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نشاطات النادي / إجنازات رائعة ألبطال الكويت في املشاركات اخلارجية / أضواء على بطوالت النادي احمللية

حلبة جابر األحمد الدولية

تستضيف البطولة العربية للدراجات النارية
للعـام الثــاين على التـوالـي

أنشـــطة النــــادي داخــــل حلبـــــة جابــــــر األحمــــد الدوليـــــة



       من كلمات النطق ال�صامي ل�صيدي �صاحب ال�صمو امري البالد ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابرال�صباح حفظه اهلل ورعاه حني قال : 

     “ وان كنا نتحدث عن الأمن وامل�صتقبل ، فاإن اأبناءنا ال�صباب ركيزة الأمن ومادة امل�صتقبل ، وهم املد املتجدد ، والطاقة املحركة للحا�صر 

وامل�صتقبل ، والعقـــول والنفــــو�س اآنية ل تظل فارغة اأبدًا واذا مل ميالأها الفكر الإيجابي امل�صتقيم ، مالأتها الأفكار امل�صوهة والهدامة ،  وهذه 

اأمانة كربى ي�صرتك فيها الأ�صرة واملدر�صة ، وامل�صجد والنادي ، وموؤ�ص�صات املجتمع قاطبة ، وعلينا اأن نوليها جل اهتمامنا ورعايتنا “.

اأعيننا النطق ال�صامي حل�صرة �صاحب ال�صمو ونويل جل  اإننا بالنادي الكويتي الريا�صي لل�صيارات والدراجات الآليه ن�صع ن�صب         

اإهتمامنا ب�صريحه ال�صباب من خالل العمل على توفري م�صامري اآمنه ملمار�صه هوياتهم املف�صله  ولتفريغ طاقاتهم واإبعاهم عن خماطر 

الطرق واإيقاف تعري�س اأنف�صهم واأرواح الآخرين للخطر ، وقد مل�صنا من والدنا وقائد م�صريتنا حني ت�صرفنا بلقائه اإهتمام �صموه ومتابعته 

مل�صريه النادي وتنامي دوره يف اإحتواء ال�صباب والعمل على جذبهم للم�صاركه يف بطولت ريا�صه ال�صيارات والدراجات ، مما اأعطانا دافعا 

معنويا قويا وعملنا على الرتكيز يف خطابنا التوعوي املوجه لأبنائنا ال�صباب  باأن لل�صرعه مكانها وامل�صاركة حتت مظلة النادي �صوف  تتيح 

لهم الت�صابق وال�صرعة على م�صامري حلبه جابر الأحمد لل�صيارات والدراجات التي اأن�صاأها النادي مبوا�صفات اأمن و�صالمه دوليه ، وكل 

ذلك يتم حتت اإ�صراف متخ�ص�صني موؤهلني يهدفون ل�صقل املواهب الواعدة والعمل على تاأهيلهم للم�صاركة بفريق ميثل دولة الكويت يف 

املحافل الدوليه وحتقيق اإجنازات باإ�صم وطننا الغايل ، كما يعمل النادي بالتعاون مع اجلهات احلكومية التي لها عالقة مبا�صرة يف تنظيم 

البطولت ممثله يف وزاره الداخلية  والإدارة العامة لالإطفاء والإ�صعاف اإىل جانب التغطيه الإعالميه.

       انه من ال�صروري اأخذ العربة من الإجنازات التي حتققت لأ�صقائنا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي الذين �صبقونا يف التخطيط 

والتنفيذ فاأ�صبحت حلبات ) لو�صيل يف قطر ومر�صى يا�س باأبوظبي والرمي باململكة العربية ال�صعودية و�صخري مبملكة البحرين والإوتودروم 

يف دبي ( قبلة لأبطال العامل بريا�صة ال�صارات والدراجات بعد اأن اإعتربتها الإحتادات الدولية املعنية من اأف�صل احللبات على م�صتوى العامل 

لتقام عليها البطولت الدولية ، ويوؤمها الآلف من ال�صباب اخلليجي العا�صق ل�صباقات ال�صرعة.

       لذلك يجب ان نعمل جميعا يدا  بيد وان تتظافر كافة اجلهود الر�صمية وال�صعبية لإن�صاء حلبات خا�صه بريا�صه ال�صيارات والدراجات 

بجميع حمافظات دولتنا احلبيبة لتلبي حاجه ال�صباب ورغباتهم يف ممار�صه ريا�صتهم املف�صله داخل م�صامري اآمنه ، ومع اإدراكنا الكامل 

النادي لإطالق حمله توعويه �صامله  الآمنة فقد عمد  ال�صيارات والدراجات  الوعي بريا�صة  اإي�صال ون�صر  باأهمية دور و�صائل الإعالم يف 

للمحافظة على اأرواح ال�صباب وجذبهم واإحتوائهم �صمن اإ�صرتاتيجية �صاملة ي�صارك يف تنفيذها كافة اجلهات احلكومية والأهلية التي لها 

عالقة بقطاع ال�صباب من خالل برامج توعية متتد عرب حمافظات دولة الكويت املختلفة ومن خالل و�صائل التوا�صل الإجتماعي واملنتديات 

والأماكن العامة وكافة املرافق التي يتواجد فيها ال�صباب من خمتلف الأعمار اإ�صافة اإىل تدعيم دور الأ�صرة يف توجيه الأبناء وت�صجيعهم 

لالإن�صمام للنادي كما �صت�صاهم احلملة يف بث روح التفاوؤل يف نفو�س اأبنائنا وغر�س مبادىء اإحرتام القانون والعمل اجلماعي لبناء م�صتقبل 

زاهر لكويتنا احلبيبة .

       واإننا اإذ نوؤكد على ان النادي يعتمد �صيا�صة ال�صفافية والباب املفتوح والتعاون مع اجلميع و�صنويل اإهتمامنا بكافة الإقرتاحات والأفكار 

التي تردنا وت�صاهم يف تطوير ريا�صة ال�صيارات والدراجات ، وغاية املنا خدمة اأبناء كويتنا احلبيبة وامل�صاهمة يف اإبراز الوجه احل�صاري 

للريا�صة الكويتية مع خال�س اأمنياتنا ان يرفع علم الكويت يف دوره الألعاب الأوملبيه بلندن �صيف 2012.
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وأكاديمية تؤهل األبطال 
حلبة البروكارت الوحيدة في الكويت 
بمواصفات دولية
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الكارت  �صباقات  لع�صاق  اإنتظار  طول  بعد 

�صلم  يف  للم�صي  الأوىل  اخلطوة  تعترب  التي 

جنح   ، والدراجات  ال�صيارات  بريا�صة  التطور 

والدراجات  لل�صيارات  الريا�صي  الكويتي  النادي 

داخل  الدولية  الربوكارت  حلبة  باإفتتاح  الآلية 

للنادي  التابعة  الدولية  الأحمد  جابر  حلبة 

الدائري  الطريق  على  الفروانية  حمافظة  يف 

ال�صاد�س وذلك يف اإطار خطط وبرامج التطوير 

التي و�صعها جمل�س اإدارة النادي جلذب ال�صباب 

والدراجات  ال�صيارات  لريا�صة  املحب  الكويتي 

حتت مظلته ليمار�س هوؤلء ال�صباب هوايتهم يف 

اأماكن وحلبات جمهزة ب�صروط الأمن وال�صالمة 

بعيدا عن الطرقات العامة.

مت اإن�صاء احللبة على م�صاحة 80000 مرت مربع 

للموا�صفات  طبقا  احللبة  ت�صميم  مت  حيث 

الدويل  الإحتاد  ال�صادرة عن  الدولية  واملقايي�س 

م�صار  طول  يبلغ  حيث   CIK الكارت  ل�صباقات 

الت�صميم  يف  روعي  وقد   ، مرت   1200 امل�صمار 

كافة �صروط الأمن وال�صالمة للمت�صابقني بكافة 

اأو اأ�صحاب اخلربة ، كما  فئاتهم �صواء املبتدئني 

تتميز احللبة باإن�صيابية رائعة وم�صارات تناف�صية 

على اأعلى م�صتوى حيث يتطلب اإجتياز امل�صمار 

يف  املتمر�صني  للمت�صابقني  خا�صة  عالية  مهارة 

قيادة �صيارات الكارت.

وقد حر�س النادي من خالل القائمني على اإدارة 

احللبة من اإداريني وفنيني على تكوين قاعدة من 

لتدريبهم  ال�صن  �صغار  خا�صة  الهواة  ال�صائقني 

للم�صاركة  الدولية  لل�صروط  طبقا  وتاأهيلهم 

بالبطولت  النادي  منتخبات  مع  م�صتقبال 

الإقليمية والدولية لذا فقد مت اإفتتاح اأكادميية 

�صنوات   6 عمر  من  الهواة  لتعليم  متخ�ص�صة 

لغاية 12 �صنة اأ�صول القيادة الآمنة على امل�صمار 

اإفتتاح  ، ومنذ  �صيارات خا�صة لهم  اإ�صترياد  ومت 

الراغبني  من  ع�صرات  اإ�صتقبال  مت  الأكادميية 

وكان   ، الكارت  �صباقات  يف  م�صتواهم  بتطوير 

اأبنائهم  بت�صجيل  الأمور  اأولياء  اإهتمام  لفتا 

اإح�صار هم ب�صكل  يف الأكادميية وحر�صهم على 

منتظم طوال اأيام الدورات التي تنظم اأ�صبوعيا 

يتم  م�صتوى  لإختبار  املتدرب  خاللها  يخ�صع 

بعده تقييم الأداء لإجتياز امل�صتويات املتتالية يف 

التدريب.

هذا وت�صتقبل احللبة حمبي �صباقات الكارت من 

ال�صائق  يح�صل  حيث  يوميا  والعائالت  ال�صباب 

وال�صروط  اللعبة  لقوانني  �صرح  على  املبتدىء 

الواجب الإلتزام بها خالل وجوده داخل امل�صمار ، 

وميكن الإطالع على تفا�صيل الدورات التدريبية 

الإلكرتوين                                                                                        املوقع  زيارة  داخل احللبة من خالل 

. ) www.prokartkw.com (

الإ�صتعدادات النهائية للفرق قبل البداية.

أملشاركني يف أول بطولة على حلبة بروكارت 
عند خط اإلنطالق.

اإلستثمار يف مستقبل صغار السن لتخريج 
متميزين وتأهيلهم للبطوالت العاملية.
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جتاوب كبري إجتماعيًا من قبل أولياء األمور من 
خالل تسجيل أبنائهم يف أكادميية بروكارت.
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إحدى احلصص التدريبية ألكادميية بروكارت.
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رالي الكويت الدولي 2010  
بطولة الشرق األوسط للراليات

رالي الكويت الدولي 
عاد كما كان األفضل على

المستوى اإلقليمي 
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الجولة الثانية من بطولة الشرق األوسط للراليات 
رالي الكويت الدولي 2010  

 2010/ 3/ 6-4
نظم النادي اجلولة الثانية من بطولة ال�صرق الأو�صط للراليات والتي اأقيمت على 

ار�س الكويت  خالل الفرتة من 4-2010/3/6  حتت رعاية �صمو رئي�س جمل�س الوزراء 

ال�صيخ نا�صر املحمد الأحمد ال�صباح.

