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جنم املنتخب الياباني هوندا حامال كأس آسيا )أ.ف.پ(

اليابان تمحو »كابوس الدوحة« 1993
قبل أقل م����ن 18 عاما، عانت اليابان من كابوس حقيقي 
في الدوحة، عندما أهدرت فرصة التأهل الى نهائيات كأس 
العالم في الوالي����ات املتحدة ع����ام 1994 للمرة االولى في 
تاريخها، حني س����جل العب العراق جعفر سلمان هدفا في 

الوقت القاتل ليقضي على أحالم اليابانيني.
وانتهت املباراة بتعادل املنتخبني الياباني والعراقي 2 
� 2 ف����ي تصفيات كأس العالم التي أقيمت بطريقة التجمع 
في الدوحة. حدث ه����ذا األمر في 28 أكتوبر عام 1993 على 
ستاد النادي األهلي في الدوحة، ليكون النقطة األكثر سوادا 
ف����ي تاريخ الكرة اليابانية، وقد عرفت هذه املباراة بعبارة 

»كابوس الدوحة« بالنسبة الى اليابانيني.
كان منتخب الساموراي متقدما 2 � 1 على نظيره العراقي 
ولم يبق على انتهاء املباراة إال ثوان قليلة عندما احتسب 

احلكم ركلة ركنية ملصلحة العراق.
وكان املعلق الياياني الشهير هيديكي مايدا يتمتم الكالمات 
التالية »نحن في الدقيق����ة 45، انها الفرصة االخيرة، انها 
الفرصة االخيرة، يجب ان نتماس����ك، نفذت الركلة الركنية 
قصيرة، مراوغة من الالعب العراقي، ومتريرة عرضية داخل 
املنطقة، وتسديدة رأسية« وبعد ثوان قليلة، سقط العبو 
املنتخب الياباني محبط����ني على األرض وبالكاد تواصلت 

املباراة بعد الهدف العراقي حيث أطلق احلكم صافرته إيذانا 
بانتهاء املواجهة، في حني توقف املعلق عن الكالم حلوالي 

15 ثانية مذهوال.
وفي املقابل، أدى فوز السعودية الدرامي على ايران 4 � 3 
وتغلب منتخب كوريا اجلنوبية السهل على جاره الشمالي 
3 � 0 ال����ى احتالل اليابان املركز الثالث بفارق األهداف عن 
املتصدر ووصيفه وهو ما حرمه من املش����اركة في العرس 

الكروي العاملي.
ولعل التصريحات التي أدلى بها العب وس����ط اليابان 
هاجيمي موريياسو تلخص متاما حالة االنهيار التي عاشها 
فريقه وقال في هذا الصدد »ال أتذكر األجواء في غرف املالبس 
بعد املباراة وال حتى ما قلته لرجال الصحافة بعد ذلك وال 

حتى رحلة العودة إلى الفندق«.
واضاف »لقد كرست نفسي لكي أعيش حلم كأس العالم. 
لقد خضنا العديد من معسكرات التدريب وأمضيت أوقاتا 
كثيرة مع زمالئي على حس����اب عائلت����ي وكنت أرى كأس 

العالم أمامي ولكن أحالمنا تبخرت في الهواء«.
وش����هدت الدوحة خروج اليابان أيضا من الدور األول 
في نسخة كأس آسيا عام 1988 من دون ان تسجل اي هدف 

وتعرضت ل� 4 هزائم وحققت تعادال واحدا.

ومنذ تلك الفاجعة، لم يغ����ب املنتخب الياباني عن اي 
نسخة من نهائيات كأس العالم حيث كانت باكورة مشاركاته 
في نهائيات مونديال 1998 في فرنسا، ثم بلغ الدور الثاني 
في البطولة التي نظمها عل����ى أرضه مع كوريا اجلنوبية 
عام 2002 وبلغ الدور الثاني، ثم في مونديال 2006 وخرج 
من الدور األول قبل ان يحقق االجناز ببلوغه الدور الثاني 
للمرة االولى بعيدا عن قواعده في مونديال جنوب افريقيا 

العام املاضي.
بيد ان الياب����ان، محت هذا الكاب����وس، وكانت املوقعة 
الثالثة في الدوحة ثابتة هذه املرة في ستاد خليفة الدولي 
عندم����ا جنح املنتخب الياباني في إحراز اللقب بفوزه على 
نظيره االسترالي 1 � 0 بعد التمديد لينفرد بالرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز برصيد 4 مرات بعد ان كان يتقاس����مه 

