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نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

كلمة

‘كوستا’  لـ  فرع جديد 
أبوابه يف سار يفتح 

لتعزيز  فودز  الزياني  تسعى شركة 
تقدمي  في  رائدة  كشركة  موقعها 
في  القهوة  أنواع  وأجود  أفضل 
من  كجزء  وذلك  البحرين،  مملكة 
جهودها املستمرّة في تقدمي أفضل 
اخلدمات واملنتجات لزبائنها الكرام، 
بافتتاح  مؤّخراً  الشركة  قامت  إذ 
وذلك  كوفي،  لكوستا  جديد  فرع 

في احملافظة الشمالية.
املوقع اجلديد لكوستا كوفي،  يوّفر 
النخيل،  مجّمع  في  يقع  والذي 
يوّفر للزبائن خدمة املرور بالسّيارة، 
املفّضلة  قهوته  زبون  لكّل  ليقّدم 
الساخنة  املأكوالت  إلى  باإلضافة 
والباردة، والتي تتواجد حصريّاً لدى 
للنزول  احلاجة  دون  كوفي،  كوستا 

من السّيارة.
خّصصت  فقد  ذلك،  إلى  إضافًة 

كوستا كوفي مكاناً خاّصاً بجنب 
كي  الزبائن،  سّيارات  لركن  املتجر 
يقوموا بالطلب، باإلضافة الستالم 
بتناولها.  واالستمتاع  الطلبات 
املسبق  الطلب  للزبائن  ميكن  كما 
كوفي  كوستا  خدمة  خالل  من 
الوتساب  رقم  عبر  الذكي  للطلب 

.66719609
ضمن  من  اجلديد  املتجر  يأتي 
لتوسيع  الشركة  استراتيجّيات 
من  عدد  وفتح  خدمتها  نطاق 
في  كوفي  لكوستا  الفروع 
وقد  العام.  هذا  اململكة  أرجاء 
هذه  من  كجزء  الشركة  قامت 
فروع  بفتح  االستراتيجّية 
والرفاع،  اجلنبّية،  في  للمقهى 
واجلفير، هادفًة أن تكون دائماً على 

مقرُبٍة من زبائنها األعزّاء.

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

عمالئنا االوفياء. 
كورونا  جائحة  تفّشي  منذ 
)كوفيد-19(، حرصت حكومة مملكة 
إرشادات  إتباع جميع  على  البحرين 
واتخاذ  العاملّية  الصحة  منظمة 
السياق  الوقائية في هذا  اإلجراءات 
صدارة  في  البحرين  تضع  والتي 
مع  بكل جدية  تتعامل  التي  الدول 
هذه اجلائحة وتبذل كل ما بوسعها 
لإلنتقال إلى مرحلة األمان، مؤكدين 
التزامنا  مواصلة  أهمية  على 
واتباع  االحترازية  اإلجراءات  جلميع 

اإلرشادات الصحية والوقائية .
اجملموعة  شركات  واصلت  لقد 
العام  هذا  من  األول  النصف  خالل 
في  واجلهد  العمل  من  املزيد  بذل 
واإلجنازات  النجاحات  تعزيز  سبيل 
الظروف  هذه  في  حتققت  التي 
االستثنائية واستمرار تقدمي الدعم 
وذلك  للمجتمع  اخليرة  واملبادرات 
ومسؤوليتها  دورها  على  تأكيًدا 

اإلجتماعية.
شركة  افتتحت  الصدد،  هذا  وفي 
الزياني لألغذية فرع جديد لكوستا 
سياق  في  النخيل  مركز  في  وذلك 
فروعها  شبكة  توسع  ألن  حرصها 
الكرام.  لعمالئها  أقرب  تكون  وأن 

موتورز  فيرست  شركة  عززت  فيما 
بتدشينها  الرقمية  قدراتها  من 
اإللكتروني  موقعها  على  ملنصة 
سياراتهم  بشراء  للُعمالء  تسمح 
املُفضلة من هيونداي وجينيسيس، 
رسمي  حساب  إطالق  عن  فًضال 
لتبسيط  العالمتني  لكال  جتاري 

عملية الشراء للعمالء. 
شركة  دشنت  أخرى،  جهة  من   
احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني 
MG Mo- “إم جي موتور”  )لسيارات 

تشمل  خاصة  تعقيم  حملة   ،)tor
جميع سيارات إم جي، حيث تعكس 
هذه املبادرة الدعم الالمحدود املقدم 
الوطنية  للجهود  الشركة  من 
كورونا  فيروس  انتشار  ملكافحة 
هذه  تتماشى  كما   ،)19- )كوفيد 
واإلرشادات  التوجيهات  مع  اللفتة 
الصحة  منظمة  من  الصادرة 
بإجراء  تُوصي  والتي  العاملية، 
كإحدى  ُمكثّفة  تعقيم  عمليات 
أبرز الوسائل اخلاصة مبحاربة جائحة 

فيروس كورونا. 
أيديكم  بني  الذي  اجلديد  اإلصدار 
األنشطة  من  العديد  يضم 
أن  حرصنا  التي  والفعاليات 
إميانًا  وذلك  عليها،  نطلعكم 
التواصل  استمرار  بأهمية  منّا 
تقديرنا  عن  لكم  ولنعبر  معكم، 
ودعمكم  فينا  ولثقتكم  لكم 
في  لنا  املستمر  وتشجيعكم 
لتقدمي  والتطوير  التحديث  عملية 
الظروف  رغم  دائما  األفضل 

الصعبة.
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في  جديداً  فصالً  مازيراتي  تكتب 
مجموعة  توسيع  مع  مسيرتها 
ليڤانتي  إطالقها  فعقب  تروفيو. 
متعددة  الرياضية  السيارة  تروفيو 
والتميز  القوة  فائقة  االستخدامات 
مازيراتي  تطرح   ،2018 عام  في 
تروفيو  كواتروبورتيه  سياراتي  اليوم 
وجيبلي تروفيو بتصميم يجمع ذروة 

الفخامة واألداء الرياضي الفائق.
اإليطالية  مازيراتي  لهوية  وتكريساً 
العلم  ألوان  اختيار  مت  األصيلة؛ 
تروفيو  مجموعة   الطالق  اإليطالي 
اجلديدة: حيث ستكون كواتروبورتيه 
باللون  وليڤانتي  األخضر،  باللون 
مع  األحمر،  باللون  وجيبلي  األبيض، 
الالمعة  احلمراء  و  الكروم  ملسات 
ينبض  مظهراً  اجملموعة   لتمنح 

باجلرأة والتألق.
مفهوم  ترجمة  مازيراتي  وتعيد 
تزوديها  عبر  السيدان  سياراتها 
حيث  أسطوانات،   8 من  مبحرك 
تروفيو  جيبلي  سيارتا  حتتضن 
وكواتروبورتيه تروفيو محركاً توربيناً 
مزدوجاً من 8 أسطوانات وبسعة 3,8 
ليتر، ميدهما بقوة تعادل 580 حصان 
وعزم  الدقيقة  في  دورة   6,250 مع 

دوران 730 نيوتن متر.
الذي  احملرك،  هذا  تصنيع  مت  وقد 
سبق وأثبت قوته اخلارقة مع سيارة 
فيراري  مصنع  في  تروفيو،  ليڤانتي 
ملواصفات  وفقاً  مارانيلو  مدينة  في 
مازيراتي، حيث جرى تعديله وتطويره 

سيارات  مياثل  مذهل  أداء  لتحقيق 
سيدان ذات احملرك اخللفي.

األولى  للمرة  استخدامه  ورغم 
قد  أنه  إال  جيبلي،  سيارة  في 
ثماني  احملرك  هذا  استخدام  جرى 
سيارة  على  سابقاً  األسطوانات 
كواتروبورتيه GTS في نسخته بقوة 
اليوم سيارات  530 حصان. وحتتضن 
جيبلي، وكواتروبورتيه وليڤانتي* من 
نسخة  اجلديدة  تروفيو  مجموعة  
والذي  حصان،   580 بقوة  احملرك 
كفاءة  ملعايير  كامل  بشكل  ميتثل 

استخدام الوقود واالنبعاثات.
تروفيو  جيبلي  سيارتا  وتفخر 
بكونهما  تروفيو  وكواتروبورتيه 
سياراتا سيدان مازيراتي األسرع على 
تعادل  قصوى  سرعة  مع  اإلطالق؛ 
في  الساعة،  في  كيلومتراً   326
حني تبلغ السرعة القصوى لسيارة 
في  كيلومتر   302 تروفيو  ليڤانتي 

الساعة.
تروفيو  جيبلي  سيارتا  وتتمتع 
مثل   – تروفيو  وكواتروبورتيه 
مبيزة   - تروفيو  ليڤانتي  سابقتهما 
 ))IVC التحكم املتكامل في املركبات
لتضمن  مخصصة  إعدادات  مع 
وتعزيز  محّسنة،  قيادة  ديناميكات 
األداء  من  واملزيد  السالمة،  تقنيات 
الفائق. كما تشتمل سيارات سيدان 
الذي يقوم   Corsa هذه على مفتاح 
في  الرياضي  القيادة  منط  بتفعيل 
 Launch ميزة  جانب  إلى  السيارة، 

األولى  للمرة  ظهرت  التي   ،Control
لتطلق  تروفيو  ليڤانتي  سيارة  في 
ومتنح  القصوى  احملرك  لقوة  العنان 
قيادة  جتربة  مع  خارقاً  أداًء  السائق 

