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فوائد الكرفس للسكر!..لكن بدون 
إفراط في تناوله!

الكرفس من نفس عائلة الجزر ويعتبر من الخضروات ذات الفائدة العالية.
لــذا يحــرص الكثيــر مــن األشــخاص علــى إضافتــه للحميــة الغذائيــة اليوميــة، خاصــًة بعــد أن أثبتــت 

عــدة دراســات أنــه يســاعد علــى الوقايــة والتحكــم فــي عــدد كبيــر مــن األمــراض بمــا فيهــا الســكر.
وللتعــرف علــى فوائــد الكرفــس للســكر تابــع معنــا المقــال التالــي حيــث نعــرض فيــه أيضــًا كيفيــة 

اتبــاع حميــة غذائيــة صحيــة.
ما هي القيمة الغذائية للكرفس؟

الكرفــس مــن األطعمــة التــي تحتــوي علــى كميــة كبيــرة مــن العناصــر الغذائيــة المختلفــة حيــث 
أنــه غنــي باألليــاف الطبيعيــة والفيتامينــات.

كما يحتوي على مضادات أكسدة التي تساعد على الوقاية من أنواع عديدة من السرطان.
ويحتوي عود من الكرفس يزن 40 جرام على:

5.6 سعر حراري.
0.1 جرام من الدهون.

32 ميللي جرام من الصوديوم.
1.2 جرام من الكربوهيدرات.

0.6 جرام من األلياف الطبيعية.
0.5 جرام من السكريات.
0.3 جرام من البروتين.

كمــا يســتخدم الكرفــس كمضــاد لالتهابــات، وذلــك ألنــه يحتــوي علــى مركــب األبيجنيــن كمــا 
ــا والفيروســات ومضــادات األكســدة. يحتــوي أيضــًا علــى عوامــل مضــادة للبكتيري
ويساعد تناول الكرفس على التحكم في مستويات ضغط الدم وزيادة الوزن.

فوائــد الكرفــس للســكر: أصبــح الكثيــر مــن األطبــاء ينصحــون مرضاهــم المصابيــن بالســكر 
بتنــاول هــذا النــوع مــن الخضــار خاصــًة بعــد أن أثبتــت الدراســات واألبحــاث العلميــة أنــه يســاعد علــى 
التحكــم فــي الكثيــر مــن أعــراض الســكر، حيــث أنــه يحتــوي علــى ســعرات حراريــة قليلــة وســكريات 

بمعــدل مثالــي لمرضــى الســكري النــوع الثانــي.
كميــة الكرفــس لمريــض الســكر: رغــم فوائــد الكرفــس لمرضــى الســكر إال أنــه مــن المهــم عــدم 
اإلفــراط فــي تناولــه، حيــث يظــن العديــد مــن األشــخاص أن اإلكثــار منــه يمكــن أن يســاعدهم علــى 

الشــفاء مــن الســكر نهائيــًا وهــذا األمــر غيــر صحيــح.
ويوصي األطباء بعدم تناول كمية أكبر من 250 ميلي جرام من مستخلص أوراق الكرفس في كل وجبة.

وقــت تنــاول الكرفــس لمريــض الســكر: يمكــن تنــاول الكرفــس فــي الوجبــات الرئيســية إال أن أفضــل 
ــي مســتويات  ــى التحكــم ف ــث أن هــذا يســاعد عل ــة، حي ــات بنحــو 30 دقيق ــل الوجب ــه هــو قب ــت لتناول وق

الســكر فــي الــدم خاصــًة فــي مرحلــة مــا قبــل الســكري التــي يجــب االهتمــام بالحميــة الغذائيــة بهــا.
أضــرار الكرفــس لمريــض الســكر: يمكــن أن يســبب اإلفــراط فــي تنــاول الكرفــس بعــض األعــراض الجانبيــة، 

كمــا يمكــن أن يعانــي الشــخص مــن حساســية تجــاه بعــض العناصــر الغذائيــة الموجــودة فــي الكرفــس.
ومن هذه األعراض الجانبية: ضيق في التنفس. التورم. القشعريرة.

