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اإلستراتيجية الشبابية (٢)

هل ستتقدم الرياضة بالكويت؟
نتابــع احلديث عن 
استراتيجية «٢٢-٢٨» 
ومالعبهــا الســتة التي 
سبقتها حوادث من خالل 
التاريخ الطويل للحركة 
الرياضية.. والســؤال: 
هل فعــال ســتنفذ هذه 
االستراتيجية أم حسب 
مــا قيل «اســتراتيجية 
بيض الصعو»؟ أحب أن 
أسرد هنا قصص حوادث 
رياضية، أوالها حصلت 
لي أنا شخصيا وحتديدا 
في سنة ١٩٦٩ أي قبل ٥٢ 

سنة، والقصة الثانية سوف أذكرها في 
مقال الحق في هذه اجلريدة حدثت سنة 
١٩٧٤ أي قبل ٤٧ سنة لكني عرفت عنها 
كل التفاصيل فقد ســمعتها وذكرت لي 
مباشرة من قبل أشخاص أعرفهم جيدا 
وعايشتهم وكنت معهم في النادي وأثق 
فــي كالمهم لكنهم انتقلوا إلى دار احلق 
وحتت رحمة مليك مقتدر وهو الغفور 
الرحيم وأنقل كالمهم بحسب ما فهمته 
وهذا الكالم سوف أحاسب عليه من رب 
العاملني وســوف أذكره حسبما سمعته 

دون زيادة أو نقصان.
القصة األولى حدثت في إحدى أمسيات 
شتاء ســنة ١٩٦٩، حيث كنا جنلس في 
جلستنا اليومية االعتيادية نحن أعضاء 
نادي الكويت الرياضي غير الالعبني في 
صالة النادي في الليل ودار احلديث عن 
احتراف الالعبني وأهمية هذا االحتراف 
في تطور الرياضة الكويتية بصورة عامة 
وتطور كرة القدم عندنا بصورة خاصة، 
وكان من ضمن اجلالسني في الصالة بعض 
الشخصيات الرياضية التي لها مكانتها 
وثقلها القوي في املجال الرياضي في ذلك 
الوقت (رحمة اهللا عليهم جميعا)، وأكدوا 
أن هذا االحتــراف مهم لتطور الرياضة 
وتقدمها ولكــن هذا االحتــراف يحتاج 
فعــال إلى مبالــغ مالية طائلــة ال ميكن 
للدولة أن تقدمها خصوصا ان الرياضة 
في الكويت هي فكرة «الطمباخية» التي 
كانت معششة في عقول املسؤولني في 
ذلــك الوقت والتي التزال مســتمرة في 
عقلية بعض املسؤولني إلى يومنا هذا.

فقمت ورددت بالكالم على املوجودين 
بأن االحتراف الرياضي فعال يحتاج إلى 
مبالغ كبيرة ولكنه لن يكلف الدولة فلسا 
واحــدا أحمر وأن كل ما في األمر هو أن 
الدولة تقوم فقط بتوفير األراضي إلنشاء 
األنديــة. وتعجب احلضــور من كالمي 
هذا لدرجة انه عال الصراخ في الصالة: 
شلون احتراف دون دعم الدولة؟ وكيف 
ال تدفــع الدولة ما تدفع إذا كانت ترغب 

في االحتراف؟
فقلت لهم كالما مســهبا واقتنعوا به 

وسوف أخلصه في نقطتني:
١- األولى هو أن يصدر قانون من الدولة 
باستقطاع ما نسبة ١٪ من صافي أرباح  
جميع الشــركات والبنوك والشــركات 
املالية واجلمعيــات التعاونية وغيرها 
من مؤسسات مالية وطنية وأجنبية لدعم 

الرياضية واحلركة الرياضية.
٢- يصدر قرار يندب فيه جميع الالعبني 
وكافة املمارســني للنشاط الرياضي في 
األنديــة والذين هــم في الوقت نفســه 
يعملون في القطــاع احلكومي يندبون 
للعمل في وزارة الشــؤون االجتماعية 
بنفــس درجتهــم الوظيفيــة ألن وزارة 
الشؤون في ذلك الوقت هي اجلهة التي 
كانت مسؤولة عن قطاع الشباب واألندية 

