
الجمعة

4  سبتمبر 2009 20

مسـلمون

األوروبية
يف املالعب

حميد ألتينتوب: الدين يلعب دورًا كبيرًا في حياتي.. وحريص على صوم رمضان
نجم تركيا رفض اللعب للمانشافت.. وملتزم بأداء جميع فروض اإلسالم

اكد جنم وس���ط املنتخب الترك���ي لكرة القدم 
ونادي بايرن ميوني���خ حميد ألتينتوب عن امله 
في قيادة الفريق الباڤاري للفوز بالدوري االملاني 
»البوندسليغا« واملنافسة على لقب دوري ابطال 
اوروبا خالل املوسم احلالي. واعترف ألتينتوب )26 
سنة( بأنه فخور بانتمائه للدين اإلسالمي ويؤدي 
الصالة بالتزام وصوم رمضان رغم الصعوبات التي 
يواجهه���ا من جانب بايرن ميونيخ اال ان البعض 
متفهم للصيام نظرا لوجود اكثر من العب مسلم 
في الفري���ق الباڤاري كما س���بقه وجود مواطنه 
الالعب املعتزل التركي االصل االملاني اجلنس���ية 

محمد شول.
ألتينتوب الستكمال فرائض اإلسالم  ويسعى 
بأداء فريضة احلج في الفترة املقبلة حيث سبق 
ان ادى مناس���ك العمرة مع زميل���ه بالل ريبيري 

املوسم املاضي.
واضاف: »كان ذلك من حسن حظي، أنا وريبيري 
ان اعتمرنا خالل تواجدنا في السعودية، لقد كانت 
حلظة مؤثرة. واوضح ألتينتوب ان كل شخص يؤمن 

بشيء، والدين يلعب دورا كبيرا في حياتي.

نجم األستانا

10 دقائق فصلت بني قدوم التركي حميد ألتينتوب 
الى هذه الدنيا عن توأمه خليل في الثامن من ديسمبر 
1982 دخلت الكرة سريعا الى كنف الثنائي التركي 
املولود في املانيا فتسجال في نادي شفارتز فايس 
غلزنكيرخن � سود، وبقيا مرتبطني ببعضهما مع 
توس روتهاوزن وفاتنشايد حيث لعب حميد في 
وسط امللعب خلف خليل املهاجم. وافترق االخوان 
عام 2003 اثر انضمام خليل الى كايزرس���لوترن 
وحميد الى شالكه، حيث بقي االخير ملدة 4 سنوات 
وفرض نفسه مع نادي اقليم ال� »رور«. واكتسب 
حميد مع ش���الكه خبرة ال� »بوندسليغا« ودوري 
ابطال اوروبا، وبعد موسم واحد مع النادي األزرق 
انضم الى املنتخب التركي في 18 فبراير2004 خلوض 
مباراة ودية امام الدمنارك. وعادت العائلة لتلتقي 
كرويا بقدوم خليل الى ش���الكه عام 2006، ولكن 

ملوسم واحد فقط خسر فيه رجال املدرب 
ميركو سلومكا اللقب في املرحلة االخيرة 
ملصلحة شتوتغارت، عندها لفت حميد 
انظ���ار نادي باي���رن ميونيخ العريق 
إلجادته اللعب في مختلف مراكز خط 

الوسط، فضمه في انتقال حر سعيا منه 
لسد الفراغ الناجت عن رحيل ميكايل باالك 
الى تشلسي االجنليزي. ولم يتأخر حميد 
اجلديد في تشكيلة اوالد باڤاريا من فرض 
نفسه في التشكيلة، فسجل من ضربة حرة 

استعراضية في اول مباراة خاضها امام بطل 
البرازيل ساو باولو، اتبعها بتسديدة يسارية 

عابرة للقارات في مرمى ڤيردر برمين.
ويتمتع حميد بعني ثاقبة الى املرمى وبإجادته 
تسريع ايقاع املباريات عند احلاجة وعند اقفال 
منطقة اخلصم دفاعيا يعتمد زمالؤه عليه لفك 
احلصار من اخلارج بتسديداته القاتلة. ومن 
النادر ان جت���د العبا يجيد التمركز في كافة 
زواي���ا امللعب فبإمكان حميد الدفاع من على 
خط املرمى وعمل تكتالت دفاعية ال حتصى 
قبل ان يتحول بس���رعة الى ممرر للكرات 

احلاسمة او مسجل ألهداف بعيدة املدى.
اختار حميد وتوأمه خليل متثيل منتخب 
تركيا رغم سعي مدرب منتخب أملانيا حتت 
21 سنة اولي شتيليكه لضمه »ولدت في 
املانيا لكن كل ش���يء بداخلي يؤشر انني 

يجب ان امثل تركيا بلد اهلي«.
وتعقد اجلماهير التركية الكثير من اآلمال 
على العب وسط الفريق حميد ألتينتوب 
قائد وسط املنتخب وصاحب اخلبرة العالية 
في ارض امللعب في قيادة االتراك لنهائيات 

كأس العالم بجنوب افريقيا 2010.
ويعتبر ألتينتوب احد ركائز املنتخب التركي 
في السنوات املاضية وصاحب متريرات حاسمة 
للمهاجمني ورؤوس احلربة الذين يس���تفيدون 
كثيرا من فاعلية حتركاته في الوس���ط وخلقه 

للفرص.

حتفل املالعب في أوروبا بالعديد من الالعبني 
املس�لمني 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 ش�هر رمضان الكرمي تق�دم »األنب��اء« 
مسي��رة 30 العبا مسلما في املالعب األوروبي��ة 
كم��ا نس�ت�ع�رض عاداتهم وتقاليدهم ومدى 
التزامه��م بالدين بجان�ب تأثير الصيام عليه�م 
خالل شه��ر رمضان، حيث جند العبني يصوم��ون 
وآخ��رون يفط�رون، وقد يجب�ر البعض عل��ى 
اإلفط��ار جتنب��ا لغض��ب املدرب أو ألي عقوبات 

من نادي��ه.
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