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

استثمارات الزياني، مقدرًا ثقة عمالئنا االوفياء. 
وأفريقيا  األوسط  الشرق  في  جينيسيس  شركة  أعلنت 
وذلك  املنامة  في  متطورة  عرض  لصالة  افتتاحها  عن 
تبلغ  والتي  الصالة  وتعد  املاضي  يوليو   15 من  اعتبارًا 
متخصصة  عرض  صالة  أول  مربع  متر   900 مساحتها 
للعالمة التجارية الفاخرة في املنطقة ومن ضمن العشرة 
الرئيسي لشركة  املكتب  وأعلن  العالم. كما  األوائل في 
اإلطالق  عن  وأفريقيا  األوسط  الشرق  في  جينيسيس 
التوصيل  رويال كير، خدمة  اإلقليمي خلدمة جينيسيس 
الفاخرة الى املنازل والتي تساهم في تقدمي جتربة أفضل 

وأكثر راحة للعمالء عند شراء أحد طرازات جينيسيس.
عروضها  وإطالق  الترويجية  استراتيجيتها  ضمن  من 
األوروبية  السيارات  شركة  قامت  املبتكرة،  احلصرية 
في  الفاخرة  الندروفر  جاكوار  لسيارات  احلصري  املوزع 
أصلية  غيار  قطع  على  صيفية  حملة  بإطالق  البحرين 
أقراص  العرض  ويشمل  جاكوار  لسيارات  وإكسسوارات 

املكابح والوسادات بأسعار مخفضة.
وفي إطار التزام شركة الزياني للسيارات الراسخ باحلفاظ 
السيارات  وكالء  من  كواحدة  الرائدة  مكانتها  على 
املؤسسات  تزويد  خالل  من  اململكة  في  الرئيسيني 
باملركبات التجارية املوثوقة بها، أعلنت الشركة الوكيل 
قيامها  عن  وفوسو  ميتسوبيشي  لسيارات  احلصري 
غاز  لشركة  احلديثة  سياراتها  من  مجموعة  بتسليم 

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

لتقدمي األفضل. 
العدد  حملتويات  ممتعة  بقراءة  متنياتي  مع  للجميع  حتياتي 

اجلديد من االنطالقة.

مبناسبة الشهر الدولي للتوعية بسرطان 
استثمارات  مجموعة  نظمت  الثدي، 
بالتعاون  البحرين  كوفي  وكوستا  الزياني 
مع مستشفى البحرين التخصصي حملة 
وتشجيع  الثدي  سرطان  مبخاطر  للتوعية 
بانتظام. للفحص  اخلضوع  على   النساء 

الدكتور  األورام  أخصائي  احلدث  استضاف 
كوفي  كوستا  فرع  في  سوبهاشيني 

إيريا. ديبولوماتيك 
 تندرج هذه املبادرة ضمن برنامج املسؤولية 
الزياني  استثمارات  جملموعة  االجتماعية 
الذي يهدف إلى دعم وحتسني نوعية احلياة 
وكذلك  وعائالتهم،  الشركة  ملوظفي 

اجملتمع احمللي.
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كوستا كويف ومستشفى البحرين التخصصي يقفون 
معا لنشر الوعي  حول مرض سرطان الثدي
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جينيسيس  شركة  مقار  أعلنت 
عن  وأفريقيا  األوسط  الشرق  في 
عرض  لصالة  الرسمي  افتتاحها 
متطورة، في املنامة مبملكة البحرين، 

وذلك اعتبارا من 15 يوليو.
مساحتها  تبلغ  والتي  الصالة،  وتعد 
عرض  صالة  أول  مربع،  متر   900
التجارية  للعالمة  متخصصة 
الفاخرة في املنطقة، وتديرها شركة 
الرسمي  املوزع  موتورز  فيرست 

جلنيسيس في اململكة.
لتقدم  اجلديدة  الصالة  وُصممت 
ومحبي  لعمالء  متكاملة  جتربة 
فيها  سيتم  حيث  جينيسيس، 
طرازاتها  من  رائعة  مجموعة  عرض 
سيارات،  ست  إلى  تصل  الفاخرة، 
مثل  الشهيرة  الطرازات  ذلك  في  مبا 
الفارهة  سيدان   G80 اجلديدة،   G70
كلياً،  واجلديدة  املتوسط  احلجم  من 
باإلضافة  الفارهة،  سيدان   G90و
األلوان  بجميع   ،GV80و  GV70 إلى 
مواصفات  وكذلك  املتاحة،  اخلارجية 
اجللدية،  واملواد  الداخلي  اخلشب 
حول  للعمالء  واقعية  صورة  لتوفير 
ومتكينهم  املتاحة،  العديدة  اخليارات 

من املقارنة.
ويجسد التصميم اخلارجي والداخلي 
العالمة  هوية  العرض  لصالة 
الصالة  وتتضمن  الفخمة.  التجارية 
الضيافة  كقسم  األقسام؛  من  عددًا 
والترحيب  العمالء  ملقابلة  اخملصص 
سيتمكن  للعرض  آخر  وقسم  بهم، 
السيارات  جتربة  من  فيه  العمالء 
التفاصيل  على  والتعرف  قرب  عن 

الدقيقة جملموعة جينيسيس. 

الصالة  من  قسم  تخصيص  مت  كما 
واخليارات  املالمح  على  للتعرف 
لكل  املتاحة  واخلارجية  الداخلية 
سيارة )configuration space(، حيث 
بوسع العميل اختبار املواد الداخلية 
التي صنعت منها مقصورة السيارة 
واجللود،  واألقمشة  األلوان  مبختلف 
اخلارجي.  الشكل  مطالعة  وكذلك 

القيادة  الختبار  قسم  يوجد  كما 
أداء  جتربة  فيه  ميكنهم  للعمالء 
صالة  وتوجد  الديناميكي،  القيادة 
للعمالء، وقسم االستشارات اخلاصة 
بحيث  التسليم.  قسم  وأخيراً 
تنقسم  التي  األقسام  كافة  تعكس 
عالمة  أناقة  اجلديدة  الصالة  إليها 
سلسة  جتربة  وتوفر  جينيسيس، 

للعمالء.
تقدمي  على  جينيسيس  وحترص 
للعمالء  ومباشرة  شخصية  جتربة 
من  املفضل  طرزهم  شرائهم  عند 
للعمالء  وميكن  الفاخر،  أسطولها 
سيارات  حول  املزيد  اكتشاف 
www.genesis. بزيارة:  الشركة 

com/middleeast

جينيسيس موتورز تعلن عن االفتتاح الرسمي ملعرضها اإلقليمي األول يف البحرين

عروض العودة للمدارس مع هيونداي 
من  مبجموعة  للمدارس  العودة  عروض  باطالق  موتورز  فيرست  شركة  قامت 
سيارات  ذلك  في  مبا  هيونداي،  سيارات  طرازات  بعض  على  اخملتلفة  العروض 

توسان. الرباعي  الدفع  السيارة  وأيضا  إلنترا  و  أكسنت  مثل  السيدان 
بالذكر  واجلدير  النواقذ.  وتظليل  مجاني  وتأمني  تسجيل  العرض  شمل  وقد 
وهذة  البحرين  مملكة  في  احلياة  مدى  بضمان  تأتي  هيونداي  سيارات  جيع  ان 
الوحيدة  تعتبر  والتي  لعمالئها  موتورز  فيرست  شركة  فقط  تقدمها  امليزة 

األوسط. الشرق  في 
الكرام  لعمالؤها  الشراء  عملية  بتسهيل  أيضا  الشركة  حرصت  كما 
استحسان  القى  والذي  هيونداي  وموقع  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر 
املباشر  البث  حلضور  للتفاعل  دفعهم  والذي  الكرام  الزبائن  من  واالعجاب 

