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أزمة في عالقة واين روني وزوجته كولني وفي األطار كولني: »ال أستطيع العيش بدون روني«

جيني طومبسون وهيلني وود صديقتا روني املثيرتان للجدل

أرقام في أخبار

جنيه اس���ترليني قيمة العرض الذي رصده نادي مانشستر 
سيتي االجنليزي للتعاقد مع صانع ألعاب باليرمو االيطالي خافيير 
باستوري حيث ذكرت صحيفة »نيوز أوف ذا وورلد« اإلجنليزية ان 
مانشستر سيتي يحضر لعرض ضخم جدا للتعاقد مع باستوري 
مقابل مبلغ 40 مليون جنيه اس���ترليني. وتعتقد الصحيفة أن 
باليرمو رفض محاوالت ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع املوهوب 
الشاب )21 عاما( في سوق االنتقاالت األخيرة، ولكن مانشستر 
سيتي سيستخدم قوته الشرائية الكبرى لشراء باستوري هذه 

األيام ثم إعارته لفريقه احلالي حتى نهاية املوسم.

يورو قيمة الديون املتراكمة على نادي مان يونايتد االجنليزي ليتصدر 
بذلك قائمة األندية املثقلة بالديون حيث ان عائلة »غالزير« األميركية 
التي اشترت النادي عام 2005 مازالت غارقة بالديون التي اقترضتها 
المتالكه ولم تسدد شيئا، ويواجه نادي تشيلسي املعضلة ذاتها حيث 
بلغت ديونه 836 مليون يورو. وبالذهاب إلى إسبانيا، نرى أن نادي 

ريال مدريد اإلسباني قد غرق بديون تتجاوز 353 مليون يورو.

40.000000

854.000000

ناصر العنزيصورة وتعليق

دوالر أنفقتها األندية »اإلجنليزية، االسبانية، اإليطالية، الفرنسية 
واألملانية »في الدوريات اخلمس����ة الكبرى خالل س����وق االنتقاالت 
الصيفي املاضي )مليار و320 مليون دوالر(، أي أقل بنسبة 29% عن 
العام املاضي. وقدم ستيف كالسادا دراسة لسوق انتقاالت كرة القدم 
2011 حتت اسم »مراجعة انتقاالت 2011« والتي عرضها في أوردونيز 
األعمال التجارية، وكشف كالسادا أن فريق برشلونة قد صرف 71 
ملي����ون يورو خالل امليركاتو املاضي، بينما أنفق الريال 78 مليون 
يورو. وكان مانشستر سيتي النادي األكثر إنفاقا في سوق االنتقاالت 
األخيرة حيث أنفق 145 مليون دوالر، وبلغت نفقات أندية الدوري 
االسباني املمتاز لكرة القدم في السوق الصيفي املاضي 262 مليون 

يورو، بينما بلغت نفقات الكالتشيو اإليطالي 327 مليونا.

1.320.000000

واحد شاورما واثنين عصير برتقال!

روني »باد مان«  يونايتد و»شيطان« إنجلترا
النجم الس����ابق بول غاسكوين »جازا« 
في عالم الفضائ����ح والرذيلة واالدمان 

واملشاكل داخل وخارج امللعب.
وس���تظل فضيحة رون���ي عالقة في 
األذهان، وال ش���ك أن هناك جرحا غائرا 
وخطرا شديدا وتصدعا رهيبا بينه وبني 
كولني، ألن الفضيحة تكشف عن خلفيات 
ورواسب اجتماعية ونفسية في شخصية 
روني. وكانت تقارير صحافية بريطانية 
قد أكدت ان كولني وافقت على مسامحته، 
بعد أن أفصحت ملجموعة من أصدقائها 
وأقربائها عن أنها لن تتمكن من العيش 
بدونه. وفي ذات الوقت، نقلت أسبوعية 
نيوز أوف ذا وورلد البريطانية عن أحد 
املصادر قوله: »لقد كان احلب أس���اس 
زواجهما. وقد قال���ت كولني انها تكرهه 
اآلن، لكنها تدرك أنها حتبه من األعماق 
وأنه الرجل الذي يجب أن تكون معه«. 
وأوضح���ت الصحيفة كذل���ك أن روني 
متلك من الش���جاعة ما يجعله يعترف 
بأن استعانته بعاهرات كان خطأ فادحا 
وال يعني لها شيئا في نهاية املطاف. من 
جانبها قالت جيني: »لقد طاردني واين من 
خالل رسائل نصية جنسية ودفع لي مبالغ 
نقدية كبيرة. ولم يكن يبدو أنه مكترث 
بخيانته لزوجته كولني، واستمتع روني 
بالتأكيد بجمي���ع مقابالتنا. وباعتباري 
امرأة، فأنا ال أحب أن يفعل معي أمرا مثل 