وبكل فخر واإعتزاز ثمن جمل�س الإدارة الدور الكبري الذي �صاهم به رئي�س واأع�صاء 

جمل�س اإدارة نادي الرماية الكويتي يف اإجناح الرايل الدويل من خالل ت�صخري 

اإمكانيات النادي من من�صاآت اإ�صت�صافت فعاليات البطولة ، حيث مت تخ�صي�س املقر 

الإعالمي اخلا�س بنادي الرماية ليكون املقر الرئي�صي ملكتب الرايل ومكتب ال�صحافة  

وبعد عملية الفح�س الفني لل�صيارات �صدرت لئحة الإنطالق وبعدها اإنطلقت 

الفرق امل�صاركة من من�صة الإنطالق الر�صمية من اأمام الأبراج  باإجتاه مراحل مت 

اإختيارها بعناية لتطابق املوا�صفات الدولية وبعد نهاية الرايل ا�صاد امل�صاركون 

وم�صئولوا الحتاد الدويل بنجاح النادي بامتياز يف تنظيم هذا الرايل من كافة 

النواحي الفنية والدارية، وجاءت النتائج النهاية كالتايل : 

السيارة         التوقيت السائق / املساعد    اجلنسية   املركز  

ثانية دقيقة ساعة               

1  10  30 فورد فيستا اس 2000   خالد القامسي / مايكل اور   اإلمارات/ بريطانيا  األول  

1  10  38 سكودا فابيا اس 2000   راشد الكتيب / خالد الكندي   اإلمارات/ اإلمارات  الثاين  

1  14  06 سوبارو امربيزا    خالد السويدي/ نيكي بيش   قطر / بريطانيا  الثالث  

1  14  47 سوبارو امربيزا    عبداهلل القامسي /ستيف النكسرت  اإلمارات/ بريطانيا  الرابع  

1  16  37 بيجو 207 اس 2000   يزيد الراجحي /ماثيو بوميل   السعودية / فرنسا  اخلامس 

1  16  40 سوبارو امربيزا    محد بن عيد آل ثاين/ عارف يوسف  قطر / اإلمارات  السادس 

1  17  50 ميتسوبيشي ايفو 9   الكويت / الكويت  عصام النجادي / انور الشراح  السابع  

1  17  57 سوبارو امربيزا    السعودية/ السعودية  امحد الصبان / عمرو  رفاعي  الثامن  

1  18  21 ميتسوبيشي ايفو 9   األردن / اسبانيا  مازن تنتش / كارلوس ديل باريو  التاسع  

1  19  31 ميتسوبيشي ايفو 9   الكويت / الكويت  مشاري الظفريي / فارس الظفريي  العاشر  
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بطولة الكويت للراليات  
تستمر البطوالت المحلية
في إبراز أبطال جدد
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الجولة السادسة واألخيرة 
من موسم  2009/2008

نظم ن�صاط الراليات بالنادي اجلولة ال�صاد�صة الأخرية من بطولة الكويت للراليات 

حيث انطلقت فعاليات ال�صباق يف املنطقة ال�صحراوية الواقعة يف ال�صبية طريق 

جال الزور – املطالع  وجاءت النتائج النهائية كالتايل:

التوقيت السائق / املساعد     املركز  

0:18:36 صالح بن عيدان / عبدالعزيز ابل   األول  

0:18:45 مشاري أمحد الظفريي / فارس الظفريي  الثاين  

0:19:49 مفيد مبارك / سعد املليفي    الثالث  

التوقيت السيارة    السائق / املساعد     املركز  

ساعة دقيقة  ثانية             

00  46  15 ميتسوبيشي إيفو 9  مشاري الظفريي / مبارك الظفريي   األول  

00  48  44 ميتسوبيشي إيفو 3  علي املال /ناصر مفلح املطريي   الثاين  

00  49  34 ميتسوبيشي إيفو 8  مشاري السبيت / مساعد الشايع   الثالث  

00  52  48 ميتسوبيشي إيفو 8  يوسف الظفريي/ ناصر مضحي الظفريي  الرابع  

00  54  56 ميتسوبيشي إيفو 8  فهد أشكناين / حممد فاضل عبدالرضا  اخلامس 

1  02  30 سرتوين ساكسو  عبداهلل اهلاجري / عثمان همدر   السادس 

الجولة األولى من موسم  2010/2009

�صهد جممع 360 الإنطالق الر�صمي للرايل حيث اأعطى ال�صيخ اأحمد ال�صباح – 

رئي�س  النادي  ا�صارة انطالق فعاليات اجلولـة الأوىل من بطولة الكويت للراليات 

والتي اقيمت يف املنطقة ال�صحراوية الواقعة بني ج�صر اجلهراء وطريق ال�صبية 

وجاءت النتائج النهائية كالتايل: 

بطولة الكويت للراليات
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الجولة الثانية من موسم  2010/2009

يف ظل الأمطار الغزيرة �صهدت فعاليات اجلولة الثانية  من بطولة الكويت املفتوحة 

للراليات والتي نظمها النادي عديد من املفاجاآت والأحداث التي زادت من روح 

التناف�س  بني امل�صاركني بالرايل والتي جرت فعالياتها يف املنطقة ال�صحراوية الواقعة 

بني وزارة ال�صحة و القهوة ال�صعبية وجاءت النتائج كالتايل: 

الجولة الثالثة من موسم  2010/2009

جرت فعاليات اجلولـة الثالثة من بطولة الكويت للراليات يف املنطقة ال�صحراوية 

الواقعة بعد فرو�صية اجلهراء على طريق ال�صاملي وجاءت النتائج كالتايل: 

السائق/ املساعد      التوقيت املركز  

دقيقة ثانية         

53  51 مشاري الظفريي/ فارس الظفريي  األول  

54  32 ميشيل صاحل / خالد خليفة   الثاين  

57  19 علي املال / ناصر املطريي   الثالث  

السائق املركز  

مشاري الظفريي املركز األول 

أمحد الظفريي املركز الثاين 

بطولة الكويت للراليات
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الجولة الرابعة 
من موسم  2010/2009

جرت فعاليات اجلولـة الرابعة من بطولة الكويت للراليات يف املنطقة ال�صحراوية 

الواقعة على ميني ج�صر اجلهراء بني حممية الطيور وطريق ال�صبية وجاءت النتائج 

كالتايل: 

الجولة الخامسةمن موسم  2010/2009

الجولة األولى من موسم  2011/2010

اإحت�صنت حلبة جابر الأحمد الدولية لل�صيارات والدراجات التابعة للنادي الكويتي 

الريا�صي لل�صيارات والدراجات الآلية فعاليات اجلولة الأخرية من بطولة الكويت 

للراليات املحلية والتي جرت على م�صمار ال�صوبر �صب�صيل بحلبة جابر الأحمد الدولية  

فبم�صاركة �صبع فرق اإنطلقت فعاليات الرايل بطول املرحلة اخلا�صة الإ�صتعرا�صية البالغ 

طولها حوايل 3.500 كيلو مرت ومت اإعادتها اأربع مرات وجاءت النتائج كالتايل: 

السائق/ املساعد        التوقيت املركز  

دقيقة ثانية         

34  20 مشاري الظفريي/ فارس الظفريي  األول  

35  21 ميشيل صاحل / خالد خليفة   الثاين  

37  45 فهد أشكناين / حممد فاضل   الثالث  

39  32 مبارك الظفريي/ سامل الظفريي  الرابع  

39  43 عبداهلل اهلاجري / عثمان همدر  اخلامس 

السائق/ املساعد        التوقيت املركز  

               ثانية  دقيقة

14  44 مشاري الظفريي/ فارس الظفريي   األول  

15  45 حممد الظفريي / عبدالعزيز الظفريي  الثاين  

16  08   ` جاسم املقهوي / سامل حممد  الثالث  

16  16 فهد اشكناين/ حممد فاضل    الرابع  

16  43 صاحل حسني / حسني عبدالرضا   اخلامس 

16  47 عبداهلل اهلاجري / عثمان همدر   السادس 

التوقيت السيارة    السائق / املساعد    املركز  

ساعة دقيقة  ثانية            

0  42  04 ميتسوبيشي إيفو 9  مشاري الظفريي/ نواف العنزي  األول  

0  48  32 ميتسوبيشي إيفو 8  فهد أشكناين / حسني غضنفر  الثاين  

0  51  43 سرتوين ساكسو  عبداهلل اهلاجري/ عثمان همدر  الثالث  

0  53  05 جيب شريوكي   سلمان أمان / حسن همدر   الرابع  

بطولة الكويت للراليات

جرت فعاليات اجلولـة الوىل من بطولة الكويت للراليات يف منطقة كاظمة على 

طريق ال�صبية وجاءت النتائج كالتايل: 
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بطولة اإلستعراض الحر      
طاقات مخفية  
ومتعة القيادة بأمان
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نشاط اإلستعراض الحر 
للسيارات الرياضية والدريفتنغ

ال�صباب  اإ�صتقطاب جموع  النادي يف  املنظمة وجناح  ال�صيارات  بريا�صة  الوعي  تنامي  مع 

وحلر�س   ، ينظمها  التي  البطولت  يف  للم�صاركة  والدراجات  ال�صيارات  لريا�صة  املحب 

اخلا�س  الريا�صي  الن�صاط  تركيبة  اخللل يف  مواطن  على مالم�صة  النادي  اإدارة  جمل�س 

املهارات  اإ�صتعرا�س  اإيجاد م�صاحة من احلرية يف  باأن  والدراجات تبني  ال�صيارات  بريا�صة 

للهواة واملحرتفني �صيمثل القفزة النوعية يف عملية التعاون املثمر بني النادي واجلهات 

ال�صرعة  الناجتة عن  الطرق  للتقليل من حوادث  الداخلية  وزارة  راأ�صها  احلكومية وعلى 

ي�صبب  ال�صكنية مما  الأحياء  داخل  الإ�صتعرا�س  كبري من ظاهرة  ب�صكل  وللحد  الفائقة 

النادي  دعا  مما  ج�صيمة  باأ�صرار  واملرافق  املن�صاآت  وي�صيب  للعوائل  حمدود  غري  اإزعاجا 

لل�صيارات  احلر  الإ�صتعرا�س  ل�صباقات  الأغرا�س  املتعدد  م�صمار  اإفتتاح  يف  لالإ�صراع 

الريا�صية والدريفتنغ والأوتوت�صت والذي اإن�صىء على م�صاحة اإ�صفلتية اإجمالية وقدرها 

(10000( مرت مربع فقط ع�صرة اآلف مرت مربع وروعي يف ت�صميمها تطبيق كافة �صروط 

و�صائل  توفري  بغر�س  ال�صيارات  لريا�صة  الدويل  الإحتاد  من  املعتمدة  وال�صالمة  الأمن 

الأمان للمت�صابقني واجلمهور على حد �صواء ومت ان�صاء مرافق م�صاندة للمراقبة والتوجيه 

بالإ�صافة للمدرجات اخلا�صة باجلمهور.

