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م���خ���ت���رع ال���ل���ي���ب���رو ال���ع���ص���ري ب���ال���ك���رة ال���م���ص���ري���ة ..وم����ؤس����س م����درس����ة ال���م���داف���ع ال���ه���داف

إبراهيم يوسف «الغزال اأسمر» ..وأستاذ بمدرسة «الفن والهندسة»
❞ «ال�����������ك�����������رة ال������������ش������������راب» أك������س������ب������ت������ه ال���������م���������ه���������ارات اأس������اس������ي������ة
❞ ن�������ادي «ال����ت����رس����ان����ة» ش���ه���د ب����داي����ة م���س���ي���رت���ه ال���رس���م���ي���ة م����ع ال���م���س���ت���دي���رة

❞ نال لقب
أفضل مدافعي
القارة السمراء
في جوائز
«فرانس فوتبول»
1984
❞مواجهة
زامبيا شهدت
بداية الغزال مع
المنتخب المصري
❞قاد أفضل
مدرسة دفاعية
للزمالك على مر
تاريخه
❞ الرباط
الصليبي وضع
حدا لمسيرة
زاخرة باإنجازات
❞ اعتزل أمام
منتخب الكويت
 91بمشاركة
نجم الكاميرون
روجيه ميا
❞ فاز مع
مدرسة الفن
والهندسة
بالكأس
اأفروآسيوية..
عام 88

الغزال الأ�سمر اإبراهيم يو�سف عو�ض
اه محمد ،اب��ن حي اإ مبابة المولود في
ا لأ ول من يناير  ،1959ب��د اأ ت عاقته
بكرة القدم من خ��ال دورات «الكورة
ال�سراب» التي كان ينظمها �سقيقه الأكبر
�سيد يو�سف الذي لعب فيما بعد لنادي
ال��ت��ر���س��ان��ة ،ل��م ي��ت��ج��اوز اإب��راه��ي��م عامه
العا�سر قبل اأن ين�سم لفريق �سارعهم في
دورات «الكورة ال�سراب» التي تعلم من
خالها مهارات الكرة الأ�سا�سية واأ�سول
الحرفنة حتى بلغ عامه الرابع ع�سر �سنة
 1973فقرر خو�ض اختبارات نا�سئين
نادي الزمالك ،وتجاوزها بنجاح باهر
مع دفعة �سمت ن�سر اإ براهيم و�سعيد
الجدي و اأ�سماء اأخ��رى لمعت في حقبة
الثمانينات ،كان اإبراهيم يو�سف وقتها
�سخ�ض اأ خ��ر ،مراهق ق�سير وموهوب
يلعب في و�سط الملعب المدافع ،يحكي
ن�سر اإبراهيم زميله في الفريق اأن الغزال
لعب اأ ول مباراة له في قطاع النا�سئين
اأمام الأهلي وفاز الزمالك يومها بهدفين
مقابل ل�سيء �سنعهما اإبراهيم يو�سف!

❞ ي���دي���ن ل��ل��ي��وغ��وس��اف��ي ف��اس��وف��ي��ت��ش ب��ت��ط��وي��ر م���س���ت���واه ..ح��ت��ى أص���ب���ح أح����د ه���داف���ي ال��زم��ال��ك
❞  77م����ب����اراة دول����ي����ة خ���اض���ه���ا م����ع «ال����ف����راع����ن����ة» ..ت���وج���ه���ا ب���اق���ت���ن���اص ك�����أس أم�����م إف���ري���ق���ي���ا 86
الفريق اأول
ولم يحتج الغزال أاكثر من � 5سنوات فقط
كي يت��م ت�سعيده للفري��ق الأول عام 1978
ويكمل القدر لعبت��ه باأن يك�س��ر الزمالك في
نف�س المو�سم احت��كار الدوري لاأهلي خال
موا�سم ال�سبعينيات ،ليت��وج بطا للمو�سم
ولو بهدف اعتباري معلنا بداية حقبة جديدة
لمدر�سة الفن والهند�سة ب�سخ دماء �سابة في
�سرايين فريق يحكمه المعلمين فاروق جعفر
وح�سن �سحاتة.

