

مبيعات مدير 

سلمان االمير  عبد  حسن 

النشيت عبداهلل  عمار 

عبداهلل   ئق  سا علي جعفر 

بربوهيا  ميتون 

داخلي  زهراء وحوراء   مددق  القصاب أحمد  سيد 

شيريان توني 

كومار فينود 
املبيعات مدير  مساعد 

إبراهيم علي  حسني 
داخلي مدقق 

االمير عبد  حسن 
داخلي مدقق 

نور      عايشة عبداحلافظ 
مساعد مدير 

الشيخ اهلل  عبد  محمد 
بشرية وموارد  إداري  موظف 

إمثياز شابير ساب      
اخملزن أمني  مساعد 

سلمان ابراهيم  خليل  سيد    
أول ديون  محصل 

ظيفةاملوظف لو لطفلا ا


