
جـاء الـطـفل الـثـامـن في الـعـائـلـة وقـالت االم نـســمـيه " وسـام " وهـكـذا صـدر بـيـان
الـوالدة من مـستـشـفى الـكـرخ اجلمـهـوري بـتاريخ 1966/4/5 بـأسم وسـام علي

وأسم االم بدرية حسن
فـرحت االم بهـذا الطـفل وأحـبته أكـثر من كل أبـنائـهـا فقـد أجنبت قـبله أربـعة أوالد
وثالث بنـات لكن وسـام سلب عـقلهـا وأصبح سـلواهـا في احليـاة . مع مرور االيام
تاز بالشـجاعة والذكاء والغيرة والكرم والسن كبر وسام وأصبح شـابا وسيما 
والفـطنة . أكـمل دراسته اإلعـدادية و قبـوله في كليـة الهـندسة وأهـدته أمه سيارة
 شراؤها من الشـركة العامة للـسيارات حتى يذهب بـها الى الكليـة . كان متفوقا
في الـدراسـة واكــمل الـصف االول والــثـاني والــثـالث بـنــجـاح ســاحق . كـان يـحب
ـلك ثــقــافـة واســعـة وفِي نــفس الــوقت يــكـره الــظـلم ــطـالــعــة والـقــراءة وأصـبـح  ا
واالسـتعـباد واألحـزاب . أكثـر من مـرة  استـدعاؤه الى مـقـر االحتاد الـوطني في
الكليـة لالنضمام الى حزب الـبعث فكان يرفض بـقوة ويختلق مـختلف االعذار لكي
ـسـؤول احلــزبي سـوف " نــفـصـلك من ـرات قـال لـه ا ال يـنـتــمي حـتى في احــدى ا

الكلية " لم يهتم لكالمه وبقي مستقال لم ينتم حلزب البعث .
كـان وسـام شـهـمـا وشجـاعـا وال يـتـردد في الـدفـاع عن صـديقه أذا رأه فـي موقف
رات في سـاحة الـكليـة تشـاجر بـعض الطالب يـحسـد علـيه كمـا حدث في أحـدى ا
صطبة بسبب طـالبة كل واحد منـهم يدعي انها حـبيبته . كان وسـام جالسا عـلى ا
عندمـا رأى صديقه جـعفر يـتشاجـر ضد ثالثة أشـخاص! فركض نـحوه ولم يسأل
اذا هذا الشجار بدأ يدافع عن صديقه ولقن الطالب درسآ لم ينسوه بالشجاعة
في عام 1990 وقـبل دخـولـنـا الى الـكـويت تـوفيـت والدتـه فشـعـر بـفـراغ كـبـير في
حياته لم يصدق اخلبـر . جن جنونه . بكىً وذرف الدمـوع وحزن لكن هذا لن يعيد
والدته الـتي أحـبـته حـد الـعـبادة . تـعـرضت جلـلـطـة دمـاغيـة وأخـذهـا بـسـيارته الى
ـدة يوم وبعدها بشـهر تعرضت جللطة ستشفى وحتسن حـالها بعد أن رقدت  ا

ثانية فغادرت احلياة .
دخـلنـا الكـويت وكان هـو طالـب في السـنة الـثالـثة من كـليـة الهـندسـة شعـر باحلـقد
عـلى صـدام فـكـيف يغـزو بـلـدا عربـيـا صـغيـرا وقـبل أربـعـة أشهـر كـان أمـيرهم في
ـشـرف في ـوقف الـكـويت ا ضـيـافـتـه وكـرمه بـوسـام الـرافـدين من الـدرجـة االولى 
حـرب أيـران . وأزداد حـقـده أكـثر بـعـد أن رأى بـعـيـنه كـيف دُمَّـر اجلـيش الـعراقي
اثـنـاء احلـرب واالنـسـحـاب واخلـراب الذي حـصل فـي العـراق ومن ثـم االستـسالم
وقرارات مؤتمر اخليمة الـتي فيها سلمت احلكومـة العراقية كل سيادتها الى اال
تحدة ب قوس " أمريكا " مع فرض عقوبات اقتصادية جائرة ضد الشعب . ا
لم يـذهب الى الــكـويت كـمـا هــو حـال الـكـثـيــر من أصـدقـائه الـذين ذهــبـوا وجـلـبـوا
مختلف البضائع بأبخس االثمـان بل كان يلومهم ويقول لهم هذا حرام حتى انه لم
يـشـتر سـيـارة رقمـها الـكـويت بالـرغم من اعـجـابه بالـسـيارات االمـريكـيـة وظل على

