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»سعيد موالئي« يتوج بذهبية الجودو ببطولة »غراند سالم«
الجــودو  العــب  تــوج 
موالئــي  االيرانــي 
الذهبيــة  بالميداليــة 
كلغــم   81 مــن  اقــل  لــوزن 
ســام«  »غرانــد  ببطولــة 
مدينــة  فــي  الجاريــة   2018
االلمانيــة. دوســلدورف 
فــي  موالئــي  وتغلــب 
علــى  النهائــي  النــزال 
الفرنســي »عمــر آلفــا يالــو« 
ليظفــر بالميداليــة الذهبيــة.

وكان ســعيد موالئــي قــد فــاز قبــل بلوغــه النــزال النهائــي علــى كل مــن »دارميــان زوارنوســكي« مــن 
بولنــدا، و«كوبــا ماشــفيلي« مــن جورجيــا بالضربــة الفنيــة، و«ســتيورات مــك وات« مــن بريطانيــا بالضربــة 
الفنيــة، وفــاز فــي الــدور نصــف النهائــي علــى االلمانــي »دومنيــك روســل« المصنــف الســابع عشــر عالميــا 

ووصيــف بطــل اوروبــا عــام 2017.
وكانــت منافســات المرحلــة الثانيــة مــن »غرانــد ســام« للجــودو 2018، قــد انطلقــت الجمعــة فــي مدينــة 

دوســلدورف االلمانيــة بمشــاركة 446 العبــا مــن 65 بلــدا.

»باكدامن« يحرز برونزية كأس العالم للمبارزة 2018
المبــارزة  برونزيــة  باكدامــن  علــي  احــرز 
بالســيف »ســابر« فــي منافســات كأس العالــم 

بولنــدا. فــي   2018 للمبــارزة 
ــوغ النهائــي اثــر  وكان باكدامــن قــد اخفــق ببل
خســارته امــام الكــوري الجنوبــي »بــون غيــل غــو« 

13-15 فــي الــدور النصــف نهائــي.
ويشــارك 210 مبــارز مــن 38 بلــدا فــي الــدورة الـــ 

65 لــكأس العالــم 2018.

فوز فيرداسكو وماريرو بلقب زوجي ريو دي جانيرو للتنس
ــو  ــة ري ــدو فيرداســكو بلقــب زوجــي بطول ــرو وفرنان ــد ماري ــي اإلســباني المكــون مــن ديفي ــوج الثنائ ت
المفتوحــة  جانيــرو  دي 
للتنــس، عقــب التغلــب على 
الكرواتــي نيكــوال مكتيتــش 
والنمســاوي أليكســاندر بيــا.

الثنائــي  واحتــاج 
اإلســباني لســاعة و50 دقيقــة 
وبيــا  مكتيتــش  ليهــزم 
و8-10. و5-7   7-5 بنتيجــة 
إلــى  وباإلضافــة 
يخــوض  الزوجــي،  لقــب 
فيرداســكو نهائي منافســات 

شــفارتزمان. دييجــو  األرجنتينــي  أمــام  بالبطولــة  الفــردي 

ميسي وسواريز يشعالن الصراع على الحذاء الذهبي
عــاد ليونيــل ميســي، نجــم برشــلونة، للمنافســة مجــددًا علــى جائــزة الحــذاء 
الذهبــي، ألفضــل هــداف فــي الدوريــات األوروبيــة، بعــد أن ســجل هدفيــن فــي سداســية 

ــة 25 مــن الليجــا. ــا، بالجول ــي شــباك جيرون ــا الســبت ف البلوجران
وبهدفيــه عــزز الســاحر األرجنتينــي صدارتــه لقائمــة هدافــي الليجــا، برصيــد 22 هدًفــا، 
كمــا يواصــل ماحقتــه لألوروجويانــي إدينســون كافانــي مهاجــم باريــس ســان جيرمــان، 
متصــدر قائمــة الحــذاء الذهبــي برصيــد 23 هدًفــا، أي مــا يعــادل 46 نقطــة، متســاويًا مــع 
ــي  ــن الثان ــي المركزي ــول، ف ــاح ليفرب ــام، ومحمــد صــاح جن ــن مهاجــم توتنه هــاري كي