مازيراتي األصيلة.
سيارات  مييز  ما  أكثر  أن  حني  وفي 
باتت  محركها،  صوت  هو  مازيراتي 
تتمتع  اليوم  تروفيو  مجموعة  
ملساتها  بفضل  متيزاً  أكثر  مبظهر 
تضفي  التي  الرائعة  التصميمة 
على هذه الطرازات عالية األداء مزيداً 
الشبكة  ذلك  ويشمل  التألق.  من 
العمودية  اخلطوط  ذات  األمامية 
املزدوجة السوداء، مع ألياف الكربون 
التهوية  فتحات  حواف  تزين  التي 
لتعطي  اخللفي  والناشر  األمامية 

انطباعاً أكثر جرأة.
تروفيو  مجموعة   كامل  ومتتاز 
بتشطيبات حمراء اللون تظهر على 
أسفل فتحات التهوية اجلانبية ورمز 
الثالثي  الرمح  عالمة  في  الصاعقة 
الطولية  الدعائم  على  الشعب 

.)C-pillars( واخللفية
خلفية  في  األبرز  التغييرات  وجتلت 
السيارة، مع تصميم جديد جملموعات 
اإلضاءة اخللفية وفق شكل منحني 
 GT  3200 سيارتي  من  مستوحًى 

وألفييري.
سيارة  في  احملرك  غطاء  خضع  كما 
جيبلي تروفيو لتعديالت تصميمية، 
بتصميم  تهوية  فتحتي  إضافة  مع 
في  كما  التهوية،  لتعزيز  جريء 

سيارة ليڤانتي تروفيو.
جيبلي  سيارتي  تزويد  مت  وقد 
أوريوني  بعجالت  وكوارتوبورتيه 
 21 بقياس  األملنيوم  من  مصنوعة 
سيارة  حصلت  حني  في  بوصة، 
ليڤانتي تروفيو على عجالت أوريوني 

بقياس 22 بوصة.
الفريدة  تروفيو  سمات  وتتواصل 
الداخلية، حيث تضم  في املقصورة 
واجهة  مع  اجلديدة  القيادة  لوحة 
بدء  عند  تعمل  فريدة  استخدام 
تشغيل السيارة، كما حتمل مساند 
اإلسم  بروز  مع  تروفيو  شعار  الرأس 
بشكل ناتئ ثالثي األبعاد. وينسحب 
هذا األسلوب احلصري الرفيع كذلك 
من  املصنوع  السيارة  داخلية  على 

جلد Pieno Fiore الطبيعي.
السائق  مساعدة  نظام  وتطور 
وظائف  ليشمل   )ADAS( املتقدم 
مساعد  نظام  وبفضل  جديدة. 
تشغيل  ميكن  بات  النشط،  القيادة 
في  اآلن  املساعدة  القيادة  وظيفة 
على  السريعة  والطرق  املدن  شوارع 

حد سواء.
جديدة  تقنيات  إدخال  كذلك  ومت 
الذكي  مازيراتي  مساعد  نظام  في 
)MIA( مع استخدام شاشة وسائط 
أكبر  بقياس  الدقة  عالية  متعددة 
إنش في سيارتي جيبلي   10.1 قدره 
أّما  تروفيو.  وكواتروبورتيه  تروفيو 
حتتفظ  زالت  فما  ليڤانتي،  سيارة 
بشاشة قياس 8.4 إنش مع إمكانات 
والرسوميات.  الدقة  لناحية  مطورة 
برنامج   وبفضل  ذلك،  على  عالوةً 
متتلك   ،)Maserati Connect(
اتصال  قدرات  اآلن  تروفيو  مجموعة 
من  كاملة  مجموعة  مع  عالية 

اخلدمات التي تسّهل استخدامها.
جيبلي  سيارتي  تصنيع  سيتّم 
في  تروفيو  وكواتروبورتيه  تروفيو 
AGAP( Avvocato Giovan- )مصنع 

ni Agnelli  في Grugliasco )تورينو(، 
ليڤانتي  تصنيع  سيتم  حني  في 
تروفيو في مصنع Mirafiori )تورينو(.

 مازيرايت تطرح جمموعة تروفيو األقوى على اإلطالق

وكواتروبورتيه	  جيبلي  طرازي  إضافة  مع  تروفيو  جمموعة  نطاق  وسعت  مازيرايت 

مازيرايت	  من  السيدان  سيارات  أسرع  هما  تروفيو  وكواتروبورتيه  تروفيو  جيبلي 

حديثة	  تكنولوجية  ومزايا  تقنية  خبصائص  متتاز  اجملموعة 

8 أسطوانات للمرة األوىل يف سيارة جيبلي	   حمرك من 
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شركة السيارات األوروبية تستثمر يف جتديد مركز خدمة جاكوار والند روڤر
واملوزع  الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  قامت 
في  الفخمة  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
اخلدمة  مركز  خدمات  بتجديد  البحرين،  مملكة 
مجموعة  إضافة  عبر  روڤر  والند  جاكوار  لسيارات 
من حلول اخلدمة والصيانة لضمان استمرار اجلودة 

العالية في األداء.
الشركة  التزام  مع  األخيرة  املبادرة  هذه  وتتماشى 
العناية  أهمية  مدى  عمالئها  فهم  بضمان 
اجملدولة  الدورية  الصيانة  خالل  من  بسياراتهم 
مركز  أن  كما  روڤر.  والند  جاكوار  مركز خدمة  في 
والذي  جتديده،  مت  الذي  روڤر  والند  جاكوار  خدمة 
ميتلك اآلن طاقة استيعاب تصل إلى 32 سيارة في 
والتكنولوجيا  املعدات  بأحدث  ُجهز  قد  واحد،   آٍن 
أيضاً منطقة مخصصة  التشخيصية، ويتضمن 
لقطع الغيار األصلية، ناهيك عن فريق من الفنيني 
طرازات  جميع  صيانة  في  املتخصصني  املدربني 

سيارات جاكوار الند روڤر.
قال السيد ستيفن الي، املدير العام لشركة جاكوار 
جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  روڤر”نحن  الند 
الند روفر نستثمر باستمرار في بناء الوعي وتوفير 
قرارات  اتخاذ  في  عمالئنا  ملساعدة  املعلومات 
سياراتهم،  بشأن  املناسب  الوقت  في  الصيانة 
والتي يتم تقدميها من خالل مركز اخلدمة املتطور 
لدينا. وتعتبر اخلدمات مثل مركز جاكوار الند روفر 
SVO، األول من نوعه لدى شركة السيارات األوروبية 
خدماتنا،  مركز  جتديد  إلى  باإلضافة  العام،  هذا 
مبثابة شهادة على جهودنا لنكون عند حسن ظن 
شهرة  وأكثرها  موثوقية  الوكاالت  كأكثر  عمالئنا 

في البحرين”.
واجلدير بالذكر أنه ميكن للعمالء تسليم سياراتهم 
الذي  الوقت  في  سترة  في  اخلدمة  مركز  في 
جدولة  في  املرونة  بسبب  ذلك  ويأتي  يفضلونه، 
مواعيد االستالم والتسليم. وكما ميكنهم التعرف 
التثقيفية  واحلمالت  العروض  من  العديد  على 

تشخيص  على  العمالء  ملساعدة  املصممة 
احتياجات الصيانة ملركباتهم.

على  األوروبية  السيارات  شركة  مواقع  خالل  من 
أو   /https://www.landroverbahrain.com اإلنترنت 
https://www.jaguar-bahrain.com/ ميكن للعمالء 
في  وراحة  بأمان  البقاء  مع  اخلدمة  مواعيد  حجز 

منازلهم. ميكن للعمالء أيضاً حجز موعد عن طريق 
االتصال مبعرض السيارات األوروبية جاكوار الند روفر 
1760460. كما ميكن للعمالء متابعة آخر املعلومات 
 Euro Motors في   Facebook روڤر على الند  حول 
على  Instagram على  أو   - Land Rover Bahrain

.emlandroverbahrain

فوائد  فهم  على  ملساعدتهم  اإلنترنت  عبر  العمالء  لتثقيف  برنامجاً  الشركة  أطلقت  وكما 
سياراتهم  صيانة  مواعيد  معرفة  لهم  تتيح  بسيطة  نصائح  خالل  من  بسياراتهم  العناية 
وكيفية صيانتها، وفهم كيفية استخدام قطع الغيار األصلية لصيانة سياراتهم واالحتفاظ 

بها في أفضل حال. وتشمل النصائح هذه املعلومات:

• يوصى بتغيير اإلطارات كل 6 أشهر أو 7500 كم
• يجب جدولة فحص املاسحات كل 12 شهراً أو 13000 كم
• يجب إجراء فحص مرشح الغبار كل 6 أشهر أو 7500 كم
• يتطلب فحص مصفاة الهواء كل 12 شهراً أو 13000 كم

• يلزم تغيير مصفاة الزيت كل 12 شهراً أو 13000 كم
• يجب فحص مكيفات الهواء كل 12 شهراً أو 13000 كم

• يجب تغيير وسائد الفرامل بسماكة 3 مم
• يوصى بفحوصات سالمة املركبة كل 6 أشهر أو 7500 كم
• تتطلب السوائل إعادة التعبئة كل 12 شهرًا أو 13000 كم

• يجب فحص البطاريات كل 6 أشهر أو 7500 كم
• يجب تغيير سائل الفرامل كل 36 شهراً أو 39000 كم

• يجب تغيير أقراص الفرامل عندما تتدهور حالتها
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هيونداي تطلق حتديث جديد متاما من مركبات كونا - وكونا N الين 
اليوم  موتور  هيونداي  شركة  شاركت 
كونا  سيارات  من  اجلديد  انتاجها  مالمح 
هوية  عن  يعبر  والذي   ،SUVs الين  إن  وكونا 
 Sensuous احلسي  الرياضي  التصميم 
املميز  واملستقبلي  املتطور   Sportiness

