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

االوفياء. 
للتمييز  املستمر  سعيها  من  وانطالقًا 
يشهده  الذي  السريع  التطور  ومواكبة 
السوق، كشفت شركة الزياني  للسيارات 
حيث  املطّور،  اجلديد  شعارها  عن  مؤخرًا 
يجسد الشعار اجلديد رؤية الشركة والنهج 
املعاصر الذي تتبعه واستعدادها ملستقبل 

زاهر يزخر باملزيد من االزدهار والنمو.
وقد أعلنت شركة الزياني للسيارات، املوزع 
احلصري والوكيل املعتمد لسيارات هونشي 
هونشي،  إطالق  عن  البحرين،  مملكة  في 
عالم  في  الفاخرة  الصينية  العالمة 
السيارات، ألول مرة في مملكة البحرين، وذلك 
رعاية سعادة  أقيم حتت  خالل حفٍل خاص 
السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة 

والتجارة والسياحة. 
والتجارة  الصناعة  وزير  برعاية  أقيم  كما 
راشد  بن  زايد  السيد  سعادة  والسياحة 
للسيارات  األولى  شركة  مبعرض  الزياني، 
الوكيل الرسمي جليلي البحرين، حفل إطالق 
عالمة جيلي الصينية حيث اطلع الوزيرعلى 
التقنيات املستخدمة في تصنيع هذا الطراز 
اجلديد من الشركة والتي تعد من الشركات 
الصني،  في  السيارات  صناعة  في  الرائدة 
تابعة  كشركة   1997 عام  تأسست  والتي 

جملموعة تشجيانغ جيلي القابضة.
السيارات  شركة  أعلنت  أخرى  جهة  من 
األوروبية، الوكيل واملوزع احلصري جلاكوار الند 
روفر الفاخرة في اململكة، عن إطالق حملة 
الربيع احلصرية خلدمات ما بعد البيع ومتديد 
فترة الضمان. متثل طرازات جاكوار الند روفر 

الفخامة  األوروبية  السيارات  شركة  من 
والتنوع واملتانة لتناسب جميع اذواق العمالء 

الشخصية وأسلوب قيادتهم.
وقد أطلقت فيرست موتورز ، املوزع الرسمي 
جلينيسيس في البحرين حملة مثيرة لتقدم 
جميع  على  إستثنائية  عروضا  لعمالئها 
الطرازات باعتبارها عالمة جتارية تركز على 
مجموعة  جينيسيس  متتلك  التصميم. 
كبيرة جتسد “األناقة الرياضية”، مبا في ذلك 
الفاخرة  السيدان  وسيارة  اجلديدة،    G70
  G90اجلديدة كليا، و G80 متوسطة احلجم

الرائدة.
األوروبية،  السيارات  شركة  وكشفت 
جاكوار  لسيارات  احلصري  واملوزع  املستورد 
الند روڤر الفاخرة في البحرين، عن سيارة رجن 
روڤر سبورت اجلديدة كلياً، وذلك في سابقة 
فريدة من نوعها، متثّل سيارات اجليل الثالث 
األداء-  -عالية  الفاخرة  الرباعي  الدفع  ذات 
من الند روڤر، طليعة السيارات املرغوبة من 
قبل عشاق السيارات ملا فيها من ابتكارات 

تكنولوجية وقدرة خارقة على األداء. 
على  عمالءنا  جلميع  والتقدير  الشكر  كل 
ثقتهم وإستمرار تواصلهم معنا ، والتقدير 
على  اجملموعة  شركات  ملنتسبي  واإلمتنان 
العمل  في  وتفانيهم  الطيبة  جهودهم 
والتي إنعكست على أداء الشركات وجودة 

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

األفضل.  
ممتعة  بقراءة  متنياتي  مع  للجميع  حتياتي 

حملتويات العدد اجلديد من “االنطالقة”. 

زايد  السيد  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزير  أكد سعادة 
في  الدائم  املوقرة  احلكومة  حرص  على  الزياني  راشد  بن 
بيئة  خلق  على  والعمل  البحريني،  التجاري  القطاع  دعم 
السالسة  حتقيق  شأنها  من  والتي  متطورة  استثمارية 
املتطلبات  بكافة  ورفده  وتعزيزه  القطاع  لهذا  املطلوبة 
التي تسهم في االرتقاء به ليعكس بدوره السمة املتقدمة 
اجملال  في  املتميز  اإلستراتيجي  وموقعها  البحرين  ململكة 

التجاري واالقتصادي بشكل عام.
والذي  الصينية  جيلي  عالمة  إطالق  حفل  خالل  ذلك  جاء 
سعادة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  وزير  برعاية  أقيم 
السيد زايد بن راشد الزياني، مبعرض شركة األولى للسيارات 

مبنطقة سترة الوكيل الرسمي جليلي البحرين. 
في  املستخدمة  التقنيات  على  الوزير  اطلع  احلفل  وخالل 
من  تعد  والتي  الشركة  من  اجلديد  الطراز  هذا  تصنيع 
والتي  الصني،  في  السيارات  صناعة  في  الرائدة  الشركات 
تشجيانغ  جملموعة  تابعة  كشركة   1997 عام  في  تأسست 
التي  اجلهود  على  سعادته  أثنى  حيث  القابضة،  جيلي 
إضافة  في  اخلاص  والقطاع  الوطنية  الشركات  تبذلها 

خيارات متعددة أمام اجلمهور في مملكة البحرين.
إدارة  مجلس  رئيس  أكد  املناسبة  بهذه  له  تصريح  وفي 
“يسعدنا  الزياني:  خالد  السيد  الزياني  استثمارات  شركة 
للسيارات  رحلتنا  في  آخر  معلم  على  الضوء  تسليط  جًدا 
أفضل  من  واحدة  استقطاب  خالل  من  البحرين  مملكة  في 
وإقباالً  استحسانا  تلقى  والتي  عاملياً  التجارية  العالمات 
كبيراً من قبل العمالء في األسواق اجملاورة، وإطالقها بأفضل 

اخلدمات واملعايير للجمهور. 
املتميزة  الشركات  إحدى  جيلي  سيارات  شركة  وتعد  هذا 
في صناعة السيارات بجمهورية الصني وبدأت أعمالها منذ 
جيلي  تشجيانغ  جملموعة  تابعة  كشركة  عاما  من25  أكثر 
األسماء  ضمن  جديدة  إضافة  ستشكل  كما  القابضة 

املتنوعة املطروحة في سوق السيارات املتنامي.
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لعالمات  واحلصري  الرسمي  املوزع 
السيارات  عالم  في  مرموقة  جتارية 
موتورز،  ميتسوبيشي  شركة  مثل 
وفوسو  وهونشي،  موتور،  جي  وإم 
تقدميها  إلى  إضافة  وغيرها، 
ال  وعروض  اجلودة  عالية  خلدمات 
التجاريني  عمالئها  إلى  لها  مثيل 

التجاريني. وغير 

للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
املعتمد  والوكيل  احلصري  املوزع 
مملكة  في  هونشي  لسيارات 
هونشي،  إطالق  عن  البحرين، 
في  الفاخرة  الصينية  العالمة 
في  مرة  ألول  السيارات،  عالم 
حفٍل  خالل  وذلك  البحرين،  مملكة 
سعادة  رعاية  حتت  أقيم  خاص 
وزير  الزياني،  راشد  بن  زايد  السيد 

والسياحة.  والتجارة  الصناعة 
 ،1958 عام  في  هونشي  تأسست 
الصينية  التجارية  العالمة  وهي 
 FAW ’ لشركة  اململوكة  الفاخرة 
وهي  السيارات،  لصناعة   ‘Car
 .‘FAW ’ جملموعة  تابعة  شركة 
التجارية  العالمة  هذه  رفعت  وقد 
عالم  في  املعايير  املتميزة 
متثل  حيث  الفاخرة،  السيارات 
السيارات  صناعة  فخر  هونشي 
املعروف  ومن  الصينية،  الفاخرة 
اخملصصة  التجارية  العالمة  أنها 
وكبار  املهمني  الدولة  ملسؤولي 

األجانب. الضيوف 
هذا وتتوفر أربع طرازات من هونشي 
سوق  في  رسمًيا  اطالقها  بعد  اآلن 
البحرين،  مملكة  في  السيارات 
 HS7و  HS5 سيارتي  بينها  من 
 ،)SUV ( األغراض  متعددة  الرياضية 
 H5 سيدان؛  سيارتي  إلى  باإلضافة 
بأناقة  تتسم جميعها  والتي   ،H9 و 
والتكنولوجيا  والتصميم،  الشكل 
والتجربة  الرائع،  واألداء  املبتكرة، 
تشكيل  ستعيد  التي  االستثنائية 

في  الفاخرة  السيارات  مشهد 
تأكيد. بكل  اململكة 

طرازين؛  في   HS5 سيارة  تتوفر 
الرباعي،  والدفع  الثنائي  الدفع 
ملركبات  مثالًيا  منوذًجا  متثل  حيث 
املستقبلية،  الفاخرة   )SUV الـ)
مدعوم  أنيق  تصميم  عبر  وذلك 
ومقصورة  صارمة،  بشخصية 
والركاب  للسائق  تضمن  حديثة 
من  فريد  بإحساٍس  االستمتاع 
السالمة  وميزات  الفخامة، 

