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نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

كلمة

 أعزائي قراء االنطالقة
يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى مع العدد اجلديد 
من مجلتنا الربعية “االنطالقة” شاكرًا لكم 

اهتمامكم ومتابعتكم من خاللها آلخر أنشطة 
وأخبار وفعاليات مجموعة استثمارات الزياني، 

مقدرًا ثقة عمالئنا االوفياء. 
لقد طوينا النصف األول من العام امليالدي احلالي 
في الوقت الذي واصلت فيه مجموعة استثمارات 
رغم  وجناحاتها  إجنازاتها  على  احلفاظ  الزياني 
الظروف احلالية التي مير بها العالم بأكمله بسبب 
استمرار تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها املباشر 
على القطاعات اإلقتصادية والتجارية في جميع 

دول العالم.
أعلنت شركة الزياني لألغذية والتابعة جملموعة 
استثمارات الزياني عن إفتاح فرع كوستا كوفي 
جديدة  كوجهة  الدبلوماسية  املنطقة  في 
مستويات  بأعلى  تتمتع  التي  القهوة  ملتذوقي 
اجلودة العاملية، كما يقدم الفرع تشكيلة متنوعة 
وفريدة من األغذية واملشروبات الساخنة واملثلجة. 
على صعيد آخر، عرضت شركة الفيرست موتورز 
املوزع احلصري لسيارات جينيسيس في اململكة، 
فئة  من  الفاخرة  جينيسيس  طرازات  جميع 
السيدان وذلك بالتعاون مع كوستا كوفي والتي 
سنتر  النخيل  فرع  في  العرض  هذا  استضافت 
في شهر مايو املاضي حيث جذب العرض انتباه 
الزائرين وعشاق السيارات وأتيحت لهم الفرصة 
تعتبر  والتي   70G جينيسيس  سيارة  لتجربة 

أحدث طر ازات هذه السيارة.
من جهة أخرى أعلنت شركة الزياني للسيارات 
عن سيارتها مونتيرو سبورت التي تأتي بتصميم 
رياضية  سيارة  هي  و  لألنظار،  وملفت  جديد  
متعددة األغراض )SUV( من ميتسوبيشي موتورز، 
السلسة  وقيادتها   القوي  بأدائها  تتميز   والتي 
إضافة الى الكفاءة العالية في استهالك الوقود 
وقدرتها العالية على املناورة عند القيادة بسرعة 

كبيرة .
الزياني  شركة  مقر  في  خاصة  احتفالية  وفي 

احلصري  الوكيل  الشركة  أعلنت  للسيارات 
لسيارات ميتسوبيشي وفوسو في اململكة في 
مايو املاضي عن قيامها بتسليم مجموعة من 
ضمت  البحرين،  غاز  لشركة  احلديثة  سياراتها 
ثالثة سيارات  ميتسوبيشي أتراج ، وثالثة شاحنات 
بيك اب L200 اضافة إلى شاحنتي فوسو كانتر 
املشهود لها عامليا بكفاءتها العاملية ومتانتها 
، يشار  أن هذا التسليم يأتي كجزء من التزام 
الشركة الراسخ باحلفاظ على مكانتها الرائدة 
في  الرئيسيني  السيارات  وكالء  من  كواحدة 
املؤسسات  تزويد  خالل  من  وذلك  اململكة، 
املركبات  من  بأسطول  البحرين  في  الرائدة 
على  إيجابي  تأثير  لها  التي  املوثوقة  التجارية 

عملياتها.
األوربية  السيارات  وتأكيدا على مساعي شركة 
لتوسيع شبكتها وإلتزامها باستيعاب العمالء 
واملوزع  احلصري  الوكيل  الشركة،  كشفت 
املعتمد لسياراتBMW و MINI في البحرين، عن 
عمليات  شهدت  والتي  احلديثة  العرض  صالة 
و  بارزا  معماريا  معلما  تعتبر  و  كاملة  جتديد 
حيث  العمالء  راحة  لضمان  املوقع  صمم  قد 
يستقبلهم فريق محترف من مقدمي اخلدمات.

األوروبية،  السيارات  مجموعة  أعلنت  كما 
جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع  املستورد  وهي 
سيارتي  من  األولى  الدفعة  وصول  عن  والندروفر 
 E-Pace وجاكوار  الفريدة   90 ديفندر  الندروفر 
االستثنائية، وكال السيارتني تعتبران آخر إبداعات 
مجموعة جاكوار الندروفر، وهي متوفرة اآلن في 
معرض السيارات األوروبية في سترة، حيث ميكن 
للعمالء ومحبي السيارات على حد سواء احلضور 

واالستمتاع بتجربة مميزة.
اإلصدار اجلديد الذي بني أيديكم يضم العديد من 
األنشطة والفعاليات التي حرصنا أن نطلعكم 
عليها، وذلك إميانًا منّا بأهمية استمرار التواصل 
معكم، ولنعبر لكم عن تقديرنا لكم ولثقتكم 
في  لنا  املستمر  وتشجيعكم  ودعمكم  فينا 

عملية التحديث والتطوير لتقدمي األفضل. 

ZAYANI FOODS
لألغذية  الز�ا�ي�

كشفت شركة السيارات األوروبية، الوكيل احلصري 
واملوزع املعتمد لسياراتBMW و MINI في البحرين، 
عمليات  شهدت  والتي  احلديثة  العرض  صالة  عن 

جتديد كاملة.
األوروبية  السيارات  شركة  مساعي  على  وتأكيداً 
العمالء،  باستيعاب  والتزامها  شبكتها  لتوسيع 
معماريًا  معلماً  تعتبر  اجلديدة  العرض  صالة  فإن 
للسيارات.  مميزة  وجهة  تصبح  أن  املقرر  ومن  بارزاً، 
والتطور  احلصرية  بالتفاصيل  العمالء  وسيشعر 
املواقع  مختلف  في  الوكيل  يقدمه  الذي  والتقدم 

ضمن صالة العرض.
العمالء  على  التركيز  مع  بأكمله  املوقع  صمم 
مذهلة  الفتات  إليه  وأضيفت  راحتهم،  لضمان 
محددة،  مساحات  ثالث  يتضمن  كما  للعالمات، 
املركزية،   MINIو  BMW عرض  صاالت  ضمنها  ومن 
تسليم  ومنطقة  املكاتب  من  العديد  تشمل  التي 

.BMW Motorrad السيارات، وصالة عرض
الرائع  التصميم  العمالء  سيالحظ  الدخول،  وبعد 
فريق  سيستقبلهم  حيث  احملسن،  والتخطيط 
الذين سيوجهونهم  اخلدمات  مقدمي  من  محترف 

إلى املكان املناسب.
الطرازات،  من  املزيد  عرض  على  قدرتها  وبفضل 
طرازات  أحدث  الرئيسية  العرض  صالة  ستضم 
BMW باإلضافة إلى صالة عرض جديدة مخصصة 
فخمة  عرض  صالة  جانب  إلى   ،BMW M لسيارات 

رائعة مصنوعة من اخلشب الفاخر واألنيق.
 MINI يضم املوقع أيضاً منطقة مخصصة جملموعة
للدراجات   BMW Motorrad ومجموعة  البريطانية 

النارية.
يتبع

شركة السيارات األوروبية 
حتتفل بإعادة افتتاح صالة 
العرض احلديثة واملتطورة
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يتبع من الصفحة 1
وفي صالة عرض MINI، ميكن للضيوف 
االستمتاع بتجربة راقية تتميز بعناصر 
روح عالمة  على  تؤكد  فريدة  تصميم 
املتجددة،  وبإطاللتها  التجارية.   MINI
بالتجهيزات   MINI عرض  صالة  تتميز 
لعرض  اخملصصة  والشاشة  األنيقة 
 MINI مجموعة  منتجات  أحدث 

طلباً. وأكثرها  العصرية 
 BMW Motorrad عرض  صالة  توفر 
الدراجات  لراكبي  حصرية  جاذبية 

النارية. حيث مت عمل 
ومبجرد  للمعرض،  خاص  مدخل 
العالم  يستقبلهم  العمالء  دخول 
BMW Mo- لدراجات  األسطوري 

أيًضا  العرض  صالة  تتميز   .torrad
إلى  باإلضافة  العصرية  بالتفاصيل 
ملسات BMW Motorrad املميزة التي 
التجارية  العالمة  تاريخ  عن  تعبر 

وتطورها.
عليها  تقوم  التي  األسس  على  وبناًء 
للتوسع  األوروبية  السيارات  شركة 
في اجملتمع ونشر البهجة، فستصبح 
العرض اجلديدة وجهة لعشاق  صالة 
تصميم  ويضمن   .MINIو  BMW
للعمالء   BMW Product Geniuses
جتربة أكثر راحة وتفرداً. وستكون في 

العثور  في  العمالء  ملساعدة  املوقع 
تناسب  التي  املثالية  السيارة  على 
مع  ومتطلباتهم،  حياتهم  أسلوب 
تقدمي الدعم لكل عميل قبل عملية 

الشراء وخاللها وبعد إمتامها.
ديفيد  قال  له،  تعليق  وفي 
لشركة  العام  املدير  مكجولدريك، 
أن  “يسعدنا  األوروبية:  السيارات 
شركة  عرض  صالة  عن  نكشف 
الفخمة  األوروبية  السيارات 
تضع  سترا.  في  واملتطورة  واجلديدة 
معايير  املتقدمة  املنشأة  هذه 
التجارية  العالمة  جتربة  في  جديدة 
تقليد  اتباع  وستواصل  الشاملة 
فترة  طوال  املطلقة”  القيادة  “متعة 

امللكية”.
القيود  تخفيف  مع  ومتاشياً 
مستعد  الوكيل  فإن  احلكومية، 
وسيواصل  بالعمالء،  للترحيب 

التدابير  من  مستوى  أعلى  تطبيق 
باتباع  اجلميع  سالمة  لضمان  الالزمة 
السلطات  من  الواردة  اإلرشادات 

البحرينية الرسمية.

