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أرقام

■ ل ـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل امل ـن ـت ـخ ــب
امل ـ ـصـ ــري ط ـي ـل ــة ال ـت ـص ـف ـيــات
سوى  3أهداف
■ سجل الفريق املـصــري في
تصفيات مونديال روسيا 11
هدفًا
■ فـ ــي ت ـص ـف ـي ــات م ــون ــدي ــال
ّ 2010
سجلت مصر  22هدفًا
■ فـ ــي ت ـص ـف ـي ــات م ــون ــدي ــال
 2017سـ ّـجــل امل ـصــريــون 18
هدفًا
■ فــي تـصـفـيــات ك ــأس العالم
 1990تلقت مصر هــدفــا من
ليبيريا وهدفًا من ماالوي
■ أشـ ـه ــر أه ـ ـ ــداف  1990هــو
ه ـ ـ ـ ــدف ح ـ ـ ـسـ ـ ــام ح ـ ـسـ ــن ف ــي
التصفيات الذي ضمن العبور
على حساب الجزائر

كان المنتخب المصري السبب في تشييد قانون جديد في عالم المستديرة بعد كأس العالم  1990في هولندا الذي منع أي حارس من اإلمساك بالكرة في حال إرجاعها إليه من أحد المدافعين (أ ف ب)

مصر  1990ـ ـ 2018

ّ
ما الذي تغير بعد سنوات الجفاف؟
لم يعد الحلم المصري بعيدًا .الجماهير المصرية سترى
منتخبها في كأس العالم ،بعد  28عامًا من الغياب عن
المسابقة العالمية .لم تعاصر فئة كبيرة من الجماهير
المصرية ،الظهور السابق لمصر في كأس العالم ،وأغلب
مشجعي المنتخب من جيل ًالشباب لم يعرفوا  ،1990حيث
كان المنتخب آنذاك يضم جيال المعًا كما هي الحال اليوم
ياسمين عبيد
ّ
على الرغم من أن مصر مثلت العرب
في النسخة الثانية من كــأس العالم
ع ـ ــام  ،1934إال أن ف ــرص ــة الـ ـع ــودة
كــانــت مستعصية عـلــى م ــدار عـقــود.
انتهى انتظارهم الطويل فــي نهاية
املـ ـ ـط ـ ــاف ف ـ ــي  ،1990عـ ـن ــدم ــا ن ـجــح
جـيــل ذه ـبــي ب ـق ـيــادة املـ ــدرب الــراحــل
محمود الـجــوهــري بــإعــادة الفراعنة
إلــى الحدث .كــان الفريق املصري في
املجموعة األصـعــب فــي البطولة ،إال
أن امل ـصــريــن أث ـب ـت ــوا أن ـه ــم قـ ــادرون
على لعب مباراة بتكتيك عال .دفعوا
بقوة من أجل حجز مكان في مرحلة
خروج املغلوب .وعلى الرغم من أنهم
وصلوا في نهاية املطاف إلى مرحلة
ق ـص ـي ــرة ،خ ــرج ــوا بـنـقـطـتــن وه ــدف
وحيد ،إال أنهم لم يتمكنوا من تكرار

ه ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات اآلتـ ـي ــة.
وبــال ـف ـعــل ،ف ــإن امل ــرك ــز «األسـ ـط ــوري»
املمنوح لضربة مجدي عبد الغني قد
نما مع كل بطولة الحقة لكأس العالم
التي غابت عنها مصر .وهو الجفاف
ال ــذي اسـتـمــر  28عــامــا ـ ـ عـلــى الــرغــم
ً
من أن مصر تملك جيال موهوبًا فاز
بـثــاثــة أل ـق ــاب أفــريـقـيــة مـتـتــالـيــة في
نفس الفترة ـ وانتهى بتأهل الفريق
لروسيا .2018
حكاية العاملية الكروية بدأت في تلك
اللحظة تحديدًا .كانت قرعة تصفيات
كــأس العالم  1990قد وضعت مصر
في مجموعة ضعيفة خلت من القوى
اإلفريقية التقليدية ،وضمت ليبيريا
وكينيا ومـ ــاالوي ،وبــالــرغــم مــن هــذا
إال أن الـتــأهــل عــن املـجـمــوعــة لــم يكن
ً
سهال في ظل بناء فريق جديد شاب
وتجربة العديد من املواهب البعيدة

