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«العرباوية».. ناويني على «الرباعية»

(قاسم باشا) جاسم العوضي وسلمان العوضي واحملترفون محمد الصولة ووليد الشعلة وطارق بوعبطة واإلداري عيسى اشكناني مع الزميل مبارك اخلالدي 

جنوم العربي الصولة والشعلة وبوعبطة وجاسم وسلمان العوضي أبطال كأس ولي العهد للمرة الثامنة في ديوانية «األنباء»

مبارك اخلالدي

مساء الثالثاء املاضي، كانت ليلة 
«عرباوية» بامتياز، وحتديدا عندما 
جنح أبطال «األخضر» في انتزاع 
لقب غــال من أنياب «العميد» في 
لقاء شهد إثارة كبيرة، السيما ان 
الفريق تأخر بهدف أمام «الكويت» 
منــذ الدقيقة (٤٥) وتعرض لطرد 
مهاجمه السوداني وليد الشعلة في 
الدقيقة (٧٥) وبعدها إلى ركلة جزاء 
في الدقيقة (٧٨) كانت كفيلة بتأكيد 
بوصلة الكأس نحو «كيفان»، لكن 
احلارس الشاب جاسم العوضي كان 
عند حسن ظن اجلميع وعلى قدر 
املسؤولية الكبيرة امللقاة على عاتقه 

بحراسة عرين «األخضر» بعد إصابة العمالق سليمان عبد الغفور، ليتصدى 
لركلة اجلزاء بـ «ثبات» يحسد عليه ولتكون كلمة السر في تغيير مجريات 
األحداث صوب «املنصورية» إذ جنح البديل الصاعد سلمان العوضي في 
إحراز هدف التعادل في الدقيقة (٨٢)، ومن ثم اللجوء إلى الوقت اإلضافي 
وأخيرا إلى ركالت الترجيح التي ابتسمت ملن كافح وصمد بـ ١٠ العبني طوال 
نحو ٤٥ دقيقة ولتتأكد مقولة إن «العبرة باخلواتيم» وان املباريات الكبيرة 
حتتاج إلى العزمية واإلصرار للتغلب على املواقف الصعبة.. وبذلك استحق 
العربي وجماهيره الغفيرة عن جدارة واستحقاق حتقيق بطولة كأس سمو 
ولي العهد ملوسم ٢٠٢١-٢٠٢٢، إضافة إلى حتقيقه لقب كأس السوبر الذي 
جاء أيضا على حساب الكويت، وهو ما جعل العرباوية يطمحون الى حتقيق 
لقب الدوري املمتاز وكأس سمو األمير لتكون «رباعية» تاريخية للفريق.

ليلة لن تنساها اجلماهير العرباوية التي استعادت الفرحة ونغمة الفوز 
في املواسم الثالثة األخيرة بفضل التخطيط املدروس من قبل مجلس إدارة 
النادي برئاسة عبدالعزيز عاشور وزمالئه أعضاء مجلس اإلدارة ودعمهم 
املــادي واملعنوي الكبير لكافة األلعاب وفي مقدمتهــا الفريق األول لكرة 
القــدم، ووقوف جماهير القلعة اخلضراء خلفهم فلم تكن املباراة النهائية 
سهلة على «األخضر» بل كانت كما وصفها النقاد «دراما مصحوبة» بعدة 
مسارات عاصفة لكن العربي جتاوز مطباتها بالروح والعزمية واإلصرار ولم 
يكتف بذلك بل قدم جلماهير الكرة الكويتية ومحبي «األخضر» موهبتني 
هما «القناص» سلمان العوضي واحلارس «الواعد» جاسم العوضي اللذان 
ساهما في حتقيق الفوز التاريخي.. «األنباء» كعادتها في دعم الفرق أصحاب 
البطوالت اســتضافت جنوم العربي، جاســم العوضي وسلمان العوضي 
واحملترفني الليبي محمد الصولة والســوداني وليد الشــعلة واجلزائري 
طارق بوعبطة وإداري الفريق عيسى اشكناني للحديث معهم عن حتقيق 
ثامن ألقاب كأس ســمو ولي العهد، وما صاحب املباراة من أحداث ستبقى 

في ذاكرة عشاق هذا الفريق:

بداية، ما شعوركم بعد احلصول على كأس سمو ولي العهد؟ وما 
طموحاتكم للمرحلة املقبلة؟