مت تصميم صالة العرض احلديثة لشركة السيارات لضمان راحة العمالء

فريست موتورز تعلن عن وصول 
جينيسيس GV70 اجلديدة كليًا 

يف معرضها 
أعلنت شركة فيرست موتورز، الوكيل احلصري لسيارات 
جينيسيس   وصول  عن  البحرين  في  جينيسيس 
جينيسيس.  من  فاخرة    SUV سيارة  كثاني   GV70
وهي الطرازاخلامس في تشكيلة سيارات جينيسيس 
  G70 الفاخرة. لتنضم إلى سيارات السيدان جينيسيس
و G80 و G90، إلى جانب سيارة SUV االولى جينيسيس 

 .GV80
سيارة جينيسيس GV70 توفر متعة قيادة مماثلة لسيارة 
جينيسيس G70 مع وضع جلوس أعلى ومخرج شحن 

إضافية مع خيارات مختلفة للمحرك ونظام الدفع.
تقدم شركة فيرست موتورز ضمان مدى احلياة جلميع 
سياراتها مع مميزات امتالك جينيسيس التي ال تضاهى 

والتي تتكون:
• 5 سنوات أو 100 ألف كم صيانة دورية مجانية 

• 5 سنوات أو 100 ألف كم صيانة خدمة من الباب للباب
• 5 سنوات أو 100 ألف كم خدمة املساعدة على الطريق

• سنتان خدمة جينيسيس كونسيرج مجانا.
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’الزياين للسيارات‘ تقوم بتسليم جمموعة من سيارات ’ميتسوبيشي‘ لـ’غاز البحرين‘

للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
الوكيل احلصري لسيارات ميتسوبيشي 
مؤخرًا  البحرين،  مملكة  في  وفوسو 
من  مجموعة  بتسليم  قيامها  عن 
سياراتها احلديثة لشركة غاز البحرين، 
مجال  في  موثوقية  األكثر  الشريك 
التوزيع اآلمن للغاز في مملكة البحرين 
معدات  ومتخصصو  عام،   59 بخبرة 

.”A 2 Z“ وأجهزة املطبخ
قامت  التي  اجملموعة  ضمت  وقد  هذا 
السادس  بتاريخ  بتسليمها  الشركة 
سيارات   ثالثة  اجلاري  الشهر  من 
املدينة  سيارة  أتراج،  ميتسوبيشي 
ميتسوبيشي،  من  شعبية  األكثر 
إحدى   ،L200 أب  بيك  شاحنات  وثالثة 
في  املوثوقة  آب  البيك  شاحنات  أكثر 
فوسو  شاحنتي  إلى  إضافة  فئتها، 
بكفاءتها  عاملًيا  لها  املشهود  كانتر 

العالية ومتانتها.
إحتفالية  إقامة  مت  املناسبة،  وبهذه 
الزياني  شركة  مقر  في  خاصة 
لتسليم  املعامير  مبنطقة  للسيارات 

املدير  حضور  وسط  وذلك  املركبات، 
العام لشركة الزياني للسيارات السيد 
محمد زكي، وعدد من ممثلي اإلدارة في 
السيد  منهم  البحرين،  غاز  شركة 
فهد بشار احلسن والسيد طالل بشار 

السيد  الشركة  عام  ومدير  احلسن، 
من  عدد  إلى  إضافة  بيالي،  شيمي 
املسؤولني من الشركتني، منهم مدير 
الزياني  شركة  في  التجارية  املبيعات 
ومدير  بايد،  جيريش  السيد  للسيارات 

مبيعات ميتسوبيشي السيد فينيش 
باتيل، ومدير اخلدمات اللوجستية في 

غاز البحرين السيد بيجو كيه ناير.
يشار إلى أن هذا التسليم يأتي كجزء 
للسيارات  الزياني  شركة  التزام  من 
مكانتها  على  باحلفاظ  الراسخ 
السيارات  وكالء  من  كواحدة  الرائدة 
الرئيسيني في اململكة، وذلك من خالل 
البحرين  في  الرائدة  املؤسسات  تزويد 
بأسطول من املركبات التجارية املوثوقة 

التي لها تأثير إيجابي على عملياتها.
السيد محمد  عبر  احلفل،  وفي ختام 
زكي عن تقديره لشركة غاز البحرين 
املنتجات  في  الراسخة  لثقتها 
تقدمها  التي  اجلودة  عالية  واخلدمات 
للسيارات. من جانبه،  الزياني  شركة 
بالغ  عن  بيالي  شيمي  السيد  عبر 
للسيارات  الزياني  لشركة  شكره 
استثنائية  خدمات  لتقدميها 
مشيرًا  اجلودة،  عالية  ومنتجات 
العالية  املهنية  الكفاءة  إلى  كذلك 

ملوظفيها.

كوستا كويف يقّدم لكم أفضل مشروبات القهوة يف املنطقة الدبلوماسّية  
الزياني  لشركة  التابع  كوفي  كوستا  أعلن  أن  بعد 
فقد  احملّلية،  القهوة  ساحة  على  دخوله  لألغذية 
عشاق  اهتمام  جتذب  بأن  التجاريّة  العالمة  متكّنت 
افتتاح  في  وبعد جناحه  البحرين،  أرجاء  في  القهوة 
فها  اململكة،  مناطق  في مختلف  الفروع  من  عدد 
باملنطقة  الزياني  بناية  في  فروعه  آخر  يفتتح  هو 
املنطقة  في  الفرع  وسيكون  الدبلوماسية. 
الراحة  ساعات  لقضاء  مثالًيا  مكانًا  الدبلوماسّية 
في أيام العمل، أو لقضاء الوقت املمتع مع األصدقاء 
للزبائن  املتجر  وسُيتيح  األسبوع.  عطالت  خالل 

للجلوس  ُمريحة  ومساحة  ممّيزة  خارجّية  مساحة 
في الداخل.

مكان  عن  يبحثون  الذين  لألشخاص  بالنسبة  أما 
اجللسات  أو  العمل  ورش  أو  االجتماعات  لعقد 
الزياني  بناية  في  كوفي  كوستا  فإن  اجلماعّية، 
اخلاّصة  االجتماعات  لغرفة  احلجز  فرصة  اآلن  يُتيح 
به، والتي حتتوي على شاشة عالية الدقّة والعديد 
باملساحة  الغرفة  وحتظى  الكهربائّية.  املنافذ  من 
أريحية.  بكل  أشخاص   8 الستضافة  الكافية 
اختيار  من  االجتماع  في  املشاركون  وسيتمكّن 

مشروباتهم ومأكوالتهم املفّضلة كجزء من عرض 
احلجز.

شرب  من  األميريكانو  قهوة  محّبو  وسيتمكن 
تتواجد  والتي  نوعها،  من  والفريدة  اللذيذة  القهوة 

حصريًّا في فرع بناية الزياني. 
ومن اجلدير بالذكر بأن فرع كوستا كوفي في بناية 
الشركة  تفتتحه  الذي  السادس  الفرع  هو  الزياني 
استراتيجّيتها  ضمن  وذلك  عملها،  بداية  منذ 
في  الفروع  من  املزيد  وافتتاح  اململكة  في  للتوّسع 

املُستقبل.
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تغّلب على حرارة الصيف مع أفالم ’هوبر أوبتك‘ العازلة من ’الزياين للسيارات‘ 
أفضل  بتوفير  الراسخ  إلتزامها  من  إنطالقًا 
عمالئها،  احتياجات  جميع  لتلبية  املنتجات 
أحد  للسيارات،  الزياني  شركة  كشفت 
البحرين  مملكة  في  الرائدين  السيارات  وكالء 
عن  مؤخرًا  اخلليجي،  التعاون  مجلس  ودول 
مجموعتها الشاملة اجلديدة من أفالم تظليل 

النوافذ هوبر أوبتك.
إقتراب موسم الصيف واستمرار درجات  فمع 
الزياني  شركة  تقدم  اإلرتفاع،  في  احلرارة 
للسيارات، الوكيل احلصري ألفالم هوبر أوبتك 
بتقنية  املصنّعة  األفالم  أفضل  اململكة،  في 
الشمس  ألشعة  العازلة  سيراميك  النانو 
واحلرارة للسيارات واملباني وبأسعار مغرية. وقد 
مت تطوير هذه التقنية األملانية مع التركيز على 

تقدمي أفالًما متينة عالية األداء ميكنها التغلب 
على مشكالت التآكل وتداخل إشارات شبكات 
السماح  عدم  على  القدرة  وتعزيز  اإلتصاالت 

للحرارة واإلشعاعات الضارّة بإختراق النوافذ.
من  لتمكينك  أوبتك  هوبر  أفالم  وصممت  هذا 
احلارقة  الصيف  شمس  حرارة  على  التغلب 
الضارّة بشكل كبير، حيث  األشعة  أثر  وتقليل 
وحتافظ  والركاب،  السائقني  حماية  على  تعمل 
التلف  من  للمركبات  الداخلية  األجزاء  على 
التقليل من  وتعمل كذلك على  احلرارة،  بسبب 

استهالك املباني للطاقة في التدفئة والتهوية 
وتكييف الهواء.

يشار إلى أن النانو سيراميك في أفالم أوبر هوبتك 
يعمل على تقليل تراكم احلرارة في السيارة، وطرد 
99 في املائة من األشعة فوق البنفسجية، ويأتي 
مع ضمان الشركة املصنعة ملدة 10 سنوات، مما 
يجعله أحد أفضل حلول األفالم العازلة لنوافذ 

املركبات في العالم.
الرائدة  النوافذ  أفالم  تساهم  ذلك،  إلى  إضافة 
الزجاج  آثار وهج  هذه وبشكٍل فّعاٍل في تقليل 
األمامي وإرهاق العني الناجت عن التعرض ألشعة 

الشمس املباشرة واملصابيح األمامية الساطعة 
للسيارات في الليل. 

