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القرعة تضع ايران بمجموعة سهلة في بطولة آسيا للكرة 
الشاطئية 2017

أوقعــت قرعــة بطولــة آســيا للكــرة الشــاطئية 2017 منتخــب ايــران ضمــن المجموعــة االولــى إلــى جانــب 
البحريــن والصيــن وماليزيــا وأفغانســتان.

جــاء ذلــك فــي ســحب القرعــة الــذي أقيــم يــوم الثالثــاء فــي مقــر االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم بالعاصمــة 
الماليزيــة كوااللمبور.

وســوف تقــام منافســات 
ــواال  ــة ك ــي مدين ــة ف البطول
تيرنغانــو الماليزيــة، وذلــك 
ــى 11  ــرة مــن 4 إل خــالل الفت

ــل. ــارس المقب آذار/م
ترتيــب  وجــاء 
كالتالــي: المجموعــات 
األولــى:  المجموعــة   -
الصيــن،  البحريــن،  إيــران، 

أفغانســتان. ماليزيــا، 
الثانيــة:  المجموعــة   -

تايالنــد. أوزبكســتان،  لبنــان،  اللقــب(،  حامــل   ( عُمــان 
- المجموعة الثالثة: اليابان )الوصيف(، اإلمارات، العراق، قطر.

ــق  ــب أفضــل فري ــى جان ــة، إل ــي كل مجموع ــز األول ف ــي صاحــب المرك ــل النهائ ــدور قب ــى ال ــل إل ويتأه
ــالث. ــات الث ــي المجموع ــي ف ــز الثان ــى المرك يحصــل عل

وســوف تحصــل أول ثــالث منتخبــات فــي البطولــة علــى بطاقــات المشــاركة فــي نهائيــات كأس العالــم 
للكــرة الشــاطئية 2017 التــي تبــدأ فــي جــزر الباهامــا فــي شــهر نيســان/أبريل المقبــل.

يذكــر أن منتخــب ايــران قــد أحــرز مركــز الوصافــة ببطولــة كأس القــارات للكــرة الشــاطئية فــي دبــي بعــد 
خســارته المبــاراة النهائيــة امــام البرازيــل فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016.

وحافــظ منتخــب ايــران علــى المركــز الخامــس فــي التصنيــف العالمــي لالتحــاد الدولــي للكــرة الشــاطئية 
لشــهر ديســمبر/كانون االول 2016.

كورتوا يلمح برغبته في العودة لمدريد
أكــد البلجيكــي تيبــو كورتــوا، حــارس مرمــى فريــق تشيلســي اإلنجليــزي، أنــه لــن يعيــش فــي مدينــة 

لنــدن، فــي المســتقبل، مفضــال العيــش فــي مدينــة مدريــد اإلســبانية.
تقاريــر  وأشــارت 
الفتــرة  خــالل  صحفيــة، 
ســعي  إلــى  الماضيــة، 
الســتعادة  مدريــد  أتلتيكــو 
خــالل  كورتــوا  خدمــات 
باإلضافــة  المقبلــة،  الفتــرة 
لوجــود اهتمــام كبيــر مــن 
بالتعاقــد  مدريــد،  ريــال 
الصيــف  البلجيكــي،  مــع 

. لمقبــل ا
اإليطالــي  وشــدد 
أنطونيــو كونتــي المديــر الفنــي للبلــوز، رفضــه التــام التفريــط فــي كورتــوا خــالل الفتــرة الحاليــة، بســبب كونــه 

اللندنــي. للفريــق  الرئيســية  األعمــدة  أحــد 
وقــال كورتــوا، خــالل تصريحاتــه لموقــع ناديــه الرســمي: »أحــب الحيــاة فــي مدريــد، وســأقوم بذلــك حيــن 

أنهــي مســيرتي فــي كــرة القــدم«.
وتابــع: »فــي الحقيقــة، أحتــرم المدينــة والفــن المعمــاري، حيــن كنــت العبًــا فــي أتلتيكــو مدريــد، وإذا لــم 

أعــش فــي مدريــد، قــد أنتقــل إلــى مدينــة لــوس أنجلــوس األمريكيــة«.

