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Mr. Abdul Rahman H. Al Zayani, the Managing Director and Mr. Rashid H. Al Zayani the 
Board Member of AlZayani Investments Group welcomed the children of NBB Rehabili-
tation Home of Disabled Children at the Zayani House on 12 January 2016.

At the end of the visit, a memorable photo was taken with the children  and gifts 
were distributed. We hope the children enjoy the gifts and wish them good health 
and wellness.

ALZAYANI HOUSE WELCOMES 
NBB SPECIAL NEEDS CHILDREN

As we mark another first quarter 
edition of Al Intilaqa, we reflect on 
the year that has passed and look 
forward to meeting the challenges 
ahead.  With that thought in mind, 
I would like to take this opportunity 
to extend my sincere gratitude to all 
our customers, suppliers, associ-
ates and of course our valued team 
members throughout the AZI Group 
who played key roles to achieve the 
results that help us maintain our 
leading positions in the respective 
market sectors. 
Despite the challenges the whole 
world is facing due to the deteriora-
tion of oil prices and the challenging 
economic climate we live in today, 
we still look forward to the future with 
optimism as we challenge ourselves 
to look for growth and innovate in our 
services and products to continue 
to attract customers to our various 
group companies.  
In this edition we highlight the many 
milestones that show our commit-
ment to our people, the cornerstone 
of our success and our partners 
throughout the many sectors in which 
we do business.  In all, the aim is to 
push for excellence and challenge 
the boundaries of the possible.



شارك فريقي مجموعة إستثمارات الزياني وشركة السيارات األوروبية في بطولة كرة قدم 
خيرية نظمتها شركة السيارات األوروبية بالتعاون مع “آي دو” البحرين وذلك في 23 يناير هذا 
الفقيرة في  العائالت  “آي دو” منظمة غير ربحية تأسست من أجل مساعدة  العام. وتعتبر 
البحرين عبر توفير يد العون لهم من أجل أن يتابعوا طموحاتهم ويكونوا مستقلني بالكامل.

هيونداي  لسيارات  احلصري  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  أعلنت   
هيونداي  سيارات  من  الكاملة  اجملموعة  وصول  عن  البحرين،  مبملكة 
إحتياجات  جميع  تلبي  والتي   2016 لعام  اإلستخدامات  متعددة 
“كريتا”،  هيونداي  املدمجة  شبه  الرياضية  املركبة  من  إنطالقاً  العائلة، 
العائالت  خيار  وحتى  كلياً  اجلديدة   2016 “توسان”  بسيارة  مروراً 
سانتا  “جراند  وسيارة  في”  “سانتا  سيارة  في  املتمثل  املثالي  الكبيرة 
في  الراغبني  للزبائن  اخليارات  من  العديد  اجملموعة  هذه  وتوفر  في”. 

التصميم. وأروع  أداء  أفضل  بني  يجمع  مزيج  على  احلصول 
والقدرة  اإلستثنائية  امليزات  مع  الرائع  التصميم  من  كالً  مزج  وأدى 
متعددة  للسيارات  جديدة  معايير  خلق  الى  املذهل،  واألداء  العالية 
املتعددة  الرياضية  املركبة  تتمتع  حيث  هيونداي.  من  اإلستخدامات 
قوية  ببنية  “كريتا”  كلياً  اجلديدة  املدمجة  شبه  اإلستخدامات 
اجلودة  توافر  إمكانية  على  تبرهن  والتي  سلسة  وقيادة  ديناميكية 
العصرية”  “الفخامة  توجه  مع  ومتاشياً  إقتصادية.  بأسعار  العاملية 
في  الداخلية  املقصورة  توفر  موتور،  هيونداي  شركة  تعتمده  الذي 
رحبة  مساحة  فهناك  الراحة.  من  بفئتها  رائدة  مستويات  “كريتا” 
ويكتمل  اجلودة،  عالية  مواد  استخدام  ويتم  ركاب،   5 الستيعاب 
مستويات  انخفاض  ناحية  من  بفئته  الرائد  األداء  مع  هذا  كل 
نة  احملسَّ املواد  بني  اجلمع  بفضل  واخلشونة  واإلهتزاز،  الضجيج، 

بالتالي  يضمن  مما  املتقدم،  الهندسي  والتصميم  الصوت  المتصاص 
استثنائية. قيادة  جتربة  توفير 

أنيق  رياضي  تصميم  في  كلياً  اجلديدة   2016 “توسان”  سيارة  تأتي  بينما 
مع  للركاب  كهربائية  مقاعد  بها  تتوافر  حيث  معدلة،  داخلية  ومقصورة 
قيادة  لوحة  املقصورة  في  اإلضافية  املزايا  وتشمل  الظهر.  ألسفل  دعم 
الى  ممّددة  عّدادات  ووحدة  بوصات   8 بقياس  شاشة  تضم  حديثاً  مة  مصمَّ
اجلانبية  اجلهة  تراقب  التي  العمياء  النقطة  على  الكشف  ميزة  جانب 
التقنيات  احدى  تعتبر  والتي  مقتربة  مركبات  أي  على  للتعرف  واخللفية 

الذكية. القيادة  مفهوم  وٌتَّسن  الراحة  توفر  التي  املتطورة 
بني  تمل   2016 في  “سانتا”  هيونداي  سيارة  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 
مجال  في  التكنولوجية  التطورات  أحدث  تعكس  متقدمة  ميزات  جنباتها 
اإللكترونية  الفرامل  نظام  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  السيارات،  صناعة 
خالل  من  الظروف  جميع  في  باملركبة  للتحكم  الثقة  السائق  متنح  والتي 
الركاب  وزن  السيارة وبني  املكابح على جميع إطارات  املوازنة ما بني ضغط 
توصل  ما  آخر  جراند”  في  “سانتا  هيونداي  تواكب  ذلك،  إلى  معاً.  واحلمولة 
عالية  تقنية  ذات  تشغيل  برامج  خالل  من  التكنولوجي  التطور  إله 
للدفع  املساعد  السيطرة  ونظام  بالثبات  االلكتروني  التحكم  كنظام 
ملنعطف  دخولها  عن  املركبة  انقالب  إمكانية  من  يخفض  والذي  الرباعي 

عالية.  بسرعة 

من كاملة  جمموعة  تقدم  موتورز  فريست   شركة 
الشخصية إحتياجاتكم  مجيع  لتلبية  السيارات 

السيارات شركة  و  الزياين  استثمارات   جمموعة 
خريية قدم  كرة  بطولة  يف  تشاركان  األوروبية 
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A SPORTING GESTURE FOR CHARITY
AlZayani Investments and Euro Motors Football Team participated in a char-
ity football tournament held by Euro Motors and Ido Bahrain, on January 23rd 
2016, at Kick-Off Bahrain. 
Ido is a non-profit organization that helps poor families in Bahrain by provid-
ing them with the necessary tools to enable them to reach their full potential 
and become self-sufficient.

FIRST MOTORS SHOWCASES HYUNDAI’S COMPLETE 
RANGE OF SUVS CATERING TO INDIVIDUAL NEEDS

First Motors, the exclusive distributor of Hyundai vehicles in the 
Kingdom of Bahrain, announced the availability of the complete 
2016 line-up of their acclaimed Hyundai SUV family range of cars 
that caters to all your needs. Ranging from the perfect sub-com-
pact SUV such as the Hyundai Creta and the all-new Tucson 2016 
to the most ideal car for bigger families like the Santa Fe and 
Grand Santa Fe, this SUV segment offers the perfect drive where 
customers get the best in terms of performance and luxury. 

Elatedly speaking about the Hyundai SUV family range, a spokes-
person from First Motors said: ”We would like to take this opportu-
nity to welcome one and all to the showroom where the full range 
of Hyundai SUVs are available for a test drive. We have vehicles 
available for customers ranging from young new drivers to bigger 
families where they will be provided with value for their money. 
With premium cars at affordable prices, we at First Motors con-
tinuously strive to present our customers with vehicles that boast 
impressive degrees of performance and luxury. 

CRETA: A totally new sub-compact SUV, the Creta delivers a dy-
namic design through its strong body structure and smooth drive 
that demonstrates world-class quality at an affordable price. In line 
with Hyundai Motor Company’s Modern Premium brand direction, 
the interior of the Creta delivers class-leading levels of comfort 
and convenience. With plenty of space for five passengers, the use 
of high-grade materials is complemented by best-in-class noise, 
vibration and harshness (NVH) performance, thanks to the com-
bination of enhanced sound absorption materials and advanced 
engineering design, all ensuring an exceptional travel experience.

Affordable, yet impressively well-equipped, the Creta offers a 
number of advanced features more usually found on more expen-
sive cars. 

TUCSON: Sporting a stylish and refined interior, the all-new Tuc-
son 2016 provides passenger power seats that offer unbeatable 
lumber support as well as a newly designed dashboard featuring 
an 8“ display as part of its innovative highlights. A Blind Spot De-
tection System that monitors the side and rear of the vehicle for 
approaching vehicles is also included as one of the cutting edge 
technologies offering improved convenience and smart driving. 
Safety is always a priority for Hyundai, and the All-New Tucson 
2016 has been designed to be one of the safest cars in its class as 
reflected by the 5-star rating it received in both the European and 
the North American NCAP crash tests. 

SANTA FE: The 2016 Hyundai Santa Fe is a family car, packed 
with tech-inspired features that mirrors the latest technological 
advancements in the international automotive industry such as 
the Electronic Brake-force Distribution (EBD) that helps the driver 
maintain confident control in difficult braking situations, by bal-
ancing braking forces at each wheel depending on the weight of 
the passengers and cargo that the vehicle is carrying. Premium 
features include a panoramic sunroof, the Cruise Control System, 
the Proximity Key, which enables the vehicle to recognize its own-
er, thereby, automatically unlocking and locking the door as the 
vehicle is approached and departed from respectively. 
The Grand Santa Fe 2016 can seat seven passengers, can park 
itself with Ultrasonic sensors and is ideal for big families. 



Euro Motors the official BMW Group im-
porter in Bahrain announced the arrival 
of the all-new BMW X1 to its showrooms 
across Bahrain. The all-new BMW X1 
treats the premium compact segment to 
an even more potent shot of Sports Activ-
ity Vehicle DNA.

With more than 730,000 units already 
sold world-wide, the second generation 
of this successful model will take to the 
stage, a body design straight out of the 
BMW X model mould. The interior of the 
new BMW X1, offers significantly more 
space for passengers and luggage, a 
cutting-edge premium ambience and 
functionality grounded in solid engi-
neering. Four-cylinder engines from 
the BMW Group’s latest generation 
of power units, an efficiency-optimized 
version of the BMW xDrive intelligent 
all-wheel-drive system and newly de-
veloped chassis technology, all help to 
enhance sporting ability and ride comfort 
compared to the outgoing model – with 
fuel consumption and emissions reduced 
by up to 17 per cent, model-on-model. 
Furthermore, the model is available for 
the first time ever with front-wheel-drive, 

a construction which has been developed 
to deliver the driving dynamics typical of 
the brand.

Alongside its market-leading dynam-
ics and efficiency, a host of innovative 
equipment features also help secure the 
new BMW X1 position in the segment. 
Among the items on the options list are 
full-LED headlights, Dynamic Damper 
Control, the BMW Head-Up Display and 
the Driving Assistant Plus system.
The interior design combines the driv-
er-focused cockpit design that has be-
come a hallmark of the brand’s models 
with touches promoting authoritative, 
SAV-style driving pleasure and a con-
temporary premium ambience. Standard 
equipment includes air-conditioning, 
an audio system with USB and AUX-in 
sockets, and the iDrive operating sys-
tem, whose 6.5-inch display is integrated 
into the instrument panel in free-standing 
monitor form. 

The XLine and MSport packages that are 
available as an alternative to standard 
specification open doors for targeted in-
dividualization. 

EURO MOTORS INTRODUCES ALL-NEW BMW X1 IN BAHRAIN

Zayani Motors, the exclusive dealers of 
Mitsubishi and Peugeot, as part of their 
sincere efforts to acknowledge the wom-
en and their role in the development of the 
community in Bahrain, held a special cer-
emony celebrating the Bahraini Women’s 
Day.  
This ceremony took place to honor all 
Zayani Motor’s female employees for their 
appreciated efforts, hard work and es-

teemed efficiency in serving the compa-
ny and its clients. During this ceremony, 
Mohammed Zaki, the General Manager of 
Zayani Motors thanked each and every 
woman for the contribution and distributed 
a rose to all of them. 
Bahraini Women’s Day is celebrated on the 

1st December of every year as part of an 
initiative by Her Royal Highness Princess 
Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa to honor 
the achievements, valuable insights and 
contribution made by Bahraini women to-
wards the development and progress of the 
Kingdom of Bahrain.  

Jaguar Land Rover Bahrain announces 
the introduction of its latest promotional 
campaign for the Jaguar XE and the Land 
Rover Discovery Sport.

Under the features of the latest campaign 
introduced by Euro Motors Jaguar Land 
Rover, the all-new Jaguar XE is made 
available at a price of BD159 per month 
while the Land Rover Discovery Sport is 
priced at BD189 per month and both are 
additionally presented with unparalleled 
offers such as 5 years free warranty, a 
free 5 year service package, free 24/7 
road assistance services for 5 years and 
free registration. 

The Jaguar XE and Land Rover Discovery 
Sport continue to dominate in their respec-
tive segments by raising the benchmark 
even higher. With their flawless blend in 
luxury, performance and aesthetics, both 
these vehicles provide their drivers with a 
harmony of comfort and fierce power. 

ALL-NEW JAGUAR XE AND 
LAND ROVER DISCOVERY 
SPORT NOW AVAILABLE 

WITH EASY MONTHLY 
INSTALLMENTS

HONORING THE WOMEN
IN BAHRAIN
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As part of the organization’s vision to continue to improve and 
enhance the performance of the future generation, Zayani 
Motors, the exclusive dealers of Mitsubishi and Peugeot in 
Bahrain, conducted an internship for students from Hawar In-
ternational School Career Education and Development Pro-
gramme. The weeklong internship began on 20th December 
2015. Students were placed in different departments across 
the organization. 

In recognition of their long term associ-
ation, First Motors, the exclusive distrib-
utor of Hyundai vehicles in the Kingdom 
of Bahrain, recently presented Montreal 
Motors with a certificate of appreciation 
at the First Motors Showroom in Sitra.

The certificate was presented to Mr. 
Ebrahim Alshaikh, the owner of Mon-
treal Motors Company by Mr. Nawaf Al 
Zayani, Managing Director of First Mo-
tors, as a token of appreciation for their 
continuous support as a long-term cus-
tomer for the Hyundai brand in Bahrain. 

Speaking during the certificate presen-
tation, Mr. Nawaf Al Zayani said: “We, 
at First Motors are extremely grateful for 
the relationship we have with Montreal 
Motors during the past years. I would 
like to take this opportunity to thank Mr. 
Ebrahim Alshaikh and his team for their 
endeavors in promoting the Hyundai 
brand in the Kingdom and we highly re-
spect their quality of service and inno-
vative offers. In appreciation of all the 
tireless efforts, this certificate serves as 
a small token of our gratitude towards 
them and we look forward to a contin-
ued business with Montreal Motors in 
the years to come.”

ROLLS-ROYCE WRAITH ‘INSPIRED BY MUSIC’ ARRIVES IN BAHRAIN

Rolls-Royce Motor Cars has contributed to 
the myth and legend of the contemporary 
music scene since the birth of Rock & Roll. 
Over half a century later, this long-standing 
love affair lives on, with some of the world’s 
most celebrated artists choosing the marque 
as the ultimate affirmation of their success. 
In this spirit, Rolls-Royce Motor Cars is de-
lighted to announce the arrival of the Wraith 
‘Inspired by Music’ in Bahrain through Euro 
Motors, the sole authorized dealers of Rolls-
Royce Motor Cars in the Kingdom. 

