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»نادي بورشه الكويت« 
ينّظم مسيرة بالسيارات
انطالقًا من أبراج الكويت 

حتى نادي صحارى للغولف
على جهودها اجلب���ارة واملتميزة في تنظيم 

اجلولة وإجناحها.
من جانبه أش���ار مدير األنشطة في نادي 
بورش���ه الكويت طارق الش���افعي إلى قيام 
نادي بورش���ه بتنظيم العديد من األنش���طة 
ألعضائه على مدار العام لضمان استمتاعهم 
بامتالك سيارات بورش���ه العريقة، الفتا الى 
ان الن���ادي يضم في عضويت���ه اكثر من 150 
مشتركا وجميعهم مالك لسيارات بورشه من 

املواطنني واملقيمني على حد سواء.
 وذكر الش���افعي ان التجمع كان في متام 
الس���اعة الثالثة بعد ظهر أمس األول بجانب 
أبراج الكويت وبعد ان اكتمل عدد املشاركني 
الذي جتاوز 30 مشاركا انطلقت املسيرة على 
شارع اخلليج العربي الى منطقة البدع ومن 
ثم منطقة املسيلة وصوال الى الدائري السادس 

حتى نادي صحارى للغولف.
وبني الش���افعي ان اجلولة احلالية ضمت 
للمرة األولى بني السيارات املشاركة سيارتني 
بورش���ه من طراز باناميرا اجلديدة كليا ذات 
ا ألبواب األربعة والتي ش���كلت جناحا جديدا 

يضاف إلى جناحات بورشه.
واعتبر املشاركون املس���يرة ناجحة بكل 
املقاييس الس���يما أنها شملت شابات وشبابا 
وعائالت على حد سواء حيث استمتع اجلميع 

بهذا النشاط واملوقع املميز لنادي صحارى.

من العروض اخلاصة ألعض���اء النادي بعد 
اتفاقية تعاون بني الناديني.

وأعرب دشتي عن شكره وامتنانه لكل من 
ساهم في إجناح هذا النشاط من اعضاء النادي 
ونادي صح���ارى وباألخص لوزارة الداخلية 

فواز كرامي
احتفل نادي بورشه الكويت مبناسبة مرور 
100 عام على ميالد مؤسس شركة بورشه »فيري 
بورش���ه« أمس األول على طريقته اخلاصة 
بإطالق مسيرة »نادي بورشه الكويت«، حيث 
بدأ التجمع مبواقف أبراج الكويت وانطلقت 
القافلة املؤلفة من أكثر من 30 سيارة بورشه 
مبختلف الطرازات واأللوان واملوديالت لتحط 

رحالها في نادي صحارى للغولف.
وعبرت القافلة ش���ارع اخللي���ج العربي 
مستعرضة الشريط الساحلي للكويت حيث 
استمتع األعضاء باملسيرة وبقيادة سياراتهم 
الرياضي���ة ذات األداء العالي التي صاحبتها 

دوريات وزارة الداخلية مشكورة.
وبهذه املناس���بة قال رئيس نادي بورشه 
الكويت زكريا دشتي ان النادي يحظى باعتراف 
ورعاية مركز بورشه في الكويت املمثلة في 
شركة بهبهاني للسيارات ومركز بورشه في 
الشرق األوس���ط � دبي، باإلضافة إلى شركة 

بورشه للسيارات في أملانيا.
وأضاف دشتي ان »مسيرة نادي بورشه« 
تتوج باكورة التعاون بني نادي بورش���ه من 
جهة ونادي صحارى للغولف من جهة أخرى 
حيث قام نادي صحارى باس���تقبال أعضاء 
ن���ادي بورش���ه وأخذهم بجولة ف���ي مرافق 
النادي املختلفة باإلضافة الى تقدميه للعديد 

بمناسبة مرور 100 عام على ميالد مؤسس الشركة
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التجمع وتظهر سيارات بورشه

انطالق سيارات بورشه إلى نادي صحارى
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