والثالــث أيضًــا بـــ 23 هدًفــا و46 نقطــة.
وأشــارت صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« إلــى أنــه بفضــل الهاتريــك الــذي ســجله فــي 
شــباك جيرونــا، قفــز لويــس ســواريز، نجــم برشــلونة إلــى المركــز الثامــن، فــي قائمــة 

أفضــل 10 هدافيــن فــي القائمــة بـــ 20 هدًفــا و40 نقطــة.
لاهتمــام  المثيــر 
ليفربــول  العــب  أن 
مــن  تمكــن  الســابق، 
هدًفــا،   13 تســجيل 
نصــف  مــن  أكثــر  أي 
أهدافــه، خــال شــهري 
ثــان  يناير/كانــون 
مــن  وفبراير/شــباط 
ليتفــوق   ،2018 عــام 
بفــارق  ميســي  علــى 
ــذي ســجل  ــن، ال هدفي

الجديــد. العــام  خــال  هدًفــا   11
وســيكون أمــام كافانــي فرصــة لتوســيع فــارق األهــداف، عندمــا يلعــب فريقــه باريــس 
ســان جيرمــان مــع أولمبيــك مارســيليا، اليــوم األحــد، فــي الكاســيكو الفرنســي، وهــو مــا 

قــد يحــدث أيضًــا مــع كيــن الــذي ســيواجه كريســتال بــاالس.
وتضم قائمة أفضل 10 هدافين على لقب الحذاء الذهبي كما يلي:
1- إدينسون كافاني )باريس سان جيرمان( 23 هدًفا »46 نقطة«.

2- هاري كين )توتنهام( 23 هدًفا »46 نقطة«.
3- محمد صاح )ليفربول( 23 هدًفا »46 نقطة«.

4- ليونيل ميسي )برشلونة( 22 هدًفا »44 نقطة«.
5- شيرو إيموبيلي )التسيو( 22 هدًفا »44 نقطة«.

6- سيرجيو أجويرو )مانشستر سيتي( 21 هدًفا »42 نقطة«.
7- جوناس أوليفيرا )بنفيكا( 27 هدًفا »40.5 نقطة«.

8- لويس سواريز )برشلونة( 20 هدًفا »40 نقطة«.
9- نيمار داسيلفا )باريس سان جيرمان( 20 هدًفا »40 نقطة«.
10- روبرت ليفاندوفسكي )بايرن ميونخ( 20 هدًفا »40 نقطة«.

قبل الديربي..

برسبوليس على بعد خطوة واحدة من احراز لقب الدوري
حصــد نــادي برســبوليس ثــاث نقــاط ثمينــة بفــوزه علــى اســتقال خوزســتان بهــدف وحيــد ليقتــرب 

مــن احــراز لقــب الــدوري الممتــاز لكــرة القــدم للعــام الثانــي علــى التوالــي.
ــة الرابعــة والعشــرين  ــام المرحل ــى ملعــب آزادي بطهــران فــي خت ــاراة مســاء الســبت عل واقيمــت المب

مــن الــدوري الممتــاز لكــرة 
ــدم. الق

المبــاراة  هــذه  وفــي 
الفــوز،  هــدف  ســجل 
فــي  نعمتــي  ســيامك 
الشــوط  مــن   37 الدقيقــة 
االول، ودانــت الســيطرة فــي 
ــاراة لبرســبوليس  هــذه المب
العديــد  لــه  وســنحت 
شــدد  كمــا  الفــرص  مــن 
مــن  خوزســتان  اســتقال 

