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نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

كلمة

اعزائي قراء اإلنطالقة
يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى مع العدد اجلديد من مجلتنا الربعية “االنطالقة” 
واخبار  انشطتنا  آلخر  خاللها  من  ومتابعتكم  اهتمامكم  لكم  شاكرا 

وفعاليات مجموعة استثمارات الزياني مقدرا ثقة عمالءنا االوفياء.
لقد كان شهر ديسمير املاضي مليًئا باملناسبات الوطنية  السعيدة على وطننا 
الغالي حيث إحتفلت اململكة بالعيد الوطني الثامن  واألربعني  والذكرى العشرون 
لتولي جاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى مقاليد احلكم 
بطولة  حتقيق  وآخرها  اجملاالت،  مختلف  في  عظيمة  حضارية  إجنازات  ظل  في 
اخلليج العربي للمرة األولى، ويسرني أن أرفع بهذه املناسبة  أسمي آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى  وإلى صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء املوقر، وإلى صاحب 
السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم، وشعب البحرين الوفي ، 

مبتهلني الى اهلل تعالى أن يعيد هذه األعياد مبزيد من األمن واإلزدهار.
كما يسرني أن أرفع  خالص التهاني  والتبريكات إلى صاحبة السمو امللكي 
رئيسة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
اجمللس األعلى للمرأة وإلى جميع نساء البحرين، مبناسبة يوم املرأة البحرينية 
الذي يصادف األول من شهر ديسمبر متمنية لها دوام التوفيق والنجاح وتعزيز 

مكتسباتها في شتى اجملاالت.
لقد كان عام 2019 عاًما متميزًا ومثمرًا على مستوى األداء والتطوير مع تأسيس 
واستحواذ شركة الزياني لألغذية، الذراع االستثماري اجلديدة في قطاع األغذية 
التابعة للمجموعة، على احلقوق احلصرية لتطوير العالمة البريطانية الشهيرة 
للقهوة “كوستا”، وافتتاح أول فرع لهذه العالمة املرموقة في مجمع السيتي 
مع  في شراكة  الشركة  دخول  عن  الشركة، فضاًل  إدارة  البحرين حتت  سنتر 
أنشطتها  وتوسيع  للشركة  رائعة  إنطالقة  يعد  ما  وهو  الرفاعي،  محمصة 
والوطنية  اجملتمعية  مبسؤوليتنا  إمياننا  منطلق  من  األغذية.  مجال  لتشمل 
أعلنت اجملموعة عن استئجارها لطائرة لنقل جماهير املنتخب البحريني لكرة 
القدم إلى دولة قطر بالتعاون مع الناقلة الوطنية شركة طيران اخلليج ملشاهدة 
املباراة النهائية  للمنتخب البحريني في كأس اخلليج 24 ضد شقيقه املنتخب 
السعودي، وجاءت هذه املبادرة  كجزء من التزام اجملموعة جتاه دعم حركة الشباب 
والرياضة في اململكة. ويسرني بهذه املناسبة أن أتقدم بالشكر اجلزيل لعمالئنا 
األوفياء لتواصلهم وثقتهم في منتجاتنا وخدماتنا التي نحرص على تطويرها 
دائًما، وإلى جميع العاملني في شركات اجملموعة على تفانيهم وعملهم اخمللص 
والدؤوب للحفاظ على مراكزها املرموقة وجودة خدماتها، كل عام واجلميع بخير 

وعافية مبناسبة العام امليالدي اجلديدة. 

للسجل  املساعد  الوكيل  مكي  عبداحلسني  علي  السيد  رعاية  حتت 
اململكة  سفير  دراموند،  رودريك  السيد  وسعادة  والشركات،  التجاري 
الفرع األول لكوستا كوفي في  افتتاح  البحرين، مت  املتحدة لدى مملكة 

البحرين بالستي سنتر.
للمقهى،  املتميز  باملستوى  املساعد  الوكيل  أشاد  االفتتاح  وخالل 
التي  ذاته على اجلهود  الوقت  لرواده، مثنيا في  التي يقدمها  واخلدمات 
الدائم على إضافة  البحرين وحرصه  يبذلها القطاع اخلاص في مملكة 
تسهم  التي  املتنوعة  والسياحية  التجارية  واملرافق  اجلديدة  اخليارات 
في تنشيط احلركة التجارية وجذب السياح والزوار إلى مملكة البحرين، 
مؤكداً دعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لهذه املبادرات واخلطوات 

املتميزة.
االستثماري  الذراع  وهي  لألغذية ش.ش.و،  الزياني  أعلنت شركة  حيث 
اجلديد في قطاع األغذية التابعة الستثمارات الزياني مؤخرًا، عن إطالق 
كوجهة  البحرين  سنتر  سيتي  مجمع  في  كوفي  كوستا  فروع  أولى 
الزياني  جديدة وجذابة لعشاق القهوة في اململكة. وقد حازت شركة 
لألغذية على كافة احلقوق احلصرية لتطوير وإدارة مقاهي كوستا، في 

اململكة املتحدة، في مملكة البحرين.
إدارة  مجلس  رئيس  الزياني  خالد  نواف  السيد  قال  املناسبة،  وبهذه 
احلالي  الوقت  في  قائالً:”ميتلك  لألغذية  والزياني  الزياني  استثمارات 
محبي القهوة وعي أكثر في اختياراتهم، فكل شخص هو خبير قهوة 
تلبية جميع احتياجاتهم وذلك من خالل تقدمي  إلى  ذاته. نطمح  بحد 
قهوة تتمتع بأعلى مستويات اجلودة العاملية وإتاحتها في شتى مناطق 
اململكة ليستمتع بها اجلميع، ويسعدنا أن نعلن أيًضا بأن هذا الفرع هو 
األول للعديد من الفروع التي سيتم افتتاحها في جميع أنحاء اململكة 

في القريب العاجل”.
يتم  بار”، حيث  “برو  وهي  بإضافة جديدة  يتميز  اجلديد  املقهى  أن  كما 
أمهر  قبل  من  احلصرية  املشروبات  ومذاقات  أنواع  مختلف  حتضير 
الباريستا باستخدام أجود أنواع حبوب القهوة ليتلذذ العمالء باحتساء 
كوب قهوة مثالي وفريد من نوعه. من جانبه، أكَّد السيد راشد حامد 
التزام  على  ش.ش.و،  لألغذية  الزياني  لشركة  املنتدب  العضو  الزياني، 
املتنوعة من خالل تقدمي مجموعة  الشركة بتلبية احتياجات العمالء 

واسعة من قوائم الطعام التي تزخر بأشهى املأكوالت”.

كوستا  فروع  أوىل  تفتتح  لألغذية”  “الزياين 
البحرين كويف يف جممع سييت سنرت 
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الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  أعلنت 
القوى  قمة  مع  احلصرية  شراكتها  جناح  عن  روڤر 
النسائية لعام 2019، التي أقيمت على مدى يومني 
خالل 13 و 14 أكتوبر 2019 وذلك في فندق سوفتيل 

البحرين مبنطقة الزالق.
انعقدت قمة القوى النسائية هذا العام حتت رعاية 
سعادة السيد أمين توفيق املؤيد، وزير شؤون الشباب 
والرياضة. وتناولت املناسبة عددًا من جتارب ومبادرات 
رائدات األعمال امللهمات نحو حتقيق فرص استثمارية 
الفعالية  شهدت  حيث  مثمرة،  وشراكات  متميزة 
مشاركة 136 شخصية مؤثرة استعرضت جناحاتها 
مشارك   2,000 من  أكثر  مع  وابتكاراتها  وشغفها 
من مختلف أنحاء املنطقة والعالم. وتخللت القمة 

أيًضا انعقاد 53 دورة تعليمية وحلقة نقاشية.
روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  بادرت 
النسائية،  القوى  لقمة  الرسمية  رعايتها  ضمن 
بتنظيم مقابالت مصورة مع عدد من الشخصيات 
وقد  القمة،  في  املشاركة  البحرينية  القيادية 
طرازات  من  بداخل مجموعة  املقابالت  هذه  أجريت 
على  عرضها  مت  حيث  الفاخرة،  روڤر  والند  جاكوار 
التواصل  مبواقع  روڤر  والند  جاكوار  منصات  كافة 
النسائية  القوى  قمة  انعقاد  قبيل  االجتماعي 
فترة  خالل  عرضها  جانب  إلى  العام،  هذا  لنسخة 

انعقاد القمة التي امتدت ليومني متتاليني.
من  تشكيلة  أحدث  استعراض  املناسبة  وتضمنت 
طرازات عالمتي جاكوار والند روڤر على احلضور، مع 

برفقة  قيادتها  لتجربة  لهم  مذهلة  فرص  توفير 
فنيني محترفني من جاكوار و الند روڤر، مبا يتيح لهم 
املركبات  لهذه  االستثنائي  واألداء  اجلودة  معاينة 

الفاخرة بشكل شخصي.
املدير  الي  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  لشركة  العام 
قائاًل: “اننا فخورون جًدا بتحقيق هذا النجاح الباهر 
في  للسيدات  قمة  أكبر  مع  احلصرية  لشراكتنا 
شهدنا  افريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
في شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر جناح 
 ،2018 لعام  السابقة  نسختها  في  املناسبة  هذه 
ولذا ارتأينا أهمية دعم املؤمتر في نسخته املنعقدة 

هذا العام.”

