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رياضة

على الغالف
يتمنى جمهور
النجمة أن ال
يقول عباس
عطوي وداعًا
(أرشيف  -عدنان
الحاج علي)

عباس عطوي خارج النجمة.
عبارة انتشرت بشكل سريع
في الشارع الكروي وشكلت
صدمة لكثيرين ،نجماويين
وغير نجماويين؛ فالالعب هو
قائد النجمة وأحد أبناء النادي
وله من اإلنجازات واأللقاب
الكثير الكثير ،فكيف يمكن
إلدارة النادي أن تستغني
عنه في منتصف الموسم؟
سؤال قد يكون جوابه بعبارة
ٌ
«مكره أخوك ال بطل»
بسيطة

وعباس عطوي...
النجمة
ّ
انكسرت الجرة
عبد القادر سعد
ه ــي ال ـك ــأس امل ـ ـ ّـرة ،تـجــرعـتـهــا إدارة
ن ــادي النجمة واتـخــذت الـقــرار الــذي
حــاولــت عـلــى م ــدى شـهــريــن تـفــاديــه.
عـبــاس عـطــوي لــم يـعــد قــائ ـدًا لفريق
النجمة وال حتى العبًا فيه.

ه ــو أم ـ ٌـر ك ــان سـيـحـصــل ف ــي الـقــريــب
العاجل وفــي آخــر املوسم على أبعد
تقدير .عطوي ابن السابعة والثالثني
عـ ــامـ ــا وصـ ـ ــل الـ ـ ــى نـ ـه ــاي ــة م ـ ـشـ ــواره
ال ـك ــروي ال ـحــافــل ب ــاالنـ ـج ــازات؛ فهو
من الالعبني الذين حفروا أسماءهم
ب ــأح ــرف م ــن ذه ــب ف ــي ت ــاري ــخ الـكــرة

اللبنانية .ومــن الطبيعي أن يقترب
من االعتزال في ظل تقدمه في العمر
وت ــراج ــع مـسـتــواه الـفـنّــي ،وه ــذا أمــر
طبيعي ،فهذه هي "سنة" كرة القدم.
وب ـم ــا أن ل ـكــل شـ ــيء ن ـه ــاي ــة ،انـتـهــى
م ـ ـشـ ــوار عـ ـط ــوي مـ ــع ال ـن ـج ـم ــة ،لـكــن
املفاجئ هو سيناريو هــذه النهاية،

سواء في الطريقة أو في التوقيت ،إذ
ال يمكن ألي إدارة أو مسؤول أن ُيبعد
قــائــد ال ـفــريــق ف ــي مـنـتـصــف املــوســم،
وف ــي وق ــت ي ـنــافــس ف ـيــه ال ـفــريــق في
ال ـ ــدوري ،ووص ــل ال ــى نـصــف نهائي
كــأس لبنان .إذًا هناك أمــر مــا فرض
على االدارة اتخاذ مثل هذا القرار.

ّ
م ــا ه ــو م ــؤك ــد أن ال ـق ــرار لـيــس ولـيــد
ساعته ،بل جاء بعد محاوالت حثيثة
على مدى شهرين إلعادة األمور الى
نـصــابـهــا م ــع قــائــد ال ـفــريــق .الـعــديــد
مــن االجتماعات عقدتها االدارة مع
ع ـطــوي ،وطـلـبــت مـنــه م ــرارًا االل ـتــزام
بتوجهات االدارة وتفادي املشكالت
التي يسببها ،فكان في كل مرة يعد
بااللتزام وتحسني تصرفاته ويقوم
بــذلــك عـلــى م ــدى أي ــام قليلة ،قـبــل أن
يعود الى تصرفاته السابقة.

مخالفات ففراق
ل ـكــن م ــا ه ــي ه ــذه ال ـت ـصــرفــات الـتــي
أزعجت اإلدارة مرارًا؟
ً
لم يكن سهال معرفة هذه التصرفات
فـ ــي ظـ ــل صـ ـم ــت االدارة ورف ـض ـه ــا
الغوص في التفاصيل ،حرصًا على

الكرة المصرية

نجم الى «إرهابي»!
أبو تريكة من ٍ
ف ـ ــاج ـ ــأت املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة فــي
الـقــاهــرة الـنـجــم الـســابــق محمد أبــو
تــريـكــة بــإدراجـهــا اسـمــه عـلــى قــوائــم
املنظمات والشخصيات "اإلرهابية"،
في آخــر فصول االتهامات املوجهة
إل ـ ـيـ ــه بـ ـتـ ـم ــوي ــل جـ ـم ــاع ــة اإلخ ـ ـ ـ ــوان
املسلمني املحظورة ،ما أثار تضامنًا
واس ـع ــا م ــع ال ــاع ــب امل ـل ـقــب ب ــ"أم ـيــر
القلوب".
ويعد أبو تريكة ( 38عامًا) ،املهاجم
ال ـســابــق ل ـل ـنــادي األه ـل ــي وامل ـع ـتــزل
م ـن ــذ عـ ــام  ،2013أحـ ــد أب ـ ــرز ن ـجــوم
ال ـل ـع ـبــة ف ــي م ـص ــر وأف ــري ـق ـي ــا .فـهــو
اخـ ـتـ ـي ــر أربـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــرات أف ـ ـضـ ــل الع ــب
أفريقي في ناد أفريقي ،وساهم في
هيمنة بــاده على البطولة القارية
ب ــن  2006و ،2010إذ أحـ ــرز معها
ل ـق ـبــي أمـ ــم أف ــري ـق ـي ــا  2006و،2008