الرياضية.
٣- يكــون مقر عمــل الالعــب املوظف 
واملنتــدب لوزارة الشــؤون هو النادي 

الذي يلعب فيه.
٤- يطبــق على الالعب املنتدب لوزارة 

الشؤون قانون الوظائف العامة.
بهــذه اخلطوات تكون طبقت قانون 
االحتراف وجعلت الالعب متفرغا للعب 
في النادي كأنه محترف وفي الوقت نفسه 
حفظــت لالعب وظيفته دون حاجة إلى 
قانــون التفرغ الذي ترفضــه الوزارات 
والهيئات احلكومية في وقتنا احلاضر.

كالمي هذا اقتنع به بعض الشخصيات 
الرياضية التي كانت موجودة في النادي 
ومن شدة اقتناعهم به وأنه يصلح ليكون 
اخلطــوة األولى في تطبيــق االحتراف 
الرياضــي في الكويت فقد نقلوه ودون 
علمي أو أخذ رأيي أو موافقتي إلى كبار 
املسؤولني في احلكومة كوجهة نظرهم 

كشــخصيات رياضيــة 
وفي نفس الوقت جلس 
نبض احلكومة ومعرفة 
رد فعلها إزاء هذا املقترح، 
ومرت أيام عديدة ميكن 
أن تتجاوز الشهر على 
هذا الكالم إلى درجة انني 
نسيته ولم يعد في ذهني 
أو ذاكرتي بتاتا فلم يدر 
في فكري أبدا ولو للحظة 
واحدة أن هذا الكالم الذي 
نتحــادث به فــي صالة 
النادي في ليالي الشتاء 
الباردة سوف يقتنع به 
بعض الشخصيات الرياضية ثم بعد ذلك 
يطرح عند مسؤولني كبار في احلكومة.
هــذا الذي لم أتوقعه أبــدا ولو كنت 
أتوقع ذلك أقسم باهللا العظيم ما ذكرت 
هــذا احلديث أبدا. ولكن الذي حصل قد 
حصل وبدون علمي ومعرفتي بأن كالمي 
هذا قد وصل للمسؤولني الكبار ولكن لم 
يذكر فيه اسمي وخرج املقترح على أنه 
من الشــخصيات الرياضية النافذة في 
نادي الكويت الرياضي واملهم انه بعد عدة 
أيام وإذا أحد هذه الشخصيات الرياضية 
(رحمة اهللا عليه) يناديني بقوله: تعال 
أبيك واعتقدت في أول وهلة أن املوضوع 
الذي يناديني عليه يتعلق بالعب صغير 
في كرة القدم من البراعم طلب مني إقناع 
ولــى أمره بانضمامه إلى فريق البراعم 
في املراحل السنية في النادي وتوقعت 
أن يسألني هذه الشخصية عما مت بشأن 
هــذا الالعب الصغيــر وإذا به يقول لي: 
«اقتراحك أرفضوه» فرددت على الفور أي 
اقتراح يا بو فالن؟ أنا ما قدمت اقتراحات 
في النادي، فقال لي: تذكر من كم ليلة أنت 
ذكرت في كالمك عن االحتراف وعدم دفع 
الدولة أي مبالغ لهذا االحتراف؟ قلت: اي 
نعم أذكر، ولكن يا بو فالن أنا كالمي قلته 
استدالال لرأي عندي وضحته ألصحابي 
وأصدقائي في النادي وليس اقتراحا يقدم 
جلهة حكومية، فرد علي قائال: أحنا نقلناه 
(لم يحدد من هم احنا) على أنه مقترح 
مقدم من نادي الكويت الرياضي وقدمناه 
ملسؤولني كبار لدراسته وتطبيقه وعلى 
العموم مت إبالغنا بخصوص هذا املقترح 
بكالم جــاف وقال كلمة ال أنســاها أبدا 
«اجلماعة الظاهر تشببونا» (إي تشب 
واســكت)، وقالوا لنــا باحلرف الواحد: 
ســدوا باب هذا املوضــوع وال جتيبون 
طاريــه مرة ثانية. واســتمر في حديثه 
قائال: «أعتقد أن هذا املقترح ألنه طالع من 
نادي الكويت ولذلك فهو مرفوض عندهم 
ولكن لو كان طالع من نادي ثاني ميكن 
يكون فيه كالم آخر». لكن نادي الكويت 
نادي مكروه عندهم ويسمونه «.......» 
وكم مقترحا قدم باسم تطوير الرياضة 
فــي الكويــت وعلى ســبيل املثال (منع 
الالعبني األجانب من اللعب في األندية) 
وكان الهدف األساسي من هذا القرار والذي 
أضر بالرياضة في الكويت بصورة عامة 
هو منع نادي الكويت بالذات من إحراز 
البطوالت. فقلت له: «يا بو فالن هل كنت 
تعتقد أو تتوقع من املسؤول احلكومي 
الكبيــر أن يوافق على هذا االقتراح من 
ناد هم أنفسهم يسمونه «.......» مثل ما 
تفضلت، وإذا احترموا هذا النادي قالوا 
عنه نادي عيال التجار ما يقولون عنه 
نادي الكويت الرياضي»، والسبب األكمة 

