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احتفت بعراقة سيارات فورد موستنج وبـ «فخر الوانيت» 

في مدينة الكويت لرياضة احملركات

«فورد الغامن» اختتمت فعاليات «الويكند األزرق»
جتربة فريدة ملئات محبي سيارات فورد في مدينة الكويت لرياضة احملركات

التي  محترف باالستعراض بالشاحنة 
تزن ٨ أطنان في حلبة السباق ليضع 
مدى مرونة التصميم واملزايا التي تتمتع 

بها السيارة حتت االختبار. 
جدير بالذكر أن الشاحنة فائزة بلقب 
أفضل شاحنة عاملية لعام ٢٠١٩، وذلك 
وفق تصويت من جلنة قضاة من ٢٣ جهة 
أوروبية، كما أن اسم الشاحنة مستوحى 
من سلسلة F-Series العريقة من فورد.

وفي تعليق له حول فعاليات الويكند 
األزرق، قال عدنان عيدان مدير التسويق 
في فورد الغامن: «نحن سعداء بتنظيم 
هذه الفعالية التي تعد فعال فرصة مميزة 
للتفاعل مع عمالء ومحبي سيارات فورد 
في الكويت، إضافة إلى املجاميع النشطة 
الكويت ومالك   F-Series نــادي  مثل 
سيارات موستنج والتي تؤمن بتاريخ 
فورد العريق. إننا نتطلع إلقامة املزيد 
من الفعاليات في املستقبل والتي نأمل 
من خاللها للتواصل بشكل أفضل مع 
عمالئنا وتقدمي جتربة ال تضاهى مع 

سيارات فورد الغامن».
كما أكد في معرض حديثه التزام فورد 
الغامن بتقدمي جتربة تتمحور حول تطلعات 
واحتياجات العميل وتتماشى من منط 
حياته، مشيرا إلى خطط الشركة املمتدة 

على مدار العام للتواصل مع عمالئها.

حظي املشاركون بفعالية «فخر الوانيت» 
بحضور جلسة تعريفية قدمها املتسابق 
الكويتي عبدالعزيز البشير الفائز بعدة 
جوائز في استعراض السيارات، وذلك قبل 
أن يستمتعوا بأداء ومتانة وانيتات فورد 
 .Off-Road في حلبة الرالي وحلبة الـ

كما أطلقت الشركة على هامش هذه 
الفعاليات شاحنة فورد F-MAX، واستعرضت 
قدرة ومتانة الشاحنة ومميزاتها بطريقة 
مبتكرة، حيث قام سائق حركات خطيرة 

قدمها عدد من املتسابقني احملترفني. 
بينما ركزت أنشطة اليوم الثاني، والتي 
كانت حتت عنوان «فخر الوانيت» على 
تقدمي جتربة متكاملة لعشاق وانيتات 
فورد، حيث توافد مئات من عشاق وانيتات 
فورد وسط حضور تضمن عددا من 
السيارات مثل فورد F-١٥٠ والرينجر 
والسوبر دوتي والرابتور، وذلك مبشاركة 
من نادي F-Series الكويت، الذي شارك 
أعضاؤه بعدد من السيارات املعدلة. كما 

نظمت فورد الغامن أول فعالية حتت 
عنوان «الويكند األزرق» وذلك يومي ١٥ 
و١٦ نوفمبر في مدينة الكويت لرياضة 
احملركات، احتفاء بالتاريخ العريق لسيارات 
فورد. وقدمت الشركة جتربة متكاملة 
حملبي سيارات فورد، حيث ازدانت مدينة 
الكويت لرياضة احملركات بنخبة من أملع 
جنوم سيارات فورد، شملت نسختني 
لعشاق شخصيات األفالم وقصص األبطال 
بنسخة فورد موستنج مستوحاة من 
 ١٥٠-F شخصية بامتان، وسيارة فورد
بنسخة مزينة مستوحاة من شخصية 
سوبرمان، باإلضافة إلى نسختني مزينتني 
من سيارة فورد إكسبيدشن، باإلضافة 
العديد من سيارات فورد األخرى  إلى 
املعدلة والتي تالقي استحسانا من محبي 

رياضة قيادة سيارات الدفع الرباعي.
األول  اليوم  أنشطة  ومتحورت 
باالحتفاء باملسيرة العريقة لسيارات 
التي حققت مبيعات  فورد موستنج 
تفوق ١٠ ماليني سيارة في العام املاضي. 
واستمتع عدد من عشاق سيارات فورد 
موستنج وفورد موستنج شيلبي بأجواء 
احلماس واألداء املميز من محركات 
فورد، وذلك في احللبة اجلنوبية خالل 
١٠ جوالت من الساعة ٩ صباحا حتى 
الساعة ١٠ مساء، مع جلسة تعريفية 


