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First Motors, the exclusive 
distributor of Hyundai vehicles in 
the Kingdom of Bahrain, recently 
hosted the launch of its new luxury 
brand. Genesis, through the reveal of 
its new flagship model, the Genesis 
G90, at the Ritz-Carlton Bahrain on 
Monday, the 19th of September 2016.
The All-New Genesis G90 was 
launched during a private evening 
dynamic reveal, offering guests 
a closer look at the outstanding 
features and elements of the Genesis 
G90. The event was attended by some 
of Bahrain’s most notable VIP guests, 
a host of media representatives and 
ardent enthusiasts of the previous 
iteration of the Genesis vehicles. 
Commenting on the launch of the 
Genesis G90 in the Kingdom of 
Bahrain, Mr. Nawaf Khalid Al Zayani, 
Managing Director of First Motors, 
said: “On behalf of everyone at 
First Motors, I would like to proudly 
announce the launch of Hyundai’s 

first ever luxury automotive brand 
and its pioneering venture, the All-
New Genesis G90, in the Kingdom 
of Bahrain. This is indeed a joyous 
occasion for us as, through the 
magnificence of the G90, Genesis 
as a brand, has now established 
a prestigious name for itself in the 
global, regional and local markets. 
Reflecting a previously unsurpassed 
level of customer integration and 
convenience, the Genesis flagship 
sedan focuses on ‘Human-Centred 
Luxury’ with cutting-edge innovations. 
With the launch of Genesis as a 
stand-alone luxury brand, our clients 
can be assured of the quality that 
is being injected into the marque. 
Being the brand’s first model, this is 
a milestone in Hyundai’s history and 
we are honoured to present this fine 
example of automotive technology 
and performance engineering to the 
Kingdom of Bahrain.”

Continued on P2

FIRST MOTORS REVEALS THE 
REVOLUTIONARY ALL-NEW GENESIS G90 

Dear Intilaqa readers,
December is a very important month for the Kingdom 
of Bahrain as it marks the auspicious occasion of the 
National Day of the Kingdom. On behalf of Al Zayani 
Investments, I would like to take this opportunity 
to extend my felicitations, goodwill and greetings 
to His Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa, the 
Government of the Kingdom of Bahrain and its good 
people and, wish them further prosperity and success.
I welcome our valued Intilaqa readership and our dear 
employees of Al Zayani Investments to the year ending 
edition of this publication. Here we focus on all the 
substantial and consequential events, activities and 
developments that have taken place during the past 3 
months with regards to all of our primary investments 
and subsidiary businesses as well. 
The year 2016 was riddled with challenges for the 
entire region due to the fluctuation of oil prices, and 
other socioeconomic turbulence occurring in the 
surrounding region. Despite the sometimes difficult 
circumstances and conditions, we were able to meet 
the challenges successfully under the grace of God 
and the support of our partners, suppliers and the 
efforts of our dedicated management and staff. 
As we begin our 2017, we look to the future with a 
positive if cautious sense of optimism and strive to push 
the expertise and talent of our team members as they 
continue to develop all the available opportunities and 
play significant role in strengthening the company’s 
leading position in spite of all the challenges and 
surrounding circumstances.
Once again, I would like to I wish all of you a 
celebratory National Day, festive season and as 
we bid farewell to 2016 and usher in a new year, I 
wish everyone all the compliments of the year and a 
prosperous time ahead.



“As the exclusive distributor of Hyundai and 
Genesis vehicles in Bahrain, today we are 
proud to take another step in catering to 
our Genesis loyalists and in reinforcing our 
commitment to our customers by providing 
models that incorporate and encompass 
only the very best, reliable and popular 
elements of the global automotive industry, 
rendered through meticulous research and 
development. At the heart of the Genesis 
brand all its models embody four key 
aspects: innovation, refined performance, 
athletic elegance and a stress-free 
customer experience. It is indeed a 
privilege to be offering the masterpiece 
that these unique dimensions seamlessly 
assimilate to our loyal customers. The 
launch of the Genesis G90 heralds a new 
era for Hyundai as they continue expanding 
their fascinating Genesis product line-up in 
the global market and we are extremely 
proud to be initiating the same, in tandem, 
in the Kingdom of Bahrain, starting with 
the magnificent G90. I would like to thank 
Genesis Middle East for the trust they have 
placed in us for the same,” he added.
The Genesis G90 is a premium luxury 
sedan with world-class technological 
innovations and the highest levels of 
refinement, convenience and dynamic 
performance. It redefines the luxury 
experience by being shaped on consumer-
focused values at every level and delivers 
a vehicle grounded in premium comfort. The 
distinctive appearance of the Genesis G90 

exudes both confidence and originality, 
embodying the Genesis brand design 
identity of ‘Athletic Elegance’. The G90 
silhouette is both powerful and refined from 
its prominent hood, generous wheelbase, 
minimized overhangs and sophisticated 
rear deck surfacing. 
Presenting fresh appeal through innovative 
styling and sporting proportions, the G90 
identity is conveyed through a Genesis-
family design feature, the ‘CREST’ grille, 
and crowned with the winged Genesis 
emblem. Refined use of chrome elements 
also serve to create an elegant and 
premium appearance, along with standard 
19-inch alloy wheels. In the rear, chrome 
dual asymmetrical exhaust tips integrated 
in the lower bumper balance the vertical 
LED taillights providing a modern luxury 
feel. The G90 is available in six colours that 
were specifically created to accentuate its 
distinctive lines and the colour palette has 
been painstakingly matched to its interior 
environments and sophisticated material 
selections.

From the horizontal and graceful layout 
of driver controls and genuine, premium 
material selection, to meticulous 
craftsmanship, virtually every element of 
the interior focuses on the passengers in 
enhancing their sense of luxury. Passenger 
space is a key component of interior 
comfort and design, and the new G90 
has significantly improved spaciousness. 
The G90 provides uncompromised 
standardized safety with a comprehensive 
suite of cutting-edge technology. This suite 
brings together systems such as Automatic 
Emergency Braking with Pedestrian 
Detection, Smart Cruise Control with Stop/
Start, Smart Blind Stop Detection and Lane 
Keep Assist. 
Powered by a choice of 3.3 litre V6 or 5.0 
litre V8 engine coupled to an eight-speed 
automatic transmission, the All-New 
Genesis G90 is available exclusively at the 
First Motors showroom in Sitra with lifetime 
warranty, 5 years /100,000 kms service 
package, 5 years roadside assist, home 
to home service and Genesis Concierge 
Service.
First Motors, part of Al Zayani Investments 
Group, is fully committed to demonstrating 
to the Bahrain market that Hyundai and 
Genesis are the brands that represent 
unique value for money without 
compromise. Their confidence in the brands 
is demonstrated through their sensational 
Lifetime Warranty that is offered on the 
entire range of passenger vehicles. 
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FIRST MOTORS REVEALS REVOLUTIONARY ALL-NEW GENESIS G90



Al Zayani Investments Group recently hosted a 
special celebration in honour of, ‘International 
Day of Persons with Disabilities’ and ‘Bahrain 
National Day’ for over 450 children with special 
needs, at the Daycare Center in Isa Town. 
The event, which is one of the largest 
entertainment gatherings bringing together 
private and government centers and homes 
for people with disabilities in the Kingdom of 
Bahrain, included many, recreational activities 
and competitions for people with disabilities. 
They and the visitors all had a wonderful time.
In addition to the many activities, patriotic 
songs resounded  during the festivities 
commemorating the Kingdom’s glorious 
National Day.
On this occasion, a spokesperson for Al 
Zayani Investments expressed pride and 
delight at organizing this joyful celebration 
and said: “We would like to congratulate the 
wise leadership and the people of Bahrain 
on the Kingdom’s National Day celebrations, 
which Al Zayani Investments Group is keen to 
organize every year.”
He added: “This successful event, which we 
are keen to present as a means of upholding 
our annual custom, has achieved its desired 
role with the cooperation of all parties involved. 
Al Zayani Investments is constantly proactive 
to playing its role in social responsibility, 
considering that people with disabilities are an 
integral part of society who must be embraced 
and provided with all aspects of care and 
support. I would also like to thank all those 
who contributed to achieving this success. “

OVER 450 CHILDREN ATTEND FESTIVITIES
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Zayani Motors, the exclusive dealers of 
Mitsubishi and Peugeot in the Kingdom 
of Bahrain, has once again shown their 
commitment to supporting a greater 
cause by encouraging promising 
sporting talents within the country 
and across all GCC countries. Zayani 
Motors recently sponsored the Disabled 
Athletes Sports Meet 2016 on 5th 
November at the Isa Town Sports Hall.
The Sports meet was conducted with 
an initiative to restore and renew the 
talents of the differently abled into 
the rising economy, thus gradually 
motivating them to develop into 
independent contributors of prosperity 
to the Kingdom of Bahrain. The sports 

meet consisted of a fund raising 
campaign implemented to raise funds 
for the disabled athletes participating in 
GCC Para- Athletic Championship, IPC 
Athletic World Championship and the 
West Asian Paralympics Games.
“It truly is an honour to support  and 
sponsor such talented and gifted 
individuals. Being able to sponsor the 
Disabled Athletes Sports Meet 2016 
is a fantastic way of supporting the 
current growing generation, especially 
the specially abled, and taking every 
effort  in helping make dreams and 
ambitions come to life with the much-
needed push and encouragement” said 
General Manager,  Mohammed Zaki.

It is worth mentioning that Zayani Motors 
actively supports various tournaments 
and sporting events across a wide range  
of sporting arenas. 

As part of the company’s ongoing efforts to create a family-
friendly atmosphere within the organization, Al Zayani 
Investments Group organized a trip to Al Dar Islands for 
employees from the AZI’s various divisions on 4th November 

2016.  More than 130 employees participated in the day 
long trip, which consisted of activities and entertainment 
programmes like fishing, volleyball and many other team-
building activities.
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AL ZAYANI INVESTMENTS HOST FUN STAFF DAY AT AL DAR ISLANDS

DISABLED ATHLETES SPORTS MEET 2016 
WITNESSES A SUCCESSFUL TURNOUT
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The Middle East’s newest luxury car, the 
Genesis G90, has won the prestigious Best 
Sedan Luxury Car of the Year Award at the 
exclusive EXCS Motor Show in Jeddah, 
Saudi Arabia. With the award decided by 
a panel of top motoring journalists, the 
win is a recognition of the G90’s superior 
levels of quality, engineering, technology 
and comfort, and coincides with the luxury 
brand’s launch into the Saudi Arabian 
market.
“This is an extremely satisfying moment 
for Genesis,” said Mike Song, Genesis 
Head of Operations for Africa and the 
Middle East. “We believe the G90 speaks 
for itself, and sets new standards in the 
luxury segment. The panel of award 
judges clearly agreed, recognizing the 
G90 as the very best car in the industry’s 
most exclusive and competitive class.”

Introduced to the Middle East market at a 
media launch in Dubai in September, the 
G90 is the flagship model for the Genesis 
brand. As well as offering elite standards of 
luxury, the large sedan leads the market in 
its use of the latest technical innovations, 
including advanced safety and driver 
assistance features developed as part of 
research into autonomous vehicles. The 
G90 offers a choice of three V6 and V8 
engines, including an all-new twin-turbo 
option, and has been engineered from 
the ground up to offer the most discerning 
customers a distinctive choice.
Genesis chose the EXCS Luxury Motor 
Show for the model’s introduction to Saudi 
customers, receiving an enthusiastic 
welcome from motorists who seek a 
luxury car that is without compromise. 
Mike Song attended the show and its 

awards ceremony in person, joining 
representatives of the three distributors in 
Saudi Arabia: Wallan Trading Company, 
Mohammed Yousuf Naghi Motors, and 
Almadjouie Auto.
“We have received an amazing response 
at EXCS Motor Show, both by winning 
such a prestigious award, and with the 
response from the public,” said Mike Song. 
“This is the beginning of great things for 
Genesis in the Saudi Arabian market, and 
both we and our Saudi distributors share 
enormous excitement for the future.”
The impressive G90 will be a top-of-the-
range model for Genesis brand, and is the 
first in a planned range of cars. It will be 
followed by the more driver-focused G80 
by end 2016. The compact G70 is planned 
for a 2017 launch,  with two SUVs and a 
sports coupe expected by 2020. 

