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  نظام غذائي متوسطي »معدّل« 
مرتبط بعمر أطول!

ال يوجد دليل مضمون لتحقيق طول العمر، ولكن األدلة استقرت على بعض االستراتيجيات الواعدة.
وكشــفت دراســة مؤثــرة أن اتبــاع نظــام غذائــي متوســطي معــدل، يمكــن أن يزيــد مــن فرصــك 

فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة.
ــا. وخصصــت  ــام به ــك القي ــي يمكن ــي صحــي أحــد أهــم التدخــات الت ــاع نظــام غذائ ــد اتب ويع

ــر. ــول العم ــة بط ــا المتعلق ــط   لفوائده ــض المتوس ــر األبي ــة البح ــتمرار حمي ــاث باس األبح
ــاة  ــادات الحي ــى ع ــي عل ــض المتوســط   الغذائ ــام البحــر األبي ــا يوحــي االســم، يشــتمل نظ وكم
ــا  ــا فيه ــط  ، بم ــض المتوس ــر األبي ــى البح ــة عل ــدان المطّل ــن البل ــخاص م ــة لألش ــة التقليدي الصحي

فرنســا واليونــان وإيطاليــا وإســبانيا.
وتختلــف حميــة البحــر األبيــض المتوســط   باختــاف البلــد والمنطقــة، لــذا فهــي تحتــوي علــى 

مجموعــة مــن التعريفــات.
ولكــن بشــكل عــام، يحتــوي النظــام الغذائــي علــى نســبة عاليــة مــن الخضــار والفواكــه والبقوليــات 

والمكســرات والفاصوليــاء والحبــوب واألســماك والدهــون غيــر المشــبعة مثــل زيــت الزيتــون.
وعادة ما يتضمن تناول كميات منخفضة من اللحوم ومنتجات األلبان.

وربطــت العديــد مــن الدراســات بيــن نظــام البحــر األبيــض المتوســط   الغذائــي وتحســين نتائــج 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة.

 ،)BMJ( واستكشــفت إحــدى الدراســات الخاصــة، التــي نُشــرت فــي المجلــة الطبيــة البريطانيــة
فوائــد إطالــة العمــر لتنــاول نظــام غذائــي متوســطي معــدل.

ووصــف معــدو الدراســة نظــام البحــر األبيــض المتوســط   المعــدل، بأنــه نظــام يتــم فيــه اســتبدال 
الدهــون غيــر المشــبعة بالدهــون األحاديــة غيــر المشــبعة.

وتوفــر الدهــون األحاديــة غيــر المشــبعة األحمــاض الدهنيــة األساســية والفيتامينــات القابلــة 
ــب  ــا توضــح مؤسســة القل ــي، كم ــن نظامــك الغذائ ــم م ــي جــزء مه ــذا فه ــي الدهــون - ل ــان ف للذوب

.)BHF( البريطانيــة 
وتشــمل األمثلــة األفــوكادو والزيتــون وزيــت الزيتــون وزيــت بــذور اللفــت، واللــوز والكاجــو والبنــدق 

والفــول الســوداني والفســتق، وكلهــا مصــادر غنيــة بالدهــون األحاديــة غيــر المشــبعة.
ــدل  ــطي المع ــي المتوس ــام الغذائ ــذا النظ ــزام به ــا إذا كان االلت ــص م ــى فح ــة إل ــعت الدراس وس

ــنين. ــن المس ــن األوروبيي ــول بي ــع األط ــر المتوق ــط   العم ــا بمتوس مرتبط
وقــام الباحثــون بتجميــع وتحليــل البيانــات مــن 74607 مــن الرجــال والنســاء، الذيــن تتجــاوز 
أعمارهــم 60 عامــا دون اإلصابــة بأمــراض القلــب التاجيــة أو الســكتة الدماغيــة أو الســرطان، عنــد 

التســجيل مــع معلومــات كاملــة حــول المدخــول الغذائــي والمتغيــرات التــي قــد تكــون مربكــة.
ووجــد الباحثــون أن حميــة البحــر األبيــض المتوســط  ، المعدلــة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا، كانــت 

مرتبطــة بزيــادة البقــاء علــى قيــد الحيــاة بيــن كبــار الســن.
باإلضافة إلى تناول الطعام الصحي، يجب عليك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعيش أكثر.

