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اجلراح وبوخمسني يشيدان بأهميته في تطوير اللعبة بالكويت

العطية يصل اليوم حلضور اجتماع االحتاد الدولي للسيارات
التعاون مع االحتاد الدولي 
للسيارات والتنسيق املباشر 
مع أندية املنطقة من خالل 
تبادل تلك اخلبرات العربية 
إلى جانب اخلبرات األجنبية. 
وبني العطية أن الكويت ومن 
خالل وزارة الشباب والهيئة 
العامة للشباب والرياضة 
س���تكون من أوليات الدول 
التوجه  الت���ي تدعم ه���ذا 
وبشكل مباش���ر من خالل 
العمل بروح الفريق الواحد 
إلى جانب العمل نحو إعادة 
الروح لرياضة الس���يارات 
أقامة  الكويتية من خ���الل 
أنشطة وفعاليات رياضية 
مبختلف محافظات الكويت 
بالتعاون مع الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
من جانب���ه، تقدم عماد 
بوخمس���ني رئيس مجلس 
إدارة النادي الدولي الكويتي 
للس���يارات KT بالش���كر 
والتقدي���ر لوزي���ر االعالم 
الدولة لش���ؤون  ووزي���ر 
الش���يخ سلمان  الش���باب 
احلمود على مبادرته املتمثلة 
برعايته لهذا االجتماع ودعمه 
املتواصل للشباب الكويتي 

مبختلف توجهاتهم.

وفق قواعد األمن والسالمة 
للحفاظ على أرواحهم. 

ب���دوره، أك���د الش���يخ 
محمد خالد اجلراح رئيس 
جلنة احللبات بنادي باسل 
الصباح لسباق السيارات 
والدراج���ات أن طبيعة هذا 
االجتماع ما هو إال مؤش���ر 
ايجابي إلى أن دور الكويت 
كان ومازال وسيستمر داعما 
وبشدة للجهود املبذولة من 
قبل نائ���ب رئيس االحتاد 
الدولي للسيارات ناصر بن 
خليفة العطية اليجاد فلسفة 
جديدة لرياضة السيارات 
عبر منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، مبنية على 

في مدينة جونيه.
امللفات  أب���رز  وح���ول 
املطروح���ة عل���ى طاول���ة 
االجتماع���ات أك���د العطية 
األهمي���ة الت���ي يحظى بها 
االجتم���اع مش���يدا ب���دور 
الكوي���ت في دعم مس���يرة 
رياضة السيارات بالشرق 
األوسط وش���مال أفريقيا 
وأف���اد العطية بأن الكويت 
من الدول املؤثرة في االحتاد 
بل وتعد من الدول الرائدة في 
هذا املجال، حيث متتلك ثقافة 
خاصة نستطيع من خاللها 
أن نقوم بنشر أكبر ملفاهيم 
رياضة السيارات بني الشباب 
بل وحثهم على ممارستها 

يصل الساعة اخلامسة 
مساء اليوم اخلميس نائب 
رئي���س االحت���اد الدول���ي 
للسيارات ناصر بن خليفة 
العطية حلضور االجتماع 
الدولي  اخلاص باالحت���اد 
للس���يارات )مين���ا(، الذي 
يبدأ صباح يوم غد اجلمعة 
في فندق )ك���راون بالزا(، 
ويستمر حتى مساء األحد 
القادم مبشاركة أكثر من 20 
دولة ميثلون احتادات وأندية 
السيارات بالشرق األوسط 
وش���مال أفريقي���ا )املينا( 
بحض���ور رئي���س االحتاد 
الدول���ي للس���يارات جون 
تود وحضور ورعاية وزير 
االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الش���يخ سلمان  الش���باب 
احلم���ود ورئي���س الهيئة 
العامة للشباب والرياضة 

الشيخ أحمد املنصور.
الدولي  الن���ادي  وأع���د 
 )KT( الكويتي للس���يارات
برئاس���ة عماد بوخمسني 
الالزمة إلجناح  الترتيبات 
هذا االجتم���اع وهو الثالث 
من نوعه، حيث سبق وأن 
عق���د االجتماع األول بقطر 
وأما االجتم���اع الثاني عقد 

