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الخارجية تهنئ بإحراز إيران لبطولة العالم في 
المصارعة الحرة

باحــراز  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  هنــأ 
المنتخــب الوطنــي بطولــة كاس العالــم للمصارعــة الحــرة.

قاســمي  وجههــا  رســالة  مــن  جانــب  فــي  وجــاء 
التهانــي  خالــص  اقــدم  الجمعــة،  مســاء  بالمناســبة 
والتبريــكات لجميــع المحبيــن للرياضــة وكل ابنــاء الشــعب 
االيرانــي الشــامخ لنجــاح تنظيــم مســابقات كاس العالــم 
للمصارعــة الحــرة فــي كرمانشــاه والــذي افضــى الــى نهايــة 

طيبــة مــع احــراز المنتخــب الوطنــي بطولــة الــدورة.
واوردت الرســالة ايضــا، ان هــذا الحــدث الرياضــي 

المهــم الــذي حظــي باهتمــام المجتمــع العالمــي، والــذي ترافــق مــع تحقيــق هــذا االنتصــار والبطولــة السادســة 
ــة للتنســيق والتعــاون  ــدورة، كانــت بــال شــك حصيل علــى التوالــي للمنتخــب الوطنــي والتنظيــم الناجــح لل
ــالد خاصــة  ــي الب ــة والشــرطية ف ــة واالمني ــة لمســؤولي الشــؤون السياســية والرياضي والمشــاركة الجماعي
مســؤولي محافظــة كرمانشــاه ســيما الحضــور الحماســي الهالــي هــذه المحافظــة الواعيــن والمحبيــن 
للرياضــة، حيــث يســتلزم هنــا ان اوجــه وزمالئــي فــي قســم الدبلوماســية العامــة بــوزارة الخارجيــة خالــص 

الشــكر والتقديــر لهــم جميعــا.
يذكــر ان المنتخــب الوطنــي االيرانــي تــوج ببطولــة كاس العالــم بعــد فــوزه مســاء الجمعــة علــى نظيــره 
االميركــي 5-3 فــي النــزاالت النهائيــة، للمــرة السادســة علــى التوالــي والثامنــة فــي تاريــخ البطولــة، كمــا احــرز 

منتخــب جمهوريــة اذربيجــان المرتبــة الثالثــة بفــوزه علــى تركيــا.

كارانكا يفتح باب عودة مورينيو لريال مدريد
ال يســتبعد اإلســباني إيتــور 
المســاعد  المــدرب  كارانــكا، 
لجوزيــه مورينيــو وقــت قيادتــه 
عــودة  إمكانيــة  مدريــد،  لريــال 
ــود  ــذي يق ــي، ال المــدرب البرتغال
لتدريــب  يونايتــد،  مانشســتر 
الفريــق الملكــي فــي المســتقبل.

ــر  ــكا، المدي وســئل كاران
الفنــي الحالــي لميدلزبــره، 
مــع  عودتــه  إمكانيــة  عــن 
ــد  ــال مدري ــى ري ــو إل موريني
فيمــا  فقــال،  أخــرى،  مــرة 
أبرزتــه صحيفــة "ســبورت" اإلســبانية، يــوم، الجمعــة، "ال شــي مســتحيل فــي كــرة القــدم، ال يمكــن أن تقــول 

ال لشــي جيــد".
وأضاف "مورينيو أفضل مدرب في العالم، وريال مدريد أفضل نادٍ، لذلك اليزال لدينا فرصة للعودة في المستقبل".

وقــال كارانــكا إنــه كان يتشــرف بالظهــور فــي بعــض المؤتمــرات الصحفيــة عوضًــا عــن مورينيــو، وهــو مــا 
كان يتســبب فــي حالــة ســخط واســعة لــدى وســائل اإلعــالم فــي إســبانيا.

كان كارانكا تقابل مع مورينيو مؤخرًا في مباراة بين فريقيهما في الدوري اإلنجليزي.

