
أعزائي قراء اإلنطالقة
بالنيابة عن مجموعة إستثمارات الزياني، يسعدني 
“اإلنطالقة”  أحدث إصدارات صحيفة  أقدم لكم  أن 
التي نهدف عبرها لإلشارة إلى األنشطة املوسمية 
الربع  في  بتحقيقها  جنحنا  التي  واإلجنازات  املقامة 
الثالث من العام اجلاري. وتواصل “اإلنطالقة” سعيها 
الضوء  للقارئ حيث تسلط  لتكون منصة متوفرة 
اجملموعة  قامت  التي  واخلدمات  املنتجات  على 
بإطالقها أو تطويرها لتحمل أعلى مستويات اجلودة 

املعتمدة لدى اجملموعة.
وشهدت الثالثة أشهر املاضية العديد من املناسبات 
املبارك،  األضحى  عيد  رأسها  وعلى  واإلحتفاليات 
الصحة  بكامل  وعلينا  عليكم  وجل  عز  اهلل  أعاده 
واإلستقرار  باألمن  العزيز  وطننا  وعلى  والعافية 

واإلزدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.
نتطرق في هذا اإلصدار إلى النجاحات التي حققناها 
قبل  من  بذلها  مت  التي  واجلهود  املنصرم  الربع  في 
مجموعة إستثمارات الزياني خلدمة اجملتمع. وانطالقاً 
من مسؤوليتنا الدينية والوطنية واإلجتماعية جتاه 
حجر  وضع  اهلل  بعون  مت  البحرين،  مملكة  مواطني 
األساس جلامع محفوظة سعيد الزياني ويسعدنا أن 
نعلن عن تشييده في منطقة اجلنبية، برعاية كرمية 
من معالي الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة رئيس 
اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، ومعالي الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  خليفة  آل  عبداهلل  بن  خالد 

الوزراء، ونخبة من أصحاب السعادة.
وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألعبر عن إمتناننا اخلالص 
لكل فرد من فريق عملنا لبذلهم أقصى جهودهم 
في  الواحد  الفريق  بروح  واإللتزام  أعمالهم  إلتقان 
حتقيق النجاحات املستمرة التي ساهمت في تبوئنا 

مركزنا الريادي في مجالنا.
السنة  بحلول  اجلميع  أهنئ  أن  أود  اخلتام،  وفي 
التوفيق  دوام  فيها  لكم  متمنياً  اجلديدة  الهجرية 

والنجاح.

نـــــواف خالــــد الزيانــــــي
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حتت رعاية الشيخ عبداهلل بن خالد ال خليفة، رئيس اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، وضعت مبرة 
منطقة  في  بنائه  سيتم  والذي  الزياني،  سعيد  محفوظة  جامع  أساس  حجر  اخليرية  الزياني  راشد 

اجلنبية، وسيتسع بعد إمتامه إلى 760 مصلي ومصلية.
راشد  العام جامع  بداية هذا  افتتحت في  أن  بعد  ببنائه  املبرة  تقوم  ثاني جامع  اجلامع   يعتبر هذا  و 

الزياني في منطقة قاللي.
يذكر أن املساحة اإلجمالية للجامع اجلديد والذي مت تصميمه من قبل دار اخلليج للهندسة، ستكون 
مصلى  إلى  إضافة  مصلي،  ل600  يتسع  للرجال  مصلى  من  اجلامع  ويتكون  مربع،  متر   1861 حوالي 
للوضوء وصحن  مربع، مكان  متر   160 للمناسبات مساحته  ومجلس  يتسع ل160 مصلية،  للنساء 
استيعاب  املسجد  ويستطيع  اجلمعة.  وصالة  املناسبات  في  استخدامه  أيضاً  ميكن  الذي  املسجد 

حوالي 1000 مصلي ومصلية في أوقات املناسبات
الزياني عن فرحته وافتخاره  إدارة مبرة راشد  الزياني عضو مجلس  وبهذه املناسبة، عَبر حامد راشد 
بإقامة هذا املشروع والذي يحمل اسم والدتهم العزيزة، ومتنى أن يكون املسجد منارة للدين ومكان 
لتأليف القلوب وتوحيد الصفوف، وتقدم بشكره لراعي احلفل الشيخ عبداهلل بن خالد حفظه اهلل 
املميز  املوقع  بتوفير  قاموا  والذين  السنية  األوقاف  رئيس مجلس  الهاجري  راشد  الشيخ  وإلى  ورعاه، 
للجامع وتقدمي العون واملساعدة إلقامة اجلامع.                                                                      يتبع...
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شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روفر ترعى فعالية
” منتدى األعمال البحريين الربيطاين  )مباريات الغولف للشركات

احلصري  الوكيل  روفر،  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  شاركت 
املئوية  الذكرى  إحياء  في  البحرين،  مملكة  في  روفر  والند  جاكوار  لسيارات 
منتدى  لفعالية  رعايتها  عبر  البريطانية  البحرينية  للعالقات  الثانية 
أُقيمت  والتي  للشركات”  الغولف  “مباريات  البريطاني  البحريني  األعمال 

البحرين. للغولف مبملكة  امللكي  النادي  في   2016 يونيو   3 اجلمعة  يوم 
األوروبية  السيارات  شركة  قدمت  للحدث،  الرسمية  رعايتها  ظل  وفي 
 .Hole in One بفئة  للفائز  الكبرى  اجلائزة  مبثابة  لتكون   XE جاكوار  سيارة 
جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  من  أفراد   4 من  مكون  فريق  شارك  كما 

روفر. الند 

موقع  في  حصرية  سيارات   4 بعرض  األوروبية  السيارات  شركة  قامت  كما 
F-TYPE القوية، الى  F-PACE اجلديدة كلياً، وجاكوار  املباريات وهي جاكوار 
جانب كالً من رجن روفر سبورت الفخمة، وديسكفري سبورت الديناميكية، مما 
لتفحصهم  الفرصة  والضيوف على حد سواء  والالعبني  املشاهدين،  أعطى 

قيادة. لتجربة  إمكانية حجز موعد  الى  إضافة  عن قرب، 
في  تتمثل  جوائز  الشركة  قدمت  اإلحتفالية،  األجواء  الى  املزيد  وإلضافة 
سائق  برفقة  وعر  مضمار  على  القيادة  جتربة  خوض  حلامليها  تتيح  تذاكر 

الدولية.  البحرين  بحلبة  البحرين  روفر  الند  جتربة  مركز  في  محترف 

إنشائها  مت  الزياني  راشد  مبرة  بأن  يذكر 
بوصية املرحوم بإذن اهلل تعالى راشد بن عبد 
الرحمن الزياني، وذلك لكي تكون مؤسسة 
في  وتساهم  البحرين  أهل  تخدم  خيرية 
احملتاجني  مساعدة  خالل  من  البلد  تنمية 
اآليلة  البيوت  ترميم  منها  وسائل  بعدة 
للراغبني  تعليمية  منح  إعطاء  للسقوط، 
مرافق  بناء  اجلامعية،  دراستهم  إكمال  في 
حيوية مثل مجلس راشد الزياني في احملرق 
إضافة  اجلسرة  في  الزياني  راشد  ومرفأ 
ودعم  قاللي  في  الزياني  راشد  جامع  إلى 
املؤسسات اخليرية واألهلية في البالد، وهي 
املشاريع  من  مجموعة  على  حالياً  تعمل 

اجلديدة والتي سيتم اإلعالن عنها قريباً.
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مت كشف النقاب رسمياً مؤخراً عن جي تي سي 4لوسو في البحرين ذات األربعة 
مقاعد والتي متثل نسخة جديدة ومتطورة لسيارة متميزة بالفعل، وهي سيارة 
فيراري إف إف. إن سيارة جي تي سي 4لوسو الفريدة والتي تقدم بعداً أكثر تطوراً 
ملفهوم سيارة غراند تورر من خالل دمج التوجيه بالعجلة اخللفية مع الدفع باألربع 

عجالت ألول مرة.
كبار  من   100 من  أكثر  الغبقة  بأسلوب  أقيمت  التي  الفعالية  حضر  وقد   
الشخصيات في فندق الريتز كارلتون. وقد ذكرتنا أجواء هذه الفعالية بالقصة 
الشهيرة ألف ليلة وليلة، وقد كانت سيارة جي تي سي 4لوسو هي اجلوهرة التي 
التعرف على هذه  احلضور على فرصة  وقد حصل  احلاضرين.  أعني  أمام  ظهرت 
السيارة املذهلة التي تعكس حرفية شركة فيراري، مبا في ذلك رؤية مقصورتها 

املذهلة. 
ُصّممت هذه السيارة للعمالء الذين يريدون اختبار املتعة التي متنحها قيادة سّيارة 
فيراري في كل مكان وكل زمان، سواء أرادوا القيام برحالت قصيرة أم طويلة، أم 
للسير على الطرقات اجلبلية املكسوة بالثلوج أم في شوارع املدينة، وسواء أكانوا 
وحدهم أو برفقة ثالثة ركاب. إنها بكل بساطة سيارة للسائقني الذين ينشدون 
قوة باهرة لكن ال يقبلون باملساومة على مواصفات الراحة داخل السيارة، واألناقة 
الرياضية، والتفاصيل املتقنة. من هذا املنطلق، يتمّيز طراز جي تي سي 4لوسو 
بتعدّد غير مسبوق في املزايا، كطراز FF الذي اجتذب قاعدة عمالء جديدة أصغر 
سناً، وهو جيل يستفيد أكثر من سّيارات فيراري، إذ تزيد املسافات التي يقطعونها 

في سياراتهم بنسبة %30 عن املتوّسط.
قدمتها  التي  الرائعة  الطرازات  بعض  إلى  4لوسو   سي  تي  جي  اسم  ويشير 
فيراري على مرّ التاريخ، مثل سّيارة GTC 330 أو طراز GT 330، وهو طراز شبيه 
بالطراز السابق لكنه يتمّيز مبقصورة 2+2 )مقعدان أماميان مع مقعدين صغيرين 
خلفهما(. وكانت هذه السيارة من الطرازات املفّضلة لدى مؤّسس العالمة إنزو 
فيراري. باإلضافة إلى سّيارة GT Berlinetta Lusso 250، التي شكّلت مزيجاً باهراً 
أّما الرقم 4، فيدّل على املقاعد األربعة املريحة داخل  بني األناقة واألداء العالي. 

السيارة.
احملرّك

يؤّمن احملرّك املؤلف من 12 أسطوانة في سّيارة جي تي سي 4لوسو  قوة سلسة 
ثابتة، تصل إلى 690 حصاناً عند سرعة 8 آالف دورة في الدقيقة. ويسّجل هذه 
احملرّك أرقاماً قياسية جديدة في فئته بفضل معدل الوزن إلى القوة الذي يبلغ 
2.6 كغ/حصان ومعدل الضغط الذي يساوي 13.5:1. أّما العزم األقصى، فهو 697 
نيوتن متر عند 5750 دورة في الدقيقة، مع توافر %80 من هذا العزم ابتداء من 1750 
دورة في الدقيقة، لتكتسب السيارة بذلك جتاوباً عالياً حّتى عند السير بسرعات 

السيارة متعدّدة  احملرك فيعكس شخصية  أما صوت  دوران محرك منخفضة. 
األوجه، فهو غني وقوي عند تقدمي أداء عاٍل، ومنخفض ومتناغم في املدينة.

الديناميكية
تُعتبر سّيارة فيراري جي تي سي 4لوسو  متعدّدة املزايا ومرنة إلى حدّ بعيد في 
كل حاالت الطرقات بفضل نظام الدفع الرباعي 4RM Evo الذي ابتكرته فيراري، 
والذي يدمج للمرة األولى مع نظام التوجيه بالعجلتني اخللفيتني. وكانت النتيجة 
نظام 4RM-S )القيادة والتوجيه الرباعيا الدفع( الذي حتمل فيراري براءة اختراعه 
ويرتكز بدوره على نظاماً ابتكرته أيضاً فيراري، أال وهو النسخة األحدث من نظام 
4RM-S ترساً  )Slip Side Control 4.0(. ويجمع  اجلانبي  االنزالق  بزاوية  التحكم 
 .SCM-E ومخّمدات بالتعليق املغنطيسي االنسيابي E-Diff ًتفاضلياً إلكترونيا
عبر  بسالسة  السيارة  بديناميات  للتحكم  املتطورة  األدوات  هذه  كل  وتندمج 
برمجيات خاصة طورتها فيراري وتساعد السائق على التحكم بالعزم الضخم 
في سيارة جي تي سي 4لوسو  من دون جهد، حتى على الطرقات املكسوة بالثلوج 
أو املبللة أو الزلقة. فتكون النتيجة ثباتاً هائالً وحساً بالتحكّم واألمن الذي مينح 

السيارة أداء متفوقاً.

