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نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

كلمة

زيارة سفري كوريا اجلنوبية
 ملعرض فريست موتورز

ضمن إطار التعاون بني فيرست موتورز في مملكة البحرين مع دولة 
كوريا اجلنوبية، قامت إدارة شركة فيرست موتورز الوكيل احلصري 
لسيارات هيونداي وجينيسيس مبملكة البحرين باستقبال سعادة 
السفير هاي كوان تشونغ، سفير كوريا اجلنوبية في اململكة يوم 
الثلثاء املوافق 10\11\2020 في معرض فيرست موتورز في املعامير. 
عضو  الزياني،  راشد  خالد  السيد  السفير  استقبال  في  وكان 
العضو  الزياني،  نواف  والسيد  الزياني  استثمارات  إدارة  مجلس 
املنتدب لشركة فيرست موتورز و السيد أحسان شيشتي - املدير 

العام لشركة وعبروا عن امتنانهم بزيارة سعادة السفير.
الزياني باصطحاب السفير بجولة  الزيارة قام السيد نواف  وخالل 
ومشاهدة  اخملتلفة  االقسام  على  للتعرف  الشركة  فرع  داخل 
اخملصصه  العرض  صالة  وأيضا  لهيونداي  اجلديدة  العرض  صالة 
األوسط  الشرق  في  األولى  تعد  والتي  اإلنشاء(  )حتت  جلينيسيس 

حيث.
الذي  املتميز  املستوى  من  مشاهدته  من  سعادته  السفير  وأبدى 

يضاهي ما شاهده في كوريا اجلنوبية.

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

الزياني، مقدرًا ثقة عمالئنا االوفياء.
الشهر  العزيزة  مملكتنا  احتفلت  لقد 
صاحب  حضرة  تولي  بذكرى  املاضي 
اجلاللة امللك حمد بن عيسى أل خليفة 
احلكم  مقاليد  املفدى  البالد  عاهل 
وذكرى العيد الوطني اجمليد، وأنتهز هذه 
املناسبة السعيدة ألتقدم باألصالة عن 
مجلس  أعضاء  عن  وبالنيابة  نفسي 
اإلدارة ومنتسبيها بأسمى آيات التهاني 
حفظه  جاللته  مقام  الى  والتبريكات 
اهلل ورعاه، والى صاحب السمو امللكي 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل 
ورعاه متمنني أن يعيد هذه املناسبة على 
الصحة  مبوفور  عديدة  أعواًما  جاللته 
مبزيد  البحرين  مملكة  وعلى  والسعادة 
أعرب  أن  ويسرني  واالزدهار.  التقدم  من 
العهد  ولي  لسمو  التهاني  خالص  عن 
السامية  امللكية  الثقة  على  األمني 
بتعيني سموه رئيًسا جملس الوزراء، سائاًل 
العلي القدير أن يوفق سموه ملا فيه خير 
املزيد من  الكرمي نحو  اململكة وشعبها 
التطور والرفاهية واإلزدهار حتت القيادة 

احلكيمة جلاللة امللك املفدى.
مناقب  املُناسبة  بهذه  نستذكر  كما 
ومآثر املغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب 
السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة – رحمه اهلل – الذي كانت له 
البحرين  نهضة  في  واضحة  بصمات 
تاريخ  من  طويلة  عقود  خالل  وازدهارها 
مختلف  في  باإلجنازات  الغني  اململكة 

امليادين والقطاعات. 
شركات  وفعاليات  أنشطة  إطار  في 
السيارات  شركة  كشفت  اجملموعة، 
األوروبية عن أحدث إضافة الى مجموعة 
السيارات األكثر فخامة في العالم وهو 
وهذا  رويز  رولز  من  اجلديد  طراز جوست 
الناحية  من  تقدًما  األكثر  هو  الطراز 

التكنولوجية حتى اآلن.
فيرست  شركة  قامت  العام،  وبنهاية 
السيارة  اطالق  عن  باإلعالن  موتورز 
سيارات  فئة  من   G80 جينيسيس 
الصالون الفاخرة والسيارة جينيسيس 
سيارات  اولي  تعتبر  والتي   GV80

.SUV جينيسيس من فئة الـ
ذو  مميز  بتصميم  السيارتني  كلتا  وتأتي 
طابع رياضي وجتهيزات تكنولوجية مميزة 
تغطي مستوي عالي من رفاهية ومتعة 
القيادة نضع كلتا السيارتني بعيدا عن 

املنافسة.
الزياني  شركة  قامت  جانبها  من 
لسيارات  احلصري  املوزع  للسيارات 
عن  باإلعالن  اململكة  في  ميتسوبيشي 
أخر عروض التصفية على جميع سيارات 
عبر  وذلك   2020 للعام  ميتسويشي 

تخفيضات هائلة على جميع املوديالت.
يضم  أيديكم  بني  الذي  اجلديد  اإلصدار 
التي  والفعاليات  األنشطة  من  العديد 
إميانًا  وذلك  عليها،  نطلعكم  أن  حرصنا 
معكم،  التواصل  استمرار  بأهمية  منّا 
ولنعبر لكم عن تقديرنا لكم ولثقتكم 
فينا ودعمكم وتشجيعكم املستمر لنا 
لتقدمي  والتطوير  التحديث  عملية  في 

األفضل دائما رغم الظروف الصعبة.
العام امليالدي اجلديد ألهنئ  أنتهز حلول 
باخلير  مليئا  عاما  لكم  متمنيا  اجلميع 

والسعادة والصحة وحتقيق اإلجنازات.
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36,000 كمام طيب للبحرين للمساعدة يف مكافحة كوفيد-19 هيونداي تتربع بـ 
تبرعت شركة هيونداي موتور مبعدات 
طبية ومواد حماية شخصية بقيمة 
2.4 مليون دوالر أمريكي إلى مختلف 
الدول في جميع أنحاء الشرق األوسط 
مواجهة  في  للمساعدة  وأفريقيا 

جائحة كوفيد - 19. 
البحرين هي واحدة من أصل 37 دولة 
هيونداي  مساهمة  من  إستفادت 
كمساعدة  طبي  كمام   36000 بـ 
في  األمامية  الصفوف  في  للعاملني 
هذه  خالل  واجلمهور  الطبي  اجملال 
قيمة  تبلغ  املسبوقة.  غير  األوقات 
املساهمة 98 ألف دوالر أمريكي التي 
البالد  ملساعدة  البحرين  ستتلقاها 

في مكافحة  كوفيد كوفيد - 19.
التزام  من  جزء  هي  املساهمة 
هيونداي لدعم احملتاجني في املنطقة. 
املعدات  جميع  توزيع  سيتم  حيث 
واملنظمات  احلكومية  للمؤسسات 

غير احلكومية املعنية.
ساعدت  األخيرة،  األسابيع  في 
أنحاء  جميع  في  احملتاجني  هيونداي 
العالم من خالل التبرعات واملساهمة 
احلماية  ومواد  الطبية  باملعدات 

الشخصية.
الرئيس  نائب  جيونغ،  سون  بانغ  وقال 
واملدير العام للمقر الرئيسي لشركة 
األوسط  الشرق  في  موتور  هيونداي 
الرعاية  كانت  “لطاملا  وأفريقيا: 
هيونداي،  رؤية  صميم  في  اإلنسانية 
وبعد أن ساعدنا احملتاجني في مختلف 

فخورون  نحن  العالم،  حول  البلدان 
جميع  في  للبلدان  دعمنا  بتوسيع 
األوسط  الشرق  منطقة  أنحاء 
وأفريقيا األكثر تضررًا من الوباء، نأمل 
وميكننا  قريًبا  الوباء  هذا  ينتهي  أن 
إلى  العودة  على  الناس  مساعدة 

حياتهم اليومية”.
املنتدب  العضو  الزياني،  نواف  وقال 
“ترتكز  موتورز:  فيرست  لشركة 
ثقافة التطوع على تطبيق مجموعة 
دون  بها  نقوم  التي  املسؤوليات  من 
أسعى  بتنفيذها،  أمر  أو  مهمة  أي 
بواجبنا  القيام  على  اجلميع  وأشجع 

اجملتمع  جتاه  واإلنساني  الوطني 
الصعب  الوقت  هذا  في  وباخلصوص 

الذي نواجهه “.
كوان  هاي  السفير  قال سعادة  بينما 
في  اجلنوبية  كوريا  سفير  تشونغ، 
البحرين: “هيونداي هي واحدة من أكبر 
في  فقط  ليس  الكورية  الشركات 
العالم  أنحاء  في جميع  ولكن  كوريا، 
ومساعدة  للتبرع  دائًما  تتطلع  التي 
جزء  أنه  البلدان.  مختلف  في  الناس 
جتاههم.  ومسؤوليتنا  التزامنا  من 
الشركات  أشجع  املنصة،  هذه  ومن 
على العمل على طريقتها، وأنا فخور 

اجلنوبية  كوريا  بني  املستمر  بالتعاون 
والبحرين“.

شيشتي  أحسان  السيد  أضاف  كما 
- املدير العام لشركة فيرست موتورز: 
“في فيرست موتورز ، وكوننا جزًءا من 
عائلة هيونداي، فإننا ندرك أن مهمتنا 
في  تبدأ  وحتسينها  األرواح  إنقاذ  في 
قلوبنا، والعمل بجد التخاذ اإلجراءات 
انتشار  من  للحد  االحترازية  والتدابير 
“نحن  قائاًل:  وأضاف  كورونا.“  فيروس 
يركزون على  الذين  فخورون مبوظفينا 
راحة  تقدمي  اخلدمات مع  أفضل  تقدمي 
رأس  الكرام وسالمتهم على  العمالء 

أولوياتنا.”
الشيخ  بروفيسور  اللواء  صرح  كما 
خالد بن علي آل خليفة، قائد اخلدمات 
لهذه  ممتنون  “نحن  امللكية:  الطبية 
إلى  نتطلع  دولة،  بصفتنا  املبادرة. 
والتعلم  املمارسات  أفضل  مشاركة 
التدخالت  حول  الكورية  التجربة  من 
الناجحة التي جنحت في كال البلدين 

فيما يتعلق بالوباء املستمر “.
ملكافحة  هيونداي  مبادرات  بني  من 
العالم،  مستوى  على   19  - كوفيد 
للمرافق  الطوارئ  إمدادات  تقدمي 
النقل  وتقدمي  الصني،  في  الطبية 
واملتخصصني في  السن  اجملاني لكبار 
وتوفير  البرازيل،  في  الصحية  الرعاية 
للمتطوعني  مركباتها  من  أسطول 
في  أنفسهم  يعزلون  الذين  والعمالء 

