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سمير بوسعد
تقف محطة االبداع ملنتجع صحارى 
كويت للغولف في ختام احللقة الثالثة 
واألخيرة اليوم، حيث تسلط »األنباء« 
الضوء على اجلان����ب الرياضي في 
املنتجع وتتناول »زهرة« نشاطاته 
التي  الغولف  الرياضية وهي لعبة 
اقترنت باسم املنتجع وباتت العالمة 
الفارقة رياضيا فيه، ألنه استقطب 
أفضل البطوالت في الكويت، السيما 
بطولة »مرس����يدس« التي يتنافس 
لنيل كأسها خيرة الالعبني املنتمني 
الى عمالء ش����ركة البشر والكاظمي 
»مرسيدس بنز« في الكويت، لتؤكد 
البطول����ة على أهمية ودور املنتجع 
في تلبي����ة طموح ورغب����ات كبار 
املوظفني في الشركة وتفتح الباب أمام 
الشركات األخرى الراغبة في تنظيم 
مثل هذه البطوالت حتت إشراف أحد 
اللعبة من مدربني  املتخصصني في 

ومنظمني لها.
كما تتميز اللعبة بوجود أكادميية 
لتعليم الصغ����ار وتقدمي كل فنون 

اللعبة لهم، وتنشئتهم بشكل صحيح 
على قواعد وطرق ومهارات الغولف 
التي ستأخذ منحى جديدا في املستقبل 
من خالل فتح الباب امام الش����باب 
الكويتي احملب للعبة ليكونوا ضمن 
البطوالت املقبلة التي تنوي تنظيمها 

إدارة املنتجع والشركة املالكة له.
اإلدارة نظمت في مارس  وكانت 
2008 بطولة »كأس مرسيدس« حيث 
انتهت منافس����ات كأس مرسيدس 
لبطولة الغولف والتي اقيمت في نادي 
صحارى للغولف بتنظيم متميزة من 
شركة البشر والكاظمي التي احتفلت 
بالعام احلادي عش����ر من تنظيمها 

لهذا الدوري.
وكانت نهاية مثيرة ملتس����ابقي 
البطولة املتحمسني للحصول على 
املراكز الثالثة األولى ليتس����نى لهم 
فرصة اللعب في نهائي العالم لكأس 
التي استضافتها مدينة  املرسيدس 
شتوتغارت األملانية، وكانت الفكرة من 
هذا الدوري هي جتميع املرسيدس بنز 
والعمالء املهتمني بلعبة الغولف في 

رياضة دقيقة كالهندسة التي تساند 
املاركة. واشتراك 88 من العبي الغولف 
في دوري هذا العام وكانوا جميعهم 
يتنافسون على اجلوائز احلصرية 

واملراكز الثالثة األولى.
وابتدأت املنافسات مبكرا بتسجيل 
املشتركني في النادي وجتميع علب 
الترحيب اخلاص����ة بهم واملمنوحة 
من البش����ر والكاظم����ي، ثم الفطور 
الغولف  التحفيزي لتنشيط العبي 
ومت تقس����يم الدوري الى 3 مراحل 
العطاء فرصة عادلة جلميع املتسابقني 
للفوز باملراك����ز الثالثة األولى وقد 
كان هن����اك ايضا اكثر من 10 جوائز 

للمسكات.
وانطلقت املباريات الساعة 9:30 

في مضمار التحدي في صحارى.
وكانت عيون اجلميع على احلفرة 
4، حيث جائزة املركز االول سيارة 
 slkRoadster املرسيدس بنز الرائعة
واملمنوح����ة م����ن ش����ركة البش����ر 

والكاظمي.
وتأهل الى ش����توتغارت كل من: 

لي، تيڤيز، وسونغ مون تشو. وفاز 
في الدوري باملركز األول في املرحلة 
»أ« الالعب سيو وفاز باملركز الثاني 
في املرحلة »ب« س����وزان انيس����و، 
وفاز باملركز الثاني في املرحلة »ب« 
س����ونغ، واملركز  الثاني في املرحلة 

»ج« مونغ جولي.
الثال����ث في املرحلة  املركز  وفي 
»أ« اندرو كيمب، واملركز الثالث في 
املرحل����ة »ب« يحيى باكير، واملركز 

الثالث في املرحلة »ج« كيم.
البشر  العام لشركة  املدير  وقال 
والكاظمي )مرسيدس بنز( هورست 
نويبر »إننا نش����كر الرع����اة الذين 

اجنحوا مسابقة هذا العام«.
ووجه كلمة شكر خاصة الى الرعاة 
األساسيني للدوري: سفريات جامبو، 
ليبانو، سويس للتأمني، شركة تيفاني 
وشركة زيوت فوكس للمساعدة في 

صنع النجاح العظيم هذا العام.

