
دراسة: التدخين يقصر أعمار مرضى اإليدز
ــون  ــن يحمل ــل متوســط أعمــار األشــخاص الذي ــن يقل ــة، أن التدخي ــة حديث أظهــرت دراســة أمريكي

ــر مــن الفيــروس نفســه. ــدز" أكث فيــروس "اإلي
الدراســة أجراهــا باحثــون فــي مستشــفى "ماساتشوســتس" فــي واليــة بوســطن األمريكيــة، ونشــروا 

.)JAMA( نتائجهــا فــي دوريــة الجمعيــة الطبيــة األمريكيــة العلميــة
ــدز الذيــن يتجاوبــون مــع العقاقيــر  ــروس اإلي وأثبتــت الدراســة أن نحــو 25 % مــن المصابيــن بفي

ــة. ــرطان الرئ ــة بس ــبب اإلصاب ــون بس ــن، يموت ــي التدخي ــتمرون ف ــه ويس ــادة ل المض
ووجــدت النتائــج أن حاملــي الفيــروس الذيــن يعالجــون بالعقاقيــر المضــادة للفيروســات، ويدخنــون 

مــن 6 إلــى 13 مــرة يوميــا، يموتــون بســبب إصابتهــم بســرطان الرئــة.
وقالــت قائــدة فريــق البحــث الدكتــورة كريشــانا ريــدي، إن "نســبة التدخيــن مرتفعــة جــدا بيــن 
المصابيــن بفيــروس اإليــدز، وإن كال مــن الفيــروس والتدخيــن يزيــدان مــن نســبة اإلصابــة بســرطان 

ــة". الرئ
وأكــد "ترافيــس باجيــت" الباحــث المشــارك فــي الدراســة، أن "اإلقــالع عــن التدخيــن يعــد مــن أهــم 
القــرارات التــي يجــب علــى حاملــي فيــروس اإليــدز اتخاذهــا للعيــش لمــدة أطــول وتحســين صحتهــم".

وبحســب الدراســة، فإنــه "مــن المتوقــع وفــاة 60 ألفــا مــن حاملــي فيــروس اإليــدز مــن أصــل 644.2 ألــف 
شــخص مصــاب، تــراوح أعمارهــم بيــن 20 ـ 64 عامــا، بســبب ســرطان الرئــة إذا لــم يقلعــوا عــن التدخيــن".
ووفقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، فــإن "التبــغ يقتــل مــا يقــرب مــن 6 مالييــن شــخص فــي إقليــم 
شــرق المتوســط ســنويا، بينهــم أكثــر مــن 5 مالييــن متعاطيــن ســابقين وحالييــن للتبــغ، وحوالــي 600 

ــر المدخنيــن المعرضيــن للتدخيــن الســلبي". ألــف شــخص مــن غي
وأوضحــت المنظمــة أن التدخيــن يعــد أحــد األســباب الرئيســة للعديــد مــن األمــراض المزمنــة، بمــا 

فــي ذلــك الســرطان، وأمــراض الرئــة، وأمــراض القلــب، واألوعيــة الدمويــة.
وأضافــت أنــه مــا لــم يُتخــذ إجــراء فــي هــذا الصــدد، يمكــن للتبــغ أن يقتــل عــددا كبيــرا يصــل إلــى 
8 مالييــن شــخص ســنويا، يعيــش 80 % منهــم فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، بحلــول 

عــام 2030.

تخلص من كل مخاوفك بهذه التمارين
يشــعر  جميعنــا 
بالخــوف مــن شــيء 
مــا ســواء كنــا بالغيــن 
أو أطفــال ؛ولألســف 
أن  للخــوف  يمكــن 
إلــى القيــام  يدفعــك 
غيــر  تصــرف  بــأي 
يؤثــر  وقــد  صحيــح 
علــى  كبيــر  بشــكل 
وتنشــأ  ؛  صحتــك 
بعــض أنــواع الخــوف 

البلــوغ فــي صــورة ســلوك غيــر صحيــح . منــذ الطفولــة وقــد تتطــور فــي مرحلــة 
ونشــر موقــع "كيــر2" للصحــة النفســية أربــع تماريــن ستســاعد علــى التخلــص مــن 

الخــوف جــاءت كالتالــي :
 واجه مخاوفك

ــغ  ــاح، ســوف تبل ــر مرت ــًا أو غي ــك قلق فمــن خــالل تعريــض نفســك لألشــياء التــي تجعل
ــم مــع مثــل هــذه الحــاالت بمــرور الوقــت. ــة تأقل حال

تعرف على منافذ بيع تذاكر مباراة األهلي وبيروزي وموعد فتح األبواب
 أفصح عن مخاوفك

يجــب أن تطلــب المســاعدة مــن معالــج متخصــص، إذا تطلــب األمــر. فالعــالج يمكــن أن 
يكــون وســيلة رائعــة لوضــع نهايــة لمخــاوف عميقــة الجــذور.