هيونداي. لشركة 
stance أعرض ومظهر  تتمتع كونا اجلديدة بــ 
القرش  سمك  شكل  من  مستوحى  انسيابي 
وتضفي  أناقة.  أكثر  مظهرًا  الطراز  يعطي 
 )DRL ( نة  املُسَّ النهاري  التشغيل  مصابيح 
املركبة،  على  التقنية  وعالي  متطورًا  طابعاً 
 skid األمامية  التصفيح  الواح  تضيف  كما 

مظهرها. إلى  قوة  ملمح  واملصد   plate
اجلديد    KONA N Line’s إن  يتمتع خط كونا 
هواء  مدخل  مع  انسيابية،  أكثر  بتصميم 
يكمله  قوة،  أكثر  أمامي  ومصد  منخفض 
واخلطوط    corner fins الزاوية  خطوط 
بحيث  السيارة،  على  البسيطة  اجملعدة 
سلسا  دخوال  لها  الين  إن  كونا  طراز  يحقق 
تطرحها  التي   N التجارية  العالمة  إلى 
وبالتالي  جاذبيتها،  من  ويزيد  هيونداي، 

عمالئها. نطاق  من  يوسع 
عن  الكشف  القادمة  األسابيع  وستشهد 

الين.  إن  وكونا  كونا  تفاصيل  من  مزيد 

’إم جي موتور‘ تتهّيأ لطرح سيارات متصلة باإلنرتنت يف الشرق األوسط
MG Mo� موتور‘  جي  ’إم  (أكّدت 

سيارات  جللب  تخّطط  أنها   )tor
الشرق  إلى  باإلنترنت  متصلة 
 .2021 العام  بدايات  في  األوسط 
التجارية  العالمة  وتستفيد 
تتمّتع  والتي  املنشأ،  بريطانية 
املنطقة  في  استثنائي  بنمو 
االستثمار  من  سنوات،  عّدة  منذ 
اجلديدة  التقنية  هذه  في  الكبير 
’سايك  األم  شركتها  ِقَبل  من 

موتور‘.
في  رائدة  موتور‘  ’سايك  وتُعتَبر 
الذكية،  السيارات  تطوير  مجال 
وأساسية  واسعة  خبرات  ولديها 

التكامل  وتعميق  استكشاف  في 
 )AI( االصطناعي  الذكاء  بني 
خالل  ومن  السيارات.  وقطاع 
الفرعية  التجارية  عالماتها 
من  لآلن  الشركة  متكّنت  املتعّددة، 
1.7  مليون سيارة  يزيد عن  بيع ما 
األسواق  في  باإلنترنت  متصلة 
تركّز  اآلن  وهي  العالم،  حول 
جديدة  طرق  استكشاف  على 
الذكية  القيادة  تقنيات  لتطوير 
اعتمادية  بكونها  تتمّيز  التي 
ومعقولة  التقنية  الناحية  من 
بها. التحكّم  وميكن  وآمنة  السعر 

اجلديدة  التقنيات  بعض  تقود 

التوّجه  االصطناعي  الذكاء  مثل 
املستمر  والتحديث  التطوير  نحو 
املرتبطة  واخلدمات  للمنتجات 
العمالء  يتوقّع  وسوف  بالسيارات. 
في  القيادة  جتربة  من  املزيد 
اإلطار،  هذا  وضمن  املستقبل، 
تطوير  على  موتور‘  ’سايك  تعمل 
قمرة قيادة ذكية جديدة مع تقنية 
السيارة  بني  التفاعل  ستزيد   5G
السيارة  تصبح  بحيث  والسائق، 
فعلياً منّصة جّوالة ذكية ومالئمة.

أصبح  التقني،  التطّور  ناحية  ومن 
برنامجها”  وفق  السيارة  “تعريف 
األمر  هذا  يجعل  مما  سائداً،  معياراً 

كي  السيارات  لشركات  ضرورياً 
محورياً  ليس  والبرنامج  تتبنّاه. 
من  السيارات  قطاع  لتطوير 
ذكية”  “شبكة  إلى  “كهربائي” 
لتمييز  أساسياً  أيضاً  بل  فحسب، 
منتجات وخدمات قطاع السيارات 

املستقبلية.
’سايك  قامت  لهذا،  نتيجة 
مركز  بإنشاء   2019 بنهاية  موتور‘ 
التطوير  تسريع  بهدف  برمجيات 
للقيادة  املستمرَين  والتحديث 
عبر  اجلّوالة  واخلدمات  الذاتية 
بيانات  منّصة  وتطوير  املوارد  دمج 

دة. موحَّ
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عن  موتور  هيونداي  مجموعة  أعلنت 
تطويرها لتقنيات جديدة حتسن جودة الهواء 
متعة  أكثر  داخلية  بيئة  وتتيح  املركبات  في 

للركاب. وانتعاشا 
جديدة  تقنيات  ثالث  عن  هيونداي  وكشفت 
 ”After�Blow بلو  “أفتر  هي:  الهواء  لتكييف 
و”فاين   ”Multi�Air Mode مود  إير  و”مالتي 
 ،“  Fine Dust Indicator انديكيتور  دست 
قدمتها الشركة في استجابة للقلق املتزايد 
بشأن جودة الهواء. وبدايًة سيتم تزويد مناذج 
في  اجلديدة  التقنيات  بهذه  مختارة  وطرازات 
مستقبال  ومتتد  التقنيات  وستتوسع  كوريا، 
جميع  في  القادمة  هيونداي  سيارات  إلى 

العالم. أنحاء 

”After�Blow تقنية “أفتر بلو 
على   ”After�Blowبلو أفتر   “ تقنية  تعمل 
لتثبيط  املبخر  في  املوجود  املكثف  جتفيف 
باملركبة،  الهواء  تكييف  نظام  في  العفن  منو 
محببة  غير  رائحة  في  منوه  يتسبب  والذي 

احلار. الطقس  أثناء 
 ”After�Blowبلو أفتر   “ خاصية  عمل  ويبدأ 
املكثف  واستنزاف  املرك  إيقاف تشغيل  بعد 
 30 ملدة  طبيعي  بشكل  باملبخر  املوجود 
Af� بل أفتر   “ تقنية  وتعمل  تقريًبا،  ودقيقة 

ter�Blow” ملدة 10 دقائق لتجفيف املبخر وأي 
نظام  ويسمح  الهواء.  ممر  في  متبقي  تكثف 
تكييف الهواء تلقائًيا بتدفق الهواء اخلارجي 

خالل هذه الفترة ملنع تراكم الرطوبة.
البطارية  حساس  التقنية  هذه  وتستخدم 
عن  والتوقف  البطارية  ملراقبة   )IBS( الذكي 
مما  منخفضة،  البطارية  تكون  عندما  العمل 
مخاوف  أية  وينهي  البطارية  على  يحافظ 
يتوقف  أنه  كما  إضعافها،  أو  تفريغها  بشأن 
في حالة عدم استخدام نظام تكييف الهواء 
اخلارجية  احلرارة  درجة  تكون  أو عندما  لفترة، 

. منخفضة

”Multi�Air Mode تقنية “مالتي إير مود 
فتحات  املتطورة  التقنية  هذه  تستخدم 
باملركبة،  املوجودة  املتعددة  والتدفئة  التهوية 
وراحة  متعة  أكثر  داخلية  بيئة  خللق  وذلك 
وعند  منعش.  لطيف  هواء  تيار  إحداث  مع 
في  الهواء  توزيع  يتم  اخلاصية،  هذه  تنشيط 
املتعددة املضافة حديثًا في مقاعد  الفتحات 
فتحات  إلى  باإلضافة  والركاب  السائق 
اإلجمالي  احلجم  أن  ورغم  العادية،  التهوية 
توزيعه  يتم  لكن  هو،  كما  يظل  الهواء  لتيار 
لتيار هواء  الركاب  على نحو يقلل من تعرض 

مباشر. 

بناء  إيقافها  أو  اخلاصية  هذه  تشغيل  ويتم 
املركبة. على رغبة قائد 

 Fine Dust انديكيتور  “فاين دست  تقنية 
“ Indicator

الرقمي  املؤشر  مبثابة  التقنية  هذه  تعمل 
كميته  يعكس  أي  الغبار،  وجود  على  اآلني 
يسمح  مما  حلظي،  بشكل  السيارة  داخل 
فيه  والتحكم  الهواء  جودة  بإدارة  للسائق 

أفضل. بشكل 
الهواء  تلوث  مستوى  املؤشر  ويعرض 

 PM( الصغر  متناهية  الغبار  بجسيمات 
أعداد  باستخدام  السيارة  داخل   )2.5
السيارة  قائد  على  تسهل  مختلفة  وألوان 
األزرق  فاللون  الهواء:  نقاء  درجة  معرفة 
 15 إلى   0 من  يتراوح  مبقدار  يشير جلسيمات 
األخضر جلسيمات  ويشير   ،3 م   / ميكروغرام 
مبقدار يتراوح من 16 إلى 35 ميكروغرام / م 3، 
يتراوح  مبقدار  لـجسيمات  البرتقالي  ويشير 
ويشير   ،3 م   / ميكروغرام   75 إلى   36 من 
 / ميكروغرام   76 مبقدار  لـجسيمات  األحمر 

م 3 أو أعلى.
لتنقية  الهواء  تنظيف  وضع  تشغيل  ويتم 
مستوى  جتاوز  إذا  السيارة،  في  الهواء 
 / ميكروغرام   36 الصغر  متناهية  اجلسيمات 

3 عند تفعيل هذه اخلاصية. م 
-تلقائًيا-  الهواء  تنظيف  نظام  ويضبط   
وضع  إلى  ويتحول  و8،   3 بني  الهواء  حجم 
تكييف  نظام  وينشط  الهواء  تدوير  إعادة 
حالة  وفي  الداخلية،  الرطوبة  لتقليل  الهواء 
مبثابة  ذلك  يكون  الهواء،  جودة  حتسن  عدم 
مكيف  مرشحات  الستبدال  للسائق  تذكير 