اسبوع. كل  دوري  بشكل 



  الربع الثاني   2021 | 3

  

مجموعة  بتحسني  جاكوار  قامت 
E-PACE مع تقدميها إلصدار  طرازات 
ميزات  وحتسني   ،R-Dynamic Black
R-Dynam- طراز ويرتقي   االتصاالت، 

الديناميكي  بالتصميم   ic Black
للسيارات  البصرية  واجلاذبية 
املدمجة  األغراض  متعددة  الرياضية 
معدلة  خيارات  مجموعة  خالل  من 

اخلارجي. للتصميم 
R-Dynamic Black من  ويزيد إصدار 
E-PACE، معتمداً على  تنوع طرازات 
Pre� املمتازة”  املستعرضة  )“البنية 

 ،)mium Transverse Architecture
نقل  مجموعات  من  خيارات  عدة  مع 
الكفاءة،  عالية  “إجنينيوم”  احلركة 
السيارات  تكنولوجيا  فيها  مبا 
القابلة  الهجينة  الكهربائية 
 ،)MHEV( واخلفيفة   )PHEV( للشحن 
واملقصورات  الفائقة  واالتصاالت 

الفاخرة.
املتوفرة  اجلديدة  التكنولوجيا  وتوفر 
Ap� تطبي ق فيها  مبا  السيارة،   في 

من  املزيد  الالسلكي،   ple CarPlay
سيتوفر  كما  واالتصال*.  املالءمة 
ذات  في   Android Auto تطبي ق 
سيارة  قيادة  يجعل  ما  التوقيت*، 
وقٍت  أي  من  اتصاالً  أكثر   E-PACE

مضى.

 E-PACE R-Dynamic Black إصدار 
اجلديد

 R�Dynamic Edition اإلصدار اجلديد
E-PACE R-Dy- طراز على   مبني 

من  مبجموعة  ويتمتع   ،namic S
بعناية،  اخملتارة  التصميم  عناصر 
أكثر  E-PACE مظهراً  لتمنح سيارة 

وثراًء. ديناميكية 
مرايا  أغطية  التصميم  ويتضمن 

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

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

.E-PACE لسيارة
R-Dy- إصدار يتمتع  الداخل،   وفي 

أكبر  بفخامة   namic Black
وتقع  أكبر،  وإتقان  أفضل  واتصاالت 
اجلديد  الداخلي  التصميم  قلب  في 
عالية  املنحنية  اللمس  شاشة 
واملدمجة  بوصة،   11.4 بقياس  الدقة 

ضمن لوحة العدادات املركزية.
الكبيرة  اللمس  شاشة  وتشّغل 

سهل  واملعلومات  الترفيه  نظام 
 ،)Pivi Pro( برو”  “بيفي  االستخدام 
ويتيح  أكبر  وضوحاً  يوّفر  والذي 
من  باملئة   90 إلى  الوصول  للسائ ق 
املهام األكثر استخداماً من الواجهة 
الرئيسية بنقرتني أو أقل بفضل بنية 

املبسطة. القوائم 

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

افتتاح الفرع الرابع حملمصة الرفاعي بالبسيتني
البسيتني،  منطقة  في  الرابع  فرعها  بافتتاح  الرفاعي  محمصة  احتفلت 
اخلدمات  أفضل  بتقدمي  احملمصة  إدارة  التزام  ليؤكد  ذلك  يأتي  حيث 

البحرين. مملكة  مناط ق  مختلف  في  لزبائنها 
في  القاطنني  للعمالء  املثالية  الوجهة  للمحمصة  اجلديد  املوقع  ويعتبر 

والتوابل.  والقهوة  الطازجة  واملكسرات  الهدايا  القتناء  احملرق  محافظة 
األول  اخليار  تكون  أن  في  استمرارها  الرفاعي  محمصة  سلسلة  وتواصل 
مبختلف  فروعها  افتتاح  في  التوسع  خالل  من  البحرين  في  للعمالء 

املناط ق.
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كوستا تضيف أحجام مثالية ملشاركة األصدقاء القهوة واحللويات
اجلديد  احلجم  إضافة  عن  كوفي  كوستا  أعلنت 
احلجم  وهو  املشروبات،  قائمة  ضمن   ”Ultimo“

املثالي ملشاركة القهوة مع األصدقاء والعائلة.  
وميكن لعمالء كوستا كوفي قضاء أروع اللحظات 
التنزه،  املنزلية،  التجمعات  في  األوقات  وأحلى 
مشروباتهم  مع  الشاطئ  عطالت  أو  املسبح،  أو 
املفضلة، من خالل اختيار املنتجات املتنوعة من 

املشروبات واحللويات.
العمالء  مبنح   ”Ultimo“ اجلديد  احلجم  ويتميز 
تتوفر  حيث  والعائلة،  األصدقاء  مشاركة  فرصة 
األمريكانو،  الالتيه،   مثل  الساخنة  املشروبات 
أشخاص،   8 لنحو  تتسع  والتي  والشوكوالته، 
 ”Ultimo“ وكذلك تتوفر املشروبات الباردة بحجم

املوكا  وتشمل  أشخاص   4 لنحو  تكفي  والتي 
والالتيه الباردة.

باإلضافة إلى ذلك، فإن كوستا كوفي لم تنسى 
الكرام  العمالء  إلى  أقرب  عشاق احللوى، ولتكون 
للحلويات،  مشترك  طبق  توفير  على  عمدت 
كعكة  أو  اجلنب،  كعكة  أو  اجلزر،  كعكة  يضم 

الشوكوالتة. 
تشكيلة  أمام  عمالئها  كوفي  كوستا  وتضع 
االختيار  حرية  متنحهم  الكعك  من  واسعة 
ليكون  مناسباً،  يرونه  ما  وفق  طبقهم  لترتيب 
الطعم  تذوق  في  استثنائية  لتجربة  مثالياً  حالً 
ابتكار  إلى  دائماً  كوفي  كوستا  وتطمح  اللذيذ. 

منتجات جديدة تلبي احتياجات العمالء. 

احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
مملكة  في  فوسو  ميتسوبيشي  ملركبات 
من  حافالت  خمس  تسليم  عن  مؤخرًا  البحرين، 
إحدى  للنقليات،  شام  لشركة  روزا  فوسو  طراز 

اململكة.  الرائدة في  النقل  شركات 
املقر  في  خاص  حفٍل  تنظيم  مت  املناسبة،  وبهذه 
في منطقة  للسيارات  الزياني  الرئيسي لشركة 
راكًبا  الـ26  ذات  احلافالت  لتسليم  املعامير 
مدير  بحضور  وذلك  للنقليات،  شام  لشركة 
الزياني  لشركة  واحلافالت  الشاحنات  قسم 
خدمة  ومدير  بايد،  جيريش  السيد  للسيارات 
بيالي  فيفيك  السيد  واحلافالت  الشاحنات 
واخصائي مبيعات أول السيد إسحاق ميرزا، في 
العضو  للنقليات  شام  شركة  من  حضر  حني 

املنتدب السيد حسن عبد اهلل.
شركة  مساعي  ضمن  التسليم  ويأتي  هذا 
في  مكانتها  لتعزيز  احلثيثة  للسيارات  الزياني 
البحرين  مملكة  في  السيارات  وكاالت  طليعة 
خالل  من  وذلك  اخلليجي،  التعاون  مجلس  ودول 
مميزة  وخدمات  اجلودة  عالية  منتجات  تقدمي 

اململكة. في  والتجاري  الصناعي  للقطاع 
إلى ذلك، فقد عبر العضو املنتدب لشركة شام 
للنقليات السيد حسن عبد اهلل خالل الفعالية 
للسيارات  الزياني  لشركة  وتقديره  شكره  عن 
ومتانة  باعتمادية  وأشاد  املتميزة،  على خدماتها 
أنها  مضيًفا  فوسو،  ميتسوبيشي  طرازات 
شركة  عمليات  جناح  في  أساسًيا  دورًا  تلعب 
شركات  كإحدى  موقعها  وتعزيز  للنقليات  شام 

البحرين. الرائدة في  النقل 
الشاحنات  قسم  مدير  تقدم  جانبه،  من 
الشكر  بخالص  جيريش  السيد  واحلافالت 
في  ثقته  على  اهلل  عبد  حسن  للسيد  والتقدير 
جناح  شريك  لتكون  للسيارات  الزياني  شركة 

للنقليات. شام  لشركة 
أكثر  أحد  هو  روزا  فوسو  طراز  أن  إلى  يشار 
العالم، حيث  أنحاء  احلافالت املفضلة في جميع 
ساهمت  التي  املواصفات  بأحدث  مجهزة  أنها 
إضافة  فئتها،  في  رائدة  مكانة  في  وضعها  في 
ذات  في  واالقتصادي  واملوثوق  القوي  أدائها  إلى 
جتربة  وتوفر  رائع  بتصميم  تأتي  كما  الوقت، 
على  والركاب  للسائ ق  ومريحة  سلسة  قيادة 

حد سواء.

