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AlZayani Investments Group hosted a Ramadan Ghabga for their staff under 
its umbrella. The annual Ghabgah, was held at The Gulf Hotel Bahrain on 
June 9th 2016, to celebrate the Ramadan atmosphere with all the employees 
and management. 
During the event, many activities took place which also included also the 
awarding of Employees of the Year & Long Service. 
Competitions also took place amongst employees like best Traditional In-
ternational Costume & Zayani Got Talent.
Many employees showed their excitement during the raffle draw, where 
winners walked away with different prizes and It was a very intense mo-
ment to announce the winners of the two final draws on the grand prize, 
which was two Peugeot 301. 
It was a fun and interactive day for all staff and congratulations to the lucky 
winners.

AlZAyAni investments Group hosts rAmAdAn 
GhAbGA for its employees At Gulf hotel bAhrAin

We ask for the grace of Allah to accept our fasting, good 
deeds and to celebrate the blessed month of Ramadan 
upon us for many years to come, bestowing upon us good 
health, well-being, security and safety. 
I am pleased to welcome you to the new issue of our 
publication “Al Intilaqa”, which continues its mission to 
be a communication medium between our loyal cus-
tomers and us to inform about all that is new from our 
services to the amazing products offered by our group 
in the Kingdom.
Building on our beliefs and continuous initiatives to sup-
port our community, the Rashid Al Zayani Charity Founda-
tion (Mabara) inaugurated the Rashid Al Zayani Mosque 
In Galali in the month of May. We were honored to have 
the opening ceremony attended by the Supreme Coun-
cil for Islamic Affairs, His Excellency Shaikh Abdullah bin 
Khalid Al Khalifa; the Advisor for Information Affairs to 
HM the King, Mr. Nabeel bin Yaqup Al Hamar; Minister of 
Industry, Commerce and Tourism, His Excellency Zayed 
bin Rashid Al Zayani; His Royal Highness Prince Sultan 
bin Salman bin Abdul Aziz; President of Saudi Commis-
sion for Tourism & National Heritage as well many Islamic 
scholars, Government official, other VIPs and dignitaries. 
During this month, following within the same framework 
of social responsibility and to promote a greater sense 
of community, the Rashid Al Zayani Foundation held the 
second Mass Wedding, which celebrated the marriage of 
young people across sects and locals which was atten-
dance of VIPs and dignitaries.
We chose to highlight our commitments to these projects 
in this issue which coincides with the Ramadan and Eid 
period and emphasize our continued social role as group 
and member of community.
In conclusion, on behalf of myself and the Board of Di-
rectors, I would like to take this opportunity to extend our 
best wishes to you for blessed Eid El Fitr and good health, 
happiness and prosperity with it in sha Allah. 

w w w . a l z a y a n i . c o m   



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.

السيارات شركة  و  الزياين  استثمارات   جمموعة 
خريية قدم  كرة  بطولة  يف  تشاركان  األوروبية 
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Rashid AlZayani Charity Foundation (Mabara) opened the Rashid AlZayani Mosque In Galali 
on Monday, May 2nd, 2016. The launch was attended by the Head of the Supreme Coun-
cil for Islamic Affairs, His Excellency Shaikh Abdullah bin Khalid Al Khalifa , His  Highness 
Prince Sultan bin Salman bin Abdul Aziz, President of Saudi Commission for Tourism & Na-
tional Heritage, the Advisor for Information Affairs to HM the King, Mr. Nabeel bin Yaqub 
Al Hamar, Minister of Industry, Commerce and  Tourism, His Excellency Zayed bin Rashid 
AlZayani, and other VIPs and dignitaries.  
The mosque located between Galali and Amwaj Islands, is fully financed by the Mabara. It 
can accommodate up to 1200 persons.

Rashid alZayani ChaRity Foundation (MabaRa)
 opens Rashid alZayani Mosque in Galali

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

euRo MotoRs JaGuaR land RoveR Reveal the all-new JaGuaR F-paCe 
the woRld’s ultiMate pRaCtiCal spoRts CaR in the KinGdoM oF bahRain

Euro Motors Jaguar Bahrain, hosted the launch of the World’s Ul-
timate Practical Sports car, the All-New Jaguar F-PACE. 

The Jaguar F-PACE is a performance crossover designed and 
engineered to offer the agility, responsiveness and refinement 
that all Jaguars are renowned for, together with unrivalled dy-
namics and everyday versatility.

Developed using Jaguar’s Lightweight Aluminium Architecture, 
the All-New F-PACE combines purity of line, surface and pro-
portion with F-TYPE-inspired features such as the powerful rear 
haunches, fender vents and distinctive tail light graphics.



AlZayani Investments participated in the annual Fund Raising Charity Event Raft Race 2016. The race was held on 15th April  2016 
at Al Bander Resort. The event is the annual fundraiser for the Rotary Club of Sulmaniya, and provides a great social event for 
families. 

aLzaYaNI PaRTICIPaTES IN fUND RaISING CHaRITY RafT RaCE
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‘BLaCK BaDGE’, a DaRK EDGY, LIfESTYLE STaTEMENT fROM ROLLS-ROYCE MOTOR CaRS.
NOW aVaILaBLE TO ORDER IN THE KINGDOM Of BaHRaIN

Rolls-Royce Motor Cars announced a 
new facet of the ultra-luxury marquee’s 
personality, a dark and edgy lifestyle 
statement: ‘Black Badge’. 
A permanent new sub-brand, Black 
Badge was unveiled earlier this year 
at the Geneva Motor Show and trans-
forms the character of both Ghost and 
Wraith. The new sub-brand is expected 
to appeal to those people who are elu-
sive and defiant, the risk takers and dis-
ruptors who break the rules and laugh 
in the face of convention. It is in this 
spirit that Rolls-Royce Motor Cars an-
nounced that Black Badge ‘Inspired by 
dark edgy lifestyle’, is now available 
to order from Euro Motors, the sole au-
thorised dealers of Rolls-Royce Motor 
Cars in the Kingdom.
Brett Soso, Rolls-Royce Motor Cars 
Regional Director for Middle East, Afri-
ca, Central Asia & South America com-
mented on the reveal of Black Badge by 
saying, “Following the launch of Wraith 
in 2013, many of our new customers 
have gravitated towards the revital-
ised Rolls-Royce Motor Cars, as the 
brand most capable of encapsulat-
ing their truly individual lifestyles. 
Through the introduction of Black 
Badge, we are able to further sat-

isfy the demands of these new custom-
ers for a more dark and assertive Ghost 
and Wraith, to suit their personalities 
and lifestyles and offer the most com-
manding presence in the super-luxury 
landscape.”
New material accents and tonalities are 
combined to accommodate the tastes 
of those fast-moving customers who 
adopt a strident approach to life’s finer 
challenges. With this manifesto as their 
departure point, Rolls-Royce design-
ers, engineers and craftspeople set to 
work transforming Ghost and Wraith in 
subtly different ways. Their intent was 
to deliver a darker, more assertive and 
more focused Black Badge alter egos 
that differ from each other as much as 
they do from their siblings. The result 
is Ghost Black Badge and Wraith Black 
Badge. Black Badge is known as the 
ultimate in pure luxury style and engi-
neering substance.
Giles Taylor, Director of Design, Rolls-

Royce Motor Cars commented, 
“In creating Black Badge, we 

were conscious of satisfy-
ing the different demands 

of these new customers. Not only did 
they demand an alternative image for 
themselves, they demanded authentic 
Rolls-Royce engineering substance to 
underpin it. As a result, the Black Badge 
Spirit manifests itself through a series 
of carefully considered design elements 
which together express a darker luxury 
sophistication.”
It was vital to us that the aesthetic ap-
peal and promise of the Black Badge 
Ghost and Black Badge Wraith be un-
derpinned by superlative engineering. 
The cars could not be the same as each 
other while at the same time, they had 
to offer their owners something subtly 
yet substantively different from the host 
cars, delivering a more spirited and 
exhilarating drive but in a truly Rolls-
Royce manner.” 
Black Badge will bring the colour black 
to new levels of intensity. The multiple 
layers of paint and lacquer that go into 
creating Black Badge Black are re-
peatedly hand polished – the most ex-
act painting and polishing process ever 
used for a solid paint colour. The result 
is the deepest, darkest and most intense 

black ever seen on a produc-
tion car surface. 



As part of the company’s Corporate 
Social Responsibilities, and to sup-
port the work of social and charitable 
projects that take place in the King-
dom, Zayani Motors, the exclusive 
dealers of Mitsubishi and Peugeot in 
the Kingdom of Bahrain, donated to 
the Muharraq Social Welfare Centre 
for the purpose of renovating the ac-
tivity halls for the elderly people at the 
centre, which is located in Muharraq.
Noor Al Mulla, Senior Marketing Ex-
ecutive at Zayani Motors, presented 
to Ameena Abdullatif, Principal of the 
Centre, the cheque in the presence 
of  Samya Al Kindi. The donation will 
help provide the centre’s hall with all 
the facilities and equipments that are 
necessary to meet the various needs 
of the elderly men and women.

FERRARI’S TURBO-CHARGED V8 IS THE OVERALL WINNER OF
THE INTERNATIONAL ENGINE OF THE YEAR

Ferrari has been honoured to receive a re-
cord number of awards at the International 
Engine of the Year Award ceremony, held at 
the Engine Expo 2016 in Stuttgart. 

With 63 jurors from more than 30 countries, 
the International Engine of the Year Award is 
one of the industry’s most coveted honours. 

Ferrari took the most important of them all, 
the overall International Engine of the Year 
Award, with the twin-turbo V8 that powers the 
488 GTB, 488 Spider and, with a slightly dif-
ferent displacement, the California T. In fact, 
this engine also won the Performance Engine 
and New Engine categories, as well as the 
3-litre to 4-litre displacement category.  

Ferrari’s naturally-aspirated 6.3-litre V12 
engine that powers the Ferrari F12berlinetta 
and Ferrari  F12tdf also received the Above 
4-litre award.

A concentration of uncompromising en-
gineering solutions, Ferrari’s return to 
twin-turbo technology for the V8 range has 
set a new benchmark for turbo-charged 
engines. Zero turbo lag and a progressive 
delivery of torque throughout the rev range 
maintain unprecedented levels of driver in-
volvement, as well as providing a signature 
Ferrari soundtrack and power delivery that 
propels the Prancing Horse into the lead in 
this segment.

ZAYANI MOTORS SUPPORTS 
LOCAL CHARITY PROJECTS
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RASHID AL ZAYANI FOUNDATION HOST SECOND MASS WEDDING

Rashid Al Zayani Foundation held the second Mass Wedding in Galali. The ceremony was held at the newly constructed “Rashid Al Zayani 
Mosque.“ Ninety Bahraini brides and grooms from both sects tied the knot at the second Rashid Al Zayani Foundation (Mabara)-funded col-
lective wedding ceremony. The event was attended by many VIPs and dignitaries, including the former Head of the House of Representatives 
in Bahrain Mr. Khalifa Al Dahrani, the President of the Sunni Endowments Rashid Al Hajjeri and the Jaffari Endowments Council Chairman 
Shaikh Mohsen Al-Asfoor.



Rolls-Royce Dawn, the new benchmark in open-
top luxury motoring made an exclusive appear-
ance in Bahrain at a dedicated private event 
hosted by Euro Motors, the sole authorised deal-
ership for Rolls-Royce Motor Cars in the King-
dom of Bahrain. 

Commenting on the launch of the open-top, su-
per-luxury car in Bahrain, Paul Yates General 
Manager of Euro Motors said: “It is with the great-
est pleasure that we welcome the Rolls-Royce 
Dawn to the Kingdom of Bahrain. Rolls-Royce 
Motor Cars is a brand synonymous with luxury 
and the Rolls-Royce Dawn provides the most 
social, uncompromised open-top motoring ex-
perience in the world. The beautiful new motor 
car has been very well received by our discern-
ing clientele so far – we are confident that it will 
continue to drive the success of Euro Motors into 
2016 and beyond.”

“…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 every-
thing 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 super-luxury drop-
head, 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 experi-
ence 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 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.

Deliveries on the new Rolls-Royce Dawn will 
commence in the second quarter of 2016.

ROLLS-ROYCE DAWN iNTRODuCED TO CuSTOMERS iN BAHRAiN AT EXCLuSiVE LAuNCH EVENT
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Euro Motors Jaguar Land Rover Bahrain was given an Award of Recognition for its sponsor-
ship of an art auction, organised by the Sovereign Art Foundation (SAF) in conjunction with the 
Royal Charity Organization (RCO). Ms. Hannane Laidouni, Marketing Manager of Euro Motors 
Jaguar Land Rover, received it on behalf of the premier dealership. 
Euro Motors Jaguar Land Rover provided  them with Land Rover Experience Bahrain vouchers 
in their capacity as sponsors. The philanthropic event raised BD 270,000 for RCO by auction-
ing off winning students’ paintings from a competition that was held by the SAF prior to the 
charity auction.

EuRO MOTORS JAguAR LAND ROVER RECEiVES CHARiTY AuCTiON RECOgNiTiON AWARD



ZAYANI MOTORS HOLDS ANNUAL STAFF CELEBRATION

Euro Motors, Jaguar Land Rover Bahrain, 
showcased its exquisite range of Jaguar 
vehicles at City Centre Bahrain shopping 
mall from March 4-11, 2016 with the aim of 
providing the public with a glimpse of the fi-
nesse that its range of All-new 2016 model 
vehicles encompasses.

