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منشآت النادي تجسد دوره ومساحاته الخضراء تزيده لمعانًا وتوهجًا

نشاطات »الصيد والفروسية« تشمل السباقات وقفز الحواجز والمزادات ألفضل الخيول

زراعة مساحة 1300م2 جنيل رول في منطقة السباق عند مكتب 
التس���جيل اجلديد، زراعة مس���احة 2500م2 مبلعب كرة القدم، 
زراعة مس���احة 600م2 جنيل رول بحمام الس���باحة املخصص 
للسيدات، وزراعة مساحة 5000م2 جنيل رول مبضمار مدرسة 

الفروسية القدمي.

أعمال الري

توصيل املياه املعاجلة للنادي لالستفادة منها في ري أماكن 
الزراعة وتوفير املياه العذبة، متديد خط مياه سعته 4 بوصات 
من املشتل وحتى منطقة السباق لتوصيل املياه املعاجلة ملنطقة 
السباق، إنشاء خزان مياه سعته 120 ألف غالون لالستفادة من 
املياه املعاجلة وربطه بشبكة الري بواسطة مضخة لدفع املياه، 
وتركيب 3 خزانات مياه اجمالي السعة 600 غالون وعدد 2 مضخة 

لتشغيل شبكات الري مبنطقة السباق. 

اخلضراء والنخيل والعناية به من حيث الري والقص والنظافة 
اليومية، ومتت االستفادة من املشاتل لزراعة األماكن املخصصة 

للزراعة.

األشجار

زراعة عدد 150 ش���جرة كونوكاربيس في أماكن مختلفة من 
النادي، زراعة سياج كونوكاربيس بطول 500م في منطقة السباق، 
أحواض زهور، إنش���اء وزراعة أحواض زهور جديدة مبساحة 
150م2 مبنطقة الس���باق، إنش���اء وزراعة أحواض زهور جديدة 

مبساحة 250م2 مبدخل اإلدارة.

المسطحات الخضراء

زراع���ة مس���احة 650م2 نخيل أم���ام مبن���ى اإلدارة، زراعة 
 مس���احة 90م2 جنيل رول أمام حمام السباحة اخلاص بالرجال، 

ولياقتهم البدنية، لذا فقد مت جتهيز مركز الس���ونا والتمرينات 
باألدوات واألجهزة ملمارسة نشاط التمرينات الرياضية والسونا، 
وقد مت تزويده بجلس���ات مساج حس���ب رغبة األعضاء إلتاحة 
الفرصة للجميع ومت حتديد مواعيد للس���يدات واخرى للرجال 
يوميا، وذل���ك بناء على طلب األعضاء، ومتت توس���عة النادي 

الصحي حتى يستوعب أكبر عدد من األعضاء.

الزراعة

حفاظا على األشجار احمليطة بس���ور النادي من الداخل فقد 
مت تقليم هذه األشجار، ورعايتها من السقوط والتلف، كما متت 
زراعة أعداد مضاعفة من األش���جار حول السور احمليط بالنادي 
ومت العمل على زراعة مدخل النادي بالزهور مما يضيف الزينة 
الى هذا املدخل، وقد مت عمل مش���اتل خاصة لالستفادة منها في 
تخضير باقي األماكن اخلاصة بالزراعة ومتت ايضا زيادة البقع 

سمير بوسعد
تواصل »األنباء« في احللقة الثانية اليوم إبراز نش���اطات نادي 
الصيد والفروسية بعد ان أكد النادي حضوره القوي محليا وإقليميا 
ودوليا، من خالل اس���تضافته أقوى البط���والت وأفضلها وانفتاح 
نشاطاته على كل ما يتعلق بالفروسية من عروض مزادات، وعروض 
مزاين اخليل، ومسابقات قفز احلواجز، ومنافسات سباق األشواط 
األكثر إثارة في النادي والذي يتكرر اسبوعيا في يوم االثنني، حيث 
يشارك فيه عدد كبير من االسطبالت وتتنافس خيولهم في أشواط 
مختلفة للظف���ر بالكؤوس املقدمة من جه���ات أهلية وحكومية مع 