ناصر بن خليفة العطية الشيخ محمد خالد اجلراح عماد بوخمسني 

»املسابقات« توافق رسميًا على تأجيل
مواجهة كاظمة مع اجلهراء في الدوري

نادي الشباب.
جلن���ة  وارت���أت 
املسابقات املوافقة على 
طلب كاظم���ة واجلهراء 
على التأجي���ل لتحقيق 
مب���دأ تكافؤ الفرص بني 
املتنافس���ة في  الف���رق 

الدوري. 

الذي رفض ع���ودة العبي 
اجلهراء وكاظمة إلى فريقيهما 
باألمس مصرا على عودتهما 
كما كان مقررا في وقت سابق 
اليوم، حيث يدخل األزرق في 
معسكر في فندق كراون بالزا 
منذ األحد املاضي ويتدرب 
بصفة يومي���ة على ملعب 

مشاركة كاظمة واجلهراء في 
دوري ابطال اخلليج يومي 

االثنني والثالثاء املقبلني.
وجاء ه���ذا التأجيل بعد 
طل���ب الفريق���ني من جلنة 
املسابقات لعدم موافقة اجلهاز 
الفني ملنتخبنا الوطني، األول 
بقيادة املدرب نبيل معلول 

عبدالعزيز جاسم

قررت جلنة املسابقات 
باحتاد الكرة تأجيل مواجهة 
كاظمة واجلهراء في اجلولة 
ال� 18 بدوري VIVA إلى يوم 
غد بعد ان كان من املقرر 
لها أن تقام اليوم بس���بب 

ضمن فعاليات »كن في قلب احلدث مع حساب Tijari@ ومان سيتي«

التجاري يتواجد في جامعة الكويت

مش����اركة واس����عة وإعجابا 
من الطالب مبميزات حساب 
Tijari@ املخصص لفئة الشباب 
من عمر 15 س����نة ولغاية 21 
إلى فعاليات  سنة باإلضافة 
التي  التس����ويقية  احلمل����ة 
قام البن����ك بإطالقها، خاصة 
وإن البن����ك قد ق����ام بوضع 
التلقائي،  جهاز للتصوي����ر 
بالتقاط  الط����الب  حيث قام 
صور سلفي »selfie« مميزة 
حتمل شعارات البنك ونادي 

مانشستر ومش����اركتهم مع 
بعضهم البعض مباشرة عبر 
التواصل االجتماعي  وسائل 

املختلفة.
وع����ن تفاصي����ل احلملة 
والتأهل للفوز، أوضح البنك 
 @Tijari أن عم����الء حس����اب
احلاليني س����وف يحصلون 
عل����ى فرصة واح����دة مقابل 
كل 10 دناني����ر يت����م إنفاقها 
باس����تخدام بطاقات السحب 
اآلل����ي املصمم����ة خصيصا 
للحساب خالل فترة احلملة من 
4 يناير وحتى 31 مارس. كما 
سيحصل العمالء اجلدد على 
فرصة واحدة إضافية عند فتح 
حساب Tijari@ باإلضافة إلى 
الفرص التي يحصلون عليها 
باستخدام بطاقة السحب اآللي 
اخلاصة باحلساب عند الشراء 
والتس����وق، وسيتم السحب 

بتاريخ 5 ابريل. 
وتأتي ه����ذه احلملة في 
سياق حرص البنك على تقدمي 
العروض املمي����زة والفريدة 
لعمالئ����ه تقدي����را لهم على 
ثقتهم في املنتجات واخلدمات 
املصرفية التي يقدمها البنك 

التجاري.

