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أغنى نجوم الكرة وصلوا
إلى قاع اإلفالس!
رغ��م الماليي��ن الكثي��رة الت��ي يجنيه��ا العب��و
ك��رة الق��دم خالل مس��يرتهم ف��ي المالع��ب ،فإن
عددا ليس بقليل من النجوم فشل بالحفاظ على
ثروات��ه الحق �اً ،فيم��ا تع��رض كثي��رون لإلف�لاس
عندم��ا وج��دوا أنفس��هم خ��ارج المالع��ب الت��ي
كانت تدر عليهم األموال.
ومن أبرز األمثلة على ذلك النجم األرجنتيني
دييغ��و مارادون��ا واألرجنتين��ي رونالديني��و ،اللذان
ل��م يس��تطيعا تطوي��ر حياتهما خارج المس��تطيل
األخضر.
وه��ذه قائم��ة أب��رز النج��وم الذي��ن (بخ��روا)
ثرواتهم بعد اعتزال لعب كرة القدم:
الغاني أسامواه جيان
ه��داف الجي��ل الذهب��ي لمنتخ��ب غان��ا وأندية
ال��دوري اإلنجليزي الممتاز أس��امواه جيان ،أعلن
مؤخرا أن في حسابه البنكي  760دوالرا فقط.
جي��ان كان يتقاض��ى  288ألف دوالر أس��بوعيا
في الدوري الصيني قبل سنوات قليلة.
البرازيلي رونالدينيو

أس��طورة ك��رة الق��دم البرازيلي��ة وبرش��لونة
اإلس��باني مدي��ن بمبلغ ضخ��م قيمت��ه  2.2مليون
دوالر.
رونالديني��و قب��ل  10أع��وام كان م��ن أفض��ل
الالعبي��ن ف��ي العال��م ،لك��ن تخطيط��ه الس��يء
لحياته خارج المالعب كلفته الكثير.
األرجنتيني دييغو مارادونا
أعل��ن أس��طورة األرجنتين إفالس��ه رس��ميا قبل
 9أع��وام ،كم��ا طال��ب القضاء اإليطال��ي الالعب
بدف��ع قرابة  50مليون دوالر للحكومة ،وهي قيمة
ضرائ��ب ته��رب منه��ا أثن��اء لعب��ه م��ع نابول��ي ف��ي
الثمانينات.
اإلنجليزي بول غاسكوين
تده��ورت حي��اة نجم المنتخ��ب اإلنجليزي في
التس��عينات ب��ول غاس��كوين بع��د اعتزال��ه ك��رة
الق��دم ،حت��ى أدمن على الكحولي��ات والمخدرات،
ووصلت ديونه ألكثر من  250ألف دوالر.
اإلنجليزي دافيد جيمس
الح��ارس الدول��ي الس��ابق لمنتخ��ب إنجلت��را
عان��ى بس��بب ط�لاق (دمر) حياته تمام��ا ،فبعد أن
جن��ى أكث��ر م��ن  25ملي��ون دوالر خ�لال مش��واره
الك��روي ،كلف��ه االنفص��ال ع��ن زوجت��ه مبال��غ
طائلة ،حتى أعلن إفالسه قبل عدة سنوات.
النرويجي جون آرني ريسه
الظهي��ر النرويج��ي أعلن إفالس��ه بعد عامين
فق��ط م��ن إح��رازه لق��ب دوري أبط��ال أوروب��ا م��ع
ليفرب��ول ،وطالبت��ه حكوم��ة ب�لاده بدف��ع مبال��غ
كبي��رة متعلق��ة بقضاي��ا تالع��ب مال��ي ف��ي
النرويج.

