
الخضراوات الورقية مفيدة لنضارة البشرة
قالــت مؤسســة الرعايــة الصحيــة األوليــة فــي قطــر إن الخضــراوات الورقيــة تحتــوي علــى الكثيــر مــن 

المــاء ممــا يســاعد علــى الحفــاظ علــى نضــارة البشــرة وجمــال الشــعر.
وجاء تصريح المؤسسة في منشور على صفحتها في فيسبوك ضمن سلسلة »خضار اليوم«.

ومن األمثلة على الخضراوات الورقية البقدونس والنعنع والخس والجرجير والسبانخ والملوخية.

 هاتفك الرقمي يمنعك من النوم!
وجــدت دراســة جديــدة أن شاشــات األجهــزة الرقميــة تســبب اضطرابــا فــي النــوم بســبب انخفــاض 

مســتويات هرمــون الميالتونيــن المســؤول عــن تنظيــم اإليقــاع الحيــوي.
ويتداخــل الضــوء األزرق المنبعــث مــن الهواتــف الذكيــة، مــع الهرمــون الطبيعــي الــذي تنتجــه 

أجســادنا، ويســاعدنا علــى التحكــم بــدورات النــوم.
وتبــدأ عــادة مســتويات الميالتونيــن فــي االرتفــاع عنــد المســاء، وتبقــى كذلــك معظــم ســاعات الليــل، 

ومــن ثــم تنخفــض عنــد الصبــاح الباكــر.
ولكــن معظمنــا يســتخدم األجهــزة الذكيــة قبــل النــوم، حيــث يــؤدي التحديــق فــي الشاشــات إلــى 

تغييــر إيقــاع الســاعة البيولوجيــة، أو ســاعة الجســم الداخليــة.
الدكتــورة  وقالــت 
ليــزا أوســترين، المؤلفــة 
الرئيســية مــن جامعــة 
النــوم  »إن  هيوســتن: 
لتجديــد  جــدا  مهــم 
الوظائــف  مــن  العديــد 
والضــوء  جســمنا،  فــي 
األزرق يقلــل مــن جــودة 

النــوم«.
اإلشــارة  وتجــدر 
األرق  أن مشــكلة  إلــى 

الســن. كبــار  علــى  خــاص  بشــكل  تؤثــر  أنهــا  ويعتقــد  جــدا،  شــائعة 
ويرتبــط نقــص النــوم المنتظــم بمخاطــر اإلصابــة باالكتئــاب والســمنة  والنوبــات القلبيــة والســكتة 

الدماغيــة والســكري، كمــا يقلــل مــن متوســط العمــر المتوقــع.
وطلــب الباحثــون مــن 22 مشــاركا، تتــراوح أعمارهــم بيــن 17 و42 عامــا، ارتــداء نظــارات تحجــب 
الطــول الموجــي القصيــر قبــل 3 ســاعات مــن النــوم، لمــدة أســبوعين، مــع اســتمرار اســتخدامهم لألجهــزة 

الرقميــة.
وأظهــرت النتائــج زيــادة بنســبة 58% فــي مســتويات الميالتونيــن ليــال، حيــث تقــول أوســترين إن 
ــق نتيجــة  ــن أن يحق ــوم، يمك ــل الن ــف قب ــف عــن اســتخدام الهوات ــى ضــرورة التوق تســليط الضــوء عل

فعالــة.
وينشــط الضــوء األزرق االصطناعــي، مســتقبالت الضــوء لدينــا »الخاليــا العصبيــة فــي شــبكية 

الميالتونيــن. ويثبــط   ،)ipRGCs( العيــن« 
ويوصــي الخبــراء بضــرورة اســتخدام العدســات المضــادة لالنعــكاس، للحــد مــن تأثيــر الضــوء 

ليــال. االصطناعــي 
وتشــمل بعــض األجهــزة ميــزة »الوضــع الليلــي«، التــي تحــد مــن التعــرض للضــوء األزرق، مــا يســاعد 

علــى حــل المشــكلة.
الجديــر بالذكــر، أن مســتويات الميالتونيــن الطبيعيــة تنخفــض ببــطء مــع التقــدم فــي الســن، وينتــج 
جســم اإلنســان، خــالل األيــام األقصــر مــن أشــهر الشــتاء، الهرمــون إمــا فــي وقــت ســابق أو وقــت الحــق 

مــن اليــوم المعتــاد.
ويمكــن أن يــؤدي هــذا التغييــر إلــى اإلصابــة بأعــراض االضطــراب العاطفــي )SAD(، أو االكتئــاب فــي 

فصــل الشــتاء.

