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دراسة تكشف نتائج مذهلة لتأثير الشكوالتة 
على الذاكرة والقلب

كشفت دراسة علمية حديثة، أن الشوكوالتة، تلعب دورا هاما في تنشيط الذاكرة والدورة الدموية.
وبحســب موقــع إذاعــة »مونــت كارلــو« فــإن مجموعــة مــن العلمــاء فــي جامعــة كولومبيــا، 
األمريكيــة، أجــروا دراســة لمعرفــة تأثيــر الــكاكاو الــذي تصنــع منــه الشــكوالتة علــى الدمــاغ، والقلــب.
وتضمنــت الدراســة، إعطــاء مجموعــة مــن المتطوعيــن شــوكوالتة غنيــة بمــادة الفالفانــول، والتــي 
تعمــل كمضــاد لألكســدة، لمــدة ثالثــة أشــهر، ولمجموعــة أخــرى،  شــكوالتة مخففــة جــدا بالفالفانــول.
وأظهــرت نتيجــة التجربــة أن المجموعــة األولــى لديهــا تدفــق دم أكبــر فــي الجــزء المرتبــط 

بالذاكــرة مــن الدمــاغ، وبــدا أعضــاء هــذه المجموعــة وكأنهــم أصغــر مــن ســنهم الحقيقــي.
ووفقــا لنتائــج الدراســة فــإن الشــوكوالتة تســاهم بــدور كبيــر فــي تنشــيط الذاكــرة والقلــب والــدورة الدمويــة، مــع 
تقــدم العمــر. كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن الشــكوالتة تســاعد فــي تحســين مناعــة الجســم ورفــع الــروح المعنويــة.

وتنطبــق نتائــج الدراســة علــى الشــوكوالتة الســوداء التــي تحتــوي علــى 40 فــي المئــة علــى األقــل 
مــن الــكاكاو، وليــس الشــوكوالتة الممزوجــة بالحليــب المشــبعة بالســكر والتــي تضــر بالصحــة لــدى 

اإلكثــار مــن تناولهــا.

كيفية تحديد المرض من األظافر
حــذر الطبيــب الروســي ألكســندر مياســنيكوف وأخصائيــة األمــراض الجلديــة إيرينــا غوســتيفا أن 
مشــاكل األظافــر ال تكــون دائمًــا جماليــة، فقــد تشــير كل حالــة عاشــرة تقريبًــا إلــى وجــود مــرض محتمــل.

وقــال  أعراضــا.  مــن  األظافــر  فــي  المشــاكل  تكــون  أن  يمكــن  التــي  األمــراض  عــن  تحدثــا 
مياســنيكوف علــى قنــاة »روســيا 1«: »إذا الحظــت أي تغييــرات فــي األظافــر، ففــي 90٪ مــن الحــاالت 
يكــون األمــر مجــرد تغييــرات فــي األظافــر. ال شــيء آخــر. فــي 10٪ بالضبــط - نفــس األعــراض يمكــن 

ــا«. ــى مــرض م ــدل عل أن ت
وأشــارت غوســتيفا، إلــى أن بقعــة ســوداء قــد تشــير إلــى الــورم الميالنينــي، وهــو ورم خبيــث. غالبًــا مــا 
تكــون هــذه عالمــة علــى وجــود ورم وعائــي. أوصــى مياســنيكوف بــدوره باستشــارة الطبيــب إذا ظهــرت مثــل 

ــراض. هذه األع
ووفًقــا لــه، فــإن تلــف 
عامــاًل  ليــس  األظافــر 
ضروريًــا للمــرض، لذلــك 
فــي  المبالغــة  ينبغــي  ال 
ذلــك،  ومــع  المشــكلة. 
ــا  ــرء أيضً ــى الم يجــب عل
اإلشــارات  يتذكــر  أن 
ــة للجســم حــول  المحتمل
الصحــة. فــي  التغيــرات 

 ، فــي الوقــت نفســه 
نفــت غوســتيفا العالقــة بيــن البقــع البيضــاء علــى األظافــر ونقــص الزنــك أو المغنيســيوم فــي الجســم. 