«حرب الطحني والبيض»
في إسبانيا

تش��هد مدينة إيبي ش��رقي إس��بانيا في الثامن
والعش��رين م��ن ديس��مبر م��ن كل ع��ام ،مهرجاناً
تقليدي �اً س��نوياً يتراش��ق في��ه المش��اركون
بـالدقيق والبيض.
ويحاك��ي المهرج��ان تقليداً قديم �اً يعود إلى
أكث��ر م��ن مائت��ي عام حي��ن قام��ت مجموعة من
الرج��ال المعروفي��ن بإس��م (المطحوني��ن) بثورة،
وس��يطروا على المدينة واضعي��ن قوانين وُصفت
بالس��خيفة .ويق��وم س��كان المدين��ة بتجس��يد
معارك كوميدية عن طريق التراش��ق بالطحين
والبي��ض ،مرتدين مالب��س ملونة وأقنعة لحماية
أعينه��م ،ف��ي أج��واء م��ن الم��رح والس��عادة تكس��وا
س��احة التظاه��رة الت��ي أصبح��ت تع��رف بـ(ح��رب
الطحين).

صحيفة ايران
في العالم العربي

«أم األحالم» اإليرانية تشعل مواقع التواصل
نجح��ت (أم األح�لام) في تحقي��ق آالف األمنيات
الجميل��ة لألطف��ال والفق��راء اإليرانيي��ن بفض��ل
نش��اطاتها الطوعي��ة عل��ى موق��ع اإلنس��تغرام
للتواصل اإلجتماعي والتعاون الشعبي.
واس��تطاعت الناش��طة اإلجتماعي��ة المح ّب��ة
ألعم��ال الخي��ر الس��يدة س��میرا ش��اهوردي أو (أم
األح�لام) كم��ا س��ميت ،خ�لال نش��اطاتها الطيب��ة
عل��ى موق��ع إنس��تغرام ،تحقي��ق آالف األمني��ات
لألطفال والفقراء ومختلف الشرائح اإلجتماعية.
وقام��ت ش��اهوردي بزي��ارات لمختل��ف الم��دن
اإليراني��ة وس��اهمت ،ف��ي نش��اطاتها الخيري��ة ،ف��ي
معالج��ة مش��اكل الكثير من الناس وتنش��ط اليوم
م��ع العدي��د م��ن الناش��طين عل��ى موقع��ي تويت��ر
وإنستغرام
وأضاف��ت أنه��ا ل��م تس��تلم أي مس��اعدات م��ن
مؤسس��ة م��ا وال تطل��ب الم��ال م��ن أحد وأنه��ا تدفع
بأهدافها إلى األمام بدعم شعبي.
وتابع��ت :بني��ت ع��دة مس��اكن للفق��راء خالل الع��ام الجاري بفض��ل التبرع��ات ،معربة عن
أمله��ا بتس��ليم أح��دث مس��كن خالل األيام المقبل��ة والذي يمثل األمنية الخمس��ة آالف التي
تتحقق على هذا الصعيد.
وع ّلقت هذه الس��يدة على أنش��طة حملة (األحالم الجميلة) التي قامت بتأسيسها :حققنا
رغب��ات كثي��رة حت��ى اآلن بمش��اركة الن��اس تح��ت عناوي��ن مختلف��ة ،فعل��ى س��بيل المث��ال
زي��ارة كرب�لاء والتب��رع بكرات الق��دم والمالبس الرياضية واألطعمة وبن��اء المنازل ،إلخ .وإن
مشاركة الناس في مشاريعنا تصل أحياناً إلى ألف شخص ،على سبيل المثال ،بلغت تكلفة
بن��اء ه��ذا المن��زل الذي تم تدميره جراء نش��وب حريق  500مليون ريال إيراني ،والتي قس��مت
الى  500حصة تبلغ قيمة كل منها  100،000ريال.
ونوه��ت إل��ى إن مرك��ز النواي��ا الحس��نة لألمنيات الجميل��ة تم ترخيصه منذ أربعة أش��هر،
موضح��ة :إن��ه ف��ي صفح��ة (األح�لام الجميل��ة) عل��ى موق��ع  ،Instagramيت��م جم��ع  ٪5م��ن
المساعدات فقط ونشاطنا الرئيسي هو في مجموعتنا التي تضم نحو ألف مشارك.
وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل اإلجتماعي بنشاط (أم األحالم).