وغاب عن لقب  2010لإلصابة.
وأكــد مصدر قضائي ومحامي أبو
تريكة إدراج اسم الالعب ،وذلــك في
يـ ــوم خ ــاض ــت ف ـيــه م ـصــر م ـبــارات ـهــا
األولى في كأس األمم األفريقية الـ31
ف ــي الـ ـغ ــاب ــون ،وت ـع ــادل ــت س ـل ـبــا مــع
مالي.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول الـ ـقـ ـض ــائ ــي ب ــأن
اس ــم أب ــو تــري ـكــة وض ــع ع ـلــى قــائـمــة
"اإلرهــاب" التهامه بتمويل اإلخــوان
املسلمني ،الجماعة املحظورة التي
ّ
صنفتها القاهرة في " 2013منظمة
إرهابية".
وبـحـســب ق ــان ــون ملـكــافـحــة اإلره ــاب
أق ـ ّـرت ــه الـسـلـطــات فــي  ،2015تفرض
على األشخاص املدرجني على قوائم
اإلرهــاب عقوبات تشمل منعهم من
مـغــادرة الـبــاد ،وم ـصــادرة جــوازات

سفرهم وتجميد األصول املالية.
ولم يخف أبو تريكة في  2012دعمه
ملــرشــح ال ـج ـمــاعــة الــرئ ـيــس الـســابــق
مـ ـحـ ـم ــد مـ ـ ــرسـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـ ـ ــذي أطـ ــاحـ ــه
الجيش بعد عام.
ورأى مـحـمــد ع ـث ـمــان ،م ـحــامــي أبــو
تــري ـكــة ،أن ق ــرار مـحـكـمــة الـجـنــايــات
"مـخــالــف لـلـقــانــون" ،ألنــه "لــم تصدر
ضــد أبــو تريكة أيــة أحـكــام جنائية،
ول ــم ت ـجــر م ـعــه تـحـقـيـقــات قـضــائـيــة
ولـ ــم ي ـتــم اسـ ـت ــدع ــاؤه وم ــواج ـه ـت ــه"،
وأض ـ ـ ــاف" :س ـن ـس ـلــك ال ـط ــري ــق ال ــذي
رس ـمــه ال ـق ــان ــون ،وه ــو ال ـط ـعــن أم ــام
محكمة النقض خالل  60يومًا".
وك ـ ــان ال ـق ـض ــاء ق ــد ت ـح ـفــظ ف ــي أي ــار
 2015على أمــوال أبــو تريكة بتهمة
ت ـم ــوي ــل ال ـج ـم ــاع ــة ،وهـ ــي ات ـه ــام ــات
نفاها الالعب في حينه.

وف ـ ــي ح ـ ــزي ـ ــران  ،2016ص ـ ــدر حـكــم
آخــر بــرفــع الـتـحـفــظ ،فــي ق ــرار ّأيــدتــه
محكمة القضاء اإلداري في العاشر
م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي الـ ـج ــاري ،إال أن
عـثـمــان أش ــار إل ــى أن الـسـلـطــات "لــم
تلتزم" بقرار الرفع.
وأثـ ـ ـ ــارت الـ ـخـ ـط ــوة الـ ـج ــدي ــدة بـحــق
أبـ ــو تــري ـكــة ت ـضــام ـنــا واسـ ـع ــا مـعــه،
وان ـت ـشــر ع ـبــر مــوقــع "ت ــوي ـت ــر" وســم
("ه ــاشـ ـت ــاغ")#" :أب ــو_ت ــري ـك ــه_م ــش_
مجرم".
وغـ ـ ـ ـ ّـرد املـ ـه ــاج ــم امل ـ ـصـ ــري ال ـس ــاب ــق
أحمد حسام "مـيــدو"" :سندافع عنه
جميعًا وســأظــل أدعـمــه حتى يثبت
ب ــال ــدالئ ــل ت ــورط ــه ف ــي أي ش ــي رغــم
أني أشك أن رجل بمواصفاته ممكن
أن يـكــون مـتــورط فــي أي شــيء ضد
مصر".

(أرشيف)