Since the launch of Wraith in 2013, cus-
tomers have been able to commission their 
Rolls-Royce Wraith with Bespoke Audio; the 
most exhaustively designed sound system 
in automotive history. Like every element 
of a Rolls-Royce motor car, its construction 
blends the finest components with the skill of 
the most eminent experts in their field. Now, 
with Wraith ‘Inspired by Music’, these char-
acteristics and the precious materials used 
in the Bespoke Audio system are brought 
very much to the fore, creating ‘the most ex-
clusive music venue’ that delivers an unri-
valled aural experience. 
“Wraith ‘Inspired by Music’ appeals to those 
looking at Rolls-Royce for a unique and 

creative motor car. It effortlessly cool ap-
pearance complements the superior Be-
spoke Audio system; the contemporary use 
of copper creates an atmospheric setting for 
the most encompassing music system in the 
market,” commented Torsten Müller Ötvös, 
Chief Executive Officer, Rolls-Royce Motor 
Cars.

A Lyrical Copper exterior paint finish, 
presented with a blend of brushed and 
polished textures elegantly hints at the 
use of copper in only the very best audio 
systems. On opening the car’s coach-
doors, attention is drawn to re-imagined 
speaker grilles, here presented in copper 
theme, and engraved with the words ‘Be-
spoke Audio’. The door panniers and floor 
mats have been crafted from finely-wo-
ven leather to add an additional depth of 
tactility to the car’s interior cabin. Cop-
per-colored door inserts, which start at 
the front of the cabin before tapering at 
the rear, have been included in the design 
to emphasize Wraith’s characteristic in-
ternal curves. 
A book matched copper finish features for 
the first time on Wraith’s fascia, boldly ex-
tending the car’s theme. 

FIRST MOTORS PRESENTS 
MONTREAL MOTORS WITH 
APPRECIATION CERTIFICATE

ZAYANI MOTORS TRAINS STUDENTS FROM HAWAR INTERNATIONAL SCHOOL 
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Following its first public appearance at the 
Frankfurt International Motor Show in Septem-
ber, Rolls-Royce Dawn, the new benchmark in 
open-top luxury motoring made its debut ap-
pearance in Bahrain. Euro Motors, the sole au-
thorised dealership for Rolls-Royce Motor Cars 
in the Kingdom, showcased the beautiful vehicle 
to its esteemed clientele at an exclusive event 
held at The Ritz-Carlton, Bahrain.

Commenting on the arrival of the open-top, su-
per-luxury car to Bahrain, General Manager 
of Euro Motors, Paul Yates, said: “The Rolls-
Royce Dawn brings with it a unique aura that 
no other vehicle can offer and we’re privileged 
to provide our customers with the most social, 
uncompromised open-top motoring experience 
in the world. Since its global announcement in 
September, this beautiful new motor car has 
received an overwhelmingly positive response 
amongst our clientele and we are confident that 
it will be hugely successful in our market.”

“…Accept nothing nearly 
right or good enough.”

Compromise is not a word recognised in the 
Rolls-Royce lexicon. Indeed, the company con-
tinues to live by the clarion cry of co-founder Sir 
Henry Royce to “Strive for perfection in everything 
you do. Take the best that exists and make it better. 
When it does not exist, design it. Accept nothing 
nearly right or good enough.”

The final part of that maxim – “Accept nothing 
nearly right or good enough” has guided the 
Rolls-Royce design and engineering teams as 
they worked to initiate a new age for open-top, 
super-luxury motoring. In a sector exclusively 
populated by the biggest of automotive compro-
mises – the 2+2 seat configuration – Rolls-Royce 
accepted no compromises. 

And so, the new Rolls-Royce Dawn, the 
world’s only true modern four-seater su-
per-luxury drophead, is born.  

The new Rolls-Royce Dawn stands apart from 
its stable mates, featuring 80% unique body 
panels. 

The Silent Ballet
Specific engineering and manufacturing atten-
tion has been paid to the creation of the Dawn’s 
roof. Unheard of anywhere in the modern motor 
industry until now, the roof of the Rolls-Royce 
Dawn delivers the silence of a Wraith when up 
and operates in almost complete silence in just 
over 20 seconds at a cruising speed of up to 
50kph.

Working with a fabric roof configuration, the 
Rolls-Royce engineering team set themselves 
a challenging goal which they were unwilling to 
compromise on – to make the quietest convert-
ible car in the world today. This quest for silence 
applied to all aspects of engineering of the new 
roof and by extension the new motor car. 

Firstly, the passengers’ on-board aural expe-
rience roof up and roof down while in motion 
has to be pure Rolls-Royce. The design of the 
roof has to be graceful, beautiful and sensuous 
whilst remaining one of the largest canopies 
to grace a convertible car. Indeed, the Dawn’s 
roof is the second largest fabric roof applied to 
a current production car, second only to that of 
the  Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

The silent lowering of the soft top – dubbed “The 
Silent Ballet” by Rolls-Royce engineers – trans-
forms the Rolls-Royce Dawn, delivering a true 
Dawn moment. In hero specification of Midnight 
Sapphire exterior and Mandarin leather interi-
or, night becomes day as rays of sunshine burst 
forth, bringing the inside out, joining this social 

space with the wider world of possibilities.

It is safe to say that the new Rolls-Royce Dawn 
is the quietest open-top car ever made.

2+2 ≠ 4
“In the world of Rolls-Royce, day to day mathe-
matical norms don’t always apply. That’s why I 
say in the case of the new Rolls-Royce Dawn, 
2+2 does not equal 4.”  Giles Taylor, Director of 
Design, Rolls-Royce Motor Cars.

Studying the open-top motor car sector and 
specifically its high-value luxury niche, it be-
came apparent to Rolls-Royce’s designers that 
customers were being short-changed. The my-
opic focus on one specific configuration – the 
2+2 setup – was, in the view of Rolls-Royce, a 
compromise too far. 

A 2+2 is a configuration with seating that favors 
the driver and passenger in the front leaving 
two smaller seats for occasional passengers 
or children in the rear. The result is a sector 
populated exclusively by open-top cars that 
Rolls-Royce would consider compromised and 
‘anti-social’.

A Whole New Car
Contrary to media speculation, the new Rolls-
Royce Dawn is not a Wraith drophead. 80% of 
the exterior body panels of the new Dawn are 
newly designed to accommodate an evolution 
of Rolls-Royce’s design language and to en-
capsulate highly contemporary, four-seat su-
per-luxury drophead architecture. 

The aim was clear. To do what no other car 
manufacturer had achieved so far – make a car 
that looks as beautiful with its roof up as with it 
down. One could almost say that the result of 
the design team’s restless endeavours has been 
to make the new Rolls-Royce Dawn two cars 
in one.

ROLLS-ROYCE DAWN MAKES ITS EXCLUSIVE DEBUT APPEARANCE IN THE KINGDOM
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First Motors, the exclusive distribu-
tor of Hyundai vehicles in the King-
dom of Bahrain, has obtained a posi-
tive response on their newly launched 
Hyundai Service Guide App, which 
was successfully introduced in Africa 
and the Middle East last year and has 
since been gaining thriving momentum 
through its widespread use within the 
Kingdom of Bahrain.

The Hyundai Service Guide Applica-
tion is a free App, which enables cus-
tomers to gain fast and easy access to 
one of the world’s biggest automotive 
manufacturer services on the go. The 
new user-friendly App enhances the 
connectivity between the supplier and 
customer, as waiting time is drastically 
reduced and other affairs can be man-
aged through the App such as access 
to vehicle service history, maintenance 
schedule, online service appointments, 
service call reminders as well as online 
test drive bookings. It has also gained 
popular response through its unique 
feature that explains the meanings of 
the various warning indicators on the 
vehicles’ dashboard, in addition to the 
latest information on each and every 
model. 

FIRST MOTORS’ HYUNDAI 
SERVICE GUIDE APP 
WELL-RECEIVED BY 

CUSTOMERS

Zayani Motors, the exclusive dealers of Mitsubishi and Peugeot in the Kingdom of Bah-
rain has always been committed to supporting the greater cause by encouraging prom-
ising sporting talents within the country and across all GCC countries. Staying true and 
committed to their promise, Zayani Motors recently sponsored the Disabled Athletes 
Sports Meet 2015.

ZAYANI  MOTORS SPONSORS DISABLED 
ATHLETES SPORTS MEET 2015

AlZayani Investments to commemorate Bahrain National Day 2015 hosted a grand celebration 
for hundreds of differently-abled children. 

The event was hosted as part of AlZayani Investments commitment to give back to society 
under its Corporate Social Responsibility (CSR) plan.

The event included children from several societies and associations. They were all treated to 
a day of fun and games which were organised as part of the activities.

ALZAYANI INVESTMENTS HOSTS NATIONAL DAY CELEBRATION
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Zayani Motors, the exclusive dealers of 
Mitsubishi in the Kingdom of Bahrain have 
announced a special offer of just BD9999 
for the new 2016 Mitsubishi Pajero SUV. 
The Pajero, an all-terrain beast can take 
on any challenging paths and yet, offer you 
a comfortable ride. Available at Zayani 
Motors (ZM), the bold and exquisite Pajero 
is amongst the best-selling models and a 
favourite in Bahrain.  
The SUV sold in many countries world-
wide, has earned immeasurable popularity 
as a sport utility vehicle. Not surprising, as 
it boasts outstanding durability and endur-
ance that enables it to deliver guaranteed 
and promising performance over all kinds 
of road surface.
The all-terrain beast has a comfortable 
and inviting interior with illuminated me-
ters and leather-wrapped controls. These 

combined with the soft and luxurious 
leather seats will definitely convince you 
to keep driving, perhaps even past your 
destination.
The exterior of the car is dramatic and spec-
tacular when compared to any other SUV.  
As luxurious and sleek the Pajero looks 
from the outside, the interior surprises you 
with ample head and legroom for up to sev-
en occupants. In addition to spacious seat-

ing room, Pajero makers completely under-
stand, the concept of personal space and 
thus provided for an interior that is versatile, 
with plenty of seating and storage options, 
which they call the ‘Flexible Utility Space’.
The AWC (All Wheel Control) and the ASTC 
(Active Stability and Traction Control) tech-
nology works to further make your drive en-
joyable. AWC is an array of innovative sys-
tems delivering precise traction, power and 
slip control to each wheel to ensure com-
plete driver control even during extreme 
conditions. The ASTC manages the forces 
on all wheels by controlling engine torque 
and braking force to each one. This allows 
driving enthusiasts to enjoy the full potential 
of the Pajero in utmost confidence. It also 
means that as a driver you, have complete 
control of the vehicle even during extreme 
slippery road conditions.

As a part of Training & Development of AZI Group, The ‘Fire Pro-
tection & Prevention’ Training was conducted by OSHO Centre for 
a number of staff members of AZI Group, which took place in the 
month of November 2015 at their premises in Sanabis, Bahrain. The 
practical training took place in December at the Civil Defense.

Land Rover has unveiled the world’s first luxury com-
pact SUV convertible. Range Rover Evoque Con-
vertible combines the bold design and refinement of 
Evoque with comprehensive specification and a so-
phisticated folding roof to create a no compromise, 
all-season convertible.

The ground breaking and distinctive shape of the orig-
inal Range Rover Evoque lends itself to an elegant 
convertible design and the new model sits at the pin-
nacle of the Evoque portfolio as the most exclusive 
and capable convertible in the world.

FIRE PROTECTION & PREVENTION TRAINING 
FOR AZI GROUP EMPLOYEES

RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE – A CONVERTIBLE FOR ALL SEASONS

MITSUBISHI PAJERO – THE BEAST THAT CHALLENGES ALL TERRAINS
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Zayani Motors, the exclusive dealers of 
Mitsubishi and Peugeot in the Kingdom 
of Bahrain celebrated the Bahrain’s 44th 
National Day and the 16th Anniversary 
of His Majesty the King’s accession to 
the throne. 
The celebrations were held at the Zayani 
Motors headquarters in Sitra and was 

attended by the General Manager of 
Zayani Motors, Mohammed Zaki and 
all the employees of the organization. 
As part of the festivities on this joyous 
occasion, a variety of activities like dis-
tribution of traditional sweets amongst 
all the employees. Every individual ex-
pressed their love and loyalty for the 

leadership of the Kingdom of Bahrain by 
waving and adorning the colors red and 
white. 
On this prestigious occasion, Mr. Mo-
hammed Zaki, General Manager of 
Zayani Motors extended his gratitude, 
well wishes and all the more success  to 
the wise leadership.

ZAYANI MOTORS CELEBRATES BAHRAIN’S 44TH NATIONAL DAY

ZAYANI MOTORS SPONSORS 
SNEHA ANNUAL DAY

Zayani Motors the exclusive dealers of Mit-
subishi and Peugeot in the Kingdom of Bah-
rain extended support to SNEHA, the flagship 
project of Indian Ladies Association – Bah-
rain.
Zayani Motors provided support in the form 
of sponsorship towards the organizing of the 
Annual Day for SNEHA School Children. The 
event was held at Crowne Plaza Hotel, on 
December 5, 2015. 
The Indian Ladies Association is the first ex-
patriate ladies association in the GCC and 
was established in 1956. The wife of the Indi-
an Ambassador to Bahrain is recognized as 
the association’s patron. 
SNEHA was started in 1987 with the aim of 
providing a safe haven for children with spe-
cial needs. Two coordinators oversee the 
running of Sneha where around 25 dedicated, 
sincere and selfless volunteers try to bring 
out the hidden talents of these differently gift-
ed children. 

ALZAYANI INVESTMENTS 
PARTICIPATES IN 3 HR BAHRAIN 

SWS ENDURANCE CHAMPIONSHIP
AlZayani Investments made its debut appearance 
at the 3 HR Bahrain SWS Endurance Championship 
karting race, which was conducted at the Bahrain 
International Karting Circuit on Saturday, January 
30, 2016.
The grueling three-hour endurance challenge had 
around thirty teams participating in three catego-
ries including International, National and local Cor-
porates. AlZayani Investments teams battled in the 
Corporates categories against 16 other contending 
teams in the endurance challenge featuring plenty 
of high-octane, bumper-to-bumper battles.
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Zayani Motors, the exclusive dealer of Mit-
subishi in the Kingdom of Bahrain, hosted an 
‘Open Track’ day for owners of Mitsubishi Evo. 
The event was aptly held at the Bahrain Inter-
national Circuit, the home of motorsports in the 
Kingdom of Bahrain.

The response received was overwhelm-
ing with over 30 Evo owners signing up and 
participating. The aim of the exercise was to 

provide educate and show the drivers how to 
get the best from their Evo on a race track. 
The drivers were given an opportunity to gun 
their engines and let the Evo beast loose on 
the tarmac of the circuit. Zayani Motors also 
gave tips and tested the ability of the drivers to 
control their cars. 

Commenting on the occasion, General Manag-
er of Zayani Motors, Mr. Mohammed Zaki said, 

“The Open Track day is part of our efforts to con-
tribute to the community and provide creative 
activities for the youth, while simultaneously 
teaching them a skill and how to be responsi-
ble. We also thank the Bahrain Evo Motorclub 
in helping us organize the event through which 
members of the club could learn and im-
prove their driving skills by gaining control of 
their vehicle on a proper racetrack and in safe 
conditions.”

ZAYANI MOTORS HOSTS OPEN TRACK DAY FOR EVO MOTORCLUB AT BIC

High fashion is developing fast in the Middle East and 
Jaguar took its innovative new XJ to Dubai to discover 
how designers are pushing the boundaries with a focus 
on blending traditional and modern elements.

