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يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى مع العدد اجلديد من مجلتنا الربعية “االنطالقة” شاكرًا
لكم اهتمامكم ومتابعتكم من خاللها آلخر أنشطة مجموعة استثمارات الزياني،
مقدرًا ثقة عمالئنا االوفياء.
شخصيا وبالنيابة عن مالك وأعضاء مجلس اإلدارة ومنتسبي اجملموعة ،أود ان
باسمي
ً
اغتنم مناسبة حلول شهر رمضان املبارك ألرفع خالص التهاني والتبريكات الى مقام
حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه وإلى صاحب السمو األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء املُوقر حفظه اهلل ورعاه داعني اهلل تعالى أن يعيد هذه املناسبة الكرمية عليهما
بوافر الصحة والسعادة ونبتهل الى اهلل املولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على
مملكتنا وشعب البحرين في ظل القيادة الرشيدة .لقد استطاعت اجملموعة احلفاظ
على موقعها الرائد وتقدمي أفضل اخلدمات لعمالئها رغم الظروف اإلقتصادية احلالية
التي جنمت عن جائحة كورونا التي جتتاح العالم وذلك بفضل التخطيط السليم
لإلدارة العليا وجهد ومثابرة جميع منتسبي اجملموعة وحرصهم الدؤوب على اإلرتقاء
بالعمل والتميز في أدائهم .أعلنت مجموعة استثمارات الزياني خالل شهر يناير 2021
عن تأسيس شركة الزياني فينشر كابيتال كشركة ذات مسؤولية محدودة مقرّها
الرئيسي املنامة ،وتركز على االستثمار في الشركات الناشئة والتكنولوجيا احلديثة.
وفي سياق تطلعنا لتقدمي أفضل اخلدمات ،فقد تعاونت شركة فيرست موتورز وكوستا
كوفي من خالل تقدمي فرصة لعمالء املقهى الكرام بتجربة فريدة وهي سياقة سيارات
جينيسيس الفاخرة واجلديدة مبا في ذلك  G80و . GV80 SUV
على الصعيد األخـر ،قامت فيرست موتورز بتحديـث جودتها وقيمتها وتشكيلة
سياراتها من خالل اطالق طرازا ت  Hyundai Elantraاجلديدة بالكامل وسيارات �Ac
 centلتعزيز نوعني من طرازاتها االيقونية واألكثر مبيعا في قطاع التكونوجليا الرائدة
وحرصا منها على مواكبة أحدث متطلبات العصر والتقنيات
واملتميزة باألمان والراحة.
ً
احلديثة ،تقدم شركة الزياني للسيارات املوزع احلصري لسيارات إم جي في اململكة
خيارات عديدة ومريحة للعمالء عبر املوقع الرسمي لـ إم جي موتور البحرين
 ، www.mg-bahrain.comحيث ميكنهم تصفح املواصفات واخليارات اخلاصة بكل طراز
من إم جي بكل يسر ،كما ميكنهم حجز موعد إلختبار قيادة وتخصيص مواصفات
السيارات التي يرغبون في احلصول عليها واملقارنة بني موديالتها اخملتلفة.
وفي إطار منح عمالءها جتربة فائقة اخلصوصية والتميز ،كشفت مازيراتي عن سيارة
 MC20الرياضية اخلارقة اجلديدة في أولى إطالالتها في البحرين بعد ظهورها اإلقليمي
األول في اإلمارات العربية املتحدة في يناير املاضي ،وأقيمت فعالية خاصة الستعراض
هذه السيارة في معرض السيارات األوروبية ،حضرها كبار الشخصيات والضيوف
وممثلي وسائل اإلعالم الذين استمتعوا بعروض خاصة .اإلصدار اجلديد الذي بني ايديكم
يضم العديد من الفعاليات واالخبار التي حرصنا ان نطلعكم عليها وذلك اميانا منا
بأهمية استمرار التواصل معكم ،ولنعبر لكم عن تقديرنا وثقتكم فينا ودعمكم
وتشجيعكم املستمر لنا في عملية التحديث والتطوير لتقدمي األفضل ،متمنيا من
اهلل العلي القدير ان ينعم على اجلميع مبزيد من الصحة والعافية.

نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

جينيسيس موتورز تعزز توسعها يف
املنطقة بافتتاح أول صالة عرض
متخصصة يف املنامة
أعلنت فيرست موتورز عن
افتتاح أول صالة عرض
متخصصة مستقلة في
املنطقة للعالمة التجارية
الفاخرة جنيسيس في املنامة
مبملكة البحرين.
وستعرض “صالة عرض
جينيسيس” في شهر ابريل
 ،2021مجموعة جينيسيس
بأكملها ،مما يوفر للعمالء
جتربة أكثر تخصصا ومباشرة
عند شراء طرازهم املفضل
منها .مت تصميم الصالة
اجلديدة ،بعد جتهيز صالة
عرض Genesis Gangnam
في كوريا اجلنوبية ،لتوفير
جتربة متكاملة لعمالء
ومحبي هذه العالمة التجارية
الفاخرة ،حيث سيتم عرض
جميع منتجات جينيسيس،
مبا في ذلك الطرازات الشهيرة
مثل  G90و ،G70إلى جانب
الطرازات  G80و ،GV80بجميع
األلوان اخلارجية املتاحة،
وكذلك مواصفات اخلشب

الداخلي واملواد اجللدية ،لتوفير
صورة واقعية للعمالء حول
اخليارات العديدة املتاحة،
ومتكينهم من املقارنة.
وتخاطب صالة عرض املنامة
احلواس واملشاعر ،خللق
جتربة رائدة للعمالء تتضمن
اإلحساس بالعالمة املميزة
لرائحة سيارات جينيسيس
الفريدة واملؤثرات الصوتية
اخلاصة بها في الصالة.
يعد افتتاح صالة العرض
جز ًءا من رؤية جينيسيس
للتوسع في املنطقة ،حيث
متثل خطوة مهمة لعالمة
جينيسيس التجارية لتؤكد
على التزامها جتاه العمالء
في املنطقة ،ليتمكنوا من
التركيز على التفاصيل
الرائعة للسيارات الفخمة
والتعرف على الرفاهية التي
تقدمها جينيسيس،
إلى جانب حصولهم على
خدمة استثنائية في هذه
الصاالت.

فريست موتورز تتعاون مع كوستا كويف لتقدمي جتربة قيادة سيارات جينيسيس لزبائنها
تعاونت شركتا فيرست موتورز وكوستا كوفي
جللب أفضل الفُ رَص لزبائنهما ،من خالل تقدمي
سيارات جينيسيس
الفُ رصة لهم لتجرُبة ُطرُز
ّ
الفاخرة ،مبا في ذلك آخر إصداراتها املطروحة مثل
بكوب من
 G80و  ،GV80 SUVوذلك مع االستمتاع
ٍ
أما في اجلانب اآلخر من عمل شركة
القهوة اللذيذةّ .
فيرست موتورز ،فقد قامت بتحديث تشكيلة
السيارات التي تق ّدمها من اخليارات التي تتم ّتع
ّ
بالقيمة واجلودة العاليتني ،عبر إطالق طرازات جديدة
وسيارات األكسنت
سيارات هيونداي إالنترا
ّ
كل ّّيا ً من ّ
ليا.
اجلديدتان كُ ً
السوقي
املوقع
بتعزيز
التحديثات
هذه
وستقوم
ّ
لكال الطرازين ،وحتسني أداؤهما التكنولوجي،
واخلاصيات املوجودة فيهما من نواحي األمن والراحة.
ّ