املتطورة.
أداًء   HS7 طراز  يوفر  ذلك،  إلى 
الوعرة،  الطرق  على  احترافًيا 
في  التحكم  بتقنية  مدعوًما 
العجالت  جميع  على  الطاقة 
حصريًا  تخصيصه  مت  والذي   ،)TCS(
الرائدة،   )Bosch( شركة  بواسطة 
من  اجلديد  باجليل  مجهزة  وهي 
الثماني  ذي   )AMT ( احلركة  ناقل 
مريحة  قيادة  لتجربة  سرعات 
استهالك  في  ممتاز  واقتصاد 
 HS7 سيارة  تتميز  كما  الوقود. 
مت  والذي  فاخر،  داخلي  بتصميم 
عاملي  مستوى  ذو  نابا  بجلد  تزويده 
للمقاعد،  صلبة  خشبية  وزخارف 
السقف،  لبطانة  الشامواه  وجلد 
الفاخرة  امليزات  من  والكثير 
السيارة  هذه  وضعت  التي  احلديثة 
في  الريادة  موقع  في  الفريدة 

. فئتها
املظهر  فإن   ،H5 بالنسبة لطراز  أما 
الناظرين  يأسر  للسيارة  اجلذاب 

لعالمة  الراقية  الفئة  ويعكس 
تصميم  ويعمل  التجارية.  هونشي 
من  املستوحى  األمامية،  املصابيح 
إظهار  على  جلناحيه،  الفارد  النسر 
في  ومميزة،  ديناميكية  شخصية 
الداخلي  التصميم  يتسم  حني 
مع  والذكاء،  بالبساطة  الفاخر 
والقدمني  للرأس  فسيحة  مساحة 
سواء،  حد  على  والركاب  للسائق 
األخرى  احلديثة  امليزات  توفر  فيما 
من  قدر  أقصى  املقصورة  في 

الراحة.
 H9 طراز  يأتي  ذلك،  إلى  إضافة 
مثل  احلصرية،  امليزات  من  بالعديد 
الطول،  كامل  البانورامي  السقف 
في  املقاعد  وتبريد  تدفئة  ونظام 
واخللفية،  األمامية  الصفوف 
املبتكر،  والترفيه  املعلومات  ونظام 
ميزات  من  الكثير  إلى  باإلضافة 
أنظمة  مثل  املتطورة  السالمة 
والكبح  السائق،  انتباه  مراقبة 
مغادرة  عند  والتنبيه  التلقائي، 
العمياء  النقاط  ومراقبة  املسار، 
أخرى،  متقدمة  أمان  وأنظمة 
في  به  يحتذى  مثاالً  يجعلها  مما 

الفاخرة. السيارات  من  فئتها 
السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
املنتدب  العضو  الزياني،  زايد  راشد 
بالقول:  للسيارات،  الزياني  لشركة 
سيارات  بإطالق  سعداء  “نحن 
مملكة  في  األولى  للمرة  هونشي 
شركة  في  نحرص  حيث  البحرين، 
تزويد  على  دائًما  للسيارات  الزياني 

حصرية  جتارية  بعالمات  عمالئنا 
تطلعاتهم.  تلبي  اجلودة  عالية 
تلبية  هونشي  إطالق  يأتي  لذلك، 
في  السيارات  مشتري  لرغبة 
يقبلون  ال  الذين  البحرين  مملكة 
واألناقة  والرقي  التفرد  من  بأقل 
حياتهم  أسلوب  مع  تتناسب  التي 

” . ملتميز ا
للسيارات  الزياني  شركة  قطعت 
بالنجاح  مكلالً  طويالً  شوطاً 
تأسيسها  منذ  الضخمة  واالجنازات 
النجاح  هذا  ويعود   .1994 عام  في 
إلى  اجلميع  إعجاب  ونال  أبهر  الذي 
الرؤية  وهو  أال  وأساسي  هام  عامل 
مت  التي  الشركة  إلدارة  الثاقبة 
عقود.  ثالثة  حوالي  قبل  ترسيخها 
للسيارات  الزياني  شركة  تهدف 
املنتجات  أفضل  تقدمي  إلى  دائًما 
عالم  في  اجلودة  عالية  واخلدمات 
عمالئها  لعمالئها  السيارات 
والفاخرين.  واملتميزين  التجاريني 
الوكيل  الشركة  تعد  واليوم، 
العالمات  من  للعديد  احلصري 
شركة  مثل  الرائدة،  التجارية 
جي  وإم  موتورز  ميتسوبيشي 

وغيرها. وهونشي  وفوسو  موتور 
الرجاء  املعلومات،  من  للمزيد 
زيارة  أو   17703703 على  االتصال 
www.zmo- اإللكتروني  )املوقع 

مبتابعة  تفضلوا   .)tors.com
إنستغرام  على   hongqi.bh@
على   Hongi_Bh@و وفيسبوك، 

األخبار.  آخر  على  لالطالع  تويتر 

الزياين للسيارات تكشف عن شعارها اجلديد

’الزياين للسيارات‘ تكشف عن العالمة الصينية الفاخرة ’هونشي‘ للمرة األوىل يف مملكة البحرين
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املستمر  سعيها  من  انطالقًا 
السريع  التطور  ومواكبة  للتميز 
كشفت  السوق،  يشهده  الذي 
مؤخرًا  للسيارات  الزياني  شركة 
حيث  املطّور،  اجلديد  شعارها  عن 
رؤية  اجلديد  الشعار  يجسد 
الذي  املعاصر  والنهج  الشركة 
زاهر  ملستقبل  واستعدادها  تتبعه 

والنمو. االزدهار  من  باملزيد  يزخر 
جهودها  للسيارات  الزياني  وتواصل 

وكاالت  سوق  في  ريادتها  لتعزيز 
كونها  وإقليمًيا،  محلًيا  السيارات 

لعالمات  واحلصري  الرسمي  املوزع 
السيارات  عالم  في  مرموقة  جتارية 
موتورز،  ميتسوبيشي  شركة  مثل 
وفوسو  وهونشي،  موتور،  جي  وإم 
تقدميها  إلى  إضافة  وغيرها، 
ال  وعروض  اجلودة  عالية  خلدمات 
التجاريني  عمالئها  إلى  لها  مثيل 

التجاريني. وغير 

للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
املعتمد  والوكيل  احلصري  املوزع 
مملكة  في  هونشي  لسيارات 
هونشي،  إطالق  عن  البحرين، 
في  الفاخرة  الصينية  العالمة 
في  مرة  ألول  السيارات،  عالم 
حفٍل  خالل  وذلك  البحرين،  مملكة 
سعادة  رعاية  حتت  أقيم  خاص 
وزير  الزياني،  راشد  بن  زايد  السيد 

والسياحة.  والتجارة  الصناعة 
 ،1958 عام  في  هونشي  تأسست 
الصينية  التجارية  العالمة  وهي 
 FAW ’ لشركة  اململوكة  الفاخرة 
وهي  السيارات،  لصناعة   ‘Car
 .‘FAW ’ جملموعة  تابعة  شركة 
التجارية  العالمة  هذه  رفعت  وقد 
عالم  في  املعايير  املتميزة 
متثل  حيث  الفاخرة،  السيارات 
السيارات  صناعة  فخر  هونشي 
املعروف  ومن  الصينية،  الفاخرة 
اخملصصة  التجارية  العالمة  أنها 
وكبار  املهمني  الدولة  ملسؤولي 

األجانب. الضيوف 
هذا وتتوفر أربع طرازات من هونشي 
سوق  في  رسمًيا  اطالقها  بعد  اآلن 
البحرين،  مملكة  في  السيارات 
 HS7و  HS5 سيارتي  بينها  من 
 ،)SUV ( األغراض  متعددة  الرياضية 
 H5 سيدان؛  سيارتي  إلى  باإلضافة 
بأناقة  تتسم جميعها  والتي   ،H9 و 
والتكنولوجيا  والتصميم،  الشكل 
والتجربة  الرائع،  واألداء  املبتكرة، 
تشكيل  ستعيد  التي  االستثنائية 

الزياين للسيارات تكشف عن شعارها اجلديد

’الزياين للسيارات‘ تكشف عن العالمة الصينية الفاخرة ’هونشي‘ للمرة األوىل يف مملكة البحرين

أعضاء نادي BMW M Power Club البحرين جيتمعون جمددًا يف الغبقة الرمضانية 
 M لالحتفال مبرور 50 عامًا على تأسيس العالمة التجارية 

 BMW M Power نادي  أفراد  اجتمع 
أمسية  خالل  البحرين،  في   Club
“الغبقة”، التي متثل إحدى التقاليد 
الشعبية  واملوروثات  الرمضانية 
لالحتفال  البحرين،  في  الرائعة 
مبناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس 
 ،M الرائدة  التجارية  العالمة 
هذه  لترسيخ  ممتعة  أوقات  وقضاء 

