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�سحيفة اإ�ستثمارات

الزيـاين الإخبـارية

نـــــواف خالــــد الزيانــــي
رئيس جملس اإلدارة

كلمة 
رئيس جملس اإلدارة

أعزائي قراء االنطالقة 
وأطيب  التهاني  بأجمل  جميعا  لكم  أتقدم  ان  املناسبة  بهذه  يسرني 
اجلاللة  صاحب  جلوس  وعيد  اجمليد  الوطني  العيد  مبناسبة  التبريكات 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه، هذه املناسبة العزيزة 
الغالية  واحملبة ململكتنا  الوالء  يكنون  الذين  املواطنني  قلوب جميع  على 
اجلديدة  امليالدية  السنة  مبناسبة  اإلجنازات  من  للمزيد  ونتطلع  البحرين. 

التي سنودع بها عام 2015 لنستقبل  العام اجلديد 2016.
ومع حرصنا على مواكبة التطوير واالستجابة لتطلعات عمالئنا الكرام، 
 Jaguar« الندروفر  جاكوار  سيارات  معرض  افتتاح  املاضي  العام  مت  فقد 
Land Rover«  وفق أحدث املعايير والتصاميم العاملية، وقد حاز املعرض 
على رضا زبائننا اللذين أبدوا اعجابهم بالطرق احلديثة والتقنيات املتطورة 
لعرض السيارات وتوفير أحدث املوديالت واملواصفات. ويطيب لي أن أنتهز 
مجموعة  لرئيس  اإلمتنان  وعظيم  الشكر  بجزيل  ألتوجه  الفرصة  هذه 
استثمارات الزياني السابق العم العزيز زايد بن راشد الزياني الذي وضع 
رئاسته  فترة  خالل  الرائد  املعرض  بهذا  اخلاصة  واخلطط  التحتية  البنى 

جمللس إدارة استثمارات الزياني.  
كما جاء تأسيس منشأة بودي وركس  اخملتصة بتعديل وتصليح املركبات 
اخلاصة والتجارية الثقيلة لتكون اضافة جديدة في هذا اجملال كونها تعد 
املنشأة األولى من نوعها في مملكة البحرين ولنقدم من خاللها منظومة 

متكاملة من احللول واخلدمات عالية اجلودة لقطاعي األعمال واألفراد.
أنشطة  أداء  لتعزيز  البشري  العنصر  في  االستثمار  بأهمية  وإلمياننا 
الشركة املتعددة فقد أولينا مسألة التدريب والتطوير أولوية قصوى، وهو 
ما انعكس في إيفاد العديد من املوظفني في دورات خاصة في مجاالت 
مختلفة منها إدارة املوارد البشرية، أنظمة إدارة اجلودة، التمويل واحملاسبة 
تدريبية  برامج  بتوفير  املقبلة  الفترة  في  اجملاالت. وسنواصل  من  وغيرها 
متقدمة وفي اختصاصات مختلفة لتأهيل موظفينا وفنيينا واكسابهم 
املوكلة  املهام  تنفيذ  ليتمكنوا من  واملعرفة في مجال عملهم  املهارات 

لهم باتقان ودقة. 
الكرام  بالشكر لكم مرة أخرى، ولزبائننا  أتقدم  أن  الي  وختاما اسمحوا 
على  تصميمنا  مؤكدا   ، واإلمتنان  التقدير  كل  الثقة  منحونا  اللذين 
مواصلة تقدمي كل ما يرضيهم ويلبي متطلباتهم واحتياجاتهم في عام 
2016 بأسس وقواعد مبتكرة  مع احلفاظ على قيم اجلودة واإللتزام والتميز 
التي طاملا عهدنا به زبائننا األوفياء، وملوظفينا وجميع العامني بالشركة 
أقول اننا نعتزونفخر بكم ألنكم أعظم ثروة منتلكها ومن خالل تفانيكم 

نقوم بتقدمي كل ما يلبي طموحات عمالئنا الكرام .

وكل عام وأنتم بخير
 

بتكلفة 30 مليون دوالر أمريكي، شركة 
السيارات األوروبية جاكوار الند روفر تفتتح 

معرضها اجلديد

قامت شركة السيارات األوروبية الوكيل احلصري لسيارات جاكوار 
اجلديد  معرضها  بافتتاح  البحرين  مملكة  في  الفارهة  روفر  والند 
رسمياً يوم األربعاء املوافق 9 ديسمبر 2015 في احتفالية مرموقة 

أقيمت بهذه املناسبة في مقر املعرض اجلديد.

االحتفاء  شملت  التي  املتنوعة  بفعالياته  االفتتاح  حفل  ومتيز 
بالعيد الوطني اجمليد ململكة البحرين كشف النقاب للمرة األولى 
على اإلطالق عن سيارة جاكوار XF 2016 اجلديدة كلياً التي أهدت 
شركة السيارات األوروبية إحداها للفائز في السحب الذي أجري 

ضمن فعاليات احلفل. 
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حظي  الذي  االفتتاح  حفل  استقطب  وقد 
والضيوف  املدعوين  من  هائالً  عدداً  بحضور 
الذين جتاوز عددهم 2500 فرد مثلوا مختلف 
جمع  بجانب  الدولة  في  الهامة  القطاعات 
كبار  من  وعدد  روفر  الند  جاكوار  عمالء  من 
احلكوميني  واملسئولني  والوزراء  املدعوين 
والصحافة  اإلعالم  قطاع  من  ومندوبون 

واملهتمني بعالم السيارات الفارهة. 
خالد  نواف  السيد  قال  املناسبة  وبهذه 
السيارات  لشركة  املنتدب  العضو  الزياني 

باألصالة  روفر: » يسرني  األوروبية جاكوار الند 
السيارت  شركة  عن  ونيابة  نفسي  عن 
بجميع  أرحب  أن  روفر  الند  جاكوار  األوروبية 
ضيوفنا الكرام ممن حظينا بشرف مشاركتهم 
لنا هذا احلدث املتميز الفتتاح معرض السيارات 
صمم  الذي  اجلديد  روفر  الند  جاكوار  األوروبية 
السيارات  معارض  عالم  في  طفرة  ليشكل 
من  استثنائية  مبعايير  متتاز  التي  الفارهة 
اليوم  نحتفي  أن  يسرنا  كما  األوجه.  مختلف 
والعالقات  املشرف  التاريخ  من  سنوات  مبرور 

ليمتد  روفر  الند  جاكوار  شركة  مع  املثمرة 
تكللت  حافلة  مسيرة  معها  شكلنا  التي 
إلى  وعونه  اهلل  بفضل  وأوصلتنا  بالنجاح 
ما  بكل  واملشرفة  الفارقة  اللحظة  هذه 

حتمل الكلمة من معنى«. 
»كان  الزياني:  خالد  نواف  السيد  وأضاف 
السبق  اكتساب  شرف  الزياني  لعائلة 
سيارات  وبيع  ترويج  امتياز  على  باحلصول 
اخلليج  منطقة  مستوى  على  روفر  الند 
احلصري  كالوكيل  تعيينها  مت  حيث  العربي 
 .1949 عام  البحرين  في  روفر  الند  لسيارات 
ومع جهودنا احلثيثة جنحنا في اكتساب ثقة 
ليمتد حيث مت في  روفر  شركة جاكوار الند 
األوروبية  السيارات  عام 2013 تعيني شركة 
في  جاكوار  لسيارت  احلصري  واملوزع  كاملورد 
في  جنحنا  احلني  ذلك  ومنذ  البحرين.  مملكة 
حتقيق إجناز تلو اآلخر واجتزنا كافة التوقعات 
مستوى  على  قياسية  مبيعات  بتحقيق 

العالمتني التجاريتني«
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شركة السيارات األوروبية توّقع اّتفاق شراكة مع الريتز-كارلتون

الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
في  كارز  موتور  لرولز-رويس  واملعتمد  احلصري 
ومنتجع  فندق  مع  شراكتها  متديد  البحرين، 
الريتز-كارلتون، البحرين، وهو منتجع فاخر يقع 
في قلب اململكة. ومبوجب هذه الشراكة، توّفر 
سيارتي  للفندق  األوروبية  السيارات  شركة 
رولز-رويس توضعان في خدمة الضيوف الكرام 

لتأمني متطلبات النقل.
جتدر اإلشارة إلى أّن شركة السيارات األوروبية 
خمس  املصنّف  املنتجع  هذا  سابقاً  زوّدت  قد 
ومبوجب   ،BMW مجموعة  من  بسيارات  جنوم 
بتزويد  الشركة  تقوم  اجلديد  الشراكة  اتّفاق 

موتور  رولز-رويس  من  بسيارتني  املنتجع 
الثاني  اجليل  وجوست  فانتوم  طرازي  كارز 
كبار  من  الضيوف  متطّلبات  تلبية  بهدف 

الشخصيات الذين يزورون الفندق. 
املدراء  كبار  السيارات  تسليم  حفل  حضر 
نذكر  الذين  األوروبية  السيارات  شركة  من 
منهم السيد نواف الزياني، العضو املنتدب 
ييتس،  بول  األوروبية،  السيارات  لشركة 
املدير العام إلى جانب املدير اإلقليمي لرولز-

األوسط  الشرق  ملنطقة  كارز  موتور  رويس 
وإفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا اجلنوبية، 

بريت سوصو.

قائالً:  ييتس  بول  املناسبة  هذه  في  وعّلق 
الشراكة  هذه  عن  نعلن  أن  »يسعدنا 
األوروبية  السيارات  شركة  بني  اجلديدة 
ومنتجع  كارزوفندق  موتور  رولز-رويس  ممثّلة 
عالقتنا  يوّطد  مما  البحرين  الريتز-كارلتون، 
كما  الفخم،  الفندق  هذا  مع  الراسخة 
عاملياً  رائدتني  عالمتني  بني  العالقة  يوّطد 
اخلدمة  فمعايير  اخلاص.  مجالها  في  كّل 
والضيافة التي يقّدمها الفندق ال تقّل شأناً 
عن قّمة الفخامة التي تقّدمها رولز-رويس 

موتور كارز في قطاع السيارات. 

