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المالي مامادو ديارا..
يقرأ القرآن ويصلي المغرب قبل اإلفطار في رمضان

مسـلمون
يف املالعب

األوروبية ملتزم ومتدين وقدوة حسنة للمسلمين في ريال مدريد
حتفل املالع�ب في أوروبا بالعديد 
من الالعبني املسلمني الذين يقدم 
بعضهم صورة طيبة للدين اإلسالمي 
في البطوالت األوروبية، ويعتبر 
بعضهم سفراء مشرفني لإلسالم 
عن طريق التزامهم ومتسكهم 
بتعاليم وفرائ�ض الدين، 
وابتعادهم عن التورط في 
فضائح جنس�ية أو إدم�ان للخمور 
واملخدرات بجانب تبرعاتهم للفقراء 
واملرضى ومساهماتهم في أعمال 
اخلير. وخالل شهر رمضان الكرمي 
تقدم »األنباء« مس�يرة 30 العبا 
مسلما في املالعب األوروبية كما 
نستعرض عاداتهم وتقاليدهم 
ومدى التزامهم بالدين بجانب تأثير 

الصيام عليهم خالل شهر رمضان، حيث 
جند العبني يصومون وآخرون يفطرون، 
وقد يجبر البعض على اإلفطار جتنبا لغضب 

املدرب أو ألي عقوبات من ناديه.

يحرص املال���ي مامادو ديارا 
العب ريال مدريد اإلسباني على 
قراءة الق���رآن يوميا لدرجة أن 
زم���اءه في ري���ال مدريد باتوا 
يوفرون له مكانا في غرف املابس 
من أجل قراءة القرآن أكبر وقت 
ممك���ن، وخال ش���هر رمضان 
الكرمي وقبل أذان املغرب يفضل 
ديارا ق���راءة القرآن حتى موعد 
اإلفطار ويصلي املغرب ثم يفطر، 
ويؤكد ديارا انه ملتزم بذلك رغم 
الضغوط التي يتعرض لها من 
الذين يجبرونه  املدربني  بعض 
على اإلفط���ار لكنه يرفض ذلك 
مما يعرضه لعقوبات مالية في 

بعض األحيان. 

وكان���ت صحيفة »م���اركا« 
الرياضية اإلسبانية قد خصصت 
تقريرا خاصا عن الاعب املسلم 
مامادو )محمد( ديارا مبناسبة 
ش���هر رمضان املوس���م املاضي 
وكيفي���ة تعام���ل الاع���ب مع 
التدريب���ات وبع���ض املباريات 
امللكي  النادي  التي سيخوضها 
بالنهار. واملقال جاء حتت عنوان: 
املالي عليه ان يس���تعد لصوم 
رمضان ملدة 30 يوما وسيجب 
عليه الصيام من شروق الشمس 
حتى غروبها، وسيحاول ديارا 
ترتيب وقته من اجل التنسيق بني 
واجبه الديني من جهة، وواجبه 
املهن���ي الكروي م���ع فريقه من 
جهة أخرى. وكان ديارا قد أعد 
برنامجا خاصا لتفادى أي أضرار 
جانبية لصوم رمضان. وأضافت 
الصحيفة االسبانية ان ديارا يعي 
جيدا ويقدر مسؤولية هذا الفرض 
الديني بالنسبة للمسلمني ولذلك 
اعد برنامجا خاصا س���يحاول 

من خال���ه التوفيق بني الصوم 
واللعب والتدرب مع ناديه دون 
أي تأثر أو أضرار جانبية، فمركز 
الفريق ضرورى،  الاعب داخل 
واملدرب السابق اكد في اكثر من 
مناسبة أنه ال يستطيع االستغناء 
عن ديارا حيث يش���غل الاعب 
املالي مكانه بشكل مقنع ورائع 
وغيابه يشكل خس���ارة كبيرة 
للفريق.  وهن���اك عامل آخر قد 
يكون سلبيا امام الاعب هو ان 
رمضان هذه السنة جاء في وقت 
صيفي حيث ان املجهود البدني 
إضافة للحرارة املفرطة أحيانا 
يحتاج خالها الاعب لكثير من 
السوائل، الاعب من جانبه اكد 
بأنها ليس���ت املرة األولى التي 
يلعب فيها وهو صائم بل على 
العكس يقدم مجهودا بدنيا ولعبا 
جيد املستوى وأن رمضان لم يؤثر 
عليه يوما، إذن ديارا سيعوض 
الطاقة الضائعة خال التدريبات 
واملقابات بالليل مبجرد غروب 

الشمس. ويرفض ديارا أي أعذار 
ألنه وفي جدا لديانته لهذا يرفض 
أي ع���ذر يحرمه م���ن الصوم، 
وكمحترف يعرف جيدا التزاماته 
مع ناديه ري���ال مدريد فهو لم 
يتذرع يوم���ا بأنه صائم لكي ال 
يشارك مع الفريق، بل بالعكس 
ش���ارك العام املاضي مع امللكي 
وه���و صائم. ويعتمد أي مدرب 
كثيرا على قدرات ديارا الدفاعية 
والهجومية في وسط امللعب، ومن 
جانب اصدقاء ديارا من الاعبني 
يحترم���ون ديانة الاعب والكل 
سيحاول مساعدة ديارا خاصة 

الطاقم التقني.
البعض  وكان ديارا قد فاجأ 
أثناء شهر رمضان املوسم املاضي 
حيث أثبت املالي للجميع انه العب 
مهم جدا في ريال مدريد، وكان أحد 
اهم الاعبني في تشكيلة بيرند 
شوستر. قوته وأداؤه الرائع ظهرا 
في العديد والعديد من املباريات. 
ولكن املفاجأة الكبرى هذا املوسم 

ان ديارا وأثناء شهر رمضان قدم 
مستوى رائعا جدا وكان املستوى 
األرقى واألفضل منذ وصوله إلى 
مدريد رغم ان هذا الش���هر كان 
يجب ان يكون صعبا على ديارا 
ألنه ال يأكل وال يشرب من الفجر 
حتى املغرب وكان من املفروض 
ان يتأثر جسم ديارا بهذا. وبعد 
انتهاء رمضان بالنس���بة لديارا 
استطاع ديارا أن يأكل ويشرب 
متى يش���اء وهذا سيجعل أداءه 
أفضل بكل تأكي�د، وريال مدريد 
قادر اآلن عل�ى اس���تغال قوة 
وأداء ديارا بشكل أكبر.وكان م��ن 
املفترض عل�ى بيرند شوستر أن 
يعطي الراحة لديارا أثناء الشهر 
الفضيل ولكن هذا لم يحدث ألن 
املدرب األملاني خس���ر غاغو في 
مباراة باتي بعدما أصيب الاعب 
ودخل ديارا بديا له ومنذ ذلك 
احل���ني وشوس���تر يعتمد فقط 
على ديارا واألخي���ر لم يخيب 

ظن جمهوره الكبير.
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