عـ ــن األه ـ ـلـ ــي والـ ــزمـ ــالـ ــك .فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه كــان الجوهري يمنح الفرصة
لـلـشـبــاب ك ــي يــرس ـخــوا أقــدام ـهــم في
الهيكل األســاســي للمنتخب ،هاني
رمـ ـ ـ ــزي ( 20ع ـ ــام ـ ــا) ،ال ـ ـت ـ ــوأم حـســن
وأشرف قاسم ( 23عامًا) أحمد رمزي
وأحمد الكأس ،وهشام عبد الرسول
ً
( 25ع ـ ــام ـ ــا) ،فـ ـض ــا عـ ــن االح ـت ـف ــاظ
بـعـنــاصــر الـخـبــرة املتمثلة فــي قائد
الفريق جمال عبد الحميد ( 32عامًا)
ومجدي عبد الغني (30عــامــا) أحمد
شــوب ـيــر ورب ـي ــع ي ــاس ــن ( 29ع ــام ــا).
ورغ ــم كــل الـصـعــوبــات الـتــي واجـهــت
املـنـتـخــب ف ــي ذاك ال ــوق ــت ،وتـصــاعــد
الخالفات بني الجوهري وطاهر أبو
زيــد ألسـبــاب تتعلق بــاألنــديــة ،نجح

كانت قرعة تصفيات كأس
العالم  1990قد وضعت مصر
في مجموعة ضعيفة خلت من
القوى اإلفريقية التقليدية
املنتخب فــي خـطــف بـطــاقــة الترشح
ل ـكــأس ال ـعــالــم  1990م ــن ب ــن أن ـيــاب
املنتخب الـجــزائــري الـقــوي واملــدجــج
بـكـبــار املـحـتــرفــن فــي أوروبـ ــا وعلى
رأسهم رابح ماجر.
 22نجمًا تم اإلعالن عنهم بعد انتهاء

معسكر املنتخب فــي أوروب ــا والــذي
ً
كــان بــديــا مــن إلـغــاء ال ــدوري وكــأس
م ـص ــر ح ـس ــب ط ـل ــب الـ ـج ــوه ــري فــي
وقتها .هكذا سافر املنتخب املصري
إل ــى إيـطــالـيــا عــازمــا عـلــى تــأديــة أداء
م ـش ــرف ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن الـقــرعــة
وضعته في مجموعة صعبة للغاية.
ك ــان ــت ه ــولـ ـن ــدا قـ ــد ف ـ ـ ــازت ب ـب ـطــولــة
أوروبـ ــا قـبــل عــامــن ،وكــانــت إنكلترا
تـمـتـلــك الع ـبــن م ـم ـتــازيــن يتمتعون
بـخـبــرة هــائـلــة ،كــذلــك لـعـبــت ايــرلـنــدا
بقوة بدنية رهيبة .اللقاء األول كان
ض ــد ه ــولـ ـن ــدا .ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت ك ــان
امل ـن ـت ـخــب ي ـض ــج ب ــأس ـم ــاء ك ـب ـي ــرة ال
يمكن أن تراهم سوى على التلفزيون.
جـيــل مـيــان الـتــاريـخــي .تـحــدث عبد
ال ـغ ـنــي ،الـ ــذي ت ــرك بـصـمــة ال تمحى
في كــرة القدم املصرية أثناء ظهوره
ف ــي نـهــائـيــات ك ــأس ال ـعــالــم الـثــانـيــة:
«عندما رأينا هــؤالء الالعبني وجهًا
لوجه ،تلك النخبة من نجوم العالم،
م ـثــل غــول ـيــت ،ف ــان ب ــاس ــن ،راي ـك ــارد
وكــومــان ،كــان الشعور :كيف يمكننا
ال ـص ـم ــود ،وم ـ ــاذا س ـت ـكــون النتيجة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم؟» .مـ ــع ذل ـ ــك ك ــان ــت الـنـتـيـجــة
التعادل .كيف حقق الفريق مثل هذه
النتيجة املذهلة؟
فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،تـ ـعـ ـك ــس ش ـج ــاع ــة
الــاعـبــن وإن كــانــوا أقــل مستوى من
الـفــريــق اآلخ ــر أداءًا جـيـدًا عـلــى أرض
امل ـل ـعــب .كــانــت ال ـش ـكــوك ق ـبــل امل ـب ــاراة

