
الرياض ـ خالد المصيبيح 

بعد نهاية املباراة النهائية لكأس ولي العهد السعودي 
ع���ام 2013 لكرة القدم، بني قطبي العاصمة النصر والهالل 
والتي كسبها الهالل بفارق ركالت الترجيح كان املشهد األبرز 
الذي لفت االنتباه لعموم املش���اهدين وسط أفراح العبي 
وأنصار الهالل هو البن رئيس النصر تركي بن فيصل بن 
تركي ذي االثني عش���ر عاما وهو يذرف دموعا غزيرة من 

آثار خسارة النصر.
وكان املش���هد مؤثرا جدا ووالده األمير فيصل يواسيه 
وميسح تلك الدموع وسكت الطفل تركي عندما همس والده 
في اذنه ووضحت ابتسامة خرجت رغم االلم الذي تعرض 

له ذاك الطفل.
ووسط إحلاح اجلميع بسؤال تركي ماذا قال لك والدك لم 

يجب، وعندما التقى الفريقان في نهائي نفس املسابقة عام 
2014، حضر األمير الصغير وقد وصل الى 13 س���نة برفقة 
والده تلك املب���اراة التي انتهت بفوز النصر بهدفني مقابل 
هدف للهالل ليصعد تركي مع والده لتسلم الكأس وهناك 
ابتسامة عريضة جدا تعلو محياه وسأله أحد الصحافيني 
الذين عايش���وا حدث املسابقة السابقة »تركي ماذا قال لك 
والدك بعد نهاية مس���ابقة املوسم املاضي؟« فقال: »والدي 
وعدني بأن افرح املوس���م القادم ببطولتني وليست واحدة 
وضحكت وقتها الني اعرف والدي فهو »يقول ويطول« وهذا 

اآلن كأس ولي العهد بيدي والدوري اقترب كثيرا«.
ومع تس���لم األمير فيصل لكأس���ي الدوري والكأس لم 
ينس ان يحمل ابنه ومعه الكأس���ني على االعناق ويشير 
للجماهير الى عيني ابنه تركي ولسان حاله يقول »دموع 

تركي غالية عندي وهذا مهرها«.
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العالقات الوطيدة الكويتية ـ البحرينية لها طعم ومكانة مميزة 

في قلوب أبناء البلدين نظرا ملا يربطهما من صالت وطيدة، خصوصا الرياضة التي بدأت 
منذ اخلمسينيات، ويسعدنا خالل الشهر الفضيل ان نعيد نشر مجموعة من الصور 

الرياضية القدمية التي توثق هذا الترابط بني البلدين.

العربي في اعتزال سلمان شريدة

شارك فريق النادي العربي لكرة القدم في 
مهرج���ان اعتزال جن���م املنتخبني الوطني 
والعس���كري ونادي احملرق سلمان شريدة 
الذي أقيم عام 1981، والصورة لتبادل اإلعالم 
التذكارية بني سلمان وشريدة وعدنان عبداهلل، 
فيما يبدو طاقم حكام املباراة جاسم مندني 

وابراهيم الدوي وعبدالغفار العلوي.
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سامي الحسن

»هو العب فنان في زمن القوة« هذا ما قاله األسطورة 
الهولندية يوهان كرويف عن النجم البرازيلي روماريو. 
في تصفيات التأهل لكأس العالم 1994 عن أميركا اجلنوبية 
كان على البرازيل الفوز على أوروغواي في مباراة حاسمة 
للتأهل لكأس العالم وحتت ضغط الرأي العام البرازيلي 
اضطر مدرب »السيليساو« من استدعاء النجم روماريو 
الذي ابعد عن صفوف املنتخب ملدة س����نتني، ولم يخيب 
الفتى الذهب����ي ظن اجلماهير حينما اح����رز هدفا ضمن 