زيت الزيتون لتنظيف شمع األذن الملتصق
ــرة  ــواد المثي ــن الم ــا، وم ــن البكتري ــة م ــة األذن الداخلي ــة األساســية لشــمع األذن هــي حماي الوظيف
للحساســية مثــل الرمــل والغبــار، ومــن االلتهابــات التــي تســببها الميــاه. لكــن الكثيــر مــن شــمع األذن 
ــات  ــن العالج ــًا. م ــم أحيان ــعور باألل ــه ش ــج عن ــد ينت ــمع، وق ــة الس ــق عملي ــد األذن ويعي ــن أن يس يمك
المنزليــة الفعّالــة فــي تنظيــف شــمع األذن الملتصــق وضــع قطــرات مــن زيــت الزيتــون، إليــك الطريقــة:
 تدفــع حركــة الفكيــن باســتمرار شــمع األذن باتجــاه فتحــة األذن، لكــن مــن يضعــون ســماعات األذن 
كثيــراً، أو يســتخدمون أجهــزة مســاعدة علــى الســمع، أو مــن لديهــم ضيــق فــي القنــاة الســمعية يشــكون 
عــادة مــن التصــاق شــمع األذن، وهــو مــا يــؤدي مــع الوقــت إلــى جفــاف وتيبّــس القنــاة الســمعية وإعــادة 

عمليــة الســمع نفســها.
وتتوفــر فــي الصيدليــات قطــرات تتكــون مــن بيروكســيد الهيدروجيــن والجلســرين والزيــت يمكــن 

وضــع بعــض منهــا داخــل فتحــة األذن ليصبــح الشــمع طريــًا وبالتالــي يمكــن يســهل مســحه.
ــًا  ــاًل رائع ــون يمكــن أن يكــون بدي ــت الزيت ــام 2007 أن زي ــة نُشــرت ع ــد وجــدت دراســة بريطاني وق

ــن. ــن قطــرات بيروكســيد الهيدروجي ــداًل م ــف شــمع األذن ب لتنظي
لعمــل ذلــك ضــع فــي فتحــة األذن التــي التصــق داخلهــا الشــمع 3 قطــرات مــن زيــت الزيتــون مرتيــن 
فــي اليــوم، لمــدة 3 أو 4 أيــام، واســتلق علــى الجانــب المعاكــس بضــع دقائــق حتــى ينزلــق الزيــت إلــى 

داخــل فتحــة األذن.
ــاش  ــمع األذن بقم ــح ش ــل مس ــون، وقب ــت الزيت ــن زي ــرات م ــع قط ــا وض ــوي فيه ــرة تن ــر م ــد آخ بع
ــل مــن المــاء الدافــئ داخــل األذن لضمــان ســهولة  ــرش قلي أو قطــن نظيــف، اســتخدم بخاخــًا للمــاء، ل

ــن الشــمع. ــا م تنظيفه

علماء: الدهون في منطقة البطن مفيدة أحيانا!
توصــل علمــاء مــن جامعــة أالبامــا األمريكيــة لنتائــج تبيــن أن الدهــون الموجــودة فــي منطقــة البطــن 

لهــا فوائدهــا.
ففــي حيــن يعتبــر الكثيــر مــن األطبــاء وأخصائيــي الصحــة أن تراكــم الدهــون فــي الجســم مؤشــر 
ــد  ــى الكب ــا عل ــا، تشــكل عبئ ــا أو موضعه ــا كان نوعه ــة، مهم ــات الدهني ــى الصحــة، وأن الطبق ــر عل خطي
ــة فــي أجســادنا، أشــارت دراســة تــم نشــرها مؤخــرا إلــى أن الطبقــة الدهنيــة  وبعــض األعضــاء الحيوي
الداخليــة الرقيقــة الموجــودة فــي منطقــة البطــن عنــد اإلنســان لهــا دور فــي وقايــة الجســم مــن بعــض 

