
أكد أن اإلسالم دين رائع واعتنقه في سن السادسة عشرة ولم يكن مسيحيًا

 فخور بأداء العمرة ويسعى للحج وملتزم بصوم رمضان

فاجأ الالعب الدولي الفرنسي 
جنم هج���وم نادي تشلس���ي 
اإلجنليزي »عبد السالم بالل 
أنيلكا« أوروبا والعالم اإلسالمي 
بتأكيده أثناء تصريحاته إلحدى 
املج���الت الرياضي���ة العربية 
الش���هيرة الصادرة من مدينة 
أبوظبي اإلماراتية بأنه اعتنق 
اإلس���الم منذ 14 عاما من اآلن 
ولي���س كما قيل منذ خمس���ة 
أعوام فقط.. وقال أنيلكا ملجلة 
»سوبر« االماراتية الشهيرة انه 
كان مس���لما عندما بدأ رحلته 
القدم،  االحترافية كالعب كرة 
وكانت هذه الديانة س���ببا في 
هدوء أعصاب���ه وصفاء ذهنه 
عل���ى ط���ول اخل���ط، معتبرا 
الدين اإلسالمي سببا رئيسيا 
في تغيير حياته االجتماعية 
واملهنية، وق���ال أيضا: »الدين 
اإلسالمي ساعدني على الصمود 
أمام مغريات احلياة، وساعدني 
على أن أصمد وأرفع رأس���ي 
عاليا«. واوضح أنيلكا: »عندما 
بدأت رحلتي مع كرة القدم قبل 
14 عاما كنت مسلما بالفعل«. 

وأضاف املهاجم الفرنس���ي 
حديثه قائال: »الديانة اإلسالمية 
هي حياتي، لم أستغلها يوما 
أن���واع الصفقات  كنوع م���ن 
لق���د جعلتني هذه  احلياتية، 
الديانة سعيدا ومتصاحلا مع 
نفس���ي، صبورا على مشاكل 
احلياة، وأحب ان أشير ألنني لم 
أكن يوما مسيحيا، وفي احلقيقة 
لم أعتنق أية ديانة، كنت ملحدا، 
ولم تكن لي ديانة، وأنا سعيد 
ألنني مسلم، فهو دين السالم 
وأتعلم منه، وإمياني باإلسالم 
كبير للغاية فل���م أعتنقه كي 
يساعدني أثناء لعب مباريات 
كرة القدم، بل اعتنقته إميانا به 
وبكل معانيه السامية الهادفة«. 
وتاب���ع: »رغم كل ما حدث في 
حياتي فإنني مررت بلحظات 
جميلة وحلظات مريرة، لكنني 
الهدوء  إلى  كنت بحاجة دائما 
وأن أتصرف بإيجابية في كل 
األوقات، ذلك ما ساعدني عليه 
ديني«. وأضاف: »لقد جعلني هذا 
الدين القومي ملتزما ومتسامحا 
وانسانا طيبا وصادقا« واعرب 
انيلكا عن سعادته بأداء مناسك 
العمرة ويسعى المتام فريضة 
احلج كما اكد التزامه بالصالة 
العقبات  وصوم رمضان رغم 

التي قد يتعرض لها.

زيارتي لالراضي املقدسة.
الش���خصيات  اكثر  وع���ن 
االس���المية الت���ي ق���رأ عنها 
وأحبها وتأثر به���ا قال: بالل 
مؤذن الرسول ژ الذي عانى 
من العبودية والظلم الش���ديد 
وكان الدين الذي جاء به محمد 
ژ  هو طريق بالل للخالص 
من ذل العبودية والرق للبشر 
وعندما قرأت عن متتعه بصوت 
شجي مأل االسماع روعة وهو 
ينادي بكلمات األذان... اهلل اكبر 

أداء مناسك العمرة

انيلكا ق���د قام بأداء  وكان 
العمرة قبل سنوات  مناس���ك 
ووقف خاش���عا بني يدي اهلل 
يؤدي صالة التراويح في املسجد 
احلرام وسط ما يزيد على آالف 
من البش���ر يس���تمع لصوت 
الشيخني السديس والشرمي في 
أجمل وأطهر حلظة روحانية 
يعيشها املسلم.. وهذه اللحظات 
كانت جديدة متاما عليه وهو 
ال���ذي ال يعرف م���ن العربية 

وعن مسيرته مع كرة القدم 
قال: »لعبت في البداية لنادي 
باريس سان جرمان ثم ارسنال 
ثم ريال مدريد ثم فنربخش���ة 
التركي ومانشستر سيتي ومنه 

الي بولتون واخيرا تشلسي.
ويؤمن انيلكا بالقدر ويقول: 
»كل ما يحدث لي اشعر انه قدر 
ربي فقد كنت في إحدى املرات 
اس���تعد ملباراة مهمة.. وكنت 
اجلس مع شقيقي في حديقة 
بالك���رة فقررت  املنزل وجاء 

ومن جهة أخرى أكد الالعب 
الفرنسي أنه ينوي البقاء مع 
ن���ادي تشلس���ي وال يفكر في 
الرحيل عن���ه رغم إخفاقه في 
الكبيرة في  الفوز بالبطوالت 
املوس���م املاض���ي. واعتبر أن 
عدم االستقرار الذي عانى منه 
النادي على صعيد املدربني هو 
الذي حرمه من حتقيق بطولة 
الدوري اإلجنلي���زي ودوري 
أبطال أوروبا، متوقعا أن يتغير 

ذلك في املوسم احلالي.