كمــا يمكنــك التحــدث عــن مخاوفــك مــع صديــق أو زميــل أو أحــد أفــراد األســرة. فالحديــث 
بصــوت عــال عــن مخاوفنــا هــو بالضبــط مــا نحــن بحاجــة إلــى القيــام بــه لوضــع حــد لمخاوفنــا.

 الكتابة عن مخاوفك
إذا كنــت قــد بــدأت تــدرك أن الخــوف يقــودك إلــى ســلوك معيــن ال تحبــه، فهــذه خطــوة 

هائلــة نحــو تحســين ســلوكك.
حــاول معرفــة ســبب وجــود هــذه الحالــة لديــك عــن طريــق تدويــن مخاوفــك. قــم 
ــا  ــي صادفته ــاوف الت ــق أو المخ ــباب القل ــن أس ــة، لتدوي ــق كل ليل ــى 10 دقائ ــص 5 إل بتخصي

ــوم. ــدار الي ــى م عل
ثــم اســأل نفســك لمــاذا كان شــعورك علــى هــذا النحــو؟ بمجــرد أن تفهــم لمــاذا تكــون 

لديــك تلــك المخــاوف، فســتصبح أكثــر قــدرة علــى التعامــل معهــا بطريقــة صحيــة.
 ابحث في جذور مخاوفك

إذا كانــت مخاوفــك متجــذرة فــي تجربــة صادمــة عميقــة، فالنصيحــة هــي أال تقــوم بهــذه 
الخطــوة بمفــردك والبــد مــن تواجــد مهنــي مــدرب. ولكــن علــى خــالف ذلــك، فمجــرد 
الجلــوس بهــدوء للبحــث فــي جــذور مخاوفــك، يمكــن أن يكــون وســيلة رائعــة لتدريــب مخــك 

ــًا، بــدال مــن االستســالم للهــوس. علــى التعامــل مــع تلــك المخــاوف عقالني

أسباب غريبة تدفعك للعطس ..منها عندما تشبع
أرتبطــت معتقــدات شــعبية كثيــرة بالعطــس وكان أغربهــا أنــه يخــرج األرواح الشــريرة التــي تســكن 
جســدك فالعطــس بحســب العلــم والعلمــاء مجــرد رد فعــل غريــزي علــى بعــض المهيجــات، كجســيميات 
ــك  ــن تل ــص م ــى التخل ــع يســاعد اإلنســان عل ــي الواق ــو ف ــوث، الدخــان، رذاذ العطــر... وه ــار أو التل الغب

المهيجــات وإخراجهــا مــن الجهــاز التنفســي.
وغالبــًا مــا تدخــل تلــك المهيجــات "الغريبــة" فــي األنــف، الــذي ال يجــد ســبياًل للتخلــص منهــا ســوى 
عــن طريــق العطــس ؛ وهنــا يتحــدث العلمــاء عــن العطــس الطبيعــي، أمــا العطــس المتســارع والمتتالــي 
فقــد تكــون لــه أســباب أخــرى مرضيــة، تشــير إلــى التهابــات فيروســية فــي الجهــاز التنفســي، مثــل نــزالت 

البــرد، أو الحساســية.
ولكــن ليــس كل العطــس متصــل بالجســيمات المهيجــة، فبعــض النــاس يعطســون عنــد الخــروج 
فــي الشــمس وهــو مــا يعــرف باســم "العطــس الضوئــي"، الــذي يصيب مــا بيــن 10% إلى 35% من الســكان، 
 "snatiation"ــرف بـــ ــا يُع ــو م ــة وه ــم ممتلئ ــون بطونه ــا تك ــًا عندم ــون أيض ــخاص يعطس ــاك أش وهن

.Researchers بحســب موقــع

شريحة إلكترونية لتشخيص عدوى العين
توصــل متخصصــون فــي المملكــة المتحــدة إلــى تطويــر شــريحة إلكترونيــة قــادرة علــى تشــخيص 

عــدوى العيــن خــالل دقائــق، ممــا يوفــر الوقــت ويســرع التشــخيص والعــالج.
وتشمل العدوى التي تشخصها الشريحة أيضا العدوى المرتبطة بارتداء العدسات الالصقة.

