
د في طفولتي..  وسعيد بالصيام وأداء مناسك العمرة وأسعى للحج لم أغير ديني إذ لم ُأعمَّ

ريبيري: 
ان�����ه 
دينام���و 
ك�������������رة 
م  لق������������د ا
الفرنسي�ة اجلديد 
انه الالعب الذي ميلك 
ساقني من ذهب وقلب أسد انه 
النسخة املعدلة للنجم الفرنسي فرانك 
ريبيري )بالل( بعدما أعلن إسالمه، انه 
األمل الكبير للديوك الزرقاء في خالفة 
زيدان وبالتيني، واملس���تقبل الباهر 
الذي ينتظر الكرة الفرنسية، ومن دون 
مقدمات أو سابق إنذار خطف ريبيري 

األضواء في السن�وات 
ال� 3 املاضية وبات النجم الفرنسي األول 
وتفوق على جنوم كبار من أمثال تييري 
هنري وباتريك فييرا ودافيد تريزيغيه، 
وذلك بعدما ق���دم عروضا قوية خالل 
مونديال أملانيا وظهر بدور املنقذ الذي 
قاد الفري���ق للتأهل إلي الدور نصف 
النهائي قبل اخلسارة أمام إيطاليا في 
املباراة النهائية واختلفت اآلراء حول 
ريبيري، إال أنها ف���ي النهاية اتفقت 
على أنه موهبة كروية نادرة قد تكون 
األمل اجلديد للكرة الفرنسية في املزيد 
من االنتصارات واأللقاب على الطريقة 
»الزيدانية« واتفق اجلميع على موهبة 
ريبيري إال أنهم لم يعرفوا ان إسالمه كان 
سر التحول اخلطير في حياته الكروية من 
العب مجهول إلى جنم ساطع في سماء الكرة 
الفرنس���ية ال يعرف الكثير الوصول إليه أو 
حتى االقتراب منه أو مجاراته في امللعب، أو 
في روحه الرياضية التي اكتس���بها من خالل 
تعلمه لتقاليد وتعاليم اإلسالم، وشدد الفتى 
الذهبي للكرة الفرنس���ية في أكثر من مناسبة 
على ان إس���المه هو مصدر قوته داخل امللعب 
وخارجه، مؤكدا انه اآلن ميارس حياة مختلفة من 
خالل سعيه الدائم للتعرف املستمر على تعاليم وقيم 
الدين اإلسالمي وس���عيه دائما للحصول على راحة 
البال  ويعتبر ريبيري الذي تضع عليه جماهير الكرة 
الفرنسية آماال كبيرة في مونديال 2010، ان التزامه 
الديني وزوجته اجلزائرية االصل »وهيبة« ساعداه 
في التقدم في كل املجاالت خاصة كرة القدم، مش���ددا 
على انه منذ ان اشهر إسالمه عام 2004 قويت عزميته 
لتحقيق املزيد من التقدم في مجال االلتزام باإلسالم 
أو اإلجنازات داخل امللع���ب حتى يكون أحد الالعبني 
الكبار في فرنسا والعالم. ويعترف النجم الفرنسي ان 
لديه أهدافا عدة في حياته يتمنى حتقيقها، أولها الفوز 
مبسابقة كبرى مثل دوري األبطال األوروبي، إضافة الى 
لقب كبير مع املنتخب الفرنسي، حيث تأخر في الظهور 

على الساحة الدولية. 
وريبيري مس���لم مثله في ذلك مثل زندين زيدان، 
وإسالمه مصدر فخر كبير بالنسبة له وكذلك للجالية 
العربية املسلمة في فرنسا، وذلك بعدما سرق 
األضواء في كل مباريات منتخب فرنس���ا 
او مع األندية الفرنس���ية والتركية 
واألملانية التي لعب في صفوفها 

قصة إسالمه

في عام 2004 اعتنق ريبيري اإلسالم عن طريق 
زوجته اجلزائرية وهيبة بلعامي التي ارتبط بها آنذاك 
وتعرف عليها في مدينة ليل الفرنسية وتزوجها عقب 
اسالمه، واجنب منها طفلة في عام 2005 تدعى )حزية( 
ويؤكد ريبيري انه بكى مرتني منذ أن رزق بها، األولى 
عندما رأت النور، والثانية عندما نطقت بكلمة »بابا«. 
وقال ريبيري في حديث ملجلة »باري ماتش« إنه لم 
يغي����ر دينه، ألنه لم يكن قد تعمد عمادا مس����يحيا. 
وأضاف ان اإلس����الم هو الدين الذي اختاره بنفسه. 
وفي تصريحات اخرى جلريدة ليكيب الفرنسية قال: 
»تعرفت على اإلسالم عن طريق زوجتي وهيبة، لقد 
كانت هي من دلني عليه وقادني إليه، حينها أدركت 
أن تغيير عقيدتي أمر حتمي ال مفر منه. لقد ساعدني 
اإلسالم في كثير من اللحظات الصعبة أن أجد السكينة 

