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إحدى السيارات املميزة

)أحمد باكير(عرض مميز مع تعديالت جتميلية سيارات تاريخية شاركت في معرض كونكور دي إليجانس

مجموعات من السيارات من حقب تاريخية مختلفة التاريخ في أجمل صورة

اختتم أنشطته أمس بإعالن السيارات الفائزة

معرض كونكور دي إليجانس واصل بريقه في المارينا مول 

والحظ ان عدد الس����يارات التي لم تشارك 
فاق ال�500 سيارة من جهات عدة مثل املتحف 
امللكي االردني وهواة في الكويت »مما يبرهن 

وجود قاعدة كبيرة للمعارض املقبلة«.
وعن بعض ما واجه املعرض من صعوبات 
لفت العنزي الى سيارة يسميها مالكها املصري 
صبحي اخلضري )سارة( وهي من طراز )بويك 
دينافلو - 1949( قائال كانت الصعوبة في نقلها 
برا كونها حتفة فنية نادرة »كالعائلة عند بعض 
الهواة« اال أن مالكها »أبى اال ان يش����ارك رغم 

تأخر وصول السيارة عن االفتتاح«.
واشار الى حرص بعض الدول كفرنسا على 
مثل هذه النوعية من الس����يارات التي تعد من 
املقتني����ات االثرية التاريخية والتراثية املهمة 
مبينا ان موافقة فرنس����ا على نقل السيارات 
املشاركة من هناك احتاج الى ثالثة أشهر رغم 

موافقة مالكها.
وقال ان ممثل املتحف امللكي االردني خالد 
السبول حضر املعرض وعرض افكارا للتعاون 
بشكل موسع مستقبال كما انه »نقل الينا دعوة 
رس����مية من )طوكيو كونكور دي اليجانس( 
للمشاركة في املعرض املقرر اقامته في اليابان 

في شهر يوليو املقبل«.
واشاد العنزي بوزارتي الداخلية والصحة 
لتنس����يقهما ودعمهما وتعاونهما الجناح هذا 
احلدث العاملي والتاريخي في الكويت موجها في 

اخلتام شكره الى كل املنظمني واملشاركني.

وأك����د العن����زي ان املش����اركني واحل����كام 
واملسؤولني عبروا عن »انبهارهم ودهشتهم« ملا 
رأوه في الكويت من حب وشغف بهذه السيارات 

التاريخية.
وذكر انه اضافة ال����ى وضع الكويت على 
اخلارطة العاملية يهدف املعرض الى توضيح 
االمكانيات السياحية اضافة الى تعريف الشعب 
الكويتي بهذا احلدث مش����يدا باالهتمام البالغ 
من جميع عناص����ر املجتمع وحضورهم الذي 

يستمر حتى منتصف الليل.
واضاف العن����زي ان احل����كام أعلنوا عن 
الس����يارات الفائزة في الفئات االربع املقسمة 
حسب اعمارها )أ-1910-1930 ب-1945-1931 

ج-1946-1960 د- 1975-1961(.
وأوضح ان احملكمني نظروا اوال في تقييم 
حالة الشكل اخلارجي ثم احملرك وما اذا كانت 
الس����يارة على حالتها االصلي����ة »وال بأس اذا 
كان����ت قد مرت بتعدي����الت جتميلية كالصبغ 

والتنجيد«.
وبنينّ انه خالل التحكيم مت تش����غيل جميع 
السيارات املشاركة لتقوم باملرور امام اللجنة 
قبل حتديد الس����يارة الفائ����زة في كل فئة في 

اجتماع سري.
وقال ان عدد الس����يارات املشاركة بلغ 54 
س����يارة يعود تاريخها من عام 1910 الى 1975 
منها 13 سيارة من دول اجنبية وعربية والباقي 

مشاركات محلية.

وقال »ان املعرض سيحدث ردة فعل قوية 
ايجابية« موضحا »بدأنا برصد اخبار املعرض 
واظهاره اعالميا في جميع الدول التي لها باع 

في هذه املسابقة وحتى جتهيزاتها«.
واشار الى ان جلنة التنظيم قامت مبراسلة 
املس����ؤولني عن هذا املعرض منذ فترة طويلة 
لتوضيح شغف الكويت بهذه الهواية وارسال 
صور السيارات التاريخية املوجودة في الكويت 
القناعهم بعزم الكويت على احتضان املسابقة 

حاضرا ومستقبال.

خبراء في نقل مثل هذه السيارات الفارهة لتكون 
في مس����توى املسابقة التي ال تقام اال في دول 
قليلة مثل فرنسا واملانيا واليابان والواليات 
املتحدة التي حظيت باستضافة معظم املعارض 

في ابل بيش.
وأكد ان مستوى املشاركني في معرض الكويت 
ال يقل عن املس����تويات العاملية حيث يشارك 
تسعة حكام دوليون من ايطاليا واليابان ولبنان 
والواليات املتحدة وفرنسا واملانيا وبريطانيا 

»مما أوصل املعرض الى العاملية«.

