
   علي الغانم وأو�ده للسيارات

  الشؤون ا�ع�مية 

  بيان صحافي 

  

  M3 و XMفئة من  BMW  قيادة سياراتيختبرون متعة BMWعم�ء 

 من نوعھا الفريدةفي جلستھا التدريبية  القيادة ’متعة‘اختبار إلى المحلية والھيئات اع	مية  عم	ءھا BMWدعت  – الكويت

شارك في الفعالية .  بمنطقة مشرف معرض الكويت الدوليفي والتي أقيمت " M3 وXMفئة   BMWسيارات "في تجربة 

مجموعة واسعة من خيارات القيادة عبر  الحضور BMWمدّربو القيادة في  رافقحيث وا2ع	ميين العم	ء  من عدد غفير

  .BMW من M3  وXMعلى سيارات 

 في BMW الوكيل الحصري والموّزع المعتمد لمجموعة ، وأو2ده للسياراتعلي الغانم شركةوخ	ل ھذه الفعالية التي نّظمتھا 

مثل الكبح،  في مواقف مختلفة Mكيفية التحّكم بسيارات متخّصصة حول من دروس وا2ع	ميين العم	ء استفاد  ،الكويت

ائقين سمحت للس على الحلبة يادةتجربة فريدة من القذلك، واستمتع الحضور أيضاً ب. والقيادة المتعّرجة، والمنعطفات القاسية
  . السيطرةآمنة ومحكمة في بيئة   وقّوتھا سياراتھمإمكانياتاختبار ب

في شابھة توالمسّطحة السھلة ملعّل الطرق ال: "علي الغانم وأو2ده للسيارات شركة لالعام، المدير السيد يوسف القطاميوقال 
 الفعاليات المشابھة  لھمسمحوبالتالي ت. بار قّوة سياراتھم الحقيقية2خت XMالمدينة لم تتح الفرصة أمام سائقي طرازات 

وتعّزز قناعاتھم " متعة القيادة القصوى"على توفير التي تحرص اكتساب مزيداً من التقدير للتقنيات وابداعات التكنولوجية ب
  ." على صعيد اLداء والراحة والتصميم BMWكّل سيارة من ة التي تتمّتع بھا الجودب

 من السيارات الرياضية BMW، الع	مة التجارية التابعة لـMمجموعة من سيارات فرصة قيادة  الضيوف على وقد حصل

  . X6 M، وX5 M وM3والدينامية، بما في ذلك 

ھتّم بشكل خاّص أيضاً بجمال القيادة ل، بل تميم الجمي على الجماليات والتص2BMW تقتصر : " قائ	ً السيد القطاميوأضاف 

من السيارات  Mفئة مكانيات وقد تمّكن الضيوف أيضاً من الحصول على فھم أفضل . التي ترتكز على الدينامية وقّوة اLداء

  " . وطرق قيادتھا بشكل آمن وسليمXM مجموعة تعدد استعما2تالقوّية، و

نشر التوعية حول س	مة الطرق من خ	ل  ملتزمتان بBMW وه للسياراتعلي الغانم وأو2د شركةوالجدير ذكره ھو أّن 

 الكشف عنمن خ	ل عّززت الع	مة التجارية الس	مة على الطرق فض	ً على ذلك . توفير جلسات منتظمة لتدريب السائقين
 المسار، ونظام عن ا2نحراف عند السائق لتحذير Lane Change Warning باقة من تكنولوجيات دعم السائق مثل نظام

Lane Departure Warning ونظام الرؤية الليلية ونظام دعم الركن  مساعدة السائق على الحفاظ على مساره بخاصية ،

Park Assist .  

  -انتھى-

  