2019 لعام  النسائية  القوى  لقمة  رعايتها  جناح  تعلن  األوروبية  السيارات  شركة 

املنتجات  أفضل  بتوفير  إلتزامها  على  تأكيدًا 
أعلنت  متواصل،  بشكل  لعمالئها  والعروض 
شركة الزيّاني للسّيارات، املوزّع احلصري لسيارات 
إطالقها  عن  البحرين،  مملكة  في  ميتسوبيشي 
مكافأة  إلى  يهدف  مؤخرًا  ومبتكر  لنظام جديد 
ووالؤهم  ثقتهم  على  واجلدد  احلاليني  العمالء 

للشركة. 
سوف  بأنها  الشركة  أكّدت  حيث  هذا  يأتي 
زبائن  من  زبون  أي  ليكافئ  جديدًا،  نهًجا  تتخذ 
أحد  بتوصية  يقوم  للسّيارات  الزيّاني  شركة 
األصدقاء لشراء سيارة جديدة من ميتسوبيشي، 
ليعكس ذلك تقدير الشركة وامتنانها للعمالء 
في  املستمر  ووالؤهم  ثقتهم  على  ومكافأتهم 

منتجاتها وخدماتها.
بأنها سوف تقدم  الشركة  بينت  إلى ذلك، فقد 

خدمتي صيانة مجانية لعمالؤها الذين يقومون 
بتوصية أحد األصدقاء بشراء سيارة جديدة من 
باإلضافة  صديق،  كل  عن  وذلك  ميتسوبيشي، 
سيارة  اشترى  الذي  اجلديد  الزبون  حصول  إلى 
بناًء على توصية صديقه  ميتسوبيشي جديدة 
بنفس العرض، بحيث يكون اجلميع رابح من هذا 
النظام، والذي يشمل سيارة الدفع الرباعي املميزة 
’باجيرو‘، وسيارة ’أتراج‘ اإلقتصادية، وسيارة الدفع 
تعتبر  والتي  ’أوتالندر‘  احلجم  الرباعي متوسطة 
كروس‘  ’إكليبس  وسيارة  فئتها،  في  األقوى  من 
العصرية، و سيارة ’ASX‘ العملية، باإلضافة إلى 

شاحنة البيك أب ’L200‘ ذات األداء القوي.
صناعة  في  الرائدة  الشركات  إحدى  كونها 
فإن  العالم،  أنحاء  جميع  في  السيارات 
مبتانتها  عامليًّا  معروفة  ميتسوبيشي  سيارات 
واستهالكها اإلقتصادي للوقود وتصميماتها 

التي  العالية  وقيمتها  واألنيقة  العصرية 
كل  في  عليها  اإلعتماد  شك  بال  ميكنك 
الظروف، حيث أنها تعكس اإلبداع الياباني 
العالي في أدائها املميز ومظهرها اجلذاب 

ومتانتها التي تدوم حتى سنني طويلة. 

باإلضافة إلى ذلك، فإن شركة الزيّاني للسّيارات ال 
توفر أعلى درجات اجلودة في اخلدمة لعمالئها في 
فترة ماقبل وأثناء البيع فقط، بل متنحهم عرًضا 
حصريًا بعد شراؤهم السيارة بتوفير ضمان ممّيز  
يأتي  أيهما  كيلومتر،  مليون  أو  سنوات   10 ملدة 
بال  وذلك على جميع طرازات ميتسوبيشي  أواًل، 

إستثناء.
طويالً  شوطاً  للسّيارات  الزيّاني  شركة  قطعت 
منذ  الضخمة  واالجنازات  بالنجاح  مكلالً 
تأسيسها في عام 1994. ويعود هذا النجاح الذي 
أبهر ونال إعجاب اجلميع إلى عامل هام وأساسي 
مت  التي  الشركة  إلدارة  الثاقبة  الرؤية  وهو  أال 
تهدف  عاماً.  وعشرون  خمس  قبل  ترسيخها 
أفضل  تقدمي  دائم على  وتعمل بشكل  الشركة 
السيارات  صناعة  عالم  في  واخلدمات  املنتجات 
اجملاورة.  والدول  البحرين  مملكة  في  عمالئها  إلى 

’الزّياين للسّيارات‘ تكافئ عمالئها على ثقتهم ووالؤهم
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قيمة “هيونداي موتور” ترتقي 4.6 باملئة يف تصنيف “إنرتبراندز” ألفضل العالمات العاملية 2019
مستمراً  منواً  موتور”  “هيونداي  شركة  أظهرت 
للحفاظ  العاملية  التجارية  عالمتها  قيمة  في 
عاملية  شركة   40 أفضل  بني  مكانتها  على 
هيونداي  وحققت  متتالية.  سنوات  خمس  ملدة 
عالمتها  قيمة  في  باملئة   4.6 بنسبة  ارتفاًعا 
التجارية العاملية، لتحتّل املرتبة 36 على تصنيف 
العاملية  التجارية  العالمات  ألفضل  “إنتربراندز” 
صناعة  شركات  بني  والسادسة   ،2019 للعام 

السيارات الواردة في القائمة.
قيمة  ارتفعت  فقد  “إنتربراندز”،  لقائمة  ووفًقا 
باملئة   4.6 بنسبة  للشركة  التجارية  العالمة 
العام  أن وصلت في  بعد  دوالر،  14.1 مليار  لتبلغ 

2018 إلى 13.5 مليار دوالر.
وحافظت هيونداي موتور على حضورها في قائمة 
ناحية قيمة  100 شركة من  “إنتربراندز” ألفضل 
العالمة التجارية خلمسة عشر عاًما متتالًيا منذ 
أن أُدرجت ألول مرة على القائمة في العام 2005. 
وقفز تصنيف الشركة منذ ذلك العام 48 مرتبة 

عالمتها  قيمة  ارتفعت  حني  في  القائمة  على 
التجارية النقدية مبقدار 10 مليارات دوالر، ُمحرزة 
دخلت  هيونداي  وكانت  عامة.  كبيرة  حتسينات 
قيمة  وبلغت   84 املرتبة  عند   2005 في  القائمة 

عالمتها التجارية آنذاك 3.5 مليارات دوالر.
وحققت هيونداي موتور منًوا زاد على أربعة باملئة 
هذا العام، في حني حافظت على مكانتها ضمن 
العام  التصنيف  ناحية  من  شركة   40 أكبر 
متتالية  سنوات  خمس  ملدة  التجارية  للعالمات 
التباطؤ  من  بالرغم  وذلك   ،2015 العام  منذ 

املتواصل في االقتصاد العاملي.
العاملي  املدير  روشا  مايك  قال  املناسبة،  وبهذه 
“إنتربراندز”،  لدى  التجارية  العالمات  لتقييم 
وقود  تقنيات  في  هيونداي  استثمارات  إن 
لتوسعة  املستمرة  وجهودها  الهيدروجني 
املستقبلية  التنقل  تقنيات  في  أعمالها 
في  كبير  “تقّدم  حتقيق  في  كثيرًا  ساعدتها 
“أظهرت  وأضاف:  التجارية”،  عالمتها  قيمة 

مبجتمع  يتعلق  فيما  الواضحة  هيونداي  رؤية 
الناجحة  والقفزة  الهيدروجني،  على  قائم 
الشركة  أن  الروبوتات  مجال  في  حققتها  التي 
التي  للتغّيرات  استباقية  استجابة  تستجيب 

حتدث في مجال التنقل املستقبلي”.
وتعمل رؤية هيونداي موتور للمركبات الكهربائية 
 ،2030 للعام  الهيدروجني  وقود  بخاليا  العاملة 
نحو  التقدّم  لتسريع  طريق  خريطة  بوصفها 
مجتمع معتمد على الهيدروجني، وتوسيع إنتاج 
الهيدروجني  العاملة بخاليا وقود  الطاقة  أنظمة 
لتسريع االبتكار مبا يتجاوز قطاع النقل من أجل 
الوصول إلى عالم يُدار بالطاقة النظيفة. وتتولّى 
عملية  تسريع  في  الريادة  زمام  كذلك  الشركة 
انتقال الطاقة إلى الهيدروجني، بصفتها مشاركة 
في رئاسة “مجلس الهيدروجني”، التحالف العاملي 
الطاقة  في قطاعات  بارزة  60 شركة  من  املؤلّف 
والنقل جتمعها رؤى طويلة األجل لتعزيز اقتصاد 

الهيدروجني على مستوى العالم.

الزياني  استثمارات  مجموعة  أعلنت 
جماهير  لنقل  لطائرة  استئجارها  عن 
في  القدم  لكرة  البحريني  املنتخب 
النهائية  املباراة  ملشاهدة  قطر  دولة 
ضد   24 اخلليج  كأس  في  للمنتخب 
وتأتي  السعودي.  املنتخب  شقيقه 
اجملموعة  التزام  من  املبادرة كجزء  هذه 
جتاه دعم حركة الشباب والرياضة في 
اململكة. والغاية من هذه الرعاية التي 
الوطنية،  الناقلة  مع  بالتعاون  جاءت 
رحلة  لتأمني  اخلليج  طيران  شركة 
البحريني  املنتخب  جلمهور  سلسلة 
الفريق  تشجيع  من  ليتمكنوا  الوفي 
في النهائي الذي أقيم في الدوحة في 

 .٢٠١٩ الثامن من ديسمبر 
أي  ايرباص  نوع  من  الطائرة،  وحملت 
٣٢٠، على متنها ١٣٦ مشجع بحريني 
ممتعة  برحلة  استمتعوا  والذين 

مؤازرة  بهدف  قطر  لدولة  ومنظمة 
لتحقيق  سعيهم  في  املنتخب  العبي 
اللقب األول للمملكة ان شاء اهلل في 

العريقة. البطولة  هذه 
السيد  قال  املبادرة،  هذه  على  وتعليًقا 
ادارة  مجلس  رئيس  الزياني،  نواف 
حققه  ملا  فخورون  “نحن  اجملموعة: 
احلبيبة،  ململكتنا  املنتخب  العبو 
هذا  في  لهم  دعمنا  بتقدمي  وسعيدون 

احلدث املهم في الدوحة. 
الرشيدة،  للقيادة  أمنياتنا  أخلص 
البحريني  والشعب  املنتخب  والعبي 
املساعي  وجميع  البطولة  هذه  في 
الالعبون  قدم  “لقد  وتابع:  الوطنية.”  
للمباراة  للوصول  رائعة  مستويات 
مبثابة  هي  املبادرة  وهذه  النهائية، 
جهودهم  على  لهم  للجميل  رد 

الكبيرة.”.

