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يحيى حميدان

علــى  الكويــت  فــاز 
الفحيحيــل بهدفني نظيفني 
في آخــر جتــارب الفريقني 
الودية قبل انطالق املوســم 
اجلديــد بعد غــد اخلميس. 
وسجل هدفي «األبيض» كل 
من يوســف ناصــر وأحمد 
الظفيــري فــي آخــر دقائق 
الشــوطني األول والثانــي 
على التوالي. وشارك مهاجم 
منتخب مدغشــقر كارلوس 
أندريا مع الكويت في الربع 
ســاعة األخير مــن املباراة، 
علــى الرغم مــن وجود نية 
لالســتغناء عنه واستبداله 
مبدافــع أجنبي قبــل إغالق 

ســوق االنتقاالت الصيفية 
فــي ٣١ اجلــاري. ولم يظهر 
محترفو «األبيض» بشــكل 
عام باملستوى املطلوب، وكان 
أفضلهــم نوعا مــا العراقي 
شــيركو كــرمي. وينتظر أن 
يســتهل الفريق الكويتاوي 
مشواره في الدوري املمتاز 
أمام اجلهراء اجلمعة املقبل، 
فيما يلعــب الفحيحيل أمام 
كاظمة يوم الســبت. وتبدو 
صفوف الكويت مكتملة في 
مواجهة اجلهراء باســتثناء 
غياب أحمد الزنكي لدخوله 
فــي املرحلــة األخيــرة من 
برنامج التأهيل عقب انتهاء 
عالجه في مدينة برشلونة 

أحمد الظفيري سجل هدفاً لألبيض أمام الفحيحيل  (املركز اإلعالمي بالكويت)خالل الفترة املاضية.

الكويت يهزم الفحيحيل وديًاالكويت يهزم الفحيحيل وديًا

األهلي يواصل عروضه الباهتة ويتعادل مع اإلسماعيلي
القاهرة - سامي عبد الفتاح

بــأداء باهــت، وتعادل 
سلبي، انتهت مباراة األهلي 
واإلسماعيلي مبلعب برج 
العرب واملؤجلة من اجلولة 
١٨، وكان فريق اإلسماعيلي 
بقيادة حمزة اجلمل، األقرب 
للفوز من عدة فرص أهدرها 
الالعبون جميعها، بينما كان 
البرتغالي  األهلي بقيــادة 
سواريش، عاجزا عن صنع 
فرص هجوميــة حقيقية، 
مع أخطاء دفاعيــة قاتلة، 
لوال إجادة احلارس الثالث 

مصطفى شوبير الذي أنقذ 
أكثر مــن فرصــة محققة. 
وبهذا التعادل السلبي رفع 
األهلي رصيده إلى ٦٤ نقطة 
في املركــز الثالث، وارتفع 
رصيد اإلسماعيلي إلى ٣٧

نقطة في املركز التاسع.
وقبل املباراة، ألقت قوات 
األمن باإلسكندرية القبض 
على ٥ مشجعني من مشجعي 
اإلسماعيلي، والذين شاركوا 
مع آخرين في االعتداء على 
حافلة جماهير األهلي التي 
كانت في طريقها إلى برج 

العرب.

وتدخل اليوم مســابقة 
الــدوري املصــري اجلولة 
٣٢، بأربــع مباريات، تبدأ 
فــي السادســة والنصــف 
بتوقيــت الكويــت، مباراة 
املقاولون وفاركو، وسموحة 
مع اجلونة، وفي التاسعة 
مساء ســيكون لقاء البنك 
األهلي مع املصري، وايضا 
لقــاء الزمالك مــع االحتاد 
الســكندري مبلعب ستاد 
القاهرة، والذي قد يشــهد 
احتفــال العبي الزمالك مع 
جماهيــره بحســم بطولة 

الدوري في حالة الفوز.

«يد الناشئني» في مواجهة األخضر السعودي

صبري: عدد ممارسي رياضة املشي في تزايد

يعقوب العوضي

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئني لكرة اليد 
مع املنتخب السعودي في الواحدة ظهر اليوم 
ضمن منافسات اجلولة الثالثة للمجموعة الثانية 
ببطولة آسيا التاسعة للناشئني واملقامة في مملكة 

البحرين.
وميلك االزرق في رصيده نقطتني حصدهما 
من فوز على املنتخب اإلماراتي أمس األول بنتيجة 
٣٧-٢٣ بعد أن خســر من املنتخب الياباني في 

انطالق مشواره بالبطولة ٢٦ -٣١.
ويتطلع األزرق الى تعزيز حظوظه في اجتياز 
دور املجموعات بالفوز على السعودية. ويتطلع 
املدرب اإلســباني دييغو غونزاليس للخروج 
بنقطتي اللقاء واالقتراب من حسم بطاقة التأهل. 
وأكد محمد العوض إداري املنتخب أن األزرق 
لديه الكثير ليقدمه، كما أن التشــكيلة احلالية 

قادرة على الوصول الى األهداف املنشودة.
وكان عبداللطيف ساملني العب املنتخب قد 
حصل على جائزة افضل العب أمام اإلمارات.