اللحظات التاريخية في املنامة.
معالي  حضور  األمسية  شهدت 
راشد  بن  سلمان  الشيخ  سمو 
 ،BMW M نادي  رئيس  خليفة،  آل 
السيارات  التنفيذي لشركة  واملدير 
األوربية السيد ماجد خالد الزياني، 
السيد  للشركة  العام  واملدير 
النادي،  ،أعضاء  ماك  مكجولدريك 
وعشاق العالمة التجارية، لالحتفال 
فرصة  أتاحت  التي  املناسبة  بهذه 
مميزة حملبي التواصل وتبادل األحاديث 
املميزة، وأسطول  الفئة  تاريخ  حول 
منذ  الفائقة  الرياضية  سياراتها 

تأسيسها.
 BMW M Power Club نادي  انضم 
البحريني، أحد أقدم األندية وأعرقها 
في البحرين، للمشاركة في األجواء 
هذه  لتكون  العام،  هذا  االحتفالية 
2019 بعد  املناسبة األولى منذ عام 
باإلجناز  الفرح  عن  للتعبير  اجلائحة، 

.BMW التاريخي جملموعة
 ،2022 عام  في   BMW حتتفل 
اإلجنازات  من  واسعة  بجموعة 
عاماً،   50 مدار  على  حققتها  التي 
مواصفات  على  الضوء  مسلطة 
املميزة،   M سيارات  أسطول 
تعبر  التي  اجلذابة  وتصاميمها 
املتينة.  والشخصية  األداء  قوة  عن 
من  أكثر  مشاركة  احلدث  وشهد 
 BMW M Power 40 عضواً من نادي

Club في البحرين، ملشاركة جتاربهم 
.M مع العالمة التجارية

ديفيد  قال  املناسبة،  وبهذه 
شركة  عام  مدير  مكجولدريك، 
نادي  وعضو  األوروبية،  السيارات 
BMW M Power Club في البحرين: 
أمسية  ضمن  تواجدي  “أسعدني 
مكلل  بتاريخ  لالحتفال  “الغبقة”، 
برفقة   M لفئة  والتميز  بالنجاح 
 BMW M Power نادي  أعضاء 

متيزت  سنة  في  البحرين،  في   Club
التاريخية  اإلجنازات  من  بالعديد 
سررنا  لقد  التجارية.  للعالمة 
بالعودة والتجمع مجدداً بعد غياب 
برؤية  وسعدنا  عامني،  من  أكثر  دام 

 .M Power أعضاء نادي
وكان لنا الشرف أن جنتمع على اخلير 
بثقافتنا  لنحتفل  أخرى  مرة  معاً 

.”M وشغفنا املشترك بسيارات
أطراف  وتبادل  “التواصل  وتابع: 

احلقيقيني  املعجبني  مع  األحاديث 
نفخر  شيء  هو   M Power بعالمة 
بني  فاعالً  جزءاً  لنكون  جميعاً، 
أعضاء النادي. لقد كانت جتربة رائعة 
لالحتفال  احلقيقي  املعنى  جسدت 
فضالً  التجارية،   العالمة  بتاريخ 
التقليدية  الثقافية  األنشطة  عن 

املميزة”.
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العالم.  الرئيسية حلملة كأس  الرسالة  تعد  التي 
كأس  في  مباراة  حلضور  واحد  فائز  اختيار  سيتم 

2022 في قطر. العالم 

  

األوربية  السيارات  شركة  احتفت 
في  العاملني  موظفيها  من  بعدد 
التابعة  الشركات  وأقسام  دوائر 
الشركة  معارض  في  وذلك  لها 
للشركة  العام  املدير  بحضور 
ويأتي  التنفيذية،  اإلدارة  وأعضاء 
تقديراً  املوظفني  مع  االحتفال  هذا 
الربع األول  جلهودهم القيمة خالل 
على  بحصولهم  منها  واحتفاًء 
املمنوحة  التقديرية  الشهادات 
جهودهم  نظير  املصانع  قبل  من 
يعكس  العام   مما  هذا  املتفانية 

قيادتها  وحرص  الشركة  اهتمام 
بني  الفرص  تكافؤ  دعم  على 
على  واإلناث  الذكور  موظفيها 
على  وسعيها  كفاءتهم  أساس 
القيادية،  للمناصب  ارتقائهم 
ديفيد  السيد  أشاد  احلفل  وخالل 
الريادي  بالدور  مكجولدريك 
الشركة  كوادر  متثله  الذي  الكبير 
من  له  ملا  قبلهم  من  والتفاني 
عمليات  دعم  في  البالغ  األثر 
مختلف  على  وجناحها  الشركة 

األصعدة.

األوربية حتتفي مبوظفيها  السيارات 
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شركة هيونداي موتور تطلق 
“هدف القرن”

إطالق حملتها  عن  موتور  هيونداي  أعلنت شركة 
القرن”.  “هدف  شعار  حتت  لالستدامة  العاملية 
أبريل،   22 في  األرض  يوم  في  احلملة  وتنطلق 
وستستمر خالل بطولة كأس العالم لكرة القدم 
نوفمبر   21 من  الفترة  في  ستقام  التي  القادمة 

.2022 18 ديسمبر  إلى 
هيونداي  أصدرت  العاملي،  اإلطالق  من  وكجزء 
يضم  عاملياً  تلفزيونياً  وإعالناً  بيانياً  فيلماً  موتور 
البوب  وفرقة  القدم ستيفن جيرارد  كرة  أسطورة 
في  الشركة  طموح  ملشاركة   ،BTS العاملية 
وتشجيع  القدم  كرة  خالل  من  البشرية  توحيد 
برنامج  ويعد  مستدام.  ملستقبل  العاملي  الدعم 
احلياد  لتحقيق  هيونداي  مهمة  من  جزءاً  احلملة 
انبعاثات  وحتييد   ،2045 عام  بحلول  الكربوني 
إنتاجها  مراحل  جميع  في  الكربون  أكسيد  ثاني 

. وتشغيلها
حملة  هيونداي  ستطلق  احلملة،  لهذه  ودعما 
القرن  هدف  حملة  مع  تتماشى  قيادة  اختبار 

العالم.  الرئيسية حلملة كأس  الرسالة  تعد  التي 
كأس  في  مباراة  حلضور  واحد  فائز  اختيار  سيتم 

2022 في قطر. العالم 

  

الرسمي  املوزع  موتورز،  فيرست  أعلنت 
سيارة  إطالق  عن  البحرين،  في  جلينيسيس 

G90 اجلديدة كليا في الربع القادم من العام.
خاصة  فعالية  موتورز  فيرست  ونظمت 
يناير من عام  اجلديدة كليا في   G90 لسيارة 

2022 للعمالء احلصريني من كبار الشخصيات 
في فندق فورسيزونز في البحرين. ومع ذلك، 
عرض  صالة  في  الرسمي  اإلطالق  سيتم 
سيتم  حيث  القادم  الربع  في  جينيسيس 

عرض السيارة.

G90 اجلديدة كليا جينيسيس تعلن عن 
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البطولة السادسة  ’الزياين للسيارات‘ ترعى 
الفلبينية يف دول  للكرة الطائرة للجالية 

التعاون اخلليجي  جملس 
للسيارات،  الزياني  شركة  قامت 
الرائدة  السيارات  وكاالت  إحدى 
التعاون  مجلس  دول  منطقة  في 
البطولة  بدعم  مؤخرًا  اخلليجي، 
للجالية  الطائرة  للكرة  السادسة 
التعاون  مجلس  دول  في  الفلبينية 
اخلليجي، والتي استضافتها مملكة 
البحرين بتاريخ 3 مايو 2022، وسط 
مشاركة عدة فرق من البحرين ودول 

مجلس التعاون اخلليجي. 
الزياني  شركة  كانت  وقد  هذا 
للسيارات قد شاركت كراٍع رسمي 
في  للسيدات  البحرين  لفريق 
تنظمها مجموعة  والتي  البطولة، 
التابعة  الفلبينية  الطائرة  الكرة 
للنادي الفلبيني في مملكة البحرين 
البطولة  وأقيمت   .2013 عام  منذ 
الرياضي  احملرق  نادي  في  العام  هذا 
وحضرها ممثلون عن سفارة الفلبني 
في مملكة البحرين، وأعضاء اجلالية 
ودول  البحرين  في  الفلبينية 
بينما  اخلليجي،  التعاون  مجلس 
من  كل  املشاركة  الفرق  مثلت 
العربية  واململكة  الكويت  دولة 
العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية 

املتحدة. 
من  السيدات  فريق  فاز  وقد  هذا 
الزياني  برعاية  البحرين  مملكة 
وذلك  بالبطولة،  للسيارات 
الرياض  فريق  على  انتصاره  بعد 
النهائية،  املباراة  في  مبجموعتني 
لفئة  كبطل  الفريق  تتويج  ليتم 
السادسة  البطولة  في  النساء 
الفلبينية  للجالية  الطائرة  للكرة 

في دول مجلس التعاون اخلليجي.