املنتخب  تدعم  الزياين  استثمارات  جمموعة 
اجلماهري لنقل  بطائرة  البحريين 
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شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر تكشف السعر االبتدائي لطراز الند روڤر ديفندر 110 اجلديد
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  أعلنت 
روڤر  عن توافر خدمة احلجز املسبق أليقونة الدفع 
اجلديدة   110 ديفندر  روڤر  الند  املرتقبة  الرباعي 

كلًيا، وذلك بسعر يبدأ من 19,999 دينار بحريني.
تتوفر سيارة ديفندر 110 مع 7 مقاعد )5+2( ومع 
إلى  االكسسوارات،  من  مختلفة  باقات  أربعة 
جانب إلى 170 إكسسواراً فردياً. وتضم تشكلية 
 ”HSE“ و ”SE“ و ”S“ طرازات ديفندر كل من إصدار
الذي   ”X“ إصدار  إلى  باإلضافة   ،”First Edition“ و 
العمالء  وباستطاعة  بينها.  األعلى  الفئة  ميثل 
بطرق  مركباتهم  على  اخلاصة  ملساتهم  إضفاء 
روڤر سابقة، وذلك  تنوًعا من أي سيارة الند  أكثر 
باقة  هي  االكسسوارات،  من  باقات  أربع  بتوفر 
و”املدينة”،  و”الريف”  و”املغامر”  “املستكشف” 
طابعاً  ديفندر  سيارة  متنح  منها  واحدة  وكل 
 ”First Edition“ فريداً ومتميزاً. وستضم طرازات
ستكون  التي  الفريدة  املزايا  من  عدد  احلصرية 

متاحة خالل العام األول من اإلنتاج.
ديفندر  لسيارة  الرسمي  اإلطالق  قرب  ومع 
عن  الكشف  يتيح   ،2020 عام  ربيع  في  اجلديدة 
للعمالء   110 ديفندر  إلصدار  االبتدائي  السعر 
الستكمال  الالزمة  املالية  الترتيبات  مباشرة 

اجراءات احلجز املسبق لهذا الطراز االستثنائي.
املدير  الي  السيد ستيفن  املناسبة، صرح  وبهذه 
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  لشركة  العام 

الكبير  العاملي  االهتمام  مع  “تزامنًا  قائاًل:  روڤر 
يسعدنا  اجلديدة،  ديفندر  سيارة  حول  واملتزايد 
لفئة  اخملصص  االبتدائي  السعر  عن  اإلعالن  جًدا 
ديفندر 110، حيث ستتوفر للعمالء الكرام بقيمة 
تبدأ من 19,999 دينار بحريني، وذلك بعد اإلطالق 
الرسمي املرتقب ربيع العام املقبل. ويعكس هذا 
عمالئنا  إبقاء جميع  على  الدائم  اإلعالن حرصنا 
كافي،  اطالع  على  البحرين  مملكة  في  الكرام 
فرصة  بأقرب  السيارة  هذه  اقتناء  لهم  يتيح  مبا 
شركة  ملعرض  وصولها  بعد  مباشرة  ممكنة، 
حتظى  روڤر.  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
سيارة ديفندر 110 اجلديدة بشعبية واسعة لدى 
اجلميع  لدعوة  يدفعنا  ما  وهو  السيارات،  عشاق 

التفاصيل  كافة  على  للتعرف  باملعرض  لزيارتنا 
حلجز  واملبادرة  عديدة،  بجوائز  املتوج  الطراز  حول 
بشكل  لديهم  املفضلة  الرباعي  الدفع  سيارة 
بنزين  مبحركات  اجلديدة  ديفندر  مسبق.”وتتوفر 
القوة  تضمن  عالية  كفاءة  ذات  نظيفة  ديزل  أو 
أي  في  للسيارة  العالية  والفعالية  والتحكم 

بيئة.
بكل  الدائم  الدفع  بقدرة  ديفندر  سيارة  وتتميز 
ثنائي  األوتوماتيكي  التروس  وصندوق  العجالت 
 3,500 إلى  تصل  قصوى  قطر  وقدرة  السرعة، 
كيلوجرام، وقدرة حتميل على السقف تصل إلى 
األنسب  السيارة  يجعلها  مما  كيلوجرام،   300

البعيدة. البرية  للمغامرات 

IDEA 2019 جينيسيس إيسنشيا كونسبت تفوز باجلائزة الدولية للتمّيز بالتصميم

األميركية   الصناعيني  املصممني  منحت جمعية 
من  بالتصميم  للتمّيز  الدولية  اجلائزة   )IDSA(
للسيارات  واخملصصة   )IDEA( الذهبي  املعيار 
إيسنشيا كونسبت.  النقل، جلينيسيس  ووسائل 
اآلن  حتى  األفضل”  أفضل   “ اجلائزة  هذه  وتعتبر 
لتصاميم  تقديراً  تنالها  والتي  التجارية  للعالمة 

سيارات جينيسيس.
بالتصميم  للتمّيز  الدولية  اجلائزة  إلى  ويُنظر 
أفضل  من  أنها  على  واسع  نطاق  على   )IDEA(
جائزة  جانب  إلى  العالم،  في  للتصميم  جلان   3
 )iF Design Awards( للتصميم  الدولي  املنتدى 
 IDEA ونعتبر  التصميم،  في  للتمّيز  دوت”  و”ريد 
الشمالية  أمريكا  في  األولى  التصميم  جائزة 
1980. وتقوم هذه اجلائزة احملددة بتقييم  منذ عام 
واختيار أفضل التصاميم من خالل تقييم شامل 
التصميم،  ابتكار  مثل  اخملتلفة  الفحص  ملعايير 
عام  االجتماعية.  واملسؤولية  املستخدم،  وفوائد 
2018، حصدت جينيسيس جوائز األفضل من “ريد 

دوت” للتصميم في مجال الصوت و التجزئة. 
دونكرڤولك،  لوك  قال  املناسبة،  على  وتعليقاً 
التصميم  قسم  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب 

بتقدير  جداً  فخورون  “نحن  جينيسيس:  في 
 )IDSA(  جمعية املصممني الصناعيني األميركية
جينيسيس إيسنشيا كونسبت الذي يوضح رؤية 
جتارية  عالمة  إلى  بالنسبة  عالمتنا.   ومستقبل 

التصميم  عناصر  من  عنصر  كل  يصبح  جديدة، 
جزءاَ من إرث العالمة التجارية، لذلك فإننا نهدف 
النووي  باحلمض  وربطها  السيارة  تصميم  إلى 

لعالمة جينيسيس على نحو مستمر.” 
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أعلنت شركة ’إم جي موتور‘ )MG Motor( عن 
 MG( ‘اإلطالق اإلقليمي لطراز ’إم جي إتش إس
مجموعات  ضمن  واألحدث  كلّياً  اجلديد   )HS
في   2019 لعام  التجارية  العالمة  طرازات 
تعريف   MG HS طراز  ويعيد  األوسط.  الشرق 
فئة Sport الرياضية مبركبات الـSUV، حيث مت 
وتصميم  قوّي،  تيربو  محرّك  لتوفير   تطويره 
ديناميكي باإلضافة إلى مجموعة واسعة من 

املواصفات املمّيزة.
سعة  تيربو  مبحرّك  اجلديد  الطراز  جتهيز  مت 
بناقل  ومّتصل  حصان   231 قوة  يولّد  لتر   2.0
حركة مزدوج من ست سرعات، باإلضافة إلى 
الفائقة،  الرياضية  للقيادة   Super Sport زر 
ومقاعد رياضية خاصة بالسباقات، ومكابح 
ويجمع  استثنائي.  أداء  ذات  األحمر  باللون 
الرياضي  النمط  ما بني  HS اجلديد كلّياً  طراز 
العريق الذي تشتهر به عالمة MG والتصميم 
 SUVالـ فئة  به مركبات  تتمّيز  التي  العصري 
 MG إلى مجموعة HS احلديثة.  وينضّم طراز
 MG RX8 و MG 5 الواسعة من ضمنها طرازات
البريطانية  السيارات  عالمة  أطلقتها  التي 

املنشأ مؤخرًا في الشرق األوسط.
يعّد وصول مركبة MG HS الرياضية املدمجة 
كلياً  واجلديدة   )SUV( االستعماالت  متعّددة 
خطوةً رئيسية أخرى في سبيل تعزيز حضور 
شركة MG Motor التي تواصل تطوير وتقدمي 
والـ السيدان  طرازات  من  متنّوعة  مجموعة 
SUV املتطّورة واملفعمة باملواصفات املتمّيزة، 
حيث تهدف إلى تغيير املفاهيم لدى العمالء 
من مشتري السيارات اجلديدة في جميع أنحاء 

اجلديد    MG HS طراز  سعر  ويتراوح  املنطقة. 
كلّياً في الشرق األوسط ما بني 18,150* دوالر 
21,650* دوالر  إلى  COM، وصوالً  أمريكي لفئة 
أمريكي لطرازات فئة LUX كاملة املواصفات.