ل�صباقات  املحب  ال�صباب  فئة  بني  الوعي  ون�صر  الفائدة  تعميم  على  النادي  حر�س  وقد 

ال�صرعة وتعاون مع وزارة الإعالم ممثلة بالقناة الثالثة الريا�صية بتلفزيون دولة الكويت 

الفائدة ويتمكن  لتعم  الهواء مبا�صرة  الإ�صتعرا�س احلر على  �صباقات  ومت نقل فعاليات 

من لي�صتطيع احل�صور ملوقع احللبة الإ�صتمتاع باجلو التناف�صي ال�صيق وليطماإن اأولياء 

الأمور اإىل اأن اأبنائهم يف اأيدي اأمينة ت�صاهم يف �صقل مواهبهم حتت اإ�صراف متخ�ص�صني 

يطبقون �صروط الأمن وال�صالمة الدولية.

اأما �صباقات الدريفتنغ التي تعتمد على املهارة يف القيادة داخل م�صار حمدد يتوجب على 

املت�صابق اجتيازه بال�صكل العادي والعك�صي دون اإرتكاب اأخطاء ويتم احت�صاب النقاط على 

اأ�صا�س الإندفاع ال�صليم داخل املنعطفات وباإجتاهات خمتلفة دون مل�س الأقماع البال�صتيكية 

املوزعة على طول م�صار ال�صباق الذي يتغري يف كل �صباق لزيادة ن�صبة ال�صعوبة ولإختبار 

القدرة واملهارة لدى امل�صاركني ، علما باأن هذا النوع من ال�صباقات يجتذب اأعداد كبرية من 

امل�صتقبل  النادي لتنفيذها يف  ال�صباب املتعط�س للمناف�صة وهناك خطط تطوير ي�صعى 

على  ودولية  اإقليمية  بطولت  لإ�صت�صافة  املنا�صبة  املالية  الإعتمادات  توفر  بعد  القريب 

احللبة التي اأ�صاد بها كل املراقبني واملهتمني باأن�صطة ريا�صة ال�صارات والدراجات الذين زاروا 

املوقع واأثنوا على اجلهود الكبرية التي بذلها النادي لنطوير ريا�صة ال�صيارات والدراجات 

يف دولة الكويت.  
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سباقات األوتوتست
يقام هذا النوع من ال�صباقات على حلبة اإ�صفلتية مب�صارات متعرجة ويتم توزيع ال�صيارات 

، وتتلخ�س فكرة ال�صباق يف  امل�صاركة على فئات حتدد على ح�صب �صعة حمرك كل منها 

مل�س  عند  اأخطاء حتت�صب  وباأقل  وقت  باأ�صرع  احللبة  مل�صار  املت�صابقة  اأو  املت�صابق  اإجتياز 

اأي من العوائق التي ي�صعها املنظمون داخل امل�صمار وكل مت�صابق يح�صل على فر�صتني 

لكل م�صرتك  بال�صيارات اخلا�صة  امل�صاركة   ، لل�صباق  العام  بالرتتيب  اأف�صلها  له  حتت�صب 

اإمكانيات كل  اإختبار  وي�صرتط فيها و�صع حزام الأمان وخوذة على الراأ�س. باإخت�صار هو 

م�صرتك بالقيادة و�صرعة البديهة بالتعامل مع ال�صبارة داخل امل�صمار.

وملا كان هذا النوع من ال�صباقات موجه جلميع فئات املجتمع م�صتعملي الطرقات العامة 

من حاملي رخ�س القيادة حر�س النادي الكويتي الريا�صي لل�صيارات والدراجات الآلية على 

تنظيم بطولة �صنوية من عدة جولت ليزداد التناف�س ال�صريف خا�صة واأن تلكا ل�صباقات 

حتمل �صفة العائلية فكل اأفراد الأ�صرة  احلاملني لإجازات القيادة ميكنهم امل�صاركة بفريق 

متكامل اأو ب�صكل فردي ، وقد �صاهم يف اإجناح البطولت لهذا النوع من ال�صباقات اإفتتاح 

احللبة متعددة الأغرا�س داخل حلبة جابر الأحمد الدولية على الطريق الدائري ال�صاد�س 

حيث جهزت هذه احللبة بكل �صروط الأمن وال�صالمة املعتمدة دوليا من الإحتاد الدويل 

لريا�صة ال�صيارات ، كما �صاهمت جهات حكومية عديدة يف اإجناح تنظيم البطولت مثل 

وزارة الداخلية من خالل ح�صور رجال الأمن حلفظ النظام والإدارة العامة لالإطفاء واإدارة 

الطوارىء الطبية اإىل جانب و�صائل الإعالم املختلفة من �صحافة واإذاعة وتلفزيون وقنوات 

ف�صائية خا�صة.
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بطولة جابر األحمد الدولية
 للسيارات والدراجات
2010/ 4 / 24 - 21
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بطولة جابر األحمد الدولية
 للسيارات والدراجات
2010 / 4 / 24 - 21

من  الثانية  اجلولة    – النارية  للدراجات  الدولية  الأحمد  جابر  بطولة  فعاليات  اإنطلقت 

يوم اجلمعة  الواحدة ظهر  الكويت يف  اأبراج  النارية من حتت  للدراجات  العربية  البطولة 

2010/4/23 مب�صاركة الوفود الر�صمية للدول امل�صاركة وم�صئويل الإحتاد العربي للدراجات 

النارية.

الثانية  ال�صاعة  متام  يف   –  ) )الإندورو  الرملية  للدراجات  الت�صفيات  فعاليات  انطلقت 

والن�صف.من ظهر يوم اجلمعة 2010/4/23، على امل�صمار املعد للبطولة بحلبة جابر الأحمد 

الدولية يف حمافظة الفروانية .

انطلقت فعاليات الت�صفيات للدراجات الرباعية ATV– يف متام ال�صاعة  الرابعة م�صاء يوم 

اجلمعة 2010/4/23.، على امل�صمار املعد للبطولة بحلبة جابر الأحمد الدولية يف حمافظة 

الفروانية. 

اأنطلقت فعاليات بطولة �صباق الكارت يف متام ال�صاعة اخلام�صة والن�صف ع�صر يوم اخلمي�صي 

املوافق 2010/4/22 على احللبة الإ�صفلتية املتعددة الأغرا�س .

يتم  �صباقني  على  الرباعية  والدراجات  الرملية  للدراجات  الإندورو  �صباق  فعاليات  توزعت 

يف  وكل  واملنتخبات  الأفراد  م�صتوى  على  بالبطولة  الفائز  حتديد  نحو  توقيتهما  جتميع 

الفئة التي ي�صارك فيها.

ا�صتدت املناف�صة بني املتخبات امل�صاركة خا�صة مع الفرق الأوربية التي متلك خربة كبرية يف 

ال�صباقات الدولية.

حقق املنتخب املغربي املركز الأول على ترتيب املنخبات تاله املنتخب الإماراتي وجاء املنتخب 

الكويتي باملركز الثالث وحل املنتخب ال�صعودي رابعا.

اإ�صتطاع البطل الإيطايل اأبي�صاندرو ديبوتيني حتقيق املركز الأول على الرتتيب العام وجاء 

مواطنه ديغو مونديني ثانيا وحل الربيطاين جيم�س والت�صون ثالثا.

مت نقل فعاليات البطولة على الهواء مبا�صرة عرب القناة الثالثة لتلفزيون دولة الكويت.

�صهد البطولة جماهري غفرية من حمبي ريا�صة الدراجات الرملية والرباعية.

اأقيم حفل توزيع اجلوائز يف فندق كراون بالزا م�صاء يوم ال�صبت 2010/4/24 بح�صور �صعادة 

رئي�س جمل�س الإدارة ال�صيخ اأحمد الداود ال�صباح وجميع اأع�صاء الإحتاد العربي للدراجات 

النارية وروؤ�صاء الوفود امل�صاركة .
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بطولة الكويت 
للدراجات الرملية 
) الموتوكروس (  
تزايد كبير في أعداد مرتادي 
حلبة الموتوكروس الدولية
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الجولة األولى من موسم 2010/2009 

الجولة الثانية من موسم 2010/2009 
جرت فعاليات بطولة املوتوكرو�س بحلبة الدراجات الرمليـة ) املوتوكرو�س ( بحلبة جابر الأحمد الدولية  

ومبوا�صفات  دولية تطابق �صروط ال�صالمة الدولية وفق لوائح الحتاد الدويل وممار�صــة هوايتهــم بكل 

�صــالمة واأمــان بعــيدا عن املخاطر وجاءت النتائج كالتايل: 

نظم النادي اجلولة الثانية من بطولة املوتوكرو�س وبعد النجاح الذي حققـته اجلولـة الأوىل  من اإقـبال 

جماهــريي حتفـز املتـ�صابقني باأداء العـرو�س ال�صتعرا�صية داخل احللبة ، وقامت املناف�صة بني املت�صابقني 

لت�صجيل اكرب عدد من النقاط  لإحراز املركز الأول وجاءت النتائج كالتايل: 

جمموع النقاط املركز   اإلسم    م 

50 االول   فيصل بن عوض   1

  44 الثاين   عبداهلل الغامن    2

40 الثالث   ماسيو     3

جمموع النقاط املركز   اإلسم    م 

31 االول    سليمان جنيب املسلم    1

30 الثاين    خالد البحر     2

27 الثالث    طارق احلطاب    3

النتائج النهائية لفئة اهلواة

النتائج النهائية لفئة املبتدئني

جمموع النقاط املركز   اإلسم     م 

47 االول    فيصل بن عوض     1

47 الثاين   عبداهلل الغامن      2

38 الثالث    سليمان جنيب املسلم     3

النتائج النهائية لفئة اهلواة

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(
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الجولة الثالثة من موسم 2010/2009

الجولة الرابعة من موسم 2010/2009

اأقيمـت اجلـولة الثالثة من فعاليات بطولة الكويت ل�صباق الدراجات الرملية  ) املوتوكرو�س ( التي نظمها 

ن�صاط الدراجات الرملية بالنادي    و�صهد ال�صباق اإقبال جماهريي كبري واحرتام اللوائح الفنية الدولية 

التي تطبقها اللجنة املنظمة واأداء املت�صابقني الراقي من حيث اإتباعهم للقوانني الدولية داخل احللبة 

وجاءت النتائج كالتايل: 

�صهدت اجلولة الرابعة  من فعالت بطولة الكويت ل�صباق الـدراجات الرملية ) املوتوكرو�س ( التي نظمها 

ن�صاط الدراجات الرملية بالنادي   بحلبة جابر الأحمد الدولية تناف�صا كبريا  من امل�صاركني بدا اإ�صرارهم 

الوا�صح  على حتقيق نتائج ايجابية وجمع النقاط وجاءت النتائج كالتايل: 

جمموع النقاط املركز   اإلسم    م 

47 االول   أمحد العمر    1

45 الثاين   فيصل بن عوض   2

42 الثالث   عبداهلل الغامن    3

النتائج النهائية لفئة اهلواة

جمموع النقاط املركز   اإلسم    م 

50 األول    أمحد العمر     1

42 الثاين   طارق احلطاب    2

37 الثالث    طارق البحر     3

جمموع النقاط املركز   اإلسم    م 

36 األول    كيفني      1

36 الثاين    عبداهلل الفالح    2

31 الثالث    فهد احلطاب     3

النتائج النهائية لفئة اهلواة

النتائج النهائية لفئة املبتدئني

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(

38



الجولة الخامسةمن موسم 2010/2009
اأقيمت اجلولة اخلام�صة من فعاليات بطولة الكويت ل�صباق الدراجات الرملية  ) املوتوكرو�س ( التي نظمها 