هذا � السيما إن كنت حامال«.
روني أضاع نفس���ه وأضاع إجنلترا 
معه، للعلم قد تكون هذه نهاية روني في 
عالم املستديرة كما كانت من قبل نهاية 
املوهوب »بول غاسكوين«، فكالهما بدأ 
يلعب بذيله مبكرا فكانت النتيجة ضياع 

موهبة حقيقية. 

لكنه لعب بالنار مع جيني طومسون أمام 
زمالئه »عيني عينك« في فندق املنتخب 
اإلجنليزي مبدينة مانشستر وهو نفس 
فندق الش����ياطني احلمر ليحرق نفسه 
بنيران الصحف اإلجنليزية التي إذا طالت 
أحدا ال ترحمه، فسبق أن طالت مواطنه 
جون تيري وجردته من ش����ارة قيادة 
املنتخب واآلن تطول روني وجتعله العبا 
منبوذا أمام جماهير الكرة حول العالم 
وبالقطع أمام زوجته »كولني« التي اجنبت 

له طفال نهاية العام املاضي.
ويس����ير روني على طريق مواطنة 

أخطائهم.
ورغم ارتكابه آثام ال تغتفر، فإنه بشر 
معرض للخطأ ولكن ليس كأي بش����ر، 
لك����ن عليه أن يكون حذرا في تصرفاته 
على األقل أمام من حوله، فهناك العديد 
من النجوم يفعلون ما بدا لهم لكن ليس 
بتلك »البجاح����ة« والالمباالة كما فعل 
»الشيطان« روني بإقامته عالقات مثيرة 
مع فتيات ليل أكثر من 7 مرات في الشهور 
التي سبقت كأس العالم وفي فترة كان 
يحتاج فيها لكامل قوته الستعادة لياقته 
البدنية بعد إصابته أمام بايرن ميونيخ، 

أحمد حسين
إل����ى متى ستس����تمر فضائح جنوم 
كرة الق����دم؟ إلى متى س����تبقى اللعبة 
مدنسة وموبوءة بخطايا الالعبني؟ إلى 
متى ستبقى الصورة ملطخة؟ اجلواب 
ببساطة: إلى األبد، ألنها كانت دائما هكذا 
منذ تفضيل جنوم كرة القدم على بقية 
أفراد املجتمع وعلى أصحاب الفكر برواتب 
خيالية، وستبقى كذلك، ما دامت هناك 
أضواء تس����لط على كل من يركل كرة، 
وصحافة تعظم يافعني يتمتعون بقوة 
جسدية ومهارات تقنية. االجنليزي واين 
روني لم يكن األول ولن يكون األخير، 
وفي الواقع هناك املئات غيره من الالعبني 
في اجنلترا، ينتظرون دورهم في تسليط 
الضوء عل����ى خزيهم وعارهم، حتى ان 
بعضه����م، خصوصا من جنوم املنتخب 
االجنليزي واألندي����ة الكبيرة، جلأ الى 
احملاكم الستباق األمر وإصدار تعهدات 
بعدم نش����ر فضائحه����م على صفحات 

اجلرائد.
واإلعالم اإلجنليزي مع����روف بأنه 
يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة، ال يهدأ 
له بال أبدا خاص����ة في أيام الركود، أي 
عندما يأتي موعد بعض املباريات الدولية 
الودية أو الرسمية في التصفيات، تستغل 
الصحف هذه الفت����رة لتخرج ما لديها 
من فضائح وكوارث ألحد النجوم، ألن 
اجلماهير في هذه األوقات بالذات تعزف 
عن ش����راء اجلرائد وتهرب من تصفح 
مواقع اإلنترنت. والصحافة خلقت كي 
تكش����ف احلقائق، ونصيب جنوم كرة 
القدم أنهم أشهر من الوزراء ورؤوساء 
الش����يوخ  احلكومات وأعضاء مجالس 
والش����عب، وعليهم أن يتحملوا نتيجة 

