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فهد البشر لـ »األنباء«: مهرجان »كونكور دي إليجانس« نجح قبل أن ينطلق 
ويكفي أنه وضع الكويت على خارطة المهرجانات العالمية الكبرى

رجل األعمال ونائب العضو المنتدب في شركة أبناء عبد الرحمن البشر أكد أن خطة التنمية ستوفر فرص عمل وستحول البالد إلى مركز تجاري ومالي

إقامـة مثل هـذه المهرجانات العالمية ستسـاهم في تنشـيط عجلـة االقتصاد

 بداية نسألك عن السر وراء 
مش��اركتك في مع��رض كويت 
كونك��ور دي إليجان��س ال��ذي 
شاركت فيه بسيارة كالسيكية؟

مشاركتي جاءت لعدة أسباب 
وعلى رأسها أن املعرض يقام في 
بلدي الكويت وجاءت مشاركتي 
رغبة مني في املساهمة في هذا 
املهرجان العاملي الذي حتتضنه 
الكويت والذي يعتبر أول وأكبر 
معرض عامل���ي من نوعه يقام 
الش���رق  الكويت بل وفي  في 

األوسط.
هل كن��ت ترغب ف��ي الفوز 
كالسيكية  بس��يارة  مبشاركتك 

فريدة؟
من يشارك يرغب في الفوز 
وفي حتقيق شيء ولكنني وكما 
قلت لم يكن هدفي املش���اركة 

وما م��دى حاجة الكويت ملعرض 
دولي سنوي للسيارات؟

ال شك أن هذا أمر رائع، بل 
ومطلوب .. ومخطئ من يظن 
أن مثل هذه املعارض نوع من 
الترف غير الالزم، بل إن مثل 
هذه املعارض سواء للسيارات 
أو غيرها هي أمر يجذب كثيرا 
من األشخاص من خارج الكويت 
وخاص���ة املس���تثمرين حيث 
تعطي مثل هذه املعارض صورة 
جيدة عن البلد الذي يحتضنها، 
ومثال مهرجان كويت كونكور 
دي إليجانس لم يكن مهرجانا 
جتاريا بل كان تثقيفيا وفنيا 
بالدرجة األولى، ووجود مثل 
هذه املعارض ال شك له تأثير 
على عجلة االقتصاد ألنها ليست 
معارض لعرض السيارات فقط 

في الكويت؟
أوال هذا املعرض وبال أدنى 
شك وضع الكويت على خارطة 
املهرجانات العاملية الكبرى سواء 
م���ن حيث احلجم أو من حيث 
القيمة التي يقدمها أو من حيث 
القائمني على املهرجان خاصة 
في ظل وجود مش���اركات من 
أكثر من جهة عاملية في املعرض 
حرصت على التواجد ومبجرد 
مشاركة مثل هذه اجلهات والشك 
أن هذا يعتبر جناحا للمعرض 

قبل أن يبدأ.

جهات عالمية

كي��ف رأي��ت املع��رض ككل 
وكمشارك في الدرجة األولى؟

قلت لك املعرض اشتمل على 
سيارات تعرض للمرة األولى في 

بحثا ع���ن جائزة أو ش���هادة 
تقدير بل كان هدفي املساهمة 
في إجناح ه���ذا املعرض وهذا 
م���ا فعله كثير ممن ش���اركوا 
الغالبية وأنا من  بسياراتهم، 
بينهم يعتبرون مجرد املشاركة 
بحد ذاتها إجنازا، وإثراء لهذا 
الذي  العاملي الضخم  املعرض 
الكوي���ت وبرعاية  احتضنته 
كرمية من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
الش���يخ أحمد الفهد نيابة عن 
رئي���س مجلس ال���وزراء في 
االفتتاح، وكذلك حضور حشد 

من الوزراء واملسؤولني.
كي��ف ت��رى وج��ود إقام��ة 
مع����رض عاملي وبه��ذا احلجم 

بل جتذب أيضا صناع السيارات 
الس���يارات  البلد ووكالء  إلى 
وتفتح س���وقا عل���ى هامش 
املهرجان وهذا ما سيتحقق في 
ظل وجود مثل هذه املهرجانات 
الدولية التي تضع الكويت على 
خارطة املهرجانات العاملية التي 

جتذب املهتمني.

