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الكاتشب يدمر أحد األعضاء 
الحيوية في الجسد

حــذر الطبيــب شــريف حتــة، استشــاري الصحــة العامــة والطــب الوقائــي، مــن أن تنــاول الكاتشــب 
بكثــرة يــؤدي إلــى إتــالف خاليــا أحــد األعضــاء الحيويــة فــي جســد اإلنســان.

ونقلــت صحيفــة صــدى اإللكترونيــة عــن حتــة قولــه بــأن اإلفــراط فــي تنــاول الكاتشــب يــؤدي إلــى تدميــر 
خاليــا الكبــد، الحتوائــه علــى نســبة عاليــة مــن شــراب الــذرة عالــي الفركتــوز، كمــا يــؤدي إلــى ضعــف المناعــة.

وأضــاف حتــه أن الكاتشــب يدخــل فــي تصنيعــه العديــد مــن المــواد الضــارة لصحــة اإلنســان، ومــن 
أبرزهــا: مركــزات الطماطــم، المــواد الحافظــة، الخــل المقطــر، مــا يعنــي تهديــد اإلنســان بالعديــد مــن 

األضــرار، ومــن أبرزهــا، اإلصابــة بالســمنة والســكري.
ويــؤدي تناولــه إلــى تراكــم الســموم بالجســم، الحتوائــه علــى الخــل المقطــر، الــذي يدخــل فــي 

تركيبــه مــواد كيميائيــة ومبيــدات ســامة.
كمــا يتســبب فــي إصابــة األطفــال بأمــراض الجهــاز العصبــي، كالتوحــد، الحتوائــه علــى مســتويات 
عاليــة مــن الزئبــق، وهــو مــن المعــادن شــديدة الســمية، والتــي تســبب مضاعفــات بالمــخ، وفًقــا إلدارة 

.FDA الغــذاء والــدواء األمريكيــة
فــي ســياق متصــل، وجــد علمــاء أمريكيــون وســويديون وكوريــون، أن شــراب الــذرة عالــي الفركتوز، 

المتــداول فــي أمريــكا، يمكن أن يســرع نمــو األورام.
ويضــاف شــراب الــذرة إلــى الكثيــر مــن األطعمــة المصنعــة منهــا، الكاتشــب وصلصات الســلطة والبســكويت 
والوجبــات الخفيفــة وصلصــة اللحــم والحبــوب والعصائــر وغيرهــا مــن المشــروبات غيــر الكحوليــة، ويحتــوي 
ــى  ــوز إل ــد ويتحــول الفركت ــى عمــل الكب ــر ســلبا عل ــوز ممــا يؤث ــة جــدا مــن الفركت ــة عالي ــى كمي الشــراب عل

الغليكوجيــن مــا يســاهم فــي تراكــم الدهــون فــي الجســم، بحســب موقــع "إنفيــرس".

لمن يعاني التهاب األمعاء.. تجنّبوا 
هذه األغذية

ــال البروفيســور تومــاس زويفراليــن، أخصائــي أمــراض الجهــاز الهضمــي األلمانــي، إن التهــاب  ق
األمعــاء يتطلــب تغذيــة خاصــة، حيــث ينبغــي االبتعــاد عــن مجموعــة مــن األطعمــة.

وبحســب زويفراليــن فإنــه مــن الضــروري لمــن يعانــي التهابــا فــي األمعــاء التخلــي عــن األطعمــة 
الغنيــة بالدهــون، واألغذيــة المســببة لالنتفــاخ كالبقوليــات والكرنــب، واألغذيــة المســببة لإلمســاك 
مثــل الشــوكوالتة والمــوز والدقيــق األبيــض، فــي حيــن ينبغــي تنــاول األغذية الغنيــة باألليــاف الغذائية 

كالخضــروات والفواكــه ومنتجــات الحبــوب الكاملــة.
ومــن المهــم أيضــا شــرب الســوائل بكثــرة، حيــث تعمــل الســوائل علــى تســييل الفضــالت فــي 

األمعــاء، ومــن ثــم ال تتكــون التهابــات جديــدة، وفــق مــا نقلــت وكالــة األنبــاء األلمانيــة.
جديــر بالذكــر أن التهــاب األمعــاء مــرض شــائع يصيــب الجهــاز الهضمــي، وهــو عبــارة عــن تكــوّن 

انتفاخــات مجوفــة كالجيــوب فــي جــدر األمعــاء.
وعادة ما يحدث هذا الداء في األمعاء الغليظة، كما يمكن أن يظهر في األمعاء الدقيقة في بعض الحاالت.