والسجاد. املقاعد  لتنظيف  أو  الهواء 

جمموعة هيونداي موتور تطور تقنيات جديدة ملكيفات هواء مركباتها
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’الزياين للسيارات‘ تدشن املزيد من خيارات الدفع اإللكرتوين
للسيارات،  الزياني  شركة  قامت 
اململكة  في  الرائدة  الشركة 
لسيارات  احلصري  واملوزع 
جي  إم  وسيارات  ميتسوبيشي 
مؤخرًا  باإلعالن  البحرين،  في 
للدفع  خيارات  ستة  إطالق  عن 
يأتي  لعمالئها، حيث  اإللكنروني 
هذا اإلعالن ضمن التزام الشركة 
خدماتها  بتحسني  الراسخ 
الدؤوب  وسعيها  باستمرار 

في  التقنيات  أحدث  لتسخير 
توفير أعلى مستويات اجلودة من 

اخلدمة. 
اجلديدة  الدفع  خيارات  متتاز 
بالسالسة والسرعة والبساطة، 
من  العمالء  متكني  عبر  وذلك 
بي  بنفت  تطبيق  عبر  الدفع 
البطاقات  أو   ،)BENEFIT Pay(
بي-واليت  تطبيق  أو  اإلئتمانية، 
بتلكو،  شركة  من   )B-Wallet(

من   )STC Pay( تطبيق  أو 
إضافة  البحرين،   STC شركة 
اإلنترنت  عبر  الدفع  منصة  إلى 
عبر  واملتوفرة  بالشركة  اخلاصة 
http://epay-zmotors.( الرابط 

املصرفية  والتحويالت   ،)/com
اإللكترونية املباشرة.

الدفع  خيارات  تدشني  ويأتي 
مساهمة  إطار  في  هذه  اجلديدة 
في  للسيارات  الزياني  شركة 
والعاملية  الوطنية  اجلهود 
الرقمي  التحول  إلى  الهادفة 
للمعامالت والترويج للمدفوعات 
لها  أن  أُثبت  والتي  النقدية،  غير 
إنتشار  من  احلد  في  كبير  دور 
وحماية  واألمراض  الفيروسات 

اجملتمع.
تؤكد  املبادرة،  هذه  خالل  ومن 
للسيارات  الزياني  شركة 
التزامها مبواكبة أحدث التقنيات 
الكرام،  عمالئها  خدمة  في 
شاملة  بتجربة  وتزويدهم 

ومرضية.

ومساعيها  التزامها  من  كجزء 
وصحة  سالمة  لضمان  احلثيثة 
البحرين،  مبملكة  الكرام  عمالئها 
موتور”  جي  “إم  شركة  دشنت 
تعقيم  حملة   ،)MG Motor(
إم  سيارات  جميع  تشمل  خاصة 
الدعم  املبادرة  هذه  وتعكس  جي. 
إم  شركة  من  املقدم  الالمحدود 
ملكافحة  الوطنية  للجهود  جي 
“كوفيد-19”،  كورونا  فيروس  انتشار 
مع  اللفتة  هذه  تتماشى  إذ 
الصادرة  واالرشادات  التوجيهات 
والتي  العاملية  من منظمة الصحة 
تعقيم  عمليات  بإجراء  تُوصي 
الوسائل  أبرز  كإحدى  ُمكثفة 
فيروس  جائحة  حملاربة  اخلاصة 

كورونا. 
القيام  احلملة  هذه  وتستهدف 
بعملية تعقيم شاملة لكل سيارة 
من سيارات “إم جي” مبملكة البحرين 
متخصصني  بخبراء  باالستعانة 

توصيلها  قبل  وذلك  اجملال  هذا  في 
العملية  هذه  وستكون  للعميل. 
ذات  الدولية  املُمارسات  أعلى  وفق 
صلة وستشمل إجراء تعقيم عميق 
جلميع أجزاء السيارة وسيشمل ذلك 
وكل  والصندوق  األبواب،  مقابض 
ومنها  الداخلية  املقصورة  مكونات 
التحكم،  ولوحة  القيادة،  عجلة 
املالحة،  والسماعات، وشاشة نظام 
الهواء  مبكيف  اخلاصة  واألزرار 
األمان،  وأحزمة  التهوية،  وفتحات 

وسجادات األرضية وناقل السرعة. 
السيارة،  تسليم  عملية  وخالل 
مجموعة  على  العميل  سيحصل 
متكاملة من معدات الوقاية، ومنها 
وهذا  اليد،  وقفازات  الوجه،  أغطية 
نابع من حرص الشركة على صحة 
الكرام.  عمالئها  جميع  ورفاهية 
السيد محمد  قال  املناسبة،  وبهذه 
الزياني  لشركة  العام  املدير  زكي، 
لسيارات  احلصري  املوزع  للسيارات، 

العالم  “مير  باململكة:  جي  إم 
بسبب  استثنائية  بظروف  أجمع 
من  كوفيد-19.  جائحة  تفشي 
لتعزيز  سنسعى  احلملة  هذه  خالل 
موقعنا  وترسيخ  باململكة،  مكانتنا 
وامللتزمة  الرائدة  الشركات  كأحد 

مبسؤوليتها االجتماعية”. 
جي  إم  السيارات  تشكيلة  وتشمل 
املُتطورة  املُدمجة  السيارة  أس،  زد 

جي  وإم  الشباب،  روح  جُتسد  التي 
الرباعي  الدفع  سيارة   ،5 أكس  آر 
الرياضية األنيقة، و إم جي 6، سيارة 
السقف  ذات  األيقونية  السيدان 
إس،  جي  جي  إم  عن  فضاًل  املنحني، 
الفارهة  الرباعي  الرفع  الدفع  سيارة 
إم  إضافات  أحد  أكس8،  آر  جي  وإم 
الدفع  ذات  سياراتها  لتشكيلة  جي 

الرباعي املميزة. 

شركة إم جي موتور تطلق محلة تعقيم شاملة 
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أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم عن إطالق 
للسيارات   IONIQ اجلديدة  التجارية  عالمتها 
لتفتتح  بالبطاريات،  تعمل  التي  الكهربائية 
التنقل  مجال  في  جديًدا  فصالً  بذلك 
اجملال.  هذا  في  ريادتها  يؤكد  الكهربائي 
جديدة  وطرازات  جتارب  تقدمي  هيونداي  وتعتزم 
العالمة  حتت  الكهربائية  السيارات  من 
العمالء وحاجاتهم في  IONIQ تضع  التجارية 
املتصلة  احللول  على  وتركز  االهتمام،  مركز 
 IONIQ مناذج  تتماشى  بحيث  احلياة،  بنمط 
املستقبلية  هيونداي  رؤية  مع  الكهربائية 
أجل  من  “التقدم  شعار  حتت  صاغتها  التي 

اإلنسانية”.
وتستثمر هيونداي موتورز خبرتها التصنيعية 
الرائدة في مجال السيارات الكهربائية لتقدمي 
التجارية  العالمة  حتت  مبتكرة  طرازات  ثالثة 
املقبلة.  األربعة  األعوام  خالل  وذلك   ،IONIQ
لطلب  كاستجابة   IONIQ عالمة  إطالق  ويأتي 
سريع  العاملي  الكهربائية  السيارات  سوق 
والذي سرّع من خطط هيونداي بشأن  النمو، 

الكهربائية.  السيارات  إطالق 

IONIQIONIQ حياة جديدة  حياة جديدة 
قدمت هيونداي IONIQ ألول مرة، التي قصد أن 
“يونيك- و  “أيون”  يدمج  بني  ما  اسمها  يدمج 

مبعنى فريد”، وذلك عندما أعلنت عن مشروع 
طويل  وتطوير  بحث  مشروع  وهو   ،IONIQ
للبيئة.  الصديق  التنقل  على  يركز  األجل 
وخالل املشروع، قدمت هيونداي في عام 2016 
األول  الطراز  وهي   ،IONIQ اسم  حتمل  سيارة 
الذي كان يقدم خيارًا من  العالم  والوحيد في 
ثالثة خيارات جملموعة نقل احلركة هم السيارة 
plug� الكهربائية الهجينة، والهجينة بنمط 

وذلك  الكهربائية،  بالبطارية  والهجينة   ،in
ضمن هيكل واحد. وصارت IONIQ تعكس اآلن 
واالبتكار،  باالستدامة  املتزايد  هيونداي  التزام 
الشركة  أهداف  حتقيق  في  مفيدة  وستكون 

النظيف. للتنقل 
 IONIQ التجارية  العالمة  تصميم  مت  وقد 
البيئي  األداء  مع  املتغير  التنقل  بدمج  لتقوم 
اآلن  وحتى  ظهورها  منذ  ولعبت  للسيارة، 
الكهربائية.  الطاقة  توفير  في  أساسًيا  دورًا 
توازن  خلق  في   IONIQ تستمر  أن  ومخطط 
جديد في التنقل النظيف صديقة للبيئة وأن 
مستخدميها  حياة  من  يتجزأ  ال  جزءا  تكون 

من األجيال اجلديدة.
 - احلالية   IONIQ سيارات  وضع  يتم  ولن 

الهجينة، PHEV، EV - حتت العالمة التجارية 
IONIQ اجلديدة.