تفلــح. لــم  محاوالتــه  ان  اال  االقــل  علــى  التعــادل  الدراك  الثانــي  الشــوط  فــي  هجماتــه 
ووســع برســبوليس الفــارق بينــه وبيــن اقــرب منافســيه ذوب اهــن اصفهــان الــى 16 نقطــة وهــو بحاجــة 
الــى الفــوز فــي دربــي العاصمــة امــام غريمــه التقليــدي اســتقال طهــران او خســارة ذوب اهــن امــام بــارس 

جنوبــي جــم يــوم الخميــس القــادم ليضمــن التتويــج بلقــب الــدوري قبــل نهايتــه بخمســة اســابيع.
وفيمــا لــو تعــادل ذوب اهــن فــان برســبوليس ســيكون بحاجــة الــى التعــادل ايضــا لضمــان الفــوز ببطولــة 

الدوري.
ــوالد  ــه ف ــه الهزيمــة بمضيف ــد الحاق ــا خــارج قواعــده بع ــوزا الفت ــران ف ــادي اســتقال طه ــق ن هــذا وحق

ــدم. ــرة الق ــاز لك ــدوري الممت ــي اطــار ال ــي اقيمــت عصــر الســبت ف ــاراة الت ــي المب خوزســتان 4-1 ف
اقيمــت المبــاراة علــى ملعــب الغديــر بمدينــة اهــواز فــي اطــار المرحلــة الرابعــة والعشــرين مــن مســابقة 

الــدوري وادارهــا الحكــم بيجــن حيــدري بحضــور نحــو عشــرة آالف متفــرج فــي اجــواء ممطــرة.
بــادر اســتقال طهــران بالتســجيل فــي الدقيقــة الثانيــة بواســطة تيــام اعقبهــا بهــدف ثــان بعــد خمــس 
ــه جشــمي، ثــم قلــص  فــوالد خوزســتان فــي الدقيقــة 13 بواســطة رحيــم زهيــوي،  دقائــق بواســطة روزب
لكــن اســتقال طهــران اعــاد الفــارق بهــدف ثالــث حمــل توقيــع داريــوش شــجاعيان لينتهــي الشــوط االول 

بنتيجــة 3-1 لصالــح الفريــق الزائــر.
ــه  ــظ في ــت تلف ــذي كان ــت ال ــي الوق ــع ف ــدف الراب ــران اله ــتقال طه ــاف اس ــي اض ــوط الثان ــي الش وف

المبــاراة انفاســها االخيــرة فــي الدقيقــة 93 بواســطة تيــام.
ــن  ــداف ع ــارق االه ــة بف ــد 38 نقط ــث برصي ــز الثال ــى المرك ــران ال ــى اســتقال طه ــوز ارتق ــذا الف وبه

ــتان. ــوالد خوزس ــكان وف ــم وبي ــي ج ــارس جنوب ب

بوجبا يربط مصيره بمورينيو
تتوالــى التقاريــر التــي تتحــدث عــن إمكانيــة رحيــل العــب الوســط بــول بوجبــا عــن نــادي مانشســتر 
يونايتــد اإلنجليــزي الصيــف 
ظــل  فــي  وذلــك  المقبــل، 
بمدربــه  عاقتــه  توتــر 

مورينيــو. جوزيــه 
ووفقــا لصحيفــة ذا صــن 
مــن  مقــرب  مصــدر  فــإن 
ــي  الاعــب كشــف أن الدول
ــل  ــرر الرحي ــد ق الفرنســي ق
الصيــف  اليونايتــد  عــن 
ــي حــال اســتمرار  ــل ف المقب
مورينيــو مــع الفريــق األحمر، 
وذلــك بعــد أن تجاهلــه المــدرب البرتغالــي فــي أكثــر مــن مناســبة فــي اآلونــة األخيــرة، ولــم يعــد يعتبــره 

أولــد ترافــورد. النجــوم األساســيين علــى ملعــب  ضمــن 
ووفقــا للصحيفــة فــإن المصــدر قــال "األمــور أصبحــت جــدا ســيئة بيــن الثنائــي، بــول أعلنهــا بوضــوح، هــو 

لــن يســتمر هنــا فــي هــذا النــادي، طالمــا مورينيــو موجــود".
وكشــفت الصحيفــة أيضــا عــن أن الوكيــل الشــهير مينــو رايــوال بــدأ بالفعــل محادثــات مــع نــادي ريــال 
مدريــد اإلســباني، لبحــث امكانيــة انضمــام موكلــه صاحــب الـــ24 عامــا لصفــوف الميرنجــي الموســم المقبــل، 

علمــا بأنــه قــد يعــود أيضــا لناديــه القديــم يوفنتــوس اإليطالــي.