’الزياين للسيارات‘ تقوم بتسليم مخس حافالت ’فوسو روزا‘ لـ’شام للنقليات‘
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Whisbi هيونداي البحرين حتول ٪57 من طلبات املبيعات عرب اإلنرتنت إىل مبيعات حقيقية باستخدام

جمموعة استثمارات الزياين تتعاون مع مجعية الكوثر االجتماعية لدعم برنامج املبادرون 

توفير  “املبادرون” من خالل  برنامج  بدعم  الزياني  استثمارات  بادرت مجموعة 
بالتعاون  األخرى  األساسية  املواد  من  ومجموعة  املدرسية  القرطاسية 
املعنية  املؤسسات  أبر  أحد  وهي  االجتماعية،  للرعاية  الكوثر  جمعية  مع 

لهم. الالزم  الدعم  وتوفير  باململكة  األيتام  برعاية 

جائزة  على  احلصول  من  موتورز  فيرست  متكنت 
كأفضل وكيل في املبيعات عن طري ق اإلنترنت من 

كمبيعات   57٪ نسبة  على  احلصول  خالل 
الزيارات الفعلية للمعرض  من إجمالي عدد 
عبر  املبيعات  آلية  استخدام  طري ق  عن 

اإللكتروني. Whisbi على موقعها  االنترنت 
طري ق  عن  اجلديدة  املبيعات  آلية  حتتوي 
اإلنترنت على مميزات مختلفة تتيح للعمالء 
مكاملة  خالل  من  املبيعات  بفري ق  االتصال 
ميكن  حيث  املعرض  من  مباشرة  فيديو 
مباشرة  املعرض  مشاركة  املبيعات  ملوظف 
في  والتجول  مباشر  بفيديو  والقيام 
مشاركة  إمكانية  إلى  باإلضافة  السيارات. 
قيادة  اختبار  طلب  وحتى  والصور  الكتالوج 

من املنزل إلى املنزل.
هذه  كل  جتربة  الكرام  للعمالء  ميكن 

املميزات في بيئة آمنة حيث ميكنهم رؤية موظف 
رؤيتهم  املبيعات  ملوظف  ميكن  ال  ولكن  املبيعات، 

وأمنهم. العمالء  نحترم خصوصية  ألننا 
لم تتوقف اإلجنازات فقط في احلصول على نسبة 
ولكنها  اإلنترنت،  عبر  ملحوظة  مبيعات 
من  الشراء  قرار  مدة  لتقصير  أيًضا  امتدت 
إلى  العادية(  املبيعات  أسبوع )من خالل قناة 
كل  عمالئنا  إلى  نقدم  كما  فقط  ساعة   24
ما قد يحتاجونه في مكان واحد فقط )حتى 

عروض األسعار والدفع عبر اإلنترنت(.
لتوسيع  لدى فيرست موتورز خطة طموحة 
مبيعات  موقع  من  اإلنترنت  عبر  خدماتها 
خدمات  لتشمل  اجلديدة  هيونداي  سيارات 
ما بعد البيع ومبيعات السيارات املستعملة 

أيًضا.
جتربة  من  واالستفادة  االطالع  للعمالء  ميكن 
موقعنا  زيارة  خالل  من  اإلنترنت  عبر  الشراء 

 www.hyundai.com/bh .   اإللكتروني
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2022 يف  اجلديد  للتحّدي  األيقونية  السيارة  جتّهز  “بولر”  الرايل:  لسباقات  تستعد  ديفندر 

 Bowler( موتورز”  “بولر  كشفت 
سيارات  في  املتخصصة   ،)Motors
الوعرة،  الطرقات  على  الفائ ق  األداء 
اجلديدة  ديفندر  روڤر  الند  سيارة  عن 
والتي  الرالي،  لسباقات  اخملصصة 
بها  اخلاصة  البطولة  في  ستشارك 

في 2022.
وبنيت سيارة “بولر ديفندر تشالينج” 
 )Bowler Defender Challenge(
الند  سيارة  من  انطالقاً  اجلديدة 
“إجنينيوم”  مبحرّك   ،90 ديفندر  روڤر 
 2.0 وسعة  حصان   300 بقوة  بنزين 
واعتمدت  الطوربيني،  بالشحن  لتر 
“بولر” على خبرتها في مجال رياضات 
رالي  سيارة  إلى  لتحّولها  السّيارات 
مزوّدة بقفص حماية كامل، مع تعديل 
ورفع  الهيكل،  من  السفلي  اجلزء 
العجالت  جانب  إلى  التعلي ق،  نظام 
اخملصصة للراليات بقياس 18 بوصة، 
عامود  على  السرعة  نقل  ومقبضي 
في  للمبيع  توفرها  ومنذ  املقود. 
2020، حصلت الند روڤر ديفندر على 
بفضل  اإلعالم  ووسائل  العمالء  ثناء 
املمتعة  وقيادتها  الفائقة  قدراتها 
ومتانتها باجململ، وأثبتت ديفندر 90 – 

النسخة ذات قاعدة العجالت األقصر 
جّيدة  انطالق  كنقطة  نفسها   –
جلهود التعديل التي قامت بها “بولر”.

اخملصصة  ديفندر  سيارات  بناء  ويتم 
بطولتها  في  تشارك  كي  للرالي 
ديفندر”  بولر  “حتدي  بطولة  اخلاصة، 
 ،)Bowler Defender Challenge(
في  جوالت  سبع  على  ستقام  والتي 
اململكة املتحدة في 2022.حتدّي بولر 

ديفندر
 2022 ديفندر”  بولر  “حتدي  سيقام 

اململكة  في  جوالت  سبع  ضمن 
املواعيد  عن  اإلعالن  مع  املتحدة، 
الح ق  وقٍت  في  الدقيقة  واملواقع 
مقعداً   12 وهناك  احلالي.  العام  من 
بالند  اخلاصة  البطولة  لهذه  متوفراً 
في  ستشارك  الفرق  وكل  روڤر، 
ديفندر  باستخدام سيارات  املنافسة 
“بولر”.  قبل  من  محّضرة  متطابقة 
وهذه املسابقة مفتوحة للمحترفني 
في  اخلبرة  قليلي  والهواة  السابقني 

املنافسات.

وبالنسبة ملن ال ميتلكون خبرة سابقة 
تستطيع  محدودة،  خبرة  لديهم  أو 
والدعم  بالتدريب  تزوّدهم  أن  “بولر” 
على  حصولهم  بضمان  الكفيلني 
إلى  االنتقال  قبل  الالزم،  الترخيص 
بولر  “حتدي  بطولة  وتعد  البطولة. 
الكتساب  مثالية  مناسبة  ديفندر” 
قبل  السباقات،  عالم  في  اخلبرة 
األخرى  “بولر”  سيارات  إلى  االنضمام 
الرالي طويلة  واملنافسة في بطوالت 

املسافات حول العالم.