ــو. ــة النم ــواء إلــى منطق ــول اله ــاطة - بدخ ــع ببس ــذه البق ــير ه ــن تفس ــا، يمك ــا له وفق

األعراض األولى لتشكل الجلطة الدموية
يمكــن أن يحــدث تجلــط الــدم لــدى أي شــخص مــن أي عمــر وجنــس، وقــد ينجــم عــن الجلطــة 

الدمويــة الصغيــرة عواقــب وخيمــة.
مــن المهــم عــدم تفويــت اللحظــة ومالحظــة األعــراض األولــى للمــرض فــي الوقــت المناســب، 

حســب موقــع »رامبلــر«.
هكــذا، يمكــن أن يكــون ألــم الصــدر أحــد عالمــات المــرض. تعتبــر الجلطــة التــي نشــأت فــي أوعيــة 
الشــريان الرئــوي ظاهــرة خطيــرة. لذلــك، يجــب التعامــل مــع ظهــور األحاســيس غيــر الســارة فــي الصــدر 

بحــذر. يجــب إيــالء اهتمــام خــاص لأللــم الــذي يــزداد مــع النشــاط البدنــي والتنفــس العميــق واألكل.
يمكــن أيضًــا أن تكــون األحاســيس المؤلمــة الحــادة فــي الســاق والتــي ال تختفــي فــي غضــون ســاعات 
ــة، يوصــى  ــة المحتمل ــة. للتخلــص مــن مخاطــر المشــاكل الصحي ــة هــي العالمــة األولــى لجلطــة دموي قليل

باالتصــال باختصاصــي.
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
قــد يشــير تــورم األطــراف 
ــدم.  ــط ال ــى تجل الشــديد إل
كمــا يشــار إلــى أن الوذمــة 
المعتــادة الناتجــة عــن زيــادة 
عــن  تختلــف  الســوائل، 
الوذمــة المصحوبــة بالخثــار. 
المــكان  لمــس  أن  كمــا 
المتضــرر فــي هــذه الحالــة 
ــة. يســبب أحاســيس مؤلم

ــة الشــرايين،  ــث تســد الجلطــات الدموي ــرض، حي ــراض الم ــد أع ــا أح ــب أيضً ــان القل ــد خفق يع
ممــا يمنــع وصــول األكســجين إلــى األعضــاء. بســبب نقــص األكســجين، يبــدأ القلــب فــي االنقبــاض 
بشــكل أســرع عــدة مــرات. ســرعة ضربــات القلــب التــي تحــدث أثنــاء الراحــة وال تتوقــف خــالل 20-15 

دقيقــة أيضــا قــد تــدل علــى التجلــط.

متى تصبح آالم الرقبة من أعراض 
األمراض الخطيرة

يمكن أن تحدث آالم الرقبة في عدة حاالت، ويحتاج كل منها إلى مشورة الطبيب المناسب.
وقالــت الطبيبــة المعالجــة ليودميــال البــا لقنــاة »زفيــزدا« الروســية، يمكــن أن يحــدث األلــم فــي 

الرقبــة فــي العضــالت عندمــا يعانــي الشــخص مــن مشــاكل فــي العمــود الفقــري.
ــد مــن  ــات ســببه، ال ب ــرأس، مــن أجــل إثب ــك ال ــد تحري ــم عن ــا يحــدث هــذا األل ــت: »عندم وقال
اســتبعاد العــدوى الفيروســية، والتــي يمكــن أن تعيــش فــي العَُقــد فــي الرقبــة أو فــي الخاليــا 
ــد  ــم تأكي ــم يت ــة. وإذا ل ــى استشــارة طبيــب األمــراض المعدي ــاج إل ــة، تحت ــة. فــي هــذه الحال العصبي
اإلصابــة، فأنــت بحاجــة إلــى استشــارة الجــراح أو المعالــج. إذا كانــت اآلالم موجــودة مباشــرة فــي الرقبــة 

يمكــن أن تنخــر العظــم«.
ــى  ــا، إل ــع مؤلمً ــون البل ــث يك ــق، حي ــي الحل ــة ف ــة والشــعور بوجــود كتل ــي الرقب ــم ف يشــير األل
تشــخيصات أكثــر خطــورة. فــي مثــل هــذه الحــاالت، يجــب عليــك االتصــال علــى الفــور بطبيــب الغــدد 

الصمــاء، وفقــا للطبيبــة.
وأوضحــت البــا: »ألن هــذا األلــم يحــدث بســبب كثــرة الوحيــدات العدوائيــة )داء التقبيــل(، عندمــا 

يكــون هنــاك تــورم قــوي فــي الحلــق وينتــج عــن ذلــك نهايــات عصبيــة«.
إن أشــد آالم الرقبــة بالنســبة للمتخصصيــن هــي عندمــا يبــدأ األلــم فــي مؤخــرة الــرأس وينــزل 