رينو تنفصل عن مدير فريقها في فورموال 1
امــس  رينــو،  أعلنــت 
عــن  انفصالهــا  األربعــاء، 
رئيــس  فاســير،  فريدريــك 
المنافــس ببطولــة  فريقهــا 
ــوال 1  ــم لســباقات فورم العال

للســيارات.
وقالــت شــركة صناعــة 
ــي  الســيارات الفرنســية، الت
فريــق  علــى  اســتحوذت 
لوتــس المتراجــع فــي نهايــة 
2015، واحتــل فريقهــا الجديــد 

المركــز التاســع بيــن 11 فريًقــا، العــام الماضــي، إن االنفصــال تــم بالتراضــي.
وأضافــت فــي بيــان »يظــل الطرفــان ملتزمــان باالحتفــاظ بعالقــة العمــل الجيــدة التــي جمعتهمــا، ومــن 

المتوقــع أن يأخــذ ذلــك شــكاًل جديــدًا فــي وقــت مــا بالمســتقبل«.
ــو،  ــي رين ــي إدارة قطــاع الســباقات ف ــول، ف ــر ســيريل ابيتب ــروم ســتول، والمدي وسيســتمر الرئيــس جي

ــر. ــون بالم ــي جولي ــرج، والبريطان ــو هالكنب ــي نيك ــذي يضــم الســائقين األلمان ــوال 1، ال ــق فورم وفري

هاردن يسجل 40 نقطة ويقود روكتس لفوز مثير 
في دوري السلة األمريكي

ســجل جيمــس هــاردن 40 نقطــة وواصــل التألــق هــذا الموســم ليفــوز هيوســتون روكتــس 121-114 علــى 
تشــارلوت هورنتــس فــي دوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن يــوم الثالثــاء.

كمــا اســتحوذ هــاردن علــى 15 كــرة مرتــدة ومــرر عشــر كــرات حاســمة ليحقــق بذلــك ثالثــة أرقــام مزدوجــة 
للمــرة 11 خــالل الموســم الجــاري.

وتقــدم روكتــس 108-90 بعــد رميــة ثالثيــة مــن كــوري برويــر قبــل أكثــر بقليــل مــن ثمانــي دقائــق علــى 
نهايــة المبــاراة.

لكــن هورنتــس انتفــض بشــكل غيــر متوقــع وســجل 21 نقطــة مقابــل نقطتيــن فقــط لروكتــس ليتقــدم 
.110-111

ونجــح روكتــس فــي اللحظــات األخيــرة بفضــل تألــق هــاردن فــي اســتعادة التقــدم والفــوز بفــارق ســبع 
نقــاط.

ــث  ــورز ثال ــو رابت ــب تورونت ــع وســجل 41 نقطــة ليتجن ــروزان بشــكل رائ ــار دي ــر ديم ــاء آخــر ظه ــي لق وف
ــى بوســطن ســيلتيكس. ــوز 114-106 عل ــي ويف ــى التوال ــة عل هزيم

ــة  ــة ناجح ــتكمل انتفاض ــاط ليس ــع نق ــل أرب ــة مقاب ــر 19 نقط ــع األخي ــير الرب ــالل س ــورز خ ــجل رابت وس
ــيلتيكس. ــة لس ــارات متتالي ــة انتص ــن أربع ــلة م ــي سلس ــوز وينه ــى ف ــره إل ــل تأخ بتحوي

مورينيو يؤكد قرب خروج شنايدرلين من يونايتد
ــدرب مانشســتر  ــد م أك
اإلنكليــزي،  يونايتــد 
البرتغالــي جوزيــه مورينيــو، 
أن العــب وســطه الفرنســي 
شــنايدرلين  مورغــان 
يقتــرب مــن االنتقــال إلــى 

إيفرتــون.
فــي  مورينيــو  وقــال 
بعــد  صحافيــة  تصريحــات 
هــال  علــى  فريقــه  فــوز 
ذهــاب  فــي   )0-2( ســيتي 

نصــف نهائــي كأس رابطــة األنديــة اإلنكليزيــة مســاء الثالثــاء، أن نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي مانشســتر 
منجــزة. شــبه  باتــت  شــنايدرلين  صفقــة  بــان  أبلغــه  وودوورد  اد 

وأضاف »مورغان على الغالب ذاهب إلى إيفرتون«.
وبحســب تقاريــر لوســائل إعــالم إنكليزيــة، وافــق يونايتــد علــى بيــع العبــه الدولــي الفرنســي )27 عامــًا(، 
مقابــل 22 مليــون جنيــه اســترليني، علمــًا أنــه انضــم إليــه فــي 2015 قادمــًا مــن ســاوثهامبتون مقابــل 25 مليــون 

