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إيقاف حكم سعودي مدى
الحياة لطلبه "رشوة"
بغداد  -الجورنال

�أ�ص��درت جلن��ة االن�ض��باط باالحتاد ال�س��عودي لكرة القدم ق��راراً ب�إيقاف
احلك��م ال��دويل فهد املردا�س��ي مدى احلياة ،بع��د �أن مت �إثب��ات حالة طلبه
للر�ش��وة مل�س��اعدة نادي االحتاد عل��ى حتقيق الفوز يف املب��اراة النهائية
لك�أ�س امللك ،التي �أقيمت ال�س��بت املا�ض��ي بني االحتاد والفي�صلي ،وحقق
م��ن خالله��ا االحت��اد اللقب بع��د ف��وزه بنتيج��ة  .3-1وج��اء يف البيان
ال��ذي �أعلنه احتاد الكرة ال�س��عودي يف �س��اعة مت�أخرة م��ن ليل الثالثاء-
الأربع��اء� ،أن هناك "تقريراً من املباحث الإدارية يت�ض��من اعرتاف احلكم
بطلبه الر�ش��وة من رئي�س نادي االحتاد ال�سابق حمد ال�صنيع عرب حمادثة
مر�ص��ودة بتطبيق الوات�س �آب بينهما" .و�أو�ص��ت جلنة االن�ض��باط بالرفع
الحت��اد اللعب��ة ال��دويل لطلب �ش��طب احلك��م املردا�س��ي من قائم��ة حكام
مونديال رو�س��يا املقبل ،حيث �أنه يوجد �ض��من الطواقم التي مت اختيارها
لإدارة مباريات املونديال.
كما �أو�ص��ت اللجن��ة بتعميم �أث��ر العقوبة على امل�س��توى ال��دويل حلرمان
احلكم من �أي ن�شاط ريا�ضي على الأ�صعدة كافة.
وبد�أ املردا�س��ي ال��ذي دخل عقده الرابع م�ش��واره التحكيم��ي بعمر الثالثة
والع�رشين ونال ال�شارة الدولية عام  2011وو�صل قمة م�ستواه حينما مت
�ض��مه حلكام النخبة يف االحتاد الآ�س��يوي ليعرب بقوة نحو قيادة املباراة
النهائي��ة بك�أ���س الع��امل لل�ش��باب ع��ام  ،2015والت��ي جمع��ت منتخبي
الربازيل و�رصبيا وا�ست�ضافتها نيوزيلندا.
وكان احتاد القدم ،ا�ستبعد املردا�سي من قيادة نهائي الك�أ�س وحتويله �إىل
املباحث الإدارية ،وتكليف كالتنبريج رئي�س جلنة احلكام يف احتاد القدم
بقيادة النهائي الأخري.