وما وراء هذه األكمة.
بعد هذا الكالم التاريخي الذي ذكرته 
هل يتوقع أن الرياضة سوف تتقدم في 
الكويت خصوصا بعد ما أصابت املنتخب 
«الفلعة العــودة» وما هي «صعرورة» 
بالهزمية التي تفشل وتكسر الوجه من 
منتخب التشــيك مؤخرا واهللا العظيم 
ماني قادر أكتب نتيجة املباراة كثر ما هي 
تفشل واهللا ما ألومك «يا نادر كرم» على 
التعصيبة القوية ولكن أقول شكرا لكل 
أعضاء اللجنة في االحتاد التي اختارت 
هذه الهيئــة الفنية لتدريــب املنتخب 
والتي ال تعــرف «الكوع من البوع في 
كرة القدم» وانتم باهللا عليكم يا جلنة 
يا فنية باالحتاد تكفــون علمونا وين 
طحتم على هؤالء املدربني ومن أي غار 
طلعتوهم، علمونا حتى يستفيد منهم 
الناشئون ومن وراهم األجيال القادمة 
وصحيــح مثل مــا قالــوا: «ان الكويت 
أحسن بلد خليجي يختار السيئني في 

كل املجاالت».
وللحديث بقية إن شاء اهللا.

بقلم عادل يوسف املرزوق

Let's Talk Business يستعرض 
جتربة جناح «ماراثون بنك اخلليج ٦٤٢»

أطلــق بنــك اخلليج 
مــن  الثانيــة  احللقــة 
احلــواري  برنامجــه 
 «Let's Talk Business»
مع املدير العام في شركة 
الفعاليــات  Suffx إلدارة 
املاجد،  الرياضية أحمــد 
إذ يركــز البرنامج، الذي 
يقدمــه نائــب مدير عام 
وحدة البحوث االقتصادية 
فــي بنك اخلليــج طارق 
الصالح، على استعراض 

قصص أشهر العالمات التجارية الشبابية في 
الكويت من منظور اقتصادي بلغة بسيطة، 
مســتهدفا الشــباب املقبلني على تأسيس 
مشــاريعهم التجارية، ضمن استراتيجية 
االقتصاديــة  لدعــم االســتدامة  البنــك 

واملجتمعية في البالد.
وذكر ان شركة Suffix هي املسؤولة عن 
تنظيم «ماراثون بنك اخلليج ٦٤٢» سنويا، 

مضيفــا: «عملت على ذلك ملدة ٧ ســنوات 
حتى اآلن. ومع النجاح املتزايد الذي يحققه 
املاراثون كل عام، أعلن بنك اخلليج مؤخرا 
عن متديد هذه الشــراكة االستراتيجية لـ 
٣ أعوام أخرى». وأثناء املقابلة، بني املاجد 
ضرورة االســتمرار في العمل والتخطيط 
بشكل موضوعي دون توقع النجاح املبهر 

من أول محاولة. 