ممثل شهير يتخلى
عن  700مليون دوالر!
أعل��ن الممث��ل الصين��ي والهولي��وودي
الش��هير تش��او يون فات ،أنه س��يتخلى عن
ثروت��ه البالغة أكثر من  700مليون دوالر
لألعمال الخيرية بعد وفاته.
وقال الممثل ،الذي دخل قائمة فوربس
كواح��د م��ن أعل��ى الممثلي��ن أج��راً ف��ي
العال��م ع��ام  ،2015إن (الم��ال لي��س ش��يئاً
تملك��ه إل��ى األب��د ،فعندم��ا تم��وت يوم �اً،
فإنك ستتخلى عنها لآلخرين).
وأض��اف الممث��ل ،وه��و أص ً
ال م��ن هونغ
كون��غ (ال يمكن��ك أن تأخ��ذ أموال��ك
مع��ك إلى القب��ر عندما تم��وت) ،مضيفاً
ف��ي مقابلة م��ع هيئة اإلذاع��ة والتلفزيون
الكوري��ة الجنوبي��ة (مونه��وا) ،أن زوجت��ه
جاسمين تان دعمت قراره بقوة.
وكان تشاو يون فات ،المعروف بقيامه
ببطول��ة فيل��م (كروتش��ين تايغ��ر هدي��ن
دراغ��ون) ومش��اركته في أج��زاء من فيلم

(قراصن��ة الكاريب��ي) وأف�لام أخ��رى ،ق��د
ن��ال إعج��اب الن��اس والمعجبي��ن ب��ه ف��ي
الس��نوات األخيرة بنم��ط حياته المعتدل
والمتواضع.
ويطل��ق علي��ه معجب��وه وس��كان هون��غ
هونغ لقب (األخ فات) ،بسبب طريقته في
العي��ش ونم��ط حياته المق��رب من الناس
العاديين.
وتعان��ي هونغ كونغ من تزايد الفجوة
بي��ن الفق��راء واألغني��اء ،وارتفاع األس��عار
الصاروخي وتكاليف المعيش��ة ،باإلضافة
إل��ى اإلكتظ��اظ الس��كاني ف��ي األحي��اء
الفقيرة.

متحف «نقانق الكاري» يغلق أبوابه نهائي ًا في برلني
أغلق المتحف األلماني لنقانق الكاري في
برلي��ن أبوابه بصفة نهائية ،لتفقد العاصمة
األلماني��ة بذل��ك أح��د الم��زارات الس��ياحية
لديه��اُ .
وكت��ب على أب��واب المتح��ف ،وعلى
صفحات��ه على موق��ع التواص��ل االجتماعي،
أن المتح��ف أصب��ح ُمغلق �اً على ال��دوام .وتم
افتت��اح المتح��ف التفاعل��ي منتص��ف ع��ام
 2009في شارع (شوتسنشتراسه) بالقرب من
نقطة تفتيش تشارلي التاريخية في برلين.
وينس��ب المتح��ف اخت��راع نقان��ق ال��كاري
للبرليني��ة هيرت��ا هويفر ،في الرابع من س��بتمبر عام  .1949وبحس��ب بيان��ات المتحف ،قامت
هويفر في ذلك الحين بإعداد صلصة الطماطم ومن ّكه الطعام (صلصلة ورشستر) ومسحوق
الكاري وتوابل أخرى ،ووضعتها على نقانق محمرة مقطعة قطعاً صغيرة.

حافالت ذكية ومسيرة
لخدمة الركاب

أطلق��ت الصي��ن حاف�لات ركاب متط��ورة،
تتمي��ز بذكائه��ا وع��دم حاجته��ا لس��ائقين
محترفين يقودونها في شوارع مقاطعة هونان
الصينية.