للسيارات  الزياني  توّفر شركة  ذلك،  على  عالوة 
تشكيلة واسعة ومتنوعة من درجات التظليل 
وخيارات األلوان من أفالم هوبر أوبتك التي حتّسن 
الضارة  األشعة  وقدرة عكس  احلراري  العزل  أداء 
التأثير على جماليتها  لزجاج نوافذ املباني دون 

وتصميمها.
هوبر  من  للنوافذ  سيراميك  النانو  أفالم  تعد 
مبا  املائية،  للمراكب  مثالًيا  خيارًا  أيًضا  أوبتك 
في ذلك السفن والقوارب واليخوت، حيث توفر 
القاسية  البحر  بيئات  وتتحمل  مثالية  رؤية 
وتعمل  وغيرها،  وامللوحة  والغبار،  كالرطوبة، 
كذلك على حتسني الرؤية عبر تقليل الوهج ومنع 

األشعة الضارة.
في  للسيارات  الزياني  معرض  بزيارة  تفضلوا 
 )17703703( على  االتصال  أو  املعامير  منطقة 
الرائعة  اخلصائص  عن  املعلومات  من  للمزيد 
زيارة  ميكنكم  أو  للنوافذ،  أوبتك  هوبر  ألفالم 
ابقوا   .)www.zmotors.com( اإللكتروني  املوقع 
على إطالع على آخر العروض واألخبار من الزياني 
للسيارات عبر متابعة صفحاتنا على شبكات 
 )ZMotorsbh( التواصل اإلجتماعي عبر فيسبوك

.)zayanimotors( وإنستغرام

فريست موتورز تعلن عن عروضها الرمضانية احلصرية 
الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  استقبلت 
في  وجينيسيس  هيونداي  لسيارات  احلصري 
من  مبجموعة  املبارك  رمضان  شهر  البحرين 
سيارات  طرازات  جميع  على  اخملتلفة  العروض 
السيارات  ذلك  في  مبا  وجينيسيس،  هيونداي 
مثل  مؤخرا  للسوق  تقدميها  مت  التي  اجلديدة 
هيونداي كريتا، كونا، سانتا في، وأيضا السيارة 
الشهيرة توسان، والسيارة الفارهه جينيسيس 

 .G70
مجانية  هدايا  علي  رمضان  عرض  شمل  وقد 
صيانة  الي  باإلضافة  الكرمي  الشهر  مبناسبة 
مجانية وتامني وتسجيل مجاني. واجلدير بالذكر 
تأتي  وجينيسيس  هيونداي  سيارات  جيع  ان 
بضمان مدي احلياة في مملكة البحرين وهذة امليزة 
تقدمها فقط شركة فيرست موتورز لعمالئها 

والتي تعتبر الوحيدة في الشرق األوسط.
معرضها  بتجهيز  أيضا  الشركة  حرصت  كما 
استحسان  والذي القى  رمضان  أجواء  ليعكس 
والذي  للمعرض  الزائرين  جميع  من  واالعجاب 
دفعهم للتفاعل باخذ صور تذكارية داخل وخارج 

املعرض.
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حتسني سيارة جاكوار E-PACE عرب إصدار R-Dynamic Black اجلديد 
التكنولوجيا املتطورة واملزيد من 

طرازات  مجموعة  بتحسني  جاكوار  قامت 
 R-Dynamic إلصدار  تقدميها  مع   E-PACE
طراز  ويرتقي  االتصاالت،  ميزات  وحتسني   ،Black
الديناميكي  بالتصميم   R-Dynamic Black
متعددة  الرياضية  للسيارات  البصرية  واجلاذبية 
خيارات  مجموعة  خالل  من  املدمجة  األغراض 

معدلة للتصميم اخلارجي.
ويزيد إصدار R-Dynamic Black من تنوع طرازات 
املستعرضة  “البنية  على  معتمداً   ،E-PACE
 ،)Premium Transverse Architecture( ”املمتازة
احلركة  نقل  مجموعات  من  خيارات  عدة  مع 
تكنولوجيا  فيها  مبا  الكفاءة،  عالية  “إجنينيوم” 
السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن 
الفائقة  )MHEV(، واالتصاالت  )PHEV( واخلفيفة 

الفاخرة. واملقصورات 
وتوفر التكنولوجيا اجلديدة املتوفرة في السيارة، 
الالسلكي،   Apple CarPlay تطبيق  فيها  مبا 
سيتوفر  كما  واالتصال*.  املالءمة  من  املزيد 
ما  التوقيت*،  ذات  في   Android Auto تطبيق 
يجعل قيادة سيارة E-PACE أكثر اتصاالً من أي 

وقٍت مضى.
إصدار E-PACE R-Dynamic Black اجلديد

R-Dynamic Edition مبني على  اإلصدار اجلديد 
طراز E-PACE R-Dynamic S، ويتمتع مبجموعة 
لتمنح  بعناية،  اخملتارة  التصميم  عناصر  من 

سيارة E-PACE مظهراً أكثر ديناميكية وثراًء.
األبواب  مرايا  أغطية  التصميم  ويتضمن 
على  التفاصيل  وكذلك  الالمع،  األسود  باللون 
السفلي  الشبك  وإطار  األمامي  احملرك  غطاء 
األمامي،  الشبك  وأطراف  األساسي  والشبك 
إطار  إلى  الالمعة  السوداء  التشطيبات  ومتتد 
النوافذ اجلانبية وفتحات التهوية اجلانبية – التي 
جانب  إلى  الواثب،  جاكوار  شعار  مع  تتكامل 
متّيز  ويكتمل  اخللف.  في  والشعار  جاكوار  اسم 
بقياس  املسكوبة  بالعجالت  اخلارجي  التصميم 
وسائد  مع  الرمادي،  “ساتان”  ولون  بوصة   19
اخلصوصية  وزجاج  املتباينة،  احلمراء  الفرامل 

البانورامي. والسقف 
ألوان  بكافة   R-Dynamic Black طراز  ويتوفر 
 )Ostuni( “أستوني”  مبا فيها  اخلارجية،   E-PACE
السيارة  تشطيبات  وتتمتع  اجلديد،  األبيض 
مع  مثالي  بشكل  وتتكامل  أكبر،  وتركيز  بعمق 

.E-PACE التصميم اخلارجي املعاصر لسيارة
 R-Dynamic Black إصدار  يتمتع  الداخل،  وفي 
أكبر،  وإتقان  أفضل  واتصاالت  أكبر  بفخامة 
وتقع في قلب التصميم الداخلي اجلديد شاشة 
 11.4 بقياس  الدقة  عالية  املنحنية  اللمس 

بوصة، واملدمجة ضمن لوحة العدادات املركزية.
الترفيه  نظام  الكبيرة  اللمس  شاشة  وتشّغل 
برو”  “بيفي  االستخدام  سهل  واملعلومات 
ويتيح  أكبر  وضوحاً  يوّفر  والذي   ،)Pivi Pro(
األكثر  املهام  باملئة من   90 إلى  الوصول  للسائق 
أو  بنقرتني  الرئيسية  الواجهة  من  استخداماً 

أقل بفضل بنية القوائم املبسطة.
 E-PACE سيارة  من  اجلديد  اإلصدار  ويتوفر 
مجموعة  تتضمن  للمحركات،  خيارات  بعدة 

“إجنينيوم”  احلركة  نقل 
اخلفيفة  الهجينة 
لتر،   2.0 بسعة   )MHEV(
 D200و  D165 وبخياري 
إلى  الكفاءة،  شديدي 
البنزين  محرّكات  جانب 
وجميعها   ،P250و  P200
سرعة  بناقل  مزوّدة 
بتسع  أوتوماتيكية 
الكلي  الدفع  مع  سرعات 

كميزة أساسية.
الدفع  نظام  ويعتمد 
 E-PACE الكلي في سيارة
الثاني  اجليل  على  اجلديدة 
القيادة  “مجموعة  من 
تقوم  والتي   ،)Standard Driveline( القياسية” 
العجالت  بني  أوتوماتيكياً  الدوران  عزم  بتوزيع 
األمامية واخللفية لضمان زيادة قوة اجلر ألقصى 
الدفع  نظام  ويستفيد  الدوام.  على  ممكن  حد 
الكلي من تكنولوجيا “فصل مجموعة القيادة” 
بفصل  تقوم  والتي   ،)Driveline Disconnect(
سرعة  في  التحرّك  أثناء  الكلي  الدفع  نظام 

ثابتة على سبيل املثال لزيادة الكفاءة.
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التغلب على التحديات أصبح سهًلا مع ’مونتريو سبورت‘ من ’الزياين للسيارات‘   

إنتقل برحلتك إلى أعلى املستويات مع مونتيرو 
األغراض  متعددة  الرياضية  السيارة  سبورت، 
تأتي  والتي  موتورز،  ميتسوبيشي  من   )SUV(
القيادة  وذات  عليه،  االعتماد  ميكنك  قوي  بأداء 
السلسة، وامليزات املتطورة والكفاءة العالية في 

استهالك الوقود.
شركة  لدى  فقط  سبورت  مونتيرو  تتوفر 
لسيارات  احلصري  املوزّع  للسّيارات،  الزيّاني 
لهذه  وميكن  البحرين،  مملكة  في  ميتسوبيشي 
عالية  وبقدرة  ثابت  أداء  تقدمي  املتينة  السيارة 
على املناورة عند القيادة بسرعات كبيرة. يشمل 
أو  املرصوفة  كالطرق  التضاريس،  مختلف  ذلك 
الرمال  أو  الثلوج  أو  الوحل  في  القيادة  أو  الوعرة 
الرباعي  الدفع  نظام  بفضل  وذلك  الصخور،  أو 
تغييره  ميكن  والذي  للسيارة،  املتقدم   )4WD(
بسهولة إلى وضع الدفع الثنائي )2WD( ووضعّي 
قيادة آخرين أثناء احلركة من خالل قرص موضوع 

بعناية خلف ناقل احلركة.
يعزز من أداء سيارة مونتيرو سبورت محرك قوي ذو 
ستة اسطوانات بسعة 3.0 لتر، إضافة إلى ناقل 
يساهم  السرعات،  ثمانيّ  أوتوماتيكي  حركة 
في تعزيز أداء السيارة بشكل ملحوظ وتزويدها 
القيادة على شوارع  أثناء  بتسارع قوي وسلس 