طريقة جديدة
ب��داأت الك��رة تع��رف طريق��ه ،2-5-3
ولهذا كان لب��د من وجود مداف��ع ثالث يبد أا
�س��ناعة اللعب من منطقة الج��زاء ويغطي
على تحرطات المدافعين وظهيري الجنب،
لم يكن اخت��راع هذا المركز اأمرا �س��ها اإل اأن
إابراهيم يو�س��ف الاعب ال�س��اب كان أاف�سل
من �سغله في �سنواته الأولى ،بل اإن «الغزال
الأ�س��مر» طور ه��ذا المرك��ز واأ�س��بح ناظرا
لمدر�س��ة زملكاوية اأنجبت فيما بعد ن�سخا
من المواهب ت�س��بهه في طريقة اللعب مثل
اأ�سرف قا�س��م و�سامي ال�سي�س��يني ومعتمد
جمال ،واأ�س��بح المدافع الحريف «�سناعة
زملكاوية» خال�سة.
يحك��ي إا براهي��م يو�س��ف ع��ن ه��ذه
المرحلة قائا�« :سنة  83جاء تولى تدريبنا
اليوغو�سافي «فا�سوفيت�س» ،وهذا الرجل هو
�سبب تطور اأدائي ،حيث حولني ل� «ليبرو»
هداف من خال تقدمي في الكرات العر�سية،
كان يدربن��ي اأن��ا وط��ارق يحيى �س��اعتين
اإ�سافيتين ،هو يرفع واأنا األعب بدماغي حتى
اأ�سبحت اأحد هدافي الفريق ،ثم اأديت نف�س
الدور في المنتخب الوطني.

مشواره مع المنتخب
ان�سم اإبراهيم يو�سف لمنتخب م�سر عام
 1980في مباراة اأمام زامبيا في ت�سفيات
دورة ا أللعاب لي�ستمر م�سواره مع المنتخب
ل���  77مب��اراة دولي��ة ،ف��از خاله��ا بكاأ���س
الأم��م الإفريقية  ،86وذهبي��ة دورة الألعاب
الإفريقي��ة ،وفي ع��ام  84فاز بلقب اأف�س��ل

مداف��ع ف��ي اإفريقيا �س��من ا�س��تفتاء جوائز
«فران�س فوتبول» ،يقول التاريخ أان الخطيب
اأول لعب م�س��ري يف��وز بجائ��زة الفران�س
فوتبول كاأف�س��ل لعب في الق��ارة ولكننا لم
نتوق��ف طويا أام��ام التاريخ عندم��ا أاكد أان
اإبراهي��م يو�س��ف تر�س��ح لها كثاني اأف�س��ل
لعب في القارة عام  84وثالث اأف�س��ل لعب
اأي�سا عام  85بل وكان المدافع الوحيد الذي
ناف�س على نيل اللقب و�سط اأباطرة اإفريقيا
من المحترفين في الدوريات ا ألوروبية.

الغزال ..اأفضل
فاز اإبراهيم يو�سف مع الزمالك ببطولة
ال��دوري اأع��وام  ،88-84-83-78ولك��ن
يعد مو�س��م  83هو اأف�س��ل موا�س��م اإبراهيم
يو�س��ف حي��ث ل��م ي�س��كن �س��باك الزمال��ك
�س��وى  3أاه��داف أاحدها م��ن �س��ربة جزاء،
كتبت ال�سحافة وقتها عن الدفاع الحديدي
لمدر�سة الفن والهند�س��ة وقال الناقد الكبير
نجيب الم�س��تكاوي اأن الزمالك يملك اأحرف
مدافع في تاريخ الكرة الم�سرية ،هو اإبراهيم

يو�سف الأ�سمر ذو القوام الفارع الذي ي�سبه
الغ��زال في الملع��ب فاقترن لق��ب «الغزال»
باإبراهيم وهتف به جمه��ور الدرجة الثالثة
و أا�سبح «الغزال ا أل�سمر» ،يقول طارق يحيى
عن اأداء اإبراهيم يو�سف :اأي ظهير لعب الى
جوار اإبراهيم يو�سف كان مطمئنا «لظهره»،
كنت اأتقدم لألعب الكرات العر�سية واأنا على
يقين اأن اإبراهيم يو�سف يدير الخط الخلفي
كقائد محن��ك ،ل مجال للخط�� أا والغريب أانه
تمتع بهذه الموا�س��فات منذ �س��غره ،ولكن
مع بداية مو�س��م  84تحول اإبراهيم يو�سف
له��داف ،بداأ يتق��دم ويحرز الأهداف براأ�س��ه
ثم فوجئنا به �س��انع األع��اب متاأخر يحول
الكرة من منت�سف الملعب لت�سبح بين قدمي
المهاجم اأمام المرمى ،لم اأر في حياتي مدافعا
بعقلية وموهبة اإبراهيم يو�سف.

