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دوري أبطال أوروبا

فالش باك

ليفربول وروما
ّ

الكفة متعادلة

أفضل العب في الدوري اإلنكليزي الممتاز

بصافرة من الحكم األلماني فيلكس بريش سوف تبدأ المباراة األولى
من دور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول اإلنكليزي
ّ
وروما اإليطالي على أرضية ملعب ليفربول «أنفيلد» .مباراة عاطفية
لـ«الفرعون» المصري محمد صالح ،الذي سيواجه زمالء األمس .كانت
تربطهم عالقة ّ
جيدة في نادي العاصمة اإليطالية .لكن «أبو صالح»
روما يختلف عن ما هو عليه في «الريدز» .تطور كثيرًا مع يورغن
كلوب ،واستفاد كثيرًا من ضعف الدفاعات في الدوري اإلنكليزي.
من جهته ،روما ،المنتشي بالـ«الريمونتادا» األخيرة في دوري األبطال
على حساب برشلونة ،أصبح أكثر إصرارًا وأكثر ثقة بالنفس
حسن رمضان
تـجـمــع مـ ـب ــاراة دور ال ـن ـصــف نـهــائــي
من دوري األبطال بني فريقني ُيعتبر
ً
الجمهور عامال مؤثرًا وأساسيًا في
جـمــالـيــة وح ـســن األداء الـ ــذي يقدمه
كـ ــل م ـن ـه ـم ــا عـ ـل ــى أرض ـ ـ ّـي ـ ــة مـ ـي ــدان ــه.
نـتـحــدث عــن لـيـفــربــول ورومـ ــا .لنبدأ
ب ــالـ ــ«أنـ ـفـ ـيـ ـل ــد» .املـ ـلـ ـع ــب ال ـت ــاري ـخ ــي
ل ـف ــري ــق ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ال ــذي
ل ـطــاملــا م ــا ك ــان م ـســان ـدًا ل ـلـفــريــق في
نجاحه أو في سقوطه .يكفيك سماع
ال ـن ـش ـيــد ال ــرس ـم ــي ل ـ ـل ـ ــ«ريـ ــدز» ال ــذي
ت ـع ـ ّـب ــر ك ـل ـم ــات ــه ع ــن م ــاه ـ ّـي ــة ال ـعــاقــة
ب ــن ال ـج ـم ـهــور وال ـف ــري ــق والــاع ـبــن.
«ل ــن تـسـيــر وحـ ــدك أبـ ـ ـدًا» ،جـمـلــة من
أغـنـيــة لـفــرقــة الــ«بـيـتـلــز» ،ت ـتـ ّ
ـردد قبل
بــدايــة أي مـبــاراة يخوضها ليفربول
فـ ــي «أن ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــد» .ولـ ـسـ ـي ــرة األج ـ ـ ـ ــواء،
تـحــديـدًا بعد نهاية م ـبــاراة ليفربول
م ــع «ال ـس ـي ـتــي» ،ف ــي ذهـ ــاب دور ربــع
ال ـن ـه ــائ ــي مـ ــن دوري األب ـ ـط ـ ــال ،ق ــال

«دزيكو سيشارك» ،هكذا كانت
إجابة دي فرانشيسكو عن
السؤال حول جاهزية البوسني
تشامبرالين العــب ليفربول الجديد
هــذا املوسم عن «أنفيلد»« :لــم أختبر
كمثل هذه األجواء في حياتي» .وهذا
العب يعرف الدوري اإلنكليزي جيدًا،
لكن «أنفيلد» شيء آخر.
عـ ــاش ل ـي ـفــربــول فـ ـت ــرات ص ـع ـبــة في
ّ
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة .تـقــلــب ف ــي األداء
وخـ ـيـ ـب ــات أم ـ ــل كـ ـثـ ـي ــرة .ك ـ ــان آخ ــره ــا
عــدم التمكن مــن الـفــوز بلقب الــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ع ـنــدمــا كــانــت ك ــل األم ــور

النجم الذي يعرف
من أين أتى
محمد صالح نجم كبير .هذا بات واضحًا
ويتأكد أكثر فأكثر .هو اآلن واحد من
نجوم العالم .ال جدال في ذلك .لكن ما
يلفت أكثر هي شخصية نجم ليفربول
الرائعة وقربه من الناس ومن بلده مصر
وتقديمه المساعدات اإلنسانية بكثرة

