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الصيفي يقترب من العودة للمنتخب األردني

alwasat.com.kw

 استهل منتخب الكويت لكرة القدم حتت 20 سنة 
مشاركته في بطولة كأس العرب ملنتخبات الشباب 
لكرة القدم حتت 20 سنة في السعودية بخسارة من 

نظيره املوريتاني بهد فني دون رد.
واستطاع املنتخب املوريتاني التقدم في الشوط 
االول من امل��ب��اراة التي اقيمت في ملعب )مدينة 
االمير سعود بن جلوي( في )اخلبر( بهدف سجله 
العبه يوسف راو ف��ي الدقيقة 26 فيما ل��م يصل 
املنتخب الكويتي لشباك احل��ارس املوريتاني اال 
مرتني ألغاهما احلكم بداعي التسلل واالخرى بداعي 

اخلطأ.
وبدأ املنتخب الكويتي الشوط الثاني بأفضلية 
باالستحواذ على ال��ك��رة اال ان��ه ل��م ينجح ف��ي هز 
الشباك املوريتانية اال مرة ألغاها ايضا حكم املباراة 

بداعي اخلطأ على الالعب الكويتي بينما استطاع 
الفريق املوريتاني تسجيل هدفه الثاني بعد متريرة 
عرضية اودعها مدافع منتخب الكويت في مرماه 
باخلطأ لتستمر املباراة بني أخذ ورد اعتمد فيها 
املنتخب املوريتاني على الهجمات املرتدة وتسكير 

منطقة الدفاع حتى صافرة نهاية املباراة.
وب��ذل��ك ت��ص��در املنتخب امل��وري��ت��ان��ي ترتيب 
املجموعة بفارق االهداف عن املنتخب العراقي الذي 
ف��از في وق��ت سابق اليوم على نظيره التونسي 

بهدفني مقابل هدف.
وتستمر منافسات البطولة التي انطلقت اليوم 
حتى اخلامس من مارس املقبل مبشاركة 16 منتخبا 
وتقام مبارياتها في م��دن )ال��ري��اض( و)ال��دم��ام( 

العب األزرق يسجل اخلطأ في مرماهو)اخلبر(.

دخ��ل ال��دول��ي األردن���ي ع��دي الصيفي، محترف 
القادسية، دائ��رة املرشحني للدخول في توليفة 
منتخب ب��الده بالتجمع املقبل، خلوض مواجهات 
التصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة للمونديال، 

وكأس آسيا.
وتلقى الصيفي ال��ذي اعتزل اللعب الدولي في 

سبتمبر 2016، اتصاالً بشأن رغبة اإلدارة الفنية 
لالستعانة به خالل املرحلة املهمة املقبلة من عمر 
التصفيات، التي تشهد صراًعا محتدًما على التأهل 

بني الكويت واألردن إلى جانب أستراليا.
وأك���د م��ص��در م��ق��رب م��ن ال��الع��ب، أن الصيفي 
سيتراجع عن قرار االعتزال الدولي في حال وجود 

رغبة من اجلهاز الفني لالستعانة بخدماته خالل 
الفترة املقبلة، وأنه حتت أمر املنتخب في أي وقت.

يذكر أن الصيفي تألق في الفترة األخيرة بألوان 
القادسية بعد انضمامه إليهم في انتقاالت يناير 
قادًما من الساملية رغم مشاركته في مركز جديد 

كالعب مدافع باجلبهة اليمني.

انطالق بطولة العيد
الوطني األولى للشطرجن

انطلقت منافسات بطولة 
العيد الوطني االولى للشطرجن 
التي ينظمها ال��ن��ادي الكويتي 
ل��أل��ع��اب ال��ذه��ن��ي��ة مبناسبة 
األعياد الوطنية وتستمر حتى 

24 فبراير اجلاري.
وق��ال رئيس جلنة التحكيم 
في البطولة احلكم الدولي خلف 
العازمي ل� »كونا« إن 97 العبا 
والعبة يشاركون في البطولة 
من الكويت والسعودية ومصر 
وفلسطني وس��وري��ا والفلبني 
والهند والبحرين وزميبابوي 

وايرلندا واسكتلندا.
وأوضح العازمي أن البطولة 
تقام بالنظام السويسري وبدأت 
املنافسة على أشدها منذ اجلولة 
االولى بني الالعبني على املراكز 
االول����ى. وأك���د ح��رص ال��ن��ادي 

على إقامة واستمرار مثل هذه 
البطوالت في الكويت واملصنفة 
دوليا خللق بيئة خصبة لالعبني 
ل��ل��ت��ط��ور وال��ن��م��و ف��ي اللعبة 
وتأهيلهم فنيا. واش��ار ال��ى ان 
اللعبة تشهد زي��ادة في االقبال 

م��ن محبي االل���ع���اب الذهنية 
في الكويت وه��ذه البطولة من 
شأنها تسليط الضوء على هذه 
اللعبة خصوصا أن هناك العبني 
كويتيني مميزين فيها متمنيا 

التوفيق جلميع املشاركني.

