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أعزائي قراء االنطالقة 
العليا  اإلدارة  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 
وجميع منتسبي شركات اجملموعة ، انتهز قدوم 
العام امليالدي اجلديد ألهنئ عمالءنا الكرام بهذه 
املناسبة السعيدة آمال ان يكون عاما مليئا باخلير 

واملسرات.
اجلديد  العدد  مع  أخرى  مرة  بكم  اللقاء  يتجدد 
لكم  شاكرًا  “االنطالقة”  الربعية  مجلتنا  من 
اهتمامكم ومتابعتكم من خاللها آلخر أنشطة 
الزياني،  استثمارات  مجموعة  وفعاليات  وأخبار 

مقدرًا ثقة عمالئنا االوفياء. 
املاضي  الشهر  البحرين  مملكة  احتفلت  لقد 
جاللة  لتولي  إحياءا  اخلمسني  الوطني  بعيدها 
امللك املفدى حفظه اهلل مقاليد احلكم في البالد، 
السعيدة ألرفع  املناسبة  أنتهز هذه  أن  ويسرني 
الى مقام صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد املفدى وإلى صاحب السمو 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  امللكي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني 
وأخلص التبريكات راجيا من اهلل تعالى أن يعيد 
هذه املناسبات السعيدة عليهما مبوفور الصحة 
والعافية  وعلى الشعب البحريني الكرمي باملزيد 

من التقدم والرخاء في العهد الزاهر .
االطالق  حفل  االوروبية  السيارات  شركة  أقامت 
الرسمي لسيارة رينج روڤر اجلديدة كلياً وعرضها 
حلبة  في  حصرياً  اجلمهور  أمام  األولى  للمرة 
البحرين الدولية بتاريخ 15 نوفمبر 2021 واستقبل 
احلفل أكثر من 400 من نخبة كبار الشخصيات 
وعدداً من الضيوف املدعوين الذين حضروا االطالق 

الرسمي ألحدث نسخة من عائلة الند روڤر.
للمجموعة  االجتماعية  املسؤولية  من  وكجزء 
نظمت الشركة املستورد واملوزع احلصري لسيارات 
جاكوار الندروفر الفاخرة في مملكة البحرين فعالية 
للتوعية مبرض سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع 
مستشفى البحرين التخصصي كجزء من مبادرة 
أكتوبر  في شهر  وذلك   We are Thinking Pink
املاضي بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي 

لزيادة الوعي لهذا املرض الشائع وتقدمي املعلومات 
الالزمة لتثقيف موظفات الشركة حول أهمية 

إجراء الفحص املبكر.   
الرسمي  املوزع  موتورز”،  “فيرست  أطلقت  كما 
لعالمة “جينيسيس” في مملكة البحرين مجموعة 
من العروض احلصرية واجلديدة لعمالئها مبناسبة 
اقتراب نهاية العام لتوفر لهم فرصة االستمتاع 
“جينيسيس”.  من  املفضلة  سيارتهم  بقيادة 
وشملت هذه العروض مجموعة متنوعة من املزايا 
للراغبني باختيار سيارتهم اجلديدة من مجموعة 
سيارات “جينيسيس”. حيث يحصل كل عميل 
لدى شرائه سيارة أحالمه على عقد خدمة ملدة 
كيلومتر،  ألف   100 ملسافة  أو  سنوات  خمس 
ويغطي ذلك كافة أعمال الصيانة لضمان جتربة 

ملكية مميزة ومريحة وخالية من املتاعب. 
كذلك قامت “ فيرست موتورز “ بتنظيم جتربة 
يوم  املستعملة  جينيسيس  لسيارات  قيادة 
2021 في زالق سبرنغز في منطقة  05 نوفمبر 
ومتابعيها  عمالئها  جميع  دعت  حيث  الزالق 
جلميع  القيادة  بتجربة  واالستمتاع  باحلضور 

سياراتها املستعملة. 
سيارتها  موتور‘  جي  ’إم  أطلقت  جهتها  من 
التزام  تعكس  التي   ‘GT جي  ’إم  كّلياً  اجلديدة 
بتنويع  املنشأ  بريطانية  التجارية  العالمة 
طراز  عن  الكشف  عبر  مركباتها  مجموعة 
اجلديدة كّلياً   ‘GT ’إم جي  وتقّدم  رياضي جديد. 
للعمالء في مملكة البحرين بديالً جديداً بالكامل 

ضمن فئة سيارات السيدان.
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 .
ممتعة  بقراءة  متنياتي  مع  للجميع  حتياتي 
عام  وكل  االنطالقة  من  اجلديد  العدد  حملتويات 

واجلميع بخير. 

وشركة  الزياني  استثمارات  مجموعة  نظمت 
الزياني للسيارات احتفال مبناسبة العيد الوطني 
مركز  أطفال  وجوه  على  االبتسامة  لرسم 

شيخان الفارسي للتخاطب الشامل.
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عن  مؤخرًا  البحرين  جي  إم  أعلنت 
نادي  مع  شراكة  إلتفاقية  توقيعها 
لكرة  النادي  فريق  لرعاية  احملرق 

 .2021-2022 السلة في موسم 
من  انطالقًاً  الشراكة  هذه  وتأتي 
للعالمة  االستراتيجي  النهج 
لالنخراط  املنشأ  بريطانية  التجارية 
مملكة  في  اخملتلفة  القطاعات  مع 
الرياضة  قطاع  ذلك  في  مبا  البحرين، 
في  ملحوًظا  تطورًا  يشهد  الذي 
تعزيز  بهدف  وذلك  األخيرة،  اآلونة 
في  رائدة  كمؤسسة  مكانتها 
التي  الروابط  وتقوية   اململكة 

البحريني. اجملتمع  مع  جتمعها 
هذا وقد مت اإلعالن عن هذه الشراكة 
بتاريخ  عقد  صحفي  مؤمتر  خالل 
جي  إم  معرض  في   2021 أكتوبر   14
يحضور  وذلك  املعامير،  مبنطقة 
العضو  الزياني،  زايد  راشد  السيد 
املنتدب في شركة الزياني للسيارات، 
إم جي موتور  املوزع احلصري لشركة 
الشيخ  وسعادة  البحرين،  مملكة  في 
خليفة،  آل  ناصر  بن  عبدالرحمن 
جهاز  ورئيس  اإلدارة  مجلس  عضو 
وممثلي  احملرق،  بنادي  السلة  كرة 
املسؤولني  من  وعدد  اإلعالم  وسائل 
إلى  باإلضافة  والشركة،  النادي  في 
في  املعروفة  الشخصيات  بعض 

البحريني. الرياضي  املشهد 
وأكد السيد راشد زايد الزياني خالل 
دور  لعب  على  جي  إم  حرص  املؤمتر 
مضيفاً  الرياضة،  قطاع  في  فعال 
اتفاقيات  خالل  من  ينعكس  ذلك  أن 
وقعتها  التي  والرعاية  الشراكة 

من  العديد  مع  التجارية  العالمة 
أنحاء  جميع  في  الرياضية  األندية 
األهلي  نادي  ذلك  في  مبا  العالم، 
العربية  اململكة  في  القدم  لكرة 
لكرة  ليفربول  ونادي  السعودية 
وغيرها  املتحدة  اململكة  في  القدم 

الكثير.
الزياني  زايد  راشد  السيد  وعلق 
سعداء  “نحن  قائاًل:  املناسبة  بهذه 
نادٍ رياضي  بتوقيع هذه االتفاقية مع 
نادي احملرق. سيكون لهذه  عريق مثل 
جهودنا  على  إيجابي  أثر  الشراكة 
للترويج لتنوع سيارات إم جي، والتي 
والفئات  األذواق  مختلف  تناسب 
أحجامها  بفضل  وذلك  العمرية، 
اخملتلفة.  ومواصفاتها  وميزاتها 
الضوء  اخلطوة  هذه  ستسلط 
واالمتيازات  اخلدمات  على  أيًضا 

شركة  تقدمها  التي  االستثنائية 
واحدة  باعتبارها  للسيارات  الزياني 
في  السيارات  وكالء  أفضل  من 
التعاون  مجلس  ودول  اململكة 
ضمن  احملرق  نادي  يأتي  اخلليجي. 
الرائدة  الرياضية  األندية  طليعة 
هذه  من خالل  ونطمح  املنطقة،  في 
النمو  من  املزيد  لتحقيق  الشراكة 
والنجاح واالزدهار مًعا، وتوسيع هذه 

املثمرة.” العالقة 
الشيخ  سعادة  رحب  بدوره، 
خليفة  آل  ناصر  بن  عبدالرحمن 
إم جي  الشراكة مع  اتفاقية  بتوقيع 
لها  سيكون  أنه  مؤكداً  البحرين، 
ودفعه  الفريق  على  إيجابي  تأثير 
إضافية  إيجابية  نتائج  حتقيق  نحو 
واإلقليمية  احمللية  املستويات  على 

والقارية.

