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»ديمبا با« ملتزم بالصيام باستثناء أيام المباريات
هوفنهايم يحّذر من االقتراب من مهاجمه السنغالي رغم محاوالت أرسنال وشتوتغارت

الس���نغالي  الالعب  يلت���زم 
»دميبا با« مهاجم نادي هوفنهامي 
األملاني بقواع���د الصوم، حيث 
ميتنع عن الطعام والشراب من 
طلوع الشمس وحتى غروبها.. 
ويتناول الطعام والشراب خالل 
فترات الصوم في أيام املباريات 
فحسب، ولكن يحرص فيما عدا 
ذلك على االلتزام بالصيام، ويؤكد 
»با« أنه س���يعيد صوم كل يوم 
أفطره بعد انتهاء شهر رمضان، 
ويحاول الالعب البالغ من العمر 
الوسط  الطريق  إيجاد  24 عاما 
بني ممارسة تعاليم دينه ودوره 

كرياضي محترف.
ويتعني على »با« إظهار قدراته 
خالل التدريبات على الرغم من 
خواء معدته، حيث ان مدربه رالف 
راجننيك ال يض���ع في اعتباره 
كثيرا مسألة الصوم ويقول: »إنه 
)با( يصوم منذ سنوات طويلة 

وقد اعتاد على ذلك«.
ويقف الالعبون املسلمون أمام 
سؤال مهم وهو: »هل نصوم أم 
ال«؟ و»كيف ميك���ن اجلمع بني 
الصيام وأداء املهام التي تتطلبها 
كرة القدم«؟ ويحاول الالعبون 
أمثال »با« وزميله  املس���لمون 
الفرنسي املسلم فرانك ريبيري 
الرد على هذا السؤال، حيث قال 
ريبيري الذي يظهر وهو يصلي 
قبل انطالق املباريات: »أصوم في 
أيام اإلجازات، ولكني ال أصوم 
عندما يتعني علي اللعب«. ويتفق 
العب املنتخب السنغالي »دميبا 
با« مع زمالئه في هذا الرأي ويقول 
إنه ينسق مع أطباء الفريق فيما 
يتعلق مبس���ألة الصوم جتنبا 

للتعرض ألي مخاطر صحية.
وينجح القليل من الالعبني في 
اجتياز »االختبار الصعب« لشهر 
رمضان ومن بينهم دميبا با الذي 
يقول: »األيام األولى في رمضان 
تكون شاقة وال تخلو من ألم هنا 
أو نغزة هن���اك«. ولكن الالعب 
السنغالي يتجاوز رمضان بعد 
ذلك دون أن يؤثر ذلك على أدائه، 
حيث جنح املوسم املاضي وخالل 
شهر الصوم في تسجيل ثالثة 
أهداف في مباراة واحدة »هاتريك« 
ليصل عدد اهدافه مع هوفنهامي 
الى 23 هدفا في 57 مباراة خالل 
املوس���مني املاضي واحلالي في 

جميع البطوالت االملانية.
أما التركي مسعود أوزيل العب 
نادي ڤيردر برمين فهو يتخلى 
عن فريضة الصوم، حيث يقول 
إن ممارسة الصوم كانت تشعره 

باإلعياء وتصيبه بالصداع.

م���ن جهته، يش���دد كالوس 
ميشائيل براومان رئيس قسم 
الط���ب الرياض���ي ف���ي جامعة 
هامب���ورج على أهمي���ة تناول 
الالعبني للس���وائل، ويؤكد أن 
عدم تناول الالعب لكميات كافية 
من السوائل قد يكون له »نتائج 
كارثي���ة على قدرة اإلجناز لدى 
الالعب«. ولكن براومان أكد في 
الوقت نفسه وجود بعض املبالغة 
في تقدير اآلثار السلبية لصيام 

شهر رمضان.

التألق مع هوفنهايم

وكان هوفنهامي قد حذر االندية 
االخرى من االقتراب من جنومها 
خاصة دميبا با بعد انتشار بعض 
التقارير االملانية عن رغبه اندية 
الفريق  كبرى في خطف جنوم 
وقال املدير الرياضي للفريق يان 
شنديلمايس���تر في تصريحات 
لصحيف���ة بيل���د »ال نفكر في 
االستغناء عن دميبا با، فهو ملك 
للنادي وعقده مستمر حتى عام 
2011 ل���ذا ال داعي للتفريط فيه، 
خصوصا انه احد هدافي النادي 

املهمني«.
و اض����اف »نس����عى إل����ى 
االحتفاظ بالعبينا االساسيني 
و»با« واحد منهم، فلن يرحل 
إلى اي ناد آخر لذا انصح االندية 
االخرى بعدم القيام مبجهود ال 
قيمة له من اجل ضمه«. وكان 
املهاجم  انتق����ال  املتوق����ع  من 
املميز دميبا ب����ا من هوفنهامي 
إلى شتوتغارت ليكون البديل 
املمتاز خلروج ماريو غوميز، 
لكن األخبار م����ن أملانيا اكدت 
فش����ل هذا االنتقال، وكثيرا ما 
ينوي الالعب السنغالي دميبا با 
االنتقال من فريقه هوفنهامي اال 
ان الصفقة تنتهي بالفشل، وآخر 
ما استجد في موضوع دميبا هو 
رغبة املدير الفني لنادي ارسنال 
الالعب من  ارسني فينغر ضم 
اج����ل تعويض انتقال مهاجمه 
اديبايور،  التوغولي اميانويل 
اجلدير بالذكر ان صاحب ال� 24 
عاما الذي متكن من تسجيل 14 
هدفا املوسم املاضي مع فريقه 
اعلن انه يرغب في االستمرار 
البوندس����ليغا ومواصلة  في 
التجربة، وم����ن جهة اخرى ال 
يخفي »با« رغبته في العودة الى 
فرنسا وبالتحديد لباريس، بيد 
ان اهتمام أرسنال به واعجاب 
فينغر بقدراته جعل وكيل اعماله 
يؤكد انه سيكون شرفا كبيرا 

لالعب ان يلعب للغنرز.
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مسـلمون

األوروبية
يف املالعب

حتفل املالعب ف�ي أوروبا بالعديد من الالعبني املس�لمني 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 يصومون وآخرون يفطرون، وقد يجبر البعض 

على اإلفطار جتنبا لغضب املدرب أو ألي عقوبات من ناديه.