ن�صاط الدراجات الرملية بالنادي   بحلبة جابر الأحمد الدولية وجاءت النتائج كالتايل: 

جمموع النقاط املركز   اإلسم    م 

47 االول    عبداهلل الغامن     1

47 الثاين   فيصل بن عوض   2

38 الثالث    كيفن     3

النتائج النهائية لفئة اهلواة

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(
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 الجولة األولىمن موسم 2011/2010
جرت فعاليات بطولة املوتوكرو�س بحلبة الدراجات الرمليـة ) املوتوكرو�س ( بحلبة جابر الأحمد الدولية  

ومبوا�صفات دولية تطابق �صروط ال�صالمة الدولية وفق لوائح الحتاد الدويل وممار�صة هوايتهم بكل �صالمة 

واأمان بعيدا عن املخاطر  وجاءت النتائج كالتايل: 

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم 

االول     50 فيصل بن عوض    9

الثاين    42 فهد احلطاب     25

الثالث    40 طارق احلطاب    77

الرابع     34 حممد احلطاب    11

اخلامس     29 بندر الربميى     14

السادس    26 كيفن      7

السابع     20 فواز احلنيان     4

الثامن     15 عبد الوهاب العسكر    -

التاسع     15 خالد البحر     52

العاشر     14 عبد اهلل الغامن     21

احلادي عشر    11 سليمان املسلم     6

النتائج النهائية

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(
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الجولة الثانية من موسم 2011/2010
نظم النادي اجلولة الثانية من بطولة املوتوكرو�س وبعد النجــاح الذي حققــته اجلولــة الأوىل  من اإقــبال 

جماهــريي حتفـز املت�صابقني باأداء العـرو�س ال�صـتعرا�صية داخـل احللـبة.

وقامت املناف�صـة بني املت�صـابقني لت�صـجيل اكرب عدد من النقاط  لإحراز املركز الأول وجاءت النتائج كالتايل: 

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     47 حممد محود احلطاب     23

الثاين    45 جابر اشكناين      85

الثالث    38 فيصل يعقوب      3

الرابع     38 خالد اليعقوب      55

اخلامس     33 ثامر العيدلن      993

السادس    16 حممد نواف احلطاب     20

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     50 فيصل بن عوض     9

الثاين    44 ناصر الربيع      33

الثالث    38 طارق احلطاب     77

الرابع     38 عبد الوهاب العسكر     15

اخلامس     32 فهد احلطاب      25

السادس    30 سليمان املسلم      6

السابع     27 بندر الربميى      4

الثامن     25 امحد العمر      17

التاسع     23 كيفن       7

العاشر     23 خالد البحر      52

احلادي عشر    22 فواز احلنيان      4

الثاين عشر    18 عبد اهلل الغامن      21

النتائج النهائية / الفئة االوىل

النتائج النهائية / الفئة الثانية

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(
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الجولة الثالثة من موسم 2011/2010
اأقيمت اجلولة الثالثة من فعاليات بطولة الكويت ل�صـباق الدراجات الرملـية ) املوتوكرو�س ( التى نظمها 

ن�صاط الدراجات الرملية بالنادي من فئتيني ، و�صهد ال�صباق اإقبال جماهريي كبري واحرتام اللوائح الفنية 

الدولية التي تطبقها اللجنة املنظمة واأداء املت�صابقني الراقي من حيث اإتباعهم للقوانني الدولية داخل 

احللبة وجاءت النتائج كالتايل: 

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     50 فيصل بن عوض     9

الثاين    43 خالد البحر      52

الثالث    38 ناصر الربيع      33

الرابع     36 فهد احلطاب      25

اخلامس     33 عبد اهلل الغامن      21

السادس    30 فواز احلنيان      4

السابع     29 سليمان املسلم      6

الثامن     25 حممد محود احلطاب     23

التاسع     25 طارق احلطاب     77

العاشر     24 عبد الوهاب العسكر     15

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     50 جابر اشكناين      85

الثاين    44 فهد املسلم      25

الثالث    36 حممد نواف احلطاب     20

الرابع     36 فيصل يعقوب      3

اخلامس     33 خالد اليعقوب      55

السادس    33 ثامر العيدلن      993

السابع     14 عبدالرمحن العمر     6

النتائج النهائية / الفئة االوىل

النتائج النهائية / الفئة الثانية

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(
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الجولة الرابعة من موسم 2011/2010
اأقيمت اجلولــة الرابعة من فعاليــات بطـولة الكـويت ل�صـباق الدراجات الرملــية ) املوتوكرو�س ( التي نظمها 

ن�صاط الدراجات الرملية بالنادي  بحلبة جابر الأحمد الدولية وجاءت النتائج كالتايل: 

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     50 فيصل بن عوض     9

الثاين    44 خالد البحر      52

الثالث    38 فهد احلطاب      25

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     47 جابر أشكناىن      85

الثاين    41 حممد محود احلطاب     23

الثالث    40 حممد نواف احلطاب     20

الرابع     33 مشعل املطوع      13

اخلامس     32 فهد املسلم      6

السادس    31 عبداهلل الرويح      22

السابع     30 فيصل يعقوب      3

الثامن     29 حممد املويل      12

التاسع     26 يوسف سهيل      99

العاشر     23 ثامر العيدان      993

احلادي عشر    20 نبيل الفرج      5

النتائج النهائية / الفئة االوىل

النتائج النهائية / الفئة الثانية

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(
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الجولة الخامسة من موسم 2011/2010
اأقيمــت اجلولـــة اخلام�صة من فعاليــات بطـــولة الكــويت ل�صـباق الدراجات الرملــية  ) املوتوكرو�س ( التي 

نظمها ن�صاط الدراجات الرملية بالنادي  بحلبة جابر الأحمد الدولية وجاءت النتائج كالتايل: 

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     47 فيصل بن عوض     9

الثاين    45 فهد احلطاب      25

الثالث    38 طارق احلطاب      77

الرابع     34 فواز احلنيان      4

اخلامس     31 سليمان املسلم      6

السادس    22 عبد الوهاب العسكر     15

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     47 مروان عبد امللك     31

الثاين    45 مشارى ابو شيبه      86

الثالث    42 عبداهلل الرويح      22

الرابع     36 حممد احلطاب      20

اخلامس     30 يوسف املطاوعه     84

السادس    27 حممد املويل       12

السابع     26 فيصل اليعقوب      37

الثامن     23 براك        10

التاسع     23 نبيل الفرج      6

العاشر     21 عبداهلل الصباح      33

احلادي عشر    19 سامل الصباح       3

الثاين عشر    15 ثامر العيدان       993

النتائج النهائية / الفئة االوىل

النتائج النهائية / الفئة الثانية

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     47 بندر البحر       6

الثاين    43 عبد اللطيف اخلنه      1

الثالث    40 مروان املطوع      9

الرابع     36 عمر الغنيم       12

اخلامس     36 مساعد اجلزاف      -

النتائج النهائية / الفئة الثالثة

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(
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الجولة السادسةمن موسم 2011/2010
اأقيمــت اجلولـــة اخلام�صة من فعاليــات بطـــولة الكــويت ل�صـباق الدراجات الرملــية  ) املوتوكرو�س ( التي 

نظمها ن�صاط الدراجات الرملية بالنادي  بحلبة جابر الأحمد الدولية وجاءت النتائج كالتايل: 

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     50 فيصل بن عوض     9

الثاين    42 ناصر الربيعه      33

الثالث    40 فهد احلطاب      25

الرابع     36 فواز احلنيان      4

اخلامس     34 مروان عبد امللك      31

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول    7 سامل الصباح      3

الثاين    6 امحد الغامن      8

الثالث    5 حممد املويل      12

الرابع    4 عبداهلل الرويح      22

اخلامس    2 حممد احلطاب     23

السادس    1 مشارى ابو شيبه     86

السابع    3 ثامر العيدان      993

الثامن    8 نبيل الفرج      72

التاسع    9 خالد السيد      84

النتائج النهائية / الفئة االوىل

النتائج النهائية / الفئة الثانية

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول     50 عبد اللطيف اخلنه     1

الثاين    44 بندر البحر      6

الثالث    20 سامى خالد       9

النتائج النهائية / الفئة الثالثة

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(
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الجولة السابعة من موسم 2011/2010
اأقيمــت اجلولـــة ال�صابعة من فعاليــات بطـــولة الكــويت ل�صـباق الدراجات الرملــية  ) املوتوكرو�س ( التي 

نظمها ن�صاط الدراجات الرملية بالنادي  بحلبة جابر الأحمد الدولية وجاءت النتائج كالتايل: 

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول    45 مروان عبد امللك     31

الثاين    42 فهد احلطاب       25

الثالث    41 فيصل بن عوض     9

الرابع    40 ناصر الربيعه       32

اخلامس    34 فواز احلنيان       4

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول    50 عبد اللطيف اخلنه      1

الثاين    44 بندر البحر      6

الثالث    40 عبد اللطيف عبد الرمحن    10

الرابع    18 بيلى       68

اخلامس    16 سامى خالد      4

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول    45 امحد الغامن      8

الثاين    41 فيصل اليعقوب      37

الثالث    40 عبداهلل الصباح     7

الرابع    38 سامل الصباح       3

اخلامس    22 مروان املطريى      9

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول    50 مشارى بو شيبه      86

الثاين    44 عبداهلل الرويح      22

الثالث    40 حممد محود احلطاب      23

الرابع    36 حممد نواف احلطاب      20

اخلامس    31 ثامر العيدان       993

السادس    30 حممد العويرض     222

السابع    29 حممد املطاوعه     14

النتائج النهائية / الفئة االوىل

النتائج النهائية / الفئة الثانية

النتائج النهائية / الفئة الثالثة

النتائج النهائية / الفئة الرابعة

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(
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الجولة الثامنة من موسم 2011/2010
اأقيمــت اجلولـــة الثامنة من فعاليــات بطـــولة الكــويت ل�صـباق الدراجات الرملــية  ) املوتوكرو�س ( التي نظمها 

ن�صاط الدراجات الرملية بالنادي  بحلبة جابر الأحمد الدولية وجاءت النتائج كالتايل: 

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول    50 ناصر الربيع      33

الثاين    44 فهد احلطاب      25

الثالث    36 فواز احلنيان      4

الرابع    36 فيصل بن عوض     9

اخلامس    36 مروان عبدامللك     31

االسم    الرقم  

املركز

االول بندر البحر     98

الثاين عبدالطيف اخلنة    33

النتائج النهائية / الفئة االوىل

النتائج النهائية / الفئة الثانية

املركز جمموع النقاط   االسم     الرقم  

االول    47 مشاري بو شيبه     86

الثاين    43 حممد محود احلطاب     23

الثالث    40 حممد نواف احلطاب     20

الرابع    36 حممد العويرضي     222

اخلامس    36 عبداهلل ارويح      22

السادس    30 ثامر العيدان      992

السابع    27 خالد السيد      6

الثامن    27 نبيل الفرج      72

التاسع    23 خالد الصانع      7

العاشر    12 اشكناين      85

النتائج النهائية / الفئة الثالثة

بطولة الكويت للدراجات الرملية )الموتوكروس(
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الجولة األولى من بطولة الكويت 
المحلية لسباق الكارت 

