
7 إجراءات لتجنب ارتفاع "ضغط الدم"
ــا  ــن خالله ــن للشــخص م ــي يمك ــراءات الت ــن اإلج ــة م ــن وضــع جمل ــون م ــاء بريطاني ــن علم تمك
التقليــل مــن فــرص اإلصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم، فــي الوقــت الــذي يقــول فيــه األطبــاء إن واحــدًا مــن 
بيــن كل 3 أشــخاص فــي العالــم يعانــي مــن ارتفــاع فــي الضغــط قــد يــؤدي فــي أيــة لحظــة لإلصابــة 
بســكتة دماغيــة أو نوبــة قلبيــة أو أمــراض عقليــة، وهــو مــا يعنــي أن مكافحــة ارتفــاع ضغــط الــدم يشــكل 

أمــرًا جوهريــًا لمــن يرغــب بالحفــاظ علــى صحــة جيــدة.
ــى  ــدم إل ــة ضــخ ال ــم عملي ــام الجســم بتنظي ــة قي ــي اكتشــاف كيفي ــون ف ــاء البريطاني ونجــح العلم
األعضــاء، وهــو مــا يشــكل اختراقــًا علميــًا مهمــًا فــي ابتــكار العــالج الــالزم الضطرابــات ضغــط الــدم، كمــا 
أنــه قــد يــؤدي إلــى صناعــة كبســوالت صغيــرة ورخيصــة مــن أجــل تنظيــم ضغــط الــدم لتكــون بديــاًل عــن 

"الكوكتيــل الكيمــاوي" الــذي يتعاطــاه مرضــى الضغــط.
ونقلــت جريــدة "ديلــي ميــرور" البريطانيــة عــن المديــر فــي "كينجــز كوليــغ" فــي لنــدن أجــاي شــاه 
الــذي قــاد الفريــق البحثــي قولــه إن "االكتشــاف الجديــد ســوف يــؤدي إلــى إحــداث تغييــر جوهــري فــي 

الطريقــة التــي نــرى فيهــا عمليــة تنظيــم ضغــط الــدم".
الفريــق  ووضــع 
إجــراءات   7 العلمــي 
علــى النــاس إتباعهــا فــي 
حياتهــم اليوميــة، وتغييــر 
تبعــًا  معيشــتهم  نمــط 
وذلــك  اإلجــراءات،  لهــذه 
بحســب مــا تــم اكتشــافه 
ابتــكار  لحيــن  مؤخــراً، 
أدويــة وعالجــات جديــدة 
لمرضــى الضغــط تتوافــق 
الجديــد  واالكتشــاف 

األهميــة. بالــغ  علميــًا  اختراقــًا  يشــكل  إنــه  البريطانيــون  األطبــاء  يقــول  الــذي 
ــراد  ــى نمــط المعيشــة لألف ــا عل ــي يتوجــب إدخاله ــإن اإلجــراءات الســبعة الت وبحســب الدراســة ف

ــي: ــدم القاتــل، هــي كمــا يل ــاع ضغــط ال المهتميــن بتجنــب ارتف
1-ال تُضــف الملــح إلــى الطعــام. حيــث يؤكــد العلمــاء إن مراقبــة الملــح المضــاف إلــى الطعــام والحــد 

منــه يعتبــر اإلجــراء األهــم واألكثــر جــدوى مــن أجــل ضبــط ضغــط الــدم والحــد مــن ارتفاعــه.
2-راقــب مكونــات الطعــام. يوصــي األطبــاء بمراقبــة قائمــة )المحتويــات( أو )المكونــات( الموجــودة علــى 
األطعمــة الجاهــزة مــن أجــل التأكــد مــن نســب الملــح فــي المنتــج الــذي يتناولــه الشــخص، مــن أجــل 

تجنــب الملــح الزائــد فــي الطعــام الجاهــز الــذي يتناولــه الشــخص خــارج منزلــه.
3-راقــب ضغــط الــدم. يؤكــد األطبــاء أن مراقبــة حركــة الــدم بشــكل منتظــم يمكــن أن تعطــي مؤشــرًا 
ــات  ــب المضاعف ــخص تجن ــح للش ــا يتي ــط، بم ــي الضغ ــاض المرضــي ف ــاع أو االنخف ــى االرتف ــًا عل مهم

الالحقــة لذلــك.
4-اإلكثــار مــن تنــاول الخضــار والفواكــه الطازجــة يــؤدي إلــى تنظيــم ضغــط الــدم ويُجنــب اإلنســان 

