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تونس: االشتباكات مع الشرطة  ُتسقط 20 قتياًل

والحكومة تغلق المدارس ألجل غير مسمى
تونسـ  رويترز: في أسوأ اضطرابات 
مدنية منذ عقود، قالت احلكومة التونسية 
امس إن أربعة مدنيني آخرين قتلوا، مما 
زاد عدد القتلى خالل أسابيع من العنف 
إلى عشـــرين شـــخصا ولكن جماعات 
حقوق اإلنســـان تقول إن العدد أكبر من 

ذلك بكثير.
وقالت وزارة الداخلية إن أربعة مدنيني 
قتلوا في االشتباكات التي وقعت أمس في 
القصرين التي تبعد 200 كيلومتر جنوب 
غربي العاصمة وكانت منذ بداية األسبوع 

نقطة احتجاجات ساخنة.
وأضافت الوزارة فـــي بيان إن بلدة 
القصرين شـــهدت أعمال عنف وإحراق 
شملت إقدام جماعات على إحراق مراكز 
للشرطة مسلحني بقنابل حارقة وقضبان 
حديدية. وتابعت أن الشـــرطة اضطرت 

للدفاع عن نفسها فأطلقت أعيرة حتذيرية 
في الهواء ولكن إلقاء الزجاجات احلارقة 
زاد كثافة ممـــا أدى إلى مقتل أربعة من 
احملتجني وإصابة ثمانية من رجال الشرطة 

بحروق أو إصابات أخرى.
إلى ذلك، أمرت احلكومة التونســـية 
بإغالق املـــدارس واجلامعات ألجل غير 
مســـمى أمس األول فـــي محاولة إلنهاء 
االشتباكات مع الشرطة التي أودت بحياة 

الكثير من املدنيني.
 وفي نيويورك قال األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون انه قلق بسبب تصاعد 
العنف ودعا الى ضبط النفس، وقال االحتاد 
األوروبي أكبر شـــريك جتاري لتونس 
في أول بيان منذ سقوط قتلى في مطلع 
األسبوع انه يندد بالعنف الذي أدى إلى 

إزهاق أرواح.

تماسيح عمالقة 
تحاصر أهالي الخويلدية بالسعودية 

الرياض ـ وكاالت: لم يصدق أهالي قرية 
اخلويلدية مبحافظة القطيف ما شــــاهدوه 
حينما وجدوا متساحني عمالقني يسبحان بأحد 
املستنقعات املائية الضخمة حول مزارع األهالي 
باملنطقة. وحسب جريدة »اليوم« السعودية 
أمس، أكد شهود العيان ان التمساحني يبلغ 
طول احدهما مترا واآلخر مترين تقريبا وكانوا 
قد سمعوا بوجود التماسيح قبل عدة أسابيع 
وبعدها ذهبوا ليتأكدوا بأنفســــهم ليجدوا 
بالفعل التمساحني يحيطان بهما في املستنقع، 
وأضاف شهود العيان ان املنطقة التي يتواجد 
بها التمساحان عبارة عن عني مائية مهجورة 
منذ سنني وان اجلميع ال يعلم كيفية وصول 
تلك التماسيح الى املنطقة حيث وجدوهما 
الطيــــور واحليوانات  يتغذيان على حلوم 
املتواجــــدة هناك، وذكر األهالي انهم تقدموا 
بشــــكاوى للجهات املعنية لتجفيف املنطقة 
والتخلص من التماسيح إال انه حتى اآلن لم 
يتم القضاء على التماسيح ولم يحرك احد 
من املسؤولني ســــاكنا وكأننا قد ابلغنا عن 
كالب ضالة، مطالبني في الوقت نفسه بسرعة 

التجاوب مع مشكلتهم قبل حدوث ما ال حتمد 
عقباه خاصة في ظل اإلشاعات التي ظهرت 
خــــالل الفترة األخيرة والتــــي تفيد بوجود 
أكثر من متســــاحني في »بحيرة التماسيح« 
خصوصا أن التماسيح من الكائنات املعروف 
عنها ســــرعة وغزارة التكاثر وانها تعيش 
في مجموعات دائمــــا ويقول أهالي املنطقة 
أصبحنا جميعا نخشــــى خروج أطفالنا من 
املنزل خوفا من ان يجذبهم الفضول ملشاهدة 
التماســــيح او ان يتجه متساح الى منازلنا 
فمن املعروف ان التماسيح كائنات مفترسة 