4لوسو تصل للبحرين فرياري جي يت سي 

احملرّك
12 أسطوانة على شكل V بزاوية 65 درجة النوع 

6262 سم مكعب سعة احملرك اإلجمالية 
507 كيلوواط )690 حصاناً( عند 8000 دورة في الدقيقة القوة القصوى* 

697 نيوتن متر عند 5750 دورة في الدقيقة العزم األقصى 
 

األبعاد والوزن 
4922 ملم الطول 
1980 ملم العرض 
1383 ملم االرتفاع 
1790 كلغ وزن السيارة فارغة** 

%47 في األمام، و%53 في اخللف توزيع الوزن 
األداء 

335 كلم/ساعة السرعة القصوى 
3.4 ثانية من صفر إلى 100 كلم/ساعة 

* مع وقود 98 أكتان
** مع جتهيزات اختيارية خفيفة الوزن
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 إطالق سيارات جينيسيس وبرنامج  جيفت  التدرييب
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 عالمة جينيسيس للسيارات
الفاخرة تصل للمنطقة

إلى  جينيسيس  الفاخرة  السيارات  عالمة  وصلت 
انتظار،  طول  بعد  وذلك  األوسط  الشرق  منطقة 
الستقبال  السيارات  معارض  استعدادات  مع 
تصميم  جينيسيس  وتُولي   .G90 الفخم  طرازها 
سياراتها اهتماماً كبيراً ضمن سعيها إلى إحداث 
تغيير إيجابي في حياة العمالء، تصبح معه سيارة 

جينيسيس ركيزة مهمة في منط معيشتهم.
أرفع  من  بعدد   G90 جينيسيس  السيارة  وتتحّلى 
مستويات  وأعلى  العاملية،  التقنية  االبتكارات 
في  املتاحة  الديناميكي  واألداء  والراحة  التطور 
وينصّب  املتميزة.  الفاخرة  السيارات  أفضل  فئة 
الداخلي  التصميم  عناصر  من  عنصر  كل  تركيز 
للمقصورة، بطريقة عملية فعالة، على احتياجات 
اخلاصة  البديهية  التحكّم  أدوات  من  بدءاً  الركاب، 
في  الفائقة  احلرفية  البراعة  إلى  وصوالً  بالسائق 
واختيار  اخلياطة،  بدقة  تتسم  والتي  التصميم، 

املواد عالية اجلودة، ومبجموعة أنيقة من األلوان.
وتأتي السيارة G90 مجهزة مبحرّك متاح بواحد من 
ثالثة خيارات: 3.3 لتر بسّت أسطوانات على شكل 
أو   ،V شكل  على  أسطوانات  بسّت  لتر   3.8 أو   ،V

5.0 لتر بثماني أسطوانات على شكل V، باإلضافة 
بثماني سرعات، وهي  أوتوماتيكي  ناقل حركة  إلى 
كامل  حجم  ذات  سيدان  سيارة  بكونها  تتسم 
جتّسد التصميم الرياضي األنيق للعالمة التجارية، 
طويلة  عجالت  وقاعدة  للمحرك،  بارز  غطاء  مع 
السيارة  الشعور بقوة  يُعّمقان  بامتدادين قصيرين 

وحضورها الالفت.
وتأتي اجلودة في صميم سيارة G90 من جينيسيس، 
الصلب  على  املتانة  فائق  البدن  هيكل  ويحتوي 
جانب  إلى  باملئة،   52 بنسبة  القوة  عالي  املتطور 
200 متر من املواد الالصقة الهيكلية املعززة،  نحو 
أما تصميم نظام التعليق متعدد الوصالت فيقلل 
والعمودية  األفقية  امليل  زوايا  في  التغييرات 
جينيسيس  نظام  أن  حني  في  األمامية،  للعجالت 
للتعليق بالتحكّم الذكي، الذي يأتي مبيزة التحكم 
احلركات  مجموعة  يُدير  بالتخميد،  اإللكتروني 
الديناميكية النشطة لبدن السيارة، بسالسة ودقة، 

لضمان أعلى درجات الراحة أثناء ركوب السيارة.
الضجيج  مستويات  في  االنخفاض  سمة  وتُعتبر 
واالهتزاز واخلشونة األفضل في هذه الفئة، وهي من 

األمور التي مُتّيز طراز جينيسيس G90، الذي ينعم 
االهتمام  جرّاء  املقصورة  في  فائق  بهدوء  ركابه 
البالغ بالتفاصيل، ما يُعّد إجنازاً كبيراً في هذا اجملال 
السيارات  فئة  في  التحسني  مجاالت  من  احليوي 
البساطة  إضفاء  جرى  كما  املتميزة،  الفخمة 
هذا  في  الراحة  مزايا  على  البديهية  والوظيفة 
املتمحورة  التقنيات  في  وفرة  ملس  وميكن  الطراز. 
أنحاء املقصورة، من  الركاب في جميع  راحة  على 
وجّو  باجللوس  بالتحكّم  اخلاصة  املتقدمة  املزايا 
وشحن  للملتيميديا  بديهي  نظام  إلى  املقصورة 

األجهزة السلكياً.
وجتسد ُطرُز جينيسيس أربعة جوانب رئيسية عبر 
اإلنسانية عند كل  االحتياجات  توقع  احلرص على 
نقاط التماس بني الركاب والسيارة، وهذه اجلوانب 
الراقي،  واألداء  الوعي،  على  القائم  االبتكار  هي 
الباعثة على  العمالء  الرياضية، ومعاملة  واألناقة 
على  احلفاظ  إلى  وتسعى جينيسيس  االطمئنان. 
طرح  بعد  املتقنة  سياراتها  مجموعة  توسعة 
األسواق  إلى  بها  والوصول  املتميز،   G90 الطراز 

العاملية، ومنها سوق الشرق األوسط.

األوسط  الشرق  لهيونداي  اإلقليمي  املكتب  أقام 
خالله  مت  جينيسيس  عالمة  لتدشني  خاص  حفل 
وذلك  كلياً  اجلديدة   G90 جينيسيس  إطالق سيارة 
عن  ممثلون  بحضور  بأبوظبي  فيسيروي  فندق  في 
وشمال  األوسط  بالشرق  هيونداي  موزعي  جميع 

 G90 أفريقيا وذلك لتجربة اجليل اجلديد من سيارة 
من خالل البرنامج التدريبي احلصري “جيفت”.

 وقد مثَل فيرست موتورز، الوكيل احلصري لسيارات 
إحسان  السيد  البحرين،  مملكة  في  هيونداي 
علي  السيد  و  للشركة،  العام  املدير  شيشتي، 

الشركة،  لدى  للتسويق  املساعد  املدير  اخلزاعي، 
تسويق  أول  محلل  أفينيدو،  جيسيكا  السيدة 
البيع  مدير  ساركيس،  إلي  السيد  و  املنتجات، 
بالتجزئة، و السيد تشادي كفوري، املدير التنفيذي 

ملبيعات السيارات الفارهة.
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مذهلة عروضًا  تقدم  روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة 
أحالمك سيارة  إلقتناء  األمثل  الوقت  هو  اآلن  ليصبح  روفر  رجن  سيارات  على 

أعلنت شركة السيارات األوروبية، الوكيل احلصري لسيارات جاكوار الند روفر في 
مملكة البحرين، عن تقدمي عروض مغرية على سيارتي رجن روفر ورجن روفر سبورت، 
مما سيسمح لعشاق السيارات بشكل عام ومحبي رجن روفر بشكل خاص إغتنام 

الفرصة إلقتناء سيارة أحالمهم.
تقدمي  على  روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  حرص  منطلق  ومن 
روفر  رجن  متلك سيارة  باإلمكان  أصبح  الكرام،  لزبائنها  والعروض  اخلدمات  أفضل 

نظمت مجموعة إستثمارات الزياني فحص طبي ملوظفي اجملموعة وموظفي 
عقارات الزياني وذلك في بيت الزياني في الطابق السادس بتاريخ الثالث من 

شهر أغسطس 2016.  

 699 6,999 دينار بحريني ودفع أقساط شهرية بقيمة  مع دفعة أولية تبلغ 
36 شهر. بينما تتوافر سيارة رجن روفر سبورت مع  دينار بحريني على امتداد 
دفعة أولية بقيمة 5,999 دينار بحريني ودفع أقساط شهرية مببلغ 599 دينار 
بحريني على مدى 36 شهر. كما تقدم شركة السيارات األوروبية جاكوار الند 
سيارتهم  إستبدال  العمالء  يستطيع  حيث  مذهلة،  إستبدال  عروض  روفر 

احلالية وشراء أخرى جديدة مع إنتقاء اخلدمة التمويلية األنسب لهم.

جمموعة إستثمارات الزياين تنظم فحص طيب

الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  تألقت 
مملكة  في  روفر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
جوائز  لتوزيع  السنوي  احلفل  في  البحرين، 
األوسط  الشرق  ملنطقة  املتميز  التسويق 
التوالي،  على  الثالث  للعام  أفريقيا  وشمال 
للعام  مرموقة  جوائز  ثالثة  على  بحصولها  وذلك 

.2016/2015
الشرقي  القرم  وسبا  فندق  في  احلفل  أُقيم 
اخلميس  يوم  أبوظبي  مدينة  في  أنانتارا  بإدارة 
بالنجاحات  لإلشادة   ،2016 أغسطس   11 املوافق 
جاكوار  وكاالت  حققتها  التي  املتواصلة 
منطقة  في  دولة   28 على  املوزعة  روفر  الند 
املالية  للسنة  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
فقد  املتعددة،  اإلجنازات  تلك  ومع   .16/2015
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  تفوقت 
العديد من وكالء سيارات جاكوار الند  روفر على 

املنطقة. في  روفر 
متكنت  الشديدة،  املنافسة  من  الرغم  وعلى 

من  روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة 
حتقيق جناح باهر والتغلب على أقرانها في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على 
تدشني  أفضل  جائزة  على  حازت  حيث  التوالي، 
وجائزة  سبورت،  ديسكفري  روفر  الند  لسيارة 
أفضل  وجائزة   ،XF جاكوار  لسيارة  تدشني  أفضل 

اإلجتماعي. التواصل  استخدام لوسائل 
جائزة  أعقاب  في  اجلائزة  هذه  استالم  ويأتي 
السيارات  شركة  نالتها  التي  املتميز  التسويق 

السنوي  احلفل  روفر خالل  الند  األوروبية جاكوار 
التمّيز  الرابع لتوزيع جوائز جاكوار الند روفر في 
منطقة  مستوى  على   2015/2014 للعام 
تّوَج  حيث  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
البحرين  مملكة  في  روفر  الند  جتربة  مركز  إطالق 
التجريبية  املراكز  إلطالق  فعالية  أفضل  بلقب 
السيارات  شركة  نالت  كما   ،2015/2014 للعام 
أفضل  جائزة  أيضاً  روفر  الند  جاكوار  األوروبية 
اإلجتماعي  التواصل  ملواقع  مستخدمة  شركة 
ماسبق،  على  وعالوة   .2015/2014 للعام 
أيضاً  األوروبية  السيارات  شركة  تسلمت 
مجال  في  املميزة  إلجنازاتها  تقديرية  شهادة 

.2015/2014 العام  خالل  العامة  العالقات 
مديرة  الليدوني،  حنان  اآلنسة  حازت  كما 
جاكوار  األوروبية  السيارات  بشركة  التسويق 
أفضل  لقب  على  املاضي،  العام  روفر  الند 
بجدارة.   2015/2014 للعام  تسويق  مسؤول 

بشركة.  إلتحاقها  منذ  أنه  ويذكر 

التوايل على  الثالث  للعام  جوائز  بثالثة  تفوز  روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة 
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2016 الرياضية  مونتريو  لسيارة  خاصًا  تدريبيًا  برناجمًا  تنظم  للسيارات  الزياين 

أملانيا يف  بالبيانات  املوجه  التسويق  جمال  يف  التدريب  يتلقون  موتورز  فريست  موظفو 

احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  تلتزم 
والتدريب  الدعم  بتقدمي  ميتسوبيشي،  لسيارات 
بوفائها  والتزاماً  إبراز كفاءاتهم.  أجل  من  ملوظفيها 
العام  األداء  وتطوير  حتسني  يخّص  فيما  بوعودها 
الشرق  ميتسوبيشي  شركة  نظمت  للموظف، 
األوسط مؤخراً برنامجاً تدريبياً شمل جميع موظفي 
الزياني  شركة  في  املوظفني  وخدمات  املبيعات 

للسيارات.
وقد بدأ البرنامج املكثف والتفصيلي للبرنامج والذي 

واملوزع  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  قامت 
البحرين،  مملكة  في  هيونداي  لسيارات  احلصري 
مدينة  إلى  موظيفها  من  إثنني  بإرسال  مؤخراً 
في  التدريب  على  للحصول  بأملانيا  فرانكفورت 

بالبيانات. املوجه  التسويق  مجال 
أيام  لثالثة  املمتدة  التدريب  دورة  وأقيمت 
الذي  أوروبا  في  الرئيسي  هيونداي  مقر  في 
في  وشارك  أملانيا.  فرانكفورت،  مبدينة  يقع 
مساعد  اخلزاعي،  محمد  علي  السيد  الندوة 
الرحيم،  عبد  منى  والسيدة  التسويق،  مدير 
شركة  في  العمالء  عالقات  إدارة  مسؤولة 
شهادة  كالهما  استلم  حيث  موتورز  فيرست 

بنجاح. الدورة  إكمال 
احلصول  وأساليب  طرق  التدريب  دورة  وتناولت 
على قاعدة بيانات العمالء وربطها مع الوسائط 
اإلعالم  وسائل  وشبكات  كاملواقع  الرقمية 
احلاليني  العمالء  بإبقاء  التي تسهم  االجتماعية 
للشركات  ليتيح  مباشر،  تواصل  على  واحملتملني 
وتقدمي  وأشمل  أفضل  بشكل  العمالء  خدمة 

التجارية. العالمة  جتربة مميزة لهم مع 
مؤشر  بالبيانات  املوجه  التسويق  ويعتبر 
في  تساعد  أوسع  تسويقية  لرؤية  مساعد 

على  املوظفني  ومتكني  تدريب  أجل  من  تنظيمه  مت 
سيارة  وأداء  بخصائص  وتعريفهم  التقنيات  أحدث 
مت  والتي  ميتسوبيشي  من   2016 الرياضية  مونتيرو 

إطالقها مؤخراً. 
السالمة  تدابير  من  عدداً  البرنامج  وقدّم  كما 
واخلصائص واملميزات التي تسعى العالمة التجارية 

للوصول إليها على مستوى السوق.
شركة  عرض  صالة  في  البرنامج  ورشات  وأُقيمت 
املواضيع  على  خالله  التركيز  ومتّ  للسيارات،  الزياني 

من  النتائج  على  تبنى  التي  القرارات  صنع 
املتلقاة  أو  بالعمالء  املتعلقة  البيانات  حتليل 
و  أولية  بيانات  إطار  في  املعلومات  وجتمع  منهم. 
من  مباشرة  األولية  البيانات  جتمع  حيث  ثانوية، 
العمالء عند عمل دراسة استقصائية. أما جمع 
البيانات الثانوية يكون عبر نشاطات وآراء العمالء 
املواقع  وتصفح  اإلجتماعي  التواصل  في مواقع 

اإلنترنت. على  البحث  ومفردات  اإللكترونية 

التجارية  املناورة  مثل  واألداء  باملميزات  املتعلقة 
وأنظمة  السيارة  األوتوماتيكي في  النقل  وخاصية 
السيارة  هيكل  ورفع  تركيبها  متّ  التي  السالمة 

وغيرها.
الزياني  شركة  عام  مدير  صرح  ذلك،  على  وتعليقاً 
هدفنا  كان  ”لقد  قائال:  محمد  زكي  للسيارات 
الرئيسي من تنظيم مثل هذه الورشات هو مساعدة 
املستجدات  والفنيني على معرفة  العاملني  جميع 

حول هذا الشأن”.