استضاف برنامج صباح اخلير يا كويت باللغة 
االجنليزية - القناة الثانية بتلفزيون دولة الكويت 
ممثلي اللجنة الكويتية لرياضة املشي التي تعمل 
حتت مظلة اللجنة األوملبية الكويتية، وقدم ممثل 
اللجنة هاني مرقص خالل اللقاء فقرة تعريفية 
عن اللجنة الكويتية لرياضة املشي وقدم اسماء 
املؤسسني لها الذين لهم دور مميز بظهور هذا 
الكيان.  كما تطرق الى الدور الذي تقوم به جلنة 
رياضة املشــي في نشر ثقافة املشي باملجتمع 
وإجنازات اللجنة وأنواع املشي وتكتيكه وتأثير 

رياضة املشي على املمارس لها.

 من جانبه، قال املنسق العام للجنة محمود 
صبري ان املشي نظام حياة وهو الرياضة االولى 
في العالم على مســتوى الهــواة، فهي رياضة 
كل األعمار وكل االوقات وال تكلف الكثير وال 
حتتاج أدوات خاصة أو منشآت رياضية كبيرة 
ملمارستها، وهى الرياضة املثلى التي ينصح بها 
جميع األطباء حيث يستجلب الصفاء النفسي 
وفــوق كل هذا فهي رياضة أوملبية منذ نصف 
قرن ولها بطولة عالم تقام كل ســنتني، مؤكدا 
ان عدد املمارسني لرياضة املشي داخل الكويت 

يتزايد يوما بعد آخر.

محمود صبري وياسر الشيمي وهاني مرقص وعبدالعزيز درويش خالل اللقاء

«ارحبوا».. الكويت في «مونديال قطر»«ارحبوا».. الكويت في «مونديال قطر»

في البداية كيف مت ترشيحك لهذا 
العمل الفني الكبير، خصوصا أنه يتعلق 
بحدث كبير على مستوى العالم أجمع؟

٭ ال ميكنني أن أنسى الدور الكبير 
لألخ أحمــد الباكر رئيس شــركة 
«كتــارا ســتوديوز» والذي كانت 
له مســاهمة كبيرة في مشاركتي 
بإخــراج أغنية االفتتــاح لبطولة 
كأس العــرب األخيرة التي أقيمت 
في قطــر، كبروڤــة لتنظيم كأس 
العالــم ٢٠٢٢، حيــث كان االحتاد 
الدولــي لكرة القــدم «فيفا» ينظر 
لبطولة كأس العرب بأهمية قصوى، 
ومتكنت بحمد اهللا من إخراج أغنية 

«حجر، ورق، مقص» من أداء رحمة 
رياض، وعبدالعزيز لويس، وأحلان 
عبدالعزيز لويس، وكلمات حميد 

البلوشي.
حيث مت عرض هذا العمل الفني 
مع سلســلة أعمالي األخرى على 
املسؤولني على قطاع املوسيقى لدى 
«فيفا»، ومت بحمــد اهللا حصولي 
على الثقة إلخراج أغنية «ارحبوا».

ألم تشعر بالرهبة واخلوف من التصدي 
لعمل بهذا احلجم؟

٭ من الطبيعي، كانت هناك رهبة 
كبيرة، ولك أن تتخيل قيادة فنانني 

كبار لهم أسماؤهم وثقلهم الفني، 
ونخبة من الفنيني إلدارة هذا العمل 
الضخم خالل فترة زمنية قصيرة، 
لكنه اإلصرار، حيث إننا في الكويت 
ودول اخلليج ال تنقصنا املوهبة، 
وما بيننا وبني العاملية هو الفرصة 
فقــط، وعندما أتت متســكت بها، 
وبفضل تعاون جميع من كان معي 
حتقق هذا النجاح، وقد وصل عدد 
مشاهدات األغنية حتى اآلن إلى ٢
مليون مشاهدة على «يوتيوب».

ما شعورك وأنت متثل الكويت في 
هذا احملفل الرياضي العاملي؟

٭ فخر كبير لي أن أكون سببا في 
أن يذكر اســم الكويت في محفل 
عاملي كبير مثــل مونديال قطر، 
والذي سيكون محط األنظار، ليس 
فقط على مستوى املباريات، وإمنا 
كل ما يتعلق بكأس العالم، وقد زاد 
فخري بهذه األغنية كونها تأتي 
تعويضا عن عــدم تأهل األزرق 

للعب في البطولة العاملية.

أين أنتم من تلفزيون الكويت؟
٭ نحن نعمل في القطاع اخلاص، 
وننتظر الفرصة املناسبة للظهور 
في األعمال احمللية، وندرس عددا 

مــن العروض الفنية التي نرجو 
أن تكون إضافة ملسيرتنا الفنية.