عبدالرحمن  الشيخ  سعادة  وأضاف 
ونحن  سارة  مناسبة  “هذه  بالقول: 
متحمسون للمنافسة في البطوالت 
والدوريات القادمة حتت شعار إم جي، 
جتارية  عالمة  هي  جي  إم  أن  حيث 
قوي  عاملي  بحضور  تتمتع  مشهورة 
خاصة  باستمرار،  متنامية  وسمعة 
أن  من  متأكدون  نحن  منطقتنا.  في 
بشكل  ستنعكس  الشراكة  هذه 
عن  فضالً  الفريق،  أداء  على  إيجابي 
التجارية  العالمة  مساعي  حتقيق 
فقط  ليس  الرائدة  مكانتها  لتعزيز 
في  وأيًضا  بل  البحرين،  مملكة  في 

املنطقة بشكل عام.”
وشركة  موتور  جي  إم  أن  إلى  يشار 
شراكة  يقيمان  للسيارات  الزياني 
من  احلديث  جي  إم  أسطول  لتقدمي 
الدفع  وسيارات  السيدان  سيارات 
الرباعي في سوق السيارات البحريني 
الزياني  شركة  يجعل  مما  املزدهر، 
واحلصري  الوحيد  املوزع  للسيارات 
املنشأ  البريطانية  التجارية  للعالمة 
موتور  جي  إم  وحترص  اململكة.  في 
للسيارات على طرح  الزياني  وشركة 
إم  لعمالء  مذهلة  ترويجية  عروض 
العام،  مدار  على  واجلدد  احلاليني  جي 
مما مينحهم فرصة الفوز مبئات اجلوائز 

القّيمة. واخلصومات 
www.( بزيارة  تفضلوا  للمزيد، 
MG.( متابعة  أو   )mg-bahrain.com
mg_( أو  فيسبوك،  على   )Bahrain
MGBah-( أو  إنستغرام  على   )bah

آخر  على  لإلطالع  تويتر   على   )rain
والتحديثات. األخبار 

إم جي البحرين تعلن عن رعايتها لفريق كرة السلة لنادي احملرق
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سيارة إم جي ZS EV: أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل متوفرة للطلب يف اململكة

ترسيخاً للمكانة الرائدة التي حتتلها 
في  الرائدين  السيارات  وكالء  كأحد 
جي  إم  كشفت  واملنطقة،  اململكة 
للسيارات،  الزياني   - البحرين  موتور 
في  جي  إم  لسيارات  احلصري  املوزع 
إم  عن سيارة  مؤخراً  البحرين،  مملكة 
جي ZS EV، السيارة الكهربائية كلياً 

املتاحة للطلب في البحرين.
من  تبدأ  بأسعار  السيارة  وتتوفر 
12،180 دينار بحريني، وهي سيارة دفع 
مناسبة  بالكامل  كهربائية  رباعي 
لألسرة ومصممة خصيًصا للباحثنب 
مع  االنبعاثات  عدمية  سيارة  عن 
املزايا، دون املساومة على  العديد من 

األداء والعملية واملظهر.
سيارة إم جي ZS EV مزودة ببطارية 
بحجم  بالسائل  مبردة  أيون  ليثيوم 
توفر   ، الساعة  في  وات  كيلو   44.5
353 نيوتن متر من عزم الدوران الفوري 
وبقوة 105 كيلو وات، لتمنحك مدى 
من  كيلومترًا   263 إلى  يصل  قيادة 
عملية  تتم  كما  واحدة.  شحنة 
منفذي  بفضل  بسالسة  الشحن 
الشبكة  داخل   Type 2 و   CCS
لك  لتضمن  للسيارة،  األمامية 
من  جانب  أي  من  الوصول  سهولة 

السيارة.
سيارة  شحن  ميكن  ذلك،  على  عالوة 
إم جي ZS EV بنسبة تصل إلى 80% 
من نقطة الشحن السريع املباشرة، 
في حني أن األمر يستغرق حوالي سبع 
ساعات لشحنها بالكامل في املنزل 

من خالل شاحن جداري ثابت بقوة 7 
كيلو واط.

أوضاع  بثالثة  اجلديدة  السيارة  تأتي 
للقيادة؛ االقتصادي والعادي والرياضي، 
مما يسمح للسيارة بالتكيف بشكل 
كامل مع احتياجات قيادتك اليومية 
على  سلسة  جتربة  لك  ويضمن 
أو  الوعرة  الطرق  أو على  املدينة  طرق 

للمسافات الطويلة.
أما بالنسبة للمقصورة، فقد مت جتهيز 
من  مبجموعة   ZS EV جي  إم  سيارة 
مريحة،  املقصورة  جتعل  التي  امليزات 
حيث أنها مزودة بشاشة ملونة تعمل 
باللمس قياس 8 بوصات مع نظامّي 
وستة  أوتو،  وأندرويد  بلي  كار  آبل 
مكبرات صوت ستيريو، ونظام املالحة 
وذلك  واملزيد،  الصناعية  األقمار  عبر 
لتعزيز مستوى التكنولوجيا املوجودة 

في السيارة.
سيارة  جتهيز  مت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
 ،)MG PILOT( بنظام   ZS EV جي  إم 
والذي يجمع 10 أنظمة ميكن التحكم 
فيها بسهولة، حيث يستشعر نظام 
محيطك  خاللها  من   )MG PILOT(
باستمرار ويبقيك متيقًظا للمخاطر 
جي  إم  التزام  ليجسد  املرئية،  غير 
يضمن  مما  السالمة،  مبعايير  الراسخ 
احلفاظ على سالمتك أنت وركابك من 
خالل توفير مجموعة فريدة وشاملة 
والتكنولوجيا  السالمة  وسائل  من 

املساعدة.
وبهذه املناسبة، صرح السيد محمد 
الزياني  شركة  في  العام  املدير  زكي، 
للسيارات، بالقول: “يسعدنا أن نكون 
السيارات  مجال  في  اململكة  رواد 
تغيرًا  العالم  يشهد  الكهربائية. 