وتبتلع الضحايا بأكملها.
من جهته أوضح الناطق الرسمي للدفاع 
املدني باملنطقة الشرقية املقدم منصور بن 
محمد الدوســــري تلقي غرفة العمليات يوم 
الســــبت املاضي بالغا من احد املواطنني عن 
مشاهدته مخلوقات زاحفة في املوقع املذكور 
ولكن املواطن لم يجزم بأنها متاسيح وغير 
متأكد من ذلك، وأضاف املقدم الدوسري انه 
متت مخاطبة اجلهات ذات االختصاص بشأن 

البالغ.

أعمال العنف في العاصمة التونسية

»سولد باي باريس« ينعش الركود

نتنياهو يعرض بيان راتبه الشهري
على موقع الـ »فيس بوك« 

اآلثار السعودية تحقق أعلى معدالت زيارة في متحف اللوفر

سائق يجلب راغبي المتعة لزوجته ويختبئ تحت السرير!

باريــــس: حقق معرض »روائــــع آثار اململكة 
العربية السعودية عبر العصور« الذي استضافه 
متحف اللوفر فــــي باريس، أعلى معدالت زيارة 
للمتحف، متجاوزا ثمانية ماليني زائر للعام الثالث 
على التوالي. وكان متحف اللوفر قد شــــهد في 
يوليو من العام املاضــــي افتتاح معرض روائع 
اآلثار السعودية، وفقا لوكالة »أسوشيتد برس«، 
والذي أتاح فرصة كبيرة للشــــعب الفرنسي كي 
يتعــــرف على آثار اململكــــة وقيمتها احلضارية 

والتاريخية.
ودمجت معروضات املعرض بني التراث الشعبي 

واآلثار واملقتنيات الســــعودية القدمية من جهة 
والكتابات الفرنسية املستشرقة عن اململكة مبا 
يكشــــف عن صورتها في العيون الفرنسية منذ 

تأسيسها.
وكان قد استضاف متحف اللوفر معرض »روائع 
آثار اململكة العربية السعودية عبر العصور« خالل 
الفترة من 1 شعبان 1431هـ )13 يوليو 2010( حتى 

18 شوال 1431هـ )27 سبتمبر 2010م(.
وضم املعرض أكثر من 300 قطعة أثرية تعرض 
للمرة األولى خارج اململكة من التحف املعروضة 

في املتحف الوطني بالرياض.

القاهرةـ  د.ب.أ: أعلنت شركة 
مصرية لتوزيع األفالم تأجيل 
العــــرض اخلــــاص والعرض 
التجاري للفيلم األميركي »اللعبة 
العادلة« في مصر ملدة أسبوع 
على األقل، بعد قرار من جهاز 
الرقابــــة على املصنفات الفنية 
صدر مســــاء االثنني، رغم أنه 
كان من املقرر بدء عرض الفيلم 
مســــاء امس. يتنــــاول الفيلم، 
الذي أخرجه دوج ليمان ويقوم 
ببطولته شــــني بني وناعومي 
واتــــس، تفاصيل حــــول قيام 
اإلدارة األميركية السابقة بتلفيق 
وجود أسلحة دمار شامل للنظام 
العراقي السابق كمبرر الحتالل 
العراق. ويشارك في الفيلم املمثل 
الذي  النبــــوي،  املصري خالد 
يلعب دور عالم نووي عراقي، 
املمثلة اإلسرائيلية  إلى جانب 
ليزار شارهي، التي أثار وجودها 

اتهامات بالتطبيع.
أثــــار الفيلم، الــــذي توزعه 
في مصر شــــركة »فان جوخ« 
املصرية، جدال واسعا في اإلعالم 
املصــــري على مدار األســــبوع 
املاضي بسبب تأخير حصوله 
على تصريح الرقابة رغم اإلعالن 
عن موعد عرضــــه، بينما قال 
رئيس جهاز الرقابة سيد خطاب 

في تصريحات نشرتها الصحف 
املصرية إن الفيلم يعجبه لكنه 
املمثلة  مــــن وجــــود  متخوف 