سيارته اليابانية وكان يردد دائما " مال احلرام ميلوكلي "
قرر وسام مغادرة الـعراق فهو لم يعد يـتحمل البقاء هنـا رغم أنه مرحلة اخيرة في
الكلية لكنه شعر بعد رحيل والدته ال مكان له هنا في هذا الوطن الذي يعيش حتت
احلصـار ورحمـة رئيس دكـتاتـور قضى علـى شباب الـوطن بحـروب رعنـاء ال فائدة

زيد من الشهداء واألرامل وااليتام منها سوى ا
ا أستـغل وسام العـطلة الـصيفـية حـيث يسمح لـطالب الكلـية من السـفر لألردن و
أنه طالب مرحـلة أخيـرة فقام بتـزوير كتـاب الكليـة على اعتـبار أنه صف ثالث حتى
يـسـمح له بـالـســفـر لـكن أمـره أنـكـشف بـالـتـجــنـيـد و إحـالـته الى االسـتـخـبـارات
الـعــســكـريــة وأسـتــطـاع صــديـقـه وعن طـريق والــده الــتـوسط ومن ثـم إخـراجه من
ـال لـلضـابط الـذي بيـده القـرار بـعد صـدور قرار الـسجـن بعـد ان دفع مبـلـغا من ا

عفو عام .
ـسـتقل ـرة الـهـروب عن طـريق الـشـمـال ا لـم يخـلـد وسـام الى الـراحـة فـقـرر هذه ا
تماما عن حـكومة بغداد حـتى أن وسام سخر من صـدام حس ح أسس جيش
الـقدس لـتحريـر فلـسطـ وقال صـديقه الـكردي الـذي سيـهربه " تـعال حـرر شمال
الـعـراق من مـســعـود وجالل وبـعـدين روح حــرر فـلـسـطــ " اجـابه وسـام احلـكـام

العرب جميعا وجدوا في قضية فلسط جتارة مربحة ودعاية مجانية للوطنية
كـان وداعه مـؤثـرا لوالـده وأشـقائـه وشقـيـقاته وقـبـلـها زار قـبـر والدتـه وبكى كـثـيرا
ووزع الـصـدقات عـلى روحـهـا الطـاهـرة . لم يـأخذ مـعه أي شي في رحـلـته الثـانـية
سـوى صورة والـدته وضـعـها في احملـفـظة ودعـاء الـسفـر وضـعه في جـيبه ومن ثم
ودع االهل ولم يـلتـفت خلـفه النه قد يـضعف عـندمـا يرى دمـوعهم ونـظرات عيـونهم
اء خلفه " رافقتك السالمة خوية ربي يسهل الباكية وسمع شقيقته الكبرى ترمي ا

امرك "
ـسـاعدة وجـد وسـام نـفـسه في أربـيل وانـزاح همـه بعـد أن عـبـر سـيـطرة كـركـوك 
ـال الى الـسـيـطـرة وعـبـر الى صـديـقه في الـكـلــيـة " دلـيـر " الـذي دفع مـبـلـغـا مـن ا
الشمال . بـقي في أربيل شهـرين ومن ثم عبر تهـريب الى تركيا وتـعرف هناك على
مـهربـ لتـهريـبه الى هولـندا هـذا البـلد الـذي عشق مـنتـخبه بـجنـون وأحب كرويف
وجـوني ريب ونسـكيـنز وفـان باس وغـوليـت . أذن وسام يحـلم بـالوصول الـى بلد