التنفيذي  املدير  لي،  توم  قال  جهته،  من 
 SAIC( األوسط  الشرق  جملموعة سايك موتور 
’إم  لـشركة  املالكة   –  )Motor Middle East
 MG HS يجمع  طراز“ :)MG Motor( ‘جي موتور
ما بني تصميم مركبات الـSUV وأداء السيارة 
 HS مركبة  تزخر   ،MG طراز  وكأي  الرياضية.  
املواصفات  من  ومتنّوعة  واسعة  مبجموعة 
الطرازات  أكثر ما ميّيزها عن غيرها من  ولعّل 
هي  األخرى  السيارات  وعالمات   MG لدى 
ومظهرها.  بتصميمها  الفريدة  شخصيتها 
إلى جذب  اجلديد   HS ونسعى من خالل طراز 
أولئك  وخاصًة  العمالء  من  جديدة  شريحة 
الذين يبحثون عن خيار أفضل من سياراتهم 
احلالية، توّفر لهم احلصرية والتفرّد من خالل 
العالية.”  واملواصفات  الفريد  التصميم 
الرياضية  طبيعتها   HS مركبة  وتستمّد 
 231 يولّد قوة  لتر   2.0 من محرّك تيربو سعة 
كافة  مع  مقارنًة  األقوى  يعّد  الذي  حصان 
السيارات  عالمات  توّفرها  التي  احملرّكات 
األخرى في طرازات هذه الفئة.  ويتمّيز مركبة 
نيوتن-مترّ   360 يبلغ   أقصى  دوران  بعزم   HS
كم/الساعة،   210 إلى  تصل  قصوى  وسرعة 
باإلضافة إلى ميزة تغيير السرعات من خالل 
األزرار املوجودة على املقود )Paddleshift( وميزة 
 )Super Sport( القصوى  الرياضية  القيادة 

.HS من LUX واملتوّفرتني في طرازات

في  املواصفات  كاملة   LUX طرازات  وتوّفر 
 ،)AWD( رباعّي  دفع  نظام  اجلديدة   HS مركبة 
استثنائي  أداء  ذات  األحمر  باللون  ومكابح 
توّفر  بينما  السباقات،  عالم  من  مستوحاة 
طرازات COM نظام دفع أمامي )2WD( بشكل 
 HS وفئات  طرازات  جميع  وتأتي  قياسّي. 
 18 قياس  معدنية  بعجالت  مجّهزة  اجلديدة 
التصميمية  اللغة   HS طراز  يعكس  بوصة. 
يستمّد  حيث   MG عالمة  لدى  األحدث 
النموذجية   X-Motion سيارة  من  تصميمه 
الشهيرة التي كان قد مت الكشف عنها ألول 
مرّة في عام 2015. ويظهر في وسط الواجهة 
اجلذّاب  بتصميمه  الشبك  للسيارة  األمامية 
ويضّم   )star grill( النجوم  من   املستوحى 
الواجهة  تصميم  ويكّمل  املميزة.   MG شارة 
املستخدم  الكروم  من  ملسات  األمامية 
ومصابيح  الشبك،  لتأطير  ذكّية  بطريقة 
املنخفضة،  األمامية  الهواء  ومنافذ  الضباب 
ثنائية  أمامية  مصابيح  وجود  إلى  باإلضافة 

.LED اللون مدمجة داخل تسعة مصابيح
بني   MG HS ملركبة  الرياضي  املظهر  يجمع 
التي  األنيقة  واخلطوط  الناعمة  املنحنيات 
السفلي  واملستوى  احملرك  غطاء  من  متتّد 
اخللف  في  ترتفع  أن  قبل  السيارة  جانب  من 
اخللفية  املصابيح  عبر  انسيابيها  وتكمل 
التي تتألف من 21 مصباح LED فردي تضيء 
في  توفرّها  إلى  وباإلضافة  متناسق.  بشكل 
يعزّز مظهر  الطالء،  ألوان  من  خمس خيارات 
املركبة سبائك من الكروم موجودة في جانَبي 

السيارة وأسفل املصد اخللفي.

’إم جي‘ تعيد تعريف فئة Sport الرياضية مبركبات الـSUV مع 
إطالق طراز ’إم جي إتش إس‘ )MG HS( اجلديد كلّيًا يف الشرق األوسط
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الزياني  استثمارات  مجموعة  نظمت 
ألطفال  واملتعة  باملرح  مليء  يوم 
وذلك  املبكر  للتدخل  عائشة  مركز 
املناسبة  وتضمت  جمبستيرز.  في 
والبرامج،  الفعاليات  من  العديد 
سعيدة  بأوقات  األطفال  حظي  حيث 
كجزء  الفعالية  هذه  وتأتي  للغاية.  
جتاه  باملسؤولية  اجملموعة  إميان  من 
سيشكلون  الذين  واألطفال  اجملتمع 

القادمة. لألجيال  املستقبل 

جمموعة استثمارات الزياين تنظم  فعالية مليئة باملرح ألطفال مركز عائشة

دعت شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر، 
عمالئها الكرام لزيارتها واالطالع على خدمات ما 
بعد البيع املتميزة واملتنوعة التي تتوفر في مركز 

الصيانة مبعرض الشركة في منطقة سترة.
مجموعة  روڤر  الند  جاكوار  صيانة  مركز  يضم 
من أحدث املعدات املتقدمة واحلديثة، حيث تتم 
الصيانة فيه على أيدي فنيني مدربني وفًقا ألعلى 
املعايير العاملية. ويأتي ذلك لضمان أفضل جودة 
روڤر  والند  جاكوار  مركبات  صيانة  في  بالعمل 
مكانة  مع  يتناسب  مبا  اململكة،  مستوى  على 
املركز  ويتميز  الفاخرتني.  التجاريتني  العالمتني 
ما  استيعاب  من  متكنه  التي  الرحبه  مبساحته 

يصل إلى 32 سيارة في آن واحد.
الند  و  جاكوار  سيارات  مالكي  من  أي  وصول  ومع 
قبل  من  السيارة  استالم  يتم  الصيانة،  ملركز  روڤر 
بتقييم  سيقومون  حيث  املؤهل،  الفني  الفريق 
حالة السيارة وتنفيذ اإلصالحات الالزمة باستخدام 
أفضل األجهزة املتطورة. وعند احلاجة لقطع بديلة، 
تؤكد شركة السيارات األوروبية حرصها الدائم على 

استخدام قطع غيار جاكوار الند روڤر األصلية فقط.
وانطالقًا من سعيها املستمر لضمان رضا العمالء 
بكافة اخلدمات، حترص الشركة على تقدمي مجموعة 
متكاملة من اخليارات واخلدمات التي تشمل خدمة 
توصيل العمالء ملنازلهم، وتوفير سيارة أجرة مميزة، 
وإلى جانب خدمة استالم وارجاع املركبات للعمالء، 

وذلك حلني إمتام عمليات الفحص والصيانة.
لصيانة  واليسر  السهولة  من  املزيد  وإلضفاء 

مبادرتها  إطالق  جاء  روڤر،  الند  و  جاكوار  سيارات 
تتيح  املاضي،  يوليو  في   Service@Home الرائدة 
إمكانية  للعمالء  نوعها  من  األولى  اخلدمة  هذه 
فحص وصيانة مركباتهم مباشرةً من منازلهم أو 
من  مزيدًا  للعمالء  يضمن  مما  يفضلونه،  مكان  أي 

الراحة واحلرية لتقدمي العناية الالزمة لسياراتهم.
لشركة  العام  املدير  صرح  املناسبة،  وبهذه 
السيد  روڤر  الند  جاكوار  األوروربية  السيارات 
“تتواصل مساعينا في شركة  قائالً:  ستيفن الي 
لتعزيز  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
وتشكل  للجمهور.  املقدمة  اخلدمات  مستوى 
تسهم  أساسية  ركيزة  البيع  بعد  ما  خدمات 
في  نحرص  حيث  األعزاء،  عمالئنا  رضا  ضمان  في 
الشركة على صيانة مركبات العمالء على أكمل 
معدات  وبواسطة  محترفني  فنيني  قبل  من  وجه 
وأجهزة متطورة، مبا مينح املالك راحة بال مطلقة 
معرض  في  الصيانة  مركز  يعد  زيارة.  كل  عند 
ملالك  األمثل  اخليار  األوروبية  السيارات  شركة 

سيارات جاكوار الند روڤر لصيانة مركباتهم.”

شركة السيارات األوروبية متنح مالك سيارات جاكوار و الند روڤر أفضل 
خدمة ملركباتهم مبركز الصيانة يف معرض الشركة
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فريست موتورز تشارك باالحتفال باليوم الوطين جلمهورية كوريا

 90 جينيسيس،فقد مت عرض سارة جينيسيس جي 
و التي تعتبر أفخم سيارة كورية و التي لفتت انتباه 
جميع عشاق و متابعي عالم السيارات منذ اطالقها 
في عام 2016. و بشكلها اجلديد الذي مت اطالقه خالل 
ال  منافساً  متثل  أصبحت   90 جي  فان  اجلاري،  العام 
في  الفارهة  التجارية  العالمات  ألشهر  به  يستهان 
في  التفاصيل  ألدق  اهتمامها  عبر  السيارات  عالم 

احلصري  املوزع  موتورز،  فيرست  شركة  شاركت 
لسيارات هيونداي و جينيسيس في مملكة البحرين 
الذي  و  كوريا  جلمهورية  الوطني  باليوم  باالحتفال 
بلو  راديسون  فندق  في  أكتوبر   16 يتاريخ  أقيم 

بالعاصمة املنامة.
و قد مت تنظيم هذا احلفل من قبل السفارة الكورية 
مبملكة البحرين حتت رعاية سعادة السفير الكوري 
العديد  الذي حضره  و  هينمو  السيد كو  باململكة 
باالضافة  باململكة  و ممثلي السفارات  من السفراء 
مختلف  من  األعمال  رجال  من  مجموعة  الى 

القطاعات.
و قد قامت شركة فيرست موتورز بعرض اثنتان من 
العالمات  أكبر  لتمثيل  احلفل  هذا  خالل  سياراتها 
السيارات من هيونداي  الكورية في عالم  التجارية 

و جينيسيس. فمن سيارات هيونداي، مت عرض سيارة 
الدفع الرباعي باليسيد و التي تعتبر أحدث االضافات 
التي  و  هيونداي  من  الرباعي  الدفع  سيارات  الى 
القت استحسانًا كبيرًا لتصميمها اجلريء ومميزاتها 

