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اخلرافي وخريبط ولقاء مع مجلة وتلفزيون بولو الشهيرة

اخلرافي وخريبط ميثالن الكويت 
في »احلرس امللكي« في لعبة البولو

شهد امللعب امللكي للبولو 
في بريطانيا حدثــا تاريخيا 
من نوعه عندما متكن حسام 
اخلرافي وسلمان خريبط من 
املشــاركة االســتعراضية في 
نــادي الغارد وملعــب امللكة 
وهمــا ليســا عضويــن فيه، 
حيــث أقــام نصــف النهائي 
باليــوم  وســمي  لبطولــة، 
الكويتــي هنــاك، وحضرهــا 
العديد مــن الضيوف أبرزهم 
رئيس مجلس األمة الســابق 
جاسم اخلرافي وسفيرنا في 
لندن خالد الدويسان والشيخة 
مرمي الصباح والشيخ فيصل 
الصباح ونخبة من الشخصيات 
البريطانيــة في جو احتفالي 
نال إعجاب اجلميع مبن فيهم 
اإلعالم البريطاني الذي أشاد 
بالتجربة والبطولة الكبيرة.

وبهذه املناســبة قال جنم 
البولــو ســلمان خريبط أول 
كويتــي يصنف فــي رياضة 
البولو إنه وزميله في الفريق 
حسام اخلرافي أول كويتيني 
مســجلني فــي احتــاد البولو 
البريطاني حيث قمنا بتجربة 
فريدة من نوعها برعاية يوم 
كامل في نادي الغارد األشهر 
في العالم ورفع علم الكويت 
وهو أمر تاريخــي لم يحدث 
في الســابق وقمنا بالتدريب 
واملشاركة في مباراة جتريبية 
إلعــداد فريــق كويتــي القت 
استحسان جميع احلاضرين، 
مشــيرا إلــى أن الكثيــر مــن 
الكويتيــني ال يعــرف ما هي 
رياضــة وهــو أمــر طبيعي، 
فهنــاك الكثيــر من الــدول ال 
متارس تلك اللعبة وهي قادمة 
بقوة نحو العاملية والشــهرة 
ومن يشاهدها ويقترب منها 
يعشقها ومن األفضل أن يكون 
متواجدا في امللعب ال من خالل 
شاشات التلفاز، الفتا إلى أن 
األمر الصعب الوحيد في تلك 
اللعبة هو عدم تواجد مالعب 

فــي جميع البلــدان. وأضاف 
خريبط أن رياضة البولو فيها 
الكثير من التحــدي واإلثارة 
والقوة أيضا فليست رياضة 
ســهلة كما يصورها البعض 
فهناك بعض التدخالت القوية 
بني اخليل إليقاف تقدم الالعب 
الذي ال ميتلك الكرة لكن الذي 
ميارسونها دائما جتدهم ذوي 
أخالق عالية كمــا أن الالعب 
الذي يقوم بخطأ جسيم يتم 
شطبه من احتاد اللعبة. ومتنى 
خريبط أن تلقى البولو الشهرة 
الكبيرة املتواجدة في بريطانيا 
وأن يكــون الكويــت منتخبا 
وطنيــا ينافس باقي البلدان. 
وشــكر خريبــط فــي نهايــة 

حديثه رئيــس مجلس األمة 
السابق جاسم اخلرافي الداعم 
األكبر له ولزميله في الفريق 
حسام اخلرافي وسفير الكويت 
السيد خالد الدويسان كما شكر 
الشــركات الراعيــة المارتينا 
وشــركة زيــن لالتصــاالت 
وشــركة ام بي سي للساعات 
وشــركة اجلــاز ايفنــت التي 
شاركته بالتسويق محليا بينما 
التســويق اخلارجي كان من 
فكرته وتنظيمه كما أن الشكر 
موصول لنادي غارد على حسن 
االستقبال واإلدارة، مؤكدا ان 
هذا احلدث ســيكون ســنويا 
بإذن اهلل. ودعا خريبط محبي 
اللعبــة إلى التواصل من خالل 
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مجلة »بولو« الشهيرة تضع 
الحدث الكبير في عناوينها 

