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مسـلمون

األوروبية
يف املالعب

تحفل المالعب في أوروبا بالعديد من الالعبين المسلمين الذين يقدم بعضهم صورة 
مشرفين  سفراء  بعضهم  ويعتبر  األوروبية،  البطوالت  في  اإلسالمي  للدين  طيبة 
عن  وابتعادهم  الدين،  وفرائض  بتعاليم  وتمسكهم  التزامهم  طريق  عن  لإلسالم 
للفقراء  تبرعاتهم  بجانب  والمخدرات  للخمور  إدمان  أو  جنسية  فضائح  في  التورط 

والمرضى ومساهماتهم في أعمال الخير. 
المالعب  في  مسلما  العبا   30 مسيرة  »األنباء«  تقدم  الكريم  رمضان  شهر  وخالل 
تأثير  بجانب  بالدين  التزامهم  ومدى  وتقاليدهم  عاداتهم  نستعرض  كما  األوروبية 
يفطرون،  وآخرون  يصومون  العبين  نجد  حيث  رمضان،  شهر  خالل  عليهم  الصيام 

وقد يجبر البعض على اإلفطار تجنبا لغضب المدرب أو ألي عقوبات من ناديه.

نفى العب يوڤنتوس اإليطالي واملنتخب 
املالي محمد المني سيسوكو أن يكون قد 
قدم اعتذارا للصحف اإليطالية عن التزامه 
بصيام رمضان خالل مشاركته في مباريات 
الدوري اإليطالي ما أدى إلى تراجع مستواه، 
مؤكدا أنه فخور بكونه مسلما من افريقيا، 
وذكر سيسوكو من مقر إقامته في إيطاليا 
مالبسات انتقاله من ليڤربول اإلجنليزي 
ال���ذي جلس على دك���ة احتياطيه لفترة 
طويلة، دافعا عن نفسه تهمة اخليانة التي 
وجهت إليه عندما غادر معسكر املنتخب 
املالي قبل املباراة احلاس���م ة أمام ساحل 
العاج ف���ي كأس افريقيا األخيرة لتوقيع 

العقد مع يوڤنتوس. 
ويعد سيس���وكو )23 عاما(  أحد أبرز 
الالعبني الذين ش���هدت املالعب اإليطالية 
تألقهم في الفترة األخيرة، إذ جنح رغم صغر 
سنه في حجز مكان أساسي في تشكيلة 
فريق »السيدة العجوز« فور انتقاله من 
ليڤربول اإلجنليزي مطلع العام احلالي، 
قبل أن يشق طريقه إلى قلوب اجلماهير 
اإليطالية التي ال متيل بسهولة إلى الالعبني 

ذوي البشرة السمراء.
واعتمد املدير الفني ليوڤنتوس كالوديو 
رانييري على سيسوكو  � الذي اختار اللعب 
ملنتخب مالي رغم استدعائه لتمثيل فرنسا 
دوليا �، كركيزة أساسية في الشق الدفاعي 
لوس���ط ميدانه، إذ كان له دور كبير في 
حتقيق الفريق سبعة انتصارات متتالية 
املوسم املاضي، جاءت 3 منها على حساب 
حامل لقب الدوري اإلسباني في املوسمني 
األخيرين ري���ال مدريد وروما حامل لقب 
كأس إيطاليا قبل تعرضه لإلصابة. وكان 
الالعب املالي الذي يحمل اجلنسية الفرنسية 
أيضا قد افتتح بيتًا لأليتام في عاصمة مالي 
وذلك خلدمة اطفال مالي الذين يتشردون، 
وكشف انه يتمتع باحلياة في تورينو وانه 

سعيد باللعب مع يوڤنتوس.