هائلة  جهود  تُبذل  حيث  اآلن،  كبيرًا 
لزيادة الوعي باآلثار اخلطيرة النبعاثات 
فإن  ثم،  ومن  البيئة.  على  الكربون 
النهج العاملي يركز اآلن على الترويج 
بالكهرباء  تعمل  التي  للمركبات 
البيئة.  أثراً كبيراً على  والتي ال تترك 
اإلعالن  خالل  من  ذلك  انعكس  وقد 
الذي أصدرته حكومة مملكة البحرين 
الكربون  انبعاثات  خفض  عن  مؤخرًا 
وفي   .2060 عام  بحلول  الصفر  إلى 
يسعدنا  للسيارات،  الزياني  شركة 
يرسم  الذي  التوجه  هذا  إطالق 
مستقبل صناعة السيارات، مما يتيح 
دفع  سيارة  شراء  الكرام  لعمالئنا 
ميزات  مع  بالكامل  كهربائية  رباعي 

متقدمة.”
 ZS جتدر اإلشارة إلى أن سيارة إم جي
أو  EV تأتي مع ضمان ملدة 8 سنوات 
البطاريات  على  كيلومتر   200.000
أنحاء  جميع  في  أوالً(  يأتي  )أيهما 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
موتور  جي  إم  بزيارة  تفضل  أفريقيا. 
قرب  عن  للتعرف  اليوم  البحرين 
السيارة،  لهذه  املذهلة  امليزات  على 
للسيارات  جديدًا  معيارًا  تضع  والتي 

الكهربائية الفاخرة والعملية.
www.( بزيارة  تفضلوا  للمزيد، 
MG.( متابعة  أو   )mg-bahrain.com
mg_( أو  فيسبوك،  على   )Bahrain

 )MGBahrain( على إنستغرام أو )bah
تويتر  لإلطالع على آخر األخبار  على 

والتحديثات.
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السيارات األوروبية تطلق محلة استثنائية “لنتبادل األدوار، أنت تبيع وحنن نشرتي”

 جمموعة استثمارات الزياين حتتفل بيوم املرأة البحرينية

املستورد  وهي  األوروبية،  السيارات  شركة  قامت 
بإطالق  الندروفر  جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع 
لبيع  املميزين  عمالئها  تدعو  استثنائية  حملة 
سياراتهم من خالل  حملة “لنتبادل األدوار، أنت تبيع 
أصحاب  ملساعدة  إطالقها  مت  والتي  نشتري”  ونحن 
سياراتهم  بيع  على  الندرفور  جاكوار  سيارات 

بسهولة ويسر.
العمالء  راحة  نوعها  اجلديدة من  احلملة  تضع هذه 
كأولوية رئيسية، حيث ستقوم السيارات األوروبية 
سياراتهم،  لشراء  املميزين  لعمالئها  عرض  بتقدمي 
في  للسيارة  التقييم  عملية  إجراء  ميكن  بحيث 
املكان الذي يناسبهم وعند منازلهم. باإلضافة الى 
ذلك، تقوم الشركة بتقدمي قيمة سوقية تنافسية 
لسياراتهم مع إمكانية  االنتهاء من عملية الدفع 
خالل 48 ساعة. يشار الى أن جميع طرازات جاكوار 
الندروفر من 2018 إلى 2020 مشمولة من خالل هذا 

العرض.
املدير  مساعد  قال  احلملة،  هذه  على  وتعليقاً 
العام جملموعة السيارات األوروبية آندي وولي: “نحن 
تناسب  وجديدة  مبتكرة  حمالت  بتقدمي  ملتزمون 
لضمان  باستمرار  املميزين  عمالئنا  احتياجات 
لتحقيق  احلملة  هذه  بإطالق  قمنا  حيث  وراحتهم 

هذا الهدف.”

ملعرفة املزيد، الرجاء التواصل مع السيارات األوروبية 
آخر  تابعوا  او   17460460 على  روفر  الند  جاكوار 
 Euro Motors على  فيسبوك  في  جلاكوار  منشور 
em-@  على انستغرام  في  او   – Jaguar Bahrain

فيسبوك  في  الندروفر  عن  أيضاً  و   jaguarbahrain
على Euro Motors – Land Rover Bahrain أو على 

.emlandroverbahrain@ انستغرام على

بادرت مجموعة استثمارات الزياني، لتكرمي املوظفات مبناسبة يوم املرأة البحرينية من 
خالل تقدمي هدايا  تعكس شخصيتهن الديناميكية وأهميتهن جتاه التنمية والتقدم 

في اململكة.
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باستخدام  العامل  للجلود يف  توريد رقمية  أول سلسلة”  بتجربة  “تبدأ  روڤر  “جاكوار الند 

تكنولوجيا البلوك تشني
بتجربة  روڤر”  الند  “جاكوار  بدأت 
الكتل  سلسلة  تقنية  استخدام 
)بلوك تشني( اآلمنة لتأمني شفافية 
للمواد  توريدها  سلسلة  في  تامة 

اجللدية املستدامة.
إلقامة  روڤر”  الند  “جاكوار  وعقدت 
نوعها  من  األولى  التجربة  هذه 
حلول  مزوّد  مع  شراكة  العالم  في 
تعقب سالسل التوريد “سيركيولور” 
املواد  تصنيع  وشركة   ،)Ciculor(
املتحدة  اململكة  في  الرائدة  اجللدية 
 Bridge of( ليذر”  وير  أوف  “بريدج 
نوتنغهام،  وجامعة   ،)Weir Leather
اجلديدة  التعقب  تكنولوجيا  لتجربة 

في سلسلة توريد اجللود.
وإلى جانب مراقبة االمتثال للمعايير 
العملية  هذه  ستتيح  املوضوعة، 
روڤر”  الند  “جاكوار  لشركة  الرقمية 
لشبكة  الكربونية  البصمة  تقييم 
خالل  من  بها،  اخلاصة  اجللود  توريد 
وير  أوف  “بريدج  شركة  مع  عملها 
لتعقب  املتحدة  اململكة  في  ليذر” 
باالنبعاثات  تسبباً  اجللود  أقل 
املزارع  من  خروجها  منذ  الكربونية 
وصوالً إلى منتجاتها النهائية، ويأتي 
روڤر”  “جاكوار الند  التزام  ذلك ضمن 
واألخالقية  البيئية  اآلثار  بتخفيض 
دورة  مدار  على  ملنتجاتها  السلبية 

حياتها.
بتزويد  روڤر”  الند  “جاكوار  وتلتزم 
عمالئها باملزيد من اخليارات املستدامة 
في  املستخدمة  للمواد  واملسؤولة 
مثل  لسياراتها،  الداخلي  التصميم 
Eucalyp- “يوكاليبتوس” )نسيج 

في  املتوفر  املمتاز  الطبيعي   )tus
رينج  لسيارات  الداخلية  املقصورة 
 )Kvadrat( و”كفادرات”  إيڤوك،  روڤر 
– املزيج الصوفي عالي اجلودة اجملموع 
مع قماش السويدي املصنوع من 53 
تصنيعها  معاد  بالستيكية  عبوة 
من  كل  في  واملتوفر  سيارة،  لكل 
ورينج  إيڤوك  روڤر  رينج  سيارات 
 I-PACE جاكوار  وسيارة  ڤيالر،  روڤر 

الكهربائية بالكامل.
قبل  من  املمّول  البحث  خالل  ومت 
وكالة “االبتكار في اململكة املتحدة” 
رقمي”  “توأم  إنشاء   )Innovate UK(

يتيح  ما  الناشئة،  اخلامة  للمواد 
اجللود  توريد  تعقبها ضمن سلسلة 
بشكل  الواقع  أرض  وعلى  رقمياً 
من  مزيج  استخدام  ومت  متزامن. 
العاملي  التموضع  نظام  بيانات 
ورموز  البيومترية  والبيانات   )GPS(
للتحقق   )QR( السريعة  االستجابة 
كل  في  اجللود  حركة  من  رقمياً 
خطوة من العملية، وذلك باستخدام 

تكنولوجيا سلسلة الكتل. 
خالل  من  التحقق  عملية  بناء  ومت 
كل  لتعقب  للتكرار  قابل  منوذج 
مرحلة،  كل  في  اجللد  من  قطعة 
في  النظام  هذا  استخدام  وميكن 
الند  “جاكوار  توريد  سلسلة  كافة 
القطاعات  قبل  ومن  العاملية،  روڤر” 
األخرى التي تعتمد على اجللود، مثل 

األزياء واألحذية.
استراتيجية  من  جزء  املشروع  وهذا 
في   )Reimagine( جديد”  “تصور 
تتألف  والتي  روڤر”،  الند  “جاكوار 
الفخامة  بني  مستدام  مزيج  من 
الفريدة  العمالء  وجتارب  العصرية 

واألثر االجتماعي اإليجابي.
جديد”  “تصور  استراتيجية  وتسعى 
االنبعاثات  من  نهائياً  للتخلص 
سلسلة  حلقات  كل  في  الكربونية 
توريد الشركة ومنتجاتها وعملياتها 
بحلول عام 2039، وستعمل “جاكوار 
في  اخلبراء  من  عدد  مع  روڤر”  الند 
لتحسني  السيارات  صناعة  قطاع 
االنبعاثات  وتخفيض  االستدامة 
استثمار  سبيل  في  والتعاون 

والبيانات  احلديثة  التكنولوجيا 
وتطوير البرمجيات في سبيل ذلك.