املتطورة و التي تصب حول سالمة و راحة الركاب.
الفارهة  التجارية  العالمة  لتمثيل  أما 

اجلوائز  من  العديد  على  حصولها  و  تصنيعها 
العاملية و التعليقات االيجابية من قبل الصحافة 

و اخملتصني في عالم السيارات في كل العالم.
هيونداي،  و  املزيد عن سيارات جينيسيس  ملعرفة 
موتورز  فيرست  سيارات  معرض  ويارة  الرجاء 
الكائن مبنطقة املعامير أو االتصال بنا على هاتف 

 .17121121

’الزياين للسيارات‘ تسدل الستار عن ’RX8‘: أحدث طراز من سيارات ’إم جي‘
أسدلت شركة الزياني للسيارات، املوزع احلصري 
أحدث  عن  البحرين،  مملكة  في  جي  إم  لسيارات 
طرازات سيارات إم جي، RX8 اجلديدة كليًّا من فئة 
 )SUV( املركبات الرياضية متعّددة االستخدامات 
متوّسطة احلجم، وذلك في يوم اخلميس بتاريخ 
جي‘  ’إم  مركبة  وتتمّيز  سبتمبر.  شهر  من   19
الغنية  جتهيزاتها  عبر  مقاعد  سبعة  من  األولى 
ُتِدث  أن  املتوقّع  ومن  الرحبة،  ومساحاتها  جداً 
تستمر  حيث  اإلقليمي  السوق  في  بارزاً  تأثيراً 
املركبات الكبيرة القادرة على السير فوق الطرق 

الوعرة بكسب شعبية متنامية.
ومع RX8 ذات السبعة مقاعد اجلديدة، تدخل ’إم 
اإلطالق.  على  سابقاً  فيها  تتواجد  لم  فئة  جي‘ 
األكبر  العجالت  قاعدة  عبر  متّيزها  خالل  ومن 
الثالث  املقاعد  املتوفرة لصف  األوسع  واملساحة 
ضمن فئتها، وبفضل قّوتها ورحابتها، تجز هذه 
منافساتها.  عن  متفرّداً  موقعاً  مباشرة  املركبة 
أكان خالل خوض  مماثل  MG RX8 بشكل  وتتألق 
في  املالحة  أم  الوعرة  الطرقات  على  املغامرات 
سيقدِّر  حيث  الطويلة،  الرحالت  في  أو  املدينة 
التقنيات  من  العالية  املستويات  متاماً  الركّاب 

املتقّدمة والراحة العالية التي توفرها.
رئيسية  اجلديدة خطوة   MG RX8 يشكّل وصول 
بريطانية  السيارات  عالمة  بروز  عودة  في  أخرى 
عمالء  أوساط  بني  املفاهيم  تغّير  والتي  املنشأ، 

السيارات اجلديدة حول املنطقة بفضل مجموعة 
اجليدة  التجهيزات  وذات  جداً  املتطّورة  طرازاتها 
من سيارات السيدان ومركبات SUV. وقد أعلنت 
 SAIC( ‘إم جي‘، اململوكة من شركة ’سايك موتور’
ستبدأ  اجلديدة   RX8 مركبات  أسعار  أن   ،)Motor
من 8,500 دينار بحريني للطراز األساسي، وصوالً 
إلى 9,999 دينار بحريني للطراز بفئة التجهيزات 
األعلى. ال تشمل األسعار ضريبة القيمة املضافة 
أو  سنوات  لستة  اجملاني  املصنع  ضمان  وتشمل 

200,000 كلم. 
لدى  التنفيذي  املدير  لي،  توم  قال  هذا،  حول 
SAIC Motor Mid- (’سايك موتور الشرق األوسط‘ 
dle East(: “تُعّد RX8 بالفعل مركبة تاريخية من 
عالمة ’إم جي‘ التجارية وواحدة نعتبرها مثالية 

بكافة  تتمّتع  وهي  األوسط.  الشرق  ألسواق 
جي‘،  ’إم  بها  تشتهر  التي  اإليجابية  العناصر 
إلى  لتقدمينا  رائعة  باقة  ضمن  هذا  كل  وتوفر 

شريحة جديدة بالكامل من العمالء.”
املنتدب  العضو  الزياني،  ماجد  عّلق  جانبه،  من 
“يسعدنا  قائاًل:  للسيارات،  الزياني  لشركة 
 ،RX8 جي:  إلم  تصميم  أحدث  عن  نكشف  أن 
لعمالئنا الكرام في اململكة، حيث يعكس ذلك 
من  واسعة  مبجموعة  تزويدهم  على  حرصنا 
متطلباتهم  تلبي  التي  اجلودة  عالية  السيارات 
نكون  أن  قررنا  أن  منذ  السيارات.  في  اخملتلفة 
شركاء في جناحها في املنطقة، اكتسبت إم جي 
سمعة طيبة سريًعا بني الزبائن في البحرين من 

مختلف الفئات العمرية.”
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 جمموعة استثمارات الزياين تنظم جولة ركوب الدراجات والتزحلق على اجلليد

استثمارات  مجموعة  نظمت 
الدراجات  ركوب  جوالت  الزياني 
اجلمعة  يوم  اجلليد  على  والتزحلق 
غاردن  واتر  من   2019 سبتمبر   20
سيتي إلى مركز أرض املرح للتزحلق 
على اجلليد للموظفني من مختلف 
أقسام اجملموعة. يأتي هذا احلدث في 
إطار إستراتيجية اجملموعة لتهيئة 
موظفي  جلميع  عائلي  جو  وبناء 
عالقات  تأسيس  وضمان  اجملموعة 
قوية بني املوظفني واإلدارة العليا في 

جميع األقسام.

أعلنت شركة السيارات األوروبية للعمالء الكرام، 
على  محدودة  لفترة  حصرية  عروض  تقدمي  عن 
لطرازات  اخملصصة  األصلية  اجلانبية  العتبات 

مختارة من سيارات جاكوار الند روڤر.
خصًما  األوروبية  السيارات  شركة  وقدمت 
اجلانبية،  العتبات  على   45% إلى  تصل  بنسبة 
أصلية  أكسسوارات  بتوفير  التزامها  يعكس  وهو 
العرض  ويتوفر  العمالء.  جميع  تناسب  بأسعار 
طراز  من  لكل  للنشر  القابلة  العتبات  على 
ڤيالر،  روڤر  رينج  سبورت،  روڤر  رينج  روڤر،  رينج 
F-PACE. وسيحظى مالك سيارة  وسيارة جاكوار 
على  حصرية  بتخفيضات   E-PACE جاكوار 
من  النوع  هذا  وميتاز  الثابتة.  اجلانبية  العتبات 
من  املزيد  وعملية تضفي  بفخامة  األكسسوارات 
للمركبة، وميكن إضافتها لطرازات جاكوار  التميز 

و الند روڤر املذكورة باألسعار التالية:
• رينج روڤر – 1,650 د.ب

• رينج روڤر سبورت – 1,650 د.ب 
•  رينج روڤر ڤيالر – 1,235 د.ب

• جاكوار اف-بيس  - 1,140 د.ب 
• جاكوار اي-بيس - 550 د.ب 

صعود  حركة  بتسهيل  اجلانبية  العتبات  تسهم 
كما  الرباعي،  الدفع  سيارات  من  الركاب  ونزول 
اخلارجي.  الهيكل  على  األناقة  من  املزيد  تضفي 
حتت  للنشر  القابلة  اجلانبية  العتبات  وتُثبَّت 

 1.5 بعد  تلقائًيا  وتظهر  متقن،  بشكل  السيارة 
التحكم  عند  أو  السيارة  باب  فتح  من  ثانية 
عند  وتختفي  املدمج،  الذكي  املفتاح  من  بها 
بقدرة  العتبات  هذه  وتتميز  األبواب.  جميع  إغالق 
فتتوقف  عوائق حولها  أية  وجود  عند  االستشعار 
منها  قريب  جسم  وجود  عند  للخارج  النشر  عن 
إيقاف  ميكن  وكذلك  به،  االصطدام  تتفادى  حتى 
اجلانبية  للعتبات  والسماح  التلقائي  الوضع 
أبواب  إغالق  عند  حتى  النشر  وضع  على  بالبقاء 

السيارة.  الوصول لسطح  لتسهيل  السيارة 
املدير  الي  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
العام لشركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر 
األوروبية  السيارات  شركة  في  جًدا  “يسرنا  قائاًل: 

الترويجية  عروضنا  أحدث  تقدمي  روڤر  الند  جاكوار 
على العتبات اجلانبية املتوفرة جملموعة مختارة من 
سعينا  العروض  هذه  تعكس  الفارهة.  طرازاتنا 
الكرام  العمالء  ملنح  اجلاري  العام  طيلة  املتواصل 
احلصرية،  واخلدمات  املنتجات  أرقى  مع  أكبر  فائدة 
حيث نبادر عبر هذه احلملة بتمكني مالك سيارات 
اجلانبية  العتبات  اقتناء  من  روڤر  الند  و  جاكوار 
بجميع  أيًضا  ونرحب  مخفضة.  بقيمة  ملركباتهم 
جاكوار  األوروبية  السيارات  معرض  في  زوارنا 
واالطالع  العروض  هذه  من  لالستفادة  روڤر،  الند 
اكسسوارات  من  الواسعة  اخليارات  على  أيًضا 
مركباتهم  وجمال  تألق  من  تزيد  التي  السيارات 

اخلاصة.”

