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نفى ن��ادي �لقوة �جلوية، تعر�ض قائ��ده حمادي �حمد �إىل 
ح��ادث �س��ر، مبين��ًا �أن �لالعب بخ��ر. ون�رش �لن��ادي عرب 
�سفحته على "في�سبوك"، �سورة حمادي معلقًا عليها، "�أبو 
�س��قر بخر.. ال �س��حة ملا �أ�س��يع عن تعر�ض قائد �ل�سقور 
حمادي �حمد �إىل حادث �س��ر". و�أو�س��ح �لن��ادي بالقول، 
"ن�س��تغرب بع�ض �س��عفاء �لنفو�ض �لذين يرّوجون �أخبار�ً 
كاذب��ة و�أهد�فها و��س��حة لعرقلة م�س��رة �ل�س��قور". يذكر 
�أن عدد�ً من �س��فحات مو�قع �لتو��س��ل �الجتماعي، ن�رشت 

�أخبار�ً توؤكد فيها باأن حمادي �حمد تعر�ض حلادث �سر.
و�أعلن نادي �لقوة �جلوية، �الثنني، �أن قائد �لفريق حمادي 
�حمد �سيغيب عن �ملالعب ملدة ع�رشة �أيام ب�سبب �الإ�سابة.
وبح�س��ب بيان للنادي تلقت ) �جلورنال (ن�س��خة منه، فاإن 
"حم��ادي �حم��د، �س��يغيب ع��ن �ملالع��ب مل��دة ال تتجاوز 
�لع�رشة �أيام، الإ�س��ابته بكدمة يف �لركبة خالل مبار�ة نفط 
�جلن��وب يف �إطار �جلولة �لتا�س��عة و�لع���رشون من �لدوري 

�ملمتاز".
و�أو�س��ح �لبي��ان، �أن "�لفحو�س��ات �لطبي��ة �لت��ي �أجر�ه��ا 
�لالع��ب، �أكدت وجود كدمة قوية يف �لركبة وهو ما يتطلب 
ر�حة ترت�وح ما بني �خلم�سة �إىل �سبعة �أيام من �جل متاثل 

�ل�سفاء �لتام و�لعودة �إىل �ملالعب".
و�س��جل "�لذباح" 13 هدفًا مع �ل�س��قور حت��ى �الآن ، ثالثة 

منها من عالمة �جلز�ء.
ومل يتاأث��ر �ل�س��قور بغياب حم��ادي يف مبار�ت��ه �الأخرة، 
حي��ث تغلب على �لكهرباء بهدف نظيف حمل توقيع هد�ف 
�ل��دوري �جم��د ر��س��ي يف �لدقيق��ة 42 من عم��ر �ملبار�ة، 
ليعزز و�س��افته للدوري �ملمتاز بر�سيد 65 نقطة وبفارق 

�ربع نقاط فقط عن �ملت�سدر �لزور�ء.

يرغ��ب �لرب�زيل��ي نيمار د� �س��يلفا، الع��ب باري�ض �س��ان جرمان �لفرن�س��ي، يف 
�النتقال ل�س��فوف ريال مدريد �الإ�س��باين، يف فرتة �النتقاالت �ل�سيفية. وبح�سب 
ما ن�رشته �سحيفة "ABC" �الإ�سبانية، فاإن نيمار طلب من وكيله بيني ز�هايف، 
�رشورة �لرحيل عن باري�ض �س��ان جرمان، و�لتو�س��ل التف��اق مع ريال مدريد، 
دون وجود �أي عو�ئق مالية. و�أ�س��ارت �ل�سحيفة �إىل �أن نيمار، م�ستعد لتخفي�ض 
ر�تبه �ل�س��نوي �حلايل مع �س��ان جرمان من 36 �إىل 30 ملي��ون يورو، من �أجل 
�النتقال لريال مدريد، وهو نف�ض �لر�تب �لذي قد يتقا�س��اه كري�ستيانو رونالدو، 
حال تو�سله التفاق مع �إد�رة �مللكي حول ��ستمر�ره مع �لفريق. و�أكدت �أن نيمار 
�س��وف ي�س��يف لريال مدريد 30 مليون يورو من �الإعالنات، �لتي يح�سل عليها 
حاليا باري�ض �س��ان جرمان. و�أ�س��افت �ل�س��حيفة �أن نيمار يري��د �لتوقيع على 
عقد ملدة 6 �س��نو�ت مع ريال مدريد، حيث يعتقد �أنه �سوف يح�سد �لكرة �لذهبية 