التنفيذي  املدير  أوين،  ديف  وقال 
“جاكوار  في  التوريد  لسلسلة 
بإعادة  حالياً  “نقوم  روڤر”:  الند 
كجزء  توريدنا  سلسلة  هيكلة 
مع  جديد‘،  ‘تصور  استراتيجية  من 
التركيز بشكل خاص على الشفافية 
واالستدامة. وستتيح لنا نتائج هذه 
التجربة األولى من نوعها في العالم 
زيادة استدامة سلسلة توريد اجللود 
القدرة  وضمان  العالم،  حول  لدينا 
من  اخلام  املواد  تعقب  على  التامة 

مصدرها وصوالً إلى السيارة”.
“هذه خطوة واحدة ضمن رحلتنا نحو 
الكربونية  االنبعاثات  من  التخلص 
ومنتجاتنا  توريدنا  سلسلة  في 
 ،2039 عام  بحلول  وعملياتنا 
الرقمية  القدرات  بأكثر  واملدعومة 

تطوراً.”
وكانت “جاكوار الند روڤر” قد أعلنت 
في  استثمارها  عن  سابق  وقت  في 
ذراعها  عبر  “سيركيولور”،  شركة 
وخدمات  باالستثمارات  اخلاصة 
ما   ،)InMotion( موشن”  “إن  التنقل 
املواد  على  احلصول  للشركة  يتيح 
فيما  شفافية  أكثر  بشكل  املمتازة 
يتعلق مبصدر ورفاه وامتثال مورّديها 

في مختلف شبكاتها.
التكنولوجيا  هذه  استخدام  وميكن 
وتستخدم  أخرى،  سلع  لتعقب 
الكتل  سالسل  حالياً  “سيركيولور” 
لتحسني تعقب املعادن املستخدمة 

السيارات  بطاريات  صناعة  في 
الكتل  الكهربائية، وما ميّيز سالسل 
أنها مستحيلة التعديل أو التالعب، 
أكبر  ثقة  الشركات  عمالء  مينح  ما 
باستدامة سلسلة توريدها، ويؤكد 
احلصول على كافة املواد من مصادر 

مستدامة.
االبتكار  مدير  بودن،  وارن  د.  وقال 
اجللود  “مجموعة  في  واالستدامة 
بأن  مؤمنون  “نحن  االسكتلندية”: 
هذه الشراكة مع ‘جاكوار الند روڤر‘ 
فرصة  تشكل  نوتنغهام  وجامعة 
تكنولوجيا  من  لالستفادة  ممتازة 
املعايير  لتحسني  الكتل  سلسلة 
للتعقب  بالنسبة  احلالية  العاملية 
قطاع  في  احلاضرة  والشفافية، 
ونظام  املتحدة  اململكة  في  الزراعة 

املواشي”. تعقب 
أوف  ‘بريدج  في  “نرى  بودن:  وأضاف 
وير‘ إمكانات كبيرة إلنتاج جلود ذات 
قمنا  إن  إيجابية  كربونية  محصلة 
تتغذى  محلية  مزارع  من  بالتوريد 
وال  احلشائش  على  املواشي  فيها 
وجنمع  الغابات،  بإزالة  تتسبب 
التزام أسلوب مسؤول في  ذلك مع 
االبتكار  جانب  إلى  املصادر،  اختيار 
التصنيع  عمليات  لتطوير  املستمر 
الكربونية  االنبعاثات  من  اخلالية 
الكتل  سلسلة  ستتيح  والنفايات. 
التي مت تطويرها ضمن هذه التجربة 
من  مرحلة  كل  وقياس  تعقب 
توريد  سلسلة  وكامل  العملية، 

اجللود بدقة”.
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 فريست موتورز تطلق عروض 
نهاية العام لعمالء جينيسيس”

السيارات األوروبية تطلق مبادرة “WE ARE THINKING PINK” للتوعية حول أهمية صحة الثدي 

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

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

األوروبية،  السيارات  شركة  أقامت 
وهي املستورد واملوزع احلصري لسيارات 
للتوعية  فعالية  الندروفر،  جاكوار 
بالتعاون  وذلك  الثدي  سرطان  مبرض 
التخصصي  البحرين  مستشفى  مع 
 We are Thinking مبادرة  من  كجزء 
الفعالية  هذه  تنظيم  مت  وقد   .Pink
في  الشركة  موظفي  من  للسيدات 
معرض السيارات األوروبية يوم األربعاء 

13 أكتوبر 2021.
ويأتي تنظيم هذه املبادرة بالتزامن مع 
شهر التوعية بسرطان الثدي وكجزء 
االجتماعية  الشركة  مسؤولية  من 
الشائع  املرض  لهذا  الوعي  زيادة  في 

لتثقيف  الالزمة  املعلومات  وتقدمي 
إجراء  أهمية  الشركة حول  موظفات 
الفريق  قدم  حيث  املبكر،  الفحص 
معلومات  األورام  في  اخملتص  الطبي 
الثدي  سرطان  مرض  حول  عامه 
املرض  تشخيص  في  اخملتلفة  والطرق 
مع  تفاعلي  عرض  خالل  من  وعالجه 

موظفات الشركة.  
الفريق الطبي على ضرورة  كما شدد 
إجراء فحوصات روتينية حيث أن نسبة 
الشفاء تكون أعلى في حال الكشف 
احملاضرة  وخالل  املرض.  هذا  عن  املبكر 
حتتوي  التي  التعليمية  املواد  توزيع  مت 
واملعلومات  النصائح  من  املزيد  على 

الفحوصات  إجراء  مت  كما  الصحية، 
بعد  الشركة  ملوظفات  الطبية 

احملاضرة. 
وتعليقاً على هذه املبادرة، قال مساعد 
املدير العام جملموعة السيارات األوروبية 
وسالمة  صحة  “تعتبر  وولي:  آندي 
لذلك  أولوياتنا،  أهم  من  موظفينا 
نعمل باستمرار على التوعية بأهمية 
احملاضرات  من  العديد  بإجراء  الصحة 
وذلك كجزء من نهج الشركة العاملي 
من  ونأمل  االجتماعية،  للمسؤولية 
احملاضرات  هذه  مثل  تنظيم  خالل 
سرطان  حول  الوعي  ننشر  أن 
إجراء  على  املوظفات  وحتفيز  الثدي 

الفحوصات الدورية باستمرار.”
بالشكر  “نتقدم  قائالً:  أضاف  كما 
التخصصي  البحرين  ملستشفى 
خالل  من  املميز  الطبي  وللطاقم 
احملاضرة  لهذه  الناجح  التنظيم 
بتنظيم  بالفخر  نشعر  كما  مجدداً، 
هذا  لدعم  سنوياً  احملاضرة  هذه 
بالذكر  اجلدير  من  النبيل.”   الهدف 
بتنظيم  تقوم  األوروبية  السيارات  أن 
والنشاطات  املبادرات  من  العديد 
املتعلقة بالصحة كجزء من برنامجها 
للمسؤولية االجتماعية والذي يهدف 
الصحية بهدف تقدمي  التوعية  لنشر 

الدعم للموظفني .وللمجتمع.