املكافآت املصاحبة للسباقات.
أما املنشآت فهي تعتبر عصب النادي وحاضنة نشاطاته واملعقل 
األول واألخي���ر لنجاح دوره في إحياء رياضة اآلباء واألجداد والتي 

باتت شعارا مهما ال ميكن إغفاله.
وتضم املنشآت املبنى الرئيس���ي واملضمار األساسي وعددا من 

األماكن املتفرقة في النادي وهي:
تقع داخل النادي الكثير من املنشآت والصاالت ملمارسة األنشطة 
الرياضية املختلفة وتش���مل مرافق النادي: مبنى اإلدارة الرئيسي، 
قاعة البلياردو والسنوكر، سباق اخليل، مدرسة الفروسية، ملعب 
كرة الس���لة، ملعب كرة الطائرة، مالعب الغولف، قاعة االحتفاالت 
)املناسبات اخلاصة(، مالعب تنس أرضي، قاعة متعددة األغراض، 
صالة اس���كواش، صالة البولينغ، أحواض سباحة، طريقا لرياضة 

املشي، النادي الصحي.

العضوية

ويحق لكل املواطنني واملقيم���ني االنضمام لعضوية النادي عن 
طريق تعبئة النموذج اخلاص بطلب العضوية ويتم احلصول عليه 
من قسم االستقبال بالنادي، بعد تعبئة النموذج وتتم اعادته للنادي 
مع ارفاق عدد 4 صور ش���خصية ملونة لكل فرد من أفراد العائلة، 
اضافة ال���ى صورة من البطاقة املدنية وتزكية عضوين من أعضاء 
اجلمعية العمومية، وعند موافقة مجلس اإلدارة على طلب العضوية 
يتم اصدار بطاقة العضوية بعد تس���ديد االشتراك بواقع 300 د.ك 
للزوج والزوجة عن السنة األولى وعند التجديد 100 د.ك و5 دنانير 
عن كل طفل )دون سن الثامنة عشرة( كذلك يحق لضيوف األعضاء 

الدخول الى النادي كمرافقني مقابل 2د.ك عن كل فرد.

النشاط الرياضي والعالقات العامة

تقوم إدارة النادي بتوجيهات رئيس مجلس اإلدارة بالربط بني 
األنشطة الرياضية وجلنة العالقات العامة بالنادي، حيث مت التعاون 

خللق روح رياضية ترفيهية جلميع رواد النادي.
وقد نظم النادي العديد من االستقباالت لزيارات من املؤسسات 
والشركات واجلامعات واملدارس والسفارات ومت عمل يوما مفتوحا 
رياضيا ترفيهيا مبشاركة الزوار في األنشطة الرياضية واحلفالت 
الترفيهية التي تعكس مدى روح الترابط بني األس���ر باملؤسس���ات 
والشركات وكان من ضمن ذلك في عام 2007-2008 اقامة يوم رياضي 
مفتوح لكل من: ديوان احملاسبة، جمعية اإلصالح، شركة اوان لفنون 
احلياة، وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل � قس���م إدارة األنشطة 
العامة واإلعالم، االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا، مدرسة بيان ثنائية اللغة، النادي العلمي الكويتي ألعضاء 
الكشافة، إدارة منطقة الفروانية التعليمية � إدارة األنشطة التربوية، 
شباب وش���ابات اجلالية اللبنانية، الشركة الكويتية لصناعة مواد 
التغليف، مدرس���ة روضة الصاحلني، مركز الرواد لتدريب الشباب 
التابع للهيئة اخليرية اإلسالمية، ش���ركة ماكس لتنظيم املعارض 
واملؤمترات، إدارة األنشطة الرياضية بعمادة شؤون الطلبة � جامعة 

الكويت، ومدرسة الكويت األهلية قسم االحتياجات اخلاصة.

النادي الصحي

يهتم األعضاء مبمارسة التمارين الرياضية حفاظا على رشاقتهم 

الشيخ ضاري الفهد في إحدى املناسبات السابقة

جانب من مضمار سباقات النادي للمسافات الطويلة وفي اإلطار مضمار قفز احلواجز احلديث واملجهز بأفضل املواصفات الدولية


