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كأس العالم

ليس هناك منتخب
يقوده العب واحد
المجد .كرة
لتحقيق
ّ
األيام
قدم هذه ُ
َّ
هي التي تدرّس
ات
في األكاديمي
ّ
والمدارس الكروية

العجاف انقضت .عادت مصر إلى مكا ِنها
السنوات ِ
ّ
ّ
ُ
الطبيعي بين كبار منتخبات القارة األفريقية لكرة ّالقدم.
ّ
يعول الشعب المصري على جيل العبيه الحالي للذهاب
بعيدًا في ّ
المقبلة ّ
نهائيات كأس العالم ُ
المقررة في روسيا
َّ
وتحقيق آمال شعب ّ
تعرض للكثير من النكسات على
مدى السنوات .جيل الالعبين المصريين الحالي يبعث على
األمل ،وفي مقدمتهم« ،أبو صالح» .لكن أين البقية؟

العبون ّ
جيدون
ّ
يضمهم المنتخب
المصري جميعهم
ّ
يقدمون مستويات
ّ
مع
زة
ممي
ّ
أنديتهم وبال شك
فهم قادرون على
إيصال مصر بعيدًا

مصر ونجم نجومها

محمد صالح
«واكل الجو»
حسين ّ
سمور
َ ُ
ـاد املنتخب املصري
فــي عــام  2017ع ـ
ّ
ّ
األول لكرة الـقــدم إلــى نهائيات َكأس
ّ
ـاث
ـاب ل ــث ـ َ ِ
األم ـ ــم ُاألف َــري ـق ــي ــة ب ـ َعــد َ غ ـي ـ ٍ
ـراع ــن ــة»
دورات مــت ـتــال ـيــة ،ون ــج ــح «ف ـ ِ
ٍ
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ــالـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى ن ـه ــائ ــي
ّ
القارية التي خسروها أمام
البطولة
ّ
الكاميرون ،ونجحوا أيضًا بالتأهل
ّ
كأس العالم بعد غياب
إلى نهائيات ُ ِ
ّ
الذهبي
 28عامًا .إنجازات جيل مصر
َ
ُ
يمكن أن تستكمل في روسيا الصيف
ُ
املـ ـقـ ـب ــل ،ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن مـجـمــوعــة
ّ
املـ ـص ــري ــن ف ــي الـ ـ ـ ــدور األول لـيـســت
َ ّ ًّ
ّ
ضم كــا من
نظريًا ،فهي ت
بالصعبة
ُ
روسيا البلد املضيف ،واألوروغــواي،
ّ
إضــافــة إلــى السعودية ،وبالتالي إن
إم ـكــانـ ّـيــة ال ـع ـبــور إل ــى ال ـ ــدور الـثــانــي

م ـتــاحــة ألبـ ـن ــاء املـ ـ ــدرب األرجـنـتـيـنــي
هيكتور كوبر.
ُ
املصرية ُ
َّ
َ
درك تمامًا
ي
رة
عرف الك
ِ
ّمن ي ِ
أن هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن األخ ـ ـ ـ ِـذ والـ ــرد
و«الـقـيــل وال ـقــال» ،مــن دون أن ننسى

