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العوضي: التطعيمات تزيد المناعة ضد إنفلونزا الخنازير2
قال رئيس اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني والس����رطان د.عبدالرحمن العوضي ان التطعيمات 
احلديثة ستكون قادرة على زيادة املناعة ضد ڤيروس انفلونزا اخلنازير عند االنسان ومن ثم ستحد 
من انتش����ار املرض واس����تفحاله. وقال د.العوضي الذي يرأس حترير مجل����ة »حياتنا« الصادرة عن 
اجلمعية في افتتاحية العدد اجلديد من املجلة ان ڤيروس انفلونزا اخلنازير ليس فتاكا بحد ذاته وان 
كان س����يبقى معنا مدة من الزمن، مضيفا ان جهاز املناعة سيتعرف عليه ومن ثم ينجح في التصدي 
له ومقاومته. وذكر ان عالقة مس����ببات االمراض مع االنسان عالقة منتظمة ما بني جهاز املناعة عنده 

وبني ما يهدد جسده كل يوم لكن بسبب معرفة جهاز املناعة لهذه املسببات.

وزير الدفاع التركي غادر البالد
غادر البالد صباح امس وزير الدفاع الوطني 
باجلمهورية التركية الصديقة وجدي جونول 
والوف���د املرافق له بعد زيارة رس���مية للبالد 
اس���تغرقت يومني. كان في وداعه على ارض 
املطار آمر كلية مبارك العبداهلل للقيادة واألركان 
املشتركة اللواء الركن جواد القطان والسفير 

التركي لدى البالد وعدد من قادة اجليش.

سمو رئيس الوزراء افتتح معرض السيارات التاريخية في خيمة النادي العلمي

المحمد: نأمل أن نرى بناتنا يلبسن »Training suit« ويشتغلن تحت السيارات
 بشرى الزين

»ناص���ر« المرأة.. كان لدخولها المعترك النيابي عالمة فارقة لم 
يجده »المحمد« يوما بعيد المنال.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، المثقف المتعدد 
اللغات، المنفتح وطالب التغيير اطلق رسالة جديدة يمكن تفسيرها 
بأنه���ا دعوة صريحة للمرأة الكويتية لتخ���رج عن المألوف عندما 
دعاها الى كس���ر المحظور والنزول عل���ى االرض للعمل الى جانب 
ش���قيقها الرجل في »ميكانيكا الس���يارات«، ليس النه يريد كسب 
ش���عبية تأكدت باعتالئه التاريخي لمنصة االستجواب، لكن بهدف 

تكريس المساواة.
جاءت دعوة س���موه لدى افتتاحه مس���اء اول من امس معرض 

السيارات التاريخية والقديمة االول في الكويت والذي نظم في خيمة 
النادي العلمي، منوها بجهود القائمين على المعرض الذي ضم 127 
سيارة نادرة وقال المحمد »انا من هواة السيارات القديمة« امال ان 
ي���رى الفتيات الكويتيات ايضا يخضن هذا المجال قائال: نتمنى ان 
نرى بناتنا يلبس���ن Training siut وsuit ويشتغلن تحت السيارات 
وانا اول المشجعين لهن.واضاف المحمد: المحافظة على السيارات 
القديمة من الهوايات الجيدة ونفتخر بها في الكويت ومنطقة الخليج، 

مشيرا الى انها لم تعد تقتصر على الواليات المتحدة واوروبا.

كما اشار الى سيارة يضمها المعرض اعطاه اياها االمير الراحل 
الشيخ جابر االحمد وكانت في حالة سيئة بعد الغزو وهي من طراز 
امبريال كرايسلر 1955 فأدخلت عليها اصالحات كثيرة حتى عادت 

بحالة جيدة وممتازة.
ومن جهته قال عضو مجلس امناء متحف الس���يارات التاريخية 
والتقليدية الشيخ مبارك صباح السالم في كلمة االفتتاح »انه لشرف 
لنا جميعا حضور سموكم في هذه االمسية المباركة الفتتاح معرضكم 
االول والذي طالما انتظره محبو السيارات التاريخية والقديمة في 

الكويت«.واضاف الشيخ مبارك »لقد كان لرعايتكم ودعمكم المادي 
واالدبي الالمحدود ابلغ االثر في نفوسنا جميعا وكان لسموكم الفضل 
االول في توسيع قاعدة عشاق السيارات التاريخية والقديمة ليكون 

صرحا ذا قيمة لجميع المهتمين من الهواة والمحترفين«.
وتابع: »ان ابناءكم من محبي هذه الهواية يتمنون من سموكم الدعم 
والتشجيع الستمرار واقامة معارض اخرى مماثلة في السنوات المقبلة، 
مشيرا الى ان هذا المعرض ما هو ال خطوة اولى النطالقة معارض 

اخرى ستتميز بها الكويت على المستويين الداخلي والخارجي«.
حضر حفل االفتتاح وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ومحافظ 
االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج وعدد من الشيوخ والديبلوماسيين 

المعتمدين لدى الكويت.

مبارك الصباح: نهدف إلى توسيع قاعدة عش�اق السيارات التاريخية وتشجيع هواتها

السيارات املشاركة في املعرض

أقدم سيارة

سيارات نادرة

اقدم سيارة في المعرض تم تصنيعها 
قبل 90 عاما.

 حيث تعود الى 1920 اضافة الى مفاجأة 
المعرض وهي سيارة ال� »كوداهيمي« والتي 
كان يعشقها الش���باب بشكل جنوني في 

فترة الستينيات، ويشتمل المعرض كذلك 
على سيارات من الماركات العالمية وهي 
الرولز رويس والمرسيدس والفورد والبي 
ام دبليو والكرايسلر والبورش بمواصفات 

مختلفة ونادرة.

يضم المع���رض 127 س���يارة منها ما 
امتلكتها ش���خصيات شهيرة مثل سيارة 
امبريال طراز 1955 لألمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد وس���يارة للرئيس الروسي 
األسبق ميخائيل غورباتشوف باالضافة الى 

اغلى السيارات منها مرسيدس نوع غلونغ 
طراز 1955 وسيارة شفروليه طراز 1934 
للشيخ المرحوم جابر العلي وهي سيارة 
اصلية لم تتب���دل فيها اي قطعة وتوجد 

اخرى فقط بالواليات المتحدة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يفتتح معرض السيارات التاريخية

سمو رئيس الوزراء والشيخ فيصل السعود ود.بدر الشريعان يتفقدون احدى السيارات

)متين غوزال(سيارة األمير الراحل الشيخ جابر األحمد بعد ادخال اصالحات عليها وهي من نوع امبريال كرايسلر طراز 1955

احدى السيارات املشاركة سيارة تاريخية 

سمو رئيس الوزراء متحدثا إلى م.أشواق املضف في املعرض