The exclusive cars that were on display 
included the alluring All-new 2016 Jaguar 
XF, which 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, and 

Jaguar’s latest take on the XE, that tri-
umphed in Euro NCAP’s prestigious Best in 
Class Cars of 2015 awards, coming first in 
the large family car category, and received 
the maximum five star rating from Euro 
NCAP against 2015’s highly demanding test 
protocols. 

Zayani Motors the exclusive dealers of 
Mitsubishi in the Kingdom of Bahrain host-
ed an annual staff party to show the com-
pany’s appreciation to its employees.
Attending the celebrations was Mr. Majid 

Al Zayani, Managing Director and Mr. Mo-
hammed Zaki, General Manager of Zayani 
Motors. 
Staff turnout and participation was at full 
strength with all the Zayani Motors staff, 
numbering at 220, being present at the 
event. They were treated to a traditional 
Bahraini camping style festivity held at 
the Le Petit Camp in Sakhir. Games, group 
activities and prizes were the order of the 
day as the intention was to ensure every-
one had a great time.

The celebration served as a platform to 
award outstanding employees and formal-
ly felicitate them for their years of dedi-
cated and loyal service. Four employees 
were rewarded with awards that included 
Employee of the Month, and Year 2015 Ex-
tra Mile Award. Two staff members were 
also bid a formal farewell and thanked for 
their efforts and loyalty to Zayani Motors.

Mr. Majid congratulated all present on the 
occasion.
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THE JAgUAR XE AND JAgUAR XF BROUgHT CLOSER TO YOU

In its latest collaboration, Euro Mo-
tors, Jaguar Land Rover Bahrain, an-
nounced a strategic partnership with 
City Centre Bahrain that heralded the 
start of a Shop and Win campaign 
which promised to dazzle lucky shop-
pers at the renowned shopping mall.

The campaign, which ran from the 
20th of March to the 30th of April, gave 
shoppers the chance to win a luxuri-
ous 2016 Range Rover Sport and also 
win the highly sought after Main Grand 
Stand tickets to attend the 2016 For-
mula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 
by spending BD50 in any shop at City 
Centre Bahrain. To supplement the 
alluring and highly rewarding nature 
of the campaign, customers could 
increase their chances of winning by 
entering the raffle draw more than 
once with purchases that amounted to 
multiples of BD 50.

2016 RANgE ROvER SpORT                                                         
THE gRAND pRIZE AT 

CITY CENTRE BAHRAIN                              
THIS RACINg SEASON



Zayani Motors, the exclusive dealer of 
Mitsubishi in the Kingdom of Bahrain, an-
nounced the launch of the 2016 Mitsubishi 
Attrage designed to provide a comfortable 
ride through narrow city streets and offer 
you the best value for your money. 
Drivers of every experience level will find 
the new Attrage an absolute breeze to 
handle. An extremely tight turning radius, 
amongst the smallest in its class, makes 
the Attrage easy to maneuver through nar-
row city streets and crowded parking lots 
of Bahrain.
This coupled with its superior fuel efficient 
consumption makes owning the Attrage a 
sensible and economic vehicle. The Japa-
nese giant auto manufacturer has put a lot 
of thought in the plan and features of the 
car to ensure that the vehicle represents a 
cornerstone in the field of economy cars. 

It has been designed to provide an en-
hanced driving experience.  This includes 
a smoother and comfortable ride which 
can be noticed at once upon driving the 
vehicle. The attractive exterior of the car 
encompasses within itself an extremely 
spacious interior with ample leg and head 
room. Spaciousness does not end in the 
occupants section of the car but also ex-
tends to its storage. The boot of the car is 

voluminuous for a car of its size. Large 
enough to easily accommodate a gen-
erous amount of baggage, tools, sports 
equipment, and more.
The highest levels of safety features are 
incorporated in the new Attrage. It includes 
a four-wheel anti-lock brake system which 
helps the driver maintain greater steering 
control, even on slippery roads as the sys-
tem prevents the wheels from locking up 
during emergency braking. 
 “In the Mitsibushi Attrage, exist the fea-
tures and more, which one looks for and 
wants in a car of this class. It has a mod-
ern stylish look, a spacious interior, large 
boot space and safety. All packaged with-
in one vehicle and available at a very 
attractive price making this car, a smart 
choice.” Mr Mohamed Zaki, General Man-
ager of Zayani Motors.

As a part of Training and Development of AZI Group, the Sr. HR & Admin Officers of the divisions and Group Training and Career De-
velopment Officer attended the “Managing Training and Development in the new World Era” Workshop. 
Speakers from different organisations (Tamkeen, NIIT, BIPA, Bahrain Quality Society, etc.) spoke about their experience and knowl-
edge in this regards, which provided the participants with an insight on the subject matter.
The workshop was conducted by NIIT on 27th & 28th April 2016 at the Ramee Grand Hotel, Seef District.

MAnAGInG TRAInInG AnD DEvElOpMEnT In THE nEW WORlD ERA

Mitsubishi AttrAge debuts At ZAyAni Motors’ showrooMs-bAhrAin
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AlZayani Investments organised a day-out on the occasion of Labour 
Day (Friday, May 1st 2016), to Dana Cinema for its staff from different 
divisions of the group.

This event falls under the group’s strategy to create and build family 
atmosphere for all staff within the group and ensuring building a strong 
relations amongst the staff .

In recognition of their long 
term association, First Mo-
tors, the exclusive distrib-
utor of Hyundai vehicles in 
the Kingdom of Bahrain re-
cently presented Montreal 
Motors with a certificate 
of appreciation at the First 
Motors Showroom in Sitra.

The certificate was pre-
sented to Mr. Ebrahim 
Alshaikh, the owner of 
Montreal Motors Company 

by Mr. Nawaf Al Zayani, 
Managing Director of First 
Motors, as a token of ap-
preciation for their continu-
ous support as a long-term 
customer for the Hyundai 
brand in Bahrain. 

First Motors Presents CertiFiCAte 
oF APPreCiAtion to MontreAl Motors

AlZAyAnI InvESTMEnTS TEAM buIlDInG DAy-OuT



Euro Motors Jaguar Land Rover Bahrain, announced the immense success of the Jaguar Land Rover Drive Event hosted for mem-
bers of the Entrepreneurs’ Organization on Thursday, the 21st of April, 2016.
The corporate-oriented event, brought together 35 members of the Entrepreneurs’ Organization and was an instant hit as they tested 
the capabilities of a variety of Jaguar and Land Rover vehicles, as they participated in the events for the day. The entrepreneurs were 
received at the Euro Motors Jaguar Land Rover Showroom in Sitra and welcomed by Mr. Nawaf Khalid Al Zayani, Managing Director 
of Euro Motors, and Mr. Nigel Staniland, Regional Financial Services Manager, Jaguar Land Rover MENA. 

AlZayani Investments Group hosted an eventful fun day out for children from the Child Development Center. The event was held to 
mark Deaf Day (April 28) .
The youngsters were taken to Magic Planet in City Centre Bahrain and was entertained with a host of activities. They were treat-
ed to rides and games within the entertainment centre and it was happy to see them wholeheartedly enjoying themselves.
Needless to say, the well-organised event was a great success and the smiles and squeals of laughter from the invited children was 
a stamp of confirmation to this.
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First sUV From the liVery 
oF morris GaraGes makes 
its debUt in bahrain

eUro motors JaGUar land roVer hosts driVe eVent For entrepreneUrs’ orGanization

The MG GS is the first SUV emerging 
from Morris Garages’ and one which 
effortlessly carries a trendy look com-
bined with sporty elegance and sharp, 
smooth body lines. This model is 
poised to create a sensation amongst 
the young, fashion conscious people.
The cutting-edge MG GS was first un-
veiled as a concept car at the Shanghai 
Motor Show 2013. Now, three years lat-
er the result, of a massive investment 
in the brand by MG’s owner, the giant 
SAIC Motor group, comes to fruition. 
The vehicle designed by a top design 
team led by MG’s Global Design Direc-
tor, Anthony Williams-Kenny, oozes 
British design flair. MG has a rich his-
tory of daring designs that break new 
ground and sophisticated UK design 

has carried through to the family of new 
generation MGs. But at the same time 
it has stayed true to and embraced the 
sporting DNA of MG, an iconic brand.
A strong horizontal emphasis gives 
the side profile of the MG GS a dis-
tinctive, sporty style and youthful ap-
pearance. Creative design, style and 
charisma dominate the look of this lat-
est MG. Unlike other SUVs in its class 

segment, the MG GS is powered by a 
2.0L turbo engine and delivers aston-
ishing 220 horsepower. Achieving the 
0-100km/hr acceleration in 8 seconds; 
the GS’s performance will be able to 
rival that of many luxury models. With 
a platform dedicated specifically for 
SUV vehicles, this complete package 
represents a major asset to the end 
customers. 

alzayani inVestments GroUp hosts a FUn day oUt For the Child deVelopment Center



2nd Quarter 20169

The all-new BMw M2 Coupé: a powerful aThleTe for The CoMpaCT SegMenT

BMW M GmbH has launched the all-new 
BMW M2 Coupé, a high-performance Coupé 
that succeeds the BMW 1 Series M Coupé.  
The new model continues the tradition of 
the compact high-performance BMW sports 
cars that started over 40 years ago with the 
BMW 2002 turbo. With the M2 Coupé’s pow-
erful six-cylinder in-line engine with either 
automatic or manual gearbox producing, 272 
kW/370 Hp and 465 Nm, rear-wheel-drive 
ability, lightweight aluminium M Sport sus-
pension and extrovert styling, it has all the 
ingredients to deliver sheer driving pleasure.

Characteristic M design. 
Motor racing genes wrapped in an exciting 
design and coupled with unlimited every-
day usability – this combination has defined 
the character of the M automobiles from the 
start and is also very apparent in the BMW 
M2 Coupé. The low front apron with large air 
intakes, muscular flanks with characteristic 

M gills, 19-inch aluminium wheels in fa-
miliar M double-spoke design and low, 
wide rear with M-specific twin-tailpipe 
exhaust system all play impressive roles 
here. The time-honoured character of 
BMW M cars is also present in the design 
of the interior. The Alcantara of the door 
cards and centre console together with 
porous carbon fibre creates an ambience 
of rare quality and heady sporting ambi-
tion further underlined by blue contrast 
stitching and M embossing on selected de-
tails. Sports leather seats, an M sports steer-

ing wheel and an M gearshift lever ensures 
BMW M2 drivers are in perfect command of 
their car at all times.
explosive performance.
The newly developed, three-litre six-cylinder 
in-line engine in the new BMW M2 deploys 
cutting-edge M TwinPower Turbo technolo-
gy to develop 272 kW/370 Hp at 6,500 rpm 
(fuel consumption combined: 8.5 l/100 km 
[33.2 mpg imp]; CO2 emissions combined: 
199 g/km)* and, in doing so, lays down a 
marker in the high-performance compact 
sports car segment. 

The AlZayani Investments (AZI) Karting Team powered to a great finish during this year’s edition of the 24 Hours Bahrain Karting Endurance 
Championship, which was held at the Bahrain International Karting Circuit (BIKC). AZI was one of the prestigious companies to have taken 
a keen interest and active participation in this year’s race. 

eMploYeeS of alZaYanI InVeSTMenTS raCe To a greaT fInISh

as a part of the training and development intitiative by aZI group, the new sales staff of Zayani Motors & fM attended the ‘Sales Training’ 
programme conducted by Ms. Melissa Darlington, Director of Motorv 8 ltd., uK.  
The training was held from the 8th to the 12th May 2016 at Zayani Motors Training Room, certificates upon completion of the programme 
were handed over to all the participants during Zayani Motors Monthly lunch that took place on the 12th May 2016.

SaleS TraInIng worKShop



THE WORLD IS YOURS IN THE NEW MONTERO SPORT

Luxury automotive manufacturer, Jaguar was 
the proud recipient of two awards at the 2016 
Wheels magazine’s Car of The Year 2016 
award ceremony.

The new Jaguar XE was named ‘Best Execu-
tive Saloon of the Year’, re-affirming this vehi-
cle as the true driver’s car in its segment. With 
innovative vehicle dynamics, ground-break-
ing performance, unmatched ride comfort and 
refinement, the Jaguar XE continues to make 
an impact since its launch.

Jaguar’s latest saloon car, the all-new Jaguar 
XF, received Jaguar’s second award for the 
night claiming the title of the Wheels Car of 
the Year - Reader’s Choice 2016’. Represent-
ing an innovative step-change within the busi-
ness segment, the all-new Jaguar XF brings 
an unrivalled blend of design, luxury, technol-
ogy and efficiency to lead the segment.

Continuing its award winning streak, lux-
ury automotive manufacturer MENA Jag-
uar Land Rover proudly announced the 
winning of two automotive accolades at 
the 2016 edition of Middle East Car of the 
Year (MECOTY) Awards that took place 
on Thursday, March 31st 2016 in Abu Dha-
bi, United Arab Emirates. 
Jaguar saw its All-New Jaguar XF 
crowned as the ‘Best Midsize Executive 

Sedan’ of the year. Possessing an un-
rivalled combination of style and sub-
stance, the all-new Jaguar XF delivers 
an utterly seductive blend of design, dy-
namics and refinement to create a car that 
offers both excitement and efficiency. All 
enhanced by state-of-the-art technolo-
gies that keeps the occupants safe, con-
nected and entertained.
Land Rover also received an award, with 

the most powerful, most luxurious Range 
Rover ever made, the Range Rover SVAu-
tobiography, awarded ‘Best Large Premi-
um SUV’ of the year. 