اهلل اكبر..إال انه لم يتمكن من 
األذان بعد وف���اة محمد النبي 
ژ . فهو كلما نطق »اشهد ان 
محمد رسول اهلل« تذرف عيناه 
بل انه ترك املدينة وسافر إلى 
الشام ومات هناك في سبيل اهلل 
كما اراه شخصية حتمل معاني 

جميلة نادرة الوجود اآلن. 
وعن اسمه اجلديد »بالل« 
قال: وسط أصدقائي وعائلتي 
ينادونني »بالل« فهو من احب 

األسماء إلّي. 

سوى الفاحتة ولم يكن الواقف 
بجواره يتخيل انه هو«. انيلكا 
»مهاجم تشلسي اإلجنليزي. 
وفي حديث له قال: أسلمت منذ 
سنوات طويلة أال أنني أخفيت 
هذا األمر رمبا خوفا ممن حولي 
ولكنني بعد مجيئي للعمرة في 
شهر رمضان )منذ 4 سنوات( 
أعلنت على املأل إسالمي. واضاف 
صديقي السعودي عدنان وهو 
داعية إسالمي من اململكة العربية 
الس���عودية هو كان سببا في 

اللعب مع���ه. إال أنني أصبت 
في احلديق���ة وكان هذا القدر 
منعني من االش���تراك في هذه 

املباراة«. 
وكان الفرنسي أنيلكا قد زار 
نادي النص���ر االماراتي حيث 
وص���ل ملس���جد النصر خالل 
صالة املغرب برفقة العب ليدز 
ديدية دومي والعب باريس سان 
جرمان توري اليونا ويرافقهما 
أحد املشايخ العرب في فرنسا.. 
ومجموعة من اإلخوان العاملني 
في الدع���وة.. وعق���ب إنتهاء 
الصالة حتدث الالعبان عن قصة 
دخولهما لإلسالم وأنهما قبل 
ذلك وبالرغم من املاليني التي 
ميلكونها والشهرة لم يكونوا 
الس���عادة.. وبهداية  يعرفون 
اإلسالم عرفوا املعنى احلقيقي 
للسعادة.. وأشادوا بسعادتهم 
الكبيرة ليتواجدوا مع خير أمة 
أخرجت للن���اس وبالترحيب 
الذي حظوا به في السعودية 
واإلم���ارات.. وطالبوا اجلميع 
بالتمسك بالدين والتقرب إلى 
اهلل.. ف���ي ظ���ل كل املعطيات 
املتوفرة للمس���لمني في بالدنا 
من خالل توفر املساجد وإقامة 
الصالة واألذان وغيرها من أمور 
الدين بحرية تامة على عكس 
التي  ما يواجهونه في فرنسا 
حترمهم من إقامة ش���عائرهم 
الدينية وبالرغم من ذلك فهم 
متمسكون بالدين.. وبعد انتهاء 
زيارته لالمارات توجه انيلكا الى 
السعودية حيث نزل ضيفا على 
نادي احتاد جدة واملركز العاملي 
لالملاس قب���ل ان يزور بعض 
املراكز االس���المية واملتاحف 
ويستمع الى محاضرات دينية 
التقليدي  ال���زي  وهو يرتدي 
انيلكا  انه���ى  ث���م  اخلليجي. 
زيارته بالقيام مبناسك العمرة 
في مكة املكرمة برفقة اصدقائه 
الفرنسيني وفي مقدمتهم ديدية 
دومي العب ليدز وتوري اليونا 

العب باريس سان جرمان.
يذكر أن كثي���را من العبي 
القدم  الفرنسي لكرة  املنتخب 
السابقني واحلاليني مسلمون 
وأن بعضهم اعتنقوا اإلسالم، 
ويتعلق األم���ر إضافة ألنيلكا 
وزندين زي���دان، بكل من بالل 
ريبيري، وايريك ابيدال وكرمي 

بنزمية.

تجارب
رياضية

أنيلكا

حتفل املالعب في أوروبا بالعديد من الالعبني املسلمني الذين يقدم بعضهم صورة طيبة 
للدين اإلس�المي في البطوالت األوروبية، ويعتبر بعضهم س�فراء مشرفني لإلسالم عن طريق 

التزامهم ومتس�كهم 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.

مسـلمون
يف املالعب

األوروبية

إعداد: أحمد حسين
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