وغالبــا مــا يشــعر المرضــى بألــم فــي الجــزء األيســر الســفلي مــن البطــن، باإلضافــة إلــى حمــى، 
كمــا يشــكون مــن الغثيــان أو اإلســهال واإلمســاك.

االقتراب من ابتكار دواء يعالج ألزهايمر
فــي عــام 2017 تطــوع أكثــر مــن 3200 مصــاب بمــرض ألزهايمــر، الختبــار دواء تــم انتاجــه بالتعــاون 

بيــن شــركة Biogen األمريكيــة وشــركة Eisai اليابانيــة.
ــي  ــد المتراكمــة ف ــن األميلوي ــي تقليــص رواســب بروتي ــدواء ف وكشــفت دراســات عــن نجــاح ال

ــي عــالج المــرض. ــة مرضــى ألزهايمــر، مانحــا األمــل ف أدمغ
وعقــب شــهور، قــررت الشــركة فــي أوائــل العــام الجــاري أن النتائــج لــم تكــن واعــدة بمــا يكفــي 

لمواصلــة التجربــة، ليتــم إيقافهــا.
وتوقــف المتطوعــون عــن تنــاول الــدواء، وقامــت الشــركة بإجــراء تحليــالت عميقــة لهــم، ليتبيــن 
ــا أقــل بنســبة 15 إلــى  أنــه بعــد 18 شــهرا مــن تنــاول هــذا العقــار، أظهــر المشــاركون انخفاضــا إدراكي
27% فــي اختبــارات قياســية للذاكــرة والقــدرة اإلدراكيــة، مقارنــة بالذيــن يتلقــون العــالج التجريبــي، فيمــا 

كانــت الحمايــة المعرفيــة أكثــر وضوحــا عنــد أولئــك الذيــن حصلــوا علــى أعلــى جرعــة مــن الــدواء.
ووفقــا لهــذه النتائــج، طلبــت الشــركة مــن إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة الموافقــة علــى دواء 

المبكــر. ألزهايمــر  مــرض  لعــالج   "aducanumab"
وبحســب التقاريــر، فقــد كانــت دراســة المرحلــة األولــى للعقــار مشــجعة بمــا يكفــي لدفــع الشــركة إلــى 
إطــالق الدراســات الكبيــرة المتأخــرة فــي 350 موقعــا فــي 20 دولــة، وبــدا أن الــدواء يمتلــك طريقــة فريــدة للعثــور 

علــى كتــل بروتيــن األميلويــد وااللتصــاق بهــا، واإلشــارة للخاليــا المناعيــة فــي الجســم لتدميرهــا.
ــج  ــى نتائ ــارس/أذار الماضــي يشــير إل ــي م ــن المرضــى ف ــن النصــف األول م ــات م وكان اســتنتاج البيان
ليســت ذات داللــة إحصائيــة كبيــرة، بجانــب آثــار جانبيــة مقلقــة، كالتهــاب الدمــاغ الــذي يمكــن أن يهــدد الحيــاة.

ورفضــت الشــركة المخاطــرة بتعريــض المرضــى لخطــر اآلثــار الجانبيــة دون فائــدة، لتتخــذ القــرار 
بإنهــاء الدراســات التــي بــدأت منــذ عــام 2007.

ومــع إعــادة تحليــل البيانــات، اكتشــف الباحثــون أن هنــاك تراجعــا فــي المــرض، كمــا أن الجرعــات 
األعلــى قليــال آمنــة ولــم تســفر عــن زيــادة ملحوظــة فــي اآلثــار الجانبيــة.

