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Kuwait Concours D’elegance  يبدأ أنشطته األربعاء المقبل

السفير الياباني: مسابقة السيارات الكالسيكية تعد األولى من نوعها في الشرق األوسط
العنزي: نس�عى لوض�ع الكويت على خارطة الدول العالمية من خالل هذه المس�ابقة والجمهور س�يكون له دور في تحديد الس�يارة الفائزة

رندى مرعي
تنطلق مسابقة Kuwait Concours D’elegance مساء يوم األربعاء 
املقبل برعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في مجمع 
املارينا حيث س���يجتمع محبو الس���يارات الكالسيكية في الكويت 

والعالم لعرض سياراتهم التي حافظوا عليها وعلى قيمتها.
وخالل مؤمتر صحافي لإلعالن عن إنطالق املسابقة التي ستستمر 
حتى 23 اجلاري قال السفير الياباني ماساتوشي موتو ان هذه املسابقة 
ثقافية أكثر منها لعرض السيارات الفارهة وذلك ملا قد يتعلمه زائر 
املعرض من هذه السيارات ومن أصحابها مشيرا إلى أن هذه املسابقة 
هي األولى من نوعها في الشرق األوسط بعد أن أقامت اليابان معرض 

Tokyo Concours D’elegance في العام 2007.
وهنأ موتو الش���عب الكويتي على إقامة هذا املعرض على أرض 
الكوي���ت خاصة أن األش���خاص الذين لديهم ه���ذه االهتمامات كثر 
ويستحقون فرصة عرض مقتنياتهم من السيارات أما جلنة التحكيم 
فكل أعضائها من خبراء عالم الس���يارات إضافة إلى أن منظمي هذه 

املسابقة سبق ونظموا مسابقة طوكيو التي القت رواجا عامليا. 

وأشار إلى أن املعرض سيضم عددا من السيارات اليابانية التي 
ستكون للعرض فقط ولن تشارك في املسابقة إلى جانب السيارات 

الكويتية. 
كما توجه موتو بالش���كر إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد على رعايته لهذا املهرجان العاملي، كما توجه بالشكر لعبدالعزيز 

اسحق على تنظيمه هذا املهرجان.
بدوره حتدث رئيس مس���ابقة Tokyo Concours D’elegance بول 
جولد سميث عن خبرات أعضاء جلنة التحكيم العامليني الذين يزورون 
الكويت للمرة األولى للمش���اركة في هذا املعرض حيث ستتاح لهم 
فرص���ة التحدث عن خبراتهم في هذا املج���ال بدءا من رئيس جلنة 
التحكيم اإليطالي ليوناردو فيورفانتي واألميركي كريستوفر بانغل 
واليابانيون الثالثة هيديو كوداما وشيرو ناكامورا وكني أوكوياما 
الذين لديهم خبرة واسعة في عالم السيارات وتاريخها في شركات 

السيارات العاملية.
وتابعت مستشارة Tokyo Concours D’elegance أستريد دي لوس 
ريوس احلديث عن أعضاء جلنة التحكيم معلنة أن بينهم اللبناني 

فرسان حداد واألملاني إيبيرهارد كيتلر والفرنسي جاك براتيير إلى 
جانب البريطاني بول غولد س���ميث مؤكدة أن هذا التنوع في جلنة 

التحكيم هو دليل على عاملية املسابقة ولتبادل اخلبرات.
وعن جتربة طوكيو قالت ريوس أن املعرض حينها كان مبثابة 
مكان ليعرض الهواة سياراتهم وهواياتهم غير أن األمر في الكويت 
مختلف إذ يوجد متحف يعرض فيه الهواة سياراتهم فتأتي املسابقة 
لتكون فرصة لهم ليعرضوا سياراتهم للخارج ويصلوا لكل العالم 

من خاللها. 
ودعت هواة التصوير في الكويت إلى املشاركة في املهرجان من 
خالل التقاط الصور وس���وف يكون هناك جائزة ألفضل صورة مت 

إلتقاطها في فبراير املقبل.
وحت���دث عضو اللجنة التنظيمية للمس���ابقة أحمد العنزي عن 
انشطة املؤمتر التي تبدأ في 20 اجلاري، معلنا أن الفرصة مفتوحة 

أمام اجلميع للمشاركة في هذا احلدث العاملي.
وأشار إلى أن اجلمهور سيكون له دوره في حتديد السيارة الفائزة 
في املس���ابقة من خالل التصويت على أفضل سيارة واملشاركة في 

حتقيق هذا املعرض ف���ي وضع الكويت على خارطة الدول العاملية 
هدف. 