Zayani motors, the exclusive deal-
ers of Mitsubishi in the Kingdom of 
Bahrain unveiled the new Montero 
Sport which offers premium comfort 
on road and off-road.
The Japanese automaker with the 
Montero Sport successfully intro-
duced the new-generation mid-size 
SUV developed with a “Stylish & 
Comfortable Off-road SUV” con-
cept. Rest assured that whether 
confidently exploring rough desert 
terrain or attracting admiration on 
city streets, you’ll be traveling first 
class all the way.
STYLE 
In the Montero Sport you will dis-
cover the new look of 4WD luxury. 
Boldly sculpted with stylish accents 
and the assertive aerodynam-
ic body delivers solid refinement 
down to the last detail — from Dy-
namic Shield front design concept 
to vibrant rear lamps. 
PREMIUM COMFORT
Dive into every adventure from 
within the well-appointed Montero 

Sport cockpit. It surrounds you with 
solid craftsmanship, supportive 
comfort, intelligent features and a 
wide open view. The vehicle’s every 
feature from its refined meters to 
sophisticated floor console, is fine-
tuned to enhance driving pleasure 
and keep you in confident control.
INTERIOR
Leather seats with smooth gathers 
and dual layered cushioning to re-
laxing spaciousness and an op-
timized driving position, ensures 
that everybody is kept comfort-
able. From the driver to the pas-
sengers, all will feel special in the 
extremely luxurious interior. 
POWER
The heart of the Montero Sport is its 
powerful 3.0 Liters V6(6B31) MIVEC 
181HP engine, which works tireless-
ly and powers the vehicle effort-
lessly. It has an 8-Speed Automatic 
transmission and seamlessly allows 
you to switch to Sports Mode, when 
the adrenaline is pumping and you 
want to feel the raw power.
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DOUbLE-WIN fOR JagUaR aT 
THE 2016 WHEELS CaR Of THE 

YEaR aWaRDS

JagUaR LaND ROvER MENa WINS ‘bEST MIDSIzE ExECUTIvE 
SEDaN’ aND ‘bEST LaRgE PREMIUM SUv’ aT THE 2016 
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AlZayani Investments  & Zayani Motors 
participated in the Bahrain Autistic Soci-
ety-organised Walkathon on Friday 29th 
April 2016 at Al Istiqlal Walk.

The aim of the event was to raise aware-
ness about autism and lend the required 
support to people facing such a disorder.

 First Motors, the exclusive distributor of 
Hyundai vehicles in the Kingdom of Bah-
rain, announced the success achieved by 
the recently launched 2016 Hyundai Tuc-
son, Creta and Elantra through garner-
ing an overwhelmingly positive response 
from car lovers in the Kingdom. 

Speaking about the dynamic trio, a 
spokesperson from First Motors said: 
“The 2016 Tucson, Creta and Elantra all 
embody Hyundai’s brand power; that de-
livers power and performance with better 
fuel economy like none other. We, at First 
Motors are proud to state that Hyundai’s 
vehicles in the country have gained mo-
mentum and received noteworthy success 
from first time buyers due to the safety of 
the cars as well as the value provided for 
their money. With a wide range of models 

to choose from, Hyundai has proven time 
and again that they have broadened their 
horizons by providing a truly diverse, rel-
evant and well-matched line-up to suit 
everyone’s motoring needs. In our cus-
tomers’ quest of finding an ideal car for 
themselves, we have the perfect variety 
that is unmatchable in terms of features, 
quality, performance and benefits. We 
would like to take this opportunity to wel-
come one and all to visit the showroom 
where the cars are available for a test 
drive.”
The Tucson 2016 is an urban, young and 
stylish compact addition to the SUV line of 
automobiles which delivers class-leading 
design, technology, performance and an 
unbeatable combination of comfort and 
convenience. 
The Hyundai Creta has a robust body 

structure that delivers a dynamic design 
and smooth drive with an impressive per-
formance within the highly competitive 
sub-compact SUV segment. 

The Hyundai Elantra is a sleek saloon 
car in the Hyundai fleet, tailor made 
to cater to every individual’s needs as 
well as incorporating features that suit 
the specific needs of the customer. As-
sertive and sporty, the Elantra exem-
plifies Hyundai’s unparalleled devotion 
to safety and has rightly earned the 
distinction of receiving both the high-
est overall safety rating for 2015 from 
the US Government’s National Highway 
Traffic Safety Administration (NHTSA) 
as well as the 2015 Top Safety Pick 
Award from the Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS). 

Walking to give hope
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Euro Motors Jaguar Land Rover Bahrain, 
once again became business partners 
with Bahrain International Circuit (BIC) 
for the 2016 Formula One Gulf Air Bah-
rain Grand Prix, that was held from the 
1st to the 3rd of April 2016, consequently 
adding its artistic nature of being ‘Alive’ 
to the acclaimed event.

For the second year running, Euro Motors 
Jaguar provided six branded Jaguar ve-
hicles, two Jaguar XEs and four Jaguar 
XFs, that were used in promotional tours 
and were driven to a number of locations 
in the Kingdom of Bahrain to publicise 
the fastest race in the world. 

Euro Motors’ involvement in this initia-
tive incorporated the factor of added 

excellence, which emanates from all 
aspects of Jaguar Land Rover Limited 
and their award-winning vehicles, to 
the build up to the 2016 Formula 1 Gulf 
Air Bahrain Grand Prix. It is also in line 
with its consistent provision of only the 

latest in style, luxury, performance and 
technology. As such, Euro Motor sup-
plied two of its most recently introduced 
models, the award-winning Jaguar XE 
and the alluring All-New 2016 Jaguar 
XF for the tours.

ALZayani Investments Group & Bahrain 
Specialist Hospital  organised a blood 
donation campaign for the employees of 
AlZayani Investments Group & Bahrain 
Specialist Hospital at  Bahrain Specialist 

Hospital on 31st May 2016. 
The campaign turned out to be huge 

success in terms of organising and 
number of donors who were present.

Taking their fruitful business relationship to the next lev-
el, Zayani Motors –exclusive dealers of Mitsubishi Mo-
tors & FUSO in the Kingdom of Bahrain - recently handed 

over two units of Mitsubishi L200 pickups and two units of 
FUSO Canter vans to Alpha Fire Services W.L.L - a leading 
fire, safety & security company in the Kingdom of Bahrain. 

5Farouk N. Al Atassi - Managing Director of Alpha Fire Services, Muhammad Imran Noor - Finance Manager of Alpha Fire Services, Samya Al Kindi – 
Marketing Manager of Zayani Motors with employees of Alpha Fire Services.
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Zayani Motors, the exclusive dealers of Mitsubishi and Peugeot 
in Bahrain are also the exclusive distributors for Huper Optik® 
world’s first and only nano ceramic control films for application 
in the automotive and architectural field.
Huper Optik®  is vastly superior to other control films that are 
currently available in the markets, in several ways . If you want 
only the best for your vehicle, then look to Hüper Optik® na-
no-ceramic films to deliver the utmost in performance, comfort 
and style.
Hüper Optik® brings you the world’s first and advanced 
Multi-layered ceramic-coated films. While most conventional 
films offer limited heat rejection, the German patented Hüper 
Optik®nano-ceramic films give you superb heat rejection, low 
reflectivity and unsurpassed durability.
Hüper Optik® can be applied to a range of products, from au-
tomobiles to homes, offices, building and more. Its qualities will 
make it clearly the only window film of choice as Hüper Op-
tik® nano-ceramic films exceed expectations with their superior 
performance. 
The scratch resistant films are among the best in the world when 
it comes to solar energy rejection. By cutting down unbearable 
heat, Hüper Optik® films cool the vehicle or your home, office 
more efficiently. In vehicles this benefits you by a reduction re-
flected in fuel consumption and in homes in power usage. 
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Huper Optik® lets yOu be real cOOl

Jaguar Land Rover Bahrain, offered owners of 2012 or prior mod-
els of Jaguar and Land Rover vehicles in the Kingdom who have 
not visited the Service Center over the past year, the opportunity 
to carry out a Vehicle Health Check and an oil and filter change for 
their vehicles completely free of charge from March 6th -24th, 2016.

The After Sales service provided by Euro Motors granted Jaguar 
and Land Rover owners the opportunity to have a complimentary 
inspection carried out on their vehicles by highly trained technicians 
who apply 120-point comprehensive vehicle health check in addi-
tion to the software enhancement check and a free of charge oil 
and filter change. Furthermore, Jaguar and Land Rover owners also 
benefited from a complimentary evaluation for trade-in under the 
APPROVED programme. 
Along with all the benefits incorporated with this campaign, 
Land Rover owners were exclusively gifted with a Land Rover 
Experience Bahrain Voucher for two people.

eurO MOtOrs Jaguar land rOver Offers 
cOMpliMentary HealtH cHeck, Oil and 
filter cHange fOr selected MOdels

Hyundai’s sixth generation Elantra has 
been named as the Best New Small Sedan 
at the prestigious Middle East Car of the 
Year (MECOTY) awards for 2016. Selected 
by jury of 12 leading motoring writers from 
across the GCC and Levant, the MECOTY 
awards are the most comprehensive, inde-
pendent awards for carmakers in the Mid-
dle East.
The Elantra was named ahead of joint-fi-
nalist in the Small Sedan category, the 
VW Jetta, while the Hyundai Tucson was 
among the finalists for Small SUV. The ME-
COTY awards were announced during a 
gala event at the Abu Dhabi National Exhi-
bition Centre on 31 March.
“This is a great achievement for Hyundai, 

recognizing the excellence of our prod-
ucts among our peers,” said Jin (James) 
Kim, Vice-President and Head of Hyundai 
Africa and Middle East. “Hyundai models 
lead their segments in several Middle East 
markets, with customers consistently mak-

ing us their first choice for quality, service 
and value. To win at these awards, which 
are exclusively for cars sold in the Middle 
East, and judged by experts based in the 
Middle East, is an honor both for Hyundai 
as a company, and also for the distributors.

Hyundai elantra naMed best in class at Middle east car Of tHe year awards
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أعزائي قراء اإلنطالقة
الصاحلة  األعمال  الصيام وسائر  يتقبل منا  أن  نسأل اهلل 
صحة  في  ونحن  عديدة  أعواماً  علينا  رمضان  يعيد  وأن 

وعافية وأمن وأمان. 
نشرتنا  من  اجلديد  العدد  في  بكم  أرحب  أن  يسرني 
اإلعالمية “اإلنطالقة” والتي أصبحت جسرا للتواصل مع 
إطالعكم  إلى  خاللها  من  نسعى  حيث  األوفياء  زبائننا 
على كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات مميزة تقدمها 

مجموعتنا في هذا القطاع املهم في اململكة.
املبادرات اخليرة واملتواصلة جملموعتنا جتاه اجملتمع،  في إطار 
افتتحت مبرة راشد الزياني اخليرية في شهر مايو املاضي 
رئيس  بحضور  قاللي  منطقة  في  الزياني  راشد  جامع 
اجمللس األعلى للشئون االسالمية الشيخ عبداهلل بن خالد 
آل خليفة، ومستشار جاللة امللك لشئون االعالم األستاذ 
نبيل بن يعقوب احلمر ، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة 
سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ورئيس الهيئة العامة 
السمو  صاحب  بالسعودية  الوطني  والتراث  للسياحة 
امللكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و 
والوجهاء وعلماء  الرسمية  نخبة كرمية من الشخصيات 
الدين. كما وفي إطار املسؤولية اإلجتماعية لتعزيز تالحم 
وتآزر جميع أفراد اجملتمع أقيمت في نفس الشهر وبرعاية 
الثاني  اجلماعي  الزواج  حفل  اخليرية  الزياني  راشد  مبرة 
والذي لقي تقدير واستحسان  الكرميتني  الطائفتني  ألبناء 
حضروا  الذين  والوجهاء  البارزة  الشخصيات  من  نخبة 
اإلجتماعي  والدور  اخليرة  املبادرات  هذه  احلفل.  مراسم 
حرصنا  من  إنطالقا  اهلل  بإذن  ستتواصل  للمجموعة 
لتحقيق  والشراكة  التكافل  مبدأ  تعميق  على  الدائم 
وبرامج  مبادرات  ترجمة  عبر  مستدامة  مجتمعية  تنمية 

وأنشطة هادفة على أرض الواقع.
مجلس  أعضاء  عن  ونيابة  نفسي  عن  باألصالة  ختاماً، 
املبارك  الفطر  بعيد  ألهنئكم  الفرصة  هذه  أنتهز  اإلدارة 
داعياً العلي القدير أن يعيده علينا باليمن والبركات، وكل 

عام وأنتم بخير. 

نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

كلمة

وسط أجواء رمضانية مفعمة بروح األسرة الواحدة، أقامت مجموعة إستثمارات الزياني غبقتها 
السنوية جلميع املوظفني حتت مظلتها وذلك في فندق اخلليج في التاسع من يونيو 2016. وقد 

أقيمت املناسبة لالحتفال بالشهر الكرمي مع جميع املوظفني وإدارة اجملموعة.
في  طويلة  فترة  قضوا  ممن  املوظفني  تكرمي  مت  إذ  األنشطة،  من  العديد  أقيمت  الغبقة،  وخالل 
خدمة اجملموعة، باإلضافة لتنظيم العديد من املسابقات، ومن بينها أفضل زي شعبي وفقرة عن 
املواهب في الشركة. وقد اشترك العديد من املوظفني خالل املناسبة في السحب على اجلوائز 

القيمة، ومنها جائزتني كبيرتني عبارة عن سيارتي بيجو 301. 