IONIQ 5 / IONIQ 6 / IONIQ 7IONIQ 5 / IONIQ 6 / IONIQ 7
السيارات  من  مجموعة  هيونداي  ستطلق 
العالمة  حتت  عددية  مبسميات  الكهربائية 
األرقام  ستشير  حيث  اجلديدة،  التجارية 
تشير  فيما  السيدان،  لسيارات  الزوجية 

الرباعي. الدفع  الفردية لسيارات  األرقام 
IO�  وسيكون أول طراز يتم اطالقه حتت عالمة
ION� احلجم  متوسطة   CUV سيارة  هو   NIQ

أوائل عام  يتم إطالقها في  أن  IQ 5، ومخطط 
 EV مفهوم  على  تصميمها  ويعتمد   .2021
والذي كشفت عنه هيونداي في معرض   ،’’45
فرانكفورت  في   IAA) 2019( الدولي  السيارات 

ألول سيارة مفهوم للشركة. تقديراً 
من  شكلها   IONIQ 5 مصممو  واستلهم 
البكسل  وحدات  مع  بدمجه  وقاموا  املاضي 
فريد  تصميم  عامل  وهو  املتطورة،  البارامترية 
في  هيونداي  مصممو  سيستمر  نوعه  من 

IONIQ املستقبلية. دمجه في كافة طرازات 
في  السيدان   IONIQ هيونداي6  وستطرح 
مفهوم  أحدث  على  تعتمد  والتي   ،2022 عام 
الكشف  مت  الذي   ،”EV ”Prophecy للشركة 
دفع  سيارة   ،  IONIQ 7 وتليها  مارس؛  في  عنه 
عام  أوائل  تدشينها  اخملطط  الكبيرة  رباعي 
لـ  املميز  اخلارجي  التصميم  ويتميز   .2024
ذي  الهوائي  الديناميكي  بشكلها   Prophecy

املثالية. األبعاد 
ION� سيارات لتصميمات  سيكون   كما 

أو  اخلالدة  “القيمة  هو  مشترك  قاسم   IQ
سيارات  كافة  أن  مبعنى   ،”Timeless Value
فهي  للزمن؛  عابرا  قيمة  متثل  العالمة  هذه 
الوقت  وفي  السابقة،  النماذج  من  مستوحاة 

املستقبل. إلى  نفسه متثل جسرًا 

E�GMPE�GMP منصة منصة 
لـ  التجارية  العالمة  طرازات  كافة  ستعتمد 
كهربائية  عاملية  معيارية  منصة  على   IONIQ
، والتي ستتيح إمكانية   E�GMP تُعرف باسم 

.plentiful القيادة  الشحن السريع ونطاق 
للمركبات  اخملصصة  املنصة  هذه  تسمح  كما 
الداخلية  املقصورة  تخيل  بإعادة  الكهربائية 
مع  ذكية”  معيشة  “مساحة  كـ  للسيارة 
ومرن،  كبير  نحو  على  للتعديل  قابلة  مقاعد 
مثل  فريدة  وميزات  السلكي  اتصال  وخاصية 
تأثير  ميتد  وسوف  كأدراج.  مصمم   glove box
بسيطة  ستكون  التي  الواجهات  إلى  املنصة 
ملساعدة  مريح  بشكل  ومصممة  وبديهية 

بالراحة. الشعور  الركاب على 

20252025 إستراتيجية إستراتيجية 
مؤخرًا  موتور  هيونداي  مجموعة  أعلنت 
سيارة  مليون  بيع  إلى  تهدف  اجملموعة  أن 
بالبطاريات،  تعمل  التي  من  كهربائية، 
في  رائدة  لتصبح   %  10 على  واالستحواذ 
بحلول  العاملية  الكهربائية  السيارات  مجال 

.2025 عام 
2025”، تهدف شركة  إطار “استراتيجية  وفي 
ثالث  تصبح  أن  إلى  نفسها  موتور  هيونداي 
الصديقة  السيارات  لتصنيع  شركة  أكبر 
 ،2025 بحلول  للمركبات  العالم  في  للبيئة 
باإلضافة   BEV لطرازات   560،000 مبيعات  مع 

.FCEV إلى مبيعات 

IONIQIONIQ فعالية عني لندن: حملة فعالية عني لندن: حملة 
من   IONIQ عالمة  بإطالق  هيونداي  احتفلت 
London Eye إلى حرف  خالل حتويل عني لندن 
الكهربائية  األضواء  باستخدام   ”Q“ كبير 
قبل إعادة االفتتاح الرسمي للمعلم الشهير.

العالمة  حلملة  األول  هو  احلدث  هذا  ويعد 
 ،“  I’m in Charge املسؤول-  “أنا  التجارية 
وأمناط  البيئي  التمكني  عملية  لتعزيز  الرامية 

.IONIQ املتنوعة كما تقدمها عالمة  احلياة 
من  لندن  عني  في  هيونداي  احتفال  يخلوا  وال 
جائحة  خالل  لندن  مدينة  توقف  فمع  رمزية؛ 
باحتفالها  تخلق هيونداي  فيروس كوفيد19�، 
خالل  من  املدينة  إلى  جديدة  إيجابية  طاقة 
اإلضاءة، وحتويل واحد من أكثر معاملها شهرة 

للبيئة. انتاج جديد صديق  ليعبر عن خط 

هيونداي موتور تعلن عن 
عالمة IONIQ اجلديدة 
للسيارات الكهربائية 
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تأكيًدا على موقعها الريادي في عالم السيارات 
أعلنت شركة ميتسوبيشي  وإقليميًّا،  محليًّا 
موتورز، املوزع احلصري لسيارات ميتسوبيشي 
ملوقعها  إطالقها  عن  البحرين،  مملكة  في 
جتربة  لعمالئها  يتيح  مما  اجلديد،  اإللكتروني 

فريدة ومتطورة.
www.mitsubi- املطور،  املوقع  ويسمح  (هذا 

على  باإلطالع  للعمالء   )shi-motors.com.bh
التي  املبتكرة  اخلدمات  من  واسعة  تشكيلة 
متكنهم من إلقاء نظرة عن كثب على مواصفات 
كما  ميتسوبيشي،  من  اإلصدارات  آخر  ومزايا 
التي  اخليارات  حتديد  على  املوقع  يساعدهم 
سياراتهم  في  عليها  احلصول  في  يرغبون 

اجلديدة. 

باللغتني  املتوفر  املوقع،  يتيح  ذلك،  عالوة على 
جتربة  حجز  للزائرين  واإلجنليزية،  العربية 

القيادة بطريقة سلسلة وسريعة، إضافة إلى 
زر،  السيارات عبر كبسة  حجز موعد لصيانة 
من  ومواصفاتها  السيارات  أسعار  ومقارنة 
خالل اختيار ثالثة موديالت من ميتسوبيشي 
للمقارنة في ما بينها واإلختيار منها، حيث 
يعرض املميزات الرئيسية لكل طراز بطريقة 

حديثة وشاملة.
باإلطالع  حصري  إمتياز  الزوار  املوقع  ومينح 
املستقبلية،  ميتسوبيشي  موديالت  على 
وأحدث  األسواق،  في  طرحها  قبل 
سيارات  صناعة  في  املستخدمة  التقنيات 
العديد  إلى  باإلضافة  الرائدة،  ميتسوبيشي 

من اخليارات األخرى الرائعة.

فريست موتورز تطلق خدماتها عرب اإلنرتنت
رضا وسالمة  انطالقًا من حرصها على 
موتورز،  فيرست  أطلقت  عمالئها، 
هيونداي  لسيارات  الرسمي  املوزع 
البحرين، خالل  وجينيسيس في مملكة 
الشراء  خدمة  العام  من  األول  النصف 
عبر املواقع اإللكترونية ملركبات هيونداي 
وجينيسيس، حيث مُيكن للعمالء اختيار 
وحتديد  باقتنائها  يرغبون  التي  املركبة 
واخلارجي  الداخلي  واللون  املواصفات 
سداد  خدمة  توفير  مت  كما  للمركبة. 
الدفعة األولى للمركبة عبر اإلنترنت من 
خالل بوابة الدفع اإللكتروني مساهمًة 
وتقدمي  العمالء  راحة  توفير  في  بذلك 

جتربة سلسلة لهم.
كما أن الشركة كانت من أولى الشركات 
الصيانة  خدمة  بتدشني  قامت  التي 
ضمن  وذلك  العمالء  ملركبات  باملنزل 
جتربة  توفير  في  الشركة  مساعي 
باإلضافة  للعمالء.  ومريحة  سلسة 
الفواتير  سداد  للعمالء  ميكن  ذلك،  إلى 

املتعلقة بالصيانة عبر اإلنترنت.
شات  خدمة  موتورز  فيرست  وأطلقت 
ملركبات  الواتساب  تطبيق  عبر  بوت 
تتيح  حيث  وجينيسيس،  هيونداي 
احلصول  فرصة  للعمالء  اخلدمة  هذه 
على  واالطالع  الالزمة،  املعلومات  على 
ومشاهدة  الكتيبات،  وحتميل  املوديالت، 
وطلب  املنتجات،  أحد  عن  مرئي  مقطع 
جتربة قيادة في املنزل، باإلضافة إلى حجز 
هيونداي  من  مركباتهم  لصيانة  موعد 

وجينيسيس.