سوف يستمتع الفائزون في 
السحب بتناول عشاء فاخر 
مع مدي����ري الفريقني باملكان 
املخصص لرؤس����اء مجلس 
اإلدارة للفريقني والتعرف على 
العبني سابقني من الفريقني. 
إضافة إلى ذلك، فسوف يتم 
اصطحاب الفائزين في جولة 
إلى ستاد االحتاد وكذلك إجراء 
زيارة خاصة إلى متحف مان 

يونايتد.
وقد ش����هد جن����اح البنك 

في إط����ار الفعاليات التي 
ينظمه����ا البن����ك التج����اري 
لعرض وتسويق حملة »كن 
في قلب احلدث مع حس����اب 
Tijari@ وفريق مان سيتي« 
ف����ي العديد م����ن اجلامعات 
في الكويت، أعلن البنك عن 
تواجده في جامعة الكويت – 
كلية العلوم اإلدارية لتعريف 
طلبة اجلامعة بهذه احلملة 
املخصصة لعمالء حس����اب 
الش����باب Tijari@، والتي مت 
إطالقها في بداية السنة بهدف 
حتقيق أحالم عشاق رياضة 
كرة القدم وذلك بإجراء سحب 
حصري مقدم لعمالء حساب 
Tijari@ يحصل من  الشباب 
خالله أربعة فائزين من سعداء 
احلظ على فرصة العمر للسفر 
إلى مانشس����تر واملش����اركة 
في فعالي����ات افتتاح مباراة 
مانشستر سيتي واستون فيال 
على إس����تاد االحتاد وتقدمي 
الكرة إلى قائدي الفريقني قبل 
انطالق املباراة وذلك في 25 
أبريل املقبل، حيث ميكنهم بعد 
ذلك مشاهدة املباراة باجللوس 
في مقصورة كبار الشخصيات 
املقابلة ملنتصف امللعب. وكذلك 

البنك التجاري حريص على التواصل مع الطلبة

وزراء الشباب والرياضة اخلليجيون يوافقون 
على مقترح الكويت باستضافة »خليج النور«

وافق وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس 
التعاون لدول اخللي���ج على مقترح طرحته 
الكويت الستضافة مهرجان الشباب اخلليجي 
)خليج النور( على ان تقوم الكويت بتحديد 

موعد اقامة املهرجان. 
وأكد الوزراء خالل اجتماعهم ال�29 أهمية 
تفعيل برامج التواصل االجتماعي مع الشباب 
فيما ق���رروا دمج وتطوير بعض االنش���طة 
والبرام���ج والفعاليات لتتواكب مع تطورات 
احلاضر واحتياجات املستقبل للشباب اخلليجي 
اضافة ال���ى تنظيم االمانة العامة ورش عمل 

خاصة بشباب دول املجلس. 
وتناول االجتماع الذي ترأس وفد الكويت 
به وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود عددا من املوضوعات 
والقرارات الثنائية مبا يسهم في تطوير مفهوم 
الرعاية الش���بابية ومتكني الشباب وتعزيز 

العمل الرياضي اخلليجي املشترك. 
وجرى خ���الل االجتماع مناقش���ة جدول 
االعمال واقرار بن���وده باإلضافة إلى متابعة 
تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة واالطالع 
عل���ى التقرير املعد من االمان���ة العامة حول 
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االجتماع 

ال�28 للوزراء بالكويت. 
وقرر الوزراء بعد االطالع على التوصيات 
الصادرة من اجتماع وكالء الشباب قيام االمانة 
العامة بعرض االنش���طة والبرامج املشتركة 
املعدة بالدراسة واملعتمدة في االجتماع ال�28 
لوزراء الشباب والرياضة بدول املجلس على 
املجلس الوزاري التخاذ القرار بش���أن توفير 

املوارد املالية لتنفيذها. 
واس���تعرض االجتماع مقترحني لسلطنة 
عمان بش���أن إقامة ملتقى لالدارات الرياضية 
والشبابية بدول املجلس على ان تقوم االمانة 
العامة بتعميم االطار العام للملتقى على الدول 
االعضاء إلب���داء الرأي واملالحظات في مدة ال 

تتجاوز نهاية مايو املقبل. 
كما اس���تعرض ال���وزراء ورقة مقدمة من 
الرئاسة العامة للشباب والرياضة السعودية 
بشأن اقتراح االنشطة والبرامج اخلليجية كما 
استعرضوا االطر التنفيذية ألنشطة وفعاليات 
اللجنة الشبابية )القدمية - اجلديدة( واملوافقة 
على دمج اصحاب ذوي االحتياجات اخلاصة 
)البس���يطة( بالبرامج والفعاليات الشبابية 

