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مواطن يشارك في املسابقة

هاٍو لتربية احلمام الزاجل

رئيس الرابطة أعلن عن تبرعه بـ 8 سيارات للمتسابقين ولنقل الحمام الزاجل إلى قطر

خالد الصباح يطالب بإشهار ناٍد 
لهواة الحمام الزاجل ودعم مربيه

سنش�ارك في مس�ابقة الملي�ون دوالر ه�ذا العام ف�ي جنوب 
أفريقيا وبعثنا المتس�ابقين وأكث�ر من 100 فرخ م�ن الحمام الزاجل

محمد الدشيش
طالب رئيس رابطة هواية احلمام الزاجل الشيخ خالد سالم الصباح 
باشهار ناد لهواية احلمام الزاجل في الكويت على غرار ما هو حاصل 

في الدول املجاورة والعاملية.
وأشار الى ان هناك مشاكل كثيرة تعوق هواة تربية احلمام الزاجل، 
موضحا انه من هواة تربية احلمام وبدأت معه هذه الهواية عام 1988 
وب���دأ العمل بها عام 1993، ودعا الى تقدمي دعم مادي من قبل الدولة، 
مؤك���دا ان أصحاب هذه الهواية هم من ابناء هذا الوطن يقضون وقت 

فراغهم في هذه املسابقات.
وزاد: انه قدم تبرعا هذا العام من ماله اخلاص مكونا من 8 سيارات، 
سبع منها مقدمة للفائزين وس���يارة هاف لوري كبيرة تنقل احلمام 
املش���ارك الى قطر حيث جتري هذا االسبوع مسابقة تبدأ من منطقة 
س���لوى الى احلدود القطرية على مسافة 600 كيلومتر، وتابع: نحن 
شاركنا في مسابقات في الواليات املتحدة وبلجيكا والصني باالضافة 

الى املشاركات اخلليجية والعربية.
وأوض���ح انه مع كثرة مربي احلم���ام الزاجل يجب ان يكون هناك 
اشهار ناد لهواة احلمام الزاجل وهو مطلب ضروري، وهذا النادي الذي 
نطالب به سيكون املقر الرئيسي ألصحاب هذه الهواية وتنطلق منه 

مشاركاتنا في املسابقات احمللية واخلليجية والعاملية.
وقال الشيخ خالد سالم الصباح: حاليا يجري العمل على قدم وساق 
ألش���هر مس���ابقة في العالم وجائزتها مليون دوالر وبعثنا الى جلنة 
املسابقة املتواجدين حاليا في جنوب افريقيا وأكثر من مائة فرخ من 
فروخ احلمام الزاجل ليتم تدريبها هناك علما أن الدول املشاركة عددها 
يصل في هذه املس���ابقة الى 33 دولة، أما عن أصحاب هذه الهواية من 
املواطنني فكّونوا جلنة حتكيم وأجهزة متطورة ملعرفة الفائز باملسابقات 
وحتى الطير املشارك يتم تركيب شريحة مربوطة بالقمر الصناعي عن 

مكان وجوده واملسافة التي طار فيها والسرعة التي وصل فيها.

جلنة التحكيمالشيخ خالد سالم الصباح يطالب بناد لهواة احلمام الزاجل

تداول في جلنة التحكيم

الشيخ خالد سالم الصباح متحدثا للزميل محمد الدشيش

)محمد ماهر(مجموعة من السيارات التي تبرع بها الشيخ خالد الصباح
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