
تختل�ف حي�اة راموس نج�م  وري�ال مدريد 
داخ�ل الملعب كثيراً عن خارجه، وبدأ الثنائي 
في اللقاء عام 2010 لكن عالقتهما العاطفية 
خمدت س�ريعياً لتنتهي ف�ي ابريل 2011، ثم 
تطاي�رت ش�ائعات قوي�ة بق�رب عودتهما ، 
وبالفعل ش�وهدا في عطلة مع�اً عام 2012. 
والرا له�ا نصيبه�ا من الش�هرة فهي مذيعة 
تلفزيوني�ة ش�هيرة مع ش�بكة تيلي س�ينو 
الشهيرة فصعدت معها إلى القمة ولم تعتمد 
فق�ط عل�ى جماله�ا. ورغ�م لم الش�مل بين 
العاش�قين، إال أن تاريخ راموس مع النس�اء 
والش�هرة التي أصابتها الرا في عالم اإلعالم 
تجعل التكهن صعباً في هل يواصال المشوار 

أم يحصل انفصال آخر قد يكون األخير.

إذا اعتبرن�ا دروغب�ا كان أح�د أش�هر نجوم 
فري�ق تشيلس�ي وأفضل العب م�ن إفريقيا. 
يتج�ه الظن أن قصته تحت�وي على كثير من 
المغام�رات العاطفي�ة والنس�اء. لكن حياته 
الخاص�ة عادية تمام�اً. وت�زوج دروغبا من 
دياكيته الال في حفل مبسط بإمارة موناكو. 
التق�ى دروغب�ا بالال قبل عش�ر س�نوات في 
فرنس�ا، ورغ�م أنه من س�احل الع�اج إال أنه 
مواط�ن فرنس�ي وُرزق منها بثالث�ة أطفال 
قبل ال�زواج ونج�ح الثنائي ف�ي إخفاء خبر 
مولودهما األول وحتى الثالث، وانتش�ر خبر 
المول�ود األخير عندم�ا أبلغت الال الش�رطة 
أن أح�د عمال النظاف�ة يزعجها فاكتش�فت 
الشرطة أنها حامل ليتسرب الخبر للصحافة.

امت�دت عالقتهما س�بع س�نوات وهي عالج 
بدن�ي ويأم�الن في ال�زواج ه�ذا الع�ام. لم 
تتمكن من مرافقت�ه لحضور نهائيات دوري 
أبط�ال أوروب�ا 2012 الرتباطه�ا بالوظيفة. 
وبما أن والكوت أسمر اللون تقول ميالني إن 
العنصرية أصبحت متفشية في مالعب الكرة 
وعلى الالعب وأسرته التكيُّف مع هذا الواقع 
بذكاء وأن يس�تمتع الالعب بأداء المباريات. 
كذل�ك تعتبر أن مرافقة الزوج�ة أو الخطيبة 
لزوجها بالبطوالت من ش�أنه مساعدته على 

تقديم أداء أفضل.

سيرجيو راموس 
وزوجته الرا الفاريز

ديديه دروغبا وزوجته 
دياكيته الال

والكوت وخطيبته 
ميالني سلير

ريبري  وزوجته وهيبة
ريبري  فرنس�ي موهوب  مع البايرن ومنتخب فرنس�ا،  اعتنق اإلسالم وبدَّل اسمه إلى بالل يوسف 
محمد. متزوج من وهيبة .تحّول إلى اإلسالم قبل زواجه منها ولديه منها طفلتان. شارك في كارثة 
المنتخب الفرنسي في مونديال 2010 . واشتهر كذلك بالندبة الواضحة في وجهه وسببها تعرضه 

لحادث سيارة فظيع مع أسرته عندما كان يافعاً. ُعرف عنه كذلك عدم الوالء لزوجته وهيبة.