ــي يونيو/حزيــران الماضــي، ظهــر أن  وعندمــا تــم التدقيــق ألول مــرة فــي النتائــج اإليجابيــة ف
المرضــى الذيــن يتلقــون جرعــات أقــل حظــوا ببعــض التحســينات فــي اختباراتهــم اإلدراكيــة أكثــر مــن 

مجموعــة الــدواء الوهمــي، لكــن ليــس بجــودة تلــك الموجــودة فــي الجرعــات األعلــى.
وقــد أشــارت هــذه االختبــارات مــن جميــع المشــاركين فــي الدراســة، إلــى أن الذيــن حصلــوا علــى 
أعلــى جرعــات مــن الــدواء يظهــرون أيضــا انخفاضــات فــي نســب األميلويــد، ومســتويات ثابتــة مــن 

البروتيــن فــي الســائل الشــوكي، لتــزداد الثقــة فــي تأثيــر الــدواء.
وتعكــف الشــركة فــي الوقــت الحالــي وبالتعــاون مــع إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة، علــى إجــراء دراســة جديــدة 
حيــث ســيتم دعــوة جميــع متلقــي الــدواء التجريبــي الجديــد، للخضــوع للدراســة بهــدف التوصــل لنتائــج أكثــر دقــة.

وهنــاك الكثيــر مــن اآلثــار المترتبــة علــى هــذه النتائــج، ليــس فقــط ألولئــك الذيــن تــم تشــخيص 
إصابتهــم بمــرض ألزهايمــر المبكــر، بــل أيضــا لتجديــد تجــارب الوقايــة مــن المــرض، وفــي حــال تمــت 

الموافقــة علــى الــدواء، ســيكون ألزهايمــر قابــال للعــالج.

أفضل طعام لتخفيض مستوى القلق
قالــت الدكتــورة يلينــا ســولومالتينا،  فــي حديــث لصحيفــة موسكوفســكي كومســوموليتس، إن المــواد 
الغذائيــة المحتويــة علــى نســبة عاليــة مــن الدهــون والســكر تســبب ســوء المــزاج، وأفضــل نظــام غذائــي 

لتحســين المــزاج هــو حميــة البحــر األبيــض المتوســط، مشــيرة إلــى عــدم اإلفــراط فــي تنــاول الطعــام.
وكانــت الدكتــورة يلينــا ســولومالتينا، خبيــرة التغذيــة الروســية، قــد أعلنــت فــي نوفمبــر عــام 2019 
ــرة يســوء. ألن  ــرة قصي ــة يحســنان المــزاج، ولكــن بعــد فت ــام الســيء والكحــول فــي البداي ، أن الطع

الكحــول يســبب التســمم وجفــاف الجســم، مــا يــؤدي إلــى ســوء الحالــة الصحيــة.
وتؤكــد ســولوماتينا، علــى أن المشــروبات الكحوليــة تؤثــر بصــورة مختلفــة فــي النــاس، شــأنها 
ــة تحســن المــزاج ولكــن  ــي البداي ــا ف ــى أنه ــك المــواد المالحــة، مشــيرة إل شــأن الشــوكوالتة. وكذل

ــدم وضعــف عــام. األمــالح بعــد ذلــك تربــط الســوائل، مــا يــؤدي إلــى ســوء دوران ال
وتشــير الخبيــرة الروســية، إلــى أن المــوز  والطماطــم والحمضيــات والجــزر والشــوكوالتة الداكنــة 
ــع  ــة م ــل الشــوفان والمعكرون ــدة مث ــدرات المعق ــان والكربوهي ــادي ومنتجــات األلب والمكســرات والزب

المأكــوالت البحريــة والشــاي األخضــر تســاعد علــى تحســين المــزاج.
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دوري ابطال آسيا..

برسبوليس يحيي آماله بالفوز على التعاون السعودي
احيــا فريــق برســبوليس آمالــه فــي دوري ابطــال 
اســيا بكــرة القــدم بفــوزه علــى التعــاون الســعودي 0-1 .