اجلانبية العتبات  على  مذهلة  ختفيضات  تقدم  األوروبية  السيارات  شركة 
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تقدم شركة السيارات األوروبية للعمالء الكرام 
روڤر  رائعة على سيارات جاكوار و الند  عروًضا 
AP- برنام ج ضمن  واملعتمدة   املستعملة 
PROVED، بتخفيضات مذهلة تصل إلى مبلغ 
7,000 دينار بحريني على تشكيلة واسعة من 

طرازاتها الفاخرة.
جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  تخصص 
لعرض سيارات جاكوار  كاماًل  طابًقا  روڤر  الند 
والند روڤر املستعملة واملعتمدة ضمن برنام ج 
على  االطالع  للعمالء  يتيح  مما   ،APPROVED
كافة الطرازات املتوفرة بسهولة فائقة. وتتوافر 
باملعرض تشكيلة واسعة من أحدث الطرازات 
ومواصفاتها،  اصداراتها  مبختلف  املعتمدة 
الذي  للمركبات  الزبائن  امتالك  لضمان  وذلك 

يفضلونها.
للعمالء  خدمة  أرقى  بتوفير  الشركة  وتلتزم 
والند  جاكوار  طرازات  أحد  باقتناء  الراغبني 
 APPROVED برنام ج  ضمن  املعتمدة  روڤر 
ضمن  وذلك  حالة،  بأفضل  لهم  وتسليمها 
مساعيها ملنحهم راحة بال مطلقة من خالل 

ضمان جودة وأداء هذه املركبات الرائعة.
إجراء  األوروبية  السيارات  شركة  تباشر 
مدرجة  سيارة  كل  على  متكاملة  فحوصات 
الند  و  جاكوار  من   APPROVED برنام ج  ضمن 

روڤر، تشمل:
• ضمان ملدة سنتني كحد أدنى: يسري حصريًا 
5 سنوات  على املركبات التي ال يتجاوز عمرها 
ومبسافة مقطوعة ال تتعدى 145 ألف كيلو متر 

من تاريخ شرائها.

مدار  على  الطريق  على  املساعدة  خدمة   •
منح  يضمن  أدنى:  كحد  سنتني  ملدة  الساعة 
خدمتهم  عبر  املطلقة  البال  راحة   العمالء 
على الطريق عند احلاجة، وتغطي كافة حوادث 
أو  املركبة بسبب عطل  توقف  بدًءا من  السير 
البسيطة  الطارئة  احلاالت  إلى  وصوالً  حادث، 
فقدان  أو  السيارة  إطار  في  ثقب  حصول  مثل 

مفتاح التشغيل. 

جميع  تخضع  نقطة:   165 يغطي  فحص   •
نقطة   165 يغطي  صارم  لفحص  املركبات 
تشمل اجلانب امليكانيكي والنظام الكهربائي 
وذلك  املعتمدين،  الفنيني  من  فريق  قبل  من 
باالستعانة بأحدث التقنيات ومعدات الفحص 

والتشخيص.

وتاريخ  املقطوعة  املسافة  من  التحقق   •
تاريخ  من  التحقق  يتم  وبياناتها:  السيارة 

برنام ج  مظلة  تت  املدرجة  السيارات  جميع 
APPROVED بصورة شاملة، وتخضع جميعها 
وتأتي  املقطوعة  للمسافة  مستقلة  ملعاينة 
مع شهادة تاريخ امللكية املصدقة إلثبات عدم 
على  مترتبة  متبقية  مالية  رسوم  أي  وجود 
املركبة. ويضمن ذلك راحة بال العمالء الكرام 

وثقتهم مبركبتهم املعتمدة اجلديدة.

السيارات  يتم إخضاع جميع  القيادة:  • جتربة 
اخملتصني  للفنيني  تسمح  قيادة  لتجارب 
كتقييم  مركبة،  لكل  األداء  بتقييم خصائص 
نظام التعليق، وثبات املركبة، وأنظمة املكابح، 
احلركة،  نقل  ونظام  احملرك  أداء  جانب  إلى 
تقدمي  أخرى لضمان  9 خصائص  إلى  باإلضافة 

األداء املثالي للسيارة.

• املتابعة بواسطة جهة مستقلة: يتم فحص 
خدمات ومرافق وموظفي الشركة بشكل دوري 
تقدمي  لضمان  وذلك  مستقلة،  جهة  قبل  من 
أعلى معايير اجلودة. ويتناول الفحص جميع ما 
يتعلق ببرنام ج السيارات املستعملة املعتمدة 
في  مبا  العمالء،  نظر  وجهة  من   APPROVED
ذلك املرافق اخملصصة والسيارات املدرجة ضمن 

البرنام ج.

عروض مغرية على طرازات جاكوار و الند روڤر املعتمدة ضمن 
برنامج APPROVED لدى شركة السيارات األوروبية

استثمارات  مجموعة  شاركت 
الفارسي  شيخان  مركز  الزياني 
في احتفاالته باليوم العاملي لذوي 
البحريني،  الوطني  واليوم  اإلعاقة 
العديد  االحتفالية  تضمنت  حيث 
تأسست  والبرام ج.  األنشطة  من 
الزياني  استثمارات  مجموعة 
دعم  اجملموعة  وتواصل   ،١٩٧٧ عام 
والرياضية  االجتماعية  املبادرات 

ومختلف األنشطة في اململكة.

جمموعة استثمارات الزياين تشارك مركز شيخان الفارسي احتفاالته بالعيد الوطين
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إخترب قمة اإلثارة مع ’ إكليبس كروس‘ من ’ميتسوبيشي‘
توفر  رباعي  دفع  سيارة  عن  تبحث  كنت  إذا 
لك جتربة قيادة مثيرة وعصرية، فتوقف عن 
في  حتًما  ذلك  ستجد  أنك  حيث  البحث، 
ميتسوبيشي،  من  كروس‘  ’إكليبس  سيارة 
واألداء  اجلذّاب  التصميم  بني  متزج  والتي 
القوي مع نسبة إستهالك معتدلة للوقود. 
شركة  معارض  في  متوفرة  كروس  إكليبس 
الزياني للسيارات، الوكيل احلصري لسيارات 
ميتسوبيشي في مملكة البحرين، وذلك في 

منطقتي عراد واملعامير. 
بألوان  كروس  إكليبس  ميتسوبيشي  تأتي 
والتقنيات  املميزات  من  والعديد  مختلفة 
احلديثة لتلبي تطلعات واحتياجات مختلف 
تدشينها  مت  التي  السيارة،  أن  األفراد، حيث 
في ثمانينات القرن املاضي كسيارة سيدان 
رياضية، تظى بقوة هائلة بفضل محركها 
الذي ينت ج قوة 147 حصان وبعزم دوران 250/

وأداء  قيادة  جتربة  بذلك  لتوّفر  متر،  نيوتن 
بشاشة  مزودة  السيارة  أن  كما  اليضاهى. 
التحكم  وميزة  املعلومات،  لعرض  خاصة 
تقنية  خالل  من  األيدي  استخدام  بدون 

البلوتوث والنظام الصوتي في السيارة.
أما على مستوى األمان، فالسيارة مت جتهيزها 
السرعة،  كُمثبت  السالمة  تقنيات  بأحدث 
ونظام مراقبة ضغط اإلطارات، وحساسات 

أمامية وخلفية ملساعدة السائق على ركن 
احلديثة.  التقنيات  من  وغيرها  السيارة، 
بنظام  مزودة  فالسيارة  ذلك،  إلى  باإلضافة 
لتوّفر  املتميز  روكفورد  شركة  من  صوتي 
لها.  مثيل  ال  ترفيهية  جتربة  للسائق 
باإلضافة إلى ذلك، تأتي إكليبس كروس مع 
للسيارات،  الزياني  شركة  من  مميزًا  عرًضا 
مليون   1 أو  أعوام   10 مدته  بضمان  وذلك 
سيارة  اقتناء  عند  أواًل(  يأتي  )أيهما  كم 

ميتسوبيشي اكليبس كروس.
محمد  السيد/  صرّح  املناسبة،  وبهذه 
للسيارت،  الزياني  شركة  عام  مدير  زكي، 
الكبير  جًدابالتطور  فخورون  “نحن  قائاًل: 
على  كروس  اكليبس  سيارة  شهدته  الذي 
ورضا  بثقة  أيًضا  سعداء  ونحن  األعوام،  مر 
ما  وهذا  الرائعة،  السيارة  بهذه  العمالء 
من  مرتقًبا  حدثًا  السنوي  إطالقها  يجعل 
ونحن  السيارات،  عشاق  من  العديد  قبل 
اإليجابية  اآلراء  سماع  إلى  ونتطلع  ننتظر 
لألشخاص الذين يحظون بفرصة قيادة هذه 

السيارة املذهلة.”
قيادة،  جتربة  حلجز  أو  املعلومات  من  ملزيد 
الزياني  مبعارض  االتصال  أو  زيارة  يرجى 
أو   17703703 على  املعامير  في  للسيارات 

عراد على 17465533.
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سيارة جينيسيس G70 تفوز باملرتبة األوىل يف فئة السيارات الفاخرة املدجمة والسيارات رباعية 
الدفع يف دراسة جي دي باور -2019 عن نظام املعلومات والرتفيه ومستوى رضا العمالء

املشاكل )مبعدل 63 مشكلة لكل 100 سيارة(، وتعتبر 
جينيسيس رائدة على مستوى قطاع السيارات الفاخرة 
اإلجمالية  النتيجة  هذه  ومتثل  األولية.  اجلودة  لناحية 
لدراسة IQS لعام 2019 عدداً أقل من املشاكل بنسبة 
٪32 على مستوى القطاع و ٪25 أقل من املشاكل على 

مستوى العالمات التجارية الفاخرة للسيارات.
وتعليقاً على اجلائزة قال إروين رافائيل، مدير العمليات 
على  عمالؤنا  :”يخبرنا  أميركا  موتور  جينيسيس  في 
نحو مستمر بأهمية اإلبتكارات التكنولوجية كعامل 

