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مسـلمون

األوروبية
يف املالعب

حتفل املالعب في أوروبا بالعديد من الالعبني املس�لمني الذين 
يقدم بعضهم صورة طيبة للدين اإلس�المي ف�ي 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« 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 وآخرين يفط�رون، وقد يجبر البعض على 

اإلفطار جتنبا لغضب املدرب أو ألي عقوبات من ناديه.

تجارب
رياضية
إعداد: أحمد حسين

عبدالقادر غزال: لست مجنونًا 
ألقول إن رمضان مضر بالصحة

نفى كل ما نسب إليه حول صيامه في اإلجازات وأكد أنه مسلم وفخور بدينه
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الدولي  نف���ى اجلزائ���ري 
عبدالقادر غزال أنه قال إن شهر 
رمضان مض���ر بالصحة على 
الرياضي���ن، مؤكدا أنه »ليس 
مجنونا« حتى يقول ذلك األمر، 
وأبدى غضبه الشديد من وضع 
هذه الكلمات على لس���انه في 
موقع شبكة »يوروسبورت«. 
وقال مهاجم س���يينا اإليطالي 
غزال في مقابلة مع صحافية: 
»ه���ذا ك���ذب وبهتان، لس���ت 
أدلي مبثل هذه  مجنونا حتى 
التصريحات، ثم إنني مس���لم 
وفخور بديني، فكيف أقول هذا 

الكالم«. 

وكان غزال قد استهل رمضان 
بإحراز هدف سيينا الوحيد في 
اجلولة األولى بالدوري اإليطالي 
أمام مي���الن، في مباراة انتهت 
بفوز »األحمر واألسود« بهدفن 

مقابل هدف واحد.
وأض���اف مهاج���م منتخب 
اجلزائر »لم أدل بأي تصريح 
حول رمضان ألي موقع.. لست 
مفتيا حتى أحتدث عن الصيام 

وأثره على الالعبن«.
وأكد غزال أنه ال يريد الدخول 
في ج���دال أو مش���كلة مع أي 
شخص، مشيرا إلى أن تركيزه 
في الوقت احلالي ينصب على 

التألق مع منتخب بالده وناديه 
االيطالي.

تصريحات غير صحيحة

وكانت شبكة »يوروسبورت« 
قد ادع���ت ان غ���زال قد صرح 
ب���أن الصي���ام أي���ام املباريات 
والتدريب���ات ض���ار بالصحة، 
ف���إن صيامه يقتصر  وبالتالي 
على أيام اإلجازات فقط، ونشرت 
تصريحات لالعب زعم فيها أن 
الرياضين ال يستطيعون تقدمي 
أقصى قدراته���م أثناء الصيام. 
وتاب���ع »كنت ملتزم���ا بصيام 
الش���هر كامال من قبل، ولكنني 
اآلن أصوم فقط أيام اإلجازات، 

وأفطر أيام التدريبات واملباريات 
للحفاظ على صحتي«. وأضاف 
ابن مدينة تلمس���ان »في بداية 
حياتي االحترافية حاولت الصيام 
الشهر كله، ولكنني شعرت بتعب 
شديد بعد أسبوعن«. وأوضح أن 
بعض الالعبن املسلمن يفطرون 
فقط أثناء املباريات ويصومون 
في التدريبات املعتادة، مثل زميله 
حسن خرجة العب جنوى. وكان 
العديد من الالعبن اجلزائرين قد 
أكدوا أنهم متعودون على اللعب 
في الشهر الفضيل وفي مقدمتهم 
الالعب مجي���د بوقرة الذي أكد 
صيامه رمضان، بل لعبه أثناء 
الصيام وعدم تأثير ذلك عليه ما 
يعد اكتشافا ومفاجأة للكثيرين 

في غالسكو رينجرز.

فرنسي المولد جزائري الجنسية

بدأ غزال )5 ديس���مبر 1984 
في ديسن � ش���اربو بفرنسا(
الرياضية في نادي  مس���يرته 
س���انت بريست س���نة 2004 
وفي الس���نة التالية انتقل إلى 
نادي كروتوني اإليطالي حيث 
متت إعارته إلى نادي بيليسي 
اإليطالي في النصف الثاني من 
موسم 2005-2006 وإلى نادي 
بروس يس���تو اإليطالي طوال 
موسم 2006-2007. في 13 يونيو 
2008 انتقل غزال إلى نادي جنوى 
اإليطالي. وفي 2 يوليو بدال من 
إعارته إلى ناد في الدرجة الثانية 
قرر التشارك في نسبة ملكيته 
وانتقاله إلى منافسه في نفس 

الدرجة نادي سيينا.
أكتوبر 2008 أعلن  وفي 23 
نادي سيينا عبر موقعه الرسمي 
على االنترنت خبر اس���تدعاء 
مدرب منتخ���ب اجلزائر رابح 
سعدان لغزال لتمثيل منتخب 
بالده األصلي ووافق غزال على 
العرض خصوصا أنه سوف لن 
تسنح له الفرصة في اللعب دوليا 
مع منتخب فرنسا بسبب شدة 
املنافس���ة. في 18 نوفمبر 2008 
شارك غزال في أول مباراة دولية 
أم���ام منتخب مالي وديا. في 11 
فبراير 2009 س���جل غزال أول 
هدف دول���ي في مرمى منتخب 
بنن حيث انتهت املباراة بفوز 
منتخب اجلزائر 2-1، ثم استدعي 
غ���زال مرة أخ���رى ملباراة ضد 
املنتخب املصري يوم7 يونيو 
2009 ضمن تصفيات كأس العالم 
2010 وسجل هدفا جميال برأسه، 
وقد فازت اجلزائر يومها على 

مصر بنتيجة 1-3.


