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كلمة

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

واخبار وفعاليات مجموعة استثمارات الزياني مقدرًا ثقة عمالءنا االوفياء.
اتشرف  اجملموعة،  منتسبي  جميع  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 
لتوجيهات  والتقدير  الشكر  بخالص  الزاوية  هذه  خالل  من  أتوجه  بان 
الالزمة ضمن  الدولة لبذل كافة اجلهود  الرشيدة جلميع أجهزة  القيادة 
حملة مكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، مما كان له صدى عاملي ومحل 
اشادة املنظمات الدولية واملعنية، فضال عن دورهم التوعوي املكثف حول 
طرق الوقاية والعالج، مما بث روح الطمأنينة لدى املواطنني واملقيمني في 
مواجهة تطورات الفيروس، مؤكدين التزامنا التام  بضرورة تكاتف اجلهود 
بني مختلف شرائح اجملتمع ملواجهة تلك الظروف االستثنائية والتحديات 
التي سببها انتشار فيروس كورونا املتسارع حول العالم، مشددين على 
أهمية تعزيز قنوات التواصل بني كافة القطاعات احلكومية واخلاصة في 
مثل هذه الظروف الطارئة، مطالبني جميع أبناء الوطن واملقيمني على 
الصحية  اإلرشادات  واتباع  واحلذر  احليطة  بتوخى  البحرين  مملكة  أرض 

والوقائية التي تضمن سالمة الوطن وسالمتهم.
وتنمية  قدراتهم،  الشباب  اجملتمع ودعم فئة  إطار مسؤوليتها جتاه  في 
نظمت شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر برنامًجا تدريبًيا مدته 
أسبوعني ضم 4 من طالب جامعة البحرين الذين شكلوا الفريق الفائز في 
مبادرة التصاميم الشبابية إضافة الى  ثالث طالب من جامعات أخرى في 
اململكة، وقد جاءت هذه املبادرة لتعكس مساعينا املستمرة التخاذ كافة 
اخلطوات الالزمة التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي على جيل الشباب 
الواعد وتشجيع مواهبهم إلظهار قدراتهم وطاقاتهم اإلبداعية ، وكجزء 
من البرنامج، مت تكليف الطلبة اجلامعيني البتكار تصاميم مستقبلية 
جامعة  طلبة  قدم  إذ  روڤر،  والند  جاكوار  عالمتي  من  ومستوحاة  فريدة 
البحرين تصميًما مستقبلًيا صديًقا للبيئة لسيارة الند روڤر املتألقة. من 
جهة أخرى، شهدت اجملموعة اجلديدة من مركبات إم جي)MG(  إقباالً كبيراً 
وبأعداد قياسية من ِقَبل العمالء الراغبني بشراء سيارات جديدة في الشرق 
األوسط ، حيث سّجلت العالمة التجارية بريطانية املنشأ منواً كبيراً في 
املبيعات بلغت نسبته 130 باملئة. نتمنى أن ينال هذا العدد املتجدد على 
إستحسان زبائننا األوفياء ونتمنى لكم املزيد من النجاح والتوفيق سواء 
على املستوى الشخصي أو على مستوى أعمالكم وأنشطة شركاتكم، 
داعني اهلل سبحانه وتعالى ان يعم علينا جميعا بنعمة الصحة والعافية.

األوروبية  السيارات  شركة  أطلقت 
ديفندر  روڤر  الند  سيارة  رسمياً 
البحرين  في  مرة  ألول  اجلديدة   110
وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة 
أفريقيا، لتضيف بذلك موديالً جديداً 
جملموعة سيارات الند روفر املتميزة في 

اململكة.
األقوى  لتكون   110 ديفندر  وُصممت 
روفر،  الند  سيارات  في  حتمالً  واألكثر 
باعتبارها ذات بنية هيكلية فريدة من 
اجلديد  اجليل  تعتبر  أنها  كما  نوعها. 
االبتكار  من  عاماً   70 يجسد  والذي 
لعشاق  يتيح  الذي  األمر  والتطوير، 
خوض  أجل  من  تعديلها  روفر  الند 
في  املريحة  القيادة  أو  الوعرة  الطرق 

طرق املدن العصرية.
سيارة  روڤر”  الند  “جاكوار  وتقدم 
 ،110 ديفندر  روڤر  الند  الرباعي  الدفع 
واملصممة  العاملية  الشهرة  ذات 
احلادي  القرن  تطورات  لتواكب  كلياً 
الهندسة  تقنيات  مع  والعشرين، 
الترفيه  ونظام  احلديثة  اإللكترونية 
لتقنية  الداعم  املتطور  املعلوماتي 
تقنية  إلى  باإلضافة   ،5Gو  4G
الترقية  وخاصية  الصوتية  األوامر 
وحتتوي  بالسحابة.  االتصال  عبر 
التي   ،110 ديفندر  روڤر  الند  سيارة 
على  د.ب،   20,300 من  أسعارها  تبدأ 

من  باقات  بأربع  وتتميز  مقاعد   5+2
“املستكشف”  باقة  االكسسوارات: 
إلى  و”املدينة”  و”الريف”  و”املغامر” 

جانب 170 إكسسواراً فردياً.
ومما ال شك فيه أن مجموعة موديالت 
ديفندر، والتي تسجل منواً في املبيعات 
املزيد  ستشهد  سنوياً،   20% بنسبة 
لالند  املبيعات  االرتفاع في معدل  من 
استقطبت  فقد  البحرين.  في  روڤر 
ضخماً  اهتماماً  اجلديدة   110 ديفندر 
يبحثون عن سيارة  الذين  العمالء  بني 
الوعرة  الطرق  في  أسطوري  أداء  ذات 
بالفخامة  متتعها  إلى  باإلضافة 
على  املريحة  والقيادة  والرفاهية، 
طرقات املدينة، مما أسفر عن عدد كبير 
احلجز  حملة  خالل  االستفسارات  من 

املسبق.
ومع استضافة البحرين لإلعالن األول 
عن الند روڤر ديفندر 110 في املنطقة، 
سيتم عرض الطراز اجلديد في مجمع 
17 مارس وفي  األفنيوز من اآلن وحتى 
في  البحرين  سنتر  سيتي  مجمع 
الفترة ما بني 26 مارس حتى 30 مارس. 
معرض  زيارة  أيضاً  للعمالء  وميكن 
جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة 
الند روڤر في الفترة ما بني 23 إلى 25 
مارس، ومن 31 مارس حلجز جتربة قيادة 

الند روڤر ديفندر 110 اجلديدة.