تـ ّ
ـرج ــح فـ ــوز س ــواري ــز وج ـ ـيـ ــرارد فــي
مـ ــوسـ ــم اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ب ــال ـل ـق ــب ال ـ ــذي
اشتاقت له الجماهير .تعثر جيرارد،
ّ
وتعثر معه ليفربول ،إال أن الجمهور
الوفي يبقى ّ
وفيًا .قاعدة ال نراها في
العديد من الفرق في الوقت الحاضر،
ّ
ظل «شعب أنفيلد» مساندًا لجيرارد
ولـلـجـمـيــع ول ــم ي ـتــرك ال ـفــريــق .الـيــوم
ليفربول مختلف عن السنني القليلة
املــاض ـيــة .كــأنــه اس ـت ـعــاد ج ــزءًا كبيرًا
ّ
شخصيته القديمة التي افتقدها
من
فــي ال ـس ـنــوات الـضــائـعــة« .لـكــل سبب
مسبب» ،والنتائج اإليجابية ال تأتي
عبثًاّ .
عدة عوامل جعلت الفريق يسير
ع ـلــى ال ـس ـكــة الـصـحـيـحــة م ــن جــديــد.
ّأولـ ـه ــا ،ول ــإن ـص ــاف ،ه ــو «مـحـبــوب»
ال ـج ـم ــاه ـي ــر اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة وال ـع ــرب ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــد :املـ ـ ـص ـ ــري م ـح ـم ــد ص ـ ــاح.
الصفقة «الحاسمة» التي استقطبتها
إدارة الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـي ــزي م ــن روم ــا
تـحــديـدًا 40 .هــدفــا فــي كــل املسابقات
حـتــى اآلن ل ــ«أب ــو م ـكــة» ،إضــافــة إلــى
صـنــاعـتــه ل ـ ــ 11ه ــدف ــا .أرق ـ ــام مــدهـشــة
م ــن الع ــب أدهـ ــش الـجـمـيــع م ــن خــال
مــوسـمــه ّ
األول مــع ال ــ«ال ــري ــدز» الــذي
ّ
س ـي ـخــوض مـ ـب ــاراة «ع ــاط ـف ــي ــة» أم ــام
ّ
النجومية.
الفريق الــذي أطلقه نحو
هل كان روما يعرف ما الذي سيصير
عليه صالح قبل بيعه؟ اإلجابة غالبًا
هي ال.
مــن صــاح ننتقل إلــى فرمينو .العب
آخ ـ ـ ــر يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم أف ـ ـضـ ــل مـ ــواس ـ ـمـ ــه ع ـلــى
ال ـص ـع ـيــد ال ـ ـفـ ــردي .م ـه ــاج ــم ،مـهــاجــم
وهـ ـم ــي ،ص ــان ــع ألـ ـع ــاب ،مستخلص
للكراتّ ،كلها أدوار ّ
يطبقها البرازيلي
عـلــى أرض ـي ــة امل ـل ـعــب .وال عـجــب بــأن
يـ ـق ــول كـ ـل ــوب مـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب الـ ـف ــري ــق ع ـن ــه :
«صـ ـ ــاح رائـ ـ ـ ــع ،وم ــان ــي أيـ ـض ــا ،لـكــن
مستواهما ليس ثــابـتــا ،هـنــاك العب

حسن زين الدين
صبيحة اليوم التالي للمباراة التي قاد
فيها نجم ليفربول اإلنكليزي محمد
صـ ــاح م ـن ـت ـخــب ب ـ ــاده م ـص ــر لـلـفــوز
عـلــى الـكــونـغــو وال ـتــأهــل إل ــى مــونــديــال
روس ـي ــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ  28عــامــا،
احتفل املصريون على مواقع التواصل
وحـ ـ ّـولـ ــوا ك ـل ـمــة «صـ ـب ــاح ال ـخ ـي ــر» إل ــى
«ص ــاح ال ـخ ـيــر» .مل ــاذا؟ ألن ص ــاح لم
يتأثر بالنجومية العاملية الـتــي هبطت
ع ـل ـيــه فـ ــي أشـ ـه ــر ق ـل ـي ـل ــة .ظـ ــل ص ــاح
نفسه .لــم ينس قريته نجريج وبــاده.
ذلك هو الوجه اآلخر لنجم مصر األول.
الــوجــه ال ــذي ي ــوازي شهرته .إنــه النجم
العاملي في ليفربول وأوروب ــا ،لكنه في
شــوارع نجريج والقاهرة واالسكندرية