غوارديوال أفضل مدرب
بإنكلترا
فاز مدرب مان�ش�سرت �سيتي ،بيب غوارديوال بجائزة احتاد مدربي الدوري لأف�ضل
مدرب يف املو�سم ،بعدما قاد فريقه لإحراز لقب الدوري االجنليزي املمتاز
لك��رة الق��دم وحتقيق عدة �أرقام قيا�س��ية .كما فاز املدرب الإ�س��باين،
الذي تفوق فريقه بفارق  19نقطة على مان�ش�س�تر يونايتد �ص��احب
املرك��ز الث��اين ،بك�أ�س رابطة الأندية الإجنليزية يف فرباير (�ش��باط)
عقب الف��وز 3-0على �آر�س��نال ب�إ�س��تاد وميبل��ي .و�أبدى
غواردي��وال �س��عادته بعد احل�ص��ول على جائزة �أف�ض��ل
مدرب يف الدوري الإجنليزي .وفاز املدرب الإ�سباين
بتلك اجلائزة عن مو�س��م  ،2017/2018خا�صة
بع��د قيادة ال�س��كاي بلو �إىل احل�ص��ول على لقب
البطول��ة .وق��ال غواردي��وال يف ت�رصيح��ات
�صحفية خالل احلفل " ،كل املدربني الآخرين
ي�س��تحقون هذا ،لقد ا�س��تمتعوا مبو�س��م رائع،
عليك �أن تختار واح ًدا ،كنت �أنا هذا" .و�أ�ضاف
"لقد لعبنا ب�ش��كل جيد ونحن �س��عداء بذلك،
بالطبع �أعتقد �أن هذه ال�س��جالت هي نتيجة
لعبتنا وتنا�س��قنا ،وجنحنا يف االحتفاظ بذلك
لعدة �أ�ش��هر ولي�س ملدة ق�ص�يرة" .و�أو�ض��ح "�أنا
يف ن��ا ِد رائ��ع� ،إنه��ا عائلة ،الإدارة ممت��ازة ،كنت
يف بر�ش��لونة وبايرن ميونيخ ،مان�ش�س�تر �سيتي
�أ�ش��عر ب�أنن��ي يف بيت��ي ،اال�س��تثمار كان يف
غاي��ة الأهمية وجودة الالعب�ين لدينا �أحدثت
الفرق".
وتابع "عندما كنت طفلاً �ص��غ ًريا كنت دائ ًما
�أق��ول �إن �إنكل�ترا كانت ت�ش��به اجلن��ة ،يريد
اجلمي��ع �أن يكونوا هن��ا" .وا�س��تكمل "�أريد
�أن �أوج��ه �ش��كري �إىل ال��دوري لإنكلي��زي
لإعطائي الفر�صة لكي �أكون هنا ،مل�شاركة
�أ�رستي ،الذين يعي�شون هنا يف �إنكلرتا".

تلبية لدعوة "فيفا"

عبطان ومسعود وجهًا لوجه في زيورخ لتجاوز التقاطعات في عمل الوزارة واالتحاد
بغداد – محمد خليل

توج��ه وزي��ر ال�ش��باب والريا�ض��ة عبد احل�س�ين عبط��ان ،ام�س
االربع��اء� ،إىل العا�ص��مة ال�س��وي�رسية زيورخ حل�ض��ور اجتماع
عاج��ل م��ع احتاد الك��رة يف مق��ر االحتاد ال��دويل لك��رة القدم
"فيفا".
وكان وفد االحتاد العراقي لكرة القدم ،قد توجه ،فجر الأربعاء،
�إىل زي��ورخ ا�س��تعداداً حل�ض��ور االجتماع املرتق��ب .وقال مدير
املكتب الإعالمي للوزارة علي العطواين لـ(اجلورنال) �إن "وزير
ال�شباب والريا�ضة عبد احل�سني عبطان لن يح�رض االجتماع
مع احت��اد الك��رة وموظفي الدائ��رة القانوني��ة يف "فيفا"،
الن��ه بروتوكولي�� ًا ال يجوز لعبط��ان �أن يح��ضر االجتماع
للإجابة على �أ�س��ئلة وا�ستف�س��ارات موظف�ين قانونيني يف
االحت��اد ال��دويل" .و�أو�ض��ح �أن "عبطان �س��يتوجه اليوم اىل