ــراط  ــن دون إف ــة، لك ــة اليومي ــة الغذائي ــى الحمي ــه إل ــا ننصحــك بإضافت ــال فإنن ــًة للمق ــي نهاي وف
ــه مــن المهــم  ــا أن ــدر اإلمــكان، كم ــة ق ــا متكامل ــة جعله ــة ومحاول ــة الصحي ــة الغذائي ــزام بالحمي وااللت
الحصــول علــى رعايــة طبيــة فوريــة عنــد الشــعور بــأي مــن أعــراض الحساســية عنــد تنــاول الكرفــس.

ما هي أعراض سرطان الثدي وطرق 
عالجه والوقاية منه؟

يعتبــر ســرطان الثــدي أكثــر أنــواع الســرطانات شــيوعًا بيــن اإلنــاث. كمــا يعتبــر الســبب الرئيــس 
للوفــاة بالســرطان لــدى النســاء فــي بعــض دول العالــم، بالرغــم مــن تطــور العالجــات التــي تحــدّ مــن 

خطورتــه. ويبقــى الكشــف الــدوري الحــل األفضــل.
سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، مع أكثر من 2.2 مليون إصابة في العام 2020.

بحســب منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن امــرأة واحــدة مــن بيــن كل 12 امــرأة تقريبــًا، تصــاب 
بســرطان الثــدي. ســرطان الثــدي هــو الســبب األول للوفيــات الناجمــة عــن الســرطان فــي أوســاط 

ــام 2020. ــي الع ــًا ف ــرأة تقريب ــف ام ــت بســببه 685 أل ــد توفي ــم، وق ــي العال النســاء ف
يتجــاوز معــدل البقــاء علــى قيــد الحيــاة بعــد مضــي 5 ســنوات علــى اكتشــاف وعــالج ســرطان الثــدي، 90% فــي 

البلــدان المرتفعــة الدخــل، فــي حيــن ال تتعــدى النســبة 66% فــي الهنــد و40% فــي جنــوب أفريقيــا.
تُســجَّل أعلــى معــدالت الوفيــات الموحّــدة بحســب الســن مــن جــراء ســرطان الثــدي، فــي أفريقيــا 
وبولينيزيــا )مجموعــة كبيــرة مــن الجــزر فــي المحيــط الهــادي(. وتحــدث نصــف الوفيــات الناجمــة عــن 

ســرطان الثــدي فــي أوســاط النســاء دون ســن الـــ50 فــي أفريقيــا، جنــوب الصحــراء الكبــرى.
تعتبــر منظمــة الصحــة العالميــة، أنــه إذا سُــجل انخفــاض فــي معــدل الوفيــات بنســبة 2.5% ســنويًا فــي جميــع 

أنحــاء العالــم، سيتســنى تجنــب 2.5 مليــون حالــة وفــاة بســبب ســرطان الثــدي بيــن عامــي 2020 و2040. 
مــا هــو ســرطان الثــدي؟: ســرطان الثــدي هــو ورم خبيــث يتطــور فــي الغــدة الثدييــة. ويتكــون 
بســبب تغيــر فــي عمــل ونمــو الخاليــا المكونــة ألنســجة الثــدي، مــن دون القــدرة علــى الســيطرة عليــه، 

مــا يحولهــا إلــى خاليــا ســرطانية. فــي بعــض أنــواع الســرطان، هــذه الخاليـــا قــادرة علــى االنتشـــار.
علمًا أنه أحيانًا قد يكون الورم حميدًا وال خطورة فيه، وهذا ما يحدده الفحص والطبيب المختص.

ســرطان الثــدي يصيــب النســاء والرجــال، لكنــه أكثــر انتشــارًا بيــن النســاء منــه بيــن الرجــال )%1(. 
وبرنامــج عــالج ســرطان الثــدي لــدى الرجــال هــو نفســه لــدى النســاء.

