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 سياراتمعرض  الرستماني، مجموعة شركات إحدى التجارية، الرستماني كةشر  دشنت
 حصري كموزع مؤخراً  الشركة عتمادإ أعقاب في وذلك ،شارع الشيخ زايد بدبي عمى سيتروين
 .في دولة االمارات العربية المتحدة عالمياالمعروفة و  العريقة الفرنسية السيارات لشركة

 
وافتتح السيد مروان عبداهلل الرستماني، رئيس مجمس ادارة مجموعة الرستماني، معرض  

 سيتروين شركة مدير يز،ج فيميب السيدومركز صيانة سيارات سيتروين الجديد وبحضور 
 في فرنسا جميورية سفير ميراليت، ميشيل والسيد أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في
 والضيوف الشخصيات كبار من باإلضافة لمجموعة المتحدة، العربية اإلمارات دولة

 .المدعوين
 

 انجاح ىذه الشراكة االستراتيجية، ونحن نتطمع الى ناإن'' :تمانيوقال السيد مروان الرس
 دولة أسواق في سيتروين لسيارات حصري كموزع التجارية الرستماني شركة اختيارب نيفخور 

، ال عام 011 منذالفرنسية، والتي تأسست  لمسيارات الفاخرة التجارية العالمة ىذه .اإلمارات
والذي  المتطورة والتقنيات العالية جودةالتزال تحفل بتصنيع متنوع لمسيارات والتي تتمتع  ب

   في السوق المحمي."تقديمو لنتطمع 
 

تميم  التي المختمفة واألنواع الخيارات ذات السيارات من مميزة مجموعة سيتروين شركة تقدم
 التصاميم جميععمى  شارع الشيخ زايد ويحتوي معرض ستروين في. جميع محبي السيارات

 .االستعماالت متعددة العائمية السيارات إلى باإلضافة ،DSو C طراز من والمتنوعة المبتكرة
 
 

 بأن أفريقيا، وشمال األوسط الشرق في سيتروين شركة مدير ،يزج فيميب السيد قال بدوره
 في سياراتيم إطالق عمى القائمة الرستماني مجموعة مع بشراكتيا سعيدة سيتروين شركة



 من والباقة المحدثة المتطورة التقنيات بأن ويؤكد .المتحدة العربية اإلماراتدولة  أسواق
 شركة وتتطمع ىذا .دولةال في السياراتمحبي  قبل من كبيراً  إقباالً  ستمقى سيتروين سيارات
. المتحدة العربية اإلمارات دولة أسواق في السيارات من مبيعاتيا معدل لتعزيز قدماً  سيتروين
دارتو مجموعة الرستماني إدارة مجمس لرئيس يزج السيد وتمنى  في الباىر النجاح وموظفيو وا 

 ".جيودىم بدعم الكبير سيتروين شركة التزام مدى عمى مؤكداً  المستقبل
 
 المتحدة، العربية اإلمارات دولة في الفرنسي السفير ،ميراليت ميشيل السيد صرح جانبو من
 الفرنسية التجارية العالمة ىذه نجاح مسيرة في ةومتميز  بناءة الخطوة ىذه تعتبر: "قائالً 
 التجارية روابطوال عالقاتال تعزز كونيا قبمنا من ترحيب موضع فيي الحال وبطبيعة ،الرائدة

 لرئيس شكر رسالة السفير وجوو  ."وفرنسا المتحدة العربية اإلمارات دولة بين واألخوية
 في وتفانيو والتزامو دعمو عمىالسيد مروان الرستماني  الرستماني مجموعة إدارة مجمس
 العربية اإلمارات دولة أسواق في الفرنسية التجارية العالمات أكبر إحدى إطالق عممية

 .الجديدين الصيانة ومركز معرض افتتاحب مقدمًا تيانيو الحارة المتحدة،
 

 أجواء ضمن ،الجديدة سيتروين سيارات استكشاف فرصة لمضيوف أتيح وفي نياية الحفل
 .الحية الموسيقية عروضال من
 

: االلكتروني الموقع زيارة يرجى سيتروين، سيارات حول التفاصيل من لممزيد
www.citroen.ae. 
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