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أرقام في أخبار

دوالر قيمة التعويض الذي طلبه جنم أورالندو ماجيك 
لكرة السلة دوايت هاورد من زوجته حيث قرر هاورد رفع 
دعوى قضائية على زوجته يطالبها بدفع 500 مليون دوالر 
كتعويض عن تشويه سمعته في برنامج يدعى »زوجات جنوم 
الس���لة« والذي يعرض على شبكات تلفزيونية أميركية.و 
أعلن موقع »تي أم زي« بأنه ميلك صورة من الدعوى التي 
رفعها الالعب عل���ى زوجته رويس ريد التي متلك حضانة 
ابنه برايل���ون حيث يعيش الزوجان حت���ى اآلن في حالة 
انفصال ليس رس���مي، وقال ه���اورد إن مبلغا كهذا هو أقل 
شيء يطلب بعد ان تسببت زوجته في ضياع عقود اعالنية 

عليه بسبب ذلك.

500.000000

ناصر العنزيصورة وتعليق

جنيه استرليني قيمة العالمة التجارية لنادي ريال مدريد 
االسباني حيث أعلنت شركة مختصة بتقييم العالمات التجارية 
التقييم اجلديد لعالمات األندية العاملية التجارية، وهو التقييم 
الذي عاد فيه الريال إلى الزعامة بعد غياب طويل جدا ليزيح 
م���ان يونايتد االجنليزي عن الزعامة ليحتل املركز الثاني ب� 
373 مليون جنيه استرليني فيما تراجع برشلونة إلى املركز 
الثالث برصيد 362 مليون جنيه اس���ترليني. وجاء أرسنال 
االجنليزي في املركز الرابع وقدرت قيمة عالمته التجارية ب� 
215 مليون جنيه استرليني قبل تشلسي )200 مليون جنيه 
اس���ترليني( ثم ميالن )167 مليون جنيه استرليني(. وإنتر 
ميالن )160 مليون جنيه استرليني( وليڤربول )141 مليون 
جنيه استرليني( وجاء يوڤنتوس في املركز العاشر وقدرت 
قيمة عالمته التجارية ب� 127 مليون جنيه اس���ترليني .يذكر 
أن هذه الدراس���ات تفيد األندية بعمليات التس���ويق وعقود 

الرعاية والدعايات.

386.000000

كدّينا خير.. احتياط وغبار!

فيلم جوليا روبرتس يزيد الفتنة
بين جماهير التسيو وروما

إيرينا »خطيبة رونالدو«:
 الروسيات خطيرات للغاية

خطفت إيرينا شايك � خطيبة جنم الكرة البرتغالية 
وريال مدريد اإلس����باني � كريستيانو رونالدو، األضواء 
بالعاصمة اإلس����بانية مدريد، حيث ردت على مجموعة 
من األسئلة حول عالقتها العاطفية مع النجم البرتغالي، 
مؤكدة أن »الروسيات سيدات خطيرات للغاية«. وزارت 
عارضة األزياء الروس����ية الفاتنة )24 عاما( بينما كانت 
ترتدي ثيابا للمصمم مانويل موتا خالل أسبوع املوضة 
مبدريد، حيث قدمت زجاجة من الفودكا وتناولت النخب 
في صحة املوضة اإلسبانية. وتعد هذه املرة األولى التي 
تزور فيها عارضة األزياء الروسية إسبانيا لدوافع مهنية. 
وصرحت قائلة »أنا سعيدة للغاية لتواجدي هنا. إسبانيا 
بلد رائع«. ولدى إيرينا عدة تعاقدات بينها التقاط مجموعة 
من الصور الفوتوغرافية في إحدى اجلزر اإلس����بانية. 
واعترفت ش����ايك بأن املوضة التي تصنع في إس����بانيا 
جذابة، مصرحة »تعجبني اإلبداعات اإلسبانية، خاصة 
تصميمات أمايا ارثواجا«. وفيما يتعلق بعملها عارضة 
أزياء، أوضحت إيرينا شايك التي تعيش في نيويورك أنه 
ليس لديها وقت كثير لتقضيه مع خطيبها كريستيانو 
رونالدو املقيم في مدريد، قائلة »أس����افر بشكل دائم إلى 

جميع أنحاء العالم. إنني أعيش تقريبا في الطائرات«.