ســرطان الثــدي ليــس مرضــًا ســاريًا أو معديــًا. وبحســب منظمــة الصحــة العالميــة، فإنــه خالفــًا لبعــض 
ــورم الحَُليْمــيّ البشــري  ــروس ال ــل عــدوى في ــدوى، مث ــا أســباب مرتبطــة بالع ــي له ــواع الســرطان الت أن
وســرطان عنــق الرحــم، ال توجــد عــدوى فيروســية أو جرثوميــة معروفــة مرتبطــة بتطــور ســرطان الثــدي.

مــا هــي أعــراض ســرطان الثــدي؟: عــادًة مــا يظهــر ســرطان الثــدي علــى شــكل كتلــة غيــر مؤلمــة، أو ســماكة فــي الثــدي. 
ومــن المهــم أن تستشــير النســاء اللواتــي يجــدن كتلــة غيــر طبيعيــة فــي الثــدي أخصائيــًا صحيــًا مــن دون تأخيــر، خاصــة إذا 

اســتمر وجــود الكتلــة ألكثــر مــن شــهر أو شــهرين، حتــى عندمــا ال يكــون هنــاك شــعور بــأي ألــم مرتبــط بهــا. 
ــة أو ســماكة فــي الثــدي. 2- تغييــر فــي حجــم الثــدي أو  تشــمل أعــراض ســرطان الثــدي علــى: 1- كتل
شــكله أو مظهــره. 3- ترصّــع أو احمــرار أو أي تبــدل آخــر فــي الجلــد. 4- تغييــر فــي مظهــر الحلمــة أو تغييــر فــي 

الجلــد المحيــط بالحلمــة )الهالــة(؛ أو حصــول التغيرييــن معــًا. 5- ظهــور إفــرازات غيــر طبيعيــة مــن الحلمــة.
ــدي،  ــي الث ــل ف ــور كت ــى ظه ــؤدي إل ــرة ت ــباب كثي ــاك أس ــدي: هن ــي الث ــل ف ــور الكت ــباب ظه أس
ومعظمهــا ليــس ســرطانًا. فمــا يصــل إلــى 90% مــن كتــل الثــدي ليســت ســرطانية. وتشــمل شــذوذات 
ــة والكيســات وحــاالت العــدوى.  ــة الليفي ــل األورام الغدي ــدة، مث ــل الحمي ــر الســرطانية الكت الثــدي غي
قــدّ يتخــذ ســرطان الثــدي أشــكااًل متعــددة، مــا يؤكــد أهميــة الفحــص الطبــي الكامــل. وينبغــي أن 
تخضــع النســاء اللواتــي يعانيــن مــن شــذوذات مســتمرة )تــدوم عــادًة أكثــر مــن شــهر( إلــى اختبــارات 
تشــخيصية تشــمل تصويــر الثــدي وفــي بعــض الحــاالت أخــذ عينــات مــن األنســجة )الخزعــة( 

لتحديــد مــا إذا كانــت الكتلــة خبيثــة )ســرطانية( أو حميــدة. 
مــن الممكــن أن تــؤدي الســرطانات فــي مرحلــة متقدمــة إلــى تــآكل الجلــد وتقرحــات، وليــس بالضــرورة أن 
تكــون مؤلمــة. وينبغــي أن تخضــع النســاء اللواتــي يعانيــن مــن جــروح فــي الثــدي ال تلتئــم إلــى فحــص الخزعــة. 
هــل ينتشــر ســرطان الثــدي؟: قــد ينتشــر ســرطان الثــدي إلــى أماكــن أخــرى فــي الجســم. كثيــرًا 
مــا يكــون الموضــع األول األكثــر شــيوعًا لالنتشــار، هــو العقــد الليمفاويــة تحــت الــذراع، رغــم إمكانيــة 

وجــود غــدد ليمفاويــة حاملــة للســرطان غيــر محسوســة.
مــع مــرور الوقــت، قــد تنتشــر الخاليــا الســرطانية إلــى أعضــاء أخــرى، منهــا الرئتــان والكبــد 
والدمــاغ والعظــام. وبمجــرد وصولهــا إلــى هــذه األماكــن، قــد تظهــر أعــراض جديــدة متصلــة بالســرطان 

ــم العظــام أو الصــداع. مثــل أل

الخميس 19 ربيع الثاني 1443 هـ ق 4 آذر 1400 هـ ش، 25 تشرين الثاني 2021مالعدد )10818( السنة الثانية واالربعون