جمموعة إستثمارات الزياين حتتفل
بالشهرالفضيل مع موظفيها 
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من كاملة  جمموعة  تقدم  موتورز  فريست   شركة 
الشخصية إحتياجاتكم  مجيع  لتلبية  السيارات 
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استضافت شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روفر، الوكيل احلصري لسيارات 
األرقى  العملية  الرياضية  السيارة  البحرين، مؤخراً حفل إطالق  جاكوار في مملكة 

في العالم، جاكوار F-PACE اجلديدة كلياً.
وتعتبر جاكوار F-PACE اجلديدة كلياً سيارة كروس أوفر عالية األداء مت تصميمها 
وهندستها لتقدمي مستويات الرشاقة وسرعة االستجابة والنقاء التي تشتهر بها 
جميع سيارات جاكوار، إلى جانب ديناميكيات القيادة ومرونة االستخدام اليومي 

التي ال تضاهى.
ومع تطويرها باستخدام هيكل جاكوار خفيف الوزن من األلومنيوم، جتمع سيارة 
جاكوار F-PACE اجلديدة كلياً أعلى مستويات النقاء خلطوط التصميم واألسطح 
واألبعاد مع مزايا مستوحاة من سيارة F-TYPE مثل الورك اخللفي القوي، وفتحات 

التهوية اجلانبية والشكل املميز لألضواء اخللفية.

 شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روفر تكشف عن         
 F-PACE جاكوار                      اجلديدة كليًا مبملكة البحرين

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.

السيارات شركة  و  الزياين  استثمارات   جمموعة 
خريية قدم  كرة  بطولة  يف  تشاركان  األوروبية 

خليفة  آل  خالد  بن  عبداهلل  الشيخ  معالي  بحضور  الزياني  راشد  جامع  اخليرية  الزياني  راشد  مبرة  افتتحت 
رئيس اجمللس األعلى للشئون االسالمية، ومستشار جاللة امللك لشئون اإلعالم األستاذ نبيل بن يعقوب احلمر، 
للسياحة  العامة  الهيئة  ورئيس  الزياني،  راشد  بن  زايد  السيد  سعادة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  ووزير 
والتراث الوطني بالسعودية صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعدد من 
البحر  ويطلٍّ على  امواج،  وجزر  بني قاللي  استراتيجي  اجلامع في موقع  وبني  والوجهاء.  الرسمية  الشخصيات 
 ، مصلٍّ  1200 من  أكثر  لنحو  ببنائه  املبرة  تكّفلت  الذي  اجلامع  ويتسع  جهة.  من  أمواج  شارع  ويحّده  مباشرة 

بكلفة مليون وثمامنائة دينار بحريني.

مربة راشد الزياين اخلريية تفتتح جامع راشد الزياين



2016”. وقد أقيم السباق، الذي نظمه نادي روتاري السلمانية،  شاركت مجموعة استثمارات الزياني في الفعالية السنوية جلمع التبرعات “سباق الطواف 
والسرور.  بالبهجة  أجواء عائلية مليئة  املاضي وسط  أبريل   15 وذلك في  البندر  في منتجع 

جمموعة استثمارات الزياين تشارك يف فعالية جلمع التربعات

رولز-رويس موتور كارز تطرح بالك بادج يف مملكة البحرين

جديد  وجه  طرح  كارز  موتور  رولز-رويس  أعلنت 
يعكس جانباً مختلفاً لشخصية العالمة الفارهة 
إنّه تعبير عن  واجلرأة.  بالغموض  وهو جانٌب يّتسم 

موقف في احلياة، إنّه “بالك بادج”.
بالك بادج عبارة عن عالمة فرعية متّ الكشف عنها 
في وقت سابق من هذه السنة في معرض جنيف 
طرازي  في  حتويالً  حتدث  عالمة  وهي  للسيارات 
العالمة  هذه  جتتذب  أن  ويُتوقّع  ورايث.  جوست 
واجلريئة،  الغامضة  الشخصية  أصحاب  الفرعية 
عشاق اجملازفات والتحديات الذين يبحثون عن كسر 
القواعد والضحك في وجه التقاليد واألعراف. وفي 
هذه الروحية نفسها أعلنت رولز-رويس موتور كارز 
أّن بالك بادج “املستوحاة من أسلوب احلياة الغامض 
واجلريء” باتت متوفرة للطلب من شركة السيارات 
كارز  موتور  لرولز-رويس  احلصري  الوكيل  األوروبية، 

في اململكة.
املدير  سوصو،  بريت  عّلق  بادج،  بالك  طرح  وعن 
الشرق  في  كارز  موتور  لرولز-رويس  اإلقليمي 
األوسط وإفريقيا، وآسيا الوسطى وجنوب أمريكا، 
قائالً: “بعد إطالق رايث عام 2013، توّجه عددٌ كبير 
من العمالء نحو عالمة رولز-رويس موتور كارز التي 
السّيما  الشباب  وروح  باحلياة  نابضاً  حتّوالً  شهدت 
اخلاص  حياتهم  منط  عن  تعّبر  التي  العالمة  وأنّها 
بالك  عن  الكشف  ومع  األشكال.  من  شكل  بأروع 
بادج، بات بإمكاننا أن نلّبي متطّلبات عمالئنا اجلدد 
غموضاً  أكثر  طابع  ذات  سيارات  يطلبون  الذين 
يكّمل  بشكل  ورايث،  جوست  طرازي  من  وحزماً 
شخصّيتهم اخلاصة وأسلوب حياتهم وأن مننحهم 

بالتالي السيارة ذات احلضور األكثر هيبة 

في قطاع السيارات الفاخرة جّداً.” 
دخلت في تصميم “بالك بادج” مواد ونغمات جديدة 
اجتمعت لتلّبي أذواق العمالء اجلدد الذين يعيشون 
حياة سريعة الوتيرة ويعتمدون مقاربة أكثر إصراراً 
مصّممو  انطلق  هنا،  من  احلياة.  حتديات  ألجمل 
الهادفة  مهّمتهم  في  ومهندسوها  رولز-رويس 
مختلفة  بطرق  ورايث  جوست  طرازي  حتويل  إلى 
وأسلوب متقن وقد أرادوا أن مينحوا عمالء بالك بادج 
سيارات ذات وجه آخر أكثر غموضاً وأكثر ثقة وعزماً 
العائلة  أفراد  يختلف  ما  بقدر  بينها  فيما  تختلف 
ورايث  بادج  بالك  النتيجة جوست  الواحدة. وجاءت 
لقّمة  مرادفاً  بادج  بالك  تشكّل  حيث  بادج  بالك 

الترف واألسلوب الرفيع والذكاء في الهندسة. 
قسم  مدير  تايلور،  جايلز  عّلق  املناسبة  هذه  وفي 
“كنّا  قائالً:  كارز،  موتور  رولز-رويس  التصميم، 
تلبية  ألهمية  بادج،  بالك  تصميم  في  مدركني 
مختلف املتطّلبات التي عرضتها الشريحة اجلديدة 
تعّبر  بديلة  الذين طالبوا بصورة  اجلدد  العمالء  من 
رولز-رويس.  هندسة  أصالة  تعزّزها  أن  على  عنهم 
سلسلة  في  بادج  بالك  روح  تتجّلى  لذلك،  نتيجة 
من عناصر التصميم املدروسة بحكمة والتي تعّبر 
مجتمعة عن فخامة أكثر غموضاً. وقد دخلت في 
لتلّبي  اجتمعت  جديدة  ونغمات  مواد  التصميم 
سريعة  حياة  يعيشون  الذين  اجلدد  العمالء  أذواق 

ألجمل  إصراراً  أكثر  مقاربة  ويعتمدون  الوتيرة 
حتديات احلياة.”

وأضاف تايلور قائالً: “كان من الضروري 
بالك  جمالية  نعزّز  أن  لنا  بالنسبة 

بتجربة  ووعدهما  رايث  بادج  وبالك  جوست  بادج 
أن  ممكناً  يكن  ولم  مبدعة.  بهندسة  متمّيزة، 
تقّدم  أن  يجب  إذ  بينها  فيما  السيارات  تتشابه 
بل  متقن  بشكل  مختلفاً  شيئاً  عينه  الوقت  في 
جوهري عن عموم السيارات لتمنح أصحابها جتربة 
قيادة نابضة باحليوية ولكن على طريقة رولز-رويس 

اخلاصة.”
اللون  مبستويات  ترتقي  أن  بادج  بالك  شأن  ومن 
والكثافة  احلّدة  من  جديدة  درجات  إلى  األسود 
الطالء  من  العديدة  الطبقات  صقل  يتّم  حيث 
واملواد التي تدخل في صنع أسود بالك بادج بشكل 
متّ  التي  األدق  والصقل  الطالء  عملية  وهي  يدوي، 
أّما  ما.  لون  طالء  في  اإلطالق  على  استخدامها 
من  مثيل  له  يسبق  لم  أسود  لوٌن  فهي  النتيجة 
حيث العمق واحلّدة على اإلطالق في صنع سطح 
سيارة. ُصنع سطح املنضدة احملورية في بالك بادج 
بالدرجة  الكربون  بألياف  احملبوك  األلومينيوم  من 
جنده  ما  غالباً  والذي  الطائرات  في  املستخدمة 
في أسطح طائرات الشبح. وقد متّت إعادة ترجمة 
هذا املعدن املستقبلي في جودوود ليصبح املعدن 
األكثر إبداعاً في العالم واملادة اجلديدة األكثر ترفاً.

األصيلة  الفخامة  معايير  بادج  بالك  إطالق  يؤكّد 
عالمة  كارز،  موتور  رولز-رويس  عليها  تقوم  التي 
السيارات الفارهة الرائدة عاملياً. وجتدر اإلشارة إلى 
أّن العالمة الفرعية “بالك بادج” أصبحت ُمتاحة 
وهي  األوروبية،  السيارات  شركة  لدى  للطلب 
املتمّيزين كما  تلّبي متطّلبات عمالئها  عالمة 
األصغر  العمالء  من  جديدة  شريحة  جتتذب 
وعزمية  عالية  بثقة  يتمّتعون  الذين  سناً 

شديدة.
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دعماً ومساندةً لألعمال واملشاريع االجتماعية 
شركة  تبرعت  البحرين،  مملكة  في  واخليرية 
لسيارات  احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني 
ميتسوبيشي وبيجو في مملكة البحرين، مببلغ 
لترميم  االجتماعية  للرعاية  احملرق  ملركز  مالي 
قاعات األنشطة للمسننّي واملّسنات في مقر 

املركز باحملرق. 
تسويق  تنفيذي  املال،  نور  السيدة  قامت  وقد 
أول في شركة الزياني للسيارات، بتقدمي شيك 
للرعاية  احملرق  مركز  رئيسة  إلى  التبرع  مبلغ 
فريق  بها  قام  زيارة  خالل  وذلك  االجتماعية 

الشركة للمركز باحملرق.

فرياري حتصل على جائزة أفضل حمرك 
تلّقت فيراري تكرمياً ملفتاً بفوزها بعدد قياسي من 
اجلوائز في حفل جوائز “أفضل محرّك” الدولية التي 
جرت في معرض احملرّكات Engine Expo( 2016( في 

شتوتغارت مؤخرا.
  International وتُعتبر جوائز أفضل محرّك الدولية 
عالم  في  اجلوائز  أهّم  إحدى   Engine of the Year
 63 من  مؤلّفة  حتكيم  جلنة  تضّم  إذ  السيارات، 

حكماً في أكثر من 30 بلداً.
وحصدت فيراري اجلائزة األهّم منها، وهي جائزة أفضل 
محرّك للعام، وذلك عن احملرّك املؤلّف من 8 أسطوانات 
تعتمده  الذي  الثنائي  التوربو  بشحن   V بشكل 
الشركة لسيارة “488 جي تي بي” GTB 488 وسّيارة 
“488 سبايدر” Spider 488، ولسّيارة “كاليفورنيا تي” 
California T )ولكن بسعة مختلفة بعض الشيء(. 
في الواقع، نال هذا احملرّك أيضاً اجلائزة عن فئَتي “أفضل 
أداء” و”أفضل محرّك جديد”، إلى جانب اجلائزة عن فئة 

للسيارات الزياين   شركة 
احملرق مركز   تدعم 
اإلجتماعية للرعاية 

احملرّكات التي تتراوح سعتها بني 3 و4 ليترات.
كذلك، فاز محرّك فيراري املؤلف من 12 أسطوانة بشكل 
V بسحب طبيعي سعة 6.3 ليتر الذي يدفع طرازَي “أف 
 F12tdf ”و”أف 12 تي دي أف F12berlinetta ”12 برلينيتا
بجائزة أفضل محرّك عن فئة احملرّكات ذات سعة تفوق 

4 ليترات.
الثنائي  التوربو  تكنولوجيا  إلى  فيراري  عودة  وشكّلت 
جملموعة احملرّكات املؤلّفة من 8 أسطوانات بشكل V معياراً 
وال  بالتوربو،  املشحونة  للمحرّكات  به  يُحتذى  جديداً 
سيما مع احلشد الهائل من احللول الهندسية املتطورة  
التأخير  انعدام  خالل  ومن  احملركات.  هذه  تضّمها  التي 
في دفع التوربو وعزم بتصاعد ثابت على امتداد سرعة 
دوران احملرّك، تؤّمن هذه احملرّكات مستويات غير مسبوقة 
من التفاعل واالنخراط مع السائق، بدون أن تتغاضى طبعاً 
التي  والقّوة  فيراري  به  تشتهر  الذي  الهادر  الصوت  عن 

دفعت باحلصان اجلامح إلى تصدّر هذه الفئة.