موسم 2010/2009
اأقيمت اجلولة الأويل من فعاليات بطولة الكويت املحلية ل�صباق الكارت التي 

نظمها النادي  بحلبة جابر الأحمد الدولية على مدار يومني ومت جتهيز م�صمار 

لل�صباق ح�صب املقايي�س الدولية املعتمدة من الإحتاد الدويل لريا�صة الكارت 

CIK مركزين على �صروط الأمن وال�صالمة حيث �صعة م�صارات احللبة وتطبيق 
�صروط اللبا�س اخلا�س لل�صباق ، و مب�صاركة كبرية من ع�صاق �صباقات الكارت من 

ال�صباب من خمتلف الفئات العمرية  وكان لفتا م�صاركة الفتيات بحما�س كبري 

وقد اأثبنت مهارة يف املناف�صة على حتقيق اأ�صرع الأوقات خالل الفعاليات وجاءت 

النتائج كالتايل: 

املركز اجلنسية  اإلسم    م 

االول  كوييت    بدر الرشيدي    1

الثاين كوييت    جينو بيرت    2

الثالث كوييت   كيفن     3

الجولة الثانية من بطولة الكويت 
المحلية لسباق الكارت 
موسم 2010/2009

�صمن الإحتفالت باأعياد الكويت الوطنية نظم النادي اجلولة الثانية من بطولة 

�صباق الكارت املحلية مب�صاركة كبرية من ال�صباب الكويتي املحب لهذا النوع من 

الريا�صة كما تابع ال�صباق جمهور غفري اإ�صتمتع بجو التناف�س والروح الريا�صية 

التي �صادت بني امل�صرتكني  ، وقد مت اإحت�صاب اأف�صل الأوقات املحققة داخل امل�صمار 

ليتاأهل للنهائيات ، وكانت املناف�صة على اأ�صدها بني الفرق الع�صرة التي �صاركت ، وبعد 

اإنتهاء الت�صفيات دخل خم�س مت�صابقني اجلولة النهائية التي تكونت من ع�صر لفات 

للم�صمار ، وجاءت النتائج كالتايل: 

املركز اجلنسية  اإلسم    م 

األول  كوييت    عبداهلل الصرييف   1

الثاين كوييت    إياد القريشي    2

الثالث كوييت   ناصر احلميدي    3
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الجولة األولى من بطولة الكويت 
المحلية لسباق الكارت 

موسم 2011/2010
-اأقيمت البطولة يف م�صمار �صباقات الكارت اجلديد يف حلبة جابر الأحمد 

الدولية مبحافظة الفروانية والذي اإفتتح موؤخرا ومت جتهيزه ح�صب املوا�صفات 

واملقايي�س الدولية ليكون موؤهال لإ�صت�صافة البطولت املحلية والإقليمية 

والدولية وجاءت النتائج كالتايل :

التوقيت اإلسم     املركز  

دقيقة ثانية  جزء       

1  16  62 فهد الفجي   األول  

1  16  67 حممد امحد الغامن  الثاين  

1  16  89 نواف الصفي   الثالث  

بطولة االستقالل للجامعات
نظم النادي الكويتي الريا�صي لل�صيارات والدراجات الآلية بطولة الإ�صتقالل اأوىل 

بطولت �صباقات الكارت على حلبة الربوكارت الدولية التابعة للنادي والكائنة داخل 

حلبة جابر الأحمد الدولية الواقعة على الطريق الدائري ال�صاد�س ، وجاءت النتائج 

كالتايل:

االسم املركز  

حممد اللهو  األول  

يوسف املحيالن  الثاين  

ناصر الشاجيي الثالث  

االسم املركز  

رمي عبدالرمحن  األول  

روال مطر الثاين  

فاطمة حممد  الثالث  

النتائج النهائية / رجال

النتائج النهائية / نساء
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بطولة الكويت 
   ATV للدراجات الرباعية

التحدي والتشويق 
عنوان هذه البطولة
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الجولة االولى من موسم 2010/2009 

�صمن اأن�صطة النادي للحفاظ على اأرواح ال�صباب من حوادث الطرق  نظم 

النادي �صباق الدراجات الرباعية ATV  ) دراغ ( اجلولة التجريبية  بحلبة جابر 

الأحمد الدولية   و�صارك باجلولة   اأكرث من 30 م�صرتك ، و�صهد ال�صباق اأعداد 

كبرية من اجلمهور املحب لل�صرعة حيث قامت اللجنة املنظمة بتجهيز م�صمار 

يتمتع مبوا�صفات دولية لل�صباق الذي ميتد م�صافته 90 مرت و مت تخ�صي�س 

مدرجات واإنارة على طول م�صار ال�صباق ، واأثنى املت�صابقون واجلمهور على هذه 

اخلطوة التي تعك�س التطور يف تنظيم ال�صباقات مبا يوؤهل املت�صابقني للم�صاركات 

اخلارجية  واأ�صاد رئي�س النادي ال�صيخ / اأحمد داود ال�صلمان ال�صباح  - اأن هناك 

العديد من الأمور التقنية الواجب تنفيذها �صواء من الناحية الأر�صية للم�صمار 

اأو جهاز النطالق اللكرتوين ، وعملية فح�س الدراجات بفئتها املختلفة ، ومتنى 

من جميع ال�صباب الكويتي املحب  للمناف�صة وال�صرعة ال�صرتاك يف  مثل هذه 

البطولت بعيدا عن الت�صابق على الطرقات العامة التي من �صاأنها اإبعادهم عن 

خماطر عدة  وحمايتهم باأف�صل الو�صائل املمكنة .

ATV سباقات الدراجات الرباعية
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الجولة الثانية من موسم 2010/2009
اأقيمت اجلولة الثانية من فعاليات بطولة الكويت ل�صباق الدراجات الرباعية  

)ATV ( التي نظمها ن�صاط الدراجات الرباعية بالنادي   بحلبة جابر الأحمد 

الدولية وكان وجاءت النتائج كالتايل: 

فئة سوبر ستوك  فئة ستوك      فئة 4 سرتوك    

االسم املركز   االسم    املركز   االسم    املركز  

بدر املطريي االول    حممد كرم    األول    عبدالوهاب املال  األول   

جابر عوض الثاين   سعد املطريي    الثاين   رائد طاهر    الثاين  

رائد سنان الثالث  أمحد العروج   الثالث   مروان عبدامللك  الثالث  

فئة 7 ملم فئة 4 ملم    

االسم املركز   االسم    املركز  

بدر املطريي االول    حممد العبيد    األول   

طالل الفيلكاوي الثاين   ناصر العبيد   الثاين  

خالد جنم الثالث   طالل الفيلكاوي  الثالث  

ATV سباقات الدراجات الرباعية
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الجولة الثالثة من موسم 2010/2009 
اأقيمت اجلولة الثانية من فعاليات بطولة الكويت ل�صباق الدراجات الرباعية 

 )ATV ( التي نظمها ن�صاط الدراجات الرباعية بالنادي   بحلبة جابر الأحمد الدولية 

وجاءت النتائج كالتايل: 

فئة سوبر ستوك  فئة ستوك      فئة 4 سرتوك    

االسم املركز   االسم    املركز   االسم    املركز  

ناصر العبيد االول    حسني مالك   األول    عبدالوهاب املال   األول   

حممد كرم الثاين   سعد الراشد   الثاين   عبداالمري التميمي  الثاين  

جابر عوض الثالث   أمحد العروج   الثالث   عبدالعزيز الراشد   الثالث 

فئة 7 ملم فئة 4 ملم    

االسم املركز   االسم    املركز  

بدر املطريي األول    بدر املطريي   األول   

طالل الفيلكاوي الثاين   حممد عبداهلل العبيد  الثاين  

جابر عوض الثالث   طالل الفيلكاوي  الثالث  

ATV سباقات الدراجات الرباعية
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الجولة الرابعة من موسم 2010/2009
اأقيمت اجلولة الرابعة من فعاليات بطولة الكويت ل�صـباق الدراجات الرباعية  

)ATV ( التي نظمها ن�صاط الدراجات الرباعية بالنادي   بحلبة جابر الأحمد 

الدولية  وجاءت النتائج كالتايل: 

فئة سوبر ستوك  فئة ستوك      فئة 4 سرتوك    

االسم املركز   االسم    املركز   االسم    املركز  

بدر املطريي االول    عبدالوهاب املال   األول    عبداالمري التميمي  األول   

طالل الفيلكاوي الثاين   راشد سنان   الثاين   بدر املطريي   الثاين  

خليل القطان  الثالث   يوسف اخلواري  الثالث   بدر امحد    الثالث  

فئة 7 ملم فئة 4 ملم    

االسم املركز   االسم    املركز  

طالل الفيلكاوي األول    بدر املطريي   األول   

بدر املطريي الثاين   ناصر العبيد   الثاين  

حممد العبيد الثالث   عبدالوهاب املال   الثالث  

ATV سباقات الدراجات الرباعية
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الجولة االولى من 
موسم 2011/2010

اإلسم املركز   الفئة  

يعقوب العيسى األول   األوىل  

خالد اهلاجري الثاين     

حممد عبداهلل الثالث     

عادل جنم األول   الثانية  

علي البدر الثاين     

وليد العثمان الثالث     

ناصر النجار األول   الثالثة  

عدنان الرشيدي الثاين     

خالد بوناشي الثالث     

عبداحلميد الصقري األول   الرابعة  

امحد القطان الثاين     

علي اشكناين الثالث     

عبداهلل العبداهلل األول   اخلامسة 

رشيد اخلراز الثاين     

مشعل فهد الثالث     

ATV سباقات الدراجات الرباعية

 ) ATV(  اأقيمت اجلولة الواى من فعاليات بطولة الكويت ل�صـباق الدراجات الرباعية

التي نظمها ن�صاط الدراجات الرباعية بالنادي بحلبة جابر الأحمد الدولية  وجاءت 

النتائج كالتايل: 
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منتخب الكويت للموتوكروس ومشاركة 
مشرفة في بطولة األمم بفرنسا

مع حتقيق املزيد من الإجنازات على امل�صتويات املحلية والإقليمية والدولية اأثبت جمل�س 

اإدارة النادي الكويتي الريا�صي لل�صيارات والدراجات الآلية باأن العمل املمنهج القائم على 

برامج اإعداد متخ�ص�صة لبد اأن يثمر عنه نتائج م�صرفة باإ�صم الكويتية ، فكان لإفتتاح 

م�صمار �صباقات املوتوكرو�س بحلبة جابر الأحمد الدولية الأثر الكبري يف  تطوير م�صتوى 

هذه الريا�صة على امل�صتوى املحلي والإرتقاء بامل�صتوى الفني لأبطال الكويت الذين �صاركوا 

بالبطولت املحلية التي نظمها النادي على مدى املوا�صم الأربعة املا�صية ، وجاء تنظيم 

بطولة جابر الأحمد للدراجات اإحدى جولت البطولة العربية التي ي�صرف على تنظيمها 

الإحتاد العربي للدراجات النارية ليدعم م�صرية التطوير وتاأهيل املتميزين لتمثيل دولة 

الكويت يف املحافل الدولية.