الزهور والطواح هولندا
وحلكاية وسام جزء ثاني وثالث
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قــــبل يــــومــــ مــــرت الــــذكــــرى
السنوية التاسعة لرحيل الفنان
ــبـدع واخلــلـوق عــبــد اخلـالق ا
اخملتـار بعد صـراعه الطويل مع
ـرض الـذي أنــتـصـر عــلـيه في ا
النهـاية وجعلنـا نحزن لرحيله .
ويــعـد الــفـنــان الــراحل احـد من
ع جنــــوم فن الــــتـــمــــثــــيل في أ
ا هو الوحيد الذي العراق ور
حـــافظ عــلـى جنــومـــيـــته طــوال
سـنوات عمـله وظل متألـقا على
الــــــدوام ســـــواء فـي أعـــــمــــــاله
ـســرحـيــة أو الـتــلـفــزيـونــيـة ا
لـلخـصـوصـيـة التـي يتـمـيـز بـها

ولشخصيته اجلميلة.
واخملتـار من موالـيـد بغـداد عام
 ?1960غير متزوج حصل على
شـهادة الـبكـالوريس في الـفنون
ـــســـرحـــيـــة قــسـم الـــتــمـــثـــيل ا
واإلخـــــــــــراج عــــــــــام  1982من
ــيــة الــفــنــون اجلــمــيــلـة أكــاد
جــامــعــة بــغــداد وحــصل عــلى
اجـستيـر" في الـفنون شهـادة "ا
ـــــســــرحـــــيــــة عــــام  1989من ا

ية ذاتها. األكاد
والـــراحل عـــضــــو في الـــفـــرقـــة
الــقــومــيــة لــلــتــمـثــيـل وعــضـو
مــؤسس لــفــرقـة إبــراهــيم جالل
ـسرحـية كـما أنه عـمل مدرسا ا
في معهد الفنون اجلميلة -قسم
ــســرحــيــة- من عــام الــفــنـــون ا
 1991إلى عــام  ?2001وشــغل
مـنــصب رئـيس فـرع الـتـمـثـيل -
ــســرحــيـة- في قـسـم الـفــنــون ا
مـعهـد الـفنـون اجلـميـلـة ببـغداد
ـــدة ثالث ســنــوات كـــمــا عــمل
مـنـتـجا مـنـفـذاً في حـقل اإلنـتاج

التلفزيوني اخلاص.
وعـمل الـراحل مـســتـشـاراً فـنـيـا
في قـنـاة الـبـغـدادية الـفـضـائـية
وعــضـو مــؤسس فــيـهــا قـبل أن
يـغادرها لـلتفـرغ ألعماله الـفنية;

بـسـبب حـالــته الـصـحـيـة وقـدم
ــهــمــة عـلى عــددا من األعــمـال ا
ـسرح مع صـعيـد الـتلـفزيـون وا
فيـلمـ سيـنمـائي هـما "احلب
كـان الــســبب" مع اخملــرج عــبـد
الــــهـــادي مــــبـــارك عـــام ?1986
و"حــكـاكـة" إخــراج أركـان جـهـاد
لــصـالح قــنــاة الــسـومــريــة عـام
 ?2008كـمـا حصل عـلى العـديد
من اجلوائـز العراقيـة والعربية
وعــلى الــعــديــد من الــشــهــادات
الـتـقديـريـة. وعـرف اخملتـار عـبر
أعـــمــــاله الـــعـــديـــدة وكـــانت له
مـــحــطـــات هـــامــة في مـــشــواره
اإلبـداعي وخـصوصـا تـلك التي
وقف فـيــهـا إلى جــانب عـمــالـقـة

سرح العراقي. ا
سـرحية الـشهيرة ومن أعـماله ا
أيـــــضـــــا "خــــمـــــســـــة أصــــوات"

ـأخوذة عن روايـة باالسم ذاته ا
لألديب الـعـراقي الـشـهـيـر غائب
طعمة فرمان و"الذيب" التي مثل
فـيها إلى جـانب الفنـان سامي
عــبـد احلــمـيــد وخـلــيل شـوقي