وذك��رت صحيف��ة ( )China Daily
الصيني��ة ،أن الس��لطات المحلي��ة للمقاطع��ة
ق��ررت إط�لاق الحاف�لات الذكي��ة لتجربته��ا
ومعرف��ة كيفي��ة عمله��ا عل��ى أرض الواقع في
شوارع المقاطعة الصينية.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن الحاف�لات
الذكي��ة الصيني��ة تتمي��ز بتكنولوجي��ة فريدة
من نوعها وتعمل دون س��ائق من خالل برنامج
خ��اص وه��ي س��تؤمن كل م��ا يل��زم ال��ركاب
خ�لال رحلتهم ،كما أنها تعمل على الكهرباء
وهي صديقة للبيئة خصوصا أن الصين تعاني
من مستوى عال من انبعاث الغازات السامة.
وس��يتم تجرب��ة الحاف�لات الذكي��ة عل��ى
مس��ار يبلغ طوله نحو  7.8كلم ويحتوي على
 22محطة للركاب.

وصحيفة العالم
العربي في ايران

كاريكاتري

بريطاني ممنوع من دخول جميع مطاعم املدينة!
اتخ��ذ م��درب لياق��ة ش��خصي
يس��اعد أح��د س��كان مدين��ة
ميدلزب��ره البريطاني��ة ،تدبي��را
غريبا أدى إلى منع المتدرب من
دخول جميع مطاعم المدينة.
وب��دأ دارين مكلينت��وك البالغ
م��ن العم��ر  27عام �اً ،وي��زن 254
كيلوغرام �اً ،بفق��دان وزن��ه
الزائ��د من��ذ أكتوب��ر الماض��ي،
بع��د أن واف��ق أفض��ل م��درب
ش��خصي ف��ي المنطق��ة ،ماي��ك
هاين��د ،عل��ى العمل مع��ه مجاناً
للحفاظ على صحته.
ولمس��اعدة مكلينت��وك ف��ي
التغل��ب عل��ى هوس��ه ف��ي تن��اول الطع��ام ،ق��ام
الم��درب هاين��د بتعلي��ق ملصق��ات تحم��ل صور
مكلينت��وك وعليه��ا عب��ارة (أنق��ذوا ديبس��ي!
إن��ه يم��وت م��ن الس��منة .ال ت��دع هذا الش��خص
ي��أكل) .وآت��ت ه��ذه الطريقة المبتك��رة أكلها
بحلول عيد الميالد ،وفقد ماكلينتوك خمس
وزنه تقريباً .ويس��تهلك الرجل اآلن يومياً 3.5
ر ّتب��ت س��وليهات وصديقا ُته��ا
الثالث َّ
كل شي ٍء إللتقاط صورة
س��يلفي مثالية لهن على ش��اطئ
البح��ر ف��ي مقاطع��ة بانتي��ن
اإلندونيس��ية .كان حجابه��ن
الفتاً لألنظار؛ فقد ارتدت واحدة
منه��ن حجاب �اً ورد ّي �اً ،ف��ي حي��ن
ارت��دت أخ��رى حجاب �اً أخض��ر،
واس��تعدت واح��دة منه��ن ،رافع � ًة
عالم��ة النص��ر عل��ى ش��كل حرف
.V
الالف��ت أكث��ر م��ن ذل��ك،
ب��دا ف��ي الخلفي��ة مش��ه ُد
�ار كام��ل :س��احة مغم��ورة
دم� ٍ
بالمي��اه تناث��رت فيه��ا الس��يارات
والمعدات الزراعية التي حطمها
التس��ونامي ،ال��ذي ضرب س��احل
المقاطع��ة ليل��ة الس��بت 22
ديس��مبر/كانون األول ،2018
وأودى بحياة  500شخص.
أضح��ت الس��احة المليئ��ة
بالحط��ام الطاف��ي والمطل��ة
على مش��هد األم��واج المتالطمة
لمضي��ق س��وندا ،مقب��ر ًة لآلليات
الزراعي��ة التي كانت مخزنة في
حظيرة جرفتها األمواج العاتية.
ومن��ذ ذل��ك الحي��ن ،زارها س��ي ٌل
م��ن اإلندونيس��يين الراغبين في
التقاط صورة سيلفي ،وقد سافر
�اعات لمشاركة
العديد منهم س� ٍ
ص��ورة ألنفس��هم عل��ى اإلنترن��ت
من موقع التس��ونامي ،الذي نتج
�ارات أرضي��ة ف��ي س��فح
ع��ن انهي� ٍ
ب��ركان «أن��اك كراكات��وا»
�اور .إذ قالت س��وليهات (40
المج� ِ
عام �اً) ،لصحيف��ة �The Guard
 ianالبريطاني��ة ،إ ّنه��ا س��افرت
ساعتين لزيارة الموقع المنكوب،
قادم ًة من مدينة سيلجون.