الند روڤر ديفندر 110 تقتحم تضاريس جديدة

ZAYANI FOODS S.P.C.

و ش ش لألغذية الز�ا�ي
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شاركت كوستا كوفي، حتت إدارة شركة 
الزياني لألغذية، في فعالية مدينة املرح 
إلى  يناير   26 من   stc من  العجائب  و 
العالمة  حضور  تعزيز  بهدف  فبراير   22
وقدمت  السوق.  في  وإبرازها  التجارية 
من  واسعة  مجموعة  كوفي  كوستا 
املشروبات الساخنة إلى جانب مجموعة 
لذيذة من األطعمة التي تُكمل القهوة. 
استمتع الضيوف بالقهوة الساخنة من 
العديد  كوستا وسط أجواء الشتاء مع 
من األنشطة املمتعة للعائلة واألطفال 

كركوب اخليل والتزلج على اجلليد.

 stc كوستا كويف تشارك يف فعالية مدينة املرح و العجائب من 

مركبات  من  واملثيرة  اجلديدة  اجملموعة  شهدت 
قياسية من  وبأعداد  كبيراً  إقباالً   )MG( ‘إم جي’ 
جديدة  سيارات  بشراء  الراغبني  العمالء  ِقَبل 
حيث   ،2019 العام  خالل  األوسط  الشرق  في 
منواً  املنشأ  بريطانية  التجارية  العالمة  سّجلت 

باملئة.  130 بلغت نسبته  املبيعات  في  كبيراً 

التي  القياسية  اإلقليمية  املبيعات  جاءت 
 15,928 إلى  ووصلت  موتور’  جي  ‘إم  حّققتها 
مركبة في ظل حتّديات كثيرة تشهدها األسواق. 
في  بارز  بنمو  متّتعت  التجارية  العالمة  إن  إال 
أساسي  بشكل  هذا  ارتكز  وقد  الدول،  جميع 
على الشعبية الكبيرة التي حتظى بها طرازاتها 

املركبتني  إلى  باإلضافة  السيدان،  سيارات  من 
)SUV( طراز  االستعماالت  الرياضيتني متعّددتي 
ضاعفت  فقط،  شهراً   12 وخالل   .ZSو  RX5
الشركة حّصتها السوقية في منطقة اخلليج، 
 10 وقد حّددت هدفاً طموحاً لتكون من بني أول 

 .2020 بنهاية سنة  مصنّعني 

2019 ‘إم جي موتور’ حتّطم األرقام القياسية يف الشرق األوسط جمّددًا خالل 
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الرياضي البحرين  الزياين حتتفل مبناسبة يوم  جمموعة استثمارات 
بإقامة فعالية ألطفال مركز احلد لتأهيل ذوي ااحلتياجات اخالصة

الزياني  استثمارات  مجموعة  زارت 
االحتياجات  ذوي  لتأهيل  احلد  مركز 
البحرين  يوم  مبناسبة  اخلاصة 
العديد  اجملموعة  ونظمت  الرياضي. 
اليوم  وكان  الرياضية،  األنشطة  من 
واأللعاب،  والسرور،  بالبهجة  مليء 

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

أُلتقطت صورة جماعية. 
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GV80 جينيسيس تطلق سيارة الدفع الرباعي اجلديدة
الصور  جينيسيس  شاركت 
لسيارة  األولى  الرسمية 
أول  وهي   ،GV80 جينيسيس 
سيارة رياضية للعالمة التجارية. 
طال  التي   GV80 جينيسيس 
انتظارها، متوفرة  بثالثة صفوف 
في  الرابع  النموذج  تصبح  حيث 
للسيارات،  تشكيلة جينيسيس 
 G90و G70، G80 إلى واالنضمام 

سيدان الصنع. 
وليام  صرح  املناسبة،  وبهذه 
التنفيذي  الرئيس  نائب  لي، 
للعالمة  العاملي  والرئيس 
التجارية جينيسيس: “على مدى 
املاضية، رسخت  األربع  السنوات 
كعالمة  نفسها  جينيسيس 
ذات جودة  جتارية فاخرة محترمة 
من  ومجموعة  للسيارات  عالية 
ذات  الرائدة  السيدان  سيارات 
الطراز اجلذاب والتمييز. مع إطالق 
GV80، سترفع Genesis توقعات 
التميز داخل سوق سيارات الدفع 

الرباعي الفاخرة.”
توفر الصور األولى لـ GV80، والتي 
سيتم استكمالها في األسابيع 
صورة  املنتج،  بتفاصيل  القادمة 
مت  رباعي  دفع  سيارة  ألول  كاملة 
Genesis De�  إنشاؤها بواسطة

الداخلي  التصميم  كان   .sign

تطوير  وهو   ،GV80 لـ  واخلارجي 
ملفهوم GV80 الذي مت تقدميه في 
معرض نيويورك للسيارات 2017، 
استوديوهات  بني  تعاون  مبثابة 
في  املوجودة   Genesis Design
املتحدة  والواليات  اجلنوبية  كوريا 

وأملانيا.
نائب  دونكيرولك،  لوك  وقال 
رئيس  التنفيذي،  الرئيس 
مجموعة  في  التصميم  قسم 
لنا  “تسمح  موتور:  هيونداي 
 GV80 جينيسيس  سيارة 
بلغة  تعريفنا  بتوسيع 
إلى  األنيق  الرياضي  التصميم 
تصنيف جديد، مع احلفاظ على 
في  والتطور  الرفيع  التناسق 

الشكل”.
Gen� تصميم عناصر   تظهر 

 ،GV80 على  الفور  على   esis
محاطاً  مراقبة.  نقطة  كل  من 
التقنية،  رباعية عالية  مبصابيح 
تؤكد Crest Grille على اجلاذبية 
خط  يعمل   .GV80 موضع  مع 
على  بسالسة   Parabolic
دقيق،  تنفيذ  مع  اجلانب  طول 
فوق  الكهرباء  بخطوط  معزز 
املوقف  يؤكد  مما  عجلة،  كل 