من  جزء  وهي  موتورز،  فيرست  شركة  وتلتزم 
مجموعة استثمارات الزياني، إلتزاماً كلياً لتؤكد 
كعالمة  البحريني  السوق  في  هيونداي  مكانة 
بدون  اإلقتصادي  واخليار  فريدة  قيمة  متثل  جتارية 
بجودة  موتورز  فيرست  شركة  وتؤمن  منازع. 
متنح  فهي  ولهذا  التجارية  هيونداي  عالمة 
كافة  يشمل  احلياة  مدى  ضمان  عمالئها 

اخلاصة. هيونداي  سيارات  طرازات 
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رمضانية إعالمية  غبقة  تقيم  األوروبية  السيارات   شركة 

األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
في  جاكوار  لسيارات  احلصري  الوكيل 
نصفي  منوذج  عرض  عن  البحرين،  مملكة 
F-PACE لُيتيح للزبائن  من سيارة جاكوار 
املذهلة  السيارة  هذه  داخل  نظرة  إلقاء 
الداخلية  األجهزة  على  التعرف  بهدف 

املذهل. أدائها  تعزيز  في  التي تساهم 
خالل  من  السيارات  عشاق  وسيتمكن 
في  نوعه  من  والفريد  األول  العرض  هذا 
املوافق  األثنني  يوم  سيقام  الذي  املنطقة، 
في   2016 أغسطس   3 وحتى  يوليو   25
األوروبية جاكوار  السيارات  معرض شركة 
التصماميم  تخطي  من  بسترة،  روفر  الند 
F-PACE اجلديدة  اخلارجية لسيارة جاكوار 
املميزات  على  فاحصة  نظرة  وإلقاء  كلياً 
عرض  بالفعل  مت  وقد  بها.  تختص  التي 
هذا النموذج في أشهر معارض السيارات 
في  الدولي  السيارات  كمعرض  عاملياً، 
معرض  باسم  أيضاً  املعروف  فرانكفورت، 
جنيف  ومعرض  للسيارات،  فرانكفورت 
فسيحظى  اآلن،  أما  للسيارات.  الدولي 
بفرصة  البحرين  مملكة  وزوار  قاطني 
لإلطالع  اإلقليمي  املستوى  على  حصرية 
جاكوار  لسيارة  النصفي  النموذج  على 

.F-PACE
تعريف  الى  النصفي  النموذج  ويهدف   
الرائدة  التقنية  األنظمة  على  الزائرين 
حيث   ،F-PACE سيارة  في  جتتمع  التي 
بهيكلها  السيارة  نصف  عرض  يتم 
عمودياً  اآلخر  النصف  وجتريد  اخلارجي، 
احملرك  الى  وصوالً  إكسسواراته  من جميع 

الداخلية. والقطع 

السيارات  شركة 
تستعرض  األوروبية 

النصفي من  النموذج 
 F-PACE سيارة جاكوار 

البحرين يف مملكة 

للسيارات الزياين   شركة 
الفحص اجملاين  تطلق خدمة 

فوسو لشاحنات 
اخلدمات  أجود  بتقدمي  الدؤوب  التزامها  منطلق  من 
لعمالئها الكرام، قامت شركة الزياني للسيارات بتقدمي 
فحص مجاني لشاحنات فوسو خالل شهر أغسطس، 
أفضل  لتقدمي  للسيارات  الزياني  شركة  وتسعى 
ومن  االتساع،  في  اآلخذة  عمالئها  لقاعدة  اخلدمات 
شامالً  فحصاً  تقدمي  مت  اجملاني”  “الفحص  خدمة  خالل 
احملرك  فحص  ذلك  وشمل  فوسو،  لشاحنات  مجانياً 
وناقل احلركة ونظام الشاحنة الكهربائي وأسفل هيكل 
واستفاد   وغيرها.  اخلارجي  والهيكل  واملكيف  السيارة 
الغيار  قطع  على  الرائعة  اخلصومات  من  أيضاً  العمالء 
األصلية ورسوم العمل واتزان اإلطارات وخدمات القيمة 
املضافة األخرى. باإلضافة إلى أّن أول 150 عميالً حصلوا 
على خدمة تبديل زيت محركاتهم مجاناً، كما ومت توزيع 

قميص مجانّي في كّل موعد.
الشاحنات  صيانة  مدير  سعيد،  محمد  السيد  قال  و 

احلصري  الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  أقامت 
لسيارات جاكوار الند روفر في مملكة البحرين، غبقة ملمثلي 
الصحافة واإلعالم يوم الثالثاء املوافق 14 يونيو 2016 في 

معرضها الكائن بسترة.
املنتدب  العضو  الزياني  خالد  نواف  السيد  ورحب 
املدير  ييتس،  بول  والسيد  األوروبية،  السيارات  لشركة 
بالضيوف  لديها  املسؤولني  من  وعدد  للشركة،  العام 
الكرام، كما متت تهنئتهم بحلول شهر رمضان الكرمي. 
وشهدت الفعالية حضوراً كبيراً من اجلهات اإلعالمية، 
على  وتقدير  شكر  كبادرة  إستضافتهم  متت  حيث 
شركة  ومنو  جناح  في  ومساهمتهم  املستمر  دعمهم 

السيارات األوروبية جاكوار الند روفر املستمر.

أعلن  الذي  للسيارات  الزياني  شركة  لدى  واحلافالت 
عن تقدمي الشركة لهذه اخلدمة: “إّن حاجات ورغبات 
فهمها  أّن  نؤمن  ونحن  مستمر،  تغّير  في  عمالئنا 
واالبتكار من أجل حتقيقها يُفضي إلى تقدمي أفضل 
اخلدمات واملنتجات لعمالئنا الكرام، ولذلك؛ فإّن عرض 
فحص شاحنات فوسو اجملاني من ساهم في حتقيق 

ذلك، وقد القى إقباالً كبيراً من العمالء”، 

واستمتع املدعوون من احلضور مع فريق إدارة الشركة 
األوروبية للسيارات جاكوار الند روفر بالتواصل وجتاذب 
أطراف احلديث في جو يسوده اإلسترخاء والوئام وحتيط 
به األجواء الرمضانية العطرة، حيث مت تزويد الطابق 
تقليدي  ذات طابع عربي  بديكورات  املعرض  األول من 

ليعكس الروح الرمضانية البهيجة.
املعايير  مع  يتناسب  فاخر  بوفيه  تقدمي  مت  كما 
املعتمدة من قبل شركة السيارات األوروبية جاكوار 
وعالوة  وخدماتها.  منتجاتها  تقدمي  عند  روفر  الند 
سحوبات  في  كذلك  احلضور  شارك  ماسبق،  على 
متت من خاللها مكافأة الفائزين احملظوظني بعشرين 

جائزة حصرية.
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احلظ حيالف مالك سيارة 
رجن روفر بالفوز باجلائزة 

30,030 دوالر أمريكي  الكربى 
يف محلة ألف سبب وسبب 

الرمضانية  معنا  لتحتفل 
من شركة السيارات 

األوروبية جاكوار الند روفر

بأكرب رافعاتها الزياين للسيارات تزود شركة ناصر عبد حممد 

األوسط الشرق  مبنطقة  روڤر  الند  لدى  معتمد  مدّرب   أّول 
جواد، كرمي  بالسيارات،  الشغوف  والبحريين  إفريقيا   وشمال 

إهلامي مصدر  أرضي..  سلسلة  ضمن  فيلم  أحدث  ”بطل 

الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  مؤخرا  وقعت 
لواحدة  بيع  صفقة  ميتسوبيشي،  لسيارات  احلصري 
إم  بي  مجموعة  إنتاج  من  لديها  الرافعات  أكبر  من 

اإليطالية لشركة ناصر عبد محمد.
الثقيلة صغيرة  الرافعات  الرافعة PM36.5S من  وتعّد 
أيّة  على  تركيبها  إمكانية  على  ذلك  ويساعد  احلجم، 
وتضمن  العالي.  الهيكل  ذات  فيها  مبا  أخرى  شاحنة 
السمات الهيكلية لهذا الطراز أقصى قدر من الثبات 
باإلضافة إلى عمر افتراضي أطول حتى مع استخدامها  
ألداء األعمال الثقيلة بفضل نظام الدوران القوي واملتني 
مما  درجة    410 ارتفاع مبقدار  إلى  به حيث تصل  املزودة 

يسهل الوصول ألماكن العمل الصعبة.
اخلاص   PM36528S لطراز  األفقي  االمتداد  ويبلغ 
له  أّن  كما  مترا،   25.45 والعمودي  مترا   21.65 حوالي 
5,630 كلغ،  إلى  850 كلغ  تتراوح بني  قدرة رفع هائلة 
باإلضافة إلى أنّها متتلك ميزات أخرى من بينها كتلة 
جديد  عرضى  امتداد  ذراع  رفع  ونظام   HCD4 صمام 

ووصلة مزدوجة ومبرد الزيت وغيرها.
هي  اإليطالية   PM مجموعة  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
الرافعــات  الرائدة في مجال تصنيع  إحدى الشركات 
عــلى  تركيبهــا  يتــم  التــي  الهيدروليكيــة 
الشــاحنات، وقد صنعت على أساس قوي من التقنية 
الشريك  هي  للسيارات  الزياني  وشركة  واالبتكار. 

املزيد  مع  تعاونها مجدداً  روڤر عن  أعلنت شركة الند 
إطار  ضمن  املنطقة  في  التقليديني  غير  الروّاد  من 
MY- “أرضي املبتكرة  اإلقليمية  اتصاالتها   منصة 
سلسلة  من  املقبلة  احللقة  إلطالق  وذلك   ،”LAND
املرة،  هذه  وفي  إلهامي”.  مصدر  “أرضي..  أفالم 
الشغوف  البحريني  الشاب  جواد،  كرمي  سيتحدث 
في  روڤر  الند  قبل  من  معتمد  مدرّب  وأول  بالسيارات 
تفانيه  عن  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
املنطقة لتجربة الند  أول مركز من نوعه في  بناء  في 

روڤر، من الصفر.
إلهامي” جوهر  “أرضي.. مصدر  أفالم  وجتّسد سلسلة 
“أرضي  املبتكرة  اإلقليمية  روڤر  الند  اتصاالت  منصة 
وأبرز  العالمة  بني  تعاون  عن  عبارة  وهي   ،”MYLAND
في  اإلجنازات  أصحاب  من  امللهمة  الشخصيات 
اختالف  وعلى  أرضهم.  معالم  رسموا  ممن  املنطقة 
والكويت  ولبنان  وقطر  ُعمان  سلطة  بني  جنسياتهم 
مشتركة  واحدة  ميزة  هناك  واإلمارات،  والسعودية 
جتمع بينهم، حيث جنحوا جميعاً في التفوق وتخطي 
من  قوتهم  مستلهمني  إجنازاتهم  في  املألوف  حدود 

ثقافة وتراث أرضهم. 
في  دوراً  الذين لعبوا  أوائل األشخاص  ويعتبر كرمي من 
 ،)BIC( إجناح املركز املوجود في حلبة البحرين الدولية

الرسمي جملموعة PM في البحرين للسنوات الست 
املاضية. وتعتبر هي اجملموعة الرائدة في السوق في 
تصنيع الرافعات واملنصات اجلوية في البحرين، وقد 
الرافعات  من  عدد  للسيارات  الزياني  شركة  باعت 
اخلفيفة والثقيلة واملثبتة في الغالب على شاحنات 
يتراوح  التي  الثقيلة  والشاحنات  ميتسوبيشي 

وزنها بني 2 طن إلى 40 طن.
مع  التعاون  خالل  من  للسيارات  الزياني  وتضمن 
مجموعة PM أّن العديد من الشركات في البحرين 
تُستخدم  حيث  اجملموعة،  هذه  رافعات  ستقتني 
الرافعات املعروفة داخل اململكة بجودتها وصالبتها 
من  متنوعة  أعمال  وفي  املواقع  من  العديد  في 

مختلف القطاعات.

عام  في  األول  اليوم  منذ  املوقع  في  متواجداً  وكان 
2004. ومن خالل اجلمع بني عشقه ألرضه وشغفه 
قطعة  تشكيل  إعادة  في  كرمي  ساعد  بالسيارات، 
أرض فارغة في قلب صحراء الصخير لتصبح اليوم 

مضمار طرق وعرة في مركز جتربة الند روڤر. 

الوكيل  األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
في  روفر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
مؤنس  السيد  فوز  عن  البحرين،  مملكة 
للحملة  الكبرى  النقدية  باجلائزة  املردي 
لتحتفل  وسبب  سبب  “ألف  الرمضانية 
دوالر   30,030 مقدارها  بلغ  والتي  معنا”، 

أمريكي.
وقد متكن جميع الزبائن الذين قاموا بشراء 
أو الند روفر  أية سيارة من سيارات جاكوار 
ضمن  واملعتمدة  املستعملة  أو  اجلديدة 
رمضان  شهر  خالل   APPROVED برنامج 
السحب  لدخول  تلقائياً  التأهل  من  الكرمي 
مؤنس  السيد  فاز  فقد  وعليه،  الكبير. 
بعد  نقداً  أمريكي  دوالر   30,030 مببلغ 
شرائه لسيارة رجن روفر 2016 جديدة كلياً.