ــل أمــراض  ــرة، مث ــة بأمــراض خطي ــل التماريــن مــن خطــر اإلصاب ــا لـــ NHS، يمكــن أن تقل ووفق
القلــب والســكتة الدماغيــة والســكري النــوع 2 والســرطان بنســبة تصــل إلــى 50%، وتقليــل خطــر الوفــاة 

المبكــرة بنســبة تصــل إلــى %30.

ماذا تفعل عندما يدخل عينك 
شيء مثل حشرة؟

ــا وأخــذ الحيطــة  ــة به ــي الجســم، ومــن المهــم جــدا العناي ــر حساســية ف ــن هــي العضــو األكث العي
والحــذر بشــأنها، وبينمــا يمكنــك فعــل كل مــا هــو ممكــن لحمايتهــا والحفــاظ علــى صحتهــا، إال أنــه هنــاك 

مواقــف معينــة تتطلــب منــك الحــذر واالنتبــاه الشــديد للتصــرف، كأن يدخــل شــيء مــا فــي عينيــك.
يمكــن أن تدخــل حشــرة صغيــرة بطريــق الخطــأ إلــى العيــن، وفــي حيــن أنهــا ال تســبب الكثيــر مــن 
ــة ومزعجــة، وبحســب مــا  ــان، إال أنهــا قــد تصبــح مؤلمــة للغاي المتاعــب والمضاعفــات فــي بعــض األحي
نشــره موقــع »أونلــي مــاي هيلــث« الطبــي، يجــب معرفــة كيفيــة التصــرف بهــذه الحالــة بالشــكل الصحيــح.

يســبب دخــول الحشــرة أو أي نــوع مــن األوســاخ ســيان الدمــوع مــن العيــن، وفــي بعــض 
الحــاالت يمكــن لتلــك الدمــوع باإلضافــة إلــى غســل العيــن بالمــاء البــارد أن يمنحــك الشــعور بالراحــة.
وفــي أســوأ الحــاالت، قــد يعلــق ذلــك الجســم الغريــب فــي العيــن مســببا العــدوى، وهــذا قــد يــؤدي 
بــدوره إلــى مشــاكل فــي الرؤيــة، ويمكــن أن تنشــأ الكثيــر مــن المشــكات إذا لــم تتخــذ اإلجــراءات 

الصحيحــة فــي الوقــت المناســب.
فيما يلي بعض الخطوات التي يجب عليك اتخاذها بمجرد أن تجد شيئا ما قد دخل عينيك:

ال تفــرك عينيــك أبــدا، يفعــل الكثيــر مــن األشــخاص هــذا كإجــراء فــوري، ولكــن هــذا ليــس صحيحــا، 
لكونــه يمكــن أن يتســبب فــي تعميــق ذلــك الجســم الغريــب فــي داخــل العيــن ويصعــب حينهــا 
التخلــص منــه، ويمكــن أن يــؤدي أيضــا إلــى تــآكل القرنيــة الــذي يســبب خدشــا علــى ســطح العيــن.

ــة أو أي شــيء ذي  ــة جاف ــادة قطني ــدا م ــك، وال تســتخدم أب ــل أن تلمــس عين ــك قب اغســل يدي
حــواف حــادة حــول مقــل عينيــك إلخــراج الجســم الغريــب ألن هــذا يمكــن أن يهيــج العيــن ويســبب 

األلــم الشــديد،
وإن كنت ترتدي عدسات الصقة، فيجب عليك التخلص منها وإزالتها على الفور.

ــن  ــم يك ــا ل ــب م ــم الغري ــك الجس ــى ذل ــور عل ــهل العث ــن الس ــس م ــه لي ــة أن ــدر الماحظ وتج
جســيما ملحوظــا مثــل البعــوض، ألنــه مــن الصعــب اكتشــاف األجســام الغريبــة الصغيــرة.

فيما يلي خطوات يجب اتباعها للعثور على الجسم الغريب في العين:
تحقق أواًل من وجود إضاءة كافية في الغرفة، ستسمح اإلضاءة المناسبة برؤية أفضل.

افتــح عينــك علــى مصراعيهــا، انظــر جيــدا فــي المــرآة أو اطلــب مــن شــخص مــا التحقــق مــن وجــود 
أي جزيئــات أو بقايــا فــي عينــك.

