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   صحافي بيان

  

   الوطني الكويت بنك ينّظمھا التي السنوية المسيرة يدعم الكويت ميني نادي

  

 الكويت بنك ينّظمھا التي السنوية المسيرة بدعم ا%جتماعية الفعاليات من الجديدة سنته الكويت ميني نادي استھلّ  – الكويت

  . الوصول خطّ  إلى ا%نط'ق نقطة من الووكاثون في المشاركين ميني سيارات من موكب مرافقة خ'ل من طني،الو

 ممارسة خ'ل من الكليتين حماية إلى المشاركين ،"خطوة كلّ  مع الصحة "عنوان تحمل التي السنوية الفعالية ھذه دفعت وقد

  ". الحركة عن تتوقّف و% كليتيك، احمِ  "شعار خ'ل من منتظم بشكل الرياضية التمارين

 الجزيرة مشروع في النھاية خطّ  إلى كريسنت المارينا من انطلقوا مشارك 15000 إلى ميني سيارات موكب انضمّ  وقد

  .اللون حمراء جديدة كوبر ميني سيارة على سحب أُجري حيث الكويت في الخضراء

 ودعمته أّسسته الذي الكويت ميني نادي نّظمھا التي ا%جتماعية مسؤوليةال فعاليات من سلسلة بين اAخيرة الفعالية ھذه وكانت

  .الكويت في لميني المعتمد والموّزع الحصري الوكيل للسيارات، وأو%ده الغانم علي شركة

 أكثر إحدى ھي ميني إنّ : "للسيارات، وأو%ده الغانم علي لشركة العام المدير القطامي، يوسف السيد يقول اDطار، ھذا وفي

 % الخمسين، سنّ  بلوغھا مع حتى أّنھا العالم، في وعشاقھا ميني ھواة يفخر أن ويمكن. العالم في وشعبية امتيازاً  السيارات

 في ميني ھوية بھما تمتاز اللذين والبساطة المرح ترجمة إلى نسعى ونحن. بالسن تقّدمت كلّما شباباً  وتزداد تتطّور ميني تزال

  ."أيضاً  لKخرين السعادة منح أجل من ال'زم الدفع اAعضاء لمنح الكويت ميني نادي فعاليات

 شھر إقامة على والعشرين الخامسة السنة بمناسبة جاءت التي سّيدتي Aجلك ميني مسيرة النادي نّظم الماضية، السنة وفي

  .أكتوبر شھر خ'ل عالمياً  تنظيمھا يتمّ  والتي الثدي، سرطان حول التوعية

 بما أعضائه، بين الصداقات توطيد أجل من والترفيھية الممتعة والفعاليات النشاطات من مجموعة على النادي يرّكز ذلك، إلى

 إط'ق فعاليات على فض'ً  السيارات، بين الجمال ومسابقات الفيديو، بألعاب بطو%ت تنظيم مثل المسلية الفعاليات ذلك في

  . كابريو وركس كوبر جون وميني ابريوك ميني مثل فقط باAعضاء الخاّصة السيارات



 الكويت ميني نادي يعلّق اجتماعي، نادٍ  بصفتنا: "قائ'ً  الكويت، ميني نادي إدارة مجلس رئيس المرزوق، خالد السيد وعلّق

 الووكاثون حقق وقد. واسع نطاق على المجتمع تفيد اجتماعية مسؤولية ذات فعاليات في أعضائه إشراك على كبيرة أھمية

  ." خطوة كلّ  في ميني رافقته وقد السنة، ھذه باھراً  جاحاً ن

   

  - انتھى -

 

   