العضو  الزياني،  خالد  نواف  السيد  وقام 
مديرة  الليدوني،  حنان  واآلنسة  املنتدب، 
مؤنس  بالسيد  بالترحيب  التسويق  قسم 
في  لهم  اجلائزة  شيك  وبتقدمي  وعائلته 
الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  معرض 
روفر في سترة وذلك في يوم الثالثاء املوافق 

26 يوليو 2016.
املنتدب  الزياني، العضو  وقدم السيد نواف 
التهنئة  األوروبية،  السيارات  لشركة 
باجلائزة  فوزه  مبناسبة  مؤنس  للسيد 

الكبرى وأعقب بقوله:  النقدية 
قدمت  اجلديدة،  لسيارته  شرائه  وعند 
مؤنس  للسيد  األوروبية  السيارات  شركة 
تشمل،  اجملانية  اخلدمات  من  مجموعة 
باقة صيانة، وضمان على السيارة، وخدمة 
سنوات،   5 ملدة  الطريق  على  املساعدة 
مجاناً  النوافذ  وتظليل  وتسجيل،  وتأمني، 

كذلك.
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أغسطس   12 في  وذلك  القدم  كرة  دورة  الزياني  استثمارات  مجموعة  نظمت 
أقسام  جميع  من  فرق  ثمانية  الدورة  في  شارك  وقد  عالي.  نادي  في   2016
الزياني  استثمارات  مجموعة  فريق  النهائية  املباراة  الى  تأهل  وقد  اجملموعة. 
في  الزياني  استثمارات  مجموعة  فريق  فاز  وقد  للعقارات،  الزياني  وشركة 

مبملكة  هيونداي  لسيارات  احلصري  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  موظفي  أحد  شارك 
التي  الورشة،  استمرت  وقد  سيول.  الكورية  العاصمة  في  تدريبية  ورشة  في  البحرين، 
السيد  فيها  وشارك  أيام،  ثالثة  ملدة  سيول،  في  هيونداي  لشركة  الرئيسي  املقر  في  أقيمت 
حصل  وقد  موتورز.  فيرست  شركة  عن  ممثالً  البشرية،   املوارد  موظف  الشيخ،  عقيل  صالح 
املركبات  بيع  على  الورشة  ركزت  وقد  بنجاح.  الورشة  إكماله  بعد  تقديرية  شهادة  على 
حتسني  إلى  يهدف  إلكتروني  برنامج  استخدام  طرق  على  التعرف  ذلك  في  مبا  التجارية 

العمالء. خدمة 

السيد  العب  أفضل  جائزة  منح  وقد  الترجيح.  بضربات  النهائية  املباراة 
إلى  حارس  أفضل  وجائزة  للعقارات،  الزياني  شركة  من  خلف  حسني 
إلى  هداف  أفضل  وجائزة  الزياني  استثمارات  مجموعة  من  مهدي  السيد 

للعقارات. الزياني  عمار حسن من شركة  السيد 

الزياين لكرة القدم 2016 الزياين تفوز بدورة  جمموعة استثمارات 

موظف يف فريست موتورز حيضر ورشة تدريبية
يف العاصمة الكورية سيول 
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 اشرت سيارة واحصل على
 فرصة الفوز بأخرى جمانا مع

للسيارات الزياين  شركة 
لزبائنها،  اخلدمات  أفضل  تقدمي  منطلق  من 
احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
الرمضاني  عرضها  عن  ميتسوبيشي،  لسيارات 
القيمة  ذات  واخلدمات  السيارات  على  املميز 
للترحيب  حصرية  عروضا  يشمل  والذي  املضافة 

املبارك.  رمضان  بشهر 
خالل  احلصري  العرض  هذا  الشركة  أطلقت  وقد 
لتتيح  والعبادات  الطاعات  شهر  املبارك؛  الشهر 
األحالم  سيارة  على  احلصول  فرصة  للعمالء 
نفسه  الوقت  في  وتؤهلهم  مغرية،  بأسعار 
سيارة  وهي  الكبرى  اجلائزة  على  السحب  لدخول 

301 جديدة. بيجو 
مدير  قال  العرض،  هذا  حول  تعليقه  معرض  وفي 
محمد  السيد  للسيارات  الزياني  شركة  عام 
للسيارات  الزياني  تطلق  عام،  كل  “كعادتها  زكي: 
إنّنا  السنة؛  شهور  أفضل  في  عروضها  أفضل 

تقدمي  إلى  عام  كّل  من  رمضان  شهر  في  نهدف 
الكرام على سياراتنا من  لعمالئنا  العروض  أفضل 
وبيجو  ميتسوبيشي  البارزة  التجارية  العالمات 
فوسو  ميتسوبيشي  وشاحنات  جي  إم  وسيارات 

كانتر”.
وأضاف: “يسرنا أن نقدم لعمالئنا مجددا مجموعة 
االستفادة  ميكنهم  والتي  املغرية  العروض  من 
أيٍّ من  زيارة  عبر  املبارك   رمضان  منها خالل شهر 

إلى  باإلضافة  أحالمهم  سيارة  وإيجاد  معارضنا 
301 جديدة”. فرصة الفوز بإحدى سيارتي بيجو 

العام  منذ  تأسست  والتي  الشركة  وتسعى 
في  بالنجاحات  حافال  طريقا  وقطعت   1994
ترتأيها  التي  أهدافها  حتقيق  نحو  الدائم  سعيها 
أفضل  توفير  إلى  عاما،   20 منذ  إدارتها  ووضعتها 
املنتجات واخلدمات في مجال السيارات لعمالئها 

التجاريني. وغير  التجاريني 

هيونداي تعتزم طرح سيارتها اهلجينة أيونيك يف الشرق األوسط خالل 2016
من  شحنات  تسليم  في  البدء  هيونداي  تعتزم 
أسواق  إلى  “أيونيك”  الثورية  اجلديدة  سيارتها 
الشرق األوسط قبل نهاية العام احلالي، وذلك في 
السيارة  لهذه  العاملية  للمبيعات  اإلطالق  أعقاب 
العاملة ببدائل الوقود، رسمياً خالل يوليو املاضي.
وتُعتبر “أيونيك”، التي ُعرضت ألول مرة في معرض 
أول  املاضي،  مارس  شهر  في  للسيارات  جنيف 
إنتاج جتاري من هيونداي قامت الشركة بهندسته 
نظم  إلطالق  منصة  ليغدو  الياء  إلى  األلف  من 
نظام  على  االعتماد  من  بدالً  احلركة،  لقوى  بديلة 
طرز  بتشكيلة  “أيونيك”  وتأتي  واحد.  حركة  قّوة 
واحداً  تضمينه  ميكن  مشترك  موحد  هيكل  ذات 
أكثر  على  املستندة  احلركة  لقوى  نظم  ثالثة  من 
وهي  الوقود،  لبدائل  بها  املوثوق  املتاحة  التقنيات 
النظام الهجني، والنظام الهجني القابل للشحن 
بالقابس الكهربائي، والنظام الكهربائي بالكامل.
ومن املنتظر أن تصل شحنات من طرازي السيارة 
الكهربائي  والنظام  الهجني  بالنظام  العاملني 

والشرق  إفريقيا  أسواق  من  عدد  إلى  بالكامل 
دول  بسوق  بدءاً  اجلاري،  العام  أواخر  األوسط 
مجلس التعاون اخلليجي، وذلك بتركيز أكبر على 

الطراز الهجني من السيارة.
وبهذه املناسبة، أكّد مايك سونغ، رئيس عمليات 
الشّك  أن  األوسط،  والشرق  إفريقيا  في  هيونداي 
السيارات  تشغيل  على  الوقود  بدائل  قدرة  حيال 
معتبراً  تضاءل”،  “قد  القريب  املستقبل  في 
من  تأخذنا  التي  “الطريق  أن  نفسه  الوقت  في 
يزال  ال  نكون  أن  نريد  حيث  إلى  اآلن  نحن  حيث 
يشهد  أن  “نتوقع  وقال:  الغموض”.  يكتنفها 
الطاقة  نحو  تدريجياً  حتركاً  السيارات  قطاع 
واألكثر  األنظف  اخليار  باعتبارها  الكهربائية 
في  بقّوة  املطروح  السؤال  بات  فيما  كفاءة، 
الطاقة  توليد  كيفية  حول  يدور  الراهن  الوقت 
السيارات  تشغيل  في  الستخدامها  وتخزينها 

الكهربائية”.
وأشار سونغ إلى أن “أيونيك” هي “السيارة األولى 

التي ميكن تشغيلها بثالثة خيارات من التقنيات 
تلبية  وتستطيع  كفاءتها  ثبتت  التي  احلديثة 
بدالً  واملستهلكني،  األسواق  مختلف  احتياجات 
واحد  تقني  خيار  إلى  اللجوء  على  إجبارهم  من 

للقيادة”.
محرك  على  الهجينان  “أيونيك”  طرازا  ويشتمل 
بنزين من نوع “كابا” بسعة 1.6 لتر عامل باحلقن 
املباشر للوقود، ومعّدل ليتناسب مع االستخدام 
الهجني. ويأتي احملرك العامل بالبنزين في النظام 
كهربائي  مبحرك  مقترناً  بالكامل  الهجني 
بقّوة  السيارة  النظاُم  ليزوِّد  كيلوواط،   32 بقدرة 
القدرة  من  كيلوواط   103.6 تبلغ  مشتركة 
من  متر  نيوتن   265 إلى  يصل  وما  الكهربائية 
أيون  الليثيوم  بطارية  أن  حني  في  الدوران،  عزم 
ساعّي،  كيلوواط   1.56 قدرتها  البالغة  بوليمر، 
السيارة  متكّن  اخللفية،  املقاعد  أسفل  واملثبتة 
إياها  مانحة  بالكامل،  الكهربائية  القيادة  من 

عزَم دوران ثابتاً.
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الوكيل  األوروربية،  السيارات  شركة  واصلت 
في   BMW جملموعة  املعتمد  واملوزع  احلصري 
للسنة  “األحالم”  جمعية  مع  شراكتها  البحرين، 
في  املؤسستان  رعت  فقد  التوالي.  على  الرابعة 
ألطفال  أرباحه  ستعود  مزاداً  املبارك  رمضان  شهر 
أو  موهنة  بأمراض  املصابني  “األحالم”  جمعية 

. مستعصية
استضاف املزاد الذي جمع لألطفال أكثر من 2800 
دينار بحرينّي الكوميدي ومنّسق األغاني البحريني 
قضية  في  املساهمة  جانب  فإلى  العرادي.  عمران 
نبيلة، فاز مقّدم أعلى سعر في املزاد برحلة العمر 

قامت شركة »فيرست موتورز«، الوكيل واملوزع احلصري 
لسيارات هيونداي في اململكة، بتوسعة استثماراتها 
في اململكة وذلك عبر افتتاح معرض جديد مخصص 

للسيارات املستعملة بالعكر في سترة.
في  امللحوظ  النمو  لدعم  اجلديد  املعرض  ويهدف 
بتغطية  يسهم  كما  واملبيعات  التسويق  أنشطة 
احتياجات نسبة كبيرة من العمالء في جميع أنحاء 
من  كبيرة  مجموعة  اجلديد  املعرض  ويوفر  البحرين. 
التجارية  واملركبات  املستخدمة  هيونداي  سيارات 

نتيجة للطلب املتزايد عليها. 
ويعتبر املعرض اجلديد خطوة هامة لشركة »فيرست 
موتورز« لتلبية احتياجات جميع العمالء الذين يرغبون 

العمالء  وجتربة  املعارض  مركز   ،BMW Welt إلى 
ميونيخ،  في  للمصنّع  التابع  الوظائف  متعّدد 
أحدث  فيه  تُعرض  الذي  املركز  هذا  ويقع  أملانيا. 
مقربة  على   BMW ودرّاجات  سيارات  من  الطرازات 

من متحف BMW ومقرّ الشركة.
عام  مدير   ،Paul Yates قال  املناسبة،  هذه  وفي 
اجملتمع  من  جزء  “نحن  األوروبية:  السيارات  شركة 
البحرينّي ونسعى دوماً إلى ردّ اجلميل، ال سيما في 
لكّن  والكرم.  العطاء  زمن  الفضيل،  رمضان  شهر 
ملهمة  مؤسسات  خالل  من  إال  يتحقق  ال  عملنا 
فرصة  لنا  أتاحت  التي  “األحالم”  جمعية  مثل 

بشراء أفضل السيارات املستعملة وكذلك للشركات 
التي تعتمد على مركبات هيونداي التجارية بأفضل 

األسعار.
وسيتمكن العمالء من شراء السيارات املستخدمة 
 H-Promise Program العاملي  هيونداي  برنامج  عبر 
وذات  معتمدة  لسيارات  الزبائن  امتالك  يضمن  الذي 
جودة عالية وبأفضل حاالتها. كما يوفر هذا البرنامج 
شفافية كاملة تعزز الثقة وراحة البال جلميع العمالء.
شيشتي:  إحسان  للشركة  العام  املدير  وقال 
السيارات  لبيع  اخملصص  اجلديد  معرضنا  »سيمكن 
هيونداي  مركبات  شراء  من  العمالء  املستعملة، 
من  واالستفادة  املستخدمة  السيارات  أو  التجارية 

العمل مع األطفال األمّس حاجة إلينا. وسننّظم 
أثر  إحداث  بهدف  متعددة  أنشطة  باستمرار 

إيجابّي في مجتمعنا.”  
جمعية  مع  األوروربية  السيارات  شركة  تعاونت 
حتدي  فيها  مبا  املناسبات،  من  عدد  في  “األحالم” 
الوكيل  فيه  رعى  الذي  يوماً”   30 في  حلماً   30“
طفلني   BMW جملموعة  املعتمد  واملوزع  احلصري 
سنوات   4 مرّت  وقد  املبارك.  رمضان  شهر  خالل 
السيارات  شركة  جهود  تضافر  على  اآلن  إلى 
في  الفرح  لنشر  “األحالم”  وجمعية  األوروربية 

نفوس األطفال.

املعهودة..  البيع  بعد  ما  وخدمات  الصيانة  خدمات 
العاملية لعالمة هيونداي  للمعايير  باتباعنا  نحرص 
على حصول زبائننا ألفضل اخلدمات وضمان راحتهم 

الكاملة«.
وأضاف: »يعد املعرض اجلديد فرصة فريدة للعمالء 
لبيع سياراتهم من هيونداي عبر  يتطلعون  الذين 
نطمئن  شخصياً..  البيع  عناء  تكبد  ودون  املعرض 
بحصولهم  احملدودة  امليزانية  ذوي  الزبائن  جميع 
على أفضل الصفقات لدينا إضافة لتوفير ضمان 
يشمل جميع سياراتنا املعتمدة.. نأمل أن يستفيد 
املعرض  في  املوفرة  والعروض  اخلدمات  من  زبائننا 

اجلديد«.