والهدوء الداخلي. إنني أصلي قبل كل مباراة«.
وعن قصة اسالمه أكد النجم الفرنسي انه أعجب 
كثيرا ب� »وهيبة« وحاول التقرب منها إال انها رفضت 
لكونه غير مسلم وأرشدته لإلسالم قبل االرتباط بها، 
وبالفعل بدأ في دراس����ة شرائع الدين وعرف طريق 
املساجد التي كانت مبنزلة طريق الهداية للنجم الشاب. 
وس����اعده خاللها رجل دين يدعى عزام تعرف عليه 
أثناء تردده على املساجد وعندما كشف عزام الهوية 
احلقيقية للنجم الفرنسي طلب منه عدم التزام الصمت 
التام وعدم احلديث لرواد املس����جد عنه او أصدقائه 
وتولى عزام تعريفه بالدين اإلسالمي ومن هنا علم 
النجم الفرنسي بسر رفض وهيبة احلديث معه فقرر 
التمعن أكثر في دراس����ة اإلسالم وأشهر إسالمه بعد 
3 اشهر من تعرفه على الدين وبعدها تزوج وهيبة 
وس����افر معها الى بلدها للتعرف اكثر على عائلتها 

وليعيش وسط الدفء األسري الذي افتقده.  

طفولة فقيرة

فرانك ريبيري املولود في السابع من أبريل عام 1983 
في مدينة بولون الفرنسية، صاحب الندبة الطويلة 

حيث يرفع يديه شاكرا هلل مثلما يفعل أي مسلم، 
واعتبر املسلمون في فرنسا وقتها أن تضرع ريبيري 
عالمة العز والفخر لهم جميعا كون معظمهم جاءوا 

من أصول عربية مسلمة.

أداء العمرة

ومن جانبه، أكد ريبيري انه ملتزم بأداء الفروض 
اخلمسة للدين اإلسالمي حيث يصلي بالتزام ويصوم 
رمضان ويؤدي الزكاة ويسعى ألداء فريضة احلج 
في السنوات املقبلة. وعن صيامه أوضح ريبيري 
انه يصوم أحيانا دون علم مدربه جتنبا للحصول 

على غرامات مالية.
وقال انه كان ومازال يستمتع بصوم شهر رمضان 
مع العبي املنتخب الفرنسي املسلمني أمثال أبيدال 
وأنيلكا، كما كان سابقا يصوم مع زيدان ويفطر معه 
على طاولة واحدة مخصصة للمسلمني وخالية من 

كل أشكال املأكوالت واملشروبات احملرمة.
م���ن جهة أخرى عرج ريبيري ف���ي حواره إلى 
الزيارة الت���ي قادته إلى مك���ة املكرمة في املرحلة 
الش���توية املاضية عندما س���افر فريقه بايرن إلى 
الس���عودية، واس���تغل ريبيري هذه الزيارة ألداء 
مناسك العمرة، وفي هذا اخلصوص كشف أنه شعر 
بأركانه تهتز ولم يستطع السيطرة على جوارحه 
من فضل تلك الطمأنينة الربانية، األمر الذي جعله 
يفكر في أداء مناسك احلج قريبا. وكان نادي بايرن 
ميونيخ قد ذكر في موقعه على ش���بكة االنترنت 
مطلع العام احلالي ان ريبيري قام بتأدية مناس���ك 
العم���رة في مكة خالل الزي���ارة القصيرة التي قام 
بها الفريق الى السعودية. وقد توجه ريبيري بعد 
املباراة الودية التي تغلب فيها بايرن ميونيخ على 
فريق الوحدة الس���عودي 3 � 1 في جدة مع زميله 
العب الوس���ط الدولي التركي حميد التينتوب الى 
مدينة مكة املكرمة التي تبعد مسافة 70 كلم لتأدية 
مناس���ك العمرة. وكان ريبيري اعتنق اإلسالم عام 

2004 واختار لنفسه اسم بالل.

