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 (ÈياÐ ãكر)  سمو رئيس الوÒراÁ الشيخ ناصر احملمد يقص الشريط إيذاناð بافتتاح املسابقة  

 سيارة رئاسية  سيارة كالسيكية خليجية 

 سيارة استخدمها االمير الراحل الشيخ عبداهللا السالم املبارß الصباح 

 Ãناقة وجمال وسيارة نادرة 

 جانب من املعرض 

 إحدى السيارات الفارهة املشاركة  سيارة عريقة تشارß في املسابقة 

 إحدى السيارات النادرة املشاركة في املسابقة

 سيارة نادرة تسعى للجائزة 

 «كويت كونكوÅ íÏ Ñليجانس».. 
  ساحة تألق للسياÑاÊ الفاÑهة  للمرÉ الثانية  في الكويت 

1٩٧٥æ 1٩10 بين Éمعظمها مصنع في الفترæ ..التراثية في العالم ÊاÑياÜالس ÑندÃ من ÉÑياÜ٥0 س 

 رئيس الوزراء افتتح المسابقة بحضور جمهور غفير

äانيا شوماÏ 
  حتت رعاية وحضور س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد، اقيم مساء اول من امس حفل افتتاح مسابقة الكويت للسيارات 
الفارهة »كويت كونكور دي اليجانس« للعام 2011 باملارينا كريس����نت، 
حضر االفتتاح نائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح 
وعدد من الشيوÎ والوزراء وعدد من املستشارين في ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء واحملافظني وكبار املس����ؤولني بالدولة وعدد من اعضاء 
السلك الديبلوماسي في البالد وجمهور غفير تواجد قبل ساعة االفتتاح 

بعدة ساعات رغم أن بعض السيارات لم يكن قد كشف الغطاء عنها.
  وجال سمو الشيخ ناصر احملمد في املعرض الذي ضم نحو 50 سيارة 
بعضها يعتبر من أندر السيارات التراثية في العالم، واستمع إلى شرح 
من بعض مالكها الذين حرصوا على املش����اركة في املسابقة التي تقام 
 Èغالبية اصحا Õعلى أرض الكويت للسنة الثانية على التوالي وحر
السيارات على التقاØ الصور التذكارية مع سموه. ضم املعرض عددا كبيرا 
من السيارات الفارهة واالنيقة والنادرة والثمينة واملصنعة في الفترة 
من 1٩10 الى 1٩٧5 موزعة على اربع فئات سيقوم أعضاء جلنة املسابقة 
بتحديد السيارة الفائزة عن كل فئة في ختام املسابقة التي تستمر حتى 
٦ اجلاري ضمن احتفاالت الكويت بالذكرى اخلمسني لالستقالل ومرور 
عشرين عاما على حترير الكويت وخمسة اعوام على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم. ومن ابرز السيارات التي مت 
عرضها، سيارة العميل السري جيمس بوند األصلية التي شاركت في 
أشهر أفالم هوليوود، والتي بيعت اخيرا في مزاد بنحو 4٫٦ ماليني دوالر. 
وكان القائمون على املسابقة قد أعلنوا الشهر املاضي حصول مسابقة 
الكويت للس����يارات الفارهة )كويت كونكور دي اليجانس( على املركز 
اخلامس ضمن أفضل 10 مسابقات للسيارات الفارهة على مستوى العالم 
ما يعد جناحا عامليا للمس����ابقة التي انطلقت في نسختها األولى العام 
املاضي فقط. وكان رئيس اللجنة اإلعالمية مبتحف الكويت للسيارات 
التاريخية والقدمية والتقليدية م.زكريا دشتي قد قال في مؤمتر صحافي 
س����بق انطالق املسابقة »لقد أقيمت مسابقة الكويت للسيارات الفارهة 
)كويت كونكور دي إليجانس( للمرة األولى في العام املاضي واجتذبت 
اآلالف من عشاق السيارات، ليس فقط من الكويت بل أيضا من مختلف 
أنحاء العالم، محققة جناحا منقطع النظير مما أسهم في احلصول على 
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سمو الشيخ ناصر احملمد واملسؤولون خالل جولتهم في املعرض