شركة  رعاية  أن  إلى  اإلشارة  جتدر 
السيدات  لفريق  للسيارات  الزياني 
من مملكة البحرين في البطولة تأتي 
بدعم  الراسخ  التزامها  إطار  في 
واألنشطة  الفعاليات  مختلف 
االجتماعية والرياضية، وذلك متاشياً 
مع رؤية القيادة الرشيدة في اململكة 
منط  وتعزيز  الرياضة  ثقافة  لنشر 
بني مختلف شرائح  الصحي  احلياة 

اجملتمع البحريني.
شركة  مع  دائم  اتصال  على  ابقوا 
الزياني للسيارات عبر االتصال على 
17703703، أو زيارة املوقع اإللكتروني 
ميكنكم  أو   ،)www.zmotors.com(
للسيارات  الزياني  حسابات  متابعة 
اإلجتماعي  التواصل  وسائل  على 
على )@ZMotorsbh( على فيسبوك 
إنستغرام  على   )zayanimotors( أو 

لالطالع على آخر األخبار. 

  
شركة السيارات األوروبية تطلق عروض الربيع خلدمات ما بعد البيع ومتديد فرتة الضمان 
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الشرق  جينيسيس  مقر 
االوسط و افريقيا الرئيسي 

يكرم فريست موتورز
جينيسيس  لشركة  الرئيسي  املقر  قدم 
فيرست  لشركة  وأفريقيا  األوسط  الشرق 
وجهودها  لدعمها  تقديرية  لوحة  موتورز 
2021 واحداً من أجنح  املتواصلة في جعل عام 
الشرق  جينيسيس  لشركة  بالنسبة  األعوام 

االوسط و افريقيا.
 ،GV70 و   G70 F / L  ، طرازين  إطالق  بعد 
مغزى  ذات  بارزة  عالمات  اإلطالقني  كال  ميثل 
للعالمة التجارية. كما مت دعم النتائج القوية 
عرض  خالل  من   2021 عام  خالل  للمنطقة 
اخلليج  ملنطقة  سمح  الذي  اخلاص   G90
والروابط مع بعض  العالقات  بتعزيز  لالقتصاد 

أهم العمالء في املنطقة.

  

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

الشخصية وأسلوب قيادتهم.
روفر  الند  جاكوار  سيارات  صممت 
آمنة  العمالء  سيارات  على  للحفاظ 
ومضمونة، حيث إن شركة السيارات 
حملة  إطالق  عن  أعلنت  األوروبية 
فريدة من نوعها خلدمات ما بعد البيع. 
فترة  لتمديد  خطط  ذلك  ويشمل 
حيث  أكثر،  مطور  بشكل  الضمان 
شركة  في  للشراء  متاحة  ستكون 
استيفاء  بعد  األوروبية  السيارات 

الشروط احملددة لذلك.
وأقراص  لوسادات  السابق  السعر 
لسيارة  واألمامية  اخللفية  املكابح 
دينار   750 هو   F-PACE جاكوار 
 549 فهو  احلالي  السعر  أما  بحريني 
بنسبة  خصم  أي  بحريني،  دينار 
الطرازات.  جميع  ذلك  ويشمل   26%
وسادات  على  خصم  إلى  باإلضافة 
روفر  رينج  سيارات  مكابح  وأقراص 
لعام   V8و  V6 سبورت  روفر  ورينج 
 SVR طرازات  باستثناء   2014-2018

نفاذ  حتى  بحريني  دينار   650 بقيمة 
الكمية.

األوروبية  السيارات  شركة  تقدم 
خدمات بعناية فائقة من قبل تقنيني 
مهنيني عبر استخدام قطع غيار الند 
ومضمونة  ممتازة  جلودة  األصلية  روفر 
اليوم. باإلضافة إلى خصم  في نفس 
لشفرات  مجاني  وتركيب   30%
املساحات. كما تتوفر وسادات وأقراص 
مكابح جاكوار XF األمامية واخللفية 

بقيمة 349 د.ب )خصم 40%(.
الضمان  فترة  متديد  حملة  تتضمن 
شراؤها  ميكن  التي  عديدة،  خيارات 

احلالي،  5 سنوات  على ضمان  إضافًة 
كم   12,500 أو  أشهر   6 ضمان  مثل 
كم   25,000 أو  شهراً   12 وضمان 
وضمان   50,000 أو  شهراً   24 وضمان 
أيهما  كم،   75,000 أو  شهراً   36
فترة  متديد  عروض  وتنطبق  أوالً.  يأتي 
الضمان القائمة على جميع سيارات 
جاكوار الند روفر من عام 2013 وحتى 

عام 2018.
فترة  خيارات  مع  للعمالء  ميكن  كما 
على  احلصول  اجلديدة،  الضمان  متديد 
عناية فائقة من قبل تقنيني مهنيني 
روفر  الند  غيار  قطع  استخدام  عبر 

ذلك،  إلى  باإلضافة  فقط.  األصلية 
ضد  شاملة  تغطية  توفير  سيتم 
والكهربائية  امليكانيكية  األعطال 
التغطية  ملستوى  الوصول  وحتى 

املطلوب.
وفي تعليق له على الطرازات اجلديدة 
املميزة، قال آندي وولي، مساعد املدير 
األوروبية:”  السيارات  جملموعة  العام 
باالستفادة  للمبادرة  العمالء  أشجع 
من حملة ما بعد البيع وعروض متديد 
تغطية  توفر  والتي  الضمان  فترة 
خلل”.  أي  حدوث  حال  في  شاملة 
للعمالء  ميكن  “كما  قائال:  وأضاف 
الغيار  قطع  جميع  أن  من  التأكد 
وملحقات جاكور الند روفر تتوافق مع 
معايير السالمة. يتوافر ايضاً خدمة 
املساعدة على الطريق لسيارات الند 

روفر “.
األوروبية  السيارات  شركة  تضمن 
تقدمي جاكوار الند روفر ألفضل معايير 
التي  مبادراتها  عبر  والكفاءة  األداء 
تهتم بالعمالء وتوفر لهم مجموعة 

من اخلدمات والدعم الشامل.
زيارة  ميكنك  املعلومات،  من  للمزيد 
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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روفر  الند  جاكوار  شركة  أعلنت 
لالبتكار  جديدة  استراتيجية  عن 
اجليل  تكنولوجيا  لتسريع  املفتوح، 
أجل  من  وذلك  واالستدامة  اجلديد 
العصرية  للفخامة  رؤيتها  دعم 

لألعمال وشركائها وعمالئها. 
اجلديدة  االستراتيجية  وستعمل 
دفع  على   )Open Innovation(
الناشئة  الشركات  مع  التعاون 
واملنظمات  الكبيرة  والشركات 
املماثل  التفكير  ذات  اخلارجية 
واخلدمات  واالتصال  الكهرباء  بشأن 
واملشاريع  وامليتافيرس  الرقمية 
الذكية، والتصنيع وسلسلة التوريد 

واالستدامة.
العاملية  االستراتيجية  من  كجزء 
الند  جاكوار  ستطلق  اجلديدة، 
نوعه  من  ابتكار  مركز  أول  روفر 
بالشراكة  املتحدة،  اململكة  في 
املؤسسي  االبتكار  منصة  مع 

 Plug and( أند بالي  باّلج  واملستثمر 
ستوفر  ذلك،  إلى  باإلضافة   .)Play
“كوبو  هما  منفصلتان  شراكتان 
إلى  الوصول  “فيرجان”  و  إيتاو” 
في  باحلياة  النابض  البيئي  النظام 

أمريكا الالتينية.
وهذا اإلعالن هو جزء من إستراتيجية 
الند  جاركوار  من  التصور”  “إعادة 
املصدر  الشركة  تصبح  ألن  روفر، 
املرغوبة  الفاخرة  السيارات  ألكثر 
فطنة.  األكثر  للعمالء  العالم  في 
املبتكرين  مع  التعاون  خالل  من 
برنامج  سيساعد  القطاع،  وخبراء 
Open Innova� املفتوح  االبتكار 

اخلدمات  حتديد  على  الشركة   tion
والعمليات  واألدوات  واملنتجات 
املتمثل  هدفها  لتحقيق  الرقمية 
بحلول  انبعاثات  صفر  صافي  في 
عام 2039، مع إنشاء سالسل قيمة 

جديدة لألعمال.