ألف سعرة حرارية بدل  11.5ألف كان يتناولها
سابقاً ،وأصبح يأكل طعاماً صحياً فقط.
ول��م يك��ن بإس��تطاعة ماكلينت��وك
اإلس��تلقاء لوح��ده عل��ى س��ريره قب��ل ب��دء
التدري��ب م��ع هاين��د ،أم��ا اآلن فق��د اس��تطاع
تس��لق تل��ة ارتفاعه��ا  420مت��راً بالق��رب م��ن
المدينة برفقة مدربه.
وق��ال هاين��د( :لق��د بدأ بش��كل جي��د ،وهو

يس��عى لذل��ك ،وأه��م ش��يء أن��ه
يبتسم بإستمرار).
ويعت��رف مكلينت��وك بأن��ه بدأ
يفق��د وزنه أساس �اً بس��بب رغبته
ف��ي ع��دم إزع��اج والدت��ه الت��ي
تشعر بقلق شديد بشأن صحته.
كم��ا أن��ه يحلم ب��أن يب��دأ حياة
طبيعي��ة ،ألن الن��اس م��ن حول��ه
كانوا يضحكون عليه بإستمرار
بس��بب س��منته ،كم��ا ل��م يك��ن
بمق��دوره أن يق��وم بالعدي��د م��ن
النش��اطات اليومي��ة كرب��ط
أشرطة حذائه.
واستطاع ماكلينتوك ،للمرة
األولى منذ س��نوات ،الذهاب إلى مباراة كرة
ق��دم لفريق��ه المفض��ل (ميدلزب��ره) ،حي��ث
أه��داه الالعب��ون قمي��ص الن��ادي وأرس��ل ل��ه
كابتن الفريق الس��ابق رس��الة تمنى له فيها
حظ �اً س��عيداً .كم��ا عرف��ه مش��جعو الفريق
ف��ي الملعب وهنأوه عل��ى نجاحاته والتقطوا
معه صور سيلفي.

تسونامي إندونيسيا يجذب محبي السيلفي!

فق��د جلب��ت ه��ي وصديقا ُته��ا
م��ن جمعي��ة النس��اء المس��لمات
ف��ي س��يلجون تبرع��ات ومالب��س
للنازحي��ن بس��بب التس��ونامي،
مؤك��د ًة أن «الص��ورة عل��ى
فيس��بوك تثب��ت أنن��ا كن��ا هن��ا
ح ّق �اً وقدّمن��ا المس��اعدة».
وأضاف��ت قائل��ة إن��ه عل��ى الرغ��م
م��ن ّ
أن الكثيري��ن يعتب��رون
التق��اط الس��يلفي نش��اطاً
س��طح ّياً ،ف��إن اختياره��ا غي��ر
التقلي��دي للخلفي��ة أظه � َر نوعاً
من العم��ق .وقالت« :عندما يرى
الن��اس ص��و َر الدم��ار يدرك��ون
أنه��م ف��ي نعم��ة .س��تحصد ص��ور
الدم��ار إعجاب �اً أكب��ر عل��ى
ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي.
ربم��ا يكم��ن س��بب ذلك ف��ي أنها
تذك��ر الن��اس بأن يكون��وا أكثر
امتناناً وش��كراً» .منذ كارثة يوم
الس��بت ،انجرف كثير من جثث