واحلضور.
نائب  لي،  يوب  ساجن  وأضاف 

قسم  رئيس  األول،  الرئيس 
“إن  جينيسيس:  في  التصميم 
انطباًعا  يقدم  الرباعي  املصباح 
من  فريد  له  مثيل  ال  بصريًا 

في جينيسيس”. متاًما  نوعه 
يظهر  الذي   G�Matrix منط  إن 
جميع  في  اإلضاءة  جتهيزات  في 
اخلارجي،  تصميمها  أنحاء 
العجالت،  تصميم  وكذلك 
الفاكهة  مستوحى من بساتني 
تُرى عندما يضيء  التي  اجلميلة 

بالضوء. اقترابه  األملاس عند 
على  الداخلي  التصميم  يركز 
املفتوحة،  املساحات  جمال 
املعمارية  للجمالية  املميزة 
األنيقة.  اجلنوبية  الكورية 
التفاصيل،  في  هي  بساطتها 
محاط  القيادة  مقعد  مع 
العالية  التحكم  بأسطح 
التهوية  فتحات  متتد  للمركبة. 
األمامية  اجلهة  عبر  الرقيقة 
عرض  على  الضوء  لتسليط 
املقصورة الذي يتميز بأدنى عدد 
من األزرار املادية مع التحكم في 
باللمس.  تعمل  بشاشة  املناخ 
الوسطي  الكونسول  جتهيز  مت 
يشبه  إلكتروني  تروس  مبحدد 
رائًعا  توازنًا  يوفر  مما  اجلواهر، 

والسحر. بينساطة 
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استثمارات  مجموعة  شاركت 
ملسافة  سبارتان  سباق  في  الزياني 
من  العديد  السباق  وشهد  5كم. 
العوائق واملوانع ولكن فريق مجموعة 
التغلب  في  جنح  الزياني  استثمارات 
عملهم  بفضل  العوائق  هذه  على 
ميداليات  الفريق  واستلم  اجلماعي 
شهد  والذي  الرائع  السباق  إلنهائه 

مشاركة ً واسعة.

جمموعة استثمارات الزياين تشارك يف سباق سبارتان
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للعمالء  األوروبية  السيارات  شركة  تقدم 
و  جاكوار  سيارات  على  رائعة  عروًضا  الكرام 
الند روڤر املستعملة واملعتمدة ضمن برنامج 
إلى  تصل  مذهلة  بتخفيضات   ،APPROVED
تشكيلة  على  بحريني  دينار   7,000 مبلغ 

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

يفضلونها. الذي  للمركبات 
للعمالء  خدمة  أرقى  بتوفير  الشركة  وتلتزم 
والند  جاكوار  طرازات  أحد  باقتناء  الراغبني 
 APPROVED برنامج  ضمن  املعتمدة  روڤر 
ضمن  وذلك  حالة،  بأفضل  لهم  وتسليمها 
من  مطلقة  بال  راحة  ملنحهم  مساعيها 
خالل ضمان جودة وأداء هذه املركبات الرائعة.

إجراء  األوروبية  السيارات  شركة  تباشر 
مدرجة  سيارة  كل  على  متكاملة  فحوصات 
و الند  APPROVED من جاكوار  برنامج  ضمن 

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

ألف كيلو متر من تاريخ شرائها.

مدار  على  الطريق  على  املساعدة  خدمة   •
أدنى: يضمن منح  الساعة ملدة سنتني كحد 
خدمتهم  عبر  املطلقة  البال  راحة   العمالء 
كافة  وتغطي  احلاجة،  عند  الطريق  على 

بسبب  املركبة  توقف  من  بدًءا  السير  حوادث 
الطارئة  احلاالت  إلى  وصوالً  حادث،  أو  عطل 
البسيطة مثل حصول ثقب في إطار السيارة 

التشغيل.  أو فقدان مفتاح 

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

والتشخيص. الفحص  ومعدات  التقنيات 

وتاريخ  املقطوعة  املسافة  من  التحقق   •
تاريخ  من  التحقق  يتم  وبياناتها:  السيارة 
برنامج  مظلة  حتت  املدرجة  السيارات  جميع 
وتخضع  شاملة،  بصورة   APPROVED
للمسافة  مستقلة  ملعاينة  جميعها 
امللكية  تاريخ  شهادة  مع  وتأتي  املقطوعة 
مالية  رسوم  أي  وجود  عدم  إلثبات  املصدقة 
ذلك  ويضمن  املركبة.  على  مترتبة  متبقية 
مبركبتهم  وثقتهم  الكرام  العمالء  بال  راحة 

اجلديدة. املعتمدة 

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

املثالي للسيارة. األداء  لضمان تقدمي 

يتم  مستقلة:  جهة  بواسطة  املتابعة   •
الشركة  وموظفي  ومرافق  خدمات  فحص 
وذلك  مستقلة،  جهة  قبل  من  دوري  بشكل 

ويتناول  اجلودة.  معايير  أعلى  تقدمي  لضمان 
السيارات  ببرنامج  يتعلق  ما  جميع  الفحص 
APPROVED من وجهة  املعتمدة  املستعملة 
اخملصصة  املرافق  ذلك  في  مبا  العمالء،  نظر 

البرنامج. املدرجة ضمن  والسيارات 

الي  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
األوروبية  السيارات  لشركة  العام  املدير 
شركة  في  “نسعى  قائاًل:  روڤر  الند  جاكوار 
لتعزيز  روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
لعمالئنا  نقدمها  التي  اخلدمات  مستوى 
يسرنا  ولذا،  مستمر،  بشكل  األعزاء 
على  اجملزية  العروض  أفضل  مننحهم  أن 
ضمن  واملعتمدة  املستعملة  السيارات 
البرنامج  هذا  يحظى   .APPROVED برنامج 
املتميز بأهمية كبيرة لكونه يلبي احتياجات 
من  ويزيد  املستعملة،  السيارات  سوق 
روڤر  الند  و  جاكوار  سيارات  إقتناء  سهولة 
لهذا  التابعة  املركبات  جميع  تتوفر  الفاخرة. 
في  الكائن  معرضنا  في  حصريًا  البرنامج 
بشراء  الراغبني  وباستطاعة  سترة.  منطقة 
إحدى هذه الروائع االطالع أيًضا على اخليارات 
اليسر  من  املزيد  ستضفي  التي  التمويلية 