Jaguar is constantly working to deliver innovative de-
sign and the XJ achieves a delicate blend of traditional 
and contemporary luxury. As Dubai becomes a new hub 
for high-end style, it is that rare combination that is also 
defining a new wave of fashion in the Middle East.

JAGUAR LEARNS HOW FASHION INNOVATION IS PUSHING BOUNDARIES IN THE MIDDLE EAST

Jaguar Land Rover Bahrain announces the 
introduction of its latest campaign on the All-
new 2016 Jaguar XF.

Under the features of the campaign, the All-
New 2016 Jaguar XF is currently made avail-
able at highly competitive prices starting 
from BD 18,995 and is additionally envel-
oped with amazing offers such as 5 years 

free warranty, a free 5 year service package, 
free road assistance services for 5 years and 
free registration. Customers also have the op-
tion to trade-in their existing vehicle for the All-
new 2016 Jaguar XF.  

The All-new 2016 Jaguar XF continues to 
set the benchmark pace in the Kingdom of 
Bahrain with its class-leading specifications 

that flawlessly blends luxury, performance 
and aesthetics to rival and dominate in its 
segment. With its alluring presence, the 
2016 XF fills out its surroundings, setting 
the tone of its enveloping ambience, and 
therefore rightly justifies its status as being 
the first car to be launched at the state-of-
the-art new Euro Motors Jaguar Land Rover 
showroom.

EURO MOTORS JAGUAR LAND ROVER LAUNCHES 
EXCLUSIVE OFFER ON ALL-NEW 2016 JAGUAR XF
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 ZAYANI MOTORS RECEIVES THE 2015 PQR KPI AWARD

EURO MOTORS, MINI SPONSOR FIRST INTERNATIONAL GYMNASTICS TOURNAMENT IN BAHRAIN

Zayani Motors, the exclusive dealers of Mitsubishi in the King-
dom of Bahrain, is proud to announce that they earned Second 
place for the acclaimed 2015 PQR KPI Award. 
The esteemed award is issued by Mitsubishi Motors Corpora-
tion (MMC) to Mitsubishi dealers around the world for their out-
standing performance with regard to the PQR (Product Quality 
Review) activities.
Zayani Motors has achieved this award through the matchless 
hard work and dedication of every employee, which has led to 

the tremendous improvement in vehicle quality and customer 
satisfaction.
Zayani Motors - General Manager, Mohamed Zaki spoke on re-
ceiving this award, “It makes me very proud knowing that the 
Mitsubishi team has once again proved to be matchless. Their 
keenness to constantly be better than they were has always 
pushed them to strive for more. Their efforts are what we see 
today in terms of awards, record sales and the overall success 
of the brand.”

Euro Motors, the exclusive Bahrain agent and distributor for the 
BMW Group, and the MINI Company held a successful partnership 
sponsoring the first international gymnastics tournament in Bah-
rain, where 10 teams from nine countries swarmed to the shores 
of the Kingdom to participate in the competition that spanned over 
two days.
The 2015 international gymnastics tournament was held under the 
patronage of Sheikh Abdullah bin Rashid Al Khalifa, President of 
the Bahrain Weightlifting & Bodybuilding Association. The partic-
ipants came from various countries, including the United States, 
the United Kingdom, Ukraine, Russia, the United Arab Emirates, 
Brunei, Poland, and Spain. Furthermore, the competition included 
valuable cash prizes, as the winner received $10,000, while the run-
ner-up obtained $6,000, and the third-place winner acquired $4,000.

on this occasion, Paul Yates, General Manager of Euro Motors, said, 
“Our work here at Euro Motors is not exclusive to selling cars. We are 
an integral part of the society and we are constantly striving to find 
ways to return its favor through them. Bringing this unique sport to the 
Kingdom was one of the many ways through which we want to sup-
port sport initiatives, and to shed global light on Bahrain.”
The MINI sponsorship offered its cars to transport the guests 
to and from the designated island, as the tournament was held 
in the Ritz-Carlton Hotel & Spa. The British icon centred the 
event stage with a number of styles provided on the tourna-
ment fields.
“We would like to thank all participants for coming to the King-
dom of Bahrain and we look forward to supporting important 
sport events in the country,” added Yates.
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Jaguar Land Rover Bahrain celebrated 
the 1st year anniversary of the Land Rov-
er Experience Centre Bahrain, by holding 
a spectacular two day event at the venue 
itself in Bahrain International Circuit (BIC). 

The celebratory event was spread 
out over the 18th and 19th of February 
2016, and was held in collaboration 
with BIC. The event included free ses-
sions on the Land Rover Experience 
course for both local and regional me-
dia personnel on the first day and for 
existing customers and invited guests 
on the second. 
With the Land Rover Experience Centre 

Bahrain being the first of its kind in the 
MENA region, it was designed to cater 
to both the Bahraini and regional mar-
ket and it has been doing successfully 
for the past one year, within which 
time exponential growth, in both its 
presence in the Kingdom and the 
number of customers per day, is be-
ing witnessed. To further commem-
orate the occasion, in addition to the 
off-road track experience offered, the 
invitees were taken on exclusive tours 
of the BIC, subsequent to which they 
were handed Certificates of Appre-
ciation along with an eclectic mix of 
giveaways.

EURO MOTORS JAGUAR LAND ROVER 
CELEBRATES FIRST YEAR ANNIVERSARY

EURO MOTORS JAGUAR LAND ROVER INTRODUCES EXCLUSIVE 
OFFERS ON APPROVED JAGUAR AND LAND ROVER VEHICLES

Jaguar Land Rover Bahrain is now making pur-
chasing one of their masterpieces more ap-
pealing than ever with the exclusive ‘JAGUAR 
APPROVED’ and ‘LAND ROVER APPROVED’ cer-
tified pre-owned vehicle programme. 

The Jaguar Land Rover APPROVED vehicles cam-
paign facilitates customers to purchase pre-owned 
certified vehicles with complete piece of mind by vis-
iting the all-new state-of-the-art Euro Motors Jaguar 

Land Rover Showroom, which has a dedicated floor 
that exhibits APPROVED vehicles. 

The APPROVED vehicles undergo vigorous inspec-
tion and testing in order to be delivered in superb 
condition. The campaign offers a wide array of ben-
efits, which include a minimum 2 year APPROVED 
warranty, a 24/7 Road Assistance package also for 
a minimum of 2 years, along with a professional, ex-
pert trade-in service.   

AlZayani Investments has organized 
a Go Karting tournament on Thursday, 
21st  January 2016, in the Bahrain Inter-
national Karting Circuit with participation 
along with 150 of the staff from different 
divisions of the group.
In a night filled with thrill and excite-
ment, for the men-tournament, Ali Dashti 
(1:03.508) from Euro Motors took the lead 

and grasps the 1st position while Shady 
Yahia (1:04.259) from Euro Motors and 
Samarth Dhond (1:04.293) from Zayani Mo-
tors managed to win the 2nd and 3rd posi-
tions respectively.
For the women’s tournament, Lalaine Ganga-
no Bundalian (1:16.220) from First Motors 
took the lead and grasped the 1st position 
while Irish Georgette (1:17.008) from First 

Motors and Verjanice Gumiran (1:18.263) 
from AlZayani Investments managed to 
win the 2nd and 3rd positions respec-
tively.
This event comes under the group’s strat-
egy to create and build family atmosphere 
for all the staff of the group and ensuring 
building strong relations between the staff 
and top management in all divisions.

GO-KARTING TEAM BUILDING EXERCISE FOR ALZAYANI INVESTMENTS STAFF
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Zayani Motors, the exclusive dealers of 
Mitsubishi brings the Kingdom’s favourite 
trade-in campaign back!

Available for a limited period, the campaign 
allows you to trade-in your old car for a 
minimum amount of BD 1000/- and grab the 
fantastic opportunity to own an all-new Mit-
subishi for extremely reasonable prices and 
no down payment!

Avail the opportunity to pick from your 
favourite Mitsubishi models like the Pa-
jero, Outlander or Lancer to name a few. 
Zayani Motors can help you obtain your 
dream car with the most attractive offer 
ranging from an elegant luxurious, powerfully 
distinctive to simple elegant with a chic style. 
All brand new Mitsubishi cars come with the 
regular 10 year or 1 million kms warranty for 
personal cars, and 3 years or 60,000 kms war-
ranty for commercial vehicles.

For commercial customers, this campaign 
allows you to push in your old commercial 
trucks and commercial vehicles for a mini-
mum amount of BD2000/- and drive away with 

a brand new Mitsubishi Fuso vehicle.

Offering a comfortable and elegant drive, 
these amazing Mitsubishi models possess a 
unique styling feature that redefines elegance 
through its sheer presence. 

“We are always looking for innovative ways 
to impress our customers. The trade-in cam-
paign has proven to be a great success over 
the years, which is why it is coming into action 

once again this year, for a Limited Period”, 
said General Manager, Mohammed Zaki.

Zayani Motors has a dedicated after-sales 
team, a professional service centre and a 
fixed and open service menu that caters to 
every customer requirement. The brand is 
known to be one of the most creative and in-
novative dealerships in the Kingdom to offer 
customized and value-added packages and 
customer service.  

SPORTING BATTLE AT ZAYANI MOTORS

ZAYANI MOTORS TRADE-IN CAMPAIGN FOR A NEW MITSUBISHI

Zayani Motors, the exclusive dealers of Mitsubishi and Peu-
geot in Bahrain hosted an exciting table-tennis tournament 
for their staff.
The tournament saw 40 staff members including 30 men and 10 
women fiercely battle each other in order to emerge as winners. 
The participants competed against their opponents in matches 
that were held from November 12- November 18, 2015.
The week-long games schedule also saw a healthy turnout of 
fans who attended to support their favourite players.
The first place was grabbed by Sayed Abdulla (Mens category) 
and Fatima Abdulla (Ladies category). The spot for Runner’s Up 
was taken by Waziq Abdulla (Men’s category) and Samya Alk-
indi (Ladies category). The 3rd and 4th place were grabbed by 
Mohammed Zaki and Rizwan Tariq (Mens category) and Jonalyn 
Nuique and Noor Almulla (Ladies category) respectively.
“It’s always a bonus to include extra- curricular activities into the 
everyday work life. This helps build enthusiasm, healthy compe-
tition, motivation and more importantly passion for the job you 
perform”, said Mr Mohammed Zaki, General Manager.
All the participants were treated to a victory celebration at Ren-
dezvous Restaurant in Seef Mall.
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First Motors, the exclusive dealer of Hyundai vehicles 
in the Kingdom of Bahrain, recently announced that 
Mr. Elie Sarkis was awarded with a Certificate of 2015 
Hyundai Global Best Sales Consultant at an awards 
ceremony in Seoul, South Korea.

As part of the Global Sales Championship, the certif-
icate was presented to Mr. Sarkis by Mr. Jin (James) 
Kin, Vice President and Head of Operations of Hyundai 
Motor Company for Africa and the Middle East, for his 
remarkable performance in sales and customer satis-
faction.  With the continuous training of its employees 
remaining as First Motors’ top priority, Mr. Elie Sark-
is successfully completed an online training program 

and GIFT Program that contributed towards the pro-
ductive outcome.

A spokesperson from First Motors commented on the 
achievement, saying: “At First Motors, we are honoured 
to have achieved this award and we are extremely 
proud of Mr. Elie Sarkis for attaining his accomplish-
ment. He has raised the bar even further and as a team, 
we are motivated to reach higher standards of custom-
er service. As a brand that represents excellence with 
a unique value for money without compromise, we 
spare no effort towards training our staff to the highest 
levels, so as to ensure that our customers receive ex-
ceptional customer service.”

Merza Abdula’al,The Admin Assistant at AlZayani Invest-
ments Group, loves challenges and is always striving to bet-
ter himself. Working in AlZayani Investments provides him 
the opportunity to grow and as a result find new challenges 
that help him grow professionally and also as a person. The 
company allows him the opportunities that allow him to ex-
plore and shape his talents within the workspace and outside, 
he says. Read on to know more… 

4What are some of the challenges you faced in your profes-
sional career?
When you start working somewhere, everything is a chal-
lenge initially. But then you learn and adapt and things be-
come easier. My first challenge was lack of experience but 
then working hard helped me develop the required skills at 
AlZayani Investments. 
Colleagues aslso supported me and this provided a wonder-
ful work environment for me.

4How have you grown at AlZayani Investments?
Besides the expertise acquired to work with the times, it was 
the company’s keenness on activating a rotating training pro-
grammes which plays very important role in skills develop-
ment, these sessions keep me abreast of the latest develop-
ments and apply the expertise and experience gained to my 
tasks. 
It also opened new horizons for the imagination which for me 
as an employee helped me to create, innovate and develop. 
These also helped to work away from recession and routine 
atmosphere.

4Can you brief us on the side of your hobbies? And how the 
company contributed to the support of these hobbies?
I love sports, especially one where physical activity is in-
volved like swimming and football, which by the way are my 
favourite. In many companies, due to the extreme work load 
and pressure it is hard for a worker to participate or have a 
hobby. 

Luckily for me at AlZayani Investments, the company and manage-
ment actually supports sporting activities especially outdoor sports. 
This is keeping in-line with their policy of creating a healthy lifestyle 
and also provide a recreational outlet for the employees. For exam-
ple we have a football team of which I am a part of and we participate 
in a lot of matches.

4A memorable event in AlZayani Investments
There are several memorable experiences actually, not just one. 
They are all good memories especially my successes at work. 
One   that   does   stand out is when I was awarded the Employee 
of the Year award.  It had a great and positive impact on me, as it 
recognized my efforts. Such awards and recognitions always boost 
the morale of any employee and makes them more productive and 
incentivized to give their best.
Another really memorable moment is the time when our football team 
won three trophies in one year. It was a great feeling not just for me 
but for the whole team.

4Where do you see yourself in the next five years?
I think that if you work hard and honestly and are a good person, then 
good things will come to you and you will always be in the right place 
at the right time.

RIGHT PLACE RIGHT TIME

MR. ELIE SARKIS FROM FIRST MOTORS, AWARDED WITH BEST SALES CONSULTANT CERTIFICATE
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لسيارات  احلصري  الوكيل  موتورز  فيرست  شركة  أعلنت   
إيلي  موظفها  حصول  عن  البحرين،  مملكة  في  هيونداي 
مستشار  كأفضل  العاملية  هيونداي  جائزة  على  سركيس 
أقامته  الذي  التكرمي  حفل  هامش  على   2015 لعام  مبيعات 

سيئول. الكورية  بالعاصمة  مؤخراً  في  هيونداي  شركة 

أدائه  نظير  املرموقة  اجلائزة  هذه  ومنحه  إيلي  السيد  تكرمي  وأتى 
مسابقة  إطار  وفي  الزبائن  وإرضاء  املبيعات  مجالي  في  املتميز 
السيد  وتسلم  الهام.  اجملال  هذا  في  للتميز  العاملية  هيونداي 
هيونداي  شركة  رئيس  نائب  كن  جني  السيد  من  جائزته  إيلي 
ويعكس  األوسط.  والشرق  إفريقيا  ملنطقة  العمليات  ورئيس 
في  االستثمار  على  موتورز  فيرست  شركة  حرص  التكرمي  هذا 

في  البشري  العنصر  وتنمية  تدريب  ووضع  العاملة  كوادرها 
سركيس  إيلي  السيد  فوز  عن  أثمر  ما  وهو  اهتماماتها  صدارة 
التدريب  برنامجي  بنجاح  اجتيازه  عقب  املرموقة  اجلائزة  بهذه 

املبيعات.  لقطاع  اخملصصان   GIFTو اإللكتروني 
من جانبه أعرب السيد إيلي سركيس عن سعادته البالغة بهذا 
مجال  في   2015 لعام  العاملية  هيونداي  بجائزة  وفوزه  التكرمي 
تعاون بني جميع  ثمرة  املشرف هو  اإلجناز  ان هذا  املبيعات مؤكداً 
وتفاٍن  مضنية  جهود  ونتاج  موتورز  فيرست  عمل  فريق  أعضاء 
مستمر من قبل اجلميع. وأكد السيد إيلي أن هذا اإلجناز ما هو إال 
بداية ملستقبل أفضل وسيعمل كدافع لتحقيق املزيد من األمور 
اإليجابية على طريق النجاح وتزويد زبائن وعمالء هيونداي بأرقى 

إليها. يتطلعون  التي  اخلدمات 

إستثمارات  مجموعة  في  إداري  مساعد  عبدالعال،  ميرزا  يرجع 

العديدة  التدريبية  الفرص  إلى  وجناحه  متيزه  في  الفضل  الزياني، 

قبل  من  عليها  حصل  الذي  املستمرين  والدعم  والتشجيع 

مجلة  عمل  فريق  مع  مقابلة  خالل  وأكد  اجملموعة.  في  املسؤولني 

بفضل  طويلة  أوقاتاً  اجملموعة  في  يقضي  أن  حرصه  “اإلنطالقة” 

املقابلة: نص  يلي  وفيما  العمل.  بيئة  في  اإليجابية  األجواء 

مجموعة مع  ملهنية  ا مسريتك  ية  بدا يف  جهتها  وا لتي  ا لتحديات  ا أهم  هي  3ما   

لزياين؟ ا ستثامرات   ا

الزمن  مع  تزول  التحديات  هذه  البداية،  في  حتدياته  عمل  لكل 

كان  التي  التحديات  من  اخلبرة  قلة  كانت  لّي  بالنسبة  وباملثابرة. 