مع نظيريه السعودي وااليراني.
وللمفارقة، فإن اليابان خاضت 4 مباريات نهائية، فازت 
بها جميعها أعوام 1992 على أرضها و2000 في لبنان و2004 
في الصني. وجاء هدف املباراة الوحيد في النهائي بطريقة وال 
أروع من الالعب البديل تاداناري لي الذي وصلته الكرة داخل 
منطقة اجلزاء فسددها على الطاير بشكل رائع داخل شباك 

احلارس العمالق مارك شفارتسر ليمنح فريقه اللقب.

كميل يهدي الناصر كتابه

الشيخ صباح الناصر يتسلم الكتاب من سعد كميل

استقبل وكيل وزارة الدفاع الشيخ صباح 
الناصر احلكم العاملي سعد كميل وعضو جلنة 
املراقبني وتطوير احلكام في احتاد الكرة حيث 
اهداه االخير نس���خة من كتابه »سعد كميل.. 

25 عاما مع الصافرة«.
واش���اد الناصر مبسيرة س���عد كميل وما 

قدمه من خدمات جليلة للرياضة وكرة القدم 
الكويتية التي مثلها خير متثيل في كل احملافل 
الدولية. من جانبه ثمن كميل استقبال الشيخ 
صباح الناصر له ونوه بدعمه الدائم للرياضة 
والرياضي���ني ووقوفه الى جان���ب املميزين 

وتكرميه لهم. 

اليوم عدد من  البالد  يغادر 
فرق رياضة احملركات للمشاركة 
في اجلولة السادسة من البطولة 
التي  لل� »دراغ.ريس«  العربية 
تنطلق اولى فعالياتها في قطر 

اخلميس املقبل.
وأكد عضو مجلس ادارة نادي 
الربع ميل لس���باق السيارات 
والدراجات ط���ارق القديري ل� 
»كونا« جاهزية الفرق للمشاركة 
في هذا التجمع الرياضي العربي 
الكبير الذي يشهد مشاركة أفضل 
املتس���ابقني أصح���اب املهارات 

العالية.
واعرب القدي���ري عن ثقته 
باملتسابقني الكويتيني املشاركني 
وقدرتهم على حتقيق املزيد من 
االجنازات الرياضية باسم الكويت 
على ضوء تلك النتائج االيجابية 
التي حتققت منذ انطالقة املوسم 
احلالي والتي تؤكد قدرة الفرق 
الكويتي���ة على اعتالء منصات 

التتويج في نهاية املوسم.
وأش���ار الى ان املتس���ابقني 
الكويتيني يحتلون مراكز جيدة 
في هذه البطولة سواء في فئة 

السيارات أو في فئة الدراجات 
النارية مؤك���دا عزمهم جميعا 
على تقدمي أفضل ما يستطيعون 
خالل اجلوالت املتقدمة ما يضمن 

حتقيقهم للنتيجة املنشودة.
ولفت القديري الى ان البطولة 
العربية لل� »دراغ.ريس« تتكون 
من 8 ج���والت تق���ام جميعها 
على مضمار نادي قطر لسباق 
السيارات والدراجات حيث انطلق 
املوسم في بداية ديسمبر املاضي 
ومن املقرر ان يختتم في أواخر 

فبراير املقبل.

فرق كويتية تشارك في البطولة العربية لـ »دراغ. ريس«

بدر املطوع متحدثا في املؤمتر الصحافي في نادي النصر

ذهلت الستقبالي الحافل بالمطار وجماهير »العالمي« تستاهل البطوالت

أك���د احملترف في  ايالف: 
النصر السعودي بدر املطوع 
ان انضمامه لناد بحجم ومكانة 
النصر هو مبثابة احللم الذي 
أنه اسم كبير  حتقق خاصة 
وعريق في سماء الكرة العربية 
واآلسيوية وأي العب يتمنى 
اللعب ف���ي صفوفه فهو من 
أجنب جنم الكرة اآلس���يوية 
األسطورة ماجد عبداهلل، معربا 
عن سعادته باللعب فيه وأمتنى 
أن أوفق مع زمالئي الالعبني في 
مشواري القادم في حتقيق ما 
تتطلع إليه جماهير العاملي من 