انفتاح تجاري

ه��ل ميكن أن تش��رح كيف 
ميكن أن جتذب هذه املهرجانات 
املهتم��ن بصناع��ة الس��يارات 

ووكالءها؟
حسنا سأشرح بشكل عام، 
أوال معنى أن يق���ام مهرجان 
عاملي على أرض الكويت يعني 
أن ه���ذا البل���د منفتح جتاريا 
وهذه حقيقة يلمس���ها كل من 

الكويت وجاءت من جهات عاملية 
ما كانت لتشارك في هذا املعرض 
لوال انها رأت أنه سيأتي على 
مستوى عاملي وهو ما رأيناه 
خالل األيام األربعة للمهرجان 
والتي ثبت خاللها أنه معرض 
عامل���ي ب���كل املقاييس وجنح 
القائمون علي���ه في الوصول 
به إلى أقصى درجات النجاح 
وهذا ما حتقق فعال وملس���ناه 
وملس���ه اجلمهور الذي حضر 
لالطالع على الس���يارات التي 
عرضت وكما قلت أن بعضها 
يش���ارك للمرة األولى في بلد 

شرق أوسطي.
وعد الشيخ أحمد الفهد خالل 
االفتتاح بأنه س��يتم العمل على 
إنشاء معرض سنوي للسيارات 
في الكويت كيف ترى هذا الوعد 

سيشارك في املعرض وخاصة 
أن أنش���طة املعرض ونتائج 
مسابقته تناقلتها وكاالت األنباء 
وهو ما يرفع اسم الكويت في 
هذا املجال املتخصص، ومثل 
هذه املهرجانات العاملية سواء 
للسيارات أو لغيرها ستساهم 
وبشكل كبير في وضع الكويت 
على الطريق نحو التحول إلى 
مرك���ز مالي واقتص���ادي في 
املنطقة وميك���ن أن تقام على 
هامش املهرجان أنشطة جتارية 
ومعارض جتاري���ة مصاحبة 
للمعرض وتكون فرصة اللتقاء 
اجلمه���ور بوكالء الس���يارات 
وفرصة أيضا لوكالء السيارات 
للقيام بعروض جتارية وبهذا 
تتحرك عجلة االقتصاد داخليا، 
أما على املستوى األجنبي فمثل 
هذه املهرجانات ستلفت أنظار 
املس���تثمرين األجانب خاصة 
عندما يرون مهرجانا بهذا احلجم 
العاملي يق���ام على أرض البلد 
وهو ما س���يدفعهم الى القيام 
بعروض في البلد بل ورمبا القيام 
بصفقات مع الوكالء احملليني، 
حيث أن هذه املهرجانات أيضا 
تقدم صورة طيبة عن البلد أمام 
املستثمرين وميكنهم من خاللها 
االطالع أكثر على طبيعة البلد 
التجارية واالطالع على فرص 

االستثمار.
وهل تعتق��د أن املهرجان قد 

نقل صورة عاملية عن الكويت؟
بال أدنى شك، يكفي أن نشاهد 
التغطية التي وصلت إلى وسائل 
إعالم عاملية في كل بلدان العالم 
عن املهرجان ويكفي أن جميع 
التي تناقلتها وسائل  األخبار 
األنب���اء العاملية أوردت اس���م 
الكويت وهذا بحد ذاته جناح.

لجنة تحكيم عالمية

وك��ي��ف رأي���ت امل��ع��رض 
كمشارك؟

أنا ش���خصيا وكما س���بق 
ساهمت بسيارة من أجل دعم 
املهرجان كما قلت، ولكن بشكل 
عام يكفي أن نعرف أن أعضاء 
جلنة التحكيم الذي شاركوا في 
املهرجان هم من أهم األس���ماء 
ف���ي عال���م تقييم الس���يارات 
الكالسيكية في العالم، فمنهم 
رئيس جلنة التحكيم ومصمم 
السيارات االيطالي ليوناردو 
 11 ال���ذي صمم  فيورافانت���ي 
س���يارة فيراري باإلضافة إلى 
مصممني عامليني م���ن اليابان 
وأميركا وفرنسا ولبنان ومجرد 
وجود أسماء كهذه أيضا حتسب 

للمهرجان.
بصراحة ه��ل أنت راض عن 

النتائج؟

نعم أنا راض كل الرضا عن 
النتائج واألهم أنني راض عن 
املهرج���ان ككل وأمتنى إقامته 
مرة أخرى في الكويت والذي 
ومبجرد إقامته سيكون دافعا 
إلقامة معارض موازية وليس 
بالض���رورة أن تك���ون فقط 
مختصة بالسيارات ولكن ميكن 
أن تكون مختصة بأنشطة أخرى 
كأن تكون عقارية أو مختصة 
بش���ؤون الطي���ران أو تكون 
مختصة مبنتجات جتارية من 
أي نوع آخر والبلد بحاجة لهذا 
احلض���ور العاملي خاصة أننا 
نؤمن بضرورة حتول البلد إلى 
مركز جتاري ومالي كما طالب 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