ميتسوبيشي موتورز تطلق موقعها اإللكرتوين اجلديد



الربع الثالث   2020  | 9

هيونداي موتور تفوز جبوائز النقل املستقبلي لعام 2020
التنقل  جائزتي  موتور  هيونداي  حصدت 
املستقبلي للعام FMOTY) 2020(  عن كل من 
شاحنة “نبتون HDC�6 “ والسكوتر اإللكتروني 
املدمج للشركة. تقدم اجلوائز كلية الدراسات 
للعلوم  املتقدم  الكوري  املعهد  في  العليا 
منذ  األخضر  للتنقل   )KAIST( والتكنولوجيا 
التي  املفاهيمية  للمركبات  ومتنح   ،2019 عام 

تقدم مساهمات بارزة ملستقبل التنقل.
لشاحنة   FMOTY لــ  األولى  اجلائزة  ُمنحت 
الوقود  بخاليا  تعمل  التي  الثقيلة  هيونداي 
الفئة  في   ”HDC�6نبتون“ بالهيدروجني  تعمل 
اإللكتروني  والسكوتر  والتجارية”  “العامة 

املدمج في الفئة “الشخصية”. 
قائمة  من  املكونة  التحكيم  جلنة  وتولت 
تضكم 16 من كبار اإلعالميني اخملتصني مبجال 
السيارات من 11 دولة، بفحص وتقييم مفاهيم 
هيونداي التي تقدمت للجائزة من إجمالي 71 
مفهوًما ظهرت ألول مرة في معارض السيارات 
الدولية، وذلك للنظر فيها في إطار ثالث فئات 
وأشاد  وجتارية وشخصية،  عامة  للجائزة هي: 
املكمون بتفوق مفاهيم شركة هيونداي موتور 
مستقبلية  نقل  وخدمات  تقنيات  وتقدميها 

مبتكرة.
نبتون  شاحنة  تصميم  هيونداي  واستلهمت 
HDC�6 ، الذي ظهر ألول مرة في معرض أمريكا 
بنوفمبر  التجارية  للسيارات  الشمالية 

“آرت  احلديدية  السكك  قطارات  من  املاضي، 
املاض،  القرن  ثالثينيات  في  الشهيرة  ديكو” 
ويجسد هذا التصميم رؤية هيونداي ملستقبل 
خاٍل من انبعاثات الكربون، حيث تقود الشركة 
حتواًل منوذجًيا إلى املركبات التجارية الصديقة 
املركبات  الطلب على  يزداد  أن  توقع  إذ  للبيئة، 
التجارية اخلالية من الكربون والصديقة للبيئة 
في  التحكيم  جلنة  أعضاء  وعبر  تدريجًيا، 
FMOTY عن دعمهم لهذه املركبة النموذجية 
وقود  خلية  طاقة  بدمج  تقوم  التي  األولى 

الهيدروجني في التسليم التجاري. 
وأُعتبر السكوتر اإللكتروني املدمج؛ الذي ظهر 
ألول مرة في معرض اإللكترونيات االستهالكية 
للمركبات  مثاليا  خيارا   ،2017 عام  في   )CES)
املستقبلية، وسيتم دمج السكوتر الكهربائي 
ومن  املركبات،  في  اسمه-  من  يظهر  -كما 
الشحن  على  القدرة  السكوتر  هذا  خصائص 
على  معتمدا  السيارة  تشغيل  أثناء  الذاتي 
مفهوم توفير حركة “امليل األخير”، والتي تعد 
ميزة حظيت بتقدير كبير لدى جلنة التحكيم 
البديع  التصميم  إلى  باإلضافة  اجلائزة 

السكوتر.
نائب  لي،  ساجنوب  صرح  اجلوائز  ومبناسبة 
العاملي  هيونداي  مركز  ورئيس  األول  الرئيس 
 HDC�6 نبتون  شاحنة  “نعتبر  للتصميم: 
هيونداي  مكانة  تؤكد  التي  للعالم  سفيرتنا 

موتور والدور املهم الذي تلعبه في اجليل اجلديد 
بخاليا  تعمل  التي  الكهربائية  املركبات  من 
آخر  بتعبير  الوقود،  خاليا  وتكنولوجيا  الوقود 
املستقبلي  بتصميمها  الشاحنة  هذه  جتسد 
في  الرائدة  ومكانتها  موتور  هيونداي  رؤية 

صناعة النقل املعتمدة على الهيدروجني”.
ومن جهته قال دونغ جني هيون، رئيس مختبر 
“يوفر  موتور:  هيونداي  في مجموعة  الروبوتات 
التنقل  إمكانية  املدمج  اإللكتروني  السكوتر 
جديدًا  معيارًا  ويضع  االستخدام،  وسهولة 
لسوق التنقل املعتمد على حلول “امليل األخير”.

اجملمع  في  العام  هذا   FMOTY حفل  وأقيم 
بحضور  ديجون،  في   KAIST األكادميي  الثقافي 
كل من سانغ يوب لي نائب الرئيس األول ورئيس 
مركز التصميم العاملي التابع لهيونداي، وهاك 
سو ها، مدير التصميم في مجموعة هيونداي 
موتور، ودونغ جني هيون، رئيس مختبر الروبوتات 

في اجملموعة.
وكانت شركة هيونداي موتور قد كشفت في 
خارطة  عن  املاضي  العام  من  ديسمبر  شهر 
“إستراتيجية  عنوان  حتت  مستقبلية  طريق 
2025”، تطور الشركة مبوجبها أجهزة التنقل 
باعتبارها  الذكية  التنقل  وخدمات  الذكية 
الركيزتني األساسيتني لعملها، ومن املتوقع أن 
يسهل التكامل بني الركيزتني انتقال الشركة 

إلى مزود حلول التنقل الذكي. 
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RX5‘ تعيد تعريف مفهوم اإلتقان يف السيارات الرياضية الشبابية سيارة ’إم جي 
RX5 هي اخليار األمثل للسيارة   إم جي   سيارة 
الشبابية،  االستخدامات  املتعددة  الرياضية 
ما  فريٍد  بشكٍل  لتمزج  تصميمها  مت  حيث 
واملميزات  الرياضي  واألداء  الفاخر  املظهر  بني 
 ،RX5 جي   إم  سيارة  وتأتي  العالية.  التقنية 
الزياني  شركة  لدى  فقط  تتوفر  والتي 
في   MG لسيارات  احلصري  املوزع  للسيارات، 
لتعيد تعريف  البحرين مبواصفات فريدة  مملكة 
الرياضية الشبابية احلديثة.  مفهوم السيارات 
تصميم  في  املواصفات  أحدث  مراعاة  مت 
األداء  مابني  تدمج  والتي   ،RX5 جي   إم  سيارة 
ومميزات  األنيق  التصميم  مع  االستثنائي 
بخياران  السيارة  وتتوفر  العالية.  األمان 
املرجّوة  واملتطلبات  األذواق  مختلف  لتناسب 
خياران  منها  واحلديثة،  الرياضية  السيارة  في 
 ،)1.5T(و  )2.0T( محرك  هما  للمحركات 
للسائق  تنسى  ال  قيادة  جتربة  توفير  ليضمنا 

والركاب على حٍد سواء.
وتصميمها  األنيقة  خطوطها  وبفضل 
تشطيبات  يشمل  والذي  اجلذاب،  اخلارجي 
اجلودة  عالي  وطالئها  الالمعة  الكروم 
جي  إم  بشعار  املميزة  األمامية  والشبكة 
 RX5 جي  إم  سيارة  جتذب  سوف  وسطها،  في 
املظهر  يتعزز  كما  حّلت،  ما  حيث  األنظار 
اخللفية  باملصابيح  للسيارة  األنيق  اخلارجي 

النهارية.   LED ومصابيح  الفريدة 
بالرحابة   RX5 جي  إم  سيارة  مقصورة  تتسم 
لنقل  واسعة  ومبساحة  والركاب  للسائق 
األغراض الكبيرة، حيث أنها تتسع حلتى خمس 
في  مساحة  بأكبر  وتتمتع  تامة  براحة  ركاب 
اخللف  في  الركاب  ألرجل  السيارات  من  فئتها 
الذي  الداخلي  التصميم  ويشمل  وللرأس. 
ُصنع بعناية ميزات ذكية عديدة، منها شاشة 
بوصات،   8 بحجم  باللمس  تعمل  ملونة 

ومُتكّن  الذكي  بالهاتف  توصيلها  ميكنها 
عبر  املالحة  نظام  من  اإلستفادة  من  السائق 

الترفيهية. والتطبيقات  الصناعية  األقمار 
الدولية  السالمة  معايير  أعلى  مراعاة  مت  وقد 
RX5، حيث مت إضافة  إم جي  في تصميم سيار 
القوة  شديد  فوالذي  وقفص  هوائية  وسائد   6
اخللفية  الرؤية  كاميرا  إلى  باإلضافة  والصالبة، 
السائق  سالمة  لضمان  الذكي  الفرامل  ونظام 

والركاب.
ملزيد من املعلومات أو حلجز جتربة قيادة سيارة إم 
الزياني  أو االتصال مبعارض  زيارة  RX5، يرجى  جي 
عراد  أو   17703703 على  املعامير  في  للسيارات 
www. اإللكتروني  املوقع  زيارة  أو   17465533 على 
MG. متابعة  ميكنكم  كما   ،mg-bahrain.com

Bahrain على تطبيق فيسبوك أو mg_bah على 
تويتر  على   MG_Bahrain أو  انستغرام  تطبيق 

لإلطالع على آخر أخبار وعروض إم جي.
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السيارات  شركة  منح  مت 
واملوزع  الوكيل  األوروبية، 
في  روفر  الند  جلاكوار  احلصري 
اململكة، املكانة املعززة كوكيل 
السيارات  لعمليات  رسمي 
تدشن  وبذلك   ،)SVO( اخلاصة 
جاكوار الند روفر املركز األول من 
نوعه في البحرين، والذي قد مت 
فريدة  مجموعة  ألنتاج  بنائه 
التي  السيارات  من  وفاخرة 
مستويات  أعلى  على  حتتوي 

التكنولوجيا.
ويضم مركز عمليات السيارات 
روفر  الند  جاكور  لدى  اخلاصة 
تدشينه  مت  والذي   )SVO)
دوالر  ألف   ١٠٠ بلغ  باستثمار 
ذوي  الفنيني  من  فريق  أمريكي، 
واملعتمدين  العالية  املهارات 
معايير  أعلى  حسب  واملدربني 
جاكور الند روفر العاملية، لتقدمي 
والصيانة  التخصيص  خدمات 
املركز  يشمل  كما  للعمالء. 
مرافق مختلفة لتقدمي املشورة 
االستوديو  كصالة  للعمالء 
من  العمالء  لتمكن  اخملصصة 
الشخصية  ملساتهم  إضفاء 
للطالء،  ومركز  السيارات،  على 
وورشة تصليح الهيكل وجناح 
مع  املتخصصة  للتجهيزات 
األخيرة  اللمسات  خيارات 
الفريدة  واخلارجية  الداخلية 
جميعها  تعمل  باإلضافة، 

حتى  تقدمي  إمكانية  لضمان 
أكثر الطلبات دقة. 