 F-PACE جاكوار  سيارة  أصبحت 
وقٍت  أي  من  جاذبية  أكثر  اآلن 
الطراز  إضافة  بعد  وذلك  مضى، 
 R-Dynamic اجلديد  احلصري 
التكنولوجيا  حتسني  مع   ،Black
اخلاصة بصحة الركاب واالتصاالت 
كافة  في  السائ ق  ومساعدة 

الطرازات.
 F-PACE R-Dynamic ويأتي طراز 
ومواصفات  مميز  بتصميم   Black
التصميم  باقة  تتضمن  محّسنة، 
أغطية  تتضمن  التي  السوداء 
اجلانبية،  للمرايا  المعة  سوداء 
زجاج  مع  ثابتاً،  بانورامياً  وسقفاً 
السوداء  والتشطيبة  اخلصوصية، 
 20 بقياس  للعجالت  الالمعة 

بوصة.
طرازات  كافة  حال  هي  وكما 
R-Dynam- طراز  يتوفر   ،F-PACE

محرّكات  من  مبجموعة   ic Black
شديدة  احملّسنة  “إجنينيوم” 
من  ابتداًء  واالستجابة،  الكفاءة 

األسطوانات  رباعي  الديزل  محرّك 
والطاقة  حصان   163 بقّوة 
إلى   ،)MHEV( اخلفيفة  الهجينة 
القابل  الهجني  البنزين  محرّك 
 404 بقّوة   )PHEV( للشحن 

حصان.
التصميم  مدير  هاتون،  آدم  وقال 
“تشكّل  جاكوار:  في  اخلارجي 
متعددة  رياضية  سيارة   F-PACE
مع تصميم  األداء،  فائقة  األغراض 

سواها،  عن  ميّيزها  وحضور  مهيب 
إنشاء  على  العمل  منحنا  وقد 
اجلديد   R-Dynamic Black طراز 
املنحوت  مظهرها  لتعزيز  فرصة 
وحضور  تأثير  وحتقي ق  والهادئ، 

أكبر”. بصري 
 F-PACE كما زوّدت جاكوار سيارة 
في  التكنولوجيا  من  باملزيد 
لتحسني  طرازاتها،  مختلف 
بينها  ومن  الركاب،  وراحة  صحة 

لتحسني  اجلديدة  الذكية  امليزات 
الدعم  مع  السيارة،  داخل  الهواء 
أنظمة  توفره  الذي  الكبير 
كما  اجلديدة.  السائ ق  مساعدة 
من  قريباً  االتصاالت  ستصبح 
“البرمجيات  حتديثات  إضافة  خالل 
الالسلكي  واالتصال  املتصلة”**، 
Apple Car� تطبي ق  باستخدام 

 Android تطبي ق  توفير  مع   ،Play
نفسه**. الوقت  في   Auto

التكنولوجية وحتسني ميزاتها   F-PACE طرح طراز جديد من سيارة جاكوار 
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حممصة الرفاعي تطلق تشكيلة 
جديدة من املكسرات اللذيذة

جينيسيس تستعرض سيارة GV60 الكهربائية

تسعى محمصة الرفاع على تقدمي تشكيالت متنوعة من 
الرقي  على  يبعث  طابعاً  لتمنحها  واحللويات،  املكسرات 
على  مؤثرة  شخصيات   4 مع  التعاون  مت  حيث  والتميز، 
ذا  بهايند  ليدي  البلوقر  وهم  االجتماعي  التواصل  وسائل 
السيب.  وخولة  اخلليفة،  وحصة  ماسيتي،  وسوزي  ماق، 
وابتكرت كل من الشخصيات مزيجها اخلاص الذي يعكس 
الواسعة  التشكيلة  املفضل ضمن  ومذاقها  شخصيتها 
من املكسرات املتوفرة في محمصة الرفاعي. وميكن لعمالء 
الرفاعي الكرام احلصول على هذه التشكيلة اجلديدة حتت 
و”شيف سوسي  دلش مكس”،   “ذا  وهي  اسماء مختلفة 
تو مكس”، و”ريلي كوريوس مكس”، واالستمتاع مبا يقدمه 

املتجر لتجربة تذوق رائعة مبزيج من املكسرات اللذيذة. 

جينيسيس  عالمة  اليوم  كشفت 
رسمياً عن الصور اخلارجية والداخلية 
مركبة  أول  املصنفة   GV60 لسيارة 
 EV منصة  تعتمد  مخصصة 

اخملصصة والتابعة للعالمة الفاخرة.
وتعرف منصة EV باملنصة الكهربائية 
اخملصصة   )E-GMP( املعيارية  العاملية 
اخلاصة  الكهربائية  للمركبات 
اجلديدة  السيارة  لتؤكد  بالشركة، 
على توجه العالمة التجارية املستدام 

نحو السيارات الكهربائية.
عن   GV60 في   ”G“ احلرف  ميثل  و 
 ”V“ احلرف  يشير  بينما  “جينيسيس”، 
اإلستخدامات  متعددة  السيارة  إلى 
فهو   ”60“ الرقم  أما   ،)versatility(
بتشكيلة  ترتيبها  و  السيارة  حجم 
مخطط  ضمن  ويأتي  جينيسيس، 
العالمة الفاخرة لتسمية الطراز على 
الفريدة  التصميم  هوية  يالئم  نحو 
اخلاصة بها “األناقة الرياضية”. وطبقا 
في  األقل  األرقام  تشير  اخملطط  لهذا 
الرياضية، فيما  الروح  أسطولها على 
تعكس األرقام األعلى األناقة، وانطالقا 
طرازات  أكثر  هو   GV60 فإن  ذلك  من 

جينيسيس رياضية حتى اآلن.
تصميم خارجي انسيابي فريد 

األداء  اخلارجي   GV60 تصميم  يُبرز 
املظهر  جانب  إلى  للسيارة،  العالي 
الديناميكي لها. ويظهر كذلك جتربة 
التصميم املميزة اخلاصة بالشركة مع 
الشهيرة  األنيقة  االنسيابية  الصورة 
حصريا  بها  تختص  التي  و  للسيارة، 

سيارات جينيسيس الكهربائية.

 GV60 من  األمامي  اجلزء  يتميز  كما 
للسيارة  حصريًا  معزز  بتصميم 
املصابيح  فتضيف  الكهربائية، 
الرباعية ذات اخلطني الطابع األيقوني 
جلينيسيس،  احلديث  والعصري 
لتتكامل مع الهيكل الفريد للسيارة.

 Crest( ومت تصميم الشبكة األمامية 
Grille( على نحو رياضي عريض أسفل 
املصابيح الرباعية، للتأكيد على األداء 
لزيادة  وأيًضا   GV60 لـ  الديناميكي 
اجلهد  عالية  البطاريات  تبريد  كفاءة 

في اجلزء السفلي من الهيكل.
شكل  في  بتحديث   GV60 وتتسم 
على  املوجود  التجارية  العالمة  شعار 
بنحو  سمكه  تقليل  بعد  الشبكة، 
الـ  بنقش  مزخرفا  يأتي  بحيث   ،80%
والذي  والفريد،  الدقي ق   Guilloché
الساعات  في  يستخدم  ما  غالًبا 
صورته  في  الشعار�  ليمثل  الفاخرة، 
جمع  في  الطراز  فلسفة  اجلديدة� 
االبتكارات  ودمج  واملعاصرة  األصالة 
عالية التقنية، والتي توفر جتربة قيادة 

متميزة.
األولى�  �للمرة  جينيسيس  واختارت 
يبدو  الشكل،  صدفي  محرك  غطاء 
احملرك  غطاء  جتمع  واحدة  كلوحة 
األني ق  الطابع  لتكمل  واملصدات معا، 
بني  الفاصلة  اخلطوط  بإزالة  للسيارة 

األجزاء.
عن  روعة  السيارة  جانب  يقل  وال 
مقدمتها، حيث يعزز املظهر السلس 
والديناميكي للسيارة الكوبيه عالية 
من  املمتد  احلاد  اخلط  ويبرز  األداء. 