استثمارات الزياين تزور أطفال وحدة عبداهلل كانوا لألورام 

لوحدة  زيارة  بتنظيم  الزياني  استثمارات  مجموعة  قامت 
مجمع  في  األطفال   أورام  لعالج  كانو  خليل  عبداهلل 
مبجموعة  اجملموعة  ممثلي  التقى  حيث  الطبي  السلمانية 
أنواع  مختلف  عن   للعالج   يخضعون  الذين  األطفال  من 

األورام حيث قدموا لهم الهدايا نيابة عن اجملموعة.
كما التقى ممثلي اجملموعة مع مسئولة وحدة أورام األطفال 
و  اجملموعة  جهود  على  أثنت  التي  و  محمد  أمل  السيدة 
مساعيها في األعمال اخليرية  ملا لها من وقع ايجابي على 
رفع معنويات األطفال و التي تعتبر  من أهم عناصر التماثل 

للشفاء.

وفي اخلتام، قام ممثلي اجملموعة بأخذ صورة تذكارية مع بعض الطاقم الطبي 
الشفاء  لهم  متنوا  كما  األطفال  أورام  لعالج  كانو  خليل  عبداهلل  وحدة  في 
العاجل و أن يتمكنوا من رؤيتهم في كامل الصحة بعد انتهاء مرحلة العالج 

باذن اهلل تعالى.
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شركة فريست موتورز تقيم جتربة قيادة حصرية 
لسيارتيها سنتينيال و جينيسس 2016

هيونداي  لسيارات  احلصري  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  أقامت 
ضمن  الفارهة  لسياراتها  ترويجية  فعالية  البحرين،  مملكة  في 
النادي  موقع  في   ،2016 جينيسس  و  سنتينيال  برمييوم،  فئة 
كبار  من  نخبة  خاللها  دعت   ،2015 نوفمبر   7 في  للجولف  امللكي 

الشخصيات لإلستمتاع بتجربة قيادة هذه السيارات الفاخرة.
هدفت احلملة الترويجية لتسليط الضوء على هذه الفئة املتميزة 
من سيارات هيونداي وباقات هيونداي للضمان الشامل التي يحصل 
عليها الزبائن عند شراء أي من هذه السيارات باإلضافة إلى ضمان 
فاخرة  بتجهيزات  املدعوين  الضيوف  استضافة  ومت  احلياة.  مدى 
ومت  املضيفني.  قبل  من  احلمراء  السجادة  على  استقبالهم  شملت 
الفرصة  الضيوف  وإعطاء  للسيارتني  الرئيسية  باملميزات  التعريف 
لالستمتاع بقيادة جتريبية والرجوع إلى النادي حيث مت استقبالهم 

بحزمة من الهدايا.
موتورز  فيرست  شركة  من  مسؤول  صرح  املناسبة  هذه  وفي 
هذا  من  حلدث  الستضافتنا  البالغة  بالسعادة  نشعر  :«نحن  قائالً 
وفخامة  أناقة  ملعاينة  حصرية  فرصة  لضيوفنا  قدم  والذي  النوع 

قرب  عن  وجينيسس  سنتينيال  اإلستثنائيتني  هونداي  سيارتي 
أداءها  بقوة  االستمتاع  التجريبية  بالقيادة  القائم  حيث يستطيع 
لتوطيد  رائعة  وسيلة  كهذه  مبادرة  ونعتبر  وسالسةحركتها. 
عالقتنا مع عمالء هيونداي إضافة إلى منحهم الفرصة إللقاء نظرة 
الكرام  الضيوف  ونشكر  والقوية.  الفاخرة  سياراتنا  على  فاحصة 
عرض  إلى  نتطلع  ونحن  احلدث  هذا  اجناح  في  مساهمتهم  ونثمن 

املزيد من الطرازات الفارهة في املستقبل القريب.« 

شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روفر حتصد العديد من اجلوائز 

سجلت جاكوار الند روفر في مملكة البحرين، 
التسويق  جوائز  توزيع  حفل  في  رائع  إجناز 
وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املتميز 
ثالث  على  بحصولها   2015/2014 أفريقيا 

جوائز مرموقة.
مدير  الليدوني،  حنان  اآلنسة  فازت  وقد 
التسويق بشركة السيارات األوروبية جاكوار 
الند روفر بلقب أفضل مسؤول تسويق للعام 
2015/2014 بينما توج إطالق مركز جتربة الند 
روفر في مملكة البحرين بلقب أفضل فعالية 
للعام 2015/2014  التجريبية  املراكز  إلطالق 
األوروبية  السيارات  شركة  نالت  كما   .
أفضل شركة  جائزة  أيضاَ  روفر  الند  جاكوار 
االجتماعي  التواصل  ملواقع  مستخدمة 
بثالث  الفوز  إلى  إضافة   .2015/2014 للعام 

فقد  واحدة،  ليلة  في  مرموقة  جوائز 
منحت شركة السيارات األوروبية جاكوار 
الند روفر أيضاً شهادة تقديرية إلجنازاتها 
املميزة في مجال العالقات العامة خالل 

العام 2014/ 2015.
سيزونز  فور  فندق  في  احلفل  أقيم 
لإلشادة   ،2015 أغسطس   13 في  بدبي 
حققتها  التي  املتواصلة  بالنجاحات 
منطقة  في  روفر  الند  جاكوار  وكاالت 
للسنة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
التي  اإلجنازات  ومع   .2015/2014 املالية 
السيارات  شركة  تفوقت  فقد  حققتها، 
األوروبية جاكوار الند روفر على 19 وكيالً 

لسيارات جاكوار والند روفر في املنطقة.

استثمارات الزياين تنظم بطولة البولينج
نظمت مجموعة استثمارات الزياني بطولة البولينج للموظفني من االقسام اخملتلفة في مركز الدانة للبولينج في شهر أكتوبر.
وهدفت الفعالية توفير جو عائلي و مريح للموظفني من خالل عدد من األنشطة، حيث استهدفت البطولة أكثر من 50 موظف.

 وبعد ليلة من املتعة واالستمتاع مت تكرمي الفائزين االوائل في بطولة الرجال والفائزات األوائل في بطولة النساء.
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 Hyundai( موتور‘  هيونداي  ’شركة  احتفلت  
ببيع  سبتمبر   شهر  في   )Motor Company
مركبتها رقم ثالثة ماليني في الشرق األوسط 
مباشرة  على  سنة   39 نحو  مرور  بعد  وذلك 
املناسبة  ولهذه  املنطقة.  في  عملياتها 
بكوريا،  أولسان  مصنع  في  املسؤولون  اجتمع 
ضماناً  الشركة  تقّدم  العمالء،  تكرمي  وبهدف 

ملّدة 5 سنوات أو مسافة 100,000  جديداً 
كيلومتر على جميع طرازاتها.

تُعّد ’هيونداي‘ اآلن وبقّوة ثاني أكبر مصنّع 
أن  بعد  املنطقة  في  يعمل  للسيارات 
العام  في  األوسط  الشرق  إلى  وصلت 
من  عقود  أربعة  حوالي  مرور  ومع   .1976

الزمن، متّتعت العالمة التجارية خاللها بكثير 
من النجاح في مختلف أنحاء املنطقة. واآلن، 
طرازات  بشراء  يقومون  الذين  للعمالء  ميكن 
جديدة  ضمان  باقة  من  االستفادة  ’هيونداي‘ 
كيلومتر،   100,000 مسافة  أو  سنوات   5 ملّدة 
أكثر  ’هيونداي‘  مركبة  شراء  قرار  يجعل  مما 
سهولة )على طرازات مختارة – تطبق الشروط 

و األحكام(.

’Spectre‘ شركة السيارات األوروبية تستضيف العرض األول واحلصري لفيلم جيمس بوند

واملوزع  الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  أقامت 
الفارهة في مملكة  روفر  املعتمد لسيارات جاكوار الند 
إصدار  أحدث  لعرض  مؤخراً  خاصة  أمسية  البحرين، 
عرض  في   ’Spectre‘ بوند  جميس  أفالم  سلسلة  من 
مبناسبة مشاركة عدد من  احتفال حصري  أول ضمن 

سيارات جاكوار والند روفر في الفيلم.
املنتدب  العضو  الزياني،  خالد  نواف  السيد  رحب  وقد 
بسفير  روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  لشركة 
السيد  سعادة  البحرين  مملكة  في  املتحدة  اململكة 
ساميون مارتن، الى جانب نخبة من كبار الشخصيات، 
وسائل  وممثلي  روفر،  والند  جاكوار  سيارات  ومحبي 
اإلعالم الذي أقيم في مطعم وافي غورميه في مجمع 
عرض  قبيل  اإلستقبال  حفل  ضمن  سنتر  السيتي 

الفيلم. 
وقد مت عرض الفيلم رسمياً في  6 نوفمبر، إال أن ضيوف 
حظوا  روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة 

’هيونداي‘ حتتفل ببيع ثالثة ماليني مركبة يف الشرق األوسط 

للسينما  البحرين  شركة  عرض  صالة  في  نوفمبر   4 في  مسبق  بعرض 
الكائنة مبجمع سيتي سنتر البحرين.
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استثمارات الزياين تدرب موظفيها 
على التدقيق الداخلي 

الزياني  استثمارات  تقدمها  التي  والتطوير  التدريب  انشطة  من  كجزء 
ملوظفيها، نظمت اجملموعة دورة تدريبية ملدة يومني بعنوان »املدقق الداخلي 
ISMS ISO 27001 2013« التي أدارها معهد بيرو فيريتاس لعدد من موظفني 
مبنطقة  السفير  فندق  في  سبتمبر  شهر  في  املعلومات  ونظم  التدقيق 

اجلفير.

اي  في  وحيوي  مهم  دور  املكاتب  سعاة  يلعب 
مؤسسه لذا نظمت استثمارات الزياني دورة لرفع 
مهارات سعاتها وقد قام بالتدريب محاضرين في 

معهد ليدرز بتاريخ  12 سبتمبر. 