زوجته كولين صفحت عنه ومنحته فرصة ثانية رغم الفضيحة مع جيني وهيلين

ينفي إقامة عالقة مشبوهة مع فتاة أرجنتينية
كاسياس 

تناقلت وس����ائل اإلعالم األرجنتينية 
مؤخرا أخب����ارا عن إقامة ح����ارس ريال 
مدريد عالقة جنسية مع فتاة أرجنتينية 
قبل مباراة اس����بانيا واألرجنتني مبلعب 
املونيمونتال في بوين����س آيرس والتي 
انتهت بهزمية مذلة إلسبانيا بنتيجة )1-

4(. ونفى كاس����ياس لوسائل اإلعالم أي 
صلة له من قريب أو من بعيد بهذه الفتاة 
ووعد مبقاضاة الصحيفة التي نشرت هذه 
الكذبة وجاء خطاب كاسياس في موقعه 
الش����خصي على هذا الش����كل: بعد ظهور 
أخبار في األرجنتني حول تورط كاسياس 

بإقامة عالقة جنسية مع فتاة أرجنتينية 
كاسياس يريد توضيح بعض األمور: أنه 
ال يعرف هذه الش����خصية ولم يلتقها من 
قبل ولم يجر معها أي محادثة، وأن هذه 
الش����خصية نفت هذه األخبار للصحافة 
األرجنتيني����ة. وأن هذه األخبار من دون 
مصدر وأن كاس����ياس طلب من محاميه 
مقاضاة الصحيفة التي نشرت هذه الكذبة«. 
يذكر أن كاسياس يرتبط بعالقة معلنة مع 
إحدى اإلعالميات اإلس����بانيات في مجال 
الرياضة، وهي عالقة القت انتقادات بسبب 
اتهامات لهذه اإلعالمية باالنحياز لصديقها 

شاكيرا بجوار زيدان وحتمل فانيلة ريال مدريد وعليها اسمها

..وديمي مور 
تتمنى عودة 
كاكا للمالعب

شاكيرا ودياز يدعمان ريال مدريد

الفنان����ة  أرس����لت 
الش����هيرة  األميركي����ة 
الدعم  دميي مور رسائل 
النجم  إل����ى  الصريح����ة 
البرازيل����ي كاكا الع����ب 
خط وس����ط ريال مدريد 
ال����ذي يتعافى حاليا بعد 
إجرائه عملية في الركبة 
ستبعده عن املالعب حتى 
الع����ام املقبل. وقد كتبت 
دميي مور على صفحتها 
اخلاصة في تويتر: »أرسل 
أمنياتي  ي����ا كاكا كل  لك 
بالشفاء السريع«. يذكر 
التقارير حتدثت  أن آخر 
عن اهتمام اإلنتر بالنجم 
البرازيلي، وهو أمر نفاه 
رئيس اإلنتر لكنه وصفه 
بالفكرة اجلميلة والتي أملح 
فيها لنية اإلنتر رد الصاع 

صاعني للميالن.

يبدو أن حرب كرة القدم بني ريال مدريد وبرشلونة مستمرة إلى 
ما ال نهاية مبا في ذلك املجال الفني، فبعد أن مت الكشف عن دعم 
أنچيلينا چولي  لفريق برشلونة جاء الرد على الصاع بصاعني 

والكشف عن تشجيع فنانتني كبيرتني لريال مدريد.
الفنانة األولى هي ش����اكيرا )33( عاما وهي مغنية كولومبية 
حت����ب ريال مدريد لعراقته وصورت����ه الالمعة حول العالم.. أما 
الثانية فهي املمثلة األميركية كاميرون دياز )38( عاما وهي تعشق 

النادي امللكي لتقليده جمع النجوم.

أخبار وأسرار

رأي عام