اخلبرات  من  الكثير  اكتسبت  والتأقلم،  باالجتهاد  جتاوزها  من  البد 

في  عملي  سنوات  مدار  على  وطورتها  قصير  وقت  في  الرائعة 

تعاون  ساهم  ذلك  جانب  إلى  سنوات.  العشر  تقارب  والتي  الزياني، 

ما  وهو  الشركة،  دخولي  بداية  عقبات  جتاوز  في  معي  العمل  زمالء 

قدراتي.   لتطوير  رائعة  العمل  بيئة  جعل 

ملهنية؟ ا تك  را مها تنمية  يف  لزياين  ا ستثامرات  ا مجموعة  ساهمت  3كيف   

مع  العمل  في  موظف  أي  يكتسبها  التي  اخلبرات  جانب  إلى 

دور  الدورية  التدريب  برامج  تفعيل  على  الشركة  حلرص  كان  الزمن، 

اطالع  على  تبقيني  الدورات  فهذه  مهاراتي،  تنمية  في  جداً  هام 

جانب  إلى  فيه،  املتاحة  والتجارب  اخلبرات  وأخر  اجملال  مبستجدات 

جو  تبعد  وهي  ويطور.  ويبتكر  ليبدع  املوظف  خمليلة  أفاق  فتح 

والروتني. الركود  عن  العمل 

تاحة إ يف  لرشكة  ا ساهمت  وكيف  تك؟  يا هوا من  نب  جا عىل  تطلعنا  أن  لك  3هل   

؟ ودعمها يات  لهوا ا لهذه  لوقت  ا

ملمارسة  الوقت  األخرى  الشركات  في  املوظفني  بعض  يفتقد 

حلساب  عنها  يتخلى  منهم  وكثير  والهوايات،  اخلاصة  نشاطاتهم 

الرياضية  النشاطات  محبي  من  فأنا  لي  بالنسبة  العمل.  روتني 

إليها  مييل  هوايات  وهي  القدم،  وكرة  السباحة  خاص  وبشكل 

استثمارات  مجموعة  أن  حظنا  حسن  من  املوظفني،  من  الكثير 

النشاطات  مبوضوع  كبيراً  اهتماماً  تولي  التي  الشركات  من  الزياني 

 استثمارات الزياين فتحت يل افاقًا
واسعة من االبداع والتطور

األمر  وهو  وسليمة،  صحية  حياة  اكتساب  على  املوظف  تساعد  التي  الرياضية 

على  تركز  التي  الرياضية  النشاطات  من  واسعة  مجموعة  لدعم  دفعهم  الذي 

تابع  قدم  كرة  فريق  هناك  املثال  سبيل  على  للعاملني.  ترفيهية  مساحة  خلق 

به. املشاركني  من  وأنا  عديدة،  دورية  رياضية  أنشطة  في  وله مشاركات  للشركة 

عملك سنوات  خالل  كرتك  ذا يف  لقة  لعا ا ملميزة  ا األحداث  أو  قف  ملوا ا بعض  لنا  تذكر  أن  لك  3هل   

؟ لزياين  ا ستثامرات  ا مجموعة   لدى 

كان  الذي  السنة”  “موظف  بلقب  فوزي  بينها  من  املميزة،  الذكريات  هي  كثيرة 

مبثابة  كان  اللقب  فهذا  العمل،  في  املثابرة  من  املزيد  باجتاه  دفعي  في  أثر كبير  له 

أي  نفسية  على  ايجابياً  أثراً  يترك  الذي  األمر  وهو  أبذلها،  التي  جلهودي  تقدير 

األفضل.  لتقدمي  فيجتهد  موظف 

استطعت  أني  حيث  القدم”،  “كرة  بهوياتي  ترتبط  اللتي  املميزة  الثانية  الذكرى 

أعضاء  مع  وبالتعاون  للشركة  التابع  القدم  كرة  فريق  في  مشاركتي  خالل  من 

لفريق. ا

فريست موتورز تهنئ إيلي سركيس حلصوله على جائزة هيونداي العاملية ملستشاري املبيعات
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الترقيات

اجلدد مواليدهم  مبناسبة  التاليني  للموظفني  التهاني  أجمل  واملوظفني  اإلدارة  ترفع 

طمة فا

ليث

محمد سيد 

ية عنا

سف يو

زوهان

ميستوبيشي مبيعات  قسم  مدير  مساعد 

مبيعات مندوب 

محاسب مساعد 

احملاسبني كبير 

الديون محصلي  كبير 

محاسب مساعد   

املرباطي باسم  محمد 

جعفر محمد 

حمزة عبداهلل  سيد 

فاروق عمر 

يوسف يعقوب 

فاطمة نهاضة 

زيشان محمد 
ميتسوبيشي مبيعات  مندوب  كبير 

ميتسوبيشي  مبيعات 

احلايكي محمد  يوسف 
اخملزن أمني  مساعد 

الغيار قطع 

سوفي جوزيف 
مبيعات مشرف 
بيجو مبيعات 

عبدالعزيز عدنان 
الفرع عن  باالنابة  مسؤول 

الغيار قطع 

فردان مكي  فاطمة 
املبيعات مشرف  كبيرة 

املبيعات إدارة 

ظيفةاملوظف لو لطفلا ا
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لسيارات  احلصري  الوكيل  موتورز  فيرست  شركة  أعلنت   
إيلي  موظفها  حصول  عن  البحرين،  مملكة  في  هيونداي 
مستشار  كأفضل  العاملية  هيونداي  جائزة  على  سركيس 
أقامته  الذي  التكرمي  حفل  هامش  على   2015 لعام  مبيعات 

سيئول. الكورية  بالعاصمة  مؤخراً  في  هيونداي  شركة 

أدائه  نظير  املرموقة  اجلائزة  هذه  ومنحه  إيلي  السيد  تكرمي  وأتى 
مسابقة  إطار  وفي  الزبائن  وإرضاء  املبيعات  مجالي  في  املتميز 
السيد  وتسلم  الهام.  اجملال  هذا  في  للتميز  العاملية  هيونداي 
هيونداي  شركة  رئيس  نائب  كن  جني  السيد  من  جائزته  إيلي 
ويعكس  األوسط.  والشرق  إفريقيا  ملنطقة  العمليات  ورئيس 
في  االستثمار  على  موتورز  فيرست  شركة  حرص  التكرمي  هذا 

في  البشري  العنصر  وتنمية  تدريب  ووضع  العاملة  كوادرها 
سركيس  إيلي  السيد  فوز  عن  أثمر  ما  وهو  اهتماماتها  صدارة 
التدريب  برنامجي  بنجاح  اجتيازه  عقب  املرموقة  اجلائزة  بهذه 

املبيعات.  لقطاع  اخملصصان   GIFTو اإللكتروني 
من جانبه أعرب السيد إيلي سركيس عن سعادته البالغة بهذا 
مجال  في   2015 لعام  العاملية  هيونداي  بجائزة  وفوزه  التكرمي 
تعاون بني جميع  ثمرة  املشرف هو  اإلجناز  ان هذا  املبيعات مؤكداً 
وتفاٍن  مضنية  جهود  ونتاج  موتورز  فيرست  عمل  فريق  أعضاء 
مستمر من قبل اجلميع. وأكد السيد إيلي أن هذا اإلجناز ما هو إال 
بداية ملستقبل أفضل وسيعمل كدافع لتحقيق املزيد من األمور 
اإليجابية على طريق النجاح وتزويد زبائن وعمالء هيونداي بأرقى 

إليها. يتطلعون  التي  اخلدمات 

إستثمارات  مجموعة  في  إداري  مساعد  عبدالعال،  ميرزا  يرجع 

العديدة  التدريبية  الفرص  إلى  وجناحه  متيزه  في  الفضل  الزياني، 

قبل  من  عليها  حصل  الذي  املستمرين  والدعم  والتشجيع 

مجلة  عمل  فريق  مع  مقابلة  خالل  وأكد  اجملموعة.  في  املسؤولني 

بفضل  طويلة  أوقاتاً  اجملموعة  في  يقضي  أن  حرصه  “اإلنطالقة” 

املقابلة: نص  يلي  وفيما  العمل.  بيئة  في  اإليجابية  األجواء 

مجموعة مع  ملهنية  ا مسريتك  ية  بدا يف  جهتها  وا لتي  ا لتحديات  ا أهم  هي  3ما   

لزياين؟ ا ستثامرات   ا

الزمن  مع  تزول  التحديات  هذه  البداية،  في  حتدياته  عمل  لكل 

كان  التي  التحديات  من  اخلبرة  قلة  كانت  لّي  بالنسبة  وباملثابرة. 

اخلبرات  من  الكثير  اكتسبت  والتأقلم،  باالجتهاد  جتاوزها  من  البد 

في  عملي  سنوات  مدار  على  وطورتها  قصير  وقت  في  الرائعة 

تعاون  ساهم  ذلك  جانب  إلى  سنوات.  العشر  تقارب  والتي  الزياني، 

ما  وهو  الشركة،  دخولي  بداية  عقبات  جتاوز  في  معي  العمل  زمالء 

قدراتي.   لتطوير  رائعة  العمل  بيئة  جعل 

ملهنية؟ ا تك  را مها تنمية  يف  لزياين  ا ستثامرات  ا مجموعة  ساهمت  3كيف   

مع  العمل  في  موظف  أي  يكتسبها  التي  اخلبرات  جانب  إلى 

دور  الدورية  التدريب  برامج  تفعيل  على  الشركة  حلرص  كان  الزمن، 

اطالع  على  تبقيني  الدورات  فهذه  مهاراتي،  تنمية  في  جداً  هام 

جانب  إلى  فيه،  املتاحة  والتجارب  اخلبرات  وأخر  اجملال  مبستجدات 

جو  تبعد  وهي  ويطور.  ويبتكر  ليبدع  املوظف  خمليلة  أفاق  فتح 

والروتني. الركود  عن  العمل 

تاحة إ يف  لرشكة  ا ساهمت  وكيف  تك؟  يا هوا من  نب  جا عىل  تطلعنا  أن  لك  3هل   

؟ ودعمها يات  لهوا ا لهذه  لوقت  ا

ملمارسة  الوقت  األخرى  الشركات  في  املوظفني  بعض  يفتقد 

حلساب  عنها  يتخلى  منهم  وكثير  والهوايات،  اخلاصة  نشاطاتهم 

الرياضية  النشاطات  محبي  من  فأنا  لي  بالنسبة  العمل.  روتني 

إليها  مييل  هوايات  وهي  القدم،  وكرة  السباحة  خاص  وبشكل 

استثمارات  مجموعة  أن  حظنا  حسن  من  املوظفني،  من  الكثير 

النشاطات  مبوضوع  كبيراً  اهتماماً  تولي  التي  الشركات  من  الزياني 

 استثمارات الزياين فتحت يل افاقًا
واسعة من االبداع والتطور

األمر  وهو  وسليمة،  صحية  حياة  اكتساب  على  املوظف  تساعد  التي  الرياضية 

على  تركز  التي  الرياضية  النشاطات  من  واسعة  مجموعة  لدعم  دفعهم  الذي 

تابع  قدم  كرة  فريق  هناك  املثال  سبيل  على  للعاملني.  ترفيهية  مساحة  خلق 

به. املشاركني  من  وأنا  عديدة،  دورية  رياضية  أنشطة  في  وله مشاركات  للشركة 

عملك سنوات  خالل  كرتك  ذا يف  لقة  لعا ا ملميزة  ا األحداث  أو  قف  ملوا ا بعض  لنا  تذكر  أن  لك  3هل   

؟ لزياين  ا ستثامرات  ا مجموعة   لدى 

كان  الذي  السنة”  “موظف  بلقب  فوزي  بينها  من  املميزة،  الذكريات  هي  كثيرة 

مبثابة  كان  اللقب  فهذا  العمل،  في  املثابرة  من  املزيد  باجتاه  دفعي  في  أثر كبير  له 

أي  نفسية  على  ايجابياً  أثراً  يترك  الذي  األمر  وهو  أبذلها،  التي  جلهودي  تقدير 

األفضل.  لتقدمي  فيجتهد  موظف 

استطعت  أني  حيث  القدم”،  “كرة  بهوياتي  ترتبط  اللتي  املميزة  الثانية  الذكرى 

أعضاء  مع  وبالتعاون  للشركة  التابع  القدم  كرة  فريق  في  مشاركتي  خالل  من 

لفريق. ا

فريست موتورز تهنئ إيلي سركيس حلصوله على جائزة هيونداي العاملية ملستشاري املبيعات
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احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  أطلقت 
حملة  البحرين،  مبملكة  ميتسوبيشي  لسيارات 

محدودة.  ولفترة  أخرى  مرة  سيارتك”  “استبدل 
استبدال  فرصة  الكرام  للزبائن  احلملة  هذه  وتتيح 
بحريني  دينار   1000 أدناه  مببلغ   القدمية  سياراتهم 
احلاجة  غير  ومن  ميتسوبيشي  من  جديدة  بسيارة 

أولى.  دفعة  لتقدمي 
في  احتياجاتك  تلبي  بسيارة  حتلم  كنت  فإذا 
سيارة  فهناك  املسافات،  أبعد  إلى  السفر 
عن  للباحثني  وأما  املذهلة،  باجيرو  ميتسوبيشي 
فيمكنهم  نوعها  من  فريدة  رباعي  دفع  سيارة 

أوتالندر.  ميتسوبيشي  سيارة  اختيار 
سيارة  احلملة  هذه  خالل  وتتوفر  كما 
للحصول  يتطلعون  للذين  النسر  ميتسوبيشي 

وفريد.  عالي  بأداء  اقتصادية  سيارة  على 
في  الراغبني  للزبائن  احلملة  هذه  وتتوفر  كما 
مببلغ  القدمية  التجارية  مركباتهم  استبدال 
إحدى  على  واحلصول  بحريني  دينار   2000 أدناه 
والتي  فوسو،  ميتسوبيشي  من  اجلديدة  املركبات 