Zayani Motors, the exclusive dealers of Mitsubishi and Peugeot 
in Bahrain, announced the launch of a distinctive and exclusive 
offer, which provides valued customers with the opportunity to 
own a Peugeot 301, and enjoy unique and wonderful extras such 
as a cash recovery of up to US$1500, and car warranty for 10 
years or a million kilometers.
The French Peugeot 301, which accentuates perfect balance as 
well as premium quality on-road performance and competitive 
advantages, in addition to the adoption of the highest standards 
of quality, safety and convenience, which has always earned 
the trust of customers thus taking it to within the ranks of car 
favorites.
Commenting on the launch of the offer, Mr. Mohammed Zaki, 
General Manager of Zayani Motors said: “We are pleased to 
offer our valued customers this exclusive and distinctive French 
Peugeot 301, where performance is key. We are keen to launch 
offers such as this on an ongoing basis as they are attractive 
to the customers, guaranteeing them a cash recovery of up to 
US$1500.”
He further added: “Peugeot has seen a surge in demand especially 
from the Bahrain market. This launch helps customers ease their 

financial burden, whilst availing the best offers and services. The 
increased interest in the branch has paved the way for Zayani 
Motors, as the exclusive dealers of Peugeot, to continue providing 
the latest trendy models, which embodies the innovative power 
performance and sleek looks of the high-end European cars.”
The French Peugeot Motor Company is a veteran European brand 
and its longstanding expertise extends for more than 11 years of 
excellence and innovation in the automotive sector.
For more information on this outstanding offer, or to arrange a 
test drive, please visit Zayani Motors showroom in Ma’ameer or 
Arad or call 17 703703 or 17 465533.

ENJOY THE EXCELLENCE OF THE PEUGEOT 301

GENESIS G90 WINS PRESTIGIOUS LUXURY AWARD
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AL ZAYANI INVESTMENTS SPREADING 
SMILES AND JOY TO CHILDREN

AL ZAYANI INVESTMENTS HOSTS A FUN DAY FOR THE CHILD DAY CARE CENTER 

As part of Al Zayani Investment’s social activities, a visit was 
conducted to Al Areen Wildlife Park with the children of Child 
Day Care Center.
The purpose of the visit was to create a cheerful environment by 

taking the children around the park to show them the wildlife 
as well as have a chat with them. The day was loaded with 
fun and laughter and after the visit, gifts were distributed to 
the children. 

Al Zayani Investments Group staff made a visit to the Bahrain 
Society for Child Development on 5/10/2016. The visit was 
organized as part of the Al Zayani Investments Group’s 
Corporate Social Responsibility activities.
Bahrain Society for Child Development gave a tour of the 
facilities to the visitors and explained the work carried out 
by the Society. The guests from Al Zayani Investments Group 
brought smiles to the faces of the children in the center when 
gifts were presented to them.

At the end Al Zayani Investments Group also handed over 
a cheque to be used to help support the society and the 
children. 



Land Rover has revealed the All-New Discovery seven-seat 
SUV by breaking a Guinness World Record for the largest 
LEGO structure ever built.
Long-term Land Rover Discovery owners Bear Grylls, Sir Ben 
Ainslie and Zara Phillips took part in the dynamic live reveal 
of Land Rover’s most versatile model around a 13-metre high 
LEGO version of London’s Tower Bridge. 
The All-New Discovery embodies Land Rover’s drive to go 
Above and Beyond, combining British desirability with an 
unstoppable spirit of adventure, unrivalled capability and 
technology like no other.
The fifth-generation model benefits from Land Rover’s strong, 
safe and light full-size SUV architecture, delivering comfort 
and adaptability. 
The reveal set was made from 5,805,846 individual LEGO 
bricks, breaking the previous Guinness World Record by 

470,646 pieces. Laid end to end, the bricks would stretch for 
almost 200 miles, or from Tower Bridge in London to Paris.
Led by the UK’s only LEGO Certified Professional, Duncan 
Titmarsh, it took five months for expert LEGO Master Builders 
in the UK to construct the incredible Tower Bridge structure. 
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Hyundai Motor is the world’s 35th 
biggest brand according to the latest 
rankings published by global brand 
specialists Interbrand, overtaking four 
other renowned brands in the past 
year. 
Despite yet another challenging year 
for the automotive industry, Hyundai 
Motor’s global brand value increased 
11.1% to reach $12.55bn, securing 
its place among the biggest brands 
on the planet. The Korean company 
also moved up one place to 6th in 
the global automotive industry top 10 
brands, ahead of Audi, Volkswagen, 
Nissan and Porsche and is the 4th 
most valuable high-volume automotive 
brand.
Hyundai Motor maintained global 
sales at five million units, helped 
by successful launches of its Creta, 
Sonata and Tucson models, while 
reinforcing its Modern Premium 
brand philosophy through increased 
differentiation between the Hyundai 
and Genesis brand identities. The 
Hyundai Motor brand is set to achieve 

even greater heights with electrified 
IONIQ models, high-performance 
Hyundai N cars and future-mobility 
focused Project IONIQ moving the 
brand into new automotive spaces.
Wonhong Cho, Executive Vice 
President of Hyundai Motor Company, 
said: “The car-ownership model may 
become obsolete within a matter of 
years, therefore we simply can’t limit 
our vision to eco-friendly vehicles. 
To maintain our rate of growth as 
a global brand we must rethink the 
traditional business model and not 
just see ourselves as a transportation 

company, but also a mobility service 
provider. With Project IONIQ we will 
address this new paradigm and further 
Hyundai Motor’s standing as one of the 
world’s most valuable brands.”  
Acknowledging the achievement, 
Mike Rocha, Global Director of Brand 
Valuation at Interbrand said: “Over the 
past year, Hyundai has once again 
redefined its limits by introducing 
IONIQ to gain leadership in future 
mobility, by spinning off the Genesis 
brand to enhance clarity for each 
brand’s identity and by providing 
innovative experiences.”

ALL-NEW DISCOVERY MAKES DEBUT ON 
GIANT LEGO TOWER BRIDGE

HYUNDAI MOTOR GLOBAL 
BRAND VALUE CONTINUES 
TO GROW



Al Zayani Investments organized a Breast cancer medical checkup for their employees at 
the Bahrain Specialist Hospital, in solidarity with the global campaign to raise the level of 
awareness of Breast Cancer Risk. October is the national breast cancer awareness month 
that reminds women and their family members of the importance of regular medical checkup 
for an early detection of breast cancer. Women have been taking on important  roles in 
societies, and tend to take care of others and neglect themselves, so it is up to the rest to 
dedicate just a month out of 365 days a year to support women globally for breast cancer.
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In the month of November 2016, I had 
the honour of representing the Kingdom 
of Bahrain at an event organised by the 
United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO), celebrating the 
50th Anniversary of its founding. 
UNIDO is a specialised agency of the 
United Nations, focused on promoting 
industrial development. Its objectives are 
poverty reduction, inclusive globalization 
and environmental sustainability –
benefitting developing countries, future 
generations, and our planet Earth. 
Having won the 1st place award in an 
invention competition held in 2013, I was 
fortunate enough to be among the handful 
selected by this prestigious organization 
to attend the commemorative event. 
Marking the glorious occasion of its 50th 
anniversary, UNIDO held an EXPO and a 
series of events running from the 21st to 
the 25th of November in the city of Vienna. 
A string of fascinating, educational and 
inspiring talks, speeches, and other 
events were conducted under the slogan 
“Together for a sustainable future”, with 
the focus being UNIDO’s 2030 agenda of 

sustainable development.
My attendance would not have been 
possible if not for the support and 
sponsorship of my employer Al Zayani 
Investments, which took care of all the 
expenditures that this trip entailed, 
ensuring my ability to represent Bahrain 
as well as the company in the best light.   
My immense pleasure and gratitude 
can hardly be expressed. I was granted 
an opportunity of a lifetime which has 
broadened my horizons and allowed 
me the incentive to grow not only as an 
individual in the professional landscape, 
but as a member of a community, with an 
obligation to work for its betterment in all 
aspects –socially, economically as well 
as ecologically.  

Mustafa Hashim
Al Zayani Investments S.P.C

CONFIGURE YOUR OWN 
BRAND NEW JAGUAR OR 

LAND ROVER VEHICLE

UNITED NATION AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CELEBRATING 
50TH ANNIVERSARY
From the Eyes of Mustafa Hashim

Euro Motors Jaguar Land Rover Bahrain, 
now offers potential customers the 
opportunity to tailor the vehicle of their 
dreams through the recently launched 
an online vehicle configurator, to enrich 
their experience to the fullest.
Boasting built-in Bahrain specific 
Manufacturer Suggested Retail Pricing 
(MSRP), the new online configurator, is 
now live at www.jaguar-me.com and 
www.landrover-me.com, and provides 
customers the chance to tailor the 
vehicle of their choice while ensuring 
full pricing transparency, which will 
then be verified and validated by Euro 
Motors Jaguar Land Rover.
Those who wish to purchase either 
an exquisite Jaguar or a Land Rover 
can now choose from an infinite 
amount of specification combinations 
offered by both brands. Pricing is fully 
transparent starting from the model, 
engine and the trim, down to the 
separate option packs and standalone 
features which are priced individually 
and can be added in line with customer 
preferences. All Jaguar vehicles, the 
Land Rover Discovery Sport, Range 
Rover, Range Rover Evoque and 
Range Rover Sport are available on 
the online configurators, with other 
models soon launching.
Depending on the personalization 
options that the customers wish 
to avail in terms of the features 
of vehicles they wish to purchase, 
the starting prices of the Jaguar 
cars offered through the online 
configurators are as follows: the 
F-TYPE from BHD 24,550, the F-PACE 
from BHD 22,450, the XF from BHD 
18,100, the XE from BHD 15,420 and 
the XJ from BHD 28,250. 

AL ZAYANI INVESTMENTS BREAST CANCER AWARENESS
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Hyundai Motor Company again 
demonstrated its commitment to football, 
by supporting the 2016 FIFA Under-17 
Women’s World Cup, held in Jordan from 
30 September to 21 October. With 16 teams 
from all continents as well as Oceania, 
Hyundai is there ‘for the fans’, supporting 
public zones to watch matches, trophy 
displays, and ticket giveaways.
The Hyundai Fan Zone, organized under 
the patronage of His Highness Prince 
Ali bin al Hussein, officially opened in 
Amman on Thursday, 29 September. 
During the build-up to the tournament, 

Hyundai hosted trophy displays in its main 
Amman showroom, including a visit by 
the event’s mascot, Aseela the Arabian 
Oryx, promotional events for the Jordanian 
team, and sponsored a tour of schools that 
included match tickets for lucky young fans. 
A fan booth in City Mall – Amman’s biggest 
shopping center – hosted competitions and 
ticket prize giveaways until 8 October.
“Hyundai is deeply committed to supporting 
football worldwide and we are very excited 
to see some of the world’s most talented 
young players coming to the Middle East,” 
said Mike Song, Head of Operations for 

Hyundai in Africa and the Middle East. “The 
tournament will be an opportunity to watch 
world-class football, with some of the very 
best youth teams from around the globe 
and we want as many people to experience 
this as possible.”
Teams participating included hosts Jordan, 
as well as Japan and Korea DPR from Asia; 
Cameroon, Ghana and Nigeria from Africa; 
Canada, Mexico and the United States 
from North America; Brazil, Paraguay and 
Venezuela from South America; England, 
Germany and Spain from Europe; and New 
Zealand representing Oceania.

The MG6 is an all-rounder with a unique streamline shape 
and will turn heads whereever you go. Located only at 
Zayani Motors, the exclusive dealers of MG in the Kingdom 
of Bahrain, the sports back style is born to conquer the 
most challenging terrains. Everything about the new MG6 
is new and improved - from its award-winning handling and 
high-tech features to a cockpit now suited for all types of 
journeys.
The MG6, with its British style and glamour, is a powerful 
drive with 160HP and a 1.8T dual clutch transmission, giving 
a boost of power. A revolutionary 1:1:2 compartment ratio 
that combines the smooth curves of a hatchback with the 
generous space of a sedan.

The comfortable and inviting  interior of the MG6 has a new 
seven-inch touch screen integrated into the dashboard and 
the new electric handbrake that helps to de-clutter the cabin. 
The MG6, with Eco leather fabric seats  and an uninterrupted 
clean line extending all the way from the roofline to the 
tail, provides an innovatively reconciled aerodynamic 
aesthetics. With efficient use of space that is utilized to the 
maximum it is a breakthrough in storage capacity.
The equipment levels across the three MG6 trim levels are 
great and help to make the car fantastic value for money. 
The entry-level S model features LED daytime running 
lights, air-conditioning, 16-inch alloy wheels, heated seats, 
a CD player and USB connectivity. 

