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كلمة

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

مجموعة استثمارات الزياني، مقدرًا ثقة عمالئنا االوفياء.
باسمي شخصًيا وبالنيابة عن مالك وأعضاء مجلس اإلدارة ومنتسبي اجملموعة، 
أود أن أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك وعيد الفطر السعيد أعاده اهلل عليكم باخلير واليمن والبركات وكل عام 

وأنتم خير.
ثقة  كسب  على  واجلودة  بالتميز  التزامها  بفضل  مجموعتنا  استطاعت  لقد 
عقد  وقعت  والتي  “هونتشي”  الفاخرة  الصينية  السيارات  في  الرائدة  العالمة 
البحرين  لها مبملكة  احلصري  املوزع  لتكون  للسيارات  الزياني  شراكة مع شركة 

وذلك في ظل حرصنا على التوسع في مجال السيارات. 
كما  واصلت “إم جي موتورز“ صعودها في تصنيفات أكبر عشر شركات صانعة 
للسيارات في دول مجلس التعاون اخلليجي، كما أننا نعتز ونفتخر بأننا أحد ممثلي 
هذه الوكالة، حيث احتلت العالمة التجارية املركز السادس بتحقيق مبيعات غير 
إجمالي  من   %  3.8 على  باستحواذات  العام  واختتمت   .2021 عام  في  مسبوقة 
مبيعات بلغ 41,165  وحدة. وتعتبر إجنازات الشركة مثيرة لإلعجاب ال سيما بالنظر 

إلى ظروف السوق الصعبة بسبب تفشي وباء كورونا في العالم.
وصول  عن  اململكة،  في  الرسمي  الوكيل  األوروبية،  السيارات  أعلنت  جانبها  من 
سيارة مازيراتي ليفانتي هايبرد اجلديدة إلى البحرين وهي متثل أول سيارة رياضية 
متعددة االستعماالت هجينة من مازيراتي، وهي تعكس االلتزام الراسخ للعالمة 
مبواصلة تطبيق استراتيجيتها للسيارات الكهربائية، والتي بدأت العام املاضي مع 

إطالق طراز جيبلي هايبرد . 
فيرست  شركة  قامت  العام،  لهذا  الفاخرة  سياراتها  ألحدث  عرض  إطار  وفي 
موتورز املوزع احلصري لسيارات جينيسيس في مملكة البحرين بتوفير جتربة قيادة 
“الزالق  في  وذلك    GV80 وGV70و   G80و   G70 جينيسيس  طراز  من  لسياراتها 
سبرينغ“ في منطقة الزالق في 22 يناير املاضي، حيث استمتع اجلمهور بقيادة هذه 
الطرازات الفخمة وحصلت عل إعجاب  وتقدير احلاضرين ملا تتمتع به هذه العالمة 

التجارية الرائدة من فخامة ورفاهية مثالية. 
كما أعلنت شركة فرست موتورز عن كونها شريك النقل الرسمي لكأس السوبر 
مت  التي    BRAVE CF بطولة  من  الـ57  والنسخة  اخملتلطة  القتال  فنون  لرياضة 

تنظيمهما الشهر املاضي كجزء من أسبوع BRAVE الدولي للقتال. 
التي  والفعاليات  األنشطة  من  العديد  يضم  أيديكم  بني  الذي  اجلديد  اإلصدار 
معكم،  التواصل  استمرار  بأهمية  منّا  إميانًا  وذلك  عليها،  نطلعكم  أن  حرصنا 
ولنعبر لكم عن تقديرنا لكم ولثقتكم فينا ودعمكم وتشجيعكم املستمر لنا 

في عملية التحديث والتطوير لتقدمي األفضل.
حتياتي للجميع مع متنياتي بقراءة ممتعة حملتويات العدد اجلديد من االنطالقة .

موظفاتها  جلميع  احتفاالً  الزياني  استثمارات  مجموعة  نظمت 
من  النساء  لتكرمي  االحتفال  وخصص  للمرأة.  العاملي  باليوم 
مختلف الثقافات نظير ما حققوه من إجنازات عظيمة في ُمختلف 
مجموعة  أداء  على  إيجاباً  أثر  ما  وهو  وميادينه  العمل  مسارات 

أستثمارات الزياني والشركات الواقعة حتت مظلتها. 
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الوكيل  األوروبية،  السيارات  أعلنت 
في  مازيراتي  لسيارات  الرسمي 
مازيراتي  سيارة  وصول  عن  اململكة، 
ليڤانتي هايبرد اجلديدة الى البحرين. 
سيارة  أول  هايبرد  ليڤانتي  ومتثل 
االستعماالت  متعددة  رياضية 
تعكس  وهي  مازيراتي،  من  هجينة 
مبواصلة  للعالمة  الراسخ  االلتزام 
للسيارات  استراتيجيتها  تطبيق 
العام  بدأت  والتي  الكهربائية، 
جيبلي  طراز  إطالق  مع  املاضي 
هايبرد  ليڤانتي  وتتفرد  هايبرد. 
سرعة  وأكثر  رياضية  سيارة  بكونها 
بنظيراتها  مقارنة  واستدامة 
كما  البنزين،  أو  بالديزل  العاملة 
من  متنوعة  مبجموعة  تتمتع 

اخملصصة. املواصفات 
ذي  مبحرك  هايبرد  ليڤانتي  تزويد  ومت 
2 لتر، باإلضافة  4 أسطوانات بسعة 
فولط   48 بقدرة  هجني  ُمحرك  إلى 
أثناء  الطاقة  الستعادة  ُمخصص 
توفر  كما  والفرملة.  السرعة  تباطؤ 
مذهلة  مستويات  هايبرد  ليڤانتي 
الدفع  وضع  تشغيل  عند  األداء  من 

الرباعي؛ حيث تبلغ الطاقة القصوى 
عزم  مع  حصاناً،   330 السيارة  حملُرك 
عند  متر  نيوتن   450 إلى  يصل  دوران 
تبلغ  بينما  الدقيقة؛  في  دورة   2250
السرعة القصوى للسيارة 240 كم/ 
االنطالق  على  بقدرتها  ومتتاز  ساعة، 
 100 سرعة  إلى  السكون  وضع  من 

6 ثواٍن فقط.  كم/ ساعة خالل 
األزرق  باللون  اللمسات  ويشمل 
رئيسية  سمة  شكّل  لطاملا  الذي 
مازيراتي.  من  الهجينة  للسيارات 
هايبرد.  جيبلي  طراز  مع  بدأت  التي 
مع  اخلارجي  الهيكل  أناقة  وتكتمل 
اللون األزرق الذي يُزين فتحات الهواء 
والدعائم  املميزة  الثالث  اجلانبية 
هذا  يبرز  كما  واخللفية.  الطولية 
القيادة،  مقصورة  داخل  األنيق  اللون 
املطرزة  الدرزات  على  وخصوصاً 

للمقاعد. 
صالة  في  هايبرد  ليڤانتي  عرض  مت 
الواقعة   ، البحرين  مازيراتي  عرض 

في سترة. 