املدينة أو الطرق اجلبلية أو جر األحمال الثقيلة.
الديناميكية  سبورت  مونتيرو  سيارة  تأتي 
ومزيّن  لألنظار  ملفت  ومحّسن  بتصميم جديد 
بشعار جريء على غطاء احملرك، حيث مت كذلك  
املركبة  من  واخللفي  األمامي  اجلزء  حتسني 
لتشكيل مظهر أكثر جرأة وقوة، وإضافة ملسات 
أنيقة من الكروم في األمام واخللف وعلى اجلوانب، 
رياضي، وعجالت معدنية  وجناح سقف خلفي 
 )LED( مصابيح  إلى  إضافة  بوصة،   18 مقاس 
ضوًءا  وتنتج  أطول  لفترة  تدوم  متطورة  أمامية 
أكثر قوة وبياًضا مما يوفر رؤية أفضل، وكشافات 
تعمل  نهارية   )LED( ومصابيح  للضباب،   )LED(

 )LED( تلقائًيا عند بدء تشغيل احملرك، ومصابيح
خلفية قوية، إلى جانب ميزات أخرى تضيف إلى 
املظهر الفخم وروح املغامرة للسيارة الرياضية 

الراقية متعددة األغراض.
مقاعد  السبعة  ذات  الفاخرة  املقصورة  تضم 
للسيارة العديد من األدوات املتقدمة، مبا في ذلك 
عداد )LCD( ملون مقاس 8 بوصات موجود على 
والذي  السائق،  أمام  مباشرة  العدادات  لوحة 
مع  للسائق  املهمة  املعلومات  جميع  يعرض 
رسومات سهلة القراءة. عالوة على ذلك، يحتوي 
الكونسول املركزي على نظام العرض الصوتي 
 ،)Smartphone-Link – SDA( باستخدام برنامج
يحتوي  ترفيهي  معلومات  مركز  إلى  إضافة 
على شاشة عرض كبيرة ووقت معاجلة أسرع، 
)HDMI(، ويدعم النسخ املتطابق  ومجهز مبنفذ 
للهاتف الذكي عبر نظامّي أبل كار بالي وأندرويد 

أوتو، ونظام التحكم الصوتي كذلك.
جتدر اإلشارة إلى أن سالمة السائق والركاب في 
قبل  من  بأولوية قصوى  مونتيرو سبورت حتظى 
الشركة املصنِّعة، حيث مت تزويد السيارة بأحدث 
ميزات السالمة وأكثرها موثوقية، مثل الكاميرا 
اخللفية، وأجهزة االستشعار عند الوقوف، ونظام 
املساعدة  مع  العمياء  النقطة  من  التحذير 
في  النشط  التحكم  ونظام  املسار،  تغيير  في 
الثبات واجلر )ASTC( الذي يحافظ على االستقرار 

والتحكم من خالل الضبط التلقائي خلرج احملرك 
ونظام  املناسبة،  بالعجالت  الفرامل  وتعشيق 
الذي  الصاعدة  الطرق  السير على  بدء  مساعد 
يعمل على تسهيل بدء احلركة على املنحدرات 
إلى  تصل  ملدة  املكابح  إعمال  ومواصلة  احلادة 
ثانيتني إلى أن يتم الضغط على دواسة الوقود، 
أمان  وعناصر   )SRS( هوائية  وسائد  وسبعة 

أخرى.
سيارة  ميزات  على  أكثر  التعرف  ميكنكم 
عبر  املذهلة  سبورت  مونتيرو  ميتسوبيشي 
والتي  للسيارات،  الزياني  شركة  مع  التواصل 
أو  سنوات   10 ملدة  حصريًّا  ضمانًا  متنحكم 
إلى  باإلضافة  أوالً،  يأتي  أيهما  كيلومتر،  مليون 
خدمة املساعدة على الطريق على مدار الساعة 
وبرنامج  سنوات،   10 ملدة  األسبوع  أيام  وطيلة 

والء مجٍز ومميز.
التفضل  ميكنكم  القيادة  لتجربة  موعد  حلجز 
منطقة  في  للسيارات  الزياني  معرض  بزيارة 
عبر  أو   ،)17703703( على  االتصال  أو  املعامير 
www.mitsubishi-mo- اإللكتروني  املوقع  )زيارة 

tors.com.bh(. كن على إطالع على آخر العروض 
متابعة  عبر  للسيارات  الزياني  من  واألخبار 
اإلجتماعي  التواصل  شبكات  على  صفحاتنا 
zayan-( وإنستغرام   )ZMotorsbh )عبر فيسبوك 

.)imotors
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“فريست موتورز تقدم جتربة لقيادة سيارات جينيسيس بالتعاون مع كوستا كويف
احلصري  املوزع  موتورز،  فيرست  شركة  تعاونت 
مع  البحرين،  مملكة  في  جينيسيس  لسيارات 
سيارات  جميع  استضافة  في  كوفي،  كوستا 
السيدان من جينيسيس في كوستا كوفي، فرع 

النخيل سنتر يوم اجلمعة مايو 21، 2021.
جميع  موتورز  فيرست  عرضت  احلدث،  يوم  في 
طرازات جينيسيس الفاخرة من فئة السيدان، مما 
السيارات  وعشاق  العامني  الزائرين  انتباه  جذب 

املتحمسني على حد سواء وجذب إقبااًل أعلى.
ومتاشياً مع التوصيات التي قدمها الفريق الفريق 
الطبي الوطني ملكافحة فايروس كورونا، حرصت 

جينيسيس على توفير املتطلبات املوصي بها:
- احملافظة على مسافة 2 متر من كل فرد.

اثناء  الوجه مطلوبة في جميع األوقات  - أقنعة 
جتربة القيادة.

ملسها  يتم  التي  األسطح  وتعقيم  تنظيف   -
بشكل شائع في كل اختبار قيادة مثل مقابض 
األبواب، عجلة القيادة، املقاعد بشكل منتظم.

سيارة  لتجربة  الكرام  لعمالئنا  الفرصة  أتيحت 
االستمتاع  أثناء  لديهم  املفضلة  جينيسيس 
بفنجان قهوة مجاني من كوستا كوفي خاصة 
سيارات  أحدث  تعتبر  والتي   G70 السيارة 
العمالء  اعجاب  السيارة  القت  وقد  جينيسيس. 
بفضل  وذلك  السيارة  لتجربة  كبير  واقبال 

تصميمها العصري وادائها الرياضي. 

مضمونة  سوقية  قيمة  بأعلى  الندروڤر  جاكوار  سيارات  تشرتي  األوروبية  السيارات 
الوكيل  األوروبية،  السيارات  مجموعة  أطلقت 
واملوزع احلصري جلاكوار الندروڤر في اململكة حملة 
جديدة تدعو عمالئها لبيع سيارات جاكوار الندروڤر 
أو  مضمونة  سوقية  قيمة  بأفضل  بهم  اخلاصة 
جديدة،  فاخرة  سيارة  على  للحصول  استبدالها 
احلملة  هذه  خالل  من  يتوفر  ذلك،  الى  باإلضافة 

أيضاً إمكانية الشراء املباشر للسيارات.
تعمل مجموعة السيارات األوروبية على تسهيل 
بإمكان  حيث  السيارات،  شراء  عملية  وتبسيط 
عمالئها إرسال صورة ومقاطع الفيديو لسيارتهم 
أو  الواتساب  تطبيق  عبر  الندروڤر  أو  جاكوار  من 
خطوات  لتتبع  الطراز  رقم  مع  اإللكتروني  البريد 
الشراء. وبعد ذلك يتم إجراء تقييم أولي، ويُطلب 
من العمالء إحضار سياراتهم إلجراء تقييم أكثر 
ميكن  مضمونة.  سوقية  قيمة  أعلى  يطابق  دقة 
سعر  بأفضل  سيارتهم  بيع  ذلك  بعد  للعمالء 
خيار  إلى  باإلضافة  األوروبية  السيارات  لشركة  
يتوفر  كما  آخر،  طراز  مقابل  سياراتهم  استبدال 
أيضاً من خالل هذه احلملة إمكانية الشراء املباشر 

للسيارات.

تقييم  يتم  بأنه  املميزة،  احلملة  مميزات هذه  ومن   
الفنيني  من  متخصص  فريق  من  املركبات  جميع 
املبيعات من جاكوار الندروڤر  ومندوبي  املعتمدين 
باستخدام أحدث التقنيات وقطع الغيار األصلية 
فقط. ويتم إجراء فحص شامل يغطي ١٦٥  نقطة 
باإلضافة  للهيكل  ونقاطاً  وكهربائية  ميكانيكة 
بعد  بيعها  يتم  كما  للمركبة،  كامل  جتديد  إلى 
ذلك في برنامج  APPROVEDللمركبات اململوكة 

مسبقاً املعتمدة. 
األوروبية،  السيارات  عرض  صالة  في  تتوفر  وكما 
مختلف أنواع السيارات املعتمدة التي متتلك عدد 
القيادة  وكما تخضع الختبارات  أميال منخفضة 
على الطريق التي يجريها فريق من الفنيني للتأكد 
وجاهزة  موثوقة  الندروڤر  جاكوار  سيارات  أن  من 
للقيادة. باإلضافة الى ذلك، تأتي املركبات بضمان 
على  املساعدة  وخدمة  األقل  على  عامني  ملدة 
الطريق أيضاً ملدة عامني على مدار الساعة طوال 
أيام األسبوع، وحسب عدد األميال املعتمد وفحص 

السجل.

