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تيري »الخائن« يعاني األمرين بعد فضيحته مع ڤانيسا
الزوجة المخدوعة »توني« تسافر إلى دبي تمهيداً لطلب الطالق وتسعى للحصول على حضانة التوأم

في بادرة تظهر وقوف الالعبني إلى جانب 
زميلهم الذي يتغيب بداعي اإلصابة. وقام 
كل من املهاجم األرجنتيني كارلوس تيفيز 
والعب الوسط اإليرلندي ستيفن إيرلند 
والهولندي نايغل دي يونغ بالكشف عن 
قمصانهم لدى توجههم إلى مغادرة أرض 
امللعب عقب نهاية املباراة. وأشاد اإليطالي 
روبرتو مانشيني برد فعل العبيه جتاه 
زميله����م قائال: »ما ح����دث يدل على مدى 
قرب الالعبني من زميلهم بريدج«. وأضاف: 
»بريدج ميتاز بشخصية رائعة وحقا أنها 

لفتة جيدة من جانب الالعبني«.
وكان����ت الفضيحة قد انفجرت بعد أن 
اعترف تيري بخيانته لزوجته مع صديقة 
بريدج األمر الذي فضحته احملاكم اإلجنليزية 
ورفضت التكتم على املوضوع غير األخالقي 
وأكدت احملكمة أنه ال يصح إخفاؤه وفقا 
لتقديراتها. وذكرت صحيفة »ميرور« أن 
زوجة بريدج حملت م����ن تيري وهو ما 
سيمنع بريدج من االعتراف بالطفل، ومن 
املعروف أن القوانني األوروبية متنع تعدد 
الزوجات مما سيعقد األمور وسيجعل تيري 
غير قادر على االعتراف بالطفل أيضا، ومن 
جهته علق االحتاد اإلجنليزي على القضية 
مؤكدا أنها أمر شخصي، وأشارت الصحيفة 
الى أن أخالق وتصرف����ات تيري تغيرت 
كثيرا بعد حصوله على شارة قيادة فريق 
تشلسي حتى انه هدد طاقم إعداد الطعام 
للفريق بالطرد في حالة عدم تنفيذ طلباته 
الش����خصية. ومت اتهام تي����ري منذ فترة 

وجيزة في قضية رشوة لتنظيم رحلة 
س����ياحية داخل تشلسي وستاد 
س����تامفورد بريديج والسماح 
للصحافيني بالقيام بجوالت سرية 

في ملعب تشيلسي التدريبي.

اتصاالت. وقد حصل تيري، الذي أجنب من 
زوجته توني توأمني يبلغان ثالث سنوات، 

العام املاضي »األب املثالي«.

ردود فعل عنيفة

وكانت فضيح����ة تيري قد أدت 
إلثارة ردود فعل عنيفة. وأكدت 
وسائل اإلعالم أن كابيللو، 
املعروف بتزمته الش�ديد، 
رمبا يكون قد بدأ يفك�ر 
بالفعل في ه��ذا اخليار 
الدخ����ول في  عبر 
اتصاالت مع بعض 
أعض����اء املنتخب 
اإلجنلي����زي. وال 
كابيللو  يرغ����ب 
في أن تتس����بب 
القضية في  هذه 
زعزعة اس����تقرار 
ال����ذي  الفري����ق 
يس����تعد خل����وض 
غمار مونديال 2010 
افريقيا،  في جن����وب 
خاصة أن الفريق سيضم 
عل����ى األرج����ح الالعب����ني 
املتورطني فيها تيري وبريدج. 
وأش����ار استطالع للرأي إلى أن %87 
من اإلجنليز يرون أن����ه يتعني على تيري 
التخلي عن شارة القيادة طواعية. وكان العبو 
نادي مانشستر سيتي اإلجنليزي قد اعلنوا 
تضامنهم الكامل م����ع زميلهم املدافع واين 
بريدج في أعقاب تورط صديقته بفضيحة 
عاطفية مع تيري. وقام العبو مانشس����تر 
سيتي بارتداء قمصان حتت  قمصانهم طبع 
عليها جملة  team bridgeأو »فريق بريدج« 

