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المناري يرفض اإلفطار 
مع نورمبرغ ومنتخب تونس

أكد أن صوم رمضان يعطيه قوة غريبة أثناء المباريات

هناك العبون مسلمون يلعبون 
في الدوري األملاني يحافظون على 
صيام شهر رمضان بشكل صارم. 
ومن بني هؤالء الالعبني التونسي 
جوهر املن���اري الذي يلعب في 
أكد أن  نادي نورمبرغ وال���ذي 
»صوم رمضان يعطيه بخالف 
بقية ش���هور السنة قوة غريبة 
أثناء املباريات«. وأضاف املناري: 
»يختلف إيقاع احلياة قليال، ولكن 
ذلك ال يشكل أي مشكلة بالنسبة 
لي، فأنا أس���تيقظ في الس���اعة 
الثالثة والنصف صباحا، وأتناول 

ما يكفي من الطعام والش���راب 
قبل الصيام«.  وعادة ما يحرص 
املناري على الصيام في ش���هر 
رمضان، لكن هذا الالعب اضطر 
إلى قطع الصوم مرة واحدة بسبب 
إصابته باإلنفلونزا مستخدما بذلك 
التي تسمح للمريض  الرخصة 
باإلفطار. ولكن مناري يؤكد أنه 
سيعيد صوم كل يوم أفطره بعد 
انتهاء شهر رمضان. ويقول إن 
األولوية األولى لديه يحظى بها 
»اإلميان وااللت���زام بالصيام«. 
ويضيف: »أنا أريد في آخر املطاف 

دخول اجلنة«. ويرى األمني العام 
أملانيا  للمجلس اإلس���المي في 
برهان كيسيكي أن جوهر املناري 
على حق، ويضيف قائال: »ميكن 
التوفيق بني ممارس���ة الرياضة 
وش���هر رمض���ان. وكذلك يجب 
على املرء أن يس���تعد ويتغذى 
بش���كل جيد ويأخذ استراحات 
كافية«. ويجد كيسيكي أنه من 
الرياضيني  التزام  املستحس���ن 
بالصوم، ويقول: »هناك الكثير 
من الرياضيني املس���لمني الذين 
يصومون رمضان ولديهم القدرة 

على تقدمي أفضل أداء«.

بطوالت عديدة

ولد املناري في 2 ابريل عام 
1976 باملنستير بتونس. وسبق 
ان لعب لفريقي الترجي واالحتاد 
املنستيري التونسيني. وحاز مع 
التونس���ي كأس األمم  املنتخب 
األفريقية عام 2004، وكان ابرز 
جنوم نسور قرطاج في مونديال 
أملانيا 2006 وسجل هدفني. وكان 
املناري قد انضم لنورمبرغ عام 
2005 ومازال في صفوفه. وهبط 

معه إل���ى دوري الدرجة الثانية 
وعاد معه إل���ى الدرجة األولى. 
ومع نورمبرغ فاز بكأس أملانيا 
2007. وقبل أن يأتي إلى أملانيا، 
ف���از 3 مرات بلقب بطل الدوري 
الترجي  ن���ادي  التونس���ي مع 
الرياض���ي، ومعه أيضا فاز مرة 
ببطولة األندية األفريقية. وكان 
نورمبرغ قد أعلن أنه مدد عقده 
مع العبه التونسي املناري )33 
سنة( حتى نهاية يونيو 2010. 
وكان من املفترض أن ينتهي عقد 
العب خط الوسط املناري الذي 

خاض 40 مباراة دولية مع منتخب 
بالده بنهاية املوسم املاضي. وقال 
الفني لنورمبرغ كالوس  املدير 
اوغينت���الر: »املناري مكس���ب 
للنادي ليس فقط كالعب ولكن 
أيضا كشخص«. وشهد عام 2008 
ترشيح املناري لالنضمام حلملة 
»كرة القدم تعطي األمل« والتي 
القائمة  يتبناها »فيفا« وضمت 
بجوار الالعب التونسي النجوم 
محمد ابوتريكة وحسن شحاتة 
وب���در املطوع وس���امي اجلابر 

وإسماعيل مطر.
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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 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 يصوم�ون وآخرون يفطرون، وقد يجبر البعض على اإلفطار جتنبا لغضب 

املدرب أو ألي عقوبات من ناديه.
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