سيارة مازيرايت ليڤانيت هايربد اجلديدة تصل اىل البحرين
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 أعلنت شركة السيارات األوروبية، 
جلاكوار  احلصري  واملوزع  الوكيل 
الند روفر الفاخرة في اململكة، عن 
من  ومميزة  جديدة  تشكيلة  إطالق 
بطرازها  روفر  الند  سيارات جاكوار 
ميكن  كما   ،2022 لعام  اجلديد 
سياراتهم  تصميم  اآلن  للعمالء 
تطلعاتهم  مع  يتماشى  مبا 

الفردية. واحتياجاتهم 
اجلديدة  روفر  رينج  سيارة  تعتبر 
روفر  األبرز في تشكيلة الند   2022
العرض  بعد  خصوصاُ  اجلديدة 
أقامته  الذي  للسيارة  الرائع 
حيث  نوفمبر2021،  في  الشركة 
البحرين  إلى  وصولها  املتوقع  من 
روفر  رينج  سيارة  أما  مايو.  في 
فسيتم  اجلديدة  الرياضية 
أبريل  في  عاملياً  عنها  الكشف 
في  األسواق  في  وستتوفر   2022

.2022 عام  نهاية 
كما مت إطالق رينج روفر فيالر 2022 
في   110 و   90 ديفندر  روفر  والند 
 130 ديفندر  حني  في   2022 يناير 
الربع  في  البحرين  إلى  ستصل 
باإلضافة   .2022 عام  من  األخير 
شركة  ستطلق  ذلك،  إلى 
تشكيلة  األوروبية  السيارات 
جاكوار  سيارات  من  جديدة 
 F وجاكوار   E-Pace كجاكوار 
اململكة  إلى  ستصل  Pace-التي 

.2022 أبريل  في 
الطرازات  على  له  تعليق  وفي 
وولي،  آندي  قال  املميزة،  اجلديدة 
جملموعة  العام  املدير  مساعد 
رضى  نضع   “ األوروبية:  السيارات 
في  احتياجاتهم  وتلبية  العمالء 
أولوياتنا  وضمن  اعمالنا  صلب 
نحن  األوروبية.  السيارات  في 

التشكيلة  عن  لإلعالن  سعداء 
الند  جاكوار  سيارات  من  اجلديدة 
بعد أن أنهينا  روفر2022، خصوصاً 
من  شكل  بأفضل  املاضي  العام 
خالل إطالق طراز رينج روفر اجلديد 
إلطالق  أيضاً  نتطلع  كما  كلياً، 
واملميزة  اجلديدة  التشكيلة 

العام. لهذا  للسيارات 
من  اجلديدة  التشكيلة  إعالن  ومع 
روفر2022،  الند  جاكوار  سيارات 
روفر  الند  عشاق  سيستمتع 
خاصة  مشوقة،  قيادة  بتجربة 
الدفع  سيارة  عن  الكشف  بعد 
روفر  رينج  األيقونية  الرباعي 
الفخامة  توفر  التي   2022 اجلديدة 
لتناسب  واملتانة  والتنوع  واألناقة 
كما  العمالء.  كافة  حياة  أسلوب 
 2022 جاكوار  طرازات  تطوير  مت 
والتطور  الراحة  العمالء  لتمنح 
وقت  أي  من  أكثر  التكنولوجي 

مضى.
األوروبية  السيارات  شركة  تتيح 

ملدة  والصيانة  الضمان  خدمات 
 ، مجاني  بشكل  سنوات  خمس 
قيادة  جتربة  حجز  ميكنكم  واآلن 
من  اجلديدة  التشكيلة  وأداء  قوة 
وجود  الى  باإلضافة  السيارات، 
األوروبية  السيارات  من  اخلبراء 

أسئلة. أي  على  لإلجابة 
مع  التواصل  الرجاء  املزيد،  ملعرفة 
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 

روفر على 17460460 او تابعوا آخر 
على  فيسبوك  في  جلاكوار  منشور 
 Euro Motors – Jaguar Bahrain
emjag- على  انستغرام  في  @او 

الندروفر  عن  أيضاً  و   uarbahrain
 Euro Motors على  فيسبوك  في 
على  أو   – Land Rover Bahrain
emlandrover- على  @انستغرام 

.bahrain

2022 شركة السيارات األوروبية تعلن عن التشكيلة جديدة من سيارات جاكوار الند روفر 
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’إم جي موتور‘ اآلن سادس أكرب شركة سيارات يف الشرق األوسط بعد زيادة خيالية يف مبيعاتها 
بنسبة 50 باملئة يف 2021

تواصل ’إم جي موتور‘ صعودها في تصنيفات أكبر 
مجلس  دول  في  للسيارات  صانعة  شركات  عشر 
التجارية  العالمة  احتلت  حيث  اخلليجي،  التعاون 
مسبوقة  غير  مبيعات  بتحقيق  السادس  املركز 
باستحواذها على  العام  واختتمت   ،2021 في عام 
بلغ  إجمالي مبيعات  السوق مع  3.8 % من حصة 
مثيرة  الشركة  إجنازات  وتعتبر  وحدة.   41,165
السوق  ظروف  إلى  بالنظر  سيما  ال  لإلعجاب 

العاملي. الوباء  تفشي جائحة  الصعبة بسبب 
الرائع  اإلجناز  هذا  حتقيق  املمكن  من  يكن  ولم 
جي  ’إم  وكالء  شبكة  من  االستثنائي  الدعم  لوال 
نفذتها  التي  الهائلة  التوسع  وخطط  موتور‘ 
متتلك  باتت  لذلك،  ونتيجة  التجارية.  العالمة 
صالة   44 مجموعه  ما  اآلن  التجارية  العالمة 
على  جديدة  منشأة   12 مع  املنطقة،  في  عرض 

.2021 أحدث طراز مت افتتاحها حصرياً في عام 
’إم جي موتور‘ منتجني  العام اجلاري إطالق  وشهد 
وهو  الرائد  التجارية  العالمة  طراز  جديدين: 
يتسع  الذي   RX8 جي  إم  من  األسود  اإلصدار 
باللون  حصرية  ميزة   13 ويضم  مقاعد،  لسبعة 
أظهر  وقد  كلياً.  اجلديدة   GT جي  وإم  األسود، 
اجلديدة  باملنتجات  وإعجابهم  تقديرهم  العمالء 
حجز  مع  األصل،  بريطانية  التجارية  للعالمة 

التسليم. عند  وبيعها  مسبقاً  الوحدات 
التجارية،  العالمة  مبيعات  منو  على  وتعليقاً 
جي  ’إم  لعمليات  التنفيذي  املدير  لي،  توم  قال 
’إم جي  “لقد سجلت  األوسط:  الشرق  في  موتور‘ 