ملنتخب بالده التواجد في العرس العاملي.
وفي كأس العالم 1994 التي أقيمت في الواليات املتحدة 
تأهلت البرازيل لدور ال�����16 كأول املجموعة الثانية بعد 
فوزي����ن وتعادل، حيث أحرز روماري����و أول اهدافها في 
البطولة وقادها للفوز على روسيا 2-0 في أولى مبارياتها، 
ثم اكتس����حت الكاميرون بثالثية نظيفة أحرز روماريو 
هدفه الثاني، وفي مباراتها الثالثة أدركت التعادل 1-1 مع 

السويد بهدف لروماريو.
وفي ربع النهائي واجهت البرازيل خصمها هولندا في 

مباراة من العيار الثقيل انتهت لصالح السامبا 2-3.
ويبقى الهدف األغلى للنجم روماريو في نصف النهائي 
عندما أحرز خامس أهدافه في البطولة، وبقيت الس����ويد 
صامدة أم����ام املد الهجومي البرازيلي حتى الدقيقة )80( 
عندما تطاول روماريو برأس����ه للكرة ليضعها في شباك 
السويد ليقود السامبا للفوز بهدف نظيف والتأهل للنهائي 
ومواجهة ايطاليا والتتويج بالكأس الرابعة ويفوز روماريو 

بلقب أفضل العب في البطولة.

مياتوفيتش حقق المستحيل

أقيم نهائي ابطال أوروبا 1998 في العاصمة الهولندية 
أمستردام ريال مدريد يصعد ملالقاة يوڤنتوس في نهائي 
األبطال. مواجهة ظن اجلميع أنها محسومة لصالح السيدة 
العجوز، كيف ال وهو الذي يخوض النهائي الثالث على 
التوالي له في املس����ابقة ويضم ف����ي صفوفه نخبة من 

أفضل العبي العالم وعلى رأسهم الفرنسي زندين زيدان 
وااليطالي ديل بييرو، في الوقت الذي يعد خالله وصول 
الريال للمشهد اخلتامي حتت إمرة يوب هاينكس مبنزلة 
االجناز الذي ل����م يتوقعه أحد، من يصدق أن الريال كان 
فريق متوسط املستوى ال يقوى على منافسة كبار القارة 

األوروبية؟
لكن الكبير يبقى كبيرا، هذا الشعار الذي رفعه الريال 
في املواجهة، تكتيك املباراة جعل أعصاب جماهير الفريقني 
تتهشم أمام روعة الس����احرة املستديرة. 66 دقيقة مرت 
حتى أتت الصاعقة، مياتوفيتش يصنع احلدث ويسجل 
هدف الفوز لريال مدريد. هيستيريا في املدرجات، فريق 
ال يكاد يصدق نفسه وآخر متعجب مما يجري على أرض 
امللع����ب. اللقاء انتهى بعودة املل����وك للتربع على عرش 

أوروبا بعد غياب دام 32 عاما متتاليا.

تامودو يهدي »الملكي« لقب الدوري

لعل أسوأ ذكرى يستحضرها جمهور برشلونة 
لالعب راوول تامودو حني سجل في »كامب نو« 
هدفا قاتال بقميص إسبانيول في ديربي كتالونيا، 

كانت املباراة تس����ير نحو فوز برشلونة باملباراة 
بنتيجة 2-1 لكن الدقيقة 89 حملت هدفا من تامودو 
أعاد فيه الدوري لنقطة الصفر خصوصا وأنه بنفس 

اللحظة سجل الهولندي رود فان نيستلروي هدفا 
لريال مدريد أمام سرقسطة نقل لقب الدوري 
من اإلقليم الكتالوني إلى العاصمة في ختام 
موسم 2006-2007، وهو اللقب األكثر إثارة 

في تاريخ الليغا.
وفي نهاية املوس����م تعادل ريال مدريد 
وبرش����لونة بالنقاط برصيد 76 نقطة لكن 
امللكي تف����وق بفارق املواجهات املباش����رة 

ليقتنص ال����دوري من غرميه التقليدي 
بفضل تامودو الذي بقي عدوا جلماهير 
برشلونة حتى بعد انتقاله للعب في 

صفوف رايو فاليكانو.

روماريو يحمل »السامبا« 
لنهائي »94«
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