اســحب عينــك لألســفل وانظــر ألعلــى، وبعــد ذلــك، اســحب عينــك ألعلــى وانظــر ألســفل، 
وتحقــق جيــدا إن كان بإمكانــك رؤيــة أي شــيء علــى مقلــة العيــن.

ــك  ــك جفن ــم بتحري ــن، فق ــوي أو الجف ــب العل ــى الجان ــا عل ــب عالق ــك الجســم الغري إن كان ذل
لألســفل ليصبــح مامســا الجفــن الســفلي، حينهــا يمكنــك إزالتهــا بســهولة، وإن كانــت عالقــة فــي 
ــى  ــى الداخــل حت ــق إل ــد الســفلي برف ــع الجل ــن الســفلي وادف ــم بمــد الجف ــط ق الجــزء الســفلي، فق

ــي بوضــوح. ــب الداخل ــة الجان تتمكــن مــن رؤي
ويمكنــك ببســاطة غســل عينيــك بالمــاء البــارد واســتمر فــي شــطفها لمــدة 10 دقائــق للمســاعدة 
فــي خــروج الجســم الغريــب، وفــي حــال عــدم خروجــه، يمكنــك اســتخدام كــرة قطنيــة مبللــة أو منديــل 

قطنــي نظيــف إلخراجهــا بعنايــة.
ــت  ــرع وق ــي أس ــب ف ــارة الطبي ــا زي ــك فيه ــب علي ــي يج ــف الت ــض المواق ــاك بع ــك، هن ــع ذل وم

ــة. ــم الحال ــى تفاق ــاج إل ــارة والع ــر االستش ــؤدي تأخي ــد ي ــه ق ــن، ألن ممك
وتشمل بعض المواقف التي تتطلب عناية طبية ما يلي:

دخول مادة كيميائية قاسية في العين.
إذا كان هناك شيء عالق في العين ويسبب شعورا يشبه الثقب.

إذا أصبحت العين حمراء ومنتفخة بعد دخول جسيم غريب.
عدم القدرة على إخراج بقع الرمل أو األوساخ أو المكياج من العين.

إذا كنت غير قادر على الرؤية بشكل صحيح، أو حدث تشويش في الرؤية.
حدوث نزيف في العين.

إذا كنت تشعر باأللم والحكة وعدم الراحة على الرغم من إزالة الجسم من العين.
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االيراني »طارمي« يتخطى رونالدو بقائمة 
هدافي الدوريات االوروبية

تبــوأ االيرانــي مهــدي طارمــي مهاجــم بورتــو البرتغالــي المرتبــة الســابعة فــي قائمــة هدافــي الدوريــات االوروبيــة 
لكــرة  الخمســة  الممتــازة 
القــدم متفوقــا علــى نجــم 
كريســتيانو  يوفنتــوس 
ثامنــا  حــل  الــذي  رونالــدو 

الترتيــب. فــي 
ــن  ــي م ــن طارم وتمك
فــي  اهــداف   9 تســجيل 
الــدوري  فــي  مبــاراة   13
ســجل  فيمــا  البرتغالــي، 
رونالــدو 9 اهــداف فــي 14 
مبــاراة بعــد مــرور 55 يومــا 

مــن ســنة 2021.
وتصــدر قائمــة هدافــي الدوريــات الخمــس )االســباني وااللمانــي واالنكليــزي وااليطالــي والبرتغالــي(، 
ــد« هــداف  ــي »هوالن ــي الذهب ــاه الفت ــاراة ت ــي 12 مب ــا ف ــل ميســي بـــ 11 هدف ــادي بارشــلونا ليوني نجــم ن

بورســيا دوتمونــد بـــ 10 اهــداف فــي 11 لقــاء.  

مهدي دغافلة يلتحق بتدريبات الحدود
وصــل المحتــرف اإليرانــي مهــدي دغافلــة إلــى العاصمــة بغــداد لالتحــاق بتدريبــات فريــق الحــدود بعــد 

انضمامــه للفريــق بشــكل رســمي.
وقــال المنســق اإلعامــي لنــادي الحــدود زيــد 
ــة،  الزيــدي فــي تصريحــات خاصــة لكــووورة إن دغافل
المــدرب  إشــراف  تحــت  اليــوم  مــران  ســيخوض 
مظفــر جبــار تحضيــرا للجولــة المقبلــة مــن الــدوري.