و�أو�سحت �أن �أكرث من مرة، حال �ن�سمامه لبطل �لت�سامبيونزليج. 
م�س��اكل مفاو�س��ات ريال مدريد مع نيم��ار، ال تو�جه �أي 
جرمان مالية، لكن تبقى �الأزمة يف مت�س��ك باري�ض �سان 
ة ومالك��ه نا���رش �خلليف��ي بالالع��ب �لرب�زيل��ي،  م�س��ر
�إىل �أن �لنادي �مللكي يريد من �لالعب �أن ي�سغط 

وك�س��فت  لبيع��ه.  نادي��ه  �إد�رة  عل��ى 
�ل�س��حيفة ع��ن ع��دم وج��ود �رشط 

جز�ئ��ي يف عقد نيمار مع باري�ض 
�سان جرمان، لكن ريال مدريد 
ملي��ون   300 لدف��ع  م�س��تعد 
يورو، ل�س��م �لنجم �لرب�زيلي. 
دخ��ول  �إمكاني��ة  �إىل  ولفت��ت 
العبني م��ن ري��ال مدريد ،يف 
�س��فقة نيمار، لو و�فقت �إد�رة 

�س��ان جرم��ان عل��ى بيعه هذ� 
�ل�سيف.

تاأل��ق العبو منتخب �س��باب �لعر�ق الألعاب �لقوى يف مناف�س��ات �ليوم 
�جلمع��ة، وحقق��و� نتائ��ج ممي��زة، ب��ل كان��و� حمط �إ�س��ادة م��ن جميع 
�لوف��ود �حلا�رشة. ومتكن �لعر�ق من ح�س��د و�س��امني ذهبي وبرونزي 
و�س��ط مناف�س��ة حممومة م��ع �أبطال وبطالت �آ�س��يا، يف �أج��و�ء ممطرة 
�س��هدتها مدينة ها�س��يما �ليابانية. جاء �حل�س��اد �لعر�قي وحل �خلر 
م��ع �الأمط��ار، حيث ��ستب�س��ل �لعد�ء ح�س��ني هيثم يف �س��باق 1500م 
وق��دم عط��اء ر�ئًعا ج��د�. ولعب هيثم �ل�س��باق بتكتيك ع��ايل من حيث 
�لتمرك��ز باملجال و�ملن��اورة و�الجتياز، يف �الأقو��ض ليقطع �مل�س��افة 
بزم��ن 3.49 دقيق��ة ليحل ثالث��ا بعد �لع��د�ء �لقطري �س��احب ذهبية 
�ل�س��باق، و�لياب��اين �حلائز على �لف�س��ية. �ملدرب رعد حمي �أ�س��ار يف 
ت�رشيحات �س��حفية �إىل �أن �ل�س��باق مل يكن �س��هال، وجاء و�س��ط �أجو�ء 
ممطرة ومعقدة، موؤكًد� �أن �جلهد �أثمر عن و�س��ام م�ستحق لالعب ح�سني 
هيثم �لذي حقق بروزنية بطعم �لذهب. و�أو�س��ح �أن �جلهود �لتي بذلت 
طيلة �ملو�سم �حلايل، �أثمرت عن نتيجة �إيجابية، قائال: "وجهنا ح�سني 
لبع���ض �لنق��اط �ملهم��ة، نفذها بحذ�فره��ا و�لتزم ب�س��كل كبر فغلق 
�ملج��ال يف كثر م��ن �الأوقات على مناف�س��يه، ليخرج برقم �سخ�س��ي 
وو�س��ام ثمني". بد�أ �س��باق �لقفز �لعايل لل�س��ابات �أثناء �نطالق �س��باق 
1500م، �إال �أن مرمي عبد �حلميد �ساركت زميلها ح�سني هيثم وحفزته 
ب��كل جولة يقرتب منها، و�حتفلت باالجن��از �لذي حققه، لرتكز بعدها 
على مناف�س��تها �لتي �س��هدت حلظات ع�سيبة ومناف�س��ة حممومة. مع 
ذلك ظهرت مرمي عبد �حلميد و�ثقة من نف�سها لرتتقي بخطو�ت ر�سيقة 
وترتق��ي على �لعار�س��ة كفر��س��ة رقيقة لته��دي �لعر�ق و�س��اما غاليا 

