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 الفعالية شهدت عرض العديد من سيارة بورشه النادرة 

 اقبال جماهيري 

 م.زكريا دشتي وعبداهللا عيسى خضير مع ممثلي السفارة األملانية في الكويت 

 معرض الصور 

 م.زكريا دشتي وممثلو السفارة األملانية في الكويت أثناء تكرمي أحد الفائزين  الصور الفائزة  

 تحت رعاية السفارة األلمانية في الكويت 

 «احلمراء» ونادي بورشه الكويت يحتفالن بفن التصوير لسيارات بورشه 

اجلوائز والهدايا لألعضاء املشاركني واجلمهور.
  هذا، وقد صرح املدير الفني للنادي علي احلداد بأن النادي 
يحرص دائما على إقامة فعاليات متنوعة تعود باملنفعة على 
أعضائه في جميع املجاالت املختصة في السيارات، وعن مسابقة 
التصوير الفوتوغرافي لسيارات بورشه قال: «إن من أهداف 
النادي االهتمام بالثقافة وتقدمي املفيد لألعضاء واملجتمع، فقد 

الحظنا من خالل موســم الفعاليات اهتمام الشباب بتصوير 
الســيارات باحترافية عالية، وأيضا من خالل مشاركتهم لنا 
بعرض هذه الصــور في مواقع التواصل االجتماعي للنادي، 
فكان الهدف احلقيقي من وراء مثل هذه املسابقات هو ان يكون 
هنالــك دافع لتطوير إبداعات الشــباب في الكويت من خالل 

االهتمام بهوياتهم وصقلها.

 أقام نادي بورشه الكويت مسابقة التصوير الفوتوغرافي 
لســيارات بورشــه ٢٠١٨ حتــت رعاية الســفارة األملانية في 
الكويت وبرعاية كرمية من مجمع احلمراء الفاخر راعي هذه 
الفعالية الرئيسي والرسمي، وذلك من يوم اخلميس ١٠ مايو 
٢٠١٨ إلى يوم السبت ١٢ مايو ٢٠١٨، باإلضافة إلى عرض أبرز 
نوادر ســيارات بورشه األسطورية داخل املجمع خالل فترة 
املعــرض تزامنا مع االحتفاالت العاملية لبورشــه مبرور ٧٠ 

عاما على تأسيسها. 
  وتشــجيعا جلميع مالكي ســيارات بورشــه فــي الكويت 
لالنضمام للنادي والفوز بكســر الرقم القياســي ملوســوعة 
غينس لألرقام القياســية ألكبر تشــكيل لكلمة من ســيارات 

بورشه الذي سيقام في شهر اكتوبر ٢٠١٨.
  ويقيــم النادي هذه املســابقة في  كل عــام منذ عام ٢٠١٣، 
لتكــون وجهــة لالطالع على اجمل صور ســيارات بورشــه 
فــي الكويت، والوقوف علــى العديد من أســاليب التصوير 
الفوتوغرافي اإلبداعي للمصورين الذين يستعرضون جمال 

تصاميم سيارات بورشه.
  وبدعــم كبير من إدارة مجمع احلمراء اســتعرض النادي 
تاريخ ســيارات بورشه األســطورية بعرض ألبرز سيارات 
بورشه في الكويت احتفاال مبرور ٧٠ عاما على تأسيس شركة 
بورشه في ١٩٤٨، فقد قام مصطفى مخصيد مدير الكالسيك في 
النادي واملستشار للسيارات التاريخية والكالسيكية باختيار 
املوديالت املناســبة للعرض التي شــاركت فــي هذا العرض 
لتعبر عن جميل أجيال ســيارات بورشــه االســطورية، ومت 
عرض العديد من املوديالت الكالسيكية واألخرى املتخصصة 

بالسباقات والنادرة واملميزة.
  وتأتي هــذه اجلهود من النادي وبدعم من مجمع احلمراء 
الفاخر كلها لتحفيز مالك سيارات بورشه في الكويت للمشاركة 
في كســر الرقم القياسي ملوسوعة غينيس لألرقام القياسية 

ألكبر جتمع للسيارات لتشكيل كلمة تسجل باسم الكويت.
  وقد صرح رئيس نادي بورشه الكويت م.زكريا دشتي قائال: 
ان النادي يسعد بإقامة مثل هذه املسابقات التي تسلط الضوء 
على اجمل املواقع في بلدنا احلبيبة الكويت وتستعرض املهارة 
العالية للشــباب الكويتي من أعضــاء النادي من املصورين 
املختصني في مجال  السيارات، والذين كانوا يحرصون على 
تواجدهم في جميع فعاليات النادي القتناص لقطات خاصة 

وفنية للسيارات الرائعة من موديالت بورشه.
  هذا، وقد توجه نائب رئيس النادي عبداهللا عيسى خضير 
بالشكر اجلزيل جلميع األعضاء املشاركني بعرض سياراتهم 
واملشــاركني في املســابقة من مصورين ومقتنني لســيارات 

بورشه املميزة التي عرضت مبصاحبة املسابقة.
  وتوجــه مدير العالقــات العامة في النــادي محمد العامر 
بالشكر اجلزيل للسفارة األملانية في الكويت لرعايتها للفعالية، 
وإلدارة مجمع احلمراء لثقتهم في الشــباب الكويتي والدعم 
الكبير الذي قدموه الستضافتهم وإجناح هذه الفعالية، والدعم 
الكبير الذين قدموه لضمان جناح الفعالية بالشكل املطلوب، 
كما شكر شركاء النادي الرسميني مركز بورشه الكويت ومركز 
بيريللي - بهبهاني لإلطارات، وأيضا شكر مركز (أوتو وركس) 
ومركز (هنتر) الرعاة الرسميني لهذه الفعالية على تقدميهم 

 فئة صور التفاصيل:

 فئة الصور امللونة: 

 فئة الصور باألبيض واألسود: 

 فئة صور من الفعاليات: 

 ■ املركز األول: فهد املنيع

  ■ املركز الثاني: عبدالعزيز احلسيني

  ■ املركز الثالث: احمد الهدهود

 ■ املركز األول: حامد اشكناني

  ■ املركز الثاني: ماجد العنزي

  ■ املركز الثالث: عز شلبي

 ■ املركز  األول: فواز االستاذ

  ■ املركز الثاني: ابراهيم صباح

  ■ املركز الثالث: عمر جمعة 

 ■ املركز األول: ثامر العيدان

  ■ املركز الثاني: عبداهللا العقاب

  ■ املركز الثالث: عبداهللا عابدين 

 بدأ احلفل بحضور امللحق التجاري في السفارة 
األملانية في الكويــت وممثلني عن مركز احلوراء 
الفاخر وعــدد من الرعاة، بتكرمي جميع األعضاء 
املشاركني بصورهم وعرض سياراتهم املميزة خالل 
املســابقة، ومن ثم مت االحتفال وتكرمي الفائزين 
في املراكز الثالثة األولى في جميع فئات املسابقة 

وهم كاآلتي:

 لقطة جماعية للمشاركني في املعرض 


