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»مـازدا« تفتتح مركز اخلدمة اجلديد بتوبلي 

»ت�صوير – نور حممد«

�صو�صن فريدون 

اأقامت �صركة الوكالة التجارية العاملية لل�صيارات حفل 

وذلك  »مازدا«،  ل�صيارات  اجلديد  ال�صيانة  مركز  افتتاح 

بح�صور املدير العام لأ�صواق »مازدا« يف ال�صرق الأو�صط 

ل�صركة  التنفيذي  والرئي�س  يو�صيدا،  هريو�صي  واأفريقيا 

الوكالة التجارية العاملية لل�صيارات �صوزي كانو.

وياأتي افتتاح مركز ال�صيانة اجلديد تزامنا مع برنامج 

وكالء  موظفي  وي�صتهدف  البحرين،  يف  اأقيم  تدريبي 

�صيارات »مازدا« يف جميع دول اخلليج العربي.

التجارية  الوكالة  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  وقالت 

»الأيام«  لـ  حديث  يف  كانو  �صوزي  لل�صيارات  العاملية 

مريحا  اجلديد  ال�صيانة  مركز  يكون  اأن  على  »حر�صنا 

للزبائن، لي�س من خالل كفاءة وجودة اخلدمة املقدمة من 

الألوان  اختيار  خالل  من  حتى  بل  فح�صب،  موظفينا  قبل 

وال�صكل العام للمركز«.

واأ�صارت اإىل اأن مبيعات »مازدا« يف ال�صوق البحريني 

قفزت اإىل ال�صعف تقريبا، كما ت�صتحوذ البحرين على اأكرب 

ح�صة من مبيعات »مازدا« يف منطقة اخلليج.

واعتربت اأن »ان�صيابية الأداء وال�صكل الع�صري ومزايا 

ال�صالمة والأمان بالإ�صافة اإىل خدمات ما بعد البيع وتوافر 

قطع الغيار عوامل اأ�صهمت يف ارتفاع الطلب على �صيارات 

مازدا«.

واأكدت اأن جميع �صيارات »مازدا« حتظى بطلب كبري، 

ل �صيما الفئة ال�صاد�صة و«مازدا CX9« العائلية.

العاملة  الكوادر  معظم  باأن  اعتزازها  عن  اأعربت  كما 

تقارب  حيث  الوطنية،  الكفاءات  من  هم  »مازدا«  يف 

اأن ميار�س  ن�صبة البحرنة 90 باملئة. واأ�صافت »من املهم 

املوظفون لدينا عملهم ب�صغف بالإ�صافة اإىل حبهم للمنتج. 

ونحن بدورنا نحر�س على توفري الربامج التدريبية لهم 

�صواء يف البحرين اأو خارجها«.

وحول خطط التطوير والتو�صع، ك�صفت عن اأنه يجري 

يف  »مازدا«  ل�صيارات  معر�س  اإن�صاء  على  حاليا  العمل 

منطقة املحرق، مل ُيحدد موعد افتتاحه بعد.

ال�صيارات  اأن جميع وكالء  كانو  راأت  اآخر،  من جانب 

اليابانية مناف�صون رئي�صيون لـ«مازدا« يف مملكة البحرين.

العاملية  التجارية  الوكالة  �صركة  اأن  بالذكر  اجلدير 

مملكة  يف  »مازدا«  �صيارات  ووكالء  موزعي  لل�صيارات، 

البحرين، قد ح�صلت على اأعلى ت�صنيف لقيا�س مدى ر�صا 

الزبائن بني جميع املوزعني يف نوفمرب املا�صي. كما حققت 

»مازدا« البحرين يف العام 2013 اأف�صل مركز �صيانة على 

م�صتوى العامل.

»احلواج« يحت�صن فعاليات اأ�صبوع ال�صداقة الأمريكية البحرينية

الأمريكية  ال�صداقة  لأ�صبوع  دعماً 

 13 من  فعالياته  بداأت  قد  والذي  البحرينية 

الثانية  للمرة  اأبريل  وي�صتمر حتى 19  اأبريل 

ا�صتقبل عبدالوهاب احلواج  البحرين.  مبملكة 

احلواج  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

الأمريكي توما�س  ال�صفري  ال�صيف  بفرع جممع 

الأمريكية  ال�صفارة  من  ووفدا  كراجي�صكي 

البارزة  ال�صخ�صيات  من  كبرية  وجمموعة 

فعاليات  لفتتاح  والإعالميني  وال�صحفيني 

الأ�صبوع الأمريكي والتي ت�صارك فيها كل فروع 

ترويجية  عرو�س  بتقدمي  الع�صرة  احلواج 

كبرية  جمموعة  على  وخ�صومات  جذابة 

املاركات  حتمل  التي  والعطور  ال�صاعات  من 

يعترب  التي  الأمريكية  التجارية  والعالمات 

البحرين  مبملكة  لها  ح�صرياً  وكيالً  احلواج 

مثل: 

 Guess – GC – Samsonite –"
 American Tourister – Carolina
 Herrera – David Yurman – BEBE

 – Fossil – DKNY–Max Factor –
."Banana Republic

وقام عبدالوهاب احلواج باإلقاء كلمة عرب 

على  واأكد  الفعاليات  بهذه  �صعادته  عن  فيها 

عمق التعاون التجاري بني احلواج وال�صركات 

املا�صية،  عاماً  اخلم�صني  مدار  على  الأمريكية 

كلمته  باإلقاء  الأمريكي  ال�صفري  تف�صل  وبعدها 

التي اأكد فيها اأن العالقات الأمريكية البحرينية 

ممتدة عرب �صنوات طويلة و اأ�صاد بدور احلواج 

يف دعم التعاون التجاري بني البلدين.

اجلامعية  البحرين  كلية  نظمت 

الو�صائط  اخت�صا�س  لطلبة  معر�صا 

املتعددة لعر�س م�صاريع الطلبة والتي 

احدث  وا�صتخدام  البتكار  بني  جتمع 

التقنيات  يف هذا املجال.

الول  الخت�صا�س  هذا  ويعترب 

وهدف  البحرين  مملكة  يف  نوعه  من 

الربنامج تكوين مبدعني ل اتباع.

وقد افتتح املعر�س الفنان البحريني 

اعمال  على  اثنى  والذي  املحرقي  خالد 

اللتي تنم عن  الفنية  الطلبة ومهاراتهم 

احرتافية وح�س فني عال.

كلية  لطلبة  فر�صة  كانت  وقد 

البحرين اجلامعية لال�صتفادة من خربة 

خربته  معهم  تقا�صم  اللذي  املحرقي 

الوا�صعه كما  ا�صتقبل املعر�س عددا من 

املجالللذين  نف�س  من  واملهنيني  الزوار 

ابدو اعجابهم بالعمال املعرو�صة. 

كلية البحرين اجلامعية تنظم معر�صًا فنيًا

�سركة الوكالة التجارية العاملية لل�سيارات