باخ: كوريا الجنوبية نقلت األولمبياد الشتوي لمستوى آخر
أثنــى تومــاس بــاخ رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
الدوليــة علــى أولمبيــاد بيونجتشــانج الشــتوي، واصفــا 
إيــاه بأنــه "رائــع وناجــح حقــا" وذلــك قبــل ســاعات 

ــام. ــل الخت ــن حف ــة م قليل
األولمبيــة  اللجنــة  اجتمــاع  خــال  بــاخ  وقــال 
الدوليــة األحــد إن الكورييــن "نقلــوا األلعــاب األولمبيــة 
ــه شــيء  ــا "إن ــد"، مضيف ــى مســتوى جدي الشــتوية إل

ــة". ــات الصعب ــذه األوق ــي ه ــع ف ــل ورائ مذه
لألولمبيــاد  رائــع  تنظيــم  عــن  بــاخ  وتحــدث 
خــال الفتــرة بيــن التاســع و25 شــباط/فبراير، مشــيرًا 
الشــمالية  الكوريتيــن  رياضيــي  مشــاركة  أن  إلــى 
والجنوبيــة فــي طابــور عــرض مشــترك خــال حفــل 

ــى  ــة عل ــد للســيدات "رســالة قوي ــي الجلي ــي هوك ــق موحــد ف ــب المشــاركة بفري ــاد، بجان ــاح األولمبي افتت
ســيادة الرياضــة واأللعــاب الشــتوية".

وفــي مؤتمــر صحفــي قــال بــاخ "نتمنــى اآلن أن يســتغل العالــم السياســي هــذه القــوة الدافعــة مــن أجــل 
الحــوار علــى مســتواهم ألن األمــر اآلن يعــود إلــى السياســيين، الرياضــة واللجنــة األولمبيــة الدوليــة فعلــوا 

كل مــا بوســعهم".
وأكد باخ أنه تلقى دعوة لزيارة كوريا الشمالية لكن دون أن يتحدد موعدها.

ولكــن بــاخ وجونيــا ليندبــرج رئيســة لجنــة التنســيق طالبــا اللجنــة المنظمــة ألولمبيــاد بيونجتشــانج 
بتوفيــر اإلرث الــازم فــي ثاثــة مواقــع رياضيــة، هــي مجمــع جوينجســيون للتزلــج األلبــي وملعــب هوكــي 

الجليــد ومضمــار التزلــج الســريع.
وتعهد لي هي بيوم رئيس اللجنة المنظمة لألولمبياد بالقيام بالخطوات الازمة في هذا الصدد.

وأكــد لــي بيــع حوالــي مليــون و76 ألــف تذكــرة لألولمبيــاد وأن الحضــور اإلجمالــي بلــغ مليونــا و300 ألــف 
رغــم وجــود الكثيــر مــن المقاعــد الخاليــة خــال المنافســات، مشــيرا إلــى أن تكلفــة تنظيــم دورة األلعــاب 

الشــتوية بلغــت ملياريــن و400 مليــون دوالر.
ومــن ناحيــة أخــرى تــم انتخــاب أعضــاء جــدد باللجنــة األولمبيــة الدوليــة حيــث يتعلــق األمــر باعبــة 
هوكــي الجليــد الفنلنديــة ايمــا تيرهــو واألمريكيــة كيــكان رادال بطلــة تزلــج اختــراق الضاحيــة حيــث حــا 
محــل األمريكيــة انجيــا روجيــرو والبريطانــي ادم بينجيلــي، كمــا حــل الصينــي تشــانج هونــج محــل مواطنــه 

يانــج يانــج.
وباتت كريستي كوفنتري من زيمبابوي الرئيسة الجديد للجنة الرياضيين خلفا لروجيرو.