الرغم  على  املنطقة  في  استثنائياً  منواً  موتور‘  
ألنفسنا  وضعناها  التي  الطموحة  األهداف  من 
الوباء.  عن  الناجمة  الصعبة  السوق  وظروف 
في  والرغبة  والشعبية  املتزايد  الوعي  كان  لقد 
حيث  حقاً  واضحاً  موتور‘  جي  ’إم  سيارات  اقتناء 
قمنا بتوسعة وتعزيز إمكانية وصول العمالء إلى 

التسعة”. أسواقنا  التجارية في كافة  العالمة 
من  مدهشة  مجموعة  “لدينا  قائالً:  وأضاف 
تشتمل  والتي   ،2022 عام  في  ستأتي  املنتجات 
املال.  مقابل  أعلى  وقيمة  رائعة  ميزات  على 
مواصلة  على  العام  هذا  في  تركيزنا  ويصب  
األوسط  الشرق  منطقة  في  التوسعية  خططنا 
عمالئنا  جميع  حصول  لضمان  إفريقيا  وشمال 
التي  واخلدمات  املنتجات  مستويات  أعلى  على 

سوف نقدمها  لهم”.
وفي مواجهة تعديالت السوق والتحول الصناعي، 
ومتاشياً مع وعدها بتقدمي االبتكار والعمالنية في 

تستعد سياراتها،  جميع 
 ’إم جي موتور‘ لتقدمي سيارات دفع رباعي مدمجة 
وتكنولوجيا  الذكي  االتصال  ميزات  مع  جديدة 

اخللوية. للشبكات  اخلامس  اجليل 
موتور‘  جي  ’إم  ستواصل  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
عمالئها،  احتياجات  لتلبية  خدماتها  حتسني 
 200,000  / سنوات   6 ملدة  ضمانها  أن  حني  في 
إلى  جنباً  سياراتها،  طرازات  جميع  على  كم 
للعمالء  املتاحة  االستثنائية  العروض  مع  جنب 
األوقات  في  البال  راحة  سيضمن  واحلاليني،  اجلدد 

الصعبة.
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شركة الزياين للتأجري وبودي وركس تنظمان حفل تقاعد للسيد أنيل فارغيز

سربنغز زالق  يف  سياراتها  قيادة  جتربة  تنظم  جينيسيس 

استضافت شركة الزياني للتأجير وبودي 
أنيل  وركس حفلة تقاعد خاصة للسيد 
فارغيز ، الذي شغل منصب املدير العام لـ 
شركة الزياني للتأجير وبودي وركس ملدة 

16 عاًما من التميز واخلدمة املؤثرة. 
ومت تنظيم احلفل في منشأة بودي وركس، 
الشركة،  وُمدراء  املسؤولني  وحضره كبار 
الريادية  باجلهود   اجلميع  أشاد  حيث 
فترة عمله  أنيل خالل  للسيد  والسباقة 
الطويلة. تضمن احلفل خطابات من قبل 
الرئيس واملديرين اإلداريني وعرض فيديو من 
املوظفني الذين عبروا شكرهم وتقديرهم 

للسيد أنيل. 

اقامت شركة فيرست موتورز، املوزع 
في  جينيسيس  لسيارات  احلصري 
مملكة البحرين ، جتربة قيادة لسيارات 
 G70, G80, اجلديدة  جينيسيس 
 ، زالق سبرنغز  في    GV70 & GV80

الزالق يوم السبت 22 يناير، 2022.
فيرست  عرضت   ، احلدث  يوم  في 
الفاخرة  الطرازات  هذه  موتورز 
انتباه  جذب  مما  فئاتها،  مبختلف 
السيارات  وعشاق  الزائرين 
حيث  سواء  حد  على  املتحمسني 
الكرام  للعمالء  الفرصة  أتيحت 
لتجربة سيارة جينيسيس املفضلة 
لديهم و االستمتاع  بقسيمة شراء 

مجانية من كوستا كوفي.
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MINIو BMW BMW توسع حضورها يف البحرين مع إطالق صالة عرض رقمية لطرازات  جمموعة 
األوروبية،  السيارات  شركة  يسر 
جملموعة  واملعتمد  احلصري  الوكيل 
عن  اإلعالن  البحرين،  في   BMW
الرقمية  العرض  صالة  إطالق 
 .MINIو  BMW لسيارات  اجلديدة 
من  املستفادة  للدروس  ونتيجة 
 BMW مجموعة  أطلقت  اجلائحة، 
لتزويد  اخلدمة  هذه  األوسط  الشرق 
متكاملة  بيع  بتجربة  املستهلكني 
منازلهم.  في  وهم  إليهم  أقرب 
بنظام  الرقمية  العرض  صالة  وتتميز 
الهواتف  على  لالستخدام  مناسب 
الذكية، وميكن الوصول إليها باللغتني 
مجموعة  مع  والعربية،  اإلجنليزية 
واملواصفات  املركبات  من  كاملة 

اخلاصة بكل سيارة.
سهل  اإللكتروني  املوقع  ويضمن 

البحرين  في  للعمالء  االستخدام، 
أفضل طريقة لشراء سيارات BMW و

MINI. وميكن للمستخدمني عن طريق 
هذه املنصة التحقق من توفر سيارات 
إلى  باإلضافة  اجلديدة،   MINIو  BMW
ضمن  والطرازات   MINI Next سيارة 
وشراء   ،*BMW Premium Selection

السيارة أو حجزها بكل سهولة.
التقدم  وميكن للراغبني بالشراء أيضاً 
عن  التمويل  على  للحصول  بطلب 
أو  الرقمية،  العرض  صالة  طريق 
سداد دفعة أولى، أو دفع ثمن السيارة 
الشراء  أسلوب  على  وبناء  بالكامل. 
إلى  السيارة  توصيل  ميكن  اجلديد، 
عند  العمالء  يختاره  الذي  املوقع 

الطلب.
تفخر  جديداً  إجنازاً  التوجه  هذا  ميثل 

حيث  األوروبية،  السيارات  شركة  به 
لشراء  الرقمية  العرض  صالة  تنقل 
في  التجارية  العالمة   BMW سيارات 
طليعة  في  يبقيها  ومميز  جديد  اجتاه 

التجارة االلكترونية الرقمية.
ديفيد  قال  له،  تصريح  وفي 
شركة  عام  مدير  مكجولدريك، 
اإلعالن  “يسرنا  األوروبية:  السيارات 
للتجارة  اجلديدة  منصتنا  إطالق  عن 
الطريق  متهد  والتي  اإللكترونية، 
في  السيارات  بصناعة  لالرتقاء 
البحرين. كان علينا التكيف مع طرق 
ونعتقد  العمالء  مع  للتفاعل  جديدة 
التي  بالراحة  سيرحبون  عمالءنا  أن 
اإللكترونية  التجارة  موقع  يضمنها 

الذي نقدمه لهم”.
التقنية  األنظمة  “تساهم  وأضاف: 