اإلسرائيلية.
يســــتمد الفيلم أهميته من 
تناوله لقضية الغزو األميركي 
للعــــراق، وهــــو مقتبــــس عن 
مذكرات اجلاسوسة األميركية 
السابقة فاليري بالمي الصادرة 
عام 2007 بعنوان »لعبة عادلة: 
حياتي كجاسوسة وخيانة البيت 
األبيض لي«، وكتب له السيناريو 

جيز وجون بيتروثويسرد.
 يســــرد الفيلــــم تفاصيــــل 
الرأي  فضيحة سياسية هزت 
العام األميركي عام 2005، حينما 
رفع ريتشــــارد أرميتاج، نائب 
وزيــــر اخلارجية وقتها، غطاء 
السرية عن بالمي من خالل مقال 
في صحيفة »واشنطن بوست«، 
في رد انتقامي من زوجها السفير 
السابق جوزيف ويلسون الذي 
نشر مقاال في صحيفة »نيويورك 
تاميز«، بعنوان »ما لم أجده في 
الرئيس  إدارة  أفريقيا«، متهما 
األميركي السابق جورج دبليو 
بــــوش بالتالعــــب باملعلومات 
االســــتخبارية عــــن البرنامج 
النووي للرئيس املقبور صدام 

حسني. 

القاهــــرة: امرأة في العقد الرابع من عمرها تبدو 
عليها مالمح اجلمال رغم كبر ســــنها وال تعرف إال 
طريق احلرام منذ صغرها بحثا عن الثراء الســــهل 
الذي يتحقق من دون تعب وال يكلف سوى التنازل 
عن املبادئ واألخالقيات حتى وصلت جملة القضايا 
التي اتهمت فيها 19 قضية ما بني مخدرات وممارسة 

دعارة وإيصاالت أمانة.
تعرفت على سائق ميكروباص أثناء استقاللها 
السيارة معه وارتبطت معه بقصة حب واتفقا على 
الزواج، وبعد فترة من زواجهما تعرضا ألزمة مالية 
شــــديدة فقررت االشتراك مع صديقتها في ممارسة 
الدعارة بشــــقتها وأقنعت زوجها باالشتراك معهما 
في جلب الشباب والرجال من راغبي املتعة احلرام 

مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها.
وكانت معلومات قد وردت ألجهزة األمن مبحافظة 
6 أكتوبر في مصر تفيد بقيام زوجة وزوجها مبمارسة 
أعمال الدعارة بشقة جارتهما، ودلت حتريات املباحث 
على أن الزوج يقوم بجلب الشباب والرجال راغبي 
املتعة احلرام من بارات وكباريهات وسط البلد ثم يقوم 

بتوصيلهم الى زوجته ملمارسة الرذيلة معها.
وتوصلت التحريات إلى أن الزوج قام بتطليق 
زوجته ســــرا وانه يقوم ببيع املنشطات اجلنسية 
للشباب راغبي املتعة مع طليقته، وبعد إعداد األكمنة 
متكن رجال املباحث من ضبط املتهمة أثناء ممارستها 

الدعارة مع شاب، وأرشــــدت عن زوجها الذي كان 
يختبئ حتت السرير وبالكشف عن سجلها تبني أن 
املتهمة ســــبق ضبطها واتهامها في 19 قضية ما بني 
مخدرات وآداب وإيصــــاالت أمانة وتبني أن الزوج 
محكوم عليه باحلبس شــــهرا وكفالة 20 جنيها في 
قضية ضرب. ومبواجهتهما مبا أسفرت عنه التحريات 
اعترفت املتهمة بارتكابها الواقعة قائلة: اجتهت الى 
طريق الشــــيطان بعد املعاملة الســــيئة من أسرتي 
وقررت ترك املنزل واســــتئجار شقة لإلنفاق على 
نفسي، وبالفعل جنحت في ذلك وبعد فترة تعرفت 
على احدى السيدات وعرضت علي العمل معها في 
شــــقتها في األعمال املنافية لآلداب ووجدت األموال 

تتدفق علي فواصلت العمل معها.
وأضافت: أثناء استقاللي سيارة ميكروباص تعرفت 
على سائقها وارتبطت معه بقصة حب واتفقنا علي 
الزواج وبعد فترة تعرضنا ألزمة مالية كبيرة فلم 
أجد سوى صديقتي القدمية فذهبت إليها الستئناف 
نشاطي مبمارســــة الدعارة وبعدها أقنعت زوجي 

باالشتراك معنا حتى مت القبض علينا.
أما زوجهــــا فقال: »منها هلل زوجتي قادتني إلي 
طريق الرذيلة فتركت عملي كسائق ميكروباص والذي 
كان يدر علي دخال يكفي لتوفير احتياجات أسرتي 
واآلن أنا نادم على ما فعلت وبعد خروجي من السجن 

سأعود مرة أخرى ملمارسة عمل شريف«.