حدثنا عن فكرة األغنية والهدف منها؟
٭ الفكرة من األغنية واضحة من 
خالل كلماتها وهي كلها ترحيب، 
وباخلليجي «تقليط» للعالم بأن 
يحضروا ويشهدوا احلدث الذي 
يشغل كل الكرة األرضية، وجتتمع 
من أجله، وهي أيضا رسالة بأن 
دولة قطر متطورة وقادرة على 
صنع املســتحيل، وكل ذلك على 
لســان الفنانــني املشــاركني في 

األغنية.

مخرج أغنية كأس العالم جاسم احلربان: فخور بتمثيل الكويت في كأس العالم خصوصًا في غياب األزرقمخرج أغنية كأس العالم جاسم احلربان: فخور بتمثيل الكويت في كأس العالم خصوصًا في غياب األزرق

جاسم احلربان ووضحة احلربان والزميالن مبارك اخلالدي وإبراهيم مطر  (أحمد علي)

جاسم احلربان في سطور

وضحة.. املساعد والسند

شكرًا لقطر

مواليد ١٩٨٩، خريج اجلامعــة األمريكية، تخصص 
إدارة أعمال، بدأ حياته املهنية من خالل عمل مسلسلني مت 
عرضهما على اليوتيوب، يتكونان من جزأين، ونفذ عدة 
أدوار سمحت له مبمارسة تطوير حرفة سرد القصص 
بجميع أمناطها من خالل vision visuals التي ســبق لها 
العمل مع «فيفا»، وفورموال ١، وهواوي، وسنسوداين، 
وفورد، واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 
وشركة االتصاالت الســعودية، وبنك الكويت الوطني، 
وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، وجمعية 
القلب األميركية، وغيرها من الشركات والفنانني العرب.

تولت شقيقة املخرج جاسم احلربان الفنانة الصغيرة 
وضحة احلربان مهمة تلوين ڤيديو أغنية «ارحبوا»، وهي 
من املهام الصعبة للڤيديو، بعد انتهاء عمليات املونتاج، 
ومتتلك «وضحة» املوهبة اخلاصة، وتؤدي عملها باحترافية 
عالية، لكونهــا حتمل مؤهال علميا في البرمجيات، وقد 
حازت عملية تلوين الڤيديو لـــ «ارحبوا» على إعجاب 

كل املسؤولني.

قدم الفنان جاسم احلربان الشكر والتقدير إلخوانه في 
دولة قطر، الذين لم يبخلوا عليه بتوفير كل مستلزمات 
العمل، فضال عن تشــجيعهم املستمر دائما له، ووضع 
ثقتهم في شخصه، رغم أهمية العمل الفني وصعوبته، وهو 
عمل يترقبه العالم بأسره، «فكل الشكر لقطر احلبيبة».

الكويت مليئة بالنماذج الطموحة واملبدعة، التي تستشرف املستقبل وتعمل بجد، وتسعى بكل ما متلك من إمكانيات لتصل إلى أهدافها، وحتقق النجاح، الذي ينسب لها ولوطنها، 
ما يؤكد أن ثروة الكويت احلقيقية ليست فقط في نفطها األسود، بل في سواعد أبنائها املخلصني وشبابها الطموح، وهم في وطننا كثيرون، يعملون في صمت وقلما تسلط عليهم 
األضواء. منذ أيام أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن األغنية الرسمية الثانية لكأس العالم في قطر التي ستنطلق ٢٠ نوفمبر املقبل، وجاءت بعنوان «ارحبوا»، ضمن سلسلة 
ألبوم أغاني «املونديال»، والتي باتت متوافرة حاليا على موقع «يوتيوب». واشترك في أداء أغنية «ارحبوا» مغني الراب جيمس واملغني أوزونا، وسجل ڤيديو األغنية رقما قياسيا 
في عدد املشاهدات على موقع «يوتيوب»، إذ جتاوز عدد مشاهداتها حاجز الـ ١٠٠ ألف مشاهدة، بعد ساعات قليلة فقط من إطالقها. وما ال يعرفه الكثيرون أن مخرج األغنية هو 
أحد أبناء الكويت، جاسم احلربان، الذي فرض نفسه من خالل قدراته وعبقريته الفنية العالية على قطاع املوسيقى في «فيفا» برئاسة املغربي نادر اخلياط وهو املعروف كونه 

محطة انطالق كثير من الفنانني ذوي الشأن العاملي، والذي رشحه إلخراج األغنية. «األنباء» استضافت احلربان وأجرت معه هذا احلوار:

أجرى احلوار: مبارك اخلالدي

«ارحبـوا» هدفهـا توصيـل رسـالة للعالـم بـأن قطـر قـادرة علـى صنـع املسـتحيل

مشـاهدات «ارحبوا» جتاوزت ٢ مليـون على «يوتيـوب».. وبيننا وبني العاملية توافـر الفرصة فقط

ملشاهدة الڤيديو


