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نظمتها إدارة متحف السيارات
التاريخية والتقليدية والقديمة 

تبدأ موسمها اجلديد
باستعراض أقوى السيارات

» سرب «

 يوسف الزم

مبناســبة مرور ســتة أعــوام على 
افتتاحــه، وانطالقا مــن برنامج حلبة 
سرب »Sirbb Circuit« الريادي والفعال في 
دعم قطاع الشباب، نظمت إدارة متحف 
السيارات التاريخية والتقليدية والقدمية 
دورتها للموســم اجلديد 2016 - 2017، 
حيث استضافت احللبة أبطال السباقات 
في الكويت وهواة السيارات الذين حققوا 
إجنازات مميزة خالل الفترة املاضية من 
خالل تطوير سياراتهم لتستطيع خوض 
املنافسات العاملية، وقد قام مدير إدارة 
متحف السيارات التاريخية والتقليدية 
والقدميــة عبدالعزيز الياســن بتكرمي 
األبطال، بحضور شــخصيات رياضية 
معنية برياضة احملركات، كما شهد احلفل 

حضورا جماهيريا وإعالميا الفتا. 
وخــالل الفعاليــة، قال الياســن إن 
الكويت أصحبت اليوم مبكانة رائدة في 
العديد من األنشطة والفعاليات، والسيما 
الرياضية على املستوى العاملي، وهذه 
الريادة أجنبت لنــا العديد من األبطال 

جانب من حضور السيارات الرياضية

البطل ناصر املطيري خالل استعراض قوة احملرك سيارات انتيك مبحركات جبارة

استعداد النطالق مسابقات الكارتينغ        )زين عالم(

عبدالعزيز الياسين 
مكرما البطل

ناصر المطيري

شمشون يتحدى سحب 3 أطنان بأسنانه

كورفيت واستعراض عضالت

الياسني: 4 بطوالت سيارات جلميع األعمار تبدأ خالل 20 أكتوبر اجلاري

الكويتية وسط احملافل اإلقليمية. وأكد 
الياســن الســعي الدائم لتوفير الدعم 
املادي واملعنوي الالزم مع تشجيع إدارة 
املتحف لتلك الطاقات الشبابية، وسنظل 

متحف السيارات التاريخية والتقليدية 
والقدميــة بالــدور االجتماعي حرصنا 
علــى دعــم وتكــرمي هــذه الكوكبة من 
الشــباب الكويتي الطامح لرفع الراية 

الى الهدف املنشود. وأوضح الياسن أن 
هناك املزيد من التعاون والرعاية املقدمة 
خالل الفترة املقبلة من هيئة الرياضة 
ونادي الشــيخ باســل الصباح »الربع 
ميل«، حيث ســتكون هناك 4 بطوالت، 
األولى منها تبدأ خالل 20 أكتوبر احلالي، 
لتقام البطوالت الالحقة كل 3 أسابيع، 
موضحًا أن التسجيل في تلك البطوالت 
مجاني وتتضمن جوائز للمراكز األولى 
بهدف تشجيع الشباب ودفعهم إلى تفريغ 
طاقاتهــم في األماكــن املخصصة لتلك 
األنشطة، مشــيراً أن البطوالت سوف 
تنقسم إلى 3 فئات وهي الشباب والبنات 
واألطفال. وأشار الياسن إلى فتح باب 
التسجيل في أكادميية »سرب« لتعليم 
األطفال من ســن 9 ســنوات وما فوق، 
والهــدف منهــا هو إنشــاء جيل مثقف 
برياضة ســيارات الكارتينغ وهي نوع 
من أنواع سباق الســيارات الصغيرة، 
حيث يتم الســباق على حلبة كارتينغ 
مخصصة وهي تعتبر خطوة أولى في 
عالم رياضة احملركات نحو هدف املشاركة 

في البطوالت العاملية.

في رياضة احملركات بشكل خاص وهم 
ما زالوا يحققون تلك اإلجنازات الفريدة 
على املستوين الفردي واجلماعي، وعلى 
ضوء تلك املعطيات وإميانا منا كإدارة 

نعمل جاهديــن إليجاد أرضية خصبة 
حتتضن تلــك الكفــاءات الكويتية من 
خالل التواصل املباشــر واملســتمر مع 
كافة شرائح املجتمع الكويتي للوصول 