وتعليقاً على هذه احلملة، قال آندي وولي، مساعد 
“نهدف  األوروبية:  السيارات  جملموعة  العام   املدير 
في مجموعة السيارات األوروبية إلى احلفاظ على 
رضى العمالء باإلضافة إلى توفير أفضل السيارات 
بشكل  املوثوقة  اخلدمات  على  واحلصول  الفاخرة 
من  األفضل  تقدمي  الى  دائماً  نسعى  كما  سهل. 
ذلك،  الى  باإلضافة  واخلدمات.  العروض  حيث 
املستعملة  سيارتهم  بيع  اآلن  لعمالئنا  ميكن 
فاخرة  جديدة  بسيارة  بسهولة  استبدالها  أو 
السيارات  مجموعة  من  الندروڤر  أو  جاكوار  من 

األوروبية.”
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رينج روڤر “ألتيميت”: وحدة “تعديل السيارات اخلاصة” تقّدم إصدارين حصريني جديدين
في  اخلاصة”  السيارات  “عمليات  قسم  أطلق 
سيارة  من  جديدين  خاصني  إصدارين  روڤر  الند 
التخصيص  فريق  يد  على  مصنوعني  روڤر،  رينج 
اخلاصة”  السيارات  “تعديل  وحدة  في  الشخصي 

.)SV Bespoke(
أوتوبيوغرافي  ڤي  إس  روڤر  “رينج  إصدارا  وميثل 
 )SVAutobiography Ultimate( ألتيميت” 
الند  سيارات  عائلة  في  الفخامة  قّمة  اجلديدان 
يرتقيان  حيث  األغراض،  متعددة  الرياضية  روڤر 
SVAutobiogra- أوتوبيوغرافي”  ڤي  “إس  )بطرازي 
SVAu-( ديناميك”  أوتوبيوغرافي  ڤي  و”إس   )phy

قمة  على  املتربعني   )tobiography Dynamic
من  املضافة  امليزات  من  مجموعة  عبر  فئاتهما 
واملشطبة  اخلاصة”،  السيارات  “تعديل  وحدة  قبل 

يدوياً.
وحدة  قبل  من  “ألتيميت”  إصداري  جتهيز  ومت 
مركز  في  اخلاصة”  السيارات  “تعديل  وحدة  خبراء 
السيارات  “عمليات  لقسم  التقنية  العمليات 
مدى  ويظهران  املتحدة،  اململكة  في  اخلاصة” 
إلى  إضافتها  ميكن  التي  الشخصية  اللمسات 
أبرز  ومن  زمان.  لكل  املالئم  روڤر  رينج  تصميم 
اجلديدة  لإلصدارات  التصميمي  الطابع  ميزات 
 )Orchard( ”املزيج املؤلف من الطالء بلون “أوركارد
مع  يتكامل  والذي  بالساتان،  املشطب  األخضر 
والتفاصيل   )Narvik( “نارفيك”  بلون  السقف 

النحاسية. 
اخلاصة”  السيارات  “تعديل  وحدة  فريق  وأولى 
احلواف  إلى  ميتد  للتفاصيل  خاصاً  انتباهاً 
احلواف  ذي  واملعدن  الالمع  األسود  باللون  اخملرشة 
احملرك  روڤر على غطاء  رينج  النحاسية في شعار 
املطلي  الدائري   SV وكذلك شعار  اخللفي،  والباب 
الوسطى  الدعامة  على  السوداء  واملينا  بالنحاس 
على  املطرزة  الدائرية   SV وشعارات  األمامية، 
مساند الرأس األربعة، إضافة إلى العتبات املضاءة 
األخيرة  اللمسات  ومن  “ألتيميت”،  بإصدار  بشعار 
التي   ”SV Bespoke Ultimate edition“ لوحة 
على  بشكل خاص  السيارة مطلوبة  لكون  تشير 
تتكامل مع شعار  والتي  املركزية،  التحكم  لوحة 

SV الدائري بالتشطيبات النحاسية.

“عمليات  لقسم  التجاري  املدير  تيرنر،  مارك  وقال 
رينج  “شكّلت  روڤر:  الند  في  اخلاصة”  السيارات 
الرياضية  السيارات  لفئة  املثالي  التعريف  روڤر 
قرن،  نصف  من  ألكثر  الفاخرة  األغراض  متعددة 
نقدم  بتنا  أوتوبيوغرافي‘  ڤي  ‘إس  طرازات  ومع 
أكانوا  سواًء  املستوى،  عاملية  نقل  جتربة  لعمالئنا 
من  هناك  كان  أم  بأنفسهم  السيارة  يقودون 
‘ألتيميت‘  إصدارات  تفعله  وما  لهم،  يقودها 

اإلتقان  من  املستوى  بذلك  االرتقاء  هو  اجلديدة 
والتعقيد إلى حدود جديدة”.

“التعديل  وحدة  مدير  هانسن،  كلير  ويضيف 
“أخذ خبراؤنا في وحدة  روڤر:  الشخصي” في الند 
بني  الكالسيكي  املزيج  اخلاصة‘  السيارات  ‘تعديل 
تعديالً  إليه  وأضافوا  واألسود،  األخضر  اللونني 
الساتاني  الطالء  تشطيبات  مستخدمني  حديثاً، 
العصرية والتفاصيل النحاسية. هذا املزيج األنيق 
تان‘  ‘فينتيج  باقات  خالل  من  أكبر  بشكل  معزز 

الداخلي”. املقترحة للتصميم 
قاعدة  ذات  أوتوبيوغرافي”  ڤي  “إس  سيارة  وحتقق 
عبر  الرقي  شديدة  جتربة  الطويلة  العجالت 
الصقل املمتاز الذي شهدته، والذي يشمل األبواب 
اخللفية التي تغلق آلياً، إلى جانب مقاعد “الدرجة 
القابلة  اخللفية  اإلضافية”  بالراحة  التنفيذية 
مت  والتي  واملبرّدة،  واملدفأة  الظهر  مساند  إلرجاع 
كما  الطيران،  مقاعد  طريقة  على  تصميمها 
وتوفر مساحة  األنيلني،  بجلد شبه  تأتي مكسوة 
احلجار  تدليك  وميزة  متر،   1.2 عن  تزيد  للساقني 
الساق  لبطة  مريحة  مساند  جانب  إلى  الدافئة، 

والقدمني للركاب اخللفيني. 
“ألتيميت”  إلصدار  املقترحة  املواصفات  وتتضمن 
Vin- تان”  “فينتيج  بجلد  الداخلي  )التصميم 

املموجة  الكربون  ألياف  وتشطيبات   )tage Tan
التنجيد  النحاسية، وميكن للعمالء كذلك اختيار 
اجللدي املقدم من الفنانني اإليطاليني في “بولترونا 
حقيقي  شعور  أجل  من   )Poltrona Frau( فراو” 

بالرخاء.
ويتوفر الطراز املمتاز هذا مع عدة خيارات بالنسبة 
البنزين  محرك  تتضمن  احلركة،  نقل  جملموعات 
 565 وقوة  الفائق  بالشحن  األسطواني  ثماني 
الكفاءة  شديدة   P400e مجموعة  أو  حصان، 
قطع  على  والقادرة  للشحن،  القابلة  الهجينة 
على  باالعتماد  ميل(   25( كم   40 إلى  يصل  ما 
تخفيضاً  حتقق  كما  فقط،  الكهربائية  الطاقة 
في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتنخض إلى ما 

يبلغ 75 غ/كم**.
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نشرت ’إم جي موتور‘ املزيد من التفاصيل عن سيارتها 
َّر أن تظهر  النموذجية Cyberster املتطّورة جداً واملقر
للسيارات  شنغهاي  ’معرض  خالل  األولى  للمرّة 
 Cyberster 2021‘ الذي سيقام في أبريل. ويتم تطوير
بواسطة الفريق في مركز ’إم جي‘ للتصميم املتقدِّم 
العاصمة  في   )MG Advanced Design Centre(
البريطانية لندن، وهي تتمّيز بكونها سيارة رياضية 
من بابني ومقعدين وتستذكر تراث العالمة التجارية 
العريق، وتتمّتع باللمسات التصميمية من سيارة 

MGB Roadster الكالسيكية.
وتقدّم Cyberster أداءً من مستوى املركبات الفائقة 
وتتمّيز  بالكامل.  كهربائية  جي‘  ’إم  سيارة  عبر 
مدى  توفر  بكونها  الذكية  الكهربائية  الهندسة 
قيادة ممّيز لسيارة كهربائية )EV( يبلغ 800 كيلومتراً 
)500 ميل(، مع تسارع من صفر لغاية 100 كلم/س 
)0 – 62 ميل/س( في أقل من ثالث ثواني. كما إنها 
إضافة  احلديثة.   5G االتصاالت  بتقنية  ستتمّتع 
لهذا، أدّى التعاون بني ’إم جي‘ وBilibili E-sports إلى 
االبتكار املشترَك ألول قمرة قيادة رياضية كهربائية 

.Cyberster فائقة بقطاع السيارات لصالح
تتألّق Cyberster عبر تصميم خارجي جريء وملِفت 
للنظر، وهي تشتمل على أضواء أمامية كالسيكية 
للشبك  نحيف  تصميم  مع  تقترن  جي‘  ’إم  من 
’العني  بنمط  تفاعلية  أمامية  وأضواء  األمامي 
الذكية‘ التي تفتح عند تشغيلها. ومن التفاصيل 
املمّيزة األخرى، هناك شريط إنارة LED بنمط ’حزام 
الليزر‘ على جانب السيارة السفلي واخلط البياني 

 .LED للباب، والذي يتبع اجتاه خط إنارة
الرياضي  اجلانبي  الشكل  يتألّق  أخرى،  ناحية  من 

القوي للسيارة بخط أكتاف ممّيز ثنائي املراحل، مع 
 .)kamm tail( كام‘  ’ذيل  بنمط  مسّطحة  خلفية 
وهي   ،LED نوع  من  ببنية  اخللفية  األضواء  وتأتي 
السيارة  خلفية  ضمن  منبسط  بشكل  تندمج 
جي‘  ’إم  تراث  حتاكي  رقمية  صورة  تعكس  بحيث 

البريطاني العريق.
لعمليات  التنفيذي  املدير  لي،  توم  قال  هذا،  حول 
’إم جي موتورز‘ في الشرق األوسط: “تعّبر العالمة 
التجارية مع إطالق Cyberster عن التزامها القوي 
بربط وتعزيز تراثها البريطاني مع منتجاتها احلالية 
عالية التقنية واملتطّورة جداً. ولطاملا اشتهرت ’إم 
جي‘ بسياراتها الرياضية، وسوف تسعى دوماً لتوفير 
منتجات بارزة وحصرية تكون فريدة بالفعل لصالح 

عمالئها.”
يُشار إلى أن ’إم جي‘ قد أكّدت على هدفها بتصنيع 
تكشف  وسوف  فعلي،  إنتاج  كسيارة   Cybertser
املزيد من املعلومات حولها عند إزاحة الستار عنها 
في ’معرض شنغهاي للسيارات‘ املقام خالل الفترة 

بني 21 و28 أبريل 2021.