ديباال يقود يوفنتوس لسحق باليرمو برباعية
ســجل المهاجــم األرجنتينــي هدفيــن وصنــع هدفــا 
ليقــود يوفنتــوس إلــى الفــوز الســاحق 4 / 1 علــى فريقــه 
الســابق باليرمــو الجمعــة فــي افتتــاح مباريــات الخامســة 

والعشــرين مــن الــدوري اإليطالــي لكــرة القــدم.
وعــزز يوفنتــوس موقعــه في صــدارة جدول المســابقة 
حيــث رفــع رصيــده إلــى 63 نقطــة بفــارق عشــر نقــاط أمــام 
رومــا صاحــب المركــز الثانــي والــذي يســتضيف تورينــو 

غــدا األحــد فــي مبــاراة أخــرى بنفــس المرحلــة.
وضاعــف يوفنتــوس محنــة باليرمــو الــذي منــي بالهزيمــة الثانيــة علــى التوالــي وتجمــد رصيــده عنــد 14 

نقطــة فــي المركــز الثامــن عشــر.
وحســم يوفنتــوس المبــاراة بشــكل كبيــر فــي شــوطها األول حيــث ترجــم الفريــق تفوقــه إلــى هدفيــن 

ســجلهما كالوديــو ماركيزيــو واألرجنتينــي باولــو ديبــاال فــي الدقيقتيــن 13 و40.
وفــي الشــوط الثانــي، ســجل األرجنتينــي اآلخــر هيجوايــن هدفــا ثالثــا ليوفنتــوس فــي الدقيقــة 63 ليؤكــد 
فــوز الفريــق ويرفــع رصيــده إلــى 19 هدفــا فــي المســابقة هــذا الموســم حيــث انفــرد بصــدارة هدافــي المســابقة 

هــذا الموســم بفــارق هــدف واحــد فقــط أمــام البوســني إديــن دزيكــو مهاجــم رومــا.
واختتــم ديبــاال التســجيل لفريقــه فــي اللقــاء بالهــدف الثانــي لــه وهــو الرابــع للســيدة العجــوز فــي الدقيقــة 
89 لكنــه لــم يحتفــل بالهــدف أيضــا مثلمــا فعــل فــي هدفــه األول حفاظــا علــى مشــاعر جماهيــر فريقــه الســابق.

ولكــن البلغــاري إيفايلــو شوشــيف ســجل هــدف حفــظ الوجــه لباليرمــو بضربــة رأس فــي الدقيقــة الثالثــة 
مــن الوقــت بــدل الضائــع للمبــاراة.

غضب فرنسي من شعار باريس لحملة أولمبياد 
2024

اللغــة  حمــاة  استشــاط 
الفرنســية غضبًــا، بعــد أن تبنــت 
الوطنيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
باللغــة  شــعارًا  الفرنســية، 
ــة - صنعــت مــن أجــل  اإلنجليزي
المشــاركة - بهــدف دعــم حملــة 
ــاب  فرنســا الســتضافة دورة األلع

.2024 عــام  فــي  األولمبيــة 
األكاديميــة  وقالــت 
الحــارس  وهــي  الفرنســية، 
الرســمي للغــة، إن الشــعار ليــس 
للبيتــزا. إعــالن  مــن  بأفضــل 

وتتنافــس باريــس ولــوس أنجلــوس وبودابســت، علــى اســتضافة دورة ألعــاب 2024، وقالــت اللجنــة األولمبيــة 
الوطنيــة الفرنســية، إنهــا اختــارت الشــعار باللغــة اإلنجليزيــة مــن أجــل أن تعزيــز جاذبيتهــا فــي العالــم األوســع نطاقــا.

وقالــت مجموعــة أخــرى، هدفهــا حمايــة اســتخدام الفرنســية، إن اختيــار هــذا الشــعار إهانــة للغــة 
الفرنســية، واقترحــت بــدال مــن ذلــك شــعار "تعالــى وشــارك" باللغــة الفرنســية.
وقالت المجموعة إنها ستقدم طعنًا رسميًا ضد تبني الشعار باللغة اإلنجليزية.

وقالــت األكاديميــة الفرنســية، التــي عبــرت عــن رفضهــا، إن الشــعار يســتخدم بالفعــل علــى نطــاق واســع 
فــي حمــالت الدعايــة وبشــكل رئيســي فــي بيــع البيتــزا والحلويــات.