األهمية  بالغ  بدور  احلالي  الوقت  في 
نقدم  أن  الضروري  ومن  األسواق،  في 
عند  وفعالة  سهلة  جتربة  لعمالئنا 
بها.  يرغبون  التي  السيارة  شراء 
األنظمة  على  االعتماد  لزيادة  ونظراً 
على  تتوجه  الشركات  فإن  الرقمية، 
نطاق أوسع لتقدمي منتجات وخدمات 
ونحن  اإلنترنت،  عبر  تنافسية  أكثر 
رائدة  مكانة  نحتل  أننا  من  ثقة  على 
اجلديدة  منصتنا  وأن  السوق،  في 
ستحظى باهتمام واسع بني العمالء، 
ما يسمح لهم باختيار الطرازات التي 

يرغبون بها بسهولة”.
زيارة  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 
https://www.bmw-bahrain.com/

stock/new/ أو االتصال والتواصل عبر 
واتس آب على الرقم: 17750750. 
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الستار  موتور  جي  إم  أزاحت 
جديد  خاص  إصدار  عن  مؤخرًا 
 MG RX8 الرياضية  سيارتها  من 
ذات   )SUV( االستعماالت  متعّددة 
سيارة  وتقدم  مقاعد.  السبعة 
MG RX8 Black Editionمظهراً 
للمجموعة،  وأكثر حزماً  أكثر جرأة 
التغييرات  من  باقة  إلى  باإلضافة 
باللون  اخلارجي  التصميم  في 
 RX8 بطرازات  مقارنة  األسود 
األخرى. وبإمكان العمالء اآلن شراء 
موتور  جي  إم  لدى  فقط  السيارة 
البحرين - الزياني للسيارات، املوزع 
احلصري لسيارات إم جي في مملكة 

البحرين.
بفخر   Black Edition طراز  ويتميز 
أنيق  خارجي  مبظهر  وموثوقية 
عن  ينفرد  يجعله  مما  اللون،  أسود 
اجملموعة.  في  األخرى  الطرازات 
اجلريء  اجلديد  املظهر  ويكتمل 

السوداء،  اجلانبية  املرايا  بأغطية 
ومقابض  اجلانبية،  والتصاميم 
املعدنية،  السقف  وقضبان  األبواب 
تتممها شارة Black Edition وعادم 
في  األسود  الكروم  من  ومصد 
أكثر  مبزايا   MG RX8 وتأتي  اخللف. 
املعدنية  “ميدنايت”  عجالت  مع 
بلونها  بوصة   20 قياس  املذهلة 

األسود الالمع.
السيارة  تزويد  مت  ذلك،  إلى  إضافة 
Bad- “بجلد فائق اجلودة من شركة 

اجللود  موردي  إحدى  األملانية،   ”er
الفاخرة الرائدة في قطاع السيارات. 
بأرقى  مزودة  السيارة  تأتي  كما 
مستويات الفخامة السيما املقاعد 
الفاخرة جيدة التهوية لضمان جتربة 
الراحة  مستويات  ألفضل  الركاب 
بالقوة  السيارة  وتتميز  والرفاهية. 
عجالتها  قاعدة  وتنفرد  والرحابة، 
الفسيحة ومساحة مقاعد الصف 

في  منافساتها  الكبيرة عن  الثالث 
فئتها بوضوح.

ميكن   ،MG من  طراز  أحدث  مع 
والتميز  الفخامة  جتربة  للعمالء 
باإلضافة إلى التفرد مع هذا اإلصدار 
جتسيد  من  ميكّنهم  والذي  اخلاص، 
يحبون  ما  فعل  خالل  من  هويتهم 

دون أي تنازالت.
وتعتبر سيارةRX8 الرياضية متعددة 
السبعة  ذات   )SUV( االستعماالت 
إم  من  ورحب  رائد  منوذج  مقاعد، 
للغاية.  جيد  بشكل  ومجهز  جي 
بالقوة  متتاز  رباعي  دفع  سيارة  وهي 
والقدرة، وتوفر نظام عزم رباعي عند 
الطلب في الوقت الفعلي، باإلضافة 
مع  متقدم  رباعي  دفع  نظام  إلى 

ستة أوضاع قيادة مختلفة.
بنزين  مبحرّك  مزودة   RX8 وتأتي 
توربيني  بشاحن  ليتر   2.0 سعة 
بتقنية  يتميز  حصاناً   220 وبقوة 

قدره  أقصى  عزماً  ويولد   Net Blue
360 نيوتن- متر ويتصل بعلبة تروس 
سرعات  ست  من  أوتوماتيكية 
للسرعات.  أسلس  تبديل  لعمليات 
وتوفر السيارة أيضاً شحناً السلكياً 
الذكي  بالهاتف  واالتصال  للهاتف 
An- و   Apple Carplay تقنيتي  مع 

ملونة  ملس  شاشة  مع   droid Auto
إلى  باإلضافة  بوصات،   10 قياس 
املسرح  طراز  على  جلوس  تصميم 
من  مائالً  مسطحاً  تدرجاً  يتضمن 
األمام إلى اخللف، مما يعني أن الركاب 
من  يستفيدون  الثالث  الصف  في 
رؤية استثنائية مع مساحة ال مثيل 
)أكبر  ملم   884 تبلغ  لألرجل  لها 
الثالث في فئتها(.  مساحة للصف 
 MG RX8 Black Editionتتوفر سيارة
إم جي موتور  للبيع في معرض  اآلن 
في  للسيارات  الزياني   - البحرين 

منطقة املعامير.

إم جي موتور البحرين - الزياين للسيارات تكشف عن سيارة ‘MG RX8 BLACK EDITION’ احلصرية
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موتور  هيونداي  مجموعة  اختتمت 
كوريا  معرض  في  مشاركتها 
دبي  مركز  في  أقيم  الذي  لإلبتكار 
إلى   16 من  الفترة  في  للمعارض، 
“قيادة  شعار  حتت   2022 يناير   18

املستقبل”.
من  هيونداي  مجموعة  جناح  وبرز 
حيث  الكوري،  املعرض  أجنحة  بني 
استعراض  في  هيونداي  برعت 
ومقدم  مبتكر  إلى  تطورها  معالم 
خالل  من  الذكي،  التنقل  حللول 
حيث  االستدامة،  على  التركيز 
حملة  لزوارها  العرض  مناطق  قدمت 
للسيارات  الواعدة  اإلمكانات  عن 

الكهربائية.
مناطق،  عدة  هيونداي  جناح  وضم 
للسيارات  منفردة  منطقة  منها 
IO- سيارة منها  برزت   الكهربائية، 

هائاًل  تعاظما  أظهرت  التي   ،NIQ 5
في ميزات هذه الفئة من السيارات، 
تتبع  من  املنطقة  هذه  زوار  متكن  إذ 
املسافات وجتربة مدى املسير املمكن 
الكهربائية  للسيارات  ميكن  التي 
بالبطاريات  تعمل  التي  بالكامل 
خمس  بعد  تغطيها  أن   )BEV(
باإلضافة  فقط.  الشحن  من  دقائق 
شحن  من  الزوار  متكن  ذلك،  إلى 
واإللكترونية  الكهربائية  أجهزتهم 
مثل  اليومي،  االستخدام  ذات 
وأجهزة  الكهربائية  الدراجات 