المبارد وخطيبته كريستين 
بلغ تشيلسي نهائي دوري األبطال 2012 بفضل المبارد. ورغم أهمية آخر بطولة أوروبية له)34 
سنة( إال أنه يخطط ألمر أهم وهو عقد قرانه بخطيبته كريستين التي ظل يواعدها منذ عام 2009  
بعد قطع عالقته مع العارضة اإلسبانية إيلين ريفاس، وتمت خطبة المبارد وكريستين في يونيو 
الماضي. وهي مذيعة تلفزيونية سبق لها العمل مع ال�� »بي.بي.سي« وتقدم حالياً برامج التزلج 

على الجليد. يقول  المبارد  »كريستين فتاة تعمل بجد  وزواجنا حتمي«.

بيكيه وصديقته شاكيرا
العالم أجمع يعرف كل ش�يء عن ا ش�اكيرا، مثلما يعرف موهبة ومهارات جيرار بيكيه مدافع 
برش�لونة الصل�ب. وبعد عالقة طويل�ة مع أنطونيو دوال روا ابن الرئيس األرجنتيني الس�ابق، 
ب�دأت عالقته�ا مع بيكيه خ�الل تصوير أغني�ة »واكا واكا« األغنية الرس�مية لمونديال 2010 
عندما كان بيكيه يواعد الفتاة نوريا توماس. ولم يكن موس�م 2012 األفضل بالنس�بة لبيكيه 
كروياً فتساءل الناس هل السبب عالقته بشاكيرا؟ وهو سؤال طرحه غوارديوال مدربه آنذاك.

إنييستا وزوجته آنا 
ج إنييستا بآنا بعد أسبوع من  فوز إسبانيا على إيطاليا في يورو 2012 وكان حفل الزواج  تزوَّ
بهيجاً في قلعة تاماريت األثرية القريبة من تاراغوتا. وحضر الزواج عدد كبير من الشخصيات 
الشهيرة على رأسهم زميله وأفضل العب في العالم ليونيل ميسي وبقية الزمالء ومعهم العب 
البارسا السابق صامويل إيتو، وبعد انتهاء مراسم الزواج أعلن إنييستا على حسابه في تويتر 

وألكثر من 3.9 ماليين متابع عن الخبر ومعه صورته هو وزوجته بمالبس الزفاف.

رونالدو وصديقته إيرينا
لف�ت البرتغال�ي انتب�اه عدد كبير من الحس�ناوات ح�ول العال�م. ومن�ذ 2003 بلغت الئحة 
صديقات رونالدو عدداً كبيراً أما صديقته الحالية فهي إيرينا ش�ايك التي بدأت عالقته معها 
عام 2010، ورغم ما ُيشاع عن عدم موافقة والدته على هذه العالقة ألن إيرينا تم تصويرها 
وهي عارية، إال أن الشائعات األقوى تقول إنهما سوف يعلنان خطبتهما قريباً، وهي عارضة 

أزياء روسية تبلغ الخامسة والعشرين.

ماريو غوميز وخطيبته سلفيا
تواصلت عالقة غوميز مهاجم البايرن ومنتخب المانيا بسيلفيا لمدة ثمانية أعوام وهي طالبة 
في كلية الصيدلة وتتمتع بجمال أخاذ، أي أنها جمعت الذكاء والحسن، ومع ذلك لم يكن ماريو 
مخلصاً تماماً لعالقته معها كونه العب شهير وموهوب تحلق حوله الفتيات أينما ذهب، ومع 
ذل�ك تواصل�ت عالقته مع س�يلفيا كل هذه الفترة ربما للذكاء الذي تتمتع به س�يلفيا. ومع إن 
الصحاف�ة األلماني�ة تنوه من آن آلخر عن احتمال االنفصال إال أن العالقة ما زالت صامدة حتى 

اآلن.

ميسي وصديقته أنتونيال
غاب ميس�ي صباح الجمعة عن التمارين لحضور مولد ابنه في أحد مستشفيات برشلونة. وُرزق 
ميسي وصديقته أنتونيال بصبي أطلق عليه اسم تياغو، الذي قال عنه مدرب البارسا إنه سيمارس 
كرة القدم مثل والده. أما ميس�ي فيقول: »كنت مس�تعداً الس�تقبال طفلي األول بش�غف. واآلن 
أس�تعد للتفكير في ش�خص آخر بدالً من التفكير في نفس�ي فقط. عموماً، سوف نتزوج قريباً«. 