وقــال برنــار بيفــو المعــروف بدفاعــه عــن الثقافــة الفرنســية: "الــدول المتحدثــة باللغــة الفرنســية ســوف ينتابهــا 
المفاجــأة وســوف تستشــيط غضبًــا إزاء أن تنحنــي باريــس عاصمــة العالــم الناطــق بالفرنســية أمــام لغــة أخــرى".

في 5 خطوات فقط ركز تفكيرك على تحقيق األهداف
القــدرة علــى اإلنجــاز وتحقيــق األهــداف مــا ليــس باألمــر الســهل. وتــزداد صعوبتــه بازديــاد العوامــل التــي تتســبب فــي 
تشــتيت التركيــز، فمهمــا كنــت مهتمــًا بعملــك وبتحقيــق وإنجــاز أهدافــك، ســتتمكن هــذه العوامــل مــن التسلســل إلــى 

عقلــك وتشــتيت تركيــزك إلبعــادك عــن هدفــك األهــم وهــو إنجــاز مــا تعمــل عليــه اآلن.
وتتنــوع عوامــل تشــتيت التركيــز التــي تمنعنــا عــن تحقيــق األهــداف بيــن عوامــل متعلقــة بالعمــل، وعوامــل أخــرى 
متعلقــة بحياتنــا الشــخصية العاديــة. فالمهــام األخــرى المعلقــة والواجــب االنتهــاء منهــا قــد تعمــل كعامــل تشــتيت عنــد 
ــا  ــا. أم ــر فيه ــه والتفكي ــد مــع مشــاكل العمــل وأزمات ــكل تأكي ــة، وهــذا هــو الحــال نفســه ب ــى أداء مهمــة معين ــزك عل تركي
العوامــل الشــخصية فكثيــرة للغايــة، وتبــدأ مــن انشــغالنا بمواقــع التواصــل االجتماعــي وتنتهــي حتــى األزمــات والمشــكالت 

الشــخصية الكبــرى.
وفــي هــذا المقــال نســتعرض معــك خطــة بســيطة مــن 6 خطــوات فقــط، بتنفيذهــا ســتتمكن مــن اســتعادة التركيــز 

وتحقيــق األهــداف.
1- توقف عن اداء المهام المتعددة

بــداًل مــن القيــام بعشــر مهــام فــي وقــت واحــد، قــم بتخصيــص وقــت محــدد لــكل مهمــة علــى حــدة، فالهــدف مــن 
العمــل هــو القــدرة علــى تحقيــق األهــداف ال التســرع فــي إتمامهــا، وبــأداء المهــام المتعــددة ســتفقد تركيــزك ولــن تقــوم 

بــأداء مهامــك كمــا ينبغــي.
2- حدد وقت معين لمهامك

قــم بتحديــد وقــت معيــن إلنجــاز كل هــدف مــن أهدافــك اليوميــة، وبالطبــع يجــب أن يتــم تحديــد هــذا الوقــت بنــاء 
علــى صعوبــة تحقيــق الهــدف أو الخطــوات الالزمــة إلنجــازه.

3- جدد دورتك الدموية
أكثــر مــا قــد يشــتت تركيــزك ويشــعرك بالملــل هــو البقــاء دون حــراك فــوق مكتبــك لمــدة طويلــة محدقــًا فــي شاشــة 
حاســوبك. لــذا حــدد نصــف ســاعة يوميــًا خــالل فتــرة الراحــة مــن العمــل لغلــق الحاســوب والهاتــف والتنــزه حــول المكتــب 

. قلياًل
4- استعن بالتقنيات والتطبيقات الحديثة

هنــاك عــدة تطبيقــات منتشــرة حاليــًا تســاعد علــى تنظيــم يومــك، بــل وتراقبــك أيضــًا ومنهــا مــا يمنعــك مــن تشــتيت 
تركيــزك. تطبيــق RescueTime علــى ســبيل المثــال يقــوم بمتابعــة عملــك وكتابــة تقريــر عنــه عنــد نهايــة اليــوم، 
وتطبيقــات مثــل Freedom وSelf Control تقــوم بحجــب اإلنترنــت أو مواقــع التواصــل االجتماعــي أثنــاء فتــرة عملــك.