العالية.  واعتماديتها  الفريدة  بتقنياتها  تتميز 
شركة  تقدم  عمالئها،  بال  راحة  على  وحرصاً 
مليون   1 أو  سنوات   10 ضمان  للسيارات  الزياني 

و  الشخصي،  االستعمال  ذات  للسيارات  كلم 
للسيارات  كلم   60,000 أو  ضمان  سنوات  ثالث 

 . ية ر لتجا ا

عام  مدير  زكي،  السيد محمد  أكد  املناسبة،  وبهذه 
الزياني  شركة  حرص  للسيارات،   الزياني  شركة 
ومبتكرة  فريدة  بحمالت  القيام  على  للسيارات 

مضافة. قيمة  الكرام  زبائنها  منح  بغرض 

إلى  يعود  احلملة  هذه  إطالق  إعادة  أن  إلى  وأشار 
السابقة،  األعوام  خالل  حققته  الذي  النجاح 
منه  واالستفادة  املسارعة  على  الزبائن  مشجعاً 

محدودة. لفترة  فقط  متوفرة  ألنها  وذلك 

احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  نظمت 
طاولة  تنس  بطولة  وبيجو،  ميتسوبيشي  لسيارات 
في  وشارك  مؤخراً.  والنساء  الرجال  من  ملوظفيها 
بينهم  من  الشركة،  موظفي  من   40 حوالي  البطولة 
تقسيمهم  مت  حيث  موظفات،  عشر  و  موظف   30
واألخرى  للرجال  مخصصة  واحدة  مجموعتني،  على 

للنساء.   مخصصة 

عبداهلل،  سيد  الرجال  بطولة  في  األول  باملركز  وظفر 
النساء  بطولة  في  األول  املركز  على  حصلت  فيما 

عبداهلل.  فاطمة 

املدير  زكي،  محمد  السيد  قال  املناسبة،  هذه  وفي 
شركة  “حترص  للسيارات  الزياني  لشركة  العام 
الفعالية  هذه  مثل  إقامة  على  للسيارات  الزياني 
باإلضافة  موظفيها،  بني  الروابط  تقوية  أجل  من  وذلك 

الرياضة”.  ملمارسة  تشجيعهم  إلى 

البطولة  في  للمشاركني  احتفالية  الشركة  وأقامت 
بالسيف.  رانديفو  مطعم  في 

شركة الزياين للسيارات تنظم
مسابقة تنس طاولة ملوظفيها 

”الزياين للسيارات  تعيد إطالق محلتها الشهرية  استبدل سيارتك القدمية بإخرى جديدة“
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السنوية  بالذكرى  البحرين،  مملكة  في  الفارهة  الندروفر  جاكوار  شركة  إحتفلت 
الدولية. البحرين  حلبة  في  البحرين  الندروفر  جتربة  مركز  لتدشني  األولى 

على  الندروفر  جتربة  مركز  في  الدولية  البحرين  حلبة  مع  بالتعاون  اإلحتفال  أُقيم 
قيادة  جتارب  األول  اليوم  شمل  حيث   ،2016 فبراير  و19   18 متتاليني،  يومني  مدى 
احمللية  اإلعالم  وسائل  ممثلي  مبشاركة  الندروفر  سيارات  قيادة  الختبار  مجانية 
من  وغيرهم  احلاليني  الندروفر  لعمالء  ُخِصَص  فقد  الثاني  اليوم  أما  واالقليمية، 

املدعويني.
احمللي  السوق  خدمة  في  املنصرم  العام  خالل  البحرين  روفر  الند  جتربة  مركز  وجنح 
 . أفريقيا وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  نوعه  من  األول  كونه  واإلقليمي، 
قياسي  وقت  خالل  املركز  به  حظيَّ  الذي  املتسارع  النمو  في  ذلك  جتلى  وقد 
بشكل  ر  لزوا ا عدد  يادة  ز جانب  الى  اململكة،  في  وجوده  ترسيخ  طريق  عن 
يشمل  الذي  املركز  ر  مضما على  قيادة  جتارب  تنظيم  الى  وإضافة  يومي. 
ألهم  حصرية  جولة  في  املدعويني  مرافقة  متت  وعرة،  ومسارات  طرق 
الشخصيات،  ر  كبا برج  تضمنت،  والتي  الدولية  البحرين  حلبة  معالم 
تقديرية  شهادات  توزيع  مت  وختاماً،  احللبة.  ونادي  اإلعالمي،  واملركز  التحكم،  وبرج 

الكرام. الضيوف  على  اخملتارة  الهدايا  من  ومجموعة 

شركة السيارات االوروبية جاكوار الند روفر تقدم عروضًا حصرية على
APPROVED جاكوار و الند روفر املعتمدة ضمن برنامج _   _     

البحرين،  مملكة  في  روفر  الند  أعلنت شركة جاكوار 
ر  جاكوا رات  سيا على  حصرية  عروضاً  إطالقها  عن 
برنامج  ضمن  واملعتمدة  املستعملة  روفر  الند  و 
إحدى  ء  شرا من  يجعل  لذي  ا األمر   ،APPROVED

. ليسر وا السهولة  غاية  في  ئع  لروا ا
 APPROVED روفر  الند  ر  جاكوا حملة  وسُتتيح 
ضمان  مع  مستعملة  رات  سيا قتناء  ا للزبائن 
السيارات  معرض  زيارة  خالل  من  تامة  بال  راحة 
والذي  كلياً  اجلديد  روفر  الند  ر  جاكوا األوروبية 
السيارات  لعرض  مخصصاً  طابقاً  يضم 

سباق  الزياني  استثمارات  مجموعة  نظمت 
منتسبي  من  موظف   150 من  ألكثر  كارتينغ 
في  ذلك  ويأتي  والنساء.  الرجال  من  اجملموعة 
العالقات  أواصر  تعزيز  على  الشركة  حرص  سياق 
الشاملة  للنظرة  حتقيقاً  اجملموعة  موظفي  بني 
بها  للعاملني  جذابة  عمل  بيئة  خلق  في  للشركة 
الريادية  املكانة  تعزيز  في  أساسي  دور  من  له  ملا 
واالقليمي.  احمللي  الصعيدين  على  للمجموعة، 

AP� روفر الند  ر  جاكوا برنامج  ضمن   املستعملة 
.PROVED

لسلسلة  البرنامج  لهذا  املنتسبة  السيارات  وتخضع 
للتأكد  الصارمة  واالختبارات  الدقيقة  الفحوصات  من 
والى  األصلية.  بحالتها  بيعها  إعادة  وضمان  جودتها  من 
ملدة  فئته  في  رائد  ضمان  البرنامج  هذا  يقدم  ذلك،  جانب 
على  الطريق  على  المساعدة  وخدمة  األقل،  على  سنتني 
مع  يتماشى  مبا  وذلك  أدنى  كحد  لسنتني  مدارالساعة 
إضافة  اجلديدة،  للسيارات  روفر  الند  جاكوار  سياسة 

مالئمة. إستبدال  عروض  الى 

بالذكرى حتتفل  األوروبية  السيارات   شركة 
البحرين الندروفر  جتربة  ملركز  األوىل  السنوية 

في  األولى  العشرة  املراكز  أصحاب  وسيمثل 
الكارتينغ  حتدي  سباق  في  اجملموعة  املسابقة 

ساعة.  24
السيد  املسابقة  في  األول  املركز  حقق  وقد 
وثانياً  األوروبية،  السيارات  شركة  من  دشتي  علي 
الشركة،  نفس  من  يحيى  شادي  السيد  جاء 
شركة  من  دهوند  سامارث  السيد  ثالثاً  حل  فيما 
حصدت  النساء،  صعيد  وعلى  للسيارات.  الزياني 

املركز  موتورز  فيرتس  من  جانغانو  اللني  السيدة 
السيدة  الشركة  نفس  في  زميلتها  تلتها  األول، 
جورغيت ديزون، فيما حصدت املركز الثالث السيدة 
استثمارات  مجموعة  من  غوميران  فيرجانيس 
مجلس  عضو  قام  الفعالية،  ختام  وفي  الزياني.  
ماجد  السيد  الزياني  استثمارات  مجموعة  إدارة 
جوائز  ومنحهم  الفائزين  بتكرمي  الزياني  خالد 

تذكارية.

ملنتسبيها كارتينغ  مسابقة  تنظم  الزياين  استثمارات  جمموعة 

سيارات
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جملموعة  املعتمد  واملوزع  احلصري  الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  عقدت   
MINI شراكة ناجحة برعاية أول بطولة جمبازيّات  BMW في البحرين وشركة 
عاملية تقام في البحرين، حيث توافدت 10 فرق من 9 دول إلى شواطئ اململكة 

يومني. مدى  على  امتدت  التي  البطولة  في  للمشاركة 
األسبوع  نهاية  عطلة  في   2015 للعام  العاملية  اجلمبازيات  بطولة  أقيمت 
الشيخ  البدنية  والتربية  األثقال  لرفع  البحريني  االحتاد  رئيس  برعاية 
تشمل  عدة  بلدان  من  املشاركون  حضر  خليفة.  آل  راشد  بن  عبداهلل 
العربية  واإلمارات  وروسيا  وأوكرانيا  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات 
مالية  جوائز  املنافسة  شملت  كذلك،  وأسبانيا.  وبولندا  وبروناي  املتحدة 
10 آالف دوالر فيما نال صاحب املركز  الرابح على جائزة قدرها  قّيمة إذ حصل 

4 آالف. 6 آالف ووصاحب املركز الثالث  الثاني 
“ال  األوروبية:  السيارات  شركة  عام  مدير  ييتس،  بول  قال  اإلطار،  هذا  في 
السيارات.  بيع  على  األوروبية  السيارات  شركة  في  هنا  عملنا  يقتصر 
له  نردّ  طرق  إيجاد  إلى  باستمرار  ونسعى  اجملتمع  من  يتجزأ  ال  جزء  فنحن 

إحدى  اململكة  إلى  الفريدة  الرياضة  بهذه  اجمليء  وكان  اجلميل.  خاللها  من 
وتسليط  الرياضية  املبادرات  دعم  خاللها  من  نريد  التي  الكثيرة  الطرق 

البحرين”.  على  عاملياً  الضوء 
حيث  وإليها،  اخلاصة  اجلزيرة  من  الضيوف  نقل  لسياراتها    MINI رعاية  أتاحت 
األيقونة  وتوّسطت  الريتز-كارلتون.  ومنتجع  فندق  في  البطولة  أقيمت 
ميادين  حول  ُعرضت  التي  الطرازات  من  عدد  مع  الفعالية  مسرح  البريطانية 

ملنافسة. ا
إلى  القدوم  على  كلهم  املشاركني  نشكر  أن  “نودّ  قائالً:  ييتس  وتابع 

. لبالد” ا في  مهمة  رياضية  فعاليات  لدعم  ونتطلع  البحرين  مملكة 
تكون  ما  غالباً  عدة  حركات  على  القائمة  الرياضة  من  نوع  اجلمبازيات 
إلى  اجلمبازيات  تهدف  أجهزة.  أو  معدات  عادةً  فيها  تُستخدم  وال  إيقاعية 
تشمل  حركات  خالل  من  واملرونة  البدنية  واللياقة  الجسدية  القوة  زيادة 
اجلسد  ثقل  باستخدام  والركل،  والتلّوي  والتأرجح  والقفز  االلتواء 

مقاومة. كقوة  فحسب 

شركة السيارات األوروبية و MINI ترعيان أول بطولة مجبازيات عاملية يف البحرين

“2015 التميز يف األداء لعام  الثاين جلائزة  الزياين للسيارات املركز  ميتسوبيشي متنح شركة 
عن  موتورز  ميتسوبيشي  شركة  اليابانية  السيارات  تصنيع  عمالق  أعلن 
الوكيل احلصري لسيارات ميستسوبيشي  للسيارات،  الزياني  منح شركة 
 ”PQR KPI Award“ األداء  في  التميز  الثاني جلائزة  املركز  البحرين،  مبملكة 

نظير أداء الشركة املتميز في مجال اجلودة ورضا العمالء. 
ومتنح  موتورز،  قبل  شركة ميتسوبيشي  من  املرموقة  اجلائزة  وتصدر هذه 
أداء  تظهر  والتي  العالم،  حول  ميتسوبيشي  لسيارات  املوزعة  للشركات 
التعرف  ويتم  العمالء.  رضا  تعزيز  وبالتالي  املنتج  جودة  مجال  في  رفيع 
موتورز  ميتسوبيشي  شركة  بها  تقوم  دورية  مراجعة  خالل  من  ذلك  على 
فعالية  مدى  على  التعرف  بهدف  وذلك  ملوزعيها،  املرخصة  لألنشطة 

واتساق العمليات احلالية ودرجة كفائة ودقة االجراءات املرتبطة بها. 
معرض  في  للسيارات،  الزياني  لشركة  العام  املدير  زكي،  محمد  السيد  وأشاد 
جميع  بجهود  اجلائزة  هذه  على  للسيارات  الزياني  شركة  حصول  على  تعليقه 
موظفي الشركة والتي أثمرت عن حصولها لهذه اجلائزة والتي تترجم مدى حرص 

الشركة على التميز في اخلدمة وااللتزام باملعايير الدولية في األداء. 
قيمة  ذات  بتوفير خدمات  ملتزمون  للسيارات  الزياني  ويضيف “نحن في شركة 
على  لنا  كبيراً  دافعاً  يشكل  اجلائزة  هذه  على  وحصولنا  لعمالئنا،  مضافة 
الذين  عمالئنا  رضا  تعزيز  سبيل  في  به  نقوم  الذي  األداء  هذا  مثل  مواصلة 

الشركة”.  أولويات  أساس  نعتبرهم 
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رعت شركة الزياني للسيارات، الوكيل احلصري لسيارات 
اخلاصة  الفعالية  البحرين،  مملكة  في  ميتسوبيشي 
نادي مالك  نظمها  التي  تراك”  “أوبن  السيارات  لعروض 

إيفو على حلبة البحرين الدولية مؤخراً. 
وشارك في الفعالية أكثر من 30 من مالكي سيارات إيفو، 
حيث حصلوا على فرصة االنطالق بسياراتهم على احللبة 

”الزياين للسيارات  ترعى فعالية أوبن تراك“

منطقة  في  سريعاً  تطوراً  املوضة  صيحات  آخر  تشهد 
سيارتها  جاكوار  أرسلت  هنا  ومن  األوسط،  الشرق 
يسهم  كيف  الكتشاف  دبي  إلى   XJ اجلديدة  املبتكرة 
اجلمع  على  التركيز  مع  املألوف  حدود  جتاوز  في  املصممون 

واحلديثة. التقليدية  العناصر  بني 
التصاميم  أرقى  تقدمي  على  باستمرار  جاكوار  وتعمل 
الفخامة  بني  مذهل  بشكل   XJ سيارة  وجتمع  املبتكرة، 
مركز  إلى  دبي  حتّول  إطار  وفي  واملعاصرة.  التقليدية 
حتديد  على  النادر  املزيج  هذا  يعمل  والرقّي،  لألناقة  جديد 

األوسط. الشرق  في  للموضة  جديدة  توجهات 

جاكوار تستكشف كيف تسهم ابتكارات املوضة يف فتح آفاق جديدة مبنطقة الشرق األوسط

بجانب ضمان مجاني  فقط  بحريني  دينار   18,995
خاصة  وخدمات  صيانة  وخدمات  سنوات  خلمس 
إلى  إضافة  املدة  لنفس  الطريق  على  للمساعدة 
إمكانية  العرض  يتيح  كما  اجملاني.  التسجيل 
سيارة  لشراء  احلالية  سيارته  الزبون  استبدال 

كلياً.  اجلديدة   XF جاكوار 
XF 2016 برفع معايير التميز في  وتواصل جاكوار 

متطورة  بتقنيات  مزودة  لكونها  البحرين  مملكة 
بني  جتمع  وهي  استثنائية  رياضية  وخصائص 
تفوقها  يؤكد  الذي  التصميم  وأناقة  األداء  قوة 
جاكوار  وجنحت  الفئة.  نفس  من  مثيالتها  على 
الكشف  منذ  األنظار  خطف  في  اجلديدة   XF
اجلديد  املعرض  افتتاح  مع  بالتزامن  عنها 

الندروفر. جاكوار  األوروبية  السيارات  لشركة 

والسيطرة  التحكم  على  قدراتهم  اختبار  بهدف 
لشركة  العام  املدير  أكد  السياق،  هذا  وفي  عليها. 
رعاية  إن  زكي  محمد  السيد  للسيارات،  الزياني 
إلتزامها على  الفعالية يعكس  هذه  ملثل  الشركة 
تلك  الفعاليات اجملتمعية،  وخصوصاً  املساهمة في 

اخلاصة املعنية بفئة الشباب.