جنيــه، خــالل عهــد المــدرب الســابق ليونايتــد الهولنــدي لويــس فــان غــال.
ومنــذ تســلم مورينيــو مهامــه علــى رأس الجهــاز التدريبــي ليونايتــد فــي صيــف 2016، شــارك شــنايدرلين 

بشــكل محــدود مــع الفريــق.
وكان مورينيــو أكــد فــي تصريحــات األســبوع الماضــي، تجميــد مشــاركة شــنايدرلين والالعــب الهولنــدي 
ممفيــس ديبــاي الــذي لــم يشــارك أيضــًا بشــكل منتظــم منــذ تولــي البرتغالــي مهامــه، لحيــن البــت بمســألة 

انتقالهما.

كولشرايبر يبلغ ربع نهائي بطولة سيدني للتنس
صعــد األلمانــي فيليــب كولشــرايبر إلــى دور الثمانيــة ببطولــة ســيدني األســترالية للتنــس بعدمــا تغلــب 

المصنــف الخامــس فــي البطولــة علــى األســترالي جــوردن تومســون 7-5 و6-4 امــس األربعــاء.
ــو  وأطــاح اإلســباني بابل
باأللمانــي  بوســتا  كارينــو 
ــن  ــف م ــا زفيري ــر ميش اآلخ
البطولــة حيــث تغلــب عليــه 

و3-6. و6-7   6-  3
مباراتيــن  وفــي 
أخرييــن بالــدور الثانــي، فــاز 
األوروغويانــي بابلــو كيفــاس 
فــي  الثانــي  المصنــف 
الفرنســي  علــى  البطولــة 
ــو 6-4 و2-6 و2-6  ــوال ماه نيك

.4 و6-  و6-3   1-6 بارتــون  ماتيــو  األســترالي  علــى  لوكســمبورغ  مــن  مولــر  وجيــل 

كأس الرابطة الفرنسية.. نانسي وموناكو يبلغان نصف النهائي
تأهل موناكو ونانسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

بلــغ موناكــو الــدور نصــف النهائــي مــن مســابقة كأس الرابطــة الفرنســية بفضــل الــركالت الترجيحيــة 
)4-3( علــى حســاب مضيفــه سوشــو.

ــركالت »الحــظ«  ــكام ل ــم االحت ــن ليت ــن الفريقي ــي 1-1 بي ــادل اإليجاب ــي انتهــى بالتع ــت األصل وكان الوق
التــي رجحــت كفــة فريــق اإلمــارة.

وافتتح فانيفا أندرياتسيما النتيجة لسوشو )16( في حين أدرك جواو موتينيو التعادل للضيوف )83(. 
كما صعد نانسي للمربع الذهبي لكأس الرابطة الفرنسية بعد فوزه على مضيفه نانت 2-صفر.

وتقــدّم ماوريــس جونيــو دالــي بهــدف لنانســي فــي الدقيقــة 31 ثــم أضــاف جوفــري كوفــو الهــدف الثانــي 
فــي الدقيقــة 45.

أوسكار يحدد شرطا ليصبح الدوري الصيني منافسا للبريمييرليج
يؤمــن البرازيلــي أوســكار العــب تشيلســي الســابق وشــنغهاي ســيبج الحالــي، أن الــدوري الصينــي قــادر 
ــم كــرة  ــرة فــي عال ــد مــن األســماء الكبي ــه العدي ــت إلي ــدوري اإلنجليــزي، إذا مــا انتقل ــى منافســة ال بقــوة عل

القــدم.
وقــال أوســكار لشــبكة »ســكاي ســبورتس«: إذا اســتمروا فــي الصيــن علــى نفــس المنــوال، ربمــا 

يســتطيعون منافســة الــدوري اإلنجليــزي، هــم يمتلكــون العديــد مــن المشــاريع الجيــدة«.
وتابــع أوســكار: »بالطبــع الــدوري اإلنجليــزي يمتلــك الالعبيــن األعلــى مســتوى فــي العالــم، ولكــن 

الصينييــن جيــدون للغايــة. هــم يســاعدون الالعبيــن الجــدد كثيــرا، وأتمنــى أن يواصلــوا«.
وأضــاف صاحــب الـــ25 عامــا »االنتقــال لشــنغهاي كان جيــدا بالنســبة لي وبالنســبة لتشيلســي، وبالنســبة 

لشــنغهاي، وأنــا ســعيد للغايــة بالقــدوم إلــى الــدوري الصينــي«.
وأتــم أوســكار: »األنديــة الصينيــة تنفــق الكثيــر مــن األمــوال الســتقدام الالعبيــن وجعــل المســابقة أقــوى. 