استثمارات الزياين تنظم تدريب 
لسعاة املكتب 

املستعملة  للسيارات  البحرين  روڤر  الند  جاكوار 
اإلقليميني،   الشركة  وكالء  شبكة  عبر  املعتمدة، 
مما يسهم في زيادة جذب العمالء لشراء سيارتهم 

املفضلة.
 JLR APPROVED وسيتيح برنامج جاكوار الند روڤر
روڤر  والند  جاكوار  سيارات  شراء  في  للعمالء 
أقرب  زيارة  تامة من خالل  بال  راحة  مستعملة مع 
صالة عرض أو باستخدام تطبيق الهواتف احملمولة 
من  األول  يعد  والذي   ،APPROVED اللغات  متعدد 
ويقدم  املستعملة.  للسيارات  املنطقة  في  نوعه 
ضمان  ومنها  املزايا  من  مجموعة  البرنامج  هذا 
رائد في فئته ملدة 24 شهراً، وخدمة املساعدة على 
الطريق على مدار الساعة، وفحص 165 نقطة في 
السيارة، باإلضافة إلى خيارات متويل جذابة وعروض 

تبديل مالئمة.

برنامج APPROVED من 
جاكوار الند روڤر مستمر يف 

تقدمي اخلدمات 
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احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  موظفي  من  أربعة  شارك 
لسيارات ميتسوبيشي وبيجو في مملكة البحرين، مؤخراً في دورة حول 
وهدفت  والتجزئة.  للضيافة  البحرين  معهد  نظمها  واالتصال  القيادة 
العرض  قدرات  حتسني  إلى  ساعة،   40 مدى  على  أقيمت  التي  الدورة، 
ومهارات االتصال، وفي الوقت ذاته تطوير صفاتهم القيادية ملساعدتهم 

على التميز في مجال عملهم باإلضافة حلياتهم اليومية. 
الناس  عموم  مع  التواصل  بينها  من  املواضيع  من  عدد  الدورة  وتناولت 
بثقة وبطريقة فعالة، باإلضافة إلى رفع مستوى املعرفة لديهم من أجل 
النمو بشكل أكبر في حياتهم العملية، وتعلم طرق مختلفة في احملاورة 

واإلقناع، ومواجهة اهتزاز الثقة بالنفس وتكوين عالقات ايجابية. 
وتعليقاً على هذه املشاركة، قال السيد محمد زكي، املدير العام لشركة 
حرص  تؤكد  الدورة  هذه  في  موظفينا  مشاركة  »إن  للسيارات  الزياني 
ينعكس  مما  بتطوير موظفيها  االهتمام  على  للسيارات  الزياني  شركة 
ليس فقط على جودة اخلدمات بل أيضاً مبنحهم مستقبل أكثر إشراقاً 

في حياتهم العملية واليومية«.

رينج روڤر حتتفل بـ 45 عامًا من الفخامة والتصميم 
املميز واالبتكار

هذا  ويأتي  الصيف.  في  تأسيسها  على  عاماً   45 مبرور  روڤر  رينج  احتفلت 
رباعية  السيارات  أكثر  صناعة  في  النجاحات  من  لسلسة  تتويجاً  احلدث 

الدفع فخامة وجاذبية في العالم.
وترافقت املناسبة مع قيام الند روڤربالكشف عن سيارة رينج روڤر جديدة 
متميزة خالل معرض نيويورك الدولي للسيارات في شهر مارس، هي اإلصدار 
احلصري »SVAutobiography«، حيث متثّل بلوغ إنتاج ستة ماليني سيارة من 

الند روڤر بإصدار سيارة »فوغSE »، التي دخلت خط اإلنتاج في شهر إبريل. 

مشاركة إجيابية ملوظفي الزياين للسيارات
 يف دورة حول القيادة واالتصال

موظفي استثمارات الزياين يتلقون 
تدريب على إدارة الوقت 

كجزء من برنامج التدريب والتطوير الستثمارات 
العمل  اخالقيات  على  تدريب  تنظيم  مت  الزياني، 
في  اجملموعة  موظفني  من  لعدد  الوقت  وإدارة 
احلد  الصناعي مبنطقة  للتدريب  الوطني  املعهد 

في شهر أغسطس.

استثمارات الزياين ينظم دورة 
مكافحة احلرائق 

والبيئة  والسالمة  الصحة  و  البشرية  املوارد  إدارتي  نظمت 
بالتعاون  احلرائق  مكافحة  دورة  الزياني  الستثمارات  التابعة 
الشركات  من  أمن  حارس   30 مبشاركة  للحريق،  الفا  مع 
التابعة للمجموعة )السيارات األوروبية و الزياني للسيارات و 

الزياني للتأجير و بودي ووركس( في شهر أكتوبر.
التدريب من أجل اتخاذ اإلجراءات اآلمنة  في  وقد مت تنظيم 
اإلجراءات  مناقشة  مت  وقد  الطوارئ،  حاالت  مع   التعامل 

االحترازية لتجنب احلرائق.     
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فريست موتورز تكافئ معجيب شريا 
جوشال بعرض أويل لسيارة توسان 

 2016
احلصري  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  أطلقت 
توسان  سيارة  البحرين،  مبملكة  هيونداي  لسيارات 
2016 اجلديدة كلياً الول مرة خالل حفل شريا جوشال 
الذي عقد في  24 سبتمبر في املدرسة الهندية. ومن 
متكن  للحفل،  الفضية  موتورز  فيرست  رعاية  خالل 
بوليوود من اإلستمتاع  العديد من محبي موسيقى 

بسيارة توسان 2016 املذهلة عن قرب.
تتميز سيارة توسان 2016 اجلديدة بتصميمها اآلخاذ، 
الى  باإلضافة  العالي،  وأدائها  املتقدمة،  وتقنيتها 
ويضع  تقدمها.  التي  والراحة  املتعة  درجات  اقصى 
تصميمها الرياضي اجلرئ معايير جديدة لهذه الفئة 
العوائل  متطلبات  بجميع  يوفي  بديل  تقدم  التي 
الشابة التي تبحث عن سيارة متعددة اإلستخدامات.

استثمارات الزياين تشارك يف اجللسة 
التشاورية لتمكني 

التشاورية  اجللسة  في  الزياني  استثمارات  شاركت 
لتمكني التي نظمتها ألكثر من 600 مؤسسة من شركاء 
التطويرية  النظر  وجهات  على  التعرف  أجل  من  متكني 

ومدى رضى العمالء.

وهدفت اجللسة التي عقدت في 3 نوفمبر في فندق ريتز 
كارلتون ملعرفة املقترحات واآلراء عن برامج متكني وحتديد 

أولويات عام 2016. 

شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روفر 
تكشف عن سيارة جاكوار XF اجلديدة كليًا يف 

مملكة البحرين
روفر  الند  جاكوار  معرض  في  البحرين،  مملكة  في  جاكوار  كشفت 
النقاب عن سيارة جاكوار  إفتتاحه مؤخراً في سترة،  الذي مت  اجلديد 
وتصميمها  العالية  بديناميكيتها  متتاز  التي   ،»XF« كلياً  اجلديدة 
ووزنها اخلفيف بفضل هيكلها املصنوع  الكوبيه،  املشابه لسيارات 

من كميات كبيرة من األملنيوم.
سيارات  تشكيلة  إلى  كلياً  اجلديدة   XF جاكوار  سيارة  وتنضم 
الصالون من جاكوار بني طرازي XE وXJ، لتكون بذلك القلب النابض 
نقاء  ومستويات  قيادة  بديناميكيات  تزويدها  ومع  جاكوار.  لشركة 
رائدة في فئتها، جتمع جاكوار XF اجلديدة كلياً بشكل ال مثيل له بني 
قطاع  بذلك  لتتصّدر  والكفاءة  والتكنولوجيا  والفخامة  التصميم 

السيارات التجارية.
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مركبة »غراند تايغر«... الطريق لنجاح أعمالك 

الذي  املتطور  بتصميمها  موتورز«،  »أورينت  احلصري  ووكيلها  تايغر،  غراند  مركبة  تتميز 
هذه  جتميع  ومت  العاملية.  والشركات  األسواق  احتياجات  لتلبية  عاملية  مبواصفات  تطويره  مت 
املركبة بقطع مت تصنيعها بواسطة شركات عاملية لتكون مثالية وتتماشى مع متطلبات 
في  اقتصادية  بكونها  املركبة  هذه  وتتميز  العالية.  تكنولوجيتها  بفضل  العاملية  األسواق 
الواسع في أسواق  انتشارها  الذي ساهم في  الرفيع  أدائها  إلى  باإلضافة  الوقود  استهالك 

أمريكا الشمالية. 
من  بخايرين  املركبة  هذه  وتنطلق 
احملركات، أحدهما يعمل بالبنزين، واآلخر 
بالديزل، في حني يتميز أدائها بالرصانة 
على الطريق بفضل األنظمة احلصرية 
بامتصاص  اخلاصة  ومنها  فيها، 
تايغر  غراند  وتقدم مركبة  الصدمات.  
بفضل  والسالمة،  األمان  درجات  أعلى 
يتميز  ال  الذي  اخلارجي،  تصميمها 
مبقاومته  أيضاً  بل  فحسب،  بعصريته 
أقصى  السائق  مينح  مما  الصدمات، 

درجات الطمأنينة خلف املقود. 
كما ومت تدعيم األبواب لضمان حماية 
الصدمات.  عند  السيارة  ركاب  جميع 
املركبة  هذه  في  األمن  مميزات  وجميع 
املتحدة  الواليات  معايير  اجتازت 
هذه  وتضم  للصدمات.  األمريكية 
ارتفاعه  يبلغ  حمولة  صندوق  املركبة 
و450  ملم،   1505 وطوله  ملم،   480

ملم. 