باستخدام  احملمولة،  الكمبيوتر 
تولدها  التي  الكهربائية  الطاقة 

.)BEV( السيارة الكهربائية
قال السيد هيوجن جوجن إم نائب رئيس 
شركة هيونداي موتور، “لقد كان من 
محورياً  دوراً  نلعب  أن  دواعي سرورنا 
الكورية،  باالبتكارات  االحتفال  في 
وعرض مساهمتنا في اجلهد العاملي 
إننا  البشرية.  تقدم  نحو  للدفع 
املستدام  التنقل  تعزيز  إلى  نطمح 
لدينا  التنقل  حلول  تعزيز  خالل  من 
انسجاما  أكثر  مستقبل  أجل  من 

مع البيئة”.
هذا  خالل  “من  ذلك:  إلى  وأضاف 
زوارنا بتجربة  املعرض الذكي، حظي 
فريدة من نوعها في مناطق جناحنا 
تعرفوا  جذابة  عروًضا  قدمت  التي 
للبيئة  الصديقة  حلولنا  على  فيها 

املثيرة”. املستقبلية  ومنتجاتنا 
ضمان  في  مهمتها  مع  متاشًيا 
للبيئة،  صداقة  أكثر  مستقبل 
بإعادة  التزامها  هيونداي  تؤكد 
املواد  من   ٪  85 واستخدام  تدوير 
التي مت استخدامها في بناء املعرض 
الدقيق  االختيار  إلى  إضافة  املؤقت، 
اخلطرة  غير  واعتماد  املواد  لتلك 
للمحتوى  والترويج  فقط،  منها 
استخدامه،  وإعادة  تدويره  املعاد 
واالستعانة باملصادر احمللية، كل ذلك 

الكربونية. البصمة  لتقليل 

جمموعة هيونداي موتور جتسد مستقبل القيادة يف معرض كوريا لإلبتكار يف ديب
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األوروبية،  السيارات  شركة  تقدم 
جلاكوار  احلصري  واملوزع  الوكيل 
لعمالئها  اململكة،  في  روفر  الند 
عمليات  مركز  خالل  من  مميزة  خدمة 
لسيارات    )SVO( اخلاصة  السيارات 
السيارات  وتقوم  روفر.  الند  جاكوار 
األوروبية، من خالل عمليات السيارات 
اخلاصة )SVO(، بإعطاء العمالء فرصة 
من  وفاخرة  فريدة  مجموعة  تصميم 
أجل  ومن  رغبتهم  حسب  السيارات 

تلبية احتياجاتهم.
يتميز مركز عمليات السيارات اخلاصة 
بوجود   )SVO( روفر  الند  جاكور  لدى 
مرفق خاص للمركز وفريق من الفنيني 
واملعتمدين  العالية  املهارات  ذوي 
جاكور  معايير  أعلى  حسب  واملدربني 
خدمات  لتقدمي  العاملية،  روفر  الند 
حيث  للعمالء،  والصيانة  التصميم 
يتيح مركز عمليات السيارات اخلاصة 
سياراتهم  تصميم  فرصة  للعمالء 

ولكافة الطرازات املتوفرة.
كما قامت شركة السيارات األوروبية 
روفر  رينج  سيارة  بإضافة  مؤخراً 
السيارات  إلى   SVR 2022 الرياضية 
من  العمالء  ليتمكن  حالياً  املتوفرة 
معرفة املزيد عن مواصفات SV واحلجز 
سيارة  تعتبر  حيث  القيادة،  لتجربة 
 2022 اجلديدة  الرياضية  روفر  رينج 
 ،SUV فئة  من  سيارة  وأقوى  أسرع 
الشحن  فائق   V8 5.0 مبحرك  وتأتي 

بقوة 575 حصاناً.
الرياضية  روفر  رينج  سيارة  تعتبر 
األداء  من  مثالياُ  مزيجاً  اجلديدة   SVR
طالء  بوجود  تتميز  فهي  والرفاهية، 
الهيكل  على  ألياف  من  مكشوف 
اخلارجي للسيارة، وعجلة قيادة جلدية 
داخلية  وإضاءة   ،SVR عالمة  حتمل 
املساعدة  ونظام  للتحكم  قابلة 
على االصطفاف بزاوية 360 درجة مع 
 Touch كاميرا للرؤية اخللفية، ونظام
Pro Duo ، باإلضافة الى نظام الصوت 

.Meridian احمليطي
جملموعة  العام  املدير  مساعد  وقال 
السيارات األوروبية آندي وولي: “يعتبر 
مركز عمليات السيارات اخلاصة مثاالً 
الند  جاكور  سيارات  لتصميم  رائعاً 
في  جاهدين  نسعى  أننا  حيث  روفر، 
العمالء  روڤر جلعل جتربة  الند  جاكوار 

من  املزيد  تقدمي  وسنواصل  مميزة. 
واجلدد  احلاليني  عمالئنا  ملنح  اخلدمات 
مع  يتماشى  مبا  فريدة  شراء  جتربة 

كافة متطلباتهم واحتياجاتهم”.
السيارات  عمليات  مركز  ويقدم  
 )SVO( روفر  الند  جاكور  لدى  اخلاصة 
للعمالء جتربة مميزة في مملكة البحرين 

وسيارات  رائعة  مناذج  وجود  خالل  من 
محدودة اإلصدار باإلضافة إلى خيارات 
العمل عليها  مت  والتي  اخرى  تصميم 

بعناية داخل هذا املركز املتطور.
مع  التواصل  الرجاء  املزيد،  ملعرفة 
روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
على 17460460 او تابعوا آخر منشور 

 Euro على  فيسبوك  في  جلاكوار 
في  او   Motors – Jaguar Bahrain
 emjaguarbahrain@  انستغرام على
و أيضاً عن الندروفر في فيسبوك على 
Euro Motors – Land Rover Bah-
em-@ على  انستغرام  على  أو   rain

.landroverbahrain

السيارات األوروبية تقدم خدمات تصميم سيارات جاكوار الند روفر من خالل مركز عمليات 
 )SVO( السيارات اخلاصة
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عن   BRAVE منظمة  أعلنت 
فيرست  بشركة  ترحيبها 
للعديد  احلصري  املوزع  موتورز، 
الرائدة  السيارات  عالمات  من 
النقل  كشريك  العالم  في 
السوبر  كأس  لبطولتي  الرسمي 
اُقيمتها  والتي   BRAVE 57 و
 BRAVE أسبوع  من  كجزء 