المتالكها.”
جميع  تلبية  على  حرصها  منطلق  من 
تقدم  األعزاء،  الزبائن  وتطلعات  احتياجات 
مجموعتها  األوروبية  السيارات  شركة 
روڤر  الند  و  جاكوار  مركبات  من  الكاملة 
AP� برنامج ضمن  واملعتمدة   املستعملة 

يتيح  مبا  اإللكتروني،  موقعها  على   PROVED
التفاصيل  كافة  على  اإلطالع  فرصة  لهم 
السعر  إلى جانب  املتوفرة،  السيارات  ألي من 
املوقع  من  مباشرة  املتوفرة  التمويل  وخيارات 

للشركة. اإللكتروني 

عروض مغرية على طرازات جاكوار و الند روڤر املعتمدة ضمن 
برنامج APPROVED لدى شركة السيارات األوروبية
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الزياين للسيارات توقع اتفاقية بنصف مليون دوالر مع جمموعة الفاحت لشراء شاحنات ‘فوسو’

البحرين. وقد شهد اللقاء أيًضا مناقشة العديد من 
العالقات  منها  املشترك،  االهتمام  ذات  املوضوعات 

الثنائية ووسائل تعزيز التعاون التجاري.
قائاًل:  املوسوي  املناسبة، علق السيد جاسم  وبهذه 
“لقد أصبح اختيارنا لشاحنات ميتسوبيشي فوسو 
فقط دون العالمات األخرى مبثابة عادة سنوية، ويأتي 
النقل  أسطول  لتطوير  استراتيجياتنا  ضمن  ذلك 
بسبب  وذلك  مستمر  بشكل  اجملموعة  في  الثقيل 
لشاحنات  املتطورة  والتكنولوجيا  العالية  اجلودة 

بحضور مسؤولني شركة الزياني للسيارات، الوكيل 
مملكة  في  فوسو  ميتسوبيشي  لسيارات  احلصري 
وفد  ذ.م.م  الفاحت  مجموعة  استقبلت  البحرين، 
لسيارات  املصنعة  وفوسو  دميلر  ميتسوبيشي  من 
الرسمية  زيارته  خالل  اليابان  من  ميتسوبيشي 
اتفاقية  توقيع  اللقاء  خالل  ومت  البحرين.   ململكة 
دوالر  مليون  نصف  إلى  قيمتها  تصل  الطرفني  بني 

أمريكي.
مجموعة  طرف  من  االتفاقية  على  بالتوقيع  قام 
الرئيس  املوسوي،  محمد  جاسم  السيد  الفاحت 
بيترسون،  أوالف  والسيد  للمجموعة،  التنفيذي 
وفوسو  دميلر  مليتسوبيشي  التنفيذي  الرئيس 
اليابان،  من  ميتسوبيشي  لسيارات  املصنعة 
على  االتفاقية  وتنص  اآلخر.   الطرف  من  بالتوقيع 
تبلغ  والتي  اجلديدة  الثقيلة  املركبات  من  عدد  شراء 
أمريكي  دوالر  ألف   500 من  أكثر  اإلجمالية  قيمتها 
النقل  قسم  قبل  من  وذلك  اليابانية،  الشركة  من 
في  واإلمداد  والنقل  اجلمركي  والتخليص  الثقيل 

مجموعة الفاحت.
وتأتي هذه االتفاقية بهدف تعزيز أسطول الشاحنات 
الثقيلة جملموعة الفاحت، وكذلك إسناد عمليات النقل 
الثقيلة للحاويات املستوردة واملصدرة من وإلى مملكة 

للصناعة  نتاًجا  تأتي  والتي  ميتسوبيشي فوسو، 
اليابانية احلديثة واملتقدمة في هذا اجملال.”

عرًضا  بيترسون  أوالف  السيد  قدَّم  جانبه،  من 
سلَّط فيه الضوء على أحدث التقنيات واملميزات 
فوسو،  ميتسوبيشي  شاحنات  في  املستخدمة 
من  عززت  املتقدمة  املواصفات  هذه  بأن  مضيًفا 
والتي  فوسو  ميتسوبيشي  شاحنات  مكانة 
في  أداًء  األفضل  الثقيلة  السيارات  قائمة  تعتلي 

جميع أنحاء العالم.

شركة السيارات األوروبية جاكوار الند 
روڤر تقيم برنامج تدرييب للفريق الفائز 

مببادرة التصاميم الشبابية
روڤر  الند  األوروبية جاكوار  السيارات  استضافت شركة شركة 
من  طالب   4 من  جملموعة  أسبوعني  ملدة  تدريبي  برنامج  في  
التصاميم  مببادرة  الفائز  الفريق  من  مكون  البحرين”،  “جامعة 
جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  نظمتها  التي  الشبابية 
البحرين  2019 في حلبة  4 ديسمبر  أقيمت في  والتي  روفر  الند 

الدولية.
6 فرق  تألفت املبادرة التي أقيمت في حلبة البحرين الدولية من 
اجلامعات  أفضل  من  ثالث  إلى  املنتمني  اجلامعيني  الطلبة  من 
فرصة  على  واحلصول  اللقب  لنيل  تنافسوا  الذين  اململكة،  في 
جاكوار  األوروبية  السيارات  بشركة  نوعها  من  فريدة  تدريبية 
جامعات  من  الطالب  تكليف  مت  البرنامج،  من  كجزء  روفر.  الند 
حيث  املستقبلية،  للسيارات  مبتكرة  مفاهيم  بإنشاء  مختارة 
البحرين تصميًما مستقبلًيا وصديًقا للبيئة  قدم طالب جامعة 

لسيارة الند روفر.
4 أعضاء متت مكافأتهم بفرصة املشاركة  تضمن الفريق الفائز 
جاكوار  األوروبية  السيارات  في شركة  أسبوعني  ملدة  تدريب  في 
جاكوار  تعمل  كيف  لتجربة  منصة  منحهم  مت  حيث  روڤر  الند 
الند روفر البحرين. أثناء فترة التدريب، مت وضع الطالب في أقسام 
األعمال.  بيئة  حول  قيم  إلكتساب  املنظمة  داخل  مختلفة 
وقطع  واخلدمة  املبيعات  اإلدارة  أقسام  في  التدريب  وتضمن 

العمل. الهياكل وورش  الغيار وورشة 
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 جمموعة استثمارات الزياين تنظم جولة ركوب الدراجات