حمسنة وحصرية لعمالء ’إم جي موتور‘ على موقعها اإللكرتوين
’الزياين للسيارات تكشف عن خيارات
ّ
تسعى شركة الزياني للسيارات ،املوزع احلصري
لسيارات إم جي في مملكة البحرين ،بشكل دائم
للحفاظ على موقعها الرائد في سوق السيارات في
اململكة واملنطقة بأسرها ،وذلك من خالل التزامها
الراسخ بتقدمي منتجات وخدمات وعروض من
الدرجة األولى لعمالئها باستمرار.
وحرصا منها على مواكبة أحدث
وفي هذا الصدد،
ً
متطلبات العصر والتقنيات احلديثة ،تقدم الشركة
خيارات عديدة ومريحة للعمالء عبر املوقع الرسمي
لـ إم جي موتور البحرين ، www.mg-bahrain.com
حيث ميكنهم تصفح املواصفات واخليارات اخلاصة
بكل طراز من إم جي بكل يسر ،كما ميكنهم حجز
موعد إلختبار قيادة وتخصيص مواصفات سيارت إم
جي التي يرغبون في احلصول عليها.
هذا ليس كل شيء ،فاملوقع اإللكتروني سهل
االستخدام متوافق مع أغلب األجهزة الذكية
العاملة بنظامي  iOSو أندرويد ،مما مينح العمالء
مجموعة واسعة من اخليارات املعاصرة التي
تساعدهم في املقارنة بني موديالت إم جي اخملتلفة،
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وحساب خطط التمويل الشهرية األكثر مالءمة
لهم ،والدفع عبر اإلنترنت من خالل خطوات سريعة
وبسيطة وآمنة على أجهزتهم الذكية.
إلى جانب املواصفات الرائدة لسيارات إم جي ،يأتي
املوقع املنسق بشكل جيد كإضافة إلى املزايا
احلصرية العديدة التي يتمتع بها عمالء إم جي موتور

من شركة الزياني للسيارات ،ويشمل ذلك ضمان
الشركة املصنعة ملدة ست سنوات أو  200ألف
كيلومتر في جميع أرجاء منطقة الشرق األوسط،
امليسرة ،وغيرها من العروض
وخطط التمويل
ّ
واخلصومات األخرى التي يتم تقدميها بشكل دوري
طيلة العام.
ابدأ مغامرتك مع إم جي من املنزل اليوم واختر
من بني اجملموعة الرائدة من السيارات من العالمة
التجارية البريطانية املنشأ ،والتي تشمل أسطول
مميز من السيارات الرياضية متعددة األغراض ()SUV
وسيارات السيدان التي تناسب جميع األذواق ،عبر
أكثر الطرق مالءمة لك والحتياجاتك.
بادر باإلتصال مبعرض إم جي موتور – شركة الزياني
للسيارات الزياني للسيارات على  ،17703703أو
ميكنكم متابعة  @MG.Bahrainعلى تطبيق
فيسبوك أو  @mg_bahعلى تطبيق انستغرام أو
 @MG_Bahrainعلى تويتر لإلطالع على آخر أخبار
وعروض سيارات إم جي من شركة الزياني للسيارات.
تطبق الشروط واألحكام.

جمموعة استثمارات الزياين تنظم رحلة ركوب الدراجات يف حممية العرين

نظمت مجموعة استثمارات الزياني رحالت ركوب
الدراجات يوم اجلمعة  8يناير  2021في محمية العرين
للموظفني من مختلف أقسام اجملموعة .يأتي هذا
احلدث في إطار استراتيجية اجملموعة خللق وبناء جو
عائلي جلميع موظفي اجملموعة وضمان بناء عالقات
قوية بني املوظفني في جميع األقسام.
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“ديفندر  ”V8وإصدارات خاصة حصرية تنضم لعائلة سيارات ديفندر
أطلقت الند روڤر سيارة “ديفندر  ”V8ثمانية
األسطوانات اجلبارة كجزء من عدة حتسينات
لعائلة سيارات الدفع الرباعي الفائزة بالعديد من
اجلوائز ،وتوفر سيارة “ديفندر  ”V8وإصدار “ديفندر V8
كارباثيان إيدشن” مزيجا ً مذهال ً بني األداء والقدرات
الفائقة ،مع تعديالت على الهيكل القاعدي لتوفير
مستويات جديدة من متعة السائق ورشاقة األداء
على الطرقات العادية والوعرة.
ً
وتأتي الطرازات اجلديدة امتدادا لعقود من تراث الند
روڤر في السيارات ثمانية األسطوانات ،والذي يشمل
سيارة “ستيج  )V8” (Stage I V8 1في السبعينيات،
والسيارات ذات املواصفات اخلاصة بأمريكا الشمالية
من التسعينات ،إلى جانب سيارة “ديفندر ووركس
 ،)V8” (Defender Works V8ويضاف احملرك املميز
اجلديد إلى مجموعة من أحدث محركات “إجنينيوم”
( )Ingeniumشديدة الكفاءة بالبنزين والديزل،
ومجموعات نقل احلركة الهجينة املتطورة القابلة
للشحن من الند روڤر.
وليس محرك البنزين ثماني األسطوانات اجلديد
اإلضافة الوحيدة ،بل مت تقدمي إصدار “إكس إس
إيدشن” ( ،)XS Editionمع مجموعة باقات جديدة
توفّر للتصميم اخلارجي توفر إمكانية أكبر
للتخصيص الشخصي ،وشاشة اللمس األكبر
بحجم  11.4بوصة لنظام املعلومات والترفيه “بيفي
برو” (.)Pivi Pro
وتعتمد “ديفندر  ”V8على قدرات سيارة الدفع
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الرباعي الرائدة في فئتها ،لتق ّدم مستويات جديدة
من جودة األداء ومتعة السائق ،وذلك من خالل اجلمع
بني محرك البنزين ثماني األسطوانات بقوة 525
حصان وسعة  5.0لتر والشحن الفائق وحتسني
ضبط نظام التعليق وناقل احلركة ،لتكون سيارة
ديفندر األكثر سرعة وديناميكية حتى اآلن.
فيما يعتمد إصدار “كابارثيان إيدشن”(  (�Carpathi
 )an Editionاجلديد على سيارة “ديفندر  ،”V8وميثّل
تعبيرا ً متناهيا ً عن روعة تصميم وأداء وقدرات سيارة
ديفندر ،أما إصدار “إكس إس إيدشن” فيحل مكان
إصدار “فيرست إيدشن” ( )First Editionالذي شهد
جناحا ً كبيرا ً في السابق ،ويتميز بعددٍ من التعديالت
اخلاصة لتحسني التصميم واملواصفات داخل
السيارة وخارجها.
كما متت زيادة إمكانيات التخصيص الشخصي
لسيارة ديفندر ،عبر تقدمي باقات تصميم خارجي
جديدة ،وهي الباقة “الساطعة” ()Bright Pack
املوسعة” ()Extended Bright Pack
و”الساطعة
ّ
املوسعة” ( ،)Extended Black Packوالتي
و”السوداء ّ
تتضمن كل منها تشطيبات خارجية خاصة بها
لتحسني املظهر العام الغني عن التعريف لسيارة
ديفندر.
كما تشمل التحديثات اجلديدة حتسني االتصاالت،
حيث يتوفر نظام املعلومات والترفيه الفائق “بيفي
برو” لسيارة ديفندر مع عدد من امليزات اجلديدة
احملبوبة ،مبا في ذلك خيار احلصول على شاشة ملس

أكبر حجما ً بقياس  11.4بوصة* ،إلى جانب توفّر
الشحن الالسلكي لألجهزة مع مقوي اإلشارة
كميزة أساسية عند اختيار باقة “الراحة” ()Comfort
و”املالءمة” ( ،)Convenienceوذلك من أجل زيادة راحة
السائق وجودة االتصاالت.
وقال ديفيد هيمينغ ،مدير هندسة املنتجات في
“جاكوار الند روڤر”“ :مع تقدمي مجموعة نقل احلركة
ثمانية األسطوانات ،أضفنا بعدا ً جديدا ً من متعة
القيادة والقدرات الفائقة على الطرقات الوعرة
لسيارة ديفندر .فهي بسرعتها ومتعة قيادتها متثّل
ذروة عائلة سيارات ديفندر ،ومتعتها على الطرق
تفوقها على الطرق الوعرة.
العادية ال تقل عن
ّ
كما قمنا بزيادة جاذبية كافة سيارات ديفندر من
خالل تقدمي طرازات جديدة وخيارات جديدة لباقات
التصميم ،إلى جانب حتسني االتصاالت ،لتصبح
سيارة ديفندر مناسبة للجميع بكل معنى الكلمة”.
“ديفندر  ”V8اجلديدة
ً
ً
تعد سيارة “ديفندر  ”V8اجلديدة تعبيرا مبهرا عن
أقوى سيارت الدفع الرباعي من الند روڤر ،وتستعيد
تاريخ الند روڤر الذي ميتد حتى سبعينيات القرن
املاضي في مجال السيارات ثمانية األسطوانات.
ويتوفر احملرّك اخلارق اجلديد ثماني األسطوانات
بالشحن الفائق لسيارات ديفندر بقياسي  90و،110
ويوفّر ترقية في األداء ومتعة القيادة ،بدون التأثير
على قدرات ديفندر الكبيرة.