األمــراض.
 :Trends in Immunology وحــول هــذا الموضــوع قــال علمــاء مــن جامعــة أالبامــا األمريكيــة لمجلــة
»أبحاثنــا األخيــرة بينــت أن نســيج تلــك الطبقــة الرقيقــة الموجــودة فــي تجويــف البطــن يســاهم فــي 
تنقيــة الــدم الــذي يــدور بيــن األعضــاء الموجــودة هنــاك، وتتكــون الطبقــة مــن نســيج يعــد أول جــزء تظهــر 
ــى  ــك يمكــن اعتمــاده كمؤشــر عل ــات، لذل ــة التهاب ــة الجســم بأي ــه أعــراض التليــف فــي حــال إصاب علي

الحالــة الصحيــة للجســم«.
ولكنهــم وفــي نفــس الوقــت أشــاروا إلــى أن تلــك الطبقــة لهــا تأثيراتهــا الســلبية أيضــا، فعــن طريقهــا 
يمكــن للخاليــا الســرطانية أن تنتشــر داخــل الجســم، وخصوصــا الخاليــا المصابــة الناتجــة عــن 

ــدة. ــض والمع ســرطاني المبي
وأوضحــوا أن نتائــج أبحاثهــم األخيــرة قــد تســاعد العلمــاء فــي المســتقبل علــى االعتمــاد علــى تلــك 
الطبقــة لتكــون مؤشــرا علــى دراســة االلتهابــات فــي مراحلهــا األوليــة، لتجنــب آثارهــا الســلبية الخطيــرة 

فــي حــال تطورهــا.

في أول فوز له بتصفيات كأس العالم للكرة الطائرة.. 

منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الكوري الجنوبي
تغلــب منتخبنــا الوطني 
الكــوري  نظيــره  علــى 
ــه  ــوز ل ــي أول ف ــي، ف الجنوب
الثانــي، مــن  اليــوم  خــالل 
تصفيــات كأس العالــم للكرة 
ــوم  ــت ي ــي اقيم ــرة الت الطائ
الجمعــة فــي مدينــة اردبيــل 

بشــمال غــرب ايــران.
المنتخــب  وحقــق 
للكــرة  االيرانــي  الوطنــي 
الطائــرة فــوزه امــام منافســه 

الشــيء. مقابــل  فــي  اشــواط  ثالثــة  بنتيجــة  الجنوبــي  الكــوري 
وكانــت النتائــج االشــواط الثالثــة التــي ســجلها المنتخــب الوطنــي االيرانــي كاآلتــي: 25 نقطــة مقابــل 
ــا  10 فــي الشــوط االول و 27 نقطــة مقابــل 25 فــي الشــوط الثانــي و 25 نقطــة فــي مقابــل 18 لمنتخــب كوري

ــة. الجنوبي
ويشــار الــى ان تصفيــات كأس العالــم للكــرة الطائــرة بــدأت منــذ الخميــس 10 آب/ اغســطس وتســتمر 

لغايــة 14 آب/ اغســطس الجــاري باســتضافة مدينــة اردبيــل بشــمال غــرب ايــران.
وتتنافــس منتخبــات ايــران وكوريــا الجنوبيــة والصيــن وقطــر وكازاخســتان فــي هــذه المرحلــة مــن 
التصفيــات ومــن ثــم يترشــح المنتخبــان االول والثانــي لمباريــات كأس العالــم التــي تقــام فــي العــام المقبــل 

ــا. ــا وبلغاري )2018( باســتضافة ايطالي
استعدادا للمونديال.. 

ايران تالقي روسيا وديا بكرة القدم 
في تشرين االول المقبل

ــن  ــي البلدي ــن منتخب ــة بي ــاراة ودي ــة مب ــره الروســي القام ــع نظي ــدم م ــرة الق ــي لك ــق االتحــاد االيران أتف
فــي 10 اكتوبر/تشــرين االول 

المقبــل.
ونقلــت وكالــة »تــاس« 
الروســية عــن مصــدر مطلــع 
علــى  اتفقــا  االتحاديــن  أن 
ــل،  ــع التفاصي ــد وجمي الموع
اللقــاء  مــكان  باســتثناء 
بانتظــار  الــذي  الــودي 
موافقــة المنتخــب الروســي.