إلــى أســفل العمــود الفقــري علــى طــول العمــود الفقــري العنقــي.
ــى الســيطرة  ــاج إل ــه فــي هــذه اللحظــة يرتفــع ضغــط دم الشــخص ويحت ــة: »ألن وعلقــت الطبيب
عليــه علــى الفــور. فــي مثــل هــذه الحــاالت، مــن الضــروري زيــارة المعالــج، ألن هــذا يتحــدث عــن أزمــة 

خطيــرة فــي ارتفــاع ضغــط الــدم«.
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إيران تفوز بالمركز االول في المسابقات 
الدولية للتزلج األلبي

كــرج/ ارنــا -انتهــت دورة األلعــاب الدوليــة للتزلــج األلبــي باســتضافة منتجــع ديزيــن الدولــي للتزلــج فــي 
محافظــة البــرز )غربــي طهــران(، بفــوز الرياضييــن اإليرانييــن.

وأعلــن مديــر منتجــع ديزيــن الدولــي للتزلــج صــادق كلهــر، عــن انتهــاء دورة األلعــاب الدوليــة للتزلــج األلبــي 
بهــذا المنتجــع، حيــث تنافــس 
الــدورة  هــذه  فــي  رياضيــا   40
مــن المســابقات فــي قســمين 
علــى  التزلــج  همــا  رئيســيين 
ــرة. ــة والقصي ــات الطويل المنعطف

وأضــاف ان هــذه المســابقات 
 ، أيــام  أربعــة  لمــدة  أقيمــت 
بمشــاركة رياضييــن مــن تركيــا 
والبوســنة والهرســك ومتزلجيــن 
ــران. مــن مختلــف محافظــات اي

وهــذه الــدورة مــن المســابقات 
ــال  ــي قســم الرج ــا ف ــا به ــد كيادربندســري ونيم ــاز حســين ســاوه شمشــكي ومحم ــث ف ــران حي ــوز إي ــت بف انته
بالمراكــز األول حتــى الثالــث علــى التوالــي كمــا حصــل عاطفــه أحمــدي ومرجــان كلهــر وزيبــا كلهــر فــي قســم النســاء 

علــى التوالــي علــى المراكــز األول حتــى الثالــث.

ديمبلي يلقي الكرة في ملعب برشلونة
كشــف تقريــر صحفــي إســباني، امــس األربعــاء، عــن موقــف الفرنســي عثمــان ديمبلــي، نجــم 

برشــلونة، بشــأن تجديــد عقــده، فــي ظــل العــروض الكبيــرة التــي يتلقاهــا أخيــرا.
وينتهــي عقــد ديمبلــي فــي كامــب نــو بختــام الموســم المقبــل، وســط أنبــاء تفيــد برغبــة ناديــي يوفنتــوس 

ومانشســتر يونايتــد فــي ضمــه.
وبحســب صحيفــة »مونــدو 
فــإن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو« 
ــاء  ــة للبق ــي األولوي ــي يعط ديمبل
ينتظــر  حيــث  برشــلونة،  فــي 
العــرض المقــدم مــن النــادي مــن 
ــد لســنوات أخــرى. أجــل التجدي

مســتويات  ديمبلــي  ويقــدم 
هــذا  برشــلونة  مــع  هائلــة 
منــذ  األفضــل  تبــدو  الموســم، 
ــد  ــن بوروســيا دورتمون ــه م انتقال
فــي صيــف 2017، وقــاده ذلــك للعــودة إلــى المنتخــب الفرنســي، والتوهــج فــي كامــب نــو إلــى جــوار ليونيــل ميســي.
وأضــاف التقريــر، أن المقربيــن مــن ديمبلــي يؤكــدون أنــه يعيــش أفضــل لحظاتــه مــع برشــلونة منــذ 

وصولــه، وأنــه يفكــر جديًــا فــي االســتمرار مــع الفريــق.
وأشــار التقريــر، إلــى أن خــوان البورتــا، رئيــس النــادي الكتالونــي، يضــع ملــف تجديــد ديمبلــي ضمــن 
أولوياتــه فــي برشــلونة، إلــى جانــب ملــف تجديــد ميســي، لكنــه لــم يتحــرك بعــد، لمنــح الالعــب الفرنســي 

مزيــدا مــن التركيــز علــى لقبــي الليجــا وكأس الملــك.
أمــا فــي حالــة حــدوث أي متغيــرات تحــول دون تجديــد عقــد ديمبلــي، فــإن برشــلونة ســيبيعه هــذا الصيــف، 

خاصــة أن الالعــب انضــم فــي صيــف 2017 مقابــل 105 مالييــن يــورو، وبالتالــي لــن يتركــه البارســا يرحــل مجانــا.