أخبار وأسرار

أثار الفيلم األخير للنجمة 
األميركية جوليا روبرتس 
املش���تق من رواية للكاتبة 
األميركية إليزابيث غيلبرت 
غضب مش���جعي التسيو 
اإليطالي ألن الفيلم لم يصور 
الوقائع مبصداقية عندما ظهر 
البطل مشجعا لفريق روما 
خالفا للقصة احلقيقية عندما 
كان البطل مشجعا لالتسيو. 
ويحمل الفيلم الذي يعرض 
في السينما العاملية عنوان 
 .»EAT,PRAY and LOVE«
وال���ذي يعن���ي »كل، صلِّ 
وأح���ب« وه���و مأخوذ عن 

يوميات غيلبرت 2006 التي تتقمص احلسناء 
جوليا روبرتس شخصيتها وتدور أحداث الفيلم 
حول قصة إليزابي���ت التي تغادر مدينتها في 
رحلة حول العالم تاركة قصرها وكل ما حصدته 
للنج���اح في رحلة وجودي���ة تتطلع فيها إلى 
وجود معنى حلياتها. وفي رحلتها تشد البطلة 
الرح���ال نحو روما لتقابل رجال إيطاليا يلعب 
دوره املمثل خافيير باردم يساعدها على التعرف 
على املعالم اإليطالية. واستعانت الكاتبة خالل 
زيارتها إلى إيطاليا بش���خص رافقها طوال 4 
أشهر واصطحبها إلى مختلف املعالم السياحية 
بالعاصمة اإليطالية روما، وكان هذا الشخص 
واحدا من أكبر مشجعي التسيو، لذا قام وقتها 
باصطحابها إلى ملعب النادي كما حضرا معا 
بعض املباريات الت���ي خاضها الفريق العريق 

املعروف باس���م النس���ور. ولكن اآلن لم يتبق 
أمام جماهير التسيو بعد عرض الفيلم في دور 
السينما اإليطالية سوى االحتجاج على شبكة 
اإلنترنت، ودعوة اجلماهير إلى قراءة الرواية، 
واالمتناع عن مشاهدة الفيلم. وحسب ما أفادت 
صحيفة »كوريري ديال س���يرا« اإليطالية فإن 
املشهد الذي أثار حفيظة أنصار التسيو هو مشهد 
متابعة البطل والبطلة ملباراة دربي العاصمة 
في األوملبيكو حيث يحتفل البطالن بهدف سجل 
لصالح روما مرتدين وشاحا عليه شعار الذئاب 
في حني يقبع مشجعو التسيو صامتني حزنا 
الشيء الذي جعل محطة إذاعية محلية تستنكر 
هذا املش���هد وتقول بغضب: »هذا هراء، كيف 
يتحول مشجع التسيو إلى مشجع روما ملجرد 

إرضاء رغبات هوليودية؟!«. 

كراوش »الخائن«
ينضم لمسلسل »العار« اإلنجليزي

أحمد حسين
يبدو أن صاحب مقولة »وراء كل عظيم 
امرأة« نس���ي أن يكمل بقية املعنى، وكان 
عليه أن يضيف »متنعه من أن يحوز مزيدا 
من النجاح«، فكم من قائد عسكري هزمته 
امرأة، وكم من زعيم عبثت به امرأة، وكم 
من ثري نهبت ثروته امرأة، وكم من أديب 
أملعي أخرجته من التاريخ امرأة، وكم من 
فنان انتهى في أحابيل امرأة، وكم من رياضي 
محبوب دمرته في آخر الليل امرأة، ولكن 
كم هم الرجال الذي���ن جنحوا في اإليقاع 
بامرأة، قد يكونون كثيرين ولكن في النهاية 
ينتهون في قبضة امرأة، ولنا في التاريخ ما 
ال يحصى من األمثلة التي تكشف أنه ما كان 
خفيا وال تراه األعني صارت تظهره كاميرات 
الباباراتزي والهواتف النقالة والسماعات 