للقتال.  الدولي 
ُمسابقة  أول  هي  السوبر  وكأس 
اخملُتلطة  القتال  فنون  رياضة  في 
عن  عوضاً  فرق  ُمشاركة  تشهد 
والوصيف  البطل  منح  مع  أفراد 
جوائز  الثالث  باملركز  والفائز 
الهواة.  أقسام  في  األعلى  هي 
السيد  قال  ذلك،  على  وتعليقاً 
املدير  تشيشتي،  أحسان 
موتورز:   فيرست  لشركة  العام 
الظاهرة  هذه  دعم  إلى  “نتطلع 
تأتي  والتي  الشعبية،  الرياضية 
كمركز  البحرين  مكانة  لتؤكد 
وأبرز  أهم  الحتضان  مهم 
العاملية.  والفعاليات  املناسبات 
التجارية   عالمتنا  جُتسد 
واألمان،  السالمة  مباديء 
في  ُمهمني  عاملني  وكالهما 
جلميع  السفر  لوجستيات  تأمني 
هذا  في  املشاركني  الرياضيني 

. احلدث“
ترويجي  عرض  هي   BRAVE CF
اخملتلطة  القتال  لفنون  دولي 
البحرين.  مملكة  في  مقرها 
من   2016 عام  في  تأسست 
بن  خالد  الشيخ  سمو  قبل 

إلصالح  برؤية  خليفة  آل  حمد 
القتالية  الفنون  صناعة 
نشاط  من  وحتويلها  اخملتلطة 
رياضي،  جتاري  نشاط  إلى  جتاري 
للمقاتلني  الفرصة  وإتاحة 
جميع  في  بأكملها  والصناعة 

عن  النظر  بغض  العالم  أنحاء 
أو  واجلنسية  واللغة  التسويق 
إلى   BRAVE CF وسافرت  الدين. 
يجعل  مما  قارات   5 في  دولة   26

 . ا منًو األسرع  هو  الترويج 

MMA و الـ لبطوليت كأس سوبر  الرسمي  النقل  موتورز فريست موتورز شريك  فيرست 
BRAVE 57

فريست موتورز حتتفل بالعيد 
الوطين ال ٥٠ للبحرين

احلصري  املوزع  موتورز،  فيرست  احتفلت 
مملكة  في  وجينيسيس  هيونداي  لسيارات 
البحرين، باليوم الوطني اخلمسني للبحرين في 

15 ديسمبر 2021.
مت  للمملكة،   50 ال  الوطني  باليوم  واحتفاالً 
تزيني صاالت عرض هيونداي وجينيسيس بهذه 
العمالء  استمتع  فيما  السعيدة،  املناسبة 
خدمة  من  واحللويات  التقليدية  بالقهوة 

الضيافة.
بأطيب  موتورز  فيرست  شركة  وتقدمت 
اجلاللة  إلى حضرة صاحب  والتحيات  التمنيات 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  امللك 
املالكة  والعائلة  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

واحلكومة وجميع املواطنني البحرينيني.
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جاكوار الند روڤر متنح بطاريات I-PACE عمًرا ثانًيا 

 دخلت جاكوار الند روڤر في شراكة 
عامليا  الرائدة  الشركة  “براماك”  مع 
وحدة  لتطوير  الطاقة،  قطاع  في 
من  خالية  محمولة  طاقة  تخزين 
ببطاريات  مدعومة  االنبعاثات 
العمر  ذات   I-PACE جاكوار 

الثاني. االفتراضي 
لتخزين  “براماك”  تكنولوجيا  وتوفر 
تغطية  خارج  البطارية  طاقة 
بخاليا  تتميز  والتي  الشبكات، 
بطاريات  من  الليثيوم  أيونات 
مناذج  من  املأخوذة   I-PACE جاكوار 

هندسية،  اختبار  ومركبات  أولية 
عندما  االنبعاثات  من  خالية  طاقة 
التيار  مصدر  إلى  الوصول  يكون 

الكهربائي محدودًا أو غير متوفر.
في  األولى  هي  الشراكة  وهذه 
خطط جاكوار الند روڤر إلنشاء مناذج 
لبطاريات  دائرية  اقتصادية  أعمال 
التزامها  من  وكجزء  سياراتها. 
بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 
عام 2039، ستطلق الشركة برامج 
أخرى  ثانًيا واستخدامات  توفر عمرًا 

الكهربائية. لبطاريات سياراتها 

إلى  اجلديدة  الشراكة  وتهدف 
انتهاء  بعد  البطاريات  استخدام 
ألن  وذلك  السيارة،  مع  دورها 
روڤر مصممة  بطاريات جاكوار الند 
ميكن  وبالتالي  املعايير،  ألعلى  وفًقا 
نشرها بأمان في العديد من املواقف 
انخفاض  مبجرد  الطاقة  منخفضة 
املتطلبات  دون  ما  إلى  قدرتها 
الكهربائية.  للسيارة  الصارمة 
بطارية  إمداد  يتجاوز  أن  وميكن 
العمر الثاني لالستخدامات الثابتة، 
 200 املتجددة،  الطاقة  تخزين  مثل 
بحلول  سنويًا  ساعة   / جيجاوات 
2030، مما يخلق قيمة عاملية  عام 

تزيد عن 30 مليار دوالر *.
ويتمتع النظام الرائد بقدرة تصل 
الساعة  في  واط  كيلو   125 إلى 
لشحن  كافية  من  أكثر  وهي   –
طراز جاكوار بالكامل من سيارات 
الكهربائية  الرباعي  الدفع 
العديد  على  واحلائزة  بالكامل 
منزل  لتشغيل  أو  اجلوائز،  من 
عائلي عادي ملدة أسبوع **. وتعيد 
إلى  يصل  ما  استخدام  “براماك” 
التي  السيارة  بطارية  من   85٪
مباشرةً  روڤر  الند  جاكوار  توفرها 
ذلك  في  مبا  التخزين،  وحدة  داخل 
إعادة  ويتم  واألسالك.  الوحدات 
تدوير املواد املتبقية مرة أخرى في 

إطار سلسلة التوريد.
من  الوحدة  شحن  ويتم 
وهي  الشمسية،  األلواح 
بذاته  قائم  حل  عن  عبارة 
بطارية  نظام  من  يتكون 
االجتاه  ثنائي  مبحول  مرتبط 
التحكم  إدارة  وأنظمة 
وتتوفر  به.  املرتبطة 

وهي  التجاري،  للتأجير  الوحدات 
 2 النوع  من  شحن  بوصالت  مزودة 
للمركبة الكهربائية )EV( مع حتكم 
ديناميكي ومصنفة مبا يصل إلى 22 
كيلو وات من التيار املتردد للسماح 

بشحن السيارة الكهربائية.
الوحدة  ساعدت  قدراتها،  وإلظهار 
في  للسباقات  جاكوار  فريق 
إي  الفورموال  لبطولة  االستعداد 
الكهربائية  للسيارات  العاملية 
اململكة  في  االختبار  أثناء   ،2022
مت  حيث  وإسبانيا،  املتحدة 
معدات  لتشغيل  استخدامها 
للفريق  املتطورة  التشخيص 
لتحليل أداء حلبات السباق، ولتوفير 

الطاقة اإلضافية ملرآب جاكوار.
تخزين  نظام  نشر  أيًضا  وسيتم 
تغطية  خارج  البطارية  طاقة 
جاكوار  جتربة  مركز  في  الشبكات 
جنوب  جوهانسبرج،  في  روڤر  الند 
 - العالم  في  األكبر   - إفريقيا 
مع  التعامل  على  املوقع  ملساعدة 
من  املتسق  غير  الطاقة  توصيل 