دوري أبطال آسيا.. الهالل يحسم قمة دبي 
حسم الهالل السعودي حامل اللقب 
القمة اخلليجية مع مضيفه شباب األهلي 
دبي بفضل مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي 
غوميس ضمن اجلولة الثانية ملنافسات 
املجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 
لكرة القدم، بينما فاز األهلي السعودي 
على استقالل اإلي��ران��ي في ي��وم إبعاده 

مدربه السويسري كريستيان غروس.
ف��ي املجموعة الثانية، رف��ع الهالل 
رص��ي��ده ال��ى س��ت نقاط ب��ف��وزه الثاني 
تواليا، وال��ذي ج��اء بنتيجة 2-1 على 
مضيفه شباب األهلي بثنائية غوميس، 
أفضل الع��ب في دوري األبطال املوسم 

املاضي، وهدافه مع 11 هدفا.
وتتجه املجموعة الى مواجهة ثنائية 
ب��ني ال��ف��ري��ق ال��س��ع��ودي وب��اخ��ت��اك��ور 
األوزباكستاني الذي فاز أيضا على ضيفه 
شهر خودرو اإليراني -3صفر، ليتصدر 
بفارق األه���داف عن ال��ه��الل، بينما بقي 
الفريقان اآلخ��ران دون رصيد. وتشهد 
اجلولة املقبلة في الثالث من مارس، قمة 

املجموعة بني باختاكور وال��ه��الل على 
أرض األخير في الرياض.

وع��ل��ى س��ت��اد راش���د ف��ي دب���ي، افتتح 
شباب األهلي التسجيل عبر يوسف جابر 
)24(، قبل ان يتألق غوميس بهدفني 
رائعني )36 و72(، رافعا رصيده الى 
ثالثة أه��داف هذا املوسم، بعد هدف في 

مرمى شهر خودرو )-2صفر(.
وقال مدرب الهالل الروماني رازفان 
لوشيسكو ال��ذي احتفل بأفضل طريقه 
بعيد ميالده احلادي واخلمسني »سعيد 
بالفوز الثاني، وهو كان مستحقا بعدما 
اس��ت��ح��وذن��ا على ال��ك��رة وك��ن��ا الطرف 
األفضل«. لكن املدرب الذي قاد الهالل الى 
لقبه الثالث في املسابقة املوسم املاضي 
بعد انتظار دام نحو عقدين من الزمن، 
شدد على ان الفريق »يجب ان يعرف اننا 

لم نحقق أي شيء حتى اآلن«.
وث��أر ال��ه��الل خلسارته أم��ام شباب 
األه��ل��ي ف��ي إي���اب نصف نهائي نسخة 
2015 عندما هزمه األخير 2-3 على 

امللعب ذات��ه، وكسر عقدة ع��دم حتقيق 
الفوز في آخ��ر أرب��ع مباريات مبواجهة 

متصدر الدوري االماراتي.
وك��ان الهالل األفضل بفضل العرض 
املميز لإليطالي سيباستيان جوفينكو 

الذي كان محور الهجمات اخلطرة.
وك��ان��ت ال��ف��رص��ة األول���ى للضيوف 
بعد عرضية من جوفينكو الى غوميس 
ال��ذي سدد كرة وهو في مواجهة املرمى 
صدها احلارس ماجد ناصر )23(. وبعد 
دقيقة، افتتح شباب األهلي التسجيل من 
أول فرصة، إثر ركنية لعبها األرجنتيني 
فيديريكو كارتابيا تابعها املدافع يوسف 
جابر. وكان هدف جابر األول الذي يدخل 
مرمى الهالل بعد ثالث مباريات متوالية 
)بينها مباراتان من النسخة املاضية(، 
ليفشل في تكرار إجناز سابق له باحلفاظ 
على نظافة شباكه ف��ي أرب��ع مباريات 
متتالية، والذي حققه في املسابقة القارية 

بني أبريل وأغسطس 2014.
وس��ج��ل غوميس ال��ه��دف الشخصي 

الثاني له وللهالل بعدما تلقى عرضية من 
البيروفي أندريه كاريو سددها مباشرة 

قوية في شباك ناصر )72(.
وفي املباراة الثانية ضمن املجموعة 
ذاتها، ثبت باختاكور قوته في املجموعة، 
ب��ف��وز سهل أت��ى بفضل ثنائية إيغور 
سيرغيف )56 و59( وه��دف ثالث عبر 

شرزود أزاموف )87(.
 فوز أهالوي دون غروس 

وف��ي املجموعة األول���ى، ف��از األهلي 
2-1 على استقالل طهران في مباراة 
أقيمت في الكويت، بعد ساعات من إعالن 
نادي مدينة جدة رسميا فسخ تعاقده مع 
غ��روس ال��ذي تولى منصبه في أكتوبر 
امل��اض��ي. وت��ص��در األه��ل��ي مجموعته 
برصيد أربع نقاط بعد فوزه في املباراة 
التي أقيمت في الكويت، بفارق األهداف 
عن الوحدة اإلم��ارات��ي ال��ذي حقق فوزا 
قاتال اليوم أيضا على مضيفه الشرطة 

العراقي -1صفر.
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جانب من املنافسات

أزرق الشباب يخسر أمام موريتانيا 
بهدفني في كأس العرب


