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عجب: جنحنا في معاجلة العديد
من السلبيات خالل دورة قطر الودية

قال عضو مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
لكرة القدم، مدير املنتخبات الوطنية د. أحمد 
عجب أن بطولة قطر الودية الرباعية التي 
شارك بعا املنتخب األوملبي جاءت مفيدة، 
السيما أنها كشفت العديد من السلبيات 
واالخطاء التي جنح اجلهاو الفني بقيادة 

املدرب الكرواتي دينكو في التعامل معها.
وأضــاف: هناك أيضا إيجابيات أبرزها 
حتقيق الــفــوز على بطل الـــدورة منتخب 
طاجيكتسان في اجلولة األخيرة، وشهدت 
ــدد كبير مــن السلبيات  ــاراة تــافــي ع ــب امل
واألخــطــاء، والــهــدف األكبر من املباريات 
والبطوالت الودية الوقوف على السلبيات 

واألخطاء، ومن ثم العمل على تافيها.
ووجه عجب الشكر إلى االحتاد القطري 

على حسن االســتــقــبــال وكـــرم الضيافة 
ــرائــع، مــؤكــدا أن املنتخبات  والتنظيم ال
املشاركة جنحت من خال هذا التنظيم في 

حتقيق األهداف املرجوة من البطولة.
ــاد الكويتي  كما وجــه الشكر إلــى االحت
لكرة القدم واللجنة الفنية على عملهم الدائم 
من أجل االرتقاء باملنتخبات الوطنية من 
خال توفير االحتكاك لها، باملشاركة في 
البطوالت الــوديــة وتوفير عــدد كبير من 

املباريات مع مدارس كروية مختلفة.
ــان املنتخب األوملــبــي قد حقق فــوًزا  وك
معنوًيا على طاجكستان بختام مشوار 
األزرق بالدورة الدولية الودية التي جرت 

في قطر.
ويدين األوملبي بالفوز لاعب الوسط 

عبد احملسن العجمي، الذي سجل الهدف في 
الدقيقة )25(، ليحصد الفريق فوزه األول 

بعدما كان قد خسر أمام قطر، وإيران.
وميثل انتصار األزرق األوملــبــي على 
طاجكستان، الــذي حقق انتصارين على 
إيــران، وقطر، دفعة معنوية مهمة لألزرق 
ــار رحلة االستعداد خلــوض غمار  في إط
التصفيات اآلســيــويــة املؤهلة ألوملبياد 

طوكيو 2020.
وشهد الــلــقــاء، إجـــراء مــدرب األوملبي 
الكويتي دينو ييليتيتش، عــدة تبديات 
على توليفة الفريق في كافة اخلطوط في 

إطار مساعيه للبحث عن التوليفة األمثل.
ــد املـــــدرب عــلــى عــلــي ضـــاري  ــم ــت واع
العتيبي، ومشعل اديلم، وناصر سالم، 

وعبد العزيز ناجي، ومعاذ الظفيري، وعبد 
احملسن العجمي، وعبد العزيز وادي، 
شبيب اخلالدي، مبارك الفنيني، ويوسف 

الرشيدي، وعيد الرشيدي.
جـــاء األداء، ســجــاالً ومتــكــن شبيب 
ــدي مبجهود فـــردي مــن منح عبد  ــال اخل
ــرة أحــســن  ــط ـــرة خ ــن الــعــجــمــي ك ــس احمل
استغالها، وراوغ الدفاع قبل أن يسدد 
على ميني احلارس، مسجاً هدف الفوز في 

الدقيقة )25(.
ــاول منتخب طاجكستان، العودة  وح
ــادة غلة  ــزي لــلــقــاء، فيما سعى األزرق ل
ــــداف، لكن مــن دون جـــدوي فــي ظل  األه
متــاســك الــدفــاعــات ومــن خلفهم حــراس 

املرمى.

أحمد عجب

انــضــم عضو مجلس إدارة الساملية، 
حسني اخلضري، إلى جهاز الكرة بالنادي، 
ــاز، الــشــيــخ تركي  ــه كــنــائــب لــرئــيــس اجل

اليوسف.
وعني مجلس إدارة الساملية، خال أول 
اجتماع له، عضو املجلس، محمد البريكي، 

نائبا للرئيس، فيما تولى عثمان الدوسري 
أمانة السر، وأحمد عايض أمانة الصندوق.