املساعدة  خدمة  إلى  إضافة  الكيلومترات،  من 
على الطريق ملدة خمس سنوات، مما يعزز من ثقة 
اتخاذ  مرحلة  خالل  باالرتياح  وشعورهم  العمالء 
ضمان  إلى  العميل  وسيحصل  هذا  الشراء  قرار 
Genesis Con- خدمة  إلى  إضافة  احلياة،  )مدى 

cierge Service( ملدة عامني.
جينيسيس  عروض  حول  املعلومات  من  وملزيد 
موتورز”،  “فيرست  فريق  مع  للتواصل  أو  احلالية 
املوقع  زيارة  أو   17411255 على  االتصال  يرجى 

.)https://genesisbahrain.com( :اإللكتروني
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جينيسيس تنظم جتربة قيادة 
سياراتها يف كوستا كويف

احلصري  املوزع  موتورز،  فيرست  شركة  تعاونت 
لسيارات جينيسيس في مملكة البحرين ، مع كوستا 
كوفي، في استضافة  سيارات جينيسيس اجلديدة 
يوم  الصخير  فرع  كوفي،  كوستا  في   GV80 و   G80

اجلمعة نوفمبر 12 ، 2021.
في يوم احلدث، عرضت فيرست موتورز هذه الطرازات 
الزائرين  انتباه  جذب  مما  فئاتها،  مبختلف  الفاخرة 
وعشاق السيارات املتحمسني على حد سواء، حيث 
جينيسيس  سيارة  لتجربة  لهم  الفرصة  أتيحت 
املفضلة لديهم أثناء االستمتاع  بقهوة مجانية من 

كوستا كوفي .

اقامت فيرست موتورز، املوزع احلصري لسيارات هيونداي 
زالق  في  لسياراتها  قيادة  اختبار  البحرين،  مملكة  في 

سبرنغز في منطقة الزالق يوم 19 نوفمبر 2021. 
في  احلصرية   السيارات  بتجربة  العمالء  استطاع  و 
اجواء حماسية و ممتعة.  حيث متكنوا من جتربة موديالت 
و  سوناتا  و  كونا  و  كريتا  و  توسان  ال  لسيارات   2022

سانتافى.
صالة  في  املوديالت  جميع  مشاهدة  للعمالء  ميكن 
من  ابوابها   تفتح  التي  املعامير  منطقة  في  العرض 

الساعة ٨:٠٠ صباًحا حتى ٧:٠٠ مساًء.
بشركة  االتصال  للعمالء  ميكن   ، املعلومات  من  ملزيد 

فرست موتورز على 17121121 .

فريست موتورز تنظم اختبار 
قيادة لسياراتها يف زالق سربنغز 
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جمموعة استثمارات الزياين 
تنظم رحلة إىل منتجع الدولفني

تزامناً مع يوم الطفل العاملي، نظمت مجموعة 
منتجع  إلى  ميدانية  رحلة  الزياني  استثمارات 
الدولفني، حصل األطفال خاللها على معلومات 
احليوانات  مع  وتفاعلوا  البحرية،  احلياة  عن 
واستمتعوا كثيراً بالعروض. تأتي هذه الفعالية 
الزياني  استثمارات  مجموعة  التزام  من  كجزء 

جتاه اجملتمع.

أداءها االستثنائي   XF تستعرض سيارة جاكوار 
خالل  من  الفائقة  القيادة  وديناميكيات 
في  املثيرة  املطاردة  مشاهد  في  مشاركتها 
للموت”،  وقت  “ال  اجلديد  بوند  جيمس  فيلم 
اخلميس  اليوم  املنطقة  في  عرضه  يبدأ  والذي 

سبتمبر.   30
املصّورة  املشاهد  XF صالون في  وتظهر سيارتا 
في ماتيرا جنوب إيطاليا وهما تخترقان طرقات 
تهبطان  وحتى  وساحاتها،  املتعرجة  املدينة 
جليمس  مطاردتهما  أثناء  مرصوفة  درجات  عدة 

بوند.
الفيلم  في  الظاهرتني   XF سيارتي  من  وكل 
نظام  مع  الكلي  الدفع  بنظام  مزوّدة 
الذكية”،  القيادة  مجموعة  “ديناميكيات 
اجلر  قوة  من  مذهلة  مستويات  حققت  والتي 
سائقا  أثبت  فيما  الثابتة،  غير  األسطح  على 
من  ما  أن  للموت”  وقت  “ال  فيلم  في  السيارتني 
وتتيح  السيارة.  زاوية ضيقة على هذه  أو  طريق 
األلومنيوم  من  الكثيفة  الوزن  خفيفة  البنية 
التعليق  الصالون، مع تصميم نظام  في سيارة 
تامة،  ورشاقة  استثنائياً  توجيها  املتطور، 

ومتقنة. ومريحة  ممتازة  وقيادة 
اخلاصة  املؤثرات  مشرف  كورباولد،  كريس  وقال 
وقت  “ال  فيلم  في  احلركة  مشاهد  وسيارات 
مثيراً  خياراً   XF جاكوار  كانت  “لقد  للموت”: 

عن  دائماً  نبحث  فنحن  املكثّفة،  املشاهد  لهذه 
مشاهدنا  في  املمكنة  احلدود  ألقصى  الوصول 
السيارات  قدرات  يشمل  وذلك  اخلطيرة، 
في  التهاون  باستطاعتنا  يكن  لم  املشاركة. 
هناك  كانت  إذ  بالذات،  املطاردة  هذه  مشاهد 
في  بوصات  عدة  تبلغ  بالكاد  صغيرة  فراغات 
وقد  للخطأ،  مجال  ال  وبالتالي  الضيقة،  األزقة 
وديناميكيات  قدراتها  مدى   XF سيارة  أظهرت 

قيادتها”.
عالمة  مديرة  غاالغر،  آنا  قالت  جانبها  ومن 
مصممة  سيارة   XF “جاكوار  التجارية:  جاكوار 
له  مثيل  ال  توازناً  محققة  رحلة،  أي  لتحمل 

أكانت  وسواء  واإلتقان.  والراحة  الفخامة  بني 
مطاردة على شوارع ماتيرا املتعرجة وساحاتها، 
وقت  “ال  في  املطاردة  مشاهد  تصوير  مت  حيث 
فإن  الصاخبة،  لندن  شوارع  على  أو  للموت”، 
سيارة XF هي السيارة املثالية لكل املناسبات”.

 No Time To( للموت”  وقت  “ال  فيلم  أن  يذكر 
ومن  فوكوناجا،  جوجي  كاري  إخراج  من   )Die
اخلامسة  للمرة  يؤدّي  الذي  كريغ،  دانيال  بطولة 
بوند،  جيمس   007 العميل  شخصية  واألخيرة 
من تأليف الكاتب الراحل إيان فيلمينغ. وسيبدأ 
 30 اخلميس  اليوم  املنطقة  في  الفيلم  عرض 

. سبتمبر

سيارة جاكوار XF تظهر للمرة 
األوىل يف أفالم جيمس بوند 

يف فيلم “ال وقت للموت”
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أولى  عن  “جينيسيس”  أعلنت 
اخملصصة  الكهربائية  سياراتها 
والتي متثل   ،)GV60( التي حتمل اسم 
العالمة  مسيرة  في  مهمة  خطوة 
السيارات  عالم  نحو  التجارية 
حدث  خالل  ذلك  وكان  الكهربائية. 
يوم  الشركة  نّظمته  عاملي  رقمي 
قناتها  على  سبتمبر   30 اخلميس 

اخلاصة على اليوتيوب. 
احلدث  خالل  جينيسيس  وعرضت 
الفلسفة  للعالم  قّدم  فيلماً 
والقيم   GV60 لسيارة  التصميمية 
الفيلم  وّضح  كما  جتسدها.  التي 
اجلديدة  للسيارة  املتقدمة  التقنيات 
وباألخص تقنيات التفاعل مع السائق. 
لطرازات  امتداداً  السيارة  اسم  وميثل 
الضوء  احلالية مما يسلط  جينيسيس 
على التزام العالمة التجارية املستمر 
بقيمها حتى في مرحلة التوجه نحو 

السيارات الكهربائية. 
أيضاً  اجلديدة  السيارة  متثل  كما 
الفاخرة  الطرازات  جملموعة  انطالقة 
ومت  السائقني،  مع  تتفاعل  التي 
العالمة  رؤية  إعالن  خالل  تقدميها 