وبيّــن أن الجهــاز الفنــي يأمــل أن يكــون دغافلــة 
إضافــة نوعيــة للفريــق فــي ظــل تســابق األنديــة 
األخــرى لترميــم خطوطهــا فــي الميركاتــو الشــتوي.

إلــى  بحاجــة  فريقنــا  »بالتالــي  قائــا:  وأردف 
ــق  ــا لتحقي ــم خطوطــه مــن أجــل المضــي قدم تدعي

نتائــج تبعــده عــن المناطــق المهــددة بالهبــوط”.
فــي  نقطتيــن  خســر  الفريــق  أن  إلــى  وأشــار 
الجولــة الماضيــة أمــام المينــاء )1-1( بعــد تلقيــه هــدف فــي الثوانــي األخيــرة، مضيفــا: »نأمــل أن نعــوض فــي 

المقبلــة«. المباريــات 

الدوري االوروبي.. ميالن وروما يتأهالن 
إلى دور الـ16

تأهــل فريقــا ميــان ورومــا اإليطاليــان إلــى دور الـــ16 مــن الــدوري األوروبــي لكــرة القــدم بعــد تخطيهمــا النجــم األحمــر 
براغــا  وســبورتينغ  الصربــي 
البرتغالــي علــى الترتيــب فــي 

دور الـــ32 مــن المســابقة.
بــاب  ميــان  وافتتــح 
منــذ  مبكــرا  التســجيل 
الدقيقــة التاســعة عــن طريــق 
فرانــك  اإليفــواري  نجمــه 
للفريــق  وعــادل  كيســي، 
فــي  بــن  إلفــاردو  الصربــي 
الدقيقــة الـــ24 مــن عمــر اللقــاء.

الفريــق  وأنهــى 
ــاراة بعشــرة  ــي المب الصرب

العبيــن بعــد طــرد مدافعــه ماركــو غوبيليجيتــش فــي الدقيقــة الـــ70، عقــب حصولــه علــى اإلنــذار الثانــي.
 وفــي مبــاراة ثانيــة، تأهــل رومــا بســهولة إلــى الــدور ثمــن النهائــي بعــد أن جــدد فــوزه علــى ســبورتينغ 

براغــا بنتيجــة 3-1، عقــب فــوزه بهدفيــن نظيفيــن فــي مبــاراة الذهــاب األســبوع الماضــي.
وتنــاوب علــى تســجيل ثاثيــة رومــا كل مــن البوســني إيديــن دجيكــو واإلســبانيان كارليــس بيريــز 
وبورخــا مايــورال فــي الدقائــق 24 و75 و90 علــى التوالــي، فيمــا ســجل هــدف براغــا الوحيــد بريان كريســتانتي 

العــب رومــا بالخطــأ فــي شــباك فريقــه قبــل نهايــة الوقــت األصلــي بدقيقتيــن.
كمــا لــم يجــد مانشســتر يونايتــد اإلنكليــزي أي صعوبــة فــي التأهُّــل إلــى دور الـــ 16 فــي مســابقة الــدوري األوروبــي 

لكــرة القــدم »يوروبــا ليــغ« رغــم تعادلــه أمــام ضيفــه ريــال سوســييداد اإلســباني بنتيجــة 0-0، فــي إيــاب دور الـــ 32.
وكان تأهُّل فريق المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير مسألة وقت بعد فوزه ذهابًا بنتيجة 0-4.

رودريجيز: ال أحد يريدني في ريال مدريد
رد الكولومبــي خاميــس رودريجيــز، نجــم إيفرتــون، علــى طلــب مــن مشــجع لريــال مدريــد، بــأن يعــود إلــى 

صفــوف النــادي الملكــي.
»مــاركا«  صحيفــة  وأبــرزت 
التــي  التصريحــات  اإلســبانية، 
رودريجيــز  خاميــس  أطلقهــا 
خــال مقطــع فيديــو علــى شــبكة 
علــى  ضجــة  وأثــارت  اإلنترنــت، 
االجتماعــي. التواصــل  شــبكات 

ووجــه أحــد المســتخدمين، 
رســالة إلــى خاميــس رودريجيز، 
إلــى  أخــرى  مــرة  »عــد  قائــًا 

ــد”. ــال مدري ري
ورد رودريجيز »ال أحد يريدني هناك بعد اآلن. ال أحد يريدني هناك بعد اآلن”.