5- التأمل
التأمــل واليوجــا مــن أهــم العوامــل التــي تســاعدك علــى اســتعادة تركيــزك بتصفيــة ذهنــك. لــذا يجــب أن تحــرص 
عليهــا إمــا مــن خــالل دروس خارجيــة خــارج أوقــات العمــل، أو عــن طريــق ممارســتها لبضــع دقائــق فــي فتــرة الراحــة خــالل 

يومــك.

البرينجلز ليس رقائق بطاطس كما كنا نظن!
ــز الشــهيرة واللذيــذة تبيــن فــي نهايــة المطــاف أنهــا ليســت رقائــق بطاطــس! فقــد حاولــت شــركة  رقائــق البرينجل
برينجلــز التهــرب مــن دفــع الضريبــة علــى منتجاتهــا مــن األطعمــة الفاخــرة كالشــيبس فــي المملكــة المتحــدة وذلــك عبــر 
التصريــح بــأن محتــوى البطاطــس فــي رقائقهــا قليــل للغايــة حتــى أنهــا قــد ال تُصنّــع منهــا! فمــن مــاذا صُنعــت رقائــق 

ــز؟ البرينجل
مكونات رقائق البرينجلز

ــز بصناعــة عجينــة مــن األرز، القمــح، الــذرة والبطاطــا التــي يتــم ضغطهــا علــى شــكل  تبــدأ عمليــة صناعــة البرينجل
رقائــق رفيعــة كمــا هــي شــكلها الحالــي. فوفقــا لـــ io9: )يتــم ضغــط الرقائــق عبــر وضــع العجينــة المكونــة علــى حــزام ناقــل 
يُعطــي شــكل منحنــي للرقائــق حتــى يُمكــن أن تتخــزن مــع بعضهــا البعــض. تلــك الرقائــق تتحــرك عبــر زيــت القلــي 
ثــم تُعــرَّض لظــروف تجفيــف مــع رش مســحوق النكهــات، وأخيــرا، يتحــرك الحــزام الناقــل بطريقــة أبطــأ لتتكــوم رقائــق 
ــق  ــذ لرقائ ــم اللذي ــن الطع ــى الرغــم م ــع للمســتهلكين(. وعل ــى محــالت التوزي ــم إل ــب ث ــي عل ــم تُوضــع ف الشــيبس ث
البرينجلــز والتــي يســتمتع بهــا الجميــع، لكــن الحقيقــة المُــرّة أن عمليــة المعالجــة التــي تخضــع لهــا تجعلهــا ســامة حتــى 
لــو صُنعــت مــن البطاطــس فقــط! فرقائــق البطاطــس المصنعــة محملــة بكميــة كبيــرة مــن مســببات الســرطان. فعلــى 
ــة  ــات ثانوي ــق، إال أن مكون ــات الرقائ ــى مكون ــة مباشــرة إل ــم تُضــف بطريق الرغــم مــن أن المــواد المســببة للســرطان ل

تُضــاف أثنــاء المعالجــة هــي مــن تســبب الخطــر.
مادة األكريالميد، الخطر الكامن في رقائق البطاطس!

مــن مســببات الســرطان التــي تحتــوي عليهــا رقائــق البرينجلــز مــادة األكريالميــد، وهــي مــادة عصبيــة ســامة مــن أهــم 
مســببات الســرطان. فعنــد طهــي األطعمــة الغنيــة بالكربوهيــدرات فــي درجــات حــرارة عاليــة ســواء عبــر خبزهــا، قليهــا، 
تحميصهــا أو تفحيمهــا، ومعالجــة الطعــام فــي درجــات حــرارة عاليــة قــد تصــل حتــى 100 درجــة مئويــة، عــادة مــا تنتــج مــادة 
األكريالميــد. حيــث تتشــكل المــادة الســامة عنــد تســخين الغــذاء لدرجــات حــرارة مرتفعــة إلنتــاج ســطح جــاف نســبيا 

وبنــي إلــى مصفــر اللــون. ويُمكــن أن توجــد مــادة األكريالميــد الســامة فــي:
البطاطس: الشيبس، البطاطس المقلية وغيرها من األطعمة المقلية أو المحمصة.