الرئيسية

وصفت مجلــة بولو الين 
الشــهيرة في صــدر عناوين 
صحيفتها احلدث الكبير الذي 
قام به نادي حرس البولو بـ 
»التاريخي« حيث قالت: إنها 
حقبة زمنية جديدة على وشك 
أن تبدأ بالنسبة لكل من الكويت 
ولرياضة البولو أيضا، حيث 
تشهد الكويت اجتياحا واسعا 
الرياضة  يشبه العاصفة من 
التي عرف على مر الزمان بأنها 
رياضة امللوك: رياضة البولو. 
ويرجع الفضل في هذا احلدث 
التاريخــي إلى شــخصني من 
الوطنيني الكويتيني املتحمسني 
لرياضة البولو، وهما: رئيس 
احتــاد بولو الكويت ســلمان 
خريبط، ورئيس مجلس إدارة 
احتاد بولو الكويت اخلرافي.
وأضافت أنه في الســبت 
املاضي »حني كان علم الكويت 
يرفرف جنبا إلى جنب مع علم 

احتــاد البولو فــوق رؤوس 
الكــرام للصندوق  الضيوف 
امللكي في نادي حرس البولو، 
متكن الالعبان سلمان خريبط، 
الذي يعــد أول عضو كويتي 
في »احتاد بولــو هارنغهام« 
HPA جنبــا إلــى جنــب مــع 
حســام اخلرافي، على ظهور 
حصانيهمــا، لوضع الكويت 

على خارطة البولو العاملي.
وبعد أن جمعــت رياضة 
البولو بني هذين الشــخصني 
ووطدت صداقتهما من خالل 
أصدقاء مشــتركني يعشقون 
رياضــة البولــو، فإنهما اآلن 
يشــعران مبزيــد مــن الفخر 
نتيجــة متكنهما مــن إدخال 
رياضة البولو إلى الكويت بهذا 
الشكل االحتفالي املبجل.ويؤكد 
اخلرافي، وهو الرئيس السابق 
جلمعية املهندسني الكويتيني، 
أنــه على ثقــة مــن قدرتهما 
علــى تعزيــز ودعــم رياضة 
البولــو في الكويت من خالل 
املزج بني خلفياتهما العملية 
واملهنيــة، جنبا إلى جنب مع 
عالقاتهما وشــبكة معارفهما 
املتسعة بني األصدقاء وزمالء 
العمــل، مبا يحقق العديد من 
املكاسب الهامة والدعم لرياضة 
البولو. كذلك يؤكد سلمان أنه 
وحسام يقومان ببناء وإنشاء 
منوذج عمل استثنائي يهدف 
إلى تطوير لعبــة البولو في 
الكويت، مبا يسمح للكويتيني 
من جميع اخللفيات واملشارب 
االجتماعية املختلفة باملشاركة 
في الرياضة وتنميتها بشكل 
إيجابي. وقد أشار مدرب ومدير 
الفريــق الوطني الكويتي في 
رياضــة بولــو، والالعب ذو 

الشهرة العاملية، 
ن  يــا إ

أن  إلــى  هانــت،  »جنجــر« 
»احلمــض النــووي الكويتي 
يعتبــر مناســبا بشــكل تام 
لرياضة البولو. ذلك أن لديهم 
عاطفة جياشة تزيد عن األلف 
سنة جتاه اخليول، كما أنهم 

محاربون عظماء«.
وقد بدا احلماس لرياضة 
البولــو بالفعــل واضحا بني 
الضيوف الكرام، والذين ضموا 
بينهم جاسم اخلرافي )الرئيس 
السابق ملجلس األمة الكويتي(، 
وخالد الدويسان )سفيرنا في 
لندن( والشيخة مرمي الصباح، 
والتي ظلت تراقــب ما يدور 
بكل فخــر حني ارتفــع كأس 
احتاد البولو بالكويت للمرة 
األولــى من قبــل راعي فريق 
لوس لوبــوس الفائز، ديفيد 
لويس. كما مت تقدمي اجلوائز 
أيضــا إلــى ويــل اميرســون 
وإلى نيل هوبــداي، الرئيس 
التنفيذي لنادي حرس البولو، 
من احتاد بولو الكويت، وإلى 
خالد الدويسان )سفيرنا في 
لندن( من إيان »جنجر« هانت، 
اعترافــا مبســاهمته ودعمه 
لرياضة البولو في الكويت. 