املعروف عن تيري )29 عاما( كثرة عالقاته 
النسائية وإدمانه لشرب الكحوليات، وفقا 
لبعض وسائل اإلعالم، التي أشارت إلى أنه 
كثي����را ما خدع صديقته توني بول قبل أن 
يتزوجا في 2007. يذكر أن القضية ظهرت 

على الس����طح بعد أن خسر جون 
تيري قضية طالب فيها باعتبار 

هذه املسألة شخصية، كما 
أنه ح����اول توقيع عقد 

مع الصديقة اخلائنة 
ك����ي ال تظهر األمور 
على شكل اعترافات 
صحافية واضحة 
مقابل مليون جنيه 
استرليني. ونقلت 
صحيفة »ميرور« 
عن الزوجة توني 
)28 عاما( قولها 
ألصدقائه����ا وهي 
»لقد  باكية  تتنهد 

أهانني عل����ى مدار 
عشرة أعوام، ولكن 

لن أحتمل بعد ذلك، هذه 
املرة س����أطلقه«. وقالت 

إح����دى الصديق����ات »إنها 
تنتحب وتتألم، لم أر توني كذلك 

من قبل، إنها تعني بالفعل الطالق.. 
لقد منعته من دخول منزل األسرة«. وعلمت 
صحيفة »صن����داي ميرور« أيضا أن توني 
اتصلت بعشيقة زوجها التي أصبحت حامال 
منه وقالت في غضب »كيف تفعلني ذلك بي.. 
أتدعني أنك صديقة؟ أي صديقة تلك التي تنام 
مع زوج صديقتها«، ولكن ڤانيسا أوضحت 
أنها ال تعتبر توني صديقة لها مشيرة إلى 
أنه بعد انفصالها عن واين لم تكن بينهما 

أحمد حسين
أكد قائد املنتخب االجنليزي جون تيري في 
تصريحات لصحيفة »ذا ميرور« البريطانية 
انه يقع حتت ضغط إعالمي هائل بسبب 
خيانته لزوجته توني وصديقه واين بريدج 
مع صديقة األخير عارضة األزياء الفرنسية 
ڤانيسا برونسيل مضيفا انه لن يتنحى عن 
قيادة املنتخب االجنليزي بقرار شخصي 
الكتاب واخلبراء  العديد من  منه. وطالب 
بتنحية الالعب عن قيادة منتخب إجنلترا 
للحفاظ على املبادئ خاصة أن الالعب خان 
أعز أصدقائه وزميله في املنتخب، ورأى 
البعض أن النظرة لالعب تغيرت متاما لدى 
الكثير من الالعبني وانه لم يعد يتكلم مع 
معظمهم. ووفقا للصحيفة فإن تيري ال 
يفكر أبدا باالعتذار عن عدم االستمرار مع 
املنتخب مما يعني أن القرار سيكون كامال 
املدرب االيطالي الصارم فابيو  على عاتق 
كابيللو. ونقلت الصحيفة قرار الصديق 
املخدوع واين بريدج اعتزال اللعب الدولي 
في حال بقي تيري في املنتخب اإلجنليزي، 
كما أن الصحف تؤكد أن كابيللو طالب تيري 

بقول احلقيقة كاملة.
ومن جانبه أكد املدير الفني لتشلس����ي 
كارلو أنشيللوتي احتفاظ تيري بشارة قيادة 
فريقه رغم املشاكل التي يعانيها املدافع في 
حياته الشخصية على خلفية كشف خيانته 
لزميله في املنتخب اإلجنليزي واين بريدج. 
وقال أنشيللوتي »األمر غير قابل للنقاش 
وأنا لست قلقا على اإلطالق«. واجتاز تيري 
أزمته وأحرز هدفا ثمينا ليقود فريقه للفوز 
على مضيفه بيرنلي 2 � 1 في املرحلة الرابعة 
والعشرين من الدوري اإلجنليزي، ليعزز 
تشلس����ي موقعه في الصدارة بفارق أربع 

نقاط أمام أقرب مالحقيه.

