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محمد الصباح استقبل عددًا من الشخصيات الزائرة وتلقى رسائل خطية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش����يخ د.محمد الصباح أمس وزي����ر التنمية الدولية 

البريطاني اندرو ميتشل مبناسبة زيارته الى البالد.
كما استقبل الشيخ د.محمد الصباح سفير الواليات 
املتحدة األميركية األسبق لدى الكويت ورئيس مجلس 
ادارة منظمة »انيرا« ملساعدة الالجئني في الشرق األدنى 
ادوارد غنيم مبناسبة زيارته للبالد،. كما استقبل الشيخ 

د.محمد الصباح النائب السابق مبجلس الشيوخ األميركي 
كيرت ويلدون وذلك مبناسبة زيارته للبالد، حضر اللقاء 
مدير إدارة مكتب نائب رئي����س مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية السفير الش����يخ د.أحمد ناصر. وعلى صعيد 
آخر تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من رئيس مجلس 
الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم 

بن جبر آل ثاني تتعلق بآخر التطورات السياسية على 
الس����احتني االقليمية والدولية والقضايا محل االهتمام 
املش����ترك. كما تلقى الش����يخ د.محمد الصباح رسالتني 
خطيتني من وزير الش����ؤون اخلارجية الهندي اس.ام.

كريشنا ووزيرة الشؤون اخلارجية والتعاون في جنوب 
افريقيا مايتي نكوانا ماشابان تتعلقان بالعالقات الثنائية 

مع بلديهما وبحث سبل تطويرها.

)محمد ماهر( السيارات خالل مشاركتها في مسيرة على شارع اخلليج األسبوع املاضي 

اقبال على متحف الكويت للسيارات التاريخية والقدمية

دشتي: مسابقة الكويت للسيارات الفارهة ضمن 
أفضل 10 مسابقات للسيارات الفارهة في العالم

أعرب رئيس اللجنة اإلعالمية 
في متحف الكويت للس���يارات 
التاريخية والقدمية والتقليدية 
م.زكريا دش���تي عن س���عادته 
حلص���ول الكويت عل���ى املركز 
اخلامس من ضمن افضل عشر 
مس���ابقات عاملية للس���يارات 

الفارهة.
ل���� »كونا«  وق���ال دش���تي 
ان تصني���ف مس���ابقة الكويت 
للسيارات التاريخية األولى من 
ضمن افضل 10 مسابقات عاملية 
الفارهة »حقق االمر  للسيارات 
الكويت على  املنش���ود بوضع 

خارطة الدول العاملية في هذا املجال«.
يذكر ان مجلة »ماجنر العاملية« التابعة ملجموعة )شبيغل( اإلعالمية 
األملانية العاملية صنفت الكويت في شهر اغسطس املاضي خامسة 

ضمن أفضل 10 مسابقات عاملية للسيارات الفارهة.
وأضاف ان هذا التصنيف تزامن مع بدء أنشطة متحف السيارات 
التاريخية والقدمية والتقليدية بتش���كيل اللجن���ة العليا ملهرجان 
»كويت كونكورز العاملية الثانية« التي ستقام في الفترة من 2 إلى 
6 فبراي���ر العام املقبل بعد االنقطاع النظير الذي حظي به املهرجان 

األول للمرة األولى في الكويت ومنطقة الشرق األوسط.
وقال دشتي ان املهرجان الثاني سيكون مفاجأة بالنسبة للمهتمني 
بالس���يارات التاريخية والفارهة في العال���م، مؤكدا حرص جميع 
العاملني في متحف الس���يارات على إبقاء الكويت كمنافس قوي في 

عالم السيارات مع الدول املتقدمة.
وعبر دش���تي عن ش���كره وامتنانه الكبير لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد على دعم هذه الهواية من خالل تبرعه 
السامي بإنش���اء متحف الس���يارات التاريخية والذي بدوره يقوم 

بتنظيم هذا املهرجان العاملي مبشاركة دول عاملية.

الكويت  يذك���ر ان متح���ف 
التاريخية والقدمية  للسيارات 
والتقليدية في الكويت افتتح في 
ش���هر اكتوبر من العام املاضي 
ارثا حضاريا وتاريخيا  ويضم 
للكويت والسيما مجال السيارات 
التاريخية وهو يعتبر األكثر في 
العالم الحتوائه على العديد من 
الثقافات والتراث اذ يربط املتحف 
االجيال احلالية واملس���تقبلية 
مباضيها ويحثها على استكمال 
املسيرة ذات املدلول احلضاري 

األصيل.
وكانت الكويت استضافت في 
يناير العام املاضي خامس اكبر معرض س���يارات فارهة في العالم 
»كويت كونكور دي اليجانس« املهرجان االول من نوعه في املنطقة 
مت تنظيم���ه بالتعاون مع اكبر ش���ركة منظمة ملعارض الس���يارات 
الكالس���يكية الفارهة في العالم وهي طوكي���و كونكور ديليجانس 
التي متلك خبرة واسعة في هذا املجال وهي تشرف على العديد من 
املعارض العاملية. وقام املهرج���ان بالتزامن مع مرور 100 عام على 

دخول اول سيارة الى الكويت.
واملهرجان مخصص للسيارات الفارهة واألنيقة والنادرة والثمينة 
واملصنعة ما بني أعوام 1919 و1975 التي تعتبر من أندر الس���يارات 

في العالم والتي تكون أسعارها مباليني الدوالرات.
وافتتح املهرجان األول للسيارات الكالسيكية حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملم���د وعرض خالله 50 
سيارة كالس���يكية وأثرية من مختلف احلقب التاريخية لصناعة 
الس���يارات. وأطلقت كلمة »كونكور« على املهرجان وهي فرنسية 
تعني »املسابقة« الرتباطها مبهرجانات كان يتم تنظيمها في فرنسا 
في القرن ال� 17 وكانت تختص في بدايتها بشريحة االرستقراطيني 

الفرنسيني.

أعلن أن مهرجان »كويت كونكورز العالمية الثانية« سينطلق فبراير المقبل

سيارة مشاركة في املعرض

25% خصم على جميع لوازم العائلة في مركز سلطان

منذ ساعات الصباح األولى، احتشد عدد كبير 
من الزبائن أمام مراكز سلطان لالستفادة من %25 
خصم على جميع ل����وازم العائلة، وهو عرض 
فريد من نوعه تش����هده الكويت ألول مرة. فقد 
تزاحم الزبائن على تش����كيلة اللوازم العائلية 
الهائلة املعروضة بأس����عار منخفضة، السيما 
على األلع����اب، واأللوان املنزلية وااللكترونيات 
واألدوات الكهربائي����ة وأواني املطبخ واملالبس 
والبياضات والقرطاسية واألثاث. في مركز سلطان 
يكتشف املستهلك الفرق ومييز اجلودة العالية، 

فاملركز يضم مجموعة واسعة من منتجات حتمل 
عالمات جتارية عاملية على غرار باناس����ونيك 

ومولينكس وغيرها.
يعتبر هذا العرض فرصة مثالية للشراء بأسعار 
مذهلة وللتوفير قبل نفاد الكمية املتوافرة وهو 
سار من 24 حتى 30 أكتوبر 2010 في مراكز سلطان 
الساملية والش����رق وحولي واجلابرية وسلوى 
والكوت والفحاحيل واألحمدي ومراكز اجلملة في 
الشويخ والضجيج واملنقف والصليبية واجلهراء، 

إضافة الى جميع مراكز سلطان اكسبريس.

أحد أجنحة املركز


