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العنجري لـ »األنباء«: »صحارى كويت« للغولف َمعَلم سياحي تنموي رياضي
أكاديمية لتعليم األطفال لعبة الغولف تحت إشراف أمهر المتخصصين الدوليين

سمير بوسعد
عل���ى كت���ف ن���ادي الصيد 
الدائري  والفروسية ومبحاذاة 
السادس يقبع منتجع صحارى 
كويت للغولف بحلته الرائعة، 
وببساطه األخضر اجلميل الذي 
زحف على الصح���راء في تلك 
املنطقة ليكون أرقى بقاع الكويت 
للنخبة واملهتم���ني والباحثني 
عن الراحة والرياضة واجلمال 
وصفاء الذهن وليونة اجلسد.

وإذا طرقن���ا ب���اب الرياضة 
في صحارى كويت الذي متلكه 
شركة اجلزيرة للتنمية العقارية 
فإننا جن���د أجوب���ة وال أروع 

واختص���ارات في ص���ور بهية 
للمنتجع على لسان مدير عام 
شركة اجلزيرة للتنمية العقارية 
التي  العنجري  نبيلة مب���ارك 
فتحت ب���اب »صحارى كويت« 
ل� »األنب���اء« لتج���ول وتطلع 
وتعرف ان ف���ي الكويت لعبة 
جديدة قادمة بقوة الى الشباب 
الكويت���ي وهي الغولف بفضل 
املساحات الشاسعة والتنظيم 
الرائع واإلدارة املتمكنة للمنتجع 
ككل، بينما املنتجع ينضوي حتت 
لواء خدماته ايض���ا والترفيه 
ومجمعا جتاريا قيد اإلنش���اء 
باإلضافة ال���ى وجود أكادميية 

للصغار لتعليم الغولف وتنظيم 
بطوالت النخب���ة في صحارى 
كويت للعبة ذاتها، وال ننس���ى 
اخلدمات الراقية التي يقدمها من 
مطاعم وحمامات سباحة ومالعب 
للتنس ولالسكواش ومجموعة 
من الشاليهات بدرجة عالية من 
الفخامة والرقي والراحة قياسا 
بنوعي���ة األثاث واملس���احات 

املريحة فيها.
وف���ي جان���ب االس���ترخاء 
والترفيه والعناية باجلسم يقدم 
»صح���ارى الكويت« في أحدث 
أنش���طته مش���روع ناد صحي 
لتقدمي املساج والعناية بالبشرة 

وتخسيس الوزن.
ويبقى ملعب الغولف هو تاج 
صحارى كويت ودّرة خضرائه 
التي تزين املنتجع بتقسيماته 
وحفره وطقوس ممارسة اللعبة 
التي تلقى االهتمام وتستقطب 
القرار  رجال األعمال وصانعي 

في الكويت.
»األنباء« تفتح ملف صحارى 
كويت في 3 حلقات بدءا من اليوم 
لتس���ليط الضوء على املنشأة 
ف���ي خارطة  الراقي���ة واملهمة 
الرياضية والسياحية  الكويت 

والتنموية.
العنج���ري  وقدم���ت لن���ا 

باس���تقبالها اجلميل وبسمتها 
املعهودة كل شرح عن صحارى 
كويت، مكتفي���ة بالصور التي 
النشاطات وجميع  توضح كل 
األلعاب واألماك���ن املخصصة 

لها.
وقالت: إن ش���ركة اجلزيرة 
للتنمية العقارية تعمل اآلن على 
البدء باملرحلة الثانية في املشروع 
وهو املجمع التجاري باإلضافة 
الى مجم���ع ترفيه���ي وصالة 
متعددة األغ���راض في أطراف 
املنتجع مما يقدم خدمة كبيرة 
للزوار واملشتركني والضيوف 
لكي يتسوقوا ويحافظوا على 

وجودهم في املنتجع دون احلاجة 
الى مغادرة املكان مما ينعكس 
ايجابا على املشروع ويعزز من 

مكانته الثقيلة في الكويت.
العنجري ان هذه  وأضافت 
املشاريع ستكون اضافة لشركة 
اجلزيرة ولها دور مهم في مجال 
التنمية السياحية والترفيهية 

بالكويت.
العنج���ري ان  واعتب���رت 
صحارى كويت هو ملتقى وجتمع 
ملتخ���ذي القرار في الكويت في 
الش���ركات االقتصادية الكبرى 
من خ���الل ممارس���اتهم للعبة 
الغولف واالستفادة من اخلدمات 

