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نبيل الزهر يفضل االلتزام
بالصيام على المشاركة في المباريات

مهاجم المغرب: ليڤربول بيتي وباق معه حتى عام 2012

لعب املهاجم املغربي الدولي نبيل الزهر املولود في فرنسا ملصلحة 
منتخ����ب الديوك في مرحلة س����نية مبكرة »الناش����ئني« غير أنه فضل 
متثيل املغرب في مرحلة الشباب وتألق مع اسود األطلسي في مونديال 
الشباب قبل ان ينضم لليڤربول االجنليزي عام 2006 ومنتخب املغرب. 
وكان والدا الزهر قد هاجرا إلى فرنس����ا قبل والدته ومنحاه اجلنس����ية 
املغربية إلى جوار »الفرنسية« التي اكتسبها بحكم والدته داخل األراضي 

الفرنسية.
ويعد الزهر)22 سنة( ابرز الالعبني املسلمني في الدوري االجنليزي 
وهو العب ملت����زم يظهر بصورة جيدة وميثل قدوة حس����نة لالعبني 
املس����لمني في اعرق بطوالت كرة القدم في العالم. وكان الزهر قد ابتعد 
عن املش����اركة بصفة اساسية مع ليڤربول في املباريات املاضية بسبب 
التزامه بصوم رمضان ورفضه اإلفطار مما جعل مدربه بنيتيز يستبعده 

من التشكيلة األساسية للريدز.
وقرر الزهر مواصلة حياته الكروية مع ليڤربول وذلك من أجل إثبات 
قدراته للمدرب اإلسباني رفاييل بنيتيز فاجلناح املغربي لعب 19 لقاء 
املوسم املاضي في صفوف الريدز في مختلف املسابقات مما جعل بنيتيز 
يلقبه بجالب احلظ السعيد بسبب لعبه أدوارا مهمة قلبت نتائج املباريات 
عند مش����اركته ويقول نبيل: »لدي إصرار كبير على إثبات نفسي لدى 
بنيتيز وسأبذل كامل جهدي من أجل أن أطور مستوايا ألكون العبا مهما 
في الفريق واآلن لدي ثقة كاملة في نفسي ويجب أن تنسى أنك تلعب مع 
أسماء عمالقة من أجل أن تظهر للجميع أنك قادر على التواجد وبنيتيز 
أخبرني بأنه س����يعطيني الفرصة ولذا س����أحاول أن أستغلها وأستمع 

لنصائح املدربني من أجل استغاللها بالشكل األمثل«. 
وكان الزهر قد مدد عقده مع ليڤربول في املوسم املاضي حتى سنة 
2012. وجاء هذا التمديد بعدما أخبر بنيتيز العبه الزهر بأنه س����يعتمد 
عليه أكثر في املوس����م احلالي الذي كاد أن يكون األخير له لوال االتفاق 
على العقد اجلديد. وبدأ نبيل الزهر مع الفريق االحتياطي عند التحاقه 
بليڤربول س����نة 2006 بعد تألقه في كأس العالم للشباب مع املنتخب 
املغربي قبل سنة من ذلك، وصعد بشكل رسمي إلى الفريق األول بعدما 
تألق في دوري الفرق االحتياطية وأحرز اللقب موسم 2008/2007، وفي 
املوس����م التالي شارك مع الفريق األول في 19 مقابلة بجميع املسابقات. 
ومتيز الزهر خالل املوسم املاضي بقدرته على املساهمة في قلب نتائج 
ليڤربول بعد أن يتم إدخاله في آخر دقائق املباراة، ولهذا وصفه رافاييل 
بنيتيز بتعويذة احلظ. وكان بنيتيز قد أش����اد مبهاجمه املغربي نبيل 
الزهر الذي ح����ول مجرى اكثر من مباراة في الدوري اإلجنليزي. وقال 
بنيتيز: »مشاركة نبيل كانت مفتاح فوزنا باملباريات، لقد طلبت منه أن 

ينشط في األجناب، وقد نفذ املهمة املطلوبة منه ببراعة«.
اجلدي����ر بالذكر أن نبيل انتقل إلى ليڤربول موس����م 2006 قادما من 
س����انت إتيان الفرنسي ليواصل مسيرته املميزة مع ليڤربول، واصبح 
نبيل سادس العب يتم جتديد عقده مع ليڤربول بعد جيرارد، توريس، 

كاوت، بنعيون وآغير.
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حتفل املاعب في أوروبا بالعديد من الاعبني املسللمني الذين يقدم بعضهم صورة طيبة للدين اإلسلامي 

في البطوالت األوروبية، ويعتبر بعضهم سلفراء مشرفني لإلسام 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. وخال شهر رمضان الكرمي تقدم »األنباء« مسيرة 30 العبا مسلما في املاعب األوروبية 

كما نستعرض عاداتهم وتقاليدهم ومدى التزامهم بالدين بجانب تأثير الصيام عليهم خال شهر رمضان، حيث جند 

العبني يصومون وآخرون يفطرون، وقد يجبر البعض على اإلفطار جتنبا لغضب املدرب أو ألي عقوبات من ناديه.
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