استثمارات  مجموعة  نظمت 
الزياني جوالت ركوب الدراجات في 
البحرين  قلعة  من   2020 يناير   17
من  للموظفني  النخيل  الى شارع 
يأتي  اجملموعة.  أقسام  مختلف 
إستراتيجية  إطار  في  احلدث  هذا 
عائلي  جو  وبناء  لتهيئة  اجملموعة 
وضمان  اجملموعة  موظفي  جلميع 
املوظفني  بني  قوية  عالقات  بناء 
واإلدارة العليا في جميع األقسام.
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شركة  أعلنت  اجلديد،  العام  بداية  مع 
السيارات األوروبية جاكوار الند روفر عن إطالق 
بعد  ما  خلدمات  املبتكرة  مبادراتها  أحدث 
جاكوار  لسيارات  حصريًا  واخملصصة  البيع، 

والند روفر التي يزيد عمرها عن 4 أعوام.
استمرت  والتي  املبتكرة،  احلملة  قدمت 
استثنائية  خصومات   ،2020 فبراير   29 حتى 
واملزايا  اخلدمات  من  واسعة  ومجموعة 
حصل  املبادرة،  هذه  خالل  فمن  اجملانية. 
للصيانة  سياراتهم  يحضرون  الذين  العمالء 

على مجموعة من املميزات تشمل:
مخفض  مببلغ  السيارة  وفلتر  زيت  تغيير   -

قدره 69 دينارا بحرينيا.
- خصم بنسبة %25 على قطع الغيار.

األيدي  أجرة  على   20% بنسبة  خصم   -
العاملة.

املتوفرة  املنتجات  على   25% بنسبة  خصم   -
جاكوار  عالمتي  شعار  حتمل  التي  باملعرض، 

والند روفر.
املدير  الي  ستيفن  صرّح  املناسبة،  وبهذه 
العام لشركة السيارات األوروبية جاكوار الند 
روفر قائاًل:»مع حلول العام اجلديد، نعمل في 
شركة السيارات األوروبية الستكمال نهجنا 
واحلمالت  العروض  أفضل  بتقدمي  املتواصل 
الترويجية لعمالئنا األعزاء. ومن هذا املنطلق، 
احلصرية  احلملة  هذه  نطلق  أن  ارتأينا 
التي  روفر  والند  جاكوار  لسيارات  اخملصصة 
خاللها  من  ونهدف  أعوام.   4 عن  عمرها  يزيد 
البيع،  بعد  ما  خدمات  أهمية  على  للتأكيد 
لالستفادة  األعزاء  العمالء  كافة  ندعو  كما 
من هذه املبادرة وزيارتنا لضمان احلصول على 

أفضل عناية لسياراتهم«.

شركة السيارات األوروبية 
تطلـــق مبادرتها املبتكرة 

خلـدمات مـا بــعـد البيع 
لـسيارات جاكوار و الند روفر«
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 جمموعة استثمارات الزياين تنظم بطولة للبولينج ألعضاء مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل

نظمت مجموعة استثمارات الزياني بطولة للبولينج ألعضاء مركز 
مختلف  من  للموظفني  و  الشامل  للتخاطب  الفارسي  شيخان 

أقسام اجملموعة في مجمع اجلفير.
جو  وبناء  لتهيئة  اجملموعة  إستراتيجية  إطار  في  احلدث  هذا  يأتي 
بني  قوية  عالقات  بناء  وضمان  اجملموعة  موظفي  جلميع  عائلي 

املوظفني و اجملتمع.
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ا ’الزّياين للسّيارات‘ تكشف الغطاء عن ’ميتسوبيشي ASX‘ اجلديدة كلّيً
املوزّع  للسّيارات،  الزيّاني  شركة  كشفت 
مملكة  في  ميتسوبيشي  لسيارات  احلصري 
ميتسوبيشي  سيارة  عن  مؤخرًا  البحرين  
من  عدد  مع  تأتي  والتي  كليًّا  اجلديدة   ASX
التصميم  في  والتغييرات  التحسينات 
احتياجات  جميع  لتناسب  واألداء،  واملقصورة 
الرباعي  الدفع  سيارات  في  العصري  السائق 
القوية  القيادة  ملتعة  واملصممة  املدمجة 

للوقود. االقتصادي  واالستهالك 
باحلزم  يتصف  الذي  اجلديد  مظهرها  من  بدًء 
داخل  اجلديدة  العملية  للتفاصيل  وصواًل 
تنقيحها  مت   ASX سيارة  فإن  املقصورة، 
باملغامرات  الفريد   الشعور  لتثير  بالكامل 
السيارة  مكانة  من  وليعزز  املدينة،  داخل 

فئتها.  في  السيارات  كأفضل 
جديدة  علوية  بشبكة   ASX واجهة  تتميز 
مميزات  إلى  باإلضافة  محّسن،  أمامي  ومصد 
العريضة  الكروم  كخطوط  أخرى  جديدة 
اجلديدة،  النهارية   LED مبصابيح  حتيط  التي 
نوعه  من  الفريد  األمامي  الصدام  يضمن  كما 
والسائق  للمشاة  أكبر  حماية  تصميمه  وفي 

والركاب.

للمقصورة،  الداخلي  للتصميم  بالنسبة  أما 
متعددة  ملونة  شاشة  مع  اجلديدة   ASX تأتي 
قراءة  لتوفر  جذاب  بشكل  مصممة  املعلومات 
معلومات حول السيارة والرحلة ودرجة احلرارة 
اخلارجية. وتبلغ مساحة الشاشة الكبيرة 3.3 
يسهل  مما  أوضح،  رؤية  على  للحصول  بوصة 
حالة  على  اطالع  على  البقاء  السائق  على 
على  سريعة  نظرة  إلقاء  خالل  من  السيارة 

الطريق. التركيز على  الشاشة دون فقدان 
البانورامي  الزجاجي  السقف  ويضيف  هذا 
بعًدا جديًدا إلى القيادة، حيث يتيح لك ولبقية 
جانبي  على  املمتدة  باملناظر  التمتع  الركاب 
التظليل  إبعاد  ومبجرد  صوب.  كل  من  الطريق 
الزجاجي  السقف  لوحة  تظهر  الشمسي، 
املقاعد  فوق  متتد  والتي  الكامل  املقاس  ذات 
السقف  الليل، يضيء  وفي  واخللفية.  األمامية 
ملسة  لتضفي  للغاية،  جذابة   LED مبصابيح 

