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رياضة /

شّنا ھجوماً كاسحاً على مؤيدي النظام من الوسط الرياضيّ  

إع1مّيان رياضّيان بارزان يطالبان بتنّحي مبارك عن السلطة 

شّن اثنان من أبرز اAع1ميين على الساحة المصرية ھجوماً كاسحاً على النظام القائم، حيث طالبا بتنّحي الرئيس حسني مبارك

عن السلطة، ومغادرة كل رموز الفساد مواقعھم، على رأسھم رئيس اAتحاد المصري لكرة القدم سمير زاھر.

القاھرة: طالب كل من د.ع5ء صادق ونادر السيد بإسقاط النظام

القائم عبر مشاركتھما في المظاھرات التي إندلعت في 25 يناير/كانون

الثاني الماضي، التي Q تزال مستمرة حتى اللحظة.

يأتي ھذا الموقف الرافض Wستمرار النظام مخالفاً لرأي غالبّية الوسط

الرياضي من صحافيين وإع5ميين ومدربين وQعبين، الذي يطالب

ببقاء الرئيس المصري لنھاية فترة وQيته الحالية، والتي تستمر حتى

سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان الناقد الرياضي ع5ء صادق قد ُفصل من العمل في قناة النيل

الرياضية، التي تتبع للحكومة، بعد تعّرضه لوزير الداخلية حبيب العادلي – الذي أقيل من منصبه قبل أيام - حيث حّمله مسؤولية

تعرض قوات اbمن المصرية للضرب من قبل مشجعي الترجي الرياضي التونسي في مباراة ذھاب نصف نھائي دوري أبطال

افريقيا في إستاد القاھرة الدولي.

وقال اWع5مي المثير للجدل في تصريحات لصحيفة "النھار" الجزائرية إنه يتوّجه بصفة يومّية إلى ميدان التحرير من أجل شحذ

عزيمة الشباب المتعصمين، مؤكداً إستمرار اWعتصام حتى رحيل النظام الفاسد، حسب قوله.

ووصف صادق رئيس اWتحاد المصري لكرة القدم سمير زاھر ومدرب المنتخب حسن شحاته بأنھما "ذنبا" نظام مبارك، مطالباً في

الوقت نفسه برحيلھما عن منصبّيھما bنھما "رموز" النظام الحالي. كما نفى صادق وصف Qعبي منتخب الفراعنة بأنھم منتخب

"مبارك".

وواصل صادق ھجومه الكبير على زاھر وشحاته، مندداً بوصفھما شباب "الثورة" بأنھما خونة وأدوات تستعملھا أطراف خارجية

لزعزعة إستقرار مصر. ولم يسلم اWع5م المصري من ع5ء صادق، حيث قال للصحيفة الجزائرّية نفسھا "لقد ظھر على حقيقته

من خ5ل إعتراف البعض بأنه كان مسيراً على غرار ھجومھم الشنيع على الجزائر ورموزھا؟".

على صعيد متصل، حّمل اWع5مي المصري نادر السيد

النظام الحالي زرع الفتنة بين أطياف الشعب المصري.

وقال حارمي مرمي اbھلي والزمالك السابق في تصريحات

bحد المواقع الرياضّية المصرية من داخل ميدان التحرير

إنه شارك في المظاھرات كمواطن مصري من أجل رسم

مستقبل أفضل لـ"أم الدنيا" بعدما انتشر الفساد في النظام.

ويعمل السيد حالياً في قناة النادي اbھلي القاھري، إضافة

إلى عمله محل5ً لحراس المرمى في قناة الجزيرة الرياضّية.

وأضاف السيد في تصريحات للموقع اWلكتروني "Q نريد

شخصنة اbمور الرئيس حسني مبارك شخصية محترمة كفرد، ولكنه فشل في مھامه كرئيس جمھورية، ويجب أن يتقبل النقد كأي

شخصية عامة".

وفسر "كيف يعاني غالبية الشعب المصري من الفقر والبطالة، ونقرأ في الصحف أن ثروات الرئيس والوزراء تتخطى مئات

المليارات؟". وتابع "إذا لم يكن الرئيس يعلم أن ھناك فساًدا فھو مخطئ، وإن كان يعرف فھي مصيبة، وفي الحالتين ھو المدان".

ھذا وإنتشر على مواقع التواصل اWجتماعي مثل "فايسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" مقاطع فيديو لحارس منتخب مصر المتوج
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 إطبع

ببطولة أفريقيا في جنوب أفريقيا عام 1998 وھو يھتف مع المتظاھرين مطالًبا بسقوط النظام.

وأكد السيد أنه Q ينتمي إلى أي حزب سياسي قائم في مصر، لكنه يعّبر عن رأيه الشخصي كمواطن مصري راغب في إص5ح

ب5ده ومحاربة الفساد المستشري في الدوائر الحكومّية والقطاع الخاص، الذي يتزعمه رجال أعمال محسوبون على الحزب الوطني

الحاكم.

وأشار السيد إلى أن دوره يقتصر فقط على دعم الشباب المعتصم في ميدان التحرير، bنه Q يريد الحديث عن السيناريوھات المحتملة

في حال سقوط نظام مبارك.