هــدف  زادة  خليــل  شــجاع  المدافــع  ســجل 
الفــوز لبرســبوليس فــي هــذه المبــاراة التــي جــرت 
مســاء يــوم الثالثــاء الماضــي فــي الدوحــة فــي اطــار 
ــة الثالثــة مــن منافســات المجموعــة الثالثــة  الجول

ــدوري ابطــال اســيا. ب
ودانــت الســيطرة لبرســبوليس بصــورة نســبية 
علــى مــدى شــوطي المبــاراة وكان االفضــل مــن 
وشــن  الســاحة  فــي  والتحــرك  التنظيــم  حيــث 

الهجمــات.
وفــي الشــوط االول كاد التعــاون ان يتقــدم فــي 
ــذ  ــك انق ــد ل ــة 30 اال حــارس برســبوليس حام الدقيق
مرمــاه مرتيــن احداهمــا بمســاعدة القائــم مــن كرتيــن 

ــة جــدا. ســددهما ميشــيل دوك مــن مســافة قريب
ــرة  ــن لك ــي مرحلتي ــك ف ــد ل ــدى حام ــا تص كم
خــارج  مــن  آميســي  ســدريك  ســددها  خطيــرة 

الدقيقــة 39.     الجــزاء فــي  منطقــة 
الوقــت  مــرور  ومــع  الثانــي  الشــوط  وفــي 
كثــف برســبوليس هجماتــه وشــن العديــد مــن 

الخطيــرة  الهجمــات 
احداهــا التــي توغــل فيهــا 
مهاجمــه عيســى آل كثيــر 
داخــل   66 الدقيقــة  فــي 
المنطقــة اال ان كرتــه الــى 
ارســلها امــام المرمــى مــن 

لــم تســتغل. الجنــاح 
بيرســبوليس  وكاد 
لكــن  هدًفــا،  يســجل  أن 
العبــه وحيــد أميــري تابــع 
ــه، بتســديدة  ــرة زميل تمري

مــرت بجــوار القائــم.
وفــي الدقيقــة 71 انقــذ حــارس التعــاون مرمــاه 

مــن كــرة راســية ســددها احمــد نــور اللهــي.

وفــي الدقيقــة 83 ومــن ركلــة ركنيــة اثــر وحيــد 
اميــري فــي تغييــر اتجــاه الكــرة التــي وصلــت الــى 
داخــل  زادة  خليــل  شــجاع  برســبوليس  مدافــع 

ــت  ــي عانق ــرة الت ــدد الك ــث س ــزاء حي ــة الج منطق
الشــباك علــى يســار حــارس التعــاون الــذي لــم 

ــا.    ــدي له ــي التص ــه ف ــح محاولت تفل
وفــي الدقائــق االخيــرة كثــف التعــاون هجماتــه 
اال انهــا لــم تفلــح بســبب يقظــة دفــاع برســبوليس 

لتنتهــي المبــاراة بفــوز االخيــر.
وفــي مبــاراة اخــرى مــن الجولــة الثالثــة ضمــن 
علــى  القطــري  الدحيــل  فــاز  ذاتهــا  المجموعــة 

.  1-2 االماراتــي  الشــارقة 
 6 برصيــد  المجموعــة  التعــاون  ويتصــدر 
نقــاط يليــه الدحيــل بنفــس الرصيــد ومــن ثــم 
برســبوليس ولــه 4 نقــاط واخيــرا الشــارقة وفــي 

واحــدة. نقطــة  جعبتــه 
ــر  ــة خس ــة الرابع ــات المجموع ــن منافس وضم
النصــر  امــام  الثالثــاء  مســاء  اصفهــان  ســباهان 
الســعودي 2-0 فيمــا تعــادل الســد والعيــن 3-3 .

ويتصــدر النصــر المجموعــة الرابعــة برصيــد 7 
نقــاط يليــه الســد برصيــد 5 نقــاط ومــن ثــم ســباهان 

ــرا العيــن بنقطــة واحــدة. ــه 3 نقــاط واخي ول

قائمة »فوربس« لألعلى أجرا... ميسي ورونالدو 
في المقدمة ومحمد صالح يقترب

ليون يسقط أمام مونبلييه
واصــل مونبلييــه، انتصاراتــه فــي الــدوري الفرنســي للمبــاراة الثانيــة علــى التوالــي، بفــوزه 2-1 علــى ضيفــه 

المؤجــل  اللقــاء  ضمــن  ليــون، 
ــن الجولــة األولــى. بينهمــا م

دو ال موســون،  ملعــب  وعلــى 
ــي هــذا  ــه بالفضــل ف ــن مونبليي يدي
ســافانييه  لتيجــي  الثميــن  الفــوز 
فــي  اللقــاء  هدفــي  صاحــب 
الدقيقتيــن 38 مــن ركلــة جــزاء، و59.