اململكة املتحدة.
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’الزياين للسيارات‘ تطلق خدمة حجز مواعيد الصيانة عرب ’واتساب‘

وكاالت  لترسيخ مكانتها كإحدى  منها  سعًيا 
أطلقت  البحرين،  مملكة  في  الرائدة  السيارات 
احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني  شركة 
لسيارات ميتسوبيشي، و إم جي، وميتسوبيشي 
فوسو في اململكة، قامت مؤخرًا بإطالق خدمة 
لتمكنهم  الكرام،  لعمالئها  جديدة  إلكترونية 
عبر  لسياراتهم  الصيانة  مواعيد  حجز  من 

كبسة بسيطة على أجهزتهم الذكية.
يأتي هذا حيث تواصل شركة الزياني للسيارات 
لتلبية  التكنولوجيا  سبل  أحدث  تسخير 
حيث  راحتهم،  وضمان  عمالئها  تطلعات 
كشفت الشركة مؤخرًا عن خدمة حجز مواعيد 
مما  ’واتساب‘،  تطبيق  عبر  املبتكرة  الصيانة 
يسمح للعمالء بحجز املوعد التالي اخلاص بهم 

بسهولة عن طريق إرسال رسالة نصية.
إطار  في  اجلديدة  اخلدمة  إطالق  مت  وقد  هذا 
التي  للسيارات  الزياني  شركة  استراتيجيات 
ترتكز على العمالء وضمان راحتهم خالل عملية 
هذه  وتشمل  اخلدمات،  تلقي  أو  املنتجات  شراء 

ذات  واخلدمات  العروض  إطالق  االستراتيجيات 
القيمة العالية وبشكل مستمر، لتضمن بذلك 

منح جتربة فريدة ومرضية لعمالئها.
وبهذه املناسبة، أكد السيد محمد زكي، املدير 
العام لشركة الزياني للسيارات، على أن الشركة 
في  عمالئها  وسالمة  راحة  ضمان  على  حترص 

جميع معارضها وورشها وفروعها. 
وحول ذلك، عّلق السيد محمد زكي قائاًل: “تأتي 
فريق  جهود  مع  متاشًيا  اجلديدة  اخلدمة  هذه 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  بقيادة  البحرين 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس 

املواطنني  حماية  بهدف  الوزراء،  مجلس 
واملقيمني في مملكة البحرين من جائحة 

وذلك   ،)-19 )كوفيد  كورونا  فيروس 
عبر احلد من التجمهر  واالزدحامات 
احلديثة  اإلتصال  وسائل  وتسخير 

لتحقيق هذا الهدف.”
وأضاف املدير العام أيًضا: “منذ تفشي 

شركة  حرصت  اجلاري،  العام  بداية  الوباء 

خطوات  عدة  اتخاذ  على  للسيارات  الزياني 
واالحترازية  الوقائية  اإلجراءات  مع  تتوافق 
ملكافحة انتشار الوباء. يشمل ذلك استحداث 
طرق دفع إلكترونية متقدمة وآمنة، وتعزيز جتربة 
التسوق عبر اإلنترنت، وتعقيم جميع املنتجات 
والسيارات قبل تسليمها للعمالء، وتأتي اخلدمة 
ضمان  في  املتمثلة  ألهدافنا  حتقيًقا  اجلديدة 

رفاهية وراحة عمالئنا ورضاهم.”
الزياني للسيارات شوطاً طويالً  قطعت شركة 
منذ  الضخمة  واالجنازات  بالنجاح  مكلالً 
سعيها  عبر  وذلك   ،1994 عام  في  تأسيسها 
املستمر لتحقيق أهدافها التي تصورتها 
قبل  بدقة  ووضعتها  الشركة  إدارة 
الزياني  شركة  وتهدف  عاًما.   20
أفضل  تقدمي  إلى  دائًما  للسيارات 
اجلودة  عالية  واخلدمات  املنتجات 
السيارات  صناعة  عالم  في 
وغير  التجاريني  لعمالئها 

التجاريني.

اق السيارات فرصة ذهبية المتالك سيارة األحالم مهرجان “السيارات األوروبية” السنوي مينح عشَّ

الوكيل  وهي  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
التجارية  العالمات  ألفخم  احلصري  واملوزع 
للسيارات في مملكة البحرين، عن إطالق مهرجانها 
شراء  بعروٍض  مصحوباً  للسيارات  السنوي 
وخصومات مذهلة، حيث تقدم الشركة للجمهور 
مجموعتها الشاملة من السيارات الفاخرة التي 
تضم طرازات “بي أم دبليو” و”الند روفر” و”مازيراتي” 
قيادة  اق  عشَّ يحظى  وسوف  واحد.  سقف  حتت 
الطرازات  أحدث  لتجربة  ذهبية  بفرصة  السيارات 
ترقية  وكذلك  الصيانة  خدمات  من  واالستفادة 

سياراتهم احلالية إلى طرازات أحدث.
ديسمبر  من  و13   12 يومي  في  املهرجان   سيقام 
في  مساًء   ٧ حتى  صباحاً   ٨ الساعة  من  املقبل 
يعرض  وسوف  سترة،  مبنطقة  الدائم  معرضها 
تشمل  سيارة،   ١٠٠ من  أكثر  العام  هذا  مهرجان 

فيما بينها السيارات اجلديدة كلياً جنباً إلى جنب 
 .Approved برنامج  ضمن  املعتمدة  الطرازات  مع 
املهرجان تخفيضات كبيرة  الشركة خالل  وتقدم 
إلى  باإلضافة  املعروضة،  السيارات  جميع  على 
إتاحة الفرصة للمشترين خلوض جتربة قيادة أحدث 

الطرازات. 
مكجولدريك،  ديفيد  علَّق  املناسبة،  وبهذه 
قائالً:  األوروبية،  السيارات  لشركة  العام  املدير 
وهو  العام  لهذا  ترقباً  األكثر  احلدث  أصبح  “لقد 
مهرجان السيارات األوروبية السنوي على األبواب 
أخيراً، وذلك مبا يقدمه من سيارات فاخرة بأسعار 
معقولة. وسوف يقدم مهرجان هذا العام العديد 
متنوعة  ومجموعة  التجارية  العالمات  من 
اختيار  فرصة  للجمهور  يتيح  مبا  الطرازات،  من 
اجلودة  مثل  معايير  على  بناء  الفاخرة  سيارتهم 

ومبا  الداخلي،  والتصميم  واألداء  والتكنولوجيا 
يتماشى مع متطلباتهم. واألهم هو أن املهرجان 
أفخم  على  التعرف  فرصة  املشترين  مينح  سوف 
شراء  قرارات  واتخاذ  قرب  عن  السيارات  أنواع 
مدروسة ومبساعدة فريق من اخلبراء والفنيني ذوي 

املهارات العالية.”
وملعرفة املزيد، ميكنكم االتصال مبعرض السيارات 
 .١٧٦٠٤٦٠ هاتف  على  روفر  الند  جاكوار  األوروبية 
روڤر  الند  حول  املعلومات  آخر  متابعة  ميكن  كما 
Euro Motors - Land  Rover Bah-  على صفحة
emlan-@ على إنستجرام  أو  فيسبوك  عبر   rain

droverbahrain، فيما ميكن متابعة آخر املعلومات 
 Euro Motors – صفحة  خالل  من  جاكوار  حول 
Jaguar Bahrainعبر فيسبوك أو إنستجرام على 

.emjaguarbahrain@ حساب
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سيارة BMW 4 Series Coupé اجلديدة كلًيا
جاهزة  اجلديدة   BMW 4 Series Coupé سيارة 
السيارة  من  األحدث  اجليل  يؤكد  لإلطالق. 
السيارات  فئة  من  املقعدين  ذات  الرياضية 
املميز  طابعها  على  احلجم  متوسطة  الفائقة 
بشكل  السيارة  مفهوم  من  كل  تركيز  مع 
مباشر على توفير متعة القيادة الديناميكية من 
الفئة  الكوبيه  الواضح لسيارة  والتميز  ناحية، 
أخرى. هذا  ناحية  BMW من  الثالثة اجلديدة من 
هو الفصل التالي من قصة سيارات كوبيه التي 
إطالق  موعد  األسطورية.   BMW طرازات  ترويها 

السيارة في السوق ابتداًء من أكتوبر 2020.
مختلفة،  مناذج  بخمس  البيع  عمليات  تبدأ 
وهي سيارة BMW M440i xDrive Coupé )معدل 
معدل  كم،   100 لتر/   7.1-6.8 الوقود  استهالك 
غ/   163-155 الكربون:  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
الفئة.  قمة هذه  في  مرة  ألول  تظهر  والتي  كم( 
تسير هذه السيارة بقوة محرك البنزين الرياضي 
بست أسطوانات التي تبلغ 275 كيلو واط / 374 

حصان. تتضمن النماذج املتوفرة أيًضا محركي 
بنزين بأربع أسطوانات، وأخرى مبحرك ديزل بأربع 
ديزل  مبحركي  سيارتان  تنضم  كما  أسطوانات. 