بعد الجزائري رياض محرز في موسم ّ ،2016-2015توج أول من أمس الالعب
العربي اآلخر ،املصري محمد صالح ،نجم ليفربول بجائزة أفضل لالعب في
الــدوري اإلنكليزي املوسم الحاليّ ،
متفوقًا على منافسه األول ،صانع األلعاب
وحصل «أبو صالح» على
البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.
ّ
أكبر عدد من األصوات (من ضمنهم أصوات الالعبني) ليحتل املركز األول ،بينما
جاء دي بروين في املركز الثاني ،وحارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي
خيا في املركز الثالث .ولم يكن فوز صالح بالجائزة مفاجئًا ،فباحتالله صدارة
ّ
هدافي الدوري بـ 31هدفًا وصناعته لـ 8أهداف أخرى ،استحق الهداف املصري
ّ
الجائزة .في فترة التصويت ّ ،وفي بادرة لطيفة ،صوت منافسه كيفن دي بروين
ً
لصالح قائال« :ال يمكنني إل أن أصـ ّـوت لصالح» .وكانت قد انتشرت صورة
ّ
كنوع من املزاح .وقبل
مسربة ملحمد صالح قبل بداية الحفل وهو يحمل الجائزة ٍ
تذكارية ،قبل أن تنطلق مراسم
بداية الحفل تسلم صالح الجائزة والتقط صورة ّ
تتويج صالح بحصاد املوسم .وفي كلمته بعد تسلمه للجائزة قال صالح« :منذ
اليوم األول الذي لعبت فيه في الدوري اإلنكليزي أردت أن أكون ناجحًا ،سعيد
جدًا بهذه الجائزة وسعيد بزمالئي الالعبني وأتمنى مواصلة املشوار الناجح
في دوري األبطال».

حقبة مورينيو السيئة
لم يأخذ نجم ليفربول الحالي الفرصة الالزمة داخــل أســوار قلعة الستامفورد
بريدج ،رغم أن ّ
مدرب الفريق جوزيه مورينيو قد طلبه شخصيًا من إدارة النادي،
إال أن مشاركاته اقتصرت على بعض الدقائق.

األولمبيكو جاهز
أعـلــن ن ــادى روم ــا اإليـطــالــي نـفــاد جميع تــذاكــر مـبــاراتــه املــرتـقـبــة أم ــام ليفربول
اإلنكليزي في «األوملبيكو» في الثاني من شهر ّأيار املقبل في إياب الدور نصف
النهائي من دوري أبطال أوروبا .وفي بيان له على موقعه الرسمي ،أوضح نادي
العاصمة اإليطالية نفاد تذاكر املباراة بسرعة كبيرة ،حيث شهدت نوافذ البيع
ً
إقباال من املشجعني «الرومانيستا» من أجل الحصول على تذاكر إياب نصف
نهائي دوري األبطال أمام ليفربول .وصل األمر ببعض املشجعني بأن يقضوا
ليلتهم أمام مركز بيع التذاكر الرسمي الخاص بالنادي.
ّ
المميز في كل المباريات وهو فرمينو (أ ف ب)
كلوب :هناك العب واحد يعطيك ذات األداء

واح ــد يعطيك ذات األداء املـمـ ّـيــز في
ّ
للمدرب
كل املـبــاريــات ،هو فرمينو».
مل ـس ـتــه ّط ـب ـعــا .طــري ـقــة ل ـعــب األمل ــان ــي
«امل ـ ـحـ ــنـ ــك» يـ ــورغـ ــن كـ ـل ــوب ت ـمــاشــت
وبـ ـشـ ـك ــل ك ـب ـي ــر مـ ــع العـ ـبـ ـي ــه ،ضـغــط
ـال ،اس ـت ـح ــواذ ع ـلــى الـ ـك ــرة ،ال ـكــرة
عــ ٍ
ّ
الهجومية البحت ،كلها أفكار تجدها
فــي عقل كلوب ويترجمها الالعبون
داخ ــل املـلـعــب .الخصم ال ــذي سيكون
ح ـ ــاضـ ـ ـرًا ف ـ ــي «أنـ ـفـ ـيـ ـل ــد» ه ـ ــو ن ـ ــادي
ال ـعــاص ـمــة اإلي ـطــال ـيــة روم ـ ــا ،ال ـنــادي
الذي هزم برشلونة وعرف كيف ّ
يحد
مــن خ ـطــورة «ال بــولـغــا» لـيــو ميسي.
م ـبــاراة روم ــا مــع بــرشـلــونــة ستعتبر