وأكد أن املعرض س���يكون مفاجأة كبيرة للعالم خاصة مبا لدى 
الكويتيني من سيارات قدمية وبحالتها األصلية، مشيرا إلى أن هناك 
صعوبات كبيرة في استقدام السيارات من اخلارج نظرا لقيمة تلك 

السيارات بالنسبة ألصحابها وللدول اآلتية منها.
وأشار إلى أن الكويت ستشهد في السنوات القادمة تطورا كبيرا 

في إقامة مثل هذه املسابقات واملعارض.
وتوجه العنزي أيضا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه 
للمسابقة وللشركات الراعية التي تلعب دورا كبيرا في إجناح مثل 

هذا احلدث في الكويت.
وأكدت عضو اللجنة املنظمة سناء غامن أن ما سيشهده الناس خالل 
هذا املعرض هو إيفاء بالوعد الذي سبق ومت إطالقه باستقدام سيارات 

نادرة من خارج الكويت إلى جانب تلك املوجودة في الكويت.
 وقالت ان املش���اركة في مثل هذه املسابقات تشكل متعة كبيرة 

خاصة عند عرض سيارات أثرية تراثية.

من السيارات التاريخية وفي اإلطار شعار املسابقة احدى السيارات التاريخية

بول غولد سميث أحمد العنزي سناء غامنالسفير الياباني ماساتوشي موتو أستريد دي لوس

الشريدة: الكويت حققت تقدمًا ملحوظًا
في مجال جاهزية الحكومة اإللكترونية

مسؤولو إدارات التشريع الخليجيون 
يجتمعون في الرياض

مع ش���بكة الكويت للمعلومات 
)KIN( واالنتقال ببعض اخلدمات 
احلكومية األساسية الى املرحلة 
 Transactional( الرابعة / اخلاصة
Networked /( من منوذج تكامل 
 Maturity( احلكومة االلكترونية
Model( املعتمد من األمم املتحدة 
وال���ذي يعني تفاع���ل وتكامل 
اخلدمات الكترونيا مبا في ذلك 
الدف���ع والتحصيل االلكتروني، 
وبعد موافقة مجلس األمة على 
قانون املعامالت االلكترونية الذي 
يكفل التعامل اآلمن في الفضاء 

السبرياني.
ويأتي ه���ذا االجن���از ثمرة 
املش���اركة الفعال���ة للعديد من 
اجلهات احلكومي���ة مع اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
في بذل اجلهود املخلصة إلبراز 
التقدم في  الكويت نحو  موقف 

بناء مجتمع معلومات جامع.

الرياض � كونا: عقد مس���ؤولو ادارات التشريع 
بدول مجل���س التعاون لدول اخلليج العربية امس 
اجتماعهم الثاني في مق���ر االمانة العامة للمجلس 

بالرياض.
وذكرت االمانة العامة للمجلس في بيان صحافي 
امس أن االجتماع الذي يستمر يومني يأتي الستكمال 
بحث مرئيات الدول االعضاء بشأن اآلليات املقترحة 

الجتماعات ادارات التشريع بدول املجلس.
كما سيتم في االجتماع االتفاق على التوصيات 
الالزمة بهذا الشأن والتي سترفع الى املجلس الوزاري 

القرارها واعتمادها.
من جانب آخر اجتمع نائب االمني العام املساعد 
للشؤون السياسية في مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية خالد املرهون امس مبقر االمانة العامة الى 
مدير ادارة االعمال املتعلقة بااللغام في منظمة االمم 

املتحدة ماركس كيرلي.
وجرى خالل االجتماع بحث العالقات بني مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة االمم املتحدة في 
جميع املجاالت والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها 

اضافة الى القضايا ذات االهتمام املشترك.