HYUNDAI SUPPORTS FIFA UNDER-17 WOMEN’S WORLD CUP IN JORDAN

MG6: REDEFINING CLASS INSIDE OUT



ZAYANI MOTORS LAUNCHES MG DOOR-TO-DOOR SERVICE FOR ALL MG CUSTOMERS

Al Zayani Investments Group organized an entertainment-
packed outing for the members of the Academic & Vocation 
Rehabilitation Center on 8 November 2016 , where the male 

members enjoyed participating in a bowling contest and while 
female members enjoyed a movie at the cinema. During the event, 
the first three winners of the bowling contest were rewarded.

Zayani Motors, the exclusive dealers for 
all MG models in the Kingdom of Bahrain, 
persistently aims to provide only the 
best-quality products and services from 
the automobile industry to both their 
commercial and non-commercial clients. 
Amongst the many unique services and 
offers Zayani Motors provides its clients, 
comes a brand new and one-of-a-kind 
service for MG owners. 
In an effort to further satisfy and enhance 
MG after-sales and customer service, 
SAIC Motors Middle East (SMME) has 
recently introduced the MG Door to Door 
service into the Bahrain market.

With the inception of the door to door 
service, customers are no longer 
required to personally bring in their 
MG car for service. Instead, Zayani 
Motors will now provide a facility for 
the same and also take care of the 
entire process.
Upon booking for a car service with the 
service department, Zayani Motors will 
send the MG courtesy vehicle to the 
customer’s doorstep. After which, their 
car is then brought by the Zayani Motors 
team to the workshop in order to carry out 
the required maintenance or repair work. 
Once the procedures are completed, the 

vehicle is delivered back to the owner.
Mohammed Zaki, General Manager 
of Zayani Motors, at the launch of this 
service commented, “It brings us great 
joy to introduce this service. Zayani 
Motors constantly strives to provide 
only the best after-sales facilities and 
through this initiative, we hope to sustain 
and further grow our relationships with 
our clients and customers.”
Established in 1994, Zayani Motors has 
come a long way with its continuous 
progress to fulfil goals that the management 
envisioned and meticulously set over 20 
years ago.
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AL ZAYANI INVESTMENTS HOST FUN DAY FOR REHABILITATION CENTER
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Zayani Motors was recognized for the 
tremendous efforts in sales and awarded the 
Best Sales Award in the world, at the Daimler 
Trucks Asia Distributor Award 2016. The 
company was acknowledged for its consistent 
and excellent sales growth achieved year 
after year from 2013-2015.
Zayani Motors has been associated with 
Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation 
(MFTBC) from 1994 and has since been the 
sole dealers for the brand in the Kingdom of 
Bahrain.
Over the years, Zayani Motors developed 
their sales strategy for the brand and worked 
closely with their customers to ensure that 
they had access to a seamless experience.
This honor was conferred upon Zayani Motors 
for its significant sales growth, exceeding 
33%..
The award was received by Mohammed Zaki,  
General Manager, Rizwan Tariq, Assistant 

General Manager and Samya Al Kindi, 
Marketing Manager at the Daimler Trucks Asia 
Distributor Award 2016, which was hosted in 
Chennai, India in the third quarter of 2016.
On receiving the award, Mohammed 
Zaki, General Manager of Zayani Motors, 
commented: “Receiving this prestigious 
award is testament to Zayani Motor’s 
commitment to the development of 
the brand in the Kingdom. It is indeed 
very encouraging for our team to have 
gained this accolade and provides us the 
motivation to do better. ”

AlZayani Investments Group organized a day out for UCO parents Care Center, marking 
International Elderly Day which is held annually on October 1. 
The attendees enjoyed a visit to Naseef Restaurant in Manama Souq, where they were served a 
delicious traditional breakfast.
Moreover, AlZayani Investments Group donated a cheque to the Society at the end of the event.

ZAYANI MOTORS RECEIVES 
BEST SALES AWARD

Euro Motors, Jaguar Land Rover 
Bahrain, announced that it would host 
a month-long Aftersales Service Clinic 
for all its vehicles during November 
and December 2016, as an initiative to 
reward its loyal customers for choosing 
Jaguar Land Rover.
The campaign runs from the 13th of 
November to the 13th of December, 
2016, during which all Jaguar and Land 
Rover vehicles older than 3 years from 
their date of registration could avail 
a free service package. Euro Motors 
Jaguar Land Rover continues to raise 
its standards and boost its reputation as 
pioneers of the highest level of quality 
of services provided in the Kingdom of 
Bahrain with the introduction of the new 
After Sales Service Campaign.
The service package included free 
Engine Oil and Oil Filter checks and 
free Vehicle Health Check and all 
discrepancies identified on the day that 
required further servicing, repair and 
maintenance were covered by a 25% 
discount on parts and a 10% discount on 
labour charges. With Euro Motors Jaguar 
Land Rover’s state of the art facilities in 
play, the whole checkup and servicing 
process is approximately an hour.  
During the wait, customers are offered 
refreshments and snacks, served by the 
amiable showroom staff, and informed 
on special promotions available on 
accessories and merchandise by 
certified professionals thoroughly bred 
in the philosophy of immaculate service 
from Jaguar Land Rover Limited.

EURO MOTORS 
JAGUAR LAND ROVER 

RECIPROCATES CUSTOMER 
LOYALTY WITH NEW AFTER 
SALES SERVICE CAMPAIGN

ALZAYANI INVESTMENTS GROUP MARKS 
THE INTERNATIONAL ELDERLY DAY



Zayani Motors, the exclusive dealers of Mitsubishi in the 
Kingdom of Bahrain hosted, their monthly staff party to show the 
company’s appreciation to the employees.
Attending the celebrations was Mr. Mohammed Zaki, General Manager 
of Zayani Motors. Staff turnout and participation was at full strength 
with all Zayani Motors staff being present. 
The intention was to ensure everyone had a great time, and the 
celebration also served as a platform for an award ceremony where 
employees of the month, Abdulla Isa Alkhayat and Rajaram Nagarajan 
were formally felicitated and the The Extra Mile award was given to 
Mohammed Ayub, Isidir Costa and Saed Ahmed for their outstanding 

performance. 
Following that was a cake cutting ceremony for the employees whose 
birthday was in the month of September or October. 
Mr. Mohammed thanked the staff and stated, “It is the efforts and 
dedicated loyal service of Zayani Motors employees that strengthen 
us as an organization and allow growth phenomenally. It is heartening 
to note that we all have always worked as a team while simultaneously 
giving the best in our individual capacity. The result of this is outstanding 
performances across all the different departments of Zayani Motors. So 
let us all celebrate today and look forward and work to having another 
great year.”
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ZAYANI MOTORS HOLDS MONTHLY STAFF CELEBRATION

EURO MOTORS JAGUAR LAND ROVER INTRODUCES 
IRRESISTIBLE NEW OFFER ON THE JAGUAR F-PACE

Euro Motors Jaguar Land 
Rover Bahrain,  announced the 
introduction of an enormously 
beneficial offer on the Jaguar 
F-PACE that will facilitate the 
buying process for the prestigious 
marque’s revolutionary SUV by 
making it all the more budget-
friendly.
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 Jaguar F-PACE directly from 
the dealership itself in monthly 
instalments at an incredibly 
reasonable rate of BHD 249 for 
36 months. The features of the 
offer also extends to 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 the later 
stage.
The Jaguar F-PACE, Jaguar’s 
most practical sports car, blends 
sporty handling and breathtaking 
beauty with everyday practicality 
and efficiency. The Jaguar F-PACE 
has every aspect of Jaguar’s DNA 
incorporated into its essence, with 
this being exemplified through its 
refined control ride and engaging 
handling, defining characteristics 
of the prestigious brand. 
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CALIFORNIA T: THE STAR AT THE GRAND ITALIAN CHARITY BALLEURO MOTORS JAGUAR LAND ROVER PRESENTS 
INCREDIBLE OFFER ON DEPLOYABLE SIDE 

STEPS FOR SELECTED VEHICLES
Euro Motors, the exclusive dealer and distributor for luxury 
automotive manufacturer Jaguar Land Rover in the Kingdom of 
Bahrain, proudly presents to its customers its exclusive range 
of accessories for both its Jaguar and Land Rover vehicles. 
The accessories that are on offer for the complete line-
up of its latest Jaguar and Land Rover models are stylized 
and customized for convenience and pure functionality, 
substantially augmenting Euro Motors Jaguar Land Rover’s 
capacity to ensure utmost satisfaction to its customers. 
Owners of the Jaguar F-PACE, the Range Rover and the 
Range Rover Sport can now avail of Euro Motors Jaguar Land 
Rover’s latest, discounted prices for Deployable Side Steps. 
The Deployable Side Steps can be fitted for both the Range 
Rover and the Range Rover Sport for a price of BHD 1,800 
whilst the highly advantageous option can be personalized for 
the Jaguar F-PACE for an incredibly economical price of BHD 
1,200. These smart, practical steps make it easier to get in and 
out of the vehicle. Neatly stowed under the sills, the side steps 
automatically deploy as soon as the door is opened, or when 
activated by the key fob. They stow automatically when the door 
is closed.

As part of their initiatives to support sports and charity activities 
across the Kingdom, Zayani Motors recently sponsored the 
Maharashtra Cultural Society who participated in the 2016 Bahrain 
Marathon Relay. 
The Bahrain Marathon Relay has become one of the largest charity 
sporting events in the region. Over the past 35 years, the Marathon 
Relay has raised in excess of BD 1,000,000 for local causes – an 
impressive total for an event that started as a fun run with only a 
handful of teams.
The race was held on the 28th of October 2016 at the Bahrain 
International Circuit – Home to Motorsports in the Middle East, and 

saw almost 180 teams take part. 
The event was held at the Gulf Air Club premises, and saw 
twelve teams from several parts of Bahrain take part with aims 
to encourage sportsmanship and give players the chance to 
sharpen their skills.
“It’s been our pleasure to support the youth and it’s always been 
our aim to not only encourage sportsmanship and give players the 
chance to sharpen their skills but also be a part of an initiative that 
will benefit the Kingdom.” said General Manager Mohammed Zaki.
It’s worth noting that Zayani Motors actively supports various 
tournaments and matches across different sporting arenas. 

SCORING INITIATIVE BY ZAYANI MOTORS
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Staff Promotion
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 فريست موتورز حتتفل بإطالق العالمة التجارية
 الفارهة جينيسيس ألول مرة يف البحرين وتزيح

G90الستار عن جينيسيس         اجلديدة كليًا

واملوزع  الوكيل  موتورز،  فيرست  شركة  أقامت 
البحرين،  مملكة  في  هيونداي  لسيارات  احلصري 
وكشف  جينيسيس  عالمة  إطالق  إحتفالية 
الفارهة   G90 جينيسيس  سيارة  عن  الستار 
واجلديدة كلياً وذلك يوم اإلثنني 19 سبتمبر 2016 

البحرين.  ريتز كارلتون  بفندق 
وأزيح الستار عن رائعة جينيسيس اجلديدة وسط 
ورقي  بفخامة  إعجابهم  أبدوا  الذين  احلضور  ثناء 
مواصفات  من  به  تتميز  وما   G90 جينيسيس 
التدشني  حفل  شهد  وقد  متطورة.  وتقنيات 
اململكة  في  الشخصيات  كبار  من  جمع  حضور 
سيارات  وعشاق  اإلعالم  وسائل  ممثلي  من  ونخبة 

. جينيسيس
املنتدب  العضو  الزياني،  خالد  نواف  السيد  وقال 
بهذه  له  كلمة  في  موتورز،  فيرست  لشركة 
ونيابة  نفسي  عن  باألصالة  “يسرني  املناسبة: 
أن  موتورز  فيرست  بشركة  العاملني  كافة  عن 
سيارة  أول  بتدشني  جميعاً  اعتزازنا  عن  أعرب 

وهي  أال  جينيسيس  عالمة  تنتجها  فاخرة 
جينيسيس G90. وما يحدث اليوم هو مبثابة إجناز 
جينيسيس  استطاعت  حيث  اجلميع  به  يحتفي 
تتبوأ  أن  ورفاهية  فخامة  من  به  تتمتع  مبا   G90
ومحلياً.  وإقليمياً  عاملياً  فئتها  في  ريادياً  مركزاً 
توقعات  تخطي  في  سابقاً  جينيسيس  وجنحت 
املتكاملة  للرفاهية  مصدراً  متثل  تزال  وال  اجلميع 
الطامحني  تطلعات  اجتياز  نحو  تتمحور  التي 
املستويات.” كافة  على  القيادة  بتجربة  لالرتقاء 