األولى  املرتبة  على   Genesis G70 سيارة  حصلت 
إطار  في  وذلك  املدمجة،  الفاخرة  السيارات  فئة  في 
دراسة جي دي باور 2019  عن نظام املعلومات والترفيه 
ومستوى رضا العمالء. وتضيف عالمة جينيسيس، 
عبر حصولها على هذه اجلائزة من بني جميع سيارات 
الفئة املمتازة املدمجة وسيارات الدفع الرباعي، إجنازاً 
الثانية على  بعد احتاللها للسنة  استثنائياً جديداً 
التوالي، املرتبة األولى في دراسة اجلودة األولية لـ )جي 
العالمات  جميع  بني  املتحدة(  الواليات   2019 باور  دي 

املصنعة للسيارات. 
عن  العمالء  رضا  السنوية مستوى  الدراسة  تقيس 

ويتم   ،)ACEN( والترفيه  واالتصاالت  الصوت  أنظمة 
واملركبات  التجارية  للعالمات  باور  دي  منح جوائز جي 
 100 لكل  املشاكل  من  األدني  القدر  تشهد  التي 
سيارة مباعة)PP100(. وقد شهدت سيارة G70 التي مت 
إجراء البحث عليها على مستوى الوسائط املتعددة، 
 28٪ يعني  ما  سيارة،   100 لكل  فقط  مشكلة   7.4
وباملثل،  املنافسة.  األخرى  السيارات  من  أقل  مشاكل 
عن  إبالغ  مستوى  أقل  جينيسيس  عالمة  حققت 

أساسي يعتمدونه عند شراء سياراتهم، لذا فإننا 
نسعى بشكل مستمر لتوفير ابتكارات تقنية من 
على  حصولنا  يعزز  سياراتنا.  في  التالي  املستوى 
على  الرائدة  باور  دي  جي  شركة  من  اجلوائز  هذه 
استثنائية  جتربة  بتقدمي  التزامنا  القطاع،  مستوى 
فاخرة للعمالء، وذلك عبر تركيزنا على توفير مزايا 
الترفيه الصوتي املذهلة وأنظمة االتصاالت واملالحة 
السلسة التي جتعل جتربة القيادة أكثر متعة لعشاق 

السيارات”.

الديناميكية لعملية اختيار سائقي  F-TYPE جاكوار البحرين توفر سيارات
I-PACE eTROPHY  الفريق السعودي لسباق 

تقدميها  عن  األوروبية  السيارات  شركة  أعلنت 
لإلتاد  الديناميكية   F-TYPE جاكوار  سيارة 
وذلك  النارية  والدراجات  للسيارات  السعودي 
السعودي  السباق  فريق  قبل  من  الستخدامها 
والتي  للسائقني،  األولية  اختياراته  من  كجزء 

أقيمت في حلبة البحرين الدولية.
سعوديني  سائقني   10 خضوع  العملية  شهدت 
الختبارات قيادة صارمة ودقيقة وذلك باستخدام 
والديناميكية.  القوية   F-TYPE جاكوار  سيارات 
قبل  من  التقييم  عملية  متت  التجارب،  وخالل 
طوال  السائقني  رافقوا  دوليني مختصني  مدربني 
من  اثنني  اختيار  مت  النهاية  وفي  اإلختبار.  مدة 
أفضل املشاركني لتمثيل فريق السباق السعودي 

 .I-PACE eTrophy في بطولة جاكوار
املدير  املناسبة، صرح السيد ستيفن الي  وبهذه 
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  لشركة  العام 
دعم  اعتزازنا  و  دواعي فخرنا  ملن  إنه  قائاًل:”  روڤر 
عملية االختيار األولية للسائقني من قبل االتاد 
تعتبر  النارية.  الدراجات  و  للسيارات  السعودي 
الرياضية  سياراتنا  أكثر  إحدى   F-TYPE جاكوار 
تقدم  أنها  كما  والسلس،  القوي  بأدائها  متيزًا 
للسائق جتربة قيادة مقاربة جًدا لقيادة سيارات 
استخدامها  سيتم  التي  الكهربائية  السباق 
خالل البطولة، مما يضمن إعدادهم وتأهيلهم لها 

للفريق  النجاح  ونتمنى  ممكنة.  طريقة  بأفضل 
”.I-PACE eTrophy السعودي في بطولة جاكوار

تقام في عدد من  10 جوالت  البطولة من  تتألف 
املدن في مختلف أنحاء العالم ابتداًء من نوفمبر 
باململكة  الدرعية  مدينة  اختيار  مت  وقد   ،2019
األولى  باجلولتني  للقيام  السعودية  العربية 

والثانية.
في عام 2016 جنحت جاكوار في أن تكون أول شركة 
لسباق  باالنضمام  الفاخرة  للسيارات  مصنعة 
فورموال E. و اآلن ها هي جاكوار تقق إجنازًا تاريخًيا 
مرة أخرى بتعاونها املثمر مع أول سلسلة سباقات 
دولية للسيارات الكهربائية في العالم. وبصفتها 

الراعي الرئيسي لبطولة سباق الفورموال E، تعزز 
التزام جاكوار    I-PACE eTROPHYبطولة جاكوار

بدعم قطاع السيارات الكهربائية.
20 سيارة متماثلة من  البطولة مواجهة  تشهد 
يعتمد  حيث  املتألقة،   Jaguar I PACE SV طراز 
والتكتيكات  املهارات  على  باللقب  الفائز  تتوي ج 
جاكوار بطولة  تنظم  وفريقه.  بالسائق  اخلاصة 
I-PACE eTrophy على مدى عشر جوالت تقام في 
عدد من املدن األكثر شهرة حول العالم، وتسهم 
املستمر  جاكوار  سعي  دعم  في  البطولة  هذه 
“سباق  في  والتميز  اإلبتكار  من  املزيد  لتحقيق 

جاكوار لالبتكار”.
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جمموعة استثمارات الزياين تنظم فحص 
وقائي جماين لألسنان

أطلقت شركة السيارات األوروبية جاكوار 
ما  خلدمات  احلصرية  حملتها  روڤر،  الند 
 XF جاكوار  طراز  مكابح  على  البيع  بعد 
مرموقة،  جوائز  على  واحلائز  االستثنائي 
نهاية  احلملة حتى  استمرت عروض  حيث 

.2019 شهر سبتمبر 
وقدمت الشركة للعمالء من مالك سيارة 
تصل  مذهلة  تخفيضات   XF جاكوار 
املكابح.  ووسائد  أقراص  على   35% حتى 
املميزات  من  عددًا  احلملة  شملت  كما 
إلكترونًيا  فحًصا  ضمت  والتي  اإلضافية 
توفر  عن  فضاًل  السيارة،  حلالة  مجانًيا 
العمالء  مركبات  وإرجاع  استالم  خدمة 
أكبر  راحة  يعزز  مبا  املناسب،  املوقع  من 

لهم.
لشركة  العام  املدير  صرح  املناسبة،  وبهذه 
السيد  روڤر  الند  جاكوار  األوروربية  السيارات 
شركة  في  جًدا  “يسرنا  قائالً:  الي  ستيفن 
تقدمي  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
لعمالئنا  البيع  بعد  ما  خلدمات  حمالتنا  أحدث 
املميزة،   XF جاكوار  سيارة  مالك  من  األوفياء 
املبادرة  على  لتشجيعهم  عبرها  نهدف  التي 
وشملت  ملركباتهم.  العناية  من  املزيد  لتقدمي 
على  سخية  تخفيضات  منحهم  على  احلملة 
أخرى  مجانية  مزايا  جانب  إلى  السيارة  مكابح 
الوقت  العروض  هذه  واستعرضت  رضاهم.  تنال 
األمثل لشراء قطع غيار جاكوار األصلية بأسعار 
في  لزيارتنا  اجلميع  بدعوة  نتشرف  ولذا،  مثالية، 
واالستفادة  األوروبية  السيارات  شركة  معرض 

من ما نقدمه لهم من حمالت وخدمات مميزة.”

األوروبية على استخدام  السيارات  حترص شركة 
حيث  سياراتها.  جميع  في  اصلية  غيار  قطع 
االختبارات  من  لسلسلة  القطع  هذه  تخضع 
تستغرق  عملية  في  تصميمها  مراحل  ضمن 
12 شهرًا قبل أن يتم املوافقة عليها. ويتم  حتى 
من  األصلية  املكابح  ووسادات  أقراص  تطوير 
جاكوار لتتطابق مع األهداف الصارمة املقسمة 

إلى خمسة معايير كاآلتي:
أفضل  تقدمي  على  جاكوار  عالمة  حترص  األداء:   •
أداء في جميع ما تقدمه، ويتضمن ذلك التزامها 
اختبارات  إجراء  عبر  املكابح  أنظمة  أجود  بتقدمي 
بأملانيا.  نوربورغرينغ  سباق  حلبة  على  قيادة 
دورة   22 إلى  السيارة  اإلختبارأن تخضع  ويتطلب 
22 كيلو متر  إلى  التي يصل طولها  احللبة  حول 
بكفاءة  املكابح  ووسادات  األقراص  احتفاظ  مع 

اجلولة. عالية طوال 
وأقراص  وسادات  اختبار  يتم  معززة:  كفاءة   •

املكابح األصلية في درجات حرارة قصوى 
إلى  احلارقة  احلرارة  بني  تتراوح  مختلفة، 

درجات احلرارة حتت الصفر.
املكابح  وسادات  تصميم  مت  الثبات:   •
مختلف  في  السيارة  ثبات  لتعزيز 
اجتياز  في  قدرتها  اثبتت  حيث  الظروف، 
جبال  في  واملنحدرات  الطرق  أصعب 
األلب، التي تتطلب في العادة استخدام 
للحفاظ  زائدة  بأوزان  محملة  سيارات 

املكابح. ثباتها مع استخدام  على 
تخضع  الصنع:  في  واملتانة  اجلودة   •
حتمل  الختبار  األصلية  جاكوار  مكابح 
اختبار  وهو  القياسي،   AMS املكابح 
السيارات  مصنعي  أبرز  لدى  معتمد 
لها.  أداء  أفضل  تقدمي  لضمان  األداء  عالية 
تتم  القطع،  على  التجريبية  املراحل  وأثناء 
كيلو   100 حوالي  لتصل  السيارة  سرعة  زيادة 
السرعة  هذه  كبح  ذلك  ويلي  الساعة،  في  متر 
توقف  حتى  قوة  بأقصى  الفرامل  باستخدام 
دون  القياسي  اإلجراء  هذا  ويتكرر  كلًيا.  املركبة 
أداء  أفضل  لضمان  دورة   12 إلى  يصل  ملا  توقف 

للفرامل.
حتملها  بقدرة  جاكوار  مكابح  تتميز  الركن:   •
العالية عند استخدامها لفترات طويلة بشكل 
وسادة  حرارة  درجة  تصل  أن  ميكن  حيث  مكثف، 
في  مئوية  درجة   500 من  ألكثر  املكابح  وأقراص 
هذه احلاالت دون أن يؤثر ذلك على أدائها. وحتافظ 
من  الكافي  القدر  على  املكابح  وأقراص  وسادات 
فرامل  استخدام  من  للتمكن  ذلك  بعد  القوة 

اليد على منحدر حاد بنسبة ٪18.