بست أسطوانات إلى اجملموعة في مارس 2021.
السداسي  البنزين  حملرك  هجينة  تكنولوجيا 
األسطوانات وجميع محركات الديزل تعمل على 
مولد  يعزز  الكفاءة.  وحتسني  االستجابة  زيادة 
االنطالق قوة محرك االحتراق بقوة إضافية تبلغ 
8 كيلو واط/11 حصان. وتتمتع جميع محركات 

الديزل اآلن بشاحن توربيني من مرحلتني.
حركة  بناقل  تتمتع  املتوفرة  الطرازات  جميع 
Step-  قياسي بثمان سرعات. ويتوفر ناقل حركة

tronic Sport اختياري بثمان سرعات مع وظيفة 
Sprint اجلديدة ملناورات وتسارع فوري وديناميكي. 
يتوافر نظام BMW xDrive الذكي للدفع الرباعي 
لنسختني من الطرازات عند اإلطالق وأربعة أنواع 

من مارس 2021.
تتمتع سيارة BMW 4 Series Coupé بطابع أكثر 
حدة من سابقتها. تضمن تكنولوجيا الشاسيه 
وبنية اجلسم احملسنة سمات األداء املميزة. باقة 
تزيد من صالبة  التدعيم  مخصصة من عناصر 
اجلسم. مركز اجلاذبية أكثر انخفاًضا مبقدار 21 
مم، والبعد على احملور اخللفي أعرض مبقدار 23 مم 
مقارنة بأحدث سيارة سيدان من الفئة الثالثة 
وزن  ذات  والهيكل  الشاسيه  بنية   .BMW من 
حتسينات   .50:50 بدقة  متوازن  وزن  توزيع  أخف. 
وخفض  الهوائية  الديناميكية  مزايا  تستهدف 

ارتفاع احملور اخللفي.
بخاصية  ومزودة  بالرفع  مرتبطة  مخمدات 
الضبط ضمن التصميم القياسي. نظام تعليق 
صالبة  أكثر  إعداد  مع  االختياري  الرياضي   M
للمخمدات واحلوامل والقضبان املضادة لالنزالق، 
باإلضافة إلى دعامات اجلسم اإلضافية والتوجيه 
نظام  أيًضا:  املتوفرة  اخليارات  املتغير.  الرياضي 
التحكم  يتم  مخمدات  مع  متكيف   M تعليق 
إمكانية  مع   M Sport وفرامل  إلكترونًيا،  فيها 
احلمراء،  أو  الزرقاء  الفرامل  االختيار بني مكابس 
وفرامل M Sport مع وظيفة قفل متغيرة بالكامل 

في الترس التفاضلي اخللفي.
ومستقل  مختلف  السيارة  جسم  تصميم 
مع  اجلديدة   BMW 3 Series عن  واضح  بشكل 
وأبعاد  مذهلة  أمامية  وواجهة  انسيابي  سطح 
 BMW تتبع شبكة  الكوبيه.  مناسبة لسيارات 
تقليد  البارز  العمودي  التصميم  ذات  املزدوجة 
وتعكس  األسطورية  الكوبيه   BMW سيارات 
نوافذ  للمحرك.  العالية  الهواء  تبريد  متطلبات 
قوي،  تصميم  ذات  وأكتاف  عريضة،  جانبية 

وخطوط سقف تعكس الطابع الرياضي.
في  رفيعة  حواف  ذات   LED أمامية  مصابيح 

التصميم القياسي. 

مناذج الطراز:
 	:BMW 420i Coupé سيارة
محرك بنزين رباعي األسطوانات، ناقل حركة Steptronic ثمان سرعات.	 
السعة: 1،998 سم مكعب، القوة: 135 كيلو واط/184 حصان عند 6500-5000 دورة في 	 

الدقيقة،
عزم الدوران األعلى: 300 نيوتن متر )221 رطل قدم( عند 1350 - 4000 دورة في الدقيقة.	 
التسارع ]0 - 100 كم/ساعة )62 ميل/ساعة([: 7.5 ثانية،	 
السرعة القصوى: 240 كم/ساعة )149 ميل/ساعة(.	 
معدل استهالك الوقود: 5.8 - 5.3 لتر/100 كم )48.7 - 53.3 ميل لكل جالون(،	 
 	.Euro 6d :معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 132 – 122 غ/كم، معيار العادم

BMW M440i xDrive Coupé سيارة
محرك بنزين بست أسطوانات، تقنية هجينة 48V )8 كيلو واط/11 حصان(، ناقل حركة 	 

.BMW xDrive ،ثماني سرعات Steptronic
دورة 	   6500  -  5500 عند  واط/374 حصان  275 كيلو  القوة:  2،998 سم مكعب،  السعة: 

في الدقيقة،
عزم الدوران األعلى: 500 نيوتن متر )369 رطل قدم( عند 1900 - 5000 دورة في الدقيقة.	 
التسارع ]0 - 100 كم/ساعة )62 ميل/ساعة([: 4.5 ثانية،	 
السرعة القصوى: 250 كم/ساعة )155 ميل/ساعة(.	 
معدل استهالك الوقود: 7.1 - 6.8 لتر/100 كم )39.8 - 41.5 ميل لكل جالون(،	 
 	.Euro 6d :معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 155-163 غ/كم، معيار العادم
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فريست موتورز تطلق السيارتني 
 G80 و GV80 اجلديدتني جينيسيس

 G80 جينيسيس  سيارتي  انضمام  عن  موتورز  فيرست  أعلنت 
متعددة  رياضية  سيارة  أول   GV80 وجينيسيس  كلياً  اجلديدة 
إلى مستوى جديد  ترتقي  الرياضية  األناقة  االستخدامات حيث 
مع وجود مزايا مشتركة لهوية التصميم مع مجموعة سيارات 
جتربة  الكرام   لعمالئها  موتورز  فيرست  تقدم  كما  جينيسيس. 
الراحة  مزايا  خالل  من  واملتعة  بالراحة  تتميز  متميزة  قيادة 
التي  واملعلومات  للترفيه  املثالية  البيئة  مثل  التقنية  عالية 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  أحدث  على  باالعتماد  توفيرها  يتم 

وتقنيات السيارات املتصلة ونظام تكييف الهواء املبتكر.
فيرست  تستعد  األعزاء،  العمالء  لراحة  املستمر  سعيها  في  و 
موتورز الفتتاح صالة العرض اخملصصة لسيارات جينيسيس في 
فبراير 2021 حيث تعتبر االولى اخملصصة جلينيسيس  في الشرق 

االوسط و من ضمن القالئل في العالم.

“السيارات األوروبية” منوذج ُيحتذى يف تعزيز املساواة بني اجلنسني وتشجيع املرأة على 
العمل يف قطاع السيارات

احتفلت شركة السيارات األوروبية، وهي املستورد 
في  للسيارات  التجارية  العالمات  ألفخم  واملوزع 
املرأة  يوم  مبناسبة  موظفاتها  بجميع  البحرين، 
ووجهت  ديسمبر،  من   1 يوافق  الذي  البحرينية 
الشركة رسالة مصوَّرة عبر مقطع فيديو لنساء 
املتنامي في  دورهن  البحرين حلثهن على مواصلة 

دعم مسيرة التنمية في اململكة.  
التنوع بني  يُحتذى في احتضان  وباعتبارها منوذجاً 
السيارات  شركة  تعتز  املساواة،  وتعزيز  اجلنسني 
جميعاً  وتضعهم  موظفيها  بجميع  األوروبية 
بإلهام  راسخاً  التزاماً  وتلتزم  املساواة  قدم  على 
املرأة وتشجيعها على اغتنام الفرص التي يوفرها 
هي  األوربية  السيارات  وتعتبر  السيارات.  قطاع 
الوكيل الوحيد في البحرين الذي قرر إدخال املرأة 
التسويق  ذلك  في  مبا  القطاع  أقسام  جميع  في 
واخلدمة واملبيعات وإدارة عالقات العمالء والضمان 

واإلدارة واحلسابات واملوارد البشرية.
العام  املدير  مكجولدريك،  ديفيد  السيد  وقال 
السيارات  في  “نحن  األوروبية:  السيارات  جملموعة 
األوربية نهتم بشدة مبوظفيها ونولي دائماً عناية 
املبادرات  من  العديد  في  املساواة  بتحقيق  خاصة 
يحظى  حتى  وذلك  باملوظفني،  اخلاصة  والبرامج 

اجلميع بفرص منو متكافئة”.
جميع  في  التغيير  إحداث  على  قادرة  املرأة  “إن 
دورها  نلمس  أن  بسهولة  وميكننا  القطاعات 
السيارات  في  ونحن  اجملاالت.  هذه  في  املتنامي 
على  وتشجيعها  املرأة  بتمكني  نلتزم  األوروبية 
إفساح  عبر  احليوي  السيارات  لقطاع  االنضمام 
اجملال أمامها للوصول إلى نفس الوظائف والدورات 

التدريبية واحلصول على نفس املزايا.” 
من  العديد  األوروبية”  “السيارات  اتخذت  وقد 
املرأة  بإسهامات  لالحتفاء  العام  هذا  املبادرات 
تشهدها  التي  التنمية  ملسيرة  الداعم  ودورها 
اململكة، والتي كان من بينها تقدمي ِسالل للعناية 
تعاونت  كما  الـ24.  ملوظفاتها  الشخصية 
استشارية  املعتوق،  عبير  السيدة  مع  الشركة 
والتطوير  التدريب  وأخصائية  البشرية  املوارد 
واملؤلفة، وذلك إلنتاج رسالة مصوَّرة وملهمة يتم 
توجيهها ملوظفات الشركة وعمالئها. وتُعتبر هذه 
الرسالة املصورة مبثابة تكرمي جلميع نساء البحرين 
اللواتي يسعني في كل يوم لتحقيق رؤيتهن عبر 

التحلي بالتصميم والشغف.  
على  تعليقها  في  املعتوق،  عبير  السيدة  وقالت 
الرسالة التي يهدف إلى إيصالها مقطع الفيديو: 
وزمان،  مكان  كل  في  فاعالً  دوراً  املرأة  أدت  “لطاملا 
حالياً  العالم  بها  مير  التي  اجلائحة  هذه  وفي 
في  أساسياً  دوراً  نؤدي  أن  النساء  نحن  استطعنا 
اللعبة،  قواعد  تغير  ظل  وفي  انتشارها.  احتواء 
أصبح األمر يتطلب قدراً كبيراً من املرونة واملثابرة 

وااللتزام. وأعتقد أن املرأة البحرينية قد أدت دورها 
في هذا الصدد بكل أناقة وإتقان.” 