اطالق سيارة مازيرايت  MC20اجلديدة يف البحرين
كشفت مازيراتي عن سيارة  MC20الرياضية
اخلارقة اجلديدة في أولى إطالالتها في البحرين.
بعد ظهورها اإلقليمي األول في اإلمارات العربية
املتحدة في يناير ،ظهرت السيارة ألول مرة في
البحرين.
وأقيمت فعالية خاصة الستعراض سيارة MC20
في البحرين في معرض السيارات األوروبية ،
حضرها كبار الشخصيات والضيوف وممثلي
وسائل اإلعالم ،الذين استمتعوا بعروض خاصة.
وتعليقا ً على هذه املناسبة ،قال ديفيد
ماقولدريك ،مدير عام شركة السيارات األوروبية:
“نفخر بإطالق سيارة  MC20وبرنامج Fuoriserie
في البحرين في إطار جولتنا في منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا ،وحيث ندشن من خالل سيارة
 MC20عصرا ً جديدا ً بأسلوب املميز الذي ال نحيد
عنه ،والذي يقوم على اجلرأة والقوة والتركيز
الدائم على هدفنا في منح عمالئنا جترب ًة فائقة
اخلصوصية”.
وتعد  MC20اخلطوة األولى في عصر جديد،
إذ أنها متهد الطريق نحو مستقبل مازيراتي
من خالل ما حتمله من مزايا االبتكار والتفرّد
واجلرأة .ومتتاز هذه السيارة الفائقة بتصميمها

األنيق الذي يوازن بدقة بني مجموعة كبيرة من
العناصر املتباينة ،حيث متزج أرقى مستويات
اإلتقان والتصميم الهندسي مع الفخامة
واألداء العالي ،وتعكس جوهر سباقات السيارات
مع تقدمي أفضل جتارب القيادة املمتعة.
كما متتاز السيارة اجلديدة بكفاءتها العالية من
حيث املواصفات الديناميكية الهوائية والتي
تعكس طابعها الرياضي املميز ،وهي تعمل
مبحرك نيتونو اجلديد واملزدود بست أسطوانات
بقدرة  630حصان مع عزم دوران يبلغ  730نيوتن
متر ،والذي يوفر تسارعا ً للسيارة من وضعية
السكون لسرعة  100كيلومتر في الساعة
خالل أقل من  2.9ثانية فقط ،وسرعة قصوى

تزيد عن  325كيلومتر في الساعة.
تتضمن احلقبة اجلديدة للعالمة أيضا ً إضفاء
طابع مخصص على سياراتها ،حيث مينح
برنامج مازيراتي  Fuoriserieاجلديد العمالء
فرصة خوض جتربة فريدة ضمن ورشة تخصيص
السيارات التي سيتم إنشاؤها في مقر العالمة
الرئيسي مبدينة مودينا .وملساعدة العمالء على
اختيار ما يالئمهم من آالف التوليفات املمكنة،
قمنا بإنشاء ثالث مجموعات تصميم أساسية
متثل نقطة االنطالق تشمل كورس ويونيكا
جتسد مبجموعها نقاط قوة
وفوتورا ،والتي
ّ
العالمة وقيمها ،وتدمج األداء املذهل مع األناقة
واالبتكار.

فريست موتورز تطلق سياراتها اجلديدة بالكامل هيونداي إلنرتا وأكسنت يف البحرين
أعلنت شركة فيرست موتورز عن إطالق اثنتني
من طرازاتها الشهيرة واأليقونية هيونداي
إلنترا وأكسنت وأعلنت وصولها في معرض
فيرست موتورز البحرين خالل شهر فبراير
.2021
ينضم الطرازان اللذان مت طرحهما حديثًا إلى
طرازات السيدان األخرى التي مت طرحهما في
منتصف عام  2020وهي أزيرا اجلديدة وسوناتا
اجلديدة في أوائل العام املاضي.
كليا بتصميم
تأتي هيونداي إلنترا اجلديدة
ً
ثوري ومظهر ديناميكي رياضي كواحدة من
أحدث املوديالت ليس فقط في البحرين  ،ولكن
أيضا.
على مستوى العالم ً
مجهزة مبحرك سعة  2.0ليتر وناقل حركة
أوتوماتيكي ،تأتي إلنترا اجلديدة بثالث فئات
وميزات وخيارات مختلفة مثل نظام تشغيل
أبل وأندرويد أوتو الذي يسمح للعمالء بربط
هواتفهم الذكية بسهولة بالسيارة لالستمتاع
بتجربة أكثر إثارة.
وتعتبر هيونداي من العالمات التي ال تتنازل في
مجال السالمة ،حيث تأتي إلنترا اجلديدة مع
وسائد هوائية لكل من الراكب والسائق  ،ونظام

الفرامل املانعة لالنغالق  ،والتحكم اإللكتروني
بالثبات باإلضافة إلى املزيد واملزيد من ميزات
األمان.
وقد قامت شركة فيرست موتورز ايضا بطرح
السيارة أكسنت اجلديدة والتي تشتهر بأنها
أفضل سيارة اقتصادية في فئتها حيث تأتي
مبحركني  1.4لتر و 1.6لتر.
تأتي أكسنت املريحة والعملية مع  4درجات
مختلفة مع مجموعة متنوعة من اخليارات
وامليزات مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب
 ،ونظام الفرامل املانعة لالنغالق والتحكم

اإللكتروني بالثبات.
يأتي التصميم اخلارجي مبظهر عصري جديد
مع مصابيح  LEDأمامية وشبكة أمامية قوية
مطلية بالكروم واللون األسود.
تعمل شركة فيرست موتورزعلى تقدمي املزيد من
الطرازات اجلديدة من هيونداي التي مت إطالقها
عامليا لتكون العالمة التجارية الوحيدة التي
ً
متاما في السوق البحريني
لديها تشكيلة جديدة ً
دائما أن يأتي العميل
و تهدف فيرست موتورز ً
باملرتبة األولى حيث تأتي جميع سياراتنا بضمان
مدى احلياة.
الربع األول
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«السيارات األوروبية» تقدم خصومات مذهلة على وسادات وأقراص املكابح حصري ًا
ملوديالت رينج روفر ورينج روفر سبورت  V6و V8
تستعد شركة السيارات األوروبية ،وهي املستورد
واملوزع احلصري لسيارات جاكوار الندروفر الفاخرة
في مملكة البحرين ،لتقدمي عروض ترويجية
حصرية على قطع غيار أصلية لرينج روفر ورينج
روفر سبورت  V6و  .V8يشمل العرض أقراص
املكابح والوسادات بأسعار مخفضة تبدأ من 650
دينار بحريني (شامل ضريبة القيمة املضافة).
تخضع الفرامل األصلية من جاكوار الند روفر
الختبارات صارمة لضمان أداء استثنائي وجتربة
قيادة سلسة .ويشمل ذلك االختبارات اإللكترونية
والواقعية في األجواء شديدة احلرارة في الشرق
األوسط واألجواء الباردة في اسكندنافيا،
باإلضافة إلى اختبارات املكابح املتكررة عالية
السرعة لضمان ألداء ذو اجلودة العالية ،واختبار
ثبات السائق على حلبة سباق نوربورغرينغ بأملانيا.
بعد  12شهرا ً من التصميم الدقيق والتطوير،
قمنا باختبارها من خالل حتمل املكابح AMS
القياسي ،والذي تستخدمه الشركات املصنعة
الرائدة للسيارات عالية األداء .كجزء من عملية
التقييم ،مت زيادة سرعة السيارة لتصل إلى حوالى
 60ميال ً في الساعة ،ويلي ذلك كبح هذه السرعة
باستخدام الفرامل بأقصى قوة حتى تتوقف
كليا .ويتكرر هذا اإلجراء القياسي دون
املركبة ً
توقف ملا يصل إلى  12دورة لضمان أفضل أداء
للفرامل.
تدوم وسادات مكابح الند روفر رينج روفر سبورت