يف  املوتوكرو�س  ملنتخب  تدريبيا  مع�صكر  النادي  اأقام  الفني  امل�صتوى  رفع  خطط  و�صمن 

اأع�صاء  كافة  اأبدى  ، حيث   2011 �صبتمرب   18-3 الفرتة من  الفرن�صية خالل  ليون  مدينة 

الوفد الإداري والفني والالعبني اإلتزاما كامال بالربنامج التدريبي املعد من اجلهاز الفني 

توزعت على فرتتني �صباحية وم�صائية على  التي  التدريب  باأوقات  يتعلق  ، خا�صة فيما 

امل�صمار الذي مت اإ�صتئجاره خ�صي�صا لتدريبات املنتخب ،من جهة اأخرى قام رئي�س الوفد 

الفنية من خالل  الو�صائل  كافة  املرافق للمنتخب بجهود كبرية لتوفري  الإداري  واجلهاز 

عليها  تدرب  التي  الدراجات  لتاأجري  و�صركة خمت�صة  �صيانة حمرتف  فريق  التعاقد مع 

الالعبون.

دخل منتخب الكويت للموتوكرو�س اإختبارا حقيقيا لقيا�س مدى الإ�صتفادة من املع�صكر 

التدريبي وذلك مب�صاركته يف جولة من بطولة فرن�صا الوطنية للدراجات النارية لإكت�صاب 

الريا�صة  هذه  كبرية يف  الذين ميتلكون خربة  الفرن�صيني  اأقرانهم  مع  والإحتكاك  خربة 

اأبطال الكويت حتقيق  واإ�صتطاع  اأجواء البطولت الدولية،  اأتاح لهم الإطالع على  ، مما 

اأزمنة جيدة. 

وقد مثلت هذه امل�صاركة الإ�صتعداد النهائي خلو�س غمار اأول بطولة الأمم للموتوكرو�س  74



والفني  الإداري  الوفد  برفقة  املنتخب  اأع�صاء  غادر  فقد   FIM النارية  للدراجات  الدويل  الإحتاد  اإ�صراف  تنظم حتت  والتي 

بتاريخ 15 �صبتمرب ملدينة بوردو للم�صاركة بالبطولة والتي اأقيمت خالل الفرتة من 17-18 �صبتمرب 2011 مب�صاركة 41 دولة ، هذا 

وقد قدم م�صئولوا الإحتاد الفرن�صي للدراجات النارية ت�صهيالت كبرية لأع�صاء املنتخب مما �صاهم يف اإجناح م�صاركتهم كونهم 

املنتخب العربي الوحيد امل�صارك يف هذه البطولة ، واأبدى م�صئولوا الإحتاد الدويل للدراجات النارية اإهتماما كبريا  مب�صاركة 

منتخب الكويت للموتوكرو�س وقدموا الدعم واملوؤازرة لهذه امل�صاركة.

تدرب املنتخب يف موقع اإقامة البطولة بتاريخ 16 �صبتمرب 2011 لإجراء التجارب على الدراجات التي �صيقودونها بالبطولة ، 

ويف اليوم التايل دخل املنتخب للت�صفيات واإ�صتطاع كل من املت�صابقني في�صل بن عو�س وم�صاري بو�صيبة وعبداهلل الرويح من 

التاأهل للبطولة التي اأقيمت بتاريخ 18 �صبتمرب 2011 ، واأثنى املنظمون على م�صاركة منتخب الكويت وتاأهل املت�صابقني يف اأول 

م�صاركة دولية لهم ، وعلى الرغم من كونها امل�صاركة الأوىل يف بطولة دولية اإ�صتطاع الأبطال الثالثة الدخول يف جو املناف�صة بني 

اأبطال هذه الريا�صة وحققوا توقيتات جيدة.
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منتخب الكويت للموتوكروس بشارك في 
بطولة التحمل في إيطاليا

�صهدت مدينة ميالنو الإيطالية فعاليات املع�صكرالتدريبي ملنتخب الكويت للموتوكرو�س 

من  الفرتة  خالل  الآلية  والدراجات  لل�صيارات  الريا�صي  الكويتي  النادي  اأقامه  والذي 

 2010 اأغ�صط�س   8 بتاريخ  اأقيمت  التي  للتحمل  ايطاليا  لبطولة  اإ�صتعدادا   2010/8/7-1

مب�صاركة مائة وع�صرون مت�صابقا ميثلون10 دول اأوربية ، هذا وقد اأجرى اأع�صاء املنتخب 

املوتوكرو�س  م�صمار  على  املكثفة  التدريبات  خالل  من  للم�صاركة  النهائية  الإ�صتعدادات 

بحلبة جابر الأحمد الدولية ملدة ع�صرة اأيام قبل املغادرة للمع�صكر اخلارجي تركزت على 

زيادة اللياقة البدنية للمت�صابقني ليكونوا جاهزين ملناف�صة اأبطال اأوربا الذين يتمتعون 

بخربة دولية كبرية .

اأقيم املع�صكر التدريبي للمنتنخب يف امل�صمار املخ�ص�س من قبل اللجنة املنظمة وقد اأدى 

اأع�صاء املننتخب التدريبات بروح عالية وطبقوا الربنامج التدريبي والزمني املحدد من 

قبل ادارة الوفد  ومت اإ�صتالم الدراجات التي اإ�صتاأجرها الوفد مع الفريق التفني املحرتف 

التقني  الفريق  عن  ال�صادرة  التعليمات  كافة  املت�صابقون  وطبق  التدريبات  بداية  قبل 

 FIM للدراجات  الدويل  الإحتاد  ل�صروط  باملطابقة  التي جهزت  الدراجات  للتعامل مع 

 .

منتخب  وا�صتطاع  املوتوكرو�س  ب�صباق    2010/8/8 الأحد   يوم  البطولة  فعاليات  بداأت 

الكويت املناف�صة مع اأبطال اأوربا وال�صرق الأو�صط على الرغم من كونها البطنولة الدولية 

الأوىل التي ي�صارك فيها املنتخب وقد طبق املت�صابقون ا�صرتاتيجية هي الأوىل لهم ح�صب 

فقد  للبطولة  الفنية  النواحي  وعن   ، املحرتف  التقني  والفريق  الإداري  الوفد  تعليمات 

بلغ طول مرحلة ال�صباق 7.2 كلم وتكون من 30 دورة حول امل�صمار توزعت على مرحلتني 

زمنيتني.
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فعاليات  كبريا خالل  ( جهدا  التقني   ( امل�صاعد  الفريق  اأع�صاء  بذل  اأخرى  من جهة 

البطولة من حيث متابعة املت�صابقني داخل م�صار ال�صباق للتاأكد من اجتيازهم للم�صار 

املتبقية  امل�صافة  بخ�صو�س  التعليمات  واعطاء  الدراجات  اداء  من  والتاأكد  ال�صحيح 

وقد لقى  ، هذا  للمناف�صة  ا�صرتاتيجية حمكمة  و�صع  الأخرى حيث مت  الفرق  واداء 

اأداء املنتخب تقديرا واإ�صادة من الفرق الأوربية املحرتفة بالقيا�س مع كون هذه امل�صاركة 

الأوىل ملنتخب الكويت يف بطولة دولية .
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و�صل  الذي  بامل�صتوى  الكبري  بالتطور  النادي  رئي�س  ال�صباح  اأحمد  ال�صيخ  اأ�صاد  وقد 

من  العديد  حققوا  حيث  املا�صية  الق�صرية  الفرتة  خالل  الكويتيني  املت�صابقني  له 

الإجنازات بف�صل املثابرة والتدريب املكثف باإ�صراف اللجنة الفنية لن�صاط املوتوكرو�س 

الدولية  الأحمد  جابر  بحلبة  املن�صاآت  وجود  باأن  النادي  رئي�س  اأو�صح  كما   ، بالنادي 

�صاهم يف تطوير امل�صتوى حيث اأقيمت بطولة جابر الأحمد الدولية خالل �صهر اأبريل 

2010 مب�صاركة ع�صرة دول عربية واأوربية وجتري حاليا الإ�صتعدادات لتطوير امل�صامري 

الدولية  املوا�صفات  ح�صب  املنظور  بامل�صتقبل  ودولية  اإقليمية  بطولت  لإ�صت�صافة 

. FIM و�صروط الأمن وال�صالمة املعتمدة من الإحتاد الدويل لريا�صة الدراجات
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تفوق منتخب الكويت للموتوكروس 
ببطولة التحمل في تونس

بعد ح�صوله على املركزالثاين يف اأوىل جولت البطولة العربية للدراجات النارية والتي 

الكويت  منتخب  وا�صل   ،  2009 يونيو  �صهر  خالل  العربية  م�صر  جمهوية  يف  اأقيمت 

املناف�صة  العربية  املنتخبات  من  العديد  متخطيا  والتاألق  املميزة  عرو�صه  للموتوكرو�س 

والتي متلك خربة كبرية يف هذه الريا�صة، وجاء هذا التميز ثمرة جهود جمل�س اإدارة النادي 

الكويتي الريا�صي لل�صيارات والدراجات الآلية والإدارة الفنية بالنادي حيث حر�س اجلميع 

الإ�صتعدادات  وتوا�صلت   ، املنتخب  م�صتوى  لتطوير  املتاحة  الإمكانيات  كافة  توفري  على 

اأقيمت  والتي  البطولة  من  الثانية  اجلولة  للم�صاركة يف  م�صر  نهاية جولة  بعد  مبا�صرة 

2009 ، فقد نظم النادي مع�صكر  6-7 نوفمرب  يف اجلمهورية التون�صية خالل الفرتة من 

داخلي على م�صمار املوتوكرو�س بحلبة جابر الأحمد الدولية لزيادة اللياقة لدى الالعبني 

وتنفيذ خطط واإ�صرتاتيجيات املناف�صة خالل فعاليات البطولة ، كما قام النادي بالتن�صيق 

مع الهيئة العامة لل�صباب والريا�صة باإقامة مع�صكر خارجي يف الدولة امل�صيفة للبطولة 

ملدة خم�صة اأيام �صبقت يومي ال�صباق حيث اأقيم املع�صكر التدريبي للمنتنخب يف امل�صمار 

للمت�صابقني  دراجات  باإ�صتئجار  الإداري  الوفد  وقام  املنظمة  اللجنة  قبل  من  املخ�ص�س 

امل�صاركني باملنتخب جمهزة ح�صب املوا�صفات الفنية املعتمدة دوليا.
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كبرية  امل�صاركة حفاوة  العربية  املنتخبات  وكافة  الكويتي  الوفد  اأع�صاء  لقي  وقد  هذا 

من قبل م�صئويل الإحتاد التون�صي ورئي�س الإحتاد العربي للدراجات النارية حيث اأنها 

البطولة الأوىل التي ت�صت�صيفها تون�س حتت مظلة الإحتاد العربي للدراجات النارية 

هذا بالإ�صافة اإىل اأن املقر الدائم لالإحتاد موجود هناك .
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وقبل اإنطالق فعاليات البطولة عقد املكتب التنفيذي واجلمعية العمومية لالإحتاد اإجتماعاتهم لبحث �صبل تطوير ريا�صة الدراجات 

النارية يف الوطن العربي واأتخذت العديد من القرارات التي ت�صاهم يف ذلك املجال .