ما مقدار وجبة الطعام الصحية؟
التخســيس وإنقــاص الــوزن ال يعنــي الشــعور بالجــوع، وال ينبغــي أن يــؤدي إلــى نقــص مغذيــات 
يحتاجهــا الجســم. لتخفيــف الــوزن احــرص علــى تــوازن وتنــوع الغــذاء الــذي تتناولــه، مــع األخــذ فــي 
االعتبــار أن إنقــاص الــوزن تدريجيــًا وببــطء يســهل الحفــاظ علــى الــوزن الجديــد، وعــدم اســتعادة الــوزن 

الســابق. إذن لضبــط الــوزن وعــدم الشــعور بالجــوع مــا مقــدار الوجبــة الصحيــة؟
يقــل  أن  ينبغــي  ال 
عــدد الســعرات الحراريــة 
خــال  تتناولهــا  التــي 
اليــوم عــن 1800 ســعرة، 
ويتحــدد عــدد الســعرات 
المناســب للفــرد حســب 
ــًا مــا  ــه، وغالب ــه ووزن طول
و2500   2000 بيــن  يتــراوح 

ســعرة.
حجــم الوجبــة عنــد 
غذائيــة  حميــة  اتبــاع 

قليلــة الســعرات تتــراوح بيــن 1800 و2000 ســعرة حراريــة قــم بتقســيم اإلجمالــي علــى عــدد الوجبــات. فــإذا 
ــا 150 ســعرة  ــدار كل منهم ــن مق ــن خفيفتي ــاول وجبتي ــع تن ــة رئيســية 500 ســعرة، م ــدار كل وجب كان مق

يصبــح المجمــوع 1800 ســعرة.
لكــن هنــاك طريقــة أخــرى لتقســيم الـــ 1800 ســعرة حراريــة علــى مــدار اليــوم تســاعد علــى نجــاح 
ــاول 360 ســعرة  ــم تن ــة، ث ــى والثاني ــن األول ــن الوجبتي ــي كل م ــاول 450 ســعرة ف ــي: تن التخســيس، ه
ــة الرابعــة والخامســة. وتهــدف هــذه الخطــة إلــى  ــة، و270 ســعرة فــي كل مــن الوجب ــة الثالث فــي الوجب
إشــباع الجســم فــي الصبــاح، وتخفيــف كميــة الطعــام مــع نهايــة اليــوم، مــع إبقــاء حجــم الوجبــات بيــن 

ــر. المتوســط والصغي

ثقوب في األمعاء... تسرّب صامت 
ومضاعفات خطرة

هل تعاني من الصداع النصفي الذي ينغّص عليك حياتك اليومية؟
هل تشكو من التهابات وأوجاع في المفاصل؟

هل أنت مصاب بواحد من أمراض المناعة الذاتية؟
هل أنت ضحية لمرض االكتئاب؟

هل لديك مشكلة في القلب واألوعية الدموية؟
هل يازمك التعب في حلك وترحالك منذ مدة طويلة؟

هل تشكو من الحساسية تجاه مادة طعامية أو غير طعامية؟
هل تصاب بالتهابات ميكروبية متكررة؟

هل تعاني من الداء الزالقي؟
هل لديك متاعب في أماكن أخرى من الجسم كالجلد، البنكرياس، الكبد وغيرها؟

إذا أجبــت نعــم علــى واحــد أو أكثــر مــن تلــك األســئلة التــي طرحناهــا أعــاه، فــا تذهــب 
بعيــدًا فــي البحــث عــن الســبب، فقــد تكــون مشــكلتك ناجمــة عــن وجــود ثقــوب فــي األمعــاء 
تــدري،  أن  دون  مــن 
هــذه  علــى  ويطلــق 
ــي األوســاط  ــة ف الحال
متازمــة  الطبيــة 