تغنت به �لوفود �لعربية، بعد �أن خطفت �الأ�سو�ء.
 

محمد صالح العراقي يحلم بالوصول إلى نجومية الفرعون المصري

الزوراء يقع في خطأ التراخيص ورئيس االتحاد يتحرك لتدارك الموقف
النوارس خارج سباق األبطال

�أثار حرمان نادي �لزور�ء من �مل�س��اركة يف دوري �أبطال �آ�سيا 
�ملو�سم �ملقبل، ��ستياء �الأو�ساط �لريا�سية ملا فيه من �إجحاف 
بح��ق بطل �ل��دوري �ملرتقب. ويت�س��در ن��ادي �لزور�ء �س��د�رة 
ترتيب �لدوري �لعر�قي �ملمتاز بر�سيد 69 نقطة بعد مرور 30 
جول��ة من �لدوري �ملمتاز لكرة �لقدم. ومنح �الحتاد �الآ�س��يوي 
لكرة �لقدم، �لعر�ق مقعد�ً ون�س��ف �ملقعد يف دوري �أبطال �آ�سيا 
�بت��د�ًء م��ن مو�س��م 2019-2018 ، ولكن يجب عل��ى �الأندية 
�ملتاأهلة للبطولة �الآ�س��يوية �أن تكمل نظ��ام �لرت�خي�ض بنجاح 

من �جل �مل�ساركة يف دوري �أبطال �آ�سيا �ملو�سم �ملقبل.
�إد�رة �ل��زور�ء �أ�س��درت بيان��ًا ت�س��تنكر في��ه ق��ر�ر �مل�ست�س��ار 
�أن  �أك��دت  حي��ث  �لك��رة،  الحت��اد  �لقان��وين 

“�مل�ست�س��ار �لقان��وين يف �الحتاد �لعر�قي لك��رة �لقدم، �ملقيم 
يف �أمريكا ويحمل �جلن�س��ية �الأمريكي��ة نز�ر �حمد، يحرم نادي 
�لزور�ء �لريا�س��ي من �مل�ساركة يف بطولة دوري �أبطال �آ�سيا”. 
و�أو�سحت �أن “�حمد �أقدم على هذه �خلطوة ب�سبب تر�سيح نادي 
�لزور�ء �لريا�س��ي للكابنت عدنان درجال، النتخابات �الحتاد 
�لعر�ق��ي لك��رة �لقدم و�س��وف يخاطب نادي �لزور�ء �لريا�س��ي 
رئا�سة جمل�ض �لوزر�ء وجمل�ض �لنو�ب �لعر�قي ال�سرت�د حقه �ن 
مل يحدث تغر يف موقف �الحتاد �لعر�قي”. و�أ�سافت �الإد�رة يف 
بيانها، �أن “�الإد�رة �س��تطالب من �جلماه��ر �لتظاهر �إمام مقر 
الحت��اد �لعر�قي “، مبينًا �أن “نادي �ل��زور�ء �أكمل كل �لفقر�ت 
�ملطلوبة لنظام �لرت�خي�ض باأ�رش�ف م�س��وؤول �لرت�خي�ض �سامر 
�س��عد”. وما يثر �ال�س��تغر�ب هو عدم تلق��ي �إد�رة �لزور�ء خلرب 
ع��دم �إكمالهم نظام �لرت�خي�ض من قبل رئي�ض جلنة �لرت�خي�ض 