 Cyberster إم جي موتور‘ تكشف املزيد من التفاصيل عن سيارتها النموذجية’
املتطّورة والكهربائية بالكامل
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أطلقت جينيسيس اليوم الطراز اجلديد من سيارة 
G70 في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا. وظهرت 
بترقيات  اجلديدة  الرياضية  السيدان  السيارة 
الرياضية”  “األناقة  فلسفة  مع  تتماشى  فاخرة 
املميزة للعالمة التجارية الفاخرة، كبقية سيارات 

 .GV80 SUV وسيارة G80 الشركة مثل
التي حصد طرازها السابق  G70 اجلديدة،  وتدمج 
ومميزاتها  املبتكر  لتصميمها  اجلوائز  من  عددا 
التقنية الرفيعة، أحدث تقنيات السالمة املتقدمة 
مع السمات الفاخرة التي ترتقي بالقيادة، لتقدم 

جتربة قيادة إستثنائية للعمالء.   
حتديث شامل ونقلة نوعية في سيارات السيدان 

الرياضية جلنيسيس
يجعلها  شامال،  حتديثا  اجلديدة   G70 شهدت 
تقدمها  التي  الرياضية  السيدان  سيارات  أكثر 
باملصابيح  املقدمة  فتأتي  تطورا،  جينيسيس 
 LED الرباعية املميزة للعالمة التجارية في صورة
رفيعة للغاية متتد إلى اخلارج مثل أجنحة شعار 
 Crest أمامية  بشبكة  وصممت  جينيسيس، 
و  للشراسة  إنطباعاً  لتعطي  منخفضة   Grille
وأدائها  اجلريئة   G70 شخصية  ولتعكس  القوة، 

الرائع.
محرك  بغطاء  مميزا  اجلديدة   G70 جانب  ويظهر 

طويل، فيما يأتي اجلزء األمامي قصيرا مؤكدا على 
احلضور القوي و التصميم الرشيق للسيارة حتى 
كلًيا  اجلديدة  التصميمات  وتعزز  وقوفها.  عند 
لإلطارات من هذا املظهر الرائع الذي تكمله فتحة 
الشبكة  إطار  حتت  املوضوعة  اجلديدة  الهواء 
تدفق  كفاءة  لتحسني  واملصممة  األمامية، 
Para-  الهواء. كما يضيف تصميم اخلط اجلانبي

bolic Line مظهر قوي و عضلي جلانب السيارة 
رياضة  لالعب  بحرفية  مصمم  كزي  تبدو  التي 

عاملي.
روعة  للسيارة  اخللفي  اجلزء  تصميم  يقل  وال 
اخللفية  األضوية  تظهر  حيث  مقدمتها؛  عن 
سطح  فوق  جينيسيس  لعالمة  املميزة  الرباعية 
غطاء صندوق األمتعة لتؤكد على هوية العالمة 
اجلزء  و  املزدوجة  العادم  الفاخرة، وتضيف مخارج 
بلون  يأتي  الذي  اخللفي  املصد  من  السفلي 
السيارة  على  وجديدة  فاخرة  ملسات  الهيكل 

الرياضية.
14 لونًا خارجًيا، موفرة بذلك  وتتوفر السيارة بــ 
العديد من البدائل الراقية للعمالء كوجود خيارين 
Tas- واألزرق     Sedona )البن جديدين  يمعدنيني 

man (، وثالثة ألوان غير المعة هي: اللون األبيض 
احلصري  واللون    Melbourne ورمادي   Verbier

.Bond الجديد بالكامل الفضي الداكن G70 لطراز
ترقيات قمرة فاخرة لقيادة تركز على السائق

فاخر  بتصميم   G70 طراز  في  املقصورة  ظهرت 
مطور يثري خبرة الركاب، ويقدم لهم جتربة تنقل 
أنيقة ومتطورة، وتولي قمرة القيادة أهمية قصوى 
لراحة السائق، فتأتي مزودة بنظام معلومات وترفيه 
بوصة   10.25 وعرًضا بشاشة مقاس  أكبر حجًما 
القيادة  لوحة  وسط  بارزة  لتكون  باللمس،  تعمل 
املعلومات  نظام  أن  كما  استخدامها.  وليسهل 

مزود بخصائص حصرية جلينيسيس.  
ومت أيًضا توسيع لوحة أجهزة القياس اإللكترونية 
The instrument cluster لتحسني الرؤية و القراءة 
الذكي  الهاتف  شاحن  تطوير  جرى  كما  منها، 
الالسلكي لتوفير سرعة شحن محّسنة. وأخيرًا، 
الكامت  األمامي  الباب  وزجاج  األمامي  الزجاج  يعزز 
للصوت الهدوء في املقصورة ويجعل البقاء فيها 

مريحا. 

جتربة قيادة ديناميكية مطورة
 2.0 بسعة  األول  مبحركني،  جديدة   G70 تزويد  مت 
توربيني  بشاحن  مزود  اإلسطوانات  رباعي  لتر 
اإلسطوانات  سداسي  لتر   3.3 بسعة  محرك  و 
طرازات  جميع  وتستفيد  مزدوج.  توربيني  بشاحن 
املضاف   “  +Sports“ القيادة  وضع  من  جينيسيس 
حديثًا، والذي يعمل على حتسني برمجة احملرك وناقل 
احلركة، مما يسمح للسائقني باالستفادة الكاملة 

.G70 من إمكانيات األداء الرائعة املتوفرة في
كما يستفيد محرك V6 سعة 3.3 لتر مع احلزمة 
اجلديد، كنظام صمام  الطراز  املزودة في  الرياضية 
الدفع  نظام  يوفر  أخرى  جهة  ومن  املتغير،  العادم 
مود”  “دريفت  وضع  اجلديد  الديناميكي  الرباعي 

املدمج.

املزيد من السالمة والراحة
مجموعة  اجلديد   G70 جينيسيس  طراز  يتضمن 

واسعة من مزايا سالمة وراحة السائق املطورة:
• نظام 10 وسائد هوائية

 جينيسيس G70 اجلديدة يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
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الذهبية  اجلائزة  حترز  موتور  هيونداي 
فعالية  خالل  األخرى  اجلوائز  من  والعديد 

2021 للتصميم  الدويل  املنتدى 
موتور  هيونداي  شركة  حصدت 
هذا األسبوع عدداً من اجلوائز خالل 
للتصميم  الدولي  املنتدى  فعالية 
2021، حيث نالت 14 جائزة للتميز 
مختلف  ضمن  التصميم  في 
اجلائزة  ضمنها  ومن  الفئات، 
الدولي  التصميم  ملنتدى  الذهبية 
فائقة   E-pit شحن  محطة  عن 

السرعة للمركبات الكهربائية.
تواصل  العام،  لهذا  اجلوائز  وبإحراز 
البارزة  مكانتها  ترسيخ  هيونداي 
ضمن  التوالي  على  السابع  للعام 
للتصميم،  الدولي  املنتدى  جوائز 
العالمة  إحراز  شهدت  والتي 
الراقية ثالث جوائز ذهبية مرموقة 
أفضل  من  فئة   75 تكرم  والتي 
أالف   10 بني حوالي  من  التصاميم 

مشاركة كل عام.
من  العديد  هيونداي  وتصدرت 
اإلنتاج،  ضمنها  ومن  الفئات، 
املستخدم،  وواجهة  واالتصاالت، 
واملفهوم  املعمارية،  والهندسة 
على  الشركة  حازت  كما  املهني. 
فئة  ضمن  جوائز  بست  التكرمي 
على  األولى  للمرة  االتصاالت 

اإلطالق.

 E-pit اجلائزة الذهبية حملطة شحن
فائقة السرعة من هيونداي 

حققت محطة شحن E-pit فائقة 
ضمن  الذهبية  اجلائزة  السرعة 
للتصميم  الدولي  املنتدى  جوائز 
تصميمها  بفضل  العام  لهذا 
املستخدم  بتجربة  يرتقي  الذي 
للعديد  حلول  تقدمي  خالل  من 
في  عادةً  توجد  التي  املشاكل  من 

الكهربائية  املركبات  محطات 
الضخمة،  الكابالت  مثل: 
أثناء  واألداء  املعقد،  والتشغيل 
التشغيل، ومستوى الشحن غير 
الواضح، والنظافة )التي تعد من 
باهتمام  حظيت  التي  املسائل 
اجلائحة(،  بسبب  مؤخراً  أكبر 
والصيانة.  اإلنتاج،  إلى  باإلضافة 
للتصميم  هيونداي  مركز  وكان 
محطة  ابتكار  على  عمل  قد 
شحن E-pit التي تتميز بشكلها 
التوقف  محطات  من  املستوحى 
بهدف   ،1 الفورموال  سباقات  في 
ومريحة  سريعة  خدمات  تقدمي 
املركبات  ملستخدمي  ومتميزة 
محطة  وتتميز  الكهربائية. 
االستخدام،  بسهولة  الشحن 
بني  يجمع  بتصميم  تنفرد  كما 
األهمية  ويولي  والقوة،  البساطة 
من  ابتداًء  التفاصيل  من  للكثير 

النظافة وصوالً إلى الصيانة.
وقال ساجن يوب لي، نائب الرئيس 
التصميم  مركز  ورئيس  األول 
“ميكن  هيونداي:  في  العاملي 
عندما  يبرز  أن  املبتكر  للتصميم 
جتربة  مع  املصمم  يتعامل 
املستخدم باعتبارها من األولويات 
تصميم  فإن  لذلك  له.  بالنسبة 
ما  يجسد   E-pit شحن  محطة 
نبذله من جهود متواصلة لتقدمي 
بالفعالية  تتميز  جديدة  جتربة 
وانسيابية للعمالء أثناء قيامهم 
ويراعي  مركباتهم”.  بشحن 
 E-pit شحن  محطة  تصميم 
بناًء  اخملتلفة  الشحن  خيارات 

على فلسفة هيونداي موتور .

فئة االتصاالت
Hyundai x BTS Goods

للحفاظ  العاملية  احلملة  تقدم 
مصممة  بضائع  البيئة  على 

لتعزيز الوعي جتاه االستدامة. 

