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�سركة الوكالة التجارية العاملية لل�سيـارات تفتتح فرعها الثاين
لل�سيارات  العاملية  التجارية  الوكالة  �سركة  افتتحت 

ذ.م.م املوزع احل�سري ل�سيارات مازدا يف مملكة البحرين 

»معر�س  املعامري  يف  الكائن  الثاين  فرعها  ر�سمياً  اأم�س 

�سيارات/ خدمة/ وقطع غيار«.

ذ.م.م  لل�سيارات  العاملية  التجارية  الوكالة  �سركة 

وقد  ذ.م.م،  كانو  اإبراهيم  بن  خليل  �سركة  من  ق�سم  هي 

التنفيذي  املدير  انوي،  الفرع من قبل هريو�سي  افتتاح  مت 

العام،  املدير  او�سوغي  ما�ساتو  موتور،  مازدا  ل�سركة 

البحرين  مملكة  لدى  الياباين  وال�سفري  اوتو�سو،  �سركة 

كيو�سي ا�ساكو، عادل �سلمان كانو الع�سو املنتدب للوكالة 

كانو  �سلمان  �سوزان  ذ.م.م،  لل�سيارات  العاملية  التجارية 

رئي�س ال�سركة، وكني �سينغ نائب الرئي�س.

رولز-روي�س توؤكد ريادتها يف �سناعة ال�سيارات الربيطانية

�سّكل طرح �سّيارة فانتوم 

الذي  العامل   2003 عــام 

رولــز- عالمة  اإحياء  ــاد  اأع

ومنذ  كــارز.  موتور  روي�س 

قمنا  اجلديدة  النطالقة  هذه 

بابتكار معايري جديدة ملهنية 

الفارهة  ال�سيارات  �سناعة 

الأخرى  ال�سركات  بها  تتمثل 

وموا�سفات  �سمات  حــول 

الفارهة  ال�سّيارات  قطاع 

تفّردنا  ــا.  ــذوه ح وحتـــذو 

وجمال  اليدوية،  بامل�سنعية 

الت�سميم وعامل اخل�سو�سية 

�سيارة  طرح  ومنذ  النادرة. 

عر�س  على  تربعنا  فانتوم 

الرفاهية من دون اأي مناف�سة، 

التقليد  جميع حماولت  ومع 

هذا  يومنا  يف  فانتوم  تبقى 

»ال�سيارة الأف�سل يف العامل« 

براأي عمالئنا وو�سائل الإعالم 

�سواء.

عاماً،   12 مــرور  وبعد 

�ساأن  جديدة  طرازات  وطرح 

جو�ست ورايث، ها هي رولز-

يف  ريادتها  توؤكد  روي�س 

�سناعة ال�سيارات الربيطانية 

الكبري  احلر�س  مع  الفارهة، 

العالمة  بهذه  العتناء  على 

الثمينة والإ�سراف عليها.

ت�سوير: عبدعلي قربان - علي �سلمان

»الزياين لل�سيارات« تد�سن �سيارتي بيجو 508/308 اجلديدتني كليًا

لع�ساق  ت�سميمها  مت  التي   308 بيجو  �سيارة  ح�سدت 

�سيارات الهات�س باك الريا�سية على لقب �سيارة العام يف اأوروبا 

لعام 2014 وذلك بعد ح�سولها على ثقة العديد من ال�سخ�سيات 

الإعالمية من 22 دولة الذين دخلوا الت�سويت على هذه اجلائزة. 

باك  الهات�س  ال�سيارة  هذه  به  تتميز  ملا  يعود  ذلك  يف  وال�سبب 

من ت�سميم اأنيق، وجتهيزات الرفاهية غري املحدودة، ف�سالً عن 

و�سائل الراحة والأمان وال�سالمة. 

كلياً  اجلديدة    508 بيجو  �سيارة  تتميز  اأخرى،  جهة  من 

ومبحرك  ال�سيدان  �سيارات  لع�ساق  الفاخر  الفرن�سي  بالت�سميم 

ح�ساناً،   163 اإىل  ت�سل  ح�سانية  قوة  توليد  على  قادر  معدل 

اأوتوماتيكي مكون من �ست  بناقل حركة  املحرك  كما يت�سل هذا 

�سرعات، عالوة على خلفية جديدة اأكرث ان�سيابية وم�سد ريا�سي 

املالمح، مع اأ�سواء نهارية بامل�سابيح.

ويف هذا الطار �سرح املدير العام ل�سركة الزياين لل�سيارات 

الن�سختني  لإطالق  للغاية  �سعداء  قائالً:»نحن  زكي  حممد 

و�سيارة 508  بيجو 308  �سيدان  �سيارتي  من  كلياً  اجلديدتني 

اإقبال  ال�سيارتني  لهاتني  ال�سابقة  الن�سخ  �سهدت  لقد  الريا�سية. 

الرائعة  والإ�سافات  اجلديدة  التحديثات  ومع  النظري،  منقطع 

لت�سميمهما، فاإننا نتوقع اأن يجذب املوديالن اجلديدان �سريحة 

اأكرب من العمالء«.