الفائزين  الزياني  استثمارات  تهنئ 
لتربح  أخسر  حتدي  في  الثالثة 
الشمالن  أحمد  و  بانتونار  ريدريغو 
خسر  فقد  هاشم.  ومصطفى 
الزياني  استثمارات  من  بانتونار 
االول،  املركز  ربح  و  وزنه  من   16.3%
الثاني  املركز  في  بعده  من  وجاء 
من   15.3% خسر  أن  بعد  الشمالن 
على  هاشم  حصل  بينما  وزنه. 
من   12.5% خلسارته  الثالث  املركز 

وزنه.
تهنئ اجملموعة جميع املشاركني في 
وعزميتهم خالل  لتفانيهم  التحدي 

ثالثة موظفني يفوزون بتحدي اخسر لرتبح 

من  الكبيرة  فالتغيرات  املسابقة، 
الصحية  الغذائية  الوجبات  خالل 
ومنط احلياة الصحي هما من اسباب 

الصحة اجليدة.     
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كشفـت شركـة بيجـو العمـالقة عن سيـارتها  املـطورة 
» بيجو 2008 دي كيه آر » وهي سيارة عالية األداء مت تطويرها 
لتخوض منافسات رالي داكار في يناير 2016 الذي يعد من 
املشاركة  العالم. وستكون هذه  في  الراليات  وأصعب  أهم 
أسطورة  من  التي سيقودها كل  السيارة  لهذه  األولى  هي 
الفرنسي  والسائق  ساينز  كارلوس  اإلسباني  الراليات 

الشهير سيريل ديبريه.

على  املاضية  الفترة  خالل  الشركة  مهندسو  عكف  وقد 
للحصول  بتحليلها  وقاموا  السيارة  في  دراسة كل قطعة 
وذلك  أداءها  وحتسني  حتديثها  بغية  النتائج  أفضل  على 
ستيفان  وهم  داكار  مسابقات  خبراء  مع  بالتنسيق 
بيترهانسل الفائز ب 11 بطولة في هذه السباقات وكارلوس 
ساينز احلاصل على بطولتني وسيريل ديبريه الفائز بخمس 

بطوالت في مسابقات داكار للدراجات النارية.

على  أشرف  والذي  فامني  برونو  لبيجو  الرياضي  املدير  وقال 
األسبوع  املغرب  في  جرت  التي  للسيارة  األولى  التجارب 
املاضي أنه ال يوجد تغيير جذري وحيد في هذه السيارة لكن 
أجزاء  مختلف  في  تطويرات  بسلسلة   قمنا  ذلك  من  بدال 
السيارة والتي تؤدي مجتمعة  ضمان حتسني أداءها االجمالي 

بشكل كبير.

السيارة جذريا كان جزءا من خطط  أن تعديل هذه  وأضاف 
ثورية  كانت  اجلديدة  السيارة  أن  يبدو  ولكن  بيجو،  شركة 
جذري  بشكل  مختلف  تصميم  اعتماد  مت  فقد  للغاية، 

بيجو تكشف عن سيارتها املطورة 
خلوض رايل داكار 2016

طريق  عن  اإلنسيابية  حتسني  جرى  كما  السيارة  ومؤخرة  ملقدمة 
حتديث جسم السيارة وفتحات ادخال الهواء العلوية .

كما أعيد تصميم نظام تعليق السيارة فضال عن حتسني توزيع األوزان 
واحدة  قطعة  من  عجالت  استخدام  فيها  مبا  تغييرات  عدة  نتيجة 
ميشالن  اطارات  استخدام  الى  اضافة  املغنزيوم  مادة  من  مصنعة 

أخف وأفضل أداء .
األن فضال عن حتقيق  أجريناها حتى  التي  »التجارب  أن  قائال  وأضاف 
أننا نسير في الطريق  املركزين األول والثاني في الصني مؤخرا تثبت 
الصحيح وأن التحسينات التي متت على السيارة أتت بنتائج مثيرة«.

استثمارات الزياين تنظم يوم ترفيهي لألطفال

استثمارات  تقدمها  التي  العديدة  األنشطة  من  كجزء 
الزياني، نظمت اجملموعة يوم ترفيهي ألطفال مركز الرعاية 
النهارية و اجلمعية البحرينة لتنمية الطفولة في السرك 

الذهبي في شهر أكتوبر. وقد متيز اليوم بالترفيه واملرح. 
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بيجو 301 ..أناقة غري متكلفة مبميزات عصرية

التي   301 بيجو  سيارة  مع  لها  مثيل  ال  قيادة 
توصف بكونها من أكثر السيارات تقنية وجتاوباً  
السيارة  هذه  وتعكس  الطريق.  على  ورشاقة 
حرص الشركة الفرنسية على الدخول ألسواق 
الفريد ومواصفاتها  جديدة بفضل تصميمها 
شريحة  جذب  في  ساهمت  التي  العديدة 

كبيرة من عشاق سيارات السيدان الرياضية. 
وليس من املصادفة حصول هذه السيارة على 
الصغيرة  الفئة  في  السيارات  أفضل  جائزة 
للسيارات«   »اوتومان  جوائز  توزيع  حفل  خالل 
فئتها خالل  أفضل سيارة سيدان من  وكذلك 
أواردز  موتور  ايست  »ميديل  جوائز  توزيع  حفل 

)ميما( قبل عامني. 
أناقة غير متكلفة..

301 من السيارة  مت استيحاء تصميم بيجو 
االختبارية »اس ار 1« التي صممتها الشركة 
وتعتبر  شخصيتها.   لتعكس  الفرنسية 
العصري  املظهر  بني  فريد  متازج   301 بيجو 
واخلطوط الناعمة التي تعبر عن الشخصية 

اجلديدة لبيجو. 
مظهر عصري ..

مدى  عن  يعبر  للسيارة  اخلارجي  التصميم 
فخامتها واناقتها. فالواجهة االمامية تتميز 
اخلماسي  الشكل  وذو  العريض  بشبكها 
االمامية  املصابيح  اما  بيجو.  شعار  ويعلوه 
مسحوبة  مستطيلي  شكل  ذات  فهي 
يوجد  املصد  وأسفل  السيارة.  جانبي  الى 

مصابيح ضباب، ومن اجلانب فهناك بعض 
االطارات  من  املمتدة  االنسيابية  اخلطوط 
اخللف  من  اما  اخللفية.  وحتى  االمامية 
فيوجد جناح خلفي بسيط و املصابيح ذات 

 .»LED«  مظهر أنيق وبتقنية
اقتصادية بأداء فريد..

 4 مبحرك   301 بيجو  سيارة  وتنطلق 
1.6 لتر قادر على توليد  اسطوانات سعته 
قدرة  مع  حصان   115 تبلغ  حصانية  قوة 
على توليد عزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/

أوتوماتيكي  مبحرك   301 بيجو  وتأتي  املتر. 
من أربع سرعات. 

أم جي 350 ..مظهر عصري وسالسة يف األداء
ام جي 350  فريد مع سيارة  وأداء  مظهر عصري 
وفكرها  البريطانية  بشخصيتها  تتميز  التي 
مصنعها  شخصية  من  املستلهم  الصيني 
يتم  التي  البريطانية  كراج«  »موريس  شركة 
سيارات  جذور  وتعود  بالصني.  مبصانع  إنتاجها 
طراز  خالل  من  شهرتها  اكتسبت  التي  جي  أم 
الرودستر مبقعدين الذي عرف إقباالً واسع النطاق 
العام  الى  املاضي  القرن  من  الثاني  النصف  في 
قوية  لعودة  الشركة  فتطمح  اليوم  أما   ،1924
من  به  تتمتع  ما  بفضل  العاملية  األسواق  الى 

مركباتها مبواصفات عالية وأسعار تنافسية. 
مظهر عصري

وتأتي سيارة ام جي 350 بتصميم عصري يتميز 
تتميز  حيث  البسيطة،  وتفاصيله  بخطوطه 
بخطوطه  املميز  بشبكها  األمامية  الواجهة 
شعار  يتوسطها  والتي  الثالثة  الكرومية 
الشركة، فيما تتدلى املصابيح األمامية للجانب 
قليالً بصورة أنسيابية تتماشى مع املظهر الكلي 
الواجهة األمامية للسيارة أيضاً  للسيارة. ويزين 

»أم  خاللها  من  حرصت  سفلية  مصابيح 
جي« على توفير أفضل رؤية جلميع تفاصيل 
التزامها  سياق  في  وذلك  للسائق  الطريق 

بتقدمي »قيادة آمنة«. 
 350 جي  أم  سيارة  فتظهر  اخللف،  من  وأما 
للجانب،  أنيقة مسحوبة  مبصابيح ضبابية 
وأما  السيارة.  عادم  أنبوب  يحجب  ومبصد 
عجالت السيارة فهي مصنوعة من الصلب 

مبقاس 15 بوصة. 
مقصورة مبواصفات فريدة 

وتأتي سيارة »ام جي 350« مبقصورة مجهزة 
مشغل  تضم  فهي  التكنولوجيا،  بأحدث 
ومنفذ   ،)MP3(  »3 بي  »ام  و  صلبية  أقراص 

»يو اس بي« )USB(، ومدخل    »اي يو اكس« 
التكييف  تنظام  يتميز  حني  في   ،)AUX(
التحكم. وأما عن املقاعد  بكونه الكتروني 
القماش  أنواع  أجود  من  مصنوعة  فهي 

لتأمني أقصى درجة من الراحة. 
 قيادة آمنة 

حرصت شركة »ام جي« على تزويد سيارتها 
فهي  تطوراً،  األمان  جتهيزات  بأكثر   350
بتوزيع  يقوم  الذي   EBD بأنظمة  مزودة 
ونظام   عجالت  لألربع  للفرامل  إلكتروني 
ونظام    ABS لالنغالق  املانعة  املكابح 
انها  CBC كما  الدوراني  بالفرامل  التحكم 
مزودة بوسائد هوائية. كما ويتوفر في هذه 
السيارة أجهزة استشعار للقيادة اخللفية. 
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فاز فريق الزياني لكرة القدم باملركز الثاني في بطولة كرة القدم اخليرية لصالح السنابل لرعاية االيتام التي عقدت في أكادميية كرة القدم 
في منطقة سار في 19 سبتمبر. وقد فاز موظف اجملموعة أمين عبدالرسول كأفضل العب إلحرازه 7 أهداف. 