الي،  ستيفن  السيد  وقال 
السيارات  لشركة  العام  املدير 
روڤر:  الند  جاكوار  األوروبية 
جاكوار  في  فخورون  “نحن 
املستمر  باالستثمار  روڤر  الند 
ومنتجاتنا  منشآتنا  في 
مركز  إطالق  إن  وخدماتنا. 
اخلاصة  السيارات  عمليات 
جديداً  معياراً  سيضع  اجلديد 
لصناعة السيارات في البحرين 
مبواصلة  أيضاً  لنا  وسيسمح 
تقدمي املزيد من إضافات الطابع 
الشخصي وإعطاء جتربة شراء 
واجلدد  احلاليني  لعمالئنا  فريدة 
تفضيالتهم  مع  يتماشى  مبا 

واحتياجاتهم الفردية”.
وسيقدم مركز جاكوار الند روفر 
اخلاصة  السيارات  لعمليات 
طرازات  البحرين  في    )SVO)
وإصدارات  املتمّيزة   SVR و   SV
إلى خيارات  باإلضافة  محدودة، 
تصميم  مت  اخرى  تخصيص 
هذا  داخل  بعناية  منها  كل 
سيتم  كما  املتطور.  املركز 
قيادة  لتجربة  العمالء  دعوة 
على  ومساعدتهم   SV طراز 
تصميم سياراتهم اخلاصة بناًء 
اجلودة  عالية  مجموعة  على 
وخيارات  فاخرة،  األلوان  من 

األسطح. 

شركة السيارات األوروبية تدشن أول مركز لعمليات
 السيارات اخلاصة )SVO( يف البحرين بصفتها وكيل جاكوار الند روفر
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شركة السيارات األوروبية تشرتي سيارات جاكوار الند روڤر بأعلى قيمة سوقية مضمونة 

للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
الوكيل احلصري لسيارات ميتسوبيشي 
فوسو في مملكة البحرين، أعلنت مؤخرًا 
من  مجموعة  بتسليم  قيامها  عن 
الثقيلة  شاحنات ميتسوبيشي فوسو 
الشركات  إحدى  ذ.م.م،  الفاحت  جملموعة 
الثقيلة  النقليات  مجال  في  الرائدة 
والتخليص اجلمركي واللوجستيات في 

مملكة البحرين واخلليج العربي. 
إحتفالية  إقامة  مت  املناسبة،  وبهذه 
خاصة في مقر شركة الزياني للسيارات 
الشاحنات،  لتسليم  املعامير  مبنطقة 
وذلك وسط حضور السيد محمد زكي، 
والسيد  الزياني،  لشركة  العام  املدير 
الرئيس  املوسوي،  محمد  جاسم 
من  وعدد  الفاحت،  جملموعة  التنفيذي 
يأتي  الشركتني.  في  املسؤولني  كبار 
من  سلسلة  ضمن  الشاحنات  تسليم 
شركة  بني  سابًقا  املوقعة  االتفاقيات 
الفاحت  ومجموعة  للسيارات  الزياني 

لتسليم شاحنات ميتسوبيشي فوسو، 
وذلك بهدف تعزيز أسطول اجملموعة من 
عمليات  وحتسني  الثقيلة  الشاحنات 
املستوردة  للحاويات  الثقيل  النقل 

واملصدرة من وإلى مملكة البحرين. 
محمد  السيد  عبر  احلفل،  ختام  وفي 
الفاحت  جملموعة  تقديره  عن  زكي 
املنتجات  في  الراسخة  لثقتها 
تقدمها  التي  اجلودة  عالية  واخلدمات 
من  للسيارات.  الزياني  شركة 
محمد  جاسم  السيد  عبر  جانبه، 
لشركة  شكره  بالغ  عن  املوسوي 
خدمات  لتقدميها  للسيارات  الزياني 
اجلودة،  عالية  ومنتجات  استثنائية 
املهنية  الكفاءة  إلى  كذلك  مشيرًا 
أن  مضيًفا  ملوظفيها،  العالية 
على  كبير  بشكل  تعتمد  اجملموعة 
في  فوسو  ميتسوبيشي  شاحنات 
متانتها  بفضل  وذلك  عملياتها،  إجناز 

العالية.  وجودتها  احلديثة  وميزاتها 

األوروبية،  السيارات  شركة  تقدم 
جلاكوار  احلصري  واملوزع  الوكيل 
الند روڤر في اململكة حملة جديدة 
سيارات  لبيع  عمالئها  تدعو 
بهم  اخلاصة  روڤر  الند  جاكوار 
أو  مضمونة  سوقية  قيمة  بأفضل 
سيارة  على  للحصول  استبدالها 

جديدة. فاخرة 
الشراء،  عملية  تبسيط  بهدف 
األوروبية  السيارات  شركة  تسمح 
ومقاطع  صورة  بإرسال  لعمالئها 

أو  جاكوار  من  لسيارتهم  الفيديو 
أو  الواتسب  تطبيق  عبر  روڤر  الند 
الطراز  رقم  مع  اإللكتروني  البريد 
إجراء  بعد  الشراء.  خطوات  لتتبع 
العمالء  من  يُطلب  أولي،  تقييم 
تقييم  إلجراء  سياراتهم  إحضار 
قيمة  أعلى  يطابق  دقة  أكثر 
للعمالء  ميكن  مضمونة.  سوقية 
بأفضل  سيارتهم  بيع  ذلك  بعد 
األوروبية  السيارات  لشركة   سعر 
استبدال  خيار  إلى  باإلضافة 

آخر. سياراتهم مقابل طراز 
املغرية،  احلملة  هذه  مميزات  ومن   
يتم تقييم جميع املركبات من فريق 
املعتمدين  الفنيني  من  متخصص 
الند  جاكوار  من  املبيعات  ومندوبي 
التقنيات  أحدث  باستخدام  روڤر 
ويتم  فقط.  األصلية  الغيار  وقطع 
  165 يغطي  شامل  فحص  إجراء 
وكهربائية  ميكانيكة  نقطة 
إلى  باإلضافة  للهيكل  ونقاطاً 
بيعها  يتم  للمركبة،  كامل  جتديد 
APPROVED  بعد ذلك في برنامج

مسبقاً  اململوكة  للمركبات 
صالة  في  تتوفر  وكما  املعتمدة. 
شتى  األوروبية،  السيارات  عرض 
التي  املعتمدة  السيارات  أنواع 
إلى  منخفضة  أميال  عدد  متتلك 
متوسطة  وكما تخضع الختبارات 
يجريها  التي  الطريق  على  القيادة 
أن  من  للتأكد  الفنيني  من  فريق 
موثوقة  روڤر  الند  جاكوار  سيارات 
وجاهزة للقيادة. عالوة على ذلك، مت 
عامني  ملدة  بضمان  املركبات  جتهيز 
على  املساعدة  وخدمة  األقل  على 
الطريق أيضاً ملدة عامني على مدار 

وعدد  األسبوع،  أيام  طوال  الساعة 
السجل. وفحص  املعتمد،  األميال 

املدير  قال  احلملة،  على  وتعليًقا 
األوروبية  السيارات  لشركة  العام 
ستيفن  السيد  روڤر،  الند  جاكوار 
السيارات  شركة  في  “نهدف  الي: 
مستوى  على  احلفاظ  إلى  األوروبية 
إلى  عاٍل من رضا العمالء باإلضافة 
الفاخرة  السيارات  أفضل  توفير 
املوثوقة  اخلدمات  على  واحلصول 
نعدكم  نحن  سهل.  بشكل 
العروض  حيث  من  األفضل  بتقدمي 
ميكن  ذلك  على  عالوةً  واخلدمات. 
سيارتهم  بيع  اآلن  لعمالئنا 
بسهولة  استبدالها  أو  املستعملة 
جاكوار  من  فاخرة  جديدة  بسيارة 
السيارات  شركة  من  روڤر  الند  أو 

األوروبية.”
طرازات  مشاهدة  للعمالء  ميكن 
موقع   على  املعتمدة  جاكوار 
www.jaguar-bahrain.com/en/

الند  وطرازات   ،  approved-used
www. موقع  على  املعتمدة  روڤر 
landroverbahrain.com/en/ap-

.proved-used

’الزياين للسيارات‘ تقوم بتسليم جمموعة من شاحنات ’ميتسوبيشي فوسو‘ لـ’جمموعة الفاحت‘
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هيونداي حتصد ست 

جوائز من “ريددوت 
لعام 2020 للتصميم” 

بجائزة”  هيونداي  شركة  استأثرت 
جوائز  في  اإلطالق”  على  األفضل 
متنح  والتي   ،red dot“ 2020 “ريددوت 
على  عالوة  هذا  املميزة،  للتصاميم 
تصميم  فئات  في  أخرى  جوائز  خمس 
العالمة التجارية والتواصل لهذا العام.