التجارية في 2 سبتمبر املاضي.
تشانغ  جاي  قال  الشأن،  هذا  وفي 
جينيسيس  لعالمة  العاملي  الرئيس 
أول   )GV60( سيارة  “تعتبر  التجارية: 
بتصميم  مخصص  كهربائي  طراز 
توجه  ومتثّل  ديناميكية،  أكثر 
السيارات  جينيسيس نحو مستقبل 
إلى  خاللها  من  ونهدف  الكهربائية. 
للسيارات  جديدة  معايير  ترسيخ 
باألداء  املتميزة  الفاخرة  الكهربائية 
القوي والتقنيات األساسية املتنوعة 

للتفاعل مع العمالء”.
دونكيرولك،  لوك  قال  جهته  ومن 
جينيسيس  لعالمة  اإلبداعي  املدير 
التجارية: “ستوفر )GV60( جتربة مميزة 
بأسلوب  املركبات  مع  التفاعل  تتيح 

اخلاص”. جينيسيس 
معايير جديدة في تصميم السيارات 

الفاخرة الكهربائية 
كهربائية  سيارة   )GV60( تعتبر 
أنيق  تصميم  ذات  األداء  عالية 
أوفر  الكروس  لسيارات  ورياضي 
الذي   )CUV( االستخدامات  متعددة 
يوسع هوية جينيسيس التصميمية 
مجال  في  الرياضية”  “األناقة 

السيارات الفاخرة املستدامة.
األمامي  التصميم  يتميز  حيث 
تعزز  والتي  اخلطني،  ذات  مبصابيحها 
من جمالية تصميم السيارة. وأصبح 
والذي  اخلطني  ذو  األيقوني  التصميم 
رمزاً  الفور  على  عليه  التعرف  ميكن 

لسيارات جينيسيس.
املميزة  األمامية  الشبكة  وتنخفض 
السيارة  هذه  في  جينيسيس  من 
اخلاصة  التبريد  متطلبات  لتلبية 
األداء،  عالية  اخملصصة   EV مبنصة 
سمات  أحد  التفصيل  هذا  وميثل 
إلى  رحلتها  في  املميزة  جينيسيس 

عصر االستدامة.
جينيسيس،  تاريخ  في  األولى  وللمرة 
أمامي  بغطاء   )GV60( سيارة  تتميز 
واحدة  لوحة  عن  عبارة  وهو  صدفي، 
مما  والرفارف  احملرك  غطاء  بني  جتمع 
السيارة  وتأتي  أنيقاً.  انطباعاً  يخلق 
أيضاً بشعار اجلناح اجلديد على غطاء 
Guil- بنمط  تزيينه  مت  الذي  )احملرك، 

loché( الذي يظهر غالباً في الساعات 
الفاخرة، وقد مت تقليل سمك الشعار 
مقارنًة  تقريباً  باملائة   80 بنسبة 

بالسابق.
سيارة  هيكل  سطح  ويتميز 
أي  دون  وبساطته  )GV60( بسالسته 
تقطيعات أو خطوط قوية. ومع ذلك، 
املنتفخة  العضلية  األحجام  فإن 
املظهر  أسلوب  تعزز  السطح  حتت 
البصري  احلضور  مييز  الذي  العريض 
التصميم  أسلوب  أن  كما  للسيارة. 
املصد  إلى  احملرك  غطاء  من  املبسط 
الكوبيه،  بسيارات  الشبيه  اخللفي 

أكبر  بشكل  الرياضي  املظهر  يعزز 
مع بروز قصير وقاعدة عجالت طويلة 

بطول 2900 ملم.
باإلضافة إلى ذلك، فإن ملسات الكروم 
األمامي  الزجاج  أعلى  من  تبدأ  التي 
باجتاه اخللفي بشكل حرف )V( يشكل 
الديناميكية  يوضح  عنصراً تصميماً 

 .)GV60( واألسلوب املميز لسيارة
كما يبرز املظهر املتطور للسيارة من 
خالل املرايا اجلانبية الرقمية واملقابض  
تنبثق  والتي  لألبواب،  الكهربائية 
من  السائق  اقتراب  عندما  تلقائياً 

السيارة مبفتاحه الذكي.
 ،)GV60( لسيارة  اخللفي  اجلزء  وفي 
للسقف  اجلانبي  املظهر  ينتهي 
بجناح ثابت مميز. ويعزز حجم الكتف 
جمالية  من  اخللفي  املصد  في 
اجلانبي  التصميمي  األسلوب 
بشكل  الضوء  يسلط  مما  للسيارة، 
أكبر على الصورة الديناميكية عالية 
وتتمثل  الكهربائية.  للسيارة  األداء 
اخللفي  اجلزء  في  األخيرة  اللمسة 
لسيارة )GV60( في املصابيح املميزة 

باخلطني املميزين من جينيسيس.

مع  وعملّية  فاخرة  داخلية  مساحة 
خيارات ألوان حصرية

لسيارة  الداخلي  التصميم  يجسد 
جينيسيس  تصميم  روح   )GV60(
املساحات  “جمالية  على  تركز  التي 
خلق  على  احلرص  مع  البيضاء”، 
مساحة داخلية واسعة ومريحة. وفي 
العائمة  بنيتها  تتحد  نفسه،  الوقت 
خللق مظهر  الفريدة معاً  وتفاصيلها 

فريد للغاية.
Crys- البلورية  الكرة  )وتعتبر 

اللمسات  أكثر  إحدى   )tal Sphere
 .)GV60( في سيارة  التصميمية متيزاً 
عنصراً  كونها  على  تقتصر  ال  فهي 
الداخلي،  التصميم  في  جمالياً 
بني  عاطفياً  اتصاالً  أيضاً  تخلق  بل 
إيقاف  وعند  والسيارة.  السائق 
الكرة  تُضيء  السيارة،  تشغيل 
من  تزيد  مزاجية  بألوان  البلورية 
تكون  وعندما  القيادة.  جمالية جتربة 
الكرة  تدور  للقيادة،  جاهزة  السيارة 
مما   )Shift By Wire( عبارة  وتظهر 
التنقل  بأجواء  داخلياً  انطباعاً  يخلق 

املستقبلي.

)GV60( جينيسيس ُتطلق أوىل سياراتها الكهربائية الفاخرة
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سيارتها  موتور‘  جي  ’إم  أطلقت 
التي   ‘GT جي  ’إم  كّلياً  اجلديدة 
التجارية  العالمة  التزام  تعكس 
مجموعة  بتنويع  املنشأ  بريطانية 
طراز  عن  الكشف  عبر  مركباتها 
 ‘GT جي  ’إم  وتقّدم  جديد.  رياضي 
مملكة  في  للعمالء  كّلياً  اجلديدة 
بالكامل  جديداً  بديالً  البحرين 
السيدان،  سيارات  فئة  ضمن 
مبظهر  تتمّتع  وإنها  خصوصاً 
ألنظمة  وخيارات  جريء  رياضي 
محرّك  تشمل  احلركة  توليد 
 1.5 سعة  وآخر  ليتر   1.5 سعة 
وذلك  توربيني،  شاحن  مع  ليتر 
واألداء  القّوة  مستويات  لتوفير 

القصوى.
اجلديدة   ‘GT جي  ’إم  تستمد 
 MGB سيارة  من  اإللهام  كّلياً 
بابني،  من  الكالسيكية  الرياضية 
تنضم  سيدان  ثالث  تُعتَبر  وهي 
املتنامية  جي‘  ’إم  مجموعة  إلى 
ناحية  من  الفّعالة  السيارات  من 
العالية  القيمة  وذات  الكلفة 
العالمة  تركيز  ومع  للمال. 
الشباب،  العمالء  على  التجارية 
’إلى  فلسفة  وفق  يظهر  كما 
أقصى حّد‘، فمن املتوقَّع أن يحظى 
التفاعل  من  بكثير  اجلديد  الطراز 
املنطقة،  في  السكان  أوساط  بني 
العمالء  استقاللية  يعكس  كونه 
وروحهم  وشغفهم  وتطّلعاتهم 
لطريقة  نتيجة  هذا  وكل  املغاِمرة، 