ّ
مروا من هنا

التراشق الكالمي على وسائل اإلعالم
بــن العبني ومــدربــن ورؤس ــاء أندية
ّ
على حـ ٍّـد س ــواء .ولـكــن األخـطــر اليوم
ّ
ع ـل ــى م ـس ـ ّت ــوى ال ـ ـكـ ــرة املـ ـص ــري ــة هــو
كـيـفـ ّـيــة الــن ـظــرة إل ــى املـنـتـخــب ّ
األول،
ّ
منتخب
حيث يجري التعاطي على أن ّ
مصر هو محمد صالح فقط ،وأنه إذا
كان صالح حاضرًا ،فاملنتخب يكون
فــي أفضل حــاالتــه .إذا أردن ـ ّـا القياس
ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـح ــال ــة ،نـ ــرى أنـ ـ ــه ُيـنـ ّظــر
إل ــى املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي عـلــى أنــه
ليونيل ميسي ،وللبرازيل على أنها
نيمار ،ولكن الحقيقة غير ذلك ،فكرة
القدم ّ
تغيرت في السنوات العشرين
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ،ولـ ـ ـي ـ ــس هـ ـ ـن ـ ــاك م ـن ـت ـخــب
ي ـق ــوده الع ــب واحـ ــد لـتـحـقـيــق امل ـجــد.
كــرة قــدم هــذه ّ
األي ــام هــي التي ُتـ َّ
ـدرس
ّ
فــي األكــاديـمـ ّـيــات وامل ــدارس الـكــرويــة،
وأملانيا أفضل مثال على ذلــك ،كذلك
ّ
إن ع ـب ـق ــري ــة مـ ـ ــارادونـ ـ ــا الـ ـت ــي قـ ــادت
األرجنتني إلى كأس العالم عام ،1986
وم ــوه ـب ــة زي ـ ـ ــدان م ــع ف ــرن ـس ــا ،1998
و«ظــواهــريــة» رونــالــدو البرازيلي في

سيجد محمد صالح نفسه محاطًا برفاقه
من الدوري اإلنكليزي ،النني من آرسنال،
حجازي من ويست بروم ،صبحي من
ستوك وغيرهم من النجوم المصريين
المنتشرين في الدوريات األوروبية األخرى
كعمرو وردة في اليونان ومحمود
ّ
تريزيغيه العب قاسم باشا التركي .يعول
عليهم نجم مصر صالح لمساندته في
مونديال روسيا المقبل .معظمهم يأتي
من القاهرة ومن نادي األهلي ،وطبعًا
من بقية النوادي المصرية العريقة.
التجربة االحترافية لالعب المصري تطورت
نحو جعل المنتخب قويًا ،ما
أخيرًا ،على ٍ
يبعث على األمل

العب نادي
قاسم باشا التركي
«تريزيغيه» ساهم
بثالثة عشر هدفًا ً
مع فريقه مسجال
 10وصانعًا
 3أهداف

م ــون ــدي ــال  ،2002ل ــم ت ـع ــد م ــوج ــودة
اليوم باملعنى الحقيقي للكلمة ،ولم
َ
ت ـ ُـع ــد املـنـتـخـبــات تـعـتـمــد ع ـلــى العــب
واحد لتحقيق البطوالت .والذي لديه
ً
شك ،يمكنه أن يقرأ قليال عن إنجازات
ليونيل ميسي مع املنتخب الوطني.
ّ
يتبي
بالعودة إلى املنتخب املصري،
ّ
ّأن ه ـن ــاك أسـ ـم ـ ً
ـاء م ـت ـمـ ّـيــزة وتـتـمــتــع
ـال ،وإن كـ ــان أقــل
ب ـم ـس ـتــوى ف ـن ـ ٍّـي عـ ـ ـ ٍ
م ــن م ـس ـت ــوى ال ـن ـج ــم م ـح ـمــد ص ــاح
الع ـ ـ ــب نـ ـ ـ ــادي لـ ـيـ ـف ــرب ــول ومـ ـتـ ـص ـ ّـدر
تــرت ـيــب ه ــداف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي

ّ
املـمـتــاز .ولكنها أسـمــاء مظلومة في
ّ
اإلع ــام ال ــذي َيضعها دائـمــا فــي ظل
ص ـ ــاح .مـجـتـمـعــاتـنــا ،ف ــي ال ـن ـهــايــة،
ّ
تحب وجــود «كبير»
تحب «القائد».
وآخ ــري ــن ف ــي الـ ـظ ــال .ه ــذه فــرضـيــة.
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ،هـ ـ ـن ـ ــاك  17العـ ـ ـب ـ ــا مـ ـص ـ ّ
ـري ــا
ّ
ُمحترفًا في أهم الدوريات األوروبية
ّ
واآلسيوية ال ضرر من استعراضهم.
فـ ــي مـ ـق ــدم ــة ه ـ ـ ـ ــؤالء ،نـ ـج ــم أرس ـ ـنـ ــال
اإلنـكـلـيــزي محمد الـنـنــي ال ــذي يقدم
ً
أداء ج ـي ـدًا م ــع «الـ ـغ ــان ــرز» ،وه ــو ما
دفع إدارته إلى تحسني شروط عقده

