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إعداد: يحيى حميدان

صرح العب برشلونة واملنتخب االيڤـــواري يحيـــى 
توريه عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال اوروبـــا 
على حساب مان يونايتد في النهائي بامللعب االوملبـــي 
في روما املوسم املاضي أنه يهدي الفـــوز والكـــأس 
جلميع املسلمني الذين شاهدوا املبـــاراة النهائية، كمــا 
أنه يشكر اهلل على املوســم الرائـــع الذي قــام بــه مــع 
برشلونة بتتويجـه بثالثيـــة تاريخيـــة هـــي االولى 
علـــى صعيــد األنديــة االسبانيــة بعــد فوزه بلقبـــي 
الدوري والكــأس احملليـني ودوري ابطــال اوروبــا. 

وأضاف توريه: »في البداية األمر كان صعبا ولكننا 
قمنا باملطلوب منا وحققنا اللقب الثالث في أسبوعني، 
نعم لعبت في قلب الدفاع ولكني ال أريد االســـتمرار 
في هذا املركز، أشعر بفخر كبير وأهدي الفوز جلميع 

املسلمني الذين شاهدوا اللقاء«.
مـــن جانب آخـــر يقول يحيـــى توريـــه في احد 
التصريحــات الشـــهيرة له: »نعم..انا مسلم، واتفق 
بإميانــي الديني مثل زميلي بالفريق ايريك ابيدال واذا 
كـــان سيلفينيو مثل ادميلسون كاثوليكيني ويحمالن 
اإلجنيــل دائما، فإنني وابيدال دائما ما نحمل القرآن، 

الكتاب املقدس لنا«. 
واضاف توريه: »اإلسالم ال يتعارض مع كرة القدم« 
واوضح: آمل ان يشارك ابيدال في شعائر رمضان رغم 
املباريات فـــي الدوري وفي بطولة االبطال، ويضيف 
توريه »من االميان ان اكون مسلما جيدا في الفريق«، 
مشـــيرا الى ان العبني مثل الفرنسيني نيكوال انيلكا 
وفرانك ريبيري اطلقا على نفسيهما اسم »بالل« كإشارة 
الى اسالمهما، واضاف ابيدال »ابي اطلق علي اسم يايا 
وانا لم اشـــأ تغييره ولكني طلبت ان يتم تسميتي 

»يحيى«.
وقبل ان يكون توريه وابيدال في برشلونة كمسلمني، 

كان هناك ايضا النيجيري بابانغيدا.

أول عاجي في برشلونة

ويحيـــى توريه هو الالعب االول على االطالق من 
ساحل العاج الذي يلعب في صفوف برشلونة، وهو 
يتمتع بخبرة دولية واسعة وسبق له اللعب في أربع 
دوريات اوروبية مختلفة خالل مشـــواره االحترافي. 
وبالرغم مـــن ان عمره لم يتجـــاوز 26 عاما، مواليد 
)1983/5/13(، إال أن توريه استطاع ان يحقق العديد من 
االجنازات قبل االنضمام الى الفريق الكاتالوني .ففي 
سن الثامنة عشرة بدأ توريه مشواره االحترافي الكروي 
في الدوري البلجيكي مع نادي بيفيرين، وامضى فيه 
عامني ونصف العام، وفي عام 2003 انتقل الى نادي 
دونتسك االوكراني وامضى هناك عاما ونصف العام 
قبل االنتقال الى نادي اوليمبياكوس اليوناني والذي 
لعب فيه جنبا الى جنب مع البرازيلي االســـطوري 

ريڤالدو.
 انتقل توريه مرة ثانية، وكانت هذه املرة الى النادي 
الفرنسي موناكو، وشارك في معظم مباريات الفريق 

في موسم 06 – 07.
وعلـــى الصعيد الدولي، بدأ توريه املشـــاركة مع 
منتخب كوت ديڤوار منذ تصفيات كأس العالم 2006 
بأملانيا، وكذلك شارك مع األفيال في كأس األمم األفريقية 
في العام نفســـه. وميتاز يحيى بأنه يجمع بني القوة 
البدنية واحلس الكروي العالي، وفي العادة ما يلعب 
كالعب خط وســـط مدافع ويستطيع ايضا دعم خط 

الهجوم اذا تطلب األمر. 
ويتقن توريه التمريرات الســـريعة. وبالرغم من 
طوله الفارع )187 ســـم(، اال ان معظم أهدافه لم تأت 

من الضربات الرأسية.