فوز فريق الزياين لكرة القدم باملركز الثاين 

أوتو  جوائز  في حفل   Compact Executive أفضل سيارة  بلقب   XE جاكوار  توجت سيارة 
إكسبرس السنوي الذي أقيم في لندن مؤخراً، بينما نالت سيارة جاكوار XF اجلديدة كلياً 

جائزة التصميم املرموقة.
وعلى الرغم من وصول سيارة جاكوار XE حديثاً إلى جتار التجزئة في شهر يونيو املاضي إال 

أنها حصدت عدة جوائز رائعة ومنها، 
أعمال  سيارة  وأفضل  العام  سيارة 
سيارة  وأفضل  التلغراف،  جوائز  في 
العاملي،  األسطول  جوائز  في  جديدة 
وأفضل سيارة كبيرة في جوائز مجلة 

سيارة ديزل.
 XF جاكوار  سيارة  حظّيت  وقد 
ناجحة متثلت  بأمسية  اجلديدة كلياً 
بفوزها بجائزة التصميم ، بعد األخذ 
التي  الرأي  إستطالعات  اإلعتبار  في 
إكسبرس.  أوتو  مجلة  لقراء  أجريت 
األسواق  في   XF سيارة  وستتوافر 
ومن  القادم،  أغسطس  بنهاية شهر 
وديناميكية  حتسن  تقدم  أن  املتوقع 
ستسجل  كما  النظير،  منقطعة 
أوكسيد  ثاني  غاز  من  انبعاثات  أدنى 
الكربون مقارنة بأي منوذج غير هجني 

في فئتها.

استثمارات الزياين تنظم دورة فن االتصال 
نظمت استثمارت الزياني دورة تدريبية في فن االتصال لبعض موظفيها من قبل السيد جني نوكولي، مؤسس ورئيس معهد ستيبانع 

ستونس في شهر أغسطس قي فندق مركيور. جاءت الدورة كجزء من البرامج التطويرية للمجموعة. 

تتويج سياريت جاكوار XE و XF اجلديدة كليًا يف حفل جوائز أوتو إكسربس
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الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  استضافت 
احلصري واملوزّع املعتمد جملموعة BMW في البحرين، 
ووسائل  والعمالء  الشخصيات  كبار  من  ضيوفاً 
سّيارة  من  السادس  اجليل  طرح  حفل  في  اإلعالم 
بحضور  نوفمبر،  في شهر  السابعة  الفئة   BMW
مئات الضيوف كانوا من بني أول من رأى النسخة 
األحدث من هذه السيدان الفاخرة التي تتمّيز بعدد 

من التقنيات ومواصفات التصميم اجلديدة.
السيارات  لشركة  العام  املدير   ،Paul Yates وقال 
»يشكّل طرح سّيارة  اإلطالق:  في حفل  األوروبية، 
BMW الفئة السابعة اجلديدة كلياً هنا في البحرين 
الطراز  أن  سيما  وال   ،BMW لعالمة  جديدة  بداية 

مجاَلي  في  جديدة  معايير  يضع  اجلديد 
نسعى  نحن  والتكنولوجيا.  الفخامة 
دائماً إلى منح عمالئنا السّيارات األفضل 
في فئتها، ونعتقد بأّن هذا الطراز سيكون 
طرازاً رائداً في سوق السيارات الفاخرة. وال 
في  فوري  بنجاح  سيحظى  أنه  في  شك 
من  مجموعة  بفضل  البحرينية  السوق 

املزايا التقنية وتصميم جديد بالكامل.«
وقد حضر رالف بيسينجر، مدير املبيعات 
الشرق   BMW مجموعة  لدى  والتسويق 
األوسط، احلفل وعّلق قائالً: »لطاملا كانت 
سوق الشرق األوسط من األسواق املهّمة 

باعتبارها  السابعة،  الفئة   BMW لسّيارة 
ويبقى  العالم.  في  لها  سوق  أكبر  ثالث 
هذا الطراز القّمة من بني الطرازات األفضل 
إذ يستأثر مبا يتراوح بني 16 و20 في  مبيعاً، 
بأن  ونعتقد  املبيعات.  إجمالي  من  املئة 
بهذا  اجلديدة كلياً ستتابع  السابعة  الفئة 
التقنيات  من  الكبير  الكم  بفضل  املنحى 
فيها وتصميمها اجلديد العصري، لذا نحن 
على ثقة بأن هذا الطراز سيحظى بشعبية 
سوق  مثل  أسواق  في  وبخاصة  كبيرة، 

البحرين.«

شركة السيارات األوروبية تطرح سيارة BMW الفئة السابعة اجلديدة كليًا 

التوعوية  احلملة  في  للسيارات  الزياني  شركة  شاركت 
في  يتنظيمها  يتم  والتي  الثدي  سرطان  حول  اخلاصة 
شهر أكتوبر من كل عام  بهدف التثقيف والتوعية حول  
املوظفني  بتزويد  الشركة  قامت  وقد  املرض.  مخاطر هذا 
التي استقتها من مراكز  الطبية  املعلومات  بالكثير من 
املرض،  هذا  حول  الوعي  مستوى  رفع  بهدف  متخصصة 
اخلاصة  الوردية  الشريطة  الشركة  موظفو  ارتدى  فيما 

التي ترمز إلى احلملة التوعوية ضد مرض السرطان. 
وتقول جمعية السرطان البحرينية أن مرض سرطان الثدي 
يعتبر من أكثر أمراض السرطان شيوعاً لدى النساء، حيث 
تشير األرقام إلى تشخيص حالة مصابة بسرطان الثدي 
الوقت  في  بالسرطان،  مصابات  حاالت  ثالث  كل  بني  من 
اإلصابة  ليسو حتت خطر  عموماً  الرجال  في  يكون  الذي 

بهذا املرض. 

وتعليقاً على هذه املبادرة، شكر السيد محمد زكي، املدير العام لدى شركة 
من  »إنه  زكي  السيد  وقال  احلملة.  هذه  في  املشاركني  للسيارات،  الزياني 
الرائع أن نرى موظفي الشركة وهم يشاركون في دعم هذه احلملة الهامة، 
إذ ميثل ذلك ليس فقط دعم الشركة لهذه احلملة، بل أيضاً تفاني موظفي 

شركة الزياني للسيارات لنشر التوعية حول هذا املرض«. 

الزياين للسيارات تشارك يف احلملة التوعوية حول مرض سرطان الثدي
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عرضت جاكوار الند روفر مجموعة منتقاة 
من سيارات جاكوار والندروفر الفاخرة في 
سيتي سنتر البحرين من 4 نوفمبر الى 8 
اجلمهور  من  قريبة  تصبح  لكي  نوفمبر. 
تقدم  حيث  سابق  وقت  أي  من  أكثر 
تتميز  التي  الفاخرة  سياراتها  تشكيلة 
املتناهية  والرفاهية  الشكل  بانسياب 

واألداء منقطع النظير.
سيارات  رؤية  للزبائن  اتاحت  الفرص  هذه 

وشملت  قرب.  عن  املتميزة  الندروفر  جاكوار 
عرضها   مت  التي  جاكوار  سيارات  موديالت 
Jaguar F-TYPE Coupe الدينامكية وسيارة 
املفعمة   Jaguar XE وسيارة    Jaguar XF
شملت  فقد  الندروفر  موديالت  أما  باحليوية. 
اخلصائص   املتعددة   Range Rover Evoque
والتي تعد واحدة من أكثر السيارات مبيعا و 

اجلديد  الييارة  و    Range Rover Sport
 .Land Rover Discovery Sport كليا 
مجموعة  بعرض  الشركة  تكتف  ولم 
من سياراتها في مجمع سيتي سنتر. 
على  لعمالئها.  عروضا  قدمت  بل 

موديالت السيارات.

السيارات األوروبية تعرض سيارات يف جممع سييت سنرت البحرين

يوم ترفيهي ألطفال مركز احلد للتأهيل 
كجزء من االنشطة املتعددة الستثمارات الزياني، نظمت اجملموعة يوم ترفيهي ألطفال مركز احلد للتأهيل لذوي االحتياجات اخلاصة في مجمع 

السيف )الصالة الفنية( في 17 سبتمبر. وامتاز اليوم مبتعة وفرح االطفال. 

موقع فريست موتورز اإللكرتوين يفوز جبائزة W3 املرموقة
موتورز  فيرست  لشركة  اإللكتروني  املوقع  حاز 
هيونداي  لسيارات  واملعتمد  احلصري  الوكيل 
الفئة  من   W3 جائزة  على  البحرين  مملكة  في 
التحيكم  جلنة  قبل  من  اختياره  بعد  الفضية 
القائمة على هذه اجلائزة املرموقة التي متنح من 

قبل أكادميية تقنيات التفاعل والفنون املرئية. 

املواقع  وتقييم  اختيار  على  اجلائزة  وتقوم 
اإلبداع  درجة  حيث  من  املتميزة  اإللكترونية 
اإللكترونية  املواقع  عبر  التسويق  ومهارات 

واألفالم والبرامج الترويجية. 

عن هذا اإلجناز قال مدير التسويق لدى شركة 
الفوز  »ان  باتانيك:  بيبوديندو  موتورز،  فيرست 
الفخر  على  يبعث  أمر  املرموقة  اجلائزة  بهذه 
العاملني  جميع  شمل  شعور  وهو  واالعتزاز 
اإلجناز  هذا  أن  وأعتقد  موتورز.  بفيرست 
تشغيل  على  حرصنا  ثمرة  إال  هو  ما  املشرف 
موقع إلكتروني متميز وسهل االستخدام مع 
ومتكامال  موثوقا  مصدرا  يشكل  أن  ضرورة 
متصفحيه  على  تيسر  التي  للمعلومات 
الوصول إلى الغاية املطلوبة. وما يدعو لالعتزاز 
الدولية  اجلائزة  بهذه  للفوز  اختيارنا  هو  أيضا 

بعد منافسة محتدمة بني شركات عاملية 
األمريكية  املتحدة  الواليات  من  تتخذ 
خالل  من  ونطمح  لها.  مقرات  وكندا 
املقدمة  تطوير خدماتنا  إلى  القفزة  هذه 
حتقيق  وأن  الكرام  وعمالئنا  لزبائننا 
تطلعاتهم في هذا اجلانب بأبسط السبل 

املمكنة.« 
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Message 
From The Chairman