ولعــب ليــون منقوصًــا مــن العــب 
طــرد  إثــر  األول،  الشــوط  نهايــة  منــذ 
ــراء مباشــرة. ــة حم ــوار ببطاق حســام ع

الهولنــدي  النجــم  وقلــص 
ــة جــزاء فــي الدقيقــة 82، بعــد دقيقــة واحــدة مــن طــرد العــب  ممفيــس ديبــاي، الفــارق للضيــوف مــن ركل

أصحــاب األرض، هيلتــون ببطاقــة صفــراء ثانيــة، لكــن الوقــت لــم يســعفهم لتــدارك األمــر.
وبعــد أن اســتهل موســمه بخســارة أمــام ســتاد ريــن، حقــق مونبلييــه فوزيــن متتالييــن، ليقفــز مؤقتــا 

للمركــز الخامــس برصيــد 6 نقــاط.
بينمــا واصــل ليــون نزيــف النقــاط للمبــاراة الثانيــة تواليــا، بعــد تعادلــه منــذ أيــام أمــام بــوردو، ليظــل فــي 

المركــز الـــ 11 برصيــد 4 نقــاط.

احتفــظ النجــم األرجنتينــي 
علــى  بمكانــه  ميســي  ليونيــل 
رأس قائمــة »فوربــس« لالعبــي 
بعــد  أجــرًا  األعلــى  القــدم  كــرة 
أن جنــى نحــو 126 مليــون دوالر 
أميركــي خــالل العــام الماضــي، 
النجــم  »غريمــه«  جــاء  فيمــا 
رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 

فــي المركــز الثانــي.
برشــلونة  نجــم  وكان 
خــالل  النــاس  شــاغل 
وذلــك  المنصــرم،  الشــهر 

بعــد أن عبــر عــن رغبتــه بمغادرتــه قلعــة »الكامــب 
نــو«، عقــب تحقيقــه العديــد مــن اإلنجــازات التاريخيــة 

الكتالونــي. العمــالق  مــع  القياســية  واألرقــام 
فإثــر موســم »صفــري« مخيــب لآلمــال، اعتقــد 
ميســي أن بإمكانــه المغــادرة مجانــا، لكــن برشــلونة 
األمــر،  هــذا  عارضــا  اإلســباني  الــدوري  ورابطــة 

ــادرة بســهولة. ــه المغ ــه ليــس بإمكان ــن أن مصري
يوفنتــوس  مهاجــم  لرونالــدو،  بالنســبة  أمــا 
ــز الثانــي فــي القائمــة  ــاء المرك اإليطالــي، فقــد ج
دوالر  مليــون   117 قدرهــا  أرباحًــا  حقــق  أن  بعــد 
مــن عقــده مــع »الســيدة العجــوز، باإلضافــة إلــى 

الملعــب. خــارج  التجاريــة  أنشــطته 
ــل نجمــا باريــس ســان جيرمــان، نيمــار  ويحت
ــى  ــع عل ــث والراب ــن الثال ــي، المركزي ــان مباب وكيلي
النجــم  ليفربــول،  مهاجــم  حــاز  فيمــا  التوالــي، 
الخامــس،  المركــز  صــالح  محمــد  المصــري، 

الرياضــي«. »غــول«  موقــع  بحســب 
بــول  الفرنســي  األخــرى،  المراكــز  وضمــت 
العالــم، ومهاجــم برشــلونة  بــكأس  الفائــز  بوغبــا، 
غاريــث  مدريــد  ريــال  ومنبــوذ  غريزمــان،  أنطــوان 
بيــل، ومهاجــم بايــرن ميونيــخ روبــرت ليفاندوفســكي 
وحــارس مرمــى مانشســتر يونايتــد ديفيــد دي خيــا.