القدس ـ رويترز: فاجأ رئيس وزراء إسرائيل بنيامني نتنياهو 
مؤيديه على موقع الفيس بوك االجتماعي على االنترنت بعرض 
نسخة من بيان راتبه كاشفا للجميع عن أنه يتقاضي 15 ألف شيقل 
إسرائيلي )4200 دوالر( شهريا فقط. وجاء الكشف على االنترنت 
في الوقت الذي يسعى فيه كبار املسؤولني ونواب إسرائيليون الى 
زيادة األجور، وجاء في صفحة رئيس الوزراء اإلســـرائيلي على 
الفيس بوك انه »قرر أن يقدم شفافية تامة« بعد املطالب العامة.

ووصف معلقون في اإلعالم اإلسرائيلي خطوة نتنياهو بأنها 
حيلة عالقات عامة، ولكنهم أعربوا عن سخريتهم من املفاجأة التي 
انتابتهـــم إزاء راتب نتنياهو الضعيـــف مقارنة بغيره من زعماء 
العالم. وفي تصنيف لرواتب الزعماء نشرته مجلة ايكونومست 
في يوليو املاضي كان رئيس وزراء ســـنغافورة لي هسني لوجن 
في الترتيب األول حيث يتقاضى راتبا أساســـيا قدره 2.18 مليون 

دوالر في العام.

إيطالي عطس فخرجت رصاصة من أنفه!
عطـــس إيطالي فخرجت من أنفه رصاصة كان قد أصيب بها في 
الرأس أثناء احتفاالت رأس الســـنة اجلديدة، وكانت الرصاصة من 
عيار 0.22 قد أصابت داركو سانغرمانو )28 عاما(، فيما كان يتجول 
وصديقته في مدينة »نابولي«، املدينة اإليطالية املشهور باحتفاالتها 
الصاخبة والغوغائية من إطالق نار وألعاب نارية في استقبال العام 
اجلديد. واخترقت الرصاصة اجلانب األمين من رأسه، خلف محجر 
عينه واستقرت في قناة األنف، دون ان تتسبب، وبأعجوبة، في أي 

أضرار خطيرة بحسب جريدة »التلغراف«.
وفيما كان يقبع في قاعة االنتظار بقســـم الطوارئ باملستشفى 
وهـــو ينزف بغزارة لرؤية طبيب ملعاجلته، فإذا به يعطس لتخرج 

الرصاصة من فتحة أنفه اليمنى.

بنيامني نتنياهو

»سولد باي باريس« لجذب السياح إلى باريس في شهر الركود 
باريس ـ أ.ف.پ: تهدف الدورة 
اخلامسة من »سولد باي باريس« 
الفرنســـية  العاصمة  الى جعـــل 
تستقطب السياح من مختلف انحاء 
العالم في شهر يناير الذي نشهد 
فيه عادة ركودا في اسواق املوضة 

والتسوق.
وتهدف هذه العملية التي انطلقت 
في العام 2007، الى تعزيز اجلاذبية 
التي تتمتع بها العاصمة الفرنسية، 
والتي تعد الوجهة السياحية االولى 
في العالم اذ قصدها 27 مليون سائح 
في العام 2009، في مواجهة عواصم 

منافسة اخرى منها لندن ودبي.
وال تبـــدو باريـــس بعيدة عن 
االحتفاظ مبوقعها السياحي هذا، 
السيما ان فيها ما معدله32 متجرا 
لكل الف شـــخص، فيما النســـبة 
تنخفض فـــي لندن مثـــال الى 18 
متجرا لكل شخص، على ما يؤكد 

املنظمون.
يقـــول بـــول رول املدير العام 
ملكتب السياحة في باريس »املدينة 
متتلك االولوية في موضوع كهذا، 
ألنها مهد الترف وعاصمة االبداع«. 

