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مسـلمون
يف املالعب

أكد أن الصيام يزيده إيمانًا وأنه يحافظ على صالة القيام

الحبيب كولو توريه 
يخرج من تدريبات 

أرسنال ألداء الصلوات

األوروبية

حتفل املالعب في أوروبا بالعديد مــن الالعبني املسلمني الذين يقدم بعضهم صورة طيبة للدين اإلسالمي 
في البطوالت األوروبية، ويعتبر بعضهم سفراء مشرفني لإلسالم عن طريق التزامهم ومتسكهم بتعاليم وفرائض 
الدين، وابتعادهم عن التورط في فضائح جنسية أو إدمان للخمور واملخدرات بجانب تبرعاتهم للفقراء واملرضى 

ومساهماتهم في أعمال اخلير.

وخالل شهر رمضان الكرمي تقدم »األنباء« مسيــرة 30 العبا مسلما في املالعب األوروبية كما نستعــرض 
عاداتهـم وتقاليدهم ومدى التزامهم بالديـن بجانب تأثيــر الصيام عليهم خالل شـهر رمضان، حيث جند 
العبيـن يصومون وآخرون يفطـرون، وقد يجبر البعض على اإلفطــار جتنبـا لغضب املدرب أو ألي عقوبات 

مـن ناديـه.

إعداد: يحيى حميدان

ع���رف ع���ن العب ارس���نال 
االجنلي���زي والدولي االيڤواري 
احلبيب كولو توري���ه اهتمامه 
بتطبيق الشعائر اإلسالمية حيث 
انه دائما يخ���رج من التدريبات 
الداء الصل���وات كما نه حريص 
عل���ى صالة اجلمع���ة وال يدخل 
أي مب���اراة دون امتام الصلوات 
املفروضة. ولوحظ في مباريات 
الدرع اخليري���ة وكأس اجنلترا 
2005 أنه ال يقترب أبدا من حلظات 
فتح زجاجات اخلمر »الشامبانيا« 
باإلضافة الى أنه في سنواته األولى 
مع أرسنال كان ال يدخل أي مباراة 
من دون أن يصلي ركعتني. وقال 
كولو توريه ف���ي إحدى لقاءات 
الصحافية: انا وصديقي في الفريق 
ارماند ت���راوري نصوم في أيام 
ش���هر رمضان املبارك، ونحن ال 
نفطر في أيام املباريات بل بالعكس 
صيامنا يزيدنا إميانا وال أخفيكم 
اللعب.  أكثر على  بأنه يساعدنا 
وأضاف قائال: انني مس���لم وأنا 
افتخر بذلك وأنا أصوم رمضان 
واصلي صالة القيام في آخر الليل، 
وان الصيام يعطي اجسامنا قوه 
إضافية، وان الالعب ال يخاف ان 
يعامل معاملة اإلرهابي كما يعتقد 
االجنليز، لكنه يتشرف بأنه مسلم 
وهذا شي جميل. ويعد احلبيب 
كولو توريه املولود في 19 مارس 
1981 في مدينة س���اكورا بواكيه 
في ساحل العاج محظوظا عندما 
حصل على فرصة املشاركة للمرة 
األولى مع ارسنال بعد إيقاف احد 
زمالئ���ه بالفريق ليصبح بعدها 
من أفضل مدافعي أوروبا ووجد 
به املدير الفني الفرنسي ارسني 
فينغر لالرسنال ضالته في الدفاع 
بعد مارتن كيون. ويعتبر توريه 
احد اقدم الالعبني في التشكيلة 
احلالية الرسنال، وهو النادي الذي 
بدأ منه بعد قدومه من أكادميية 
نادي اسيك ميموزا في عام 2002 
ووقع حينها عقدا مبقابل 150 ألف 
جنيه اس���ترليني فقط. ومييز 
توريه عن باقي مدافعي ارسنال 
الذين عاصروه رغبته الهجومية 
اجلامحة فنادرا ما ترى اإليڤواري 
يعود بكرة للخلف ودائما ما يقدم 

ادوارا ايجابي����ة أثناء انطالقاته 
الهجومي���ة. ومنح���ت الصحف 
االيطالية لقب »فابيو كاناڤارو 
افريقيا« لكولو توريه بعد مستواه 
املذهل ف���ي دوري أبطال أوروبا 
2005-2006، وخصوصا بعد لقاء 
اليوڤي حينما كون شراكة هائلة 
مع فيليب سيندروس حيث أصبح 
ارسنال الفريق الوحيد الذي مير 
من 10 مباريات بش���باك نظيفة 
امام أعت���ى مهاجمي أوروبا من 
رونالدو وراوول في ريال مدريد، 
ابراهيموڤيتش وتريزيغيه  الى 
ودل بييرو في اليوڤي وكل هذا 
جعل منه من أفضل مدافعي أوروبا 
ان لم يكن األفضل في عام 2006. 
واحتراما ملستواه الباهر قام نادي 
ارسنال بتسليمه رقم االسطورة 
مارتن كيون )الرقم 5( في صيف 
موس���م 2006 – 2007 وجتديد 
عقده برات���ب يصل الى 70 ألف 
جنيه استرليني أسبوعيا. وأرقام 
توريه املميزة دفاعيا وهجوميا 
جتعله ركيزة الرسنال، فبغض 
النظر عن س���رعته التي جتعله 
من أفضل املدافعني أمام املهاجمني 
الذين ميتلكون الس���رعة، هناك 
أرقام���ه الهجومية املميزة أيضا 
الفريق فوائدها عند  التي جنى 

تسجيله ملا يزيد عن 13 هدفا.