أعلى 10 العبين أجورًا في قائمة »فوربس«:
1- ليونيل ميسي 126 مليون دوالر

2- كريستيانو رونالدو - 117 مليون دوالر
3- نيمار - 96 مليون دوالر

4- كيليان مبابي - 42 مليون دوالر
5. محمد صالح - 37 مليون دوالر

6- بول بوغبا - 34 مليون دوالر
7- أنطوان غريزمان - 33 مليون دوالر

8- غاريث بيل - 29 مليون دوالر
9- روبرت ليفاندوفسكي - 28 مليون دوالر

10- ديفيد دي خيا - 27 مليون دوالر

بنفيكا يودّع منافسات دوري أبطال أوروبا
ودّع بنفيــكا البرتغالــي مبكــرًا دوري أبطــال أوروبــا بســقوطه علــى ملعــب بــاوك اليونانــي بنتيجــة  1-2 

ضمــن الــدور الثالــث مــن التصفيــات المؤهلــة لــدور المجموعــات.
وواصل دينامو كييف األوكراني مشواره في المسابقة بفوزه على ألكمار الهولندي بهدفين دون مقابل .

كمــا نجــح خـــنت البلجيكــي فــي 
النمســاوي  فيينــا  رابيــد  علــى  التغلــب 

لواحــد. بهدفيــن 
ديبــاي:  ضــم  عــن  كومــان 

أواًل البيــع  علينــا 
علــق الهولنــدي رونالــد كومــان، 
علــى  لبرشــلونة،  الفنــي  المديــر 
األنبــاء التــي ربطــت ناديــه بالتعاقــد 
ديبــاي  ممفيــس  مواطنــه  مــع 
الميركاتــو  خــالل  ليــون،  مهاجــم 

الجــاري. الصيفــي 
وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت، عن إمكانية ضم ديباي »علينا البيع أواًل قبل أن يأتي ممفيس«.

ويعتبــر ديبــاي أولويــة لــدى كومــان فــي برشــلونة، حيــث يعرفــه المــدرب الهولنــدي جيــدًا، مــن خــالل 
تدريبــه فــي منتخــب الطواحيــن، فضــاًل عــن تألــق الالعــب بشــكل ملحــوظ خاصــة فــي الموســم المنصــرم.

أمــا فيمــا يتعلــق بالقائــد ليونيــل ميســي، علــق كومــان »مــا حــدث كان صراعًــا بيــن ميســي والنــادي، 
لقــد تحدثــت مــع ليونيــل، وســنواصل كمــا هــو الحــال دائمًــا«.

يذكــر أن جــان ميشــيل أوالس رئيــس ليــون، كتــب عبــر تويتــر، بــأن جوســيب ماريــا بارتوميــو رئيــس 
برشــلونة، أبلغــه بــأن البارســا ال يملــك المــال الكافــي لضــم ديبــاي.

ناجتس يكمل انتفاضته المذهلة ويطيح 
بكليبرز وهيت يقهر سيلتيكس

ســجل جمــال مــوراي 40 نقطــة، ليكمــل دنفــر ناجتــس انتفاضــة مذهلــة أخــرى فــي قبــل نهائــي القســم 
الغربــي، بــدوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن، بعــد فــوزه 104-89 علــى لــوس أنجليــس كليبــرز، فــي 
المبــاراة الســابعة بينهمــا 

الليلــة الماضيــة.
ناجتــس  وأصبــح 
أول  الثالــث،  المصنــف 
الســلة  دوري  فــي  فريــق 
األمريكــي يعــوض تأخــره 
ــي  ــن بنتيجــة 3-1، ف مرتي
خــالل  اإلقصائيــة  األدوار 

واحــد. موســم 
ناجتــس  وتغلــب 
فــي  جــاز  يوتــا  علــى 

األولــى. الجولــة 
ويلتقــي دنفــر فــي نهائــي الغــرب الــذي يبــدأ يــوم الجمعــة مــع لــوس أنجليــس ليكــرز، صاحــب المركــز 

األول بالمرحلــة التمهيديــة للموســم.
وقال موراي، الذي مرر أيضا خمس كرات حاسمة »نحن نؤمن فقط بقدرات بعضنا بعضا«.

وأحــرز نيكــوال يوكيتــش 16 نقطــة، واســتحوذ علــى 22 كــرة مرتــدة، ومــرر 13 كــرة حاســمة، مــع دنفــر، بينمــا 
ســجل كل مــن جيرامــي جرانــت وجــاري هاريــس 14 نقطة.