يف �حتاد �لكرة ، �س��يف �لق�ساب و�إمنا تلقوه من قبل �مل�ست�سار 
�لقانوين نز�ر �حمد. م�سدر مطلع ك�سف ل�)�جلورنال( �أن "�سبب 
�إبعاد �لنو�ر�ض من دوري �أبطال �آ�س��يا له �أبعاد �أخرى غر عدم 
�إكماله��م لنظ��ام �لرت�خي���ض". وق��ال �مل�س��در �إن “�مل�ست�س��ار 
�لقان��وين يف �حت��اد �لك��رة نز�ر �حمد، ي�س��غل من�س��ب حمامي 
نادي �ل�رشطة �لريا�س��ي”. و�أ�س��اف �أن “�حمد مل يبلغ �لزور�ء 
بوج��ود �أخطاء يف نظام �لرت�خي�ض �خلا�ض به، حيث �نتظر �أن 
ينته��ي �ملوع��د �لنهائي لتقدمي نظ��ام �لرت�خي�ض ليبل��غ �إد�رة 
�ل��زور�ء بع��دم �إكمال �لن��ادي للنظ��ام”. وتابع �مل�س��در �لذي 
ف�س��ل عدم �لك�س��ف عن ��س��مه، �أن “عدم �إكمال �ل��زور�ء لنظام 
�لرت�خي���ض �س��يمنح �ل�رشط��ة مقع��د�ً يف دوري �أبط��ال �آ�س��يا 
يف ح��ال �حت��ل �ملركز �لثاين ون�س��ف مقعد يف ح��ال بقي يف 
�ملركز �لثالث وعدم �إكمال �لزور�ء لنظام �لرت�خي�ض”. وو��سل 

�مل�س��در، �أن "�إد�رة ن��ادي �لزور�ء �ت�س��لت برئي�ض �حتاد �لكرة 
عبد �خلالق م�س��عود و �أبلغته بامل�س��كلة �لتي وقع فيها �لنادي 
وطالبت م�سعود مبطالبة �الحتاد �الأ�سيوي مبنح �لزور�ء خم�سة 
�أي��ام �إ�س��افية م��ن �جل �إكم��ال نظ��ام �لرت�خي�ض"، مبين��ًا �أن 
"م�س��عود �بلغ �الإد�رة باأن ير�س��لو� كتابًا �ىل �الحتاد من �جل 
عر�س��ه رئي�ض �الحتاد �ال�س��يوي �س��لمان بن �بر�هيم �ل خليفة 
خالل جل�س��ة كونغر�ض �لفيفا �لذي ي�س��بق �نطالق بطولة كاأ�ض 
�لع��امل 2018". و�ن بقيت �المور عل��ى ماهي عليه فاإن نادي 
�لقوة �جلوية و�ل�رشطة �سيمثالن �لعر�ق يف بطولة دوري �أبطال 
�آ�س��يا �ملو�س��م �ملقب��ل. وبدره��ا �ك��دت جماهر �لن��ادي باأنها 
�س��تنظم تظاهرة �مام مقر �الحتاد �لعر�قي لكرة �لقدم من �جل 
�لعدول عن قر�ر ��س��تبعاد �لزور�ء من �لبطولة �الأ�س��يوية �الأكرب 

�ملو�سم �ملقبل. 

القيثارة تكسر رقمًا امتد لـ21 عامًا

�قرتب مد�ف��ع �ملنتخب �لوطني �س��عد ناطق من 
�الن�س��مام �إىل �س��فوف �ح��د �الندي��ة �لقطري��ة 

خالل فرتة �النتقاالت �ل�سيفية �جلارية.
و�أجرت �إد�رة نادي قطر مفاو�ساتها مع �لالعب 
�س��عد ناط��ق عل��ى �الم��ل �لتعاق��د مع��ه لتمثيل 
�لفريق خالل �ملو�سم �ملقبل ، بعد �ن غادر ناطق 
�س��فوف نادي �لعربي �لقطري، بعد مو�سم و�حد 

ق�ساه مع �لفريق.
عليه��ا  ح�س��لت  �لت��ي  �ملعلوم��ات  وبح�س��ب 
)�جلورنال(، فاأن "�سعد ناطق قريب من �النتقال 

�إىل �س��فوف قط��ر �لقط��ري للدف��اع ع��ن �ألو�نه 
�ملو�سم �ملقبل".

