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ياسين الشيخاوي.. مثال للمسلم 
الملتزم ويلعب في سويسرا وهو صائم

تعرض لهجمة إعالمية شرسة بسبب تدينه الكبير

مسـلمون
يف املالعب

األوروبية

حتفل املالعب 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 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 تقدم »األنباء« مس�يرة 30 العبا مس�لما في املالع�ب األوروبية كما 
نستعرض عاداتهم وتقاليدهم ومدى التزامهم بالدين بجانب تأثير الصيام عليهم خالل شهر رمضان، 
حي�ث جند العبني يصومون وآخرون يفطرون، وقد يجبر البعض على اإلفطار جتنبا لغضب املدرب أو 

ألي عقوبات من ناديه.

يعتبر جنم املنتخب التونسي 
ون���ادي اف س���ي زيوري���خ 
السويسري ياسني الشيخاوي 
مثاال جيدا للمسلم امللتزم بدينه 
وبفرائضه اثناء احترافه حاليا 

في الدوري السويسري.
ونش���رت وس���ائل االعالم 
السويسرية واالملانية تقارير 
عديدة عن الشيخاوي والتزامه 
الكبير في اداء فرائضه الدينية 
في رمضان، وحتى في ايام غير 
رمضان حيث يطلب اخلروج 
من التدريب اثناء اقامة صالة 
العصر او املغرب وفعال يقوم 
الش���يخاوي باخل���روج الداء 
الصالة ثم يع���ود مرة اخرى 

الكمال تدريبه مع فريقه.
ويقول املهاجم التونسي )22 
عاما( في ح���وار له مع مجلة 
بيلد السويسرية التي تساءلت 
حول قدرته على اللعب والتألق 
مبع���دة خالية »ان���ا اخوض 
املباريات واحاول نسيان انني 
صائم واركز بشكل كامل على 
املباراة وهو امر ليس بالصعب 

ان افعله«.
وسأله الصحافي السويسري 
بأنه في القرآن يس���تثنى من 
الصيام من يقوم بأعمال شاقة، 
فأجاب الشيخاوي ان ممارسة 
كرة القدم ليس���ت من االعمال 
الش���اقة واالمتن���اع عن االكل 
والشرب منذ شروق الشمس 
حتى غروبها هو واجب ديني 

ال ميكن التخلي عنه.
ووسط اصرار الشيخاوي 
على الصي���ام، نصحه طبيب 
الفريق بأن يستحم مباء بارد 
قبل دخوله للمباريات لتفادي 

تأثير احلرارة.
وكانت املجلة السويسرية 
ذاتها قد تساءلت خالل تقرير 
مطول حول قدرة الشيخاوي 
على التألق وتسجيل االهداف 
وهو مبعدة فارغة، واوردت لقاء 
آخر مع نائب جمعية اسالمية 
في زيوريخ ع���رف برمضان 
وكيف تكون عالقة املسلم مع 
اهلل في هذا الشهر وكيف يعطي 
رمضان ثقة في النفس وايضا 
كيف يتحكم االنسان في نفسه 

خالل الشهر الفضيل.

2006 وخاض اول مباراة على 
الصعيد الدولي امام منتخب 

االوروغواي، وش����ارك بعدها في 
كأس العالم 2006 التي اقيمت في 
املانيا وكان اح����د النجوم الذين 

برزوا في البطولة.
وبعد كل هذه املسيرة اجليدة 
والتأل����ق انتقل الش����يخاوي الى 
صفوف فريق اف س����ي زيوريخ 
في صيف 2007 مببلغ يفوق ال� 5 
ماليني دوالر ويربطه عقد مع النادي 

ميتد حتى 30 يونيو 2012.
ويصف الش����يخاوي جتربته 
االحترافي����ة في سويس����را بأنها 
بوابة له للمرور للدوريات االوربية 
الكبرى مثل اجنلترا او اس����بانيا 

او ايطاليا.
ه����ذا وكانت اندي����ة اوروبية 

عديدة اب����دت اهتمامها 
بالش����يخ�������اوي 

وم�����ن ه�����ذه 
االندية بايرن 
ميوني���������خ 
االملان���������ي 
وارسن������ال 
االجنليزي.

هجمة إعالمية شرسة

وكان الالعب التونسي املتدين 
ياسني الش����يخاوي قد تعرض 
لهجمة اعالمية شرسة من قبل 
وسائل اعالم غربية بعد ان انتقد 

من اساءوا الى الرسول ژ .
وفي هذا الشأن قابلته احدى 
الصحف االملانية وقال من خاللها 
»نحن في بالدنا نرفض رفضا 
باتا أن يقوم أحد الرسامني برسم 
صور تسيء إلى املسيح عيسي 
گ ألنه أحد أنبياء اهلل ونحن 
في ديننا وعقيدتنا نحترم وجنل 
كل األنبياء والرسل الذين وردت 

أسماؤهم في القرآن الكرمي.
وسأله الصحافي بخبث.. ولو 
أتيحت لك الفرصة ورأيت الرسام 
الدمناركي الذي رسم صورا للنبي 

محمد هل ستقتله؟ 
رد عليه الشيخاوي محتدا.. 
لس����نا قتل����ة وال مجرمني وال 
عنصريني رمبا أنتم العنصريون.. 
نحن ال نقتل أح����دا.. بل نترك 
عقابه هلل س����بحانه هو املنتقم 

اجلبار. 
هذا الكالم لم يعجبهم فأقامت 
الصحف السويسرية واألملانية 
والدمناركية حربا عليه وشنوا 
هجوم����ا عنيفا على ادارة نادي 
هامبورغ األملاني التي كانت قريبة 
من التوقيع مع الشيخاوي، األمر 
الذي جعل ادارة النادي االملاني 
تصدر بيانا تعلن فيه التراجع عن 
ضم الالعب من نادي زيوريخ.

والصح��������ف األملاني��������ة 
والسويسرية تعمدت أن تنشر 

الش����يخاوي  الالع����ب  ص����ور 
»امللتح����ي« وهو يصلي وقالت 
إنه يضع في حقيبته س����جادة 
صالة وبوصلة يأخذها معه في 
أي مكان وأحيانا يس����تأذن من 
التدريب ويخرج لصالة العصر 
أو املغ����رب في موعده ثم يعود 

الستكمال التدريب مع زمالئه.
ورغ����م كل ه����ذا فالي����زال 
الش����يخاوي صام����دا واالحالم 
تساوره باللعب في اكبر االندية 
االوروبية من خالل اثباته لذلك 

مبوهبته وكفاءته.

موهبة الكرة التونسية القادمة

يعد ياسني الشيخاوي املولود 
في رادس في 22 سبتمبر 1986 
احد الالعبني الذين حتب مشاهدة 

الكرة وهي ف���ي حوزتهم، فهو 
ن���ادر وميتلك  العب من طراز 
قدرة كبيرة على التحكم بالكرة 
وعندما تشاهده للوهلة األولى 
تعتقد انك ترى »زيدان جديد« 
ملهارته الفائقة في ترويض الكرة 
ومتريرها بشكل خيالي وبفضله 
سجل زمالؤه في املنتخب العديد 

من االهداف.
ومنذ ظهوره االول في املالعب 
التونسية تنبأ له املدرب التونسي 
الش���تالي  املعروف عبداملجيد 
بانه سيكون عمالق كرة القدم 

التونسية في املستقبل.
وبفض���ل تألقه م���ع ناديه 
السابق النجم الساحلي التونسي 
مت استدعاؤه سريعا لتشكيلة 
املنتخب التونس���ي في يونيو 

تجارب
رياضية
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