
عماد غازي

يقف امل��درب الكويتي األشهر، محمد إبراهيم، 
أمام العقبة األصعب في مسيرته التدريبية، وذلك 
عندما يتولى مهمة قيادة العربي، اعتبارا من 5 

أغسطساملقبل، وملدة موسم كامل.
ويعتبر امتحان العربي هو األص��ع��ب، رغم 
النجاحات التي حققها املدرب امللقب ب�«اجلنرال«، 
في مسيرته التدريبية، س��واء مع القادسية أو 

الكويت.
كما قاد إبراهيم املنتخب الكويتي في السابق 
وحقق جناحات كبيرة، جعلته يتربع على عرش 
املدربني في الكويت، من حيث ع��دد األلقاب في 

خزائنه.
وتنتظر »اجلنرال« مواجهة مع جماهير النادي 
العربي املتعطشة للقب الدوري، الغائب منذ 15 

عاما.
ك��م��ا ينتظره ق���رار ح��رم��ان »األخ���ض���ر« من 
ال��ت��ع��اق��دات، م��ا يحتم عليه االكتفاء ب���األوراق 

املوجودة في الوقت احلالي.
واأله���م م��ن ذل��ك، ال يجد »اجل��ن��رال« أرضية 
صلبة داخل إدارة النادي العربي، في ظل انقسام 
كبير باملجلس، وذلك في ظل كونه محسوبا على 

رئيس النادي، جمال الكاظمي، وجبهته.
وب��دأ إبراهيم، املولود في السابع من فبراير 
1962، مشواره في عالم التدريب بعد مسيرة 
م��ش��رف��ة بقميص امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت��ي ون���ادي 

القادسية.
وعمل في موسم 1998/1997 مساعدا للمدرب 

البرازيلي للقادسية، باتريسيو.
وساعد الفريق وقتها على الفوز بكأس ولي 
العهد، في النهائي الشهير أم��ام الساملية، حيث 

انتصر القادسية )4-3( بالهدف الذهبي.
وفي موسم 1999/1998 عمل محمد إبراهيم 
مساعدا للمدرب ال��ب��رازي��ل��ي، ج��ورف��ان فييرا، 
ليساعد القادسية على ال��ف��وز بلقب ال���دوري 
1999/1998، وبعدها خاض جتربته التدريبية 

األولى مع الناشئني في النادي.
أما في يناير من عام 2000، فقد استعان به 

القادسية لكي يقوده في بطولة ك��أس اخلليج 
لألندية، وبالفعل استطاع حتقيق اللقب، كما 

حصل على لقب أفضل مدرب في البطولة.
وعاد »اجلنرال« بعد ذلك إلى تدريب الناشئني، 
وفي موسم 2001/2000 حقق بطولتي مرحلة 
حتت 19 سنة، حيث فاز بالدوري العام وكأس 

االحتاد.
وفي موسم 2002/2001 عمل محمد إبراهيم 
م��درب��ا لفريق حت��ت 19 سنة، ومساعدا مل��درب 

الفريق األول، الهولندي وليام لوشيوس.
واستطاع إبراهيم أن يفوز مع فريق حتت 19 
سنة بلقب ال��دوري العام، وساعد الفريق األول 

على الفوز بلقب كأس ولي العهد.
وف��ي موسم 2003/2002، مت تعيني محمد 
إبراهيم مديرا فنيا للقادسية، واستطاع أن يحصد 
3 بطوالت في موسمه األول، واستمرت جناحات 

»اجلنرال« مع القادسية.
وم��ع منتخب الكويت، استطاع »اجل��ن��رال« 
انتشال األزرق من املركز األخير في تصفيات 
أوملبياد أثينا 2004، وكاد أن يتأهل إلى النهائيات، 
لوال تعادله في املباراة األخيرة مع عمان بدون 
أهداف. وبعدها قاد املنتخب في كأس آسيا 2004، 
وحقق نتائجا مقبولة، جعلته -رغم ابتعاده في 
نهاية التصفيات- الورقة الرابحة في أصعب 

األوقات.
وفي محطة مغايرة، تولى »اجلنرال« تدريب 
الساملية في عام 2008، وقدم عروضا قوية، ما 
فتح أمامه الباب للتعامل باحترافية بعيدا عن 

انتمائه للقادسية.
ذهب »اجلنرال« بعد ذلك إلى ن��ادي الكويت، 
الغرمي التقليدي في السنوات ال�10 األخيرة 