املقصورة. إلى  فنية وعصرية 
أكبر  مركزية  بلوحة  السيارة  تأتي  األمام،  وفي 
في  املعلومات  لتحميل  أسرع  معاجلًا  تضم 
مركز  أيًضا  تعتبر  والتي  األوقات،  من  وقت  أي 
والرحالت  معلومات متكامل عن حالة الصوت 

الطاقة  استهالك  مثل  معلومات  وتعرض 
القيادة. ونطاق 

محرك   ASX سيارة  متتلك  لألداء،  وبالنسبة 
بسعة 2 لتر مصنوع من األملنيوم خفيف الوزن 
 150 لتحقيق األداء املثالي حيث يولد قوة تبلغ 
شوارع  في  مسيطرة  قيادة  ليمنحك  حصان، 
حد  على  املفتوحة  السريعة  والطرق  املدينة 
متغير  حركة  ناقل  مع  احملرك  ويأتي  سواء. 
حتكم  ونظام  سرعات  ستة  ذو   CVT باستمرار 
 ،INVECS�III إلكتروني ذكي ومبتكر للمركبات  

صمم ليقدم تسارع مثالي من أي سرعة. 
واسعة  تشكيلة  مع   ASX 2020 سيارة  تأتي 
اخليار  جتعلها  التي  واملميزات  اخلصائص  من 
املدمجة.  الرباعي  الدفع  لسيارات  األمثل 
لسيارة  الرائعة  املزايا  من  املزيد  على  لإلطالع 
جتربة  بحجز  تفضلوا   ،ASX ميتسوبيشي 
ميتسوبيشي  معارض  زيارة  عبر  للقيادة 
 .)17465533( وعراد   )17703703( املعامير  في 
سيارات  جميع  أن  أيًضا  بالذكر  اجلدير  من 
سنوات   10 ملدة  ضمان  مع  تأتي  ميتسوبيشي 
أواًل، حصريًا من  يأتي  أيهما  أو مليون كيلومتر، 

للسيارات. الزياني  شركة 
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2020 جاهز لالحتفال بأول ظهور له يف شهر مارس الند روفر ديفندر اجلديدة 
مع قرب اطالق سيارة الند روفر ديفندر اجلديدة واملقرر 
توافر  عن  البحرين  روڤر  الند  تعلن   ،2020 ربيع  في 
الزبائن  قبل  من  للسيارة  املسبق  احلجز  خدمة 

الراغبني باحلصول عليها.
تصاميم  بثالثة  اجلديدة  ديفندر  سيارة  وستتوفر 
مقاعد  مع  و130،  و110   90 هي  السيارة  جلسم 
تصل إلى ستة في فئة 90، إلى جانب توفر خيارات 
استخدام خمسة مقاعد، أو ستة، أو 2+5 في فئة 
110، كما تتمتع الفئة 130 باإلمكانيات واملواصفات 

ذاتها، إلى جانب ميزة استخدام 7 مقاعد.
وفيما يتعلق بالطرازات املتوافرة فستكون:

ديفندر
S ديفندر

SE ديفندر
HSE ديفندر

X ديفندر
املزودة   ،)First Edition( إيديشن”  “فيرست  ديفندر 
بخصائص فريدة والتي سيتم توفيرها منذ العام 

األول من اإلنتاج. 
وسيكون باستطاعة العمالء تخصيص مركباتهم 
أي  من  تنوعاً  أكثر  طرق  عبر  شخصي  بشكل 
من  باقات  أربع  خالل  من  سابقة  روڤر  الند  سيارة 
و”املغامر”  “املستكشف”  باقة  اإلكسسوارات، هي 

و”الريف”و”املدينة”.
اخلارجي  بتصميمها   2020 ديفندر  سيارة  تتألق 
واخللفية  األمامية  املعلقة  األجزاء  مع  املميز، 
مغادرة  وزواية  اقتراب  زاوية  توفر  التي  الصغيرة 
ممتازتني، حيث حرص مصممو الند روڤر على تزويد 
السيارة السماتاملعروفة لسيارة ديفندر ومبا يتالئم 
الدفع  سيارة  تتميز  والعشرين.  الواحد  القرن  مع 

“ألبني”  نوافذ  مع  عمودي  بارتكاز  اجلديدة  الرباعي 
خفيفة في السقف، إضافة إلى اإلبقاء على الباب 
االحتياطية  جانبياًوالعجلة  يفتح  الذي  اخللفي 
املعلقة في اخلارج، والتي جتعل متييز هذه السيارة 

عن سواها أكثر سهولة.
املدير  الي  ستيفن  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
العام لشركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر 
قائاًل: “يسعدنا جدًا في شركة السيارات األوروبية 
هذه  وصول  قرب  عن  اإلعالن  روڤر  الند  جاكوار 
املتوقع  من  والتي  عرضنا،  الرائعةلصالة  األيقونة 
أن حتظى بترحيب وإقبال كبير من عشاق سيارات 
الدفع الرباعي وعالمة الند روڤر املتألقة في جميع 
أنحاء العالم، وقد وجدنا أنه من املناسب جدًا منح 
عمالئنا الكرام الفرصةللحجر املسبق لسيارتهم 
والنماذج  اخملتلفة،  فئاتها  خالل  ومن  املفضلة. 
اجملموعة  جانب  إلى  السيارة،  جلسم  الفريدة 
سيكون  واإلكسسوارات،  اخليارات  من  الشاملة 
املميزة  سيارتهم  تصميم  على  قادرين  العمالء 
دعوة  ويسرنا  وتفضيالتهم.  وفًقاالختياراتهم 
سترة  مبنطقة  معرضنا  بزيارة  للمسارعة  اجلميع 
واالستفادة من الفرصة حلجز هذه السيارة املتألقة 

من الندر روڤر “.
بنية “D7x” اجلديدة من الند روڤر مصممة بشكل 
محدد األغراض، كما إنها مبنية على هيكل أحادي 
البنية األكثر  الوزن، وتعتبر  من األلومنيوم خفيف 
حيث  اإلطالق،  على  روڤر  الند  سيارات  بني  صالبة 
يقوم  التي  السيارات  صالبة  بثالثةأضعاف  تتمتع 
تصميمها على تركيب جسم السيارة على هيكل 
تعليق  لنظام  مثالياً  أساساً  ما يشكل  منفصل، 
مستقل متاماً قائم على ضعط الهواء أو النوابض، 