«Let's Talk Business» الصالح مستضيفا املاجد في

أكد رئيس اللجنة القومية األوملبية اإليطالية جوفاني ماالغو الرغبة في 
تطوير التعاون مع الكويت في كافة امليادين الشــبابية والرياضية وتبادل 
الزيارات مع األوملبية الكويتية. وذكرت ســفارة الكويت في بيان لـ «كونا» 
امس أن ذلك جاء خالل لقاء رئيس اللجنة مع الســفير الشــيخ عزام مبارك 
الصباح عقب مباراة منتخبي إيطاليا وسويسرا في تصفيات كأس العالم.

وقال البيان ان ماالغو استعرض مع السفير عزام فرص تطوير العالقات 
الرياضية مع الكويت بالتعاون مع اللجنة األوملبية الكويتية في كافة املجاالت 

باالستفادة من اخلبرات التقنية واملهنية املتقدمة في جميع األلعاب.
وأبــدى ماالغو حرصه اخلاص على توطيد أشــكال التعاون بني اللجنة 
األوملبية اإليطالية والكويتية من خالل املبادرات والفعاليات الثنائية وتنظيم 
معسكرات تدريبية في إيطاليا للمنتخبات واألندية الكويتية لكل األلعاب.

من جانبه، عبر الســفير عزام عن تقديره ألشكال التعاون الرياضي مع 
إيطاليــا واالســتفادة من خبراتهــا املتميزة الذي جتســد بنجاح في جتربة 
الكويــت وإجنازاتهــا في رياضة الرماية، مؤكــدا دور الرياضة الفريد كلغة 
السفير الشيخ عزام مبارك الصباح مع جوفاني ماالغوعاملية تتعدى احلدود واحلواجز للتواصل بني الشعوب وخاصة الشباب.

«الوطني» يواصل فتح باب التسجيل 
في سباق اجلري املقرر ٤ ديسمبر

إلــى اجلهــود اجلزيلــة لكل مــن بلدية 
الكويت وقوة اإلطفاء العامة واملشروعات 
السياحية ووزارات: الداخلية والتجارة 

والصحة.
ومازال املجال مفتوحا أمام الراغبني في 
التســجيل للمشاركة على أن يبدأ موعد 
تســلم أرقام املتسابقني يوم الثالثاء ٣٠ 
نوفمبــر حتى اخلميس ٢ ديســمبر من 
الســاعة ٣ ظهرا الى ٩ مساء في حديقة 
الشهيد القاعة متعددة االستخدامات في 

املرحلة األولى بجانب ستاربكس.
وتبلغ مسافة الســباق ١١ كيلومترا، 
حيث ستكون نقطة انطالق السباق للنساء 
والرجال من اجلزيرة اخلضراء في متام 
٨:٣٠ صباحا واالنتهاء في حديقة شاطئ 
الشويخ على شارع اخلليج العربي بجانب 
مبنــى الـ KPC ذهابا باجتاه واحد فقط. 
ويأتي ســباق الوطني للجري في إطار 
املبــادرات االجتماعية التــي دأب البنك 
الوطني على تنظيمها سنويا تأكيدا على 
نهجه الثابت في تنمية املجتمع. وتشمل 
مبــادرات الوطنــي مختلــف الفعاليات 
االجتماعيــة واإلنســانية واخليريــة 
والتعليمية والرياضيــة والبيئية التي 
تسعى إلى خدمة املجتمع واملساهمة في 

تنميته على نحو أفضل.

واصــل بنك الكويت 
الوطـنــــي استقبــــال 
املســجلني في سبــــاق 
اجلري املقرر أن ينطلــق 
٤ ديسمبر وهو احلدث 
الرياضي األضخم على 
مســتوى الكويت الذي 
ينطلق هذا العام بنسخة 
يســتمر  اذ  مختلفــة، 
التســجيل علــى املوقع 
nbk.com/ االلكترونــي

nbkrun، جلميع الراغبني 
في املشاركة من عمر ١٥ 

سنة وما فوق.
ويكافئ السباق ستة فائزين باملراكز 
الثالثة األولى (فئتي النســاء والرجال) 
بجوائز نقديــة ١٠٠٠ و٧٠٠ و٥٠٠ دينار 
علــى التوالــي، باإلضافة الى الســحب 
على ســيارة نيسان اكستيرا مقدمة من 
مجموعة البابطني، الشريك االستراتيجي 
للســباق، إلى جانب مفاجآت وفعاليات 