للقادسية.
وبعد موسم ونصف من النجاحات مع الكويت، 
حيث اس��ت��ع��اد »األب��ي��ض« لقب ال����دوري، خلد 
»اجلنرال«، وملدة موسم، إلى الراحة، قبل أن يعود 
في مفاجأة من العيار الثقيل عبر بوابة العربي، 
الغرمي احلقيقي للقادسية، على مر تاريخ الكرة 

املدرب الوطني محمد إبراهيمالكويتية.
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تعادل الزمالك املصري مع الفتح الرباط املغربي 
2-2، في مباراة مثيرة ضمن منافسات املجموعة الثانية 

للبطولة العربية، على إستاد اإلسكندرية.
وافتتح مل��ني دياكيتي التهديف لصالح الفتح في 

الدقيقة 8 على بداية الشوط األول.
وقبل نهاية الشوط األول، استطاع مهاجم الزمالك 
باسم مرسي من إحراز هدف التعادل من منطقة اجلزاء 
في الدقيقة 43، وبعدها استطاع جنم الزمالك األول 
شيكاباال من إحراز هدف التقدم من تسديدة صاروخية 

سكنت مرمى الفتح.
وفي الوقت القاتل استطاع دياكيتي تسجيل هدف 

التعادل للفتح لتنتهي املباراة بالتعادل اإليجابي 2-2.
وبات رصيد كل فريق نقطة واحدة، وهو نفس موقف 

النصر السعودي والعهد اللبناني بعد تعادلهما 1-1.
وسيلعب ال��زم��ال��ك م��ع العهد، ويلتقي الفتح مع 
النصر األربعاء املقبل، ضمن منافسات اجلولة الثانية 

للمجموعة الثانية.

إيناسيو: لست ساحرا
شعر مدرب الزمالك املصري، البرتغالي أوغوستو 
إيناسيو، بغضب ع��ارم بعد تعرضه النتقادات عقب 
استقبال هدف قرب النهاية والتعادل 2-2 مع الفتح 
الرباطي املغربي، في بداية مشوار الفريقني بالبطولة 

العربية لألندية لكرة القدم األحد.
وعانى الزمالك من ضربة مبكرة بعد إصابة اجلناح 
أحمد رفعت، وأشرك إيناسيو إبراهيم عبداخلالق العب 
الوسط العائد للفريق بعد فترة إعارة، واشتكى املدرب 
البرتغالي من رحيل اجلناحني مصطفى فتحي وستانلي 

أوهاوتشي إلى الدوري السعودي دون توفير البديل.
وقال إيناسيو في مؤمتر صحافي: »كانت لدينا بعض 
الصعوبات قبل املباراة، وكنا منلك جناحني فقط، أصيب 
أحدهما وهو رفعت ولم أجد بديال. ال ميكن أن أطلب من 

الالعبني أكثر من ذلك. لست ساحرا«.
وأضاف »ال أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك بالالعبني 
املتاحني لدي وإذا كنتم تطلبون املزيد فأنا لست الرجل 

املناسب لذلك. لست ساحرا«.
وتابع: »لست أنا الذي أبيع الالعبني. لست أنا املخطئ 
فأنا ال أبيع الالعبني. أكرر من جديد أنا لست ساحرا وال 

أستطيع أن أحول العبا إلى مركز اجلناح«.
ورفض إيناسيو احلديث عن فرص الزمالك في الفوز 

بلقب البطولة العربية، وقال: »حاليا ال أملك العبا في 
مركز اجلناح سوى شيكاباال«.

وبات رصيد الزمالك والفتح نقطة واحدة وهو نفس 
موقف النصر السعودي والعهد اللبناني بعد تعادلهما 

1-1 في املجموعة الثانية.
وسيلعب ال��زم��ال��ك م��ع العهد، ويلتقي الفتح مع 
النصر األربعاء املقبل، ضمن منافسات اجلولة الثانية 

للمجموعة الثانية.
ويتأهل متصدر كل مجموعة فقط بشكل مباشر إلى 
نصف نهائي البطولة، إضافة إلى أفضل فريق يحتل 

املركز الثالث في املجموعات ال�3. 