الوضع  هي  تصبح  احلياة  تقلبات  ألن  “ونظراً 
املسبوقة،  غير  األوضاع  هذه  مثل  في  الطبيعي 
فقد أظهرت النساء مستوى استثنائياً من القوة 
والرسالة  اجلأش.  برباطة  واالحتفاظ  والثبات 

الرئيسية هي أنه بدون النساء لن يتم أي شيء.” 
وقد مت إطالق الفيديو احتفاالً بيوم املرأة البحرينية 
ومت عرضه عبر قنوات التواصل االجتماعي التابعة 
رسالته  حققت  وقد  األوروبية.  السيارات  لشركة 
جعل  ما  احمللي،  اجملتمع  أفراد  بني  إيجابية  أصداًء 

مقطع الفيديو ينتشر عبر جميع املنصات. 
وتُعتبر فاطمة رضا طالب هي إحدى بطالت شركة 
استشارية  عملت  حيث  األوروبية،  السيارات 
أربع  خدمات ألكثر من خمس سنوات ومت تكرميها 
في  دورها  على  تعليقها  وفي  العام.  هذا  مرات 
الشركة، تقول: “لقد اكتسبت الكثير من اخلبرات 
في عالم السيارات خالل هذه السنوات اخلمسة، 
عبر  األوروبية  السيارات  شركة  حفزتني  ولطاملا 

إرسالي إلى البرامج والدورات التدريبية”. 
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في  موتورز  يورو  شركة  كشفت 
إلى  إضافة  أحدث  عن  البحرين 
فخامًة  األكثر  السيارات  مجموعة 
جوست  طراز  وهو  أال  العالم،  في 

اجلديد من رولز-رويس.
من  محّدد  عدد  الفعالية  حضر 
من  لفيف  إلى  باإلضافة  الضيوف 
البحرين  في  املُهمة  الشخصيات 
وعشاق هذه العالمة الفاخرة وذلك 
موتور  رولز-رويس  عرض  صالة  في 
نوفمبر   5 إلى   1 من  البحرين  كارز 
2020، وقد مت تنظيم الفعالية على 
لقواعد  مراعاةً  أيام  خمسة  مدى 
حيث  االجتماعي  التباعد  وأنظمة 
جوست  طراز  عن  النقاب  كشف  متّ 
اجلديد الذي أسر أنظار ومخّيلة كل 
االستثنائي.  بتصميمه  احلاضرين 
ماكجولدرك،  ديفد  بالضيوف  رّحب 
السيارات  لشركة  العام  املدير 
لسيارات  احلصري  الوكيل  األوروبية 
رولز-رويس البحرين، والذي عّلق قائالً:

“تُعتبر سيارة جوست اجلديدة عمالً 
احلرفية  املهارة  يعكس  إبداعياً 
العالية إذ يهمس فخامًة وال يصرخ 

للفت األنظار. 
املؤّسس  لألب  ملهمة  مقولة  ثّمة 
في  املثالية  “تكمن  للعالمة: 
املثالية  ولكّن  الصغيرة،  التفاصيل 
ونحن  صغير”،  بتفصيل  ليست 
 116 مرور  بعد  صّحتها  نختبر  اآلن 
تتجّسد في سيارة  أنّها  حيث  عاماً 

جوست اجلديدة.”
كما مت اصطحاب الضيوف في جولة 
حيث  السيارة  مزايا  الستعراض 

على  قرب  عن  االّطالع  من  متكّنوا 
تابع  فيما  اجلديدة،  جوست  هوية 

السيد ماكجولدرك قائالً:
سيارة  اجلديد  جوست  طراز  “يُعتبر 
رولز-رويس األكثر تقّدماً من الناحية 
وهو  اآلن،  حتى  التكنولوجية 
في  جناحاً  األكثر  املنتج  على  يتفّوق 
فلسفة  يعكس  إذ  العالمة  تاريخ 
“الفخامة املطلقة” ويتجنّب مظاهر 

الترف الباذخة والسطحية. 
معّقد  إمنا  وبسيط  رائع  منتج  إنّه 
تعبير  أصدق  يشكّل  بحيث  للغاية 

عن جوهر رولز-رويس. 
جوست  طراز  عن  الكشف  ويسرّنا 
أمام  البحرين  في  هنا  اجلديد 
وعمالئنا  اإلعالم  أهل  من  أصدقائنا 

الكرام.”
رولز- من  اجلديدة  جوست  سيارة 

اجلديدة سيارة  تُعتبر جوست  رويس 
رولز-رويس األكثر تقّدماً من الناحية 
املنتج  على  وتتفّوق  التكنولوجية، 
األكثر جناحاً في تاريخ العالمة املمتّد 
الطراز  116 سنة. يعكس هذا  على 
االستثنائي والبسيط واملعّقد في آٍن 
إذ  “الفخامة املطلقة”  معاً فلسفة 
الباذخة  الترف  مظاهر  كل  يتجنّب 
احتياجات  يلبي  فيما  والسطحية، 
ويواكب  طريقة  بأفضل  العمالء 

متطلبات العصر احلديث.
اجلديدة  جوست  سيارة  تقوم 
الهندسي  رولز-رويس  هيكل  على 
املصنوع من األملنيوم الصلب، وتتيح 
إدخال  واملهندسني  للمصّممني 
التكنولوجية  اخلصائص  من  املزيد 
والتوجيه  الرباعي  الدفع  غرار  على 
مسبوق  غير  ثبات  لتوفير  الرباعي 

أثناء القيادة.
اجلديدة  جوست  سيارة  وتضّم  هذا 
املستوي  للهيكل  تعليق  نظام  أول 
املرونة  من  يزيد  بحيث  العالم  في 
أنّها  كما  ملحوظ،  بشكل  والعزم 
مزدوج   V12 توربو  مبحرّك  مزوّدة 
قوة  يولّد  بحيث  لتر   6.75 وبسعة 

571 حصاناً و850 نيوتن متر.
عالوة على ذلك، تفتح األبواب وتغلق 
من  قدر  أقصى  لتحقيق  كهربائياً 
العناصر  ضبط  جرى  وقد  الراحة. 
مشترك  رنني  تردّد  على  الداخلية 
أما  والهدوء.  السكينة  لتوفير 
املضاءة  األمامية  بانثيون  شبكة 
الشهيرة،  رولز-رويس  رموز  فُتنير 
في حني تقّدم السيارة للمرة األولى 
املضاءة  األمامية  الواجهة  ميزة 
حيث حتيط بها أكثر من 850 جنمة. 

رولز-رويس تكشف عن طراز جوست اجلديد 
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شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر تقدم عروض متويل حصرية لسيارة ديفندر اجلديدة

’الزياين للسيارات‘ تطلق ختفيضات التصفية 2020 على مجيع موديالت ’ميتسوبيشي‘

أعلنت شركة السيارات األوروبية، الوكيل واملوزع 
الفخمة  روڤر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
حصرية  عروض  إطالق  عن  البحرين،  مملكة  في 
العمالء  من  للعديد  الفرصة  إلعطاء  للتمويل 
ذات  ديفندر  روڤر  الند  سيارة  بقيادة  لإلستمتاع 

القدرات واإلمكانات العالية.
جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  أعلنت  كما 
لتقدمي  للتأجير  الزياني  مع  شراكه  روڤر  الند 

التمويل.  برنامج 
ديفندر  سيارة  إمتالك  اآلن  العمالء  بإستطاعة 
بقسط  بالكامل  الصيانة  تشمل  اجلديدة 
مدى  على  بحريني  دينار   ٥٩٩ بقيمة  شهري 

سيارات  جميع  تصميم  مت  فقط.  شهراً   36
بأربع  ويتوافر  تقليدي  بشكل  اجلديدة  ديفندر 
باقة  املستكشف،  باقة  لألكسسوارات:  باقات 
وتتميز  املدينة   باقة  الريف،  باقة  املغامرات، 
حياة  أسلوب  لتناسب  محدودة  غير  بإمكانيات 

كل عميل.
لشركة  العام  املدير  مكجولدريك،  ديفيد  قال 
السيارات األوروبية:” كجزء من جهودنا املستمرة 
لعمالئنا  نقدم  أن  يسعدنا  العمالء،  رضا  لتوفير 
األوفياء واحملتملني برنامج متويل حصري لتسهيل 
اجلديدة  ديفندر  روفر  الند  سيارة  شراء  عملية 
األيقونية. كما ميكن للعمالء حجز اختبار القيادة 

بنا.  اخلاصة  السيارات  االتصال مبعرض  عن طريق 
ملعرفة  سترة  في  املعرض  لزيارة  اجلميع  ندعو 

املزيد حول اخليارات املالية اخملتلفة املتاحة.”
مبعرض  االتصال  ميكنكم  املزيد،  وملعرفة   
هاتف  على  روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
1760460. كما ميكن متابعة آخر املعلومات حول 
 Euro Motors - Land صفحة  على  روڤر  الند 
Rover Bahrain عبر فيسبوك أو إنستجرام على 
@emlandroverbahrain، فيما ميكن متابعة آخر 
 Euro صفحة  خالل  من  جاكوار  حول  املعلومات 
أو  فيسبوك  عبر   Motors – Jaguar Bahrain

. emjaguarbahrain@ إنستجرام على حساب

املوزّع  للسيارات،  الزياني  شركة  قامت 
في  ميتسوبيشي  لسيارات  احلصري 
آخر  عن  مؤخرًا  باإلعالن  البحرين،  مملكة 
سيارات  جميع  على  التصفية  عروض 
عبر  وذلك   ،2020 للعام  ميتسوبيشي 
على  الدنانير  آالف  تصل حتى  تخفيضات 
حتى  العرض  ويستمر  املوديالت.  جميع 
الزبائن  ليمنح  ديسمبر،  شهر  نهاية 
تخفيضات  من  لالستفادة  الفرصة 
ميتسوبيشي  موديالت  جميع  على  كبرى 
اجلديدة هذا العام وبأسعار لم يسبق لها 

وسيارات  السيدان  سيارات  ذلك  في  مبا  مثيل، 
الدفع الرباعي وشاحنات البيك أب. 

تشتمل العروض على سيارة سبيس ستار، والتي 
تباع بسعر 3,399 دينار بحريني فقط، إضافة إلى 
والتي  أتراج،  األنيقة  االقتصادية  السيدان  سيارة 
تباع بسعر 3,499 دينار بحريني فقط. عالوةً على 
ذلك، يشمل العرض أيًضا سيارات الدفع الرباعي 
بدًءا  الرائدة من ميتسوبيشي بأسعار مخفضة، 
 )SUV( األغراض  متعددة  الرياضية  السيارة  من 
 7,349 بسعر  تباع  والتي   ،ASX األداء  وعالية 
بحريني  دينار   7,699 وبسعر  فقط  بحريني  دينار 

املميزات  ذو  احلصري   ‘Black Sam’ إلصدار  فقط 
اإلضافية.