والفنانة زكية خليفة.
وعــــرف اخملـــــتــــار عــــبــــر أدوار
تــلـفـزيـونـيـة عــديـدة تـألق فـيـهـا
وقـــربـــتـه جـــدا من اجلــــمـــهـــور
الـعـراقي والسـيـمـا في مـسـلـسل
"مــنـاوي بــاشــا" الــذي عـرف به
من خالل شـخـصيـة جوهـر بيك
ومسـلسل "الـبـاشا" الـذي عرض
اضي في شهـر رمضان الـعام ا
حـيث أدى فـيه دور الـشـخـصـيـة
ــثـيـرة الـســيـاسـيــة الـعــراقـيـة ا

للجدل نوري السعيد.
الـرحــمـة والــغـفــران عـلى روحه

الطاهرة
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عـنـدمـا شاهـدت الـصـورة ورأيت الفـنـانـة " لـبلـبـة " بـدأت أحسب
عـمـري وأقـارنه بـعـمـرهـا فـمـنـذ أن كـنت طـفال في الـسـادسـة من
الـعـمر وأنـا أتـابع أعمـالـها الـفنـيـة من خالل شـاشة الـتـلفـزيون "
االبـــيض واالســود " واالن هـي حتــاول أن حتـــتــفـظ بــجـــمــالـــهــا
عـجبيـها " مازلت ورشاقـتها مـن خالل عملـيات التـجمـيل لتقـول 
حلوة وحبابة " وأيضا الفنانة رجاء اجلداوي التختلف عن" لبلبة
" فهي االخرى حتاول احلفـاظ على جمالهـا ورشاقتها من خالل
ـارسة الـرياضة وعـملـيات الـتجـميل وشـطف الـشحـوم الزائدة
في اجلـسم رغم أن الـعـمـر تـفـوق عـلى حـبـهـا لـلـحـياة . فـي ح
قـامت الـفـنـانة اجلـمـيـلـة " ليـلى عـلـوي " بـانقـاص وزنـهـا وأعادت
رشـاقـتـهـا كــمـا كـانت في الـسـابـق فـيـمـا حـافـظـت الـفـنـانـة هـالـة
ارسة السباحة صدقي على سر جمالها ورشاقـتها من خالل 
عـلمـا أنها كـانت بطـلة مـصر في هـذه اللـعبـة سابـقآ . فـيمـا تبدو
ـثـيرة بـبرامـجهـا الـتلـفزيـونيـة " هـالة سـرحان " أكـثر اإلعالمـية ا
حيـوية ونشـاط والفضل أيـضا لـعملـيات التـجميل . أمـا اخملرجة
ثيرة لـلجدل بأفالمهـا " أيناس الدغـيدي " فهي االخرى حتاول ا
أن تتحدى الزمن والعمر وتبدو اكثر جماال وحيوية من اآلخرين
وضوع تـمنيت وجود الفنانات نـبيلة عبيد ونادية في نهاية هذا ا