My dear readers, 
It is my pleasure to wish you a happy National Day, and a happy 
Accession Day of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, God 
protect him. This occasion is close to the people of Bahrain, who have 
nothing but loyalty and love for our precious Kingdom. We look forward 
to more achievements in the New Year, where we say goodbye to 2015 
and welcome 2016. 
In our efforts to keep up with developments and in response to our 
valued customers’ feedback, we have opened a new Jaguar/Land Rover 
showroom last year.  Its design is state of the art and our customers 
were happy with the new modern approach and technologies available 
for showing and providing the latest models and specifications.  I would 
also like to take this opportunity to extend my thanks and gratitude to the 
former head of Alzayani Investments, my dear uncle, Zayed bin Rashid 
AlZayani, who built the infrastructure and did the necessary planning for 
this pioneering showroom, back when he was still at the helm. 
In this year, we also founded ‘Body works’, a facility that specializes in 
modifying and repairing private and heavy commercial vehicles. It comes 
as a new addition in this field, and is the first of a kind in the Kingdom 
of Bahrain. Through this facility, we are able to provide comprehensive 
solutions and a set of high quality services for both individuals and 
businesses. 
Due of our belief in the importance of investing in the human factor, 
we have given the maximum priority to the issue of training and 
development. This was reflected in providing special training courses 
for our employees in various fields. Such as human resources, quality 
assurance, financing and accounting.  We will continue to provide such 
advanced training courses in the future, in more fields. The aim for this 
is to prepare our employees and technicians by providing them the 
necessary knowledge and skill sets in their related field of work, thus 
enabling them to complete their tasks with proficiency and accuracy. 
Finally, allow me to once again thank you our dear customers. We are 
very grateful for your trust. We are determined to continue providing our 
customers and satisfy their needs and demands in 2016 with innovation. 
All this, while maintaining our core principles of quality and excellence 
which you have come to expect from us. 
As for our employees and everyone working in the company, we would 
like you to know that we are very proud of you, and that you represent 
our most treasured asset for it is through your dedication, we are able to 
fulfill all our dear clients’ wishes. 
 
Happy New Year. 

Euro MoTors Jaguar Land rovEr 
oFFiCiaLLy inauguraTEs iTs $30 

MiLLion showrooM 

Euro Motors, the exclusive dealer and distributor for 
luxury automotive manufacturer Jaguar Land Rover in 
the Kingdom of Bahrain, officially inaugurated its new 
$30 Million Showroom in a spectacular event that was 
held on Wednesday, the 9th of December 2015. 

The opening ceremony was held in grand style, as it 
served to commemorate both the inauguration of the 
new showroom as well as the upcoming National Day 
of the Kingdom of Bahrain. The event was hosted with 
such grandeur as it also served to showcase the other 
prominent highlights of the evening which included the 
Launch of the All-New 2016 Jaguar XF and a Raffle Draw, 
the prize on avail of which was the newly introduced 
Jaguar XF. Euro Motors Jaguar Land Rover played 
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eminent host to an enormous audience 
of around 2,500 individuals, including its 
existing elite customers, VIPs, ministers, 
government officials, members of the 
media, corporate guests, socialites, 
loyalists, car lovers and other invitees. 

Expanding on the importance of the 
event, Mr. Nawaf Khalid Al Zayani, 
the Managing Director of Euro Motors 
Jaguar Land Rover, said: “On behalf of 

Euro Motors Jaguar Land Rover, I’d like 
to express my gratitude to everyone who 
is with us for this momentous occasion 
and would like to welcome one and all to 
our latest, most innovative and customer 
oriented offering, our state of the art new 
showroom. This is a significant occasion 
for us as we celebrate the illustrious 
history we have shared with Jaguar Land 
Rover Limited over the years, the glorious 
milestones we have accumulated along 

the way and our rapid progress since 
then to the elevated position we are in at 
present.” 

“With the Alzayani family being the first 
to bring the Land Rover franchise to the 
MENA region, we are proud to say that we 
have deep-rooted relations with Jaguar 
Land Rover. Our business association 
with Land Rover goes back to 1949, when 
we became the sole distributors for the 
famous brand in Bahrain; and having 
earned the trust of Jaguar Land Rover 
Ltd., Euro Motors was then appointed 
in 2013 as the Exclusive Importer and 
Distributor for Jaguar in Bahrain as well. 
We have since gone from strength to 
strength in exceeding all expectations 
with our exceptional sales record with 
respect to both distinguished brands,” he 
added.
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Euro MoTors signs ParTnErshiP wiTh ThE riTZ-CarLTon

Euro Motors has announced the extension 
of its partnership with The Ritz-Carlton, 
Bahrain– the luxury resort located in the 
heart of the Kingdom to cover Rolls-Royce 
Motor Cars.  The sole authorised dealership 
in the Kingdom of Bahrain will now 
provide two Rolls-Royce vehicles for the 
transportation of its valued hotel’s guests. 
Having previously provided the five star 
resort with vehicles from the BMW group, 
this new lease agreement with Rolls-Royce 
Motor Carsincludes a Phantom and Ghost 

Series II to cater to the requirements of 
VIP guests visiting the hotel.
The delivery of the vehicles was 
attended by senior executives from 
Euro Motors including Managing 
Director, Nawaf Al Zayani and General 
Manager, Paul Yates, along with the 
Regional Director for Rolls-Royce 
Motor Cars in the Middle East, Africa, 
Central Asia and South America, Brett 
Soso.
“We’re delighted to announce the new 

partnership between Euro Motors for 
Rolls-Royce Motor Cars and The Ritz-
Carlton, Bahrain, further strengthening 
our relationship with the luxury hotel, 
as well as the relationship between 
two leading global brands in their 
respective sectors. The calibre of 
the hotel’s hospitality offering is 
synonymous with the pinnacle of 
automotive luxury that the Rolls-Royce 
brand provides,” commented Paul 
Yates. 

aLZayani invEsTMEnTs visiTs ChiLdrEn FroM abduLLa KhaLiL Kanoo 
PEdiaTriC onCoLogy uniT

Alzayani Investments has organized a visit to Abdulla 
Khalil Kanoo Pediatric oncology Unit in Salmaniya Medical 
Complex and met  children  who are being treated from 
different types of cancer and presented them with gifts on 
behalf of the group. 
Representatives of the group have met Ms. Amal 
Mohammed the unit supervisor who had thanked them 
for this kind gesture and  highlighted the positive effect of 
such charity activities on these children and raising  their 
morals which is an important element of their treatment.
At the end, representatives of the group took a group photo 

with the medical team and children and extended 
their wishes and hope to see the kids that they 
met healthy after finishing their treatment.
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FirsT MoTors hoLds hyundai viP TEsT drivE 
For CEnTEnniaL and gEnEsis

Euro MoTors Jaguar Land rovEr baggEd MuLTiPLE ExCLusivE aCCoLadEs 

bowLing TournaMEnT For sTaFF
Alzayani Investments Group organized a bowling tournament  for its employees from different divisions at the Dana Bowling Center  in 
October.
The event aimed to create a family and friendly atmosphere for the staff through various of events. More than 50 employees participated.  
At the end of the tournament and after a night full of joy and entertainment, the top winners in the men tournament and top winners in the 
women tournament were awarded.

First Motors, the exclusive dealer of Hyundai vehicles in Bahrain,  
held a VIP Test Drive Event where the premium cars – Centennial 
and Genesis were displayed in their entire splendor at The Bahrain 
Royal Golf Club (Al Majlis) on November 7. 

The Test Drive Event focused on the Hyundai Premium line model 
features and offers such as the Premium Plus Assurance as well 
as Lifetime Warranty. The invited guests were treated to a lavish 
setting, which included a Red Carpet welcome by hostesses with 
refreshments and welcoming beverages. They were also briefed on 
the main features of the cars and were also offered a chance to test 
drive the vehicles through a planned route, returning to the venue, 
where they were each provided with a gift pack. 

Speaking at the event, a Spokesperson from First Motors, said: 
“It is with great pleasure that we are hosting this kind of an event 
where guests can experience firsthand the elegance and class that 
the Hyundai Centennial and Genesis offer. With a chance to test 

drive these vehicles, one can be fully assured of their 
performance and versatility. Initiatives such as this 
further our bond with the public, and confer upon them 
the opportunity to have a closer look at our luxurious 
and powerful vehicles. This was a highly successful 
event and we look forward to showcasing more of our 
premium models in the near future.”

Jaguar Land Rover Bahrain has 
announced its extraordinarily strong 
showing in the internationally acclaimed 
2014/15 Jaguar Land Rover Middle East 
and North Africa Marketing Awards 
with its receipt of three highly coveted 
awards. 

Jaguar Land Rover Marketing 
Manager, Ms. Hannane Laidouni led the 
triumphant proceedings with her receipt 
of the distinguished title, Marketer of 
the Year 2014/2015 whilst the Launch 
of the Land Rover Experience Centre 
in the Kingdom of Bahrain was voted 
the Best Experiential Event of the Year 

2014/2015 and Euro Motors Jaguar 
Land Rover was presented the Award 
for the Best Use of Social Media in 
the Year 2014/2015. Apart from the 
incredible feat of winning the three 
prestigious awards in one night, Euro 
Motors Jaguar Land Rover was also 
awarded a Certificate of Recognition in 
appreciation of its achievements in PR 
during the Year 2014/2015.
Held at the Four Seasons in Dubai 
on 13th August 2015, the event 
recognized the successes of Jaguar 
Land Rover dealers in the Middle 
East and North Africa Region for the 
Fiscal Year 2014/15 and with their 

accomplishments, this year Euro Motors Jaguar 
Land Rover stood out and shone among 19 
different competing dealerships. 

hyundai MarKs ThrEE MiLLion MiddLE EasT saLEs
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Euro MoTors Jaguar Land rovEr hosTs PrEMiEr sCrEEning oF 
JaMEs bond MoviE, ‘sPECTrE’

hyundai MarKs ThrEE MiLLion MiddLE EasT saLEs

Hyundai Motor Company celebrated 
the sale of its three millionth vehicle in 
the Middle East, 39 years after it began 
operations in the region. 

For the occasion, officials gathered 
at the Ulsan Plant in Korea to mark 
the occasion and to thank customers, 

the company is offering a new 5 
year/100,000km warranty on selected 
models (terms and conditions apply).  