 شركة السيارات األوروبية حتقق األحالم يف شهر رمضان املبارك

بسرتة“ والتجارية  املستخدمة  للسيارات  معرضًا  تفتتح  موتورز  فريست 
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البنية  عن  النقاب  موتور  هيونداي  شركة  كشفت 
الهيكلية ونقاط التركيز واألفكار األولى خملتبر مشروعها 
أيونيك”،  واملسّمى “مشروع  التأسيس في كوريا،  حديث 
وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى استكشاف حلول 
واملشاريع  واألبحاث  االبتكار  عبر  املستقبلية  التنقل 

األكادميية.
ومن املقرّر أن يعمل اخملتبر، الذي يشكّل جزءاً من برنامج 
الذي  والتطوير  لألبحاث  األجل  طويل  أيونيك  مشروع 
اقتراح  على  املاضي،  مارس  في  عنه  هيونداي  أعلنت 
التنقل  مجال  في  مبتكرة  ومفاهيم  لتقنيات  أفكار 
مؤسسة  مبثابة  اخملتبر  هذا  يكون  وسوف  املستقبلي. 
لالبتكار املفتوح تتيح التعاون في هذا اجملال بني هيونداي 

وهيئات أكادميية وجامعات.
التنفيذي  النائب  تشو،  وُنهونغ  أعرب  املناسبة،  وبهذه 
عن  باإلعالن  سروره  عن  موتور،  هيونداي  في  للرئيس 
افتتاح مختبر مشروع أيونيك، الذي قال إنه يوّسع جهود 
وزيادة  املستقبلي  التنقل  فهم  إلى  الرامية  هيونداي 
التأثير اإليجابي في مفهوم “احلرية في التنقل”، وأضاف: 
النظري  الفهم  بتعزيز  موتور  هيونداي  تقوم  “سوف 
والعملي للتنقل في املستقبل، واالبتكار لتطوير حلول 

موتورز،  فيرست  شركة  شاركت 
هيونداي  لسيارات  احلصري  الوكيل 
الغبقة  في  البحرين،  مبملكة 
البحرين  جمعية  أقامتها  التي 
الصغيرة  املؤسسات  لتنمية 
البحرين،  باب  في  واملتوسطة 
املؤسسات  من  عدد  قامت  حيث 
عدد  بعرض  واملتوسطة  الصغيرة 
باإلضافة  وخدماتها  منتجاتها  من 

امللهمة. لقصصهم 
موتورز  فيرست  شركة  كانت  وقد 
الفعالية  خالل  السحب  من  جزءاً 
عن  عبارة  جوائز  منح  مت  وقد 
البحرين  بنك  من  الهيرات  شهادات 
كجزء  وذلك  الضيوف،  إلى  والكويت 

للفعالية. رعايتها  من 

بحضور أكثر من 35 شخص من مالكي فيراري، أقامت فيراري  البحرين حفل 
 25 املوافق  األربعاء  يوم  وذلك  البيع  مابعد  خلدمات  فيراري  لفريق  ومميز  خاص 
مايو في نادي كابيتال كلوب في مرفأ البحرين املالي الذي استضاف حشد من 

الضيوف واملنظمني. 
لطرازات  األصلية  الغيار  لقطع  خاص  معرض  احلفل  هامش  على  وأقيم  كما 

فيراري إلى جانب إكسسوارتها اخلاصة.  
وقد افتتح احلفل بالترحيب بكبار الشخصيات من الضيوف الذين حصلوا على 

أمناط  لتناسب  خصيصاً  مصممة  مستقبلية  تنقلية 
احلياة لدى عمالئنا”.

ومن املنتظر أن تتخصص أعمال اخملتبر في أربعة مجاالت 
وأي  وقت  أي  التنقل في  استخدام وسائل  تشمل حرية 
أثناء  اليومية  احلياة  شؤون  مع  التواصل  وحرية  مكان، 
التنقل، والتحرر من احلوادث واملتاعب، والتحرر من التلوث 

البيئي وهدر الطاقة.
وسيقود مختبر مشروع أيونيك الدكتور سون جونغ لي، 
األستاذ في جامعة سول الوطنية ورئيس املعهد الكوري 
فريق  والذي سيدعمه  املستقبلية،  واألبحاث  للتصميم 
من عشرة باحثني وعشرة مستشارين خبراء. وقد أصدرت 
من  يتألف  الذي  اجلمعي،  إنتاجها  أول  بالفعل  اجملموعة 
الكبرى  املستقبلية  التوجهات  على  يشتمل  ملخٍص 
التي يُحتمل أن تؤثر في صناعة السيارات في العام 2030.
ذي  اجملتمع  املستقبلية  التوجهات  كبرى  وتشمل 
االقتصادي  احلياة  بنمط  يُعرف  وما  املفرط،  التواصل 
التمّدن  عن  فضالً  السلطة،  في  والالمركزية  املعاصر، 
واسع النطاق، وهي توّجهات ترسم رؤية مختبر مشروع 
أيونيك للعالم، ُمبيِّنة كيفية تفاعل وسائل التنقل مع 

كل واحد منها.

أيونيك لدفع عجلة االبتكار هيونداي تكشف عن خمترب  مشروع 

موتورز  فريست 
 تشارك يف غبقة
البحرين  مجعية 

املؤسسات  لتنمية 
واملتوسطة الصغرية 

فرياري يورو موتورز تقيم حفل خاص لفريق فرياري خلدمات مابعد البيع 
فرصة لتعزيز تواصلهم مع مالكي فيراري واالستمتاع بهذا املعرض واإلطاللة 
الرائعة للبحرين. كما مت مناقشة أهم تسهيالت وخدمات ما بعد البيع التي 
حترص فيراري على تقدميها لكل ممثليها حول العالم وتوضيح أية تساؤالت متت 

إثارتها من قبل مالكي فيراري. 
ولقد كانت األمسية منصة هامة مت خاللها تقدمي املدير اجلديد خلدمات ما بعد 
واملنتجات اخلاصة  والذي استعرض عروض اخلدمات  البيع السيد روجيه هيلو 

واملميزة وذلك تقديراً للجهود املستمرة لعائلة فيراري في مملكة البحرين. 



استثمارات  مجموعة  موظفو  تنافس  وتنافسية،  بهيجة  أجواء  ضمن 
والتي  للبولينغ  الزياني  إستثمارات  مجموعة  بطولة  ضمن  الزياني 
كجزء  الفعالية  هذه  مثل  تنظيم  ويأتي  التجاري.  الدانة  مبجمع  أقيمت 

موظفيها.  بني  العالقة  أواصر  تقوية  على  اجملموعة  حرص  من 
من  باروال  لوي  الالعب  التتويج  منصة  إعتلى  الرجال،  منافسات  وضمن 

اخليري  السنوي  حفلها  باململكة  اإليطالية  السفارة  أقامت 
فيراري  قسم  من  بدعم  بول”  جاريتي  ايتاليان  غراند  “ذي  واالجتماعي 
وقد  راديسون.  فندق  في  مايو   20 في  األوروبية  السيارات  بشركة 
لدعم  جتمعوا  الذين  اجملتمع  أفراد  من  نخبة  حضور  الفعالية  شهدت 

املركز  في  جاء  الذي  موتورز  يورو  من  سابيش  الالعب  يليه  موتورز  يورو 
حل  الذي  الزياني  إستثمارات  مجموعة  من  النجار  زهير  والالعب  الثاني 
السيدات  ببطولة  موتورز  يورو  من  آن  تشيري  الالعبة  فازت  حني  في  ثالثاً 
ثانياً  وفرانسيس  جونالني  للسيارات  الزياني  شركة  من  الالعبتان  وحلت 

التوالي.  على  وثالثاً 

تي  كاليفورنيا  فيراري  سيارة  عرض  احلفل  خالل  ومت  اخليري.  احلدث  هذا 
وشارك  كما  وفخامتها،  بجمالها  احلضور  أبهرت  والتي  كلياً  اجلديدة 
هذا  في  للمشاركة  خصيصاً  إيطاليا  من  جاءت  باليه  فرقة  خاللها 

احلدث.

الزياين استثمارات  جملموعة  البولينج  بطولة  يف  تنافسية   أجواء 

إيتاليان جارييت بول “ذي غراند  النجمة الساطعة يف احلفل اخلريي   ”كاليفرونيا يت: 
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 شركة فريست موتورز حتتفل مبناسبة القرقاعون

فائزان حمظوظان حيصالن على سياريت بيجو 301

أقامت شركة فيرست موتورز، الوكيل واملوزع احلصري 
إحتفالية  البحرين،  مملكة  في  هيونداي  لسيارات 
في   2016 يونيو   18 املوافق  السبت  يوم  القرقاعون، 
حيث  املعامير  منطقة  في  موتورز  فيرست  معرض 
ترفيهية  بفعاليات  مليئة  بليلة  املدعوون  استمتع 

مختلفة.  
ونظمت شركة فيرست موتورز هذه اإلحتفالية ضمن 
الكرمي حيث وضعت  رمضان  اإلحتفال بشهر  سياق 
واألنشطة  الفعاليات  من  العديد  يتضمن  برنامج 
التي تناسب جميع األعمار. وكجزء من التزام الشركة 
استعراض  أقيم  البحرينية،  باملناسبات  باإلحتفاء 

احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
البحرين،  مملكة  في  وبيجو  ميتسوبيشي  لسيارات 
الذي  السحب  في  احملظوظني  الفائزين  اسمّي  عن 
عن  اإلعالن  ومتّ  املبارك.  رمضان  شهر  خالل  أقيم 
اسميهما في صالة عرض شركة الزياني للسيارات 

باملعامير.
بسيارة  كاظم  وُهمى  فيالنويفا  إلني  من  كّل  وفاز 
وذلك  منهما  واحدة  لكّل   301 بيجو  طراز  جديدة 
خالل  اطالقه  متّ  الذي  احلصري  العرض  من  كجزء 
فرصة  للعمالء  أعطى  والذي  املبارك  رمضان  شهر 
شراء أيّة سيارة من شركة الزياني للسيارات بسعر 
مغري والتأهل في الوقت ذاته لدخول السحب على 

اجلائزة الكبرى وهي سيارة بيجو 301.
الزياني  شركة  عام  مدير  عّلق  السحب،  وبعد 
للسيارات السيد محمد زكي بقوله: “ نحن سعداء 
للغاية باإلقبال وردود الفعل على احلملة الرمضانية 
لتهنئة  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  وأود  العام،  لهذا 

الفريسة التراثي، كما تسنى للسيدات وضع أجمل 
نقوش احلناء على أيديهن، في أجواء مفعمة بالتراث 

والتقاليد البحرينية العريقة.  
شيشتي،  إحسان  السيد  قال  املناسبة  وبهذه 
املدير العام لشركة فيرست موتورز: “لقد كان حدثا 
املميزة  والبرامج  املثيرة  باألنشطة  مليئأ  مبهجاً، 
حيث سررنا بتواجد العائالت واألصدقاء واألحباء معاً 
للمشاركة في هذه الليلة .وأود أن أغتنم هذه الفرصة 
ألشكر جميع من ساهم في إجناح هذه اإلحتفالية 

الرمضانية.”
من  جزء  وهي  موتورز،  فيرست  شركة  وتلتزم 

لتؤكد  كلياً  إلتزاماً  الزياني،  استثمارات  مجموعة 
كعالمة  البحريني  السوق  في  هيونداي  مكانة 
بدون  اإلقتصادي  واخليار  فريدة  قيمة  متثل  جتارية 
منازع. وتؤمن شركة فيرست موتورز بجودة عالمة 
هيونداي التجارية ولهذا فهي متنح عمالئها ضمان 
مدى احلياة يشمل كافة طرازات سيارات هيونداي 

اخلاصة.
تفضلوا بزيارة معرض فيرست موتورز في منطقة 
 17121121 رقم  هاتف  على  اإلتصال  أو  املعامير 
للمزيد من اإلستفسارات أو حلجز قيادة جتريبية ألي 

من سيارات هيونداي. 

فيالنويفا  إلني  السحب  في  احملظوظني  الفائزين 
وُهمى كاظم”.

وأضاف: “لقد كانت سعادتي كبيرة برؤية الفرحة 
واإلثارة التي أظهرها الفائزان عندما اتصلت بهما 
شخصيا ألنقل لهما هذا اخلبر السار؛ لقد كان 

بالفعل شهر رائع من العطاء”.
وانطلقت شركة الزياني للسيارات في عام 1994 
بخطط طموحة وضعتها إدارة الشركة للوصول 
ملوقع ريادي في مجال السيارات باململكة. واليوم 
العديد  متثل  للسيارات  الزياني  شركة  أصبحت 
صناعة  مجال  في  العاملية  الشركات  كبار  من 
اليابانية  السيارات  صناعة  فعمالقة  السيارة. 
الفرنسية  والعالمة  “ميتسوبيشي”،   شركة 
املشهورة في صناعة السيارات “بيجو”، ومصنع 
عدد  هي  جي”  “ام  العريق  البريطاني  السيارات 
من األسماء العاملية التي جتمعها شركة الزياني 

للسيارات حتت مظلتها. 

واملوزع  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  أعلنت 
البحرين،  مملكة  في  هيونداي  لسيارات  احلصري 
سالم  عبداملنعم  أحمد  السيد  فوز  عن  مؤخراً 
في  كلياً  جديد   6 آيفون  بجهاز  مبارك  أحمد 
على  الرمضانية  الكبير”  هيونداي  “عرض  مسابقة 

االنستقرام.  
ألي من سيارات  إلتقاط صورة  املسابقة  وتضمنت 
هيونداي، في معرض فيرست موتورز أو في أي مكان 
االنستقرام  على  ومشاركتها  البحرين،  مملكة  في 
إعادة نشر  ومت   ،#SnaptheHyundai ووضع هاشتاغ 
على  موتورز  فيرست  بحساب  املشارِكة  الصورة 
االنستقرام  hyundaibahrain@. ومت إختيار الصورة 
الفائزة بناًء على أكثر عدد إعجابات  التي حصلت 
رمضان  شهر  طيلة  املسابقة  واستمرت  عليها. 
من  أجواء  فأضفت   2016 يوليو   10 وحتى  املبارك 

البهجة والترقب خالل فترة العيد باململكة.