جينيسيس  أن  إلى  الزياني  نواف  السيد  وأشار 
بالتطوير  التميز  نحو  رحلتها  استهلت 
ذروة  نحو  املستمر  والسعي  املتالزمني  واالبتكار 
تطبيق  خالل  من  العمالء  ثقة  واكتساب  اإلبداع 
إلى  ذاته  الوقت  في  ملفتاً  اجلودة  معايير  أعلى 
استثنائياً  منحًى  جتسد   G90 جينيسيس  أن 
تقنية  لهندسة  وانعكاساً  هيونداي  تاريخ  في 
بتقدميها  موتورز  فيرست  تفتخر  مغايرة  وفنية 

البحرين. في  حصرياً 
)2 الصفحة  في  )تتمة 

أعزائي قراء اإلنطالقة
مملكة  في  كبرى  بأهمية  ديسمبر  شهر  يتميز 
الوطني  العيد  احتفاالت  مع  لتزامنه  البحرين 
عن  ونيابة  السعيدة  املناسبة  وبهذه  اجمليد. 
أنتهز  أن  أود  الزياني،  استثمارات  مجموعة 
مملكة  إلى  التهاني  أجمل  ألقدم  الفرصة  هذه 
حضرة  رأسها  وعلى  وشعباً  قيادةً  البحرين 
آل خليفة  بن عيسى  امللك حمد  اجلاللة  صاحب 
من  املزيد  للجميع  متمنيا  الرشيدة،  وحكومته 

والنمو.  التطور 
إصدارات  آخر  لكم  أقدم  أن  يسرني  كما 
جمعنا  حيث  العام،  لهذا  “اإلنطالقة”  صحيفة 
والتطورات  واألنشطة  الفعاليات  أهم  عبرها 
املاضية  الثالثة  األشهر  خالل  شهدناها  التي 
وجميع  الرئيسية  استثماراتنا  تشمل  والتي 
إستثمارات  جملموعة  التابعة  الفرعية  الشركات 

الزياني.
على  بالتحديات  ملىء   2016 عام  كان  لقد 
أسعار  لتذبذب  نظرا  املنطقة،  دول  في  اجلميع 
االضطرابات  استمرار  لذلك  ويضاف  النفط، 
دول  من  عدد  في  واالقتصادية  االجتماعية 
واألوضاع  الظروف  من  الرغم  وعلى  املنطقة. 
اهلل  من  وبفضل  فانه  واجهتنا،  التي  الصعبة 
املتفانية  واجلهود  وموردينا  شركائنا  ودعم 
ونحن  بنجاح.  جتاوزها  استطعنا  فقد  ملوظفينا، 
نبدأ عام 2017، ننظر إلى املستقبل بتفاؤل كبير 
اخلبرات  لدفع  نسعى  اذ  بحذر  ذاته  الوقت  وفي 
واملواهب من فريق العمل الى األمام لتطوير كل 
للشركة  الرائدة  املكانة  وتعزيز  املتاحة  الفرص 
بنا. احمليطة  والظروف  التحديات  من  الرغم   على 

بقضاء  للجميع  أتقدم  ان  يسعدني  اخلتام،  في   
امليالدي  العام  حلول  مبناسبة  األوقات  اجمل 

والنجاح. التوفيق  لكم  متمنيا  اجلديد، 

نـــــواف خالــــد الزيانــــــي

كلمة



الوكيل  بصفتها  موتورز  فيرست  “حتظى  وأضاف: 
في  وجينيسيس  هيونداي  لسيارات  احلصري 
القاعدة  تطلعات  حتقيق  في  هام  بدور  البحرين 
املتنامية من الراغبني في اقتناء سيارة جينيسيس 
خالل  من  السابقة  لنسختها  احلاليني  واملالكني 
املواصفات  وأرقى  أعلى  تضمني  على  احلرص 
من  جينيسيس  سيارات  متكّن  التي  واملعايير 
وتعكس  فئتها.  في  املثيلة  السيارات  منافسة 
هيونداي  توجهات  املتطورة  جينيسيس  هندسة 
واتساع أفقها في مختلف النواحي التقنية ورفع 
والتطوير  البحث  عبر  والفاعلية  األداء  مستوى 
على  جينيسيس  تصميم  يقوم  حيث  املستمرين 
االبتكار واألداء اجلامح واإلطاللة الرياضية األنيقة 
ليعزز من متعة قيادتها. ويرمز تدشني جينيسيس 
G90 إلى بداية عهد جديد لسيارات هيونداي في 
على  كبيرين  وانتشار  بحضور  فيه  تتمتع  وقت 
هذه  نقدم  بأن  جهتنا  من  ونعتز  العالم  مستوى 
أود  كما  البحرينية.  للسوق  الرائعة  السيارة 
جلينيسيس  واإلمتنان  الشكر  بجزيل  أتقدم  أن 

الشرق األوسط ملنحنا كامل الدعم والثقة.”
فئة  إلى  كلياً  اجلديدة   G90 جينيسيس  وتنتمي 
العاملي  الطراز  ذات  الفارهة  السيدان  سيارات 
وأدائها  وسالستها  التقني  بإبداعها  وتتميز 
معايير  مختلف  بني   G90 وجتمع  والثابت.  القوي 
لتصل  التحكم  وسهولة  الفخامة  ومواصفات 
تصميمها  عن  فضالً  التفوق  درجات  أقصى  إلى 
وقاعدة  احملرك  غطاء  من  انطالقاً  األنيق  الرياضي 
اخللفي  الهيكل  إلى  ووصوالً  العريضة  العجالت 
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الذي ميتاز بانسيابيته وطالقة تصميمه األخاذ.
عراقة  عن  اجلديدة   G90 جينيسيس  وتكشف 
في  تنعكس  التي  ابتكاراتها  وأصالة  فخامتها 
املقدمة  كحاجز  الالفتة  املواصفات  من  عدد 
بشعار  واملتوج  املتداخل  الطبقي  التصميم  ذو 
وتكتمل  واجهته.  في  الشهير  جينيسيس 
من  املصنوعة  العجالت  بقوالب  األولى  اللمسات 
من  مزدوجة  وعودام  بوصة   19 بحجم  األلومنيوم 
الكروم البراق بجانب واقي الصدمات اخللفي الذي 
مبصابيح  جينيسيس  وفخامة  رفاهية  يعكس 
ستة  في   G90 جينيسيس  وتأتي  جانبية.   LED
رفاهيتها  لتضاهي  خصيصاً  أختيرت  آسرة  ألوان 
الفاخرة  مقصورتها  بني  املتوقعة  املواءمة  وحتقق 

املبهر.  اخلارجي  ومظهرها 
مفاتيح  وواجهة  العدادت  لوحة  وتتحدث 
الساحرة  األحجية  لتكمل  نفسها  عن  التحكم 
املطلقة  الرفاهية  عالم  في  جينيسيس  لثورة 
جتهيزات  في  املستخدمة  املواد  أجود  بجانب 
واملساحات  املقاعد  ورحابة  الفارهة  املقصورة 

تتسم  السالمة  جتهيزات  إطار  وفي  بينها.  فيما 
واحدة  جتعلها  مغايرة  بتقنية   G90 جينيسيس  
خالل  من  الطرقات  على  أماناً  السيارات  أكثر  من 
ونظام  الطارئة  احلاالت  في  التلقائي  الكبح  نظام 
والسلس  الذكي  والتحكم  باملشاة  التنبيه 
الزوايا  كشف  تقنية  عن  فضالً  القيادة  بسرعة 
مسار  على  للمحافظة  املساعدة  ونظام  اخلفية 

القيادة. 
وزودت جينيسيس G90 مبحرك جبار يأتي بسعتني 
و5  اسطوانات  بستة  لترات   3.3 هي  اختيارية 
اوتوماتيكي  وناقل حركة  بثمان أسطوانات  لترات 
مع    G90 جينيسيس  وتتوفر  سرعات.  ثمان  ذو 
 5 ملدة  مجانية  صيانة  باقة  و  احلياة  مدى  ضمان 
100,000 كلم، وخدمة مساعدة  سنوات  أو حتى 
املنزل  من  وخدمة  سنوات،   5 ملدة  الطريق  على 
 Genesis وخدمة  سنوات،   5 ملدة  املنزل  إلى 
معرض  لدى  حصرياً  سنوات،   5 ملدة   Concierge

سيارات فيرست موتورز بسترة.
من  جزء  وهي  موتورز،  فيرست  شركة  وتلتزم 
لتؤكد  كلياً  إلتزاماً  الزياني،  مجموعة استثمارات 
مكانة هيونداي وجينيسيس في السوق البحريني 
األمثل  واخليار  فريدة  قيمة  متثل  جتارية  كعالمات 
وتؤمن شركة فيرست موتورز بجودة  بدون منازع. 
العالمات التجارية حتت مظلتها ولهذا فهي متنح 
طرازات  كافة  يشمل  احلياة  مدى  ضمان  عمالئها 

اخلاصة.  السيارات 
قيادة  لتجربة  موعد  حلجز  أو  املعلومات  من  ملزيد 
معرض  زيارة  يرجى  اجلديدة   G90 جينيسيس 
سيارات هيونداي باملعامير أو االتصال بالرقم 121 
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قاعدة متنامية من الراغبني يف اقتناء سيارة جينيسيس



الزياني  إستثمارات  مجموعة  نظمت 
مؤخراً وبالتعاون مع مركز الطفل للرعاية 
العاملي  املعاق  “يوم  مهرجان  النهارية 
ومشاركة  بحضور  اجمليد”  الوطني  والعيد 
االحتياجات  ذوي  من  طفل   450 من  أكثر 
في  الكائن  املركز  مبقر  وذلك  اخلاصة 

منطقة مدينة عيسى.
تُعد  والتي  الفعالية  هذه  تخللت  وقد 
مراكز  كل  جمعت  ترفيهية  تظاهرة  أكبر 
واخلاصة  احلكومية  االعاقة  ذوي  ودور 
في  االعاقة  ذوي  مجال  في  واملهتمني 
البرامج  من  العديد  البحرين  مملكة 
واملسابقات  الترفيهية  واألنشطة 
خاللها  استمتعوا  الذين  للمعاقني- 
بوقتهم كما القت إعجاب احلضور والزوار 
الوطنية  واألغاني  األهازيج  جانب  إلى   -
التي صدحت في املهرجان إحتفاًء بذكرى 
اجمليد  الوطني  بالعيد  اململكة  إحتفاالت 
وذكرى تسلم حضرة صاحب اجلاللة امللك 

احلكم.  ملقاليد  اهلل  املفدى حفظه 
من  متحدث  عبر  املناسبة  وبهذه 
بتنظيم  وسعادته  فخره  عن  اجملموعة 
قائالً:  وصرح  البهيجة  االحتفالية  هذه 
الرشيدة  للقيادة  بداية  نبارك  أن  ”نود 
باحتفاالت  األصيل  البحريني  والشعب 
الذي  اجمليد  الوطني  بعيدها  اململكة 
الزياني  إستثمارات  مجموعة  في  نحرص 

عام”.  بها كل  على مشاركتهم 
كبير  جناح  الفعالية  حققت  وأضاف:”لقد 
اجلهات  أبدته جميع  الذي  التعاون  بفضل 
نتطلع  ونحن  املهرجان،  في  املشاركة 

باملستقبل”.  منها  املزيد  لتنظيم 
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جمموعة استثمارات الزياين حتتفي بالعيد الوطين اجمليد ويوم املعاق
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كجزء من جهودها املستمرة في خلق أجواء عائلية، نظمت مجموعة استثمارات الزياني رحلة إلى جزر الدار ملوظفيها من مختلف األقسام وذلك في الرابع من 
130 موظف، وشهدت إقامة العديد من األنشطة والفعاليات املمتعة مثل صيد األسماك، ممارسة كرة الطائرة  2016. وقد شارك في الرحلة أكثر من  نوفمبر 

وأنشطة بناء الفرق والكثير غيرها.