واالسماعيلية واملنصورة مواطن عادي.
هـنــاك هــو كــالـبـقـيــة .ص ــوره منتشرة
فــي نجريج وبــاقــي املــدن املصرية .في
الـســاحــات واألزق ــة واملـقــاهــي الشعبية.
«أبــو صــاح» يعيش في ليفربول لكن
طيفه حاضر فــي كــل األمكنة فــي بلد
ال ـن ـيــل .يـسـكــن ق ـلــوب ُّ امل ـص ــري ــن .هنا
َ
ّ
فطري ،ال تكلف فيه .بالطبع،
الحب له
ومبادلته الحب
ـاح
ـ
ص
شخصية
فــإن
ّ
للجماهير املصرية زاد من تعلق هؤالء
بـ ــه .ت ــواض ــع وأخ ـ ـ ــاق صـ ــاح ُيـشـهــد
لـهـمــا ،أم ــا م ـبــادراتــه اإلنـســانـيــة
وأع ـم ــال ــه ال ـخ ـيــريــة فهي
لـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوض مـ ــآسـ ــي
امل ـصــريــن م ــع دول ـت ـهــم،
لكنها ترمي حجرًا في بئر
أحزانهم .قد يأخذ البعض على نجوم

درس ــا بالنسبة إل ــى كـلــوب والعـبـيــه،
ف ـم ــا حـ ــدث ف ــي «األوملـ ـبـ ـيـ ـك ــو» يـمـكــن
أن يـحــدث فــي «أنـفـيـلــد» .وعــن صالح
ومواجهة روما قال كلوب في املؤتمر
الـصـحــافــي بـعــد اإلعـ ــان ع ــن الـقــرعــة
«في ما يخص محمد صالح ،الجميع
يدرك جيدًا حجم تأثيره مع ليفربول،
املـ ـب ــاراة أم ــام روم ــا سـتـكــون صعبة،
ل ـقــد قـ ــدم ال ـف ــري ــق اإلي ـط ــال ــي مــوسـمــا
ً
مذهال ونجح فى الوصول إلى نصف
النهائي ،رغم رحيل الالعب املصري،
كيف كانت ستكون املواجهة لو كان
محمد صالح ال يزال معهم».
«دزيكو سيشارك» .هكذا كانت إجابة

ف ــي ال ـك ــرة الـعــاملـيــة قـيــامـهــم بـتـبـ ّـرعــات
وأع ـم ــال خـيــريــة وخــوض ـهــم مـبــاريــات
ّ
تصب
يعود ريعها لهذه األعمال بأنها
في مكان ما في مصلحة سعي النجم
لتلميع صورته والحصول
على مزيد من الشهرة،
هـ ــذا م ـم ـكــن ،ل ـكــن مــا
ّ
يميز صــاح أن أكثر
ّ
أع ـ ـمـ ــالـ ــه ال ي ـت ـح ــدث
ع ـن ـهــا ب ــل تــأخــذ
طــري ـق ـهــا إل ــى

مـ ـ ـ ّ
ـدرب «الـ ــذئـ ــاب» دي فــرانـشـيـسـكــو
ع ــن الـ ـس ــؤال ح ــول جــاهــزيــة املـهــاجــم
ال ـبــوس ـنــي ملـ ـب ــاراة ال ـن ـصــف ن ـهــائــي.
ومــن الطبيعي أن يطمئن الجمهور
ّ
«ال ــروم ــانـ ـيـ ـسـ ـت ــا» ح ـ ــول مـ ــا ي ـت ـعــلــق
بــدزيـكــو ،فـلــوال األخ ـيــر ملــا ك ــان رومــا
اليوم في نصف النهائي .في حديث
لـلـنـجــم الـبــوسـنــي م ــع الـ ـ ـ ــ« »BBCعن
مـ ـب ــاراة الـ ـي ــوم ي ـب ــدو األخـ ـي ــر واث ـق ــا،
وي ـت ـح ــدث ع ــن الـ ـخـ ـب ــرات امل ــوج ــودة
بــال ـفــريــق ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـح ــال ـي ــة« ...إذ
يحتوي روما على خمسة عشر العبًا
دول ـيــا فــي صـفــوفــه ،وال ــذي ــن خــاضــوا
جميعًا مثل هذه املباريات الكبيرة من