واجلريئة. النشطة  تفكيرهم 
 1.5T طراز   ‘GT جي  ’إم  تأتي 
رباعي  محرّك  مع  كّلياً  اجلديدة 
سعة  الكفاءة  عالي  األسطوانات 
وهو  توربيني،  بشاحن  ليتر   1.5
مما   ،DCT تروس  علبة  مع  يتصل 
173 حصاناً  تبلغ  قّوة قصوى  يولّد 
نيوتن-  250 مقداره  أقصى  وعزماً 

صفر  من  التسارع  يتيح  مما  متر، 
 8 غضون  في  كلم/س   100 إلى 

ثواني.
َّدة  مزو فتأتي   1.5L سيارة  أما 
اجليل  من  ليتر   1.5 سعة  مبحرّك 
في  بفعاليته  يتمّيز  الرابع 
البالغة  وقّوته  الوقود  استهالك 
بعلبة  يتصل  وهو  حصاناً،   118
الطرازين  تزويد  ويتم   .iCVT تروس 

الديناميكي  التحكّم  بنظام 
جتربة  يعزّز  مما   ،XDS باالنحراف 
لألداء  وتتوفر  أكثر.  القيادة 
املساعدة  من  املزيد  الديناميكي 
املصنوع  الرياضي  الشاسيه  عبر 
الصناعات  فئة  من  األلومنيوم  من 
ببنيته  واملتمّيز  الفضائية 
مستويات  يولّد  مما  املدَمجة، 
أكثر  القيادة وثباتاً  عالية من راحة 

متاسكاً.
أول  كّلياً  اجلديدة   ‘GT ’إم جي  تُعّد 
العالمة  رياضية من  سيارة سيدان 
الثالث  اجليل  عبر  تتألّق  التجارية 
السيارات.  عائلة  تصميم  لغة  من 
الكبير  األمامي  الشبك  وينفصل 
عن  الرقمي  اللهب  شكل  بنمط 
من  النحيفة  األمامية  األضواء 
القوي  احلضور  يعزّز  مما   ،LED نوع 
ولتكملة  للسيارة.  والديناميكي 
لألسفل  املضغوط  اجلريء  الشكل 
 ‘GT جي  ’إم  تضم  احملرّك،  لغطاء 
بنمط  خلفية  كّلياً  اجلديدة 
األمر  قليالً،  األطراف  مقلوب 
أكثر.  الرياضي  املظهر  يعزّز  الذي 
هناك  إذ  شيء،  كل  ليس  وهذا 
الطرف  من  الكرومي  اخلط  أيضاً 
الكتف  إلى  باإلضافة  للطرف 
وكذلك  للسيارة،  العريض 
االختيارية  السبيكية  العجالت 
أنواع  )من  التوماهوك  فأس  بنمط 
إطارات  احلمر((  الهنود  فؤوس 
من  املزيد  يُضفي  مما   ، ميشالن) 

الراقَيني. واإلحساس  املظهر 
واإلحساس  املظهر  ويبرز 
املقصورة  في  الديناميكيان 
تتوفر  والتي  أيضاً،  الداخلية 
أو األسود.  املعاكس  باللون األحمر 

يأخذ  تصميماً  املقاعد  وتتبنّى 
االستخدام  أسس  االعتبار  بعني 
طريقة  مع  املتناغم  السِلس 
الراحة  مينح  مما  اجلسم،  عمل 
الدعم  من  ومزيداً  للسائق  املثلى 
كبيرة  شاشة  وتوجد  للجسم. 
بوصات   10 حجم  باللمس  تعمل 
An- تقنيَتي مع  قياسي،   كتجهيز 

 ،Apple CarPlayو  droid Auto
استخدام  من  السائقني  ميكّن  مما 
في  بسهولة  الذكية  أجهزتهم 

السيارة.
كّلياً  اجلديدة   ‘GT جي  ’إم  تتوافق 
القيمة  بتوفير  ’إم جي‘  مع سمعة 
جيدة  تأتي  بالتالي  وهي  العالية، 
التقنيات  من  باقة  مع  التجهيز 
التفكير  ذات  التوّجه  تعكس  التي 
التجارية.  للعالمة  املتقدِّم 
التحكّم  نظام  الطراز  ويضم 
الهيكل،  بثبات  اإللكتروني 
للخلف،  للرجوع   PDC ورادار 
 MG Pilot نظام  إلى  باإلضافة 
بالقيادة،  للمساعدة  الذكي 
بنطاق  احمليطية  املراقبة  ونظام 
التحكّم  ونظام  درجة،   360
التحذير  ونظام  املالحة،  بسرعة 

من  وغيره  األمامي  التصادم  من 
األخرى. األنظمة 

لي،  توم  قال  املوضوع،  هذا  حول 
’إم  لعمليات  التنفيذي  املدير 
األوسط:  الشرق  في  موتور‘  جي 
اجلديدة   ‘GT جي  ’إم  “تشكّل 
التحّدي  روح  على  شهادة  كّلياً 
التجارية  عالمتنا  بها  تتمّيز  التي 
لتخّطي  املستمر  سعينا  مع 
طرح  ذاته  الوقت  وفي  التوقّعات، 
بلغتنا  يتعّلق  فيما  جديد  توّجه 
السيارة  هذه  وتتمّيز  التصميمية. 
وسوف  التجهيز  جيدة  بكونها 
املتنّوعة  الطبيعة  أكثر  تعزّز 
الشرق  في  االستثنائية  جملموعتنا 
املثالي  الطراز  أنها  كما  األوسط. 
يبحثون  الذين  الشباب  للعمالء 
الفعالية  رياضية عالية  عن سيارة 
أداًء  وتقّدم  الكلفة،  ناحية  من 
قيادة  جتربة  السائقني  ومتنح  قوياً، 
تعكس  بينما  وممتعة،  مشّوقة 

لديهم.” املغامرة  روح  أيضاً 
اجلديدة   ‘GT جي  ’إم  تتوفر  سوف 
مجلس  أسواق  في  للبيع  كّلياً 
األوسط  والشرق  اخلليجي  التعاون 

.2021 أكتوبر   25 من  ابتداًء 

البحرين إطالق السيارة السيدان املتمردة يف مملكة  GT 2022 اجلديدة كليًا –  إم جي 
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جمموعة السيارات األوروبية تطلق سيارة رينج روڤر اجلديدة يف حلبة البحرين الدولية

السيارات  مجموعة  أقامت 
واملوزع  املستورد  وهي  األوروبية، 
الندروفر  جاكوار  لسيارات  احلصري 
حفل  البحرين،  مملكة  في  الفاخرة 
روڤر  رينج  لسيارة  الرسمي  االطالق 
األولى  للمرة  وعرضها  كلياً  اجلديدة 
حلبة  في  حصرياً  اجلمهور  أمام 
نوفمبر   15 بتاريخ  الدولية  البحرين 

.2021
من   400 من  أكثر  احلفل  استقبل 
من  وعدداً  الشخصيات  كبار  نخبة 
حضروا  الذين  املدعوين،  الضيوف 
نسخة  ألحدث  الرسمي  االطالق 
احلضور  ومَتكن  روڤر.  الند  عائلة  من 
روڤر  رينج  سيارة  على  االطالع  من 
من  مزيح  تعتبر  التي  اجلديدة 
كما  واألناقة،  العصرية  الفخامة 
القدرات  يعكس  منوذج  أفضل  تعد 
وقت  أي  من  أكثر  االستثنائية 
عرض  مت  ذلك،  الى  باإلضافة  مضى. 
السيارات  مجموعة  في  السيارة 
العربية  اجملوهرات  ومعرض  األوروبية 

في تاريخ 16 و17 نوفمبر.
قال  املناسبة،  هذه  على  وتعليقاً 
جملموعة  العام  املدير  مساعد 
وولي:  آندي  األوروبية  السيارات 
اإلطالق  عن  نعلن  أن  يسعدنا 
طرازات  من  سيارة  ألحدث  الرسمي 
البحرين.  في  اإلستثنائية  روڤر  الند 
ويأتي هذا اإلطالق كجزء من سعينا 
لعمالئنا  نقدم  أن  في  املتواصل 
الندرروفر  لعالمة  الطرازات  أحدث 
على  دوماً  نعمل  كما  املميزة، 