االرتفــاع أو االنخفــاض المفاجــئ فــي ضغــط الــدم.
ــد  ــوزن الزائ ــأن ال ــن ب ــث تبي ــه، حي ــب وزن ــه أن يراق ــكل شــخص يتوجــب علي ــوزن. ف ــة ال 5-مراقب

ــدم. ــط ال ــاع ضغ ــع ارتف ــة م ــط بصــورة وثيق يرتب
6-تجنــب تنــاول الكحــول، حيــث يؤكــد األطبــاء أن تنــاول الكحــول يــؤدي إلــى ارتفــاع دراماتيكــي فــي 

فــرص اإلصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم، وبالتالــي اإلصابــة بالنوبــات القلبيــة التــي تــؤدي إلــى الوفــاة.
7-حافــظ علــى الحركــة الدائمــة والتماريــن الرياضيــة اليوميــة، حيــث تــؤدي التماريــن الرياضيــة إلــى 

إبقــاء الضغــط والقلــب فــي حالــة جيــدة.

خلطة األعشاب الطبية وأدوية القلب غير آمنة
أظهــرت مراجعــة حديثــة أن األعشــاب الطبيــة لهــا فوائــد قليلــة بالنســبة للمصابيــن بأمــراض القلــب 

وتعرضهــم لمخاطــر عديــدة فــي الوقــت نفســه.
وقــال الدكتــور غراتســيانو أونــدر مــن مستشــفى إيــه. جيميلــي الجامعــي بجامعــة القلــب المقــدس 
الكاثوليكيــة فــي رومــا “مــن المهــم أن يبلــغ المرضــى أطباءهــم بشــأن األعشــاب الطبيــة ويســألوا عــن 
ــن  ــار الســن الذي ــي يســتخدمونها. هــذا مهــم جــدا بالنســبة لكب ــة الت ــار الضــارة لألعشــاب الطبيع اآلث

يتعاطــون عــادة العديــد مــن األدويــة”.
ويقــر واحــد مــن كل خمســة أشــخاص فــي الواليــات المتحــدة بتعاطــي مكمــالت عشــبية أو غذائيــة 

فــي مرحلــة مــا مــن العمــر ويمثــل هــذا مبعــث قلــق بالــغ بالنســبة لمرضــى القلــب.
وبحــث فريــق أونــدر عــن دالئــل متعلقــة بســالمة وفاعليــة األعشــاب الطبيــة ألشــخاص مصابيــن 
بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ولــم يجــدوا أدلــة واضحــة ومقنعــة علــى أي فوائــد تعــود عليهــم مــن 

اســتخدام تلــك األعشــاب.
ــة محــدودة علــى  ــه فــي دوريــة كليــة طــب القلــب األميركيــة أن ثمــة أدل وذكــر الفريــق فــي تقريــر ل
فوائــد محتملــة لزيــت بــذور الكتــان والحرشــف البــري وبــذور العنــب والشــاي األخضــر والزعــرور البــري 
والثــوم والصويــا. لكــن تلــك الفوائــد قللــت مــن أهميتهــا دالئــل علــى وجــود مخاطــر كبيــرة لتفاعــل أدويــة 

القلــب مــع الشــاي األخضــر والزعــرور البــري والثــوم.
والقتــاد مــن بيــن األعشــاب الطبيــة الشــائعة االســتخدام التــي لــم تظهــر أدلــة أو أدلــة مضــادة فيمــا 

يبــدو علــى فوائــد لهــا أو آثــار جانبيــة محــدودة.
ولــم تظهــر فوائــد للجينســنج اآلســيوي ولكــن هنــاك خطــرا مرتفعــا لتفاعلــه مــع أدويــة القلــب وظهرت 

أدلــة علــى احتمــال وجــود آثــار جانبيــة شــديدة واحتمــال كبيــر للتفاعــل مــع أدويــة القلــب لنبتــة الجنكة.