الهروب إلى دبي

ومن جانبه����ا اتخذت الزوجة املخدوعة 
توني تيري رد فعل عمليا على تورط زوجها 
في فضيحة جنسية، بالسفر إلى مدينة دبي 
اإلماراتية وذلك متهيدا لطلب الطالق منه. 
وذكرت صحيفة »ذا صن« اإلجنليزية أن األيام 
املقبلة ستشهد تطورات مثيرة لألزمة التي 
طرأت على حياة جنم تشلسي الشخصية، 
خاصة أن وس����ائل اإلعالم مهتمة بش����دة 
بالفضيحة بسبب أن عشيقته هي صديقة 
بريدج الذي كان يلعب في صفوف »الزرق« 
انتقاله ملانشستر س����يتي. وسيكون  قبل 
الصراع املقبل بني تيري وزوجته على حضانة 
التوأم، خاص����ة أن زوجته تريد الرد بقوة 
للثأر لكرامتها بعد انكشاف اخليانة باملوديل 
ڤانيسا. ويش����ار إلى أن العائدات السنوية 
لنجم املنتخب اإلجنليزي بجانب اإلعالنات 
امللتزم بها مع ش����ركات مثل سامس����ونغ، 
وأومبرو، ونيشن وايد، تصل إلى 11 مليون 
يورو، إلى جانب عدد من السيارات الفخمة 
واملمتلكات التي تقدر قيمتها باملاليني. ومن 

جون تيري تورط في عالقة غير شرعية مع ڤانيسا صديقة زميله السابق واين بريدج

تصدق أنا شايفك.. أخوك ميشال بالتيني!

أرقام في أخبار

يورو قيمة العرض الذي قدمه مالك نادي تشلسي امللياردير 
الروسي رومان إبراموڤيتش من اجل التعاقد مع هداف نادي 

ڤالنسيا اإلسباني داڤيد ڤيا. 
وكشفت صحيفة »ديلي إكسبريس« أن إبراموڤيتش جدد 
طلبه التعاقد مع ڤيا، وأش���ارت الصحيفة اإلجنليزية إلى أن 
تشلسي مستعد لدفع 45 مليون يورو للنادي اإلسباني، إضافة 
إلى 11 مليون يورو أخرى لڤيا، الذي ميكن أن يتحول في حال 

إمتام الصفقة ألغلى العب بالدوري اإلجنليزي. 
وكان إبراموڤيت���ش قد أبدى في فترة االنتقاالت الصيفية 
الس���ابقة مرارا رغبته في التعاق���د مع ڤيا، إال أن القلق الذي 
انتابه بسبب غياب أبرز العبي فريقه يدفعه بشكل أكبر لضم 

املهاجم اإلسباني إلى صفوف ناديه. 

دوالر قيمة ب���ث مباريات الدوري االس���باني لكرة القدم 
»الليغا« على قنوات اجلزيرة الرياضية عن املوس���م الواحد 
حيث كان ثمن املوسم الواحد في الفترة املاضية 150 مليون 
دوالر، وس���يتم جتديد العقد العام املقبل، لكن مع وضعية 
خاصة ملباراة »الكالسيكو«، والتي لن تكون ضمن اية اتفاقات 
بل سيكون لها »سعر« خاص يحدده النادي صاحب املباراة 

باالتفاق مع ادارة الدوري املمتاز االسباني. 
وس���يبلغ ثمن البطول���ة عند جتديد العق���د 200 مليون 

دوالر. 
ويقضي االتفاق اجلديد على استمرار بث املباريات بنظام 
القنوات مدفوعة الثمن مسبقا وحترم عليها بث ولو لقطات 
مختص���رة )هاي اليتس( بينما ميكن للجزيرة الرياضية ان 
تعيد بيع احلقوق لقنوات تلفزيون ارضية ال تشاهد اال في 

دولها فقط وليس في دول اخرى. 

56.000.000

200.000.000

صورة وتعليق

قائد تشلسي والمنتخب االنجليزي جون تيري تورط في فضيحة 
خيانة أثارت الرأي العام البريطاني وهددت مكانته في المالعب

تيري أثار غضب زوجته بسبب اخليانة

العب مانشستر سيتي واين بريدج مع صديقته ڤانيسا