طبيعية .التباين الفني كبير .لكن لم
يكن الهدف تعويض األرق ــام ،خاصة
ب ـع ــد م ـع ـس ـك ــرات ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـش ــاق ــة
للغاية التي أجريت في اإلعــداد .اتفق
الــاع ـبــون عـلــى أنـهــا سـتـكــون معركة
ب ــن  11الع ـبــا م ــن ك ــل ج ــان ــب ،وأن ـهــم
سينفقون كــل طــاقــاتـهــم فــي املـعــركــة.
مــع تقدم اللعبة ،أصبح الفريق أكثر
ث ـقــة ،عـلــى عـكــس الـهــولـنــديــن ،الــذيــن
بــدوا متوترين بعد فشلهم فــي خلق
الـ ـع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرص أو ال ـت ـس ـج ـيــل.
كــان ذلــك حتى سجلوا هدفهم األول
بعد خطأ بسيط .لم يشعر الالعبون
بخيبة أمــل مــن هــدفـهــم .أص ــروا على
الهجوم وخلق العديد من الفرص قبل
أن تحصل مصر على ضربة جزاء .في
تـلــك اللحظة ق ــال عـبــد الـغـنــي ،اقـتــرب
ب ـع ــض زمـ ــائـ ــي مـ ــن الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
للفريق ليشجعوني .تمنوا لــه حظًا
سعيدًا« .لقد ّ
عينني امل ــدرب محمود
الجوهري كخيار أول لركلة جزاء ،لكن
بما ًأنني لم أكن أتوقع أن يتم منحنا
خـطــأ ،فــإن ذلــك كــان مفاجئًا بالنسبة
لي .وضعت الكرة على الفور وقررت أن
أسدد على نفس الجانب الذي سددت
فيه في العديد من املناسبات السابقة.
راقبت الحارس وأطلقته على يمينه.
ل ـقــد سـجـلـنــا وع ــدل ـت ـن ــا ،وك ـ ــان هـنــاك
ابتهاج لطول بالدنا واتساعها .لقد
كــان هدفًا ال يقدر بثمن جعلنا نملك
نـقـطــة ف ــي م ـب ــاراة كـبـيــرة ض ــد أبـطــال