يحلو لألعداء تسميته فرانكشتاين، كما أن مشجعيه 
ومحبيه يلقبونه بنفس لقب زعيم املافيا الشهير آل 
كابوني )الوجه املفزع(. أم����ا هو فيقول عن ندبته: 
لقد كان حادث سيارة في طفولتي، لقد طرت وقتها 
من خالل زج����اج احلماية ومن الغريب حقا انني لم 
أصب إصابة بالغة أو حدث ما هو أسوأ، لقد ساعدني 
ه����ذا احلادث إلى حد ما في طفولتي واعطاني حافزا 
)يذكر ان ريبيري يرفض إجراء أي عملية جتميلية 
ألنه تعود على شكله وعلى نظرات اآلخرين الفزعني 
من جروحه(. وفي التسعينيات عاشت أسرته شمال 
فرنس����ا في مدينة بولون في مستوطنة بلغ تعداد 
سكانها 12 ألفا وجتاوزت نسبة البطالة فيها حاجز 
ال� 60%. فرانك يصف وضعه آنذاك: »لقد كنت محاربا 
ومكافحا، وحتى عندما كان األمر يتعلق باحلرب من 
أجل ال شيء كان البد أن أحصل على هذا الالشيء«. 
عندما كان في عمر 10 أعوام كان بإمكانه احملافظة 
على الكرة في الهواء وركلها بقدمه أكثر من 400 مرة، 
في الثالثة عشرة التحق مبدرسة داخلية في مدينة 
ليل لتعلم احلرف ولكنه وبس����بب بعض املش����اكل 
اضطر إلى ترك هذا املركز التعليمي والعودة إلى منزل 
والديه في بولون، حينها بدا وكأنه س����يصبح عامل 
بناء عادي. في نادي مدينة بولون الذي التحق به لم 
يكن أحد يعيره أي اهتمام ولم يكن ثمة من يعتقد أن 
بإمكان����ه أن يفعل الكثير، ومرتبه لم يتجاوز ال� 150 
يورو شهريا ولذلك اجته صوب مدينة أليس جنوب 
فرنس����ا ولعب في ناديها في الدرجة الثالثة وبدا له 
بصيص من األمل ولكن األمر لم يستمر لفترة طويلة 
إذ س����رعان ما عجز النادي عن دفع رواتب موظفيه، 
كما أن ريبيري نفس����ه لم يتمك����ن من املواصلة في 
املدينة بسبب عجزه عن مواصلة حتمل ايجار السكن 
الذي كان يس����كن فيه ومن ثم عاد خائبا إلى مدينة 
والديه بولون وبدأ مرة أخرى بش����كل واضح أنه لن 
ميتهن سوى البناء. في خضم هذه الدوامة وفي ظل 
البطالة التي كان يعاني منها وقعت عليه عينا الوكيل 
الكاميروني جون بيكو. ويتذكر جون ويقول: »فرانك 
كان ذا سمعة سيئة، لقد كان منوذجا للشخص الذي 
ال ميكنه فعل أبعد ما هو من التس����كع في ش����وارع 
بولون، لم يكن قادرا حتى على تعبئة استمارة طلب 
املساعدة االجتماعية ناهيك عن فعل أي شيء آخر«. 
في الوقت نفس����ه متكن أبوه من أن يحصل له على 

عمل في مجال البناء في املرافق العامة.
في ناديه اجلديد بريس����ت في الدرجة الثالثة بدأ 
فرانك ريبيري في تطوير نفسه وحصل على راتب 
مبقدار 2500 يورو. وللمرة األولى فإن مسيرة حياته 
املتقلبة استقرت على سكة مستقيمة، كما انه تعرف 

على زوجته احلالية وهيبة.
 وفي عام 2004 انتقل إلى نادي ميتز وفي اغسطس 
مت اختياره كأفضل العب في ذلك الش����هر في مركز 
اجلناح األمين قبل ان ينتقل ريبيري إلى غلطة سراي 
التركي بعد مفاوضات ش����اقة. وهناك بدأت موهبته 
بالتفج����ر أكثر وأكثر حيث انه أحرز هدفا في نهائي 
الكأس ضد فنربخشة وصنع هدفني آخرين األمر الذي 
أكس����ب فريقه الكأس. وفي ستاد علي سامي ارجتل 
املش����جعون األتراك هذه األغني����ة »أحبك ريبيري«. 
ولكن القدر بدأ يعيد نفسه مرة أخرى إذ لم تستطع 
إدارة غلطة س����راي مواصلة دفع راتبه وترتب على 
ذلك االنتقال اجلديد واألخير نحو مرسيليا حيث تألق 

ملوسمني قبل انتقاله لبايرن ميونيخ األملاني.

االحد
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أكد أن اإلسالم هو الذي منحه القوة والتألق وسّر التزامه ونجوميته

مسـلمون
يف املالعب

أحمد حسين:

حتفل املالعب في أوروبا بالعديد 
من الالعبني املس�لمني الذين يقدم 
بعضهم صورة طيبة للدين اإلسالمي 
في البطوالت 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 للفق�راء واملرضى 

ومساهماتهم في أعمال اخلير.
وخالل شهر رمضان الكرمي تقدم 
»األنباء« مس�يرة 30 العبا مسلما في 
املالع�ب األوروبية كما نس�تعرض 
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.

األوروبية

ريبيري مع زميله حميد التينتوب داخل احلرم املكي

إعداد: أحمد حسين