الراقية الت���ي يقدمها صحارى 
كويت، باإلضافة الى استقطاب 
الش���باب الكويتي املهتم بلعبة 
الغولف حتدي���دا بعد ان كانت 
حكرا على مجموعة معينة من 
الكبار واألغنياء، حيث نطمح ألن 
تكون لعبة الغولف في متناول 
اجلميع لكل الشرائح والفئات 
من )الشباب والنساء( باإلضافة 
الى توسيع دائرة األكادميية التي 
تعنى بتعليم األطفال لكل فنون 
اللعبة وطقوسها وأرقامها وطرقها 
وذلك حتت مراقبة وتدريب أمهر 
املتخصصني الدوليني في عالم 

التدريب في الغولف.

ولفت���ت العنج���ري الى ان 
ألعاب���ا أخرى  املنتج���ع يضم 
ايضا مثل االسكواش والتنس 
الس���باحة،  األرضي وأحواض 
باإلضاف���ة الى اإلع���داد اجليد 
والدراس���ة املستفيضة إلدخال 
القدم«  لعبة »سداس���يات كرة 
الرياضية في  النش���اطات  الى 
املنتجع ما يعزز دور الرياضة 
كعنصر مهم الى جانب الترفيه 
والسياحة ألن النظرة هي املزج 
بني ما يهم الزوار واملشتركني وما 
يطلبونه ليكونوا في جو مريح 
ولكي يقضوا أفضل األوقات في 

صحارى كويت دون ملل.

شـركة الجزيرة للتنمية العقارية المالك للمشروع وخطط لتطويره مستقباًل

المنتجع يستقطب األغنياء وصانعي القرار والشباب الكويتي المحب للعبة

جانب من إحدى الغرف الفاخرة إحدى املساحات اخلضراء في ملعب الغولف

مدير عام شركة اجلزيرة للتنمية العقارية )مالك املشروع( نبيلة مبارك العنجري منظر عام ملبنى منتجع »صحارى كويت« للغولف

مكونات
يتضمن املشروع ملعب للغولف ومبنى خاصا باألعضاء، 
وناديا اجتماعيا، و»كوفي شوب«، فضال عن وجود ناد صحي 
للرجال والنس���اء، تضمن خدمات السونار واملساج ومعهدا 

للتجميل.
كما يشتمل املشروع على مطعم فاخر »ثامريند« وشاليهات 
ومجمع���ا جتاريا يتضمن صالة متع���ددة األغراض لألفراح 
واملؤمترات واملناس���بات والى جان���ب ملعب الغولف توجد 
أكادميي���ة لتعليم مبادئ اللعبة، ويح���وي املبنى الرياضي 

ملعبيان لالسكواش وملعبيان للتنس وحوضا للسباحة.

بدايات
 تأسس���ت ش���ركة اجلزيرة للتنمية العقارية املطورة 
للمش���روع، في اكتوبر عام 2002 ومتت زيادة رأسمالها إلى 

أن بلغ 7.85 ماليني دينار.
 جرى توقيع عقد االس��تغالل مع نادي الصيد والفروسية 

في 1997/10/27.
 دخلت الش���ركات العاملية في تصميم املشروع حيث 
 Hardine International أشرف ونفذ تضاريس املشروع شركة
 John David بينما تولى عملي���ة التصميم الداخلي ش���ركة
Edison باإلضافة إلى مش���اركة كبريات الشركات احمللية في 

عملية البناء.

أرقام المشروع
يحفل املشروع بعدد من األرقام التي باتت جزءا من مالمحه 
حيث بلغت كلفته 18 مليون دينار، وحتوي مالعب الغولف 
18 حفرة و3 بحي���رات حوله، و9 حفر مضاءة في الليل و14 

درجة فاخرة للكبار، و7 درجات ملكية.
كل ذلك يعزز من أهمية ودور صحاري كويت للغولف كمعلم 

بارز في الكويت ومقصد مهم لكبار الضيوف الزوار.

تنظيم وحضارة
عندما تقصد البوابة الرئيسية للمنتجع تلقى التنظيم 
املميز واحلضاري واالستقبال الالئق وتعبر بسيارتك وسط 
ضفت���ني من الزهور ذات األل���وان اجلميلة حتى تصل الى 
مكان لترك السيارة وتطالعك نظرات الى املبنى الرئيسي 
املكون من شكل مخروطي سهل الدخول اليه والتجول فيه 

دون عناء.