القتل��ى إل��ى الش��ريط الس��احلي
الضي��ق نفس��ه والطري��ق ال��ذي
ّ
ترك��ز علي��ه ص��ورة الس��يلفي.
وم��ا زال  154ش��خصاً بع��داد
المفقودين ف��ي امتداد المنطقة
المنكوب��ة بالتس��ونامي ،في حين
م ّرت كثير من مركبات البحث
واإلنق��اذ المكلف��ة مه��ام عصيب��ة
بجانب ملتقطي صورة السيلفي
البارحة .عندما س��ئلت سوليهات
عم��ا إذا كان م��ن المناس��ب
التق��اط ص��ور ش��خصية أم��ام
مس��طح مائ��ي يمك��ن أن يخف��ي
جثث �اً لمفقودي��ن ،أجاب��ت قائل ًة:
«يعتم��د األم��ر عل��ى نيت��ك .إذا
كن��ت تلتق��ط ص��وراً ذاتي��ة م��ن
أجل التفاخ��ر ،فعليك أال تفعل
ذل��ك .ولك��ن إذا قم��ت بذل��ك
لمش��اركة اآلخري��ن أحزانه��م،
يوح مظهر
ف�لا بأس بذلك» .لم ِ
كثي��ر مم��ن التقط��وا ص��ور

الس��يلفي الذي��ن احتش��دوا ف��ي
الحق��ل باألم��س بأنه��م كان��وا
يحاول��ون مش��اركة اآلخري��ن
أحزانه��م .فق��د أمض��ت س��يدة
ترت��دي مالبس تموي��ه ذات نمط
عسكري نصف ساعة تخوض في
مي��اه الحقل الت��ي يبلغ ارتفاعها
ح��د الركب��ة ،لك��ي تقت��رب م��ن
س��يارة الدفع الرباعي المحطمة
ف��ي وس��ط الحق��ل ،لك��ي تلتق��ط
ص��ورة س��يلفي أفض��ل معه��ا .ل��م
يكن صاحب السيارة ،بحر الدين،
ذو األع��وام ال �ـ ،40وه��و رئي��س
اتح��اد المزارعي��ن المحليي��ن،
معجباً بس��ياح التصوي��ر .عندما
ُس��ئل وهو يقف في الماء مرتدياً
ح��ذا ًء أصف��ر مطاطي �اً ،ع��ن رأيه
ف��ي الش��هرة الت��ي اكتس��بها
الحق��ل عل��ى ش��بكات التواص��ل
االجتماع��ي ،أخ��ذ ي��ردد عب��ارة:
«أشعر بخيبة أمل كبيرة».
ولم تندم فالنتينا أناستاس��يا،
البالغ��ة م��ن العم��ر  18عام �اً ،من
جزي��رة ج��اوا ،عل��ى قراره��ا قطع
عطلته��ا بجاكرت��ا ،والس��فر
ف��ي رحل��ة تس��تغرق  3س��اعات
بالس��يارة إل��ى بانتي��ن .وقال��ت:
«أريد أن أرى الدمار واألش��خاص
المتضرري��ن» .وعندم��ا س��ئلت
ع��ن ع��دد ص��ور الس��يلفي الت��ي
التقطتها في المنطقة ،ضحكت
بح��رارة ،قائل � ًة« :التقط��ت صوراً
كثي��رة لوس��ائل التواص��ل
ولمجموع��ات
االجتماع��ي،
واتس��اب…» .تصفح� ْ�ت سلس��لة
من صور الس��يلفي عل��ى هاتفها،
وأظهر كثي��ر منها في خلفيتها
مركب��ة حف��ر صف��راء محطم��ة
ومغمورة جزئياً بالمياه.