تعادل النصر السعودي مع العهد اللبناني 
و تعادل النصر السعودي مع العهد اللبناني 1-1، في 
مباراة مثيرة ضمن منافسات املجموعة الثانية للبطولة 

العربية، على إستاد اإلسكندرية.
وافتتح يحيى الشهري التهديف لصالح النصر بعد 
مرور 37 دقيقة على بداية الشوط األول، مستغال متريرة 

مميزة من زميله الفريدي.
ومع بداية الشوط الثاني، استطاع العهد تسجيل 
هدف التعادل في الدقيقة 49 عن طريقه العبه السنغالي 

ديوب. 
وطالب العب النصر، أحمد الفريدي، احلصول على 
ركلة ج��زاء بعد سقوطه في املنطقة عقب تدخل مدافع 
العهد حسني دقيق، لكن احلكم واصل اللعب قبل أقل من 

10 دقائق على نهاية الوقت األصلي.
وب��ات رصيد كل فريق نقطة واح��دة في املجموعة 
الثانية، التي تضم أيضا الزمالك امل��ص��ري، والفتح 

الرباطي املغربي.

األهلي لتصحيح املسار
من جانبه تعهد م��درب األهلي املصري، بتصحيح 
األخ��ط��اء التي كلفته اخل��س��ارة بهدف دون رد، أم��ام 
الفيصلي األردن���ي، في افتتاح مشوارهما بالبطولة 
العربية لألندية لكرة القدم، املقامة حاليا في القاهرة 

واإلسكندرية.
وتسبب خطأ دفاعي ف��ادح، في خسارة األهلي على 
أرضه أمام الفيصلي، يوم السبت، بعدما حاول املدافع 
محمد جنيب، إع���ادة ك��رة إل��ى زميله احل���ارس محمد 

الشناوي، لكنه مررها قصيرة لينقض عليها يوسف 
الرواشدة، العب الفيصلي، ويضعها بسهولة في املرمى 

في الدقيقة 55.
وسيلتقي األهلي اليوم الثالثاء، مع الوحدة االماراتي، 
ال��ذي خسر في مباراته األول��ى أم��ام نصر حسني داي 
اجل���زائ���ري، ح��ي��ث ي��ح��ت��اج ال��ف��ري��ق امل��ص��ري للفوز، 
لالستمرار في املنافسة على بطاقة التأهل للدور قبل 

النهائي.
وسيلتقي حسني داي، مع الفيصلي، على ص��دارة 

املجموعة األولى حيث ميلك كل منهما 3 نقاط.
وسيواصل أحمد أيوب، املدرب املساعد، قيادة األهلي، 
في غياب حسام البدري، ألسباب عائلية، وأكد أيوب، أنه 
سيجري عدة تغييرات لتحقيق االنتصار، أبرزها عودة 
القائد حسام غالي، إلى خط الوسط على حساب أكرم 

توفيق، والدفع مبحمد هاني في مركز الظهير األمين، 
بدال من باسم علي، واالعتماد على املغربي وليد أزارو، 
املنضم حديثا في خط الهجوم من بداية املباراة، بدال من 

عمرو جمال.
وظهر أزارو، بشكل جيد عندما شارك بديال في الشوط 

الثاني أمام الفيصلي.
ووعد أيوب جماهير األهلي، بتعويض اخلسارة أمام 

الفيصلي، بالفوز على الوحدة ثم على نصر حسني داي.
وأض���اف ملوقع األه��ل��ي ال��رس��م��ي: »أث��ق ف��ي ق��درات 
الالعبني، ونسعى إلى مصاحلة اجلماهير، والفرصة 

أمامنا للتعويض والتأهل للدور قبل النهائي«.
وت��اب��ع: »ت��وق��ي��ت إق��ام��ة البطولة العربية بني 
املواسم صعب ج��دا، ولذلك قرر األهلي عدم إشراك 
جميع الالعبني في البطولة، خاصة أن الفريق مقبل 

على خوض منافسات دور الثمانية في دوري أبطال 
أفريقيا، باإلضافة إلى ال��دور نصف النهائي لكأس 

مصر«.
من جانبه طالب سيد عبد احلفيظ، مدير الكرة باألهلي 
جميع الالعبني بااللتزام بالتعليمات، حتى ال يتعرضوا 

لعقوبات مشددة.
وك��ان عبد احلفيظ، وقع عقوبة مالية ضخمة على 
عماد متعب مهاجم الفريق قدرها 200 ألف جنيه مصري، 
بداعي رفضه اإلحماء للمشاركة بديال أمام الفيصلي، 
كما وقع عقوبة مالية على صالح جمعة، صانع اللعب، 

بسبب غيابه عن التدريب بدون إذن.
ويتأهل متصدر املجموعة فقط بشكل مباشر إلى 
الدور قبل النهائي، إضافة إلى أفضل فريق يحتل املركز 

الثاني في املجموعات الثالث.