ــات الخفيفــة  ــز الهــش، حبــوب اإلفطــار المحمصــة ومختلــف الوجب ــز المحمــص، الخب ــز، الخب الحبــوب: قشــرة الخب
المجهــزة.

القهــوة: مســحوق البــن المتفحــم المطحــون. ومــا يُثيــر العجــب، أن بدائــل القهــوة علــى أســاس الهندبــاء تحتــوي 
علــى مــادة األكريالميــد أكثــر بـــ 2-3 مــرات أكثــر مــن القهــوة!

ما مقدار مادة األكريالميد التي يستهلكها اإلنسان؟
الحــد المســموح بــه لمــادة األكريالميــد فــي مــاء الشــرب هــو 0.5 جــزء مــن البليــون، أو حوالــى 0.12 ميكــرو غــرام فــي 
زجاجــة 230 مــل. مــع ذلــك، فــإن تنــاول وجبــة تعــادل 6 أوقيــات مــن البطاطــس المقليــة يُمكــن أن تحتــوي علــى 60 ميكــرو 
غــرام مــن مــادة األكريالميــد، أو حوالــى 500 مــرة أكثــر مــن الحــد المســموح بــه لالســتهالك. بالمثــل، فــإن كميــة المــادة 
فــي رقائــق البطاطــس مرتفعــة للغايــة. ففــي عــام 2005م، ُقدمــت دعــوى قضائيــة فــي واليــة كاليفورنيــا ضــد صُنَّــاع رقائــق 

البطاطــس لفشــلهم فــي تحذيــر المســتهلكين مــن المخاطــر الصحيــة لمــادة األكريالميــد فــي منتجاتهــم.
تحذير: الرقائق المحمصة أسوأ من المقلية بكثير!

هــذا صحيــح، فــإن كنــت تعتقــد أن تنــاول الرقائــق والخبــز المحمــص يُجنِّبــك العديــد مــن المخاطــر الصحيــة التــي 
قــد يســببها تنــاول نفــس المنتجــات مقليــة كمــا تدَّعــي الجهــات المنتجــة لهــذه الرقائــق المحمصــة والمخبــوزة، فأنــت 
مخطــئ تمامــا! فمــادة األكريالميــد ال تتشــكل فقــط باألطعمــة المقليــة أو المســلوقة، بــل أيضــا فــي الطعــام المحمــص. 
فوفقــا إلدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة FDA، أظهــرت بيانــات نشــرتها اإلدارة لمســتويات مــادة األكريالميــد فــي األطعمــة أن 
رقائــق الخبــز المحمصــة تحتــوي علــى المــادة المســرطنة أكثــر بثالثــة أضعــاف مــن الشــيبس المقلــي العــادي! هــذا األمــر 

الخطيــر يُوحــي بــأن الخبــز والبطاطــس المجهــزة فــي درجــات حــرارة مرتفعــة يعتبــران أســوأ أنــواع الطعــام.
األكريالميد ليست الخطر الوحيد..!

ــى  ــر التســخين عل ــر عب ــي تُحضَّ ــي األطعمــة الت ــا يُشــكل الخطــر ف ــا م ــد الســامة ليســت وحده ــادة األكريالمي م
درجــات حــرارة مرتفعــة، فوفقــا لمشــروع يُعــرف باســم سُــمّيات األغذيــة المعالجــة )HEATOX( نُشــرت نتائجــه بنهايــة 
عــام 2007م، وُجــد أن أكثــر مــن 800 مركــب ســام ينتــج عــن التســخين علــى درجــات حــرارة مرتفعــة، مــن هــذه المركبــات 52 
مــادة مســببة للســرطان. ووجــد الباحثــون بنفــس الدراســة أن الخطــر يقــل عنــد تنــاول الطعــام المعــدة منزليــا بــدال مــن 
تنــاول الطعــام والوجبــات الســريعة والمحضــرة فــي المطاعــم. وعلــى الرغــم مــن بــذل بعــض المصانــع جهــودا مضاعفــة 
للتقليــل مــن تركيــز مــادة األكريالميــد، إال أنــه ال يُمكــن القضــاء عليهــا كليــا. بعــض المركبــات الســامة التــي تنتــج عبــر 

