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بالتعاون مع متحف السيارات التاريخية وبحضور السفير األميركي وفريق الكورفيت الكويتي ونادي كامارو

»يوسف الغامن وأوالده« تكشف النقاب عن كامارو ZL1 وكورفيت النسخة الـ 60

427 مودي���ل 2013 فإنه���ا تعود 
الس���يارات  إل���ى  بالذكري���ات 
األس���طورية املكش���وفة الت���ي 
صنعت في منتصف ستينيات 
القرن املاضي، فهي عالية األداء 
وميكنها أن تصل من 1 إلى 100 كم 
في 3.8 ثانية بسرعة فائقة تصل 
إلى 306 كم على مضامير السباق 

ومبحرك قوته 505 أحصنة.
وم���ن خ���ال ط���رح أحدث 
السيارات من ش���فروليه، تؤكد 
شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
التزامها بتقدمي  للسيارات على 
أفض���ل وأحدث الس���يارات في 
العالم من خ���ال جتربة فريدة 
ومميزة يوفره���ا مركز اخلدمة 
األكبر واألكثر تطورا في العالم 
والذي يضمن حصول عمائها على 
أفضل جتربة ما بعد البيع بعيدا 
عن عن���اء الصيانة وتلبية لكل 
متطلبات اخلدمة التي يحتاجها 

العماء.
تفضل بزيارة معرض صفاة 
الغ���امن وكن أول من يس���تمتع 
بتجربة مميزة مع هاتني التحفتني 

الفنيتني.
إنه تاريخ ش���فروليه مجسد 

على هيئة سيارتني.

أحمد مغربي  ٭

580 حصانا وهي أسرع كامارو 
مت تصنيعها على اإلطاق.

وال تقتصر مميزات الكامارو 
على قوة محركها ال� 8 س���لندر 
بس���عة 6.2 ليترات واملصنوع 
بالكام���ل م���ن األملني���وم، فهذه 
السيارة تتمتع بأداء فائق ودقة 
متناهية من خال خاصية التحكم 
في القيادة املغناطيسية ومكابحها 
ذات الطراز العاملي وقدرتها على 
التوق���ف التام ب���كل إطار على 

حدة.
إنها سيارة يحلم املهندسون 
الس���ائقني  بتصنيعها وتصيب 

باجلنون لقيادتها.
على جانب آخر، جند السيارة 
كورفي���ت 427 موديل 2013 ذات 
التاريخ الذي يصل إلى 60 عاما من 
التصميم العاملي والقوة املتناهية 

في عالم السيارات السريعة.
التحف���ة بني  جتم���ع ه���ذه 
التكنولوجيا املوجودة في سيارات 
Z06 وZR1 التي تتضمن عناصر 
كربونية ومحركا صغيرا يدوي 

الصنع سعة 7.0 ليترات.
إن قيادة هذه السيارة املكشوفة 
في حد ذاتها جتربة ال تعوض، 
فهي األولى من نوعها والوحيدة 

من طرازها.
أما سيارة شفروليه كورفيت 

لشركة جنرال موتورز، كذلك مدير 
املبيعات في يوسف أحمد الغامن 
وأوالده للسيارات عبداهلل املؤذن، 
أما من ن���ادي كورفيت الكويت، 
فقد حتدث رئي���س النادي بدر 

احلبيل.
 ZL1 ومتتاز السيارة كامارو
مبس���تويات عالية م���ن األداء 
والتكنولوجيا إذ تبلغ قوة محركها 

سمو الشيخ ناصر احملمد.
وحتدث في هذه األمسية عدد 
من املعنيني، حيث تناولوا مختلف 
جوانب هذا احلفل، حيث كان هناك 
اللج���ان في متحف  كلمة ملدير 
الس���يارات مصطفى مخصيد، 
وكذلك م.زكريا دش���تي، أما من 
ش���ركة الغامن وجنرال موتورز 
فقد حتدث مارتينو بيكوتي ممثا 

حتت رعاية وحضور السفير 
األميركي ماثيو تولر أطلقت شركة 
يوس���ف أحمد الغ���امن وأوالده 
للس���يارات، الوكي���ل احلصري 
لسيارات شفروليه في الكويت، 
بالتعاون مع متحف الس���يارات 
التاريخية والقدمية والتقليدية 
أح���دث مودي���ات س���ياراتها 
الرياضية وهي النسخة اخلاصة 
بالعيد الستني للكورفيت وسيارة 
كامارو ZL1، وقد كان حفل التدشني 
وإطاق هاتني السيارتني عبارة عن 
مهرجان خاص بهذين املوديلني وما 
ميثانه من تاريخ عريق وعاقة 

خاصة مبحبيهم بالكويت.
الغامن  ودعت »يوسف أحمد 
إل���ى هذا  وأوالده للس���يارات« 
احلفل عددا كبي���را من عمائها 
وضيوفها من األفراد والشركات، 
وكذلك وسائل اإلعام بحضور 
كبار املدراء من ش���ركة يوسف 
احم���د الغامن وممثل���ي جنرال 
موتورز في املنطقة ملشاهدة حفل 
اإلطاق املتميز الذي شارك فيه 
فريق الكورفيت الكويتي ونادي 
كامارو الكويتي بوجود أكثر من 
80 سيارة كورفيت و40 سيارة 

كامارو من أعضاء الفرق.
وجاء اختيار املتحف إلطاق 
هاتني التحفتني الصناعيتني لتأكيد 
العراقة الت���ي حتملها كورفيت 
بتاري���خ ميتد لس���تة عقود من 
التطوير املستمر، وكذلك سيارة 
كامارو التي استطاعت أن تكون 
عامة بارزة في تاريخ السيارات 

الرياضية في الكويت.
وقد مت اختيار تاريخ 22 نوفمبر 
لهذه املناسبة ألنه يصادف ذكرى 
الكورفيت  مياد مصمم سيارة 
»هارلي أيرل« ليكون لها عاقة 
تاريخي���ة بالس���يارة وتخليدا 
لذكراه، فقد كانت الفعالية مهرجانا 
يستعرض تاريخ هاتني السيارتني 
العريقتني من شفروليه من خال 
عرض جميع املوديات املنتجة من 
كل طراز، وشارك أعضاء املتحف 
والفرق من خال عرضهم لهذه 
الس���يارات الفريدة التي أضفت 
على النشاط جانبا ثقافيا فأعطت 
احلض���ور معلوم���ات قيمة عن 
مختلف األجي���ال التي مرت بها 
السيارتني الى أن وصلتا ألحدث 

جيل.
ومبناس���بة اختي���ار متحف 
السيارات لهذه املناسبة، تقدمت 
شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
للسيارات بالشكر واالمتنان لرعاية 

ZL1 النسخة اخلاصة بالعيد ال� 60 للكورفيت وسيارة كامارو

لقطة جماعية لفريق الكورفيت الكويتي ونادي كامارو يتوسطه السفير األميركي ماثيو تولر ومصطفى مخصيد وم.زكريا دشتي

م.زكريا دشتي ومصطفى مخصيد خال حفل اإلطاق

)سعود سالم( السفير األميركي ماثيو تولر وعبداهلل املؤذن يقطعان كيكة االحتفال 

السفير األميركي ماثيو تولر داخل السيارة اجلديدة