قــد  ايــران  أن  يذكــر 
تأهلــت مبكــرا الــى نهائيــات 

العالمــي. االســتحقاق  لهــذا  اســتعدادا  المرتقبــة  المبــاراة  وتأتــي   ،2018 روســيا  مونديــال 

ليفربول يحدد سعرا خياليا لكوتينيو
حــدد نــادي ليفربــول اإلنجليــزي ســعرًا خياليــا للتخلــي عــن البرازيلــي فيليــب كوتينيــو، المطلــوب مــن 

برشــلونة اإلســباني.
وذكــرت صحيفــة »ســبورت« اإلســبانية نقــاًل عــن »ديلــي ريكــورد« البريطانيــة أّن ليفربــول قــرر تحديــد 

يــورو  مليــون   150 مبلــغ 
رحيــل  علــى  للموافقــة 
النــادي  إلــى  كوتينيــو، 
تقديــم  بعــد  الكتالونــي، 
للمغــادرة. طلبًــا  الالعــب 
الصحيفــة  وأشــارت 
فــي  الفريقيــن  أّن  إلــى 
ولــم  مســتمرة،  مفاوضــات 
يتوصــال التفــاق بعــد، كمــا 
أّن األلمانــي يورجــن كلــوب، 
لليفربــول،  الفنــي  المديــر 

المغــادرة. مــن  كوتينيــو  باقتــراب  قناعتــه  رغــم  بالالعــب،  متمســك 
وأوضحــت الصحيفــة أّن كوتينيــو لــم يكــن يتــدرب بصــورة جيــدة قبــل تعرضــه لإلصابــة، التــي أدت لغيابــه 

عــن آخــر مباراتيــن وديتيــن، وبــدت عليــه الرغبــة فــي الرحيــل عــن النــادي.
وأكــدت الصحيفــة أّن ليفربــول ال يــرى أّن مبلــغ 150 مليــون يــورو كثيــرة علــى برشــلونة، إذ حصــل النــادي 
الكتالونــي علــى 222 مليــون يــورو قيمــة فســخ عقــد البرازيلــي نيمــار دا ســيلفا، الــذي انضــم لصفــوف باريــس 

ســان جيرمــان الفرنســي.
ــى  ــورو للحصــول عل ــون ي ــة 90 ملي ــا بقيم ــدّم عرضً ــار، وق ــل لنيم ــن بدي ــي ع ــادي الكتالون ويبحــث الن

خدمــات كوتينيــو، إال أّن ليفربــول رفــض العــرض.

زفيريف يواجه شابوفالوف في نصف نهائي 
مونتريال للتنس

حجــز األلمانــي ألكســندر زفيريــف، مقعــده فــي المربــع الذهبــي مــن بطولــة مونتريــال الكنديــة لتنــس 
األســاتذة، ذات الـــ1000 نقطــة، عقــب فــوزه علــى منافســه الجنــوب أفريقــي كيفــن أندرســون فــي ربــع النهائــي.
وفــي ســاعة و31 دقيقــة، تمكــن زفيريــف المرشــح الرابــع للقــب مــن الفــوز علــى منافســه الجنــوب أفريقــي، 

المصنــف الـــ32 عالميــا، بنتيجة 7-5 و4-6.
وبهــذا الفــوز، عبــر زفيريــف لنصــف نهائــي البطولــة الكنديــة، حيــث ســيواجه المحلــي دنيس شــابوفالوف 

الــذي تغلــب بــدوره علــى الفرنســي أدريــان مانارينــو بواقــع 2-6 و6-3 و6-4 فــي ســاعتين و25 دقيقــة.