 مربة راشد الزياين اخلريية تقيم الزواج اجلماعي الثاين

أقامت مبرة راشد الزياني اخليرية الزواج اجلماعي الثاني في قاللي. وقد أقيم االحتفال في جامع راشد الزياني الذي مت تشييده حديثاً، حيث عقد 90 زوج من كال 
الطائفتني قرانهم. وحضر الفعالية العديد من كبار الشخصيات، ومن بينهم رئيس مجلس النواب السابق السيد خليفة الظهراني، باإلضافة إلى رئيس األوقاف 

السنية السيد راشد الهاجري ورئيس األوقاف اجلعفرية الشيخ محسن العصفور.
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فئة  في  اجلديدة  السيارة  داون،  رولز-رويس  سّجلت 
السيارات املكشوفة املترفة، ظهورها احلصرّي األول 
في البحرين هذا األسبوع، وذلك في فعالية حصرية 
نظمتها شركة السيارات األوروبية، الوكيل احلصري 

لرولز-رويس موتور كارز في البحرين. 
املكشوفة  السيارة  هذه  طرح   على  وتعليقاً 
لشركة  العام  املدير  ييتس،  بول  قال  الفارهة، 
بسيارة  نرحب  أن  جداً  “يسرنا  األوروبية:  السيارات 
إّن شركة رولز- رولز-رويس داون في مملكة البحرين. 
وتوّفر  للرفاهية٬  مرادفة  عالمة  كارز  موتور  رويس 
السيارات  مجال  في  جتربة  أروع  داون  رولز-رويس 
هذه  لقيت  فقد  العالم.  في  الفاخرة  املكشوفة 
السيارة اجلديدة اجلميلة إلى اآلن استحساناً كبيراً 
جداً في صفوف عمالئنا الرفيعي الذوق، ونحن على 
شركة  جناح  توسيع  في  ستستمرّ  بأنّها  تاّمة  ثقة 

السيارات األوروبية خالل العام 2016 وما بعده.”
“...ال تقبل بشيء شبه مثالي أو جّيد مبا يكفي.”

رولز-رويس.  قاموس  في  للمساومة  مكان  ال 
اآلباء  أحد  بتوجيهات  حتيا  تزال  ال  فالشركة 
املؤسسني لها، السير هنري رويس الذي يقول “اسَع 
به. خذ أفضل ما جتد  تقوم  املثالية في كّل ما  إلى 
يكن  لم  حال  في  أّما  عليه.  هو  مما  أفضل  واجعله 
موجوداً أساساً فقم أنت بتصميمه. ال تقبل بشيء 

شبه مثالي أو جّيد مبا فيه الكفاية.”
واجلزء األخير من هذه احلكمة “ال تقبل بشيء شبه 
واألخير  األوّل  املرشد  كان  يكفي”  مبا  جّيد  أو  ممتاز 
في  تعاونا  اللذين  والهندسة  التصميم  لفريقي 

عمالء رولز-رويس يف البحرين يّطلعون على رولز رويس داون خالل فعالية حصرية

أعلنت شركة السيارات األوروبية، الوكيل احلصري لسيارات جاكوار والند روفر في مملكة البحرين٬ عن إستالمها جلائزة تكرميية 

تقديراً لرعايتها للمزاد الفني الذي نُِظَم مؤخراً من قبل مؤسسة سوفرن الفنية اخليرية بالتعاون مع املؤسسة اخليرية امللكية. 

واستلمت اآلنسة حنان الاليدوني، مدير التسويق بشركة السيارات األوروبية جاكوار الند روفر، اجلائزة نيابة عن الشركة.

وكبادرة دعم لهذا املزاد اخليري، قدمت شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روفر تذاكر تؤهل حامليها لدخول مركز جتربة الند 

روفر البحرين واالستمتاع بتجربة القيادة على املضمار الوعر. ومت فتح املزاد على اللوحات الفنية الفائزة للطالب املشاركني في 

مسابقة مت تنظيمها من جانب مؤسسة سوفرن الفنية اخليرية قُبيل املزاد، حيث بلغ ريع اللوحات 270,500 ألف دينار بحريني 

لصالح املؤسسة اخليرية امللكية.

شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روفر تستلم جائزة تقديرية مبناسبة رعايتها ملزاد خريي

املكشوفة  السيارات  في مجال  إطالق فصل جديد 
في  التنازالت  أكبر  يشهد  قطاع  وفي  الفاخرة. 
بصيغة  رولز-رويس  رفضت  السيارات  صناعة 

مقاعدها 2+2 أّي تنازالت.”
السيارة  اجلديدة،  داون  رولز-رويس  وُلِدت  وهكذا، 
بامتياز  العصري  الطابع  ذات  الفاخرة  املكشوفة 
في  نوعها  من  الوحيدة  مقاعد  بأربعة  واجملّهزة 

العالم.
وتلفت رولز-رويس داون األبصار بني نظيراتها بحيث 

%80 من لوحات الهيكل تختلف متاماً عن غيرها.
لهذه  االهتمام  من  القدر  هذا  إيالء  متّ  وبالفعل، 
السيارة حرصاً على أن يكون هذا الفجر اجلديد في 
أّن  حّتى  الوعد،  قدر  على  الفارهة  السيارات  تاريخ 
اإلطارات التي تشكّل الرابط ما بني رولز-رويس داون 

والطرق قد متّ تطويرها خصيصاً للسيارة اجلديدة.
رقصة الباليه الصامتة

للهندسة  بالنسبة  خاّص  اهتمام  إيالء  ومت  كما 
والصناعة في سقف سيارة “داون”. وكما لم يسبق 
العصرية  السيارات  صناعة  تاريخ  في  مثيل  له 
صمت  بتوفير  داون  سقف  يتمّيز  هذا،  يومنا  حتى 
فشبه  الفتح  عملية  أّما  فتحه  عند  رايث  سيارة 
صامتة متاماً وال تستغرق سوى 20 ثانية بسرعة 50 

كيلومتراً في الساعة.
شكّل إذاً العمل على سقف نسيجي حتدياً حقيقياً 
لم  الذي  رولز-رويس  في  الهندسة  لفريق  بالنسبة 
صنع  على  صّمم  بل  تنازالت،  أّي  مهّمته  في  يقبل 
السيارة املكشوفة األكثر صمتاً وهدوءاً في العالم 

اليوم. وقد متّ تطبيق هذا السعي إلى السكون في 
والسيارة  اجلديد  السقف  هندسة  أوجه  مختلف 

اجلديدة بشكل عام.
فتح  عند  السمعية  التجربة  تكون  أن  يجب  أواّلً، 
فكان  رولز-رويس.  باسم  جديرة  إغالقه  أو  السقف 
التألّق  في  قّمة  يكون  أن  السقف  تصميم  على 
والبهاء مع احلفاظ على كونه أحد أضخم الستائر 
التي ستكسو سيارة مكشوفة. وبالفعل، إّن سقف 
داون هو ثاني أضخم سقف نسيجي يُستخدم في 
بحجمه  مباشرة  ويأتي  حالياً،  السيارات  صناعة 
كوبيه  دروبهيد  فانتوم  رولز-رويس  سقف  بعد 

املكشوفة. 
متاماً،  صامتة  بعملية  املرن  السقف  فتح  ومع 
بلحظات  تليق  سّيارة  داون  رولز-رويس  تصبح 
الفجر األولى. ومبواصفات تشبه فيه األبطال حيث 
السماء  به  تتلّون  الذي  األزرق  الياقوت  بلون  تتألّق 
للجلد  البرتقالي  اللون  مع  الليل  منتصف  عند 
أشّعة  انبعاث  مع  نهاراً  الليل  يصبح  الداخلي، 
الشمس حاملة معها الطاقة إلى األرض، فتصبح 
اجتماعية  مساحة  وتشكّل  مكشوفة  السيارة 
اإلمكانات  من  الواسع  العالم  مع  تنصهر  رائعة 

الالمتناهية. 
إّن رولز-رويس داون هي  إذاً، وبثقة تاّمة،  ميكن القول 
املكشوفة  السيارات  بني  هدوءاً  األكثر  السيارة 

املصنوعة في التاريخ.
تسليم رولز-رويس داون اجلديدة يبدأ في الربع الثاني 

من عام 2016.
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السنوي احتفاهلا  تقيم  للسيارات  الزياين  شركة 

الوكيل  األوروبية٫  السيارات  شركة  عرضت 
مملكة  في  روفر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
جاكوار  سيارات  من  منتقاة  مجموعة  البحرين٫ 
ابتداءاً  البحرين  سنتر  سيتي  مجمع  في  الفاخرة 
اجلميع  قد حظي  و   .2016 مارس   11 وحتى   4 من 
جاكوار  سيارات  مجموعة  معاينة  بفرصة 

.2016 لعام  اجلديدة كلياً 
سيارة  املعروضة،  احلصرية  السيارات  وتضمنت 
من  متكنت  التي  كلياً  اجلديدة   XF 2016 جاكوار 
لكونها  البحرين  مملكة  في  التميز  معايير  رفع 
رياضية  وخصائص  متطورة  بتقنيات  مزودة 
وأناقة  األداء  قوة  بني  جتمع  وهي  استثنائية 
من  مثيالتها  على  تفوقها  يؤكد  الذي  التصميم 
 XE جاكوار  سيارة  عرض  مت  كما  الفئة.  نفس 

شركة  أقامت  السنوية  عادتها  على  جرياً 
لسيارات  احلصري  الوكيل  للسيارات٫  الزياني 
بحضور  السنوي  موظفيها  حفل  ميتسوبيشي 
العضو  يتقدمهم  اإلداريني٫  مسوؤليها  كبار 
واملدير  الزياني  ماجد  السيد  للشركة  املنتدب 
العام لدى الشركة السيد محمد زكي وذلك في 

الصخير.  منطقة  في  بيتيت  لي  مخيم 
ما  حضرها  التي  املناسبة  فعاليات  وتضمنت 
6 من  200  من منتسبي الشركة تكرمياً لـ  يقارب 
واخمللص  املتفاني  لعملهم  الشركة نظراً  موظفي 

في  الشركة.  
املناسبة شكر  بهذه  الزياني كلمة  السيد  وألقى 

أكثر منك  تقرتبان  كليًا  اجلديدتان  جاكوار             سياريّت 

الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
في  روفر  والند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
شراكتها  جتديد  عن  البحرين،  مملكة 
سنتر  سيتي  مجمع  مع  االستراتيجية 
حملة  في  املشاركة  خالل  من  البحرين 
احملظوظني  الزبائن  تعد  التي  وإربح  تسوق 
اجملمع  في  تسوقهم  لدى  مبهرة  بجوائز 

الشهير. التجاري 
الى  مارس   20 بني  ما  املمتدة  احلملة  ومتنح 
بالفوز  للمتسوقني  الفرصة  أبريل،   30
الفاخرة   2016 سبورت  روفر  رينج  بسيارة 
لسباق  الرئيسية  املنصة  تذاكر  جانب  الى 
اخلليج  لطيران  الكبرى  البحرين  جائزة 
يقل  ال  ما  إنفاقهم  عند  وذلك   ،1 للفورموال 
محالت  من  أي  لدى  بحريني  دينار   50 عن 

البحرين.  سنتر  سيتي  مجمع 

2016 سبورت  روفر   رينج 
ملوسم الكربى   اجلائزة 

جممع يف  الكبري   السباق 
البحرين سنرت   سييت 

XE و XF

لعام  فئتها  في  سيارة  أفضل  لقب  على  احلاصلة 
حلصولها  إضافة  العاملية،   Euro NCAP من   2015
 Euro NCAP من  للسالمة  جنوم   5 تصنيف  على 
لعام  املركبات  سالمة  تقييم  اختبارات  أعتى  في 

.2015

أدائهم  وحسن  جهودهم  على  العاملني  فيها 
لها٫  مقرر  هو  ما  بحسب  العمل  خطة  اجناز  في 
للموظفني  اجلزيل  والشكر  بالتهنئة  توجه  كما 
على  اإلدارة  وحرص  اهتمام  إلى  مشيراً  املكرمني 
شركة  في  البشرية  الكفاءات  وتطوير  تنمية 
وظيفي  كادر  خلق  أجل  من  للسيارات  الزياني 

. متمكن
سروري  دواعي  ملن  “إنه  الزياني:  السيد  وقال 
من  جملموعة  التكرمي  بهذا  اليوم  أتقدم  أن  وفخري 
معنا  قضوا  ممن  أكانوا  سواء  املتفانني  موظفينا 
في  عملهم  خالل  من  وأسهموا  طويلة  فترة 
موظفينا  من  كانوا  أو  أهدافنا  وحتقيق  تقدمنا 

فاجتهاد  أخرى  مراحل  في  بالشركة  التحقوا  ممن 
ما  هو  والتفوق  لالجناز  وسعيهم  املوظفني 

دائماً”.  الرائدين  من  يجعلنا 
من  العديد  تنظيم  املناسبة  خالل  وجرت  كما 

. ثمينة  جوائز  على  والسحوبات  املسابقات 
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الوكيل  للسيارات٫  الزياني  شركة  أعلنت 
مبملكة  ميستوبيشي  لسيارات  احلصري 
كلياً  اجلديدة  أتراج  سيارة  إطالق  عن  البحرين٫ 
ألموالك  قيمة  أفضل  لتمنحك  واملصممة 
والشعور  الراحة  يغمرها  قيادة  جتربة  وكذلك 
املدينة  بشوارع  جتوالك  خالل  باإلطمئنان 

. لضيقة ا
مبختلف  السيارات  سائقي  فجميع 
اجلديدة  أتراج  سيارة  سيجدون  مستوياتهم 
الوقت  في  وهي   ٫ والقيادة التحكم  سهلة 

العصري.  تصميمها  بفضل  أنيقة  نفسه 
مبحرك  أتراج  سيارة  تنطلق  ذلك٫  جانب  وإلى 
املنخفض  باستهالكه  يتميز  للبيئة  صديق 
السيارات  صناعة  عمالق  ووضع  للوقود. 