الكهربائي. التيار 
وقال أندرو ويتوورث، مدير البطاريات، 
في جاكوار  الدائري  االقتصاد  وفريق 
مثال  هو  اإلعالن  “هذا  روڤر:  الند 
مع  تعاوننا  كيفية  على  رائع 
مستقبلنا  لتقدم  الصناعة  قادة 
دائري  اقتصاد  وحتقيق  املستدام 
حقيقي. يُسعدنا العمل مع براماك 
 I-PACE الستخدام بطاريات جاكوار
الثاني  االفتراضي  العمر  ذات 
من  خالية  محمولة  طاقة  لتوفير 
 TCS االنبعاثات ودعم فريق جاكوار
فرصة  كان  املوسم  هذا  للسباقات 

ممتازة إلثبات قدرة هذه الوحدات. “
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“فريست موتورز” تطلق 
عروض العام اجلديد املميزة 

لعمالء “جينيسيس”
الرسمي  املوزع  موتورز”،  “فيرست  أطلقت 
البحرين،  مملكة  في  “جينيسيس”  لعالمة 
واجلديدة  احلصرية  العروض  من  مجموعة 
لتوفر  اجلديد  العام  بداية  مبناسبة  لعمالئها 
سيارتهم  بقيادة  االستمتاع  فرصة  لهم 

املفضلة من “جينيسيس”.
من  متنوعة  مجموعة  العروض  هذه  وتشمل 
اجلديدة  سيارتهم  باختيار  للراغبني  املزايا 
حيث  “جينيسيس”.  سيارات  مجموعة  من 
سيحصل كل عميل لدى شرائه سيارة أحالمه 
على عقد خدمة ملدة خمس سنوات أو ملسافة 
أعمال  كافة  ذلك  ويغطي  كيلومتر،  ألف   100
ومريحة  مميزة  ملكية  جتربة  لضمان  الصيانة 

وخالية من املتاعب. كما تشمل املزايا اإلضافية 
ملدة خمس سنوات أو ا100 ألف كيلومتر خدمة 
من الباب الى الباب  ، إضافة إلى خدمة املساعدة 
من  يعزز  مما  سنوات،  خمس  ملدة  الطريق  على 

باالرتياح خالل مرحلة  العمالء وشعورهم  ثقة 
إلى  اتخاذ قرار الشراء هذا وسيحصل العميل 
 Genesis( ضمان مدى احلياة، إضافة إلى خدمة

Concierge Service( ملدة عامني.

األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
جلاكوار  احلصري  واملوزع  الوكيل 
اململكة،  في  الفاخرة  روفر  الند 
احلصرية  الربيع  حملة  إطالق  عن 
فترة  ومتديد  البيع  بعد  ما  خلدمات 
الند  متثل طرازات جاكوار  الضمان. 
روفر من شركة السيارات األوروبية 
الفخامة والتنوع واملتانة لتناسب 
الشخصية  العمالء  اذواق  جميع 

وأسلوب قيادتهم.
روفر  الند  جاكوار  سيارات  صممت 
العمالء  سيارات  على  للحفاظ 
شركة  أن  حيث  ومضمونة،  آمنة 
عن  أعلنت  األوروبية  السيارات 
نوعها  من  فريدة  حملة  إطالق 
ويشمل  البيع.  بعد  ما  خلدمات 
اشتر   – اإلطارات  عروض  ذلك 
مجاناً-  واحدة  على  واحصل  ثالثة 
مجاني  -فحص  املكابح  وعروض 
على املكابح وخصم على وسادات 
إلى  باإلضافة  املكابح-  وأقراص 
 49 يغطي  شامل  فحص  إجراء 
فيديو  لقطات  وإعطاء  نقطة 

مجانية للفحص.
وأقراص  لوسادات  السابق  السعر   
املكابح اخللفية واألمامية لسيارة 
أما  ب.د   750 هو   F-PACE جاكوار 
أي  ب.د،   549 فهو  احلالي  السعر 

ذلك  خصم بنسبة %26.8 ويشمل 
تاريخ  ولغاية  الطرازات  جميع 
خصم  إلى  باإلضافة   .31.12.2022
مكابح  وأقراص  وسادات  على 
روفر  ورينج  روفر  رينج  سيارات 
سبورت V6 و  V8لعام 2014-2018 
باستثناء طرازات SVR بقيمة 650 

ب.د حتى نفاذ الكمية.
األوروبية  السيارات  شركة  تقدم 
قبل  من  فائقة  بعناية  خدمات 
الفنيني  من  متخصص  \فريق 
قطع  استخدام  عبر  املعتمدين 
جلودة  األصلية  روفر  الند  غيار 

اليوم.  نفس  في  ومضمونة  ممتازة 
باإلضافة إلى خصم %30 و تركيب 
كما  املساحات.  لشفرات  مجاني 
 XF جاكوار  وأقراص  وسادات  تتوفر 
د.ب   349 بقيمة  واخللفية  األمامية 

)خصم 40.5%(.
تتضمن حملة متديد فترة الضمان 
التي ميكن شراؤها  خيارات عديدة، 
إضافًة على ضمان 5 سنوات احلالي، 
 12,500 أو  أشهر  ستة  ضمان  مثل 
كم وضمان 12 شهراً أو 25,000 كم 
و ضمان 24 شهراً أو 50,000 وضمان 
أيهما   ، كم   75,000 أو  شهراً   36

يأتي أوالً. وتنطبق عروض متديد فترة 
 31.12.200 لغاية  القائمة  الضمان 
على جميع سيارات جاكوار الند روفر 

من عام 2012 وحتى عام2017.
وفي تعليق له على الطرازات اجلديدة 
مساعد  وولي،  آندي  قال  املميزة، 
السيارات  جملموعة  العام  املدير 
للمبادرة  العمالء  األوروبية:”أشجع 
البيع  باالستفادة من حملة مابعد 
وعروض متديد فترة الضمان والتي توفر 
متوقع”.  غير  ملاهو  شاملة  تغطية 
وأضاف قائال: “ميكن للعمالء التأكد 
من أن جميع قطع الغيار وملحقات 
الند روفر تتوافق مع معايير السالمة. 
من  االستفادة  للعمالء  ميكن  كما 

خيار مساعدة الند روفر”.
األوروبية  السيارات  شركة  تضمن 
ألفضل  روفر  الند  جاكوار  تقدمي 
معايير األداء والكفاءة عبر مبادراتها 
لهم  وتوفر  بالعمالء  تهتم  التي 
والدعم  اخلدمات  من  مجموعة 

الشامل.
زيارة  للمزيد من املعلومات، ميكنك 
األوروبية  السيارات  شركة  معرض 
إلى  الدخول  تسجيل  أو  سترة  في 
landrov- أو   jaguar-bahrain.com