٭ الصولــة: بصراحــة، فرحة كبيرة وشــعور ال يوصف عقب الفوز 
بــكأس ســمو ولي العهد ونتمنــى أن يكون ذلك دافعــا إلى املزيد من 
البطوالت.. وبال شــك يبقى طموحنا حتقيق لقب الدوري واملنافســة 

على لقب اآلسيوية.
٭ الشعلة: هي حلظة تاريخية، فلقاء سمو ولي العهد هي حالة نادرة 
بالنسبة لي وحلظة ال توصف بينما الفوز هو هدية للجمهور الغالي 
الداعــم الكبير للفريق وملجلــس اإلدارة على ثقتهــم في وطموحاتي 

كبيرة مع العربي.
٭ بوعبطة: احلمد هللا، فخالل شهرين حققت أول بطولتني في مسيرتي 
كالعــب محترف وهذا بفضل اهللا ثم زمالئــي الالعبني وإدارة النادي 

وطموحاتنا كبيرة وفي مقدمتها 
االحتفاظ بلقب الدوري واملنافسة 

في اآلسيوية.
العوضــي: نبــارك  ٭ جاســم 
جلماهير العربي الغالية ومجلس 
اإلدارة وفرحتي كبيرة بالفوز بعد 
اإلثارة التي كانت عليها املباراة، 
واحلمد اهللا علــى التوفيق في 
التصدي لركلة اجلزاء ولألمانة 
كان لتوجيه مدرب احلراس الدور 
الكبير في ذلك حيث لدينا معرفة 
ســابقة  بكيفية تسديد الالعب 

مهدي برحمة لركالت اجلزاء.
العوضــي: احلمــد  ٭ ســلمان 
والشكر هللا على الفوز بالكأس 
الغالية فاملبــاراة كانت صعبة 
للغايــة أمام خصــم قوي وكانت نقطــة التحول فــي التصدي لركلة 
اجلزاء التي منحتنا الدافع لتحقيق التعادل وهذا ما حتقق وبالنسبة 
لي فسعادتي مضاعفة لتسجيلي الهدف وأيضا ركلة اجلزاء األخيرة.

كيف تقيمون مستوى املنافسة على لقب الدوري؟
٭ الصولة: املنافسة صعبة بني ٥ فرق والدوري الكويتي متطور وفيه 

مواهب ومحترفون مميزون وأعتقد أن الدوري اليزال في امللعب.
٭ الشــعلة: رغــم تواجدي القصيــر في الكويــت إال أنني الحظت أن 
املنافسة قوية بني اكثر من فريق وأعتقد أن كل االحتماالت واردة في 

ظل املنافسة الصعبة وأمتنى أن يحتفظ «األخضر» باللقب.
٭ بوعبطة: الدوري الكويتي متطور ويشهد تنافسا قويا بني ٥ او ٤ 

فرق واجلوالت املتبقية هي التي ستحسم وجهة اللقب.
٭ جاســم العوضي: طموحنــا كبير في الفوز باللقب لكن املنافســة 
شرســة والكل يطمع في بطولة الدوري وأعتقــد أن املباريات املقبلة 

ستشهد منافسة مثيرة.
٭ سلمان العوضي: أمتنى ان يحقق فريقنا البطولة رغم صعوبة املهمة 
فالدوري متاح لـ ٥ أو ٤ فرق ولذلك فجميع املباريات املتبقية مهمة جدا.

كيف ترون مستوى الكرة الكويتية؟ وما العناصر املميزة؟
٭ الصولة: الكرة الكويتية في تطور ومتلك مالعب مميزة مثل ستاد 
جابــر وهناك العبون مواهــب كثر مثل بدر املطوع وعيد الرشــيدي 

وفواز عايض.
٭ الشعلة: الكرة الكويتية بإمكانها العودة لسابق عهدها فهناك عناصر 
شابه مميزة مثل زمالئي العبي العربي وكذلك في الكويت والقادسية.
٭ بوعبطــة: الكــرة الكويتية تزخــر بالعديد مــن املواهب والالعبني 
الواعدين والحظت اهتماما كبيرا باملالعب واملنشآت وأتوقع أن تعود 

الكويت إلى سابق عهدها في ظل تكاتف اجلميع.
 