"استقالل" يحقق باكورة انتصاراته بالدوري الممتاز
حقــق اســتقالل طهــران 
بالــدوري  لــه  انتصــار  اوّل 
الممتــاز لكــرة القــدم موســم 
فــوزه  اثــر  وذلــك   ،2018-2017
"تراكتــور  ضيفــه  علــى 
ســازي تبريــز" بهــدف دون 
فــي  الجمعــة،  مســاء  رد 
مــن  الثالثــة  الجولــة  اطــار 

المســابقات.
الفــوز  هــدف  ســجل 
العــب  طهــران  الســتقالل 

الوســط المحتــرف االوزبكــي ســرور جبــاروف )أفضــل العــب فــي آســيا مرتيــن( عنــد الدقيقــة 42 مــن الشــوط 
المنطقــة. االول عبــر ضربــة حــرة مباشــرة مــن خــارج 

وبهــذه النتيجــة حقــق اســتقالل طهــران فــوزه االول بالــدوري الممتــاز بعــد بدايــة متعثــرة، حيــث خســر 
الجولــة االولــى امــام "صنعــت نفــت" آبــادان وتعــادل امــام اســتقالل خوزســتان ســلبيا، ليصعــد رصيــده الــى 

4 نقــاط.
فيما لم يحصل تراكتور تبريز على أية نقطة بالدوري حتى الجولة الثالثة التي اختتمت الجمعة.

بفوزه على سوريا..

منتخبنا يتأهل لربع نهائي كاس آسيا لكرة السلة 2017
فــاز منتخبنــا لكــرة الســلة علــى نظيــره الســوري 87-63 نقطــة فــي ثانــي مبــاراة لــه ضمــن بطولــة كاس 
آســيا الجاريــة فــي لبنــان، 
متاهــال بذلــك للــدور ربــع 

النهائــي.
وجــرت المبــاراة مســاء 
ملعــب  فــي  الجمعــة 
منطقــة  فــي  نوفــل"  "نهــاد 
كســروان بجبــل لبنــان، فــي 
االولــى  المجموعــة  اطــار 

آســيا. كأس  لبطولــة 
قــد  منتخبنــا  وكان 
أكتســح فــي مباراتــه االولــى 

نقطــة.  54-101 بنتيجــة  الهنــدي  نظيــره  البطولــة  فــي 
وتواجــه ايــران اليــوم االحــد، االردن فــي مباراتهــا الثالثــة واالخيــرة فــي دور المجموعــات، للتنافــس علــى 

صــدارة المجموعــة االولــى، بعــد أن تاهــل االردن ايضــا بفــوزه علــى نظيــره الهنــدي 54-61. 
ومــن المجموعــة الثانيــة تأهلــت الفلبيــن بفوزهــا علــى العــراق 87-63، بعــد فوزهــا فــي مباراتهــا االولــى 

ايضــا علــى الصيــن.
كما فازت الصين بنتيجة 92-67 على قطر التي خسرت مباراتها االولى امام العراق.

التسيو يسعى إليقاف قطار يوفنتوس المحلي 
في السوبر اإليطالي

يســعى يوفنتــوس لمواصلــة مســيرة حصــد األلقــاب، عندمــا يلتقــي التســيو اليــوم األحــد، فــي الســوبر 
اإليطالــي، علــى االســتاد األولمبــي فــي العاصمــة رومــا.

وفــي المقابــل، يتطلــع التســيو للتصــدي ألحــالم الســيدة العجــوز، واســتغالل مســيرته الرائعــة فــي فتــرة 
اإلعــداد للموســم الحالــي، لكســر هيمنــة يوفنتــوس علــى األلقــاب المحليــة فــي الســنوات األخيــرة.

ــي االســتعداد  ــوس ف ــدى يوفنت ــا ل ــن نظيرته ــر م ــز أكث ــدم التســيو مســيرة أفضــل، وتتســم بالتركي وق
ــة الموســم. ــي بداي ــم ف ــى لقــب مه ــا إل ــي ترجمته ــل ف ــي، ويأم للموســم الحال

وأنهــى يوفنتــوس الموســم الماضــي بإنجــاز تاريخــي، حيــث أصبــح أول فريــق يفــوز بلقــب الــدوري 
ــي. ــى التوال ــكأس 3 مــرات عل ــدوري وال ــة ال ــح أول المتوجيــن بثنائي ــة، كمــا أصب ــي 6 مواســم متتالي اإليطال
واآلن، يأمــل التســيو فــي الثــأر لهزيمــة نهائــي الــكأس فــي الموســم الماضــي، وتحســين ســجل نتائجــه 

فــي مواجهــة يوفنتــوس.
ويلتقي الفريقان للمرة الرابعة في تاريخ مباريات كأس السوبر اإليطالي.