اتحاد الكرة يطمئن على تحضيرات سفراء 
اإلمارات ألبطال آسيا

طمــأن اتحــاد اإلمــارات لكــرة القــدم، علــى ترتيبــات األنديــة المحليــة المشــاركة بــدوري أبطــال آســيا 2021، 
مــن خــالل اجتمــاع تنســيقي مــع مرافقــي األنديــة.

وحضــر االجتمــاع الــذي عقــد عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي، محمــد عبــد اهلل هــزام الظاهــري، األميــن العــام 
التحــاد الكــرة اإلماراتــي، والمرافقــون اإلداريــون واألطبــاء المعينيــن مــن قبــل االتحــاد لمرافقــة فــرق الوحــدة، العيــن، 

شــباب األهلــي والشــارقة.
المرافقيــن  تعييــن  وتــم 
بيــن  الوصــل  حلقــة  ليكونــوا 
اآلســيوي،  واالتحــاد  األنديــة 
ــة  ــات البطول ــالق مباري ــع انط م
الملحــق  بمباريــات  اليــوم، 
المؤهــل إلــى دور المجموعــات.

المرافقيــن،  دور  ويتعلــق   
عمليــات  بروتوكــول  بتطبيــق 
المباريــات واإلجــراءات الطبيــة 
حــرص  إطــار  فــي  المعتمــدة، 

ــة اآلســيوية. ــي البطول ــة ف ــرة اإلماراتي ــي الك ــم لممثل ــر كل الدع ــى توفي ــي، عل ــدم اإلمارات ــرة الق اتحــاد ك
وناقــش االجتمــاع التفاصيــل الخاصــة بــدور المرافقيــن وعملهــم مــع األنديــة خــالل المشــاركة اآلســيوية، 
والتأكيــد علــى تطبيــق ُكل اإلجــراءات االحترازيــة بهــدف ســالمة أعضــاء األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والالعبين.

ويبحث فريقا الوحدة والعين اإلماراتيين، عن الفوز من أجل التأهل لدور المجموعات.
وتأهــل مباشــرة فريقــا الشــارقة وشــباب األهلــي، بطــال دوري الخليــج العربــي وكأس رئيــس اإلمــارات 

إلــى دور المجموعــات، المحــدد موعــده بيــن 14 و30 أبريــل/ نيســان الجــاري.
ويســتضيف الوحــدة فريــق الــزوراء العراقــي، اليــوم علــى ســتاد آل نهيــان، لحســم بطاقــة التأهــل للمجموعــة 

الخامســة بــدوري أبطــال آســيا، التــي تضــم الريــان القطــري، بيرســيبوليس اإليرانــي وجــوا الهنــدي.
وتقــام اليــوم أيضــا مواجهتــا الوحــدة الســعودي مــع القــوة الجويــة العراقــي، علــى ســتاد مدينــة الملــك 
عبــد العزيــز الرياضيــة فــي مكــة المكرمــة، والغرافــة القطــري مــع ضيفــه إيــه جــي إم كــي األوزبكــي، علــى 

ســتاد ســحيم بــن حمــد فــي الدوحــة.
وتُجــرى المبــاراة الرابعــة، يــوم الســبت المقبــل، بيــن العيــن وفــوالد خوزســتان اإليرانــي، علــى ســتاد 

األميــر فيصــل بــن فهــد فــي الريــاض.
ويأمــل العيــن فــي تحقيــق الفــوز ليحــل فــي المجموعــة الثالثــة، إلــى جانــب الســد القطــري، النصــر 

ــي. الســعودي والوحــدات األردن

تقرير.. مفاجأة فينيسيوس تطمئن جمهور 
الريال قبل الكالسيكو

فــرض البرازيلــي فينيســيوس جونيــور، نفســه علــى تشــكيلة ريــال مدريــد، وفــاز بثقــة المــدرب زيــن 
الديــن زيــدان، وبــات الجنــاح األيســر األكثــر مشــاركة مــع الفريــق فــي الموســم الجــاري.