أوروبــا» .عبد الغني بقي يتحدث عن
ه ــذا ال ـهــدف ط ــوال حـيــاتــه ،لــدرجــة أن
املصريني صاروا يتعاملون مع األمر
كما لو أنه نكتة.
م ـص ــر ب ـع ــده ــا تـ ـع ــادل ــت س ـل ـب ـيــا مــع
اي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة وخ ـ ـسـ ــرت أمـ ــام
إنكلترا بهدف وحيد وودعت البطولة
مــن ال ــدور األول .وبـعــد أن قــاد املدير
ال ـف ـنــي الــوط ـنــي م ـح ـمــود ال ـجــوهــري
منتخب الفراعنة لنهائيات مونديال
 ،1990ل ـ ـي ـ ـكـ ــون أول وآخ ـ ـ ـ ــر م ــدي ــر
ف ـنــي م ـص ــري ي ـق ــود مـنـتـخــب ال ـبــاد
ل ـن ـهــائ ـيــات الـ ـع ــرس الـ ـع ــامل ــي ،تـمـكــن
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي هـ ـيـ ـكـ ـت ــور كـ ــوبـ ــر فــي
ال ـص ـعــود بمنتخب مـصــر ملــونــديــال
 .2018تأهل املنتخب املصري لكأس
الـ ـع ــال ــم فـ ــي روس ـ ـيـ ــا  2018ب ـع ــد أن
انتزع نصرًا هامًا أمــام الكونغو في
الــدقـيـقــة  94بـهــدفــن ل ـه ــدف ،لينهي
الفراعنة عقمًا دام لـ  28عامًا ليصدر
ثاني إنجازات املنتخب وأغالها بعد
التأهل ألمم أفريقيا  2017على نفس
امللعب «إكلينيكيا» ،بعد الفوز على
أول منتخب إفــريـقــي تــأهــل لروسيا
 ،2018نيجيريا .الحديث عن املنتخب
امل ـصــري فــي مــرتــي الـتــأهــل يتمحور
حـ ـ ـ ــول نـ ـقـ ـطـ ـت ــن .األول ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــركـ ـي ــز
واإلس ـ ـ ـ ـ ــراف فـ ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،وال ـث ــان ـي ــة
امل ــرت ــدات .ومثلما «نـطـقـهــا» الكابنت
ال ـظــريــف ال ــراح ــل مـحـمــود ب ـكــر ،كــان
املنتخب املصري السبب في تشييد
ق ــان ــون ج ــدي ــد ف ــي ع ــال ــم امل ـس ـتــديــرة
بعد كــأس الـعــالــم  1990فــي هولندا،
الـ ــذي م ـنــع أي حـ ــارس م ــن اإلم ـس ــاك
بــال ـكــرة ف ــي ح ــال إرج ــاع ـه ــا إل ـيــه من
أح ــد املــداف ـعــن .كــانــت خـطــة منتخب
م ـصــر حـيـنـئـ ٍـذ ت ـحــت اإلدارة الـفـنـيــة
للكابنت محمود الجوهري هي دفاع
املنطقة ،واالعتماد فقط على الكرات
ال ـطــول ـيــة اآلتـ ـي ــة م ــن أح ـم ــد شــوبـيــر
حــارس املرمي وقتها ،أمــا كوبر فقد
اعـتـمــد عـلــى بـنــاء الهجمة بــدايــة من