لقــد قدمــوا لــي عرضــا وأنــا ســعيد للغايــة بالقــدوم هنــا«.
يذكــر أن نــادي شــنغهاي ســيبج ضــم أوســكار مــن تشيلســي مقابــل 60 مليــون جنيــه إســترليني، كمــا 

يحصــل الالعــب علــى راتــب أســبوعي يصــل إلــى 400 ألــف جنيــه إســترليني.

إلغاء المرحلة التاسعة من رالي داكار
داكار  رالــي  منظمــو  قــرّر 
مــن  التاســعة  المرحلــة  إلغــاء 
مقــرر  كان  والتــي  الســباق، 
بيــن  األربعــاء  امــس  إقامتهــا 
مدينتــي ســالتا وتشيليســيتو 
فــي األرجنتيــن بســبب البــرك 
الطينيــة الكثيفــة، التــي خلفتهــا 

األمطــار فــي هــذه المنطقــة.
إلــى  المنظمــون  واضطــر 
فــي  الســباق  مســار  تغييــر 

الثالثــاء. الثامنــة  مرحلتــه 
وقالــت الشــركة المنظمــة لرالــي داكار فــي بيــان لهــا: »بعــض الســيارات لــم تتمّكــن مــن التحــرك فــي 
هــذا المســار، ولهــذا فــإن المرحلــة المقبلــة ســتقتصر علــى تجميــع الســيارات ووســائل النقــل المختلفــة فــي 

مدينــة تشيليســيتو مــن أجــل اســتكمال المنافســات وبــدء المرحلــة العاشــرة مــن هنــاك«.
وأســفر اختيــار مســار بديــل إلــى إطالــة مســافة الســباق فــي المرحلــة الثامنــة إلــى 200 كيلــو متــر إضافيــة، 

ممــا أدى تأخــر وصــول المتنافســين وبعــض مــن ســيارات المســاعدة والدعــم إلــى المحطــة األخيــرة.
وتعتبــر هــذه المرحلــة هــي الثانيــة، التــي تلغــى  فــي رالــي داكار للعــام الجــاري، والــذي يبلــغ طــول 
مســاراته تســعة أالف كيلومتــر بيــن باراغــواي وبوليفيــا واألرجنتيــن، حتــى يصــل محطتــه األخيــر فــي 

العاصمــة األرجنتينيــة بوينــس آيــرس يــوم الســبت المقبــل.

ز بين نزلة البرد واإلنفلونزا؟ كيف تميِّ
يمكــن أن تصــاب بنزلــة مــن البــرد أو اإلنفلونــزا، دون أن تتمكــن مــن التفريــق بينهمــا. فــي المقابــل، 
مــن المرجّــح أن يكــون التمييــز بيــن هذيــن المرضيــن المختلفيــن، أمــرًا حاســمًا مــن شــأنه أن يســهّل 

عمليــة عــالج وشــفاء المريــض.
ووفقــًا لمــا جــاء فــي تقاريــر وكالــة »مراكــز الوقايــة ومكافحــة األمــراض«، فإنــه يصعــب التفريــق بيــن 
نزلــة البــرد واإلنفلونــزا. وعلــى الرغــم مــن أنهمــا يتشــاركان فــي العديــد مــن الخصائــص، إال أن اإلنفلونــزا 

أســوأ بكثيــر مــن نزلــة البــرد وتعتبــر أعراضهــا أكثــر حــدة.
•    أعراض اإلنفلونزا