زي��ورخ ،حيث �س��يكون ل��ه اجتماع منف��رد مع رئي���س االحتاد
ال��دويل جي��اين انفانتين��و من اج��ل بحث ملف رف��ع احلظر عن
مالعب بغداد ومي�سان وزاخو" ،م�ؤكداً بالقول" :يف حال مل يتم
ت�أم�ين االجتماع مع انفانتينو ،ف�أن الوزير �س��يعود �إىل العراق
مبا�رشة ب�س��بب التزاماته مع الوزارة" .وبني �أن "الوفد املكلف
بهذه املهمة هو برئا�س��ة مدير عام الدائرة القانونية والإدارية
يف ال��وزارة ،عل��ي طاهر ،حيث يحمل ملف��ات تبني حجم الدعم
احلكومي لالحتاد بكل تفا�صيله ولي�س التدخل يف عمله" .واكد
بالق��ول� ،أن "امللفات تبني ا�س��تمرار دعم ال��وزارة لالحتاد من
اج��ل تط��ور كرة الق��دم العراقية من خالل بن��اء املالعب ورفع
احلظر عنه��ا رغم كل الت�رصيحات واملواقف التي �ص��درت من
االحت��اد ،فكل ه��ذه اجلهود �س��اهمت فيها الوزارة ب�ش��كل كبري
والدليل انه مل يح�ص��ل خالل الفرتات ال�س��ابقة مثل هذا االجناز
الذي ح�ص��ل بفرتة عبطان" .من جانبه� ،أكد املن�س��ق الإعالمي

الحتاد الكرة ح�س�ين اخلر�ساين لـ(اجلورنال) �إن "وفد من احتاد
الك��رة توج��ه فجر االربع��اء �إىل العا�ص��مة ال�س��وي�رسية زيورخ
لبحث ق�ض��ية التدخ��ل احلكومي بعم��ل االحتاد" .و�أ�ض��اف �أن
"الوفد �ض��م رئي�س االحتاد عبد اخلالق م�س��عود ونائبه الثاين
علي جبار ومن�س��ق االحتاد وليد ط�برة واملحامي نزار احمد"،
مبين ًا �أن "االجتماع �س��يناق�ش فقط ق�ضية تدخل وزارة ال�شباب
والريا�ض��ة بعمل االحتاد" .و�أو�ض��ح اخلر�س��اين �أن "االجتماع
�س��يعقد ظه��ر ي��وم اجلمع��ة املقب��ل ولن يح��ضره رئي���س فيفا
جي��اين انفانتينو ،حيث �س��يعقد يف الدائ��رة القانونية لالحتاد
الدويل بح�ض��ور وفد االحتاد ووفد ال�ش��باب والريا�ضة برئا�سة
الوزير عبد احل�س�ين عبطان" .وقد �أر�س��ل االحت��اد الدويل لكرة
القدم "فيفا" ،يف اخلام�س من �آيار اجلاري ،ر�س��الة �إىل االحتاد
العراق��ي لك��رة الق��دم ،يدعوه في��ه �إىل عقد اجتم��اع عاجل مع
وزارة ال�شباب والريا�ضة يف مقر االحتاد الدويل مبدينة زيورخ

سلوفينيا تحضر األسود لكأس آسيا
بغداد  -الجورنال

�أعرب املدير الفني للمنتخب الوطني ,با�س��م قا�س��م,
عن �أمله توفري يف اغل��ب مفردات املنهاج التدريبي
ال��ذي قدمه خ�لال االجتماع املا�ض��ي م��ع اللجنة
الفنية واملنتخبات الوطنية لإي�صال ا�سود الرافدين
�إىل اجلاهزي��ة التام��ة قب��ل الدخول يف مناف�س��ات
ك�أ�س ا�سيا  2019يف الإمارات.
وقال قا�س��م :بال �ش��ك ان بطولة ا�س��يا يف االمارات
�س��تكون املحفل االكرب الذي تنتظره الكرة العراقية
من اجل حتقيق اجناز ي�ض��اف اىل االجناز املتحقق
يف الع��ام  2007على الرغم من �ص��عوبة املهمة

بحك��م املناف�س��ة من قب��ل كبار الق��ارة اال�س��يوية,
ولك��ن العراق ق��ادر على ذلك اذا م��ا توفر له املناخ
التح�ضريي املنا�سب.
وا�ضاف� :س��بق يل وان قدمت برناجمي التح�ضريي
ال��ذي ينطوي على خو�ض ع��دة مباريات يف االطار
ال��دويل ال��ودي م��ع منتخب��ات له��ا ب��اع طويل يف
عامل ك��رة القدم ناهيك ع��ن اقامة مع�س��كر تدريبي
يف اح��دى ال��دول الت��ي تت�ش��ابه يف االج��واء م��ع
دولة االم��ارات العربية املتحدة عن��د موعد انطالق
البطولة .وبني :اقرتاحي ان يكون املع�سكر التدريبي
يف دول��ة �س��لوفينيا ك��ون اجواءه��ا يف �ش��هر اب
�سي�ش��ابه اجواء االمارات يف �ش��هر كانون الثاين من