 فينيســيوس ســيكون بالطبــع أحــد أهــم أســلحة الملكــي، فــي مباراتــه المرتقبــة الســبت المقبل، 
ــي ســباق  ــا ف ــا مهم ــذي ســيكون منعطف ــي كالســيكو األرض، وال ــي برشــلونة، ف ــام غريمــه األزل أم

الــدوري اإلســباني.
 وال يملــك جونيــور ثقــة جماهيــر الريــال بقــدر كبيــر، نظــرًا ألرقامــه الضعيفــة وزياراتــه النــادرة للشــباك، مــا 
جعلــه ضمــن الالعبيــن المطروحــة أســماءهم للرحيــل فــي صفقــات تبادليــة، مــن أجــل ضــم نجــم واعــد بحجــم 

الفرنســي كيليــان مبابــي.
ويســتعرض فــي الســطور 
البرازيلــي  دور  أهميــة  التاليــة، 
فــي  الريــال  مــع  الشــاب 

المرتقــب: الكالســيكو 
 رحلة صعود

مقعــد  شــغل  كان  لطالمــا 
أمــرًا  رونالــدو،  كريســتيانو 
معقــدًا داخــل ريــال مدريــد فــي 
التــي  الــدون،  إنجــازات  ظــل 
جعلتــه أعظــم مــن مثــل النــادي 

فينيســيوس. علــى  شــاًقا  أمــرًا  الجمهــور  إقنــاع  كان  لذلــك  البطــوالت،  كافــة  فــي  الملكــي 
 فينيســيوس حصــل علــى فرصتــه كاملــة مــن زيــدان، ولعبــت اإلصابــات دورًا كبيــرًا فــي إبعــاد منافســه 

األول إيديــن هــازارد عــن طريقــه، ليشــغل الــرواق األيســر ويكــون شــراكة ناجحــة مــع فيــرالن مينــدي.
 وكانــت شــهادة ميــالد فينيســيوس الحقيقيــة، خــالل كالســيكو الــدور األول مــن الموســم المنصــرم، 

عندمــا ســجل هدفــا فــي ثنائيــة الريــال تحــت أنظــار النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو.

أزمة الدفاع تحير اتحاد جدة قبل 
كالسيكو الهالل

ــاع  ــب الدف ــي مركــزي قل ــوي ف ــي متجانــس وق ــى ثنائ ــور عل ــى العث ــي حاجــة إل ــادي االتحــاد ف ســيكون ن
لمحاولــة إيقــاف انتصــارات غريمــه الهــالل فــي مبــاراة قمــة مرتقبــة بالــدوري الســعودي للمحترفيــن يــوم الجمعــة.
معانــاة  مــن  وبعــد ســنوات 
الســابق،  آســيا  بطــل  االتحــاد 
الهبــوط  مــن  للهــروب  والكفــاح 
والوجــود فــي مراكــز متأخــرة، فــإن 
الفريــق الملقــب »بالعميــد« يملك 
اللقــب  علــى  المنافســة  فرصــة 

قبــل 6 جــوالت مــن النهايــة.
الفرصــة  هــذه  لكــن 
تحتــاج إلــى الخــروج بنتيجــة 
إيجابيــة وإيقــاف سلســلة مــن 
لغريمــه  متتاليــة  انتصــارات   4
حامــل اللقــب الملقــب »بالزعيــم« إذا كان يريــد الحفــاظ علــى آمالــه فــي إحــراز اللقــب ألول مــرة منــذ 2009.
وانتــزع الهــالل صــدارة الــدوري برصيــد 48 نقطــة مــن 24 مبــاراة وبفــارق 3 نقــاط عــن الشــباب صاحــب المركــز 

الثانــي، الــذي اكتفــى بحصــد نقطــة واحــدة فقــط فــي آخــر 3 جــوالت، ويأتــي االتحــاد ثالثــا ولــه 42 نقطــة.
ــن وســت  ــذا الموســم م ــه ه ــذ انضمام ــق من ــد حجــازي، المتأل ــاع أحم ــي الدف وســيفتقد االتحــاد قلب

بروميتــش ألبيــون، وزيــاد الصحفــي.
وتعــرض المدافــع المصــري للطــرد فــي الجولــة الماضيــة، خــالل التعــادل 1-1 مــع الرائــد، ونــال الصحفــي 

إنــذارا تســبب فــي إيقافــه.
ومــا يزيــد مــن صعوبــة مهمــة االتحــاد أن الهــالل يملــك قــوة هجوميــة هائلــة بقيــادة الفرنســي بافتيمبــي 