 فريست موتورز تعلن عن الفائز
 يف مسابقة عرض هيونداي

 الكبري على االنستقرام
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First Motors, the exclusive distributor 
of Hyundai vehicles in the Kingdom of 
Bahrain, hosted Gurgaon festivities on 
Saturday, the 18th of June at its showroom 
in Ma’ameer where guests enjoyed an 
evening filled with entertaining events.
In celebration of the cultural importance 
of the Holy Month of Ramadan, First 
Motors created a program that included 
a number of shows and activities which 
was significant in making memorable 
moments for visitors of all ages alike. As 
part of the company’s dedication towards 
celebrating the local culture, a traditional 
Bahraini Fraisa Dance was performed 

and ladies were provided with the 
delight of artistic Henna painting. Whilst 
socializing in a traditional atmosphere, 
guests were also treated to a photo shoot 
with a falcon. 
Speaking on this occasion, Mr. Ahsan 
Chishty, the General Manager of First 
Motors said: “It has been a truly joyous 
event filled with exciting activities and 
programs and it was extremely special 
to have families, friends and loved 
ones come together to take part in 
this homely event. I would like to take 
this opportunity to thank everyone who 
helped organise this culturally iconic 

evening.”
First Motors, part of AlZayani Investments 
group, is fully committed to demonstrating 
to the Bahrain market that Hyundai is 
the brand that represents unique value 
for money without compromise. Their 
confidence in Hyundai is demonstrated 
through their sensational Lifetime 
Warranty that is offered on the entire 
range of Hyundai passenger vehicles. 
For more information or to book a test 
drive of any of the fabulous range of 
Hyundai vehicles, visit the First Motors 
showroom in Ma’ameer or you can also 
call 17 121 121.

FIRST MOTORS HOSTS ENTERTAINING GURGAON CELEBRATIONS 

Providing customers with only the best 
services in the region, Zayani Motors, 
the exclusive dealers of Mitsubishi and 
Peugeot in the Kingdom of Bahrain, 
recently announced the names of two 
lucky winners  of the raffle draw held 
during the Holy Month of Ramadan.  The 
winners were announced in the Zayani 
Motors showroom at Ma’ameer.
Ellen Villanueva and Huma Khadim each 
won ‘A Brand New Peugeot 301’. This 
raffle draw was part of the exclusive offer 
during the month of Ramadan, which gave 
customers a chance to buy any car from 
Zayani Motors at an attractive price and at 
the same time entitled the new car owners 
to be eligible for a raffle draw for  the grand 
prize of a new Peugeot 301.

Mohammed Zaki, General Manager of 
Zayani Motors, commented during the 
raffle draw, “We are extremely pleased 
at the turnout and response  to this year’s 
campaign. A large number of customers 
visited the showroom and benefitted from 
the campaign. I take this opportunity  to 
congratulate  the winners, Ellen Villanueva 
and Huma Khadim.” 
“I had the wonderful opportunity to witness 
their excitement and joy when I personally 
called them to convey the good news. 
This truly has been a wonderful month of 
giving,” he added. Established in 1994, 
ZayaniMotors has come a long successful 
way with its continuous progress to fulfill 
its goals that management had envisioned 
and meticulously set 20 years ago.

First Motors, the exclusive dsitributor of 
Hyundai vehicles in the Kingdom of Bahrain, 
announced Ahmed Abdulmaghnem Salem 
Ahmed Mubarak as the winner of the 
new iPhone 6 in the “Hyundai Big Offer” 
Ramadan competition on Instagram.
The competition required paticipants to 
snap any Hyundai car to win an iPhone. The 
photo was to be then posted on Instagram 
using the hashtag #SnaptheHyundai, which 
was then reposted onto www.instagram.
com/hyundaibahrain and the photo with the 
highest likes wins the iPhone 6.

2 LUCKY WINNERS WALK AWAY WITH A BRAND NEW PEUGEOT 301

FIRST MOTORS ANNOUNCED THE 
WINNER OF HYUNDAI BIG OFFER 

ON INSTAGRAM AS PART OF 
THEIR RAMADAN CAMPAIGN



The much anticipated and spectacular social event held annually by 
The Italian Embassy in Bahrain with the support of Ferrari at Euro 
Motors took place on 20th May at Radisson Hotel Ballroom. The high 
end event, with an elite audience, traditionally blends culture and art 
for a noble charitable cause. The event theme differs every year and 
is one of the most anticipated annual occasions. This year’s issue, 
featured a contemporary reproduction of a Ballet performance on 
arias of Traviata by Verdi. 
Euro Motors Ferrari which has been true to their continuous support to 
local charities once again contributed to the occasion by showcasing 
probably the most elegant and versatile of Ferrari’s current models: 
California T, which contributed to the glamorous set up and 

choreography and as per many of the VIP guests ‘gave the event a 
higher class’.
The performing ballet group were flown especially from Italy for the 
occasion. The choreography was organized in an extremely original 
way commencing from the stage where California T models were 
displayed. Embodying design excellence and qualities of Ferrari 
California T, the performance featured flamboyant and sophisticated 
interpretation of the classics.
On this fairytale inspired night with glamorously dressed ‘Princes 
and Princesses’, art and culture-rich atmosphere, exquisite cuisine, 
exclusive Italian automotive design married a contemporary 
interpretation of Italian classical art.
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CALIFORNIA T: THE STAR AT THE GRAND ITALIAN CHARITY BALL

CALIFORNIA T: THE STAR AT THE GRAND ITALIAN CHARITY BALL

AlZayani Investments staff competed amidst joyful atmosphere 
during AlZayani Investments Group Bowling Tournament, which 
took place at Al Dana Mall. The event was organized as part of the 
group’s keenness to strengthen bonds between the employees.
In the men’s competition, Louie Barola of Euro Motors finished 

on top of the podium, followed by Sabeesh of Euro Motors and 
Zuhair Alnajjar of AlZayani Investments who came second and 
third respectively. Cherry Ann of Euro Motors won the women’s 
contest. Jonalyn and Francis of Zayani Motors came second and 
third respectively.

ALZAYANI INVESTMENTS GROUP BOWLING TOURNAMENT



On the 25th May, Ferrari Euro Motors held a private event dedicated 
to Ferrari Aftersales services. More than 35 Ferrari Owners were 
present at the Capital Club, at the Bahrain Financial Harbour, that was 
host to the guests and organizers. The venue was transformed into a 
glamorous Ferrari Genuine Parts and Accessories Boutique. 
The evening commenced as a cocktail reception wherein the VIP 
guests used the opportunity to socialize and admire the one of a kind 

set up and the fantastic view of Bahrain. Important After Sales facilities 
and services that Ferrari provides via their representatives all around 
the world were discussed in detail, clarifying any question that might 
have been raised by a Ferrari Owner. The evening was also a platform 
to introduce the new After Sales Manager Roger Helou who presented 
Euro Motors’ special offers for the services and products in appreciation 
to the continuous support of the Ferrari Family in Bahrain.

First Motors, the exclusive 
distributor of Hyundai 
vehicles in the Kingdom 
of Bahrain, participated 
in the Bahrain small and 
medium enterprise society 
Ghabga, on 23rd of June, at 
Bab Al Bahrain, Manama, 
where small and medium 
businesses presented their 
products and services and 
start-up inspirational stories. 
First Motors was a part of 
the raffle draw at the event 
and gave away Al Hayrat 
certificate gifts from BBK to 
the guests, as a sponsor to 
the event. 
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FIRST MOTORS 
PARTICIPATES IN 

BAHRAIN SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISE 

SOCIETY GHABGA
Hyundai Motor Company has set out the 
structure, focus and first ideas of its newly-
established Project IONIQ Lab in Korea, 
exploring future mobility solutions through 
innovation, research and academic projects.
The Lab, which is part of Hyundai’s Project 
IONIQ long-term research and development 
program announced in March, will work to 
suggest ideas for innovative technologies 
and concepts for future mobility. It will be an 
open innovation organization that enables 
cooperation between Hyundai, academic 
bodies and universities.
Wonhong Cho, Executive Vice President of 
Hyundai Motor Company said: “We are happy 
to announce the opening of the ‘Project 
IONIQ Lab’, which extends our efforts to 
understand future mobility and influence the 
concept of ‘freedom in mobility’. Hyundai 

Motor will advance theoretical and practical 
understanding, innovating to develop future 
mobility solutions tailored to our customers’ 
lifestyles.”
The Lab will explore four key areas: freedom to 
use mobility whenever and wherever; freedom 
to connect to everyday life while on the move; 
freedom from accidents and inconveniences; 
and freedom from environmental pollution 
and energy exhaustion.
The Project IONIQ Lab will be led by Dr. 
Soon Jong Lee, Professor of Seoul National 
University and Head of Korea Future Design 
& Research Institute, who will be supported 
by 10 researchers and 10 consultant 
experts. The group has already issued its 
first collective output, a summary of future 
megatrends that are likely to affect the car 
industry in 2030.

HYUNDAI’S PROJECT IONIQ LAB TO DRIVE FUTURE OF INNOVATION

FERRARI OWNERS APPRECIATION DINNER



Euro Motors, the official BMW Group 
importer in Bahrain, has continued its 
partnership with The Dreams Society 
for the fourth consecutive year. 
During the month of Ramadan, the two 
organizations facilitated an auction with 
all proceeds raised going to the children 
of The Dreams Society who are affected 
by debilitating or terminal illnesses.
Hosted by Bahraini comedian and DJ 
Imran Al Aradi, the auction saw over 

2,800 Bahraini Dinars raised for the 
children. In addition to contributing to 
a good cause, the highest bidder won 
a trip of a lifetime to the BMW Welt 
the manufacturer’s multi-functional 
customer experience and exhibition 
centre located in Munich, Germany. As 
well as exhibiting all of the latest models 
from BMW cars and motorcycles it is 
within close proximity to both the BMW 
museum and headquarters. 

Paul Yates, General Manager of Euro 
Motors, said: “We are part of the 
Bahraini community, therefore we feel 
we should continually look for ways to 
give back, especially in the Holy Month 
of Ramadan, a time of generosity and 
sharing. Our work is only possible with 
inspiring partnerships with organisations 
like Dreams Society, giving us the 
opportunity to work with the children that 
are most in need.”
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MAKING DREAMS COME TRUE: EURO MOTORS CONTINUES TO GIVE THIS RAMADAN 

First Motors, the exclusive distributor of 
Hyundai vehicles in the Kingdom of Bahrain, 
recently expanded its investments in the 
Kingdom by opening a new showroom in 
Sitra, Eker.  
The new showroom is aimed at supporting  
sustained growth in marketing and sales 
activities as well as to cater to a wider 
outreach of customers. Due to the increased 
demand for Hyundai used cars, the showroom 
which used to be part of the main showroom, 
is dedicated to Hyundai’s used cars as well 
as commercial vehicles. With the opening of 
another showroom, First Motors has further 
increased their presence in Bahrain and their 
reach in catering to customers who are only 

looking to buy used cars, also to industries in 
need of Hyundai’s commercial vehicles. 
These vehicles can be purchased under 
the H-Promise Program that is in line with 
Hyundai’s Global Used Car Program, which 
ensures  customers are provided with good 
quality Approved cars.. Through this program, 
customers are assured of trust, transparency, 
convenience and peace of mind. 
Speaking about the new showroom, Mr. 
Ahsan Chishty, the General Manager of First 
Motors said: “On behalf of First Motors, it gives 
me great pleasure to announce the opening of 
our new showroom. With the opening of our 
latest venture, customers who are looking to 
purchase commercial vehicles or second-hand 

cars can now do so at the new showroom and 
also avail servicing and after sales facilities. In 
keeping with the global standards of our brand, 
we continually ensure that our customers are 
provided with the best of amenities at all times.”
“This is an advantage for people who are 
looking to sell used Hyundai cars as they do 
not have to go through the hassle of trying to 
sell it themselves. For customers who are on 
a budget and are price conscious, they can 
rest assured that they will obtain the best deals 
along with warranty on all the Approved used 
cars. We are thrilled to have expanded our 
services to another showroom, and we hope 
that customers will make the most out of this 
new facility,” he added.

FIRST MOTORS OPENS NEW USED-CARS AND COMMERCIAL VEHICLES SHOWROOM IN SITRA



HYUNDAI CONFIRMS IONIQ HYBRID FOR 2016 MIDDLE EAST LAUNCH 

Providing customers with only the best 
services in the region, Zayani Motors, 
the exclusive dealers of Mitsubishi and 
Peugeot in the Kingdom of Bahrain, 
unveiled its unique offers on their cars and 
value-added services including exclusive 
promotions to welcome  the Holy Month of 
Ramadan.
Ramadan is an important time for 
everyone on the island. It is perceived to be 
a time of blessings. Keeping this in mind, 
Zayani Motors launched an exclusive 
offer during the month of Ramadan, giving 
you a chance to buy your dream car at 
an attractive price and at the same time 
entitling new car owners to be eligible for 

a raffle draw for  the grand prize- A Brand 
New Car.
Valid until the end of Ramadan, one 
could choose the desired car from a 
wide range that satisfies your wants and 
requirements. For those who prefered 
the elegant luxurious cars, there was 
the Peugeot 301 Access, Boxer L4H3 or 
Mitsubishi Montero Sport GLS Premium, 

Pajero 3.8L, Outlander 2.4L 5 seater, 
amongst many others available on offer 
from the two brands. For those with 
preference for simple and economical 
cars, they had choices of the MG GS , 
Peugeot 5008, and the Mitsubishi Attrage. 
The offer further extended to and included 
the commercial vehicle brand FUSO. 
Models.

Hyundai plans to begin Middle East 
deliveries of its ground-breaking IONIQ 
range of alternative-fuel cars before the 
end of 2016, following the official global 
sales launch in July.
First presented at the Geneva Motor 
Show in March, IONIQ is the first 
production Hyundai engineered 
ground up as a platform for alternative 
drivetrains. Rather than settle for one 
drivetrain, a shared vehicle architecture 
will accommodate a choice of three 
of the most trusted alternative-fuel 
technologies currently available: hybrid, 
plug-in hybrid, or full electric.
Deliveries of the hybrid and full electric 

will begin in selected African and Middle 
East markets in the latter part of 2016, 
beginning with the GCC region, with the 
main focus being on the hybrid model.
“There is now little doubt that alternative 
fuels will power the cars of the very 
near future, but the path from where 
we are now to where we need to be is 
still unclear,” said Mike Song, Head 
of Operations for Hyundai Africa and 
Middle East. “We expect the industry 
will progressively move towards electric 
power as the cleanest, most efficient 
option, with the biggest question now 
being how do we generate and store the 
energy for electric motors?”