ً
أخ ـي ـرًا خــوفــا مــن خ ـســارتــه .وإضــافــة
إلـ ــى ال ـن ـن ــي ،هـ ـن ــاك ال ـن ـج ــم رم ـض ــان
صبحي املـحـتــرف فــي سـتــوك سيتي
اإلن ـك ـل ـيــزي ،وامل ــداف ــع الـصـلــب أحـمــد
حجازي املحترف في البريمييرليغ
أيضًا مــع ويست بروميتش ألبيون
مع زميله علي جبر .وفــي بريطانيا
أيـ ـ ـض ـ ــا ي ـ ـح ـ ـتـ ــرف سـ ـ ـ ــام م ـ ــرس ـ ــي مــع
ن ـ ــادي وي ـ ـغـ ــان ،ك ــذل ــك ي ـل ـعــب أح ـمــد
حسن «كــوكــا» فــي مــركــز املهاجم مع
س ـبــورتــن ب ــراغ ــا ال ـبــرت ـغــالــي ،وعـمــر
جــابــر مــع لــوس أنجليس األمـيــركــي.

ّ
املميزين فــي منتخب
ومــن الالعبني
ال ـ ـفـ ــراع ـ ـنـ ــة م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـ ـ ــرازق
«شيكاباال» املحترف مع نادي الرائد
السعودي ،ومحمد عبد الشافي الذي
يلعب للفتح الـسـعــودي ،إضــافــة إلى
كل من محمود «كهربا» املحترف في
االتـحــاد الـسـعــودي ،ومحمود حسن
«تريزيغيه» الذي يلعب لنادي قاسم
ّ
باشا في الدوري التركي ،واملتألق مع
أتروميتوس اليوناني الشاب عمرو
وردة.
الع ـب ــون ج ـ ّـي ــدون يـضـ ّـمـهــم املنتخب

امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــري ،ج ـ ـم ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــم ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدمـ ـ ــون
مستويات ّ
مميزة مع أنديتهم ،وبال
شـ ّـك فهم ق ــادرون على إيـصــال مصر
بـعـيـدًا فــي ك ــأس الـعــالــم وبـعــدهــا في
ّ
األفريقية .فالعب نادي
بطولة األمــم
ق ــاس ــم ب ــاش ــا ال ـت ــرك ــي «تــريــزي ـغ ـيــه»
ساهم بثالثة عشر هدفًا مــع فريقه،
ً
مـ ـسـ ـج ــا  ،10وص ــانـ ـع ــا  3أهـ ـ ـ ــداف،
ّ
ّ
وسجل املتألق عمرو وردة  7أهداف
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري الـ ـي ــون ــان ــي ،وصـ ـن ــع 5
فـ ــي  18مـ ـ ـب ـ ــاراة ل ـع ـب ـه ــا مـ ــع فــري ـقــه
ف ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري .ك ــذل ــك يـ ـف ــرض ال ـن ـجــم

أح ـم ــد حـ ـج ــازي ن ـف ـســه رق ـم ــا صعبًا
ف ـ ــي نـ ـ ـ ــادي وس ـ ـ ــت بـ ــروم ـ ـيـ ــش ،رغ ــم
النتائج املتعثرة لناديه في الــدوري
ّ
اإلنجليزي املمتاز .وبالنظر إلــى كل
هذه األرقام واألسماء الكبيرة ،يظهر
ّ
ّ
منصب
جليًا أن االهـتـمــام اإلعــامــي
ع ـل ــى ن ـج ــم ل ـي ـف ــرب ــول ص ـ ـ ــاح ،وه ــو
ليس خاطئًا ،فصالح بعيد ـ نسبيًا
ّ
ـ عن بقية املجموعة ،لكن املشكلة في
تغييب بــاقــي الــاعـبــن ،وهــو مــا من
ّ
ش ــأن ــه رب ـمــا أن يـنـعـكــس سـلـبــا على
ّ
املـنـتـخــب والع ـب ـيــه ع ـلــى ح ــد س ــواء.