العام املقبل موعد انطالق البطولة اال�سيوية ,ناهيك
ع��ن تواجد العديد من متطلبات اجناح املع�س��كر يف
الدولة املذكورة.
واختت��م حديث��ه قائ�لاً :حددن��ا اقام��ة املع�س��كر
التدريبي اخلارجي خ�لال الفرتة املمتدة من الثاين
ع�رش م��ن اب وحتى الثالثني من��ه ,على ان يخو�ض
املنتخب خم�س��ة مباري��ات يف االطار الدويل الودي
م��ع فرق تفوق م�س��توى املنتخب الك��وري اجلنوبي
الذي �س��نواجهه مرتني يف �س��ي�ؤول والب�رصة خالل
�ش��هر ايلول لتكوي��ن وحدة قيا���س تكتيكية حقيقية
ملدى تط��ور وجاهزية املنتخ��ب الوطني قبل ولوج
املناف�سات اال�سيوية ب�شكل ر�سمي.

دارين يستدعي  15العبًا لبطولة البحرين
بغداد_ خاص

�أعل��ن االحت��اد العراقي لك��رة ال�س��لة ،الأربعاء،
ت�ش��كيلة املنتخ��ب الوطن��ي لبطول��ة البحري��ن
الودي��ة املق��رر �إقامته��ا للف�ترة � 22-25أيار
اجلاري .و�ضمت القائمة التي اختارها املدرب
م�ص��طفى داري��ن 15 ،العب ًا وه��م ( :ذو الفقار
حمودي ،جا�س��م ال�س��عيد ،ذو الفقار الها�ش��مي،
ح�س��ن ال�س��يمريل ،كرار حمزة ،ح�س��ان عبد اهلل،
حيدر الديواين ،تيمور �شوكور ،ايهاب الزهريي،
عل��ي ا�س��ماعيل ،عل��ي حمي��د ،نور���س ظاف��ر،
دمياريو ميفيلد ،حممد عبد القادر ،علي حمد).

يذكر ان هذه البطولة �س��تكون بروفة حت�ضريية
لت�ص��فيات ك�أ���س الع��امل والتي �س��يواجه فيها
ا�س��ود الرافدين منتخب كازخ�ستان يف التا�سع
والع�رشي��ن من �ش��هر حزي��ران املقب��ل .ويحتل
منتخبن��ا املرك��ز الراب��ع يف جمموعت��ه الت��ي
يحت��ل �ص��دارتها ايران ثم كازخ�س��تان ثم قطر
واخ�يراً منتخبن��ا الوطني الذي ميتلك انت�ص��ار
وحي��د كان ق��د حققه على اي��ران وثالث هزائم
من كازخ�ستان وايران وقطر.
ويبق��ى دمياري��و جمن���س منتخبن��ا الوطن��ي
الالعب االف�ض��ل لغاية االن يف م�شوار منتخبنا
الوطني بالت�ص��فيات اذ ي�ص��ل تقييمه ل 16.3