للسيارات  الزياني  تعرض  ذلك،  إلى  إضافًة 
واحدة  تعتبر  والتي  أوتالندر،  القوية   SUV سيارة 
 7,999 بسعر  فئتها،  في  املوديالت  أفضل  من 
 SUV سيارة  تباع  حني  في  فقط،  بحريني  دينار 
بسعر  كروس  إكليبس  والشبابية  الرياضية 
األمثل  اخليار  لتكون  فقط،  بحريني  دينار   8,399
واستهالك  التسارع  يعشقون  الذين  ألولئك 
بالقوة  املولعون  للسّواق  أما  االقتصادي.  الوقود 
الزياني  شملت  فقد  الطريق،  على  والسيطرة 
في  باجيرو  ميتسوبيشي  أيًضا سيارة  للسيارات 

العرض، حيث تتوفر فئة 3.5 لتر SM بسعر 
لتر   3.8 وفئة  فقط،  بحريني  دينار   9,999
فقط.  بحريني  دينار   13,499 بسعر   Full
كما تشمل عروض التصفية كذلك سيارة 
مونتيرو سبورت،  والرياضية  املتطورة   SUV
بحريني  دينار   12,499 بسعر  تباع  والتي 
أب(  )بيك  الصغيرة  النقل  وشاحنة  فقط، 

القوية بسعر 7,449 دينار بحريني فقط. 
واألسعار  القوي  العرض  هذا  على  عالوةً 
الزياني  شركة  لعمالء  ميكن  احلصرية، 
الضمان  من  أيًضا  االستفادة  للسيارات 
ملسافة  أو  سنوات   10 ملدة  الشركة  من  احلصري 
إلى  إضافة  أواًل،  يأتي  أيهما  كيلومتر،  مليون 
 10 ملدة   7/24 الطريق  على  املساعدة  خدمة 
سنوات. للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع 
صالة عرض شركة الزياني للسيارات في املعامير 
املوقع  زيارة  ميكنكم  أو   ،973+  17  703703 على 
 .)www.mitsubishi-motors.com.bh( اإللكتروني 
كونوا على تواصل دائم مع الزياني للسيارات عبر 
 )ZMotorsbh( فيسبوك  على  صفحاتنا  متابعة 
آخر  على  لإلطالع   )zayanimotors( وإنستغرام 

األخبار.
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شاحن  ذي  مبحرّك  جديد  قوي  طراز  طرح  إن 
اإلطالق  عملية  محور  يشكّل  توربيني 
 ZS أوفر  الكروس  مركبة  من  األحدث  للجيل 
 )MG Motor( موتور‘  جي  ’إم  من  الشهيرة 
أيضاً  تنضم  وسوف  األوسط.  الشرق  في 
مبحرّك  نسخة  اجلديد   MG ZST طراز  إلى 
التجارية  العالمة  قيام  مع  ليتر   1.5 سعة 
بشكل  مجموعتها  بتعزيز  املنشأ  بريطانية 
مع  جديد  حديث  مبظهر  تتمّتع  بحيث  بارز 
وقيمة  التجهيزات  من  أعلى  مستويات 
أسعار  تبدأ  أن  املتوقَّع  ومن  للمال.  أفضل 
اجلديدة   MG ZST أوفر  الكروس  مركبة 
احتساب  )دون  أمريكياً  دوالراً   12,625 من 
الضريبة على القيمة املضافة( *. وقد تتباين 

األسعار قليالً حسب كل سوق
متّيزت  التي   ،MG ZS من  األول  اجليل  لعب 
املرتفع،  السعر  دون  لكن  راٍق  بتصميم 
أنحاء  مبختلف  الشركة  جناح  في  بارزاً  دوراً 
املنطقة. ومع بيع نحو 5,000 مركبة، ساعدت 
 MG الركائز لشركة  ZS األساسية في إرساء 
بحيث  الرئيسية  مجموعتها  توّسع  كي 
بكونها  تتمّيز  التي  الطرازات  بعض  اآلن  توفر 
السوق.  في  وجتهيزاً  واعتمادية  أناقة  األكثر 
ZS، وباألخص  ومن شأن اجملموعة اجلديدة من 

ZST، أن ترتقي بهذا إلى مستويات أعلى.
َّدة مبحرّك سعة 1.3  تأتي MG ZST اجلديدة مزو
يولّد  حصاناً   160 قّوة  توربيني  بشاحن  ليتر 
ويتصل  نيوتن-متر   230 قدره  أقصى  عزماً 

سرعات  ست  من  أوتوماتيكية  تروس  بعلبة 
ن  وحتسِّ للسرعات.  أسلس  تبديل  لعمليات 
 MG ZS مركبة  أداء  اجلديدة  الوحدة  كثيراً 
1.3 ليتر بالشاحن  احملدَّثة. ويتيح احملرّك سعة 
التوربيني تسارعاً من نقطة الثبات التام إلى 
9.8 ثواني*  100 كيلومتر بالساعة في غضون 
قصوى  سرعة  إلى  الوصول  إمكانية  مع 
احملرّك  يكّمل  وهو  كلم/س**.   185 قدرها 
ليتر   1.5 سعة  الوقود  باستهالك  الفّعال 
لكل  ليتر   6.2 مقدارها  بكفاءة  يتمّتع  والذي 

للظروف(. )وفقاً  100 كيلومتر** 
بارزة  تعزيزات  من  اجلديدة  الطرازات  تستفيد 
حد  على  والداخل  اخلارج  من  للتصميم 
التصميمية   MG لغة  مع  توافقاً  وذلك  سواء، 
 ZS طرازات  جميع  وتتمّيز  العصرية. 

ومجموعات  جديد  سداسي  أمامي  بشبك 
أعيد   LED نوع  من  وخلفية  أمامية  أضواء 
الرياضي  املظهر  ينعكس  بينما  تصميمها، 
واألضواء  الشبك  على  السوداء  اللمسة  عبر 
ومرايا  الضباب،  مصابيح  وإطار  األمامية 
الرؤية اخللفية، والعتبات اجلانبية والعجالت.

من أبرز عناصر جذب املبيعات اخلاّصة مبركبة 
MG هي توفر اخلصائص التي تتواجد عادة في 
إضافية.  تكلفة  دون  ولكن  األرقى،  السيارات 
حيث  هذا،  عن  اجلديدة   MG ZS تختلف  وال 
بكاميرا  قياسياً  َّدة  مزو الطرازات  كل  تأتي 
وعجالت  اخللفي،  للركن  استشعار  وجهاز 
 HD ملس  وشاشة  بوصة،   17 قياس  سبيكية 
An-و  CarPlay تقنيتي  مع  بوصة   10.1  قياس

املالحة،  التحكّم بسرعة  ومّيزة   ،droid Auto

العالمة  لدى  أوفر  الكروس  مركبات  من  زة  املعزَّ اجملموعة  قلب  تشّكل  اجلديدة   MG ZST
التجارية بريطانية املنشأ
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“السيارات األوروبية تطلق عروضًا ال ُتقاَوم خلدمات ما بعد البيع ومحلة للضمان املمتد

وهي  األوروبية،  السيارات  شركة  أطلقت 
جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع  املستورد 
الندروفر الفاخرة في البحرين، عروضاً حصرية 
املمتد  البيع وحملة للضمان  خلدمات ما بعد 

جملموعة سيارات جاكوار والند روفر. 
وتتميز طرازات جاكوار والندروفر املتنوعة لدى 
واألناقة  بالفخامة  األوروبية  السيارات  شركة 
متطلبات  تلبي  يجعلها  ما  واملتانة،  والتنوع 
أسلوب حياة كل عميل وتوافق أسلوب قيادته 
وذوقه الشخصي. وميكن للعمالء االختيار من 
ورينج  روفر  رينج  طرازات  من  رائعة  مجموعة 
روفر سبورت ورينج روفر فيالر ورينج روفر إيفوك 

اجلديدة وديسكفري ونيو ديسكفري سبورت ونيو 
ديفيندر. أما جناح جاكوار احليوي فيضم طرازات 
وجاكوار  بيس  إي  وجاكوار  بيس  أف  جاكوار 
بالكامل آي بيس وجاكوار أف تايب  الكهربائية 
إي اجلديدة وجاكوار أكس  اجلديد وجاكوار إكس 

أف وجاكوار أكس جي.
العمالء  سيارات  إبقاء  تستهدف  ألنها  ونظراً 
أطلقت  فقد  عليها،  االعتماد  وميكن  آمنة 
ما  خلدمات  فريدة  عروضاً  األوروبية”  “السيارات 
وتتضمن  املمتد.  للضمان  وحملة  البيع  بعد 
احلملة عروضاً على اإلطارات وهي “اشتِر إطارين 
واحصل على إطارين إضافيني لطرازّي رينج روفر 
طرازات  على  فقط  )يَسري  سبورت  روفر  ورينج 

الفرامل  وحملة   )2020 إلى   2013 من  السنوات 
وخصماً  للفرامل  مجانياً  فحصاً  تقدم  وهي 
وباإلضافة  املُكتشفة.  اإلصالحات  على  خاصاً 
روفر  الند  جاكوار  طرازات  جميع  وفي  ذلك،  إلى 
ميكن  سنوات،  سبع  عن  عمرها  يزيد  التي 
فحص  وإجراء  ح  واملُرشِّ الزيت  تغيير  للعمالء 
ديناراً   55 مبلغ  مقابل  السيارة  حلالة  إلكتروني 
بحرينياً فقط )يشمل ضريبة القيمة املضافة(. 
  وتتضمن احلملة اجلديدة للضمان املمتد باقات 
ميكن  والتي  بينها،  من  االختيار  ميكن  متعددة 
سنوات  اخلمس  ضمان  إلى  باإلضافة  شراؤها 
أو  أشهر  ستة  الباقات  هذه  وتشمل  املوجود. 
 25 أو  شهراً  و12  أوالً،  يأتي  أيهما  كم،   12500
50 ألف  أو  أوالً، و24 شهراً  ألف كم، أيهما يأتي 

كم، أيهما يأتي أوالً، و 36 شهراً أو 75 ألف كم، 
املمتد  الضمان  وتسري حزمة  أوالً.  يأتي  أيهما 
بداية  الندروفر  جاكوار  سيارات  جميع  على 
متديد  أيضاً  2017 وميكن  إلى   2011 من طرازات 

الصالحية للراغبني في راحة بال دائمة.  
وحفاظاً على رضا العمالء حتى بعد مرور فترة 
السيارات  تقدم  السيارة،  شراء  على  طويلة 
األوروبية رعاية متخصصة من قبل خبراء تصليح 
غيار  قطع  ويستخدمون  عالياً،  تدريباً  َّبني  مدر
الندروفر األصلية فقط لضمان اجلودة واملوثوقية. 
وتتضمن خطة الضمان املمتد تغطية شاملة 
بحسب  والكهربائية،  امليكانيكية  لألعطال 
مستوى التغطية الذي اختاره العميل، بداية من 

البرونزي والفضي والفضي + والبالتيني. 
وميكن أيضاً للعمالء شراء باقات الضمان املمتد 
إذا توفرت شروط معينة، وهي  االختيارية، فيما 
وإصالح   ، النقاط  متعددة  فحص  عملية  إمتام 
وإمتام  اخلطة،  شراء  قبل  موجودة  مشكالت  أي 
الدورية  الصيانة  أعمال  وتنفيذ  اخلدمات  جميع 
للجدول  وفقاً  أو  ذلك  السيارة  تتطلب  حينما 
الزمني املوَصى به، وبحسب متطلبات الشركة 
 42 جتاوز  قد  السيارة  عمر  يكون  وأن  املصنعة، 
شهراً من تاريخ التسجيل األول، وأال يتجاوز عدد 
يكون  وأن  262500 كم،  املقطوعة  الكيلومترات 

عمر السيارة 114 شهراً أو أقل.  