موسم سيئ
و�س��هد الزمالك مو�س��ما �س��يئا ،1988
حيث هزم من التح��اد ال�س��كندري اعقبتها
نك�سة الخم�سة �سفر اأمام اأ�سانتي كوتوكو في

كوما�سي ،واأقالت الإدارة المدرب النجليزي
باركر وجاء ع�س��ام بهيج ومعه م�ساعدين
فاروق جعفر ومحمود الخواجة ،حدثت طفرة
في اأداء الزمالك وكاأن المارد اأفاق مجددا من
�س��باته و أاح��رز إابراهيم يو�س��ف العديد من
الأهداف في مو�سم هو الأقوى للزمالك حيث
فاز بالدوري وكاأ�س م�س��ر ،ليكم��ل اإبراهيم
يو�س��ف م�س��يرة الألقاب مع الزمالك والتي
ت�س��م بطولتين اإفريقيتين عام��ي ،86-84
وك أا�س إافرو آا�س��يوي عام  ،88وك أا�سي م�سر
عامي .88-79

اعتزال إجباري
و�س��ع الرباط ال�س��ليبي حدا لم�سيرة
«الغزال ا أل�سمر» في الماعب ،حيث وخال
الت�سفيات الم ؤوهلة لك أا�س العالم  90أا�سيب
اإبراهيم يو�س��ف بقطع في الرباط ال�سليبي
خال مباراة مدغ�س��قر ،كانت هذه الإ�سابة
وقته��ا كلم��ة النهاية ف��ي م�س��وار اأي لعب
يتعر�س لها ،خ�سع اإبراهيم يو�سف للعاج

عام��ا كام��ا ولكنه ل��م يق��در عل��ى العودة
للماع��ب باأقل من م�س��تواه المعهود ،ولهذا
نظم ف��ي ع��ام  1991مب��اراة اعتزال��ه بين
منتخبي م�سر والكويت وجاء �سديقه نجم
الكاميرون روجيه ميا لي�سارك في مهرجان
العتزال ،لعب اإبراهيم يو�سف  25دقيقة قال
بعدها ميا :حزين لعتزال اإبراهيم يو�سف،
مازالت قدماه تحمل نف�س المهارة والموهبة
ولكن ا إل�سابة اللعينة حرمتنا من ا�ستمرار
م�سوار نجم كبير.
ول��م تتوق��ف م�س��يرة الغزال ب��ل خدم
الزمالك مدربا واإداريا عقب اعتزاله مبا�سرة
فتولى تدريب فريق النا�سئين تحت  15عاما
ليقدم للفري��ق الأول نجوما مثل عبد الواحد
ال�سيد ومحمد اأبو العا ،وعندما تولى اإدارة
قطاع النا�سئين اكت�س��ف اأحمد ح�سام ميدو
وقدمه للفريق الأول في مو�سم  ،2000حيث
طلب م��ن اأوتوفي�س��تر وقتها اأن ي�س��رك هذا
الاعب ال�س��اب الذي تنباأ له باأن يكون اأهم
هدافي الكرة الم�سرية.

ااحترام
م�س��وار إابراهيم يو�س��ف يحمل عنوانا
عري�س��ا هو «الحترام» وه��ذه الكلمة كانت
مبرره الوحيد إلعان ا�س��تقالته على الهواء
م��ن مجل���س اإدارة الزمال��ك بقي��ادة ممدوح
عبا�س عام  ،2012كانت الجماهير قد هتفت
�س��د الإدارة ف��ي المدرج��ات ب�س��بب �س��وء
النتائج بعد اأن اأعلن ح�س��ن �سحاتة المدير
الفن��ي للفري��ق ا�س��تقالته ب�س��بب تدخات
مم��دوح عبا�س و�س��وء اإدارته لمل��ف الكرة،
ولم ي�س��لم اأي ع�س��و اأو لع��ب اأو مدرب من
لعنات الدرجة الثالثة وعلى راأ�سهم اإبراهيم
يو�س��ف الذي علق قائ��ا خال ا�س��تقالته :
« تلقيت طعن��ة كبيرة م��ن الجماهي��ر التي
�سنعت ا�سمي و أاخل�ست لها طوال م�سواري،
احترامي لذاتي ولنف�سي كان و�سيظل �سعاري
في الحياة ولهذا اأعلن ا�ستقالتي من مجل�س
اإدارة الزمالك لأننا خذلنا هذه الجماهير».