االنتصارات والبطوالت.
وأضاف املطوع خالل حديثه 
في املؤمت���ر الصحافي الذي 
عقده املركز اإلعالمي بنادي 
النصر للمطوع والالعب عمر 
الهوساوي، وان املفاوضات مع 
إدارة النصر متت باحترافية 
عالية وبش���كل س���ريع بني 
نادي القادسية ونادي النصر 
وكذلك وكيل أعمالي خليفة 
املطيري وكان جلدية العرض 
والرغبة الصادقة من اجلميع 
النصر  انتقالي لصفوف  في 
متت الصفقة بنجاح واحلمد 

هلل على ذلك.
وعبر املطوع عن سعادته 
العميقة باالس���تقبال الكبير 
الذي حظي ب���ه من جماهير 
نادي النصر في املطار أثناء 
قدومه من الكويت قائال »في 
احلقيقة ألول مرة في حياتي 
أشاهد حضورا واستقباال بهذا 
احلجم وقد ذهل���ت لألعداد 
الكبيرة التي استقبلتني في 
املطار وهذا غير مستغرب من 
جماهير النصر التي سمعت 
املناسبة  الكثير وبهذه  عنها 

منها املش���اركات اآلس���يوية 
القادس���ية وحاجة  لن���ادي 
الفري���ق خلدماتي وكذلك لم 
احترف خارج الكويت، ولكن 
أكد انه جاهز للمشاركة ضمن 
صفوف الفري���ق اعتبارا من 
اللق���اء املقب���ل، نافيا األنباء 
الت���ي حتدثت ع���ن تعرضه 
لالصاب���ة وق���ال: انا بصحة 
جيدة وال أعاني من أي إصابة 
باستثناء كدمة خفيفة، فضل 
طبيب املنتخب د.عبداملجيد 
البناي عدم مشاركتي في لقاء 
القادسية املاضي أمام كاظمة 

ولكن انا حاليا جاهز.
الى ان  وأش���ار املط���وع 
القادسية فريق كبير ال يتأثر 
برحي���ل أي العب بدليل عدم 
مش���اركتي في لق���اء كاظمة 
املاض���ي واس���تطاع الفريق 
أن ينتصر وأمتن���ى لفريق 
التوفي���ق خالل  القادس���ية 
انها  املرحلة املقبل���ة، مؤكدا 
امل���رة األولى التي أكون فيها 
وجها لوجه مع مساعد ندا في 
امللعب ولكن هذا هو االحتراف 
املباراة وهدفي  وأنا سألعب 
فوز فريقي النصر. من جانبه، 
أكد الالعب عمر هوساوي أنه 
سعيد بانتقاله لنادي النصر 
النصر  وقال: »اللعب لنادي 
حلم وحتقق فأنا منذ الصغر 
النصر  ن���ادي  وأنا أش���جع 
واحلمد هلل الظروف سمحت 
لي بارت���داء قميصه وأمتنى 
أن نحقق طموحات جماهير 
العاملي«. وعلى صعيد متصل 
الفريق غدا على  س���يتدرب 
فترتني صباحية عند الساعة 
العاشرة ومسائية عند الساعة 

السادسة.

اشكرهم واقدر لهم مشاعرهم 
وأس���أل املول���ى الك���رمي أن 
يوفقني أنا وزمالئي الالعبني 
البط���والت للنصر  لتحقيق 

وإس���عاد جماهي���ره الوفية 
فجماهير »العاملي »تستاهل 

البطوالت«.
وبني املطوع انه تلقى عددا 

العروض االحترافية في  من 
أندية  املواس���م املاضية من 
مختلفة ولك���ن لم يكتب لها 
النجاح لظروف معينة ايضا 

فرحة العبي الشباب الغازية بالفوز على األنصار

خسارة ثانية لألنصار أمام الشباب الغازية

بيروت ـ ناجي شربل
اس����تهل النجم����ة مرحل����ة 
اللبناني  الدوري  اإلياب ضمن 
لكرة القدم بفوز مستحق على 
مضيفه السالم صور 3 � 0 في 
املباراة التي جرت بينهما على 
أمام نحو  البلدي  ملعب صور 

ألف متفرج.
وفرض النجمة سيطرته منذ 
بداية املباراة وافتتح التسجيل 
سريعا في الدقيقة السابعة عبر 
خالد حمية الذي تلقى متريرة 
عرضي����ة من عب����اس عطوي 
وس����دد من داخل املنطقة كرة 
حاول احلارس علي خلف صدها 

دون جدوى.