لي�س��ت  ف��رتة  من��ذ  �ملفاو�س��ات  ب��د�أت  وق��د 
بالق�س��رة، بعدما دخل ناطق قائمة �هتمامات 

مدرب قطر عبد �هلل مبارك.
و�نتقل ناطق �إىل �سفوف �لعربي �لقطري نهاية 
�س��هر مت��وز م��ن �لع��ام �ملا�س��ي، حيث ق�س��ى 
مو�س��مًا كاماًل م��ع �لفريق �الأحمر ق��دم فيه �أد�ًء 
متو�س��طًا. و�أنهى نادي �لعربي �لقطري، تعاقده 
مع �ملد�فع �لعر�قي �س��عد ناطق بعد مو�سم و�حد 

من �نتقاله �إىل �سفوف �لفريق �لقطري.
و�أو�س��ح م�س��در مقرب من �لالع��ب، �أن "ناطق 

تلق��ى ثالث��ة عرو���ض �حرت�في��ة م��ن �ل��دوري 
�لقط��ري و�ل�س��عودي و�الإي��ر�ين"، الفت��ًا �إىل �أن 
"ناطق �سيدر�ض �لعرو�ض جيد�ً قبل �تخاذ قر�ره 

�لنهائي".

وق��د �أعلن��ت �إد�رة ن��ادي �لعرب��ي، �تفاقه��ا مع 
�ملد�فع �لدويل �ل�سوري �حمد �ل�سالح لالن�سمام 

ل�سفوف �لنادي ملدة مو�سم و�حد .
وم��ن �ملوؤم��ل �ن يكون ناط��ق هو ثال��ث مد�فع 
عر�ق��ي يف دوري جنوم قطر بعد ريبني �س��والقا 
مد�ف��ع �ملرخية و�لذي �قرتب م��ن �خلور وكذلك 

مد�فع �خلريطيات علي فائز. 

تغل��ب فريق �ل�رشطة بك��رة �لقدم، على 
م�ست�سيفه، �لنجف، بهدفني نظيفني، يف �طار 
�جلول��ة �حلادي��ة ع���رشة م��ن �ملرحل��ة �لثانية 
ل��دوري �لك��رة �ملمتاز، تق��دم البن��اء �لقيثارة 
�خل���رش�ء عالء عبد �لزه��رة عند �لدقيقة "16" 
وع��زز ع��الء مه��اوي �لنتيجة بهدف ث��ان عند 

�لدقيقة 44.
�لرغب��ة �لو��س��حة للت�س��جيل من قبل �ل�س��يف 
جتلت ب�س��كل كبر من خالل عدد من �لهجمات 
�خلط��رة �لتي مل ترتجم �ىل �ه��د�ف فيما كان 

هناك �س��ك طالب من خالله �ل�رشطة باحت�ساب 
ركل��ة جز�ء بعد �رتطام �لك��رة بيد �حد مد�فعي 

�لنجف.
كو�قع طبيعي لال�ستحو�ذ و�خلطورة ال�سحاب 
�لقم�س��ان �خل�رش�ء ��س��تطاع عالء عبد �لزهرة 
�ن يفتتح �لت�س��جيل عند �لدقيقة �ل�ساد�سة ع�رش 
من كرة ر�أ�س��ية ��س��كنها �ل�س��باك �لنجفية، عن 
طريق كرة عر�سية متقنة من قبل �لالعب وليد 

�سامل.
�بن��اء �مل��درب ثائر ج�س��ام مل يكتف��و� بالتقدم 
ن��زع  ب��ل  �لدفاعي��ة  �ملناط��ق  �ىل  و�لرك��ون 
�لالعبني لتعزيز �لنتيج��ة �المر �لذي بات على 