“The IONIQ is the first car to recognize 
that there is more than one way forward. 
It offers a selection of three proven 
technologies to meet the needs of 
different customers and markets, rather 
than pushing consumers towards a 
single design.”
The two hybrid IONIQs both feature 
Hyundai’s 1.6 liter Kappa GDI petrol 
engine, tailored to the hybrid application. 
In the full hybrid, the petrol engine is 
mated to a 32 kW electric motor system 
delivering a combined 103.6 kW of power 
and up to 265 Nm of torque. A 1.56 kWh 
lithium-ion-polymer battery under the 
rears seats enables pure electric driving.
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EXCLUSIVE RAMADAN 
OFFERS FROM ZAYANI 

MOTORS UNVEILED 
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First Motors, the exclusive distributor of 
Hyundai vehicles in the Kingdom of Bahrain, 
sent one of its staff member to Seoul, Korea for 
Distributor Sales Training Manager Workshop.
The training took place in Hyundai Korea 
Headquarters in Seoul, Korea over a period 
of 3 days. Mr. Saleh Aqeel Alshaikh, the 
Human Resource Admin Officer at First Moors 

attended the workshop and was provided with 
a certificate for successfully completing the 
course.
The workshop emphasized on Commercial 
Vehicles sales training with an intense course 
on Commercial Vehicles product specifications 
which also include using an online programme 
designed to enhance customer care. 

AlZayani Investments Group organized a Football Tournament 
for their employees on Friday, 12th  August  2016 in A’ali Club.
Eight teams participated from all the divisions of AlZayani 
Investments Group.
AlZayani Investments reached the finals against Zayani 
Properties  and the match ended with a win for AlZayani 

Investments  by penalties 2-1. At the end, trophies were given 
to Mr. Mahdi from AlZayani Investments for being Best Goal 
keeper, Mr. Hussain Khalaf from Zayani Properties Best player and 
Mr. Ammar Hassan from Zayani Properties, best Scorer.
We would like to thank all the teams that made this event 
successful.

FIRST MOTORS EMPLOYEE ATTENDS DISTRIBUTOR SALES 
TRAINING MANAGER WORKSHOP IN SEOUL, KOREA

CONGRATULATIONS TO ALZAYANI INVESTMENTS FOR WINNING 2016 ALZAYANI FOOTBALL TOURNAMENT



First Land Rover Lead Instructor in MENA 
and Bahraini Car Enthusiast, Karim Jawad 
is featured in the latest ‘My Journey, My 
Inspiration’ Film

As part of its ongoing MYLAND regional 
communications platform, Land Rover has 
once again tied up with one of the region’s 
more unconventional pioneers to release 
the next episode in its ‘My Journey, My 
Inspiration’ film series. This time, Karim 
Jawad, Bahraini car enthusiast and the 
first certified Land Rover Lead Instructor 
in the Middle East and North Africa region, 
talks about his dedication to building the 
first-ever Land Rover Experience centre 
in the region from the ground up.

The ‘My Journey, My Inspiration’ series 
embodies the sentiment behind Land 

Rover’s MYLAND creative communications 
platform and is a collaboration between 
the brand and inspirational achievers from 
the region who have shaped their land. The 
achievers, from Oman, Qatar, Lebanon, 
Kuwait, KSA, Bahrain and the UAE, all 
share one thing in common: inspired by 
the culture and heritage of their land.

Zayani Motors recently sealed a landmark 
deal where-in they sold one of their 
biggest cranes from PM Group S.p.A Italy 
to Nasser Abd Mohammed.
The crane, a PM36.5S is a heavy capacity 
crane with reduced size. The reduced size 
ensures that it can be installed on to any 
truck even those with a high chassis. The 
model’s structural features guarantee 
maximum reliability and a long working 
life even when used for heavy-duty work 
thanks to a sturdy rack and pinion rotation 
system. The latter with up to 410⁰ makes 
for a wider operating radius in constrained 
working areas. 
This particular model, PM36528S has a 
maximum horizontal reach of 21.65 metres 
and vertical reach of 25.45 metres. It has a 
phenomenal lifting capacity ranging from 
850kgs to 5,630kgs. 
Other features proportional valve block 
HCD4, New outrigger maneuvering lever 
system, double link, oil cooler etc.
PM Group S.p.A. Italy is leading Italian 

manufacturer for truck mounted hydraulic 
cranes. 
It has built on a strong tradition of 
technology and innovation which in 
Bahrain has been endorsed through their 
association with Zayani Motors. 
Zayani Motors is the official partner of 
PM Group in Bahrain region for the last 6 
years. Currently, PM is the market leader 
in articulated knuckle boom crane and 
aerial platforms in Bahrain. Zayani Motors 
have sold a number of light and heavy 
duty cranes which are mostly mounted 
on Mitsubishi Canter and heavy trucks 
ranging from 2 ton to 40 Ton.
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RANGE ROVER OWNER 
NAMED FORTUNATE WINNER 
OF $30,030 THROUGH EURO 

MOTORS JAGUAR LAND 
ROVER’S ‘1001 REASONS TO 

CELEBRATE’ CAMPAIGN
Euro Motors, the exclusive dealer 
and distributor for luxury automotive 
manufacturer Jaguar Land Rover in the 
Kingdom of Bahrain, announced Mr. 
Moanes Al Mardi to be the incredibly 
lucky winner of the Ramadan Grand 
Cash Prize of $30,030 that was offered 
through its ‘1001 Reasons to Celebrate’ 
campaign.
For the duration of the campaign, 
which ran throughout the Holy Month of 
Ramadan, all customers who purchased 
either a brand new or APPROVED 
Jaguar or Land Rover were entered into 
a Raffle Draw. And therefore, with his 
purchase of a brand new 2016 Range 
Rover, Mr. Moanes Al Mardi was doubly 
rewarded with the staggering amount of 
$30,030 offered as the prize money.
Mr. Nawaf Khalid Al Zayani, the 
Managing Director, and Ms. Hannane 
Laidouni, the Marketing Manager, 
welcomed Mr. Moanes and his family 
to the Euro Motors Jaguar Land Rover 
showroom in Sitra on Tuesday, 26th of 
July, 2016 and presented the cheque of 
the prize amount to them. 
Congratulating Mr. Moanes, Mr. Nawaf 
AlZayani, Managing Director of Euro 
Motors said: “It brings me great pleasure 
to have been given the chance to award 
Mr. Moanes with our Ramadan Grand 
Cash Prize. With the concept behind the 
‘1001 Reasons to Celebrate’ campaign 
being to give the winner the opportunity 
to win the equivalent of $1,001 per night 
for the 30 nights of Ramadan, I hope we 
have provided him with a wholesome 
Ramadan experience, one that will prove 
to be unforgettable.”

FIRST LAND ROVER LEAD INSTRUCTOR IN MENA AND BAHRAINI 
CAR ENTHUSIAST, KARIM JAWAD, FEATURED IN THE

 LATEST ‘MY JOURNEY, MY INSPIRATION’ FILM

ZAYANI MOTORS ACHIEVE SALE OF THEIR BIGGEST ITALIAN 
MANUFACTURED CRANE.



Zayani Motors, with its continuous 
commitment towards extending excellent 
services to its valued customers, hosted 
a Free Service Clinic for Fuso vehicles. 
During the month of August, Fuso owners 
get to avail special discounts.

Zayani Motors having always strived to 
provide the right care to its increasing 
customer base through its ‘Free Service 
Clinic’, offered a free comprehensive 
check for Fuso vehicles. This included 
a thorough examination of engine, 
transmission, electrical system, under-
body, AC, exterior, etc. Customers 
also availed attractive discounts on 

genuine spare parts, labour charges, 
wheel alignment, and other value added 
services. 
In addition the first 150 customers got a 
replecement of engine oil totally free. A 
free shirt was given for every appointment.
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Euro Motors Jaguar Bahrain, 
showcased the cutaway car of 
its revolutionary new Jaguar 
F-PACE. The cutaway car 
allowed customers, both existing 
and potential, to catch a glimpse 
of what lies beneath the surface 
and powers the outstanding 
capabilities of the stunning 
Jaguar F-PACE vehicle.

The first of its kind exhibition 
in the region ran from Monday, 
17th July to Wednesday, 3rd 
August, 2016 and took place on 
the ground floor of the Jaguar 
Land Rover Showroom in Sitra, 
giving motoring enthusiasts the 
opportunity to see through the 
exterior architecture and design 
and focus on the exciting features 
of the recently introduced Jaguar 
F-PACE. Having been previously 
showcased in the world 
renowned and eminent motor 
shows, the International Motor 
Show in Frankfurt, also known 
as the Frankfurt Motor Show, and 
the International Geneva Motor 
Show, this exhibition made it 
an honour for the people of the 
Kingdom of Bahrain, especially 
for Jaguar enthusiasts, as they 
were amongst the first in the 
region to feast their eyes on 
the stunning installation. Half 
the model will be complete and 
encased with its exterior in its 
entirety whilst the other half will 
be stripped bare, down to the 
engine and chassis, enabling 
visitors to observe firsthand the 
pioneering technology that lies 
at the heart of Jaguar’s latest 
and most important reveals.

EURO MOTORS AND 
JAGUAR HOST THE FIRST 

EXHIBITION OF THE 
CUTAWAY CAR IN THE 

REGION

EURO MOTORS JAGUAR LAND ROVER HOSTS MEDIA GHABGA 

ZAYANI MOTORS LAUNCHES 
FREE SERVICE CLINIC FOR FUSO

Euro Motors Jaguar Land Rover Bahrain, 
hosted a Ghabga for members of the 
Bahrain Media community on Tuesday, the 
14th of June, 2016 at its showroom in Sitra. 

The management team members of the 
prestigious dealership welcomed guests 
and exchanged Ramadan greetings and 
best wishes for the Holy Month. The event 
was attended by a substantially large 
number of representatives from the media 
and was hosted as a gesture of appreciation 

for their continuous support and contribution 
to the success and sustained growth of 
Euro Motors Jaguar Land Rover.

The showroom’s first floor was specially 
modified to reflect Ramadan’s rich and 
festive nature by wholly embellishing it 
in a traditional Arabian theme. Thereby, 
both Euro Motors Jaguar Land Rover 
management and staff enjoyed the evening 
networking and socializing with the invited 
guests in a relaxing atmosphere.



Zayani Motors, the exclusive dealers of 
Mitsubishi has always been committed 
to supporting and training the employees 
to bring out the best of their capabilities. 
Staying true and committed to their 
promise to improve and enhance overall 
employee performance, Mitsubishi Middle 

East conducted a training program for 
all the sales and service staff members 
of Zayani Motors, which focused on the 
Montero Sport.
The intense and detailed training program 
was  structured to train and empower 
the staff in the various fields of latest 

technology, features and performance 
of the Mitsubishi Montero Sport. During 
this workshop, a number of safety 
measures, features and technologies 
that the Japanese brand requires in 
a marketplace like Bahrain, was also 
introduced.
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First Motors, the exclusive distributor 
of Hyundai vehicles in the Kingdom of 
Bahrain, recently sent two of its staff 
members to Frankfurt, Germany for a 
Data Driven Marketing Training.
The training took place at the Hyundai 
Europe Headquarters in Frankfurt, 
Germany over a period of 3 days. 
Mr. Ali Mohammed Al-Khuzaei, the 
Assistant Marketing Manager and 
Ms. Muna Abdulrahim, the Customer 
Relationship Management Officer of 
First Motors attended the seminar and 
were each provided with a certificate 
for successfully completing the course.
The training elaborated on numerous 
ways and techniques of obtaining 
customer database and linking it 
with digital media portals such as 
websites and social media networks, 
to keep in touch and provide one on 
one communication with existing 
and prospective clients. This enables 
businesses to provide an overall 

improved customer service and 
experience with the brand. 
The aim was to provide trainees with 
methods on how to collect personal 
information on buyers such as their 
ages, birthdays, marital status and 
income levels. This gives business 
owners a better understanding of their 
clients, and helps them assess the 

needs, wants and expectations of their 
customers. 
Speaking about this training, Mr. 
Ahsan Chishty, the General Manager 
of First Motors said: “We at First 
Motors believe in investing in our most 
important asset; our very own staff. We 
consider training to be a vital aspect of 
growth.”

FIRST MOTORS EMPLOYEES ATTEND DATA DRIVEN MARKETING TRAINING IN GERMANY

ZAYANI MOTORS HOLDS STAFF TRAINING SESSION FOCUSING ON MITSUBISHI MONTERO SPORT 
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EURO MOTORS INTRODUCES AMAZING NEW OFFERS ON RANGE ROVER VEHICLES 
MAKING NOW THE RIGHT TIME TO PURCHASE THE VEHICLE OF YOUR DREAMS!

EURO MOTORS JAGUAR LAND ROVER BAHRAIN WINS TRIPLE MARKETING AWARD 

Euro Motors Jaguar Land Rover Bahrain, introduced amazing 
offers on both the performance oriented Range Rover and the 
highly capable Range Rover Sport, which makes now the best 
time for Land Rover aficionados and general motoring enthusiasts 
to purchase either of the two stunning vehicles.
In line with its constant innovative practises for the utmost 
benefit of its customers, Euro Motors Jaguar Land Rover now 
presents them with the opportunity to avail the Range Rover 
for an initial deposit of BD 6,999 and BD699 in 36 monthly 

installments. The features of the offer also extends to 
covering the Range Rover Sport at an initial BD 5,999 deposit 
and additional payments of BD599 for 36 months, with both 
vehicles being presented at guaranteed future values with 
options to own. 
The offers involve guaranteed buyback options and for 
customers who wish to trade-in their existing vehicle, they can 
do so and select a new vehicle, opting for the best finance deal 
suitable for them at a later stage.

AlZayani Investments organized a “Health Checkup” for 
employees of Al Zayani Investments & Zayani Properties 
at Zayani House 6th Floor on 3rd  August 2016.  