لكافة  خدماتنا  مبستوى  االرتقاء 
التجارب  أفضل  ومنحهم  لزبائنا 

االستثنائية”.   
اجلديد،  التصميم  هذا  خالل  ومن 
الى  االرتقاء  روفر  رينج  تواصل 
فئة  ضمن  جديدة  مستويات 
بتصميمها  الندروفر،  سيارات 
املسبوقة  غير  وبأناقتها  اجلذاب 
سهلة  حديثة  تكنولوجيا  وإضافة 
االستخدام، التعبير املثالي للسيارة 
اجليل  تصميم  إعادة  متت  احلديثة. 
املتميز  الندرورفر  طراز  من  اخلامس 
جمالية  يظهر  ملفت  بتحديث 
والتي  والداخلية  اخلارجية  السيارة 
التكنولوجيا  أحدث  مع  تتناغم 
أفضل  عن  لتعبر  فيها  املوجودة 
مدار  على  الطراز  لهذا  االبتكارات 

50 عاماً من التطوير.”
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فريست موتورز تنظم اختبار جتربة قيادة لسياراتها املستعملة
لسيارات  قيادة  جتربة  موترز  فرست  اقامت 
 2021 نوفمبر   05 يوم  املستعملة  جينيسيس 

في مجمع النخيل في منطقة سار.
عمالئها  جميع  بدعوة  الشركة  قامت  حيث 

بتجربة  واالستمتاع  باحلضور  ومتابعيها 
من  املستعملة  السيارات  جلميع  القيادة 
الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 6:00 مساًء.

الشركات  أوائل  وتعد شركة فرست موترز من 

للسيارات  القيادة  اختبار  نظمت  التي 
املستعملة في مملكة البحرين.

االتصال  للعمالء  ميكن  املعلومات،  من  ملزيد 
بشركة فرست موتورز على 17121121.
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جينيسيس GV70 اجلديدة كليًا تفوز بلقب أفضل سيارة رياضية متعددة االستخدامات هلذا العام
األمريكية،  تريند”  “موتور  مجلة  أعلنت 
 ”GV70 “جينيسيس  سيارة  فوز  عن  اليوم، 
أفضل  فئة  عن  كاليبيرز”  “جولدن  بلقب 
 )SUV( االستخدامات  متعددة  رياضية  سيارة 
 30 يقارب  ما  على  بذلك  متفوقة  العام،  لهذا 
بقوة  الرياضية  السيارة  متيزت  إذ  منافساً، 
وتصميمها  االستثنائية  وقيادتها  محركها 
واملواصفات  املزايا  من  ذلك  وغير  اجلذاب 

احلديثة.     التكنولوجية 
التحرير  رئيس  لو،  إد  صرح  املناسبة  وبهذه 
“يسعدنا  تريند:  موتور  مجلة  مجموعة  في 
أفضل  بلقب   ”GV70 “جينيسيس  فوز 
 )SUV( االستخدامات  متعددة  رياضية  سيارة 
املتكاملة  بتفاصيلها  متيزت  إذ  العام،  لهذا 
واملتطورة من مختلف النواحي وقوة محركها 
املقصورة  وجود متسع في  عن  الهائلة، فضالً 
الرائعة  امليزات  من  ومجموعة  الداخلية 
الطراز  يحقق  مريحة.  ركوب  جتربة  لتمنح 
التقييمية  والعوامل  السمات  كافة  اجلديد 
األمريكية  تريند”  موتور  مجلة  لدى  املطلوبة 
لعام  االستخدام  متعددة  السيارات  فئة  في 
ال  بشكل  تألقها  تتابع  وجينيسيس   ،2022

يصدق”. 
اللقب   ”GV70 “جينيسيس  سيارة  نالت 
متعددة  رياضية  سيارة   35 بني  منافسة  بعد 
أو معاد تصميمها  االستخدامات جديدة كلياً 
ستة  حتقيق  خالل  من  وذلك  كبير،  بشكل 
السالمة  وهي:  اجلائزة  في  رئيسية  معايير 

التصميم  في  والتطور  والقيمة  والكفاءة 
واألداء.  الهندسي  والتميز 

مديرة  ماركيز،  كلوديا  قالت  لها،  تعليق  وفي 
موتور  جينيسيس  شركة  في  العمليات 
جينيسيس  في  نحن   “ الشمالية:  أمريكا 
األهمية،  من  مستوى  أعلى  زبائننا  نولي 
أيديهم.  بني  الصناعة  في  خبراتنا  ونضع 
والتزامها  ريادتها  جينيسيس  أكدت  واليوم 
السيارات  ضمن  ومتيزها  تفوقها  خالل  من 
وأضافت:  االستخدامات”.  متعددة  الرياضية 
من  مبجموعة  وتزويدها  اجلريء  “بتصميمها 
توفر  السالمة،  وعوامل  التكنولوجيا  مزايا 
وجتربة  لها  مثيل  ال  راحة   GV70 جينيسيس 

الوقت نفسه”. ديناميكية في  قيادة 
تصميماً  اجلديد  طرازها  في  تقدم جينيسيس 
الرياضي للسيارة.  املظهر  يكمل  وفاخراً  أنيقاً 
وفي هذا اخلصوص، قال ميغيل كورتينا، محرر 
نوع  التصميم  “يجلب  تريند”:  “موتور  مجلة 
للسيارة  اخلاصة  والرفاهية  الفخامة  من 
األمثل  وتوازنها  الرياضية  روعتها  يظهر  الذي 
جينيسيس  تنفرد  الواضحة.  وأناقتها 
تصاميم  عن  بعيداً  وتفردها  بطرازاتها 

واليابان”.  وأمريكا  أوروبا  السيارات في 
تستخدم  التي  العريضة  مقصورتها  وتعمل 
التصميم األفقي على إبراز خصائص الرفاهية 
العالمة  قيمة  تعكس  التي  والفخامة 
الداخلية،  التصميمات  في  الرائدة  التجارية 
رؤية  والترفيه  املعلومات  نظام  يوفر  بينما 

 14.5 مقاس  من  بشاشة  لتعزيزه  رائعة 
اخللفي  للمقعد  أكبر  مبساحة  وتتميز  بوصة، 
مقارنة بعدد من الطرازات األخرى لالستمتاع 
بفضل  عام،  بشكل  وممتع  جذاب  داخلي  بجو 
الستيعاب  األمامية  للمقاعد  فريد  تصميم 
اخملصصة  املنطقة  وفي  أكبر،  مساحة 
املساحة  من  مكعبة  قدماً   28.9 جتد  لألمتعة 
أكثر  أي  اخللفية،  املقاعد  خلف  لالستخدام 

املنافسة. املركبات  من معظم 
من  لنفسها  اسماً  جينيسيس  صنعت 
القياسية  امليزات  من  كبير  قدر  تقدمي  خالل 
يختلف  وال  تنافسي،  بسعر  لسياراتها 
جيداً  مجهزة  أنها  إذ  ذلك.  عن   GV70 طراز 
الرباعي،  الدفع  بنظام  لإلعجاب  مثير  بشكل 
ونظام  السرعة،  ثبات  في  التكيفي  والتحكم 
على  املساعدة  واألنظمة  املسار،  على  احلفاظ 
العمياء،  النقطة  وكشف  االصطدام  جتنب 
مجموعة  عن  فضالً  بوصة،   14.5 وشاشة 
في  واملتكاملة  الرائعة  امليزات  من  واسعة 
جينيسيس  من  جتعل  التي  التفاصيل  كافة 
األداء  حيث  من  فئتها  ضمن  األمثل   GV70

والسعر.  والفخامة 
العالمات  من  العديد  السيارات  قطاع  يشهد 
األسواق  في  توفر  التي  املميزة  التجارية 
 GV70 جينيسيس  ولكن  متنوعة،  خيارات 
وحتقق  األداء  ديناميكية  لتجمع  جاءت 
نادراً  الذي يعتبر  الوقت  مستوى عملي بنفس 

الفاخرة.  السيارات  بني 