جوميــز هــداف الــدوري برصيــد 18 هدفــا، كمــا أن الفريــق ســجل 12 هدفــا فــي آخــر 4 انتصــارات متتاليــة.
ومــن المتوقــع أن يختــار فابيــو كاريلــي مــدرب االتحــاد ثنائيــا جديــدا لشــغل مركــزي قلــب الدفــاع مــن 

بيــن عبــد المحســن فالتــة وعمــر هوســاوي وحمــدان الشــمراني.
وكان الهالل أعلن إصابة سالم الدوسري هذا األسبوع في قدمه ومن المستبعد لحاقه بمباراة يوم الجمعة.

رسمًيا.. مانشستر سيتي يمدد عقد دي بروين
أعلــن مانشســتر ســيتي رســميًا، امــس األربعــاء، تجديــد عقــد نجمــه البلجيكــي كيفيــن دي برويــن، 

حتــى عــام 2025.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد دي بروين، في صيف 2023.

ــالن  ــود إع ــي: »ن ــع التواصــل االجتماع ــى مواق ــر حســاباته الرســمية عل ــال مانشســتر ســيتي، عب وق
أن دي برويــن وقــع عقــدًا حتــى 

صيــف 2025”.
النجــم  مــن جانبــه، علــق 
البلجيكــي علــى تجديــد عقــده، 
بنشــر صــورة عبــر حســابه علــى 
عليهــا:  كتــب  »إنســتجرام«، 

الحكايــة”. »وتســتمر 
إلــى  برويــن  دي  وانتقــل 
مانشســتر ســيتي، فــي صيــف 2015، 
قادمًــا مــن فولفســبورج األلمانــي.

ــا 1-1  ــان ذهاب ــادل الفريق وتع
ــة. ــرب النهاي ــالل ق ــادل لله ــح الشــهري التع ــا أدرك صال ــي عندم ــون األول الماض ــي ديســمبر/ كان ف

وبعــد مبــاراة القمــة بيــوم واحــد، ســيخوض الشــباب مواجهــة أمــام الباطــن ولــن يكــون أمامــه ســوى 
ــن. االنتصــار بعــد خســارتين متتاليتي

ويعانــي الشــباب مــن تراجــع كبيــر فــي النتائــج حيــث فــاز مرتيــن فقــط فــي آخــر 6 مباريــات مــا كلفــه 
خســارة الصــدارة ولــن يتحمــل أي انتكاســة جديــدة أمــام صاحــب المركــز 13 إذا كان يحلــم بحصــد اللقــب 

ألول مــرة منــذ 2012.
ــد 35 نقطــة  ــي صاحــب المركــز الســابع برصي ــوم الخميــس حيــث ســيحاول األهل ــة ي ــق الجول وتنطل
إيقــاف سلســلة مــن 5 هزائــم متتاليــة وتحقيــق فــوزه األول بالــدوري، منــذ أكثــر مــن شــهرين عندمــا 

يســتضيف الرائــد.

راموس غاضب وفخور بعد إسقاط ليفربول
عبــر ســيرجيو رامــوس، مدافــع وقائــد ريــال مدريــد، عــن مشــاعره بعــد فــوز فريقــه علــى ليفربــول )1-3(، 
فــي ذهــاب ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا.

ولــم يتمكــن رامــوس مــن المشــاركة فــي 
المبــاراة، بســبب اإلصابــة، لكنــه تواجــد فــي 
ــدو دي ســتيفانو، وكان  ــب ألفري مدرجــات ملع

يحمــس زمــالءه ويوجههــم طــوال اللقــاء.
وكتــب النجــم اإلســباني، عبــر حســابه 
»غاضــب  المبــاراة:  بعــد  »تويتــر«  علــى 
فخــور  الملعــب،  فــي  التواجــد  لعــدم 

مدريــد” ريــال  يــا  عظيــم  برؤيتهــم.. 
ــم يتوصــل  ــة الموســم الجــاري، ول ــادي الملكــي، ينتهــي بنهاي ــر بالذكــر أن عقــد رامــوس مــع الن جدي

ــى اآلن. ــد، حت ــاق حــول التجدي ــان التف الطرف
ويكفي الميرينجي الهزيمة بفارق هدف على ملعب أنفيلد، معقل الريدز، من أجل بلوغ نصف النهائي.
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