نوم الرضيع على ظهره يقلل خطر وفاته
أكــدت جمعيــة طبيــة بريطانيــة علــى ضــرورة وضــع اآلبــاء أطفالهــم الحديثــي الــوالدة علــى ظهورهــم 

أثنــاء النــوم، وذلــك لتقليــل خطــر تعــرض الطفــل للمــوت المفاجــئ.
وقالــت جمعيــة "لوالبــي تراســت" إن نحــو نصــف اآلبــاء ال يعرفــون الخطــوات الرئيســية التــي يمكــن 

بهــا تقليــل حجــم خطــر متالزمــة المــوت المفاجــئ للرضــع.
وتعــرف متالزمــة المــوت المفاجــئ للرضــع بأنهــا مــوت فجائــي غيــر متوقــع مــن دون ســبب طبــي 
عمــره  لرضيــع  واضــح 
واحــد،  عــام  مــن  أقــل 
البعــض علــى  ويطلــق 
اســم  الحالــة  هــذه 

المهــد". "مــوت 
ســتطلعت  ا و
رأي  للجمعيــة  دراســة 
آبــاء  مــن  خمســمئة 
أطفــال تبلــغ أعمارهــم 
عاميــن،  مــن  أقــل 
وتوصلــت إلــى أنــه فــي 
الوقــت الــذي قــد ســمع 94% مــن اآلبــاء عــن متالزمــة المــوت المفاجــئ للرضــع، فــإن 15% منهــم يعتقــدون 
أن مــن األفضــل أن ينــام األطفــال علــى بطونهــم، فــي حيــن توجــد نســبة تصــل إلــى 23% ال توافــق وال 
تعــارض، بينمــا ال يوافــق نحــو 62% مــن اآلبــاء علــى فكــرة أن مــن األفضــل للرضــع النــوم علــى بطونهــم.
وشــهدت بريطانيــا 230 وفــاة مفاجئــة للرضــع عــام 2014، بعــد تراجــع خــالل الســنوات العشــر الســابقة، 

فيمــا شــهد عــام 2001 حــدوث 330 وفــاة مفاجئــة.
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دوري ابطال آسيا بكرة القدم..

برسبوليس يخسر امام الريان واستقالل خوزستان يتعادل 
مع لخويا القطريين

خســر نــادي برســبوليس االيرانــي امــام مضيفــه الريــان القطــري بثالثــة اهــداف مقابــل هــدف واحــد فــي 
المبــاراة التــي اقيمــت مســاء الثالثــاء فــي الدوحــة فــي اطــار الجولــة الثالثــة لمنافســات المجموعــة الرابعــة 

بــدوري ابطــال آســيا لكــرة القــدم.
ســجل برســبوليس هدفــه الوحيــد بعــد مــرور خمــس دقائــق مــن بدايــة الشــوط االول بواســطة مهــدي 

طارمــي ، فيمــا ســجل اهــداف الريــان ، رودريغــو تاباتــا )19 و57 مــن ركلــة جــزاء( وغارســيا فــي الدقيقــة 88.
وفي مباراة اخرى ضمن المجموعة نفسها تعادل الوحدة االماراتي مع الهالل السعودي 2-2.

الريــان  وتصــدر 
المجموعــة  القطــري 
الرابعــة برصيــد 6 نقــاط ثــم 
ــعودي بالمركــز  الهــالل الس
نقــاط   5 برصيــد  الثانــي 
االيرانــي  وبرســبوليس 
بالمركــز  نقــاط   4 برصيــد 
ــده الوحــدة  ــث ومــن بع الثال
الرابــع  بالمركــز  االماراتــي 
نقطــة  برصيــد  واالخيــر 

واحــدة.
وفــي المجموعــة الثالثــة تعــادل نــادي اســتقالل خوزســتان االيرانــي مــع ضيفــه نــادي لخويــا القطــري 1-1 

فــي المبــاراة التــي اقيمــت عصــر الثالثــاء لصالــح الجولــة الثالثــة بــدوري ابطــال آســيا لكــرة القــدم.
اقيمــت المبــاراة علــى ملعــب الغديــر بمدينــة اهــواز وحضرهــا قرابــة 30 الــف متفــرج وادارهــا الحكــم 

ــغ. ــا نين ــي م الصين
ــة 7 ، اال ان  ــي الدقيق ــزاء ف ــة ج ــن ركل ــت ســعيد" م ــر "حســن بي ــادر اصحــاب االرض بالتســجيل عب ب
الفريــق الضيــف ســرعان مــا ســجل هــدف التعــادل بعــد ثــالث دقائــق بواســطة "اســماعيل محمــد" لينتهــي 
ــة  الشــوط االول بالتعــادل بهــدف واحــد ، وفــي الشــوط الثانــي لــم تتغيــر النتيجــة رغــم الهجمــات المتبادل

ــن. للفريقي
ــه بقــي نــادي اســتقالل خوزســتان متصــدرا للمجموعــة الثانيــة برصيــد 7  وبهــذه النتيجــة ورغــم تعادل
نقــاط يليــه لخويــا القطــري برصيــد 5 نقــاط ، ثــم الفتــح الســعودي بنقطــة واحــدة وفــي المركــز االخيــر الجزيــرة 

االماراتــي بــدون نقــاط ، حيــث ســيخوض الفتــح والجزيــرة مباراتهمــا فــي وقــت الحــق مــن مســاء الثالثــاء.
سحب قرعة بطولة كاس العالم للشباب تحت 20 عاما..

