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اإلعالم المصري يسخر من هزيمة محمد الشوربجي في بطولة
«موريشيوس»

القاهرة ـ �القدس العر��: شّن اإلعالم المصري هجوما ع� العب اإلسكواش الدو�، محمد

الشوربجي، الذي اختار اللعب باسم إنكلترا، بعد هزيمته � نها� بطولة “موريشيوس”

المفتوحة�

وخسر الشوربجي المصنف الثالث عالميا، نها� بطولة “موريشيوس” المفتوحة لإلسكواش أمام

العب بيرو دييغو إلياس المصنف الخامس عالميا�

وتعد هذه البطولة أول بطولة يخوضها الشوربجي بعد أن أعلن تمثيله إلنكلترا بداية من بطولة

“موريشيوس” المفتوحة�

وتحت عنوان “الحرام ال يدوم”، تناول موقع “الدستور” خسارة الشوربجي للبطولة، وكتب:

“اإلنكليزي محمد الشوربجي يخسر بطولة موريشيوس لإلسكواش”�

الموقع نفسه، كان نشر تقريرا مثير للجدل، اتهم فيه مشج� الشوربجي من المصريين بأنهم

“غير وطنيين”�

أما موقع “اليوم السابع” فتناول خبر هزيمة الشوربجي وكتب: “تراجع الشوربجي للمركز الخامس

عالميا � أول تصنيف لألسكواش بعد اللعب باسم إنكلترا”�
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البريد اإللكترو� *االسم *

الهجوم علىه بدأ منذ اللحظة األو� ال� أعلن فيها قراره اللعب باسم إنكلترا، حيث نشر موقع

“الدستور” صورة له وقال إنه يرفع إشارة رابعة “اإلشارة ال� استخدمها أعضاء جماعة اإلخوان

لإلعالن عن تضامنهم مع ضحايا فّض اعتصام مؤيدي الرئيس المصري األسبق محمد مر� �

ميدا� رابعة والنهضة”�

وزعم الموقع أن الشوربجي ينتمي لجماعة اإلخوان، معتبرا أن ذلك هو السبب وراء قراره اللعب

تحت العلم اإلنكليزي�

وكان إعالن الشوربجي، المصنف األول ع� العالم سابقا، اللعب باسم إنكلترا أثار جدال واسعا �

مصر، وأعاد النقاش حول قضية تجنيس الالعبين ال� أثيرت عدة مرات خالل السنوات الماضية مع

اإلعالن عن تحويل والء بعض الالعبين لدول أخرى�

وبينما هاجم البعض الالعب، واتهمه بالتخ� عن بالده، رأى آخرون أن ذلك حقه، � ظل عدم

اهتمام المسؤولين باألبطال الرياضيين خاصة � األلعاب الفردية�

وكانت بطولة الجونة المفتوحة لإلسكواش ال� أقيمت � مدينة الغردقة � شبه جزيرة سيناء،

آخر بطولة خاضها محمد الشوربجي بصفته العبا مصريا، وقد ودع منافسات البطولة من دور

نصف النها� بعد الخسارة أمام النيوزيلندي باول كول�

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *
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إشترك � قائمتنا البريدية
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