ايران تحصد 5 ميداليات ملونة في بطولة العالم 
العسكرية للمصارعة الرومانية

حصــد المنتخــب العســكري االيرانــي للمصارعــة الرومانيــة 5 ميداليــات ملونــة )2 ذهبيــة و 2 فضيــة و 1 برونزيــة( 
ــة العالــم العســكرية للمصارعــة الرومانيــة )ســيزم( بنســختها الـــ 35 الجاريــة  فــي االوزان الخمســة االولــى ببطول

منافســاتها فــي طهــران.
وفــي ختــام اليــوم االول مــن 
جــرت  التــي  البطولــة  نــزاالت 
باســتاد  المغلقــة  القاعــة  فــي 
بطهــران  الرياضــي  »آزادي« 
الميداليــة  تقلــد  الثالثــاء، 
علــي  مــن  كل  الذهبيــة 
كغــم   55 وزن  فــي  نوربخــش 
فــي وزن 63  وايمــان محمــدي 
ــة  ــة الفضي ــرز الميدالي ــم واح كغ
ــي  كل مــن جمــال اســماعيلي ف

وزن 82 كغــم ومهــدي بالــي فــي وزن 97 كغــم، وحصــل علــى الميداليــة البرونزيــة اشــكان ســعادتي فــر فــي وزن 72 كغــم.
وفــي ختــام منافســات اليــوم االول تبــوأت ايــران وروســيا المركــز االول برصيــد 105 نقــاط لــكل منهمــا، 

حيــث حصلــت روســيا ايضــا علــى 2 ذهبيــة و 2 فضيــة و 1 برونزيــة.

فتحي نورين يعتزل ويرفض التطبيع 
والتخلي عن فلسطين

قــال البطــل الجزائــري، فتحــي نوريــن: إّن هنــاك تواطــؤًا فــي االتحــادات الدوليــة مــع »إســرائيل«، 
وخصوصــًا اتحــاد »الجــودو”.

وأكــد نوريــن، اعتزالــه اللعــب نهائيــًا، وذلــك علــى خلفيــة قــرار اللجنــة األولمبيــة بإيقافــه 10 أعــوام بعــد 
انســحابه ورفضــه مواجهــة 
نصــرًة  إســرائيلي  العــٍب 
لفلســطين فــي أولمبيــاد 

.”2020 »طوكيــو 
فــي  نوريــن،  وقــال 
صحافيــة:  تصريحــاتٍ 
قــررت اعتــزال اللعبــة بعــد 
المُقــدَّم،  الطعــن  رفــض 
 10 لمــدة  عقوبتــي  وبقــاء 

هــي”. كمــا  ســنوات 
أنّــه  نوريــن  وأوضــح 

»غيــر نــادم علــى مــا فعلــه«، مضيفــًا »لــو عاقبونــي 100 ســنة، ولــو خرجــت روحــي عــن جســدي، فهــذه قضيتنــا، 
ــطين”. ــة فلس ــة وقضي ــا العادل ــن القضاي ــع ع ــأبقى أداف ــرف. وس ــادئ وش ــة مب قضي

وتابــع »أعلــم بــأّن االتحــادات الدوليــة تتواطــأ دائمــًا مــع اإلرهــاب الصهيونــي، وخصوصــًا االتحــاد الدولــي 
للجــودو. ولعــّل خيــر دليــل هــو بقــاء عقوبتــي كمــا هــي حتــى بعــد التقــدم بالطعــن”.

وأشــار نوريــن إلــى أنــه موجــود حاليــًا فــي مدينتــه وهــران فــي الجزائــر، ويتجــه إلــى التدريــب واإلشــراف 
علــى نــادٍ رياضي.

وأعلنــت اللجنــة األولمبيــة الدوليــة، فــي أيلول/ســبتمبر الماضــي، إيقــاف البطــل الجزائــري فتحــي نوريــن، ومدربــه 
عمــار بــن يخلــف، بعــد انســحابه مــن أولمبيــاد »طوكيــو 2020«، مــن أجــل تفــادي مواجهــة العــب إســرائيلي.