وكاالت  كإحدى  دورها  على  مؤكدة 
دول  منطقة  في  الرائدة  السيارات 
قامت  اخلليجي،  التعاون  مجلس 
الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة 
ميتسوبيشي  لسيارات  احلصري 
مؤخرًا  البحرين،  مملكة  في  فوسو 
بإطالق “عرض اخلمس جنوم” احلصري، 
رائعة  صفقات  عمالئها  مينح  والذي 
على أسطولها املتميز من شاحنات 

كانتر. 
شاحنات  العرض  ويشمل  هذا 
من  سلسلة  ضمن  ويأتي  كانتر، 
التي  املميزة  والصفقات  العروض 
العام  طيلة  عنها  اإلعالن  يتم 
للسيارات  الزياني  شركة  قبل  من 
مينحهم  مما  لعمالئها،  حصريًا 
من  وميكنهم  عديدة  امتيازات 
مجانية  بخدمات  االستمتاع 

مخفضة. وأسعار 
عنوان  يحمل  العرض  أن  وحيث 

سوف  جنوم”،  اخلمس  “عرض 
خمس  على  العمالء  يحصل 
عملية  كل  مع  رئيسية  مزايا 
كانتر،  شاحنات  من  جديدة  شراء 
ملدة  اجملاني  التأمني  ذلك  ويشمل 
املضافة  القيمة  وضريبة  عام، 
الصدأ  من  احلماية  وطالء  اجملانية، 
وأقساط  اجملاني  والتسجيل  اجملاني، 

منخفضة.    شهرية 
قوية  بأنها  كانتر  شاحنات  تتميز 
وذات  االستخدامات  ومتعددة 
وهي  األمان،  من  عالية  درجات 
بكفاءتها  العالم  حول  معروفة 
يجعلها  مما  ومتانتها،  العالية 
من  للعديد  النجاح  ركائز  إحدى 
التجارية.  واألنشطة  الشركات 
اإلنتاج  بجودة  كانتر  وتتميز 
إلى  إضافة  واملعتمدة،  العالية 
القوي  ومحركها  والراحة  األمان 
واإلقتصادي، لتكون شاحنات كانتر 

’الزياين للسيارات‘ تطلق ’عرض اخلمس جنوم‘ على شاحنات ’كانرت‘

شركة  ألي  القيمة  األصول  إحدى 
جتارية.

زيارة  يرجى  املعلومات،  من  للمزيد 
في  للسيارات  الزياني  شركة 
على  االتصال  أو  املعامير  منطقة 
متابعة  ميكنكم  أو   ،17703703
على  صفحاتنا  على  أخبارنا 

فيسبوك )ZMotorsbh( وإنستغرام 
ميكنكم  أو   ،)zayanimotors(
لشركة  اإللكتروني  املوقع  زيارة 
www.zmotors.( الزياني للسيارات 

العروض  آخر  على  لإلطالع   )com
العرض  يسري  اجلديدة.  واملوديالت 

محدودة.  لفترة 
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هيونداي موتور تفوز جبائزة أفضل تصميم للسيارات لعام 2020 
موتور  هيونداي  شركة  حصدت 
تصميم  ألفضل   2020 عام  جائزة 
Con- “املفهوم فئة   -  للسيارات 

دزاين”  أند  “أوتو  مجلة  من   -“  cept
 EV بروفيسي  العاملية عن سيارتها 
مرة  ألول  ظهرت  التي  الكهربائية 

في وقت سابق من هذا العام.
وصفت  التي  بروفيسي،  واحتلت 
النموذجية،  الكهربائية  بالسيارة 
“املفهوم”  فئة  في  األولى  املرتبة 
هوية  به  جتمع  الذي  لألسلوب 
الذي  احلسي  الرياضي  التصميم 
التصميم  مع  هيونداي،  به  تشتهر 
املستقبلي الذي يركز على تأسيس 
البشر  بني  وعاطفية  قوية  عالقة 

والسيارات.
بسيارة  التحكيم  جلنة  وأشادت 
ذو  الديناميكي  لشكلها  بروفيسي 
من  واملستوحى  الطبيعية  اخلطوط 

التي  االنسيابية  السيدان  سيارات 
وثالثينيات  اشتهرت في عشرينيات 
الشتمال  باإلضافة  املاضي،  القرن 
االبتكارات  من  عدد  على  السيارة 
املصممة  اإلطارات  مثل  التقنية 
الستخراج  املروحة  غرار  على 
حتتوي  ال  كما  تلقائيا،  احلرارة 
التقليدية  الشبكة  على  بروفيسي 
ال  بحيث  األمامية  املصابيح  بني 
بالطاقة  تعمل  التي  السيارة  تشبه 
التقليدية، وتتصل اإلضاءة االمامية 
PIX-  ببعضها بلوحة إضاءة منقطة

مع  البكسل  تصميم  ويتكرر   ،EL
التي تضفي على  اخللفية  املصابيح 
بالسيارات  شبيهاً  مظهراً  السيارة 

الرياضية.
يوب  سانغ  صرح  اجلائزة  ومبناسبة 
العاملي  التصميم  مركز  رئيس  لي، 
لهيونداي قائال: “لقد كان من دواعي 

املطور  الفريق  مع  العمل  سروري 
للغاية  وأسعدنا  بروفيسي،  لسيارة 
الفوز بهذه اجلائزة املرموقة لتصميم 
نطور  عندما  اننا  والواقع  السيارات، 
تكون  أن  نتعّمد  فإننا  سياراتنا 
ملهمة ومبتكرة من جميع اجلوانب 
أو  احلديث  شكلها  حيت  من  سواء 
بروفيسي  ومع  للتنقل.  تقنياتها 
تفاؤلنا  السيارة  تعكس  أن  حاولنا 
إنحناء  خطوط  باعتماد  باملستقبل 
تقدم  للغاية  مبسطة  فريدة 
لكن  للسيارة  الكالسيكي  الشكل 

مستقبلية”.   بروح 
الطابع  بروفيسي  سيارة  وتعكس 
الرياضي احلسي بطرق عدة ومبتكرة، 
فتتجلى هوية هذا التصميم بشكل 
وجود  مع  اجلانبي  اجلزء  في  واضح 
من  ميتد  واضح  وحيد  إنحاء  خط 
األمام إلى اخللف مينح مظهرا رياضيا 

شركة السيارات األوروبية تكشف عن تشكيلة من طرازات جاكوار والند روفر للعام اجلديد 2021
تستعد شركة السيارات األوروبية، وهي املستورد 
واملوزع احلصري لسيارات جاكوار الندروفر الفاخرة 
 2021 في مملكة البحرين، الستقبال العام اجلديد 
من  ومثيرة  جديدة  تشكيلة  بإطالقها  وذلك 

طرازات جاكوار والندروفر 2021. 
هذا  موعد  على  السيارات  اق  عشَّ يكون  وسوف 
شركة  تقدم  حيث  واملتعة  اإلثارة  مع  الشهر 
ومذهلة  جديدة  مجموعة  األوروبية”  “السيارات 
تبدأ  حيث   ،2021 الندروفر  جاكوار  طرازات  من 
ذلك بطراز “رينج روفر 2021” و”رينج روفر سبورت 
طرازات  مع  موعد  على  سيكونون  كما   .”2021
“رينج روفر فيالر” و”الند روفر ديفندر 110” في يناير 
كل  وصول   2021 فبراير  سيشهد  فيما   ،2021
بيس”  “أف  وجاكوار   ”2021 إيفوك  روفر  “رينج  من 
للعام  تشكيلتها  الشركة  تختتم  ثم  اجلديدة، 
تايب”  و”إي  بيس”  “إي  جاكوار  بطرازات  اجلديد 
إطالقها  املقرر  من  والتي   ”90 ديفندر  و”الندروفر 

في مارس املقبل 2021. 
اجلديدة،  الطرازات  هذه  إطالق  على  تعليقه  وفي 
العام  املدير  ماكجولدريك،  ديفيد  السيد  قال 
عن  “بالنيابة  األوروبية:  السيارات  جملموعة 
يسعدني  الندروفر،  جاكوار  األوروبية  السيارات 
من  واملثيرة  اجلديدة  التشكيلة  عن  أعلن  أن 
 ،2021 اجلديد  للعام  والندروفر  جاكوار  طرازات 
األشهر  خالل  البحرين  في  إطالقها  سيتم  والتي 
العام  بنهاية  نحتفل  اآلن  ونحن  املقبلة.  القليلة 
بإطالق الطرازين املشهورين رينج روفر ورينج روفر 

سبورت، ثم سنواصل احتفاالتنا مع طرازات رينج 
روفر فيالر وإيفوك وديفيندر االستثنائية.” 

يتهيأون الختبار  لدينا  جاكوار  اق  أن عشَّ واثق  “أنا 
بيس  وإي-  بيس  أف-  مثل  طرازات  وكفاءة  براعة 
توفير  إلى  نسعى  دائماً  ونحن  اجلديدة.  وأف-تايب 

لعمالئنا  السيارات  تكنولوجيا  في  املزايا  أحدث 
قيادتها  بتجربة  لالستمتاع  ندعوهم  ثم  ومن 
لدينا. ونأمل أن يتواصل هذا الزخم خالل األشهر 
2021 عاماً  القليلة املقبلة ونتطلع أن يكون عام 

مزدهراً.” 

UPCOMING 2021 JAGUAR MODELS
FEBRUARY
NEW JAGUAR F-PACE

MARCH
NEW JAGUAR E-PACE

NEW JAGUAR F-TYPE

UPCOMING 2021 LAND ROVER MODELS
2020 
December
2021 Range Rover
2021 Range Rover Sport

2021 
January 
2021 Range Rover Velar 
2021 Land Rover Defender 110 

February 
2021 Range Rover Evoque 

March 
2021 Land Rover Defender 90
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“فريست موتورز” تطلق عروض نهاية العام املميزة 
لعمالء “جينيسيس”

املوزع  موتورز”،  “فيرست  أطلقت 
الرسمي لعالمة “جينيسيس” في مملكة 
العروض احلصرية  البحرين، مجموعة من 
اقتراب  مبناسبة  لعمالئها  واجلديدة 
فرصة  لهم  لتوفر   2020 العام  نهاية 
املفضلة  سيارتهم  بقيادة  االستمتاع 

“جينيسيس”. من 
شهر  خالل  املميزة  العروض  هذه  تتيح 
لتوفير  للعمالء  تُكرر  ال  فرصة  ديسمبر 
1400 دينار لدى شراء سيارة “جينيسيس 
)مع  فقط  دينار   17800 بسعر   ”G70
تسجيل  مع  املضافة(  القيمة  ضريبة 
مجاناً،  كامل  عام  ملدة  وتأمينها  السيارة 
خدمة  إلى  إضافة  احلياة،  مدى  وضمان 
ملدة   )Genesis Concierge Service(
الدفعة  سداد  للعمالء  وميكن  عامني، 
األولى من ثمن السيارة بعد أربعة أشهر.