اضغط هنا ملشاهدة الفيديو
وبصفتها شريكًا مؤسًسا لشركة 
تعمل  البريطانية،  بالي  أند  باّلج 
نظام  بناء  على  روفر  أند  جاكوار 
بيئي للشركات الناشئة والشركات 
عمل  فرص  ستخلق  التي  الصغيرة 
وستوفر  الرقمي.  لالقتصاد  وفرص 
نظام  إلى  الوصول  أيًضا  املنصة 
مما  احملتملني،  للشركاء  عاملي  بيئي 
التقنيات  اختبار  من  املنظمة  ميكّن 
وستقام  األعمال.  ومناذج  اجلديدة 
األنشطة بالقرب من املقر الرئيسي 
لشركة جاكوار الند روفر في ويست 
السيارات  صناعة  قلب   ، ميدالندز 

في اململكة املتحدة.
جاكوار  وقعت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
في  شراكة  اتفاقيتي  روفر  الند 
إتاو وفرجان. وتعد  البرازيل مع كوبو 
البرازيل مركزًا مهًما لالستفادة من 
للشركات  املزدهر  البيئي  النظام 

الناشئة في أمريكا الالتينية، فضالً 
عن كونها موطنًا ألحد مرافق إنتاج 

جاكوار الند روفر.
ميثل  خاص  كيان  فهو  فيرجان،  أما 
قطاعي الصناعة واألعمال في والية 
شبكة  خالل  من  جانيرو.  دي  ريو 
املؤسسات،  من  فرد   10000 قوامها 
مع  كثب  عن  فيرجان  وستعمل 
الشركات  لربط  روفر  الند  جاكوار 
تطوير  على  تعمل  التي  الناشئة 
عمليات تصنيع السيارات املتقدمة 
اخملتبرات  إلى  الوصول  وتوفير 

املتقدمة لبرامج البحث والتطوير.
عينت  املفتوح،  االبتكار  لتمكني 
 70 من  أكثر  روفر  الند  جاكوار 
“بطاًل” من مختلف مجاالت العمل 
االستدامة  ذلك  في  مبا   - الرئيسية 
والبحث  والتصميم  والهندسة 
طليعة  في  ليكونوا   - والتصنيع 

قيادة االستراتيجية.

  

جاكوار الند روفر تطلق اسرتاتيجية االبتكار املفتوح لتسريع رؤيتها العصرية للفخامة 
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روفر  الند  جاكوار  شركة  أعلنت 
لالبتكار  جديدة  استراتيجية  عن 
اجليل  تكنولوجيا  لتسريع  املفتوح، 
أجل  من  وذلك  واالستدامة  اجلديد 
العصرية  للفخامة  رؤيتها  دعم 

لألعمال وشركائها وعمالئها. 
اجلديدة  االستراتيجية  وستعمل 
دفع  على   )Open Innovation(
الناشئة  الشركات  مع  التعاون 
واملنظمات  الكبيرة  والشركات 
املماثل  التفكير  ذات  اخلارجية 
واخلدمات  واالتصال  الكهرباء  بشأن 
واملشاريع  وامليتافيرس  الرقمية 
الذكية، والتصنيع وسلسلة التوريد 

واالستدامة.
العاملية  االستراتيجية  من  كجزء 
الند  جاكوار  ستطلق  اجلديدة، 
نوعه  من  ابتكار  مركز  أول  روفر 
بالشراكة  املتحدة،  اململكة  في 
املؤسسي  االبتكار  منصة  مع 

  

األوروبية،  السيارات  كشفت شركة 
لسيارات  احلصري  واملوزع  املستورد 
في  الفاخرة  روڤر  الند  جاكوار 
روڤر  رينج  سيارة  عن  البحرين، 

سبورت اجلديدة كلياً.
متثّل  نوعها،  من  فريدة  سابقة  في 
الدفع  ذات  الثالث  اجليل  سيارات 
من  األداء-  -عالية  الفاخرة  الرباعي 
الند روڤر، طليعة السيارات املرغوبة 
فيها  مبا  السيارات  عشاق  قبل  من 
وقدرة  تكنولوجية  ابتكارات  من 
خارقة على األداء. إذ متزج بني احلضور 
واالستجابة  الطريق  على  اآلسر 
التاّمة عند القيادة، كما أنها تتسم 
هيكلها  يحوي  حيث  اإلبداع  بريادة 
واملزايا  التقنيات  أحدث  االستثنائي 
التي مت تصميمها سيارات الند روڤر 
على  عصريّة  األكثر  السيارة  لتكون 

اإلطالق.
روڤر  رينج  سيارة  وتعتمد  هذا، 
هندسة  على  اجلديدة  سبورت 
املعايير  ذات  الطولية،  التصميم 
واحلديثة  املرنة  مبكوناتها  الفائقة 
MLA-( روڤر  رينج  بها  تتفرّد  التي 

املثالية  األسس  توفر  وبذلك   ،)Flex
وواجهتها  احلركّية  لديناميكيتها 
باقتها  وتشتمل  املهيبة.  املثالّية 
بالقوة  تُعرف  التي  الدافعة  احلركّية 
إضافيني  مكونني  على  والفعالّية 
هجينني من ست أسطوانات تعمل 
بذلك  وتوفر  النظيفة،  بالطاقة 

يصل  خالص  كهربائّي  قيادة  مدى 
ميكّن  وذلك  ميالً(،   70( كم   113 إلى 
ثاني  انبعاثات  تقليل  من  محركها 
جم/كم1   18 حلد  الكربون  أكسيد 

وحسب.
التقنّية  التحفة  هذه  تخلو  وال 
تشتهر  التي  التقليديّة  القوة  من 
االعتياديّة.  روڤر  الند  محركات  بها 
التوربيني   V8 محرك  يوفر  حيث 
إلى  يصل  عزًما  اجلديد  املزدوج 
لفئة  متميز  أداء  وهو  حصانًا،   530
احملرك  ومينح  الرياضية.  للسيارات 
السيارة  تصل  حيث  مذهال  تسارًعا 
في  ساعة   / كم   100 إلى   0 من 
في  ميالً   0-60( ثانية   4.5 من  أقل 
تشغيل  مع  ثواٍن(   4.3 في  الساعة 
للعمالء  ميكن  خارق.  ديناميكي 
محركات  بني  ما  االختيار  أيًضا 
اخلفيفة  الهجينة  والديزل  البنزين 
فحسب،  هذا  وليس  األداء.  فائقة 
الدفع  محرك  خيار  توفير  سيتم  إذ 
 ،2024 عام  في  اخلالص  الكهربائي 
في  رحلتها  روڤر  الند  لتواصل 
الكهربائّية  الديناميكيات  مجال 

للبيئة. الصديقة 
وفي تعليق له على النماذج اجلديدة 
مساعد  وولي،  آندي  قال  املميزة، 
السيارات  جملموعة  العام  املدير 
شركة  عن  “بالنيابة  األوروبية: 
السيارات األوروبية جاكوار الند روڤر، 
رينج  سيارة  عن  اإلعالن  يسعدني 

التي  املثيرة  اجلديدة  سبورت  روڤر 
عرض  صالة  في  عنها  الكشف  مت 
السيارة  إنها  األوروبية.  السيارات 
االستخدامات  املتعددة  الرياضية 
األمر  يتعلق  عندما  شهرة  واألكثر 
توفير  إلى  نهدف  واألداء.  بالفخامة 
سيارات الدفع الرباعي األكثر تطوراً 
لالستمتاع  ودعوتهم  لعمالئنا 

بتجربة القيادة لدينا “.
لسيارة  املّطور  التصميم  وميتد 
رينج روڤر سبورت اجلديدة إلى حتوير 

كلًيا.  اجلديد  الداخلي  تصميمها 
لتشبه  جديد  بتصور  صيغت  حيث 
اتساقًا  وذلك  الطائرات،  قيادة  قمرة 
مع مفهوم رينج روڤر بشعار “قيادة 
التجربة  توفير  وألجل  املوقف”. 
تضّمنت  السيارات،  لعشاق  املثالّية 
تقنيات  أحدث  الفنّية  الطفرة  هذه 
السائق،  دعم  وبرمجيات  الراحة، 
الداخلّية  املكّونات  ألجود  مضاًفا 
من  لتجعل  والتصميمّية  العملّية 

كل رحلة جتربة ال تنسى.