قبل» .يشعر دزيكو بالثقة وبإمكانية
ال ـع ـب ــور إلـ ــى م ــا ب ـع ــد ل ـي ـف ــرب ــول .مــن
جـهـتــه أش ــار دي فــرانـشـيـسـكــو خــال
املؤتمر الصحافي بعد مـبــاراة رومــا
األخـيــرة أمــام سبال فــي ال ــدوري ،إلى
ضعف دف ــاع لـيـفــربــول ،وب ــأن الـنــادي
اإلن ـك ـل ـي ــزي ال ي ـك ـت ــرث لـ ـل ــدف ــاع كـمــا
الـهـجــوم .يعتقد دي فرانشيسكو أن
ليفربول ليس قويًا في الدفاعّ .
يعول
كـثـيـرًا عـلــى أونـ ــدر الـتــركــي وق ــد يــزج
تشيك التشيكي في املعركة .وقد يكون
ً
بالغ في ثقته قليال ،عندما يعتبر أن
ليفربول مــن نوعية الـفــرق «الــذي إذا
أحرز ستة أهداف ،واستقبلت شباكه

ثالثة أهداف فسيكون سعيدًا» .وقد ال
يكون يبالغ .روما يعمل كفريق واحد.
يــدافــع جـيـدًا ،ثــم ينطلق فــي هجمات
مرتدة .من الواضح بأن كالم أوزيبيو
صـحـيــح ،فـلـيـفــربــول ،عـلــى الــرغــم من
قـ ّـوتــه الـهـجــومـيــة إال أن ــه يمتلك خط
ّ
«عاديًا» .ليفربول يملك العبني
دفاع
جيدين ،واملـبــاراة األولــى ستكون في
إنكلترا .روما متفائل.
ال ي ـخ ـت ـل ــف اث ـ ـن ـ ــان عـ ـل ــى أن ن ـ ــادي
العاصمة اإليطالية قد اكتسب خبرة
من مباراته األخيرة في دوري األبطال
أمام برشلونة .إلى جانب الخبرة ،ثقة
الالعبني بأنفسهم ارتفعت وأصبحوا

العلن من خالل املستفيدين منها.
هــذا مــا حصل فــي امل ـبــادرة اإلنسانية
ً
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة م ـ ـ ـثـ ـ ــا .صـ ـ ـ ــاح س ـي ـت ـب ـ ّـرع
بتكاليف سفر وع ــاج شــاب مصري
في أملانيا ّ
تعرض للسقوط من القطار
التدافع واالزدح ــام مــا أدى إلى
بسبب َ
بتر ساقيه .قصة إنسانية مؤثرة،
لكن مــن كشف عنها لــم يكن نجم
لـيـفــربــول بــل والـ ــدة ال ـشــاب الـطــالــب
فــي كلية الهندسة فــي مداخلة ألحد
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ف ـ ــي إح ـ ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـط ــات
املصرية .الحديث عن املبادرات
اإلنسانية واألعـمــال الخيرية
ل ـصــاح ال يـنـتـهــي ،وهــذا

مــا جـعــل الـكـثـيــر مــن وسـ ّـائــل االع ــام
امل ـص ــري ــة وال ـع ــامل ـي ــة ت ـس ــل ــط ال ـض ــوء
عليها .جانب كبير مــن هــذه األعمال
ّ
خصصه صالح للمرضى واألطفال.
ّ
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،فـقــد ت ـبــرع بمبلغ
 12مـ ـلـ ـي ــون جـ ـنـ ـي ــه م ـ ـصـ ــري ألح ــد
مستشفيات ســرطــان األط ـفــال .وفي
قريته نجريج ،ساهم في إنشاء وحدة
غـسـيــل ك ـلــوي ب ــاالض ــاف ــة إل ــى وح ــدة
ّ
تـنــفــس صـنــاعــي وت ـب ـ ّـرع بـتـقــديــم أول
ً
وحــدة إسعاف في القرية ،هذا فضال
عــن دع ــم تــأمــن املـ ــواد الـغــذائـيــة تحت
ّ
إدارة البلدية .كذلك ،فإنه تكفل بإنشاء
وحــدة استقبال لـحــاالت الـطــوارئ في
مـسـتـشـفــى ب ـس ـيــون ال ـتــابــع ملحافظة
الغربية بعد شكوى األهالي من تدهور
ّ
الصحية لـعــدم وج ــود وحــدة
الـحــاالت