مجموعة  العروض  هذه  وتشمل 
باختيار  للراغبني  املزايا  من  متنوعة 
سيارات  مجموعة  من  اجلديدة  سيارتهم 
كل  سيحصل  حيث  “جينيسيس”. 
على  أحالمه  سيارة  شرائه  لدى  عميل 
عقد خدمة ملدة خمس سنوات أو ملسافة 
كافة  ذلك  ويغطي  كيلومتر،  ألف   100
ملكية  جتربة  لضمان  الصيانة  أعمال 
املتاعب.  من  وخالية  ومريحة  مميزة 
من  ضماناً  اإلضافية  املزايا  تشمل  كما 
سنوات  خمس  ملدة  املصنعة  الشركة 
الكيلومترات،  من  محدود  غير  لعدد  أو 
على  املساعدة  خدمة  إلى  إضافة 
من  يعزز  مما  سنوات،  خمس  ملدة  الطريق 

خالل  باالرتياح  وشعورهم  العمالء  ثقة 
مرحلة اتخاذ قرار الشراء. 

الشهر  هذا  لعمالئها  جينيسيس  وتوفر 
وهما:  اجلديدة،  طرازاتها  من  اثنني  أيضاً 
سيارة  أول   GV80و كلياً،  اجلديدة   G80

االستخدامات. متعددة  رياضية 
بالطابع  اجلديد  بجيلها   G80 تتميز 
هذه  به  تشتهر  الذي  األنيق  الرياضي 
العالمة املرموقة، وقد مت إطالقها ألول مرة 
في كوريا في شهر مارس املاضي، ويتسم 
ومن  مميزة  تصميم  بعناصر  العام  موديل 
الضخمة  األمامية  الشبكة  ضمنها 
املبطنة  املزدوجة  الرباعية  واملصابيح 

جينيسيس. شعار  من  واملستوحاة 

رياضية  سيارة  أول   GV80 تنضم  كما 
تشكيلة  إلى  االستخدامات  متعددة 
سيارات  جانب  إلى  جينيسيس  سيارات 
كلياً،  اجلديدة   G90و  G80و  G70 السيدان 
هوية  بعناصر  جميعها  تشترك  والتي 
جينيسيس.  لعالمة  الفريدة  التصميم 
واخلارجي  الداخلي  التصميم  تطوير  ومت 
بني  بالتعاون  اجلديد  الطراز  لهذا 
في  للتصميم  جينيسيس  استوديوهات 
املتحدة  والواليات  اجلنوبية  كوريا  من  كل 

وأملانيا.
عروض  حول  املعلومات  من  وملزيد 
فريق  مع  للتواصل  أو  احلالية  جينيسيس 
املوقع  زيارة  يرجى  موتورز”،  “فيرست 
https://www.genesis.( اإللكتروني: 

.)com/bh/en/genesis.html
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لعمالء  توفيرها  عبر   )MG( جي‘  ’إم  تتمّيز 
الشرق  أنحاء  مختلف  في  اجلدد  السيارات 
على  املنطقة  في  األفضل  الضمان  األوسط 
األوقات  هذه  في  خصوصاً  اجلديدة،  السيارات 
حيث  التحّديات،  من  الكثير  تشهد  التي 
ذا  أمراً  املتوقَّعة  غير  التكاليف  تفادي  أصبح 
السياق،  هذا  ضمن  السابق.  من  أكثر  أهمية 
من  الواسعة  اجملموعة  طرازات  جميع  حتظى 
املنشأ  بريطانية  التجارية  العالمة  مركبات 
 6 بضمان رائد في قطاع السيارات ميتّد لفترة 

200,000 كلم* من املصنِّع مباشرة. سنوات / 
راحة  عن  يبحثون  العمالء  أن  جي‘  ’إم  وتعي 
البال عندما يتعّلق األمر بامتالك سيارة تتمّيز 
األدنى  املستوى  وتتطّلب  عالية  باعتمادية 
الضمان  شأن  ومن  البيع.  بعد  ما  خدمات  من 
األفضل في املنطقة املمتّد 6 سنوات أو مسافة 
إلى  يشير  أن  أوالً(  تأتي  )أيهما  كلم*   200,000
مستويات الثقة العالية التي تضعها العالمة 
التجارية في منتجاتها، وهذا األمر يسري على 
جميع الطرازات، مبا فيها MG HS الفائزة بلقب 
 MG5سيارة العام في الشرق األوسط 2020‘، و’
مدَمجة‘،  شبه  سيدان  ’أفضل  بلقب  الفائزة 
وكذلك املركبة الرياضية متعّددة االستعماالت 

.MG RX8 سباعية املقاعد طراز )SUV(
دون  العمالء  يستفيد  الضمان،  لهذا  وبناًء 
والتبديل  التصليح  عمليات  من  تكلفة  أي 
خالل  العمل  عن  تتوقّف  قطعة  ألي  والتعديل 

في  أو  تصنيعي  عيب  بسبب  الضمان  فترة 
الثقة  وهذه  جي‘.  ’إم  وكالء  لدى  وذلك  املواد، 
يفرضها  التي  التحّديات  على  أيضاً  تنحسب 
اخلليجي  التعاون  مجلس  في  القاسي  املناخ 
حيث  املنطقة،  في  املوجودة  السيارات  على 
حتصل السيارات أيضاً على ضمان ضد الثقوب 
لهذا،  إضافة  كلم*.   200,000  / سنوات   6 ملّدة 
جي‘  ’إم  مركبات  على  الضمان  نقل  ميكن 
لن  امللكية  تغيير  أن  يعني  مما  اجلدد،  ملالكيها 

يؤثّر على ضمان ’إم جي‘.
خدمات  أفضل  العمالء  مبنح  جي‘  ’إم  تلتزم 
هذا  بتحقيق  ويساعد  البيع،  بعد  ملا  ممكنة 
صة  اخملصَّ املتطّورة  احلديثة  املنشأة  الشيء 
متر   8,000 مساحتها  والبالغة  للمستودع 
علي‘  جلبل  احلرّة  ’املنطقة  في  والواقعة  مربّع 

ص  ’مركز توزيع القطع‘ املتخصِّ بدبي. ويضمن 
مبعّدل  الغيار  قطع  بتوفير  حالياً  يقوم  الذي 
سريعة  تسليم  أوقات  حتقيق  باملئة،   94
للعمالء  اخلدمات  بتوفير  األمر  يتعّلق  عندما 
التعاون  مجلس  ذلك  في  مبا  املنطقة،  في 
اخلليجي، لبنان، العراق واألردن. وتعمل ’إم جي‘ 
الرائدة  األوروبية  الشركات  من  مجموعة  مع 
ضمن قطاع السيارات ألجل توفير قطع الغيار 
 ،)Delphi( ’دلفي‘  بينها  ومن  اجلودة  عالية 
Mi-( ’ميشالن‘   ،)Continental )’كونتيننتال‘ 

 ،)Bosch( ’بوش‘   ،)TRW( دبليو‘  آر  ’تي   ،)chelin
 )Valeo( ’فاليو‘   ،)Hella( ’هيال‘   ،)Beru( ’بيرو‘ 

.)Sandan( ‘و’ساندان
حول هذا، قال توم لي، املدير التنفيذي لشركة 
نعمل  “نحن  األوسط‘:  الشرق  موتور  جي  ’إم 
عن قرب مع وكالئنا لتوفير خدمات استثنائية 
ملا بعد البيع والوصول السريع إلى قطع الغيار 
بتحقيق  جي‘  ’إم  وتلتزم  واألصلية.  األساسية 
الضمان  ومع  العمالء،  رضى  مستويات  أعلى 
جتربة  توفير  ميكننا  نقّدمه،  الذي  الشامل 
عمالئنا  جلميع  مشاكل  أي  من  خالية  خدمة 
على  للحفاظ  بنا  ثقتهم  يضعون  الذي 

سياراتهم بأفضل حالة..”
من  صة  متخصِّ شبكة  جي‘  ’إم  لدى  يوجد 
في  خدمة  مركز  و29  بالتجزئة  بيع  موقع   30
منها  كل  األوسط،  الشرق  أنحاء  مختلف 
العمالء.  خدمة  معايير  أعلى  يوفر 
جي‘  ’إم  موّظفي  كل  يخضع  كما 
مة بشكل  لتدريبات مكثَّفة مصمَّ
خاص ألجل خدمة كافة عمالء 
’إم جي‘ في املنطقة بشكل 

أفضل.

’إم جي‘ تقّدم ضمان 
املصنِّع األفضل يف 
املنطقة على مجيع 

سيارات ’إم جي‘ مبختلف 
أحناء الشرق األوسط
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عن  اليوم  موتور  هيونداي  شركة  كشفت 
إن  سوناتا  طراز  حول  التفاصيل  من  املزيد 
الين- N Line لعام 2021، والتي تأتي بشكل 
على  واجلاذبية  اإلثارة  يضفي  كلًيا  جديد 

السيدان متوسطة احلجم.  فئة سيارات 
دخول  نقطة  تكون  الين  إن  سوناتا  صممت 
عالية  “إن”  التجارية  العالمة  إلى  مميزة 
بتصميمها  تتميز  والتي  لهيونداي،  األداء 
ويكمل  لألداء.  القوية  وترقياتها  املتطور 
سوناتا  تشكيلة  توسيع  الين”  “إن  طراز 
وسوناتا  سوناتا  إطالق  بعد  هيونداي،  من 
تلبي  والتي   ،2019 عام  في  اجلديدة  هايبرد 

العمالء. احتياجات قاعدة واسعة من 
اجلديدة،  السيارة  عن  الكشف  ومبناسبة 
رئيس  الرئيس،  نائب  بانغ سون جيونغ،  قال 
وأفريقيا:  األوسط  الشرق  منطقة  عمليات 
تكسب  أن  سواناتا  هيونداي  “استطاعت 
والعمالء،  القيادة  قاعدة عريضة من عشاق 
الطرازات  من  مجموعة  تقدمي  خالل  من 
بشكل  واملصممة  للوقود  واملوفرة  املوثوقة 
التي  السيارات  من  كل  في  وذلك  جذاب، 
اآلن  وتنضم  والهجينة،  الوقود  على  تعتمد 
التشكيلة  هذه  إلى   2021 الين  إن  سوناتا 
الرائدة  القيادة  طموح  تلبي  التي  الرائعة 
لدي  املميز  الديناميكي  األداء  في  والرغبة 

الكثيرين”.