أوال”  “السالمة  هيونداي  حملة 
ملواجهة “كوفيد19-”

اخلاص  الشعار  احلملة  وظفت 
تعديله،  بعد  هيونداي،  بعالمة 
من  للوقاية  رسائل  لنشر 

كوفيد19-. 

مفكرة هيونداي 2020
تتميز املفكرة بغطاء مصنوع من 
اجللد املعاد تدويره من املقاعد التي 
السيارات  ساحات  في  جمعت 
اخمللفات  تقليل  بهدف  القدمية 

وهدر املوارد. 

الطريق نحو االستدامة
نحو  الطريق  تقرير  يعتمد 
محددة  قوالب  على  االستدامة 
يكون  حتى  اخملتلفة  لفصوله 
عليه  والتركيز  احملتوى  تصنيف 
التقرير  هذا  يدل  سهولة.  أكثر 
على رؤية هيونداي موتور ملستقبل 
استخدام  خالل  من  مستدام 
أقل عند  للبيئة وحبر  ورق صديق 
طباعة جزء من الكتاب بلون واحد 

فقط.

 Channel Hyundai-قناة هيونداي
باعتبارها  هيونداي  قناة  صممت 
الذكي  التلفزيون  على  منصة 
التعرف  للمستخدمني  لتتيح 
التجارية  عالمتها  على 

ومنتجاتها عن بعد. 

Bluelink تطبيق االتصال بالسيارة
اتصاالً  التطبيق  هذا  يضمن 
انسيابياً بني السيارة واملستخدم، 
حيث يجمع ما بني تقدمي خدمات 
والتحكم  والترفيه  املعلومات 
جهة،  من  بُعد  عن  بالسيارة 
والتصميم  االستخدام  وسهولة 

األنيق من جهة أخرى.

• فئة الهندسة املعمارية 
لشركة  العاملي  التعليم  مركز 
مركز  يتميز  موتور:  هيونداي 
من  املذهل  بتصميمه  التعليم 
مخصص  وهو  البصرية،  الناحية 

للتدريب على صيانة املركبات. 

فئة واجهة املستخدم  •
ديزاين  أكوا  هيونداي  نظام 

للمعلومات والترفيه 
يتميز بأسلوب مرئي فريد وعرض 
مجموعة  لتقدمي  واسع  أفقي 
مبستوى  املعلومات  من  متنوعة 

أعلى من الراحة والبساطة.

 Channel Hyundai-قناة هيونداي
باإلضافة  هيونداي،  قناة  حصلت 
فئة  في  أحرزتها  التي  اجلائزة  إلى 
في  ثانية  جائزة  على  االتصاالت، 
وأحرزت  املستخدم.  واجهة  فئة 
هذه  ضمن  أخرى  جائزة  القناة 
فيديو  قناة  باعتبارها  الفئة 

للمنتجات.

• فئة املفهوم املهني
هيونداي بروفيسي

هيونداي  سيارة  مفهوم  يركز 
عالقة  تأسيس  على  بروفيسي 
اإلنسان  بني  وعاطفية  متينة 
لكل  أكبر  قيمة  ومينح  والسيارة، 
في  املستخدم  ميضيها  حلظة 

السيارة. 

ALICE: AR-based Informa-
tion-Centric Explore

اخلدمة على شكل  هذه  صممت 
منصة افتراضية متكاملة تدعم 
متعددة  اخلدمات  من  العديد 
الوسائط من خدمات امليل األخير 
وتوفر  املستقلة.  القيادة  إلى 
هامة  معلومات   Alice منصة 
على  العثور  ميزة  وتوفر  للسائق، 
الوجهة النهائية وعرض معلومات 

دقيقة حول مواقع محددة.

ضمن  تصاميمها  متيز  على  تؤكد  هيونداي 
األخرى الفئات  من  العديد 
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“السيارات األوروبية” تستعرض أحدث طرازاتها يف جممع األفنيوز 
قامت مجموعة “السيارات األوروبية”، وهي املستورد 
واملوزع احلصري لسيارات جاكوار والندروفر بالكشف 
عن أحدث طرازاتها املذهلة من خالل عرض مجموعة 
مجمع  في  حصرياً  والندروفر  جاكوار  سيارات  من 

األفنيوز خالل الفترة من 19 الى 23 مايو 2021.  
وتعمل السيارات األوروبية على تقدمي أحدث طرازات 
الفخامة  توفر  التي  األيقونية  والندروفر  جاكوار 
واألناقة والتنوع واملتانة لتناسب أسلوب حياة كافة 
بفرصة  بالتمتع  العمالء  سيتمكن  حيث  العمالء. 
التعرف على التشكيلة الرائعة لسيارات رينج روفر 
إيفوك اجلديدة، ورينج روفر سبورت اجلديدة والندروفر 
ديفندر 90، باإلضافة إلى تشكيلة جاكوار املتميزة 
 Eوجاكوار اجلديدة   F - Pace جاكوار  تضم  والتي 
Pace  اجلديدة باإلضافة الى جاكوار  F Typeاجلديدة.

بالتصميم  اجلديدة   F-TYPE وتتميز سيارة جاكوار 
األمثل واجلميل للغاية، حيث تعد اآلن األكثر متيزاً من 
أي وقت مضى. وقد فازت بـ 181 جائزة عاملية حتى 
العاملية  السيارات  تصميم  جائزة  ذلك  في  مبا  اآلن، 
للعام. تتميز طرازات جاكوار F-TYPE بقدرة ال مثيل 
باإلمكان  حيث  السيارات  رياضة  في  خصوصاً  لها 
احلصول عليها ابتداًء من 25,337 دينار بحريني. ميتد 

الرياضية ألكثر من 73 عاماً،  تاريخ سيارات جاكوار 
بدًءا من XK 120 ، وتتميز F-TYPEبكونها خفيفة 
وأنيقة ورياضية وحتتوي على شبكة أمامية جديدة 
الشكل  وصدفي  وطويل  قوي  وغطاء محرك  وبارزة 

مع نتوء في غطاء احملرك وفتحات تهوية مميزة.
مبحرك  اجلديدة   F-TYPE جاكوار  سيارة  تتميز  كما 
البنزين تربو تشارجد رباعي األسطوانات سعة لترين 
دقيقاً.  وحتكماً  استثنائية  قوة  حصان   300 بقدرة 
كما بإمكان العمالء االختيار بني 15 لوناً مميزاً والذي 
مت تصميمه بعناية ودقة لتناسب أذواق كافة محبي 

هذه السيارة. 
التي  األنظمة  كافة  تطوير  مت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في   Touch Pro والترفيه  املعلومات  بنظام  تتعلق 
سيارة  F TYPE لتناسب أذواق كافة العمالء، حيث 
مت إعادة تصميم مجموعة طرازات الندروفر األيقونية 
والتي يجعلها الى اليوم األكثر فخامة وأحسن أداء.  
قال  املميزة،  اجلديدة  الطرازات  على  له  تعليق  وفي 
السيارات  العام جملموعة  املدير  وولي، مساعد  آندي 
األوروبية:” نعمل باستمرار على إرضاء كافة عمالئنا 
املميزين من خالل الكشف عن أحدث طرازاتنا، حيث 
نهدف دوماً الى التقرب منهم من خالل عرض أحدث 

زيارة  الى  العمالء  أن ندعو كافة  نود  الطرازات، كما 
مجمع األفنيوز لفرصة مشاهدة أحدث الطرازات في 
هذا اجملمع الرائع الذي يناسب اجلميع سواء العائالت 

أو األفراد”.  
للسيارات  قيادة  جتربة  حجز  للعمالء  ميكن  كما 
من  اجلديدة،  ديفندر90  تشمل  التي  الفاخرة 
األفنيوز،  مجمع  في  املصغرة  العرض  صالة  خالل 
جتربة  من  العمالء  سيتمكن  ذلك،  الى  باإلضافة 
تشابه  التي  األفنيوز  مجمع  في  املصغرة  الصالة 
في  األوروبية  للسيارات  الرئيسية  العرض  صالة 
من  كجزء  الصالة  هذه  تصميم  حيثتم  سترا، 
جهود السيارات األوروبية للتقرب أكثر من عمالئها 

اخمللصني.
مت تصميم صالة العرض املصغرة في مجمع األفنيوز 
ضمن معايير السيارات األوروبية  والتي تضم على 
لعام  واإلكسسوارات  االختيارية  التجهيزات  أحدث 
Lifestyle Col- 2021 لطرازات الندروفر التي تشمل
Her- و Above and Beyond Collection و lection

جاكوار  مجموعة  تشمل  كما   .itage Collection
 Heritage و   Lifestyle Collection اجلديدة   2021

.Collectino
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في  اليوم،  موتور  هيونداي  شركة  كشفت 
عرض رقمي حمل عنوان “يوم N من هيونداي- 
 N عالمة  لتقدمي  وخصص   ”Hyundai N Day
كلًيا  اجلديدة   N كونا  سيارة  عن  التجارية، 
وطموحها  األداء  لتطوير  فلسفتها  وعن 

ممتعة. مستدامة  لقيادة 
ويعد طراز كونا N أحدث إضافة إلى مجموعة 
N عالية األداء من هيونداي، كما أنه أيضا أول 
ناجًحا  مزيًجا  يوفر  مما   SUV بهيكل   N طراز 
ما بني خفة احلركة وحماس القيادة والسرعة 

السباق.  قيادتها على مضمار  والقدرة على 
Hyun- فعالية أيًضا، خالل  الشركة   وعرضت 

لعالمتها  العالي  األداء  فلسفة   ،dai N Day
املستقبلية  طرازاتها  إلى  وأحملت   N التجارية 
تفاصيل  واستعرضت  تقدميها.  تنوي  التي 
الكهربائي  لألداء  توجهها  حول  إضافية 
خططها  عن  حملة  وأعطت  املستدام، 
وكيف  السيارات،  رياضة  ملبادرات  املستقبلية 

القادمة.  N ستكون األساس لنماذج 
نائب  شيميرا،  توماس  قال  املناسبة؛  وبهذه   
العمالء  التنفيذي ورئيس قسم جتربة  الرئيس 
في شركة هيونداي موتور: “يسعدنا مشاركة 
رؤية العالمة التجارية N الرائدة في فئة األداء 
الداخلي  واملدعومة مبحركات االحتراق  العالي 
املركبات  تقنيات  إلى  باإلضافة  التقليدية 
الرائدة  الكهربائية  الوقود  وخاليا  الكهربائية 
وسوف  كفاءتها،  أثبتت  والتي  الصناعة،  في 
باستمرار  وتتنوع  تنمو  التي   N تتيح محفظة 
األداء  عالية  جديدة  خيارات  متوازن  وبشكل 
بغض النظر عن تقنية الدفع أو نوع الهيكل.”