منتخبنا في المجموعة الثالثة مع البرتغال 
وكوستاريكا وزامبيا 

ــة عــن  ــا الجنوبي ــا" بكوري ــم لكــرة القــدم 2017 للشــباب "تحــت 20 عامً ــة كأس العال أســفرت قرعــة بطول
ــا. ــال وكوســتاريكا وزامبي ــات البرتغ ــة، مــع منتخب ــي، ضمــن المجموعــة الثالث ــا الوطن ــوع منتخبن وق

التــي  القرعــة،  وجــاءت 
األربعــاء،  امــس  سُــحبت 
الكوريــة  ســوون  بمدينــة 
الجنوبيــة، صادمــة لصاحــب 
يصطــدم  حيــث  األرض، 
األولــى،  المجموعــة  فــي 
باألرجنتيــن، األكثــر تتويجًــا 
إلــى  ألقــاب،  بـــ6  بالبطولــة 

وإنجلتــرا. غينيــا،  جانــب 
ســحب  فــي  شــارك 
القرعــة، أســطورة كــرة القــدم 
األرجنتينــي دييغــو مارادونــا، المتــوج بلقــب البطولــة عــام 1979، ومواطنــه النجــم الســابق بابلــو إيمــار، المتــوج 

باللقــب فــي 1997.
 6 فــي  يتنافســون  منتخبًــا   24 حزيران/يونيــو،  و11  أيار/مايــو،   20 بيــن  المقــررة  بالبطولــة،  ويشــارك 
ــات  ــى جانــب أفضــل 4 منتخب ــى ثمــن النهائــي األول والثانــي مــن كل مجموعــة، إل مجموعــات، ويتأهــل إل

أصحــاب المركــز الثالــث.
وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة األولى: كوريا الجنوبية وغينيا واألرجنتين وإنجلترا.
المجموعة الثانية: فنزويال وألمانيا وفانواتو والمكسيك.
المجموعة الثالثة: زامبيا والبرتغال وإيران وكوستاريكا.

المجموعة الرابعة: جنوب أفريقيا واليابان وإيطاليا وأوروغواي.
المجموعة الخامسة: فرنسا والهندوراس وفيتنام ونيوزيلندا.
المجموعة السادسة: اإلكوادور وأمريكا والسعودية والسنغال.

نادال يتحدى فيدرر
اإلســباني  اعتــرف 
نــادال،  رافاييــل 
المواجهــة  بصعوبــة 
أمــام  تنتظــره  التــي 
التقليــدي  منافســه 
روجيــه  السويســري 
ثمــن  فــي  فيــدرر، 
ــان  ــة إندي نهائــي بطول

لألســاتذة. ويلــز 
نــادال،  كان 
علــى  األول  المصنــف 

العالــم ســابًقا، أنهــى مغامــرة مواطنــه فيرنانــدو فيرداســكو، بالفــوز عليــه )6-3(، و)5-7( 
للبطولــة. الثالــث  الــدور  فــي  الثالثــاء،  مســاء 

فيمــا حجــز فيــدرر، المصنــف التاســع للبطولــة، مقعــده فــي ثمــن النهائــي بالفــوز علــى 
األمريكــي ســتيف جونســون المصنــف 24 للبطولــة 7-6 )7-3(، و7-6 )7-4(، مســاء الثالثاء.

وســتكون مباراتهمــا فــي ثمــن النهائــي، هــي المواجهــة رقــم 36 بينهمــا علــى مــدار 
ــى اآلن. ــة حت مســيرتهما الرياضي

وتأتــي بعــد 6 أســابيع فقــط مــن فــوز فيــدرر علــى نــادال فــي نهائــي بطولــة أســتراليا 
المفتوحــة أولــى بطــوالت "جرانــد ســالم" األربــع الكبــرى فــي الموســم الحالــي.