يليه حممد عبد اخلالق ب 10.5ثم ح�س��ان علي
ب� . 9.5أما من حيث معدل النقاط يف املباراة
ال مبع��دل 17.3
الواح��دة فيبق��ى دمياري��و او ً
نقطة ثم ح�س��ان عل��ي ب 15و ايهاب الزهريي
ب.6.7
�أم��ا ع��ن الريباوندز او املتابعات فيقف اي�ض�� ًا
دمياريو يف �صدارة الرتتيب مبعدل  8متابعات
يف املب��اراة الواح��دة بعده��ا ي�أت��ي حممد عبد
اخلال��ق ثاني�� ًا ب 5متابع��ات ث��م عل��ي ح��امت
ب .4.3ومن حيث اال�س�س��ت حقق دمياريو 4.5
ا�س�س��ت كمعدل يف املباراة الواحدة يليه حممد
عبد اخلالق ب 3.3ثم ح�سان ب.1.8

ال�سوي�رسية خالل ال�شهر احلايل لبحث ق�ضية "التدخل احلكومي
اخلطري يف �ش�ؤون احتاد الكرة".
وح��ذر "فيفا" ،م��ن مغبة التدخل بعمل احتاد الك��رة ،م�ؤكدا ان
كل احت��اد ع�ض��و يف الهيئة العامة لالحتاد ال��دويل لكرة القدم
عليه ادارة �ش�ؤونه ب�شكل م�ستقل وبدون اي تاثري المربر له من
اط��راف ثالثة .جاء ذلك يف الر�س��الة التي ت�س��لمها احتاد الكرة
بتاريخ الـ 28من ني�سان احلايل واملذيلة بتوقيع االمني املايل
لالحتاد الدويل فاطمة �س��امورا  .الر�س��الة امل�ستلمة ا�شارت اىل
"االتهام املزعوم الع�ض��اء املكتب التنفيذي لالحتاد العراقي
لك��رة الق��دم ام��ام املحكمة اخلا�ص��ة لهيئ��ة النزاه��ة" ،مبينة
"يف هذا ال�سياق فنحن نود ان ن�شري اىل املادة (( )١٤ج�-١أ)
وامل��ادة  ١٩ج( )١من االنظمة اال�سا�س��ية لالحتاد الدويل لكرة
الق��دم التي مبوجبها فان لكل احتاد ع�ض��و عليه ادارة �ش���ؤونه
ب�شكل م�ستقل وبدون اي تاثري المربر له من ( اطراف ثالثة)".

الصقور :لن نتنازل عن حلم
النجمة الثالثة
بغداد_ خاص

�أك��د نائ��ب رئي���س الهيئ��ة الإدارية لن��ادي القوة اجلوي��ة وليد
الزي��دي ،ان فريق��ه لن يتنازل عن طموح��ه بتحقيق لقب ك�أ�س
االحتاد اال�سيوي للمرة الثالثة على التوايل.
وق��ال الزي��دي يف بي��ان تلق��ت (اجلورن��ال) ن�س��خة من��ه� ،إن
"الالعبني كانوا على قدر امل�س�ؤولية يف مباراة العهد ،و�سوف
ن�ستعد للمباراة النهائية من اليوم".
و�أو�ضح �أن "خطوة واحدة تف�صلنا عن النهائي اخلتامي لك�أ�س
االحت��اد الآ�سيوي ولن نتنازل ع��ن طموحاتنا بتحقيق النجمة
الثالثة".
وبل��غ الق��وة اجلوي��ة نهائ��ي املنطق��ة الغربية بك�أ���س االحتاد
اال�سي��وي ،بتعادل��ه م��ع العهد اللبن��اين  2-2يف �إي��اب ن�صف
نهائي املنطقة الغربية من البطولة.
وكان فري��ق ال�صق��ور قد تغل��ب يف مباراة الذه��اب  3-1على
ملعب كربالء الدويل يوم الثالثاء املا�ضي.
ال م��ن حمادي احمد د ( )23ووعماد
و�سج��ل ثنائية ال�صقور ك ً
ال من حممد قدوح د
حم�س��ن د ( ،)34فيما �سجل هديف العهد ك ً
( )69واحمد زريك د (.)77
وت�أهل فريق ال�صقور �إىل نهائي املنطقة الغربية لك�أ�س االحتاد
الآ�سي��وي ،بعدما عرب حمط��ة العهد اللبن��اين بنتيجة  5-3يف
جمموع املباراتني.
و�سيواج��ه الق��وة اجلوي��ة فري��ق اجلزي��رة الأردين يف نهائ��ي
املنطق��ة الغربي��ة لك�أ���س االحت��اد الآ�س��يوي خالل �ش��هر متوز
املقبل.
يذك��ر ان ال�ص��قور يعد الفري��ق العراقي الأول ال��ذي يتوج بهذه
البطولة ،حيث حققها يف مو�س��مي  2016 /2015و/2016
 ،2017ومل يتبق لل�صقور �سوى مواجهة واحدة امام اجلزيرة
ليبلغ النهائي للمرة الثالثة على التوايل.