مميزة بعناصر  رياضي حسي  تصميم 
والواسع  املنخفض  اخلارجي  التصميم  يبرز 
معتمدا  اجلديدة  الين  إن  سوناتا  لسيارة 
من  احلسي  الرياضي  التصميم  هوية  على 
Para- شبكة خالل  من  وذلك   هيونداي، 

والواجهة   metric Jewel Pattern Grille
األمامية اجلريئة، وفتحات الهواء العريضة، 
هوائية  ستائر  وضع  مع  الين،  إن  وشعار 
السفلية  الواجهة  على  سهم  شكل  على 
وتبريد  الهوائي  الديناميكي  األداء  لتدعم 
الطابع  اجلديدة  السيارة  إعطاء  مع  احملرك 

الرياضي.
التصميم  ليؤكد  السيارة،  جانب  ويأتي 
ألواح  خالل  من  الين  إن  لسوناتا  الرياضي 
حوافها  تتصف  والتي  املنحوتة  اجلسم 
 19 -مقاس  املعدنية  وعجالتها  اجلانبية 

التصميم. باجلرأة في  بوصة- 
التصميم  مع  السيارة  خلفية  وتندمج 
ومصمم  بدقة،  منحوت  بشكل  العام 
والتعبير  الهوائي  الديناميكي  األداء  لتعزيز 
للسيارات  اجلمالية  عن  أكبر  بشكل 
الوقت  نفس  في  والعريضة  املنخفضة 
ويتعزز  األفقية.  اخلطوط  خالل  من  وذلك 
2021 بكل من اجلناح املدمج  شكل سوناتا 
باللون األسود الالمع، وعادم الكروم املزدوج، 
إلى  ليضيف  السفلية  اجلهة  وأسفل 
بالقوة  الشهور  من  املزيد  السيارة  تصميم 

املميز. أدائها  لتعكس 
مع  الداخلي  التصميم  عناصر  وتتكامل 
وتتضمن  الين،  إن  سوناتا  في  اخلارجي 
N املثقوبة باجللد مع قضبان  عجلة القيادة 
باللون  محاكة  رياضية  ومقاعد  معدنية، 
األحمر مع مساند جلدية، وفتحة تروس مع 
ودواسات  جلدية  وإضافات  معدنية  ملسات 

املعدنية. السبائك  من  مصنوعة 
األكثر رياضية في طرازها

الين  إن  لسوناتا  امليكانيكي  األداء  تدعم 
مع  السيدان،  لسيارة  الرياضي  املظهر 
لتر   2.5 سعة   Smartstream GDi محرك 
حركة  بناقل  مقترنًا  توربيني،  بشاحن 
سرعات  بثماني   )N DCT( القابض  ثنائي 
مت  والذي  بالقيادة  يستمتعون  ممن  للعمالء 
حصانًا   290 ينتج  “إن”،  للمركبات  تطويره 
يجعل  وهذا  الدوران.  عزم  من  رطاًل  و311 
الذي  سوناتا  طرز  أقوى  الين  إن  سوناتا 

طرحته هيونداي على اإلطالق.
ورأس  توربيني،  شاحن  إضافة  أدت  كما 
فريدة  داخلية  وأجزاء  مختلف،  أسطوانة 
وذلك  كبير،  بشكل  أدائها  تطوير  إلى 
رباعي  القياسي  سوناتا  مبحرك  مقارنة 
سعة  حصانًا   191 سعة  األسطوانات 
رباعي  االختياري  محركها  أو  لترًا،   2.5
 1.6 بسعة  حصانًا   180 سعة  األسطوانات 

لتر.

هيونداي تكشف النقاب عن سوناتا إن الين 2021 

• كشفت هيونداي عن منوذجها “إن الين” يف أسطوهلا من سيارات سيدان متوسطة احلجم وذلك أول مرة على اإلطالق.

الدوران عند  باوند-قدم. من عزم  290 حصانًا و311  • يأيت حمرك سوناتا إن الين اجلديدة سمارت سرتمي  لرت رباعي األسطوانات، وبسعة 

4000-1.650 دورة يف الدقيقة.

• مت تزويد السيارة اجلديدة بناقل حركة ثنائي القابض )N DCT( رطب بثماين سرعات للعمالء الذين يستمتعون بالقيادة
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تعاون بني شركيت هيونداي موتور وإنيوس لتعزيز اقتصاد اهليدروجني عامليا

موتور  هيونداي  شركتا  أعلنت 
مذكرة  توقيع  عن  مؤخرًا  وإنيوس 
جديدة  فرص  الستكشاف  تفاهم 
الهيدروجني  اقتصاد  لتسريع 

عاملًيا.
ستقوم  االتفاقية؛  ومبقتضى 
بالبحث   Ineos وإنيوس-  هيونداي 
الهيدروجني  وتوريد  إنتاج  فرص  عن 
العاملي  النشر  إلى  باإلضافة 
الهيدروجني،  وتقنيات  لتطبيقات 
سعي  البداية  تشمل  أن  على 
مشاريع  لتسهيل  الشركتني 
التي  واخلاص  العام  القطاعني 
قيمة  سلسلة  تطوير  على  تركز 

أوروبا. الهيدروجني في 
تقييم  أيًضا  االتفاقية  تشمل  كما 
بشركة  اخلاص  الوقود  خاليا  نظام 
مركبة  في  الستخدامه  هيونداي 
مت  التي   4x4 غرينادير  إنيوس 
يعد  بحيث  مؤخرًا،  عنها  اإلعالن 
في  مهمة  خطوة  التعاون  هذا 
الكيماويات  شركة  إنيوس،  جهود 
مجموعة  خيارات  لتنويع  الكبيرة، 
نقل احلركة اخلاصة بها في مرحلة 

مبكرة.

الشركتني  بني  االتفاق  ويأتي 
الوقود  خاليا  نظام  أثبت  بعدما 
هيونداي،  لشركة  اململوك  املعياري 
سيارات  تستخدمه  سوف  والذي 
وفعاليته  موثوقيته  التقييم، 
نيكسو  هيونداي  سيارة  في 
دفع  سيارة  أول  تعد  التي   ،SUV
بالطاقة  تعمل  مخصصة  رباعي 
بأطول  العالم  في  الهيدروجينية 
السيارات  بني  قيادة  مسافة 
في  بالهيدروجني  تعمل  التي 
كإحدى  هيونداي  وتصنف  السوق. 
تقنية  مجال  في  الرائدة  الشركات 
إنتاج  أول  بدأت  حيث  الوقود،  خاليا 
الكهربائية  للسيارات  عاملي ضخم 
عام  في  الوقود  بخاليا  تعمل  التي 

.2013

التفاهم  مذكرة  توقيع  ومبناسبة 
الرئيس  نائب  كيم،  سايهون  قال 
الوقود  خاليا  مركز  ورئيس  األول 
“إن  موتور:  هيونداي  شركة  في 
مركبة  لتطوير  إنيوس  سعي 
الوقود  بخاليا  تعمل  كهربائية 
عالمة  الهيدروجني  والنظام 
نحو  مؤثرة  وخطوة  أخرى  فارقة 
النظيف،  والنقل  املستدام  النقل 
أن  نعتقد  هيونداي  في  ونحن 
مهًما  خيارًا  سيوف  االتفاق  هذا 
مجموعة  عبر  الكربون  منخفض 
نأمل  كما  القطاعات.  من  واسعة 
التي  خبرتنا  اجتماع  يؤدي  أن  أيًضا 
وقود  خاليا  مجال  في  لعقود  متتد 
في  إنيوس  خبرة  مع  الهيدروجني 
اإلنتاج  لتحقيق  الكيمياء  مجال 

األخضر  للهيدروجني  الضخم 
غرينادير”. ملركبة  الوقود  وخاليا 

ويليامز،  بيتر  صرح  جهته  ومن 
في  التكنولوجيا  قطاع  مدير 
االتفاقية  “توفر  إنيوس:  شركة 
وهيونداي  إنيوس  بني  املبرمة 
جديدة  فرًصا  الشركتني  لكال 
اقتصاد  في  قيادي  بدور  للقيام 
تقييم  إن  النظيف.  الهيدروجني 
والتكنولوجيا  اإلنتاج  عمليات 
إلى  جنًبا  اجلديدة،  والتطبيقات 
جنب مع قدراتنا احلالية يضعنا في 
الناشئ  الطلب  لتلبية  فريد  وضع 
منخفضة  طاقة  مصادر  على 
التكلفة  ميسورة  الكربون 
الدفع  سيارات  مالكي  واحتياجات 

املستقبل.” في  الرباعي 
مؤخرًا  إنيوس  شركة  وأطلقت 
وبناء  مشروًعا جتاريًا جديًدا لتطوير 
جميع  في  نظيفة  هيدروجني  قدرة 
نحو  التوجه  لدعم  أوروبا  أنحاء 
وتنتج  الكربون.  من  خاٍل  مستقبل 
من  طن  ألف   300 حالًيا  الشركة 
ثانوي  كمنتج  سنويًا  الهيدروجني 
الكيميائية. التصنيع  عمليات  من 

عقود تأجري ميسرة من فريست موتورز 
شركة  أعلنت  للتأجير،  الزياني  شركة  مع  بالتعاون 
تأجير متويلي ألحدث  فيرست موتورز عن تقدمي عرض 

. G70 سياراتها هيونداي باليسيد و جينيسيس
وقامت شركة فيرست موتورز بتقدمي أحدث عروضها 
إمكانية  العرض  يتضمن  حيث  ديسمبر  شهر  خالل 

دفعة  بدون  سنوات    3 علي  حتى  السيارة  تقسيط 
مقدمة و بقسط شهري يصل إلى 349 دينار بحريني. 
تأمني و تسجيل و  3  سنوات  العرض   ايًضا  ويشمل 
صيانة مجانية لضمان تقدمي افضل العروض والعمل 

علي راحة العمالء خالل فترة التقسيط.