اجلندي معهن حتى تكمل السبحة

 U¹dB   U½UM

dLF «Ë s e « s¹Òb×²¹
—U²<« o U)« b³Ž ÊUMH « qOŠd  WFÝU² « W¹uM « Èd c «

ـاضي اجـمل من احلـاضر كل شـي في ا
حــتى الــرســائل كــان لــهــا طــعـم خـاص
يـخـتــلف عـمـا هــو األن . أتـذكـر في عـام
1983 ســـافـــر اخي الـــكـــبـــيـــر لـــدراســـة
الدكتوراه في رومانيا .. والدتي رحمها
الـله كانـت قلـقـة عـلـيه وتنـتـظـر رسـالته
بــفــارغ الـصــبــر وكل شــهــر جتــلس في
عتبـة الباب وعـينهـا على ساعي الـبريد
ـوجـوع بـفـراقه وأتـذكر لـيفـرح قـلـبـها ا
مـايـكـتب في الـرسـالـة أمي الـغـالـيـة انـا
بخير وال ينـقصني سوى فراقكم أكملت
الـــفـــصل االول من الـــدراســـة وأتـــهـــيــأ
لـــلــفـــصل الـــثـــاني .. أشـــعــر بـــغـــيــابك
واتذكـركٍ دائما كـيف حال أبي وزوجتي
وابـــنــتي اســـيل وهـــديل وشـــقــيـــقــاتي
واشـقائي كـر وعلي وحـيدر .. سالمي
لألصـــدقـــاء عـــلي الـــتـــمـــيـــمـي وهــادي
اجلـبـوري ولكل من يـسـأل عني .. أدعي

لي يــاأمـي في صالتك . ولــدكٍ اخملــلص
فـيصل عنـدما أنـتهي من قراءة الـرسالة
ـطــر وتـطــلب مـني أن أر دمــوعـهــا كـا
اقرأها مرة ثانية وتقول " أخاف نسيت
كــلـمــة او مــحـتــاج شي " وأعــيــد قـراءة
الرسالة مرة أخـرى ودموعها تنهمر مع
كل حـرف وكـلـمــة . األن فـمـجـرد تـمـسك
الــهـاتف تـرسل مـئــات الـرسـائل الى كل
االصــــدقـــاء والــــصــــديـــقــــات واالخـــوة
واالخـوات في كل أنـحـاء الـعالـم وتصل
لهم خالل ثـوان بدون تعب وانـتظار في
عــتـــبـــة الــدار ? رســـائـــلـــنــا فـي الــوقت
احلـــــاضـــــر تــــصـل بـــــدون مـــــشـــــاعــــر
وأحـاســيس ومع تـطــور الـتـكــنـلــوجـيـا
أصـبـحـنــا نـتـكـلم مع الـبـعـيـدين صـورة
وصــوت فــلـــهــذا رحـل ســاعي الـــبــريــد
تـزجة ـاضي  وبـقيـت دموع أمي في ا

بحروف وكلمات رسالة أخي
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تشييع جثمان الفنان اخملتار

ساعي بريد ايام زمان

ــبـاراة تـفـوقه بــصالح بـعـد هـذه ا
عـلى مجـمـوعة كـبـيرة من الالعـب
ـرموقـ في الـدوريات األوروبـية ا
اخلــمـســة الـكــبـرى فــيـمــا يـتــعـلق
جمـوع األهداف التي سـجلّها أو

سابقة احمللية. صنعها في ا
وأحرز صالح  21 هـدفـا وصـنع 6
مــتـفــوّقـا عــلى أســمـاء أخــرى مـثل
العـب بــــاريـس ســـــان جـــــيـــــرمــــان
إديـــنـــســون كـــافـــاني الـــذي ســجّل
وصنع  25 هدفـا وهاري ك (23
هــدفـا) ومـهـاجم بـرشـلـونـة لـويس
سواريز ( 20 هدفا) وجنم أتلتيكو
مدريد أنطوان جريزمان وأسطورة
ريـال مـدريـد كـريـسـتـيـانـو رونـالدو
( 12 هـــدفـــا لــــكل صالح يــــظـــهـــر

دائمًا. 
 أداء صالح لم يـرتق إلـيـه الـكـثـير
ـــــعـــــروفـــــ في مـن الالعـــــبــــــ ا
ـوسـم وهذا ـيـيـرلـيج هـذا ا الـبـر
ـرمـوقـ رأي الــعـديـد من الـنـقـاد ا
ـهــاجم اإلنـكـلـيـزي وعــلى رأسـهم ا
السابق جاري لينيكر الذي قال في
تــغــريــدة له بــعــد انــتــهــاء مــبـاراة
الــيـوم: "صالح يـضــغط بـحق عـلى
كـيـفن دي بروين فـي سبـاق جـائزة