اخلليجية املشتركة. 
وعن لقاء شباب دول املجلس مع اقرانهم 
في دول العالم )س���فراء شباب دول اخلليج( 
تقدم االجتماع بالشكر للهيئة العامة للشباب 
والرياضة بالكويت واملؤسسة العامة للشباب 
والرياضة بالبحرين على تقدمي مقترح لبعض 
الدول التي من املمكن تنفيذ الفعالية وتصور 
يشتمل على اهم املعالم االقتصادية واالثرية 

والعلمية بها. 
كما متت املوافقة على اختيار ايطاليا إلقامة 

أكد رئيس جلن����ة ال� )دراغ.ريس( في نادي 
باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات 
النارية الشيخ دعيج الفهد ان متسابقي النادي 
جاهزون لتسجيل مشاركة إيجابية في اجلولة 
األخيرة من بطولة البحرين لس����باق الس����رعة 
للسيارات والدراجات اآللية. وقال الفهد إن البطولة 
التي حتظى مبشاركة واسعة باعتبارها إحدى 
أقوى البطوالت في املنطقة وبحضور جماهيري 
كثيف تقام للموس����م ال� 11 على التوالي بتنظيم 
مش����ترك بني حلبة البحرين الدولية واالحتاد 
البحريني للسيارات ونادي البحرين لسباقات 

السرعة )بي.دي.آر.سي(.
وأوضح ان جتارب السرعة ستقام اليوم على 
أن يقام السباق النهائي لل� )دراغ.ريس( غدا في 
حلبة البحرين متوقعا أن يتمكن املتس����ابقون 
الكويتيون من تسجيل مشاركة إيجابية تكون 
تتويجا جلهودهم طوال املوسم. وشدد على ثقته 
الكبيرة »بقدرات هؤالء املتسابقني على تسجيل 
مشاركة إيجابية في هذا احملفل اإلقليمي الكبير 
وتشريف سمعة رياضة احملركات الكويتية وتقدمي 
ما يعكس املستوى احلقيقي الذي وصلت إليه 

هذه الرياضة في الكويت«.

فعالية لقاء ش���باب دول املجلس مع اقرانهم 
من شباب دول العالم وتكليف رئيس اللجنة 
الشبابية باإلعداد والتنسيق مع سفير الكويت 

لدى ايطاليا للزيارة التحضيرية. 
ووافق الوزراء على خط���ة العمل للجنة 
الشبابية لألعوام خالل الفترة )2015 - 2020( 
معربني عن شكرهم للمؤسسة العامة للشباب 
والرياض���ة بالبحرين على اعداد خطة العمل 
املقترح���ة للبرامج والفعاليات واالنش���طة 

الشبابية خالل تلك الفترة. 

لجنة التدريب 

وعن خطة عمل جلنة التدريب واعداد القادة 
للشباب والرياضة بدول املجلس، اطلع الوزراء 
على التوصيات الصادرة من االجتماع ال� 32 
لوكالء وزارات الشباب والرياضة بدول املجلس 
واعتماد التوصيات الواردة في محضر االجتماع 
ال� 24 للجنة التدريب واعداد القادة للشباب 
والرياضة بدول املجلس واملوافقة على خطط 

عمل جلنة اعداد القادة 2015. 
واطلع الوزراء على خطة عمل جلنة بيوت 
الشباب بدول املجلس حيث مت اعتماد التوصيات 
الواردة في محضر االجتم���اع الثامن للجنة 

واملوافقة على خطة عمل 2016. 

ساعة رياضية 

ووافق الوزراء على مقترح مقدم من الهيئة 
العامة لرعاية الش���باب والرياضة باإلمارات 
بشأن مبادرة )ساعة رياضية( ورفع توصية 
الى املجلس االعلى للتوجيه بشأن اعتماد حصة 
دراسية رياضية يومية ملزمة جلميع املراحل 
التعليمية ملدارس مجلس التعاون، وذلك إلثراء 
اجلانب الصحي والبدن���ي واالجتماعي على 

النشء بدول املجلس. 