�ر�ض �لو�قع من خالل تغر لوحة �لنتيجة عرب 
�لالع��ب ع��الء مهاوي،لينته��ي عل��ى وقع تلك 

�لنتيجة �حد�ث �حل�سة �الوىل من �للقاء.
ك�رش حاجز �ل� 21 عام

ف��وز �ل�رشط��ة �لي��وم ج��اء ليك���رش رق��م �س��ل 
�س��امد� الك��رث م��ن 21 عامًا من ع��دم حتقيق 
�النت�س��ار على �بناء �لنجف على �ر�سهم وبني 
جماهرهم منذ �ملو�س��م 1998-1997 �لذي 
ت��وج به �لفريق �الخ���رش باللقب بعد �ن �نتهت 
تلك �ملبار�ة بفوز �ل�رشطة بهدفني لهدف و�حد 
ج��اءت �الهد�ف بام�س��اء �س��عد قي���ض وخالد 

حممد �سبار.

الع��ب ك��رة قدم، ن�س��اأ يف منطقة �س��عبية و�س��ط 
�أ�رشة متو��س��عة، نحيل، ذو حلية خفيفة و�س��عر 
�أ�س��ود �لل��ون، ويرت��دي قمي���ض فري��ق  �أ�س��عث 
ليفرب��ول �النكلي��زي، ه��و �لعر�قي ح�س��ني علي، 

لكن ال يهم: يف بالده، ينادونه حممد �سالح.
قلب��ت �لنجومي��ة �ملت�س��اعدة لالع��ب �مل�رشي 
حياة �ل�ساب �لعر�قي، �لبالغ من �لعمر 20 عامًا، 
ر�أ�س��ًا على عقب. العب �لفريق �لرديف يف نادي 
�لزور�ء، يجد نف�س��ه حتت �أ�س��و�ء "�ل�س��هرة" يف 
بغد�د، حيث بات �لنا�ض ي�س��توقفونه ل�س��وؤ�له �ذ� 
كان هو �سالح، �أو اللتقاط �ل�سور معه. حتى �إن 
جناح �س��الح، �لذي �ختر يف �ملو�س��م �ملا�سي 
�أف�سل العب يف �لدوري �النكليزي �ملمتاز، بات 
يدغ��دغ �أحالم علي، �لذي ياأمل يف �ن يتدرج يف 
ك��رة �لق��دم و�س��واًل �إىل جنومية الع��ب منتخب 
"�لفر�عن��ة". ويق��ول مدربه يف �ل��زور�ء عدنان 
حمم��د: "عندما �أتى هذ� �لالع��ب �إىل �لفريق �أول 
مرة لين�س��م �ليه )قبل نحو �س��هرين(، �ساألته عن 
��س��مه، فقال ح�س��ني عل��ي". وي�س��يف: "قلت له 

ال، �نت ��س��مك حممد �س��الح". ويحر�ض "حممد 
�س��الح �لع��ر�ق" عل��ى �لتمث��ل بح��ركات �لنجم 
�مل�رشي خالل �لتماري��ن، بطريقة �جلري خلف 
�لك��رة �و �الخ��رت�ق عل��ى �الأجنحة. ح�س��ني علي 
نف�س��ه بد�أ ي�س��عى �إىل �ن يكون "�سبيهًا" ل�سالح، 
و�بتاع حديث��ًا �لقمي�ض �الأحمر لفريق ليفربول، 
�ل��ذي يرتديه ب�س��كل منتظ��م. و يو�س��ح �لالعب 
�ل�س��اب �ن ت�س��بيهه ب�س��الح مل يب��د�أ من��ذ بروز 
�مل�رشي مع ليفربول، بل �أي�س��ًا عندما كان يف 

ناديه �ل�سابق روما �اليطايل.
ويق��ول: "منذ �ن كان يلعب يف روما بد�أ �جلميع 
ينادين��ي مبحم��د �س��الح، لكنن��ي مل �أع��ر �الأمر 
�هتمام��ًا"، م�س��يفًا: "تغر �حل��ال تدريجيًا بعد 
�نتقال��ه �إىل ليفرب��ول )�س��يف 2017("، وب��د�أ 