 اأقيمت فعاليات البطولة يومي ال�صبت والأحد   6 - 2009/11/7  ب�صباق التحمل الإندورو الذي بلغ طول مراحله 886 كم وا�صتطاع 

منتخب الكويت اإثبات علو كعبه واملناف�صة مع باقي الفرق وخا�صة الفريق الإماراتي الذي يعترب من اأقوى الفرق املناف�صة بالبطولة 

وحقق املنتخب املركز الثاين على الرتتيب العام للبطولة.
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أداء متميز لمنتخب الموتوكروس 
في بطولة قرطاج للتحمل

بطولة  فعاليات  يف  م�صاركته  خالل  املميزة  عرو�صه  للموتوكرو�س  الكويت  متخب  وا�صل 

قرطاج للتحمل باجلمهورية التون�صية والتي اأقيمت على مدار ثالثة اأيام خالل الفرتة 4 – 

2010/11/6 من حيث  متثل هذه البطولة اجلولة الثالثة من البطولة العربية التي ي�صرف 

عليها الإحتاد العربي للدراجات النارية ، هذا وقد اإ�صتدت املناف�صة بني املنتخبات العربية 

لتحقيق لقب البطولة وذلك بعد النتائج الباهرة التي حتققت من خالل تنظيم اجلولة 

الثانية من البطولة يف دولة الكويت خالل �صهر اأبريل 2010 ، فقد حر�صت كافة املنتخبات 

على  للح�صول  العرو�س  اف�صل  تقدمي  على  ال�صابقة  اجلولت  يف  �صاركت  التي  العربية 

مراكز متقدمة  خا�صة واأن منتخب الإمارات ومنتخب الكويت يت�صدران نقاط البطولة .

والذين  الريا�صة  هذه  اأبطال  خرية  من  دراجني  �صتة  من  املكون  الكويت  منتخب  �صارك 

يطمحون لتحقيق مراكز متقدمة جلمع اأكرب عدد من النقاط خا�صة واأن املنتخب يحتل 

اأبريل  املركزالثاين بعد اجلولة الثانية من البطولة والتي نظمت يف الكويت خالل �صهر 

املا�صي ، وبهدف رفع علم الكويت على من�صة التتويج يف نهاية ال�صباق يف تون�س خ�صع 

اأع�صاء املنتخب لدورة تدريبية مكثفة ملدة اأ�صبوعني على م�صمار املوتوكرو�س بحلبة جابر 

الأحمد الدولية التابعة للنادي الكويتي الريا�صي لل�صيارات والدراجات الآلية.
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من جهته اأكد مدير املنتخب وع�صو جمل�س اإدارة النادي �صامل ال�صوارج اأنه مت توفري 

كافة الإمكانيات املتاحة للمنتخب خلو�س غمار املناف�صة وحتقيق مراكز م�صرفة باإ�صم 

معهم  و�صاركنا  �صبق  قد  امل�صاركة  الآخرى  املنتخبات  اأع�صاء  واأن  الكويت خا�صة  دولة 

وتعرفنا على نقاط قوتهم و�صعفهم وقام اجلهاز الفني بو�صع اإ�صرتاتيجية مت تطبيقها 

ب�صكل دقيق اأثناء املناف�صات مما نتج عنها حتقيق منتخب الكويت املركز الثاين على 

. E1 م�صتوى املنتخبات وفاز بطل الكويت في�صل بن عو�س بلقب بطل العرب لفئة
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منتخب الكويت للدراجات النارية بالمركز 
الثاني في البطولة العربية األولى بمصر

اإ�صت�صافت جمهورية م�صر العربية خالل الفرتة من 28- 5 وحتى 2009/6/1 اأوىل بطولت 

الإحتاد العربي للدراجات النارية مب�صاركة 10 دول وهي )ال�صعودية –البحرين – الكويت 

عدد  وبلغ  م�صر(   – الإمارات   – تون�س   – اجلزائر   – فل�صطني   – ال�صودان   – املغرب   -

املت�صابقني 90 يف خمتلف فئات ال�صباق الذي بلغت م�صافته 135 كيلو مرت ، وقد حظيت 

اإعالمية وا�صعة نظرا لأنها الأوىل التي تقام حتت مظلة الإحتاد  هذه البطولة بتغطية 

العربي للدراجات النارية ومتثل حتقيقا حللم العديد من هواة هذه الريا�صة امل�صوقة من 

اأبناء الوطن العربي يف املناف�صة �صمن اإطار بطولت ر�صمية تنظم ح�صب اأعلى امل�صتويات 

الفنية والإدارية متهيدا للم�صاركات يف البطولت الإقليمية والدولية، كما حر�س النادي 

الكويتي الريا�صي لل�صيارات والدراجات الآلية على امل�صاركة يف هذه البطولة كونه ع�صوا 

باملكتب التنفيذي لالإحتاد العربي وممثل دولة الكويت فيه.

من جهة ثانية اأجرى اأع�صاء املنتخب الكويتي فور و�صولهم للقاهرة تدريباتهم قبل بداية 

البطولة ح�صب الربنامج الزمني الذي اأعدته الإدارة الفنية بالنادي واأظهر كافة اأع�صاء 

الوفد الإداري والالعبني حما�صا واإن�صباطا بهدف التمثيل امل�صرف لدولة الكويت ولإظهار 

مدى تطور ريا�صة الدراجات النارية على امل�صتوى املحلي ولإبراز مهارات اأبطال الكويت يف 

هذا النوع من ال�صباقات ، وبالفعل فقد اإ�صتطاع اأبطال املنتخب مقارعة اأبطال حمرتفني 

من الدول العربية امل�صاركة والذين ميلكون خربات اأكرب ، حيث متكن املنتخب من فر�س 

خطته املحكمة التي اإمتزجت بالروح العالية والرغبة بتحقيق اإجناز باإ�صم دولة الكويت 
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يف احلفاظ على م�صتوى املناف�صة اأمام خربة املحرتفني من الدول امل�صاركة مما اإ�صتحق 

الثناء من املراقبني �صواء من الإحتاد العربي للدراجات اأو اجلمهور الغفري الذي تابع 

البطولة، فكان مركز الو�صافة ثمرة جهد كبري ، وكانت النتيجة متقاربة حتى نهاية 

ال�صباق مع املنتخب الإماراتي الفائز باملركز الأول ومنتخبي ال�صعودية واجلزائر اللذان 

تقا�صما املركز الثالث . 

من جهته اأ�صاد رئي�س الوفد �صعادة ال�صيخ اأحمد الداود ال�صباح – رئي�س جمل�س اإدارة 

اأول  يف  الكويت  اأبطال  باأداء   ، الآلية  والدراجات  لل�صيارات  الريا�صي  الكويتي  النادي 

م�صتوى  تطوير  يف  النادي  خطط  لنجاح  ذلك  معلال  اإقليمية  ببطولة  لهم  م�صاركة 

املوتوكرو�س بحلبة  البطولت املحلية على م�صمار  الكويتيني عرب تنظيم  املت�صابقني 

جابر الأحمد الدولية خالل املو�صمني املا�صيني مما اأك�صب هوؤلء الأبطال خربة مكنتهم 

من املناف�صة مع اأقرانهم من الدول العربية التي لها باع طويل يف هذا املجال ، واأ�صاف 

امل�صاركات  يف  الإ�صتمرار  من خالل  الريا�صة  هذه  دعم  ياألوا جهدا يف  لن  النادي  باأن 

الإقليمية والدولية واإ�صت�صافة البطولت التي �صت�صقل مواهب الأبطال الكويتيني.
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مشاركة منتخب الكويت 
لسباقات الكارت ببطولة إيطاليا

�صارك ثالثة مت�صابقني من النادي الكويتي الريا�صي لل�صيارات والدراجات الآلية �صكلوا 

منتخب الكويت ل�صباقات الكارت باأول م�صاركة دولية يف فعاليات بطولة ايطاليا مبدينة 

ميالنو خالل الفرتة من 8 - 10 اأكتوبر 2010 التي �صارك فيها اأكرث 40 مت�صابقا من 10 

دول اأوربية وهي ايطاليا -بريطانيا – فرن�صا – بلجيكا – املانيا – ال�صويد – �صوي�صرا- 

ايرلندا – الربتغال – واملنتخب الكويتي الفريق العربي الوحيد ، ومثلت هذه البطولة 

فر�صة كبرية لإكت�صاب اخلربة الدولية والإحتكاك بالأبطال العامليني وخا�صة الأوربيني 

الذين لهم خربة طويلة يف �صباقات الكارت الدولية .

وحظيت هذه امل�صاركة بدعم كبري من جمل�س اإدارة النادي الكويتي الريا�صي لل�صيارات 

اإدارة النادي الوفد الر�صمي ،  وفور  والدراجات الآلية من خالل تروؤ�س رئي�س جمل�س 

و�صول الوفد ملدينة ميالنو مت اإ�صتالم �صيارات الكارت التي اإ�صتاأجرها الوفد مع الفريق 

التفني املحرتف قبل بداية التدريبات وطبق املت�صابقون كافة التعليمات ال�صادرة عن 

الإحتاد  ل�صروط  باملطابقة  جتهيزها  مت  التي  ال�صيارات  مع  للتعامل  التقني  الفريق 

الدويل للكارت CIK واأجرى املنتخب تدريباته على امل�صمار املخ�ص�س من قبل اللجنة 

املنظمة قبل بداية البطولة واأظهروا روحا عالية وت�صميما على حتقيق اأف�صل الأزمنة 

والزمني  التدريبي  الربنامج  تطبيق  على  وحر�صوا  للنهائيات  التاأهل  من  ليتمكنوا 

املحدد من قبل ادارة الوفد

وقد اأعرب ال�صيخ اأحمد ال�صباح  عن ر�صاه التام على اأداء الالعبني والإداريني امل�صاركني 

بالبطولة م�صريا اإىل مدى الإح�صا�س بامل�صئولية الذي مل�صه من الالعبني اأثناء ال�صباق 

كونهم الفريق العربي الوحيد امل�صارك بالبطولة،  واأ�صاد باأداء الالعبني بدر الر�صيدي 

ويو�صف الرفاعي وعبداهلل ال�صهاب كان رائعا يف ظل �صعف التجهيز والتمرين حيث 
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مل يتم اإقامة مع�صكر تدريبي لهم قبل البطولة اأ�صوة بباقي الفرق واملنتخبات امل�صاركة، 

من  كغريها  لي�صت  والدراجات  ال�صيارات  ريا�صة  باأن  ال�صباح  اأحمد  ال�صيخ  واأ�صاف 