على  االتصال  أو   ،erbahrain.com
.17460460

شركة السيارات األوروبية تطلق عروض الربيع خلدمات ما بعد البيع ومتديد فرتة الضمان 
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“فيجن جي يت”  ألعاب مبتكرة يف سلسلتها  ثالث سيارة  “رودسرت”  بإطالق  جاكوار حتتفل 
الرياضية  سيارتها  ثالث  عن  جاكوار  كشفت 
بالكهرباء  تعمل  التي  لأللعاب  االفتراضية 
Jaguar Vision Gran Turis- رودستر )بالكامل 

حققته  الذي  النجاح  بعد  وذلك   .)mo Roaster
 Jaguar Vision( جران  فيجن  األصلية  السيارة 
ذات  السباق  وسيارة   )Gran Turismo Coupé
 Vision( في  إس  جران  فيجن  الشديد  التحمل 
سيارة  أحدث  لتنضم   ،)Gran Turismo SV
جاكوار  من  بالكامل  كهربائية  افتراضية  سباق 
ألعاب  سباق  في  لالنطالق  مجموعتها  إلى 
توريزمو  “جران  القيادة  لعالم  احلقيقة  احملاكاة 
عالم  في  تفاعلية  واألكثر  األحدث  اإلصدار   ،“  7

الشهيرة. االفتراضية  السباقات 
Vi- لثالثية سيارات جاكوار في سلسلة  تقديراً 

sion GT، طور فريق تصميم جاكور كسوة طالء 
الدهانات  وتؤكد  واحدة.  لكل  مخصصة  جديدة 
والرمادي  األسود  باللونني  خصيًصا  املطورة 
التصميم  طابع  على  الدقيقة  والرسومات 
نوعها  من  فريدة  وهي   - للسيارة  واجلميل  املثير 

.* اللعبة  داخل  السيارات  بالنسبة ألشكال 
طراز  هي  اجلديدة  رودستر  جاكوار  والسيارة 
بني  وجتمع  واحد  مقعد  ذات  بالكامل  كهربائي 
في  كفاءتها  أثبتت  التي  احلركة  نقل  مجموعة 
الشكل  مع  األول  الكوبيه  طراز  من  السباقات 
جاكوار  طراز  من  املستوحى  املشدود  املنحوت 

D-type األيقوني اخلالد.
اخلارجي،  املصمم  كاتيل-فورد،  أوليفر  وقال 
“بصفتي  املتقدم:  جاكوار  تصميمات  فريق  في 
الذي  الفريق  من  جزءا  وكوني  سيارات،  مصمم 
سباقات  لسلسلة  افتراضية  سيارات  ثالث  قدم 

حلما  كان  املشروع  ذلك  أن  أوكد  توريزمو،  جران 
لنا. فمنذ الكشف عن فيجن كوبيه عام 2019 و 
وفيجن إس في عام 2020، أردنا تنظيم الطريقة 
السيارات  من  الكاملة  اجملموعة  لتقدمي  املثالية 
اجلديدة  السيارة  عن  وبالكشف  مًعا  الثالث 
أن  نعتقد   7 توريزمو  جران  سباق  خالل  رودستر 

املثالية لفعل ذلك”. الطريقة  هذه هي 
غير  في  يبدو  ولن  مثير  املرئي  “التأثير  وتابع: 
محله على أي مضمار أو حلبة في جميع أنحاء 
مضمار  إلى  ليالً  طوكيو  شوارع  من  العالم، 

بكاليفورنيا.” سيكا  الجونا  سباق 
رودستر  فيجن  جاكوار 

القيادة  جتربة  لالعبني  لتجلب  رودستر  ُصممت 
الرياضية  جاكوار  لسيارة  والعميقة  السلسة 
بثالثة  واملزودة  املفتوحة  القيادة  قمرة  ذات 
تزيد  إجمالية  طاقة  تولد  كهربائية  محركات 
دوران  وعزم  كيلوواط(   750( حصانًا   1،020 عن 
والتسارع  متر.  نيوتن   1،200 يبلغ  فوري  أقصى 
ثانيتني  من  أقل  في  الساعة  في  ميل   0-60 من 
الساعة  في  ميل   200 عن  تزيد  قصوى  وسرعة 
ستوفر  والرشاقة  والتعامل  املتميزة  القيادة  مع 

قيادة ال تُنسى حًقا.
واخلطوط  املتدفقة  األسطح  على  التعرف  ميكن 
سيارتني  ألول  املثالية  والنسب  الدراماتيكية 
على  فيجن  توريزمو  غران  جاكوار  سيارات  من 
الفور، ولكن بدالً من مظلة قابلة للفتح، تتميز 
أمام  للخلف  مائلة  هوائية  بشاشة  رودستر 

مباشرة. السائق 
يوجد خلف ذلك تفسير عصري للزعنفة املرادفة 
بطولة  في  مرات  ثالث  فازت  التي   D نوع  من 

باستخدام  ديناميكًيا  محسن  طراز  وهو  لومانز، 
احلسابية  السوائل  ديناميكيات  أدوات  أحدث 
احلد  مع  االستقرار  لتعزيز  بسرعة  نشرها  ليتم 

األدنى من السحب.
التفاصيل  من  بواحدة  أيًضا  الزعنفة  وتتميز 
جميع  في  عليها  العثور  ميكن  التي  اجلميلة 
البريطاني  العلم  شكل  وهي  رودستر،  أنحاء 
املتشابك  جاكوار  منط  باستخدام   - محفور 
ومضاء   ، نفسها  الزعنفة  في   - واحد  كخط 
املظهر  يستمر   .LED مصابيح  بواسطة  مبهارة 
على  يدويًا  املصنوعة  اجللدية  األحزمة  مع 
في  املميزة  الدائرية  واألضواء  األمامية  الرفارف 

األمامية. الشبكة 
الذي  الدراماتيكي  الداخلي  التصميم  ويجمع 
املواد  بني  اجلديدة  رودستر  السائق في  يركز على 
واللمسات الفاخرة وخفيفة الوزن مع التفاصيل 
احملرك  إلى غطاء  بالنظر  املعقدة بشكل مذهل. 
ال  التي  الشاملة  الرؤية  مع  الرشيق  الطويل 
قمرة  في  للمتسابقني  واملتأصلة  لها  مثيل 
في  متاًما  الالعبون  سينغمس  املفتوحة،  القيادة 

أجواء مذهلة من اإلثارة.
والصلب  اخلفيف  األحادي  الهيكل  تصنيع  مت 
ألياف  مركبات  من  ودقة  بخبرة  رودستر  لسيارة 
باإلضافة  املتقدمة.  األملنيوم  وسبائك  الكربون 
يتم  متطورة  أيون  ليثيوم  بطارية  حزمة  إلى 
 ، الهيكل  في  ممكن  مستوى  بأدنى  تعبئتها 
ومركز  اجلاذبية  مركز  انخفاض  في  يساهم  مما 
من  بالقرب  الوزن  وتوزيع  املنخفض  التدحرج 
50:50 ، وهو أمر أساسي للقيادة املتميزة حلركة 

السيارة.