ف ـف ــي ح ـ ــال تـ ـع ـ ُّـرض ص ـ ــاح إلص ــاب ــة
عمر الدوري،
خالل الفترة الباقية ّمن ّ
ُ
الودية ،فإنها ست َع ّد
أو في املباريات
نـكـســة ّ ك ـب ـيــرة مل ـص ــر ،ورب ـم ــا ت ـصـ َّـور
عـلــى أن ـهــا نـهــايــة حـلــم ال ـفــراع ـنــة في
املــونــديــال ،وف ــي ه ــذه الـحــالــة نتذكر
مــا حصل مــع الـبــرازيــل فــي مونديال
عام  2014عندما أصيب نيمار وكيف
ت ــأث ــر زم ـ ــاؤه ف ــي املـنـتـخــب مـعـنــويــا
وح ـت ــى ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،ق ـب ــل أن ت ـخــرج
الـ ـب ــرازي ــل م ــن الـ ـب ــاب ال ـض ـ ّـي ــق أم ــام
أملانيا .ومــن ناحية أخ ــرى ،يمكن أن
ّ
يتأثر العبو املنتخب املصري سلبًا
باالهتمام بصالح وتجاهل دورهــم
مع املنتخب ،وبالتالي ينعكس ذلك
سلبًا على أدائهم على أرضية امللعب.
تأثير هذا الواقع باملنتخب املصري
رب ـم ــا أظ ـه ــره ع ـجــز ب ـعــض الــاعـبــن
عــن التسجيل فــي امل ـبــاريــات الـ ّ
ـوديــة
الـ ـت ــي ل ـع ـب ـت ـهــا مـ ـص ــر ،ضـ ــد كـ ــل مــن
الـيــونــان والبرتغال تحضيرًا لكأس
الـ ـع ــال ــم ،ح ـي ــث ف ـش ــل الع ـ ــب الـ ـن ــادي
األهلي مروان محسن ،واملحترف في
صفوف سبورتينغ براغا البرتغالي
ّ
أحـمــد حـســن «ك ــو ّك ــا» ،فــي ه ــز شباك
ال ـخ ـص ــوم ،رغـ ــم أنـ ـه ــم م ــع أنــديـتـهــم
يقدمون املطلوب ،فيما نجح محمد
صالح بالتسجيل أمام البرتغال.
ّ
ّ
وف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ي ـ ـبـ ــدو أن
على
ت ـح ـض ـيــرات املـنـتـخــب امل ـص ــري ّ
مستوى الــاعـبــن قــد ُحـ ِـسـمــت ،وأنــه
ج ـ ـ ــرى االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن وض ـ ـ ــع ق ــائ ـم ــة
الالعبني الذين سيخوضون نهائيات
ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم فـ ــي روس ـ ـيـ ــا ال ـص ـيــف
امل ـق ـب ــل .وق ـ ــال م ـســاعــد امل ــدي ــر الـفـنــي
أســامــة نبيه إن ــه بنسبة  %90جــرى
االن ـت ـهــاء م ــن وض ــع قــائـمــة الــاعـبــن
الـ ــذيـ ــن سـ ـيـ ـش ــارك ــون فـ ــي م ــون ــدي ــال
روسـيــا .وقــال إن القائمة ستضم 35
الع ـب ــا ف ــي امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ،ع ـلــى أن
َ
ستبعد العـبــون فــي املــراحــل املقبلة
ُي
خ ــال ف ـت ــرة ال ـت ـح ـض ـيــرات ،لتستقر
الالئحة على  28العبًا.
آمال كبيرة ّ
يعولها الشعب املصري،
ومــن خلفه كل الـعــرب ،على املشاركة
املـ ـ ـص ـ ـ ّ
ـري ـ ــة ف ـ ــي م ـ ــون ـ ــدي ـ ــال روس ـ ـيـ ــا،
ّ
ّ
خـ ّ
ـاص ــة ف ــي ظ ــل الـجـيــل امل ـمــيــز لـكــرة
ّ
ّ
القدم املصرية ،لعله يعطي الصورة
ال ـج ـم ـي ـلــة ل ـل ـك ــرة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وي ـع ـيــد
تـ ـج ــرب ــة املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري فــي
م ــون ــدي ــال الـ ـب ــرازي ــل ،ول ـ ـ َـم ال؟ تبقى
اإلشــارة إلى أن التعويل على صالح
لـيــس خــاطـئــا ،ول ـكــن ،يـجــب أن تكون
املجموعة جاهزة بدورها.