مع حلول رمضان ..تجار يستغلون "هوس صالح" لتعزيز مبيعاتهم في األسواق المصرية
ُتنع�ش �ص��ور جنم كرة القدم امل�رصي حممد �ص�لاح
املبيعات يف بلده قبل بدء �شهر رم�ضان الكرمي.
يل�ص��ق التجار يف م�رص �ص��ور جنم فري��ق ليفربول
الإجنليزي ،الذي �س��جل رقم ًا قيا�س��ي ًا م��ن الأهداف
ليق��ود فريقه للمرك��ز الرابع يف ال��دوري الإجنليزي
املمتاز ،على ال�س��لع التقليدية التي يقبل النا�س على
�رشائها قبل بدء �شهر رم�ضان من و�سادات وفواني�س
وجم�س��مات ورقي��ة م�س��تغلني جناح��ه للتغلب على
امل�صاعب االقت�صادية.
ويقول ع�ص��ام وه��و مالك متجر اكتفى بذكر ا�س��مه
الأول�" :أعلى فانو�س �ش��غال ال�س��نة دي� ..أعلى ن�سبة
حممد �صالح عملها ال�سنة دي من الفواني�س".
وق��ال م�لاك متاجر �آخرون يف �س��وق بحي ال�س��يدة
زين��ب يف القاه��رة �إن "هو���س �ص�لاح" ي�س��اعد
مبيعاتهم.
و�س��جل �ص�لاح  44هدف�� ًا يف كل امل�س��ابقات يف
مو�س��مه الأول م��ع نادي��ه احل��ايل وف��از الأ�س��بوع
املا�ضي بجائرة رابطة كتاب كرة القدم.
و�س��يقود الالعب البالغ من العمر  25عام ًا املنتخب

امل��صري يف نهائي��ات ك�أ���س الع��امل لك��رة الق��دم
املقامة يف رو�س��يا والتي ت�أه��ل �إليها الفريق للمرة
الأوىل من��ذ  28عام��اً .وتق��ول �إح��دى املت�س��وقات
وتدعى �أمينة" :حممد �ص�لاح منوذج لكل امل�رصيني
دلوقتي ..كل حتة بتحبه ،مو �ص�لاح زي ما بيقولوا
عليه يف �إجنلرتا".
فواني�س �صالح
اعتاد �صناع وم�ستوردو الفواني�س يف م�رص اختيار
�إح��دى ال�شخ�ص��يات امل�ش��هورة واملحبوب��ة لإطالق
ا�س��مه ،وو�ض��ع �ص��ورته عل��ى فواني���س رم�ض��ان،
ال�س��تثمار �ش��عبيته يف ترويج هذا املنتج املو�سمي،
وحتقي��ق ن�س��بة مبيعات مرتفع��ة .وجاء ه��ذا العام
ب�شخ�صية جنم كرة القدم حممد �صالح.
وكان��ت � 6س��نوات من الت�ألق يف املالع��ب الأوربية
كافية لإطالق ا�سم جنم الكرة امل�رصي حممد �صالح
على فانو�س رم�ضان هذا العام الذي اجتاح الأ�سواق
امل�رصية ،متاما كما اجتاحت �ش��عبية �صالح قلوب
امل�رصيني.
وي�ؤك��د بع���ض جت��ار لع��ب الأطف��ال "�إقب��اال الفتا