جمموعة استثمارات الزياين تنظم يوم ترفيهي ملوظفيها

الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  أظهرت 
وبيجو  ميتسوبيشي  لسيارات  احلصري 
نحو  الراسخ  التزامها  البحرين،  مبملكة 
الرياضية  املواهب  تشجيع  بغرض  اجملتمع 
والبحرين  عام  بشكل  العربي  اخلليج  مبنطقة 
رعايتها  الشركة  جددت  إذ  خاص،  بشكل 
اخلاصة  االحتياجات  لذوي  القوى  ألعاب  مللتقى 
مدينة  مبنادي   2016 نوفمبر   5 في  أقيم  الذي 

 . عيسى
املواهب بني  امللتقى كبادرة الكتشاف  وأقيم هذا 
تشجيعهم  بهدف  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  فئة 
الالعبني  من  ليكونوا  أنفسهم  لتطوير 
امللتقى  وتكون  اململكة.  ازدهار  في  األساسيني 
اخلاصة  التبرعات  جلمع  خاصة  فعالية  من 
االحتياجات  ذوي  من  الرياضيني  مشاركة  لدعم 

لذوي  القوى  أللعاب  اخلليج  بطولة  في  اخلاصة  
أللعاب  العالم  وبطولة  اخلاصة   االحتياجات 
2016 وبطولة غرب  الدوحة  اإلعاقة  القوى لذوي 

اخلاصة.  االحتياجات  لذوي  آسيا 
زكي،  محمد  السيد  قال  السياق،  هذا  وفي 
أن  لنا  كبير  لشرف  “إنه  للشركة:  العام  املدير 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  للرياضيني  دعمنا  جندد 
في  يأتي  وهذا  خاصة.  مبواهب  يتميزون  والذين 
لدعم  للسيارات  الزياني  شركة  حرص  سياق 
من  األشخاص  فئة  وخصوصاً  اجلديد،  اجليل 
على  نعمل  أن  أجل  من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
عن  النظر  بغض  وأحالمهم  تطلعاتهم  أن  تأكيد 
املالئمني”.  والتشجيع  الدعم  وتلقى  حجمها 
املشاركني  ونثني  نشجع  “نحن  قائالً  وأضاف 

الرياضية”.  روحهم  على 

مللتقى رعايتها  جتدد  للسيارات  الزياين   شركة 
اخلاصة االحتياجات  لذوي  القوى  ألعاب 
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 ”جينيسيس          تفوز جبائزة  أفضل سيدان فاخرة

 الزياين للسيارات تطلق أقوى عروضها على
سيارات بيجو 301 الفرنسية املتميزة

ميتسوبيشي  لسيارات  احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  أعلنت 
وبيجو في البحرين، عن إطالق عرضها املتميز واحلصري الذي يتيح لعمالئها 
رائعة  وبعروض  املتمّيزة    301 بيجو  سيارات  وامتالك  شراء  فرصة  الكرام 
 10 ملدة  للسيارة  وضمان  دوالر،   1500 إلى  يصل  نقدي  استرجاع  تتضمن 

سنوات أو مليون كيلو متر. 
الذي  املثالي  التوازن  بروعة  العريقة  الفرنسية    301 بيجو  سيارات  وتتميز 
على  عالوة  اجلميع  متناول  في  هي  والتي  الرائعة  ألسعارها  نظراً  جتمعه 
جودة أدائها العالية على الطريق ومزاياها التنافسية التي ميكن الوثوق بها 
باإلضافة إلى اعتمادها ألعلى معايير اجلودة والسالمة واملالئمة، مما أكسبها 

ثقة العمالء وجعلها في مصاف السيارات املثالية واملفضلة. 
محمد  السيد  للسيارات  الزياني  شركة  عام  مدير  صرح  ذلك  على  وتعليقاً 
زكي قائالً:” يسرنا أن نقدم لعمالئنا الكرام هذا العرض املتميز واحلصري على 
على  الدائم  حرصنا  من  إنطالقاً  يأتي  والذي  الشهير  الفرنسي  بيجو  طراز 
وأوضاعهم  تتالئم  التي  الشراء  عروض  أفضل  بتقدمي  معهم  تواصلنا  تعزيز 

املالية”. 
وأضاف:” بإمكان عمالئنا الكرام اآلن االستفادة من هذا العرض املغري وذلك 
بيجو  سيارات  على  الفريدة  املزايا  بهذه  واالستمتاع  معارضنا  من  أيٍّ  بزيارة 

الرائعة”. الفرنسية 

أحدث  تُعتبر  التي   ،G90 جينيسيس  سيارة  فازت 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  الفاخرة  السيارات 
في  وقت قصير  قبل  إطالقها  تَلت  مرموقة  بجائزة 
أسواق املنطقة. ونالت السيارة لقب “أفضل سيارة 
“إكسس”  العام” خالل معرض  لهذا  فاخرة  سيدان 
في  املاضي  أكتوبر  في  املنعقد  الفاخرة  للسيارات 
 G90 مدينة جدة السعودية. ويأتي فوز جينيسيس
بلغتها  التي  العالية  للمستويات  تقديراً  باجلائزة 
والتقنية  املتقنة  والهندسة  الرفيعة  اجلودة  من 
إطالق  مع  يتزامن  وهو  املترفة،  والراحة  املبتكرة 
عالمة جينيسيس اجلديدة في سوق اململكة. ويقرّر 
اجلوائز جلنة حتكيم مؤلّفة من صحافيني  في منح 

كبار مختصني بشؤون السيارات.
وأعرب مايك سونغ، رئيس عمليات جينيسيس في 
إفريقيا والشرق األوسط عن سعادته بفوز السيارة 
وقال:  فاخرة”،  سيدان  سيارة  “أفضل  بلقب   G90
“يتّضح من قرار جلنة التحكيم بتكرمي جينيسيس 
السيارات  فئة  في  سيارة  أفضل  بلقب   G90

إحدى  بزيارتنا في  التفضل  العرض  الراغبني في احلصول على هذا  وللعمالء 
معارضنا مبنطقة عراد أو املعامير أو التواصل معنا عبر األرقام التالية:

17703703 أو 17465533.
جديراً بالذكر أن شركة بيجو الفرنسية للسيارات، تٌعد عالمة جتارية أوروبية 
التمّيز  من  قرن  من  ألكثر  متتد  التي  العريقة  خلبرتها  وذلك  عاملياً  عريقة 

واالبتكار في قطاع السيارات.

أن  اعتبارنا  في  معنا  تتفق  أنها  احلصرية،  الفاخرة 
وتُرسي  للفوز،  يؤّهلها  ما  كل  تُبدي  السيارة  هذه 
معايير جديدة في هذه الفئة املتسمة بالتنافسية 

الشديدة”.
وتشكّل السيارة G90 الطراز املتميز من طرز عالمة 
في  إطالقها  متّ  التي  اجلديدة  التجارية  جينيسيس 
دبي  اإلعالم في  أمام وسائل  األوسط  الشرق  سوق 
خالل شهر سبتمبر املاضي. وتأتي سيارة السيدان 
تتولّى  كما  نُخبوية،  فخامة  مبعايير  هذه  الراقية 
االبتكارات  ألحدث  استخدامها  في  السوق  ريادة 
للسالمة  متقدمة  ميزات  تشمل  التي  التقنية 
وملساعدة السائق وُضعت ضمن إطار أبحاث أجريت 
السيارة  وتتيح  القيادة.  ذاتية  املركبات  تطوير  على 
أسطوانات  بست  احملركات  من  خيارات  ثالثة   G90
التيربو  شاحن  خيار  بينها   ،V شكل  على  وثماني 
بتصميم  حظيت  حني  في  كلياً،  اجلديد  املزدوج 
سيارة  لتقدمي  الياء  إلى  األلف  من  جديد  هندسي 

متميزة إلى العمالء املتميزين.

للسيارات  “إكسس”  معرض  جينيسيس  واختارت 
الفاخرة كبوابة لتقدمي الطراز G90 إلى عمالئها في 
اململكة العربية السعودية، حيث حظيت بترحيب 
كبير من مالكي سيارات يبحثون عن الفخامة من 
دون أية مساومة. وانضم مايك سونغ في حضور 
وكالء  عن  ممثلني  إلى  اجلوائز  توزيع  وحفل  املعرض 
اململكة؛  الثالثة لسيارات جينيسيس في  التوزيع 
شركة الوعالن للتجارة، ومؤسسة محمد يوسف 

ناغي للسيارات، واجملدوعي للسيارات.
لقيته  الذي  الكبير  بالتجاوب  سونغ  وأشاد 
مشاركة جينيسيس في معرض “إكسس”، سواء 
من جمهور الزوار أو بحصولها على اجلائزة املهمة، 
وانتهى إلى القول: “تشكّل مشاركتنا في املعرض 
بداية  نقطة  فاخرة  سيدان  أفضل  بجائزة  وفوزنا 
لتحقيق أمور رائعة كثيرة لعالمة جينيسيس في 
السوق السعودية، ونحن نتشارك مع موزعينا في 

اململكة قدراً كبيراً من احلماس جتاه املستقبل”.

G90
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كجزء من أنشطتها االجتماعية نظمت مجموعة استثمارات الزياني زيارة إلى محمية العرين ألطفال مركز الطفل للرعاية النهارية. وهدفت الزيارة خللق أجواء 
ترفيهية ألطفال املركز من خالل أخذهم في جولة حول احملمية وتبادل أطراف احلديث معهم. وفي ختام الزيارة مت توزيع هدايا قٌيمة عليهم. 

البحرين  بزيارة مركز  الزياني مؤخراً  قام ممثلون من مجموعة استثمارات     
لتنمية الطفل وذلك للتعرف على الدور الذي يلعبه املركز في تقدمي الدعم 
األقسام  على  اجملموعة  ممثلو  وتعرف  اخلاصة.  االحتياجات  ذوي  من  لألطفال 

اخملتلفة في املركز وعلى العاملني فيه. 
الهدايا  الزياني مجموعة من  الزيارة وزعت مجموعة استثمارات  وفي ختام 
إلى أطفال املركز وقدمت  شيك تبرع للمركز لدعم اجلهود التي يقوم بها 

في تنمية األطفال الذين يحتاجون لرعاية خاصة.

“استثمارات الزياين” تنظم يوم ترفيهي ألطفال مركز الرعاية النهارية يف حممية العرين“

جمموعة “استثمارات الزياين” تدعم
مركز البحرين لتنمية الطفل 
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 القيمة العاملية لعالمة
هيونداي موتور تواصل النمو

والثالثني  اخلامسة  املرتبة  موتور  هيونداي  احتّلت 
العالمات  أبرز  لِقيم  حديث  عاملي  تصنيف  في 
الكورية  العالمة  وارتقت  العاملية.  التجارية 
الشهيرة أربع مراتب في أحدث تصنيف للعالمات 
في  اخملتصة  الشركة  عن  صادر  العاملية  التجارية 
هذا اجملال “إنتربراند”، وذلك مقارنة بتنصيف العام 

املاضي 2015.
بقيمة  تصل  أن  موتور  هيونداي  واستطاعت 
بزيادة  دوالر،  مليار   12.55 إلى  التجارية  عالمتها 
من  بالرغم  املاضي،  العام  عن  باملئة   11.1 قدرها 
حالة عدم االستقرار التي ميرّ بها قطاع السيارات 
هذا العام ما جعلها ترّسخ مكانتها وسط كبرى 
عالمات السيارات، إذ ارتقت كذلك مرتبة واحدة في 
تصنيف ِقيم العالمة التجارية ألبرز عشر عالمات 
سيارات عاملية لتحّل في املركز السادس متقّدمة 
في  وبورشه  ونيسان  وفولكسفاغن  أودي  على 
ِقَيم  تصنيف  في  عاملياً  الرابع  املركز  احتّلت  حني 

عالمات السيارات ذات اإلنتاج الواسع.
بلغت  عاملية  مبيعات  موتور  هيونداي  وحققت 
خمسة ماليني سيارة عزّزها اإلطالق الناجح لطرز 
الشركة  دعمت  كما  وتوسان،  وسوناتا  كريتا 
رفع  عبر  احلديثة  الفاخرة  للعالمة  فلسفتها 
هيونداي  العالمتني  هويتي  بني  التمايز  درجة 
وجينيسيس. ومن املتوقع أن تبلغ عالمة هيونداي 
طرز  إطالق  مع  أعلى  مستويات  التجارية  موتور 
األداء،  عالية   N وسيارات  الكهربائية،  “أيونيك” 
بتعزيز  اخلاص  “أيونيك”  عن مختبر مشروع  فضالً 

االبتكار في التنقل املستقبلي، ما من شأنه فتح 
العالمة  أمام  السيارات  عالم  في  جديدة  آفاق 