اخللفي  اجلناح  إلى  األمامي  الغطاء 
شخصية السيارة العصرية.

وتكتمل الصورة الفاخرة للسيارة مع 
الزجاج  من  يتدف ق  الذي  الكروم  خط 
خط  من  العلوي  اجلزء  إلى  األمامي 
مظهرا  ويخل ق    DLOاجلانبي الزجاج 
استثنائيا ناعما ميتد لزخارف الدعامة 
C ويجسد مفهوم  سيارة “كهربائية� 
إلى  مميزة  خاصية  مينح  مما   ،”’electric
املرايا  وتضيف  الكهربائي.  الطراز 
متطورًا،  مظهرًا  الرقمية  اجلانبية 
ونظام  بالكاميرا  اتصالها  مع  خاصة 
الباب  مقبض  ويعزز  الشاشة، 
في  املستقبلي  البعد  الكهربائي 
عند  تلقائًيا  ظهوره  خالل  من  سيارة 

االقتراب من السيارة.
املصابيح  تأخذ  اخللفي؛  اجلزء  وفي 
املصممة على شكل خطني  اخللفية 
بسالسة  ينساب  ديناميكًيا  شكالً 
مع الهيكل ثالثي األبعاد. ويتميز اجلزء 

اخللفي بجناح ثابت يبرز السقف على 
العالي  األداء  ويوضح  كوبيه،  شكل 

للسيارة.
Shoul� -ومت التركيز على حجم الكتف

der volume في الرفارف اخللفية ملنح 
منخفضة  جانبية  إطاللة  السيارة 
وعريضة معززًا احلضور املميز للسيارة 
مثل  الفنية  الوظائف  دمج  خالل  من 
أجهزة االستشعار اخملتلفة واملصابيح 
اخللفية  االنعطاف  وإشارات  اخللفية 

في األسفل. 
بتفاصيل  رحبة  داخلية  مقصورة 

متطورة
لسيارة  الداخلي  التصميم  ينطل ق 
املساحة  “جمال  مبدأ  من   GV60
عالمة  به  تشتهر  الذي  البيضاء” 
بتصميم  عنيت  والتي  جينيسيس، 
ومريحة،  فسيحة  داخلية  مقصورة 
بالتفاصيل  مفعمة  عائمة  بهندسة 

املبهرة.



8 |  الربع الثاني  2021 

كوستا كويف تفتتح أكادميية 
لتدريب موظفيها لتقدمي 

خدمة مميزة
افتتح  لزبائنها،  في إطار سعيها لتقدمي خدمات مميزة 

مقهى كوستا كوفي أكادميية لتدريب املوظفني.
والكتب  املعدات  مبختلف  املزودة  األكادميية  وتوفر 
مثالية  قهوة  صنع  خطوات  على  التعلم  اخلاصة، 
التقاوم وباحتراف كامل ومنح املوظفني املعرفة واخلبرة 
وتلبي  باجلودة  تتميز  خدمة  تقدمي  أجل  من  املطلوبة 

طموح جميع الزبائن.
املوظفني  تدريب  على  كوفي  كوستا  إدارة  وحترص 
املطلوبة من خالل  اخلبرة  احترافي وإكسابهم  بشكل 
إعدادها  وخطوات  ومراحل  القهوة  بتاريخ  تعريفهم 
لتلبية مختلف الطلبات للعمالء الكرام وتقدمي خدمة 

استثنائية تنال على إعجاب كل محبو القهوة.
ومت باإلعالن رسمياً عن افتتاح األكادميية من قبل فري ق 
وتوم  ستانكوفيتش  مايك  بولي،  مارك  كوفي  كوستا 
مؤخراً.  البحرين  مملكة  زاروا  الذين  جولد،  ألكسندر 
اجلدير ذكره أن كوستا كوفي حتتفل بعيدها اخلمسني 
القهوة  عشاق  جلميع  الالمتناهي  بالدعم  وحتتفي 
عليها  حافظت  التي  العريقة  وبالشراكات  اخمللصني، 

على مر السنني.

السيد  فوز  عن  مؤخرًا  اإلعالن  مت 
ستيفن لورانس أتكني باجلائزة الكبرى 
الترويجية  رمضان  حملة  ضمن 

اخلاصة مبيتسوبيشي موتورز.
بسيارة  أتكني  السيد  فاز  وقد  هذا 
التي  جديدة  أتراج  ميتسوبيشي 
خاص  حفل  في  له  تسليمها  مت 
الزياني  معرض  في  مؤخرًا  أقيم 
احلصري  الوكيل  للسيارات، 
مملكة  في  موتورز  مليتسوبيشي 
املعامير،  منطقة  في  البحرين، 
في  املسؤولني  كبار  بحضور  وذلك 

الشركة.
قد  الترويجية  احلملة  أن  إلى  يشار 
املبارك  رمضان  شهر  خالل  أقيمت 
للسيارات  الزياني  شركة  قبل  من 
إلطالق  استراتيجيتها  من  كجزء 
الترويجية  العروض  من  العديد 
مدار  على  لعمالئها  احلصرية 
رمضان  عرض  أتاح  وقد  العام. 
الفرصة  العام  لهذا  الترويجي 
على  سحب  في  للدخول  للعمالء 
اجلديدة،  أتراج  ميتسوبيشي  سيارة 
عدد  من  االستفادة  إلى  باإلضافة 

خدمة  مثل  اجملانية،  االمتيازات  من 
اجملاني،  والتأمني  اجملانية،  الصيانة 
القيمة  وضريبة  اجملاني،  والتسجيل 
وذلك  واملزيد،  اجملانية  املضافة 
من  جديد  طراز  ألي  شراؤهم  عند 

موتورز. ميتسوبيشي 
شكره  عن  أتكني  السيد  وعّبر  هذا 
للسيارات  الزياني  لشركة  وتقديره 

مضيًفا  الرائعة،  اجلائزة  على 
األول  اختياره  هي  الشركة  أن 
اجلودة،  والعالية  املوثوقة  للمنتجات 

املتميزة. واخلدمة 
تعرف على املزيد عبر اإلتصال مبعرض 
الزياني للسيارات على )17703703( 
www.( اإللكتروني  املوقع  زيارة  أو 

 . )mi tsubishi�motors . c o m . b h

العروض  آخر  على  إطالع  على  كن 
موتورز  ميتسوبيشي  من  واألخبار 
على  صفحاتنا  متابعة  عبر 
عبر  اإلجتماعي  التواصل  شبكات 
mitsub� ( وانستغرام  @فيسبوك 
@( وتويتر   )ishimotorsbahrain

الشروط  تطب ق   .)MitsubishiBah
واألحكام. 