كوستا كويف تتوسع يف
مجيع أحناء البحرين
حظيت
بعد االفتتاح الناجح الذي
َ
به كوستا كوفي ،العام املنصرم ،في
سيتي سنتر البحرين ،فإنه يسر ّ الزياني
لألغذية أن تُعلن بأن كوستا كوفي اآلن
تق ّدم لزبائنه القهوة في أرجاء اململكة.
وتقوم كوستا كوفي اآلن بتشغيل
استراتيجية في
فروعها في  6مواقع
ّ
مجمع النخيل ،وسار،
اململكة ،في
ّ
والراية ،وشارع مشتان بالرفاع ،وذا
اجلنبية ومستشفى البحرين
بارك
ّ
التخصصي باجلفير.
ّ
باإلضافة إلى ذلك ،يستطيع الزبائن
اآلن االستمتاع بقهوة كوستا كوفي
في أ ّي مكان ،وذلك من خالل عربة
كوستا كوفي .وتتوافر العربة لطلبات
اخلاصة باملنازل ،أو املنشآت
الفعاليات
ّ
ّ
التجاريّة والشركات.
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ما بني  30000و 70000ميل حسب عادات القيادة.
ويتم تشجيع العمالء على التحقق من العالمات
التحذيرية لوسادات املكابح املنتهية الصالحية،
والتي باإلمكان أن تكون رائحة االحتراق إلى
الصوت عند الضغط على املكابح والصرير عند
الفرملة .كما حتتوي بعض املركبات على أضواء
حتذيرية تنبه إلى وجود مشكلة محتملة في
املكابح أو تقوم بالنبض أو تشعرك باالهتزاز في
عجلة القيادة أو دواسة املكابح.
وفي تعليقه على إطالق هذه الطرازات اجلديدة،

قال السيد ديفيد ماكجولدريك ،املدير العام
جملموعة السيارات األوروبية“ :تقدم السيارات
األوروبية جاكوار الند روفر ،عروضا ً استثنائية
ملا بعد البيع والتي تلعب دورا ً محوريا ً في تعزيز
الروابط بني عمالئنا وبيننا .نحن نضمن املعايير
عالية والرضا جلميع عمالئنا بالنسبة ملنتجاتنا
وخدماتنا .عرضنا األخير على وسادات وأقراص
املكابح هو مبادرة أخرى لزيادة الوعي بقطع الغيار
األصلية التي تضمن املوثوقية والسالمة ،ولكي
يستفيد عمالؤنا من العرض الترويجي اخلاص”.

وسع آفاقك مع ’ميتسوبيشي إكسباندر‘
للسيارات،
كشفت شركة الزيّاني
ّ
لسيارات
احلصري
املو ز ّع
ميتسوبيشي في مملكة البحرين،
الغطاء مؤخر ًا عن أحدث طرازات
“إكسباندر”،
ميتسوبيشي
متعددة
الرياضية
السيارة
االستخدامات ( )SUVاملدمجة
ذات املظهر املتميز واملقصورة
الرحبة.
هذا وقد مت تزويد السيارة متعددة
اجلوانب واالستعماالت ذات السبع
مقاعد مبحرك عالي االستجابة
مجهز بعمود كامات علوي مزدوج،
سعته  1.5لتر ويضم  16صماما ً
مع نظام التحكم اإللكتروني
املبتكر في توقيت الصمام من
ميتسوبيشي املتقدم ،والذي
يعرف إختصارًا بـ( ،)MIVECلتكون
السيارة في الطليعة مقارنة

مبنافسيها من نفس الفئة نظرًا
ألداءها القوي واملريح والفعال،
والذي ميكن اإلعتماد عليه.
تأتي سيارة إكسباندر بتصميم
خارجي جذاب يعكس شخصية
مستقبلية وعملية وحديثة ،مما
مينح السائق ثقة إضافية ويضفي
تأثير ًا قويًّا على كافة األصعدة،
مع مصابيح ( )LEDللمصابيح
األمامية واملصابيح النهارية
والكشافات ومجموعة املصابيح
اخللفية املصممة على شكل
حرف ( .)Lإضافة إلى ذلك ،تتميز
سيارة إكسباندر بارتفاع جيد
عن سطح الطريق هو األعلى
في فئتها (225مم) ،ونظام تعليق
مقوى وامتصاص صدمات عالي
ّ
األداء ،لتمنح جتربة مريحة وفريدة
للسائق والركاب على حد سواء.

الداخلي
التصميم
يكمل
للسيارة مظهرها اخلارجي القوي
واجلريء ،حيث تضم املقصورة
العديد من امليزات الفريدة،
كاملقاعد اجللدية ثنائية اللون،
وعجلة القيادة الذكية املزودة
مبفاتيح تثبيت السرعة و التحكم
في الصوت على اجلانبني ،وشاشة
بحجم  7بوصات ميكن وصلها
نظامي أبل
بالهاتف الذكي عبر
ّ
كار بالي وأندرويد أوتو ،وأماكن
مبتكرة للتخزين ومساحة رائعة
للرأس واألرجل للركاب في الثالثة
صفوف من املقاعد في السيارة.
سيارة
امتالك
ميكنكم
ميتسوبيشي إكسباندر اجلديدة
كليا واالستمتاع في الوقت ذاته
ً
بعرض الضمان احلصري من شركة
الزياني للسيارات ملدة  10سنوات

أو مليون كيلومتر ،أيهما يأتي أو ال ً،
باإلضافة إلى خدمة املساعدة
على الطريق على مدار الساعة
وطيلة أيام األسبوع ،وذلك ملدة 10
سنوات.
تعرف على املزيد عن هذه
السيارة املذهلة اليوم عبر حجز
موعد لتجربة القيادة بزيارة
معرض الزياني للسيارات في
منطقة املعامير أو االتصال على
( ،)17703703أو عبر زيارة املوقع
( �www.mitsubi
اإللكتروني( 
 .)shi-motors.com.bhكن على
إطالع على آخر العروض واألخبار
من الزياني للسيارات عبر متابعة
صفحاتنا على شبكات التواصل
اإلجتماعي عبر فيسبوك(  ( �ZMo
 )torsbhhوإنستغرام (�zayanimo
.)tors
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هيونداي أيونيك  5اجلديدة تشكل مستقبل التنقل الكهربائي
أطلقت هيونداي موتور اليوم سيارة أيونيك5
“  ”5IONIQمتوسطة احلجم  CUVفي عرض
افتراضي تكشف فيه الشركة عن السيارة
اجلديدة األولى من نوعها في العالم ،اولتي تعد
باكورة انتاج هيونداي من سيارات الكروس أوفر
 BEVالعاملة بالبطارية ،لتضع أيونيك 5بذلك
أساسا لتشكيل مستقبل التنقل الكهربائي
مبيزات متطورة ومستدامة.
تعتمد أيونيك 5على بنية منصة  BEVاخملصصة
جملموعة هيونداي موتورز ،والتي تعرف بالنظام
الكهربائي العاملي املعياري ( ،)E-GMPمما يتيح
لها احلصول على أبعاد فريدة على قاعدة عجالت
طويلة ،حيث تتميز أيونيك 5مع هذا النظام
بتصميم داخلي مبتكر مصنوع من مواد صديقة
للبيئة في العديد األماكن الظاهرة وميكن ملسها
داخل السيارة ،مع أداء قوي مقترن بشحن فائق
السرعة وحتميل ( )V2Lباإلضافة إلى ميزات
االتصال املتقدمة ومساعدة السائق التي من
شأنها تقدمي أفضل جتربة داخل السيارة تضمن
السالمة والراحة وسالسة القيادة.
ومبناسبة اإلعالن عن الطراز اجلديد قال توماس
شيميرا ،نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق
العاملي في هيونداي“ :صممت أيونيك 5لتستوعب
أمناط احلياة اخملتلفة بال قيود أو حدود ،ولتهتم ،على
نحو استباقي ،باحتياجات العمالء طوال رحلتهم،
لتكون أول سيارة كهربائية توفر جتربة تنقل
فريدة من خالل استخدامها املبتكر للمساحة
الداخلية واستغالل التقنيات املتقدمة لضمان
راحة وسالمة الركاب”.
تصميم يبشر بعصر جديد للسيارات الكهربائية
تأتي أيونيك 5بتصميم جديد يفوق املعايير
السابقة في السيارات الكهربائية ،حيث توفر
منصة  BEVاحلرية في التصميم ،واستلهمت
هيونداي حلظات إطالق سياراتها األولى بوني-
Ponyفي القرن املاضي وما متيزت به هذه اللحظات
من جرأة وشجاعة .ويسلط تصميم أيونيك5