جانب من السيارات النادرة املشاركة في املسابقة

سيارة استخدمها األمير الراحل الشيخ صباح السالم 

إحدى السيارات التي استخدمها األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح

السيارة رقم 6 جمهور عريض تابع وقائع املعرض إحدى روائع املعرض قبل رفع الستار

إحدى السيارات املشاركة

سيارة فارهة مشاركة في املسابقة

املركز اخلامس ضمن أفضل 10 مس����ابقات في العالم«. وحول املسابقة 
هذا العام في نسختها الثانية، قال م.دشتي إن املعرض يستضيف ما ال 
 Muscle �يقل عن 50 س����يارة من السيارات الكالسيكية، باإلضافة إلى ال
Cars، السيارات الرياضية اإليطالية الشهيرة إلى جانب عرض الدراجات 
النارية بتنظيم فريق كويت رايدرز وعرض سيارات نادي بورشه الكويت 
وباقة من أقيم وأندر الس����يارات الفارهة على مستوى العالم واململوكة 
من قبل رؤس����اء وملوك العديد من الدول والسيارات املشاركة في أفالم 
هوليوود التي مت اختيارها بعناية فائقة بهدف منح املشاركني والزوار 
جترب����ة ال مثيل لها. كما أعلن رئيس مس����ابقة الكونكور دي إليجانس 
في طوكيو ومستشار املسابقة في الكويت بول جولسميث »ان مسابقة 
الكونكور دي إليجانس تعد واحدة من أش����هر املسابقات وأرقاها مكانة 
على مس����توى العالم، تقيم إيطاليا مسابقة Villa d’Este بشكل سنوي 
 Pebble والواليات املتحدة Goodwood وكذلك تقيم اململكة املتحدة مسابقة
Beach س����نويا أيضا، واآلن حلقت الكويت بهؤالء مستضيفة مسابقة 

الكونكور دي إليجانس بشكل سنوي وبنجاح ساحق«.
من جانبه، ق����ال العضو في متحف الكويت للس����يارات التاريخية 
والقدمية والتقليدية أحمد العنزي ان أهم ما مييز املسابقة في نسختها 
الثانية لهذا العام هو أنها تقام ضمن احتفاالت الكويت باليوبيل الذهبي 
لذكرى االستقالل ومبرور عش����رين عاما على حترير الكويت وخمسة 
أعوام على تولي صاحب الس����مو االمير الش����يخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم، وهو ما ش����جع على إقامتها على نطاق أوسع من العام املاضي 

مستضيفة كما وكيفا متميزا من السيارات الفارهة«.
على هامش املعرض، قال وزير الدولة لسؤون الوزارة ووزير املواصالت 
محمد البصيري »الكويت تعيش اعيادا واحتفاالت هذه االيام بالذكرى ال� 
20 عام للتحرير وال� 50 لالستقالل«، واضاف »حتت رعاية صاحب السمو 
االمير، مت افتتاح املكتبة الوطنية امس )اول من امس( واآلن افتتاح معرض 
السيارات التاريخية«، مشيرا الى انه خالل شهر فبراير هناك الكثير من 
االحتفاالت قائال »فكل من يعيش على هذه االرض الطيبة س����يكون في 
حالة بهجة وسرور الفتا الى ان هذه االحتفاالت توجت مبكرمة صاحب 
الس����مو مبنح كل مواطن 1000 دينار وكذلك صرف البطاقة التموينية 
حلاملها 14 شهرا، متمنيا ان تكون ايام الكويت افراحا ومناسبات سعيدة 

وان تكون الكويت دائما في تقدم ومن رخاء الى رخاء«.