للمت�صابقني  توفريها  يتوجب احلر�س على  فنية  فلها خ�صائ�س  ال�صاملة  الريا�صات 

واأهمها املع�صكرات التدريبية املكثفة على حلبات وم�صامري ال�صباقات ولأوقات طويلة 

والوجبات  البدنية  اللياقة  مترينات  جانب  اإىل  يوميا  �صاعات  ثمانية  اأحيانا  تتعدى 

تقوم  �صيانة حمرتفة  فرق  مع  التعاقد  يتوجب  اآخر  جانب  من   ، اخلا�صة   الغذائية 

بتجهيز ال�صيارات والدراجات وفقا للمقايي�س والقوانني الدولية ال�صادرة عن الإحتادات 

الدولية املعنية بريا�صة ال�صيارات والدراجات الآلية. 
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محمد اللهو أول متسابق كويتي 
يحقق إنجاز على المستوى الدولي 

ويتوج بلقب بطولة كمبوليس اإلسبانية للكارت

لتطوير م�صتوى  الآلية  والدراجات  لل�صيارات  الريا�صي  الكويتي  النادي  يبذلها  التي  �صمن اجلهود 

ريا�صة �صباقات الكارت يف دولة الكويت مت اإقامة مع�صكر تدريبي ملنتخب الكارت ا�صتعدادا للم�صاركة 

يف بطولة كمبولي�س الدولية ، هذا وقد جرت فعاليات املع�صكر يف مدينة ملقا الإ�صبانية خالل الفرتة 

من 6 14-/2011/10 على امل�صمار الذي �صهد فعاليات البطولة الدولية ، وقد اأدى اأع�صاء املننتخب 

التدريبات بروح عالية وطبقوا الربنامج التدريبي والزمني املحدد م�صبقا . كما حر�صت اإدارة الوفد 

على توفري كافة ال�صبل ل�صمان م�صاركة م�صرفة باإ�صم دولة الكويت يف هذه البطولة ومت التعاقد مع 

فريق تدريب و�صيانة حمرتف من �صركة روتاك�س العاملية وقاموا بتدريب اأع�صاء املنتخب على كافة 

املنتخب  اأع�صاء  بني  عالية  تناف�صية  روح   املع�صكر  اأروقة  �صهدت  ال�صيارات.كما  لتلك  الفنية  الأمور 

دول  من  فريق   32 فيها  �صارك  التي  البطولة  للم�صاركة يف  الق�صوي  اجلاهزية  درجة  اإىل  للو�صول 

اأوربية خمتلفة .

جرت الت�صفيات النهائية لبطولة كامبولي�س بتاريخ 2011/10/15 مب�صاركة كافة اأع�صاء املنتخب 

 ، ال�صمري  و�صاري  اللنقاوي  وحممد  ال�صهاب  وعبداهلل  اللهو  حممد  من  كل  منهم  تاأهل  والذين 

، وخالل  الفائزين  توقيتاتهما لتحديد مراكز  ال�صباق على طلعتني مت جتميع  واإنق�صمت فعاليات 

الفريق  مع  ت�صادم  حلادث  ال�صمري  و�صاري  اللنقاوي  حممد  املت�صابقان  تعر�س  ال�صباق  جمريات 

الإيطايل واأدى ذلك لإن�صحابهما ، من جهة ثانية اإ�صتطاع بطل الكويت للكارت حممد اللهو حتقيق 

الإجناز الأول لريا�صة الكارت الكويتية من خالل حتقيقه املركز الأول متفوقا على العديد من اأبطال 

اأوربا يف �صباقات الكارت   

هذا وقد �صهدت قاعة الت�صريفات مبطار الكويت الدويل ا�صتقبال حافال للوفد الر�صمي برئا�صة �صعادة 

الت�صفيات  يف  �صاركوا  الذين  املنتخب  واأع�صاء  ال�صيارات  نادي  رئي�س  ال�صباح  الداود  اأحمد  ال�صيخ 

ال�صهاب وحممد  الفجي وعبداهلل  وفهد  اللنقاوي  ال�صمري وحممد  والبطولة وهم �صاري  النهائية 

اللهو وبدر الر�صيدي، حيث كان وقع الإجناز الذي حققه املنتخب كبريا وانعك�س ذلك بتواجد عدد 

كبري من امل�صتقبلني بقاعة الت�صريفات من اع�صاء جمل�س اإدارة النادي واأ�صر الالعبني واأ�صدقائهم ، 

وقد اأعرب ال�صيخ اأحمد ال�صباح عن �صعادته البالغة ملا حققه منتخب الكويت للكارت من اجناز باإ�صم 

دولة الكويت هو الأول على امل�صتوى الدويل لهذا املنتخب الواعد والذي يب�صر مب�صتقبل زاهر لريا�صة 

ال�صيارات يف دولة الكويت.

من جهته تقدم املت�صابق �صاري ال�صمري بال�صكر اجلزيل لل�صيخ احمد ال�صباح وكافة اع�صاء الوفد 

اعطى  مما  والبطولة  املع�صكر  اأثناء  ودعم  ت�صهيالت  من  ماقدموه  على  للمنتخب  والفني  الإداري 

على  الالعبني  تدريب  بنتائج  ال�صمري   وا�صاد   ، امل�صتويات  اف�صل  لتقدمي  الدافع  املنتخب  اع�صاء 

�صيارات الكارت ثنائية الدفع )روتاك�س(  للم�صاركة بالبطولة علما باأن هذه ال�صيارات ذات امكانيات  102



فنية عالية ومل يتدرب عليها املنتخب يف الكويت وجاءت النتائج اف�صل من التوقعات حيث اظهر 

الأخوة الالعبون مهارات عالية كانت حمل اعجاب للفرق امل�صاركة بالبطولة واملنظمني على حد �صواء، 

وا�صاف �صاري باأنه ا�صتطاع حتقيق زمن دقيقة واحدة و9 ثواين و 55 جزء من الثانية وهذا زمن 

اهله لالإنطالق يف موقع متقدم يف بداية ال�صباق الر�صمي الذي اقيم على حلبة دولية بطول 1600 

مرت اأي اأكرب بحوايل 400 مرت من حلبة الربوكارت التابعة للنادي بالكويت ، ومتنى على كافة ال�صباب 

الريا�صي  التناف�س  جو  لتجربة  النادي  مظلة  حتت  لالإن�صمام  ال�صرعة  ل�صباقات  املحب  الكويتي 

ب�صباقات الكارت الآمنة وداخل حلبة تتوافر فيها كافة �صروط الأمن وال�صالمة املعتمدة دوليا.

ب�صكر  يتعلق  فيما  خا�صة  ال�صمري  �صاري  زميله  ماقاله  اللنقاوي  حممد  املنتخب  ع�صو  ايد  وقد 

رئي�س واع�صاء الوفد على جهودهم الكبرية التي �صهلوا من خاللها مهمة الالعبني يف اظهار كافة 

باأنه  اللنقاوي  واأ�صاف  ـ  الكويتية  ال�صيارات  لريا�صة  امل�صرف  الإجناز  وحتقيق  الفنية  امكانياتهم 

ا�صتطاع حتقيق زمن وقدره دقيقة و10 ثواين يف الت�صفيات النهائية وان اداوؤه اع�صاء املنتخب كان 

رائعا خالل ال�صباق قبل تعر�صه مع زميله �صاري ال�صمري حلادث عطل �صيارات الكارت مما ا�صطرهما 

الذي  انه كان بالإمكان حتقيق نتائج كبرية لول هذا احلادث  لالإن�صحاب وعلق على ذلك مو�صحا 

بالدعم  الكارت  ريا�صة  ان حتظى  اللنقاوي  ، ومتنى  البطولت  اثناء  الالعبني  للعديد من  يح�صل 

الالزم من اجلهات الر�صمية بالكويت من خالل تقدمي امليزانيات الكافية لي�صتطيع نادي ال�صيارات 

تطوير م�صتوى اللعبة وممار�صيها وتاأهيل املنتخبات للم�صاركات الإقليمية والدولية ، ودعا اأقرانه من 

ال�صباب ملمار�صة �صباقات الكارت يف حلبة الربوكارت   جو تناف�صي امن بعيدا عن الت�صابق يف الطرقات 

العامة مما يعني امل�صاهمة يف التقليل من احلوادث واملحافظة على ارواح ال�صباب 

مب�صتوى  ح�صل  الذي  التطور  ملدى  �صعادته  عن  اعرب  حيث  اإ�صافة  ال�صهاب  عبداهلل  للبطل  وكان 

باأن  ال�صهاب  ، وقال  باإيطاليا  املا�صي يف بطولة  العام  الكويت للكارت خا�صة بعد م�صاركته  منتخب 

املنتخب  اأع�صاء  الأثر الأكرب يف �صقل قدرات  البطولة كان لها  التي �صبقت  التدريبي  املع�صكر  فرتة 

من النواحي النف�صية والفنية ، واأ�صار عبداهلل اإىل اأنه لي�س من ال�صهل التاأقلم ب�صرعة مع اإمكانيات 

�صيارات الروتاك�س التي قادها اأبطال املنتخب خالل املع�صكر والبطولة لكن العزمية القوية والرغبة يف 

حتقيق الإجناز جعل جميع اأع�صاء الوفد يعملون دون كلل على فرتتني �صباحية وم�صائية للو�صول 

للجاهزية الكاملة للم�صاركة بالبطولة .

هذه  بتحقيق  غامرة  �صعادته  كانت  فقد  اللهو  الإ�صبانية حممد  بالبطولة  الأول  باملركز  الفائز  اأما  104



النتيجة باإ�صم دولتنا احلبيبة واأعرب عن اإفتخاره باأن يكون اأحد اأع�صاء منتخب الكويت للكارت حيث 

عمل الفريق مع اإدارة الوفد على مدى اأيام املع�صكر والبطولة كاأ�صرة واحدة واأ�صاف باأن روح التحدي 

لدى اأبطال املنتخب وتوفري اإدارة الوفد برئا�صة ال�صيخ اأحمد ال�صباح كافة �صبل الراحة ومتابعتهم 

اليومية للربنامج التدريبي املكثف كان له الأثر البالغ يف حتقيق الإجناز ، وعن جتربته ال�صخ�صية 

قال اللهو باأنه تدرب ب�صكل جيد على م�صارات احللبة وقام بالإطالع على تلك امل�صارات عن طريق 

اليوتيوب حيث متكن من معرفة تفا�صيل امل�صارات من خالل متابعة �صباقات اأقيمت على نف�س احللبة 

واإعترب اللهو هذا الإجناز خطوة اوىل يف طريق الإحرتاف الذي يطمح باأنن يكون اأول بطل كويتي 

حمرتف يف �صباقات الكارت واجلي تي 1. 

بالإ�صتمرار  الر�صمية  للجهات  مبنا�صدة  توجهوا  للكارت  الكويت  منتنخب  اأبطال  ت�صريح  ختام  يف 

اإقليمية  بطولت  يف  م�صاركاته  ت�صهيل  خالل  من  احلايل  واملنتخب  عامة  الكارت  ريا�صة  دعم  يف 

ودولية للمزيد من الإحتكاك مع الأبطال العامليني مما �صيزيد من اخلربة وتواىل حتقيق الإجنازات 
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