للغاية  دقيقة  خططاً   “ميتسوبيشي”  اليابانية 
تكون  أن  لضمان  ومميزاتها  “أتراج”  سيارة  لتقدمي 
االقتصادية.  السيارات  فئة  في  زاوية  حجر  مبثابة 
الذي  الفريد  تصميمها  على  ينعكس  ما  وهذا 
أفضل٫  قيادة  جتربة  السيارة  تقدم  بفضله 
وراحة٫  سالسة  أكثر  قيادة  ذلك  ويشمل 

العاملي  العصر  في  والتطوير  التدريب  إدارة   “ بعنوان  عمل  ورشة  في  الزياني  استثمارات  مجموعة  لدى  واإلدارية  البشرية  املوارد  موظفي  من  عدد  شارك 
الورشة في  أقيمت  بيبا٫ وغيرها(. وقد  البحرينية٫  اجلودة  املنظمات ومنها )متكني٫ جمعية  املتحدثني من مختلف  الفعالية عدد من  اجلديد”. وقد شارك في 

27 و28 أبريل في فندق رامي غراند٫ السيف.

موظفو املوارد البشرية واإلدارية يف جمموعة استثمارات الزياين يشاركون يف ورشة عمل

“ العامل مستوى  على  األفضل  األقتصادية  ..السيارة  ميستوبيشي  من   2016 أتراج 

ملوظفيها  ترفيهي  يوم  بإقامة  العمال  بعيد  الزياني  استثمارات  أحتفلت مجموعة 
الدانة.  سينما  إلى  مايو  من  األول  املوافق  اجلمعة  يوم  وذلك  األقسام  مختلف  من 
في  املوظفني  جلميع  عائلية  أجواء  لبناء  استراتيجية  ضمن  الفعالية  هذه  وأقيمت 

املوظفني. بني  الروابط  تقوية  واحلرص على  اجملموعة 

شهادة تقدم  موتورز  فريست   شركة 
للسيارات مونرتيال  لشركة  تقديرية 

حتتفل الزياين  استثمارات   جمموعة 
العمال بعيد  موظفيها  مع 

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

موتورز الكائن بسترة.
الزياني٫  نواف  السيد  وقدم 
املنتدب لشركة فيرست  العضو 
السيد  الى  تكرمي  شهادة  موتورز 
شركة  مالك  الشيخ٫  إبراهيم 
كبادرة  للسيارات٫  مونتريال 

الوهلة  من  به  اإلحساس  باإلمكان  وكالهما 
وبالتزامن  مقودها.  خلف  اجللوس  عند  األولى 

برحابتها. السيارة  مقصورة  تتميز  ذلك٫  مع 
املقصورة٫  على  السيارة  رحابة  ميزة  تقتصر  وال 
التخزين؛  في  الرحابة  إلى  ذلك  تتعدى  بل 
 ٫ بحجمها قياسا  واسع  السيارة  فصندوق 
واملعدات  احلقائب  من  كبير  لعدد  ويتسع 

وغيرها. الرياضية   واألدوات 
مستوى  على  اجلديدة  أتراج  سيارة  وتنتطوي   
الرباعي  النظام  يشمل  السالمة  من  عاٍل 
للسائق  يوفر  والذي  لالنغالق  املانع  للمكابح 
حتى  السيارة  مقود  في  التحكم  من  مزيداً 
النظام  هذا  مينع  حيث  الوعرة  الطرق  في 
الكبح  حالة  في  االنغالق  من  املكابح 

االضطراري.
للسيارات  الزياني  لشركة  العام  املدير  وقال 
من  أتراج  سيارة  “توفر  زكي:  محمد  السيد 
يريدها  التي  املميزات  كّل  ميستوبيشي 
مبظهرها  الطراز  هذا  من  سيارة  في  املرء 
اخللفي  وصندوقها  الداخلية  ورحابتها  األنيق 
ذلك  كّل   ٫ توفرها التي  والسالمة  الواسع 
منها  يجعل  مناسب  وبسعر  واحدة  سيارة  في 

األفضل”. اخليار 
لتجربة  موعد  حلجز  أو  املعلومات  من  ملزيد 
معارضنا  أحد  بزيارة  التفضل  يرجى   ٫ السيارة
رقم  هاتف  على  االتصال  أو  وعراد  املعامير  في 

.17465533 /17703703

املستمر  لدعمهم  تقديرية 
مملكة  في  هيونداي  لسيارات 

البحرين.
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احلصري  الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
البحرين،  مملكة  في  روفر  والند  جاكوار  لسيارات 
والند  جاكوار  سيارات  قيادة  جتربة  فعالية  جناح  عن 
يوم  األعمال  رواد  أُقيمت ألعضاء جمعية  التي  روفر 

اخلميس املوافق 21 ابريل 2016.
اجلمعية  من  عضواً   35 الشركة  استضافت  وقد 

في  بالنيت  ماجيك  في  وذلك  الصم  يوم  مبناسبة  أبريل   28 في  الطفل  تنمية  مركز  ألطفال  حافالً  ترفيهياً  يوماً  الزياني   استثمارات  مجموعة  نظمت 
رؤيتهم  املبهج  الترفيه، وقد كان من  واملباريات داخل مركز  املتنوعة منها ركوب اخليل  العديد من األنشطة  أُقيمت من أجلهم  البحرين حيث  سيتي سنتر 

املدعوين.   األطفال  ابتسامات  عليه  دّل  كبيرا  جناحا  ممتاز  بشكل  تنظيمها  متّ  والتي  الفعالية  هذه  والقت  بوقتهم.  ومستمتعني  مجتمعني 

اس جي  جي  أم   سيارة 
مبتكرة عائلية   ..سيارة 
فريدة رياضية  مبميزات 

القيادة جلمعية رواد األعمال شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روفر تنظم فعالية جتربة 

مركبة  أول  تعتبر  املبتكرة  اس  جي  جي  ام  سيارة 
موريس  يقدمها  االستخدامات  متعددة  رياضية 
الرياضية  األناقة  بني  جتمع  وهي  جي(  )ام  كاراج 
ضجة  ُتدث  أن  املنتظر  ومن  واالنسيابية،  واحلّدة 
أساليب  بأرقى  املهتمني  الشباب  أوساط  بني 

احلياة. 
في  مرة  ألول  املتطورة  السيارة  هذه  وظهرت 
وبعد  واآلن   ،2013 عام  شنغهاي  سيارات  معرض 
مرور ثالث سنوات ونتيجة لالستثمارات الضخمة 
جي  إم  مالك  قبل  من  التجارية  العالمة  هذه  في 
ثمارها. تؤتي  مع مجموعة سايك موتورز، ها هي 

فريق  قبل  من  املصممة  السيارة  وتعكس 
الدولي في  التصميم  يقوده مدير  الذي  التصميم 
إم جي أنتوني وليامز كيني، املهارة البريطانية في 
عريق  تاريخ  جي  ام  ولسيارات  السيارات.  تصميم 
جديدة،  آفاقا  فتحت  التي  اجلريئة  التصاميم  من 
بإرثها  حافظت  الشهيرة  التجارية  العالمة  أّن  إال 

اجلديدة. السيارة  في  الرياضي 

الطفل تنمية  مركز  ألطفال  ترفيهيًا  يومًا  تنظم  الزياين  استثمارات  جمموعة 

سيارة  جلانبي  الصلب  األفقي  التركيز  ويعطي 
أنيقا  رياضيا  شبابيا  مظهرا  إس  جي  جي  إم 
والشكل  التصميم  في  االبتكار  يهيمن  إذ  ومميزا؛ 
إم  سيارات  من  اجلديد  اجليل  على  القوي  واحلضور 
متعددة  الرياضية  املركبات  لباقي  وخالفا  جي، 
االستخدامات من نفس الفئة، فإّن سيارة إم جي 
شاحن  مع  لتر   2.0l سعة  مبحرك  مزودة  إس  جي 
حصانا،   200 قدرها  مذهلة  قوة  ويولد  توربيني 
كيلو   100 وحتى  صفر  من  مبقدار  تسارعا  وتقق 
بذلك  لتنافس  ثواني   8 خالل  الساعة  في  متر 

الفاخرة.  الطرازات  من  العديد 
وأنظمة  العجالت  بكافة  الدفع  نظام  ومع 
منصة  على  املوجودة  األربعة  التفاضلية  األقفال 
متعددة  الرياضية  للمركبات  خصيصة  مصممة 
متثل  املتكاملة  الباقة  هذه  فإّن  االستخدامات 
قيمة أساسية للعمالء، وهي متنح السائق القدرة 
احملركات  عادة  توفره  الذي  األداء  على  التفوق  على 
ذات  احملركات  أداء  من  ليقترب  لتر   2.5 سعة  ذات 
الكهربائي  املقود  نظام  ويضمن  لتر.   3.0 سعة 

السيارة. على  التامة  السيطرة  الدقة  عالي 

املذكورة لتجربة أياً من سيارات جاكوار أو الند روفر، 
حيث مت إستقبالهم من قبل العضو املنتدب لشركة 
السيارات األوروبية السيد نواف خالد الزياني، واملدير 
شمال  روفر  الند  جلاكوار  املالية  للخدمات  اإلقليمي 
أفريقيا والشرق األوسط السيد نايجل ستانيالند، في 
معرض السيارات األوروبية جاكوار الند روفر بسترة. 

ومتكن الضيوف من إكتشاف قدرات السيارات التي 
قاموا بإختيارها عبر قيادتها الى موقع حلبة البحرين 
الدولية، حيث يتواجد مراكز جتربة الند روفر البحرين. 
ومت اصطحاب اعضاء اجلمعية من قبل سائقي املركز 
القيادة على املضمار  واملعتمدين في جتربة  احملترفني 

الوعر الكتشاف قدرة سيارات الند روفر الهائلة.
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احلجم صغرية  السيارات  فئة  يف  قوية  رياضية  سيارة  كليًا:  اجلديدة  كوبيه   سيارة             
 BMW M2 BMW M GmbH سيارة  أطلقت شركة 
عالية  كوبيه  سيارة  وهي  كلياً،  اجلديدة  كوبيه 
كوبيه.  األولى  الفئة   BMW M سيارة  تتبع  األداء 
يستكمل الطراز اجلديد تقليد السيارات الرياضية 
 40 قبل  بدأ  والذي  احلجم  وصغيرة  األداء  عالية 
 BMW BMW 2002 توربو. متتلك سيارة  سنة مع 
قيادة  توّفر متعة  التي  العناصر كافة  M2 كوبيه 
قوّي  مستقيم  محرّك  خالل  من  وذلك  مطلقة، 
يولّد  يدوّي  أو  آلّي  وناقل حركة  6 أسطوانات  من 
و465  حصاناً   370 كيلوواطاً/  272 إلى  تصل  قوة 
بالعجلتني  الرشيق  الدفع  عن  فضالً  متر،  نيوتن 
الوزن  خفيف   M Sport تعليق  ونظام  اخللفيتني، 

اإلندفاعّي.  واألسلوب  األملنيوم  من  املصنوع 
املتمّيز   M تصميم 

التي  كوبيه   BMW M2 سيارة  رؤية  ومبجرّد 
يتبنّي  العالي،  وأدائها  حجمها  بصغر  تتمّيز 
مع   BMW M أسرة  إلى  تنتمي  أنها  مباشرة 
ملفت.  خارجي  وتصميم  عريق  رياضي  جوهر 
استثنائي  أداء  لتقدمي  اإلمكانيات  وتتحسن 
مزايا  خالل  من  كلياً  اجلديد  كوبيه   M2 طراز  في 
تلعب دوراً مهماً في إبراز طابع السيارة ومنها واٍق 
وجانبني  كبيرة  هواء  فتحات  مع   أمامّي منخفض 

وتأتي مشاركة  اخلامس.  املركز  في  متسابقني   10 من  املكون  اجملموعة  فريق  وحل  كارتينغ.  24 ساعة  بطولة سباق  في  الزياني  استثمارات  شاركت مجموعة 
بالشكر  الزياني  استثمارات  مجموعة  فريق  وتقدم  العمل.  نطاق  خارج  في  ترفيهية  جتربة  موظفيها  منح  على  حرصها  سياق  في  السباق  هذا  في  اجملموعة 

الدولية. البحرين  وللقائمني على حلبة  للفعالية،  املنظمة  للجهة 

كارتينغ ساعة   24 يف  الزياين  إستثمارات  جملموعة  ناجحة  مشاركة 

BMW M2

ملوظفي  املبيعات”  على  “التدريب  برنامج  للسيارات  الزياني  شركة  نظمت  عاتقها،  على  تأخذهما  اللذان  والتدريب  التطوير  مبادرات  من  كجزء 
املتحدة. باململكة  احملدودة   Motorv 8 مديرة  دارلينجتون،  ميليسا  اآلنسة  فيه  حاضرت  والذي  للسيارات  الزياني  شركة  في  اجلدد  املبيعات 

البرنامج  في  املشاركني  جلميع  شهادات  تسليم  ومت  للسيارات،  الزياني  بشركة  التدريب  غرفة  في   2016 مايو   12  –  8 مابني  الفترة  في  البرنامج  وأُقيم 
.2016 مايو   12 في  الشركة  أقامته  الذي  الشهري  الغداء  خالل جتمع 

للسيارات الزياين  بشركة  اجلدد  املبيعات  قسم  ملوظفي  تدريبية  عمل  ورشة 

قياس  األملنيوم  من  وعجالت   ،M فتحات  مع  بارزين 
معّد   M عالمة  من  مألوف  تصميم  في  بوصة   19
مزدوج  وعريض  منخفض  وعادم  الطلب  حسب 

.M األنابيب خاّص بطرازات
جتهيزات  ولوحة  أبواب  بألواح  املقصورة  وتتمّيز 
مركزية مغّلفة بقماش ألكانتارا مع ألياف الكربون 
باللون  متباين  تقطيب  إلى  باإلضافة  املسامي 
مختارة.  تفاصيل  على  ناتئة   M وعالمات  األزرق 
وتضمن املقاعد الرياضية وعجلة القيادة الرياضّية 
أن يحظى سائقو سيارة  M التعشيق  M ومقبض 
األوقات  في  بسيارتهم  مثالّي  بتحكّم    BMW M2

كاّفة.