|8

الربع األول 2021

اخلارجي املستوحى من بوني Pony -الضوء على
الرحلة الثرية لهيونداي خالل هذه األعوام التي
عاما منذ إطالق طرازها األول،
متتد لقرابة 45
ً
وكيف أصبحت الشركة جز ًءا من حياة العمالء،
فتخلق أيونيك 5بذلك خطا مشتركًا يصل املاضي
باحلاضر واملستقبل ،وبإعادة إحياء ذكرى طراز بوني
الشهير ،تتوسع تصميمات أيونيك ،5كما تنوعت
وزادت طرز هيونداي على مدار رحلتها.
يتميز التصميم اخلارجي الفريد من نوعه
أليونيك 5بقاعدة عجالت يبلغ قطرها  3000ملم،
وأدت قاعدة العجالت املمتدة لشكل أكثر تطورًا
في تصميم وأداء السيارة غير مسبوق في مجال
املركبات الكهربائية.
ومت جتهيز اجلزء األمامي من السيارة بغطاء صدفي
يقلل من فجوات اللوحة للحصول على أفضل
ديناميكية هوائية ،وجاء حتديد املصد األمامي من
خالل شكل  Vالفت للنظر يشتمل على مصابيح
تشغيل نهارية مميزة ( ،)DRLsتوفر بدورها
ضوئيا فريدا ومميزا أليونيك ،5وتظهر هذه
توقيعا
ً
ً
اجملموعات الصغيرة التي تشبه نقاط “البكسل”
أيضا في اجلزء اخللفي من السيارة.
ً
وتوفر مقابض األبواب ذات التدفق التلقائي-على
تصميما واضحا للسطح مع كفاءة
اجلانبني-
ً
ديناميكية هوائية معززة .ويندمج الشكالن
معا بانسيابية عند
األمامي واخللفي للسيارة ً
ً
مثال آخر على تصمي م �Para
أبوابها ،مما يوفر
 metric Dynamicsالديناميكي لهيونداي والذي
شوهد ألول مرة في طراز هيونداي توسان اجلديدة.
ومينح شكل العمود  Cالقوي  tdأيونيك،5
واملستوحى من مفهوم هيونداي “ ،EV ”45حضورًا
قويًا ميكن التعرف عليه بوضوح من مسافة
بعيدة .كما تعكس العجالت امل َُّسنة Aero
تصميم  ،Parametric Pixelوتأتي بقطر فائق
احلجم يبلغ  20بوصة ،وهي أكبر جنوط مت تركيبها
على اإلطالق في طرز هيونداي الكهربائية ،إذ
تأتي بهذا احلجم لتناسب نظام منصة E-GMP

اجلديدة.
وحول الطراز اجلديد متاما قال لي سانغ يوب ،نائب
الرئيس األول؛ ورئيس مركز التصميم العاملي
لهيونداي“ :يحقق التصميم اجلديد أليونيك5
جتربة تنقل جديدة ومطورة لألجيال القادمة،
وكانت هذه املهمة نصب أعيننا منذ اليوم األول
الذي بدأنا فيه العمل في هذا املشروع ،فقد أردنا
التطلع إلى األمام نحو األفق واالبتكار والتطوير،
دون أن ننسى انطالقتنا األولى ،لتكون أيونيك5
التعريف اجلديد لكيف تدرك هيونداي “مرور
الزمن” وتكون هذه السيارة اجلديدة الرائعة قاسما
مشتركًا يربط ماضينا باحلاضر واملستقبل”.
وعمد تصميم أيونيك  5لتمييزها باعتماد مبدأ
املساحة غرف املعيشة في حياتنا اليومية“  “�Liv
 ،”ing Spaceالواسعة الرحبة في املقصورة
وحتل ‘ ’Universal Islandاملطورة حديثًا محل
الكونسول األوسط التقليدي لتكون متحركة
مبسافة  144مم لتعمل بشكل أكثر ديناميكية،
وتصبح حجر الزاوية في التجربة املريحة
واجلديدة في أيونيك  5املتميزة ،إلى جانب األرضية
املسطحة حيث تخرن البطارية ملنح املزيد من
املساحة والقدرة على احلركة داخل السيارة.
أيضا مبقاعد أمامية قابلة
ومت جتهيز أيونيك5
ً
إلكترونيا ،بحيث بإمكان املقاعد الثني
للتعديل
ً
إحساسا
إلى الزاوية املثلى ،مما مينح الراكب
ً
بانعدام الوزن .وخفضت هيونداي سمك املقاعد
األمامية بنسبة  ،% 30مما يوفر مساحة أكبر
للجلوس في الصف الثاني.
وتستخدم العديد من النقاط الظاهرة الداخلية
كاملقاعد ،وبطانة السقف ،وحواف األبواب،
واألرضية ومسند الذراع  -مواد صديقة للبيئة من
مصادر مستدامة ،مثل زجاجات البولي ايثيلني
تيريفثاالت املُعاد تدويرها ،واخليوط النباتية (بيو
 )PETوخيوط الصوف الطبيعي ،واجللود املُعاجلة
البيئية مع مستخلصات نباتية ،ودهان حيوي
مبستخلصات نباتية.

ميتش إيفانز و“جاكوار للسباقات” حيققان تتوجي ًا يف مرحلة الدرعية
عادت “جاكوار للسباقات” إلى
منصة التتويج مع السباق
االفتتاحي للموسم السابع من
“بطولة العالم للفورموال إي”،
حيث حقق النيوزيلندي ميتش
إيفانز املركز الثالث ،وذلك بعد
انطالقه من املركز السادس ،وأظهر
أداء ميتش سرعة وكفاءة سيارة
جاكوار  I-TYPEعبر جتاوزه عددا ً من
منافسيه.
وحقق النيوزيلندي بداية مبهرة
للسباق ،منتقال ً من املركز السادس
للخامس بعد خط االنطالق ،وانتقل
إلى املركز الرابع بعد استخدام
إدواردو مورتارا للوضعية الهجومية،
وحافظ على مركزه من خالل جتاوز
باسكال ويرلني ،وقبل دقيقتني من
انتهاء السباق ،حقق إيفانز جتاوزا ً
حاسما ً على رين راست ،ليضمن
املركز الثالث و 15نقطة للفريق
البريطاني.
جيدة بعد
وحقق سام بيرد بداية ّ
انطالقه من املركز الثامن وأظهر
سرعة كبيرة ،وقبل  25دقيقة من
نهاية السباق تعرّض بيرد لتصادم
مع سائق فريق “ماهيندرا” أليكس
لني ،ما اضطر سيارة جاكوار
 I-TYPEلدخول الكراج ،وعاد بيرد
إلى السباق في املركز  ،23قبل اتخاذ
الفريق لقرار انسحاب السيارة من
السباق والتركيز على التحضير
للمرحلة الثانية في اليوم التالي.
جيمس باركلي ،مدير فريق

“جاكوار للسباقات”“ :من املذهل
أن نبدأ العام على منصة التتويج،
السيارة كانت سريعة جدا ً على
مدار السباق ،وأظهرت أنها تتمتع
بإمكانات كبيرة .قادها ميتش إيفانز
قوي واتبع الفريق
اليوم ضمن سباق ّ
استراتيجية مذهلة لتحقيق
التجاوزات ،وهو انتهز فرصه بشكل
جيد وحقق عدة جتاوزات وحافظ
ّ
عليها ،أنا فخور بالعمل املذهل
الذي أجنزه الفريق ،حتقيقهم للتويج
في أول سباق يظهر أن سيارة
جاكوار  I-TYPE 5لديها قدرة
كبيرة على املنافسة .إننا محبطون
بكيفية انتهاء السباق لسام ،فقد
كان في وضعية قوية ،وحقق عدة
جتاوزات مهمة ،وكان يتحرّك نحو
جيد مهاجما ً حتى نهاية
موقع ّ

السباق .أخذنا الكثير من الدروس،
وسنواصل العمل لتحقيق املزيد
من النقاط”.
ميتش إيفانز ،سائق “جاكوار
للسباقات”“ :#20 ،إنها بداية
عظيمة ملشاركتنا في بطولة
العالم ،حيث حققت مركزا ً
جيدا ً في البداية .احلضور الطويل
ّ
لسيارات األمان جعل األمر مثيرا ً
علي توفير وضعياتي
للتوتر ،وكان
ّ
السباق،
لنهاية
الهجومية
ولألسف لم نستطع حتقيق
النقاط في مركزين لفريق ‘جاكوار
للسباقات‘ .إنها نتيجة عظيمة
باجململ للفريق ،أنا فخور جدا ً ونحن
نستحق نتيجة كهذه ،فقط عمل
الفريق بال كلل .إجراء السباق حتت
األضواء الليلية للمرة األولى كان