ويشرف مكتب السياحة في باريس 
على هـــذه العملية بدعم من غرفة 
التجـــارة والصناعة الباريســـية 
وبلدية العاصمة والوكالة الفرنسية 
للتطوير السياحي »اتو فرانس«.

ومن خالل العروض والتنزيالت 
على االســـعار التي لم يسبق لها 
مثيل، يحاول »سولد بي باريس« 
ان يجذب اهل املوضة ويدعوهم الى 
اكتشاف باريس او اعادة اكتشافها 
خالل شهر يناير، اي انه يحاول مزج 

الثقافة مع الترفيه والتسويق.
ويؤكد رول ان »معدل اإلشغال 
الوسطي في باريس يبلغ نحو %80، 
لكنه ينخفض بنسبة 10% في شهر 

يناير.
وبحســـب مكتب السياحة فإن 
»التراث والطاقة االبداعية والثقافية 
في املدينة يفسران حماسة« زائريها، 
لكن بالنسبة الى 60% منهم »يعتبر 
التسوق احلافز الثاني لهم«. واذا كان 
سياح الدول الناشئة مستهدفني من 
خالل هذه احلملة فذلك الن باريس 
»تشـــكل في معظم االوقات بوابة 

دخولهم الى اوروبا«.

قرار رقابي في مصر بتأجيل
الفيلم األميركي »اللعبة العادلة«

كاميروني وعراقي سلماه أموااًل مزورة واختفيا بالبضاعة

سعودي ضحية نصب في صفقة ألماس بمليون ريال بدبي

..وإخوان األردن يدعون حكومتهم
ألخذ العبرة مما يجري وكبح جماح الغالء

أول ترجمة عربية كاملة لكتاب »بوذا«

عّمانـ  يو.بي.آي: دعا املراقب العام جلماعة اإلخوان 
املســــلمني في األردن همام ســــعيد اليوم احلكومة 
األردنية ألخذ العبرة مما يجري في تونس واجلزائر 
جراء انتفاضة املواطنني ضد الغالء. وقال سعيد في 
بيان صحافي ان ما يجري في بعض البالد العربية 
من أحداث »مؤسفة« أدت إلى وقوع عشرات القتلى 
واجلرحى هو »جرس إنذار«، واعتبر أنه »يجب ان 
تستشعر األنظمة العربية من خالله »ضرورة تغيير 
السياســــات عوضا عن مواجهة الغضب الشــــعبي 

بالهراوات والغازات املسيلة والرصاص احلي«.
وقال سعيد »نوجه هذا الكالم بنفس الدرجة الى 

احلكومة األردنية لتأخذ العبرة مبا يجري حولها« 
إذ ان »حالــــة االحتقان الشــــعبي العالي والضغط 
املســــتمر على قوت املواطن وحاجاتهم الضرورية 
والتضييق على احلريات وتكميــــم األفواه وإدارة 
الظهر لقوى الشعب احلية والعقالء من أبناء األمة 
وعدم الســــعي إليجاد خطوط تواصل حقيقية مع 
القوى السياســــية وجتاهل امللفات اخلطيرة التي 
تهدد امن البالد ومستقبلها ينذر بعواقب وخيمة«، 
وطالب ســــعيد احلكومة بالتصــــدي حلالة انفالت 
األسعار الذي قال انها »بلغت مستويات مهددة لألمن 

املجتمعي«.

القاهرةـ  أ.ش.أ: صدر عدد يناير من مجلة الثقافة 
اجلديدة التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة 
مبصر متضمنا أول ترجمة عربية كاملة لكتاب احلكيم 
الهندي بوذا »سبيل احلقيقة« من إعداد وتقدمي محمد 
عبدالنبي، إضافة إلى النص الكامل حملاضرة ماريو 
فارجاس يوسا في حفل تسلمه جائزة نوبل، أعده 