في  الشباب  قدرات  تنمية  بهدف  الفعالية  وأقيمت 
التحكم وقيادة سياراتهم في مثل هذه املضمارات. 
“نشكر  السياق  هذا  في  قائالً  زكي  السيد  وأضاف 
نادي مالك إيفو على القيام مبثل هذه املبادرات ملا لها 
من دور رائد في صقل مهارات الشباب وتشجيعهم، 

والنهوض بقدراتهم”.

عروضها أحدث  عن  تكشف  الندروفر  ر  جاكوا األوروبية   السيارات 
كليًا اجلديدة  ر                جاكوا موديالت  على  احلصرية 

روفر  والند  جاكوار  السيارات  شركة  أعلنت 
عروض  تقدمي  عن  البحرين،  مملكة  في  الفارهة 
 XF 2016 جاكوار   سيارات  على  استثنائية 

كلياً. اجلديدة 
 XF جاكوار  سيارات  على  الترويجية  احلملة  وتأتي 
طرح  مقدمتها  في  احلصرية  املزايا  من  مبجموعة 
XF 2016 بأسعار جذابة تبدأ من  موديالت جاكوار 

 XF  2016
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الوطني  بالعيد  للسيارات  الزياني  شركة  احتفلت 
العام  املدير  بحضور  وذلك  اجللوس،  وعيد  اجمليد 
موظفي  وجميع  زكي  محمد  السيد  للشركة 

الشركة.

للسيارات  الزياني  شركة  رفعت  املناسبة  وبهذه 
املقام  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى 
حمد  امللك  اجلاللة  صاحب  حلضرة  السامي 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بن 
امللكي  السمو  وصاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه 
رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة  األمير 
وصاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املوقر  الوزراء 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  امللكي  السمو 
األعلى  القائد  نائب  العهد  ولي  خليفة 
حفظه  الوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
البحرين  شعب  عموم  هنأت  كما  ورعاه،  اهلل 

املناسبة.  بهذه 

ومن جانبه، أكد السيد محمد زكي أن االحتفال بالعيد 
ملهمة  تاريخية  مناسبة  ميثل  اجللوس  وعيد  الوطني 
التاريخني  باعتبارهما  اجملتمع  أفراد  كافة  بها  يسعد 
نحو  وانطالقه  الوطن  هذا  مسيرة  في  واألهم  األبرز 
والتقدم  والرخاء  واألمان  والنهضة  العزة  من  مزيد 

واالزدهار.

اجللوس وعيد  الوطين  باليوم  حتتفل  للسيارات  الزياين  شركة 

ALZAYANI INVESTMENTS 
PARTICIPATESIN 3 HR BAHRAIN 

SWS ENDURANCE CHAMPIONSHIP

ترعى  للسيارات  الزياين 
”SNEHA“ مبادرة 

احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
البحرين،  مبملكة  وبيجو  ميتسوبيشي  لسيارات 
جمعية  أطلقتها  التي   ”SNEHA “ ملبادرة  دعمها  عن 
الدعم  هذا  متثل  وقد  باململكة.  الهندية  السيدات 
منتسبي  من  املدارس  ألطفال  السنوي  اليوم  برعاية 
مؤخراً.  بالزا  كراون  فندق  في  أقيم  الذي  املبادرة  هذه 
جمعية  أول  الهندية  السيدات  جمعية  وتعتبر 
اخلليج  منطقة  في  إنشائها  يتم  اجلاليات  للنساء 

 .1956 عام  في  إطالقها  مت  وقد  العربي 
عام  في   ”SNEHA “ مبادرة  بإطالق  اجلمعية  وقامت 
1987 بهدف توفير مالذ آمن لألطفال الذين يحتاجون 
منسقان،  املبادرة  هذه  على  ويشرف  خاصة.   رعاية 
ويتمحور   ،25 إلى  فيها  املتطوعني  عدد  يصل  فيما 
كل  لدى  اخملفية  املواهب  بتحفيز  احملاولة  في  عملهم 
معلمان  ويساهم  كما  فيها.  املنتسبني  من  طفل 
نهاية  وفي  اآلخرين.   املتطوعني  مع  ذلك  في  مؤهالن 
عروض  بتنظيم  والطالب  املعلمون  يقوم  العام، 
اليوم  ضمن  وغيرها  موسيقية  راقصة،  منها  خاصة 
اجلاد  للعمل  تتويج  اليوم  هذا  يعتبر  حيث  السنوي، 

املبادرة. في  املساهمني  جميع  به  قام  الذي 

شارك فريقان ميثالن مجموعة استثمارات الزياني في بطولة 
البحرين  أقيمت على حلبة  التي  حتدي ثالث ساعات كارتينغ 
املناسبة  وشهدت   .2016 يناير   30 في  للكارتينغ  الدولية 
اشتملت  حيث  فئات،  ثالث  في  قسموا  فريق   30 مشاركة 
الثانية  الفئة  فيما ضمت  العاملية،  الفرق  على  األولى  الفئة 
وهي  للشركات،  خصصت  فقد  الثالثة  أما  احمللية،  الفرق 
مع  الزياني  استثمارات  مجموعة  بها  نافست  التي  الفئة 
ومثل  باململكة.  الشركات  من  عدد  ميثلون  آخرين  فريق   16
كل فريق من مجموعة استثمارات الزياني أربعة متسابقني. 
هذه  في  اجملموعة  بها  تشارك  التي  األولى  املرة  هذه  وتعتبر 

البطولة.

الزياين استثمارات  جمموعة 
حتدي  بطولة  يف  تشارك 

كارتينغ  ساعات  ثالث 
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مع  فريد  بأسلوب  العام  هذا  بداية  في  انطلق 
الزياني  شركة  من   2016 باجيرو  ميتسوبيشي 
بسعر  محدودة–  –ولفترة  اآلن  املتوفرة  للسيارات 
9,999 دينار بحريني فقط. بتصميمها اجلديد املثير، 
ميتسوبيشي  سيارة  تعتبر  احلديثة،  وجتهيزاتها 
باجيرو  2016 مركبة بإمكانها أن تقبل التحدي على 
مريحة.    رحلة  لتقدمي  والتضاريس  الطرقات  جميع 
مبظهرها  تتميز  التي  الفريدة  السيارة  هذه  وتعتبر 
الفريد من ضمن املركبات األكثر مبيعاً في العالم 

ومنها أكثرها تفضيالً في البحرين. 
رباعية  الفريدة  السيارة  هذه  وعملية،  ديناميكة 
بأسلوب  وجهتك  إلى  فوراً  لإلنطالق  جاهزة  الدفع 
 3.5 سعة  محرك  مع  بالراحة  بالشعور  يغمرك 
وناقل  حصان   189 بقوة   V حرف  شكل  على  ليتر 

حركة ذو خمس سرعات. 
مبصابيح  باجيرو  ميتسوبيشي  تأتي  اخلارج،  ومن 
 LED تتدلى من حتتها مصابيح ،HID تعمل بتقنية

من  عدد  شارك  والتطوير،  بالتدريب  اخلاص  اجملموعة  برنامج  من  كجزء 
من  واحلماية  “الوقاية  برنامج  في  الزياني  استثمارات  مجموعة  موظفي 
أقيمت  وقد  أو”.  اتش  أس  “أو  مركز  قبل  من  تنظيمه  جرى  اللذي  احلرائق” 

املدني.  الدفاع  الفعالية في مقر 

ومصابيح الضباب. ويزين الشكل األمامي للسيارة 
الشركة  هذه  شعار  يتوسطه  الكروم  من  شبك 
إضافة  مت  فيما  “ميتسوبيشي”،  الشهيرة  اليابانية 
املصد.   باألسفل في منتصف  الكروم  صفيحة من 
ومت منح سيارة باجيرو مظهر خلفي يتميز باألناقة  
وقدمت  السيارة.  جانبي  إلى  األضواء  فيه  متتد 
ميتسوبيشي السيارة اجلديدة بعجالت من األملنيوم 

األنيقة. 
السيارة  لهذه  الداخلية  املقصورة  وتتميز 
برحابتها مع وجود مساحة كبيرة ملد القدم سواء 
اخللفية،  الصفوف  أو  األمامي  الصف  في  للركاب 
على  ركاب   7 استيعاب  ميكنها  الذي  الوقت  في 

. متنها
تعمل  شاشة  بوجود  املقصورة  هذه  وتتسم  كما 
الكاميرا  صور  بعرض  أيضاً  تقوم  والتي  باللمس، 
ذو   CD األقراص  ومشغل   ،USB ومنفذ    ، اخللفية 
اجلودة العالية. إضافة لذلك،  فانه توجد على عجلة 
القيادة أزرار مريحة وسهلة الوصول للتحكم بنظام 
الصوت ونظام “البلوتوث” اخلاص بالهواتف النقالة.  
في  إرثها  على  “ميتسوبيشي”  شركة  وحافظت 
توفير أعلى درجات األمان في سيارة بوسائد هوائية، 
خاصية  إلى  باإلضافة  إضافة  استشعار  وأجهزة 
املكابح  قوى  توزيع  وخاصية  لالنزالق  مانعة  مكابح 

 .EBD  وخاصية مساعد املكابح ABS ًإلكترونيا

والطرق التضاريس  مجيع  باجريو..تتحدى  ميتسوبيشي 

دفع  سيارة  أول  عن  مؤخراً  روڤر  الند  شركة  كشفت 
وجتمع  العالم.  في  للكشف  وقابلة  فاخرة  مدمجة  رباعي 
اجلريء  التصميم  بني  للكشف  القابلة  إيڤوك  روڤر  رينج 
روڤر  رينج  طراز  بها  اشتهر  لطاملا  التي  النقاء  ومستويات 
للطّي  قابل  متطّور  وسقف  شاملة  مواصفات  مع  إيڤوك، 
جلميع  املثالية  للكشف  القابلة  السيارة  تقدمي  عن  يثمر 

األداء. مزايا  على  املساومة  دون  املواسم 
األصلية  إيڤوك  روڤر  رينج  لسيارة  الرائع  الشكل  وميتاز 
للكشف،  قابل  أنيق  تصميم  إلى  حتويله  وقابلية  مبرونته 
إيڤوك  روڤر  رينج  موديالت  قّمة  على  اجلديد  املوديل  ليتربّع 
في  وقدرة  تفرّداً  األكثر  للكشف  القابل  املوديل  باعتباره 

لعالم. ا

ملوظفي احلرائق  من  الوقاية  على   تدريب 
الزياين استثمارات  جمموعة 

إيڤوك القابلة للكشف..السيارة املثالية جلميع املواسم 



الربع األول 2016 6 

احلصري  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  صرحت 
تطبيق  أن  البحرين،  مملكة  في  هيونداي  لسيارات 
هيونداي  من  املبتكر  اإللكتروني  اخلدمة  دليل 
قد  البحرين  مملكة  في  مؤخراً  تفعيله  مت  والذي 
قبل  من  ملحوظني  وتفاعل  إعجاب  على  حاز 
الالفت  النجاح  بعد  اململكة  في  هيونداي  زبائن 
الذي حققه التطبيق في كل من إفريقيا والشرق 
اخلدمة  ودليل  املاضي.   العام  خالل  األوسط 
اإللكتروني من هيونداي عبارة عن تطبيق مجاني 
االستفادة  إمكانية  واملستخدمني  للزبائن  يتيح 
مكان  أي  من  املتميزة  هيونداي  خدمات  من 
مضافة  قيمة  يعد  ما  وسريعة  ميسرة  بطريقة 
إلى شركة هيونداي التي تعتبر من أكبر مصنعي 
التطبيق  ويهدف  حالياً.   العالم  في  السيارات 
ومراكز  الزبائن  بني  التواصل  تعزيز  إلى  اجلديد 
واجلهد  الوقت  وتوفير  لهيونداي  التابعة  اخلدمة 
مع  دائماً  املتميزة  جتربته  وترسيخ  الزبون  على 
اخلدمات  من  عدداً  التطبيق  يوفر  كما  هيونداي. 
وجداول  سجل  إلى  الولوج  كإمكانية  األخرى 
إلكترونياً  الصيانة  مواعيد  وحجز  املركبة  صيانة 
فضالً عن مكاملات التذكير مبواعيد الصيانة وحجز 
وحظيت  إلكترونياً.   التجريبية  القيادة  مواعيد 
على  املستخدم  تعرّف  التي  التطبيق  خاصية 
على  املركبة  في  التحذيرية  املؤشرات  معاني 
إعجاب وتفاعل الفتني من قبل الزبائن حيث يشرح 
على  تظهر  قد  التي  العالمات  خصائص  التطبيق 
عن  األخرى  املستجدة  واملعلومات  العدادات  لوحة 

جميع موديالت هيونداي احلديثة.  

خدمات دليل   تطبيق 
حيظى اإللكرتوين   هيونداي 

زبائن قبل  من  الفت   بتفاعل 
موتورز فريست 

اململكة،  بداخل  املوهوبني  الرياضيني  وتشجيع  دعم  في  الدوام  على  للسيارات  الزياني  شركة  حترص 
وأيضاً في منطقة اخلليج العربي. وفي هذا السياق، رعت شركة الزياني للسيارات مؤخراً ملتقى ألعاب 

الرياضية.  التي أقيمت مؤخراً في صالة مدينة عيسى   2015 القوى لذوي االحتياجات اخلاصة 

وتعتبر املسابقة إحدى املبادرات التي تنظم في إطار متكني األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة وتعزيز 
البطولة حملة جمع  وتخللت  البالد.  وتطوير  منو  للمساهمة في  لهم  الفرصة  اتاحة  أجل  قدراتهم من 
أموال بغرض متويل املشاركني في بطولة اخلليج أللعاب القوى لذوي االحتياجات اخلاصة، وبطولة العالم 

2015 وبطولة غرب آسيا لذوي االحتياجات اخلاصة. أللعاب القوى لذوي اإلعاقة الدوحة 

ألعاب ملتقى  ترعى  للسيارات  الزياين  شركة 
اخلاصة  االحتياجات  لذوي  القوى 

جمموعة استثمارات الزياين تقيم
احتفالية خاصة باليوم الوطين 

 احتفلت مجموعة استثمارات الزياني بالعيد الوطني ومبناسبة ذكرى تولي حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى 

حفظه اهلل مقاليد احلكم بإقامة فعالية خاصة مبشاركة عشرات األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة.