مسلية اخرى.
وفــي هذا الصدد، قال املدير في إدارة 
العالقات العامة في بنك الكويت الوطني 
يعقوب الباقــر ان هذا احلدث الرياضي 
الذي دأب «الوطني» على اطالقه سنويا 
يستقطب آالف املشــاركني واملتسابقني 
مــن جميع فئات املجتمــع على اختالف 
اعمارهم، مضيفا: «متشــوقون لعودته 
هذا العام بنسخة اجلري املختلفة لنرفع 
من وتيرة املنافسة ونكتسب متنافسني 
جدد من رياضيني ومحترفني وهواة إلى 
جانب فتح املجال أمام جميع افراد العائلة 

لالستمتاع والتسلية».
كما نوه الباقر بجهود اجلهات املشاركة 
في السباق لهذا العام وهي اجلهات التي 
لطاملا كانت شريكا معنا في هذه املسؤولية 
املجتمعية املشــتركة بدءا من الشــريك 
االســتراتيجي الدائم مجموعة البابطني 

سحب على نيسان إكستيرا تقدمها مجموعة البابطني الشريك اإلستراتيجي

يعقوب الباقر

«الفراعنة» يستعد للغابون 
بعد التأهل للمرحلة النهائية

القاهرة - سامي عبدالفتاح

مــن دون توقف يبدأ اليوم منتخب مصر بقيادة البرتغالي 
كارلوس كيروش، االستعداد ملباراة اخلتام في دور املجموعات، 
بعد غد الثالثاء مبلعب برج العرب، أمام منتخب الغابون، بعد 
ان عاد من العاصمــة األنغولية لواندا بنقطة التعادل وبطاقة 
التأهل الى اجلولة النهائية في تصفيات أفريقيا املؤهلة لكأس 

العالم (قطر ٢٠٢٢)، بتعادله ٢-٢ مع منتخب أنغوال.
تقدم منتخب أنغوال بهدف ســجله الالعب هيلدر كوســتا 
في الدقيقــة ٢٦ وأضاف مباال نزوال الهــدف الثاني من ضربة 
جــزاء (٣٥)، وانتفض الفراعنة بهدف حملمد النني في الدقيقة 
األخيرة من الشــوط األول، ثم تعادل الفراعنة عن طريق أكرم 
توفيق (٥٩). وبهذا التعادل، رفع منتخب مصر رصيده إلى ١١ 
نقطة بفارق ٤ نقاط عن الغابون، أقرب منافســيه قبل اجلولة 
األخيرة، وجنح منتخب الغابون في الفوز على ليبيا ١-٠، ليرفع 
رصيده الى ٧ نقاط. وأثنى البرتغالي كارلوس كيروش، املدير 
الفنــي ملنتخب مصر، على العبيه، وقال بعد املباراة: «جنحنا 
في حتســني نتائج املنتخب بفوزين وتعادل.. وصلنا لنصف 
اجلبــل ونحتاج لتســلق النصف اآلخر، وحتقيــق الكثير من 
األهداف في الفترة املقبلة». وشهدت املباراة لقطات غير طبيعية 
في مالعب كرة القدم، حيث اعتدى شــو العب منتخب أنغوال، 
على البرتغالــي كارلوس كيروش املدير الفني ملنتخب مصر، 
بســبب انفعال كيروش للعب العنيف مع أمين أشــرف مدافع 
منتخب مصر.. وفي لقطات أخرى متكررة، توقفت املباراة في 
٣ مناســبات، بسبب اقتحام مشجعني أرضية امليدان، من أجل 

مصافحة جنم ليڤربول اإلجنليزي محمد صالح.