أتراج ميتسوبيشي  سيارة  على  سحب  يف  احملظوظ  الفائز  عن  تعلن  موتورز‘  ’ميتسوبيشي 
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جمموعة استثمارات الزياين تنظم رحلة قوارب الكاياك للموظفني 

استثمارات  مجموعة  نظمت 
شارك  حيث  ممتًعا،  يوًما  الزياني 
قوارب  فعالية  في  املوظفون 
 10 املوافق  اجلمعة  يوم  الكاياك 
خليج  شاطئ  في   2021 سبتمبر 

البحرين.
املوظفني  باستمتاع  احلدث  واختتم 

بقهوة مجانية من كوستا كوفي.
إطار  في  احلدث  هذا  يأتي 
وبناء  خللق  اجملموعة  استراتيجية 
اجملموعة  موظفي  جلميع  عائلي  جو 
بني  قوية  عالقات  بناء  وضمان 

املوظفني في جميع األقسام. 
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خارج احلدود التقليدية: الند روڤر تدعم أول رحلة فضائية بطاقم كامل من “فريجن غاالكتيك”

السيارات األوروبية تشرتي سيارات جاكوار الندروڤر بأعلى قيمة سوقية مضمونة 

رحلة  في  روڤر  الند  شاركت 
الفضائية،  غاالكتيك”  “فيرجن 
التي أمتّت أولى رحالتها الفضائية 
ريتشارد  وجود  مع  كامل،  بطاقم 
الرحلة كجزٍء  برانسون على منت 

من طاقمها.
الفضائية  املركبة  وحملت 
يونيتي”  تو  شيب  “سبيس 
متنها   )SpaceShipTwo Unity(
مهّمات  اختصاصيي  أربعة 
الطاقم  وبدأ  اثنني،  وطّيارَين 
أشخاص  ستة  من  املؤلف 
منشأة  في  وأنهاها  رحلته 
والية  في  أمريكا”  “سبيسبورت 
ووصل  األمريكية.  مكسيكو  نيو 
املهّمة  في  للمشاركة  ريتشارد 
على   )Unity 22(  ”22 “يونيتي 
أسترونات  روڤر  “رينج  منت سيارة 
مبركبته  هبوطه  وبعد  إيدشن”، 
إلى  قطرها  مت  بأمان،  الفضائية 
حيث ينتظرهم املهنئون من قبل 

سيارة الند روڤر ديفندر 110.
الفضائية  املركبة  هذه  وتعد 
مركباتها  وأول  للشركة،  الرابعة 
وقد  كامالً،  طاقماً  حتمل  التي 

انعدام  الرحلة  هذه  طاقم  جرّب 
وراقبوا  املقعد،  من  واخلروج  الوزن 
رائعة في  زواية  كوكب األرض من 

الفضاء.
بثاً  العالم  اجلمهور حول  وشاهد 
للمركبة  اإلنترنت  عبر  مباشراً 
التجربة  وراقبوا  الفضائية، 
االستثنائية التي جتهزها “فيرجن 
غاالكتيك” لرواد فضاء املستقبل.

الرئيس  إبرهاردت،  جو  وقال 
لشركة  التنفيذي  والرئيس 
أميركا  روڤر”  الند  “جاكوار 
‘فيرجن  فريق  “حقق  الشمالية: 

تكنولوجياً  إجنازاً  غاالكتيك‘ 
انطلقوا  حيث  مهماً،  وإنسانياً 
إلى  شخصية  مغامرة  في 
روڤر فخورة  ارتفاعات هائلة. الند 
املثيرة،  املهمة  لهذه  بدعمها 
الرحالت في  ونتطلع لدعم كافة 

املستقبل”.
“فيرجن غاالكتيك”  وتعد شركة 
جتارية،  فضائية”  “خطوط  أول 
اآلن  حتى  لديها  سّجل  حيث 
وعميل  فضاء  رائد   600 حوالي 
إلى  نقلهم  وسيتم  مستقبلي، 
توفرها  التي  بالسيارات  رحالتهم 

شريكتها الند روڤر.
جزءاً  روڤر  الند  سيارات  وتعد 
فيرجن  فريق  أيام  من  أساسياً 
أدواراً  تلعب  حيث  غاالكتيك، 
املركبات  قطر  تتضمن  مختلفة 
وإخالء  املعدات  وحمل  الفضائية 
دعمها  ضمن  اإلقالع،  قبل  املدرج 
ألول شركة خاصة حتمل بشراً إلى 
الفضاء على منت مركبة فضائية 

مخصصة للخدمات التجارية.
وقال ستيفن أتينبورو، رئيس شؤون 
غاالكتيك”:  “فيرجن  في  العمالء 
جانبنا  إلى  حاضرة  روڤر  “الند 
حياتنا  وتشاركنا  وتساعدنا 
غاالكتيك‘  ‘فيرجن  في  اليومية 
الطبيعي  من  وكان   ،2014 منذ 
األيقونية  السيارات  هذه  تؤدّي  أن 
الفاخرة فائقة القدرات دوراً مركزياً 
التي  التاريخية  األحداث  في 
إلى  اآلن  نتطلع  اليوم.  نشهدها 
بدء خدمة جتارية كاملة، ويسعدنا 
الند  تتجاوز  فيما  ذلك  نفعل  أن 
نتيح  حيث  املعتاد،  احلدود  روڤر 
نحو  العالم  لتغيير  مجاالً  معاً 

األفضل”.

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

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

باإلضافة  األوروبية  السيارات  لشركة   سعر 
طراز  مقابل  سياراتهم  استبدال  خيار  إلى 
أيضاً من خالل هذه احلملة  يتوفر  آخر، كما 

للسيارات. املباشر  الشراء  إمكانية 
يتم  بأنه  املميزة،  احلملة  هذه  مميزات  ومن   
متخصص  فريق  من  املركبات  جميع  تقييم 
املبيعات  ومندوبي  املعتمدين  الفنيني  من 
أحدث  باستخدام  الندروڤر  جاكوار  من 

ويتم  األصلية فقط.  الغيار  وقطع  التقنيات 
نقطة    ١٦٥ يغطي  شامل  فحص  إجراء 
للهيكل  ونقاطاً  وكهربائية  ميكانيكة 
كما  للمركبة،  كامل  جتديد  إلى  باإلضافة 
AP- برنامج  في  ذلك  بعد  بيعها   يتم 

مسبقاً  اململوكة  PROVEDللمركبات 
املعتمدة. 

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

السجل. وفحص  املعتمد  األميال 
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فيليب ريلف يفوز جبائزة ’إم جي 
موتور‘ الرمضانية

كوستا تطلق “شاي إفرست املثلج”احتفاًء 
بنجاح الفريق البحريين يف وصوله للقمة

قامت إم جي موتور البحرين مؤخرًا بإجراء سحب 
للكشف عن الفائز في احلملة الترويجية اخلاصة 
في  املاضي  رمضان  شهر  خالل  نظمتها  التي 
السيد  فوز  عن  اإلعالن  مت  حيث  البحرين،  مملكة 
شراؤه  مقابل  نقدي  باسترداد  ريلف  فيليب 
العرض  فترة  خالل  جديدة   RX5 جي   إم  لسيارة 

الرمضاني.
خاص  حفل  خالل  اإلعالن  هذا  جاء  وقد  هذا 
منطقة  في  موتور  جي  إم  عرض  صالة  في  أقيم 
شركة  في  املسؤولني  من  عددٍ  بحضور  املعامير 
إم  لسيارات  احلصري  املوزع  للسيارات،  الزياني 
خالص  عن  الفائز  وعّبر  اململكة.  في  موتور  جي 
للسيارات  الزياني  لشركة  والتقدير  االمتنان 
املبتكرة  الترويجية  العروض  هذه  ملثل  إلطالقها 

واجملزية بشكل دوري.
استمر  قد  اخلاص  الترويجي  العرض  أن  إلى  يشار 
مت  حيث  العام،  هذا  املبارك  رمضان  شهر  طيلة 
عند  اجملانية  املزايا  من  مجموعة  العمالء  منح 
اجملاني  التأمني  مثل  جديدة،  جي  إم  سيارة  شراء 

للصدأ  املقاوم  الطالء  وخدمة  اجملاني  والتسجيل 
للفوز  فرصة  على  عالوة  املزيد،  وغيرها  مجانًا 
بإنفاقه في شراء أي سيارة إم  باملبلغ الذي قاموا 

جي خالل فترة العرض.
موقعنا  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 
كما   .)www.mg�bahrain.com( اإللكتروني 