إن قوة الفخــر والعاطفة 
اجلياشة والوطنية املتحمسة 
التي تقف وراء هذا املشروع 
الرائــد ال يرقى اليها الشــك، 
ويبدو أن األمــر كذلك أيضا، 
فيما يتعلق ببزوغ فجر البولو 
كرياضة وطنيــة جديدة في 

الكويت.
عبدالعزيز جاسم ٭

جاسم اخلرافي والسفير خالد الدويسان خالل تتويجهما للفرق الفائزة

جاسم اخلرافي والسفير خالد الدويسان في مقابلة مع مجلة بولو

الشيخ فيصل الصباح مع سلمان خريبط

اخلرافي وخريبط خالل احدى الفقرات االستعراضية

حسام اخلرافي وسلمان خريبط حلظة االنطالق

كيف نشأت البولو؟

قوانني اللعبة 

أول مباراة 

٭ البولو )تعني ضرب الكرة بالصواجلة( 
وهي لعبة قدمية جدا ابتدعها الفرس وانتشرت 
في الهند واليابان والصني، ومصر اململوكية. 
وعرف اإلجنليز هذه اللعبة من البنغال في القرن 
الثامن عشــر ووضعوا لها القوانني واألسس 
عام 1875 وانتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء 
العالم. ويعود الفضل في إدخال رياضة البولو 
في الغرب للجنود املدنيني البريطانيني الذين 

كانوا يعيشون في الهند، كما تعتبر األرجنتني 
الدولة الرائدة في اللعبة على مستوى العالم إذ 
مارست فيها اللعبة ألول مرة عام 1877.  وقد 
تولى املغول نقل اللعبة من فارس إلى الشرق، 
وبحلول القرن السادس عشر، ترسخت اللعبة 
فــي الهند على يــد اإلمبراطور بابور وكان قد 
شاع لعبها في الصني واليابان أمدا طويال قبل 
أن تخبو شعبيتها في فترة اتصال الغرب بهذه 

الدول. وبعد عام 1850، اكتشــف 
البحــارة البريطانيــون اللعبة في 
مانيبــور على احلــدود الهندية مع 
بورما، وبعدها أسسوا أول ناد للبولو 
في العالم في سيلشار غربي مانيبور 

وما لبثت أن أسست نواد أخرى. وأقدم 
تلك األندية الذي مازال فاعال هو نادي 

كلكوتا الذي أسس عام 1862.

ومتارس البولو على خيول تدعى البوني 
وهى تعتبر األشــهر قي هــذه اللعبة، ويتم 
تغيير البوني بعد كل شوط، وال يلعب البوني 
الواحد أكثر من شوطني في املباراة الواحدة، 
والتي تتألف من 5 إلى 6 أشــواط قي اللعبة 

عالية األهداف، ومن 4 في املنافسات الصغيرة.
وتتكون فرقة البولو من 4 العبني، وتبلغ 
مســاحة ميدان البولو حوالــي 275×180 م، 
تقسم اللعبة إلى أشواط يستغرق كل شوط 
7 دقائق ونصف، وتسجل األخطاء ويعاقب 

عليهــا إذا عبر أحــد الالعبني جانب 
الالعب اآلخر بصورة خطيرة أو إذا 
ضربه، ويسمح بإبعاد اخلصم عن 
الكرة أو تثبيت عصاه في مكانها 

إلعاقته عن ضرب الكرة.

أقيمت أول مباراة للبولو بني التركمان 
والفرس مسجلة في التاريخ عام 600 قبل 
امليالد، وفاز التركمان بها، وفي القرن الرابع 

بعد امليالد تعلم ملك الفرس سابور الثاني 
اللعبة وهو في الســابعة من عمره، وفي 
القرن الـ 16 أقام الشــاه عباس الكبير في 

عاصمتــه أصفهان ملعبا لهــا بطول 300 
ياردة وبأعمدة مرمى تفصل بينها مسافة 

8 ياردات.

أول كويتيني 

على امللعب امللكي

جاسم اخلرافي مع حسام اخلرافي وسلمان خريبط وإيدي عواضة

جاسم اخلرافي يسلم قائد الفريق الفائز كأس البطولة

علم الكويت يرفرف في نادي غارد امللكي ومن خلف املقاعد امللكية