سعيد

supporting Isreal

Lebanese

نبھان بن جھ�ن

مواطن عربي

مصري

عدنان فارس

HAKEEM

8   تعليقات القراء 

1. مطالب ا7قباط 
GMT 21:14:58 2011 الث�ئاء 8 فبراير -

وين ا+قباط لماذا + يضغطون اكثر على مبارك والحكومة لن + يوجد اي وزير مسيحي في الحكومة المصرية الجديدة لماذا
ھذى التجاھل لحوالي 15 مليون مسيحي في مصر وين اين ا+حرار في الشعب المصري ثورو اكثر يا مسيحي مصر

وطلبو ع�ننآ وبصوت عال نريد حققنا في كل شئ وهللا معكم يا شعب مصر مسلمين ومسيحين

 supporting Isreal .2
GMT 22:10:17 2011 الث�ئاء 8 فبراير -

فيلم عصافير النيل بطولة فتحى عبدالوھاب، محمود الجندى، فيه من يھمل بمخالفات فى حياه مھنيه فقط بعد ان تطوع بالقيام
بھا من نفسه مسك شغل ليس من حقه نزل لـ حياه ريف كما حدث مع فتحى عبد الوھاب و ھو فى ا+سانسير فى شغل مع
الدوله و ايضا من محمود الجندى قال العربيه على الزنط يعنى الجيش يعنى سوف يستلم حياه جديده فيھا يحب التطوع فى

الجيش عسكرى و ليس اى جيش بحسابات من م�ئكه تدير الحياه التى بمزاج الناس من يريد يجلس راقى تجلسه راقى و من
يعاكس الم�ئكه + تزعله و تمسكه معھا الحياه لكن ان كان ليس مناسب فى المكان يعود لـ مكان اقل منه مكانه نرى حادثه
الرئيس صدام حسين و ايضا فى الريف و ھو راكب السياره سمع ك�م معناه انك سوف تسمع ما يجعلك تحب حياتك مثل

الريف افضل من المدينه و ھنا ا+صل ا+صاله ..,

 Egypt for EVERRRRRRR .3
GMT 22:19:56 2011 الث�ئاء 8 فبراير -

The region Nazi''s regime rented barking dogs its time for you turn and durrrrrrrrrrrrrrrr to Israelis
,HEAVEN Golan Geights, Palestine and the GULPH three Islands occupied by devils Persians

4. الى 1 
GMT 23:52:33 2011 الث�ئاء 8 فبراير -

ا+قباط اختاروا مبارك و السيد ''نظير جيد روفائيل'' الملقب ب ''شنودة الثالث'' اعلن دعمه ال�مشروط لمبارك رغم انه
جاء في ا+خبار ان مبارك عن طريق وزير داخليته مسؤول عن المجزرة ا+رھابية لكنيسة القديسين... كيف تفسر ھذا

الموقف الغريب +بوكم شنودة؟؟؟؟ام انتم ايضا لكم مبدا التقية;اترك ما لقيصر لقيصر و ما � � حيث انكم كنتم مضطھدين
ايام ا+مبراطورية الرومانية و تعبدون قيصر جھرا و المسيح سرا

5. الرويبضة 
GMT 3:57:30 2011 ا�ربعاء 9 فبراير -

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: سيأتى على الناس سنوات خداعات، ُيَصّدق فيھا الكاذب، ويَُكذب فيھا الصادق، و يؤتمن
فيھا الخائن، ويَُخّون فيھا ا�مين، وينطق فيھا الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أرجو

من القراء أن يتدبروا معنى الحديث الشريف وأن يجولوا بأبصارھم لكشف الرويبضة. واحد من ھؤ+ء الرويبضات يربض
على مسافة عدة أسطر أعلى ھذا التعليق.

6. الى رقم واحد 
GMT 4:38:27 2011 ا�ربعاء 9 فبراير -

ا+قباط + يستطيعون مخالفه البابا شنوده الذى من اليوم ا+ول اعلن تضامنه مع مبارك وارسل له دعواته وبركاته الشعب
القبطي يخاف ان + يدخل الملكوت اذا ما خالف قرار بابا الكنيسه شكرا للبابا شنوده..فقد خسر ا+قباط فرصه تاريخيه..

واصبح موقفھم + يحسد عليه بين المصريين

7. ذنبكما على جنبكما 
GMT 5:12:16 2011 ا�ربعاء 9 فبراير -

بعد حسني مبارك سوف تمارسان الرياضة وا+ع�م الرياضي وانتما محجبان او منقبان.

8. مصر الجميلة 
GMT 6:47:38 2011 ا�ربعاء 9 فبراير -

معلش احنا لما بنتكلم في الكورة البھوات بتوع القنوات الفضائية بيقولوا مش عايزين فتاوي خليكم انتوا واحنا نتكلم ... وانا
اقولھم نفس الك�م مع احترامي لجميع منتسبي الرياضة في مصر مفيش واحد قال كلمة كويسة سواء مؤيد للريس او

معارض له ... كله ك�م يدل على انھم جھله ; اللھم احفظ مصر وشعب مصر ;
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معارض له ... كله ك�م يدل على انھم جھله ; اللھم احفظ مصر وشعب مصر ;
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