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)محمد ماهر(السيارات خالل املسيرة

جانب من املسيرة

السيارات املشاركة

متحف الكويت للسيارات القديمة والتاريخية 
أطلق نشاطاته بمسيرة على شارع الخليج

رندى مرعي
أطلق متحف الكويت للس����يارات التاريخية 
والقدمية والتقليدية نشاطاته بإطالق مسيرة 
للسيارات التقليدية والدراجات النارية من أمام 
أبراج الكويت وصوال الى مقر املتحف في منطقة 

الشويخ.
وأك����د رئيس اللجن����ة اإلعالمية في املتحف 
زكريا دش����تي ان هذه املسيرة بداية لنشاطات 
عديدة يقيمها املتحف لكل محبي اقتناء السيارات 
الكالسيكية والقدمية والتي ستكون على شكل 
جتمعات أسبوعية على حسب فئات السيارات 
حيث شاركت في املسيرة السيارات األميركية 

السبورت والكالسيكية.
وأضاف دشتي ان عدد املشاركني في املسيرة فاق 
التوقعات، ما ينبئ ببدايات ناجحة للنشاطات التي 
ينظمها املتحف، والتي ينتظرها عشاق السيارات 

القدمية وهواة هذا النوع من النشاط.
وتوجه دشتي بالشكر الى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد لرعايته لهذا املتحف 
من خالل رعايته الكاملة لتكون الهدية التي طال 

انتظارها لهذه الفئة من الناس.
وأضاف دشتي ان املتحف يفتح أبوابه للمهتمني 
منذ تاري����خ 2010/10/10، ومنذ ذلك الوقت بدأت 

املجموعات املهتمة بزيارة املتحف. 
بدوره دع����ا العضو في متحف الس����يارات 
احمد العنزي جميع املهتمني وهواة الس����يارات 
الكالسيكية سواء كانوا من محبيها او من مقتنيها 
لزيارة املتحف ولعرض سياراتهم فيه، وذلك ألن 
هذا املتحف وجد ليكون مكانا يجتمع حتت سقفه 
هؤالء الهواة ويستفيدون من خبرات وجتارب 

بعضهم البعض.

وتوجه العنزي بالشكر لكل وزارات الدولة 
التي ش����اركت في إجناح املسيرة التي أحيطت 

بسيارات شرطة لتأمني السالمة املرورية لهم.
 Kuwait Riders كما أشاد العنزي مبشاركة فريق

الذي شارك أعضاؤه بالدراجات النارية.
وقال العنزي ان أبواب املتحف مفتوحة أمام 
جميع الهواة والزوار الراغبني في االنضمام وزيارة 
املتحف. وقال أحد املشاركني في املسيرة حسن 
النكاس من فريق Kuwait Riders، ان هذه التجربة 
فريدة من نوعها، السيما انها من تنظيم متحف 
الكويت للسيارات القدمية والتقليدية الذي يضم 

.Kuwait Riders حتت مظلته فريق
وقال النكاس ان هذا الفريق حديث التأسيس 
ولكنه يضم مجموعة كبيرة من الشبان الذين 
يهوون ركوب الدراجات النارية ولهم مشاركات 

عديدة في عروض عربية مختلفة.
كذلك األمر بالنس����بة لرامز عادل من فريق 
Kuwait Riders ايض����ا الذي أع����رب عن فخره 
باالنضواء حتت مظلة املتحف الذي يدعمه سمو 
رئيس مجلس الوزراء ودعا عادل بدوره جميع 
الشباب بجميع فئاتهم لزيارة املتحف واملشاركة 

في نشاطاته للتعرف على هذه الثقافة.
من جانبه، قال غسان جاسر، هاوي سيارات 
تقليدية وكالسيكية ان وجود هذا املتحف كان 
يجب ان يكون منذ زمن، آمال أال يكون هو اخلطوة 

األولى واألخيرة جتاه هذه الفئة من الهواة.
وقال جاسر ان هذا املتحف يجمع حتت سقفه 
جميع هواة السيارات التقليدية والقدمية وانه 
بوجوده أصبح هناك مكان واحد للشباب الذين 
لم يكن لديهم مكان مح����دد إلبراز هذه املوهبة 

والهواية.