املترجم أحمد الشافعي.
 كما يتضمن العدد ملفا موسعا حول مئوية عميد 
الرواية العربية جنيب محفوظ، يضم حوارا نادرا 
ينشــــر للمرة األولى يجمع توفيق احلكيم وكمال 
املالخ بنجيب محفوظ، أجرته اإلذاعية نادية صالح 
مبناســــبة عيد ميالد محفوظ عام 1983، إضافة إلى 
الترجمة الكاملة ملقدمة نادين جوردميرـ  أديبة جنوب 
أفريقيا احلائزة جائزة نوبل ـ للطبعة اإلجنليزية 
ألحدث إصدارات محفوظ »أصداء السيرة الذاتية«، 

أعدتهــــا د.عفاف عبداملعطي، ودراســــة عن »أحالم 
فترة النقاهة« يقدمها مصطفى رزق، وحتقيق عن 
صورة املثقف فــــي روايات محفوظ خاصة منوذج 
رؤوف علوان في »اللص والكالب« أعدته رانيا هالل، 
وتغطية الحتفالية جائزة جنيب محفوظ في اجلامعة 

األميركية بالقاهرة قدمتها شيماء أحمد.
 ويتضمن العدد ملفا خاصا عن الثقافة األفريقية 
مبناسبة احتفاء مؤمتر طيبة األدبي مبحافظة األقصر 
بثقافة حوض النيل، يضم تقريرا عن املؤمتر أعده 
الشاعر مأمون احلجاجي ودراسة عن املشترك املصري 
األفريقي بعنوان »كوانيني تفاوتي ملاذا االختالف؟« 
لصخر صدقي، وترجمة لدراســــة نقدية عن رواية 
»عقد« للصومالي نور الدين فرح للمترجمة صفية 
مختار، وأخرى عن الكينــــي جنوجي واثيوجن من 

إعداد محمد سليمان اجلزار.

 جــــدة ـ وكاالت: تنظر محكمة دبي الجنائية يوم
19 يناير الجاري قضيــــة نصب واحتيال في صفقة 
ألماس قيمتها مليون و100 ألف ريال، وقع ضحيتها 
رجل سعودي من قبل شخصين، أحدهما من الكاميرون 
واآلخر عراقي. وتشير تفاصيل القضية حسب »سبق« 
االلكترونية إلى أن المتهمين خدعا ضحيتهما بتقديم 
ألماس حقيقــــي بقيمة مليون و100 ألف ريال، وبعد 
إتمــــام الصفقة بدقائق طلبا منه زيادة المبلغ، إال أن 
الضحية رفض فقاموا بإعادة المبلغ إليه. وأوضحت 

التفاصيل أن المتهمين أعادا لضحيتهما مبلغا ماليا 
مزورا كانا يحمالنه معهمــــا دون علمه، وقاما بأخذ 
األلماس واالختفــــاء من الموقع، ليكتشــــف الرجل 
السعودي بعدها بســــاعات أن األموال التي يحملها 
مزيفة، فقام على الفور بإبالغ الجهات األمنية وتقديم 
أوصاف الجانيين. وقــــد تمكنت الجهات األمنية في 
دبي من القبض على المتهميــــن اللذين دخال البالد 
بتأشــــيرتي زيارة، وعثر معهمــــا على جهاز تزييف 

األموال ودوالرات مزيفة.

.. و»قصة لعبة« يتصدر قائمة األفالم في بريطانيا
لندنـ  أ.ش.أ: تصدر فيلم الرسوم املتحركة »قصة لعبة« قائمة األفالم 
التي عرضت في بريطانيا وايرلندا خالل العام املنصرم حيث حقق أعلى 
اإليرادات في شباك التذاكر. وذكرت مؤسسة »سكرين انترناشيونال« 
أن الفيلم وهو من إنتاج شــــركة »ديزني بيكســــار« حصد 73.8 مليون 
جنيه استرليني، وكان الفيلم قد تصدر قائمة أعلى اإليرادات في أميركا 
الشمالية العام املاضي بعدما هزم فيلم »أفاتار« الذي حل ثانيا. وحصل 
فيلم »أفاتار« للمخرج املتميز جيمس كاميرون على 76 مليون إسترليني 
وتبعه »هاري بوتر واألقداس املهلكة: اجلزء األول« الذي حقق عائدات 
قدرها 48.7 مليون إســــترليني.  وجاء فيلم »أليس في بالد العجائب« 
من متثيل جوني ديب في املركز الرابع 42.2 مليون استرليني بينما حل 

فيلم »بداية« خامسا بإيرادات 35.8 مليون إسترليني. 