خ ــط ال ــدف ــاع م ــن ال ـجــان ـبــن اع ـت ـمــادًا
على سرعة الجناحني محمد صالح
ومحمود تريزيغيه .يتحرك املنتخب
املصري بالكامل لتنفيذ هجمة ،مما
ي ـج ـعــل األم ـ ــر ب ــال ــغ ال ـص ـع ــوب ــة عـلــى
الخصم ،عندما يتحرك عشرة العبني
ً
دفـعــة واح ــدة لتنفيذ هجمة مــرتــدة.
لكن فــي ظــل كــرة الـقــدم الحديثة هذا
أمـ ــر ص ـعــب الـتـطـبـيــق وخ ـط ـيــر ج ـدًا
فــي حــالــة الـهـجـمــات امل ــرت ــدة .األرق ــام
ت ـبـ ّـن االع ـت ـمــاد امل ـفــرط خ ــال الـفـتــرة
األخـيــرة على الــدفــاع (راجــع الـكــادر).
وهنا تبرز مفارقة الفتة :أفراد الفريق
امل ـص ــري أمـ ــام مـنـتـخــب ال ـجــزائــر في
17تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989
ل ــم يـسـجـلــوا ف ــي مـسـيــرتـهــم الــدولـيــة
ســوى  63هــدفــا ،وال ـهــداف آن ــذاك هو
جـمــال عـبــد الحميد ب ـ  25هــدفــا ،هو
صاحب ثاني أقل عدد أهــداف دولية
ألي أفــراد جيل مصري في تصفيات
ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم آخ ـ ـ ــر  60سـ ـن ــة ب ـعــد
تصفيات كــأس الـعــالــم  .2002يليهم
ً
م ـبــاشــرة أفـ ــراد جـيــل مـنـتـخــب مصر
 2018الذين لعبوا أمام الكونغو يوم
 8تـشــريــن األول /أكـتــوبــر حـيــث بلغ
م ـج ـمــوع األه ـ ـ ــداف ال ــدول ـي ــة ل ـهــم 66
هدفًا فقط ،والهداف هو محمد صالح
ب ـ ـ  32ه ــدف ــا .ل ـكــن ش ـتــان ب ــن جــزائــر
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات وم ـن ـت ـخــب ال ـكــون ـغــو
الـ ـ ـ ــذي واجـ ـهـ ـت ــه م ـ ـصـ ــر ،فــامل ـن ـت ـخــب
العربي الـقــوي كــان يعج بنجوم من
وزن رابـ ـ ــح م ــاج ــر وأخـ ـض ــر بـلــومــي
وشـ ــريـ ــف الـ ـ ــوزانـ ـ ــي وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ،وق ــد
حقق بعد شهور قليلة على خسارة
التأهل للمونديال لقب أمــم أفريقيا
 .1990أمــا املنتخب الكونغولي فهو
منافس متواضع فقد فــرص التأهل
ب ــاك ـرًا ،وتــذيــل مـجـمــوعــة تـعــد أسهل
م ـج ـمــوعــات ال ـت ـص ـف ـيــات األفــري ـق ـيــة.
كـمــا أن منتخب الـجــوهــري لــم يضم
سـ ـ ـ ــوى مـ ـحـ ـت ــرف واح ـ ـ ـ ــد هـ ـ ــو الع ــب
الـ ــوسـ ــط مـ ـج ــدي ع ـب ــد ال ـغ ـن ــي (كـ ــان
يلعب في بيرامار البرتغالي) علمًا أن
االحـتــراف لم يعلن رسميًا في مصر
س ــوى بـعــد ال ـعــودة مــن املـشــاركــة في
إيـطــالـيــا .أم ــا منتخب كــوبــر الحالي
فيضم نـجــومــا كثيرين يلعبون في
دوريـ ـ ـ ـ ــات أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،أب ـ ــرزه ـ ــم مـحـمــد
ص ــاح م ــن ل ـي ـفــربــول ،مـحـمــد الـنـنــي
من أرسنال ،أحمد حجازي من وست
بروميتش ألبيون ،رمضان صبحي
م ــن س ـت ــوك س ـي ـت ــي ،وج ـم ـي ـع ـهــم فــي
ال ــدوري اإلنكليزي ،وآخــريــن .عندما
شاركت مصر في كأس العالم للمرة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ل ـ ــم يـ ـك ــن مـ ـحـ ـم ــد ص ــاح
ورم ـض ــان صـبـحــي وأح ـمــد حـجــازي
قــد ولـ ــدوا .وب ـعــد نـحــو ثــاثــة عـقــود،
ب ــات هـ ــؤالء رك ـي ــزة جـيــل ش ــاب أع ــاد
«الفراعنة» إلى املونديال .لكن لو أراد
املصريون توجيه الشكر إلى شخص
واح ــد فبالتأكيد هــو محمد صــاح،
الذي سجل هدف االنتصار في وقت
بدا أن كل شيء قد ينهار.
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تقول األسطورة إن الملك اإلغريقي «سيزيف» أغضب سادة األوليمب ،فحكموا عليه بالعذاب
األبدي :أن يحمل صخرة إلى قمة الجبل ،وفي كل مرة يقترب من القمة ،تسقط منه الصخرة إلى
الوادي .وكأن هذه األسطورة بحذافيرها تنطبق على العبقري «المنحوس» هيكتور كوبر ،المدير
الفني للمنتخب المصري لكرة القدم