أداء قوي وسريع
من  العديد  على  التجارية   Nعالمة تتفوق 
على  اعتمادها  بفضل  التجارية،  العالمات 
التكنولوجيا املستوحاة من رياضة السيارات، 
خالل  من  القيادة  حماس  طرازاتها  فتوفر 
السباق  االنطالق على مضمار  إمكانات  توفير 
 Corner-راسكل كورنر  مبميزات  واالنعطاف 

.rascal
وتأتي سيارة كونا N SUV اجلديدة كلًيا، والتي 
املميزات،  اليوم، مزودة بهذه  مت الكشف عنها 
يحول  ما  املتطورة  القدرات  من  متتلك  إذ 

حقيقية.  ملتعة  القيادة 
ومبناسبة الكشف عن السيارة اجلديدة؛ صرح 
والتطوير  البحث  قسم  رئيس  بيرمان،  ألبرت 
كونا  “صممت  موتور:  هيونداي  مجموعة  في 
 True hot SUV-مثيرة رباعي  دفع  كسيارة   N
هذا  قيادة  حول  الشائعة  املفاهيم  لتغير 
ستكون  فقيادتها  السيارات،  من  النمط 
سيارات  كقيادة  متاما  والتشويق  املتعة  من 
يتجاوز  أن  على  عملنا  فقد  الهاتشباك، 
لسيارات  املعروفة  احلدود  كل  اجلديد  الطراز 
لطراز  ميكن  وكما  العادية،  الرباعي  الدفع 
مضمار  على  االنعطاف  زوايا  نحت   N كونا 
على  اإلثارة  ليضفي  صمم  فقد  السباق 

اليومية.” القيادة 
بسعة   GDI محرك  بواسطة   N كونا  وتعمل 
ناقل حركة  توربيني مع  لتر مزود بشاحن   2.0
الذي   ،N DCTسرعات  8 رطب  القابض  ثنائي 
8DCT املطورة داخلًيا  يعد اإلصدار احملسن من 
القابض  ثنائي  حركة  ناقل  وهو  هيونداي،  من 
 8DCT خضع  وقد  سرعات.  بثماني  رطب 

بالتعامل  له  للسماح  املتانة،  لزيادة  للتطوير 
جلعله  األداء،  عالية  املركبات  متطلبات  مع 
 T-GDI N، ومع وجود محرك  مناسًبا لطرازات 
أداء. ومتت معايرة  يتوفر أفضل  لتر،   2.0 سعة 
 N لطراز  احلركة  ناقل  في  التحكم  وحدة 
من  مجموعة  ولتفعيل  احلركة  نقل  لسرعة 
 N Grin Shift مثل  احلصرية  القيادة  ميزات 
 N Track و   )N Power Shift )NPSو  ))NGS
متعة  من  تزيد  التي   -  )Sense Shift )NTS

القيادة.
تبلغ  قوة قصوى  احلركة  نقل  وتوفر مجموعة 
 ،N Grin Shift 280 حصانًا / 40.0 كجم-م. مع
يزيد  مما  حصانًا،   290 إلى  القوة  تعزيز  ويتم 
قوة  كذلك  احملرك  ويوفر  القيادة.  متعة  من 
وتسارًعا  عالية  استجابة  تضمن  مسطحة 
أثناء  أو  الطريق  املتعة على  من  ملزيد  محّسنًا 
السرعة  وتبلغ  السباق.  مضمار  على  القيادة 
N 240كم / ساعة وميكن أن  القصوى لـكونا 
تتسارع من 100-0 كم / ساعة في 5.5 ثانية، 

التحكم في اإلطالق. عند تنشيط 
نحت   N كونا  لسيارة  موتور  هيونداي  وطورت 
 Carving Differential التفاضلي  االنعطاف 
للتحكم   )E-LSD( محدود  إلكتروني  النزالق 
القيادة،  عجالت  على  الدوران  عزم  توزيع  في 
املدفوعة  للعجالت  السماح  طريق  عن 
خالل  من  مختلفة  بسرعات  باالنعطاف 

الدوران،  تطبيق كميات مختلفة من عزم 
N أيًضا بعجالت مطروقة خفيفة  وزودت كونا 
19 بوصة مزودة مبكابح وإطارات  الوزن مقاس 

األداء. عالية 

هيونداي موتور تضيف لطرازات N مزايا األداء الرياضي 
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عاملياً  ثناًء   I-PACE جاكوار  سيارة  حققت 
املبهر،  لتصميمها  اجلوائز  من  عدداً  ونالت 
الرياضية متعددة  وأصبحت اآلن هذه السيارة 
بالكامل  الكهربائية  األداء  فائقة  األغراض 
 I-PACE ذات جاذبية أكبر، وذلك مع تقدمي طراز

.Black
إلى  اجلديدة  احلصرية  اإلضافة  هذه  وشهدت 
املواصفات،  من  عدد  حتسني   I-PACE طرازات 
االختيارية  امليزات  من  عدد  إضافة  فيها  مبا 
التي   HSEو  SEو  S املواصفات  ملستويات 
باقة  فيها  مبا   ،*I-PACE Black عليها  بنيت 
البانورامي  والسقف  السوداء  التصميم 

اخلصوصية. وزجاج 
بتشطيبات  العصري  املبسط  املظهر  إبراز  ومت 
خماسية  العجالت  على  المعة  سوداء 
سيارة  وتتوفر  بوصة،   20 بقياس  الشعاع 
طالء  فيها  مبا  األلوان،  بكافة   I-PACE Black
 Farallon( بيرل”  و”فارالون   )Aruba( “أروبا” 

الفاخرين. املعدنيني   )Pearl
في  التصميم  مدير  تومسون،  جوليان  وقال 
درامي  I-PACE مبظهر  “تتمتع سيارة  جاكوار: 
وأكتافها  املنتصب  اجلانبي  شكلها  بفضل 
املتطاولة والضخمة، ما مييزها عن سواها من 
إنشاء  األغراض.  متعددة  الرياضية  السيارات 
فرصة  منحنا  احلصرية   I-PACE Black سيارة 
بحيث  كبير،  بشكل  التصميم  هذا  حتسني 

وجاذبية”. ومتّيزاً  ديناميكية  أكثر  تبدو 
سيارة  توفر  الطرازات،  كافة  حال  هي  وكما 
التكنولوجيا  من  واسعة  باقة   I-PACE Black
فنظام  وأمتع،  أبسط  رحلة  كل  جتعل  التي 
 )Pivi Pro( برو”  “بيفي  والترفيه  املعلومات 
جلوسكم  حلظة  لالستخدام  جاهزاً  يكون 
بسهولة  ويتميز  السائق،  مقعد  في 
نظام  أما  الذكية.  هواتفكم  متاثل  استخدام 

الكهربائية،  بالسيارات  اخلاصة  املالحة 
أو  وتوفرها  القريبة  الشحن  محطات  فيظهر 
وتكلفتها،  فيها،  القابس  نوع  مع  انشغالها، 
في  أما  السيارة.  لشحن  حتتاجها  التي  واملدة 
“بيفي  نظام  فيستطيع  الطويلة،  الرحالت 
املتوقع  الشحن  مستوى  لكم  يظهر  أن  برو” 

عند كل نقطة على الطريق**.
شريحة  على  برو”  “بيفي  نظام  ويحتوي 
باستخدام  باإلنترنت  اتصال  وباقة  مدمجة 
تشغيل  أجل  من   )4G( الرابع  اجليل  شبكة 
الهواتف  باقة  وتتوفر  للموسيقى***،  مستمر 
An- Apple CarPlay وتطبيق   الذكية وتطبيق

اتصال  وجلعل  أساسية.  كميزات   droid Auto
وسالسة،  مالءمة  أكثر  الذكية  الهواتف 
البرنامجني  من  السلكية  نسخة  ستتوفر 
البرمجيات  حتديثات  عبر  للعمالء  قريباً 
البرمجيات  ميزة  وتضمن   ،)SOTA( املتصلة 
الدائم  التحديث   I-PACE سيارة  في  املتصلة 
والترفيه  املعلومات  عن بعد وبسالسة لنظام 
تستطيع  ذلك،  إلى  إضافة  السيارة.  وأنظمة 

الوقت  في  بهاتفني  االتصال   I-PACE سيارة 
اختيارية  السلكي  شحن  منصة  مع  نفسه، 
املركزية  التحكم  لوحة  ضمن  للهواتف 
تغطية  لتحسني  إشارة  ومقّوي  “الطافية”، 

.)Wi-Fi( الهواتف وتغطية الواي فاي 
األولويات  من  الركاب  وصحة  راحة  وتعد 
جودة  على  التركيز  مع  السيارة،  هذه  في 
هواء  تأين  تقنية  بفضل  املضمونة  الهواء 
للهواء  بتصفية  اآلن  واملزودة  املقصورة، 
الشوائب  اللتقاط  بيكومتر   2.5 مبعيار 
الدقيقة،  احلساسية  ومسببات  الهوائية 
هواء  تصفية   I-PACE سيارة  تستطيع  كما 

الرحلة. بدء  مقصورتها حتى قبل 
للرؤية   )ClearSight( “كلير سايت”  مرآة  وتزوّد 
للطريق  عوئق  بال  برؤية  السائق  اخللفية 
املقاعد  في  ركاب  وجود  مع  حتى  خلفه، 
األمتعة.  صندوق  متأل  أمتعة  أو  اخللفية 
وتستخدم هذه املرآة كاميرا ذات زاوية واسعة 
خلف  بشاشة  ومتصلة  للخلف،  موجهة 

املرآة،

إطالق سيارة جاكوار I-PACE Black اجلديدة