تســخين الطعــام لدرجــات حــرارة مرتفعــة عــدا األكريالميــد:
األحمــاض األمينيــة الحلقيــة الغيــر متجانســة )HCAs(: تتشــكل هــذه المركبــات عنــد طهــي اللحــم علــى درجــات 

حــرارة مرتفعــة وهــي مركبــات مرتبطــة بمــرض الســرطان.
ــان  ــإن الدخ ــرارة، ف ــى مصــدر ح ــون عل ــا تتســاقط قطــرات الده ــات: عندم ــددة الحلق ــة متع ــات العطري الهيدروكربون

ــادة الســامة وهــي مرتبطــة بتســبيب الســرطان أيضــا. ــذه الم ــى ه ــوي عل ــث يحت المنبع
مكبــات جاليكونيــة نهائيــة متقدمــة )AGEs(: عنــد طهــي الطعــام علــى درجــات حــرارة مرتفعــة بمــا فــي ذلــك الســلق 
أو البســترة، فــإن ذلــك يزيــد مــن تركيــز هــذا المركــب الســام والــذي يُســبب تراكمــه فــي الجســم االلتهابــات، زيــادة خطــر 

اإلصابــة بأمــراض القلــب والســكري وأمــراض الكلــى.
البحث عن رقائق بطاطس صحية ال زال مستمراً!

العديــد مــن الشــركات تحــاول صناعــة أغذيــة جاهــزة مطابقــة للمواصفــات الصحيــة التــي باتــت العديــد مــن جمعيــات 
حمايــة المســتهلك تنــادي بتطبيقهــا. حيــث ســتعمل الشــركات، منهــا بيبســي وماكدونالــدز، علــى إزالــة المخاطــر الغذائيــة 
ــو. كمــا ســيتم  ــل الحل ــة كالدبــس والفلف ــل الطبيعي ــا بالتواب ــوم واالســتعاضة عنه ــة الصودي ــادة الجلوتامــات أحادي ــل م مث
اســتبدال األلــوان الصناعيــة بألــوان طبيعيــة مثــل عصيــر البنجــر، الملفــوف األرجوانــي، الجــزر. ومــن المقــرر إعــادة هيكلــة 
حوالــى 60 وجبــة خفيفــة للحصــول علــى وجبــات ســريعة وســناكس مطابــق للمواصفــات الصحيــة وأقــل خطــرا مــن الحالــي.  

ساكي يوجه انتقادات الذعة لبرشلونة وميسي
ــي  ــد المــدرب اإليطال انتق
ســاكي،  أريجــو  المخضــرم 
تذبــذب  بعــد  برشــلونة، 
أن  إلــى  مشــيرا  النتائــج، 
البارســا لــم يعــد ذلــك الفريــق 
ــع. ــه الجمي ــذي يعرف القــوي ال

فــي  ســاكي،  وقــال 
ــة  ــا صحيف تصريحــات نقلته
الكتالونيــة،  »ســبورت« 
لــم  »برشــلونة  الجمعــة، 
يعــد يشــبه البارســا القديــم 
فــي  حتــى  نعرفــه،  الــذي 

ــم نعــد تــرى القــوة، والتنظيــم،  ــة، ل الليجــا يهــزم الفــرق الضعيفــة والســهلة، بينمــا يعانــي أمــام الفــرق القوي
الفريــق«. عــن  المعروفــة  االنتصــار  فــي  والرغبــة 