مصري أكثر من المصريين
كوبر األرجنتيني ّ
يأكل الفتة ويصلي الجمعة مع الالعبين

أحمد ناصر حجازي
فــي حـيــاتــه الـيــومـيــة يـحـمــل «ك ــوب ــر» وجهًا
ً
صارمًا قليال ما تكسوه االبتسامة .لكنه
ُ
خ ـف ـيــف الـ ـظ ــل ي ـج ـي ــد ال ـس ـخ ــري ــة وتـ ـب ــادل
ال ــدع ــاب ــات .فــي عــالــم ال ـســاحــرة املـسـتــديــرة
ه ــو عـبـقــري اع ـت ــاد قـهــر املـسـتـحـيــل ،أثـنــاء
قيادته الفنية لألندية واملنتخبات متوسطة
املـ ـسـ ـت ــوى إل ـ ــى م ـن ـص ــات الـ ـتـ ـت ــوي ــج .لـكـنــه
املنحوس الذي ال يحمل الذهب بني يديه إال
فيما ن ــدر .يكتفي كــل م ــرة ب ــدور وصيف
الـبـطــل« .خـبــراتــي وذكــريــاتــي ُ سيئة فــي ما
يتعلق ب ـهــذا األمـ ــر ،ل ــذا فـلــن أع ـطــي محمد
صالح ّأية نصائح قبل نهائي دوري أبطال
أوروب ـ ـ ــا» .ب ـهــذه الـكـلـمــات املـقـتـضـبــة م ــازح
كوبر الصحافيني الذين طلبوا منه توجيه
نصيحة لجناح فريق ليفربول اإلنكليزي،
قبل أيام قليلة من خوضه املباراة النهائية
لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال
م ــدري ــد اإلس ـبــانــي حــامــل لـقــب النسختني
املاضيتني .كلمات تبدو عابرة والهدف منها
ُ
املزاح ،لكنها تلخص مسيرة كوبر في عالم
التدريب ،حيث لم ينجح خالل مسيرته التي
بدأت قبل ربع قرن ،سوى في الفوز بثالث
بطوالت فقط .تتجسد عبقرية األرجنتيني
كوبر ،في الوصول بهذه الفرق إلى منصات
التتويج بإمكانيات شبه مـعــدومــة مقارنة
بــاملـنــافـســن .وآخ ــر تـلــك ال ــرح ــات املــذهـلــة
هي مع املنتخب املصري التي بدأها بإعادة
الفراعنة إلى بطولة أمم أفريقيا بعد الغياب
ث ــاث ب ـط ــوالت مـتـتــالـيــة ،ف ــي سـيـنــاريــو لم
يتوقعه أشد املتفائلني ،ثم قيادته املنتخب
املصري لنهائيات كأس العالم للمرة األولى

م ـن ــذ  28سـ ـن ــة ،م ـح ـق ـقــا ح ـل ــم امل ـص ــري ــن
بالتواجد بــن كبار اللعبة الشعبية األولــى
في أكبر حدث رياضي في العالم بعدما كاد
مشجعو الفراعنة أن يفقدوا األمل.
ال ـع ـجــوز يـتـصــرف وك ــأن ــه م ــول ــود ف ــي أحــد
األحياء الشعبية املصرية .الذين ال يتابعون
كــرة الـقــدم قــد يظنون أن كــوبــر مــديــر فني
مـحـلــي ل ـل ـفــراع ـنــة .يـ ــردد الـنـشـيــد الــوطـنــي
املصري قبل كل مباراة .وصل األمر إلى ما
هو أعمق من ذلك :حضر املدرب األرجنتيني
خطبة الجمعة فــي املـسـجــد بــرفـقــة العبيه
وج ـهــازه امل ـع ــاون ،ع ــدة م ــرات ،خ ــال سفر
املنتخب املصري لخوض مباريات خارجية.
في مصر تخلى عن تحفظه وصرامته حني
قفز بالبدلة الرسمية في حــوض السباحة