ترتيبها 75 ف���ي عام 2005، ثم 
اصبح 57 في عام 2008، وأخيرا 

50 في عام 2010.
وأع���رب ع���ن أمله ف���ي ان 
حتص���ل الكويت عل���ى ترتيب 
افضل عام 2012 بعد االنتهاء من 
الربط الش���امل جلميع اجلهات 

الع���ام للجهاز  املدير  صرح 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
م.علي الشريدة بأن الكويت حققت 
تقدما ملحوظا على املس���توى 
اإلقليم���ي والعرب���ي والعاملي 
الثالث  املرك���ز  بحصولها على 
خليجيا وعربيا واخلمسني عامليا 
والعاش���ر على الدول اآلسيوية 
املش���مولة بتقرير األمم املتحدة 
عام 2010 بشأن جاهزية احلكومة 
 UNPAN – E-GOV.( االلكترونية
التقرير  REPORT(، حيث شمل 
184 دولة تتولى تنفيذ منظومة 
احلكومة االلكترونية وتطبيقات 

تكنولوجيا املعلومات.
واضاف ان التقرير يصدر كل 
عامني من األمم املتحدة ويشمل 
مؤش���رات معتمدة فيما يتعلق 
بالبرنامج واملبادرات ذات الصلة 
باحلكومة االلكترونية وقد سجلت 
الكويت تقدما تدريجيا حيث كان 

م.علي الشريدة

المسابقة تمتاز باختيار أفضل المحكمين

الخليفة: مركز العمل التطوعي حقق إنجازات 
في مسابقة آل ثاني العالمية للتصوير الفوتوغرافي بقطر

قالت عضو فري���ق التصوير والتوثيق في مركز 
العمل التطوعي سميرة اخلليفة ان املركز حقق إجنازات 
متميزة في جوائز مسابقة آل ثاني العاملية للتصوير 

الفوتوغرافي التي أقيمت أخيرا في الدوحة.
وأضاف���ت اخلليف���ة وهي فنان���ة فوتوغرافية ل� 
»كونا« انه مت خالل حفل إعالن جوائز املسابقة تكرمي 
عبدالوهاب األصبحي من الكويت بعد حصوله على 
املركز األول عامليا وعلى اجلائزة الكبرى للمسابقة.

وأش���ارت الى انها حصلت هي ايضا على املركز 
األول في احملور البيئي على مستوى الشرق األوسط، 
مبينة ان هذا اإلجناز يعد األول من نوعه في تاريخ 
املسابقة خالل السنوات ال� 9 املاضية، حيث لم يحصل 

عليها أي عربي في السابق.

وذكرت ان مركز العمل التطوعي فاز أيضا مبيدالية 
خاصة تق���دم ألفضل مراكز عاملي���ة متخصصة في 
التصوير، مشيدة بجهود رئيسة املركز الشيخة أمثال 

األحمد.
م���ن جانبه، قال عضو فريق التصوير والتوثيق 
في مركز العم���ل التطوعي عبدالوهاب االصبحي ان 
الفريق أنشئ ليكمل مسيرة العمل التطوعي عن طريق 
تصوير وتوثيق كل ما تزخر به الكويت من مواضيع 

سواء كانت فوق اليابسة او حتت املاء.
وأضاف األصبحي ان مركز العمل التطوعي يبذل 
جهدا كبيرا لتجميع الشباب من اجلنسني وتزويدهم 
بالدورات واخلبرات من خالل إقامة ورش التصوير 
وغيرها كإقامة املعارض واملشاركة باملسابقات احمللية 

والعاملية باسم الكويت.
وأشاد بجهود رئيسة مركز العمل التطوعي الكويتي 
الشيخة أمثال األحمد في مجال العمل التطوعي ودورها 

املتميز في خدمة قضايا البيئة.
وذكر ان املس���ابقة متتاز باختيار أفضل احملكمني 
على الساحة الفنية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف 

االحتاد الدولي للتصوير على املسابقة.
وتع���د املس���ابقة األغلى ف���ي مج���ال التصوير 
 الفوتوغرافي على مستوى العالم، حيث يبلغ مجموع 
جوائزه���ا 80 ألف دوالر وتنظمها اجلمعية القطرية 
للتصوير الضوئي برعاية االحتاد الدولي لفن التصوير 
الضوئ���ي واجلمعية األميركي���ة الدولية للتصوير 

الضوئي.

عبدالوهاب األصبحي مع إحدى لوحاته تكرمي سميرة اخلليفة

)أحمد باكير(