نالحظ أن العالقة بينكم كالعبني متميزة.. فما السبب؟
٭ الصولة: نعم هذا األمر صحيح والســبب هو روح األسرة الواحدة 
في النادي من اإلدارة واجلهازين الفني واإلداري فنحن كمحترفني لم 

نشعر بالغربة إطالقا واندمجنا مع الفريق بشكل سريع.
٭ الشعلة: طبيعة الكويتيني االجتماعية قريبة من املجتمع السوداني 
كما أن اجلهازين الفني واإلداري زرعا في اجلميع روح العائلة الواحدة 
ورغــم أنهــا رحلتي االحترافية األولى بعد املريخ الســوداني إال أنني 

اشعر بأنني بني أهلي وجماعتي.
٭ بوعبطــة: اجلهاز اإلداري وراء هذا التأقلم فهي الرحلة االحترافية 
األولى لي خارج اجلزائر وطبيعة الكويتيني بسيطة ومتواضعة وأهل 

كرم وال يشعرونك بأنك وافد أو غريب.

املهمة األولى ألشكناني
ال شك أن األمور اإلدارية للفرق، تبقى من املهام التي حتتاج إلى كفاءات تتسم 
بصفات قيادية وتتحلى بالهدوء لقيادة الفريق ومتطلباته إلى بر األمان، وهنا يقول 
إداري الفريق عيسى أشكناني: «احلمد اهللا، فقد جنحت في إدارة الفريق بعد وقت 
قصير من تولي املهمة وهي املهمة األولى لي هذا املوســم ولن انســى دعم وثقة 
مجلس اإلدارة وباألخص رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز عاشــور وعلي مندني 
اللذين منحاني الثقة ووقفا إلــى جانبي كما أن زمالئي في اجلهاز اإلداري مناذج 
يحتذى بها في التعامل وهم من أجنح اإلداريني وال ميكن نســيان أو تغافل تعاون 
الالعبني والتزامهم باملواعيد والتدريبات وكل ذلك من اجل مصلحة الفريق لتحقيق 

املزيد من اإلجنازات».

بطاقات خاصة

٭ محمد الصولة
العب ليبي (مواليد ١٩٩٣) وأحد أعضاء منتخب «فرســان املتوســط» 
وسبق له االحتراف في الدوري البحريني ملدة موسمني وعاشق لفريق 

برشلونة وللنجم البرازيلي نيمار.

٭ طارق بوعبطة
العب اجلزائــري (مواليد ١٩٩١) والعربي هــو وجهته األولى في عالم 
االحتراف وهو مغرم ببرشلونة ومتأثر ببراعة املدافع البرازيلي مانويل 

تياغو سيلفا العب تشلسي.

٭ سلمان العوضي
من العناصر الواعدة التي قدمها العربي مؤخرا وهو سعيد باللقب الذي 
أطلق عليه وهو «الهداف بالتخصص» في النهائيات وطموحه الوصول 

ملستوى الالعب الفرنسي الكبير كليان مبابي ومتثيل األزرق.

٭ وليد الشعلة
العب ســوداني (مواليد ١٩٩٨)، وتعتبر الكويت هي رحلته األولى مع 
االحتراف وهو محب لفريق بايرن ميونيخ وللنجوم البرازيلي رونالدو 

والكاميروني ايتو والعاجي دروغبا.

٭ جاسم العوضي
حارس املرمى الواعد ومثله األعلى احلارس األمني سليمان عبدالغفور 
واحلارس العاملي تشــيغن واحلارس مانويل نوير.. وال يوجد مهاجم 
معني يخشــاه، وتوجه بالشكر لكل من ساهم في تدريبه واستفاد منه 

وهم مدربون كثر وطموحه متثيل األزرق الكبير.

العالقة املتميزة بني الالعبني محمد الصولة ووليد الشــعلة وطارق 
عبطة عالقة الفتة للغاية، فهم قريبون جدا من بعضهم البعض خارج 
امللعــب، كما هم داخل امللعب ويجمعهم ســكن واحد، لدرجة أن اغلب 
«مشاويرهم» اخلاصة مع بعضهم، وأثناء تواجدهم في ديوانية «األنباء» 
كان الالفــت هو تفاهمهم وتبادلهم املواقف املضحكة في أجواء تعكس 

مدى قوة العالقة بينهم.

سلمان إلى «األزرق».. وجاسم إلى «األوملبي»

مت إبالغ الالعب سلمان العوضي باختياره ضمن قائمة املنتخب األول لكرة 
القدم، كما مت اختيار احلارس الواعد جاســم العوضي لالنضمام إلى املنتخب 

األوملبي، حيث اخطر احتاد الكرة العربي رسميا بهذا القرار مساء أمس.

الصولة والشعلة وبوعبطة.. صداقة قوية

ملشاهدة الڤيديو