استقبال ،باإلضافة إلى مساهمته في
إنشاء غرفة عمليات ّ
مجهزة بأفضل
امل ـعـ ّـدات فــي املستشفى ذاتـهــا .كذلك،
فإن صالح ّ
تبرع بمبلغ  5ماليني جنيه
لصندوق «تحيا مصر» للمساهمة في
عالج مرضى الكبد الوبائي و»فيروس
سي» ،واملبلغ عينه لدعم مستشفيات
في مدينة طنطا.
لــم ينس الالعبني املصريني املعتزلني
الذين يصبحون على الهامش ويعانون
الضائقة املادية بعد انتهاء مشوارهم
فــي املــاعــب ،حـيــث ت ـبـ ّـرع بمبلغ كبير
لجمعية الــاعـبــن املـصــريــن الـقــدامــى
ال ـت ــي تـنـفــق ع ـلــى ح ــوال ــى  120عــائـلــة
لــاعـبــن ســابـقــن .كـمــا يـلـفــت اهـتـمــام
محاولة
ص ــاح بــالـشـبــاب ودوره فــي ّ
إبـعــادهــم عــن اآلف ــات .األم ــر ال يتوقف

ي ـم ـض ــون ق ــدم ــا ف ــي ال ـب ـط ــول ــة تـحــت
ش ـعــار« :أخــرجـنــا بــرشـلــونــة ،يمكننا
أن نخرج أي فريق آخر» .كما ّ
تحدثنا
ع ــن «األن ـف ـي ـلــد» ،مـلـعــب رومـ ــا ال يقل
صخبًا .ملعب «األوملبيكو» الــذي بدا
تــأثـيــر جـمـهــوره واض ـحــا فــي م ـبــاراة
فريق العاصمة في مواجهته للفريق
ال ـك ــات ـل ــون ــي .رومـ ـ ــا ل ــدي ــه ال ـح ـظ ــوظ.
م ـ ــع ك ـ ــل فـ ــرصـ ــة وهـ ـجـ ـم ــة روم ــانـ ـي ــة
سترتفع معها الـ ّـصـيـحــات وتشتعل
ّ
ّ
يسجله العبو
املدرجات مع كل هدف
الفريق ،كيف ال وهــم «الـطـلـيــان» ،هم
«الـغــريـنـتــا» .ولـكــن ،فلننتظر موقعة
ً
«أنفيلد» أوال!

على أكاديمية كــرة الـقــدم فــي نجريج،
ب ــل ع ـل ــى دف ـع ـه ــم ل ـل ـع ـلــم ح ـي ــث ت ـب ـ ّـرع
لتطوير مدرسته االبتدائية في قريته
وي ـقــوم بتمويل بـنــاء مــدرســة للبنات،
ً
ف ـض ــا ع ــن أن ــه ت ـب ـ ّـرع بــإن ـشــاء معهد
ديني في نجريج .أضف إلى ذلك فإنه
يدفع تكاليف الزواج للعديد من شباب
ق ــري ـت ــه .وع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـص ــر فـقــد
ساهم صالح في حملة توعية للشباب
حول مخاطر املخدرات وقام بتصوير
إعالنات مجانية لهذه الغاية.
في مقابلة من مقابالته األخيرة يقول
صــاح« :لن أنسى من أين جئت ،كلنا
بـشــر ومـطــالـبــون ب ــأداء عملنا بشكل
جيد .أســافــر كثيرًا إلــى قريتي ألبقى
ّ
م ـتــذك ـرًا أن ـنــي مــن ه ــذا امل ـك ــان» .وهــذا
أفضل ما في األمر.

الصعود أيام سباليتي
بعد فترته في فيورنتينا ،كانت أفضل نسخة من صالح مع نادي العاصمة روما،
حيث اكتسب الخبرة الالزمة وحظي بثقة ّ
مدربه سباليتي الذي كان يعتمد عليه
كثيرًاّ ،
وتوج في آخر موسم له مع روما بجائزة أفضل العب في الفريق.

كلوب والفترة الذهبية
الجائزة األخيرة ،كأفضل العب في الدوري اإلنكليزي ،هي دليل على ارتياح صالح
مع ّ
مدربه األملاني يورغن كلوب ،الذي قال في حفل توزيع الجائزة« :إنني سعيد جدًا
بأن أتيحت لي الفرصة بأن أكون مدربك خالل املوسم الحالي ،وإنه لشرف كبير لي
وأنا فخور بك».