مذهال ً أيضاً ،فقد كان الشعور رائعا ً
من حجرة القيادة مع إضاءة احللبة،
وأمتنى أن يكون اجلمهور قد استمتع
بها كذلك”.
سام بيرد ،سائق “جاكوار للسباقات”
“ :#10كان النصف األول من السباق
ممتازا ً بالفعل ،وكنت أوفّر الكثير
من الطاقة كي أشق طريقي نحو
املراكز املتقدمة من خالل بعض
احلركات املالئمة .يؤسفني أن
ينتهي السباق األول من املوسم
بهذا الشكل ،ولكننا سنأخذ هذه
السلبيات ونستفيد منها لتحسني
أنفسنا .من الرائع أن يحقق ميتش
تتويجا ً في اليوم األول من السباق،
له وللفريق ويجعلنا متأكدين أن
جاكوار سريعة جداً .هناك الكثير
من اإليجابيات التي خرجنا بها”.
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هيونداي “موتور سبورت” تدمج القوة يف سباقات السيارات الكهربائية
يشارك فريق هيونداي “موتور
سبورت” قري ًبا في البطولة
االفتتاحية لسباق السيارات
الكهربائية بالكامل PURE
 ،ETCRوالتي ستنطلق في وقت
الحق هذا العام ،ويتوقع أن تضع
هذه البطولة معيارًا جديدا لسباق
السيارات الكهربائية حول العالم
وتشجع على تسريع االنتقال
إلى التنقل اخلالي من االنبعاثات،
وتشارك هيونداي في البطولة
جلعل رياضة السيارات صديقة
للبيئة .
ينافس فريق هيونداي “موتور
سبورت” في بطولة PURE ETCR
بسيارة فيلوستر  N ETCRاجلديدة
والكهربائية بالكامل والتي
تتميز باألداء العالي .ويبشر انتاج
فيلوستر  N ETCRبعصر جديد
ومثير لشركة هيونداي تقام فيه
السباقات معتمدة على السيارات
الكهربائية لتصبح أحد ركائز
عمل الشركة.
وإلى جانب استراتيجيتها لتطوير
السيارات الكهربائية ،استخدمت
أيضا ريادتها في
هيونداي
ً
تكنولوجيا خاليا الوقود لتطوير
مولد الهيدروجني اخلاص بها،
وسيتمكن هذا املولد من شحن
السيارات الكهربائية من خالل
حتويل الهيدروجني األخضر (اخلالي
من الكربون) إلى طاقة شحن.
وتعد رياضة السيارات لهيونداي
ً
مجال ميكن للشركة من خالله
جتربة التقنيات اجلديدة التي
تطورها ،وفي هذا السياق أثمر
التعاون بني فريق هيونداي “موتور
سبورت” وخط العالمة التجارية
هيونداي  Nبتصاميمه القوية
الرياضية ،سيما مع النجاح
الكبير ملركبات هيونداي في
كل من بطولة العالم للراليات
 WRCوبطولة  TCRباإلضافة إلى
أسطول سياراتها األخرى التي
القت استحسان ًا كبيرًا مثل أي
.N 20وحول جهود هيونداي لتطوير
مركبات صديقة للبيئة أشار
أندريا أدامو مدير فريق هيونداي
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“موتور سبورت” قائال“ :تبذل
هيونداي جهودًا ضخمة لتطوير
التنقل املستدام من أجل عالم
أفضل ،ومن اجملاالت التي جتتهد
فيها هيونداي لتحقيق هذا
الهدف مجال رياضة السيارات،
ولذا نتحمس جدا للمشاركة في
 PURE ETCRالقادم لنظهر روعة
سياراتنا املتطورة صديقة البيئة
ولنبني على جناحنا السابق الكبير
في بطوالت  WRCو ،TCRوبذلك
سنتمكن من تقليل االنبعاثات
بشكل كبير في رياضة السيارات
مع ضمان بقاء هذه الرياضة
الرائعة احملبوبة ممتعة للسائقني
واملشجعني على حد سواء”.
هيونداي موتور سبورت :خبرة
متميزة في  WRCوTCR
دخلت هيونداي مؤخرا جملال رياضة
سباق السيارات ،وسرعان ما أصبح
هذا اجملال أحد ركائز عمل هيونداي
ترك
الشركة
فاستطاعت
بصمتها بالفعل فيها ،ولتدعيم
وجود الشركة في هذه الرياضة؛
مت تشكيل فريق هيونداي “موتور
سبورت” في عا م  2012في �Al
 zenauبأملانيا ،وقام الفريق بتطوير
أول سيارة رالي هي أي .WRC 20
ثم دخلت هيونداي موتور سبورت
بطولة  FIA World Rallyللمرة
األولى في عام  ،2014وبعد خمسة
مواسم ناجحة فاز الفريق ببطولة
الرالي العامليةWorld Rally -
للمرة األولى في عام  .2019وتكرر

هذا اإلجناز العام املاضي أيضا لتعزز
بذلك هيونداي سمعتها في رياضة
السيارات العاملية.
ثم دخلت هيونداي موتور سبورت
عالم سباقات احللبة في عام
 2018باستخدام سيارتها املتميزة
أي  ،N TCR 30-بعد جناحها في
بطولة العالم للراليات ،وقام
سائق الفورموال الشهير غابرييلي
تاركويني بقيادة السيارة وتصدر
سباق  WTCRاالفتتاحي في عام
 .2018وبعد مرور عام؛ قام السائق
نوربرت ميشيليز الشهير بقيادة
أي  N TCR 30في البطولة الثانية
على التوالي.
التعاون بني فريق “موتور سبورت”
وخط هيونداي  :Nجناح مشترك
وتبادل التقنيات
تتنافس هيونداي موتور سبورت
في بطولة  WRCبسيارة أي20-
 ،Coupe WRCوالتي تعتمد على
نسخة معدلة من طراز أي .20
فيما يتسابق طراز أي N 30-
 TCRفي بطولة  ،WTCRوتعتمد
هذه السيارة اخملصصة للرحالت
السياحية على أول منوذج إنتاج
عالي األداء للشركة ،وهو أي 30-
 .Nتُظهر كلتا السيارتني كيف
تعمل طرازات هيونداي اخملصصة
للطرق كأساس مثالي لسيارات
السباق التنافسية لفريق هيونداي
موتور سبورت.
ومت جتهيز سيارة أي Coupe 20-
 WRCمبحرك توربيني سعة 1.6

لتر مع حقن مباشر ،يتصل بناقل
حركة تسلسلي بست سرعات،
مع دفع رباعي ويوفر قوة قصوى
تبلغ  380حصان ًا ،و Nm 450عزم
دوران ،ويعمل فريق موتور سبورت
حاليا على تطوير مجموعة نقل
ً
حركة هجينة معتدلة لطراز
أي ،20-WRCكدليل إضافي على
التزام الشركة باالستدامة في
مناذج األداء اخلاصة بها ،ومن املقرر
إطالقها في عام  ،2022ومن املقرر
أن تكون أول سيارة رالي في العالم
مبثل هذه التكنولوجيا املتقدمة.
ويتم تشغيل طراز أي N TCR 30-
مبحرك داخلي رباعي األسطوانات
مزود بشاحن توربيني بسعة  2لتر
متصل بعلبة تروس متتابعة بست
سرعات ،ويتميز هذا الطراز بالدفع
بالعجالت األمامية ،كما أنه مزود
بخزان وقود سعة  100لتر ،يوفر
قوة قصوى تبلغ  350حصان ًا مع
عزم دوران يبلغ .Nm 450
تختبر هيونداي أحدث تقنياتها
املتطورة لتطوير سيارات صديقة
للبيئة في رياضة سباق السيارات،
بحيث يؤثر هذا النهج له على
نحو مباشر على مناذج إنتاج N
املستقبلية للشركة ،من خالل
تبادل املعارف واالبتكارات التقنية،
على سبيل املثال ،جاء تصميم
أحدث سيارة هاتشباك قادرة على
السير في حلبات السباق وهي أي
كليا ،متأثرا بشكل
 20-Nاجلديدة ً
مباشر بسيارة أي .WRC 20-