رئيس األوملبية اإليطالية: نتطلع 
لتطوير التعاون الرياضي مع الكويت

«جازو للسباقات» يفوز ببطولة العالم للتحمل ٢٠٢١
التي بدأها مع إطالق مركبة تويوتا 
الـ «هايبــرد» الكهربائية TS٠٣٠ في 
شــهر يناير من العــام ٢٠١٢، حيث 
فــاز متقدمــا على لوبيز بـــ ٧ ثوان 
و٣٥١ جزءا مــن الثانية، والذي أدى 
حتقيقه للمركز الثاني إلى فوز فريق 
مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية 
GR٠١٠ عالية األداء التي حتمل الرقم 
٧ بلقب عاملي آخر. وبهذه املناسبة، 
صرح آكيــو تويودا رئيس شــركة 
تويوتا موتور كوربوريشن، قائال: 
«أبارك للفريق فوزه بالبطولة. لقد 
ربحنا جميع الســباقات الســتة في 
العام األول من مشاركة مركبة تويوتا 
الـ«هايبرد» الكهربائية GR٠١٠ عالية 
األداء، وذلك بفضل اجلهود العظيمة 
التي قدمها السائقون والفريق بشكل 
عــام. وأنــا ممنت جــدا لفــوز هاتني 
املركبتــني املتميزتني بالبطولة، كما 
أهنئ السائقني الثالثة كاموي ومايك 
وخوسيه على فوزهم بسباق «لو مان 
٢٤ ساعة» وكذلك ببطولة السائقني. 
وأود أيضا أن أتقدم بالشكر والتقدير 
للشركاء الذين ســاندونا خالل هذا 
التحــدي ضمن هــذه الفئة اجلديدة 

للمركبات اخلارقة عالية األداء».

اإلشارة إلى أن آخر سباقني من املوسم 
نظما على مدار عطلتي نهاية أسبوع 
متتاليتــني في البحريــن بعد إلغاء 
اجلولة اخلامســة في مدينة فوجي 
اليابانيــة بســبب اســتمرار القيود 
على الســفر التي فرضتهــا جائحة 
كوفيد-١٩، فيمــا يعني الفوز خالل 
عطلــة نهايــة األســبوع األولى من 
بطولة البحرين املزدوجة أن تويوتا 
قد حصلت بالفعل على لقبها الرابع 
لبطولــة املصنعــني وقبــل انطالقة 

السباق النهائي.
وبذلك، تنتهي مسيرة ناكاجيما 

لوبيز ثاني أرجنتيني يفوز بخمس 
بطــوالت عاملية مــن تنظيم االحتاد 

الدولي للسيارات.
وبعــد يــوم حافــل باإلجنــازات 
املميزة، أصبح «جازو للســباقات» 
أول فريق يفوز بكافة السباقات في 
موسم واحد من بطولة العالم للتحمل. 
كما جنح الفريق في تعزيز سلسلة 
انتصاراته املتتالية غير املســبوقة 
ورفعها إلى تسعة من خالل مشاركته 
في الســباق السبعني الذي يخوضه 
منــذ دخوله بطولــة العالم للتحمل 
للمرة األولى في العام ٢٠١٢. وجتدر 

 GR «حاز فريق «جازو للسباقات
على لقب «بطولــة العالم للتحمل» 
للعام ٢٠٢١، التــي ينظمها «االحتاد 
الدولي للسيارات» بعد فوزه باملركزين 
األول والثاني خالل سباق «البحرين 
٨ ســاعات» الذي أقيــم مؤخرا. وقد 
شــهد ختام املوســم إنهــاء كازوكي 
ناكاجيما مســيرته املتألقة في هذه 
البطولة بطريقة اســتثنائية، وذلك 
بعد الفوز املبهر الذي حققه على منت 
مركبة تويوتا الـ «هايبرد» الكهربائية 
GR٠١٠ عالية األداء التي حتمل الرقم 
٨، والذي يشــاركها مــع زمالئه في 
الفريق سيباستيان بوميي وبريندون 
هارتلــي. وفي الوقــت ذاته، احتفظ 
الفائزون بســباق لومان، مبن فيهم 
مايــك كونواي وكاموي كوباياشــي 
وخوسيه ماريا لوبيز، بلقب بطولة 
السائقني باحتاللهم املركز الثاني خالل 
اجلولة السادسة واألخيرة من املوسم 
على منت مركبة تويوتا الـ «هايبرد» 
الكهربائية GR٠١٠ عالية األداء التي 
حتمل الرقم ٧. أما كوباياشي، فيعد 
حاليا أول ســائق مــن اليابان يفوز 
ببطولة العالم مرتني على منت املركبات 
املزودة بأربع عجالت، بينما أصبح 

فوز مميز في سباق البحرين.. و«تويوتا» حتصد لقب «بطولة املصنعني» للمرة الرابعة