ويالئم مجموعات احلركةالكهربائية احلديثة.
من  ألكثر  اجلديدة  ديفندر  سيارة  خضعت  وقد 
62,000 اختبار للموافقة على هندستها، فيما متت 
هندسة بنية الهيكل القاعدي وجسم السيارة مبا 
الند  من  القصوى”  األحداث  “اختبار  إجراءات  يالئم 
روڤر، والذييرصد نتائج املؤثرات املتكررة واملستمرة، 
مبا يتجاوز االستخدام االعتيادي للسيارات الرياضية 

متعددة األغراض وسيارات الركاب.
القابل  للتضاريس  االستجابة  نظام  تقدمي  يتم 
للضبط للمرة األولى مع ديفندر اجلديدة، ما يتيح 
إعدادات  يقوموا بضبط  أن  الوعرة  الطرقات  خلبراء 
فيما  مثالي،  بشكل  الظروف  لتالئم  مركبتهم 
ميكن للسائقني غيراخلبراء أن يتركوا لهذا النظام 
التي  للتضاريس  األنسب  اإلعدادات  اختيار  مهمة 

يقطعونها، باستخدام الوظيفة اآللية الذكية.
وتوفر بنية السيارة اجلديدة ارتفاعاً عن األرض يبلغ 
املستوى  عاملي  هندسياً  وشكالً  ميليمتراً   291
 38 تبلغ  اقتراب  زاوية  يوفر  الوعرة، حيث  للطرقات 
درجة، فيما تبلغ زاوية صعود امليل 28 وزاوية املغادرة 
40 درجة)دون احتساب ارتفاع الطريق(، ويبلغ عمق 
ببرنامج  مدعوماً  ميليمتر،   900 األقصى  الغوص 
الغوص اجلديد ضمن نظام “االستجابة للتضاريس 
2”، والذي يضمن للسائقني القدرة على اخلوض في 

املياه العميقةبثقة تامة.
الرؤية  تكنولوجيا  تساعد  اجلافة،  األرض  وعلى 
على  السائقني  روڤر  الند  من  املتقدمة  األرضية 
عبر  ديفندر،  سيارة  قدرات  كافة  من  االستفادة 
اخملفية  للمنطقة  املركزية  اللمس  شاشة  عرض 
عادة بغطاء احملرك، والتيتقع مباشرة أمام العجالت 

األمامية.
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’الزياين للسيارات‘ ختتتم محلتها الرتوجييا لسيارات ’إم جي‘ يف جممع الواحة – اجلفري 

الزياني  شركة  تقوم  التي  القّيمة  العروض  وكذلك 
في  جي  إم  لسيارات  احلصري  الوكيل  للسيارات، 

اململكة، بإطالقها بشكل دوري. 
أو  زيارة  القيادة، يرجى  أو لتجارب  املعلومات  ملزيد من 
املعامير على  الزياني للسيارات في  االتصال مبعارض 
املوقع  زيارة  أو   17465533 على  عراد  أو   17703703
ميكنكم  كما   ،www.mg�bahrain.com اإللكتروني 
mg_ على تطبيق فيسبوك أو MG.Bahrain متابعة

على   MG_Bahrain أو  انستغرام  تطبيق  على   bah
تويتر للتعرف على آخر أخبار وعروض إم جي. 

املوديالت  بأحدث  اجلمهور  تعريف  على  منها  حرًصا 
وإطالعهم على آخر العروض، نظمت شركة الزياني 
للسيارات، املوزع احلصري لسيارات إم جي في مملكة 
البحرين، حملة ترويجية في مجمع الواحة – اجلفير 
والتي  احلملة،  خالل  الشركة  قامت  حيث  مؤخرًا، 
استمرت ملدة أسبوعني، بعرض سيارة إم جي RX5 في 
اجملمع، لتمنح الفرصة لآلالف من زوار ومتسوقيّ اجملمع 
الرائعة  واملواصفات  املميزات  على  أقرب  نظرة  إللقاء 

للسيارة. 
مسابقة  بتنظيم  أيًضا  الشركة  قامت  وقد  هذا 
ترويجية على هامش احلملة، وذلك بالتعاون مع شركة 
تذاكر  وزعت  حيث  )سينيكو(،  للسينما  البحرين 
بالتقاط  قاموا  الذين  الزبائن  على  مجانية  سينما 
مع  وقاموا مبشاركتها  السيارة  مع  )سيلفي(  الصور 
على  الشخصية  صفحاتهم  عبر  واألصدقاء  األهل 
إم  وسم  حتت  اخملتلفة  اإلجتماعي  التواصل  شبكات 

جي. 
عالوة على ذلك، مت عرض إعالنات الفيديو والفيديوهات 
شاشات  على  جي  إم  بسيارات  اخلاصة  الترويجية 
السينما في اجملمع، وذلك قبل أن تبتدأ األفالم، لتعرّف 
روّاد السينما على املواصفات املميزة ملوديالت إم جي 

شركة السيارات األوروبية و شركة ميماك أوجلفي يشقان طريقهما سويًا

الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  عقدت 
روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع 
البحرين، شراكة مع ميماك  الفاخرة في مملكة 
وكاالت  أبرز  إحدى  تعتبر  التي  البحرين  أوجلفي 
وشمال  األوسط  الشرق  في  واالتصال  التسويق 
أفريقيا، من أجل توفير خدمات العالقات العامة 
في  أعمالها  تنمية  دعم  في  وللمساهمة 

البحرين للعام القادم.
جتارية  عالمات  توفر  التي  الشركة  وستعمل 
دبليو  إم  وبي  روڤر  والند  جاكوار  مثل:  متميزة 
ورولز رويس وفيراري وماسيراتي وميني مع شركة 
عالقات  برامج  إلدارة  البحرين  أوجلفي  ميماك 
املساهمني وعالقات اجلهات اإلعالمية، باإلضافة 
الند  جاكوار  مبوديالت  الوعي  مستوى  رفع  إلى 
واخلدمات  املبادرات  على  والتركيز  اجلديدة  روڤر 
الشراكة  هذه  وتشكل  العمالء.  تخص  التي 
شركة  تقدمها  التي  االتصال  خلدمات  امتداداً 
مستوي  على  روڤر  الند  جلاكوار  أوجلفي  ميماك 
يساهم  مما  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
ذلك في تعزيز حضور العالمة التجارية وقابلية 