وجاء مولد تياغو وميسي في قمة إبداعاته بعد أن حطم كافة األرقام القياسية الممكنة.

سيسك فابريغاس وخطيبته دانيال سليمان
دانيال من أصول لبنانية تقيم بإسبانيا مع نجم برشلونة سيسك فابريغاس، ولها آراء واضحة 
حول دور فتاة العب الكرة في حياته الكروية عندما قالت في مقابلة إن اإلعالم اإلسباني يهتم 
أوالً ألخب�ار الالع�ب ثم تأتي الزوجة أو الخطيبة في المق�ام الثاني. كذلك أكدت ضرورة ذهاب 

الرفيقة مع زوجها لحضور البطوالت وهي مشجعة غيورة لزوجها وللمنتخب اإلسباني.
تكهن�ت بفوزه بدوري أبطال أوروبا 2012 رغ�م أنها كانت بطولتها الكبرى التي حضرتها مع 

بقية زوجات النجوم، يعيش االثنان حياة هادئة ربما تنتهي بالزواج قريباً.

توريس وزوجته أوال 
التقيا عندما كانا أطفاالً خالل عطلة عائلية في ش�اطئ كورونيس�ا دو أس�توربي، لكن لم يبدآ 
العالقة إال عام 2001، وكانت أوالال بطلة تزلج محترفة مع فريق ديبورتيفو، عقدا قرانهما بعد 
عش�رة أعوام من المواعدة عام 2009 بمدينة اس�توريال بحضور عائلتيهما. وُرزقا بطفلتهما 
نورا توريس في يوليو 2009، انتقل الزوجان إلى ليفربول حيث أنجبت أوالال طفالً أسمياه ليو 
في ديسمبر 2010، ويقيم الزوجان حالياً في لندن بعد أن انتقل توريس إلى صفوف تشيلسي.

كاكا وزوجته كارولين سيكيو المغنية
التقي�ا ف�ي بلدهما البرازيل ع�ام 2002، ورغم أن كاكا يكبرها بس�تة أع�وام، إال أنهما ارتبطا 
بالزواج عام 2005. معروف عنهما التديُّن وعن ذلك قال كاكا لصحيفة »فانيتي فير« اإليطالية: 
يعلِّمن�ا اإلنجي�ل أن الحب الحقيقي ينتظر إلى ما بعد الزواج. ُرزق�ا بطفلين، وبعد توقيع كاكا 
لريال مدريد أسس�ت كارولين كنيسة في مدريد يقوم أحياناً بأداء التراتيل فيها. سجلت ألبوماً 

غنائياً يظهر كاكا في أحدى أغنياته التي قام بتأليفها خصيصاً لها.

كاسياس وخطيبته كارونيرو
بدأت عالقتهما قبل ثالثة أعوام بمونديال 2010. وكانت سارا موفدة من إحدى قنوات التلفزيون 
اإلس�بانية وطلب�ت تصريحاً من كاس�ياس بع�د أن قبلته طويالً في لقطة أصبحت ش�هيرة جداً. 
ومؤخراً أعلن الثنائي أنهما سيعقدان قرانهما في يوليو من العام الحالي. وكانت كاريو نيرو قد 

نالت جائزة »المذيعه االكثر جاذبية في العالم«  عام 2009، وهي من مواليد 1984.

روني وكولين
التقت كولين بروني و هي في الثانية عش�رة . وبدأت عالقتهما  بعد نهاية المدرس�ة الثانوية.  
وبعد الزواج انتقال إلى بيت الزوجية بقيمة 1.3 مليون استرليني . أما اآلن فيقيمان في ضاحية 
بربسبيري . وكانا قد عقدا قرانهما في بورتو فينو اإليطالية 2008 ودفعت لهما مجلة »أوكي« 

البريطانية 2.5 مليون استرليني مقابل حقوق النشر وصور الزفاف.