نذكــر أن المريــض يصــاب أواًل بالحمــى، ويشــعر بالقشــعريرة، ويبــدأ بالســعال، ويشــتكي مــن التهــاب 
حلــق، وســيالن األنــف. كمــا أنــه يمكــن أن تتســبب اإلنفلونــزا فــي آالم فــي الجســم وصــداع وتعــب.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه يمكــن أن تتســبب اإلنفلونــزا فــي مضاعفات صحيــة خطيرة، مثــل االلتهابات 
وااللتهابــات  الرئويــة 
البكتيريــة، وااللتهابــات 
ــب أو  ــب القل ــي تصي الت
ذوي  أن  كمــا  الدمــاغ. 
أو  الضعيفــة،  المناعــة 
مــن  يعانــون  الذيــن 
ــة،  ــراض أخــرى مزمن أم
هــم أكثــر قابليــة للتأثــر 
المضاعفــات  بهــذه 

وااللتهابــات.
وفــي هــذا الســياق، 

ــروس  ــدوى في ــة بع ــؤدي اإلصاب ــن أن ت ــه »يمك ــن أن ــا م ــة منه ــراض والوقاي ــز مكافحــة األم تحــذر مراك
ــات شــديدة فــي الجســم، كمــا يمكــن  ــة بالتهاب ــزا التــي تصيــب الجهــاز التنفســي، إلــى اإلصاب اإلنفلون
أن تــؤدي حتــى إلــى اإلصابــة بتعفــن فــي الــدم. وعمومــًا، يمكــن أن تُشــّكل تهديــدًا خطيــرًا علــى حيــاة 

اإلنســان«.
كمــا أضافــت هــذه المراكــز أنــه »باإلمــكان أن تســاهم اإلنفلونــزا فــي تدهــور صحــة األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن أمــراض مزمنــة«. وعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن تــزداد نوبــات الربــو، بســبب هــذا المــرض، 
بالنســبة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن هــذا المــرض. وفــي كثيــر مــن األحيــان، قــد تــؤدي اإلنفلونــزا، 

أيضــًا، إلــى القــيء والتســبب باإلســهال لألطفــال الصغــار.
وفــي هــذا الصــدد، تقــول هيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة البريطانيــة إنــه »مــن المرجــح أن تــؤدي 
الحمــى، والتعــب، وآالم فــي العضــالت، وســيالن فــي األنــف والعطــس، إلــى مــرض األنفلونــزا. ولذلــك 

يجــب أن نــدرك أن هــذه األعــراض يمكــن أن تصيــب المريــض إمــا بنزلــة بــرد أو باإلنفلونــزا«.
وعمومــًا، تعتبــر اآلالم التــي تصاحــب مريــض اإلنفلونــزا، مــن الدالئــل التــي تؤكــد علــى أن »جســمك 
يفــرز المــواد الكيميائيــة التــي ستســاعد األجســام المضــادة أو كريــات الــدم البيضــاء علــى محاربــة 

ــدوى«. الع
ومع ذلك، يجب عليك القلق في حالة كانت هذه اآلالم ال تطاق.

ومن العالمات األخرى الدالة على المرض، هي الفترة التي تمتدّ خاللها أعراض هذا المرض.
وفــي هــذا اإلطــار، وضّحــت مجلــة »ســاينتفك« األميركيــة أن نــزالت البــرد واإلنفلونــزا تدومــان عــادة 
لمــدة قــد تتــراوح بيــن ســبعة وعشــرة أيــام، لكــن مــن المحتمــل أن تصــل فتــرة اإلصابــة بهــا فــي بعــض 
األحيــان إلــى ثالثــة أو أربعــة أســابيع. ويفســر ذلــك بأنــه »مــن المرجــح أن يكــون جســمك قــد تخلــص 

مــن الفيــروس، لكنــه لــم يتخلــص كليــًا مــن أعراضــه«.
ــى حــدة، حتــى  ــة باألعــراض المختلفــة الخاصــة بــكل مــرض عل ــى دراي ومــن المهــم، أن نكــون عل
نتمكــن مــن تشــخيص مرضنــا. كمــا أنــه مــن المحبــذ توخــي التدابيــر الوقائيــة الالزمــة لتجنــب اإلصابــة 
بــأي منهمــا. وعمومــا، يمكنــك حمايــة نفســك مــن خــالل المواظبــة علــى غســل يديــك، باإلضافــة إلــى 

ضــرورة اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر الوقائيــة األخــرى.