The Marketing Department of Jaguar 
Land Rover Bahrain, has won for the third 
time in a row in the prestigious Annual 
Jaguar Land Rover Middle East and 
North Africa Marketing Awards, garnering 
three of the highly coveted awards in its 
2015/2016 edition.
The event was held at the Eastern 
Mangroves Hotel & Spa by Anantara in 
Abu Dhabi on Thursday, the 11th of August 
2016, and recognized the successes of 
the Jaguar Land Rover dealers in the 
Middle East and North Africa Region, 
spread over 28 countries, for the Fiscal 
Year 2015/16. 
Euro Motors Jaguar Land Rover, 
Bahrain’s premier dealership, emerged 
victorious for a third straight year, with 
its accomplishments coming in a very 
limited number of categories whilst facing 

tough competition. The awards received 
by Euro Motors Jaguar Land Rover were 
the Best Land Rover Discovery Sport 
Launch, Best Jaguar XF Launch and the 
Best Social Media Award.
The receipt of this award comes on the 
heels of Euro Motors Jaguar Land Rover’s 
highly successful performance in the 
previous two Jaguar Land Rover (JLR) 
MENA Marketing Awards. Euro Motors 

Jaguar Land Rover won the Jaguar 
Land Rover Experience Award in the 
2013/2014 ceremony for the unrivalled 
customer satisfaction it provided during 
the year, with that trend continuing ever 
since. During the 4th Annual Awards in 
2014/2015, the Launch of the Land Rover 
Experience Centre in the Kingdom of 
Bahrain was voted the Best Experiential 
Event of the Year 2014/2015 and Euro 
Motors Jaguar Land Rover was presented 
the Award for the Best Use of Social 
Media in the Year 2014/2015 as well as 
being granted a Certificate of Recognition 
in appreciation of its achievements in PR 
during the Year 2014/2015.
Also, the highly lauded Marketer of the 
Year 2014/2015 title was awarded to the 
Marketing Manager of Euro Motors Jaguar 
Land Rover, Ms. Hannane Laidouni.

ALZAYANI INVESTMENTS
 ORGANIZES HEALTH CHECKUP



GENESIS LAUNCH AND GIFT TRAINING
Hyundai Middle East regional office, held 
the launch of the Genesis Brand and the 
all new Genesis G90 at the YAS Viceroy 
hotel in Abu Dhabi. All Hyundai Middle 
East and North Africa dealers were 
invited to experience the new Generation 
of Genesis G90 through the Hyundai 

Middle East regional office exclusive 
GIFT training program. 
First Motors, the exclusive distributor 
of Hyundai vehicles in the Kingdom of 
Bahrain, was representated through 
Mr. Ahsan Chisty, General Manager 
of First Motors along with Mr. Ali Al 

Khuzaei, Assistant Marketing Manager, 
Ms. Jessica Avenido, Senior Product 
Marketing Analyst, with Mr. Elie Sarkis, 
Retail Sales Manager, and Mr. Chadi 
Kfoury, Premium Cars Sales Executive. 
They were present at the G90 Launch and 
the GIFT training program.
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GENESIS LUXURY CAR BRAND 
WILL ARRIVE IN MIDDLE EAST 

Genesis, the luxury automotive brand, 
entered the Middle East, with the launch of 
its flagship model G90 in the first week of 
September. With its strong focus on design, 
the Genesis brand strives to make a positive 
difference to customers’ lives, becoming an 
important element of their lifestyle.
The Genesis G90 brings world-class 
technological innovations and the highest 
levels of refinement, convenience and 
dynamic performance to the top of the 
premium luxury car segment. Virtually 
every element of the interior focuses on 
passengers’ needs, from intuitive driver 
controls to meticulous craftsmanship with 
precision stitching, and premium material 
selection perfectly complemented by an 

elegant interior color palette.
Powered by a choice of 3.3 liter V6, 3.8 
liter V6 engine or 5.0 liter V8 engine 
coupled to an eight-speed automatic 
transmission, the full-size sedan embodies 
the brand’s ‘Athletic Elegance’ design, with 
prominent bonnet, long wheelbase and 
short overhangs accentuating a sense of 
strength and presence.
“The Genesis G90 represents the absolute 
best in automotive design, from supreme 
passenger comfort and deluxe features, to 
the chrome elements that artfully highlight 
the elegance of its exterior lines,” said 
Mike Song, Genesis Head of Operations for 
Africa and the Middle East. “Yet within these 
traditional hallmarks of luxury, the G90 

integrates advanced technology to ensure 
performance, safety, and ease of driving.”
Quality is engineered into the DNA of 
the G90. The ultra-rigid body structure 
is composed of 52 percent advanced 
high strength steel, along with around 
200 meters of advanced structural 
adhesives. 
The multi-link suspension design 
minimizes camber and toe changes 
throughout the suspension travel 
range, while the Genesis Adaptive 
Control Suspension, with electronic 
damping control, smoothly and 
precisely manages body motions 
throughout the range of dynamics with 
minimal compromises to ride comfort.
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The Ferrari GTC4Lusso arrived in Bahrain today, with the all-new four-
seat model that integrates rear-wheel steering with four-wheel drive for 
the very first time, and is hailed as another major advance for Ferrari 
and the versatile sporty Grand Tourer concept. 
More than 100 VIP guests attended the private event held at the Ritz 
Carlton Hotel in a Ghabga style. The ambiance was reminiscent of the 
Famous 1001 Arabian Nights’ story, and the GTC4Lusso was the jewel, 
that magically appeared before the eyes of the mesmerized audience. 
Interior car components were also on display, and the automobile 
enthusiasts were able to see first hand, the craftsmanship, design and 
technology that the prancing horse’ professionals incorporate.
The new four-seater which hails a major evolution of the sporting Grand 
Tourer concept by integrating rear-wheel steering with four-wheel drive 
for the first time.
ENGINE
The GTC4Lusso’s 12-cylinder engine delivers smooth, consistent 
power, punching out a massive 690 cv at 8,000 rpm. Both its 2.6 kg/cv 
weight-to-power ratio and its 13.5:1 compression ratio set new records 
for the category. Maximum torque is 697 Nm at 5,750 rpm with 80% 
already available at just 1,750 rpm for superb responsiveness even 
at low revs. The soundtrack brilliantly reflects the car’s multifaceted 
personality: it is rich and powerful in performance driving and discreet 
yet harmonious in the city. 
DYNAMICS
The Ferrari GTC4Lusso is an exceptionally versatile car in every 
kind of grip condition thanks to the Ferrari-patented 4RM Evo four-
wheel drive system which is integrated with rear-wheel steering for 
the first time. The result is the newly-patented 4RM-S (four-wheel 
drive and steering) system which, based on yet another exclusive 
Prancing Horse patent, the latest evolution of the Slip Side Control 
(4.0) system, now incorporates the electronic differential (E-Diff) 
and the SCM-E dampers. All these sophisticated vehicle dynamics 
controls are seamlessly integrated by Ferrari’s proprietary software 
and enables the driver to effortlessly handle the GTC4Lusso’s 
extraordinary torque even on snow-covered, wet or low grip 
roads. The result is tremendous stability and a sensation of masterful 
control and security that translates into superior performance. The 
new-generation SCM-E damper control also contributes to improve 
performance on rough surfaces and, of course, for superior ride comfort 
during rides. 

STYLE
Penned by Ferrari Design, the GTC4Lusso is a further refinement 
of the shooting brake coupé, reinterpreting  the concept with an 
extremely streamlined, tapered shape that gives it an almost 
fastback-like silhouette.  Its sporty soul is underscored by the 
forms and styling of the rear where the curve of the roof has been 
lowered whilst retaining enough volume to guarantee exceptional 
space and comfort for all four occupants, as well as an ample 
luggage compartment. Ferrari’s signature twin rear lights adorn 
the tail. These not only emphasize the car’s muscular shoulders and 
broaden it horizontally, but also work visually with the tail pipes to lend 
a sense of imposing power to the rear. Dynamically chiselled crease 
lines create a diapason theme along the car’s flanks, breaking up the 
optical mass, accentuating the muscular wheel arch and imparting a 
sculpted athleticism. 
INTERIOR
Meticulous attention to design and carefully executed detailing has 
produced a cabin that is a flawless triumph of sporty luxury. Its Dual 
Cockpit architecture is another first, designed to enhance the shared 
driving experience for both the driver and the passenger, with the 
latter having their own generous optional display with a plethora of 
functions. 
That innovative architecture aside, the cabin’s most striking feature is the 
beautiful craftsmanship of the materials which have been painstakingly 
selected and combined to enrich the atmosphere on board. 

THE FERRARI GTC4LUSSO MAKES ITS APPEARANCE IN BAHRAIN

Ferrari GTC4Lusso brief technical specifications
Engine        
Type V12 - 65°                
Overall displacement 6262 cc                   
Max. power output* 507 kW (690 cv) at 8,000 rpm       
Max. torque* 697 Nm at 5,750 rpm           
Dimensions and weight
Length     4,922 mm      Width 1,980 mm
Height     1,383 mm        Dry weight** 1,790 kg
Weight distribution  47-53% front/rear
Performance
Maximum speed 335 km/h
0-100 km/h 3.4 sec
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EURO MOTORS JAGUAR LAND ROVER PARTNERS WITH THE BAHRAIN BRITISH BUSINESS FORUM 
FOR THE BBBF CORPORATE SOCIAL GOLF DAY TOURNAMENT

Euro Motors Jaguar Land Rover Bahrain, proudly announced its 
successful commemoration of the 200th anniversary of Bahraini-
British relations as it partnered with the Bahrain British Business 
Forum (BBBF) to host a Corporate Social Golf Day Tournament. 
The tournament was held on Friday, 3rd of June, 2016 at the Royal 
Golf Club, Bahrain.
Euro Motors Jaguar Land Rover has had a marked presence 
at the Royal Golf Club for the duration of the tournament. In its 
capacity as title sponsors, the dealer’s sponsorship included the 
offering an exquisite Jaguar XE to the winner of the Hole in One. 

And in true sportsman spirit, Euro Motors Jaguar Land Rover 
complemented their partnership by participating with a team of 4 
in the tournament.
Euro Motors’ engagement at the tournament also extended 
to displaying 4 of its exclusive vehicles in the venue, namely; 
the revolutionary All-new Jaguar F-PACE, the powerful Jaguar 
F-TYPE, the luxurious Range Rover Sport and the dynamic 
Discovery Sport, giving spectators, players and guests the 
opportunity to experience the allure of the cars first-hand with an 
added option of booking test drives.

The Rashid AlZayani Foundation, 
was founded by the late Rashid 
bin Abdulrahman AlZayani 
with the purpose of providing 
aid to the Bahraini community 
and help in its development. It 
has many projects including 
renovation of damaged houses, 
educational grants, and other 
direct programs to aid people, as 
well as construction of the Rashid 
AlZayani Majlis in Muharraq, the 
Rashid AlZayani Port in AlJasra, 
and the aforementioned Rashid 
AlZayani Mosque in Galali Area. 
It is further embarking on several 
new projects which will be 
announced soon.

RASHID ALZAYANI FOUNDATION LAYS FOUNDATION STONE FOR MAHFOODA ALZAYANI MOSQUE
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Dear Intilaqa readers,
On behalf of Al Zayani Investments, I would like to 
welcome you to this edition of our ‘Intilaqa’ publication, 
through which we aim to highlight all our milestones and 
accomplishments and seasonal and occasion oriented 
activities and events that have been achieved and taken 
place over the past 3 months. Al Intilaqa also continues 
to be an easily accessible and reader-friendly platform 
that serves to showcase the products and services that we 
have either launched or upgraded thus far, all of which carry 
our group’s signature standard of unmatched excellence.
The last 3 months witnessed many triumphant moments 
and socially celebratory and festive occasions, notably 
‘Eid Al-Adha’ and in true faith in Allah and his abundant 
blessings, I trust that everyone had a wonderful and most 
enjoyable time filled with joy and goodwill. 
In this issue, we look back at the successes we have 
attained over the past quarter and at the efforts we have 
taken in true Al Zayani fashion to serve the community. 
In line with our religious, national and social duty to the 
people of the Kingdom of Bahrain, we recently laid the 
foundation stone for the Mahfoodha Saeed Al Zayani 
Mosque and are pleased to announce that it will be built 
in Janabiya with the blessings of the President of the 
Supreme Council for Islamic Affairs, Shaikh Abdulla bin 
Khalid Al Khalifa, Deputy Prime Minister of the Kingdom 
of Bahrain, H.E. Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa and 
other distinguished dignitaries.
I take this opportunity to express my immense gratitude 
for the tremendous amount of work put in by each of our 
employees, for it is the coordinative and collaborative 
performance of each of our team members that leads to 
the enormous successes and acclaim that we garner on a 
consistent basis, both on an individual basis and for the AZI 
Group.  I would like to extend my most sincere greetings to 
everyone on the occasion of the Hijri New Year and wish 
all of you a blissful year ahead.

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

Under the patronage of Shaikh Abdulla bin Khalid Al Khalifa, Head of the 
supreme Council for Islamic affairs, the Rashid Al Zayani Foundation laid 
the foundation stone for the Mahfooda Saeed Mosque in Al Janabiya Area. 
Upon completion it will host up to 760 male and female worshippers. This 
is the second mosque that is built by the foundation, after it opened the 
Rashid AlZayani Mosque in Galali, earlier this year.
The new mosque, designed by Gulf House Engineering in an area of 
1851sqm, will include a prayer hall for men with a capacity up to 600 
worshipers; a female prayer hall will accommodate up to160 worshippers; 
a 160sqm Majlis; and a main courtyard which can be also used for 
prayers during special occasions. 
Marking the occasion, Mr. Hamid Rashid AlZayani said that he is happy 
and proud to see this project come to light, as it will have the name of their 
dear mother, and hoped that it becomes not only a place of worship but 
also a place for bringing the community together. 
He also thanked Shaikh Abdulla bin Khalid Al Khalifa for donating the 
land for the mosque construction, and  Shaikh Rashid Al Hajri Head of 
the Sunni Waqf Authority for assisting and support the project.

RASHID ALZAYANI FOUNDATION LAYS FOUNDATION 
STONE FOR MAHFOODA AL ZAYANI MOSQUE
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