أداء هائل
أسطوانات   6 من  مبحرّك  السيارة  هذه  وتُعرض 
 M الثنائي  التوربو  تكنولوجيا  مع  ليترات   3 سعة 
TwinPower الذي يساعدها على توليد قوة هائلة 
 6500 عند  حصاناً  كيلوواطاً/370   272 إلى  تصل 
دورة في الدقيقة. وميكن زيادة العزم البالغ 465 نيوتن 
هذه  وجتتمع  أقصى.  متر كحدّ  نيوتن   500 إلى  متر 
القوة مع ناقل حركة اختياريّ بقابض مزدوج وسبع 
سرعات M Double Clutch ونظام حتكّم باالنطالق، 
لتكتسب السيارة سرعة قصوى محددة إلكترونياً 
تبلغ 250 كيلومتر/ساعة. ويتيح ناقل احلركة بقابض 

 .M Double Clutch مزدوج وسبع سرعات
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العامل بني يديك مع سيارة مونتريو سبورت

في  املتخصصة  روڤر،  الند  جاكوار  شركة  واصلت 
أرقى  نيل  في  تألقها  الفاخرة  السيارات  صناعة 
مرموقتني  بجائزتني  فوزها  عن  اإلعالن  مع  اجلوائز 
جوائز سيارة  توزيع  السيارات خالل حفل  عالم  في 
 ،2016 لعام   )MECOTY( األوسط  الشرق  في  العام 
2016 في  31 مارس  الذي أقيم يوم اخلميس املوافق 

أبوظبي باإلمارات العربية املتحدة.
بلقب  كلياً،  اجلديدة   XF جاكوار  سيارة  وتُوِّجت 
احلجم”  متوسطة  تنفيذية  سيدان  سيارة  “أفضل 
كلياً  اجلديدة   XF جاكوار  سيارة  وجتمع  للعام. 

كشفت شركة الزياني، الوكيل احلصري لسيارات 
سيارة  عن  النقاب  اململكة  في  ميتسوبيشي 
مونتيرو سبورت اجلديدة التي متنحك راحة مثالية 
على الطرق املعبدة والوعرة. وتبنى عمالق صناعة 
السيارات اليابانية ميتسوبيشي سيارة مونتيرو 
والذي  السيارة  هذه  في  اجلديد  نهجه  بنجاح 
يتمحور حول تقدمي سيارة فائقة األناقة بإمكانها 
أن تقدم أقصى درجات الراحة عند القيادة حتى 
على الطرق الوعرة. فهي تقدم  قيادة آمنة سواء 
كان ذلك في شوارع املدينة املعبدة أم في املناطق 
الوعرة إذا ما أردت الذهاب في رحلة استكشافية 
فهي تقدم رحلة مشابهة لتلك عند السفر على 

مقاعد الدرجة األولى طوال الطريق! 

أناقة بأسلوب فريد
ذات  سبورت  مونتيرو  سيارة  مع  ستكتشف 
حيث  للفخامة،  آخراً  مظهراً  الرباعي  الدفع 
يبعث تصميمها الذي يجمع بني اجلرأة واألناقة 
على الراحة مع أدق التفاصيل؛ من تصميم درع 
اخللفية  املصابيح  إلى  السيارة  واجهة  حماية 
لقبول  التصميم  جمال  سيدفعك  القوية. 

فرصة الدخول في أيّة مغامرة من هذا النوع.

راحة ال متناهية
كن في عمق املغامرة بينما تكون في مقصورة 
العالية  احلرفية  حيث  سبورت  مونتيرو  سيارة 
والراحة التامة واملواصفات الذكية باإلضافة إلى 
كّل  أوسع.  رؤية  مجال  لك  توفر  التي  الواجهة 
تفاصيل هذه السيارة الرائعة من عداد السرعة 

متنحك  املتطورة  املفاتيح  لوحة  إلى  املميز 
الشعور مبتعة القيادة وتعطيك الثقة التامة.

التصميم الداخلي
الناعمة  الوسائد  ذات  اجللدية  املقاعد  تضمن 
واالسترخاء  التامة  الرحابة  الطبقات  متعددة 
حيث  السيارة؛  ركاب  وجلميع  القيادة  أثناء 
سيشعر كل من يستقّلها باللمسات الفاخرة 

لتصميمها الداخلي. 

السالمة أوال
هذه  عليها  تنطوي  التي  املميزات  جتعلك 
العمياء  النقطة  إنذار  مثل  الرائعة  السيارة 
لهيكلها  باإلضافة  اآلمن  الهيكل  ونظام 
فميزة  األمان.  من  بشبكة  محاطا  الفوالذي 
فوق  مبجسات  واحملاطة  العمياء  النقطة  إنذار 
صوتية مثبتة في الصدام األمامي تكشف عن 
املركبات األخرى التي تكون في منطقة النقطة 
العمياء اخللفية بالنسبة لك من كال اجلانبني، 
اجلانبية  املرآة  على  حتذيري  مؤشر  ويظهر 
األخرى.  السيارة  فيها  تكون  التي  اجلهة  في 
االصطدام،  حال  في  السالمة  أداء  يعزز  ومما 
والذي  ميتسوبيشي  من  اآلمن  الهيكل  نظام 
سالمة  على  ويحافظ  بفاعلية  الطاقة  ميتص 
املقصورة في حالة حدوث تصادم. باإلضافة إلى 
وخفة  السيارة  ومتانة هيكل  فإّن صالبة  ذلك، 
االستخدام  بفضل  وذلك  ذاته  الوقت  في  وزنه 
القوية تساعد على  الفوالذ  السخي لصفائح 

توفير حماية عالية في حال التصادم.

مع  واملضمون،  الشكل  بني  له  مثيل  ال  بشكل 
توليفة جذابة للغاية بني التصميم والديناميكيات 
اإلثارة  والنقاء البتكار سيارة تقدم أعلى مستويات 
التقنيات  أحدث  مع  املزايا  هذه  وتكتمل  والكفاءة. 
التي حتافظ على سالمة الركاب وتوفر لهم قدرات 

االتصال والترفيه.
وحصلت الند روڤر أيضاً على جائزة عن أقوى وأفخم 
SVAu� روڤر رينج  اإلطالق،  على  روڤر  رينج   سيارة 

دفع  “أفضل سيارة  بلقب  فازت  التي   ،tobiography
روڤر  رينج  للعام. ومتثل سيارة  رباعي كبيرة فاخرة” 

التي مت تصميمها وهندستها   ،SVAutobiography
في  اخلاصة  السيارات  عمليات  قسم  قبل  من 
الفخامة  قّمة  املتحدة،  باململكة  روڤر  الند  جاكوار 
والنقاء واجلاذبية حيث تعتبر امتداداً لسلسلة تعود 

إلى عام 1970.

 جاكوار الند روڤر تفوز جبائزيت أفضل سيدان تنفيذية متوسطة
   احلجم و أفضل سيارة دفع رباعي كبرية فاخرة خالل حفل
األوسط                    الشرق  يف  العام  سيارة  جوائز  (MECOTY)  توزيع 

الفاخرة  السيارات  بصناعة  اخملتصة  جاكوار  حققت 

توزيع  حفل  ضمن  جائزتني  على  بحصولها  مهماً  فوزاً 

ويلز. مجلة  من   ”2016 للعام  سيارة  “أفضل  جوائز 

“أفضل  بلقب  اجلديدة   XE جاكوار  سيارة  وفازت 

تأكيد  لتعيد  للعام”،  تنفيذية  صالون  سيارة 

وتواصل  فئتها.  في  للسائق  خيار  كأفضل  مكانتها 

مبتكرة،  ديناميكيات  من  به  تتمتع  مبا  السيارة  هذه 

اجلميع  انتباه  لفت  مسبوقة  غير  وراحة  رائد  وأداء 

إطالقها. منذ 

سيارات  أحدث  كلياً،  اجلديدة   XF جاكوار  فازت  كما 

احلفل،  خالل  الثانية  باجلائزة  جاكوار  من  الصالون 

من  القرّاء”  خيار   - للعام  سيارة  “أفضل  جائزة  وهي 

اجلديدة   XF جاكوار  سيارة  وجتمع   .2016 ويلز  مجلة 

سيارات  في  ومبتكراً  مهماً  تغييراً  تعد  التي  كلياً 

والفخامة  الفريد  التصميم  بني  األعمال  قطاع 

مشهد  لتتصدر  والكفاءة  والتكنولوجيا  الرائدة 

األعمال. سيارات  قطاع 

 جاكوار حتقق فوزًا مزدوجًا
 يف حفل توزيع جوائز

 جملة ويلز 2016
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الزياني  استثمارات  مجموعة  من  كل  شارك 
الذي  الـ”ووكاثون”  في  للسيارات  الزياني  وشركة 
اجلمعة  يوم  البحرينية  التوحديني  نظمته جمعية 
2016 على شارع االستقالل. وقد  أبريل   29 املوافق 
التوحد  مرض  حول  الوعي  لرفع  الفعالية  هدفت 

وذلك من أجل تقدمي يد العون لهم. 

الزياين“ و  الزياين   إستثمارات 
يف تشاركان   للسيارات 

ووكاثون لدعم مرضى التوحد

األضواء حتت  وإلنرتا  وكريتا،  توسان،   2016 هيونداي  سيارات 
واملوزع  الوكيل  موتورز  فيرست  شركة  أعلنت 
احلصري لسيارات هيونداي في البحرين عن النجاح 
توسان  هيونداي  موديالت  حققته  الذي  الكبير 
2016 في أعقاب طرحها مؤخراً في  وإلنترا  وكريتا 
اململكة وسط إقبال الفت من قبل اجلمهور وعشاق 

هيونداي على وجه اخلصوص.
وأوضح املتحدث بإسم فيرست موتورز أن موديالت 
2016 تعكس تفوق هيونداي  توسان وكريتا وإلنترا 
بقوة  يتعلق  فيما  خاصة  املستويات  كافة  على 
الوقود. وأملح إلى أن  األداء واالقتصاد في استهالك 
مزايا هيونداي املتعددة وباألخص جتهيزات السالمة 
التنافسية  أسعارها  مقابل  املضافة  والقيمة 
جعلت منها اخليار األول واألمثل في اململكة منوهاً 
حتقق  ومواصفاتها  هيونداي  موديالت  تنوع  أن  إلى 
التي  اخليارات  من  نخبة  بتوفير  الصعبة  املعادلة 
األذواق.  جميع  وترضي  االحتياجات  كافة  تناسب 
ومتتاز توسان 2016 بكونها سيارة مبتكرة خصيصاً 
وتأتي  القيادة.  ظروف  خملتلف  ومالئمة  املدن  حلياة 
عصري  وتصميم  استثنائية  رياضية  مبزايا  توسان 
املزودة  ريادة فئتها من السيارات  الفت يضعها في 

مبواصفات رياضية.
رياضية  مزايا  املطورة  صورتها  في  توسان  ولدى 
الطرقات  مختلف  على  األداء  تعزيز  من  متكنها 
توسان  لتاريخ  امتداداً  للوقود  استهالك  بأقل 
ديناميكية  من  احلد  دون  اجلانب  هذا  في  العريق 
مبحرك  مزودين  بطرازين  وتأتي  ومرونتها.  القيادة 
بيد  السرعة  سداسي  تروس  وصندوق  بنزين 
والوفرة  املواصفات  بعض  في  يختلفان  أنهما 

السوقية.
سيارة  في  اجلديد  هيونداي  ابتكار  وينعكس 
اجلذاب  اخلارجي  بهيكلها  متتاز  التي  كريتا 
قيادة  يوفر  الذي  املطور  العصري  وتصميمها 
على  وثابت  قوي  أداء  ظل  في  وسلسة  مريحة 
السيارات  أكثر  من  جعلها  ما  الطرقات  مختلف 
فتعد  إلنترا  أما  فئتها.   في  وتطوراً  منافسة 
فئتها  في  جاذبية  الصالون  سيارات  أكثر  من 
القيادة  متطلبات  تلبي  التي  مبواصفاتها  ومتتاز 
الرياضية  مبزاياها  إلنترا  وتعرف  السلسة. 
نظم  بجانب  والعملي  األنيق  وتصميمها 
التصنيفات  أرقى  على  حصلت  التي  السالمة 

تصنيف  درجة  أعلى  مقدمتها  في  العاملية 
املرور على  الوطنية لسالمة  اإلدارة  للسالمة من 
احلكومة  تتبع  التي   )NHTSA ( السريعة  الطرق 
 Top Safety Pick جائزة  عن  فضالً  األمريكية 
2015 من قبل هيئة السالمة على  Award لعام 

