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األوروبية

 إبراهيم أفيالي.. يعتز بصيامه ويبتعد عن إيندهوڤن في رمضان

حتفل املالعب في أوروب�ا بالعديد من الالعبني 
املس�لمني الذين يقدم بعضهم ص�ورة 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 وتقاليده�م ومدى التزامهم بالدين بجانب 
تأثير الصيام عليهم خالل ش�هر رمضان، حيث جند 
العبني يصوم�ون وآخرون يفطرون، وقد يجبر البعض 
على اإلفط�ار جتنبا لغضب امل�درب أو ألي عقوبات 

من ناديه.

لم يبال جنم ايندهوڤن واملنتخب الهولندي 
ابراهيم افيالي عندما غاب عن فريقه في شهر 
رمضان املاضي بسبب متسكه بالصيام حتى 
في اوقات املباريات الرس���مية في الدوري 

الهولندي املمتاز.
وكان مدرب ايندهوفن الس���ابق هوبت 
ستيفنز قد ابعد افيالي عن تشكيلة الفريق 
على الرغم م���ن انه النجم االول واحد ابرز 
الالعبني وذلك بسبب صيامه وصرح قائال 
انه سيستبعد افيالي عن القائمة االساسية 
للفريق بس���بب االرهاق وص���وم رمضان 
وسيزج بالالعب الهولندي يان كرومبكامب 

الى التشكيلة بديال عنه.
ويعتز النجم الهولندي ابراهيم افيالي 
بإس���المه ويعتبر مثاال جيدا لالعب املسلم 
وذلك بسبب التزامه الكبير، وسبق ألفيالي 

ان فاز بجائزة مسلم السنة في هولندا. 
وجاء ترشيحه للقب بعد ادائه الالفت في 
اول مواسمه في الدوري الهولندي في عام 

2005 على الرغم من صغر سنه. 
وت���م ترش���يح 24 ش���ابا ف���ي القائمة 

للحصول على اجلائزة منه�م مغني ال�راب 
الهولندي املغربي عل��ي بي وعض��و مجلس 
مدينة أمستردام أحمد أبو طالب والفكاهي 
املغربي جنيب أمهايل، ورمبا ادراج اسم العب 
ف�ي القائمة يؤك�����د تألقه وكذل��ك اعتزازه 
باالنتماء إلى األمة اإلسالمية وهو ما جعل�ه 
يحظ���ى بتعاطف كثير من املس���لمني أثناء 

بطولة اوروبا 2008.
ويفخر افيالي كثيرا بأصوله املغربية، 
بل انه يزور مدينة احلسيمة مبنطقة الريف 
باس���تمرار، رغم أن أف���راد عائلته مقيمون 
بهولندا، حيث أبدى رغبة في مساعدة أبناء 
منطقته، وجتس���يد مش���اريع استثمارية 

هناك.
وقام ببناء ملعب »ابراهيم افيالي« في 
حي ميرادور مبدينة احلسيمة مسقط رأس 
الالعب، حيث قرر فيالي ان مينح اجلائزة 
التي اعطيت له س���نة 2007 كافضل العب 
ناشئ في هولندا من طرف اكادميية يوهان 
الرياض���ي ألهالي منطقة  كرويف للتفوق 
احلس���يمة ووعد مبزيد من املشاريع ألبناء 

املنطقة، وامللعب عبارة عن ملعب عش���بي 
كمساعدة منه لشباب املنطقة التي يزورها 
باستمرار مع اخيه االكبر ووكيل اعماله علي 
افيالي. ويعتبر إبراهيم أفيالي املولود في 
مدينة اوتريخت الهولندية في 2 ابريل 1986 
جنما صاعدا في سماء الكرة الهولندية ومتكن 
بفضل موهبته الكبيرة من ان يشارك في اول 
مباراة كمحترف مع ناديه ايندهوڤن وهو في 
السابعة عشرة من عمره ومنذ ذلك احلني ال 

يستغني ناديه عنه في جميع املباريات.
وقدم افيالي اداء جيدا في صفوف فريقه 
ايندهوڤن ال���ذي انتقل اليه قادما من نادي 
اوتريخت الهولندي في 2003 في مشاركاته 
احمللية او االوروبية ما جعل االندية االوروبية 
الش���هيرة تبدي اهتماما غير مسبوق لضم 
املوهبة الهولندية، اال ان افيالي اصر على 
التجديد مع ايندهوڤن الذي يرتبط معه بعقد 
ميتد حتى 2011، ويريد افيالي بذلك تطوير 
نفسه في هدوء ويجمع خبرة كبيرة من خالل 
اللعب دائما في دوري ابطال اوروبا، ورمبا 
يكفيه هذا االمر للظهور في كأس العالم 2010 

التي ستقام في جنوب افريقيا.
وبعد تألقه الالفت حاول احتاد كرة القدم 
املغربي خطب ود افيالي بعد مشاركته مع 
هولندا في بطولة كأس العالم 2005 حتت 20 
عاما وابداعه في هذه البطولة جعل االصوات 
تتعالى في املغرب من اجل ان ميثل افيالي 
املنتخب االول وذلك بسبب عدم مشاركته قبل 
تلك اللحظة في مباريات املنتخب الهولندي 
االول، لكن محاوالت االحتاد املغربي لكسب 
وده جاءت متأخرة جدا، حيث كان الالعب 
قد اتخذ قراره باللعب مع هولندا وذلك ألن 
مستقبله املهني والكروي سيكون افضل في 
حال مشاركته مع فريق الطواحني الهولندية، 
إذ لعب في 2007 ألول مرة مع منتخب هولندا، 
ولعب اول مباراة له ضد س���لوڤينيا ضمن 
التصفيات املؤهلة لكأس أوروبا، واستطاع 
في هذه املباراة أن يظهر قدراته، فهو الالعب 
ذو القوة واحليوية الذي يستطيع دفع املباراة 
إلى األمام، بي���د أنه كثير االنفعال ويعاقب 
على تذمره أو شكواه من حني آلخر بالبطاقة 

الصفراء.
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