الزمالك يسقط بفخ التعادل أمام الفتح الرباط املغربي في البطولة العربية

فرحة باسم مرسي وشيكاباال بعد تسجيل هدف التعادل للزمالك

»اجلنرال« في حتٍد جديد مع العربي املوسم املقبل

سببان وراء عقوبة األهلي 
املصري لعماد متعب

عاقب النادي األهلي مهاجمه عماد متعب بغرامة مالية كبيرة، 
بداعي رفضه تنفيذ تعليمات اجلهاز الفني خالل مباراة انتهت 
بخسارة الفريق على أرض��ه أم��ام الفيصلي األردن��ي 0-1، في 

افتتاح مشوارهما في البطولة العربية لالندية.
وقال مدير الكرة في األهلي سيد عبد احلفيظ، ملوقع النادي 
اإللكتروني: »مت توقيع عقوبة مالية كبيرة على عماد متعب نظرا 
ملا بدر منه خالل مباراة الفيصلي األردني باجلولة األولى من دور 

املجموعات بالبطولة العربية«.
وأضاف: »متعب ارتكب خطأين خالل مباراة الفيصلي، األول 
عدم تنفيذه تعليمات اجلهاز الفني بإجراء تدريبات اإلحماء مع 
الالعبني البدالء خالل املباراة، والثاني خروجه لوسائل اإلعالم 
والتصريح لها عقب املباراة في ظل قرار احلظر اإلعالمي على 
جميع العبي الفريق«. وأشار مدير الكرة باألهلي، إلى أن العقوبة 
تأتي سعيا لفرض حالة من االلتزام واالنضباط والهدوء، نظرا 
ألهمية املرحلة التي مير بها األهلي ومنافسته على لقب البطولة 

العربية وكأس مصر وبطولة دوري أبطال افريقيا«.

مهاجم منتخب زميبابوي 
يقترب من الساملية

دخل نادي الساملية في مفاوضات جادة مع رونالد شيتيو، 
العب كابس يونايتد، ومنتخب زميبابوي، للتعاقد معه خالل 
فترة االنتقاالت اجلارية. ويبحث الساملية عن التعاقد مع مهاجم 
قوي بعد ضياع صفقة أريستيد بانسيه، مهاجم منتخب بوركينا 
فاسو، ال��ذي انضم إلى املصري البورسعيدي، ملدة موسمني. 
وقالت مصادر : إنَّ »إدارة الساملية ُتسارع مفاوضاتها مع شيتيو 

ليكون بديال لبانسيه«.
وطالب اجلهاز الفني للساملية بقيادة عبدالعزيز حمادة، إدارة 
النادي بتسريع املفاوضات مع شيتيو، ملا يتمتع به الالعب من 

إمكانيات فينة تؤهله ألن يكون صفقة املوسم للسماوي.
ة وأن  كما يخشى اجلهاز الفني من ضياع صفقة الالعب، خاصَّ
األهلي طرابلس الليبي، دخل طرفا في الصراع على ضمه. وأشارت 
ل الدوري  املصادر إلى أنَّ »الالعب الزميبابوي، 25 عاما، ُيفضِّ
الكويتي على الليبي، وطلب 600 ألف دوالر على 3 مواسم«. يذكر 
أنَّ الساملية، جنح في الظفر ب�3 صفقات هذا الصيف؛ حيث جدَّد 
عقد األردن��ي عدي الصيفي للموسم السادس على التوالي، كما 

استقطب الكاميروني روجيه، والسوري أحمد ديب.

النصر يدعم صفوفه بضم أحمد حواس
جنح نادي النصر في دعم صفوفه بالتعاقد مع العب 
اجلهراء والصليبخات السابق أحمد حواس خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية احلالية.
ووقع حواس للعنابي في صفقة انتقال حر ملدة موسم 
واح��د قادما من الصليبخات ال��ذي لعب له في املواسم 

السابقة.
ويعد ح��واس إضافة كبيرة خلط الوسط في نادي 
النصر، حيث من املتوقع أن يحقق جناحا كبيرا في 
حضور املدرب ظاهر العدواني املقتنع كثيرا بإمكانات 

حواس.
من جانبه متنى ح��واس على حسابه عبر »تويتر« 
التوفيق في مهمته اجلديدة وأن يكون عند حسن الظن، 

مقدما شكره للمدرب ظاهر العدواني على ثقته.
وفي نفس السياق اقترب النصر من الالعب السوري 

يوسف القلفا على حساب مواطنه محمود البحر.
جدير بالذكر أن نادي النصر يسعى جاهدا لتجهيز 
فريقه بصورة قوية، من أجل حصد البطوالت السيما أنه 

أحمد حواسحصد املركز الثالث في املوسم املنقضي.
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