كما اختار مجلس اإلدارة جواد الغريب، 
مساعًدا ألمــني الصندوق، وعبد اللطيف 

السريع، كمساعد ألمني السر.
ــان مجلس اإلدارة برئاسة الشيخ  وك

تركي اليوسف، قد حصل على ثقة اجلمعية 
العمومية بالتزكية.

وأُسندت إدارة النشاط الرياضي بالساملية، 
ــذي سيشغل أيضا  إلــى حسني اخلــضــري، ال
منصب نائب رئيس جهاز كرة القدم، ومدير 

جلنتي الصاالت والطبية.

كشف الدكتور محمد خليل، األمــني العام الحتاد 
الكرة الكويتي، عن إسناد مهمة تطبيق الفار في نهائي 

كأس ولي العهد إلى شركة إماراتية.
ــال االجــتــمــاع التنسيقي للمباراة  ــاء ذلـــك، خ ج
النهائية، الذي عقد اليوم اإلثنني، بقاعة املؤمترات، 
ــي، الــذي مــن املــقــرر أن  ــدول بإستاد جابر األحــمــد ال
يستضيف النهائي املرتقب بني الكويت والقادسية في 

28 الشهر اجلاري.
ــال االجــتــمــاع مــع ممثلي  ــام، خ ــع وأكـــد األمـــني ال

الــوزارات والهيئات واجلهات املعنية بتنظيم اللقاء، 
أنهم لــن يتركوا شيئا للصدفة فيما يخص األمــور 
التنظيمية من أجل خروج احلدث الكبير بالشكل الائق 
في ظل حــرص اجلميع على تافي جميع السلبيات 
في املباريات النهائية السابقة. وأوضح أنه مت إسناد 
مهمة دخــول اجلماهير ملــدرجــات إســتــاد جابر إلى 
شركة بروفيجني، وذلك بالتنسيق بينها وبني وزارة 
الداخلية، مبينا أنه سيتم تطبيق نظام دخول اجلماهير 

عبر البوابات اإللكترونية.

محلل رياضي يشن هجومًا الذعًا على صالح
بينما اســتــعــاد محمد صــاح 
توهجه في اآلونــة األخيرة، وقاد 
ــى مــواصــلــة تصدره  ليفربول إل
للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم، وجه محلل رياضي انتقادات 
الذعة إلى الاعب املصري، بسبب 
ــزاء  تصرفاته داخـــل منطقة اجل
وقارنه بنجم يوفنتوس اإليطالي، 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويواصل محمد صاح، مستواه 
املتميز مع ليفربول، إذ يعتلي النجم 
املصري صدارة هدافي »البرمييير 
ليغ« برصيد 16 هدفاً، فضاً عن 
دوره البارز في حتقيق »الريدز« 

لانتصار في عدة مباريات.
وفي مباراة ليفربول األخيرة، 
أمام كريستال باالس في الدوري 
اإلجنليزي )4-3(، متكن صاح 
ــدداً مــن هــز الــشــبــاك، بيد أن  ــج م
سقوط النجم املصري املتكرر في 
منطقة اجلــزاء، من أجل احلصول 
ــزاء جــر عليه عدة  ــات ج على رك

انتقادات.
وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة 
إكسبريس البريطانية، عن احمللل 
الرياضي توني كاسكارينو قوله، 

ــاح املتكرر على  إن »ســقــوط ص
املستطيل األخضر، ُيشبه ما يقوم 
به النجم البرتغالي كريستيانو 
ـــدو، الـــذي ُيــتــهــم بــادعــاء  ـــال رون

السقوط على امللعب«.
ــال توني كاسكارينو )56  وق
ــدود  ــاح احل ـــاوز ص ــاً(: »جت ــام ع
حينما يتعلق األمر بادعاء السقوط 
)الغوص(، حصل هذا املوسم على 
بعض ركات اجلــزاء، التي أثارت 

ــدل، لكن في مــبــاراة ليفربول  اجل
ــرة أمـــام كريستال بــاالس  ــي األخ
غــاص بشكل مبالغ فــي منطقة 

اجلزاء«.
وتابع العب تشيلسي السابق: 
»رمبا يعود ذلك إلى الضغط الذي 
يشعر به العبو ليفربول، من أجل 
الفوز باأللقاب، صــاح لن يكون 
النجم األول الذي يرغب في الغش 

من أجل احلصول على ميزة ما«.

منتخب الكويت األوملبي

محمد صاح