اإلطالق”  على  األفضل   “ لقب  وذهب 
الفرعية  )الفئة  اإلعالن  فئة  ضمن 
للحملة اإلعالنية املتكاملة( إلى فيلم 
انتجته  الذي  التجارية  العالمة  حملة 
هيونداي “Second First Steps”، والذي 
والرسوم  األفالم  فئة  ضمن  أيضا  فاز 
 Online الفرعية  )الفئة  املتحركة 
على  أيًضا  هيونداي  واستحوذت   .)Film
Hyundai�Hi�Char� هي:  أخرى  “جوائز 

ger” في فئة تصميم جتربة املستخدم 
 ”Hyundai X BTS Goods”و والواجهة، 
الفرعية  )الفئة  اإلعالنات  فئة  في 
حملة الصور(، و “معرض حلول التنقل 
و  العرض  جناح  فئة  في  املستقبلية” 
القدم”  لكرة  العاملي  الفيفا  “متحف 
الذي سبق أن دشنته هيونداي، وذلك في 
فئة االتصاالت املكانية )الفئة الفرعية 

تصميم األحداث(.
ومبناسبة الفوز قال نائب الرئيس سونغ 
وون جي، قسم األعمال اإلبداعية بقسم 
جتربة العمالء في شركة هيونداي: “إن 
 red “ريددوت  من  متعددة  بجوائز  الفوز 
التجارية  العالمة  تصميم  في   ”dot
والتواصل شرف عظيم نعتز به، كما أنه 
املستدام في هيونداي  أن نهجنا  يؤكد 
يتم فحصه من قبل خبرائنا وعمالئنا، 
للتواصل  وستواصل هيونداي جهودها 

مع العمالء بطرق جديدة ومبتكرة.”
بجوائز  السابق  في  هيونداي  فازت  وقد 
ريددوت  جائزة  من  التصميم  في  كثيرة 
ذلك  وتال   ،i30 عن   2012 عام  من  بدًءا 
في  اجلوائز،  من  بالعديد  فوزها  تكرار 
2018 في فئة  كل عام تقريبا منذ عام 

العالمة التجارية والتواصل.
 ”red dot أن جائزة “ريددوت  إلى  و يشار 
للتصميم بدأت في عام 1955، ويرعاها 
في  للتصميم  بالني”  “بيست  معهد 
أملانيا، وتركز على املفاهيم التصميمية، 
العالمة  وتصميم  املنتجات،  وتصميم 
جوائز  إحدى  وهي  والتواصل،  التجارية 
جائزة  مع  الثالث  العاملية  التصميم 
تصميم “if” و جائزة “IDEA” للتصميم.

 Second First Steps فيلم
“الفائز   Second First Steps“ فيلم  ويجسد 
تتصورها  كما  القادم  للجيل  هيونداي  رؤية 
اإلنسانية”،  أجل  من  “التقدم  عليها  وتطلق 
جون-بوم  األوليمبي  البطل  الفيلم  ويظهر 
في  يخطو  الهمم،  أصحاب  من  وهو  بارك، 
وهو   ،H�MEX ومبساعدة  والدته،  جتاه  طفولته 
عبارة  موتورز  هيونداي  قدمته  طبي  هيكل 
الفيلم  ويبرز  ارتداؤها.  ميكن  روبوت  تقنية  عن 
ابتكار  حول  املتمحورة  هيونداي  فلسفة 
وقد  اإلنسان،  محورها  مستقبلية  تقنيات 
أكثر  محقًقا  كبيرا  استحسانا  الفيلم  القى 
منذ  اإلنترنت  عبر  مشاهدة  مليون   42 من 

اطالقه ولغاية 4 أغسطس.

متحف الفيفا العاملي لكرة القدم 
العاملي  الفيفا  “متحف  هيونداي  ودشنت 
في  العامة  للعالقات  كمركز  القدم”  لكرة 
العالم  كأس  خالل  باريس  مدينة  وسط 
حوالي  املتحف  واستقبل   .2019 للسيدات 
بجدرانه  ومتيز  يوًما،   23 مدى  على  زائر   28000
التي  هوائية  أكياس  من  املصنوعة  اخلارجية 
انتهاء  وبعد  الزوار،  من  الكثير  انتباه  جذبت 
اخلارجية  اجلدران  تدوير  إعادة  مت  املعرض،  فترة 
بها  والتبرع  للبيئة،  صديقة  أكياس  في 

امللية. للمجتمعات 

معرض حلول التنقل املستقبلية 
حلول  “معرض  لتصميم  بالنسبة  أما 
“ فقد جاء على هيئة  املستقبلية  التنقل 
مقرها  ردهة  في  هيونداي  ركبته  كشك 
للسماح  العام  هذا  من  سابق  وقت  في 
حركة  تصور  برؤية  والزائرين  للموظفني 
ويضم  للشركة،  املستقبلية  التنقل 
 Hubو  PBVو  UAM مثل:  متطورة  مفاهيم 
 2020 معرض  في  سابًقا  عرضها  مت  التي 
رؤيتها  هيونداي  فيه  عرضت  الذي   ،CES
أجل  من  “التقدم  بعنوان  للمستقبل 
العمالء  منح  حول  ومتحورها  اإلنسانية”، 

احلرية والسالسة في عملية التنقل.

 Hi�Charger شاحن
جائزة  على  احلائز   ”Hi�Charger“ يعد 
فائق  شاحنًا  أيضا،  العام  هذا  تصميم 
كشفت  الكهربائية،  للمركبات  السرعة 
2019. ويوفر هذا  عنه هيونداي في نوفمبر 
تقنية الشحن  350 كيلووات من  الشاحن 
كابل  نظام  مع  والكفاءة  الطاقة  عالية 
باالتصال  يسمح  الوزن  من  وخالي  مبتكر 

السهل بني الشاحن واملركبة.

 Hyundai X BTS Goods مجموعة
الفائز   ”Hyundai X BTS Goods“ ويتكون 
من   ”red dot “ريددوت  بإحدى جوائز  اآلخر 
تشمل  منتجات  ستة  تضم  مجموعة 
واألغطية  للبيئة  الصديقة  احلقائب 
البيئة  بيوم  احتفلت  التي  الرئيسية 
الهيدروجني  “حملة  من  كجزء   2020
في  هيونداي  أطلقتها  التي  العاملية” 
هيونداي  وقامت  العام.  هذا  من  يناير 
جلد  تدوير  بإعادة  اجملموعة-  هذه  -إلنتاج 
لوحة  ومواد  املستعملة  السيارات  مقاعد 
إلى  باإلضافة  تدويرها  املعاد  األنفاق  مترو 
للبيئة،  الصديقة   Tyvek مواد  استخدام 
لعالمة  املستدامة  الرؤية  على  مؤكًدا 

هيونداي.
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تلقت شركة السيارات األوروبية، الوكيل واملوزع 
احلصري جلاكوار الند روڤر في اململكة شحنتها 
كلياً.  اجلديدة   110 ديفندر  روڤر  الند  من  األولى 
االبتكار  من  عاماً   70 اجلديد  الطراز  ويجسد 
املتانة  من  طويالً  تاريخاً  ميثل  والذي  والتطور، 
التطور  مع  سالسة  بكل  منسجماً  والقوة، 

والتقدم لسيارة ديفندر اجلديدة والعصرية.
بإظهار  يتميز  مذهل  بتصميم  السيارة  وتأتي 
مت  كما  اجلديد.  ديفندر  هيكل  من  رائعة  جوانب 
كهربائية  حركة  نقل  مبجموعة  السيارة  تزويد 
متعددة،  كهربائية  شبه  وخيارات  متطورة 
القوية  والديزل  البنزين  محركات  إلى  باإلضافة 
والفعالة. كما توفر السيارة قمرة داخلية عالية 
السيارة  وتتوفر  أمامي.  أوسط  وكرسي  اجلودة 
مع خيار صف ثالث بواقع 2+5 مقعد. كما تقدم 
سيارة ديفندر اجلديدة أربع باقات لالكسسوارات: 

الريف  باقة  املغامرات،  باقة  املستكشف،  باقة 
بشخصية  يتميز  منها  وكل  املدينة،  وباقة 

تناسب منط حياة العميل.
ومن جانبه قال السيد ستيفن الي، املدير العام 
روڤر:  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  لشركة 
“لقد عادت ديفندر الشهيرة أخيراً، حيث دمجت 
التكنولوجيا  مع  األسطورية  روڤر  الند  قدرات 
أن  اآلن  للعمالء  ميكن  الثوري.  والتصميم 
ديفندر  روڤر  الند  سيارة  ميتلك  من  أول  يصبحوا 
110 اجلديدة في البحرين. هذه هي أفضل سيارة 
جتربة  للعمالء  نوفر  كما  العالم،  في  رباعي  دفع 
بدقة  تصميمها  مت  التي  الباقات  من  مجموعة 

لتناسب احتياجات كل عشاق ديفندر”.
واملعروفة  روڤر،  الند  في  الرائدة  التكنولوجيا  إن 
املثالي  بثباتها ومتانتها الشديدة جتعلها اخليار 
للعمالء لالستمتاع برحالت مريحة على الطرق 

الوعرة والطرق املرصوفة.
هواء  دخول  بفتحات  املستكشف  باقة  تتميز 
مرتفعة مثالية للظروف الرملية وشديدة الغبار، 
االستكشافية  للرحالت  السقف  أن حامل  كما 
يتميز بتصميم خفيف الوزن ومتكامل متاماً، مما 
 132 إلى  تصل  آمنة  حتميل  سعة  على  يحافظ 
حماية  بنظام  أيضاً  السيارة  تزويد  ومت  كجم. 
الوعرة.  الطرق  على  القيادة  عند  العجلة  قوس 
وإن حامل املعدات اخلارجي املثبَّت في اجلانب ذو 
للقفل  قابل  إليه  الوصول  يسهل  الذي  لتراً   24
ومقاوم للماء، لتخزين عناصر مثل أحذية املشي 

أو مالبس الغوص.
املغامرات من نظام الغسل املمول  باقة  تتكون 
6,5 لتر والذي يتضمن خرطوماً  مضغوط بسعة 

لالستحمام،  وملحقاً 

سيارة الند روڤر ديفندر اجلديدة تصل إىل شركة السيارات األوروبية


