
عماد غازي

أعاد منتخبنا األوملبي لكرة القدم بصيص من األمل والثقة 
لدى جماهير الكرة الكويتية، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد 

اخلسارة الثقيلة للمنتخب األول أمام استراليا برباعية نظيفة.
وُتوّج املنتخب األوملبي بلقب الدورة الثالثية، بعد فوزه على 
نظيره السعودي، 4-2، في ختام البطولة على إستاد عبدالله 

اخلليفة.
وجنحت الكويت في حتويل تأخرها بهدفني للفوز 2-4، 
أح��رزه��م عبدالعزيز العنزي، جاسم عتيق، أحمد الصراف 
ومشعل فواز من ضربة جزاء، فيما سجل للسعودية مختار علي 

وحسني القيد.
وت��وج��ت الكويت باللقب، ب��ف��ارق األه���داف ع��ن املنتخبني 

السعودي والبحريني، ولكل من املنتخبات الثالث 3 نقاط.
وكان البحرين قد فازت على الكويت، في افتتاح الدورة 1-2، 
ليعود ويخسر أم��ام السعودية 0-2، ليحسم الكويت اللقب 

بفوزه اليوم 4-2 على حساب األخضر.
واستطاع األوملبي الكويتي أن يعود في الشوط الثاني، بعد 
أن جنح الضيوف في حسم الشوط األول بنتيجة 1-0، ملختار 

علي.
واستمر األخضر في التفوق خالل بداية الشوط الثاني، ليعزز 

تقدمه بهدف ثاني، من توقيع حسني القيد.
وج���اءت ع��ودة االزرق ف��ي الدقيقة 60، بهدف التقليص 
لعبدالعزيز العنزي، ليضيف بعدها املدافع جاسم عتيق الهدف 
الثاني، ومن ركلة راسية أضاف أحمد الصراف الهدف الثالث، 

ويسجل مشعل فواز هدف البطولة من ضربة جزاء.

مستقبل الكرة الكويتية
وأكد نائب رئيس االحتاد الكويتي لكرة القدم، أحمد عقلة، أن 

املنتخب األوملبي هو مستقبل الكرة الكويتية.
وأشار عقلة إلى أن جناح املنتخب في حتويل اخلسارة بهدفني 
دون رد إلى الفوز بأربعة أه��داف، يؤكد متتع الالعبني بروح 

قتالية، دفعتهم إلى العطاء حتى الدقيقة األخيرة من زمن اللقاء.
ورحب عقلة مبنتخبي السعودية والبحرين الشقيقني، في 

الكويت، متمنيا لهم التوفيق في االستحقاقات املقبلة.
وهنأ عقلة االجهزة الفنية واإلدارية والطبية والالعبني على 
الفوز باللقب، موجها الشكر ملجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة 
القدم، واللجنة الفنية، على دعمهم املتواصل جلميع املنتخبات 

الوطنية.
وكانت فرحة غامرة انتابت املنتخب األوملبي، عقب الفوز على 
شقيقه السعودي، السيما أن االنتصار، جاء بعد تأخر بهدفني من 
دون رد، حتى الدقيقة 60، من عمر اللقاء، ليتمكن بعدها األزرق 

األوملبي من تسجيل 4 أهداف.
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»األوملبي« يعيد الثقة جلماهير الكويت بعد خسارة استراليا

جانب من تتويج منتخبنا األوملبي لكرة القدم بالدورة الثالثية
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