وتخللت الفعالية العديد من األغاني الوطنية وألعاب املرح واأللعاب الشعبية، فيما استمتع احلضور أيضاً برقصة 

الليوا.  وأقيمت املناسبة في سياق مبادرات مجموعة استثمارات الزياني وخططها اخلاصة لدعم اجملتمع.
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للمرة اجلديد  داون  رولز-رويس  طراز  عن  الكشف   بعد 

في للسيارات  الدولي  فرانكفورت  معرض  في   األولى 

البحرين في  األولى  للمرة  إطالقها  مت  املاضي،   سبتمبر 

 حيث عرضت شركة السيارات األوروبية، الوكيل احلصري

 لرولز-رويس موتور كارز في اململكة هذه السيارة األّخاذة

فندق في  أُقيم  القّيمني في حفل حصري   أمام عمالئها 

البحرين. الريتز-كارلتون، 

إلى الفاخرة  املكشوفة  السيارة  وصول  على   وتعليقاً 

السيارات لشركة  العام  املدير  ييتس،  بول  قال   البحرين 

ال جديدة  هالة  معها  داون  رولز-رويس  “حتمل   األوروبية: 

 ميكن ألّي سيارة أخرى أن تقّدمها لعمالئها مع أروع جتربة

العالم. في  الفاخرة  املكشوفة  السيارات  مجال   في 

استحوذت سبتمبر  شهر  في  العاملي  انطالقها   ومنذ 

 هذه السيارة اجلميلة استحساناً كبيراً جداً في صفوف

ً  العمالء ونحن على ثقة تاّمة بأنّها ستحّقق جناحاً هائال

في سوق اململكة.”

“...ال تقبل بشيء شبه مثايل أو جّيد مبا يكفي.”
فالشركة رولز-رويس.  قاموس  في  للمساومة  مكان   ال 

السير لها،  املؤسسني  اآلباء  أحد  بتوجيهات  حتيا  تزال   ال 

 هنري رويس الذي يقول “اسَع إلى املثالية في كّل ما تقوم

 به. خذ أفضل ما جتد واجعله أفضل مما هو عليه. أّما في

 حال لم يكن موجوداً أساساً فقم أنت بتصميمه. ال تقبل

بشيء شبه مثالي أو جّيد مبا فيه الكفاية.”

 واجلزء األخير من هذه احلكمة “ال تقبل بشيء شبه ممتاز

لفريقي واألخير  األوّل  املرشد  كان  يكفي”  مبا  جّيد   أو 

فصل إطالق  في  تعاونا  اللذين  والهندسة   التصميم 

 جديد في مجال السيارات املكشوفة الفاخرة. وفي قطاع

يشهد أكبر التنازالت في صناعة السيارات رفضت رولز-

رويس بصيغة مقاعدها 2+2 أّي تنازالت.”

 وهكذا، وُلِدت رولز-رويس داون اجلديدة، السيارة املكشوفة

بأربعة واجملّهزة  بامتياز  العصري  الطابع  ذات   الفاخرة 

مقاعد الوحيدة من نوعها في العالم.

داون األبصار بني نظيراتها بحيث %80 رولز-رويس   وتلفت 

من لوحات الهيكل تختلف متاماً عن غيرها.

 وبالفعل، متّ إيالء هذا القدر من االهتمام لهذه السيارة حرصاً

 على أن يكون هذا الفجر اجلديد في تاريخ السيارات الفارهة

 على قدر الوعد، حّتى أّن اإلطارات التي تشكّل الرابط ما بني

للسيارة خصيصاً  تطويرها  متّ  قد  والطرق  داون   رولز-رويس 

اجلديدة.

رقصة الباليه الصامتة
بالنسبة للهندسة والصناعة في اهتمام خاّص  أيضاً   كان 

تاريخ في  مثيل  له  يسبق  لم  وكما  “داون”.  سيارة   سقف 

سقف يتمّيز  هذا،  يومنا  حتى  العصرية  السيارات   صناعة 

 داون بتوفير صمت سيارة رايث عند فتحه أّما عملية الفتح

 فشبه صامتة متاماً وال تستغرق سوى 20 ثانية بسرعة 50

كيلومتراً في الساعة.

حقيقياً حتدياً  نسيجي  سقف  على  العمل  إذاً   شكّل 

 بالنسبة لفريق الهندسة في رولز-رويس الذي لم يقبل في

 مهّمته أّي تنازالت، بل صّمم على صنع السيارة املكشوفة

هذا تطبيق  متّ  وقد  اليوم.  العالم  في  وهدوءاً  صمتاً   األكثر 

السقف هندسة  أوجه  مختلف  في  السكون  إلى   السعي 

اجلديد والسيارة اجلديدة بشكل عام.

 أواّلً، يجب أن تكون التجربة السمعية عند فتح السقف أو

 إغالقه جديرة باسم رولز-رويس. فكان على تصميم السقف

 أن يكون قّمة في التألّق والبهاء مع احلفاظ على كونه أحد

التي ستكسو سيارة مكشوفة. وبالفعل،  أضخم الستائر 

 إّن سقف داون هو ثاني أضخم سقف نسيجي يُستخدم في

 صناعة السيارات حالياً، ويأتي مباشرة بحجمه بعد سقف

 رولز-رويس فانتوم دروبهيد كوبيه املكشوفة.

رولز- تصبح  متاماً،  بعملية صامتة  املرن  السقف  فتح  ومع 

ومبواصفات األولى.  الفجر  بلحظات  تليق  داون سّيارة   رويس 

الذي األزرق  الياقوت  بلون  تتألّق  حيث  األبطال  فيه   تشبه 

البرتقالي اللون  مع  الليل  منتصف  عند  السماء  به   تتلّون 

أشّعة انبعاث  مع  نهاراً  الليل  يصبح  الداخلي،   للجلد 

 الشمس حاملة معها الطاقة إلى األرض، فتصبح السيارة

مع تنصهر  رائعة  اجتماعية  مساحة  وتشكّل   مكشوفة 

 العالم الواسع من اإلمكانات الالمتناهية.

 ميكن القول إذاً، وبثقة تاّمة، إّن رولز-رويس داون هي السيارة

في املصنوعة  املكشوفة  السيارات  بني  هدوءاً   األكثر 

التاريخ.

4 ≠ 2+2
الرياضيات قواعد  تطبيق  ميكن  ال  رولز-رويس،  عالم   “في 

داون رولز-رويس  مع  إنّه  القول  ميكنني  ولذلك،   املعروفة. 

 اجلديدة، لم يعد 2+2 يساوي 4.” بحسب جايلز تايلور، مدير

قسم التصميم، رولز-رويس موتور كارز.

 بعد دراسة قطاع السيارات املكشوفة، والسيما السيارات

بالنسبة واضحاً  أصبح  القطاع،  هذا  في  جداً   الفاخرة 

ً تغييرا يجدون  يعودوا  لم  العمالء  أّن  رولز-رويس   ملصّممي 

والتركيز بشكل كبير على صيغة القطاع.  في هذا   بارزاً 

تنازل مبثابة  رولز-رويس  بنظر  أصبح  قد  كان   2+2  املقاعد 

كبير.

هو التوزيع  أّن  تعني   2+2 املقاعد  تركيبة  إّن  عام،   بشكل 

إضافة األمامي  للراكب  وآخر  السائق  مقعد  يلي:   كما 

 إلى مقعدين خلفيني صغيرين لركّاب آخرين محتملني أو

رولز-رويس بنظر  القطاع  يصبح  لذلك،  ونتيجة   للصغار. 

بالسيارات املكشوفة التي تقبل باملساومة وذات  مكتّظاً 

الطابع “غير االجتماعي” على اإلطالق.

سّيارة جديدة بالكامل
رايث ليست  داون  رولز-رويس  إّن  اإلعالم،  توقّعه  ملا   خالفاً 

قد اجلديدة  داون  هيكل  لوحات  من   %80  مكشوفة. 

التي التصميم  لغة  تطّور  لتواكب  تصميمها   متّ 

سيارة هندسة  يجّسد  مبا  رولز-رويس   تعتمدها 

أربعة تضّم  الفخامة  في  قّمة  عصرية   مكشوفة 

. عد مقا

صانع أّي  يتمكّن  لم  ما  نصنع  أن  واضحاً.  الهدف   كان 

 آخر أن يحققه حّتى اليوم. أن نصنع سيارة جميلة املظهر

 بسقفها مكشوفاً كان أم مغلقاً. وميكن القول إّن اجلهود

سيارتني صنع  كانت  التصميم  فريق  بذلها  التي   احلثيثة 

في واحدة مع رولز-رويس داون اجلديدة.

البحرين مملكة  يف  حصري  حفل  يف  تنطلق  اجلديدة  داون  رولز-رويس 
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هامة مساهمات  كارز  موتور  لرولز-رويس  كان   لطاملا 
نشوء منذ  املعاصرة  املوسيقى  أسطورة   في 
اليوم، وبعد أكثر من نصف أند رول.  الروك   موسيقى 
رولز-رويس تربط  هذه  احلب  قصة  تزال  ال   قرن، 
كانت رولز-رويس  وأّن  السّيما  املوسيقية   بالساحة 
العامليني الفنانني  أشهر  من  لعدد  املفّضل   اخليار 
ومن األشكال.  من  شكل  بأروع  جناحهم  عن   للتعبير 
وصول عن  اإلعالن  كارز  موتور  رولز-رويس  يسرّ   هنا، 
البحرين إلى  املوسيقى”  من  “املستوحاة  رايث   سيارة 
احلصري الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة   عبر 

اململكة. في  كارز  موتور  لرولز-رويس 
العمالء بإمكان  بات   ،2013 عام  رايث  إطالق   منذ 
Audio الصوتي  بالنظام  مجّهزة  سيارتهم   طلب 
النظام وهو  الطلب،  حتت  املصّمم   Bespoke 
تاريخ في  شمولية  األكثر  التصميم  ذات   الصوتي 
رولز- سيارة  في  عنصر  كّل  غرار  وعلى  السيارات. 
بني ما  تركيبته  في  يجمع  الصوت  نظام  فإّن   رويس، 
اجملال. هذا  في  اخلبراء  أفضل  وبراعة  املكّونات   أفخر 
وُِضعت املوسيقى”،  من  “املستوحاة  رايث  ومع   اليوم، 
في املستخدمة  القّيمة  واملواد  اخلصائص   هذه 
الصدارة في   Bespoke  Audio الصوتي   النظام 
جتربة ويوّفر  متّيزا”  األكثر  املوسيقى  “عنوان   ليشكّل 

لها. منازع  ال  سمعية 
الرئيس  أوتفوس،  مولر  تورسنت  اإلطار  هذا  في  وعّلق 
“رايث  قائالً:  كارز،  موتور  لرولز-رويس  التنفيذي 
إعجاب  تلقى  سيارة  املوسيقى”  من  “املستوحاة 
من  سيارة  اقتناء  إلى  يتطّلعون  الذين  األشخاص 
فمظهرها  وإبداع.  فرادة  من  به  تتمّيز  ملا  رولز-رويس 
النظام  جودة  يكّمل  التكّلف  من  اخلالي  املمّيز 

رولز-رويس رايث "املستوحاة من املوسيقى" تصل إىل البحرين

احلصري  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  بادرت 
مؤخراً  البحرين،  مبملكة  هيونداي  لسيارات 
جتمعها  التي  األمد  طويلة  العالقة  بتقدير 
تكرمي  طريق  عن  للسيارات  مونتريال  بشركة 
الكائن  موتورز  فيرست  معرض  في  األخيرة 

بسترة.
املنتدب  العضو  الزياني،  نواف  السيد  وقدم 
الى  تكرمي  شهادة  موتورز  فيرست  لشركة 
مونتريال  شركة  مالك  الشيخ،  إبراهيم  السيد 
الشركة  لدعم  تقديرية  كبادرة  للسيارات، 

البحرين. مملكة  في  هيونداي  لسيارات  املستمر 
الزياني: “نحن  وبهذه املناسبة، قال السيد نواف 
باإلمتنان  نشعر  موتورز،  فيرست  شركة  في 
السنوات  مدى  على  تربطنا  التي  للعالقة 
وأود  للسيارات.  مونتريال  شركة  مع  املاضية 
إبراهيم  السيد  لشكر  الفرصة  هذه  أنتهز  أن 
لترويج  الدائم  لسعيهم  عمله  وفريق  الشيخ 
كذلك  ولإلشادة  اململكة  في  هيونداي  سيارات 
وتأتي  املبتكرة.   وعروضهم  خدماتهم  بجودة 
إظهار  الى  يهدف  متواضع  كرمز  الشهادة  هذه 
نتطلع  وإننا  احلثيثة،  جلهودهم  تقديرنا  مدى 
مونتريال  التعاون مع شركة  لترسيخ هذا  قدماً 
القادمة  السنوات  مدى  على  فأكثر  أكثر  موتورز 

بإذن اهلل تعالى.”

استخدام  يشكّل  حيث  الفائق،  الصوتي 
لنظام  حاضنة  بيئة  عصري  بشكل  النحاس 
في  إيجاده  املمكن  شمولية  األكثر  الصوت 

اليوم.” األسواق 
أيدي الصوتي بشكل كامل على  النظام  تنفيذ   متّ 
قطاع في  الصوت  مهندسي  أفضل  من   فريق 
 السيارات في العالم. وقد شهدت فترة تطوير هذا
بني وثيقاً  تعاوناً  العامني  استغرق  الذي   النظام 
الداخليني في  فريق مهندسي الصوت واملصّممني 
النظام عناصر  تتالءم  أن  على  حرصاً   رولز-رويس 
الداخلي التصميم  مع  ممتاز  بشكل   الصوتي 
 للمقصورة. وبالفعل، كانت مهّمة حتقيق التجربة
حيث األهمية  في  غاية  مهّمة  األروع   السمعية 
رئيس استشارة  الداخليني  املصممني  على   كان 

قسم الهندسة الصوتية قبل إجراء أّي تعديل.
الديناميكي والنطاق  الفائقة  الصوت  جودة   وإّن 
3100 بقوة  قناة   18 من  قنوات  نظام  نتيجة   هو 
و7 باس،  بجودة  قويني  صوت  مكّبري  يضم   واط 
صوت مكّبرات  و7  التردد  عالية   مجهارات 
صوت مكبرّا  يؤدّي  ذلك،  إلى  النطاق.   متوّسطة 
السيارة في  يدوياً  مركّبان  خاصة”  تأثيرات   “ذات 
املستمع إلى  الصوت  توجيه  في  أساسياً   دوراً 
جتربة تشبه  أن  على  حرصاً  األذنني  مستوى   على 
حال في  االستماع  جتربة  عليه  تكون  ما   الصوت 
على الصوت  مكّبرات  وتعمل  املباشر.   البث 
وتعديل واخلارجي  الداخلي  الضجيج   مراقبة 
أال على  حرصاً  آلي  بشكل  والنغمة   الصوت 
االستمتاع جتربة  جمال  خارجي  عنصر  أّي   يسلب 

املستمع. من  باملوسيقى 

فريست شركة 
شهادة  تقدم   موتورز 

مونرتيال لشركة   تقديرية 
ت ا ر للسيا

شركة  قامت  املستقبل،  أجيال  وتطوير  دعم  ملواصلة  رؤيتها  إطار  في   
في  بيجو   و  ميتسوبيشي  لسيارات  احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني 
مملكة البحرين، بإقامة دورة تدريبية لعدد من طلبة مدرسة حوار الدولية 
الدورة في  املهني.  وقد بدأت فترة  والتطوير  التدريب  لبرنامج  املنتسبني 
العشرين من ديسمبر 2015، واستمرت ملدة أسبوع كامل، حيث مت خاللها 
ومنها  بالشركة،  األقسام  مختلف  في  بالعمل  لهم  الفرصة  اتاحة 

التسويق، املبيعات، احلساب، اإلدارة وكذلك املوارد البشرية. 