Now firmly established as the second 
biggest automotive manufacturer 
across the region, Hyundai arrived 
in the Middle East 1976. Almost four 

decades on, the brand has enjoyed 
success right across the region. And 
now customers purchasing Hyundai 
models can take advantage of a new 
5 years/100,000km warranty package, 
making the decision to purchase a 
Hyundai even easier.

Euro Motors, the exclusive dealer and distributor for 
luxury automotive manufacturer Jaguar Land Rover in the 
Kingdom of Bahrain, recently hosted the premiere showing 
for the latest James Bond movie, ‘Spectre’ at an exclusive 
screening to showcase the amazing range of Jaguar and 
Land Rover vehicles that grace the film.

Mr. Nawaf Khalid Al Zayani, the Managing Director of 
Euro Motors Jaguar Land Rover, welcomed the British 
Ambassador, His Excellency Simon Martin along with the 
guests, which included an elite group of VIPs, Jaguar and 
Land Rover enthusiasts and members of the media to a 
refreshing reception at the Wafi Gourmet Restaurant prior 
to the debut of the movie. 

With the official release of James Bond’s latest adventure 
on  November 6, Euro Motors Jaguar Land Rover’s guests 

were treated to the very first showing of ‘Spectre’ beforehand on 
November 4 at the Bahrain Cinema Company Megaplex in City 
Centre Bahrain. 
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aLZayani invEsTMEnTs organiZEs 
inTErnaL audiTor Training 

As a part of Training & Development of Alzayani investments , the 
‘ISMS ISO 27001 2013 Internal Auditor’ Training was conducted by 
Bureau Vertais for a number of Audit & IT staff. The two-day training 
took place in September  at Al Safir Hotel in Juffair.

In any organization, office boys play an 
important and pivotal role, hence Alzayani 
investments organized the ‘Skills for Office 
Boys’ training that  was conducted by the 
Leaders Institute for few office boys, on  
September 12.

aLZayani invEsTMEnTs 
organiZEs Training For 

oFFiCE boys 

Jaguar Land Rover Bahrain is now making it even 
more attractive for customers to purchase their dream 
vehicle with the dedicated ‘JAGUAR APPROVED’ 
and ‘LAND ROVER APPROVED’ certified pre-owned 
vehicle programme.

The JLR APPROVED programme will enable 
customers to purchase pre-owned Jaguar and Land 
Rover vehicles with complete peace of mind by 
visiting Euro Motors showroom or through a dedicated 
multi-language APPROVED mobile app – the first in 
the region for pre-owned vehicles. The programme 
offers a host of benefits including a class-leading 
24-month warranty and 24/7 roadside assistance, 
165 Point Inspection along with attractive finance 
and convenient trade in options. 

Jaguar Land rover 
aPProvEd Programme 

Promises affordable 
Luxury
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Zayani Motors, the exclusive dealers of Mitsubishi and Peugeot 
in the Kingdom of Bahrain has enrolled four employees into a 40-
hour Communication and Leadership Program, which is hosted by 
Bahrain Institute of Hospitality & Retail.
The program was held from  August 23 to  September 30 and dealt 
with some of the major topics of communication and leadership. 
The program was set to polish the students in terms of their 
communication and presentation skills whilst honing up their 
leadership qualities that will enable them to stand out from the rest 
of the young generation.
Few of the topics covered during this course involved helping them 
present and communicate with the general public confidently and 
effectively, adding finesse to their knowledge which would help 
them grow in their career.
Zayani Motors- General Manager, Mohammed Zaki encouraged his 
employees to actively participate in programs such as these and 
addressed it by saying, “Communication and leadership is extremely 
important especially for professionals in customer service”.

rangE rovEr CELEbraTEs 45 yEars oF 
Luxury, dEsign and innovaTion 

The iconic Range Rover is celebrated  its 45th birthday in the summer. 
Reaching the important milestone is the latest in a series of 2015 
highlights for the world’s most desirable luxury SUV.
At the New York International Auto Show in March, Land Rover 
revealed a new Range Rover flagship in the form of the exclusive 
SVAutobiography and the landmark six millionth Land Rover was a 
Range Rover Vogue SE, which rolled off the Solihull production line 
in April. 

Zayani MoTors EnroLLs EMPLoyEEs inTo 
a CoMMuniCaTion & LEadErshiP 

worK EThiCs & TiME 
ManagEMEnT Training hELd

As a part of the Training and Development 
Program for Alzayani Investments 
Group, a training on work ethics and 
time management was held for a number 
employees at the National Institute of 
Industrial Training (NIIT) premises in Hidd 
in August. 

aLZayani invEsTMEnTs organiZEs 
FirEFighTing Training

HR/Admin & HSE Department  of Alzayani investments 
organized a half day firefighting training session 
in association with Alpha fire to 30 security guards 
across divisions (Euro Motors, Zayani Motors, First 
Motors, Zayani Leasing, Bodyworks and Alzayani 
Investments) in October. 
This session was conducted to ensure safe practices 
in case of emergencies.  Precautionary measures 
were also discussed in details during the training.
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 FirsT MoTors TrEaTs shrEya
 ghoshaL Fans

First Motors, the exclusive dealer of Hyundai 
vehicles in Bahrain, showcased the All-New Tuscon 
2016 for the first time at the Shreya Ghoshal concert 
on September 24 at the Indian School grounds. 

First Motors was the Silver Sponsor of the event, 
which attracted a relatively large number of 
Bollywood music lovers, who were the first in 
Bahrain to get a close up look of the amazing 
Tuscon 2016.

The All-New Tuscon 2016 debuted for the first 
time ever and gave a glimpse into what could 
be expected by motor enthusiasts all over the 
Kingdom. The new compact SUV delivers class-
leading design, technology, performance and 
an unbeatable combination of comfort and 
convenience. 

Offering a bold and athletic design, the new model 
has been designed to set new standards for its 
sector and provide an enticing alternative that 
passes all the requirements of young families 
looking for a highly versatile car. 

aLZayani invEsTMEnTs ParTiCiPaTEs in 
TaMKEEn ConsuLTaTion 

As a part of ongoing efforts to consult and engage 
with the public and to collect feedback from its various 
stakeholders, Tamkeen has held its ‘Consultation 
Session’ with over 600 stakeholders, including 
Alzayani Investments.

The main aims of this forum were to collect feedback 
and recommendations on Tamkeen’s programs and 
discussed 2016 priorities. The event took place on 
November 3 at Ritz Carlton.

Euro MoTors Jaguar Land rovEr 
rEvEaLs ThE aLL-nEw Jaguar xF in ThE 

KingdoM oF bahrain

Jaguar Bahrain, hosted the unveiling of Jaguar’s dynamic, 
coupé-like, aluminium-intensive, lightweight All-New Jaguar 
XF, in the recently launched, new Jaguar Land Rover 
Showroom in Sitra 

The All-New Jaguar XF joins the Jaguar saloon car range 
between the XE and XJ model lines, sitting at the very heart 
of Jaguar. Underpinned by class-leading driving dynamics 
and refinement, the All-New Jaguar XF brings an unrivalled 
blend of design, luxury, technology and efficiency to lead the 
business car segment.
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ThE grand TigEr ProwLs in bahrain
Zhongxing Grand Tiger™, 
distributed by Orient Motors 
in the Kingdom of Bahrain, is 
designed according to latest 
trend of development, and on 
par with car models currently 
selling well in North America.
Zhongxing Grand Tiger™ 
selects and use components 
made by famous brands 
thereby keeping abreast 
with the newest car models 
developed in the international 
market. The quality of the 
entire vehicle is progressive 
with world trends and relies 
on purchasing first grade 
global auto components, 
equipped with the most current 
technology in the automobile 
sector.

The Grand Tiger comes loaded with safety features and offers a stable ride even on rough roads. The suspension system contains 
two technologies exclusive to Grand Tiger. This includes nitrogen shock absorbers and dual-telescopic steering shock absorbers, 
which contribute greatly to driving comfort.
The Grand Tiger offers you a choice of petrol or diesel engine. The former option is an optimized multipoint injection system. This 
guarantees stable and reliable quality and also a design that is optimized for economic fuel consumption. The engine power can 
get you 76/4300-4600 with a torque of 193/2200-2800.

Alzayani Investments congratulates 
the three winners Rodrigo Bantonare, 
Ahmed alshamlan, & Mustafa Hashim, for 
winning the “Lose It To Win” challenge.
Rodrigo Bantonare from Alzayani 
Investments lost 16.3% of  his weight and 
secured first place. Ahmed alshamlan 
from First Motors lost 15.3% of his weight 
and secured second place. Mustafa 
Hashim from Alzayani Investments lost 
12.5 % of  his weight and secured third 
place.
The group also congratulates all the 
other participants, for shown tremendous 

ThrEE EMPLoyEEs win “LosE iT To win” ChaLLEngE 

hard work and determination during the 
course of the challenge.  Huge shift to 
nutritious meals and  healthy and active 
lifestyle will ultimately lead to healthy life. 
Congratulations once again.
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ThE EvoLuTion oF PEugEoT 2008 dKr16 To a bEasT

aLZayani invEsTMEnTs organiZEd day ouT For ChiLdrEn

As a part of the numerous activities being organized by 
Alsayani Investments, a kids day out for children from 
the Child Day Care Center  & Bahrain Society for Child 
Development in October to Golden Circus. The day was 
loaded with fun and Joy.

The Peugeot 2008 DKR16 after going through an 
evolutionary process emerging more aggressive 
than its predecessor which made its debut at the 
epic Dakar Rally in January. It is all set to make its 
competitive debut later in the year before heading 
to South America.

The new car has been a continual work in progress, 
with development work starting as soon as the 
original car crossed the finish ramp in Buenos Aires 
just over seven months ago, at the conclusion of 
this year’s Dakar.

Peugeot’s engineers went over their ‘Lion’ piece by 
piece, analysing what could be done better, with 
the help of its Dakar experts Stéphane Peterhansel 
(an 11-time winner), Carlos Sainz (a two-time world 
rally champion and also former Dakar winner) as 
well as Cyril Despres (a five-time Dakar winner on 
bikes).

The improvements which were gradually applied 
and assessed through a series of tests, culminated 
in a one-two finish for Peterhansel and Despres on 
the recent China Silk Road Rally using an interim-
specification car. This was essentially the 2015 
model, with a number of development parts for 
2016 added.

