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مسـلمون

األوروبية
يف املالعب

كريم بنزيمة يعّوض صيام رمضان
بعد اعتزاله اللعب

ريال مدريد يجبر العبيه المسلمين على اإلفطار بسبب فتوى مصرية

ألزم نادي ريال مدريد االس���باني العبيه احملترفني 
ممن يدينون باإلسالم بعدم صيام شهر رمضان املبارك 
وتزامن ذلك مع ردود متباينة اثر صدور فتوى مصرية 
جتيز إفطار العبي كرة القدم أثناء املباريات الرس���مية، 
وتعويض صيامهم في أيام أخرى، وجاء في فتوى دار 
اإلفت���اء املصرية »اتفق العلماء عل���ى أنه يجوز الفطر 
لألجير أو صاحب املهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو 
يضعفه عن عمل���ه، كما نص على ذلك في فقه احلنفية 
على أن من أجر نفسه مدة معلومة � وهو متحقق هنا في 
عقود اللعب واالحتراف � ثم جاء رمضان وكان يتضرر 
بالصوم ف���ي عمله فإن له أن يفط���ر وإن كان عنده ما 
يكفيه«، إال أن جلنة علماء األزهر أدانت في بيان نشرته 
على موقعها على شبكة اإلنترنت هذه الفتوى املساندة 

للتوجهات الطبية.
و اضط���ر الالعبون املس���لمون في صف���وف ري��ال 
مدري��د اإلس���باني لعدم الصوم خالل شه��ر رمض��ان 
بع��د حتذيرات اجلهاز الطبي للفريق امللك��ي لهم مادام��وا 
على املستطيل األخضر ومن اجل جتنب العقوبات املالية 

والفنية باالستبعاد من تشكيلة الفريق امللكي.
ونقل��ت صحيف��ة »آس« االس���بانية ع��ن احملت��رف 
الفرنسي كرمي بنزمي��ة قول��ه إنه سيعوض أيام رمض��ان 
بعد اعتزاله اللعب، على حد قول�ه، كما قرر املال��ي مامادو 
ديارا، املع��روف عنه االلتزام الديني، ع��دم الصوم ألن��ه 
مضط��ر للخض��وع لتدريب��ات شاق��ة بع��د اإلصابة التي 
تعرض لها وأبعدته عن املالع��ب 9 أش���ه��ر، فيما اتخذ 
املال��ي فريدريك كانوتي��ه مهاجم اشبيليه االسباني موقف��ا 
مخالفا لدار االفت�����اء املصري��ة إذ قال في تصريح��ات 
صحافية »إنه يش���كر اهلل س���بحان��ه وتعالى على أنه 
يس���تطيع الصيام رغم اجلو احل���ار، مؤك��دا أن هن��اك 
العب�ني مسلم�ني ال يعرفهم الن��اس في الدوريات األوروبية، 
لكن صومه��م في رمضان، والتزامه��م بالدي��ن ش�����يء 

ال يتحدث��ون عنه«.
وكان تقرير سابق لصحيفة »آس« قد أشار قبل بداية 
رمضان اجلاري الى ان ثالثي ريال مدريد كرمي بنزمية 
ومحمد ديارا والس���انا دي���ارا ال يتنازلون عن الصوم، 
وسوف يس���تفيدون من برنامج تدريبي خاص ونظام 
تغذية معني أعده اجلهاز الفني والفريق الطبي للنادي 
امللكي بشكل خاص لهؤالء النج��وم ط��وال شه��ر رمضان 
لكيال ينخفض مستواهم البدني وال يح��دث تعارض بني 

أداء الفريضة واملشاركة في املباريات. 
وأشار التقرير السابق إلى أن تسامح اإلسالم مينح 
البع���ض رخصة اإلفطار م���ع التعويض بعد ذلك اال ان 
بنزمية ومامادو والسانا ديارا أصروا على صي��ام رمضان 

قبل ان جتبرهم إدارة ريال مدريد على اإلفطار.

جزائري مسلم وفرنسي الجنسية

تنتمي عائلة بنزمية مث���ل زي���دان مل�ن�ط�ق��ة القب��ائ��ل 
في اجلزائر. 

وهو م����ن مواليد مدين����ة ليون الفرنس����ية في 19 

ديس����مبر1987، ولعب هاويا في سن ال� 8 سنوات في 
أكادميية ليون ثم دخل تش����كيلة فريق الناشئني في 
سن ال� 15 وس����جل 38 هدفا في فريق ليون دون سن 
16 ثم نال بطولة أوروبا دون س����ن ال� 17 مع منتخب 
فرنس����ا وكانت أول مباراة احتراف له في س����ن ال� 17 

أمام نادي ميتز. 
كان صاحب الهدف الوحي���د ف��ي ش���باك النمسا في 

أول مب��اراة ل��ه مع منتخب الديوك 28 مارس 2007. 
وجنح بنزمية في لفت األنظ���ار إلي���ه بشدة في اآلونة 
األخيرة، حتى اعتبره الكثي���رون خليفة ألسطورة كرة 
القدم الفرنسي زيدان وامت���دادا طبيعيا له وخصوصا 

بعد انتقاله لريال مدريد في مطلع املوسم احلالي.
ويق���ارن اخلبراء أيضا بنزمي���ة باملهاجم البرازيلي 

رونالدو، الذي يعتبره بنزمية مثال أعلى له. 
ويتمتع بنزمية بالس���رعة ف���ي املراوغة، وصعوبة 

إيقافه أو استخالص الكرة منه، وسرعة التسديد القوي 
والدقيق. 

كما يرى أسطورة كرة القدم الفرنسي ميشال بالتيني 
رئيس االحتاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( أن بنزمية 

ميثل أحد املهاجمني العظماء. 
وق���ال بالتيني »بنزمي���ة يس���ج���ل العدي��د م��ن 
األه���داف بذكائه أكثر من قدرات���ه البدنية. وأنا أحب 

ذلك«. 
ويدرك املقربون من بنزمية أنه ميلك القدرات الذهنية 
التي تس���اعده على حتقيق ما يريده، وإجناز التوقعات 

املنتظرة منه. 
وقال املدرب الفرنس���ي جي���رار اوليه الذي تولى 
تدريب بنزمية عندما كان مديرا فنيا لليون بني عامي 
2005 و2007، »بنزمية مزيج فريد من التواضع والثقة 

الرائعة«.

حتفـل املالعب في أوروبا بالعديد من الالعبني املسـلمني الذين يقدم بعضهــم صورة 
طيبة للدين اإلسـالمي في البطوالت األوروبية، ويعتبر بعضهم سـفراء مشرفني لإلســالم 
عن طريق التزامهم ومتسـكهم بتعاليم وفرائض الدين، وابتعادهم عن التورط في فضائــح 
جنسـية أو إدمان للخمور واملخدرات بجانب تبرعاتهم للفقراء واملرضى ومسـاهماتهم 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 
رمضـان، حيث جند العبني يصومون وآخرون يفطرون، وقد يجبـر البعض على اإلفطار جتنبا 

لغضب املدرب أو ألي عقوبات من ناديه.