وذكــرت الصحيفــة أنــه لــم يكــن واضحًــا، أي شــخص يريــد خاميــس رودريجيــز توجيــه اللــوم إليــه، لكــن 
النجــم الكولومبــي رحــل مرتيــن عــن الميرنجــي، فــي ظــل وجــود المــدرب الفرنســي زيــن الديــن زيــدان.

ليفربول مهدد بخسارة أليسون 
في 5 مباريات

ــه  ــي 5 مــن مباريات ــر ف ــي أليســون بيك ــود حارســه البرازيل ــددًا بخســارة جه ــول مه ــق ليفرب ــات فري ب
ــا. ــاز، ودوري أبطــال أوروب ــزي الممت ــدوري اإلنجلي ــي ال ــة، ف المقبل

وقالــت الشــرطة البرازيليــة، يــوم  الخميــس الماضــي، إن والــد أليســون، غــرق فــي بحيــرة بالقــرب مــن 
منــزل يقضــي فيــه العطلــة 

بجنــوب البرازيــل.
»ميــرور«  ووفًقــا لصحيفــة 
البريطانيــة، فــإن ليفربــول مهــدد 
بخســارة أليســون فــي الفتــرة 

ــده. ــاة وال ــبب وف ــة بس المقبل
أن  إلــى  وأشــارت 
ليفربــول ســيمنح الحريــة 
أي  التخــاذ  ألليســون 
ــى  ــودة إل ــرار، ســواء بالع ق
مــع  ليكــون  البرازيــل 
عائلتــه فــي هــذا الوقــت المؤلــم، أو البقــاء فــي إنجلتــرا لخــوض مبــاراة شــيفيلد يونايتــد بالــدوري اإلنجليزي.

وأوضحــت أنــه إذا قــرر أليســون الســفر إلــى البرازيــل، ســيضطر للتواجــد فــي الحجــر الصحــي لمــدة 10 
أيــام عنــد عودتــه إلــى إنجلتــرا.

وهــذا األمــر يعنــي أن أليســون لــن يشــارك مــع ليفربــول حتــى فتــرة التوقــف الدولــي فــي منتصــف 
ــل. شــهر مــارس/ آذار المقب

وحتــى 15 مــارس/ آذار المقبــل يشــمل جــدول مباريــات ليفربــول مواجهــات ضــد شــيفيلد يونايتــد، 
وتشيلســي، وفولهــام، وولفرهامبتــون، فــي البريميرليــج، إضافــة إلــى لقــاء اليبزيــج األلمانــي فــي إيــاب ثمــن 

نهائــي دوري األبطــال.

ريال مدريد يحافظ على بنزيما 
من أجل الديربي

كشف تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن حالة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد.
ويعانــي المهاجــم الفرنســي مــن إصابــة عضليــة 
المباريــات  عــن  يغيــب  اليســرى، جعلتــه  بالســاق 

األخيــرة للفريــق الملكــي.
ووفًقــا لصحيفــة »مــاركا« اإلســبانية، فــإن بنزيمــا 
يتعافــى بشــكل جيــد مــن إصابتــه، ومــن المتوقــع 
أن يعــود إلــى الماعــب ضــد أتلتيكــو مدريــد يــوم 7 

ــل. ــارس/آذار المقب م
وأشــارت إلــى أن هــدف ريــال مدريــد والاعــب، أن 
يكــون بنزيمــا تحــت تصــرف المــدرب زيــن الديــن زيــدان 
بــدًءا مــن ديربــي مدريــد علــى ملعــب وانــدا ميتروبوليتانــو.

ــاراة  ــا يســتطيع اللحــاق بمب وأوضحــت أن بنزيم
ريــال مدريــد المقبلــة ضــد ريــال سوســيداد علــى 
مســؤولي  لكــن  ســتيفانو،  دي  ألفريــدو  ملعــب 
عــودة  بتســريع  المخاطــرة  يرفضــون  الميرنجــي 

اإلصابــة. مــن  الفرنســي  المهاجــم 
وذكــرت أن أولويــة ريــال مدريــد أن يلعــب بنزيمــا ضــد أتلتيكــو بالليجــا، ثــم مبــاراة اإليــاب أمــام أتاالنتــا 

فــي دوري أبطــال أوروبــا.