ولم يستفق الفريق الصوري 
من الصدمة حتى أضاف النجمة 
اله����دف الثاني عندم����ا انبرى 
عطوي لضربة حرة رفعها الى 
رأس أكرم املغربي الذي أسكنها 

في املقص األيسر )15(.
الدقيقة 83، س����جل  وف����ي 
الثالث  الهدف  املغربي نفس����ه 
للنجمة بكرة سددها من داخل 

املنطقة في املقص األيسر.
ومني األنصار بخس����ارته 
الثانية هذا املوسم بعد سقوطه 
أمام ضيفه الشباب الغازية 1 � 2، 
في املباراة التي أجريت بينهما 

على ملعب بيروت البلدي.
وس����يطر األنص����ار عل����ى 

املجريات واندفع نحو الهجوم 
معتم����دا عل����ى املهاجمني علي 
ناصر الدين والبرازيلي ادسون 
الفريق  ناسيمنتو، فيما تكتل 
اجلنوبي ف����ي منطقته واعتمد 

الهجمات املرتدة السريعة.
وافتتح األنصار التسجيل 
في الدقيقة 39 عندما قام ادسون 
مبجه����ود فردي وم����رر الكرة 
الى محمد عط����وي الذي راوغ 
مدافعني وسددها زاحفة في وسط 
املرمى خدع����ت احلارس أحمد 

اسماعيل.
وفي الشوط الثاني سنحت 
فرصة لناص����ر الدين للتعزيز 
عندما احتسب احلكم ضربة جزاء 

إثر خطأ م����ن مصطفى حمدان 
على محمد حمود، فسددها ناصر 

الدين فوق املرمى في )58(.
وبعده����ا بدقيقت����ني أدرك 
الشباب الغازية التعادل عندما 
رفع حمدان الكرة من ضربة حرة 
الى داخ����ل املنطقة األنصارية 
فسددها علي أيوب برأسه وخدع 
بها احلارس وحيد فتال وأسكنها 

شباكه.
وفي الدقيقة 73 مرر محمود 
دقيق ك����رة أمامية الى العاجي 
اجلدي����د في صفوف الش����باب 
الغازية كومينان جاك جومان 
الذي سددها مباشرة في الزاوية 

اليسرى العليا من فوق فتال.

»مبعد« كسب كأس الهجن
فاز الذلول مبعد ملك محس���ن بن طيبان امل���ري بكأس نادي 
الهجن املخصص للحقايق قعدان في الشوط الثاني على مسافة 4 
كيلومترات في السباق ال� 19 لهذا املوسم والذي اطلق عليه »كأس 
علم الكويت« مبناسبة رفع العلم رمز الوطن والوطنية وجاء ذلول 
علي الظفيري في املركز الثاني وذلول ش���نار الهاجري في املركز 
الثالث. وأعرب مدير النادي زباران العجمي عن س���عادته بتزامن 
مهرجان السباق التاسع عشر للنادي مع احتفاالت الكويت برفع 
العلم وهي مناس���بة غالية على اه���ل الكويت وهنأ اجلميع بهذه 

املناسبة ومتنى للكويت كل اخلير واألمن واألمان.

االتحاد السكندري يحرز »سلة دبي«
توج االحتاد السكندري املصري بلقب بطل دورة دبي الدولية 
ال� 22 لكرة السلة الول مرة في تاريخه بعد فوزه املثير في املباراة 
النهائية على س���مارت جيالس الفلبيني 84 - 75 )الشوط االول 

33 - 44( على صالة النادي االهلي.
وجدد االحتاد فوزه على سمارت جيالس بعدما كان هزمه في 
الدور االول 85 - 72. وتوج العب االحتاد اس���ماعيل احمد، الذي 
س���بق له احراز اللقب مع الشانڤيل والرياضي اللبنانيني، نفسه 

جنما للمباراة حيث سجل 24 نقطة.