التجارية.
النائب  تشو،  وونهونغ  قال  املناسبة،  وبهذه 
“إن  موتور:  هيونداي  شركة  لرئيس  التنفيذي 
الراهن  الوقت  في  املّتبع  السيارات  متلُّك  منوذج 
سنوات،  غضون  في  املاضي  من  شيئاً  يُصبح  قد 
أن الشركة ال ميكن أن حتُّد من أفق رؤيتها  مؤكداً 
وجتعلها مقتصرة على املركبات الرفيقة بالبيئة.” 
وأضاف قائالً: “علينا إعادة النظر في منوذج األعمال 
لصناعة  شركة  أنفسنا  نرى  ال  كي  التقليدي 
لتقدمي  شركة  أيضاً  وإمنا  فحسب،  النقل  وسائل 
خدمات التنقل، وذلك إذا أردنا احلفاظ على معّدل 
منونا كعالمة جتارية عاملية. وسوف نتناول في إطار 

مشروع أيونيك هذا النموذج اجلديد ونعمل على 
العالمات  ضمن  موتور  هيونداي  مكانة  تعزيز 

التجارية األعلى قيمة في العالم.”
العالمات  لتقييم  العاملي  املدير  روكا  مايك  وقال 
تعليقه  معرض  في  “إنتربراند”،  في  التجارية 
جنحت  الكورية  العالمة  إن  هيونداي،  إجناز  على 
على مدى العام املاضي في توسيع حدودها مرة 
تأخذ  أيونيك كي  تقدمي مشروع  أخرى عن طريق 
التنقل املستقبلي وعبر  الريادة في مجال  بزمام 
عن  لتمييزها  جينيسيس  بعالمة  االستقالل 
هيونداي بوضوح ومن خالل تقدمي جتارب مبتكرة 
ستوديو  )موتور  الرقمي  هيونداي  ستوديو  مثل 
من  آخر  عام  نحو  تطلعه  عن  معرباً  ديجيتال(، 

النمو لهيونداي. 

 إطالق سيارة ديسكڤري اجلديدة كليًا على
هيكل ليغو ضخم حياكي تاور بريدج

السبعة  ذات  كلياً  اجلديدة  ديسكڤري  عن سيارة  روڤر  الند  جاكوار  كشفت 
مقاعد من خالل تسجيل رقم قياسي عاملي جديد ألكبر هيكل “ليغو” على 

اإلطالق.
الذين  فيليبس  زارا  والفارسة  أينسلي  بن  والسير  جريلز  بير  من  وشارك كل 
احلية  الفعالية  في  طويل  زمن  منذ  ديسكڤري  روڤر  الند  سيارات  ميلكون 
االستخدامات  حيث  من  تنوعاً  األكثر  روڤر  الند  سيارة  طراز  عن  للكشف 
مكعبات  من  لندن  في  بريدج  تاور  جسر  عن  نسخة  بتركيب  تّوجت  والتي 

13 متراً.   “ليغو” بارتفاع 
وجتسد سيارة ديسكڤري اجلديدة كلياً دافع شركة الند روڤر لتخطي احلدود، 
إنها  املتوثبة.  املغامرة  روح  مع  البريطانية  واجلذب  التألق  عناصر  بني  واجلمع 

سيارة مرغوبة جداً مع قدرات وتقنيات غير مسبوقة.
ديسكڤري  “تعيد  روڤر:  الند  في  التصميم  مدير  ماكغفرن،  جيري  وقال 
تعريف مفهوم سيارات الدفع الرباعي الكبيرة. وقد طور فريق  اجلديدة كلياً 
التصميم والهندسة في الند روڤر جوهر سيارة ديسكڤري لبناء سيارة دفع 

رباعي مميزة في غاية اجلاذبية والتنوع وتتمتع بقدرات خارقة”.
وقد كانت البراعة اليومية في تأدية الوظائف في صلب مفهوم ديسكڤري 

لهذه  عميل  مليون   1.2 من  أكثر  مع  املاضية   27 الـ  السنوات  مدى  على 
كلياً  اجلديدة  ديسكڤري  سيارة  وتأتي  اآلن.  حتى  مسيرتها  خالل  السيارة 
وعلى  العائلة،  حتمي  ذكية  تكنولوجيا  مع  الرقمي  العصر  مع  متناغمة 
اتصال وثقة مطلقة على جميع األسطح والتضاريس وفي مختلف الظروف 

اجلوية لضمان الوصول إلى الوجهة احملددة براحة وأمان.
البنية  ويستفيد طراز اجليل اخلامس من سيارة ديسكڤري اجلديدة كلياً من 
من  الكامل  احلجم  ذات  الرباعي  الدفع  لسيارات  واآلمنة  القوية  الهندسية 

الند روڤر لتوفر راحة ومرونة ال مثيل لها.
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 قم باختيار مواصفات
 سيارتك اجلديدة من جاكوار

 أو الند روفر عرب املنصة
 اجلديدة واحصل على

تكلفتها بشفافية مطلقة
تقدم شركة السيارات األوروبية، الوكيل احلصري 
البحرين،  مملكة  في  روفر  الند  جاكوار  لسيارات 
لتصميم  الفرصة  الكرام  لعمالئها  الفرصة 
خالل  من  الختياراتهم  وفقاً  اجلديدة  سياراتهم 
مؤخراً  طرحها  مت  التي  اإلنترنت  عبر  منصتها 

بهدف إثراء جتاربهم على أكمل وجه.
سعر  اإلنترنت  عبر  املمّيزة  املنصة  وتعرض 
للمنطقة  واخملصص   )MSRP( املقترح  التجزئة 
www. و   www.jaguar-me.com املوقعني  على 

من  تامة  شفافية  وتوفر   ،landrover-me.com
حيث األسعار التي يتم تأكيدها من قبل شركة 

السيارات األوروبية جاكوار الند روفر.
من  أياً  بشراء  الراغبني  الزبائن  املنصات  تزوّد  كما 
لتخصيص  باملرونة  روفر  الند  أو  جاكوار  سيارات 
بني  من  اإلختيار  خالل  من  سياراتهم  مواصفات 
املواصفات  خيارات  من  لها  حصر  ال  مجموعة 
وتتميز  التجارتني.  العالمتني  كلتا  تقدمها  التي 
واحملرك  الطراز  من  إبتداًء  بالشفافية  األسعار 
اخليارات  مبجموعة  وإنتهاًء  اخلارجية  واألجزاء 
أسعارها  وضع  التي  اخلاصة  وامليزات  املنفصلة 
رغبة  حسب  إضافتها  وميكن  حدة  على  كّل 
إختيار  منصة  على  حالياً  وتتوافر  الزبائن. 
جاكوار،  موديالت  جميع  اإلنترنت  عبر  املواصفات 
والند روفر ديسكفري سبورت ورجن روفر، ورجن روفر 
إيفوك ورجن روفر سبورت. وسيتم إضافة املزيد من 

قريباً. السيارات 
التي يرغب  املواصفات الشخصية  وإعتماداً على 
املبدئية  األسعار  تتراوح  بإضافتها،  العمالء 
املنصة كالتالي:  املعروضة عبر  لسيارات جاكوار 
جاكوار F-TYPE إبتداًء من 24,550 دينار بحريني، 
بحريني،  دينار   22,450 من  إبتداًء   F-PACE و 
 XE و  بحريني،  دينار   18,100 من  إبتداًء   XF و 
إبتداًء من   XJ و  15,420 دينار بحريني،  إبتداًء من 
روفر  الند  يبدأ سعر  بينما  بحريني.  دينار   28,250
بحريني،  دينار   15,720 من  سبورت  ديسكفري 

16,060 دينار بحريني. ورينج روفر إيفوك من 

الثدي  سرطان  عن  املبكر  للكشف  ملوظفاتها  طبي  فحص  بإجراء  الزياني  استثمارات  مجموعة  قامت 
ملوظفيها وذلك في مستشفى البحرين التخصصي وذلك بالتزامن مع احلملة العاملية اخلاصة للتوعية 
حول هذا املرض التي تقام في شهر أكتوبر والذي يعتبر على الصعيد الوطني هو الشهر اخلاص لتذكير 
أدوار  املرأة  تتبوأ  املرض.   لهذا  املبكر  للكشف  دورية  إقامة فحوصات  أهمية  والنساء حول  األسرة  أفراد 
مهمة في اجملتمعات، وبسبب طبيعتها األمومية فهي دائماً ما تعتني باآلخرين وتغفل نفسها. ولذلك 
365 يوماً لدعم النساء عاملياً ضد مرض سرطان  وجب على اآلخرين أن يخصصوا شهراً على األقل من 

الثدي. 

طبية“ فحوصات  جتري  الزياين”   “استثمارات 
الثدي سرطان  عن  ملوظفاتها 

حتتفي الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم   منظمة 
اخلمسني  بالذكرى 

في شهر نوفمبر من العام 2016، كان لي الشرف 
تنظيم  من  حدث  في  البحرين  مملكة  لتمثيل 
 ،)UNIDO( منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

وذلك إحتفاء بالذكرى اخلمسني على تأسيسها.
الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة  وتُعد 
املتحدة  لألمم  تابعة  متخصصة  وكالة   ،)UNIDO(
أهم  ومن  الصناعية.  التنمية  تعزيز  على  وتركز 
الشاملة  والعوملة  الفقر  من  احلد  أهدافها 
اجليل  النامية،  الدول  لصالح  البيئة  وإستدامة 

القادم وكوكب األرض. 
مسابقة  في  األول  املركز  على  حصولي  وبعد 
كنت   ،2013 العام  في  عقدت  التي  االختراع 
ضمن  للحضور  الكفاية  فيه  مبا  محظوظاً 
واملميزة  املرموقة  املنظمة  هذه  قامت  مجموعة 

بإختيارهم خصيصاً حلضور هذا احلدث.
السنوية  للذكرى  اجمليدة  املناسبة  بهذه  وإحتفاء 
اخلمسني على تأسيسها، عقدت منظمة اليونيدو 
الفعاليات  من  سلسلة  جانب  إلى  خاصاً  معرضاً 
نوفمبر  شهر  من   25 وحتى    21 من  بدأت  والتي 
العديد  أثرها  وقد عقدت على  فيينا.  مبدينة  وذلك 
إلى  وامللهمة  والتعليمية  الرائعة  احلوارات  من 
من  والعديد  إلقائها  مت  التي  اخلطابات  جانب 
الفعاليات االخرى التي عقدت حتت شعار “معاً من 
على  التركيز  إلى جانب  أجل مستقبل مستدام”، 

أجندة أعمال يونيدو 2030 للتنمية املستدامة. 
ورعاية  دعم  لوال  ليحدث  يكن  لم  حضوري  إن 
جميع  تولت  التي  الزياني  إستثمارات  شركة 
متثيل  على  قدرتي  لضمان  الرحلة  هذه  نفقات 

البحرين والشركة خير متثيل. 
وإمتناني على كل  دواعي سروري  أعرب عن  أن  أود 

ذلك.
لقد حصلت على فرصة العمر التي وسعت آفاقي 
كفرد  فقط  ليس  والتطور  للنمو  احلافز  وأعطتني 
في مجال تخصصه       فحسب بل لكوني فرد 
تطوير  ألجل  بالعمل  االلتزام  مع  اجملتمع  هذا  في 
وإقتصادياً  إجتماعياً  اجلوانب  جميع  في  الشركة 

وبيئياً. 

مصطفى هاشم
إستثمارات الزياني ذ.م.م.

برؤية مصطفى هاشم 
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سيارة   ام جي 6 ..املفهوم اجلديد والفريد يف القيادة

هيونداي تدعم كأس العامل للسيدات حتت 17 سنة يف األردن
املتجدد  إلتزامها  موتور  هيونداي  شركة  أبدت 
كأس  بطولة  دعم  خالل  من  القدم  كرة  لعبة  جتاه 
األردن،  في  املقامة  سنة   17 حتت  للسيدات  العالم 
مبشاركة  املاضي،  أكتوبر  شهر  في  اختتمت  والتي 
أوقيانوسيا.  القارات مبا فيها  16 منتخباً من جميع 
بالبطولة  مشاركتها  في  هيونداي  تركيز  وينصّب 
السيدات،  ملنتخبات  املشجعة  اجلماهير  على 
فيها  ميكن  التي  العامة  للمناطق  الدعم  مقّدمة 
مشاهدة املباريات عبر شاشات عرض ضخمة، عالوة 
خاصة  عروض  في  البطولة  كأس  استضافة  على 
وتقدمي التذاكر اجملانية للمشجعني حلضور املباريات.