واتساب  عبر  رسالة  إرسال  أو  االتصال  ميكنكم 
عروض  آخر  على  اّطلعوا   .17703703 الرقم  على 
متابعة  عبر  البحرين  موتور  جي  إم  وأخبار 
على   mg_bahو فيسبوك،  على   MG.Bahrain
تطب ق  تويتر.  على   MG_Bahrainو إنستغرام، 

واألحكام.  الشروط 

قصة  لتوثي ق  استثنائية  خطوة  في 
استطاع  الذي  البحرين  فري ق  جناح 
احتفلت  إفرست،  قمة  تسّل ق 
كوستا كوفي بعودة الفري ق بإطالق 
وصمم  املثلج”.  إيفرست  “شاي 
قصة  ليحمل  اخلاص  املشروب  هذا 
ضمن  رونقاً  ويضيف  بحرينية  جناح 
املشروبات  لقائمة  املميزة  اجملموعة 

كوفي.  لكوستا  اللذيذة 
بتجربة  البحريني  الفري ق  وقام 
املشروب  وصنع  لتحضير  عملية 
فرع  إلى  دعوتهم  خالل  بهم  اخلاص 
مجمع  في  الواقع  كوفي  كوستا 
مقهى  حرص  وقد  بالرفاع.  الراية 
ملسات  وضع  على  كوفي  كوستا 
الذي  املشروب  هذا  على  خاصة 
وصفة  بتطبي ق  اللذيذ  مبذاقه  ميتاز 
الكركديه  نبات  على  حتتوي  جديدة 
في  تنمو  والتي  نوعه  من  الفريد 
الفت،  أحمراً  لوناً  لتعطي  النيبال 
خاللها  من  ترسم  رغوة  تعلوه 
بالرشاشات  وتنتهي  البحرين  علم 
مملكتنا  انتصار  عن  لتعّبر  الذهبية 

احلبيبة. 

ورفعت عائلة كوستا كوفي أسمى 
البحرين  فري ق  إلى  التهاني  آيات 
تسل ق  في  الناجحه  رحلته  على 

قمة.  أعلى 
متوفر  املثلج  إيفرست  شاي 
جميع  في  الكرام  لعمالئنا  اآلن 
البحرين،  في  كوفي  كوستا  فروع 
منعش  مذاق  بتجربة  لالستمتاع 
أعلى  قمة  إلى  بخيالهم  ليطير 

العالم! جبل في 
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هيونداي موتور حترز اجلائزة الذهبية خالل فعالية املنتدى الدويل للتصميم 2021
بـ  اليوم عن فوزها  أعلنت شركة هيونداي موتور 
16 جائزة من جوائز “ريد دوت�Red Dot “ املرموقة 
 ،2021 واالتصاالت  التجارية  العالمات  لتصميم 
زينترم  ديزاين  مؤسسة  ومتنحها  تُنظمها  والتي 
حيث  أملانيا.  في  للتصميم  فيستفالن  نوردراين 
فازت هيونداي بجائزتني حصلت فيهما على لقب 
“األفضل على اإلطالق”، و14 جائزة أخرى في سبع 

فئات مختلفة. 
“األفضل على اإلطالق”

اجلديدة  التقنية  احلملة  فيلم  دوت”  “ريد  منحت 
 Little Big بعنوان:  جاءت  والتي  موتور  لهيونداي 
فئة  في  اإلطالق”  على  “األفضل  جائزة   e�Motion
احلملة  فيديو  ويظهر  املتحركة.  والرسوم  األفالم 
كيف تساعد مركبة صغيرة �مزودة بتقنية إدراك 
املشاعر EAVC� املرضى من األطفال على االنتقال 

من سرير املستشفى إلى غرفة العالج.
من  فضية  جائزة  على  الفيديو  نفس  وحصل   
New York Fes� 2021  مهرجان نيويورك لإلعالن �

.tival Advertising Award
 Hyundai EV Infotainment“ تصميم  وحصد 
أيونك  سيارة  على  املطب ق   ”System � Jong�e
على  “األفضل  لقب  أيضا  دوت”  “ريد  جوائز  في   5
وهو  املستخدم،  وجتربة  الواجهة  في  اإلطالق” 
واجهة  وتوفر  الفئة.  هذه  في  للشركة  فوز  أول 
اخلاصة   )Jong�e )GUI الرسومية  املستخدم 
تدرجات  مثل  متنوعة؛  داخلية  إعدادات  بالنظام 
تصميم  عناصر  مع  وحساسة  ناعمة  لونية 
في  املستخدمة  تلك  مثل  حدودي   pixel بكس� 
النظام  يجسد  كما  أليونك5.  اخلارجية  املصابيح 
الكهربائية  للمركبة  للبيئة  الصدي ق  املفهوم 
التجارية لشركة هيونداي موتور.  العالمة  وهوية 

)* كلمة “Jong�e” تعني “الورق” باللغة الكورية(.
تصدر سبع فئات بإجمالي 14 جائزة

جائزة   14 إجمالي  على  هيونداي  استحوذت  كما 
مميزاتها  لتعزز  مختلفة،  فئات  سبع  عبر  أخرى 
تصميم  في  املتقدمة  ومكانتها  التنافسية 
هذه  وتتضمن  واالتصاالت.  التجارية  العالمة 
اجلوائز األفالم والرسوم املتحركة، والواجهة وجتربة 
والتطبيقات،  املكانية،  واالتصاالت  املستخدم، 

واإلعالن، واحللول عبر اإلنترنت، واحللول الرقمية. 
وفي فئة األفالم والرسوم املتحركة؛ حصد اجلائزة 
أعدته  الذي   This is Us �مقطع فيديو هذا نحن
هيونداي، ويظهر اآلمال وأهمية التضامن للتغلب 
فيلم  فاز  وكذلك  جائحةكوفيد19-،  محنة  على 
فكرة  به  هيونداي  تدعم  الذي   I’m in charge  “
مسؤولية اجلميع لتوجيه العالم نحو االستدامة. 
وجتربة  الواجهة  فئة  في  الفائزين  بني  من  وجاء 
Hyundai Infotainment Sys� “املستخدم 

هيونداي  ومنصة   ”tem�Aqua Theme Design

كما   .”Channel Hyundai“ الذكي  للتلفزيون 
تصدر كال من “Channel Hyundai” وتطبي ق “بلو 

لينك” لالتصال فئة التطبيقات بجائزتني. 
عاملية  تصميم  جائزة  ثاني  هي  دوت”  “ريد  وتعد 
Hyundai Infotainment Sys� “نظامي  تُكرّم 

tem�Aqua Design” و “Channel Hyundai” و “بلو 
لينك”، بعد جائزة iF Design 2021 التي كرمتهم 
وأشادت بهم في وقت ساب ق من هذا العام. ومن 
اجلدير بالذكر أيًضا أن “Channel Hyundai” فازت 
ذلك  في  مبا  دوت”  “ريد  من  مختلفة  فئات  بأربع 
والتطبيقات  املستخدم  وجتربة  الواجهة  تصميم 

واإلنترنت واحللول الرقمية.
وفاز في فئة التصميم املكاني كل من “استوديو 
 Hyundai بوسان�  مدينة  في  للسيارات  هيونداي 
مجموعة  تدريب  و”مركز   ،”Motorstudio Busan
Hyundai Motor Group Training Cen�  موتورز�

ter “، و”محطة هيونداي للسيارات الكهربائية في 
 Hyundai EV Station Gangdong  � قوانغدونغ 
مدينة  في  لهيونداي  العاملي  التعليم  و”مركز   ،“
 Hyundai Cheonan Global Learning تشونان� 
جديدة  عمالء  جتارب  لتقدميهم  وذلك   ،“  Center

ومبتكرة من خالل التصميم املكاني.
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كوستا كويف تفتتح فرعها اجلديد يف الصخري 

