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»فورد الغامن« نظمت أول مسيرة
على جسر الشيخ جابر األحمد

نظمت فورد الغامن، إحدى شــركات صناعات الغامن، أول 
مسيرة على جسر الشيخ جابر األحمد البحري الذي يعد رابع 
أطول جســر في العالم، وذلك احتفاال بهذا الصرح العمراني 
الذي مت افتتاحه الشهر املاضي، وركزت الشركة من خالل هذه 
املسيرة التي أطلقت عليها اسم »فخر الوانيتات« على أهمية 

القيادة اآلمنة والسالمة املرورية.
وأقيمت املسيرة بالتعاون مع نادي »F-Series« الكويت، 
وشركة »ORP«، وشــركة »Solid Projects«، وبحضور املدير 
اإلقليمي للمبيعات في فورد الشــرق األوســط شوقي عبود، 
واملغامر فهد بن حسني. وقد شارك في هذه املسيرة ٢5٠ وانيت 
 ١5٠-F«١5٠«، و-F« من ســيارات فورد، التي شــملت فــورد
Raptor«، و»F-Super Duty«، و»فورد رينجر«، وبعد االنتهاء 
من املسيرة، اجتمع املشاركون في حلبة سرب للسيارات، حيث 
استمتعوا بعدد من الفقرات الترفيهية التي تخللتها سحوبات 
على جوائز وهدايا، إضافة إلى اإلعالن عن أجمل ثالث وانيتات 

املشاركة في املسيرة، وذلك من حيث الشكل واألداء.
وبهذه املناسبة، مدير التسويق في فورد الغامن قال عدنان 
عيدان: »نحن ســعداء بتنظيم أول مسيرة على جسر الشيخ 
جابر األحمد الصبــاح، أحد أهم املعالم احلديثة للكويت، في 
مبادرة تركز على القيادة اآلمنة واحترام اإلرشادات املرورية، 
وقد رأينا أنها فرصة مثالية للتواصل مع عشاق وانيتات فورد 

ومشاركتهم اهتماماتهم«.
وبــدوره، قال املدير اإلقليمي للمبيعات في فورد الشــرق 
األوســط شــوقي عبود: »متتاز فورد بوجــود عمالء مفعمني 
 ،١5٠-F بالشــغف على غرار العمالء الذي ميلكــون وانيتات
حيــث ارتفعت وتيرة مبيعات F-Series في الكويت بنســبة 
٢٢5% في الربع األول من عام ٢٠١٩، واستطاعت أن تصبح بذلك 
اخليار األول واألكثر رواجا لدى العديد من عشاق الوانيتات 
في الكويت. تعتبر وانيتات F-Series األفضل مبيعا في أميركا 
ملدة 4٢ سنة متتالية ومن الرائع رؤية هذا النجاح يتكرر في 
منطقتنــا«. وقد قامت جلنة حتكيم مؤلفة من ممثلي اجلهات 
املشــاركة في تنظيم املســيرة من فورد الغامن، فورد الشرق 
األوســط، ORP، Solid باإلضافــة إلى املغامر فهد بن حســني 
باختيــار أفضل ثالث وانيتات املشــاركة في املســيرة، وذلك 
من عدة معايير مثل الشكل اخلارجي والداخلي وأي إضافات 

وتعديالت وتصاميم مبتكرة، إضافة إلى تقييم األداء.
 F-Series كما ســلمت فورد الغامن شهادة رســمية لنادي
الكويــت كونه النادي الرســمي الوحيد لوانيتــات فورد في 
الكويت، تكرميا ألعضائه من مالك وانيتات فورد على حبهم 
وشــغفهم بـ »فخــر الوانيتــات«. وفي اخلتــام تقدمت فورد 
الغامن بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية والعاملني فيها على 
جهودهم في إجناح هذه املســيرة، إضافة إلى جلنة التحكيم 

وكافة املشاركني في تنظيم هذه املسيرة الناجحة.

الفائزون في مسابقة أفضل ثالث وانيتات من ناحية الشكل واألداء

مدير التسويق لدى فورد الغامن عدنان عيدان ملقيا كلمته

جلنة احلكام من اليسار: عصام سالمة مدير املبيعات التنفيذي لدى فورد 

الغامن وياسر علي الظريف مدير خدمة العمالء لدى فورد الغامن ويوسف 

»Solid« واملغامر فهد بن حسني وعبداهلل الديني من »ORP« النعمة من

أكثر من 250 وانيتا شاركت في مسيرة وانيتات فورد
صورة جماعية للمشاركني في مسيرة وانيتات فورد

املشاركون يستمتعون باإلفطار في حلبة سرب
احلكام يقيمون وانيتات فورد املشاركة في املسابقة

لقطة من مسيرة وانيتات فورد على جسر الشيخ جابر األحمد

خلف احليدر يتسلم شهادة االعتراف الرسمي لنادي »F-Series« الكويت