أنشيلوتي: أتمنى البقاء مع إيفرتون 
حتى افتتاح ملعبه

قــال كارلــو أنشــيلوتي، مــدرب إيفرتــون، إنــه يتمنــى البقــاء مــع الفريــق المنافــس فــي الــدوري اإلنجليزي 
الممتــاز »ألطــول فتــرة ممكنــة«، ويريــد مشــاهدة الفريــق فــي ملعبــه الجديد فــي موســم 2025-2024.

ويخطــط إيفرتــون لبنــاء 
ملعــب بســعة 52888 متفرجــا 
وحصــل علــى موافقــة باإلجمــاع 
مــن مجلــس مدينــة ليفربــول، 

ــاء الماضــي. الثاث
أنشــيلوتي  وأضــاف 
ــى  ــده حت ــد عق ــذي يمت ال
»أنــا   2024 يونيو/حزيــران 
ولــدي  عــام  منــذ  هنــا 
ــى  ــذا أتمن ــد، ل ــعور جي ش
فتــرة  ألطــول  البقــاء 

. ” ممكنــة
وتابع »أتمنى الوجود هنا عندما يُفتتح الملعب الجديد. سيكون إنجازا لي”.

وأردف »البقــاء حتــى نهايــة العقــد فــي 2024 يعنــي أننــي قمــت بعمــل جيــد وعندمــا تقــوم بعمــل جيــد 
فلــن يتوقــف العقــد عنــد 2024”.

ويحتل إيفرتون المركز السابع في الدوري ويستضيف ساوثامبتون يوم اإلثنين.

مانشستر سيتي يجهز أمواله 
لثنائي دورتموند

يتطلــع نــادي مانشســتر ســيتي لتعزيــز صفوفــه بعناصــر جديــدة خــال فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة 
المقبلــة، اســتعدادًا لموســم 2022-2021.

ــى  ــازم عل ــة، أن المــان ســيتي ع ــر صحفي ــًا عــن تقاري ــا« نق وذكــرت شــبكة »ســكاي ســبورت ألماني
لضــم  يــورو  مليــون   115 يتجــاوز  بعــرض  التقــدم 

دورتمونــد. بوروســيا  مــن  العبيــن 
 وأفــادت بــأن المــدرب اإلســباني بيــب جوارديــوال 
يرغــب فــي جلــب النرويجــي إيرلينــج هاالنــد، وزميلــه 

األمريكــي جيوفانــي رينــا إلــى ملعــب االتحــاد.
فــي  أواًل  هاالنــد  لضــم  الســيتي  ويخطــط   
داخــل  رينــا  يُبقــي  أن  علــى  الصيفــي،  الميركاتــو 
ملعــب ســيجنال إيدونــا بــارك لموســم آخــر، لمواصلــة 
ــر ســنه  ــرًا لصغ ــتيفال، نظ ــود الفيس تطــوره مــع أس

وبلوغــه 18 عامًــا فقــط.
 ولــم يمانــع هانــز يواكيــم فاتســكه، الرئيــس 
أحــد  بيــع  مؤخــرًا  األلمانــي،  للنــادي  التنفيــذي 
نجــوم الفريــق، ال ســيما حــال فشــله فــي التأهــل لــدوري األبطــال، إال أنــه مــن الصعــب التخلــي عــن 

ــد. ــي آن واح ــن ف ــن بارزي العبي
ــا مــن الممكــن   ويرتبــط هاالنــد بعقــد مــع دورتمونــد حتــى صيــف 2024، لكنــه يتضمــن شــرًطا جزائيً

تفعيلــه بحلــول صيــف 2022، فيمــا وقــع رينــا علــى عقــد حتــى 2025.
 وتكمــن المفارقــة فــي أن والــد كل مــن الثنائــي ســبق لــه اللعــب بقميــص ســيتي، حيــث تواجــد كاوديــو 

رينــا مــع الفريــق بيــن عامــي 2003 و2007، فيمــا ســبقه آلــف إينــج هاالنــد باللعــب لــه بيــن 2000 و2003.
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