المتســربة. األمعــاء 
أمــراض  وهنــاك 
ترتبــط  خطيــرة 
األمعــاء  بمتازمــة 
نذكــر  المتســربة، 
ــداء الســكري  ــا: ال منه
مــرض  األول،  النــوع 
العصبــي،  القولــون 
مــرض التصلــب اللويحــي المتعــدد، داء الربــو القصبــي، ومــرض الفشــل القلبــي أيضــًا، فقــد 
أظهــرت إحــدى الدراســات أن 35 فــي المئــة مــن مرضــى قصــور القلــب يعانــون مــن متازمــة 

المتســربة. األمعــاء 
وهنــاك شــكوك كبيــرة فــي أن تكــون متازمــة األمعــاء المتســربة هــي التــي تقــف وراء 
انــدالع أمــراض مثــل حــب الشــباب، الحكــة، الورديــة، اضطرابــات المعــدة، الصــداع، والتعــب 

المزمــن.
قــد يســأل البعــض: إذا كانــت الثقــوب فــي األمعــاء هــي ســبب متازمــة األمعــاء 

الجنــاة؟ فمــن هــم  المتســربة، 
ال يتــردد البعــض لحظــة واحــدة فــي توجيــه التهمــة الــى نمــط الحيــاة والنظــام الغذائــي 
أمــا الجنــاة  الثقــوب فــي األمعــاء،  الحديــث بأنهمــا المســؤوالن مباشــرة عــن حــدوث 

ــم: ــون فه الحقيقي
- منتجات القمح الحديثة والدقيق األبيض المكررة للغاية.

- بروتينات حليب البقر.
- البطاطا واألطعمة الغنية بالتوابل.

- المشروبات الكحولية.
- بعــض العقاقيــر مثــل األدويــة المضــادة لالتهــاب غيــر الســتيرويدية، والمضــادات 

الحيويــة.
- الشدة الحادة والمزمنة.

- مادة الغلوتين.
- بروتين الحليب الكازيين المهيج جدًا لألمعاء.

- الغذاء الفقير باأللياف.
- نقــص بعــض العناصــر الغذائيــة مثــل الفيتاميــن أ، والزنــك، وأحمــاض أوميغــا-3 

وغيرهــا.
- أمراض سوء االمتصاص.

- خلل في المستعمرات الجرثومية المتعايشة في األمعاء.
- السكر والكربوهيدرات المكررة.

- العاج الكيماوي واإلشعاعي.
هــل يمكــن معالجــة متازمــة األمعــاء المتســربة؟ قبــل كل شــيء، ال بــد مــن تشــخيص 
وجــود مــرض متازمــة األمعــاء المتســربة، وهنــاك اختبــارات تجــري مــن أجــل اكتشــافها. 
ومتــى تــم رصــد وجــود المتازمــة، فــإن الجهــود يجــب أن تتمركــز فــي التوصــل الــى 

ــده. ــى تحيي ــي العمــل عل الســبب الكامــن وراء المتازمــة وبالتال
ــاء  ــي تفصــل جــدار األمع ــى الحــدود الت ــع عل بصراحــة، إن ســامة خــط التمــاس الواق
عــن مجــرى الــدم مهمــة جــداً مــن أجــل التمتــع بصحــة جيــدة، وأن أيــة ثقــوب تحصــل فــي 
ذلــك الخــط تــؤدي الــى تســرب جزيئــات ضــارة وســامة تعرضنــا لمشــكات صحيــة عديــدة 
نحــن فــي غنــى عنهــا. ولعــل أول خطــوة يجــب القيــام بهــا لمنــع حــدوث متازمــة األمعــاء 

المتســربة، أن نبــدأ باتبــاع نمــط حيــاة صحــي ونظــام غذائــي كامــل ومتــوازن.
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