�لنا�ض يتعاملون معه "كاأين �لالعب �حلقيقي".
وكلم��ا �زد�دت جنومي��ة �لالعب، �لذي حتول �إىل 
معب��ود للجماهر يف بالده، ومع�س��وق جماهر 
نادي��ه �النكليزي، �لتي تهتف د�ئمًا با�س��مه يف 
ملع��ب �أنفيل��د، ز�دت "معاناة" ح�س��ني علي مع 

�ل�س��هرة يف بغ��د�د. ويق��ول عل��ي، �ل��ذي يحم��ل 
�بت�س��امة عري�س��ة تذكر بابت�س��امة �س��الح، �نه 
بات يجد �سعوبة يف �خلروج من منزله من دون 

�ن يطلب منه �أحد �لتقاط �سورة.
ويو�س��ح: "قبل �أي��ام، ذهب��ت �إىل مركز جتاري، 
فتجم��ع ح��ويل حر����ض ورج��ال �أم��ن وموظف��و 
�ملتاجر و�لزبائن، و�أر�د �جلميع �لتقاط �ل�س��ور 
مع��ي، حت��ى �لفتي��ات!". ويف خت��ام �ملب��ار�ة، 
�لت��ي �أقيمت ب��ني فريق �ل��زور�ء �لعر�قي و�لعهد 
�الآ�س��يوي يف  �الحت��اد  كاأ���ض  �س��من  �للبن��اين 
ني�سان �ملا�سي: "�أم�سيت �ساعة ون�سف �ل�ساعة 
يف �لتق��اط �ل�س��ور مع �جلمهور". ب��ات عارفوه 
"يت�س��امنون" مع��ه حت��ى يف كل �س��اأن يتعلق 
ب�س��الح، ومنها �إ�س��ابته يف �ملب��ار�ة �لنهائية 
مل�س��ابقة دوري �أبطال �أوروبا �س��د ريال مدريد 
�ال�سباين. ويقول ح�سني علي: "كنت �أتابع مبار�ة 
نهائي دوري �البطال مع جمموعة من م�سجعي 
�لفريق �النكليزي، وما ح�س��ل بعد �ال�سابة كان 
�س��دمة يل. �أخذ �جلميع يو��سيني الأنهم يعلمون 

�نني �أتاأثر باإ�سابة �سالح".
ول��د ح�س��ني علي يف ح��ي �حلري��ة �ل�س��عبي يف 
بغد�د عام 1998، يف �أ�رشة ت�س��م �س��قيقني و4 
�س��قيقات. تعل��ق منذ �س��غره بكرة �لق��دم، وبات 
يجد يف �س��الح مثااًل �أعل��ى لطموحه يف �للعبة، 

�لتي تتمتع ب�سعبية هائلة يف �لعر�ق.
وال تقت���رش "�ملقارن��ة" بني علي و�س��الح على 
ت�س��ابه �ل�س��كل �أو ق�سة �ل�س��عر �أو �البت�سامة، بل 
ثل �ساب متو��سع من  تتعد�ها �إىل ما هو �أهم: متمَ
�لعر�ق، مب�س��رة �ساب متو��سع من قرية جنريج 
يف عم��ق دلت��ا �لنيل، كاف��ح وتعب وب��ذل جهد�ً 
لي�سل �إىل �ملر�كز �لعليا يف كرة �لقدم �لعاملية.

ويو�س��ح ح�س��ني عل��ي: "�أ�س��عى �إىل �ل�س��ر على 
خطى �س��الح يف كل �سيء، ولي�ض يف كرة �لقدم 
فقط".  ويتحدث علي عن وجود "قا�سم م�سرتك" 
ب��ني �لتجربت��ني "هو ق��دم من �ل�س��عيد و�قتحم 
عامل �أ�سو�ء كرة �لقدم، و�نا قادم من حي �سعبي 
فقر �ي�سًا، ورمبا يكون ذلك د�فعًا يل الكت�ساب 

�ملزيد".
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