وطعــن نوريــن فــي العقوبــة. وشــهد انســحاب نوريــن مــن المنافســات دعمــًا كبيــرًا فــي وســائل 
االجتماعــي. التواصــل 

ــة  ــي العاصم ــي أقيمــت ف ــم للجــودو، والت ــة العال ــن بطول ــام 2019 م ــي ع ــن انســحب ف ــر أّن نوري يُذَك
ــًا إســرائيليًا. ــه العب ــي ال يواج ــع، وك ــو، رفضــًا للتطبي ــة طوكي الياباني

»ماوريتسيو رونالدو« جديد يونايتد؟
قالــت صحيفــة »ذا دايلــي ميــرور«: ان أبــرز العبــي مانشســتر يونايتــد يريــدون أن يصبــح ماوريتســيو 

بوكيتينــو مدربــًا لفريقهــم.
ويســعى مانشســتر يونايتــد اإلنكليــزي لتعييــن مــدرب جديــد لفريقــه بعــد إقالتــه النروجــي أولــي غونــار 

سولسكاير.
ويقــود الفريــق حاليــًا 
مايــكل  الســابق  العبــه 
لحيــن  مؤقتــًا  كاريــك 
جديــد. مــدرب  اختيــار 

وقــاد كاريــك يونايتــد 
فياريــال  علــى  للفــوز 
 ،0-2 بنتيجــة  اإلســباني 
فــي دوري أبطــال أوروبــا.
تقاريــر  وتحدثــت 
صحفيــة عــن العديــد مــن 
المدربيــن المرشــحين لتدريــب يونايتــد، لكــن بحســب صحيفــة »ذا دايلــي ميــرور« اإلنكليزيــة، فــإن أبــرز 

ليونايتــد. مدربــًا  بوكيتينــو  ماوريتســيو  األرجنتينــي  يصبــح  أن  يريــدون  الفريــق  العبــي 
ويقــود بوكيتينــو حاليــًا فريــق باريــس ســان جيرمــان الفرنســي وســبق لــه تدريــب توتنهــام فــي 

»البريمييرليــغ«.
ويــرى هــؤالء الالعبــون، بحســب الصحيفــة، أن وصــول بوكيتينــو ســيكون لــه تأثيــره كمــا كان الحــال 

مــع وصــول النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو إلــى فريقهــم.

ماذا قال تشافي بعد التعادل وعن مباراة 
بايرن ميونيخ؟

تحــدث تشــافي هرنانديــز، مــدرب برشــلونة اإلســباني، عــن تعــادل فريقــه أمــام ضيفــه بنفيــكا البرتغالــي مــن دون 
أهــداف، فــي ملعــب »كامــب نــو«، فــي الجولــة الخامســة مــن دور المجموعــات فــي دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم.

بقــي  التعــادل  وبهــذا 
المركــز  فــي  »البرســا« 
بـــ  المجموعــة  فــي  الثانــي 
7 نقــاط قبــل مباراتــه فــي 
الجولــة األخيــرة أمــام بايــرن 
والــذي  المتصــدر  ميونيــخ 
حســم تأهلــه، فيمــا يتواجــد 
ــث  ــز الثال ــي المرك ــكا ف بنفي
فــي  ويلعــب  نقــاط   5 بـــ 
الجولــة المقبلــة أمــام دينامــو 
األخيــر. األوكرانــي  كييــف 

وقــال تشــافي فــي المؤتمــر الصحفــي بعــد المبــاراة: »لقــد لعبنــا مبــاراة كبيــرة رغــم التعــادل مــن دون أهــداف. 
لعبنــا المبــاراة التــي يجــب أن نلعبهــا، كنــا متفوقيــن علــى بنفيــكا ولــم يكــن ينقصنــا ســوى التســجيل”.

وأضــاف تشــافي: »لــو ســجلنا، لكنــا اآلن نتحــدث عــن مبــاراة كبيــرة. لكنهــا ليســت نتيجــة جيــدة لنــا، ألننــا لــم نســجل. 
ســجلنا هدفــًا واحــداً فــي مباراتَيــن مــن ركلــة جــزاء )أمــام إســبانيول فــي »الليغــا«(، لــذا يجــب أن نطــور هــذا الجانــب”.