عالية الدقة.
وقد اصبحت وسائل اإلعالم البريطانية 
غارقة حتى رأسها في كشف فضائح جنوم 
القدم، وأزاحت  املنتخب االجنليزي لكرة 
الغطاء عن عفة وطهارة العبني اعتقد الناس 
أنهم مثال لالستقامة والسمعة النبيلة فإذا 
هم من طينة الالعبني االجنليز املتورطني في 
فضائح جنسية وعالقات محرمة وخيانة 
لزوجاتهم وصديقاتهم امثال واين روني 
وأشلي كول وجون تيري وغيرهم ممن لم 

ينكشف أمرهم.
مهاجم توتنهام بيت���ر كراوش انضم 
مؤخرا لقائمة »الع���ار« االجنليزي وبعد 
ان كشفت الصحافة البريطانية قبل بضعة 
أسابيع عن فضيحة النجم الدولي اإلجنليزي 
بيتر كراوش اجلنسية التي تورط فيها مع 
فتاة ليل إسبانية، أماطت صحيفة ذا صن 
البريطانية النقاب عن أن كرواش سيصبح 
أبا بعد عدة أشهر، بعدما تبني أن خطيبته، 
آبي كالنسي، حامل في شهرها الثالث، وأن 
مولودهما من املنتظر أن يكون ولدا، ومن 
فرط سعادتها بهذا اخلبر، ذهبت كالنسي 
التي تعمل عارض���ة ومذيعة تلفزيونية 

لالحتفال بحملها، وأوضحت الصحيفة أن 
كالنسي، التي يبدو أنها سامحت خطيبها 
على نزوته اجلنسية، قد كشفت عن رغبتها 
في تس���مية الطفل »جوني«. وقد أفادت 
بعض التقارير بأن كراوش حلق بخطيبته 
إلى املستشفى فور وصوله لندن قادما من 

أملانيا لالطمئنان على حالتها.

فضيحة كبيرة

وبذل كراوش قصارى جهده لعقد الصلح 
مع خطيبته، آبي كالنس���ي، عبر الرسائل 
النصية واالتصاالت الهاتفية، متوسال إليها 
أال تترك���ه بعد فضيحة تورطه في عالقة 
جنسية مع مراهقة إسبانية إال ان خبر احلمل 
جعلها تصفح عنه. ونقلت الصحيفة في 
هذا السياق عن صديق مقرب من كراوتش 
وآبي قول���ه: »طلب كراوش منها أال تنهي 
العالقة بينهما، وأن تعود مرة أخرى إلى 
بريطانيا، كما أخبرها بأنه مازال يحبها، 

وأن املستقبل ينتظرهما معا«. 
وكانت فتاة ليل اسبانية تدعى مونيكا 
مينت تبلغ من العمر 19 عاما، قد كش���فت 
في حوار لها مع أسبوعية »نيوز أوف ذا 
وورلد« عن أن ك���راوش تورط معها في 
عالقة مش���بوهة في العاصمة االسبانية 
مدريد خ���الل تواجده هناك لقضاء إجازة 
مع أحد أصدقائه في شهر يوليو املاضي. 
وأضافت مين���ت أن كراوش دفع لها أكثر 
من 800 إسترليني نظير ذلك. ثم أشارت 
الصحيفة من جانبها إلى أن ذلك االعتراف 
املثير من جانب مونيكا بخيانة كراوتش 
خلطيبته آبي كالنسي، تأتي بعد أيام قليلة 
من عودتهما من رحلة رومانسية قضياها 
معا في جزيرة س���ردينيا اإليطالية. وفي 
حديثه���ا مع الصحيفة، قالت مونيكا: »لم 
يتردد كراوش في دفع أموال لي. ولم أعرف 
حقيقة ارتباطه بآبي إال في وقت الحق. ولم 
أصدق أنه دفع أمواال مع واحدة مثلي، وهو 

مرتبط بامرأة جميلة جدا«. 

طلب الصفح من خطيبته »الحامل« كالنسي
بعد تورطه في فضيحة مع مراهقة إسبانية