لماذا يجد البعض صعوبًة في أن يصير الئقًا بدنيًا؟
تحــدث هــذه المشــكلة للجميــع، حتــى أفضــل مــن تتخيّلهــم. إذ نبــدأ العــام الجديــد بنيّــة الذهــاب 
ألداء  الجيــم  إلــى 
نــوع  مــن  تمرينــات 
أن  متمنّييــن  جديــد، 
ــج  ــن نتائ ــك ع ــر ذل يثم
مضــيّ  وبعــد  أفضــل. 
عــدة أســابيع نكتشــف 
مازالــت  أجســادنا  أن 
كانــت  كمــا  مترهّلــة 

البدايــة. فــي 
أحــد  يشــير 
ــى  ــة إل البحــوث الحديث
ــات  ــر التمرين ــرون تأثي ــن ال ي ــم الذي ــك ه ــر مســتجيبين«، وأولئ ــون »غي ــد يك ــؤالء األشــخاص ق أن ه
 Daily ــى أكمــل وجــه، بحســب صحيفــة ــات عل ــك التمرين ــى أجســادهم، حتــى وإن أدّوا تل واضحــًا عل

البريطانيــة.   Mail
وقــد تابــع خبــراء علــم الحركــة )حركــة األجســام( فــي جامعــة كوينــز بكنــدا مجموعــات مختلفــة مــن 

مرتــادي الجمنازيــوم لدراســة تلــك الظاهــرة.
انقســمت المجموعــة محــل الدراســة بيــن طريقتيــن للتمريــن: إمــا تماريــن تحمُّــل )متصلــة طويلــة 

المــدى( أو تماريــن فتــرات )ســريعة ومتقطعــة بكثافــة عاليــة(.
اكتشف الخبراء أن بعض الناس يمارسون التمارين دون أي أخطاء ومع ذلك دون أي نتائج.

وقــد أرجعــوا الســبب إلــى حقيقــة أن كل جســد يحتــاج إلــى عنايــة وتعامــل خــاص بــه، أكثــر ممــا قــد 
يتخيّلــه البعــض.

يــرى ماكــس زيمــر، مــدرّب شــخصي فــي نــادي نيويــورك هيلــث أنــد راكيــت كلــوب، أن المشــكلة 
الرئيســية تكمــن فــي أن النــاس ال يضعــون أهدافــًا عنــد ذهابهــم إلــى الجيــم؛ لــذا ال يســتطيعون قيــاس 

مــا إذا كانــوا يحــرزون تقدّمــًا أم ال.
»إن لم تكن تتابع ما أحرزت من تقدّم، فاعلم أنّك لست على الطريق الصحيح«.

وأضــاف »غالبــًا ال يضــع النــاس برامــج تدريجيــة لتمارينهــم، ممــا يجعلهــم غيــر قادريــن علــى قيــاس 
تقدّمهــم. فجميعهــم يمارســون وال يتدرّبــون، وشــتان الفــارق«.

وأردف قائــاًل »التدريــب هــو خطــة محكمــة مــع وجــود قــدر ثابــت مــن التقــدّم. إن أردت النجــاح فــي 
الجيــم، عليــك أن تمتلــك خطــة إلحــراز التقــدم وأن تتــدرب لهــدف محــدد«.

•    متى يحين تغيير النظام؟
علــى الرغــم مــن ذلــك ينصــح ماكــس بــأال نســتعجل النتائــج مطلقــًا. فعــادًة تأتــي نتائــج اتّبــاع نظــام 

معيــن للتدريــب -أو غيابهــا- بعــد مــرور 90 يومــًا.
ويشرح ماكس ذلك قائاًل، »يتطّلب التدريب شهراً، وربما أكثر«.

وأوضح »إن لم تحصل على نتائج بعد مرور ثالثة أشهر، فعليك إذن أن تجرّب شيئًا جديدًا«.
يضيــف ماكــس »تذّكــر جيــدًا إنــك إذا لــم تحصــل علــى عضــالت بطــن جيّــدة بعــد ثالثــة أشــهر، 
فهــذا ال يعنــي أن هنــاك مشــكلًة مــا فــي برنامجــك التدريبــي، ولكــن إن لــم تشــعر بأنــك قــد أصبحــت 
أقــوى بدنيّــًا وأكثــر حيويــة وأصبــح ذلــك واضحــًا علــى جســدك، فاعلــم أنــه قــد حــان الوقــت للتغييــر«.

وبصــرف النظــر عــن البرامــج التدريبيّــة المعيّنــة التــي يمكنــك اتباعهــا، ينصــح ماكــس بتلــك 
التماريــن التــي يمكــن للجميــع االســتفادة منهــا.