وأضــاف األســطورة اإليطاليــة »برشــلونة ســيطر علــى الكــرة طــوال الســنوات العشــر الماضيــة، وفــرض أســلوب 
ــا، الكتالونيــون أعطــوا للعالــم كلــه درسًــا فــي كــرة القــدم، لكــن اآلن الفريــق وصــل إلــى  لعبــه الــذي كان رائعــا حًق
طريــق مســدود، حتــى )ليونيــل( ميســي ال يســتطيع تخطــي منافســيه؛ بســبب انهيــار منظومــة الفريــق بالكامــل«.
وأوضــح ســاكي، المديــر الفنــي األســبق لمنتخــب إيطاليــا »بــدون أســلوب خــاص بــك فــي كــرة القــدم، 

ســيصبح األداء الفــردي هــو الســائد فــي الفريــق«.
وخســر برشــلونة برباعيــة نظيفــة علــى يــد مضيفــه باريــس ســان جيرمــان يــوم الثالثــاء الماضــي فــي ذهــاب 

الــدور ثمــن النهائــي مــن دوري أبطــال أوروبــا، وذلــك قبــل مبــاراة اإليــاب المقــرر لهــا يــوم 8 مــارس/ آذار المقبــل.
وبسؤاله عن إمكانية تأهل البارسا، قال ساكي »لتعود من هزيمة بـ4 أهداف نظيفة، أنت في حاجة إلى معجزة«.

نيشيكوري يواجه بيرلوك في نصف نهائي بطولة 
األرجنتين

ــع  ــي رب ــي جــواو ســوزا ف ــى البرتغال ــا عل ــف الخامــس عالميً ــي نيشــيكوري، المصن ــي ك ــب اليابان تغل
نهائــي بطولــة األرجنتيــن المفتوحــة التــي يعــد المرشــح األول للفــوز بلقبهــا، ليتأهــل لنصــف النهائــي حيــث 

ســيواجه الالعــب المحلــي كارولــس بيرلــوك الــذي فــاز بــدوره علــى البرازيلــي تياجــو مونتيــرو.
وتغلــب نيشــيكوري، المرشــح األول للفــوز بالبطولــة، بســهولة علــى ســوزا بواقــع 6-1 و6-4 فــي ســاعة و12 
دقيقــة، ليتأهــل لثانــي نصــف نهائــي لــه منــذ مطلــع هــذا العــام فــي ثانــي مشــاركة لــه ببطولــة بوينــوس آيــرس 

خــالل خمســة أعــوام )شــارك فــي 2012 وأقصــي بالــدور ربــع النهائــي علــى يــد السويســري ســتان فافرينــكا(.
وعقــب المبــاراة قــال الالعــب اليابانــي: »إننــي ســعيد جــدا بالمســتوى الــذي قدمتــه اليــوم. ألعــب جيــدا، 

ومــن الرائــع اللعــب وســط هــذا الحشــد الكبيــر مــن الجمهــور«.
أمــا بيرلــوك فضمــن الحضــور المحلــي بنصــف نهائــي البطولــة األرجنتينيــة، بفــوزه علــى مونتيــرو 
بمجموعتيــن لواحــدة بنتيجــة 3-6 و6-2 و6-3 فــي ســاعة و59 دقيقــة، وسيســعى خــالل مواجهــة نيشــيكوري 

ــراس 2014. ــث لقــب فــي مســيرته، عقــب لقبــي باشــتاد 2013 وأوي ــج بثال للتتوي
وعقــب االنتصــار صــرح بيرلــوك: »حيــن يحــدث أمــر خــاص جــدا كالــذي حــدث اليــوم مــع المشــجعين 
األرجنتينييــن، يشــعر المــرء بــأن مجهــود كل تدريــب يســتحق العنــاء. ســألعب بشــكل جيــد ولعلــي أكــرر 

نفــس األداء فــي نصــف النهائــي«.
وتجمــع مبــاراة نصــف النهائــي األخــرى بيــن اإلســباني بابلــو كارينيــو، المصنــف الـــ25 عالميــا واألوكرانــي 

ألكســندر دولجوبولــوف.