الزياين للسيارات تنظم دورة تدريبية جملموعة من طلبة مدرسة حوار الدولية“



الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
روفر في مملكة  احلصري لسيارات جاكوار الند 
الترويجية  البحرين، عن تقدمي أحدث حمالتها 
روفر  الند  وسيارة   XE جاكوار  سيارة  على 

سبورت. ديسكفري 
ومتتاز أحدث العروض املقدمة من قبل شركة 
عن  روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
بسعر  كلياً  اجلديدة   XE جاكوار  سيارة  توافر 
روفر  الند  وسيارة  شهرياً،  بحريني  دينار   159
بحريني  دينار   189 بسعر  سبورت  ديسكفري 
ضمان  سنوات   5 العرض  ويشمل  شهرياً. 
مجانية  صيانة  خدمات  سنوات  و5  مجاني، 
الطريق  على  مساعدة  خدمة  إلى  إضافًة 
وتسجيل  سنوات،   5 ملدة  الساعة  مدار  على 

مجاني.
روفر  الند  و   XE جاكوار  من  كالً  وتواصل 
السيارات  ديسكفري سبورت هيمنتهما على 
في  تستمران  كما  فئتيها.  ضمن  املنافسة 
تقنيات  مزج  خالل  من  التميز  معايير  رفع 
التصميم  وأناقة  األداء  قوة  جتمع  متطورة 
على  تفوقهما  تؤكد  التي  اجلذاب  العصري 

الفئة. نفس  من  مثيالتهما 

كليًا  اجلديدة   XE ر  جاكوا
ديسكفري  روفر  الند  و 

اآلن  متوافرتان  سبورت 
مّيسرة شهرية  بأقساط 

احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني  احتفلت شركة 
البحرين،  مملكة  في  وبيجو  ميتسوبيشي  لسيارات 
تكرمي  احلفل  ومت خالل  البحرينية.   املرأة  بيوم  مؤخراً 
وجهودهن  اللتزامهن  تقديرا  الشركة  موظفات 
الزياني  شركة  في  فعال  بشكل  املساهمة 

واجنازاتهن.   للسيارات 
العام  املدير  زكي،  محمد  السيد  احلفل  حضر 
لشركة الزياني للسيارات، حيث أثنى على دور املرأة 

””BMW X1“ اجلديدة كلًيا.. أكثر متيًزا
 ومرونة ملتعة حقيقية يف القيادة

أكد  كما  التجارية.  القطاعات  شتى  في  البحرينية 
كل  في  املناسبة  بهذه  لالحتفال  الشركة  حرص  أن 
مببادئ  الشركة  التزام  على  واضحاً  دليالً  يعد  عام 

املرأة. املساواة ومتكني 

اجمللس  مبادرات  أحد  البحرينية  املرأة  يوم  ويعتبر 
شهر  من  األول  في  به  يُحتفل  والذي  للمرأة  األعلى 
على  الضوء  تسليط  بهدف  عام،  كل  من  ديسمبر 

إجنازات املرأة ودورها في كافة اجملاالت.

حتتفل للسيارات  الزياين   شركة 
البحرينية املرأة  بيوم 

سيارة   من  كلياً  اجلديد  الثاني  اجليل  ُطرح  أن  بعد 
BMW X1 في املنطقة انطالقاً من معرض السيارات 
الطراز  دبي، ها هو هذا  أخيرا في  أقيم  الذي  الدولي 
السيارات  شركة  صالة   في  للبيع  متوافراً  يصبح 
األوروبية. وسرعان ما استقطبت األنظار هذه اإلضافة 
اجلديدة إلى مجموعة طرازات X التي بيع منها أكثر 
من 730 ألف سيارة في العالم مبساحتها املوّسعة 
على  فضالً  سواء،  حّد  على  واحلقائب  للركاب  جداً 
ترتكز  التي  ووظائفها  والفاخرة  احلديثة  مقصورتها 
وصممت  ومتينة.  سليمة  هندسية  مفاهيم  على 
الفعالية  على  تركز  سيارة  لتكون  السيارة  هذه 
التي  السيارة  هذه  وتتميز  حديثاً.  مطور  هيكل  مع 
مباشرة  مستوحى  بتصميم  مقاعد  خمسة  تضم 
بنظام  وبتجهيزها   ،BMW X طرازات  مجموعة  من 
BMW xDrive بالدفع الرباعي الذكي ملنح السائقني 
عالوة  حتى.  الطرقات  أسوأ  في  قيادة  جتربة  بأفضل 
 BMW على ديناميكيتها وفعاليتها الرائدتني، تتمّيز 
املبتكرة  التجهيزات  من  مبجموعة  اجلديدة   X1
الفئة، ومن  التي تضعها في مكانة ممّيزة في هذه 
بتقنية  األمامية  املصابيح  االختيارية  املزايا  هذه 
الديناميكي  التحكم  ونظام  الكاملة،   LED
األمامي،  الزجاج  على  العرض  وشاشة  باخملّمدات، 
السائق.  ملساعدة   Driving Assistant Plus ونظام 
BMW X املعهودة:  والطراز اجلديد يتسم مبواصفات 
أبعاد قوية، ومزايا متنّوعة ملفتة، ومواصفات راقية 
القوي،  واحلضور  املتينة،  األبعاد  متنح  كما  وراسخة. 
اجلديدة   BMW X1 سيارة  الديناميكية  واخلطوط 

طلة بارزة لتؤكد على مكانتها كأصغر عضو في عائلة 
طرازات BMW X .وزاد ارتفاع الطراز اجلديد مقارنة بالطراز 
السابق بـ 53 ملم، ممّا ساهم في زيادة رحابة املقصورة. 
ملم   36( ملحوظ  بشكل  املقاعد  علو  زيادة  وبفضل 
السائق  رؤية  أصبحت  اخللف(،  من  ملم  و64  األمام،  من 
اجلهة  في  للركبتني  اخملصصة  املساحة  وازدادت  أفضل، 
اخللفية بـ37 ملم في السيارة ذات املواصفات القياسية، 
للتعديل  القابل  اخللفي  املقعد  في  ملم   66 وحتى 
اختيارياً، بينما ارتفعت سعة الصندوق إلى 505 ليترات، 
طي  وعند  السابقة.  السّيارة  من  ليتراً   85 بـ  أكثر  أي 
مسند الظهر في املقعد اخللفي القياسي املنقسم إلى 
مقعدين كبيرين متساويني مع مقعد أصغر في الوسط 
للتعديل،  قابلة  بزاوية  اختياره  ميكن  والذي   ،)40:20:40(
التصميم  ويؤّمن  ليتراً.   1550 إلى  الصندوق  تزداد سعة 
املزيد من تنّوع املزايا بفضل مسند ظهر الراكب األمامي 
االختياري قابل للطّي واملقعد اخللفي الذي ميكن حتريكه 
في  املقصورة  وجتمع  13 سم.  مبقدار  واخللف  األمام  إلى 
املتمحور  القمرة  BMW X1 اجلديدة بني تصميم  سيارة 
حول السائق الذي بات من أبرز سمات هذه الطرازات مع 
النشاطات  سيارة  بأسلوب  القيادة  متعة  تبرز  ملسات 
الراقية العصرية. وتشمل  الرياضية القوي وبني األجواء 
بفتحَتي  سمعياً  ونظاماً  التكييف،  القياسية  املعدات 
شاشة  مع   ،iDrive التشغيل  ونظام   ،AUX-in و   USB
قياس 6.5 بوصة مدمجة في لوحة التحكّم على شكل 
xLine و  الشركة مجموعَتي  وتقدم  شاشة مستقلة. 

اجملال  وتفتح  القياسية  للمواصفات  M Sport كبديل  و 
أمام إضفاء اللمسات الشخصية، 
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شارك فريقي مجموعة إستثمارات الزياني وشركة السيارات األوروبية في بطولة كرة قدم 
خيرية نظمتها شركة السيارات األوروبية بالتعاون مع “آي دو” البحرين وذلك في 23 يناير هذا 
الفقيرة في  العائالت  “آي دو” منظمة غير ربحية تأسست من أجل مساعدة  العام. وتعتبر 
البحرين عبر توفير يد العون لهم من أجل أن يتابعوا طموحاتهم ويكونوا مستقلني بالكامل.

هيونداي  لسيارات  احلصري  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  أعلنت   
هيونداي  سيارات  من  الكاملة  اجملموعة  وصول  عن  البحرين،  مبملكة 
العائلة،  إحتياجات  جميع  تلبي  والتي   2016 لعام  اإلستخدامات  متعددة 
مروراً  “كريتا”،  هيونداي  املدمجة  شبه  الرياضية  املركبة  من  إنطالقاً 
الكبيرة  العائالت  خيار  وحتى  كلياً  اجلديدة   2016 “توسان”  بسيارة 
وتوفر  في”.  سانتا  “جراند  وسيارة  في”  “سانتا  سيارة  في  املتمثل  املثالي 
على  احلصول  في  الراغبني  للزبائن  اخليارات  من  العديد  اجملموعة  هذه 

التصميم. وأروع  أداء  أفضل  بني  يجمع  مزيج 
والقدرة  اإلستثنائية  امليزات  مع  الرائع  التصميم  من  كالً  مزج  وأدى 
متعددة  للسيارات  جديدة  معايير  خلق  الى  املذهل،  واألداء  العالية 
املتعددة  الرياضية  املركبة  تتمتع  حيث  هيونداي.  من  اإلستخدامات 
قوية  ببنية  “كريتا”  كلياً  اجلديدة  املدمجة  شبه  اإلستخدامات 
اجلودة  توافر  إمكانية  على  تبرهن  والتي  سلسة  وقيادة  ديناميكية 
العصرية”  “الفخامة  توجه  مع  ومتاشياً  إقتصادية.  بأسعار  العاملية 
في  الداخلية  املقصورة  توفر  موتور،  هيونداي  شركة  تعتمده  الذي 
رحبة  مساحة  فهناك  الراحة.  من  بفئتها  رائدة  مستويات  “كريتا” 
كل  ويكتمل  اجلودة،  عالية  مواد  استخدام  ويتم  ركاب،   5 الستيعاب 
الضجيج،  مستويات  انخفاض  ناحية  من  بفئته  الرائد  األداء  مع  هذا 
المتصاص  نة  احملسَّ املواد  بني  اجلمع  بفضل  واخلشونة  واإلهتزاز، 

جتربة  توفير  بالتالي  يضمن  مما  املتقدم،  الهندسي  والتصميم  الصوت 
استثنائية. قيادة 

أنيق  رياضي  تصميم  في  كلياً  اجلديدة   2016 “توسان”  سيارة  تأتي  بينما 
مع  للركاب  كهربائية  مقاعد  بها  تتوافر  حيث  معدلة،  داخلية  ومقصورة 
قيادة  لوحة  املقصورة  في  اإلضافية  املزايا  وتشمل  الظهر.  ألسفل  دعم 
الى  ممّددة  عّدادات  ووحدة  بوصات   8 بقياس  شاشة  تضم  حديثاً  مة  مصمَّ
اجلانبية  اجلهة  تراقب  التي  العمياء  النقطة  على  الكشف  ميزة  جانب 
التقنيات  احدى  تعتبر  والتي  مقتربة  مركبات  أي  على  للتعرف  واخللفية 

الذكية. القيادة  مفهوم  وٌتَّسن  الراحة  توفر  التي  املتطورة 
بني  تمل   2016 في  “سانتا”  هيونداي  سيارة  فإن  أخرى،  ناحية  ومن 
مجال  في  التكنولوجية  التطورات  أحدث  تعكس  متقدمة  ميزات  جنباتها 
اإللكترونية  الفرامل  نظام  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  السيارات،  صناعة 
خالل  من  الظروف  جميع  في  باملركبة  للتحكم  الثقة  السائق  متنح  والتي 
الركاب  وزن  السيارة وبني  املكابح على جميع إطارات  املوازنة ما بني ضغط 
توصل  ما  آخر  جراند”  في  “سانتا  هيونداي  تواكب  ذلك،  إلى  معاً.  واحلمولة 
عالية  تقنية  ذات  تشغيل  برامج  خالل  من  التكنولوجي  التطور  إليه 
للدفع  املساعد  السيطرة  ونظام  بالثبات  االلكتروني  التحكم  كنظام 
ملنعطف  دخولها  عن  املركبة  انقالب  إمكانية  من  يخفض  والذي  الرباعي 

عالية.  بسرعة 

من كاملة  جمموعة  تقدم  موتورز  فريست   شركة 
الشخصية إحتياجاتكم  مجيع  لتلبية  السيارات 

السيارات شركة  و  الزياين  استثمارات   جمموعة 
خريية قدم  كرة  بطولة  يف  تشاركان  األوروبية 
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مجلتنا  من  األول  العدد  في  اليوم  نطل 

من  األول  الربع  طوينا  وقد  “االنطالقة” 

فيه  نشهد  الذي  الوقت  في  اجلديد  العام 

بخطى  الزياني  استثمارات  مجموعة  سير 

لهذا  املنشودة  األهداف  لتحقيق  ثابتة 

وبالنيابة  نفسي  عن  أصالة  وبذلك،  العام. 

الكرام،  اإلدارة  مجلس  أعضاء  السادة  عن 

جلميع  ألتقدم  الفرصة  هذا  أنتهز  أن  أود 

واالمتنان  الشكر  بوافر  اجملموعة  منتسبي 

لتعزيز  كبير  جهد  من  به  يقومون  ما  على 

الصعوبات  من  بالرغم  لها  الرائدة  املكانة 

تدهور  نتيجة  بأكمله  العالم  يواجهها  التي 

أسعار النفط، األمر الذي أدى إلى وجود تباطؤ 

مبا  العالم  دول  اقتصاديات  مبختلف  ملحوظ 

اضطر  مما  املتقدمة،  الدول  اقتصاديات  فيها 

إصالحات  إجراء  إلى  الدول  هذه  من  العديد 

األزمة.   هذه  من  للخروج  اقتصادية 

ال  فإننا  األحداث،  هذه  كل  من  وبالرغم 

نتوقع  حيث  بتفاؤل  للمستقبل  ننظر  نزال 

حركة  البحرين  مملكة  تشهد  أن  ااهلل  بإذن 

وطرح  االقتصادية  القطاعات  بكافة  متنامية 

السنوات  خالل  التنموية  املشاريع  من  املزيد 

على  إيجابي  بشكل  سينعكس  مما  القادمة، 

فيهم  مبا  باململكة،  الشركات  جميع  مستوى 

الزياني. استثمارات  مجموعة 

بني  الذي  النشرة  هذه  من  اجلديد  العدد 

العديد  يضم  االنطالقة،  قراء  اعزائي  أيديكم 

والفعاليات  وأنشطتها  الشركة  أخبار  من 

والتي  السابقة  الفترة  في  نظمتها  التي 

معكم  التواصل  على  الدائم  حرصنا  تبرز 

اجملاالت  في  يستجد  ما  على  الطالعكم 

حتوز  ان  راجني  الشركة  متارسها  التي  اخملتلفة 

. دائما  هدفنا  هو  الذي  رضاكم  على 

نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

كلمة

استقبل السيد عبدالرحمن الزياني، العضو املنتدب جملموعة استثمارات الزياني والسيد راشد الزياني عضو 

وذلك في  املعوقني  األطفال  لتأهيل  الوطني  البحرين  بنك  دار  أطفال من منتسبي  اجملموعة  إدارة  مجلس 

بناية الزياني في 12 يناير 2016. وقد هدفت هذه الزيارة إلى زرع السعادة في قلوب هؤالء األطفال عبر تبادل 

أطراف احلديث معهم. وفي نهاية الزيارة، مت التقاط صور تذكارية وإعطاء األطفال عدد من الهدايا القيمة.

استثمارات الزياين تستقبل أطفال دار بنك البحرين الوطين
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