بوفون المصري!

كما فــي حــالــة ص ــاح ،تـتـكـ ّـرر املسألة
ف ــي م ــرك ــز ح ــراس ــة امل ــرم ــى امل ـصــري
(مـ ـ ــع الـ ـ ـف ـ ــارق بـ ــن ت ـج ــرب ـت ــي ص ــاح
وال ـح ـضــري) ،إذ ينظر الـبـعــض الـيــوم
إل ـ ــى ّأن الـ ـح ــل األم ـ ـثـ ــل هـ ــو الـ ـح ــارس
املخضرم عصام الحضري ،من دون
إع ـطــاء ف ــرص ل ـل ـحـ ّـراس ال ـبــاقــن ،على
ّ
قاعدة أنه يمتلك الخبرة الكبيرة ،فيما
يــذهــب آخ ــرون إلــى املطالبة بـضــرورة
االسـتـفــادة مــن حــارس الـنــادي األهلي
محمد الشناوي الــذي لعب في املباراة
الـ ّ
ـوديــة أم ــام الـبــرتـغــال ،وح ــارس نــادي
اإلسـمــاعـيـلــي مـحـمــد ع ــواد ال ــذي لعب
ب ـ ــدوره أمـ ــام ال ـي ــون ــان ،ع ـلــى أن يـكــون
الحضري داعـمــا لهما ،ومـســاعـدًا في
تقديم خبرته الكبيرة ّ
لحراس املنتخب.
■■■

رقم قياسي ّ
قاري
وص ــل املـنـتـخــب امل ـصــري ث ــاث مــرات
فــي تاريخه إلــى نهائيات كــأس العالم
ك ــان أول ـه ــا ف ــي ع ــام  1934بــإيـطــالـيــا،
ومشاركته الثانية كــانــت فــي إيطاليا
أيـضــا ع ــام  ،1990وف ــي املــرتــن خــرج
من الــدور األول .وهذه هي املرة الثالثة
التي يتأهل فيها إلى املونديال العاملي
روسـ ـي ــا ،وي ـم ـت ـلــك فــرصــة
املـ ـق ــام ف ــي ّ
حقيقية لتخطي الــدور األول .ويحمل
املنتخب املـصــري الــرقــم القياسي في
ّ
األفريقية
عدد املشاركات ببطولة األمم
من خالل  23مشاركة ،حقق خالل 7
ألقاب ّ
قارية ،وهو أعلى رقم في ّ
القارة
السمراء.

أحمد حجازي
المزاج اإلنكليزي

محمد النني
«مدفعجي» قديم

رمضان صبحي
من القاهرة إلى ستوك

محمود حسن
«تريزيغيه» يصنع اللعب

عمرو وردة
«اسكندراني» في اليونان

ولد أحمد حجازي في  25كانون الثاني  1991في منطقة اإلسماعيلية،
يشغل مركز قلب الدفاع مع منتخب بالده ومع الفرق األوربية التي
لعب لها .بدأ مسيرته كمحترف في  24تشرين الثاني عام 2009
عندما شارك في أول لقاء له مع نادي اإلسماعيلي املصري .عام 2011
أعلن اإلسماعيلي أنه قد ّ
توصل إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا النتقال
النجم املصري الشاب إلى النادي اإليطالي مقابل  1.5مليون يورو.
ثالث سنوات قضاها مع فيورنتينا ليعود من جديد إلى بلده األم من
بوابة األهلي .عام  2017أعير حجازي من قبل نادي األهلي إلى ويست
برومتش اإلنكليزي الذي ينشط فيه حاليًا.