نهضة اقتصادية

وهل ترى أن��ه ميكن حتول 
الكويت قريبا إلى مركز جتاري 

وعاملي؟
ال يوج���د لدي أدنى ش���ك 
بذلك، فالبلد سينهض اقتصاديا 
وسيقوم مرة أخرى ويعود كما 
كان وأفضل وأنا متفاءل بهذا 
الشأن، واألهم أن خطة التنمية 
الت���ي قدمتها احلكومة وأقرت 
بقانون ف���ي مجلس األمة هي 
دليل واضح على السير نحو 
حتويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري وكل املش���اريع التي 
س���تقوم وفق خط���ة التنمية 
ستعود بالفائدة على اجلميع 
وستحرك عجلة االقتصاد احمللي 
وستجلب وال شك رؤوس أموال 
الطيبة  وستنعكس تأثيراتها 
على البورص���ة باإلضافة إلى 
أن املشاريع التي ستقوم وفق 
اخلطة ستوفر فرص عمل في 
البالد وتق���وم بتحريك عجلة 
الشركات التي تأثر كثير منها 
العاملية،  املالي���ة  جراء األزمة 
فش���ركات العقارات وشركات 
املقاوالت وشركات اإلنشاءات 
والنقل وغيرها ستساهم في هذه 
اخلطة عبر املشاريع املتعددة 

التي ستقوم.
كلمة أخيرة ملن توجهها؟

أكرر ش���كري  في احلقيقة 
للقائمني على مهرجان كويت 
كونكور دي اليجانس واهنئهم 
جميعا على هذا املهرجان العاملي 
الناج���ح وهذا اجله���د اجلبار 
الذي قاموا به إلجناح املهرجان 
الذي وضع اسم الكويت عاليا 
واتقدم بجزيل الش���كر لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والشكر موصول 
للدكتور طارق الريس رئيس 
اللجنة املنظمة ملهرجان الكويت 

للسيارات.

أدعـو إلقامـة مهرجانات أخرى بذات المسـتوى للطيـران والعقار واالسـتثمار

)سعود سالم( البشر متحدثا للزميلة دانيا شومان عن مشاركته في معرض »كويت كونكور دي إليجانس« فهد البشر مشاركا بسيارة كالسيكية فريدة 

دانيا شومان

رأى رجل األعمال ونائب العضو املنتدب في شركة أبناء عبدالرحمن البشر، فهد عبد احملسن البشر أن مشاركته 
بسيارة كالسيكية فريدة في مهرجان »كويت كونكور دي اليجانس« مجرد مساهمة منه كمواطن كويتي في مهرجان 
رفع  اسم بلده عاليا ووضعه على خارطة املهرجانات العاملية في تأكيد على ريادة الكويت في استضافة مثل هذه 
املهرجانات الكبرى واملميزة، وأكد أن مثل هذا املهرجان ال يهدف فقط لعرض السيارات التاريخية والكالسيكية 
بل يهدف الى التثقيف من جهة واملساهمة في وضع الكويت على طريق التحول إلى مركز جتاري وعاملي من جهة 
أخرى، وأوضح البشر أن مجرد إقامة مهرجان كهذا ستساهم في جذب املستثمرين وتنشط احلركة االقتصادية 
مؤكدا على ان ووجود مثل هذه املعارض له تأثير على عجلة االقتصاد ألنها ليست معارض لعرض السيارات فقط 

بل جتذب أيضا صناع السيارات إلى البلد ووكالء السيارات وتفتح سوقا على هامش املهرجان.
 ودعا البشـر إلى قيـام مهرجانات موازية بذات احلجم ألنشـطة الطيران والعقـار وغيرها حيث 

أن هـذه املهرجانات أيضا تقدم صورة طيبة عن البلد أمام املسـتثمرين وميكنهم من خاللها 
االطالع أكثر على طبيعة البلد التجارية واالطالع على فرص االسـتثمار. مشيرا إلى 

أن مهرجـان كويت كونكور دي إليجانس جنح قبل حتى أن يبدأ مدلال على ذلك 
بحجم املشاركات من جميع أنحاء العالم ووجود جلنة حتكيم عاملية يرأسها 
مصمم السيارات االيطالي ليوناردو فيورافانتي الذي صمم 11 سيارة فيراري. 

وفيما يلي تفاصيل احلوار:

فهد عبد المحسن البشر