وسم". العب ا
 وفي وقت يتعرّض فـيه مهاجمون
عـدة النـتــقـادات بـسـبب اكــتـفـائـهم
ــبـاريـات بـتــسـجـيـل األهـداف في ا
الـسـهــلـة واخـتـفـائــهم عـنـد مالقـاة
الـــفـــرق الـــكـــبــــرى مـــثل مـــهـــاجم
مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو
وعـد دائمـا هذا ظـهر صالح عـلى ا

ناسبة. وسم مهما كانت ا ا
 جنـح صالح فـي هــــــــز شـــــــبـــــــاك
آرسنـال ومانشسـتر سيـتي وفريقه

الــســـابـق تــشـــيـــلـــسي إلى جـــانب
تـوتـنــهـام (ذهـابًـا وإيــايًـا) إضـافـة
إلى اشــبـيـلـيـة اإلسـبـاني في دوري
أبـطــال أوروبـا والــفـريق الــوحـيـد
الكبير الذي فشل صالح بالتسجيل
ـوسم احلالي هو في مرماه خالل ا

مانشستر يونايتد.
أهداف حاسمة

 وجتــدر اإلشــارة أيــضــا
إلى أن تــوتــنــهــام مــعــتـاد
على نكسات بطلها صالح
حــــيـث ودّع الـــــســــبـــــيــــرز
مـسـابـقـة الـدوري األوروبي
2014-2015 فـي مـــــــــوسم 
على يد فيورنـتينا اإليطالي

ــصـري عــنـدمــا ســجل الـنــجم ا
ـباراة التي انـتهت بفوز هدفًا في ا

الفيوال بهدف دون رد.
ــــيّـــــز أهــــداف صالح هــــذا  مــــا 
ـوسم أنّـهــا حـاسـمـة وغــالـبـا مـا ا
تــهـــدي فـــريــقـه الــفـــوز أو جتـــنّــبه
اخلـسارة وسـيكـون مـدرّبه يورجن
ــواصـلــة ســجـلّه كــلـوب ســعــيـدا 
ــا الــفـوز ـمــيّــز ور الــتــهــديــفي ا
بـجـائـزة هـدّاف الـدوري اإلنـكـلـيـزي

متاز ا
ومن جــهــته أشــاد أســطــورة نـادي
ـصـري مـحـمد لـيـفـربـول بـقـدرات ا
صالح جنم الــريـــدز مــشــيــرًا إلى
إعجابه بالهدف الثاني الذي سجله
في شـبــاك تـوتــنـهــام أمس األحـد
خالل مـواجـهـة الـفـريـقـ في إطار

ييرليج منافسات البر
 وقــــال جــــيـــــمي كـــــاراجــــر خالل
تـــصـــريـــحـــاته لـــشـــبـــكـــة ســـكـــاي
سـبــورتس "الالعـب الـوحــيــد الـذي
يـقدر عـلى تسـجيل هـذا الهـدف هو

لــيــونــيل مــيــسي جنم بــرشــلــونـة
اإلسباني".

وعـــلـق جـــرا ســـونـــيس قـــائـــد
ليـفربـول السـابق "هذا الـهدف
يـــســـتـــحـق الـــكـــثـــيـــر من
اإلعجاب بـسبب قوته

وتغيير االجتاه".
وأوضح "إذا نــظـر

إلـى صالح فــــــــإنـه يـــــــقـــــــاوم
الـتـحـدي ويـسـتـطـيع تـغـيـيـر

اجتاهه بسرعة كبيرة".
وفي ســـيــاق مـــتـــصل أشــاد
ـديـر الـفـني يـورجن كـلـوب ا
للريدز بهذا الهدف قائلًا "لقد
كـــــان رائـــــعًـــــا صـالح قــــدم

يزة". مباراة 
ونــحن بـدورنـا كـمـشـجـعـ
ألي العـب عــــــربي مــــــبـــــدع
ـالعب ومــــــــــتــــــــــألـق فـي ا
يـة نرفع الـقبـعة ألبن العـا
الـــنــيـل الــنـــجم " مــحـــمــد

صالح "