.)IIHS ( السريعة  الطرق 
تتيح  وجذابة  أنيقة  مبقصورة  إلنترا  وتتميز 
والراحة  التحكم  سبل  أيسر  والركاب  للسائق 
املقصورة  لتهوية  لوحة حتكم وسطية  من خالل 
بنظام  املزود  الهواء  تكييف  نظام  وتشغيل 
جانبي  صندوق  إلى  باإلضافة  إلكتروني  حتكم 

للمشروبات. مببرد  مزود  للتخزين 
بأربعة  يعمالن  مبحركني  إلنترا  موديالت  وتأتي 
السرعة  سداسي  تروس  وصندوق  اسطوانات 
استهالك  في  الفائق  باقتصادها  تتميز  كما 
بأدائها  مقارنة  احتراق  انبعاثات  وبأقل  الوقود 
البنزين  محرك  خالل  من  ذلك  ويتحقق  القوي. 
لتميز  MPI امتداداً  2.0  لترات من فئة  من سعة 
السيارة  ولكونها  اجلانب  هذا  في  هيونداي 

العالم.  حول  الوقود  استهالك  في  الرائدة 
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الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
مملكة  في  روفر  والند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
مجدداً  شراكتها  بتعزيز  فخرها  عن  البحرين، 
جائزة  لسباق  الدولية  البحرين  حلبة  مع 
 1 للفورموال  اخلليج  لطيران  الكبرى  البحرين 
3 أبريل  1 وحتى  2016 املزمع إقامته ما بني  لعام 

.2016
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  وتسير 
بالتعاون  السابقة  جناحاتها  خطى  على  روفر 
على  الثاني  للعام  الدولية  البحرين  حلبة  مع 
جاكوار  سيارات  من   6 تقدمي  طريق  عن  التوالي 
جاكوار  سيارتي  وتشمل  السباق  شعار  حتمل 
في  بجوالت  للقيام   ،XF جاكوار  سيارات  و4   XE
لفعاليات  الترويج  بهدف  البحرين  مملكة  أنحاء 

العالم. في  سيارات  سباق  أسرع 
إلضفاء  األوروبية  السيارات  شركة  وعمدت 

مع  بالتعاون  الزياني  استثمارات  مجموعة  نظمت 
مستشفى البحرين التخصصي حملة

وذلك  املؤسستني  كال  من  للموظفني  للدم  تبرع 
باملستشفى في 31 مايو 2016. وقد شهدت احلملة 
جناحاً كبيراً مع تبرع عدد كبير من املوظفني بالدم.

 ضمن خطة زيادة عالقات التعاون بني الطرفني، سّلمت شركة الزياني الوكيل احلصري لسيارات ميتسوبيشي في اململكة، وبالتعاون مع شاحنات فوسو 
وحدتني من شاحنات L200 ووحدتني من شاحنات فوسو كانتر إلى شركة ألفا خلدمات احلريق ذ.م.م وهي شركة رائدة في خدمات األمن والسالمة واحلريق باململكة. 
للسيارات،  الزياني  لشركة  العام  املدير  زكي،  محمد  السيد  قال  الصدد  هذا  وفي  والتوسع.  للتطوير  الرامية  األخيرة  استراتيجية  ضمن  هذا  ويأتي 
 L200 إن شاحنات  متأكدون  نحن  ميتسوبيشي.  بشاحنات  ثقتهم  على  لهم  ممتنني  الذين سنبقى  الشركاء  إحدى  احلريق  ألفا خلدمات  “تعتبر شركة 
وفوسو كانتر ستعطيان قيمة مضافة ألنشطة الشركة نظراً ألنها تأتي مبميزات فريدة واقتصادية جتعل منها ذات فائدة كبيرة للشركات التجارية. 

الشركات عليها”.  إقبال كبير من  الشاحنات موثوقية كبيرة ولهذا السبب نشهد  لقد أظهرت هذه 

الدولية البحرين  حلبة  مع  شراكتها  جتدد  البحرين  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة 
2016 لعام   1 للفورموال  اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين  جائزة  لسباق 

احلريق خلدمات  ألفا  وشركة  للسيارات  الزياين  شركة  بني  مثمرة   عالقة 

جناح محلة أنقذ حياة..
بقطرة دم

مكونات  الى  التمّيز  من  اخلاصة  ملستها 
اخلليج  لطيران  الكبرى  البحرين  جائزة  سباق 
طرازين  ألحدث  تقدميها  طريق  عن   1 للفورموال 
جاكوار  سيارة  وهي  اال  الفاخرة  سياراتها  من 

جاكوار  وسيارة  جوائز  عدة  على  احلائزة   XE
مت  ما  أحدث  تعكسان  الالتي  اجلديدة   XF 2016
والفخامة  التصاميم  عالم  في  إليه  التوصل 

السيارات. قطاع  في  والتكنولوجيا  واألداء 
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العام  في  دشنت  التي  التجارية  العالمة  أوبتك  هوبر  أفالم  تتميز   
عاملياً،  العالية  وجودتها  مبوثوقيتها  املشهورة  العالمات  من   1997
سنوات  سبع  مدى  على  محلياً  جناحها  في  ساهم  الذي  األمر  وهو 
شركة  وتعتبر  م.   2009 العام  في  البحرين  مبملكة  تدشينها  منذ 
اجلودة  عالية  أفالماً  توفر  التي  والوحيدة  األولى  الشركة  أوبتك  هوبر 
أشعة  مبرور  يتحكم  الذي  سيراميك  بالناتو  مصنوعة  للحرارة  عازلة 
احلرارة  ويبقي  الزجاجية بشكل كلي،  املباني  أو  السيارة  إلى  الشمس 
في  كينغسبورت  من  الشركة  وتتخذ  باخلارج.  الضارة  واإلشعاعات 

لها. رئيسياً  مقراً  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  تينيسي  والية 
عن  زكي  محمد  السيد  للسيارات  الزياني  لشركة  العام  املدير  وعبر 
لشركة  احلصري  الوكيل  هي  للسيارات  الزياني  شركة  بكون  فخره 
الكبيرة  التنافسية  “القيمة  وقال:  البحرين.  مملكة  في  أوبتك  هوبر 
العوازل  جملال  ريادتها  في  ساهمت  أوبتك  هوبر  أفالم  تقدمها  التي 

سنوات”. سبع  منذ  احلرارية 
في معرض  املوجود  أوبتك  هوبر  بشركة  اخلاص  التظليل  مرفق  ويتميز 
األدوات  وحداثة  بتطوره  املعامير  الواقع في منطقة  السيارات  الزياني 
عمل  فريق  لوجود  إضافة  أوبتك،  هوبر  أفالم  تركيب  في  املستخدمة 
املتطورة  للحرارة  العازلة  األفالم  تركيب  على  ومدرب  متخصص 

أوبتك.  هوبر  كأفالم 
في  املرور  قوانني  مع  املتماشية  األملانية  أوبتك  هوبر  أفالم  وتساعد 
التلف  من  الداخلية  املقصورة  محتويات  حماية  على  البحرين  مملكة 

والبهتان. التالشي  من  ألوانها  على  واحملافظة 

سنوات سبع  العازلة..  أوبتك  هوبر   أفالم 
البحرين التميز يف مملكة  من 

الند  جاكوار  لسيارات  احلصري  الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  قدمت 
موديل  روفر  والند  جاكوار  سيارات  ملالكي  الفرصة  البحرين  مملكة  في  روفر 
إلجراء  املاضي  العام  الصيانة  مركز  بزيارة  يقوموا  لم  الذين  قبل  ما  أو   2012
 6 من  بدءاً  مجاناً  والفلتر  الزيت  وتغيير  ملركباتهم  مجاني  صيانة  فحص 

.2016 24 مارس  مارس وحتى 
لشركة  التابع  البيع  بعد  ما  خدمة  مركز  تقنيو  قام  الفترة  هذه  وخالل 
اجملاني  الفحص  خدمة  بتقدمي  احملترفون،  روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات 
باإلضافة  نقطة   120 شمل  السيارة  لسالمة  متكامالً  فحصاً  تضمن  والتي 
وعالوة  مجاناً.  والفلتر  الزيت  وتغيير  السيارة  برمجيات  لتحسني  فحص  الى 
تقييم  من  احلصول  روفر  والند  جاكوار  سيارات  مالكو  متكن  سبق،  ما  على 
للسيارات   APPROVED لبرنامج  وفقاً  إلستبدالها  ملركباتهم  مجاني 
تذكرة  على  روفر  الند  سيارات  أصحاب  حظى  وكذلك  واملعتمدة.  املستعملة 

البحرين. روفر  الند  جتربة  مركز  لزيارة  لشخصني  مجانية 

روفر الند  جاكوار  األوروبية  السيارات   شركة 
والفلرت الزيت  تغيري  مع  جماين  فحص   تقدم 

حمددة ملوديالت 

السادس  اجليل  من  إلنترا  هيونداي  حصدت سيارة 
في  جديدة  صغيرة  صالون  سيارة  أفضل  لقب 
2016 التي  جوائز الشرق األوسط للسيارات للعام 
واستقاللية  شمولية  السيارات  جوائز  أكثر  تعتبر 
فيها جلنة حتكيم مستقلة  يحكّم  و  املنطقة  في 
اخملتصني بشؤون  اإلعالميني  أبرز  12 من  تتألف من 
املشرق  وبلدان  اخلليج  منطقة  من  السيارات 

العربي.
“فولكسفاغن  منافستها  على  إلنترا  وتفّوقت 
سيارات  فئة  نهائي  إلى  معها  املتأهلة  جيتا” 
هيونداي  سيارة  كانت  فيما  الصغيرة  الصالون 
الدفع  سيارات  فئة  نهائي  إلى  تأهلت  توسان 
الشرق  جوائز  توزيع  وجرى  الصغيرة.  الرباعي 
مركز  في  أقيم  حفل  خالل  للسيارات  األوسط 

31 مارس الفائت. أبوظبي الوطني للمعارض في 
نائب  كيم،  )جاميس(  جني  أشاد  املناسبة،  وبهذه 
الرئيس ومدير املكتب اإلقليمي لشركة “هيونداي” 

للسيارات األوسط  الشرق  جوائز  يف  سيارة  أفضل  لقب  حتصد  إلنرتا  هيونداي 

“اإلجناز  بـ  وصفه  مبا  األوسط  والشرق  إفريقيا  في 
به  تتسم  الذي  التمّيز  بتكرمي  املتمثل  الكبير” 
طرز  “حتّتل  وقال:  نظيراتها،  بني  هيونداي  سيارات 
مبنطقة  أسواق  عدة  في  فئاتها  صدارة  هيونداي 
املفضل  اخليار  كونها  وتواصل  األوسط،  الشرق 
واخلدمة  باجلودة  يتعلق  فيما  للعمالء  باستمرار 

احلصرية  باجلوائز  الفوز  هذا  في  نرى  وال  والقيمة، 
األوسط،  الشرق  في  املباعة  للسيارات  مُتنح  التي 
شرفاً  إالً  املنطقة،  من  خبراء  فيها  يحكّم  والتي 
الذين  واملوزعني  هيونداي  شركة  من  لكل  رفيعاً 
حتقيقنا  أمام  الطريق  مّهدت  كبيراً  جهوداً  بذلوا 

للنجاح”.
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العلوي سيد  علوي 
إدارة  قسم  في  موظف 

العمالء عالقات 

املاس مرمي 
عالقات  مدير  إدارة   مساعدة 
بي  سيارات  قسم   - العمالء 

دبليو إم 

“زهراء”  طفلة 

“يارا” طفلة 

“يحيى” طفل 

داخلي مدقق 

الورشةے‘ مدير 

غيار قطع  مدير 

النجار مصطفى 

محمود حامت 

بطاح محمد 

جوادي  عباس 
إدارة  قسم  في  موظف 

العمالء عالقات 

إيلورزا ليونكيو 
سيارات  قسم   - فريق  رئيس 

دبليو إم  بي 

ديب  رامي 
تنفيذي  أول  مبيعات  مسئول 
اجلديدة دبليو  إم  بي  سيارات 

عبداهلل  أحمد  زهير   
العامة  عالقات  أول  مسئول 

عة للمجمو

جورج  الجلو 
قسم في  مساعد  مدير   

الصيانة  

سانتوس  أندرو 
اجلودة قسم  في  موظف 

ميتسوبيشي سيارات  قسم 

حسني علي  هاني 
والتأمني  الفني  التدريب  مدير 
ميتسوبيشي سيارات  قسم 

العرادي عبداهلل  سيد 
قسم  في  محاسب 

واملالية احلسابات 

سمير أحمد 
تقنية  مسئول  مساعد 

ت ما معلو

النشيط عبداهلل  عمار 
معلومات تقنية  مسئول 

شريف علي 
السيارات  صيانة  مدير  مساعد 

ميتسوبيشي سيارات  قسم 

اخلزرجي أحمد  فريد  محمد 
عام مدير   

بهارات  سونالي 
التدريب  قسم  في  أول  مسئول   

البشرية واملوارد 

عبداهلل  يوسف  علي  ميرزا 
إدارية وشئون  موارد  مساعد 

محمد بسمة 
قسم   - بالوكالة  تسويق  مديرة 

كوبر دبليو/ميني  إم  بي 

عبداحلميد لبنى 
قسم   - بالوكالة  تسويق  مديرة 

رويس رولس  سيارات 

الترقيات

ظيفةاملوظف لو لطفلا ا

اجلدد مواليدهم  مبناسبة  التاليني  للموظفني  التهاني  أجمل  واملوظفني  اإلدارة  ترفع 
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