جميع  صحة  لضمان  املستمرة  الشركة  جهود  من  كجزء 
املوظفني، نظمت مجموعة استثمارات الزياني إجراء فحص وقائي 
الزياني  وشركة  لالستثمار  الزياني  ملوظفي  لألسنان  مجاني 

.2019 23 أكتوبر  العقارية يوم األربعاء املوافق 

جاكوار البحرين تقدم خصومات مذهلة على وسادات وأقراص املكابح تصل حىت %35
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قامت شركة فيرست موتورز املوزع احلصري لسيلرات 
سوناتا  سيارة  بتدشني  البحرين  مبملكة  هيونداي 
2020 اجلديدة كلياً؛ مركبة السيدان متوسطة احلجم 
الواسعة من هيونداي، والتي تأتي في  ذات الشهرة 
جيلها الثامن مبظهر كوبيه رياضي أنيق رباعي األبواب 
يُبرز أحدث أساليب التصميم التي ابتكرتها العالمة 
 Sensuous ”التجارية، وهو التصميم “الرياضي املؤثر

.Sportiness
األسواق  إلى  اجلديد  التصميم  ذات  سوناتا  وتصل 
شامل  تصميم  بفضل  ومهابة  قوة  أكثر  بهيئة 
التابع  للتصميم”  كاليفورنيا  “ستوديو  في  وُضع 
لهيونداي، لتتّميز بشبك أمامي ذي تصميم حديث 
وفتحات متوالية االنحدار مؤطر بعناصر مميزة لإلضاءة 
وحُتيط  متاماً.  جديدة  خلفية  على  عالوة  األمامية، 
خطوط الكروم الزخرفية مبصابيح اإلضاءة النهارية 
ذات املظهر العصري الالفت الذي يكّمله التصميم 
اجلديد للعجالت. وتأتي سوناتا اجلديدة كلياً مبنية 
على قاعدة مركبات اجليل الثالث اجلديدة من هيونداي 
التي جرى تصميمها لتحقيق أسلوب جديد متاماً من 

أساليب القيادة.
مدار  على  سوناتا،  املركبة  من  جديد  جيل  كل  إن 

مبستوى  يرتقي  أن  استطاع  عقود،  ثالثة  من  أكثر 
املركبة بني مركبات السيدان  اجلودة والقيمة لهذه 
متوسطة احلجم، و الطراز اجلديد من سوناتا سيرسي 
بهذه  و  والتقنية.  واالبتكار  لألناقة  جديداً  معياراً 
املناسبة صرح السيد احسان جيشتي، املدير العام 
لشركة فيرست موتورز: “تُعيد سوناتا اجلديدة كلياً 
السيدان  بفئة سيارات  العمالء  توقّعات  في  النظر 
فتقدّم تصميماً أكثر إثارة من قبل وذا طابع رياضي 
تنقسم  باتت  السيارات  سوق  وأن  سيما  ال  أوضح، 

انقساماً متزايداً إلى فئات أكثر تخصصاً”.
ومتثل مصابيح LED النهارية في أول تصميم من نوعه 
نة في خطوط الكروم األمامية،  من هيونداي واملضمَّ
اجلديد  اخلارجي  املظهر  في  متيزاً  األكثر  السمة 
تبدو وكأنها جزء  للمركبة سوناتا. فهذه املصابيح 
من زخرفة الكروم عند إيقاف تشغيل املركبة، ولكنها 
ما تلبث أن تضيء عند تشغيل احملرك. أما مصابيح 
LED األمامية املزودة مبيزة االلتفاف الديناميكي فتنير 

الطريق أمام السائق بوضوح عاٍل عند حلول الظالم.
اللوحة  تصميم  ينسجم  املقصورة،  داخل  وفي 
املظهر  مع  اجلديدتني،  العدادات،  ولوحة  الوسطى 
اخلارجي اجلذاب للمركبة. وينسحب أسلوب التصميم 

على أدوات التحكّم وعجلة القيادة ثالثية األذرع، في 
حني تُوّفر أزرار التحكّم في نظام الصوت والتكييف، 
املصممة على هيئة مفاتيح البيانو، مظهراً وملمساً 
مميزين. ويأتي تصميم لوحة العدادات بشكل مجنَّح 
مستوحى من تصميم طائرات الشبح، في حني تّتحد 
العناصر املرئية خللق تأثير مرتفع محّلق. وقد عمل 
املساحات  برحابة  اإلحساس  زيادة  على  املصممون 
الداخلية، وميثل محدِّد التُّرس اجلديد العامل بنظام 
على  واضحاً  مثاالً  األسالك  طريق  عن  التحويل 
التطبيق الذكي للتقنيات احلديثة؛ فهذه األداة األنيقة 
التي  تلك  من  بكثير  أقّل  مساحة  حتتّل  املتطورة 

تشَغلها عصا تغيير التروس التقليدية.
ملونة  ملسية  شاشة  املقصورة  جتهيزات  وتشمل 
بقياس 10.25 بوصات خاصة بنظام الصوت ومتوافقة 
مع النظامني Android Auto وApple CarPlay، ووسادة 
 .Qi شحن السلكي للهواتف الذكية عاملة باملعيار
وقد أضافت سوناتا اجلديدة كلياً منفذ USB للشحن 
في صف املقاعد اخللفية ملساعدة الركاب على البقاء 
والفيديو  الصوت  نظام  قلب  وينطوي  اتصال.  على 
واملالحة على نظام صوتي استثنائي فاخر من “بوز”، 

مزود باثني عشر مكّبر صوت.
وأكّد السيد جيشتي أن سوناتا اجلديدة كلياً تتيح 
“هيونداي  وأضاف:  والركاب،  للسائق  متميزة  جتربة 
طبقت بصورة بديهية مجموعة من التقنيات اجلديدة 
التي تركّز فيها على الراحة الوظيفية، مضيفني مزايا 
ويقدّرونها”.   يستخدمونها  سوف  عمالءنا  أن  نعرف 
هوائية  وسائد  ست  املركبة  مقصورة  زُوّدت  وقد 
معيارية، ومجموعة واسعة من أنظمة السالمة التي 
تأتي ضمن باقة تقنيات السالمة “سمارت سينس” 
ملساعدة  متقدمة  أنظمة  وتضّم  هيونداي،  من 

السائق.
للسوق  بالبنزين  يعمل  محرك  املواصفات  وتشمل 
قيادة  أداء  لتأمني  سترمي”،  “سمارت  نوع  من  احمللي 
محّسن يصاحبه توفير في استهالك الوقود. و يأتي 
محرك “سمارت سترمي” بسعة 2.5 ليتر بنظام َحقن 

متعدد النقاط يولّد 180 حصاناً.
وقد زُوّدت سوناتا اجلديدة بشاصيه متطور يحّسن 
للتعليق  محّسنة  تصاميم  مع  والقيادة،  الركوب 
متقدم  توجيه  نظام  عن  فضالً  واخللفي،  األمامي 
لتكون  االستجابة،  سرعة  على  التركيز  يضمن 
تتسم  التواصل  عالية  سيدان  مركبة  النتيجة 

بالرشاقة والراحة.

فريست موتورز تدشن سوناتا 2020 اجلديدة كليًا يف جممع األفنيوز

• نظام املساعدة على جتنب االصطدام األمامي
• نظام التنبيه عند اخلروج من املسار

النقطة  • املساعدة على جتنب االصطدام عند 
العمياء

• املساعدة على خروج الركاب بأمان من املركبة
• تذير السائق من قّلة االنتباه

• شاشة عرض النقطة العمياء
• املساعدة في الضوء العالي

حركة  مع  متوائم  ذكي  سرعة  تثبيت  نظام   •
املرور، مبيزة التوقف واالنطالق

• املساعدة على البقاء في املسار
• شاشة الرؤية اخللفية 

• شاشة الرؤية احمليطية 
عبور  عند  االصطدام  جتنب  على  املساعدة   •

السيارات من اخللف
• نظام تذير باملسافة عند االصطفاف

تشمل باقة أنظمة مساعدة السائق أياً من األنظمة التالية، بحسب مواصفات الطراز:
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جمموعة استثمارات الزياين تنظم فعالية خاصة ملركز رعاية الطفل 

وذلك  واملرح  بالتسلية  حافلة  رحلة  الزياني  استثمارات  مجموعة  نظمت 
مت  حيث   2019 سبتمبر   26 اخلميس  يوم  في  الطفل  رعاية  مركز  ألطفال 
األطفال  واستمتع  مول.  أتريوم   - سينيبوليس  سينما   في  استضافتهم 

املسلية. والفعاليات  األنشطة  من  بالعديد 