لهذا  االستعدادات  أثناء  هيونداي  واستضافت 
معرض  في  البطولة  كأس  الكبير  الدولي  احلدث 
كما  األردنية.  العاصمة  في  الرئيسي  سياراتها 
مباريات  تذاكر  تقدمي  شملت  مدرسية  جولة  رعت 

الرائعة  املزايا  من  العديد   “  6 جي  “ام  سيارة  جتمع 
عالوة  أداء  أفضل  بجائزة  فوزها  من  بدًء  واملبتكرة 
إلى  بها  تتمتع  التي  العالية  التقنية  ميزاتها  على 
التصميم املريح لقمرة القيادة الداخلية فيها والتي 
تناسب جميع أنواع الرحالت. ميكنك إمتالك سيارة “ام 
جي 6 “ التي تتميز بتصميمها األنيق وديناميكيتها 
الرائعة من شركة الزياني للسيارات  الوكيل احلصري 

لسيارات ام جي في مملكة البحرين.
املواصفات  أحدث  تضم  الديناميكية  السيارة  هذه 

باإلضافة لشكلها اخلارجي االنسيابي الفريد.
الفريدة  الرياضية   ”6 جي  “ام  سيارة  وتتميز  كما 
تنطلق  وهي  اآلسرة  وجاذبيتها  البريطاني  مبظهرها 
مبحرك بقوة 160 حصان  وناقل حركة مزدوج بسعة 
الطرقات.  على  سريعة  إنطالقة  مينحك  مما  لتر   1.8
تتميز  عصرية  مبقصورة  السيارة  هذه  وتتمتع 

الشركة  وأقامت  الشابة.  اجلماهير  من  جملموعة 
“سيتي  في  للمشجعني  ترويجية  منصة  كذلك 
مول”، أكبر مركز تسوق بعّمان، مت تنظيم مسابقات  
وفي  املباريات.  حلضور  مجانية  تذاكر  وتوزيع  فيها 
عمليات  رئيس  سونغ،  مايك  أكّد  السياق،  هذا 
إلتزام  األوسط،  والشرق  إفريقيا  في  هيونداي 
هيونداي العميق بدعم كرة القدم في جميع أنحاء 
أمهر  من  بعض  لرؤية  حتّمسه  عن  معرباً  العالم، 
منطقة  إلى  يأتني  العالم  في  الناشئات  الالعبات 
الشرق األوسط ملمارسة اللعبة األوسع شعبية في 
ملشاهدة  فرصة  البطولة  “ستكون  وقال:  العالم، 
أفضل  من  عدد  ميارسها  املستوى  عاملية  قدم  كرة 
ونحن  العالم،  أنحاء  جميع  من  الشابة  املنتخبات 
احملبة  اجلماهير  من  ممكن  عدد  أكبر  يعيش  أن  نودّ 

لكرة القدم هذه التجربة الفريدة من نوعها”.

الهاشباك  التي متزج بني سيارة  الفريدة  بخطوطها 
والسيدان. 

جي  “ام  لسيارة  الرحبة  الداخلية  املقصورة  وحتتوي 
6” على لوحة قيادة وزر فرامل اليد الكهربائية الذي 
مت إضافته في هذا الطراز احلديث والذي مت استبداله 
ليحل كإضافة حديثة عن الطراز السابق وذلك بغرض 
خلق مساحة من الرحابة في مقصورة القيادة. كما 
و قد مت إضافة مقاعد لها من اجللد الصديق للبيئة. 
باالضافة للميزات الرائعة السابقة فإنها حتتوي على 
النهار،  وضح  في  تعمل  التي   LED إنارة  مصابيح 
نظام تكييف مرن، عجالت 16 بوصة، مقاعد تدفئة، 

.USB مشغل لألقراص املدمجة وفتحات
هذه  بها  تتمتع  التي  الفريدة  األمان  مزايا  ومن 
نظام  السيارة،  لركن  االستشعار  خاصية  السيارة 
القفل االلكتروني للسيارة، التحكم بزاوية الكابح، 

املستضيف  البلد  املشاركة  املنتخبات  وتضّم 
من  الشمالية  وكوريا  اليابان  جانب  إلى  األردن 
إفريقيا؛  من  ونيجيريا  وغانا  والكاميرون  آسيا، 
أمريكا  من  املتحدة  والواليات  واملكسيك  وكندا 
وفنزويال  وباراغواي  البرازيل  عن  فضالً  الشمالية، 
من  وإسبانيا  وأملانيا  وإجنلترا  اجلنوبية،  أمريكا  من 

أوروبا، ونيوزيلندا التي متثل قارة أوقيانوسيا.
على  هيونداي  من  التنفيذيون  كبار  حرص  وقد 
جمعت  التي  للبطولة  االفتتاحية  املباراة  حضور 
تُظهر  خطوة  في  واإلسباني،  األردني  املنتخبني 
كرة  لعبة  جتاه  الصادق  هيونداي  إلتزام  تأكيد 
القدم عموماً والبطولة بشكل خاص، ولم يقتصر 
هذا االلتزام على اجلماهير وإمنا شمل كذلك تزويد 
الرسمية  املركبات  من  كبير  بأسطول  املنظمني 

65 مركبة. خلدمة البطولة بلغ 

التوزيع االلكتروني لقوة الفرامل. وبناء على ماسبق، 
فيمكن القول أن سيارة “ام جي 6” هي سيارة رائعة 
جتمع بجدارة بني كل مواصفات القيادة املميزة في 

فئة منافسيها. 
السيارة صرح مدير عام شركة  على هذه  وتعليقاً 
إن  قائالً:”  زكي  محمد  السيد  للسيارات  الزياني 
سيارة ام جي 6 هي سيارة رائعة جتمع بني قوة األداء 
في مقابل سعر تنافسي رائع إنها السيارة املثالية 
ومظهرها  املذهلة  ديناميكيتها  بفضل  للعائالت 

الرياضي األنيق”. 
لالستفسار وملزيد من املعلومات حول سيارة “ام جي 
التفضل  يُرجى  القيادة  جتربة  على  للحصول  أو   ”6
بزيارتنا في إحدى معارضنا مبنطقة عراد أو املعامير 

أو التواصل معنا عبر األرقام التالية:
17703703 أو 17465533. 
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إنطالقاً من إلتزامها بتقدمي أفضل وأجود اخلدمات 
الزياني  شركة  أطلقت  لعمالئها،  واملنتجات 
جي  ام  لسيارات  احلصري  الوكيل  للسيارات، 
للباب  الباب  من  النقل  خدمة  البحرين،  مبملكة 
املتميزة  اخلدمة  هذه  وتُعد  جي.  ام  عمالء  لكل 
احلصرية  اخلدمات  من  متعددة  سلسلة   ضمن 
الزيانئي للسيارات لعمالء  التي تقدمها  واملتميزة 

ام جي.
ومابعد  الزبائن  خدمات  تعزيز  في  منها  ورغبة 
، قامت شركة سايك موتور  البيع لعمالء  ام جي 
بتدشني  مؤخراً  األوسط  الشرق   )SAIC Motor(

خدمة النقل من الباب للباب وإطالقها في السوق 
البحريني. 

املتميزة،  اخلدمة  هذه  تدشني  في  البدء  ومع 
العناء  تكلف  جي  ام  عمالء  على  يكون  لن  سوف 
عن  فعوضاً  الفحص،  لغرض  سياراتهم  إلحضار 
بتولي هذه  الزياني للسيارات  ذلك ستقوم شركة 

املهمة وإكمال جميع االجراءات الالزمة لذلك. 
سيقوم  اخلدمة  لهذه  الشركة  عمالء  إختيار  وفور 
عند  من  سياراتهم  باستالم  الشركة  فنيي  أحد 
للشركة  إحضارها  بعدها  ليتم  منازلهم  أبواب 
أو  املطلوبة  الصيانة  عمل  أجل  من  وذلك  مباشرة 

االنتهاء من هذه  يلزم إصالحه. ومبجرد  ما  تنفيذ 
إلى  فوراً  السيارات  تسليم  سيتم  االجراءات 

مالكيها.
صرح  املتميزة،  اخلدمة  هذه  إطالق  ومبناسبة 
العام للشركة قائالً:”  املدير  السيد محمد زكي، 
بتدشني  نقوم  أن  وسروونا  فخرنا  دواعي  ملن  إنه 
نحن  لدينا.  جي  ام  لعمالء  املتميزة  اخلدمة  هذه 
مابعد  خدمات  أجود  توفير  على  دائماً  نحرص 
البيع جلميع عمالئنا وعبر إطالق هذه املبادرة نحن 
بكل  عالقتنا  لتعزيز  ومستمر  دائم  تطلع  في 

عمالئنا”.

الزياين للسيارات تطلق خدمة النقل من الباب للباب لكل عمالء ام جي

نظمت مجموعة استثمارات الزياني يوم مليء باملرح ألعضاء مركز التأهيل املهني واألكادميي وذلك في الثامن من نوفمبر 2016. وقد شارك األعضاء الذكور في 
مسابقة بولينغ، فيما استمتعت السيدات األعضاء مبشاهدة فيلم بالسينما. وخالل الفعالية، مت تكرمي الفائزين الثالثة في مسابقة البولينغ. 

واألكادميي املهين  التأهيل  مركز  ألعضاء  ترفيهي  يوم  تنظم  الزياين”  “استثمارات 
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 شركة السيارات األوروبية
 جاكوار الند روفر تقدم
 محلة جديدة خلدمات
 مابعد البيع تعبريًا عن

الكرام إمتنانها لعمالئها 
الوكيل  األوروبية  السيارات  شركة  أعلنت 
في  روفر  الند  جاكوار  لسيارات  احلصري 
خلدمات  حملة  إقامتها  عن  البحرين  مملكة 
شهري  خالل  مركباتها  جلميع  البيع  مابعد 
تعبيراً  وذلك   2016 ديسمبر  و  نوفمبر 
الكرام  للعمالء  وإمتنانها  شكرها  عن 
روفر  الند  و  جاكوار  لسيارات  إلختيارهم 

بها.  ثقتهم  ووضع 
 13 حتى  نوفمبر   13 من  احلملة  واستمرت 
2016 حيث مت تقدمي خدمة الفحص  ديسمبر 
اجملاني جلميع سيارات جاكوار و الند روفر التي 
وأكثر.  سنوات   3 تسجيلها  تاريخ  على  مر 
جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  وتهدف 
معايير  أرفع  إلى  املبادرة  هذه  عبر  روفر  الند 
على  واحملافظة  لديها  تقدمها  التي  اخلدمات 
رفيعة  جودة  ذات  خدمات  منح  في  ريادتها 

البحرين. مملكة  في  لزبائنها  املستوى 
فحص  الصيانة  خدمات  باقة  وشملت 
متكامل  وفحص  الزيت،  وفلتر  احملرك  زيت 
بنسبة  خصم  سيتم  كما  السيارة،  لسالمة 
إلصالح  املستخدمة  الغيار  قطع  على   25%
وخصم  الفحص  خالل  املكتشفة  األضرار 
العاملة.  األيدي  أجرة  على   10% بنسبة 
الصيانة  مركز  في  السيارة  إحضار  وعند 
السيارات  شركة  معرض  في  املتطور 
إجراءات  تستغرق  روفر  الند  جاكوار  األوروبية 
وستقدم  واحدة.  ساعة  حوالي  الفحص 
أثناء  للعمالء  اخلفيفة  والوجبات  املرطبات 
سياراتهم،  وجتهيز  لفحص  إنتظارهم 
املساعدة  بتقدمي  اخملتصني  سيقوم  كما 
املقدمة  اخلاصة   العروض  بجميع  وإعالمهم 

واملنتجات. االكسسوارات  على 

احلصري  الوكيل  للسيارات،  الزياني  شركة  حازت 
الثالثة  )املرتبة  على  ميتسوبيشي  لسيارات 
ضمن  وذلك  مبيعات  أفضل  جائزة  العالم(  في 
نظير    2016 آسيا  داميلر  شاحنات  موزعي  جوائز 
اإلعتراف بجهودها في املبيعات عالوة على النمو 
مدى  على  حققته  والذي  مبيعاتها  في  املتزايد 
العام  وحتى   2013 العام  منذ  السابقة  األعوام 