شركة السيارات األوروبية تقدم سيارات جاكوار اجلديدة  F-PACEو F-PACE R-DYNAMIC
اطلقت شركة السيارات األوروبية الوكيل واملوزع
احلصري لسيارات جاكوار الند روڤر الفخمة سيارات
جاكوار اجلديدة كليا  ً  F-PACEو �F-PACE R-DY
 NAMICفي مملكة البحرين .تتوافر األن في صالة
عرض السيارات األوروبية لتجارب القيادة ،كما
تعرض حاليا ً في مجمع سيتي سنتر البحرين حتى
الثامن والعشرون من فبراير لتتسنى الفرصة جلميع
عشاق القيادة بإلقاء نظرة عن قرب للطراز احلصري.
تتميز الطرازات احلديثة مبيزات متطورة ومنها
التصميم اخلارجي للسيارة املستوحى من سيارات
السباق الرياضية بإطارها األنيق املميز وفتحات
الهواء ،باألضافة الى غطاء محرك السيارة املطلي
واملصابيح األمامية الفريدة .تتضمن سيارة
 F-PACEعددا ً من التقنيات املتق ّدمة املتوفرة
في أحدث سيارات  ،F-PACEما يضمن اتصالها
وحتديثها الدائم لزيادة راحة السائق ،وتتضمن هذه
التقنيات نظام املعلومات والترفيه “بيفي برو” (Pivi
 )Proثنائي الشريحة ويتم التحكم به عبر شاشة
ملس زجاجية منحنية عالية الدقة بقياس 11.4
بوصة ومزوّد بتكنولوجيا “البرمجيات املتصلة”.
وقد مت صقل سيارة جاكوار  F-PACEاملتميزة بالعديد
من التحسينات ،تتوافر مع خيارين للمحرك أربع أو
ست أسطوانات .باألضافة الى نظام التوجيه اجلديد
ووسائد الفرامل احملسنة لضمان أدا ٍء أفضل ،مع
“معزز الطاقة املدمج” واإلحساس بارتداد الدواسة
لزيادة ثقة السائق أثناء القيادة .كما مت جتهيز طراز
 F-PACEاجلديد بنظام نشط إللغاء ضوضاء
الطريق لتقليل األصوات غير املرغوب في مقصورة
السيارة من أجل إحساس مضاعف بالفخامة

والرفاهية.
وفي تعليقه على إطالق هذه الطرازات اجلديدة ،قال
السيد ديفيد ماكجولدريك ،املدير العام جملموعة
السيارات األوروبية“ :لقد عادت سيارة جاكوار
 F-PACEاألكثر مبيعا بطرازات جديدة ومحسنة
وهي جاكوا ر  F-PACE 2021و �F-PACE R-DY
 NAMICحيث تشتهر هذه الطرزات فخامة وترابطا
وكفاءتها فإنها ببساطة متعددة الوظائف مما يجلها
محببة للجميع .مع القيادة الذكية والتفاصيل
اخلارجية والداخلية احملسنة ميكن لعمالئنا اآلن
جتربة مجموعة  F-PACEاألكثر شهرة من الطرزات
اجلديدة عبر اختبار القيادة مع االستفادة من أفضل
العروض وحزم الضمان املقدمة.
وتشمل سيارة جاكوار  F-PACEاملزودة بتقنيات
األمان املتقدمة الكبح في حاالت الطوارئ ومساعد

احلفاظ على مسار السيارة ،باالضافة الى مثبت
السرعة ،نظام محدد السرعة ومراقب حركة
السائق وكما تتضمن العديد من امليزات مثل
مساعد الركن األمامي واخللفي والكاميرا احمليطية
ثالثية األبعاد باالضافة الى احلزم االختيارية املوفرة
مثل انظمة املساعدة لرؤية النقطة العمياء و
مساعدة السائق.
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة معرض السيارات
األوروبية في سترة ،أو زيارة املوقع اإللكترون ي �jag
 uar-bahrain.comأو  landroverbahrain.comأو
االتصال على الهاتف رقم  .17460460وملعرفة
أحدث األخبار والعروض ،يرجى متابعة صفحات
التواصل االجتماعي اخلاصة بالسيارات األوروبية عبر
فيسبوك “جاكوار والندروفر” أو إنستجرام على @
 emjaguarbahrainو @.emlandroverbahrain

كوستا كويف تتعاون مع االحتاد
امللكي للفروسية وسباقات القدرة
للموسم 2020-2021

تعاون ..تعاوُن ..واملزيد من التعاوُن! هذا العام تفتخر
كوستا كوفي بكونها الراعي الرسمي لسباق القفز
حيث
ملوسم االحتاد امللكي للفروسية وسباقات القدرة،
ُ
ميكنكم في هذه الصورة رؤية كوستا كوفي على حواجز
القفز.
تعاونت شركة الزياني لألغذية مع شركتها الشقيقة
سيارات جينيسيس في كوستا
فيرست موتورز إلطالق
ّ
اجلنبية ،وتوجد خطط لزيادة التعاون
كوفي ،ذا بارك
ّ
لسيارات هيونداي في كوستا
القيادة
ليتضمن جتربة
ّ
ّ
مبجمع النخيل في املستقبل .تفتخر الزيّاني
كوفي،
ّ
لألغذية بفريقها املُتنامي من املوظّ فني الطموحني
عمال حتضير القهوة .وفي
والشغوفني بعملهم ،ومن ّ
نطاق تقدميها ألفضل اخلدمات ،حترص كوستا كوفي
البحرين على تقدمي أفضل أنواع املُنتجات املُبتكرة.
الربع األول
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السيارات األوروبية تطلق عروض ًا على العتبات اجلانبية األصلية لطرازات من جاكوار والندروفر
تقدم شركة السيارات األوروبية،
وهي املستورد واملوزع احلصري
لسيارات جاكوار الند روفر الفاخرة
في مملكة البحرين ،عروضا ً متميزة
على العتبات اجلانبية األصلية
لطرازات جاكوار أف -بيس ورينج
روفر ورينج روفر سبورت.
وميكن لعمالء جاكوار الندروفر
االستفادة من خصومات مذهلة
تصل إلى  45%على العتبات
اجلانبية لطراز جاكوار أف -بيس
ي رينج روفر ورينج
و 40%لطراز ّ
روفر سبورت ،وهو عرض يستمر
لفترة محدودة ويهدف إلى توفير
اإلكسسوارات األصلية للعمالء
بأسعار معقولة .ووفقا ً للعرض،
أصبح سعر العتبات اجلانبية
جلاكوار أف -بيس  499دينار
بحريني ،في مقابل  916دينار
بحريني قبل العرض ،فيما أصبح
سعر عتبات رينج روفر ورينج روفر
سبورت  1750دينار بحريني ،في
مقابل  2999دينار بحريني قبل
العرض .ويشمل السعر تكاليف

التركيب والضرائب.
وتتيح طرازات جاكوار أف -بيس
ورينج روفر ورينج روفر سبورت
املزوَّدة بتكنولوجيا السائق
الذكي ،للعمالء إمكانية إضافة
عتبات جانبية قابلة للطي
للحصول على مظهر خارجي أكثر
أناقة ،وبالتالي االرتقاء مبستوى
تصميم سيارتهم الفاخرة .وقد
مت تصميم العتبات اجلانبية
واختبارها وصنعها وفقا ً للمعايير
الدقيقة التي تتميز بها سيارات
جاكوار والندروفر ،مما يتيح سهولة
الصعود إلى السيارة والنزول منها
وكذلك الوصول إلى السطح.
ويتم فرد هذه العتبات تلقائيا ً
في غضون  1.5ثانية عند فتح
الباب ،كما ميكن أيضا ً تفعيل هذه
العتبات اجلانبية عبر سلسلة
املفاتيح عندما يكون الباب مغلقاً.
وقد مت تصميم العتبات اجلانبية
بشكل يتيح تخزينها أسفل
السيارة ويجعلها ذات قدرة على
االستشعار عند وجود أي عوائق

أمامها ،وال سيما في الطرق الوعرة
أو في املسافات القصيرة.
اجلانبية
العتبات
وتتوافق
املصنوعة من الفوالذ املقاوم
للصدأ والتي مت االستعانة في
صنعها بالليزر وطباعة عالمة

جاكوار والندروفر عليها ،مع
اللوحات األمامية الواقية من
الطني .وتوصي شركة جاكوار
الندروفر بتركيب اللوحات األمامية
الواقية من الطني حلماية السيارة
في األجواء الصعبة.

