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اعتنق ظهيــــر ايسر برشلـــونـــــة االسبــــــــــــاني 
واملنتخب الفرنسي لكرة القدم ايريك ابيدال الدين االسالمي 
واختار اســـم بالل عن قناعة الزمته منذ الصغر وليس 
باالكراه بعد زواجـــه من جزائرية تدعى حياة، وكان أن 
انتقاله إلى صفوف الفريق »الكاتالوني« املوسم املاضي 
هو مبنزلة احللم بالنسبة اليه. ويقول ابيدالـ  في حديثه 
مع وسائل االعالم ـ »لم يكن اعتناقي االسالم كشرط من 
شروط الزواج بامرأة مسلمة على االطالق إمنا هي حكايات 
قدمية منذ نشـــأتي وكانت لدي على الدوام هذه الرغبة 
باعتناق الدين االسالمي وقد متكنت من إكمالها«. ويضيف 
ابيدال حول اندماج الالعبني املسلمني في اسبانيا وقضائهم 
شهر رمضان رغم اجلدول املزدحم في املباريات »ال أعتقد 
أن األمـــور صعبة أو معقدة، ألن األمـــر يتعلق مبعرفة 
طاقة اجلسم والذات والعقل، فإذا متكنت من التحكم في 
ذلك، ســـتتمكن من أداء دينك وعملك. وهنا في إسبانيا، 
يوجد مسلمون، وعلى سبيل املثال، ميكن ألي مسلم أن 
يشتري اللحم احلالل )قالها بالعربية(، فعند وصولي إلى 
برشلونة، كان األمر صعبا، بعض الشيء، لم أكن أعرف 
أحدا. واآلن، تعرفت على األسواق التي أشتري منها اللحم 
احلالل· ونحن نلعب أغلب املباريات ليال، فخالل شـــهر 
رمضان، األمر صعب بالنسبة للتمارين واملجهود البدني، 

الذي نبذله«، ومضى قائال: انا اصوم شهر رمضان لكن ال 
احد يستطيع العمل على اكمل وجه دون طاقة. ويعشق 
ابيدال قضاء فترات عطلته في اجلزائر، خاصة في مدينة 
تلمسان مسقط رأس زوجته، وذلك لرغبته التعرف على 

حياة املسلمني هناك وطريقة معيشتهم وتفكيرهم.
واكد نادي برشلونة ان ثالثي الفريق املكون من كيتا 
وتوريه وأبيدال يصومون شهر رمضان بالتوافق مع أجندة 
غذائية وضعها اجلهـــاز الطبي بالفريق. وقال اخصائي 
التغذية في برشلونة ستيفي غوروستيغا إن املستوي 
البدني لالعبني الثالثة لن يتأثر بالصيام طاملا يلتزمون 
بنظام غذائي متوازن أثناء وجبتي اإلفطار والسحور.وكان 
ابيدال قد تعرف على زوجته حياة في التاسعة عشرة من 
عمره وأحبها عن بعد ولم يكن يتجرأ على احلديث معها 
ألن والدهـــا كان مينعها من التحدث إلى الرجال، ويقول 
عن قصته مــع اإلسالم »بدأت بعــد أن أصبحـت واعيــا 
فــي التفكير في حياتي وحتولت شيئا فشيئا إلى اإلسالم 
بعـــد تفكير طويل وعميق وأعيـــش حياتي الدينية بال 
تعصب والقرآن الكرمي ال يفارقني أبدا، لم أعتنق اإلسالم 
ألن زوجتي حياة مسلمة لكن بسبب قناعتي الشخصية 
بدين اإلسالم العظيم«. وابيدال متزوج من حياة ولديه 
منها ابنتان هما ميليانا وكانيليا. نشأ أبيدال املولود في 

11 سبتمبر 1979 في نادي ليون دوتشيري الذي يقع في 
ضواحي مدينة ليون الفرنسية، وبدأ مسيرته االحترافية 
في نادي موناكو في 16 سبتمبر 2000 حيث شارك في 
22 مباراة. انتقل بعد ذلك إلى نادي ليل وشارك في 62 
مباراة. في نهاية موســـم 2003 ـ 2004 عاد إلى مسقط 
رأسه وانضم إلى نادي ليون، حيث ساهم في حتقيق 
الفريق بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي ومت 
تصنيف أبيدال كونه أحد أفضل الالعبني الذين يجيدون 
اللعب في مركز الظهير في فرنســـا.وفي يونيو 2007 
وافق أبيدال على االنتقال إلى برشلونة مقابل 15 مليون 
يورو بعدما هدد مســـؤولي ناديه ليون بعدم العودة 
إلى التدريبات إذا لم تنجح الصفقة، ووقع أبيدال على 
عقد ميتد ألربع سنوات ومت تسليمه القميص رقم 22. 
وشارك أبيدال في أكثر من 40 مباراة دولية مع منتخب 
فرنســـا منذ أن شـــارك للمرة األولى في 18 أغسطس 
2004، وعلـــى الرغم من كثرة تعرضـــه لإلصابات إال 
أنه استطاع املشاركة في بطولة كأس العالم 2006 في 
مركز الظهير األيســـر، حيث شارك في جميع مباريات 
البطولة باســـتثناء املباراة الثالثة أمام منتخب توغو 
حلصوله على البطاقة الصفراء في املباراتني السابقتني 

أمام سويسرا ثم كوريا اجلنوبية.

أبيدال ملتزم بصوم رمضان 
والقرآن الكريم ال يفارقه أبدًا

حتفل املالعب في أوروبا بالعديد من الالعبني املسلمني الذين يقدم 
بعضهم صورة طيبة للدين اإلس�المي ف�ي البط�والت األوروبية، ويعتبر 
بعضهم سفراء مشرفني لإلس�الم عن طريق التزامهم ومتسكهم بتعاليم 
وفرائض الدين، وابتعادهم عن التورط في فضائح جنسية أو إدمان للخمور 
واملخدرات بجانب تبرعاتهم للفقراء واملرضى ومس�اهماتهم في أعمال 

اخلير.وخالل ش�هر رمضان الكرمي تقدم »األنباء« مس�يرة 30 العبا مسلما 
في املالعب األوروبية كما نستعرض عاداتهم وتقاليدهم ومدى التزامهم 
بالدين بجانب تأثير الصيام عليهم خالل ش�هر رمضان، حيث جند العبني 
يصومون وآخ�رون يفطرون، وقد يجبر البعض عل�ى اإلفطار جتنبا لغضب 

املدرب أو ألي عقوبات من ناديه.

مسـلمون

األوروبية
يف املالعب

نجم برشلونة ومنتخب فرنسا اعتنق اإلسالم عن اقتناع.. وليس للزواج من الجزائرية »حياة«
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