.2015
شركة  مع  للسيارات  الزياني  إنضمت  وقد 
MFT- فوسو  ميتسوبيشي  وحافالت  )شاحنات 

أصبحت  احلني  ذلك  ومنذ   )1994( العام  منذ   )BC
في  التجارية  العالمة  لهذه  احلصري  الوكيل 

البحرين. مملكة 
إستراتيجية  بتطوير  األعوام  مر  على  قامت  كما 
كثب  عن  وعملت  التجارية  عالمتها  مبيعات 
جتربة  على  حصولهم  من  للتأكد  عمالئها  مع 
هذا  منحها  مت  وقد  نوعها  من  وفريدة  سلسة 
 33% جتاوز  منواً  شهدت  التي  ملبيعاتها  الوسام 

املاضيتني. السنتني  خالل 
محمد  السيد  املرموقة  اجلائزة  هذه  بتسلم  قام 

والسيد  للسيارات  الزياني  شركة  عام  مدير  زكي 
والسيدة  العام  املدير  مساعد  طارق  رضوان 
املناسبة  خالل  التسويق  مديرة  الكندي  سامية 
والتي أقيمت في مدينة تشيناي الهندية في الربع 

الثالث من العام املاضي. 
املدير  زكي  محمد  السيد  صرح  املناسبة،  وبهذه 
العام لشركة الزياني للسيارات قائالً:” إن حصولنا 
على هذه اجلائزة املرموقة هو عهد نقطعه جميعاً 
في  التجارية  العالمة  هذه  بتطوير  لاللتزام  علينا 
عملنا  لفريق  للغاية  محفز  لشئ  إنه  اململكة. 
الدافعية   ستمنحنا  والتي  اجلائزة  هذه  نحصد  أن 

دائماً”. واألجود  األفضل  لتحقيق 

حتصد للسيارات   الزياين 
مبيعات أفضل  جائزة 

احتفلت مجموعة استثمارات الزياني باليوم العاملي لكبار السن الذي يصادف األول من أكتوبر من كل عام 
بتنظيم يوم ترفيهي ملنتسبي “دار يوكو”، حيث مت خالله زيارة مطعم نصيف باملنامة. واستمتع املشاركون 
مادياً  دعماً  اجملموعة  وقدمت  والبهجة. كما  بالود  مليئة  أجواء  اإلفطار وسط  وجبة  بتناول  الفعالية  في 

لـ”دار يوكو” تقديراً جلهود الدار في رعاية كبار السن. 

“استثمارات الزياين” حتتفل باليوم العاملي لكبار السن 
بتنظيم يوم ترفيهي ملنتسيب دار يوكو
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الزياني للسيارات، الوكيل احلصري لسيارات ميتسوبيشي  أقامت شركة 
بهدف  وذلك  للموظفني  اخلاص  الشهري  حفلها  البحرين،  مبملكة  وبيجو 

جلهودهم.  الشركة  تقدير  عن  التعبير 
الزياني للسيارات  العام لشركة  املدير  التي حضرها  اإلحتفالية  وشهدت 
تكرمي  الشركة،  موظفي  من  غفير  لعدد  باإلضافة  زكي  محمد  السيد 
راجارام  والسيد  اخلياط  عيسى  عبداهلل  السيد  وهم:  الشهر  موظفي 
أيوب،  محمد  السيد  إلى  اإلضافي”  “امليل  جائزة  منح  مت  فيما  ناغرجان، 

الرائع.  أدائهم  نظير  أحمد  سعيد  والسيد  كوستا  إسيدير  السيد 
شهر  في  ميالدهم  أعياد  تصادف  الذين  باملوظفني  احتفال  ذلك  تال  وقد 
موظفي  بعطاء  زكي  السيد  أشاد  املناسبة،  وبهذه  ونوفمبر.  أكتوبر 
التي  الرائدة  للمكانة  الفضل  “يعود  مضيفاً:  للسيارات  الزياني  شركة 

ملوظفي  الكبيرة  املساهمات  إلى  اليوم  للسيارات  الزياني  شركة  حتتلها 
من  الكبير  بدورهم  ننوه  أن  علينا  الواجب  ملن  إنه  وإخالصهم.  الشركة 

الفعاليات”.  هذه  مثل  إقامة  خالل 
بالنجاح  مكلالً  طويالً  شوطاً  قطعت  للسيارات  الزياني  شركة  أن  يشار 
النجاح  هذا  ويعود   .  1994 عام  في  تأسيسها  منذ  الضخمة  واالجنازات 
الرؤية  وهو  أال  وأساسي  هام  عامل  إلى  اجلميع  إعجاب  ونال  أبهر  الذي 
وستبقى  عاماً.  عشرين  قبل  ترسيخها  مت  التي  الشركة  إلدارة  الثاقبة 
بتوفير  نفسها  على  قطعته  الذي  العهد  على  للسيارات  الزياني  شركة 
في  عمالئها  كافة  إلى  السيارات  توزيع  مجال  في  اخلدمات  وأجود  أفضل 

التجارية. وغير  منها  التجارية  القطاعات  مختلف 

شركة الزياين للسيارات تقيم احتفاهلا الشهري للموظفني

 شركة السيارات األوروبية جاكوار الند روفر تقدم
عرضًا جديدًا ال ُيقاوم على سيارة جاكوار

األوروبية،  السيارات  شركة  أعلنت 
الوكيل احلصري لسيارات جاكوار الند 
تقدميها  عن  البحرين  مملكة  في  روفر 
أن  شأنه  من  كبرى  فائدة  ذو  لعرض 
جاكوار  سيارة  إقتناء  عملية  يُسهل 
الدفع  سيارات  لعشاق   F-PACE

الرباعي.
السيارات  شركة  حرص  منطلق  ومن 
تقدمي  على  روفر  الند  جاكوار  األوروبية 
لزبائنها  والعروض  اخلدمات  أفضل 
الكرام أصبح باإلمكان اآلن متلك سيارة 

مباشرة  الوكيل  من   F-PACE جاكوار 
بقيمة  أقساط شهرية  دفع  عن طريق 
إمتداد  على  فقط  بحريني  دينار   249
36 شهراً. ومن خالل عروض اإلستبدال 
بضمان  العمالء  سيحظى  املذهلة 
كما  املذكورة،  للسيارة  الشراء  إعادة 
سيارتهم  مقايضة  من  سيتمكنون 
إنتقاء  مع  جديدة  أخرى  وشراء  احلالية 

اخلدمة التمويلية األنسب لهم.
وهي   ،F-PACE جاكوار  سيارة  وتتميز 
على  عملية  رياضية  سيارة  أكثر 
األخاذ  اجلمال  بني  ما  بجمعها  اإلطالق، 
الكفاءة  الى  إضافة  املتفوق  واألداء 
اليومية.  احلياة  تتطلبها  التي  واملرونة 
 F-PACE جاكوار  سيارة  تضم  كما 
في جوهرها جميع العناصر التي طاملا 
مر  على  جاكوار  سيارات  بها  إشتهرت 
والتحكم  السلسة  كالقيادة  السنني 
الثابت الى جانب العديد من اخلصائص 
بالعالمة  املرتبطة  األخرى  واملميزات 

التجارية املرموقة.

 F-PACE
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لسيارات  احلصري  الوكيل  األوروبية  السيارات  شركة  أعلنت 
مجموعة  تقدميها  عن  البحرين  مملكة  في  روفر  الند  جاكوار 
شاملة من االكسسوارات احلصرية لسيارات جاكوار و الند روفر. 
االكسسوارات  من  متكاملة  تشكيلة  اجلديدة  اجملموعة  وتوفر 
العمالء  لتمنح  روفر  والند  جاكوار  لسيارات  واإلضافات 
ومنها  مستويات  عدة  على  لسياراتهم  التفرد  خاصية 
حرصاً  املبادرة  هذه  وتأتي  الداخلية.  وامليزات  اخلارجية  الهيئة 
ضمان  على  روفر  الند  جاكوار  األوروبية  السيارات  شركة  من 

الكرام. عمالئها  جلميع  الرضا  درجات  أقصى 
ورجن  روفر  ورجن   ،F-PACE جاكوار  سيارات  مالكي  بإمكان  و 
السيارات  شركة  عروض  أحدث  من  اإلستفادة  سبورت  روفر 
جانبية  بعتبات  مركباتهم  بتزويد  روفر  الند  جاكوار  األوروبية 
إضافة  وباستطاعتهم  مخفضة.  بأسعار  للنشر  قابلة 
روفر  رجن  سيارة  من  لكل  للنشر  القابلة  اجلانبية  العتبات 
إضافتها  ميكن  كما  د.ب،   1,800 مقابل  سبورت  روفر  رجن  أو 
هذه  وتقوم  د.ب.   1,200 بكلفة    F-PACE جاكوار سيارة   على 
سيارات  من  الركاب  ونزول  صعود  عملية  بتسهيل  اإلضافة 
أو  السيارة  باب  فتح  عند  تلقائياً  تظهر  وهي  الرباعي،  الدفع 
عند  وتختفي  املدمج  الذكي  املفتاح  من  بها  التحكم  عند 

األبواب. جميع  إغالق 

 شركة السيارات األوروبية تقدم عروضًا
 مذهلة على العتبات اجلانبية القابلة

للنشر لنخبة من مركباتها

إنطالقاً من مبادراتها املستمرة لدعم األنشطة الرياضية واخليرية في اململكة، 
قامت شركة الزياني للسيارات، الوكيل احلصري لسيارات ميتسوبيشي وبيجو 
مبملكة البحرين، برعاية جمعية ماهاراشترا الثقافية على خلفية مشاركتها 

في رالي ماراثون البحرين 2016. 
في  اخليرية  الرياضية  األحداث  وأهم  أكبر  أحد  البحرين  ماراثون  رالي  ويُعد 
ما  يحصد  أن  الرالي  هذا  إستطاع  املاضية  سنة   35 مدى  وعلى  اململكة. 

مجموعه 1,000,000 د.ب. لصالح القضايا اخليرية احمللية.
وأقيم السباق في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر املاضي بحلبة البحرين 
الدولية –موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” ومبشاركة أكثر من 180 

فريق قد حضروا للمشاركة في هذا احلدث.
وبهذه املناسبة صرح املدير العام لشركة الزياني للسيارات السيد محمد زكي 
قائالً:” لقد كان من دواعي سرورنا أن نساهم في دعم الشباب، لقد كان وال 

يزال هدفنا األسمى دائماً أن ال نحفز الروح الرياضية لدى الشاب ومنح الالعبني 
الفرصة لشحذ مهاراتهم الرياضية فحسب بل أن نكون جزء من مبادرة تعود 

بالنفع واخلير على اململكة”. 
البطوالت  مختلف  دعم  في  دؤوبة  للسيارات  الزياني  شركة  أن  بالذكر،  جديراً 

واملباريات عبر مختلف املناحي الرياضية. 
يُشار أن شركة الزياني للسيارات قطعت شوطاً طويالً مكلالً بالنجاح واالجنازات 
ونال  أبهر  الذي  النجاح  هذا  ويعود   .  1994 عام  في  تأسيسها  منذ  الضخمة 
الشركة  إلدارة  الثاقبة  الرؤية  وهو  أال  وأساسي  هام  عامل  إلى  اجلميع  إعجاب 
على  للسيارات  الزياني  شركة  وستبقى  عاماً.  قبل عشرين  ترسيخها  مت  التي 
مجال  في  اخلدمات  وأجود  أفضل  بتوفير  نفسها  على  قطعته  الذي  العهد 
توزيع السيارات إلى كافة عمالئها في مختلف القطاعات التجارية منها وغير 

التجارية.

شركة الزياين للسيارات ترعى مشاركة مجعية ماهاراشرتا الثقافية
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 روجر هيلو
مدير التسويق في فيراري 

 ومازيراتي 

 هيرا ماليك
القائم بأعمال مدير 
التسويق في مازيراتي

 فيرناندو جي آر. آرازو
كبير املدققني الداخليني

 يوسف أحمد عباحلسني 
كبير موظفي اخلدمات 

اللوجستية 

هادي سلمان
 محصل ديون 

حسني عبداهلل              تنفيذي مبيعات        نور

فائزة عبداحلميد         منسق إدارة وموارد بشرية         نوح

مرمي إسالم رجل أمن     مومينول إسالم    

الترقيات

اجلدد مواليدهم  مبناسبة  التاليني  للموظفني  التهاني  أجمل  واملوظفني  اإلدارة  ترفع 

ظيفةاملوظف لو لطفلا ا
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