العمالء للشراء.
لشركة  العام  املدير  الي،  ستيفن  السيد  وقال 
“نحن   : روڤر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
االستراتيجية  شراكتنا  نطاق  لتوسيع  سعداء 
ونرحب  البحرين  أوجلفي  ميماك  مع  اإلقليمية 

أن  كما  التجارية.  عملياتنا  من  كجزء  بها 
دول  أسواق  أفضل  من  واحدة  تعتبر  البحرين 
ناحية  من  روڤر  الند  جلاكوار  التعاون  مجلس 
املبيعات  معدل  ازدياد  املتوقع  ومن  املبيعات، 
موديالت  إطالق  مع  باخلصوص  العام،  هذا 
الفعاليات  من  العديد  تصاحبها  جديدة 

أوجلفي  ميماك  مع  للعمل  ونتطلع  الترويجية. 
محال  في  الواسعة  خبرتهم  على  معتمدين 
وذلك  السيارات،  لشركات  التسويقية  احلمالت 
االتصال  باستراتيجية  االرتقاء  على  ملساعدتنا 
ألعمالنا،  النمو  واستراتيجية  التسويقي 
باإلضافة إلى عالمة جاكوار الند روڤر التجارية.”

مدير  بوجكلي  غسان  السيد  قال  جانبه  ومن 
أنه  “يشرفنا  البحرين:  أوجلفي  ميماك  شركة 
حيث  روڤر،  الند  جاكوار  مع  للعمل  اختيارنا  مت 
لعالمات  رئيسي  سوق  البحرين  أن  نعي  أننا 
شركة  ومتيزت  املنطقة.  في  التجارية  السيارات 
أفضل  تقدمي  في  دائماً  األوروبية  السيارات 
العمالء.  بتجارب  واالرتقاء  التجارية  العالمات 
خدمات  أفضل  لتوفير  الكامل  استعدادنا  ومع 
التسويق واالتصال، فإننا نتطلع لدعم مشاريع 
بعالمة  يتعلق  فيما  األوروبية  السيارات  شركة 
قصصها  وتشارُك  التجارية  روڤر  الند  جاكوار 

املميزة مع اجملتمع.
واجلدير بالذكر أن شركة السيارات األوروبية بدأت 
ُعرفت  حيث   ،1998 عام  في  التجارية  عملياتها 
كالشركة الرائدة في سوق السيارات باململكة. 
وكانت وما زالت الشركة تعمل باستمرار سعياً 
في  يتجلى  ما  وهذا  املعايير،  أعلى  لتحقيق 
والتميز  العاملي  املستوى  ذات  الصيانة  خدمات 

في خدمات العمالء.
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هيونداي تصنع سيارات طائرة لتاكسي أوبر اجلوي
تعاونت شركة صناعة السيارت الكورية اجلنوبية 
التشاركي  النقل  خدمات  شركة  مع  هيونداي 
أجرة  سيارات  تطوير  أجل  من  أوبر  األميركية 
العاملي  السباق  إلى  وانضمتا  طائرة،  كهربائية 
الطيران من أجل  ذاتية  لتصنيع سيارات صغيرة 

تخفيف االزدحام احلضري.
األملانية  داميلر  مثل  عاملية  شركات  وكشفت 
اليابانية  وتويوتا  الصينية  أوتوموبيل  وجيلي 
تهدف  ناشئة  شركات  في  استثمارات  عن 
على  قادرة  طائرة  كهربائية  سيارات  إطالق  إلى 
التكنولوجية  العقبات  لكن  والهبوط،  اإلقالع 

والتنظيمية كبيرة أمام هذه اخلطط.
وأعطت هيونداي وأوبر جداول زمنية مختلفة على 
التحديات،  يؤكد هذه  مما  للتسويق،  واسع  نطاق 
Uber El� رئيس ،Eric Allison  وقال إريك أليسون

االستهالكية  اإللكترونيات  معرض  في   ،evate
CES 2020 في الس فيجاس: لقد حققنا تقدًما 
ثابًتا نحو هدف إطالق خدمة أوبر للتاكسي اجلوي 

Uber Air بحلول عام 2023.
فيما يتوقع أويسون تشوجن Euisun Chung، نائب 
تسويق  هيونداي،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
في  احلضرية  املناطق  في  اجلوي  النقل  خدمة 
واألنظمة  القوانني  تطبيق  إن  قائاًل:   ،2028 عام 

يستغرق وقتاً.
السيارات  لصناعة  شركة  أول  هيونداي  وتعد 
 ،Air Uber تنضم إلى مشروع تاكسي أوبر اجلوي
ومن املفترض أن تنتج الشركة الكورية اجلنوبية 

الكهربائي  العمودي  اإلقالع  ذات  الطائرات 
والهبوط eVTOL إلى جانب نشرها ضمن شبكة 
سيارات األجرة اجلوية التي وعدت بها أوبر، بينما 

توفر أوبر خدمات النقل التشاركي اجلوي.
وعرضت الشركة ألول مرة النموذج األولي املسمى 
اإللكترونيات  معرض  فعاليات  خالل   S�A1
الشريكان:  وقال   ،CES 2020 االستهالكية 
اجلوية  املركبة  أو   ،PAV الكهربائية  املركبة  إن 
الشخصية، ستكون لديها القدرة على حمل ما 
يصل إلى أربعة ركاب في رحالت يصل مداها إلى 
60 ميالً بسرعات تصل إلى 180 ميالً في الساعة.

وإلى جانب عرضها لنموذج أولي باحلجم الكامل 
العديد  طرحت  هيونداي  فإن   ،S�A1 مركبة  من 

لهذا   CES معرض  في  األخرى  املفاهيم  من 
العام، مبا في ذلك احملور، والذي من شأنه أن يربط 
سيارات األجرة الطائرة باملركبات الذاتية القيادة 
متعددة  املدمجة  املركبة  عن  فضاًل  األرض،  على 

األغراض PBV للنقل البري من وإلى احملطة.