جينيسيس الشرق األوسط وأفريقيا تطلق خدمة جينيسيس رويال كري

اآلن  القهوة  لعشاق  ميكن 
قيادة  بتجربة  االستمتاع 
بالم  كوفي،  كوستا  في  جديدة 
بترول  محطة  خلف  درايف 
اجملهز  الفرع  يستوعب  الصخير. 
الطالب  من  كبيرًا  عددًا  بالكامل 
مناط ق  من  القريبني  والعمالء 
والزالق.  حمد  ومدينة  الصخير 
املوقع  أن  أيًضا  املعروف  ومن 
السيارات  عشاق  يجذب  اجلميل 
الدراجات  وراكبي  الرياضية 

واملتسابقني. الدراجات  وراكبي 

جينيسيس  لشركة  الرئيسي  املكتب  أعلن 
اإلطالق  عن  وأفريقيا  األوسط  الشرق  في 
كير،  رويال  جينيسيس  خلدمة  اإلقليمي 
والتي  املنازل،  إلى  الفاخرة  التوصيل  خدمة 
راحة  وأكثر  أفضل  جتربة  تقدمي  في  تساهم 
أحد طرازات جينيسيس. للعمالء عند شراء 

كير،  رويال  جينيسيس  خدمة  وستصل 
جميع  إلى  الكويت،  في  إطالقها  بدأ  التي 

على  بالتالي  لتؤكد  قريباً،  املنطقة  أنحاء 
مثيل  ال  جتربة  توفير  في  جينيسيس  التزام 

لعمالئها. لها 
عام  مدير  الزبيدي،  عمر  قال  له،  تعليق  وفي 
حول  وأفريقيا،  األوسط  الشرق  جينيسيس 
بتوفير  جينيسيس  “تلتزم  املبادرة:  إطالق 
لعمالئها.  نوعها  من  وفريدة  متميزة  جتربة 
املاضية   12 الـ  األشهر  خالل  شهدنا  لقد 

حتوالً هائالً في توجهات العمالء الراغبني في 
في  يتوقعونها  التي  التجربة  على  احلصول 
منازلهم.  في  متواجدون  وهم  العرض  صالة 
في  كير  رويال  جينيسيس  خدمة  إطالق  إن 
جتربة  للعمالء  سيوفر  املنطقة  أنحاء  جميع 
وهذا  جينيسيس،  مع  ومريحة  موثوقة 
جتارية  عالمة  بصفتها  مكانتها  يعزز  ما 

فاخرة”.
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الظهور العاملي األول لسيارة GENESIS G70 SHOOTING BRAKE يف مهرجان جوودوود 
للسرعة من خالل مقطع فيديو من لقطة واحدة

اليوم  للسرعة  جوودوود  مهرجان  شهد 
 Genesis املرتقب واجلديد  الكشف عن الطراز 
G70 Shooting Brake، وذلك بحضور دومينيك 
اإلداري لشركة جينيسيس موتور  املدير  بوش، 

ريتشموند. ودوق  أوروبا، 
تعبر G70 Shooting Brake، التي تعد السيارة 
لسيارات  املتنامية  اجملموعة  ضمن  اخلامسة 
فلسفة  عن  أوروبا،  في  التجارية  العالمة 
التصميم احلائزة على اجلوائز من جينيسيس، 
لنموذج  الغني  للتاريخ  تكرمياً  متثل  أنها  كما 

املميز. Shooting Brake بتصميمها 
للسيارة،  األول  العاملي  بالظهور  واحتفاالً 
يتابع  فيديو  مقطع  جينيسيس  أطلقت 
 Goodwood عبر  رحلتها  خالل  السيارة 
مشاهدة  وميكن  الشهير.  التل  وفوق   ،House

هنا. الفيديو من 
باستخدام   ،4K عالية  بدقة  الفيديو  صور 
طائرة درون FPV-5 يقودها مايلز مولفاغ وهاري 
سرعات  إلى  الدرون  طائرة  ووصلت  كليفتون. 
متابعة  أثناء  الساعة  في  ميالً   60 إلى  تصل 
يقودها  التي   G70 Shooting Brake سيارة 
بطل  جونز،  جيثني  اخلبير  البريطاني  السائق 
البالغ طوله  املسار  السابق، على   2 الفورموال 

1890 متراً.
املدير  بوش،  دومينيك  قال  له،  تعليق  وفي 
أوروبا:  في  موتور  جينيسيس  لشركة  اإلداري 
“نحن سعداء حلضورنا هنا اليوم في جوودوود، 
بالنسبة  الهام  الطراز  هذا  عن  للكشف 
سيارتنا  ميثل  والذي  جينيسيس،  لشركة 
املهرجان  أن  شك  وال  املنطقة.  في  اخلامسة 
من  املاليني  يتابعه  الذي  الشهير،  البريطاني 
األشخاص، يعد الوجهة املثالية للكشف عن 
سيارتنا املصممة خصيصاً للعمالء األوروبيني.

وأضاف: “نحن متحمسون أيضاً لدعوة املتابعني 
الشهير  التل  لتسلق  مختلف  منظور  لتجربة 

واألراضي املذهلة هنا في جوودوود، وربط التراث 
استعراض  أثناء  الكوري،  بالتأثير  البريطاني 
األداء الرياضي لسيارة G70 Shooting Brake في 

مقطع فيديو مذهل”.
رفاهية  على  الضوء  الفيديو  مقطع  يسلط 
Goodwood House، ويبدأ الفيلم بلقطة جوية 
ودخول  الكاميرا  نزول  قبل  الفخم  املنزل  حمليط 
غرفة الطعام املصرية الكبرى من خالل النافذة. 
الكاميرا بدوق ريتشموند مستمتعاً بشرب  متر 
الشاي التقليدي، بينما يتصفح آخر األخبار من 

كوريا، موطن جينيسيس.
بني  ذلك  بعد  الدورن  وطائرة  السيارة  تنطلق 
الشهير  التل  طول  على  صعوداً  األشجار 
املتعددة  واملزايا  الديناميكي  التصميم  لعرض 
التوقف  قبل   ،G70 Shooting Brake لسيارة 

الدرون  طائرة  تظهر  حيث  القمة،  عند 
 Shooting Brake لسيارة  العملي  التطبيق 
الباب  من  الدخول  بعد  بأمان  تهبط  عندما 

اخللفي.
األسبوع،  عطلة  خالل  للجمهور،  ميكن 
مشاهدة سيارة G70 Shooting Brake اجلديدة 
إلى  عاملياً،  الشهير  التل  صعود  أثناء  كلياً 
التي   G80 Saloonو  GV80 SUV طرازات  جانب 
 GV70و  ،G70 Saloon وسيارة  مؤخراً،  أطلقت 
الطرازات  مشاهدة  إلى  باإلضافة   ،urban SUV
اخلاصة  املتنقلة  العرض  صالة  في  الكاملة 

بجينيسيس.
رسمياً  جينيسيس  أعلنت  مايو،   4 وبتاريخ 
عن خططها للسوق األوروبية مع بدء مبيعات 
من  الحق  وقت  في  التجارية  العالمة  سيارات 
املتحدة  واململكة  أملانيا  من  بدءاً  العام،  هذا 

وسويسرا.
 ،G80 Saloon سيارة  لشراء  الطلب  وسيتاح 
وسيارة GV80 SUV هذا الصيف، فيما يبدأ بيع 
سيارات G70 Shooting Brake، وGV70 SUV، و

ذلك  يتبع  بوقت قصير.  ذلك  بعد   G70 Saloon
وقت  في   G80 الكهربائية  السيارة  بيع  إطالق 
العالمة  مجموعة  إلى  تنضم  حيث  الحق، 
كهربائية  سيارات  ثالث  من  املكونة  التجارية 

سيتم اإلعالن عنها خالل العام.