ألول مرة يف البحرين، “السيارات األوروبية” تتألق حنو مستقبل السيارات اهلجينة
مع رينج روڤر سبورت 2023 اجلديدة كليًا

جاكوار الند روفر تطلق اسرتاتيجية االبتكار املفتوح لتسريع رؤيتها العصرية للفخامة 
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على  موتور  هيونداي  شركة  حصلت 
جوائز  توزيع  حفل  في  جوائز  ثالثة 
أقدم  واختار حكام من   .2022 أوتوكار 
مجلة للسيارات في العالم ساجن يوب 
ورئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب  لي، 
للتصميم،  العاملي  هيونداي  مركز 
وكرموا  العام،  لهذا  التصميم  بطل 
السائق  كسيارة   i20 N هيونداي 
بريطانيا  في  معقولة  بأسعار  األكثر 
سيارة  كأفضل  في  سانتا  وهيونداي 

كبيرة.
املرموقة   Autocar جوائز  تعترف 
السيارات  صناعة  في  ما  بأفضل 
أو  مبتكرة  تقنيات  كانت  سواء   ،
األولى،  وللمرة  استثنائيا.  تصميما 
جائزة  من  كال   2022 عام  حفل  ضم 
بريطانيا  في  سائق  سيارة  أفضل 
وجوائز أفضل السيارات في بريطانيا، 
لعالم  شموالً  أكثر  رؤية  أعطى  مما 
هذا  مضى.  وقت  أي  من  السيارات 
العام، أقيم حفل شخصي في جناح 

سيلفرستون املثير لإلعجاب.
التصميم  بطل  لقب   Autocar متنح 
في  كبيراً  تأثيراً  أحدث  لفرد  للعام 
فقط  ليس  السيارات،  تصميم  عالم 
في العام السابق ، ولكن طوال حياته 
املهنية. وقد حظي عمل ساجن يوب لي 
العاملي  ملركز هيونداي  األخير كرئيس 
للتصميم بإشادة عاملية، مبا في ذلك 
بجائزة  مؤخرا  فازت  التي   ،5 أيونك 
العالم،  في  سيارات  تصميم  أفضل 
العالم  في  سيارة  أفضل  وجائزة 
للعام، وجائزة أفضل سيارة كهربائية 

في العالم للعام.
لكن اتساع نطاق التميز في تصميم 
أثار  الذي  هو  لي  قيادة  حتت  هيونداي 
 iF Design جوائز  في  احلكام.  إعجاب 
في  هيونداي  فازت   ،  Awards 2021
ملدة  وفازت   ، منفصلة  فئات  تسع 
عام  أوائل  في  متتالية.  سنوات  تسع 
جوائز  بأربع  هيونداي  فازت   ،  2021
عن  ذلك  في  مبا   ،GOOD DESIGN
سيارة Prophecy االختبارية ، والتي مت 
األفضل”  “األفضل من  أيضا  اختيارها 

في جوائز Red Dot للتصميم.
أوتوكار:  محرر  تيشو،  مارك  وقال 
“انضم سانغ يوب لي إلى هيونداي في 
املصممني  كبير  وبصفته   ،2016 عام 
في هيونداي وجينيسيس، فإنه يشرف 
أي  في  إنتاج  سيارة   50 إنشاء  على 

للتصميم،  11 مركزا عامليا  وقت عبر 
وكجزء  شخص”.   700 من  فريق  مع 
تصميم  في  حتوال  دبر  فقد  دوره،  من 
به،  اإلعجاب  زيادة  شهد  هيونداي 
أليونيك  أيضا  ولكن   5 أيونك  وأبرزها 
عاينتها  القادمتني، كما   7 وأيونيك   6

مفاهيم النبوءة والسبعة”.
وقال لي: “بالنظر إلى الوراء من خالل 
بطل  بجائزة  السابقني  الفائزين 
لشرف  إنه  أوتوكار،  من  التصميم 
جانب  إلى  اآلن  أجلس  أن  حقيقي 
أعتبرهم  الذين  األشخاص  بعض 
شكراً  بي.  اخلاصني  التصميم  أبطال 
لعمل  تقديره  على  أوتوكار  لفريق 
للتصميم  العاملي  هيونداي  مركز 
أتسلم  وإنني  املرموق.  التكرمي  بهذا 
جميع  عن  نيابة  بامتنان  اجلائزة  هذه 

املتفانني  ومهندسينا،  مصممينا 
نهاية،  ال  ما  إلى  واملبدعني  واملوهوبني 
عالمتنا  ابتكار  يواصلون  والذين 

التجارية من جميع أنحاء العالم.”
بفئتني  موتور  هيونداي  فازت  كما 
جوائز  توزيع  حفل  في  املنتجات  من 
السائق  سيارة  ذلك  في  مبا  أوتوكار، 
األكثر بأسعار معقولة في بريطانيا ل 
i20 N، والتي قال عنها تيشو: “حققت 
i20 N الفوز هنا بفارق كبير. ومع منح 
من  درجة  سيارة  كل  حكام  خمسة 
اقتراح  هي  السيارة  هذه   ،25 أصل 
للسائقني  وجاد  وعنيد  متماسك 
يحرك  اقتراح  وهو   ، املتحمسني 
بشكل   N الفرعية  التجارية  العالمة 

كبير ،”

هيونداي موتور تفوز بثالث جوائز أوتوكار 2022

وأفريقيا  األوسط  الشرق  جينيسيس  لشركة  الرئيسي  املقر  قدم 
لشركة فيرست موتورز لوحة تقديرية لدعمها وجهودها املتواصلة 
لشركة  بالنسبة  األعوام  أجنح  من  واحداً   2021 عام  جعل  في 

افريقيا. و  االوسط  الشرق  جينيسيس 
GV70، ميثل كال اإلطالقني عالمات  G70 F / L و  بعد إطالق طرازين ، 
القوية  النتائج  دعم  مت  كما  التجارية.  للعالمة  مغزى  ذات  بارزة 
الذي سمح  اخلاص   G90 2021 من خالل عرض  عام  للمنطقة خالل 
أهم  بعض  مع  والروابط  العالقات  بتعزيز  العربي  اخلليج  ملنطقة 

املنطقة. في  العمالء 

و  االوسط  الشرق  جينيسيس  مقر 
موتورز فريست  يكرم  الرئيسي  افريقيا 
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السيارات  شركة  أطلقت   
واملوزع  املستورد  وهي  األوروبية، 
الندروفر  جاكوار  لسيارات  احلصري 
حملة  البحرين،  في  الفاخرة 
الشامل  الفحص  تشمل  صيفية 
لضمان  الزيت  واستبدال  للمركبة 
األداء  في  العالية  اجلودة  استمرار 
 5 بعمر  الندروفر  لسيارات  وذلك 

سنوات. 
هذه  خالل  من  الشركة  وتسعى 
ترويجي  عرض  لتقدمي  احلملة 
39 دينارًا  لسيارات الند روفر بقيمة 
املدربون  الفنيون  سيقوم  بحرينًيا. 
باستبدال  روفر  الند  جاكوار  في 
تقييم  إلى  باإلضافة  والفلتر  الزيت 
فحص  لتشمل  املركبة  حالة 
واملكابح  والبطارية  الهواء  مكيف 
وسائد  و  املاسحات  وفحص 
لضمان  اإلطارات  وحالة  الفرامل 
الصيف. لفصل  استعداد سيارتك 

حجز  اآلن  العمالء  بإمكان  كما 
اإلنترنت على  موعد خدماتهم عبر 
اإللكترونية  مواقع جاكوار الندروفر 
و   www.jaguar-bahrain.com
 www.landroverbahrain.com
بسيطة لضمان  من خالل خطوات 
سلسة  جتربة  على  حصولهم 

وسهلة.
املدير  مساعد  وولي،  آندي  وقال 
األوروبية:”  السيارات  العام جملموعة 
أفضل  تقدمي  الى  باستمرار  نتطلع 
األعزاء  لعمالئنا  واحللول  اخلدمات 

حتقيق  أجل  ومن  مقبولة.  وبأسعار 
حملتنا  إطالق  مت  السعي  هذا 
لتلبية  تهدف  التي  الصيفية 
العمالء  حياة  وأسلوب  احتياجات 
بتصميم  فقمنا  واملتنوع،  اخملتلف 

عروض هذه احلملة الصيفية لزيادة 
التي  األصلية  الغيار  بقطع  الوعي 
لذا  والسالمة،  املوثوقية  تضمن 
هذه  من  لالستفادة  اجلميع  ندعو 

العروض”.

ذلك  يف  مبا  حبرينًيا،  ديناًرا   39 بقيمة  الصيفية  محلتها  تطلق  األوروبية”  “السيارات 
روفر الند  لسيارات  السالمة  فحص 

على  موتور  هيونداي  شركة  حصلت 
جوائز  توزيع  حفل  في  جوائز  ثالثة 
أقدم  واختار حكام من   .2022 أوتوكار 
مجلة للسيارات في العالم ساجن يوب 
ورئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب  لي، 
للتصميم،  العاملي  هيونداي  مركز 
وكرموا  العام،  لهذا  التصميم  بطل 
السائق  كسيارة   i20 N هيونداي 
بريطانيا  في  معقولة  بأسعار  األكثر 
سيارة  كأفضل  في  سانتا  وهيونداي 

كبيرة.
املرموقة   Autocar جوائز  تعترف 
السيارات  صناعة  في  ما  بأفضل 
أو  مبتكرة  تقنيات  كانت  سواء   ،
األولى،  وللمرة  استثنائيا.  تصميما 
جائزة  من  كال   2022 عام  حفل  ضم 
بريطانيا  في  سائق  سيارة  أفضل 
وجوائز أفضل السيارات في بريطانيا، 
لعالم  شموالً  أكثر  رؤية  أعطى  مما 
هذا  مضى.  وقت  أي  من  السيارات 
العام، أقيم حفل شخصي في جناح 

سيلفرستون املثير لإلعجاب.
التصميم  بطل  لقب   Autocar متنح 
في  كبيراً  تأثيراً  أحدث  لفرد  للعام 
فقط  ليس  السيارات،  تصميم  عالم 
في العام السابق ، ولكن طوال حياته 
املهنية. وقد حظي عمل ساجن يوب لي 
العاملي  ملركز هيونداي  األخير كرئيس 
للتصميم بإشادة عاملية، مبا في ذلك 
بجائزة  مؤخرا  فازت  التي   ،5 أيونك 
العالم،  في  سيارات  تصميم  أفضل 
العالم  في  سيارة  أفضل  وجائزة 
للعام، وجائزة أفضل سيارة كهربائية 

