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مسـلمون

األوروبية
يف املالعب

اإليراني مهديڤيكيا مسلم 
ملتزم بأداء جميع الفرائض

أكد أن الصوم ال يؤثر مطلقًا على أدائه في الملعب

يحرص اغلب العبي كرة القدم املسلمني احملترفني في دول أوروبا على 
صيام ش����هر رمضان من كل عام تنفيذا لشعائر دينهم.ورغم أن البعض 
يتحدث عن تأثير الصيام على أداء الالعبني فإن الكثيرين يحرصون على 
الصوم كما يفعل اإليراني مهدي مهديڤيكيا الذي يؤكد أنه ملتزم بالصوم 

وليس مستعدا للحلول الوسط.
وبالنسبة ملهديڤيكيا فهو كالعب كرة قدم محترف في نادي انتراخت 
فرانكفورت األملاني يخضع لنظام تغذية يتسم بالصرامة الشديدة، لكنه 

كمسلم ملتزم حريص على الصوم في رمضان.
ويق����ول الالعب اإليراني الدولي العب هامبورغ الس����ابق إن الصوم ال 
يؤثر مطلقا على أدائه عل����ى الرغم من أنه أقر في مقابالت في املاضي بأن 
رمضان هو مبثابة »وقت صعب« ألي رياضي. واس����تطرد مهديڤيكيا قائال 
»إنه أمر أفعله منذ سنوات عديدة ومن ثم فإنه ال ميثل أي مشكلة بالنسبة 

لي«. ويقول »إنني أصوم مثل أي ش����خص آخر مع استثناء واحد وهو أنني 
كالعب محترف � مسموح لي باإلفطار في أيام املباريات وفي السفر«.

وعلى الرغم من أن تناول الس����وائل أمر مهم بالنسبة لالعب فإن مهديڤيكيا 
يق����ول إنه يس����تطيع أن ميارس نش����اطه دون تناول أي مش����روب حتى أثناء 
التدريب. ويضيف »في يوم التدريب العادي ال آكل وال أش����رب أثناء النهار وال 

أجد مشكلة في ذلك«.
وال يتدخ����ل املدير الفني فريدهيلم فونكيل في رغبات الالعب طوال ش����هر 
رمضان، ويقول »مهدي يلعب في الدوري االملاني منذ سنوات طويلة وهو نفسه 
يعرف متى يكون من األفضل أن يأكل، ومتى يكون االمتناع عن األكل مناسبا«.

وابتعد مهديڤيكيا عن القائمة األساسية لفريق انتراخت فرانكفورت األملاني طوال 
املوس����م املاضي، األمر الذي أدى إلى استبعاده بعض الوقت من قائمة املنتخب اإليراني 

املوس����م املاضي. وكان احسن العب في آس����يا لعام 2003 مهديڤيكيا قد شارك في مونديال 
فرنس����ا 1998 ومونديال املانيا 2006 لكنه فشل في التأهل ملونديال جنوب افريقيا بعد احتالل 

ايران املركز الرابع خلف املتأهلتني كوريا اجلنوبية وكوريا الشمالية واملنتخب السعودي صاحب 
املركز الثالث.

يذكر ان مهديڤيكيا )32 سنة( قد بدأ مسيرته الكروية في نادي برسبوليس االيراني )1998-1995( 
ثم انتقل لالحتراف في بوخوم االملاني موسما واحدا )1998-1999( قبل ان ينتقل لهامبورغ عام 1999 

وحتى عام 2007 حيث شارك مع هامبورغ 8 مواسم لعب خاللها 211 مباراة وسجل 26 هدفا وفي موسم 
)2007-2008( انتقل الى ناديه احلالي انتراخت فرانكفورت حيث شارك في 35 مباراة حتى اآلن.

وعلى املستوى الدولي شارك مهديڤيكيا في 111 مباراة دولية وسجل 13 هدفا وال ينسى هدف الفوز في 
مرمى منتخب اميركا في مونديال فرنسا 1998.

تجارب
رياضية
إعداد: يحيى حميدان

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 ف�ي فضائح جنس�ية أو إدم�ان 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.