ولد محمد النني في  11تموز  1992في مدينة «املحلة الكبرى» .بدأ
مسيرته الكروية في سن مبكرة (خمس سنوات) ضمن صفوف
ناشئي النادي األكبر في مصر ،األهلي .في السادسة عشرة انتقل
إلى شباب املقاولون العرب قبل أن يصعد إلى الفريق األول بعد مرور
موسمني فقط .تألق النني في صفوف املقاولون والفئات السنية ملصر،
عال من شأن نجم خط الوسط ،فاستقطبه نادي بازل السويسري عام
 2013ليلعب إلى جانب مواطنه نجم ليفربول الحالي محمد صالح.
عام  2016انتقل إلى نادي «املدفعجية» أرسنال اإلنكليزي وما زال
ينشط في صفوفهم حتى اليوم.

في القاهرة عام  ،1997في شهر كانون الثاني ،ولد رمضان صبحي
العب ستوك سيتي اإلنكليزي الحالي وأحد نجوم املنتخب املصري.
بدأت مسيرة رمضان الكروية في نفس فريق زميله في املنتخب
(النني) ،صفوف فريق الناشئني للنادي األهلي املصري قبل أن يتم
تصعيده للفريق األول ويحجز مقعدًا أساسيًا ضمن تشكيلة «كبير
مصر» في عمر السابعة عشر فقط .في تموز عام  2016انتقل النجم
املصري الشاب إلى «دوري األضواء» من ّبوابة ستوك سيتي بصفقة
وصلت إلى  6ماليني يورو .انضم إلى املنتخب املصري األول عام
ّ 2015
وسجل للـ«فراعنة» هدفني خالل  16مشاركة.

ولد محمود حسن ،املعروف بـ«تريزيغيه» ،في مدينة كفر الشيخ
املصرية عام  .1994بدأ مسيرته هو اآلخر مع نادي األهلي املصري،
ثم انتقل إلى بلجيكا عام  2015وتحديدًا إلى فريق أندرلخت .فترة
«تريزيغيه» مع الفريق البلجيكي لم تكن ّ
جيدة من ناحية دقائق
اللعب ،فأعير إلى نادي موسكرون البلجيكي ليحظى بمباريات أكثر.
وبالفعل سجل  6أهداف باإلضافة إلى صناعته لخمسة أهداف.
يشغل مركز خط الوسط املتقدم مع املنتخب املصري ويعد من أحد
الدعائم األساسية للمنتخب .انتقل في تموز  2017إلى نادي قاسم
باشا التركي.

عمرو وردة من مواليد  17أيلول عام  1993في اإلسكندرية .يشغل
مركز خط الوسط املهاجم إلى جانب زميله «تريزيغيه» ،وهو ابن العب
كرة السلة املصري السابق مدحت وردة ،العب القرن في أفريقيا لكرة
السلة .بدأ مسيرته في نادي سبورتينغ اإلسكندري ،ولفت أنظار
نادي األهلي حيث انتقل إليه في عمر الـ 17سنة .في  2015قرر النادي
األهلي بيع وردة إلى نادي بانيتوليكوس اليوناني لتنطلق مسيرته
االحترافية من بوابة اليونان .في  2017انتقل وردة إلى أحد أبرز األندية
اليونانية وهو نادي باوك .وفي  23نيسان من العام ذاته ّ
سجل عمرو
أول أهدافه مع باوك ليفوز الفريق بنتيجة (.)1-3