حتفل املالعب في أوروبا بالعديد من الالعبني املس�لمني الذين يقدم بعضهم صورة طيبة للدين اإلسالمي في البطوالت األوروبية، ويعتبر بعضهم سفراء مشرفني 
لإلس�الم عن طريق التزامهم ومتس�كهم بتعاليم وفرائض الدين، وابتعادهم عن التورط في فضائح جنس�ية أو إدمان للخمور واملخ�درات بجانب تبرعاتهم للفقراء 

واملرضى ومساهماتهم في أعمال اخلير.
وخالل شهر رمضان الكرمي تقدم »األنباء« مسيرة 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.

أهدى لقب دوري أبطال أوروبا لجميع المسلمين

يحيى توريه يحمل القرآن معه أينما ذهب

عمر وجاسم
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األكل في رمضان يصير أحلى

س�فرة فنان زاوية نقدم من خاللها أكلة الفنان املفضلة على الفطور في ش�هر رمضان والطبخة التي يحب ان يطبخها، باإلضافة الى 
طبق احللو الذي يفضله عن غيره، وايضا مع األش�خاص الذين يتواجدون معه على الس�فرة نفس�ها في هذا الشهر الفضيل وأيضا األكلة 

املعينة في موعد السحور.

خالد السويدان
الســــفرة الكويتية خاصــــة في رمضان 
لهــــا مذاق مختلف عن باقي األشــــهر طوال 
السنة، فالكل يبدع في األكالت سواء كانت 
على وجبة اإلفطار او السحور أو حتى في 
الغبقات، لذلك ترى اجلميع يتلهف ليرى ما 
هو اجلديد على السفرة ولكن مع هذا التطور 
ووجود الوجبات اجلديدة إال ان معظم الناس 
ال يستغنون عن األكالت الكويتية القدمية 
والتي أصبحت صنفا اساسيا في كل سفرة، 
 »Whats on« األنباء« التقت جنمي برنامج«
عمر العثمان وجاسم العبوة للتعرف على ما 
هو أهم شيء عندهما في الفطور في رمضان 

فكان هذا اللقاء:
مرحبا عمر؟

هال واهلل فيك.
مرحبا جاسم؟

يا هال واهلل مراحب.
اول شي مبارك عليكم الشهر وعساكم من 

عواده.
جاسم + عمر: اهلل يبارك فيك وعساكم 
من عواده في اخلير والرحمة والتواصل مع 
اهلل سبحانه وعلى االمة العربية واالسالمية 

واهل الكويت كلهم يا رب.
عمر نب��ي نعرف ش��رايك ف��ي األكل في 

رمضان؟
انت طقيتني على اجلرح.

شلون؟
ألن انا انســــان ما اقاوم شيء اسمه اكل، 
خاصــــة اذا كان من يد الوالدة اهلل يحفظها 
لي فتشوفني احوس باملطبخ قبل الفطور 
أتطمن واشوف شنو مسوين لكن اذا صارت 

حزة الفطور ما اكل شي.
ليش؟

ألن في طبق مــــا اقدر اقاومه واللي اهيا 
»التشريبة« تشوفني خالص انسى كل األكل 
اللي موجود على السفرة وما آكل اال التشريبة 
واحيانا اشــــرب شوربة وبس اكون مكتفي 

وأشبع بسرعة احلمد هلل.
وانت جاسم شنو الشي اللي ما تقاومه؟

عاد انا حق االكل مــــا اقول أل كلش لكن 
قاعد احــــاول احافظ على صحتي من خالل 
أكلي واخاف انسى عمري واخربط وايد ألن 
ما ادري هالشهر األكل كله يصير حلو والكل 
يحــــاول انه يتفنن حتى فــــي املطاعم أكلهم 
يختلف يصير احلى لكن الوجبة اللي الزم 
كل يوم اشــــوفها على السفرة حتى الفطور 
»الدوملة« او الورق العنب والكبة هذولة الزم 
ابلش فيهم وطبعــــا بعد الفطور الزم صب 

القفسه واللقيمات.
عليكم بألف عافية وعساكم على القوة.

اهلل يقويك ومشكورين وما قصرتوا على 
هاملجهود وعســــاكم من عــــواده وعلى اهل 

الكويت كلهم يا رب.
عمر العثمانجاسم وعمر في تايلند

عمر العثمان: أنا أحب أحوس في المطبخ