ـسـحـوقـة  30سـيـارة بــقـيـمـة وبـلـغ عـدد الـسـيــارات ا
وصـلت إلى مـلـيون و 200ألف دوالر أمـيركـي وكانت
الـســيـارات من طـرازات: جـاكــور ولـكـزس وكـورفـيت
شـفرولـيه وغـيرهـا. ويـعتـبـر دوتيـرتي مـكافـحـة الفـساد
واخملدرات أولـويته خالل واليـته الرئـاسيـة األولى التي

بدأت عام .2016
كم اتـمـنـى أن أشـاهـد رئـيـسـنـا الـسـيـد فـؤاد مـعـصوم
يــشــارك الــقـضــاء والــشــعب فـي إلـقــاء الــقــبض عــلى
الــفــاسـديـن خـاصــة الــبــعض من الــســيــاســيـ الــتي

صدرت بحقهم أوامر قضائية للقبض عليهم

أشرف الرئـيس الفلبـيني رودريغو دوتـيرتي الثالثاء
عـلى عمـليـة تـدميـر عشـرات الـسيـارات الفـارهة وذلك

كافحة الفساد في البالد. ضمن حملة 
 وجــرت عـمـلـيـة سـحق الــسـيـارات بـواسـطـة جـرافـات

ضخمة سارت فوقها في العاصمة الفلبينية مانيال.
وذكـرت وســائل إعالم مـحـلـيـة أن الــسـلـطـات ضـبـطت

. السيارات أثناء محاولة تهريبها إلى الفلب
وأضـافـت أن تـدمـيـر الـسـيـارات يــأتي ضـمن مـحـاربـة
الــفـــســاد في دوائـــر اجلــمــارك الــتـي تــعــتـــبــر أكــثــر

السلطات فسادا في البالد.

ـصـري مـرة أخـرى أثـبت الـدولي ا
مـحــمــد صالح جنم لـيــفــربـول أنه
يسـتحق الهـالة احملـيطة به بـعدما
قــــدّم عـــرضًـــا جـــيــــدًا أحـــرز خالله
هــدفــ فـي شــبــاك تــوتــنــهــام في
ـــبـــاراة الــتـي انـــتـــهت بـــتـــعــادل ا
الفريق ( (2-2مساء الـيوم األحد
ضمن اجلـولة السـادسة والـعشرين
مـتاز لكرة من الدوري اإلجنلـيزي ا

القدم.
الــــهــــدف األول لــــصالح جــــاء إثـــر
استغالله لتمـريرة خاطئة من العب
وسط تــــوتــــنــــهــــام إريك دايــــر في
الـدقــيـقـة الـثـالـثـة لــيـتـقـدّم بـالـكـرة
ويــخـدع احلــارس هـوجــو لـوريس
أمّا الهدف الثاني فـكان حتفة فنيّة
ـصري أكثر من حيث راوغ النجم ا
العب قـــبل أن يـــســـدّد في الـــزاويــة
الــضــيّــقــة مـن مـســافــة قــريــبــة في

الشباك.
دفع الـهـدف الـثـاني لصـالح مدافع
لـيـفـربـول السـابق جـيـمي كـاراجـير
للـقول في معـرض حتلـيله للـمباراة
عــلـى شــبـــكـــة "ســكـــاي ســـبــورت":
"الــرجل الــوحــيـد الــذي يــســتــطـيع
تـســجـيل هــدف كـهــذا هـو لــيـونـيل

ميسي".
يزة إحصائيات 

ورفـع صالح رصــيـــده من األهــداف
وسم إلى ـمتـاز هذا ا في الدوري ا
 21هـدفًـا بـفـارق هـدف واحـد فـقط
عن هـــدّاف تــوتــنـــهــام هــاري كــ

ـصـري أسرع من وأصـبح الالعب ا
يصل إلى حاجز الـعشرين هدفًا مع
لـيـفـربـول بـالـدوري اإلنـكـلـيزي (25

مباراة).
ـتـعـلـقة ـثـيرة ا مـن اإلحصـائـيـات ا
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