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حسين خرجه يفضل الصيام على اللعب أساسيًا في جنوى
يعد من الالعبين المسلمين الذين يحافظون على صوم رمضان

تابع الالعب الدولي املغربي 
حسني خرجه من كرسي االحتياط 
مباراة فريقه نادي جنوى ضد 
روما ف����ي املرحل����ة االولى من 
الدوري االيطالي الشهر املاضي، 
إلى  املراقب����ون ذلك  وقد ع����زا 
»رمضان« بحكم أن خرجة من 
الالعبني املسلمني القالئل الذين 
يحافظون على صوم رمضان، 
وهو ما جعل املدرب ال يعتمده 
كأساس����ي بالرغم من أن جميع 
التوقعات كانت تش����ير إلى أنه 
كان سيكون كذلك في تشكيلة 

جنوى.
ويعتبر صوم العبي كرة القدم 
املسلمني في إيطاليا من املواضيع 
التي تثار كل سنة مع حلول شهر 
رمضان ولو من باب الفضول، إال 
أن تزامن »رمضان« هذه السنة 
مع انطالق البطولة )الكالتشيو( 
وارتفاع درجة احلرارة في هذه 
الفترة جعل����ت املوضوع يثار 
بقوة، فقبل مباراة جنوى وروما 
بقليل مت تبديل العب انتر ميالن 
»علي سولي مونتاري« في نصف 
الس����اعة األول من املباراة امام 
باري وكتبرير لهذا التغيير أشار 
البرتغالي »جوزيه مورينيو« 
مدرب فريق انت����ر ميالن الذي 
يلعب له »مونتاري« إلى أن صيام 
الالعب أثر عليه بشكل سلبي. 
لكن معظم الصحف املتخصصة 
لم تر في كالم »مورينيو« سوى 
تبرير للحالة الباهتة التي ظهر 
اللقب، فكيف لصوم  بها حامل 
ي����وم واحد أن يؤث����ر في العب 
محترف من حجم »مونتاري«، 
وتساءلت وسائل اإلعالم عن أن 
معظم الالعبني لم يكونوا أحسن 

حاال منه فهل كلهم صائمون؟
اجلالي����ات  رئي����س  ورد 
واملنظمات االسالمية في ايطاليا 
محمد نور داشان مباشرة على 
املدرب الذي اشتهر بتصريحاته 
املثيرة للجدل فيما طرحت بعض 
وسائل االعالم في أوروبا موضوع 
رمضان وكرة القدم على صدر 
صفحاتها مجددا وأوضح داشان: 
»ان الالعب املؤمن س����واء كان 
مس����يحيا او يهوديا او مسلما 
هو أكثر راحة نفسيا وهذا يحسن 

أداءه«.
وف����ي عنوان س����اخر ملوقع 
صحيف����ة »ليبرو« جاء أن انتر 
ضاع بني رمضان و»كواريسما« 
الذي خيب جميع اآلمال املعقودة 
عليه وقد ظهر باهتا أثناء مباراته 

األخيرة، كما أن كواريس����ما في 
الديانة املسيحية تعني الصوم 
الكبي����ر الذي قد يصل حس����ب 
التعاليم املسيحية إلى 55 يوما، 
فاجلميع إذا � حسب ليبرو � كان 

صائما.
وكان العدي����د م����ن املناب����ر 
اإلعالمية تقتص����ر في تناولها 
ملوضوع الصي����ام على العبني 
الدول����ي املغربي  اثنني وهم����ا 
حس����ني خرج����ة الع����ب فريق 
جنوى للموسم احلالي والعب 
فريق س����يينا للموسم املاضي 
والذي لعب كذلك لنادي روما، 
وكذا الالعب املالي محمد االمني 
سيسوكو العب يوڤنتوس، فهذان 
الالعبان معروف����ان لدى الرأي 
العام بحرصهما على الشعائر 

الدينية وتدينهما بصفة عامة.

حريص على الصيام

وكان حس����ني خرج����ه منذ 
قدومه إلى إيطاليا س����نة 2001 
ومع كل الفرق التي لعب لديها 
حريصا على صيام رمضان وهذا 
ما يذك����ره معظم الذين عرفوه، 
بل س����مح له مع فريقه احلالي 
بالتدرب ليال حتى يتمكن من أداء 
الصيام دون مشاكل، وقد يعتبر 
جلوسه على كرسي االحتياط في 
املباراة األخيرة نوعا من التفهم 
لوضعيته بالرغ����م من حاجة 
فريقه إليه، وكذا »سيس����وكو« 
فقد وصف أداؤه للشعائر الدينية 
من قبل صحيفة »الغازيتا ديلو 
سبورت« باألصولي فهو حريص 
على أداء الصلوات في وقتها وكذا 

على الصيام.

فارس الكالتشيو

اثن����ان على أن  وال يختلف 
خرجه ق����د أثبت تألقه وأصبح 
أحد األعمدة األساسية في صفوف 
اي فريق حيث كان احد جنوم 
روما وس����يينا وببياتش����ينزا 
وأخيرا جن����وى. وجنح خرجه 
في جذب األنظار إليه من كل حدب 
وصوب املوسم املاضي مع سيينا 
وخصوصا عندما س����جل هدف 

الفوز في مرمى فيورنتينا.
وعلى الرغ����م من أن خرجة 
فرنسي املولد، إال أنه بدأ مشواره 
الكروي في البرتغال، ثم انتقل 
إلى إيطالي����ا دون أن يلعب في 
الدوري الفرنسي، حيث إن السر 
وراء هذا التحول يعود إلى أنه 
في البداية كان على وشك بداية 

مشواره الكروي في فرنسا من 
بوابة باريس سان جيرمان لكن 
إداريي النادي رفضوا منحه عقدا 
احترافيا، وقدموا عرضا نصف 
احترافي، فما كان منه إال أن اتخذ 

قرارا باللعب خارج فرنسا.
النج���م املغربي أن  واعتبر 
جتربت���ه ف���ي تيرنان���ا أحلى 
حلظات حياته الكروية وأرجع 
ذلك إلى كونه قائدا للفريق في 
ذلك الوقت، في حني إن جتربته 
مع فريق العاصمة روما كانت 

جيدة أيضا، إذ تعلم هناك الكثير 
من زمالئه ذوي اخلبرة الكروية 

الكبيرة.
وعن متتعه بشعبية كبيرة 
الدوري االيطالي وفرصته  في 
في انط����الق جنوميته إلى آفاق 
أوسع أعرب عن سعادته باحلفاوة 
الكبيرة التي القاها بها جمهور 
سيينا ثم جنوى رغم قصر الفترة 
التي أمضاه����ا في النادي، وهو 
يشعر بالفخر من ذلك، ويتمنى 

مواصلة تألقه بهذا املستوى.
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مسـلمون

األوروبية
يف املالعب

حتفل املالعب في أوروبا بالعديد من الالعبني املسلمني 
الذين يقلدم بعضهم صورة طيبة للدين اإلسلالمي في 
البطوالت األوروبية، ويعتبر بعضهم سلفراء مشلرفني 
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« 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.