The updated version of the beast is longer, wider, 
lower, includes a raft of improvements under its 
carbon-skin and way more powerful than before. 

The front and rear overhangs have been reduced, enhancing 
the car’s go-anywhere ability. This is vital when it comes to 
tackling the varied obstacles such as sand dunes, river beds, 
and huge rocks that characterise the Dakar, making it one of 
the last true sporting adventures left on earth.

There are some surprises under the bonnet as well. Despite 
the air restrictor, the 3.0-litre V6 twin-turbo diesel engine now 
has more power. The driveability of the engine is increased 
too, which will be particularly useful during twisty stages. 
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PEugEoT 301sPorTy ELEganT and sCinTiLLaTing

Drive the Peugeot 301 and you will have 
in your hands a car that is responsive 
and nimble. This vehicle is a clear 
illustration of French automobile 
manufacturer’s desire to conquer new 
markets. Designed specifically to 
appeal to a wide customer base and 
offering modern styling and features, 
the Peugeot 301 is positioned to fulfill 
the expectations of even the most 
demanding drivers.

With these qualities it comes as no 
surprise then that in 2014 the 301 was 
officially recognized and clinched the 
award in the Best Small Car catego¬ry 
for its entry ¬level saloon, at the 
Automan Car of the Year Awards. 
Peugeot 301 was also voted as the Best 
Small Sedan win at the Middle East 

Motor Awards (MEMA) 2013.

simple Elegance

Inspire to a great extent by the SR1 
concept car, the 301 symbolizes the 
identity of the Peugeot marque. Clean, 
pure and refined lines combined with 
modernity are the new identity of the 
Peugeot marque.

First Look

A chrome-outlined wide-mouth grille a 
smaller lower grille and a round fog lamp 
on each side of the grille give the 301 a 
sporty yet dashing look.

The hood has a large raised center, 
leaving just the outer inch or so of the 
hood to match the height of the front 
fenders. The center of the 301’s hood 
also features several raised lines to set 

it off and in the center of the hood is an 
indentation that starts at the fame boxing 
lion Peugeot emblem and tapering 
outward as it approaches the windshield.

The roofline of the 301 is about what you 
would expect of an economy sedan, as 
its windshield rakes rearward slightly 
into a pretty flat roof. The side of the 301 
is a different story, as this economy-box 
features a high beltline, which wraps 
around the entire rear ¾ of the vehicle 
that overhangs the lower part of the car.

Engine and drivetrain

The 301 is powered by a 1.6-liter four-
cylinder engine. The engine churning out 
115 BHP Torque (NM) 150 @ 4000 RPM, 
is mated to a four speed Auto Tiptronic 
transmission. 

Mg350, sMooTh, PowErFuL and Luxurious
Smooth driving and luxurious 
interiors are key features that Morris 
Garages› MG 350 can proudly boast 
of. This fine piece of engineering is 
all set to leave an impact in the GCC 
compact sedan market. 

With enough style and sleekness to 
rival and even best its competition, 
the real magic of the MG350 comes 
under the hood. Once you’re behind 
the wheels of this little beast sporting 
a 1.5-litre 4-cylinder engine, you’re 
taken in by the super feedback offered 
via the steering. There is no reason to 
doubt that MG 350 is built to take on 

some intense curves judging by the 
quality of the responsiveness offered.

And if you ever find yourself wanting 
to add an extra punch to the MG 350, 
the ‹Sport› mode is just a push away 
to offer you increased response and 
throttle control. This is in addition to 
the ‹Economy› mode, for improved 
mileage.

The exterior is sleek, emulating 
pleasing and familiar contours 
while embracing a functional 
shape tailor-made for the GCC 
roads. The body panels are sturdy 
and its solid feel can be felt with 
nothing more than a base physical 
inspection.



4th Quarter 201512

Alzayani Investments football team has won the second position in the Charity Football Tournament in support of Al Sanabel 
Orphans Care.
The tournament was held in the football academy Ground in Sar on September 19. Ayman Abdul Rasool from the group won the 
best scorer award by scoring 7 goals.

aLZayani invEsTMEnTs FooTbaLL TEaM win sECond PosiTion 

aLZayani invEsTMEnTs organiZEs CoMMuniCaTion Training
As a part of Training & Development of Alzayani Investments, ‘Solution Oriented Communication & Actions’ training was 
conducted by Mr. Jean Nicolai, Founder & President at Stepping Stones Institute, for few staff of the Group, which took place 
between in August 2015 at Mercure Hotel.

Jaguar xE and aLL-nEw xF TriuMPh aT auTo ExPrEss awards

The Jaguar XE was crowned 
Best Compact Executive at the 
annual Auto Express Awards at 
a recent ceremony in London, 
while the all-new Jaguar XF 
picked up the prestigious Design 
Award.

The Jaguar XE only arrived 
in retailers in June but has 
already amassed an impressive 
collection of gongs including Car 
of the Year and Best Business 
Car at the Telegraph Awards, 
Best New Car at the Fleet World 
Awards and Best Large Car at the 
Diesel Car Magazine Awards. 

The all-new Jaguar XF also had a successful evening, winning the Design Award following a 
poll of Auto Express readers. Arriving in retailers in late August, new XF will offer unrivalled 
refinement and dynamics, as well as the lowest CO2 emissions of any non-hybrid model in 
its segment. 
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Euro MoTors inTroduCE aLL-nEw bMw 7 sEriEs 

Zayani MoTors ParTiCiPaTE in ThinK PinK

Euro Motors, the importer of BMW Group 
in Bahrain, hosted VIP guests, customers 
and media at the launch of the sixth 
generation BMW 7 Series in November, 
marking the occasion with hundreds 
of guests attending the event, who 
were amongst the first to see the latest 
instalment of the sophisticated sedan in 
the Kingdom.  
Speaking at the launch event, Paul Yates, 
General Manager of Euro Motors, said: 
“The launch of the all-new BMW 7 Series 
in Bahrain marks a new beginning for 

BMW, with the new model setting a new 
standard in both luxury and technology. 
As we continually look to offer our 
customers the very best in class 
vehicles, we believe this model will lead 
the way in the luxury car market. With 
a host of new technologies and an all-
new design we are sure it will make an 
instant impact in the Bahraini market.”
Ralf Bissinger, Sales and Marketing 
Director for BMW Group Middle East 
was present and commented: “The 

Middle East has played a leading role 
in the BMW 7 Series success, as the 
third largest market in the world, the 
flagship model is constantly among the 
top sellers accounting between 16 to 20 
percent of total sales. We believe the 
all-new BMW 7 Series will continue this 
trend, bringing a host of technologies in 
a new modern design, we are confident 
it will make a huge impact, especially in 
markets like Bahrain.”

Zayani Motors, the exclusive dealers of Mitsubishi 
and Peugeot in the Kingdom of Bahrain, has kicked 
off efforts to create awareness in the Kingdom about 
breast cancer. The company’s employees sported 
pink ribbons to express their solidarity and support to 
Breast Cancer Awareness throughout October. 

The Bahrain Cancer Society states that Breast Cancer 
is the most common cancer among women, accounting 
for nearly one in every three cancers diagnosed. All 
women are at risk of getting breast cancer. As age 
increases, the risk increases. 2/3 of breast cancer 
happens in women 40 years of age and older. Men are 
generally at low risk of developing breast cancer.

The Zayani Motors Think Pink campaign is to support 
Breast Cancer Awareness and its aim to inform and 
educate its staff about the disease.  Information 
regarding the same was distributed to the staff so that 

it could be shared with others. 

Zayani Motors - General Manager, Mohamed Zaki speaking 
on the occasion thanked the staff for their participation in 
the campaign, “It makes me proud to see all Zayani Motors 
employees donning the pink ribbon which symbolizes not just 
the company’s support but also their own personal dedication to 
spreading awareness of this disease.”
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Euro MoTors Jaguar Land rovEr disPLay vEhiCLEs aT CiTy CEnTrE bahrain

 ChiLdrEn oF hidd rEhabiLiTaTion CEnTEr TrEaTEd To Fun day

As a part of the numerous activities being organized by  , the group arranged a kids day out for the children of Hidd Rehabilitation 
Center for special needs at the Seef Mall ( L’Atelier Art Lounge ) on September 17. The day was loaded with fun & joy.

FirsT MoTors wEbsiTE wains w3 siLvEr award

First Motors, the exclusive dealer 
of Hyundai vehicles in Bahrain, has 
recently been awarded with the W3 
Silver Award for their website design, 
after having been judged by the 
Academy of Interactive and Visual Arts 
that honors creative excellence on the 
web and recognizes the creative and 
marketing professionals behind award 
winning sites, videos and marketing 
programs.

On winning the W3 Silver Award for 

2015, a spokesperson from First Motors 
said: “This is a huge honour for us at 
First Motors, to have won this prestigious 
award, as it was part of our main aim 
to ensure that our website is extremely 
user friendly and informative, which 
hence makes it a lot easier to access. 
It feels great to have been chosen as a 
winner along with reputed international 
companies across the United States and 
Canada. Through this gain, we aspire to 
reach out to a wider audience who will be 
able to access our website through a click 

of a button on any of their gadgets.”

First Motors, part of Alzayani 
Investments group, is fully committed 
to demonstrating to the Bahrain 
market that Hyundai is the brand that 
represents unique value for money 
without compromise. Their confidence 
in Hyundai is demonstrated through 
their sensational Lifetime Warranty 
that is offered on the entire range of 
Hyundai passenger and commercial 
vehicles.

Jaguar Land Rover showcased a 
wide range of its luxury vehicles 
at the Bahrain City Centre 
shopping mall from November 4 
to 8, in order to give the public a 
glimpse of unrivalled luxury, pure 
aesthetic quality and unparalleled 
performance.

Jaguar Land Rover has taken the 
progressive initiative of exhibiting 
selected Jaguar and Land Rover 
models such as the aerodynamic 
Jaguar F-TYPE, the remarkable XF 
and the sleek and sporty XE whilst 
their Land Rover models on display 
included the customer oriented Range 

Rover Evoque, the super powered 
Range Rover Sport and the new Land 
Rover Discovery Sport, at the Galleria 
in City Centre Bahrain.
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