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سيارة شيفروليه كورفيت 1958

سيارة بكارد 1929

سيارة بوجاتي سعرها مليون ونصف املليون يورو

سيارة دودج كورونيه 1950 فورد فانتوم 1928 سيارة بنتلي موديل 1951

الشيخ أحمد الفهد ود.فاضل صفر وروضان الروضان والشيخ علي العبداهلل في افتتاح املعرض

الفهد افتتح »كونكور دي إليجانس«: سنحرص على إقامة معرض سنوي للسيارات
ناب عن سمو رئيس الوزراء في االفتتاح وأكد تميز المعرض بالسيارات األثرية القديمة

أحمد الفهد أهمية وضرورة التفاف 
التنفيذية  الس���لطتني  واجتماع 
والتشريعية على متابعة اخلطاب 
السامي وتفعيل أركانه مشيرا إلى 
أن آخر خطابني لصاحب السمو 
الوحدة  األمير كانا يركزان على 

الوطنية والتالحم الوطني.
وقال ف���ي رده على أس���ئلة 
الصحافيني حول التعديالت املزمع 
تقدميها على قانوني املطبوعات 
الكويت  ان  واملرئي واملس���موع 
هي بلد احلريات وهذه احلريات 
صنع���ت ألبنائه���ا وأن جمي���ع 
الكويتيني يهت���دون مبا ورد في 
اخلطاب األميري الس���امي الذي 
يرتكز في دعوت���ه على الوحدة 
الوطني���ني وضرورة  والتالحم 
التمسك بهما وأن هذه التعديالت 
التي يتناقلها اجلميع التزال قيد 
الدراس���ة وأن الهدف منها ليس 
التضييق على احلريات بل وضع 
النق���اط على احلروف في بعض 

بتكاليف إقامة املعرض والقبول 
باستضافته وتهيئة اجلو املناسب 
إلقامته بهذا الش���كل الذي رأيناه 
ليقام على أرض الكويت كما أتقدم 
بشكري جلميع الشركات الراعية 

لهذا املعرض التاريخي«.
ورحب الفهد باس���م الكويت 
بجميع املش���اركني م���ن جميع 

كهذا املهرجان«.
وأض���اف: »املع���رض متي���ز 
بانفراده بعرض السيارات األثرية 
القدمية وال شك أن مشاركة الكثير 
من الدول في هذا املعرض األول 
من نوعه والذي يقام في الكويت 
تعتبر خطوة طيبة نحو دعم هذا 
النوع من األنشطة، خاصة أننا في 

ش���خص توافدوا وأصروا على 
التواجد في هذا املهرجان الضخم 
رغم األمطار وأكد الش���يخ أحمد 
أنه يتش���رف باإلنابة عن  الفهد 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د  بافتتاح مهرجان 
كوي���ت كونك���ور دي اليجانس 
للس���يارات الكالس���يكية والذي 

دول العالم ف���ي املعرض، معربا 
عن أمله ف���ي أن يكون املعرض 
خطوة أولى الستمرار هذا املعرض 
والذي نتمنى أن يكون سنويا وأن 
يكون داعما ملعرض السيارات الذي 

سينفذ قريبا«
وفي تصريحات للصحافيني 
أكد الشيخ  على هامش املعرض 

الكويت ننوي قريبا افتتاح معرض 
الس���يارات ليكون احد املعارض 
الثقافة في  اجلديدة في مي���زان 

الكويت«.
وقال الفهد: »نيابة عن اجلميع 
أتقدم بالشكر لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد لكونه 
املساهم الرئيسي والذي قام بالتبرع 

يقام حتت رعاية كرمية من سمو 
رئيس مجلس الوزراء، وقال: »ان 
هذا النوع من املهرجانات يعد من 
األنشطة احملببة لدى جميع فئات 
املجتمع، مش���يرا الى ان الكويت 
تهتم وحت���رص أن يكون لديها 
مجموعة من املعارض واملتاحف 
واألنش���طة املتميزة على أرضها 

دانيا شومان
افتتح نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء للش���ؤون االقتصادية 
وزير التنمية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد مهرجان 
»كوي���ت كونكور دي اليجانس« 
للسيارات الكالسيكية املقام حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والذي يستمر 
ملدة أربعة أي���ام تعرض خاللها 
50 سيارة كالسيكية وأثرية من 
مختلف احلقب التاريخية لصناعة 

السيارات.
وحضر املعرض كل من وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ووزير األشغال 
العامة وزير الدولة لشؤون البلدية 
التجارة  د.فاضل صفر ووزي���ر 
والصناعة احمد الهارون ونائب 
الديوان األميري  وزير ش���ؤون 
الش���يخ على اجلراح وعدد كبير 
من السفراء املعتمدين في البالد 
ورجال األعمال واملهتمني بالسيارات 
الكالسيكية بحضور جتاوز ألفي 

رئي���س  اوض���ح 
املهرج���ان عبدالعزيز 
اسحاق ان هذا احلدث 
الضخم يأتي متزامنا مع 
الذكرى املئوية لوصول 
اول سيارة مينيرفا الى 
الكويت بفضل االمير 
الراحل الشيخ مبارك 

الصباح رحمه اهلل.

حول تفسير كلمة »كونكور« وسبب اطالقها على املهرجان اوضح رئيس 
اللجنة املنظمة للمهرجان عبدالعزيز اسحق انها كلمة فرنسية تعني »املنافسة«، 
موضحا انها ارتبطت مبهرجانات كان يتم تنظيمها في فرنسا في القرن ال� 17 

وكانت تختص في بدايتها بشريحة االرستقراطيني الفرنسيني.
واضاف: كانت املنافسة آنذاك على عربات اخليل الختيار افضل عربة منها 
بعد عرضها في حدائق باريس العامة خالل عطالت نهاية كل اس���بوع بفصل 
الصيف وتطورت تلك املنافسة مع السنني بشكل تدريجي من عربة اخليل الى 

السيارات لتواكب التقدم التكنولوجي.
وتابع اس���حق موضحا ان هذا التقليد انتشر ليتحول الى عرض عاملي ال 

يقتصر على فرنسا فحسب بل ش���مل جميع الدول املتحضرة ليصبح نافذة 
حملبي التذوق الفني واالبداع في تصميم السيارات واتقان الصنعة، حيث كانوا 

يتمتعون باملشاهدة ورؤية اللمسة الفنية ملصممي السيارات.
وعن تنظيم »الكونكور« في الكويت قال اسحق: جال املهرجان منذ القرن 
ال���� 17 ليصل الينا ويحط رحاله في الكويت التي نالت ش���رف تنظيمه كأول 
دولة على مس���توى العالم العربي وبذلك عادت عروس اخلليج لتتوج مبزيد 
من اللؤلؤ ويشع بريقها في هذا احلدث الكبير امام القادمني من الدول العربية 
ودول العالم مع جهود االعالم الكويتي والعربي والعاملي التي ستنشر احلدث 

املتميز صوتا وصورة.

مئوية أول سيارة معنى »كونكور«
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