وتابــع تشــافي قائــاًل: »ســننتقل فــي المبــاراة المقبلــة إلــى ميونيــخ ويجــب أن نفــوز. نحــن برشــلونة. 
ســنحاول الفــوز هنــاك لنتأهــل«.

فوز يونايتد ويوفنتوس وخسارة برشلونة 
وبايرن ميونيخ

فــازت فــرق مانشســتر يونايتــد ويوفنتــوس وإشــبيلية فيمــا خســرت فــرق برشــلونة وبايــرن ميونيــخ 
وتشلســي فــي دوري أبطــال أوروبــا للشــباب.

ــة الخامســة مــن  ــي الجول ــي بنتيجــة 0-3، ف ــكا البرتغال ــه بنفي ــام ضيف وخســر برشــلونة اإلســباني أم
ــدم. ــرة الق ــي ك ــا للشــباب ف ــي دوري أبطــال أوروب منافســات المجموعــة الخامســة ف

كذلك خسر بايرن ميونيخ األلماني أمام مضيفه دينامو كييف األوكراني بنتيجة 2-1.
ويتصــدر دينامــو كييــف ترتيــب المجموعــة بـــ 13 نقطــة مقابــل 12 نقطــة لبنفيــكا الثانــي و4 نقــاط 

ــا  ــث، بينم ــلونة الثال لبرش
يحــل بايــرن ميونيــخ رابعــًا 

ــاط. مــن دون نق
المجموعــة  وفــي 
السادســة، فــاز مانشســتر 
اإلنكليــزي  يونايتــد 
فياريــال  مضيفــه  علــى 
 ،1-2 بنتيجــة  اإلســباني 
كمــا فــاز أتاالنتــا اإليطالــي 
ــز  ــغ بوي ــه يون ــى مضيف عل
السويســري بنتيجــة 2-3.

ويتصدر يونايتد ترتيب المجموعة بـ 12 نقطة مقابل 10 نقاط لفياريال الثاني.
وفــي المجموعــة الســابعة، فــاز إشــبيلية اإلســباني علــى ضيفــه فولفســبورغ األلمانــي بنتيجــة 2-0، وليــل 

الفرنســي علــى ضيفــه ســالزبورغ النمســاوي بنتيجــة 0-1.
ويتصدر إشبيلية ترتيب المجموعة بـ 11 نقطة، مقابل 9 نقاط لسالزبورغ الثاني.

ــزي بنتيجــة 1-3،  ــه تشلســي اإلنكلي ــى مضيف ــي عل ــوس اإليطال ــاز يوفنت ــة، ف ــة الثامن ــي المجموع وف
ــو الســويدي بنتيجــة 3-1 أيضــًا. ــه مالم ــى مضيف ــت ســان بطرســبورغ الروســي عل وزيني

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة بـ 13 نقطة، مقابل 9 نقاط لتشلسي الثاني.

هذا ما قاله غوارديوال عن ميسي 
قبل مباراة القمة

تواجــه مجــددًا فــي هــذه المبــاراة النجــم األرجنتينــي ليونيــل ميســي، العــب ســان جيرمــان، واإلســباني 
جوســيب غوارديــوال، مــدرب مانشســتر ســيتي، بعــد أن كانــا ســويًا فــي برشــلونة اإلســباني وقــادا الفريــق 

للكثيــر مــن اإلنجــازات.
فــي  غوارديــوال  وقــال 
مؤتمــر صحفــي قبــل المبــاراة: 
»ميســي؟ مــن الصعــب دائمــًا 
عندمــا  أحيانــًا،  مواجهتــه. 
تكــون لديــه الكــرة، ال تعلمــون 

ســيفعل”. مــاذا 
أمــا عــن الثالثــي ميســي 
والبرازيلــي نيمــار الفرنســي 
كيليــان مبابــي باإلضافــة إلــى 
ــا،  ــي أنخــل دي ماري األرجنتين