عل��ى اقتناء فانو�س حممد �ص�لاح يف الأيام الأوىل
لظهوره بالأ�س��واق" رغم ارتفاع �سعره الذي يرتاوح

بني  5دوالرات و 15دوالرا للفانو�س الواحد.
وتتنوع �أ�ش��كال فواني�س حممد �صالح بني الفانو�س

اخل�ش��بي امل�ص��نع حملي��ا واملطب��وع علي��ه �ص��ورة
�صالح ،والفانو�س امل�ستورد امل�صنع من البال�ستيك
وامل�صمم على هيئة �ص�لاح مرتديا قمي�ص منتخب
م��صر الأحم��ر .ورغ��م ا�س��تمرار �رسيان ق��رار حظر
ا�س��ترياد فواني���س رم�ض��ان باعتباره��ا �س��لعة ذات
طابع تراثي ،ال�ص��ادر عن وزارة التجارة وال�صناعة
امل�رصي��ة ع��ام  ،2015تدخ��ل الفواني���س �ص��ينية
ال�صنع ال�سوق امل�رصية حتت م�سمى "لعب �أطفال".
ويق��ول نائ��ب رئي���س �ش��عبة لع��ب الأطف��ال بغرفة
القاهرة التجارية بركات �ص��فا �إن �صورة �صالح لو
و�ض��عت على �أي منت��ج من �ش���أنها �أن حتقق رواجا
وجناح��ا كبريين ،ملا يتمتع به من �ش��عبية جارفة،
م�ض��يفا �أن فانو�س �ص�لاح الأكرث مبيع��ا هذا العام
مقارنة ب�أنواع فواني�س �أخرى.
ويعد اقتناء فانو�س رم�ض��ان تقليدا م�رصيا را�سخا
من��ذ القرن ال��ـ  10املي�لادي ،يحر�ص علي��ه الكبار
وال�صغار ،وال تكاد تخلو �رشفات املنازل وواجهات
املح��ال التجاري��ة م��ن فانو�س كبري م�ض��يئ طوال
�ش��هر رم�ض��ان  .وولد �ص�لاح عام  1992يف قرية

جنريج مبحافظة الغربية ،وبد�أ م�س�يرته الكروية يف
الـ  16من عمره بنادي املقاولون العرب.
وبد�أ م�ش��واره االحرتايف يف ال��ـ 20من عمره بنادي
ب��ازل ال�س��وي�رسي وال��ذي انطل��ق منه �إىل ت�شيل�س��ي
الإجنليزي ث��م فيورينتينا وروما الإيطاليني و�أخريا
ليفرب��ول الإجنلي��زي ال��ذي يق��دم مع��ه م�س��تويات
وعرو���ض مبه��رة �أهلته حل�ص��د جوائز ع��دة �أبرزها
�أف�ضل العب �أفريقي.
بلح �صالح
ا�س��تحدث جت��ار البلح يف م�رص قبل �أي��ام معدودات
من �ش��هر رم�ض��ان املبارك �أ�ص��ناف �أطلق��وا عليها
�أ�س��ماء مقتب�س��ة من الواق��ع االجتماعي وال�سيا�س��ي
والريا�ضي.
وقال��ت �ص��حيفة الي��وم ال�س��ابع� ،إن��ه "ظه��ر ه��ذا
الع��ام ع��دة �أن��واع جديدة م��ن بلح رم�ض��ان حتمل
�أ�س��ماء "حمم��د �ص�لاح" ،ويع��د الأغل��ى �س��عراً بني
الأن��واع بقيمة  50جني��ه م�رصي� ،إ�ض��افة �إىل بلح
"املونديال" ب�سعر  45جنيه الذي ظهر بعد �صعود
منتخب م�رص �إىل ك�أ�س العامل".