أبو صالح

بفندق إقامة املنتخب كي يحتفل مع العبيه
بالفوز على منتخب غــانــا ،فــي التصفيات
املؤهلة ملونديال روسيا  ،2018كما شارك
في إعالن تلفزيوني لصالح إحدى شبكات
الـ ـه ــوات ــف امل ـح ـم ــول ــة ،ل ـي ـغ ـنــي ف ــي اإلعـ ــان
ويتناول «الفتة» وهي أكلة شعبية مصرية
شهيرة ،ليستحق لقب «مصري أكثر من
املصريني» .لكن ،في بلد مثل مصر ،اعتاد
أهله على السجال واملساجلة في «الكورة»،
لــم يسلم كــوبــر مــن االنـتـقــادات الــدائـمــة من
بـعــض الـجـمــاهـيــر وال ـن ـقــاد ،بـسـبــب طريقة
اللعب الدفاعية والتي تتصادم مع قناعات
املصريني املحبني لكرة القدم الجميلة ،التي
ميزت «منتخب الساجدين» مع املعلم حسن
شحاتة من  2006ـ  2010والذي فاز بثالث
كؤوس قارية متتالية .لكن ،هل يمكن اللعب
اآلن بطريقة مشابهة؟ «أتناول دواء ضغط
ال ــدم ،بسبب التوتر ال ــذي أعــانــي منه جــراء
االن ـت ـق ــادات ،الـحـيــاة مليئة بــاإلج ـهــاد ،لكن
اإلجهاد الذي واجهته ،من أجل الوصول إلى
كــأس العالم ،هو األصـعــب» .هــذا التصريح
األبـ ــرز لـكــوبــر عـقــب ال ـتــأهــل إل ــى مــونــديــال
روسيا ،ردًا على أسئلة الصحافيني حول
تـعــامـلــه م ــع االن ـت ـق ــادات الـعـنـيـفــة عـقــب كل
تـعـثــر للمنتخب تـحــت ق ـيــادتــه ،مــع اتـهــامــه
ب ــأن ال ـفــراع ـنــة أص ـب ـحــوا مـنـتـخــب «بــاصــي
لصالح» وهو سيكمل املهمة بجهد فردي.
وهو ما رد عليه كوبر بأنه من املستحيل أن
يستطيع صالح وحده إنجاز املهمة ولكنها
جهود زمالئه الالعبني والجهاز الفني .وهو
ما أكده محمد صالح نفسه في تصريحات
صحافية حني قال ردًا على االنتقادات التي
يواجهها كوبر« :نتائجه تتحدث عنه».

كوبر في سطور

( أ ف ب)

بـ ـ ــدأ ك ــوب ــر ال ـ ـتـ ــدريـ ــب مـ ــع ف ــري ــق
هـ ـ ــوراكـ ـ ــان األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ،الـ ــذي
استمر معه ملدة عامني ،ثم انتقل
إلـ ـ ــى الن ـ ـ ــوس األرج ـن ـت ـي ـن ــي ع ــام
 1995وق ــاده لتحقيق لقب كأس
كونميبول .ثم رحل إلى إسبانيا
عام  1997لتدريب ريال مايوركا
الذي حقق معه لقب كأس السوبر
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي عـ ـ ــام ُ .1998ويـ ـع ــد
هيكتور كوبر ،أحد أبرز املديرين
ال ـف ـن ـيــن ف ــي ت ــاري ــخ األرج ـن ـت ــن،
حيث أنـهــى مسيرته كــاعــب في
مركز قلب الدفاع عام  1992بعد
مسيرة احترافية طويلة بدأت عام
 ،1976لينطلق بعدها في مشواره
ال ـتــدري ـبــي ال ـحــافــل .وس ــرع ــان ما
قاده تألقه لتولي تدريب فالنسيا
فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة مـ ـ ــن  1999ح ـتــى
 ،2001ح ـي ــث ق ـ ــاد ال ـخ ـفــاف ـيــش
ل ـل ـقــب كـ ــأس ال ـس ــوب ــر اإلس ـبــانــي
ومركز الوصيف في دوري أبطال
أوروبــا مرتني متتاليتني ،وهــو ما
دفــع إدارة العمالق اإليطالي إنتر
مـيــانــو لـلـتـعــاقــد م ـعــه ،حـيــث قــاد
الفريق في الفترة من  2001إلى
 ،2003ونافس على لقب الــدوري
اإليطالي حتى األسابيع األخيرة
لكنه خسر اللقب .وعاد كوبر عام
 2004إلــى ريــال مايوركا ثــم إلى
ري ــال بيتيس عــام  ،2007وتنقل
في الفترة من  2008حتى ،2014
بـ ــن ريـ ـ ـ ــال ب ـي ـت ـي ــس اإلسـ ـب ــان ــي،
وبـ ـ ــارمـ ـ ــا اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،وم ـن ـت ـخ ــب
جـ ــورج ـ ـيـ ــا ،وأري ـ ـ ـ ــس الـ ـي ــون ــان ــي،
ورايـسـنــج سانتاندير اإلسباني،
وأوردو سبور الـتــركــي ،والوصل
اإلم ــارات ــي ،قبل أن يتولى تدريب
املنتخب املصري عام .2015