جينيسيس عالمة 
السيارات الفاخرة 

تعلن رسميًا رعايتها 
خليمة رمضان ايل 

فندق سوفيتيل الزالق
أن  البحرين  الزالق  أعلن فندق سوفيتيل 
الفاخرة،  للسيارات  جينيسيس  عالمة 
شهر  خليمة  الرسمي  الراعي  ستكون 
2022 و2023،  رمضان الكرمي خالل أعوام 
في  الواقع  القندق  في  تُقام  والتي 

منطقة الزالق.
عرض  سيتم  الرعاية،  هذه  على  وبناًء 
جينيسيس  طرازات  من  مجموعة 
الفاخرة بالقرب من اخليمة حتى يتمكن  

املُرتادون.
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 الند روڤر تستعرض طرازها اجلديد ديفندر 130 

الطراز  حققه  الذي  النجاح  بعد 
 ،110 ديفندر  والطراز   90 ديفندر 
إلى  آخر  بُعًدا   130 ديفندر  تضيف 
القوية  روڤر  الند  سيارات  عائلة 
التضاريس،  مختلف  تالئم  التي 
اآلخرين  والركاب  قائدها  لتمنح 
للمغامرة  مسبوقة  عير  فرص 
أشخاص  ثمانية  إلى  يصل  ما  مع 
من  صفوف  ثالثة  في  بالغني 

املقاعد بحجم كامل. 
يستمد   ،110 و   90 ديفندر  مثل 
 130 اجلديد  الهيكل  تصميم 

األصلية،  ديفندر  عائلة  من  اسمه 
في  طراز  أطول  من  املستوحاة 
نقل  للعمالء  تتيح  فهي  اجملموعة. 
عبر  أشخاص  ثمانية  إلى  يصل  ما 
التفوق  لتبرز  دون عناء،  أي تضاريس 

النهائي لقدرات ومميزات ديفندر.
التحسينات  من  مجموعة  مُتّيز 
اخلارجي  التصميم  في  والتقنيات 
اجلديدة،   120 ديفندر  والداخلي 
الراحة  بني  فريد  بشكل  توازن  التي 
لدى  املعتادة  والقدرات  واملتانة 

ديفندر.
البالتيني  باليوبيل  لالحتفال 
جاللة  روڤر  الند  متنح  للملكة، 
البريطاني  األحمر  والصليب  امللكة 
130 اجلديدة بتكليف  سيارة ديفندر 
اململكة  في  العمليات  لدعم  خاص 

الند  مهندسو  وسيعمل  املتحدة. 
روڤر مع ممثلني عن املؤسسة اخليرية، 
امللكة،  اجلاللة  صاحبة  ترعاها  التي 
تدخل  أن  قبل  ديفندر130  لتكييف 
اخلدمة في وقت الحق من هذا العام.

الدولي  االحتاد  روڤر  الند  تدعم 
والهالل  األحمر  الصليب  جلمعيات 
وتفخر   1954 عام  منذ  األحمر 
مع  عالقتها  على  باحلفاظ  الشركة 
العالم.  في  إنسانية  منظمة  أكبر 
األسطول  قاعدة  في  خبراء  وشارك 
جلمعيات  الدولي  لالحتاد  العاملي 
األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 
العاملي  االختبار  برنامج  في  دبي  في 
لديفندر قبل عرضه العاملي األول في 

عام 2019.
التنفيذي  املدير  كولينز،  نيك  قال 
روڤر:  الند  في  املركبات  لبرامج 

اجلديد   130 ديفندر  طراز  “يجلب 
بعًدا جديًدا للقدرة لعائلة سياراتنا 
تستوعب  وقوة.  دميومة  األكثر 
الفسيحة  الداخلية  مقصورتها 
براحة  وتنقلهم  أشخاص  ثمانية 
مغامرات  فرص  يتيح  مما  تامة، 
مع  للعائالت،  لها  مثيل  ال  متطورة 
فريدة خللق جتربة  توقيعات تصميم 

جديدة مميزة لـ ديفندر “.
األلوان  بلوحة    130 ديفندر  تتميز 
األحمر  خيار  مع  بها،  اخلاصة 
الذي  واحلصري  جلديد  سيدونا 
التشكيلة.  في   130 متيز  يضمن 
بحزمة  اخلارجي  الهيكل  ويكتمل 
املتوفرة   -  Extended Bright Pack
باإلضافة إلى Bright Pack احلالية - 
والتي توفر تصميًما خارجًيا مميزًا مع 
تشطيب Ceres Silver Satin حول 

جميع الكسوة السفلية للجسم 
واخللفية  األمامية  االنزالق  وألواح 

من الكروم الرائع.
حلول  توفير  يتم  الداخل،  في 
لكل  املدروسة  والراحة  التخزين 
املقاعد  صفوف  جميع  في  راكب 
ديفندر  أن  يضمن  وهذا  الثالثة. 
كل  في  الركاب  احتياجات  يلبي 
إلى  سهل  وصول  مع  مقعد، 
الصف الثالث الفسيح ذي الثالثة 
مشرقة  مقصورة  في  جوانب 

ومتجددة الهواء.
بخيارات  الداخلي  التصميم  يتميز 
واملواد، مما يوفر جتربة  جديدة لأللوان 
تضخيم لطراز التضاريس املتعددة. 
التقنيات  أحدث  السيارة  وتوفر 
في  مبا   - املتصلة  الهيكل  وأنظمة 
التي  اجلديدة   Pivi Pro ذلك شاشة 
بوصة،   11.4 مقاس  باللمس  تعمل 
اإللكتروني  الهوائي  التعليق  ونظام 
الكابينة  هواء  وتنقية  القياسي، 
املطلقني  والراحة  الدعم   -  Plus
احلديثة  االستكشافية  للرحالت 

على الطرق الوعرة.
130 اجلديد مبواصفات  يتوفر ديفندر 
 ،  X و   X-Dynamic و   HSE و   SE
باإلضافة إلى اإلصدار األول. اإلصدار 
مجموعات  ثالث  في  متاح  األول 

منتقاة بعناية من قبل املصممني،
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هيونداي البحرين تقود 
منطقة الشرق األوسط 

وأفريقيا يف التحول الرقمي 
واملبيعات عرب اإلنرتنت

فيرست  شركة  موتور  هيونداي  شركة  كرمت 
جتريبي  وكيل  كأول  البحرين  هيونداي   – موتورز 
لتنفيذ أداة االستشارات عبر اإلنترنت على موقع 
هيونداي اإللكتروني ملساعدة العمالء في العثور 

على سياراتهم املريحة.
فريق  مع  بالتعاون  البحرين  هيونداي  قامت 
تعليمي  فيديو  بتصوير  اإلقليمي  هيونداي 
الشرق  في  املوزعني  جميع  عبر  الستخدامه 
179 صالة عرض  ملا يقرب من  وأفريقيا  األوسط 
املبيعات  فرق  لتدريب  موظف   8000 من  وأكثر 
عبر  احلل  استخدام  كيفية  على  بهم  اخلاصة 
اإلنترنت باإلضافة إلى فوائد استخدامه لكل من 

العمالء والشركة.
التي  اإلنترنت  عبر  املبيعات  استشارات  أداة 
Whisbi في إسبانيا هي منصة دردشة  طورتها 
Hyun�  رقمية مباشرة يستخدمها فريق مبيعات

اإلنترنت  عبر  املبيعات  عملية  لتبسيط   dai
العرض  صالة  مبشاهدة  للعميل  يسمح  مما 
والسيارات التي يسألون عنها مباشرة في بيئة 

حقيقية باإلضافة إلى إمكانية مشاركة املوقع 
اختبارات  وترتيب  ،  عروض األسعار،  اإللكتروني 

القيادة.
بدأ فريق مبيعات فيرست موتورز في استخدام 
املنصة اعتبارا من عام 2020 عنرما ضرب الوباء 
العاملي في محاولة لتزويد عمالئنا بطريقة أكثر 
سهولة ومالءمة لزيارة صالة العرض دون التواجد 

الفعلي هناك.
ونتيجة لذلك، متكنت فيرست موتورز من حتقيق 
نتائج مثالية من حيث العمالء احملتملني )855(، 
املوقع  خالل  من  الفعلية  املبيعات  من  و)57٪( 
اإللكتروني. وفي جناح آخر، اعترف ويسبي بحالة 

من  واحدة  باعتبارها  البحرين  هيونداي  أعمال 
صناعة  في  الرقمي  التحول  في  احلاالت  أجنح 
على  نشرها  يتم  والتي  العاملية  السيارات 
https://www.whisbi.com/suc� ويسبي  )موقع 

.)/cess�story/hyundai�bahrain
كما قامت فيرست موتورز بتطوير وتوسيع حل 
استشارات املبيعات عبر اإلنترنت ليشمل كذلك 
البيع  بعد  ما  وخدمات  املستعملة  السيارات 
الغيار( وحجوزات  )اخلدمة وقطع  االستفسارات 
اخلدمة بهدف تزويد العمالء بطرق أكثر سهولة 
ومالءمة لتلبية احتياجاتهم وحتقيق حتول رقمي 

كامل في جميع نقاط اتصال العمالء.

