
سيخطف محمد صالح األنظار في مشاركة 
مصر األولى بكأس العالم لكرة القدم منذ )28 
عاما(، بعد موسم مبهر حطم فيه أرقاما قياسية 
مع ليفربول، لكن املدرب هيكتور كوبر يراهن 
على عناصر أخ��رى بتشكيلته متلك قصصا 

أخرى في الكفاح واملثابرة.
وسيتردد اسم احلارس عصام احلضري )45 
عاما( في كل وسائل اإلعالم حال مشاركته في 
أي مباراة بنهائيات روسيا، إذ سيصبح أكبر 
العب سنا يشارك في تاريخ كأس العالم منذ 

انطالقها 1930.
وميلك احلضري الذي خاض أكثر من 150 
م��ب��اراة دول��ي��ة، فرصة ذهبية لتحطيم الرقم 
القياسي للحارس الكولومبي فريد موندراغون 
ال��ذي ك��ان يبلغ )43 عاما( عند مشاركته في 

نسخة البرازيل 2014.
وخاض احلضري مباراته األول��ى مع مصر 
1996، قبل مولد زمالء له باملنتخب مثل رمضان 
صبحي، ومع ذلك يفرض نفسه على التشكيلة 
األساسية رغم التنافس مع حراس شبان مثل 
أحمد الشناوي، محمد ع��واد، محمد الشناوي، 

ومن قبلهم شريف إكرامي.
وتوج احلضري مع مصر ب�4 ألقاب في كأس 
األمم االفريقية، وك��ان دوره حاسما في آخر 
ثالثة ألقاب بني 2006 و2010، لكنه عاصر 
إخفاق مصر في التأهل لكأس العالم 5 مرات 
متتالية، ما اضطره إلعالن اعتزاله دوليا، قبل 
أن يتراجع عن قراره ويحقق احللم في نسخة 

.2018
ويعتمد كوبر ف��ي قلب ال��دف��اع على أحمد 
حجازي الذي تخطى إصابتني خطيرتني بقطع 
في الرباط الصليبي للركبة خ��الل مسيرته، 
ليستعيد قمة مستواه، وك��ان ضمن التشكيلة 
املثالية لكأس األمم االفريقية 2017 عندما بلغت 

مصر النهائي وخسرت من الكاميرون.
وظهر حجازي بشكل جيد في موسمه األول 
مع وست بروميتش ألبيون، ودخل التشكيلة 
املثالية للدوري االجنليزي املمتاز في أكثر من 

أسبوع.
وس��اه��م ح��ج��ازي ف��ي تخطي مصر للدور 
األول في كأس العالم للشباب 2011، وأوملبياد 
لندن 2012، وسيسعى لتكرار هذا اإلجناز في 
روسيا، خاصة أن مصر لم تتخط الدور األول 
ف��ي مشاركتني سابقتني بكأس العالم عامي 

1934 و1990.
كما ميلك الظهير األمين األساسي أحمد فتحي، 
فرصة حتقيق رقم استثنائي كأول العب أفريقي 
يشارك في كل املسابقات الدولية والقارية 

املتاحة مع منتخب مصر وفريق األهلي.
وش��ارك فتحي ال��ق��ادر على اللعب في عدة 

مراكز بالدفاع وخط الوسط، في كأس العالم 
للناشئني والشباب وكأس القارات واألوملبياد 
وك��أس األمم االفريقية في كل الفئات السنية 
بجانب ك��أس العالم لألندية وك��ل مسابقات 

األندية األفريقية.
وتخطى العب الوسط املهاجم محمود حسن 
)تريزيغيه(، اإلح��ب��اط ل��ع��دم حصوله على 
فرصة كافية مع آندرخلت البلجيكي ليحقق 
جناحا كبيرا في فترة إع��ارة حالية مع قاسم 
باشا، وصار من أبرز العبي الدوري التركي هذا 

املوسم.
ويحظى تريزيغيه بثقة كبيرة من كوبر، 
وك��ان سببا مهما في تأهل مصر لكأس العالم 

بعد حصوله على ركلة ج��زاء، ترجمها صالح 
إلى هدف حسم التأهل في الوقت احملتسب بدل 
الضائع. وبالطبع يعول كوبر على صانع اللعب 
األساسي، عبد الله السعيد، وأبرز ممول ألهداف 
صالح، لكن عليه أن يتخطى اجلدل الكبير الذي 
صاحب متديد عقده مع األهلي رغم التوقيع على 

عقد انتقال للغرمي التقليدي الزمالك.

كوبر الدفاعي
ويتفاءل م��درب منتخب م��ص��ري، هيكتور 
كوبر، بقدرة مصر على حتقيق مفاجأة في كأس 
العالم لكرة القدم في روسيا، رغم االنتقادات 

التي يتعرض لها امل��درب األرجنتيني بسبب 
نهجه ال��دف��اع��ي، واع��ت��م��اده كليا على ه��داف 

ليفربول محمد صالح.
ويفضل ك��وب��ر ال���ذي اختير أف��ض��ل م��درب 
في أفريقيا 2017، النتائج على حساب األداء 
اجلمالي، لذا يصر على االعتماد على مجموعة 
محددة من الالعبني منذ تولى القيادة في 2015، 
كما يرفض التخلي عن أسلوبه رغم املبالغة في 

الدفاع حتى أمام منافسني أقل قوة.
وي���دع���م ك��وب��ر م���ا ح��ق��ق��ه م���ن إجن����ازات 
استثنائية، بعدما قاد مصر لنهائيات كأس 
العالم ألول م��رة منذ )28 ع��ام��ا(، كما بلغ 
نهائي ك��أس األمم االفريقية 2017، بعد 

الغياب عن ثالث نسخ متتالية.
وقال كوبر: »أنا متفائل جدا، وأمتنى أن نصل 
ألبعد نقطة في ك��أس العالم، نريد الوصول 
للدور الثاني ثم التأهل لدور الثمانية، يوجد 

حصان أسود في كل بطولة واملفاجآت واردة«.
ويبني كوبر هذا التفاؤل على إميانه بقدرات 
الالعبني، وشعورهم بالتواضع واحلماس، 
بغض النظر عن النتائج في املباريات الودية 

قبل كأس العالم.
وأض��اف امل��درب األرجنتيني: »سيساعدنا 
على بلوغ الدور الثاني رغبة الالعبني والروح 
القتالية، منلك توليفة ج��ي��دة م��ن الالعبني 
احملترفني واحملليني ممن يتحلون بالتواضع وال 

يتملكهم الغرور.
وتابع: »نختار الالعب القادر على تنفيذ ما 

نريده من خطط وتطبيق طرق لعب معينة«.
ويشدد كوبر في كل ظهور أمام الصحافيني 

على متسكه بأسلوبه مع تقبله لالنتقادات.
وق��ال: »يطلب منا املشجعون تغيير طريقة 
اللعب وحتسني األداء، لكن أعتقد أن فريقي 
يهاجم بالفعل وأحرزنا الكثير من األهداف في 
التصفيات، البعض يعتقد أن الهجوم يعني أن 
تلعب بأكثر من مهاجم لكنني أرى غير ذلك، 
فضلنا اختيار طريقة معينة للمضي بها في 
مسيرتنا، ومن املمكن أال تكون ممتعة للجماهير 

لكنها قادتنا إلى كأس العالم«.
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كوبر »الدفاعي« هل يقود مصر لتحقيق مفاجأة في املونديال؟

صالح عباءة  حتت  املكافحون  الفراعنة«  »جنوم 