التي أعلن عنها في حفل اخلتام أمس مضيفا »ال 
عالقة لقيمة السيارة املادية في االختيار فقد تبني 
ارخص السيارات ثمنا الشغف وعالقة احلب 

بينها وبني صاحبها وهذا هو األهم«.
وأعرب فيورافانتي عن امتنانه لدعوته الى 
الكويت مش����يدا بالعمران احلضاري وبعض 
املباني احلكومية التي وص����ف بعضها بأنها 
»حتفا فنية« كما وصف ذهابه الى مخيم في بر 
الكويت للغداء بأنها »جتربة فريدة في عادات 
وتقاليد الكويت من طريقة اجللوس الى االكل 

باليد«.
وقال ان القاعدة والعوامل متوافرة القامة 
املعرض بش����كل س����نوي في الكويت متمنيا 

حضوره في السنوات املقبلة.
وقال أحد أعضاء متحف السيارات التاريخية 
وعضو اللجنة التنظيمية ملعرض الكويت العاملي 
للس����يارات الفارهة احمد العنزي ل�»كونا« ان 
فكرة املعرض ات����ت قبل عام »لوضع الكويت 
في اخلارطة العاملية« لهواية السيارات الثمينة 

والتاريخية.
واضاف العنزي ان املناقشات وطرح االفكار 
بدأت في معرض )طوكيو كونكور دي اليجانس( 

في شهر مارس 2009.
وأوض����ح انه رغم تع����اون جميع اجلهات 
والشركات املشاركة اال ان التحدي كان يكمن 
في ابقاء املعرض في مس����تواه العاملي بوجود 
حكام دوليني متخصص����ني اضافة الى وجود 

اكد رئيس جلنة احلكام ومصمم السيارات 
االيطالي ليوناردو فيورافانتي االهمية الثقافية 
واحلضارية العاملية ملعرض ومسابقة )كونكور.
دي.اليجانس( املقامة في الكويت من 20 يناير 

وانتهت أنشطته أمس.
وق���ال فيورافانتي الذي صمم 11 س���يارة 
فيراري منها الدايتون���ا والدينو و365 ج ت 
والس ب 1 وأدار تصميم 20 س���يارة فيراري 
آخرها ال ف 40 خالل تعاونه مع املصنع ملدة 
46 عاما ان الس���يارات لسنوات عديدة »تعد 
اكثر االالت التي استخدمها االنسان وتعبر عن 
تقدمه ولها تأثير مباشر على النظام االقتصادي 

واالجتماعي«.
واضاف »اذا أردنا ان نقيس القيمة الثقافية 
واحلضارية للمعرض فس����نجد رسالة مهمة« 
مبينا ان الس����يارات املتعددة االصل واملصنع 
املتواج����دة في املعرض »توضح قيمة ومعنى 

السيارة في املاضي واحلاضر واملستقبل«.
وعن اقامة املعرض الول مرة في الكويت قال 
فيورافانتي الذي عبر عن عشقه للسيارات انه 
»مندهش أوال بالشغف احلقيقي الذي ملسه في 
الكويتيني جلميع انواع السيارات كالرياضية 
والتاريخية وغيرها وثانيا ان نسبة السيارات 

في الكويت عالية جدا«.
وأوضح ان الشغف واحلب للسيارة الذي 
يلمس����ه ويراه من جانب مالكه����ا هو العامل 
الرئيسي في تصويته للفائزين في الفئات االربع 

ليوناردو فيورافانتي أحمد العنزي

9 حكام عالميين في لجنة تحكيم 
»كويت كونكور دي اليجانس«

تتكون جلنة حتكيم »كويت. كونكور. دي. اليجانس« 
املقامة في الكويت من تسعة حكام عامليني ذوي خبرة في 

تصميم واعالم السيارات.
ويترأس الطاقم املصمم االيطالي ليوناردو فيورافانتي 
الذي ولد في ايطاليا عام 1938 ودرس الهندسة امليكانيكية 
بتخصص الديناميكية الهوائية وتصميم جسم السيارات 
وس��اهم بتصميم نحو 31 س��يارة فيراري مثل ألف 40 

وغيرها.
كما يتكون طاقم التحكيم من نائب رئيس ومدير قسم 
االبداع في مصنع نيسان الياباني شيرو ناكامورا الذي عمل 
في الشركة منذ عام 1999 وتعد الفئات التالية مورانو 370 
زد وجي تي � ار وانفينيتي ام واف اكس من التصميمات 

التي رأت احلياة حتت اشرافه.
ويعتبر احلكم االميركي كريستوفر باجنل املسؤول عن 
نقل تصاميم بي ام دبليو وميني كوبر ورولس رويس الى 
القرن احلالي حيث يعتبر اول اميركي ترأس قسم االبداع 

في الشركة األملانية منذ عام 1992 الى 2009.
واحلكم والناشط في عالم السيارات االسباني خواكيز 
برانيري الذي نظم 15 معرضا ومس��ابقة »كونكور. دي. 
اليجانس« في اسبانيا وفرنسا واعاد احلياة الى 42 سيارة 

كالسيكية.
كما تتكون قائمة التحكيم من الياباني كن اوكوياما الذي 
بدأ حياته العملية ككبير املصممني في مشروع شركة هوندا 
املسمى ان اس تكس كما عمل في تصميم سيارات عاملية 
كالفيراري انزو وال 599 وماساراتي بيردكيج وامليتسوبيشي 
كولت سي زد س والياباني اآلخر هيديو كوداما الذي عمل 
في شركة اوبل للس��يارات منذ عام 1966 حلني استقالته 

في 2009 ككبير املصممني.
ويش��ارك من أملانيا االعالمي وس��ائق سيارات الرالي 
ابرهارد كتلر الذي يعمل حاليا رئيس��ا لقس��م السيارات 

الكالسيكية في شركة فولكس واجن.
ويشارك من بريطانيا مؤسس ورئيس مهرجان »طوكيو. 
كونكور. دي. اليجانس« بول جولدسمث ومن لبنان احلكم 
فرسان حداد الذي مثل شركة ميشلن في الكويت والعراق 

باالضافة الى نشاطه في عالم السيارات.