ــم، لكــن األربعــة يلعبــون فــي  ــه أن يكــون نجمــًا فــي أي فريــق فــي العال فقــال غوارديــوال: »كل العــب مــن هــؤالء يمكن
الفريــق ذاتــه. إننــي مســرور ألن ميســي ال يــزال يلعــب، وفــي هــذا المســتوى أيضــًا«. إثارة كبيرة بين يونغ بويز وأتاالنتا

تعــادل يونــغ بويــز السويســري، أمــام ضيفــه أتاالنتــا اإليطالــي، الثالثــاء، بثالثــة أهــداف فــي مُقابــل ثالثــة، ضمــن 
منافســات الجولــة الخامســة 
فــي  المجموعــات  دور  مــن 

دوري أبطــال أوروبــا.
زاباتــا  دوفــان  وافتتــح 
التســجيل  أتاالنتــا  مهاجــم 
ــة العاشــرة، وأدرك  ــي الدقيق ف
ــادل  جــوردان سيباتشــيو التع
فــي الدقيقــة الـــ39، لينتهــي 

.1-1( األول  )الشــوط 
الثانــي،  الشــوط  وفــي 
شــهدت المبــاراة إثــارة كبيــرة، 
بحيــث تقــدم أتاالنتــا مجــددًا عبــر خوســيه لويــس بالومينــو )د 51(، ليــدرك فنســنت ســيرو التعــادل )د 81(، وأضــاف زميلــه 

ســيلفان هيفتــي هــدف التقــدم )د 84(، ليعــود لويــس مورييــل ويســجل التعــادل )د 88(، ولينتهــي اللقــاء) 3-3.(
ــذي خســر مــن مانشســتر  ــال ال ــف فياري ــث، خل ــز الثال ــي المرك ــاط ف ــى 6 نق ــده إل ــا رصي ــع أتاالنت ورف

ــاط. ــد 4 نق ــة السادســة برصي ــز المجموع ــغ بوي ــل يون ــد، وتذيّ يونايت

تشيلسي يضرب يوفنتوس برباعية
ــع زينيــت ســانت بطرســبرغ،  ــادل م ــدور الـــ16، ومالمــو يتع ــوس ويتأهــل ل ــى يوفنت ــاز تشيلســي عل ف

ــا. ــال أوروب ــي دوري أبط ــات ف ــن دور المجموع ــة م ــة الخامس ــات الجول ــن منافس ضم
ــاء، بأربعــة أهــداف فــي مُقابــل  ــي، الثالث ــى ضيفــه يوفنتــوس اإليطال ــرًا عل ــوزًا كبي ــزي ف ــق تشيلســي اإلنكلي وحّق
الشــيء، فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا ضمــن منافســات الجولــة الخامســة مــن دور المجموعــات فــي دوري أبطــال أوروبــا.

وافتتح تريفوه تشالوباه التسجيل في الدقيقة الـ25، لينتهي )الشوط األول )0-1.
وفــي الشــوط الثانــي، ســجّل تشيلســي ثالثيــة، عبــر كل مــن: رييــس جيمــس )د 56(، كالوم هودســون 

أودوي )د 58(، وتيمــو فيرنــر )د 90+5(، لينتهــي )اللقــاء )0-4
ور فع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، وخلفه يوفنتوس بعدد النقاط نفسه.

وضمــن منافســات المجموعــة نفســها، تعــادل مالمــو الســويدي مــع ضيفــه زينيــت ســانت بطرســبرغ، 
بهــدف فــي مُقابــل هــدف.

وافتتــح ســورين ريكــس التســجيل لمالمــو فــي الدقيقــة الـــ28، الــذي أصبــح أول العــب يُســجل 
لمصلحــة مالمــو فــي دوري أبطــال أوروبــا منــذ عــام 2015.

ــر ياروســالف راكيتســكي مــن  ــرة عب فــي الشــوط الثانــي، أدرك زينيــت التعــادل فــي اللحظــات األخي
ــة جــزاء )د 2+90(. ضرب

ورفع زينيت رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وتذيّل مالمو الترتيب برصيد نقطة واحدة.