متحف دورتموند لكرة القدم مرشح لجائزة األفضل
الثقافــة  عالــم  يســير 
ــدي  والرياضــة بشــكل تصاع
جنبــا إلــى جنــب، وكمثــال 
ترشــيح  هــو  لهــذا  جيــد 
لكــرة  األلمانــي  المتحــف 
مدينــة  ومقــره  القــدم، 
بواحــدة  للفــوز  دورتمونــد، 
مــن أهــم الجوائــز الممنوحــة 
المراكــز  مــن  الفئــة  لهــذه 
»جائــزة  وهــي  الثقافيــة 

للعــام«. متحــف  أفضــل 
مانويــل  وقــال 

نوكريشــنير، مديــر المتحــف الــذي افتتــح فــي 2015، لوكالــة األنبــاء األلمانيــة: »بالنســبة لنــا فهــو حــادث خــاص 
ان نلعــب فــي دوري األبطــال للمتاحــف الدوليــة، والــذي يظهــر أن كــرة القــدم اســتقرت فــي الحيــاة الثقافيــة«.

ــى هــذه  ــوزان فــي سويســرا، عل ــة ل حتــى اآلن، حصــل متحــف واحــد ، وهــو المتحــف األولمبــي بمدين
ــة. ــى الســاحة الدولي ــة ونشــر المشــاريع المبتكــرة عل ــزة التــي تســعى لترقي الجائ

وسيقام حفل توزيع جوائز أفضل متحف في وقت مبكر من أيار/مايو المقبل بمدينة زغرب الكرواتية.

فضيحة أرسنال تتفوق على كارثة برشلونة
 ESPN أجــرت شــبكة 
اســتطالعا  األمريكيــة، 
األزمــات  حــول  للــرأي، 
ــن  ــن م ــت ناديي ــي ضرب الت
خــالل  أوروبــا،  عمالقــة 
مــن  الماضيــة  الجولــة 
األبطــال،  بــدوري  الـــ16  دور 
وهمــا برشــلونة اإلســباني 

اإلنجليــزي. وأرســنال 
برشــلونة  وتعــرض 
األســبوع  قويــة،  لصدمــة 
مــدٍو  بســقوط  الماضــي، 
ســان  باريــس  أمــام 
جيرمــان، علــى ملعــب »حديقــة األمــراء« بالعاصمــة الفرنســية باريــس، وخســر بنتيجــة )0-4(، لتتعقــد مهمتــه 

نــو«. »كامــب  ملعــب  علــى  اإليــاب  مبــاراة  فــي 
فيمــا ســقط أرســنال، أمــام العمــالق األلمانــي بايــرن ميونيــخ، بخماســية مذلــة )1-5(، علــى ملعــب »أليانــز 
أرينــا«، لتتصاعــد موجــات الغضــب الجماهيــري ضــد الفرنســي أرســين فينجــر، مــدرب الفريــق، وتطالــب برحيله.
ــي  ــان ف ــت كارثت ــول: »وقع ــه، الســبت، يق ــذي أجرت ــرأي ال ــي اســتطالع ال ــة، ســؤاال أساســيًا ف ــت الشــبكة األمريكي ووجه
األســبوع الماضــي، فــي النادييــن العمالقيــن، ولكــن أي مــن الفريقيــن يواجــه مشــاكل حقيقيــة أكثــر إزعاجًــا مــن الفريــق اآلخــر؟«.

ــرى 69% مــن المشــاركين أن أرســنال يواجــه أزمــة  ــي، حيــث ي ــادي اللندن ــح الن وجــاءت نتيجــة االســتطالع لصال
حقيقيــة، تفــوق ســقطة برشــلونة، فيمــا صــوت 31% اآلخريــن لصالــح برشــلونة، حيــث يعتقــدون أن أزمتــه أكثــر إزعاجًــا.

ومــن المنتظــر، أن يســتضيف أرســنال نظيــره بايــرن ميونيــخ، فــي مبــاراة اإليــاب، فــي الســابع مــن 
مــارس/ آذار المقبــل، علــى ملعــب »اإلمــارات«، بينمــا يحــاول الفريــق الكتالونــي أن يعــود مــن بعيــد أمــام أمــراء 

باريــس فــي اليــوم التالــي، علــى ملعــب »كامــب نــو«.