ــه  ــح كليبــرز، المصنــف الثانــي الــذي لــم يســبق ل وســجل مونتريــزل هاريــل 20 نقطــة لصال
مطلقــا الوصــول إلــى نهائــي القســم الغربــي، وخســر ثمانــي مــرات فــي قبــل نهائــي الغــرب، منــذ 

أن كان اســمه بافالــو بريفــز.
واكتفــى كــواي ليونــارد بتســجيل 14 نقطــة، وأحــرز باتريــك بيفرلــي 11 نقطــة، وأنهــى بــول جــورج المبــاراة 

مســجال عشــر نقــاط.
هــذه وفــي مبــاراة اخــرى أحــرز جيمــي باتلــر تصويبــة االنتصــار قبــل 12 ثانيــة علــى نهايــة الوقــت 
اإلضافــي، ليقــود ميامــي هيــت للفــوز 117-114 علــى بوســطن ســيلتيكس، فــي المبــاراة األولــى بنهائــي 

القســم الشــرقي، فــي دوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن، الليلــة الماضيــة.
واحتسبت مخالفة لصالح باتلر، وسجل من الرميتين الحرتين ليمنح هيت التقدم 114-116.

ــة  ــل 3.7 ثاني ــة النتيجــة، قب ــوم لمعادل ــة جيســون تيت ــو لمحاول ــام أديباي وتصــدى ب
ــة. ــى النهاي عل

ــة  ــة ثالثي ــوم تصويب ــة واحــدة مــن رميتيــن حرتيــن، أهــدر تيت ــو رمي وبعــد أن ســجل أديباي
ــاراة. لتنتهــي المب

وتصدر جوران دراجيتش العبي هيت وسجل 29 نقطة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة.
ــح  ــر 20 نقطــة لصال وأضــاف جــاي كــرودر 22 نقطــة، مــن بينهــا خمــس تصويبــات ثالثيــة، وســجل باتل

هيــت، الــذي حقــق فــوزه التاســع فــي عشــر مباريــات بــاألدوار اإلقصائيــة.
وأحرز أديبايو 18 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة.

وســجل تيتــوم 30 نقطــة واســتحوذ علــى 14 كــرة مرتــدة لصالــح ســيلتيكس، وأضــاف ماركــوس ســمارت 
26 نقطــة وكيمبــا ووكــر 19 نقطــة.

وتقــام المبــاراة الثانيــة فــي السلســلة التــي تحســم علــى أســاس األفضــل فــي ســبع مباريــات، 
اليــوم الخميس.

يوفنتوس مصمم على التضحية بخضيرة
أكــد تقريــر صحفــي إيطالــي، أمــس األربعــاء، عــودة األلمانــي ســامي خضيــرة، نجــم يوفنتــوس، للتدريب 

مــع البيانكونيــري هــذا األســبوع، رغــم محــاوالت النــادي القائمــة لفســخ عقــده بالتراضي.
واســتبعد أندريــا بيرلــو، المديــر الفنــي الجديــد ليوفنتــوس، خضيــرة مــن حســاباته فــي الموســم 

الجديــد، إال أن الالعــب يشــترط الحصــول علــى قيمــة عقــده كاملــة قبــل الرحيــل.
وبحســب شــبكة ســكاي ســبورت إيطاليــا، فقــد شــارك خضيــرة فــي جــزء مــن المــران الــذي أشــرف 

عليــه أندريــا بيرلــو، بعــد عودتــه مــن اإلصابــة، إال أن تعافيــه لــن يغيــر مــن قــرار مــدرب البيانكونيــري.
وانضــم خضيــرة إلــى يوفنتــوس فــي صيــف 2015، قادمًــا مــن ريــال مدريــد، ويرتبــط بعقــد حتــى نهايــة 

الموســم الجديــد، إضافــة إلــى وجــود خيــار بإمكانيــة التمديــد لعــام إضافــي.
ويأمل مسؤولو يوفنتوس في التوصل التفاق مع خضيرة إلنهاء التعاقد قبل عام واحد من نهايته.