تصميم ملعب الغولف

ومت تصميم امللعب من قبل املصمم 

العاملي املعروف بيتر هارادين، وهو 
صاحب تصميم عدة مالعب في اخلليج 
مثل ملعب الدوحة في قطر وملعب 

جبل علي في دبي.
وأنش����ئ امللعب تبعا ملواصفات 
دولية روعي فيها إمكانية استضافة 
بط����والت عاملية. ويتك����ون امللعب 
من 18 حفرة، مبع����دل نقاط تكافئ 
70، ومبسافة إجمالية قدرها 6709 
ياردات وستتم إضاءة عدد من احلفر 
ومنطقة التدريب بالفترة املسائية، 
وهذا سيشجع األعضاء على ممارسة 
اللعبة على مدار السنة وخاصة في 

فترة الصيف احلارة.
ويحتوي امللعب على أرض خاصة 
للتدريب مع أكادميية للغولف معدة 

بأحسن الوسائل.
ويق����ع ج����زء من امللع����ب داخل 
حلبة سباق اخليل في نادي الصيد 
والفروسية، مما سيعطي رواد السباق 
امللعب  منظ����را جميال مبس����احات 
اخلضراء والبحيرات املنتشرة فيه.

وروعي ف����ي التصميم اجلانبني 

اجلمال����ي والعملي بحيث ال يحجب 
الرؤية عن متابعي س����باق  امللعب 

اخليل.
كم����ا أن مبن����ى ن����ادي الغولف 
وال�����شاليهات واملنطقة ال������ترفيهية 
ال�����رؤي����ة اخل����الب����ة  تتقاس����م 
املوج����ودة، لكي تعطي أعضاء النادي 
والزوار إح��ساسا مريحا بالوجود 
داخل »جن����ة خضراء« بدل صحراء 

قاحلة.
ولتحقيق هذا الهدف، مت نقل تقريبا 
750000 م3 من الرمال من أجل خلق 
محيط مميز يؤمنه هذا املنظر وبنفس 
الوقت يترك لالعبني جوا تنافس����يا 

كافيا لالستمتاع بلعبتهم.
وأخيرا، إن وجود نادي الغولف 
ضمن نادي الصيد والفروسية يعطى 
ألعضائه فوائد إضافية، بحيث باالمكان 
الحقا أن تتوافر لهم عروض خاصة 
تتضمن االشتراك في عدة نشاطات 
يقدمها نادي الصيد والفروسية مثل 

ركوب اخليل والرماية.
يعتبر مبنى ن����ادي الغولف من 

أهم مرافق املشروع ملا يحتويه من 
الواجهة  أقس����ام وخدمات ولكونه 
الرئيسية لألعضاء والزوار. فقد متت 
مراعاة أفض����ل املواصفات ملكونات 
املبنى الذي تبلغ مساحته 9500م² 
والذي يحت����وي على: محل جتاري 
في الدور األرضي، ومخصص لبيع 
لوازم ومعدات الغولف وكذالك لوازم 
األنشطة الرياضية األخرى مثل التنس 
واالسكواش، ومطعم متميز ألعضاء 
نادي الغول����ف والنادي االجتماعي 
وضيوفهم، وكوفي ش����وب ومقهى 
وسناك بار مفتوح جلميع أعضاء نادي 
الغول����ف، وصالة اجتماعية خاصة 
بأعضاء فريق الغولف، ومكاتب إدارة 
النادي والشركة املستثمرة للمشروع، 
ومنطقة جلوس واستراحات موزعة 
داخ����ل ن����ادي الغولف واألنش����طة 
الرياضية والترفيهية، وفناء � تراس 
خارجي مظلل ويكون مالئما أيضا 
لعمل البارييكيو، ومواقف للسيارات 
� ألعضاء النادي وضيوفهم تتس����ع 

لعدد 200 سيارة.

أكادميية الصغار تعد جيال محبا للغولف بشروط عاملية معرض ملستلزمات لعبة الغولف مبواصفات دولية داخل املنتجع

إحدى املباريات في املنتجع لفئة الكبار من تدريبات االسكواش في املنتجع

اإلسكواش والتنس األرضي وسداسيات الصاالت للكرة وأكاديمية الصغار تؤكد الدور الرياضي للمنتجع

الغولف »زهرة« المنتجع.. و»كأس مرسيدس« عنوان عريض سنويًا