مازيمبي يحتفظ بكأس السوبر األفريقية
احتفظ مازميبي الكونغولي الدميواقراطي، بطل دوري االبطال، 
بلق���ب كأس الس���وبر االفريقية بعد تغلبه عل���ى الفتح الرباطي 
املغربي، بطل كأس االحتاد االفريقي، بركالت الترجيح 9 - 8 بعد 
انته���اء الوقت االصلي بالتع���ادل 0 - 0. ويدين مازميبي باللقب 
الى حارس���ه املخضرم موتيبا كيديابا )34 عاما( الذي صد ركلة 
ترجيحية للفريق املغربي وسجل ركلة ترجيحية في مرمى االخير 
بعدما فشل الطرفان في فك التعادل في الوقت االصلي وحتى في 
ركالت الترجي���ح. وكان مازميبي الذي مثل القارة االفريقية خير 
متثيل في بطولة العالم لالندية في نهاية العام املاضي حيث وصل 
الى النهائي قبل ان يخس���ر امام انتر ميالن االيطالي بطل اوروبا 
0 - 3، توج باللقب املوسم املاضي بفوزه على امللعب املالي 2 - 0 
ليصبح اول فريق كونغولي يحرز لقب الكأس السوبر االفريقية 
واضعا حدا لسيطرة اندية شمال افريقيا على اللقب في السنوات 
االربع السابقة بعدما ناله االهلي املصري 3 مرات والنجم الساحلي 

التونسي مرة واحدة.

ذبح العب جزائري سابق
اهت���زت مدينة قاملة اجلزائرية على وقع جرمية قتل ش���نعاء 
ذهب ضحيتها الالعب السابق في صفوف فريق ترجي قاملة عادل 
هناد )33 عاما(، اجلرمية الشنعاء وقعت حسب مصدر من محيط 
العائلة عندما استدرج اجلاني الضحية عن طريق اتصال هاتفي 
إلى مقر سكنه املتواجد بحي صندوق التوفير واالحتياط بطريق 
جامعة قاملة، ليقوم باالعتداء عليه بواسطة خنجر، بعد ما وجه له 
طعنة أصابه من خاللها على مستوى الفخذ، قبل أن يوجه له ضربة 
أخرى على مستوى األذن ومنها إلى الرقبة بطريقة وحشية، مما 
دفع بالضحية الذي كان ينزف دما للهرب إلى خارج العمارة قبل 
أن يسقط أرضا وسط مجموعة من املواطنني الذين تدخل أحدهم 
لنقله إلى املستشفى على منت سيارته وهو في حالة خطيرة جدا، 

ليلفظ أنفاسه األخيرة قبل وصوله إلى املستشفى.
فيما تدخلت عناصر الش���رطة الذين كان���وا قريبني من مكان 
احلادثة لتوقيف املشتبه فيه واقتياده إلى مقر املصلحة الوالئية 
للش���رطة القضائية للتحقيق معه في انتظار تقدميه أمام وكيل 

اجلمهورية لدى محكمة قاملة.
وأضاف املصدر أن الضحية كان يستعد لعقد قرانه في نهاية 

األسبوع املقبل.

أوسييك يفشل في أن يصبح ثالث
مدرب يحرز لقبين في قارتين

فش����ل مدرب استراليا األملاني هولغر اوسييك في ان يصبح ثالث 
مدرب في التاريخ يقود منتخبني إلى إحراز لقبني في قارتني مختلفتني، 
بعد ان خس����ر فريقه في نهائي كأس آسيا 2011 أمام اليابان 0-1 بعد 
التمديد. وكان اوس����ييك قاد منتخب كن����دا الى إحراز الكأس الذهبية 
)التسمية الرسمية لبطولة الكونكاكاف، أميركا الوسطى والشمالية 

والبحر الكاريبي( عام 2000.
ويتضمن سجل اوسييك تتويجه بطال للعالم مع أملانيا عام 1990 
في مونديال ايطاليا كمساعد للقيصر فرانتس بكنباور، كما قاد ناديه 

اوراوا ريد داميوندز الى لقب بطل األندية اآلسيوية عام 2007.
وسبق للمدرب الفرنسي روجيه لومير ان حقق اجناز إحراز لقبني 
في قارتني مختلفتني عندما قاد منتخب بالده إلى إحراز كأس أوروبا 
عام 2000، قبل ان يت����وج بلقب بطل كأس األمم األفريقية على رأس 
اجله����از الفني لتونس عام 2004، واألمر ذاته ينطبق على البرازيلي 
كارلوس البرتو باريرا الذي توج باللقب اآلسيوي مرتني مع الكويت 
عام 1980، ومع السعودية عام 1988، قبل ان يقود منتخب بالده البرازيل 

الى كأس أميركا اجلنوبية )كوبا أميركا( عام 2004.

المطوع: اللعب مع النصر حلم تحقق