المؤتمر الدولي للشباب 

واطلع املجلس على مقترح لوزارة الدولة 
لشؤون الشباب بالكويت بشأن مشروع »املؤمتر 
الدولي للشباب« وقرروا دراسة جتربة املؤمتر 
االول ومدى امكانية تعميم املؤمتر وتنظيمه 
دوريا بني وزارات الش���باب والرياضة بدول 
املجلس.  كما اطلع الوزراء على ورقة مقدمة 
من وزارة الشباب والرياضة بقطر بشأن »معهد 
جسور« املتخصص في تطوير االفراد والفرق 
املتميزة، مؤكدين على تقدمي الدعم لدولة قطر 

إلجناح استضافتها لكأس العالم 2022. 
واطلع الوزراء على مقترح مقدم من وزارة 
الش���باب والرياضة بقطر حول نشاط جلنة 
الرياضة للجميع، وقرروا ان تقوم وزارة الشباب 
والرياضة القطرية بتقدمي تصور بخصوص 
الرياضة للجمي���ع الى االمانة العامة على ان 
تقوم االمانة العامة بتعميم التصور على الدول 
االعضاء إلبداء الرأي قبل مناقشة املوضوع في 

االجتماع القادم للوكالء.

الشيخ سلمان احلمود يتوسط وزراء الشباب والرياضة اخلليجيني

املنشأة وذلك بدعم من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة والتي 
ال تتأخر ف����ي دعم االحتاد من 

جميع النواحي.
العنزي بالش����كر  وتوجه 
اجلزيل لكل من ساهم في هذا 
املوضوع ونقل ملكية االحتاد 
التربية  وخص بالشكر وزير 
والتعليم العالي د.بدر العيسى 
ال����ذي تفه����م دواف����ع االحتاد 
ومراسالته املتكررة التي متت 
بهذا الشأن بني االحتاد والهيئة 
العامة للشباب والرياضة ووزارة 
التربية والشكر موصول لوزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الش����يخ  الش����باب والرياضة 
سلمان احلمود وال ننسى الدور 
الكبير الذي بذله الشيخ احمد 
إدارة  املنصور رئيس مجلس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
والشيخ حمود احلمود نائب 

املدير العام لشؤون املنشآت.
وبارك رئيس مجلس إدارة 

العنزي: »التربية« وافقت على نقل ملكية
ميدان ثانوية الرجيب إلى الهيئة

االحتاد بالوكالة سيار العنزي 
ألسرة ألعاب القوى الكويتية 
من العبني ومدربني ومشرفني 
التوفيق  وإداريني متمنيا لهم 
وتقدمي األفض����ل ألم األلعاب 

الكويتية في املستقبل.

كشف رئيس مجلس ادارة 
احتاد الع����اب القوى بالوكالة 
سيار العنزي ان وزارة التربية 
وافقت على طلب االحتاد والهيئة 
العامة للشباب والرياضة بنقل 
ملكية مضمار وميدان ثانوية 
حمد الرجيب الى الهيئة ليتم 
تخصيصه����ا لالحت����اد وقال 
العنزي في تصريح صحافي 
ان هذه اخلطوة تأتي بعد معاناة 
دامت طويال لعدم وجود منشأة 
خاص����ة باالحت����اد بالرغم من 
اإلجنازات املشرفة التي يحققها 
الالعبون في جميع املشاركات 
اخلارجية على جميع األصعدة 

واملستويات.
العن����زي ان نقل  وأضاف 
ملكية االحتاد سيساهم في نشر 
وتطوير اللعبة واالستمرار في 
حتقيق نتائ����ج إيجابية حيث 
ان مضم����ار كيفان هو الوحيد 
لالحت����اد ونقوم بعمل صيانة 
سيار العنزيسنوية ش����املة جلميع مرافق 

دعيج الفهد: متسابقونا جاهزون لبطولة البحرين