ــاح مــن أجــل  ــة، والكف ــاراة النهائي ــوغ المب ــد بل ــوز، وأري ــق الف ــد تحقي ــادال: "أري ــال ن وق
ــب". ــوز باللق الف

ــي.  ــة بالنســبة ل ــة الصعوب ــي غاي ــور ف ــل األم ــة لجع ــك الموهب ــدرر يمتل وأضــاف "في
ــاراة". ــة بالمب ــر للغاي ــت مبك ــي وق ــب ف ــات اللع ــى مجري ــتطيع الســيطرة عل يس

القوات المسلحة االيرانية تقيم عرضًا لرياضة 
»الزورخانه«

القــوات  قدمــت 
المســلحة االيرانيــة عرضــًا 
»الزورخانــة:  لرياضــة 
بحضــور  وذلــك  التقليديــة 
ــي  عــدد مــن المســؤولين ف
للرياضــة  العــام  االتحــاد 
العســكرية مــن آســيا فــي 
»محمــد  الشــهيد  صالــة 
فــي  فهميــدة«  حســين 

طهــران. العاصمــة 
مهــر  وكالــة  وأفــادت 

لألنبــاء إن القــوات المســلحة االيرانيــة قدمــت صبــاح امــس االربعــاء عرضــًا لرياضــة »الزورخانــة« التقليديــة 
ــن مــن أعضــاء االتحــاد اآلســيوي للرياضــة العســكرية. ــن والدوليي بحضــور عــدد مــن المســؤولين المحليي

الجديــر بالذكــر إن مســؤولية بارمــج االتحــاد العــام للرياضــة العســكرية فــي آســيا يقــع علــى عاتــق ثــالث 
دول إحداهــا الجمهوريــة االســالمية، حيــث تعمــل هــذه الــدول علــى تطويــر الرياضــة العســكرية فــي القــارة.

بتروشيمي يهزم نفط آبادان في بطولة اندية 
غرب آسيا بكرة السلة

فــاز نــادي »بتروشــيمي بنــدر امــام« االيرانــي علــى جــاره »بااليــش نفــط آبــادان« 76- 67 فــي المبــاراة 
التــي اقيمــت الثالثــاء فــي العاصمــة االردنيــة عمــان فــي اطــار منافســات النســخة الـــ17 ببطولــة انديــة غــرب 

آســيا لكــرة الســلة.
وانهــى »بااليــش نفــت آبــادان« )تكريــر نفــط آبــادان( الشــوطين االول والثانــي لصالحه بنتيجــة 17-16 و16-

11 ، فيمــا فــاز »بتروشــيمي 
بنــدر امــام« )بتروكيمياويــات 
بالشــوطين  االمــام(  مينــاء 
لصالحــه  والرابــع  الثالــث 
و18-25   16-24 بنتيجــة 
المبــاراة  نتيجــة  ليحســم 
.67-76 بنتيجــة  لصالحــه 
وبهــذا الفــوز صعــد نــادي 
امــام«  بنــدر  »بتروشــيمي 
ــة  الــى الــدور الثانــي للبطول
المركــز  احتــل  ان  بعــد 
الثانــي فــي مجموعتــه بعــد الرياضــي اللبنانــي، وحــل نفــط ابــادان فــي المركــز الثالــث فيمــا جــاء ســرية رام 

اهلل فــي المركــز االخيــر بالمجموعــة االولــى.
وتضم المجموعة الثانية الحكمة اللبناني وشيميدر االيراني والميناء العراقي.

وتتاهــل الفــرق الثالثــة االولــى فــي البطولــة الــى نهائيــات بطولــة انديــة اســيا المقــررة فــي الصيــن خــالل 
الفتــرة مــن 22 الــى 30 ايلــول المقبــل.

ليبرون جيمس يقود كليفالند كافاليرز للفوز على ديترويت
ليبــرون  واصــل 
مــن  ثالثياتــه  جيمــس، 
ليقــود  المزدوجــة،  األرقــام 
لفــوز  كافاليــرز،  كليفالنــد 
علــى   )96-128( ســهل 
فــي  بيســتونز،  ديترويــت 
دوري كــرة الســلة األمريكــي 

الثالثــاء. للمحترفيــن 
جيمــس،  وأنهــى 
نقطــة،   16 مســجاًل  اللقــاء 
ــرة  ــى 11 ك ــتحوذ عل ــا اس كم

دقيقــة.  28 فــي  حاســمة،  كــرة   12 ومــرر  مرتــدة، 
وحقق جيمس، 4 ثالثيات من األرقام المزدوجة، هذا الشهر، بينها 3 في مبارياته األربع األخيرة.