وســبق لالتســيو التغلــب علــى فريــق الســيدة العجــوز فــي نســخة 1998، ولكنــه خســر أمامــه فــي 2013 
و2015 .

وخســر التســيو أمــام يوفنتــوس صفــر / 1 وصفــر / 2 فــي مباراتيهمــا ســويا بالــدوري اإليطالــي الموســم 
الماضــي.

وأظهــرت فتــرة اإلعــداد للموســم الحالــي تفوقــا ملموســا لالتســيو، الــذي فــاز بجميــع المباريــات الوديــة 
الـــ7، فيمــا تعثــر يوفنتــوس بأكثــر مــن مواجهــة، آخرهــا أمــام توتنهــام اإلنجليــزي قبــل أيــام.

مأزق الـ BBC وبديل نيمار أهم ما يؤرق زيدان وفالفيردي
يرفــع ريــال مدريــد وبرشــلونة الســتار عــن منافســات الموســم الجديــد لكــرة القــدم اإلســبانية، مــن خــالل 

مباراتهمــا اليــوم األحــد، فــي ذهــاب كأس الســوبر اإلســباني.
ويلتقــي الفريقــان علــى إســتاد "كامــب نــو" ببرشــلونة، فيمــا يتواجهــان إيابــا يــوم األربعــاء المقبــل، فــي 

"ســانتياجو برنابيــو" معقــل ريــال مدريــد.
وكان إرنســتو فالفيــردي المديــر الفنــي لبرشــلونة، قــاد الفريــق للفــوز فــي الكالســيكو الــودي قبــل 
ــار  أســبوعين بميامــي، حيــث تغلــب علــى ريــال مدريــد، 3 / 2 لكنــه يواجــه التحــدي الصعــب فــي أول اختب

ــي. ــق الكتالون ــع الفري ــه م رســمي ل
ــق  ــا يتعل ــا الرســمية، خاصــة عندم ــن نظيرته ــف ع ــة تختل ــة الودي ــدا أن المواجه ــردي جي ــدرك فالفي وي
األمــر بمواجهــة ريــال مدريــد بقيــادة المــدرب الفرنســي زيــن الديــن زيــدان، الــذي قــاد الفريــق فــي الموســم 

ــا. ــدوري اإلســباني ودوري أبطــال أوروب ــة ال الماضــي لثنائي
ولــم يحقــق ريــال مدريــد الفــوز فــي أي مــن المباريــات الوديــة التــي خاضهــا خــالل فتــرة اإلعــداد للموســم 
الجديــد، لكنــه نجــح فــي التغلــب علــى مانشســتر يونايتــد اإلنجليزيـــ يــوم الثالثــاء الماضــي، فــي الســوبر 

األوروبــي.
ويأمــل ريــال مدريــد فــي اســتغالل الدفعــة المعنويــة التــي نالهــا مــن الفــوز 2 / 1 فــي الســوبر األوروبــي، 

للتغلــب علــى منافســه التقليــدي العنيــد.
ومــازال برشــلونة يعانــي مــن صدمــة رحيــل نجمــه البرازيلــي الدولــي نيمــار دا ســيلفا إلــى باريــس ســان 
جيرمــان الفرنســي، ولذلــك، ســيكون الفــوز فــي الســوبر اإلســباني بمثابــة قبلــة الحيــاة للفريــق، مــن أجــل 

رفــع المعنويــات قبــل بدايــة فعاليــات الموســم الجديــد.
ــال مدريــد فقــط  ــة، حيــث يفتقــد ري ــاراة بمعظــم عناصــر قوتــه الضارب ويخــوض كل مــن الفريقيــن المب
لجهــود العــب الوســط الكرواتــي الدولــي لــوكا مودريتــش، بســبب طــرده فــي آخــر ظهــور ســابق للملكــي فــي 

الســوبر اإلســباني.
ــي الموســم  ــرا ف ــه المــدرب الفرنســي كثي ــي من ــد يعان ــل، وق ــدان بالفع ــذي يواجــه زي ولكــن المــأزق ال
الجديــد، هــو جاهزيــة ثالثــي الهجــوم المكــون مــن البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو والويلــزي جاريــث بيــل 

ــم بنزيمــة. والفرنســي كري
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