أداء الصلوات الخمس

وحتدث محمد سيس���وكو عن أصوله 
التي ترجع إلى قبائل السوننكي املسلمة 
في مالي، مشيرا إلى أن والده األمني يجيد 
ق���راءة اللغة العربية، وق���ال »أنحدر من 
عائلة مالية مسلمة هاجرت إلى فرنسا قبل 
مولدي، وأنا مسلم ملتزم أؤدي الصلوات 
اخلمس بانتظام، لكنني لألس���ف ال أجيد 
قراءة اللغة العربية«. أما عن االعتذار الذي 
نقلته صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« 
الالعب  الرياضية اإليطالية على لس���ان 
جلمهور يوڤنتوس في سبتمبر املاضي، 
وال���ذي أرجع فيه انخفاض مس����تواه في 
رمضان إلى الصيام، فقد أكد سيسوكو أنه لم 

يكن يقصد االعتذار عن أدائه فريضة الصيام 
التي يعتبرها واجبا دينيا ال ميكن التنازل 
عن أدائه، وقال: »كنت أوضح سبب انخفاض 
مستواي في املباريات التي لعبناها نهارا، 
ويبدو أن بعض الصحافيني أساؤوا فهمي«.
كما وصف الالعب الذي س����بق أن دافع عن 
ألوان ڤالنسيا اإلسباني وليڤربول اإلجنليزي، 
مدرب����ه اإليطالي كالوديو رانييري بالرجل 
الذي يتمتع بعقلي����ة االنتصار، »ما دفعنا 
للوقوف إل����ى جانبه في الفترات العصيبة 
ومساعدته على اخلروج من محنة الفريق، 
وسأسعى ش����خصيا للحفاظ على عالقتي 
الطيبة به دائما، بعد أن أنقذني من التجربة 
الصعبة التي قضيتها مع ليڤربول حتت إمرة 

اإلسباني رافاييل بينيتيز«.
وكان سيسوكو لعب لليڤربول 3 مواسم 
لم يشارك خاللها سوى في 51 مباراة، حيث 
فضل املدرب اإلسباني االستعانة مبواطنه 
الونسو واألرجنتيني خافيير ماسكيرانو في 
وس����ط امللعب، األمر الذي جعل من الالعب 
املالي مالزما دائما ملقاعد البدالء قبل االنتقال 

إلى يوڤنتوس في يونيو 2008. 
أما فيم����ا يتعلق باملنتخب املالي، فأبدى 

سيس����وكو ثقته بقدرة ب����الده على جتاوز 
التصفيات االفريقية املؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم 2010 في جنوب إفريقيا، والوصول 
إلى املونديال العاملي عن املجموعة الرابعة 
التي تضم إلى جانبه كال من غانا والسودان 
وبنني.واعتبر الالعب الذي مثل بالده في 14 
مباراة دولية، املنتخب الغاني � ثالث افريقيا 
2008 � املنافس الوحيد على البطاقة املؤهلة، 
»إال أن بإمكاننا االعتماد على تشكيلتنا القوية 
للتغلب عليهم وحتقيق احللم الذي يراود 
الالعبني واجلماهير«، رغم اعترافه بأن أداء 
مالي في بطولة األمم االفريقية األخيرة لم يكن 
على مستوى التطلعات، »ألننا لعبنا كأفراد 
يتميز كل واحد منهم مبهاراته اخلاصة بدال 

من اللعب بطريقة جماعية فعالة«.
وعلى الرغم من انحداره من عائلة كروية 
عريق����ة وقضاء معظم أوقات����ه في املالعب 
األوروبية، وجد سيسوكو الفرصة ليتابع 
آخر مستجدات الس����احة السياسية، وعبر 
عن س����عادته قبل نهاية العام املاضي بفوز 
مرشح احلزب الدميوقراطي باراك اوب�اما في 
االنتخابات األميركية مطل��������ع ن���وفمب��ر 

املاضي.

افتتح بيتًا لأليتام في مالي.. ونفى اعتذاره عن االلتزام بصيام رمضان

محمد سيسوكو: أفتخر بإسـالمي.. 
وأحرص على أداء الصلوات الخمس
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