ــاط،  ــى ريجــي جاكســون بإحــراز 6 نق ــا اكتف ــع بيســتونز، بينم ــس، 17 نقطــة م ــاس هاري وســجل توبي
ــات. ــي 4 مــن آخــر 5 مباري ــل 19 نقطــة، ف ــى األق ــا ســجَّل عل بعدم

واحتفــل ســتيفن كــوري، بعيــد ميــالده الـــ29 بتســجيل 12 مــن 29 نقطــة لــه فــي اللقــاء، خــالل الربــع األخيــر، 
ليقــود جولــدن ســتيت وريــورز، لتخطــي فيالدلفيا ســيفنتي سيكســرز )104-106(.

ــى  ــذي عــاد للتفــوق عل ــدن ســتيت، ال ــد جريــن 20 مــع جول وأحــرز كالي طومســون، 28 نقطــة، ودريمون
ســان أنطونيــو ســبيرز كصاحــب أفضــل ســجل فــي الــدوري هــذا الموســم.

ــا بنتيجــة )90-78( مــع بدايــة الربــع  وتأخــر وريــورز، بفــارق بلــغ 16 نقطــة فــي الربــع الثالــث، وكان متخلًف
األخير.حقــق راســل وســتبروك الثالثيــة 33 مــن األرقــام المزدوجــة هــذا الموســم ليقــود أوكالهومــا ســيتي 
ثانــدر لفــوزه الثالــث علــى التوالــي بالتغلــب 122-104 علــى بروكليــن نيتــس الــذي لــم يفــز بمباراتيــن متتاليتيــن 

حتــى االن هــذا الموســم.
وسجل وستبروك 25 نقطة ومرر 19 كرة حاسمة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.

وفــاز نيويــورك نيكــس 87-81 علــى انديانــا بيســرز بفضــل 22 نقطــة مــن كارميلــو أنطونــي الــذي اســتحوذ 
أيضــا علــى 13 كــرة مرتــدة.

شمايكل ينقذ ليستر ويسير على درب والده
بالضبــط مثــل والــده قبــل حوالــى عقديــن مــن الزمــن أثبــت كاســبر شــمايكل أنــه حصــن منيــع الثالثــاء 
بتصديــه الحاســم لركلــة جــزاء ضــد إشــبيلية ليســاعد ليســتر ســيتي علــى التأهــل لــدور الثمانيــة فــي دوري 

أبطــال اوروبــا لكــرة القــدم.
ــز بــدوري األبطــال مــع مانشســتر يونايتــد عــام 1999،  ــر، الفائ ــده بيت ــغ أداء يماثــل مــا كان يقدمــه وال وبل

ــة جــزاء ســتيفن نزونــزي فــي الدقيقــة 80. ذروتــه عندمــا قفــز شــمايكل الصغيــر إلــى اليســار لينقــذ ركل
وكانــت هــذه ثانــي ركلــة جــزاء ينقذهــا شــمايكل )30 عامــا( فــي المواجهــة بعدمــا حــرم أيضــا خواكيــن كوريــا 
مــن التســجيل مــن نقطــة الجــزاء فــي مبــاراة الذهــاب عندمــا أبقــى وحــده تقريبــا علــى النتيجــة 2-1 فقــط 

لصالــح إشــبيلية.
وهــز هدفــا ويــس مورجــان ومــارك ألبرايتــون الثالثــاء شــباك الفريــق االســباني، الــذي ُطــرد منــه ســمير 
نصــري قبــل 14 دقيقــة علــى النهايــة، لكــن ليســتر كان ال يــزال بحاجــة إلــى حارســه الــذي كان قبــل ســبع 

ســنوات يلعــب مــع نوتــس كاونتــي فــي دوري الدرجــة الرابعــة اإلنجليــزي.
ــر ليســتر  ــى االحتفــاالت مــع عــودة جماهي ــغ عمــره اآلن 53 عامــا، إل ــذي يبل ــر، ال وانضــم شــمايكل الكبي
لألجــواء الحالمــة فــي مشــاهد مماثلــة لتتويجــه غيــر المتوقــع بلقــب الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز الموســم 

الماضــي.