جممع النخيل
متجر جديد حملمصة الرفاعي يف
افتتاح
ٍ
ّ
لقد بدأت محمصة الرفاعي فصال ً الفوري.
جديد ا ً في سبتمبر  2020مع افتتاح وقد تعاونت محمصة الرفاعي كذلك
مجمع النخيل مع املد و ّنة واستشار يّة املطاعم مرمي
متج ٍر جديد لها في
ّ
مبنطقة سار ،إذ يُطِلُّ هذا املتجر على شكري @ iknowhatoeatالتي صنعت
خليطا ً
املكسرات.
شهيا ً من
الزبائن مبظه ٍر حديث وإطالل ٍة أنيقة.
ّ
ّ
وقد تعاونت محمصة الرفاعي خالل وقد تعاونت الرفاعي مع مجموعة
العام املاضي مع عد دٍ من املؤ ث ّرين جيلي اجلديدة من كارتيل ،لتصنع
صيني ًة فخمة ميكن تقدميها في
في وسائل التواصل االجتماعي مثل
ّ
الشيخة حصة آل خليفة@  @ � curiousرمضان القادم وموسم العيد .وتأتي
الصينية بأربع ألوان ،وخيار يعود إلى
 lyhungryوالشيف سوزي ماسي ّتي @
ّ
 susy.massettiإذ صنعت كلّ
املفضل من
منهما الزبائن ليختاروا خليطهم
ّ
ُ
املكسرات.
خليطا ً متوافر ا ً في املتاجر للشراء
ّ
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شركة السيارات األوروبية تعلن وصول سيارة  BMWالفئة األوىل اجلديدة كلي ًا
يسر شركة السيارات األوروبية ،الوكيل
احلصري واملوزع املعتمد جملموعة  BMWفي
البحرين ،اإلعالن عن وصول سيارة الفئة
األولى اجلديدة كليا ً من .BMW
وبفضل املزايا املثالية التي جتمع ما بني
الرشاقة واملساحة الواسعة ،فإن سيارة
 BMWالفئة األولى اجلديدة كليا ً تبشر
بظهور عصر جديد في عالم السيارات.
ويرفع اجليل الثالث من الطراز املدمج
الفاخر والناجح الستار عن بنية BMW
اجلديدة للدفع بالعجالت األمامية ،والتي
تدمج متعة القيادة لدى  BMWمع التميز
الديناميكي ،باإلضافة إلى زيادة كبيرة
في املساحة الداخلية .تتميز السيارة
بنظام شاسيه متطور وتزخر مبجموعة من
التقنيات وأنظمة التحكم املبتكرة.
يبرز الشكل اخلارجي من خالل تفاصيل
الفتة للنظر في التصميم .فعلى سبيل
املثال ،أصبحت الشبكة املزدوجة التي متيز
سيارات  BMWأكبر ،مع حضور أوضح .وألول
مرة في مجموعة الطرازات ،يندمج جزءا
الشبكة في املنتصف بدال ً من القضبان
الكالسيكية للشبكة األمامية بتصميم
شبكي ثالثي األبعاد مستوحى من سيارات
السباق.
ومع تقدمي املظهر الرياضي بأسلوب جديد،
تبرز جوانب سيارة  BMWالفئة األولى
اجلديدة كلياً ،حيث تظهر املقدمة القوية
التي متيز سيارات  BMWوالتي يتم التأكيد
عليها باخلطوط الواضحة والدقيقة لتعبر
عن القوة واجلرأة في تصميم السيارة.

باإلضافة إلى ذلك ،تتميز املصابيح األمامية
بزاوية لتضفي على السيارة إحساسا ً
باحليوية والشباب.
تعتبر املقصورة الداخلية لسيارة BMW
الفئة األولى اجلديدة كليا ً أكثر اتساعا ً من
سابقتها ،خاصة في املقصورة اخللفية.
وأصبح الدخول أسهل ،وزادت مساحة
الركبة للجالسني في املقاعد اخللفية
مبقدار  33مم .ويوفر اجلزء اخللفي  19مم
من االرتفاع اإلضافي إذا مت حتديد فتحة
السقف البانورامية املنزلقة للخارج.
ميكن للركاب في اخللف االستمتاع أيضا ً
مبساحة أكبر للمرفق مبقدار  13مم ،بينما
يحصل السائق والراكب في املقعد األمامي
على  42مم إضافي ملساحة املرفق.
جهز الطراز الرئيسي ،BMW 120i ،بوحدة
بنزين بأربع أسطوانات مدعومة بتقنية
 ،BMW TwinPower Turboوتولد قوة تبلغ

 178حصان .ويتصل احملرك بناقل حركة
ستبترونيك  7سرعات ،وميكن للسيارة أن
تنطلق من صفر إلى  100كم /ساعة خالل
ثوان فقط ،وتصل إلى سرعة قصوى
7
ٍ
قدرها  235كم/ساعة.
وفي تعليق له ،قال ديفيد مكجولدريك،
املدير العام لشركة السيارات األوروبية:
“نحن فخورون بوصول سيارة  BMWالفئة
األولى اجلديدة كليا وانضمامها إلى
مجموعتنا .تتمتع السيارة مبظهر رياضي
أنيق ،يتناسب مع سوق البحرين .كما أن
التصميم املتطور الذي يجتمع مع أحدث
تقنيات االتصال يجعل السيارة رائدة في
فئة السيارات املدمجة”.
ملزيد من املعلومات حول سيارة  BMWالفئة
األولى أو حلجز جتربة قيادة يرجى االتصال
أو التواصل عبر واتس أب على الرقم
.17750750
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جمموعة هيونداي موتور تكشف عن مفهومها اجلديد “ ”TIGERللتنقل بدون طاقم
كشفت مجموعة هيونداي موتور عن أول
مفهوم ملركبة التنقل بدون طاقم أو ركاب
باسم “تايغر –  ”TIGERلتكون مركبتها
الثانية القادرة على املشي والتنقل الالمحدود
)أو ما يعرف باملركبات املتحولة ،)UMVs
واألولى من نوعها واملعتمدة على روبوت ذكي
مصمم ليحمل أنواعًا مختلفة من احلمولة
أثناء اجتيازه للتضاريس الصعبة.
مت تطوير مفهوم  TIGERوهو اختصار لتعبير:
روبوت ذكي متحول للقيام بالرحالت األرضية-
Transforming Intelligent Ground Excur sion Robotبواسطة استوديو نيو هورايزونز
  New Horizons Studioالتابع جملموعةهيونداي موتورز والذي تأسس أواخر عام
 2020لتطوير  UMVsعبر البحث واالبتكار،
باالعتماد على أحدث التقنيات املتوفرة في
وادي السيليكون ومراكز االبتكار العاملية
األخرى.
ومبناسبة الكشف عن االبتكار اجلديد؛
قل الدكتور جون سوه ،رئيس استوديو نيو
هورايزونز“ :متنحنا املركبات املتطورة مثل
 TIGERفرصة للتحليق بخيالنا ،بفضل
تقنياتها املتطورة ،فنحن نبحث باستمرار
عن طرق مبتكرة للتفكير في تصميم
املركبات وتطويرها ،بهدف تشكيل مستقبل
النقل والتنقل على نحو يجعله أكثر
سالسة وعملية”.
منوذج مثالي الجتياز التضاريس الوعرة
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والوصول لألماكن البعيدة
تعمل القدرات االستثنائية ملفهوم TIGER
املتطور كمنصة استكشاف علمية متنقلة
تصل للمواقع البعيدة ،اعتمادا على بنية
جتعل منه منصة معيارية ،تشتمل على
نظام متطور لتحريك األرجل واإلطارات،
وحتكم اجتاهي بزاوية  360درجة ،ومجموعة
من أجهزة االستشعار للمراقبة عن بُعد.
أيضا إلى االتصال باملركبات
ويهدف التصميم ً
اجلوية غير املأهول ( ،)UAVsوالتي ميكنها
شحن مركبة  TIGERبالكامل وتوجيهه إلى
مواقع يتعذر الوصول إليها.
وتتضمن  TIGERحاوية ميكنها استيعاب
حمولة كبيرة داخلها لنقل وتسليم

البضائع ،كما ميكنها توصيل حزم املساعدات
في حاالت الطوارئ .ويساعد تصميم مفصل
اإلطار فيه والذي يأتي على شكل ساق على
معاجلة مجموعة من املواقف الصعبة التي
قد تطرأ أثناء حتركه ،مع قدرته على نقل
حموالت صافية كبيرة أعلى من أي مركبة
أرضية منوذجية.
ويتم استخدام  TIGERمثل مركبة الدفع
الرباعي ،مع تزويدها بإمكانية تراجع
األرجل التي تسير عليهما لتكون في وضع
أكثر كفاءة ،إذ تتحرك عن طريق السحب
املتدحرج .وبعكس ما يحدث للسيارة التي
حتتاج إلى السفر فوق تضاريس صعبة أو
غير سالكة معتمدة على اإلطارات وحدها،