موتور هيونداي  شركة  ستقدم 
مجموعة  أول   Hyundai Motor
التنقل  عالم  رموز  من  حصرية 
القابلة  غير  املوازي  اإلفتراضي 
 Metamobility لإلستبدال  
 ،  )Non-Fungible Token )NFT
 Shooting“ “الشهاب”   عنوان  حتت 
Star” من خالل موقع NFT الرسمي  

اخلاص بها، في 10-9 مايو.
 ”Shooting Star“ مجموعة  بُنيت 
أبريل،   18 في  بدأ  الذي  الزخم  على 
عندما أعلنت شركة هيونداي موتور

Hyundai Motor  أنها ستصبح أول 
 NFT مجتمع  يبني  سيارات  صانع 
التي نشأت في  الضجة  أدت  عاملًيا. 
وهو  األولي،  إلى طرحها   NFT سوق 
 NFT ”Hyundai x اإلصدار احملدود من
، والذي مت بيعه بعد   ”Meta Kongz

وقت قصير من إطالقه.
أطلقت  بها،  اخلاص   NFT وجملتمع  

  Hyundai Motor موتور  هيونداي 
 Discord على  مخصصة  قنوات 
موقع  إلى  باإلضافة   ،Twitter و 
مايو   2 في  إطالقه  مت  رسمي  ويب 
اإلنترنت.  عبر  مجتمع  لتشكيل 
 Hyundaiموتور هيونداي  حصلت 
على  عضو   127000 على    Motor
Discord وجذبت 86000 عضًوا على 

.Twitter
  Hyundai Motorتدير هيونداي موتور
الساعة،  مدار  على  اتصال  قنوات 
وتستضيف  األسبوع،  أيام  وطوال 
 NFT جملتمع  مختلفة  أحداثًا 
يشاركون  األعضاء  كان  بها.  اخلاص 
نشر  خالل  من  اجملتمع  في  بنشاط 
واألعمال  بهم  اخلاصة  امليمات 
الفنية للمعجبني. ألحداث القائمة 
 0.7 بنحو  يقدر  ما  جتَمع   ، البيضاء 
 Hyundai لشراء  شخص  مليون 

.NFTs

في  موتور  هيونداي  شركة  ستبيع 
 10000 مايو،   10 إلى   9 من  الفترة 
Shoot-“ شركة  من   NFT  وحدة

القائمة  الرسمية    ”ing Star
 NFT موقع  على   Ethereum على 
اختارت  بها.  اخلاص  الرسمي 
بناًء    Ethereum منصة  الشركة 
لتغيير  وخططها  موثوقيتها  على 

مستدامة  بطريقة  سكها  نظام 
املسبق  البيع  سيكون  العام.  هذا 
البيضاء  القائمة  في  للمشترين 
اجملتمعي   NFT بحدث  فازوا  الذين 
موتور هيونداي  استضافته  الذي 

، يليه  9 مايو  Hyundai Motor  في 
الرجوع  )يرجى  10 مايو  بيع عام في 

إلى املوقع ملزيد من املعلومات(.

هيونداي تطلق NFT حتت عنوان “الشهاب”
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تعريف  اجلديدة  سبورت  روڤر   رينج   تٌعيد 
األداء  بني  بسالسة  وجتمع  الرياضية،  الفخامة 
حتسينات  مع  الطريق  على  والفطري  الواثق 
تعكس  التجارية  روڤر  رينج  لعالمة  جديدة 
املتصلة  والراحة  التصميم  في  املتقدم  التطور 
تفضيالً  األكثر  يعد  الذي  الثالث  اجليل  طراز  في 

اآلن. ديناميكية حتى  وقدرة  وتقدماً 
والفعالة  القوية  احملركات  مجموعة  تشتمل 
مدى  ذات  كهربائية  هجينة  محركات  على 
جديد   V8 ومحرك  أسطوانات،  ست  من  ممتد 
سداسية  خفيفة  هجينة  ومحركات  قوي 
سيتم  والديزل.  بالبنزين  تعمل  األسطوانات 
عام  في  اخلالص  الكهربائي  الدفع  نظام  تقدمي 
رحلتها في مجال  روڤر  تواصل الند  2024، حيث 

الكهرباء.
 S مبواصفات  اجلديدة  سبورت  روڤر  رينج  تتوفر 
األول  اإلصدار  مع  أوتوبيوغرافي،  و   HSE و   SE و 
والذي  اإلنتاج  من  األول  العام  مدى  على  املتاح 
لهذا  خصيًصا  إعدادها  مت  مبواصفات  يتميز 

الطراز.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  بولوري،  تييري  وقال 
روڤر  رينج  سيارة  »تضع  روفر:  الند  جاكوار 
جديدة  معايير  االستثنائية  اجلديدة  سبورت 
متعددة  الفخمة  الرياضية  السيارة  باعتبارها 
من  عاًما  عشر  سبعة  على  بناًء  االستعماالت، 
جتسيد  أحدث  إنها  الفريدة.  العمالء  جاذبية 
احلديثة  الفاخرة  السيارات  أكثر  إلنشاء  لرؤيتنا 
مستويات  بني  واجلمع  العالم،  في  املرغوبة 
التي  املميزة  والصفات  اجلديدة  االستدامة 
بشعبية  حتظى  سبورت  روڤر  رينج  جعلت 

كبيرة“.
بالتفصيل التصميم 

سبورت  روڤر  رينج  هو  املتطور  اخلارجي  املظهر 

بشكل ال لبس فيه مع سطح مشدود، وإطاللة 
عليه  التعرف  ميكن  جانبي  ومظهر  ديناميكية 
خالل  من  مثالي  بشكل  يبرز  وهلة،  أول  من 
مما   - القوية  والنسب  الشبحية  التفاصيل 
في  وجاهزة  مهيأة  السيارة  بأن  االنطباع  يعطي 

انتظارك.
سبورت  روڤر  رينج  طابع  املثيرة  النسب  تٌبرز 
واثقة،  أمامية  وواجهة  قصيرة،  بروز  مع  املميز، 
وتوفر  واخللف.  األمام  في  االنحدار  شديد  وزجاج 
قويًا على  التجارية هذه حضورًا  العالمة  عناصر 

القوة واألداء. الطريق ينقل 
مت تفصيل الشكل اخلارجي املنحوت بتشطيبات 
توحي  التي  األمامية  الشبكة  مثل  رائعة 
بتقنية  الرقمية  اإلضاءة  ووحدات  بالتخفي 
النهار  ملصباح  مميزًا  شكالً  تخلق  والتي   ،LED
وهي  للنظر،  الالفتة  التصميمات  وهذه   .)DRL(
الند  في  تركيبها  مت  التي  اإلطالق  على  األرفع 
بفتحة  منحوت  سفلي  مصد  فوق  تقع  روڤر، 
منقسم  أفقي  عنصر  على  يشتمل  مزدوجة 
معززاً  أكبر،  بصريًا  اتساعا  يوفر  اجلسم  للون 

السوداء. بالتفاصيل 
في  متاًما  املصقولة  التصميم  عناصر  تنعكس 
مع  منحوتًا  خلفًيا  بابًا  تتضمن  حيث  اخللف، 
رينج  كلمة  حتمل  التي  الكامل  العرض  ميزة 
روڤر. تقدم رسومات اإلضاءة LED املمتدة تقنية 
يوفر  مما  مرة،  ألول  إنتاج  ملركبة  السطحية   LED
حيويًا  يكون  الليل  في  وعصريًا  نقًيا  مظهرًا 
ومتسًقا عند النظر إليه من أي زاوية. ميتد خط 
خالل  من  ويبرز  السيارة،  بطول  املميز  الكتف 
تفاصيل الرفارف السفلية اجلديدة وأطول جناح 
رينج  في سيارة  اإلطالق  على  تركيبه  مت  سبويلر 

روڤر.
اخلارجي  للشكل  الواضحة  اخلطوط  تعزيز  يتم 
جميل  بشكل  املتدفق  الزجاج  خالل  من 
حلاجز  اخلفي  والتشطيب  األبواب،  ومقابض 
الليزر  عبر  جتميعه  مت  الذي  والسقف  اخلصر 
ومتطور.  وتقني  دقيق  مظهر  على  للحصول 
في  للتصميم  الداعمة  التقنيات  هذه  تساهم 
أداء ديناميكي هوائي ممتاز، حيث توفر رينج روڤر 
سبورت اجلديدة معامل سحب يبلغ 0.29 فقط.

مسبوقة غري  ديناميكية  وقدرة  عصرية   فخامة  اجلديدة  سبورت  روڤر  رينج 