ــاء عيــون  وطــور الشــريحة -التــي مــا زالــت فــي طــور التجربــة- مهندســون وأطب
ــا لدراســة  ــر حالي ــم التحضي ــة ســاوثهامبتون "أن أتــش أس"، ويت بمستشــفى جامع

تشــمل ثالثيــن شــخصا.
ويغنــي اســتخدام الشــريحة اإللكترونيــة عــن أخــذ عينــة وإرســالها للمختبــر وانتظــار النتائــج التــي 
قــد تحتــاج مــن يوميــن إلــى أســبوعين، حيــث مــن المهــم بــدء العــالج بســرعة، وهــو أمــر يأمــل األطبــاء 

بتحقيقــه عبــر الشــريحة الجديــدة.

6 ةضيرعالم الـ.... ا

فريقنا يحرز وصافة الساندا ببطولة 
شباب آسيا للووشو

شــباب  فريــق  أحــرز 
الوصافــة  مركــز  ايــران، 
»الســاندا«  بمنافســات 
ــي  ــك ف ــاء، وذل ــس االربع ام
ــة آســيا للووشــو  اطــار بطول
فــي مدينــة  اقيمــت  التــي 
كومــي الكوريــة الجنوبيــة.
الفريــق  وتمكــن 
 4 احــراز  مــن  االيرانــي 
ميداليــات ذهبيــة وفضيتيــن 
الســاندا  منافســات  فــي 

ــدا. ــن 19 بل ــة م ــا والعب ــاركة 433 العب ــي بمش ــد الماض ــت االح ــي انطلق ــو الت ــيا للووش ــباب آس ــة ش لبطول
وتوجــت الصيــن بمســابقات الســاندا  بـــ 5 ميداليــات ذهبيــة وفضيتيــن وحلــت الهنــد ثالثــا بذهبيتيــن 

ــات. ــن و3 برونزي وفضيتي
يذكــر أن البعثــة االيرانيــة المشــاركة بالبطولــة حّلــت فــي المركــز الثالــث، اثــر حصولهــا علــى 22 ميداليــة 
ميداليــة فــي منافســات »الســاندا« و«التاولــو«، توزعــت علــى 7 ميداليــات ذهبيــة و7 فضيــات و8 برونزيــات.

كأس ليفر يجمع الغريمين فيدرر ونادال في فريق واحد
يتصــدر نجمــا التنــس السويســري روجيــه فيــدرر، واإلســباني رافاييــل نــادال، مراســم االفتتــاح الرســمي 
مــن  األولــى  للنســخة 
بطولــة كأس ليفــر للتنــس.

ويلعــب فيــدرر ونــادال، 
الغريمــان التقليديــان، علــى 
مــدار نحــو 15 عامًــا، جنبــا 
إلــى جنــب بفريــق نجــوم 
المــدرب  بقيــادة  أوروبــا 
بيــورن بــورج، فــي مواجهــة 
فريــق نجــوم العالــم بقيــادة 

ماكنــرو. جــون  المــدرب 
اســتدعاء  وتــم 
األمريكــي فرانســيس تيافــوي، ليحــل محــل األرجنتينــي خــوان مارتيــن دل بوتــرو فــي فريــق نجــوم العالــم.

وتيافــوي،  ايســنر،  األمريكــي ســام كويــري، وجــاك ســوك، وجــون  الرباعــي  فريــق ماكنــرو  ويضــم 
شــابوفالوف. دينيــس  والكنــدي  كيريــوس  نيــك  واألســترالي 

وتنطلــق البطولــة، غــدًا الجمعــة وتســتمر حتــى األحــد، حيــث يلعــب فيــدرر ونــادال إلــى جــوار األلمانــي 
الصاعــد ألكســندر زفيريــف، والكرواتــي ماريــن ســيليتش، والنمســاوي دومينيــك ثيــم، والتشــيكي تومــاس 

برديتــش.
ــي  ــة ف ــمي للبطول ــاح الرس ــم االفتت ــالل مراس ــرض خ ــور الع ــادال طاب ــدرر ون ــود في ــرر أن يق ــن المق وم

العاصمــة التشــيكية بــراغ.
وتــم تســمية البطولــة باســم البطــل األســترالي الســابق رود الفــر، الالعــب الوحيــد الــذي جمــع بيــن كل 

ألقــاب بطــوالت الجرانــد ســالم األربــع الكبــرى مرتيــن.
وسيكون الفر، حاضرًا خالل مراسم افتتاح البطولة.

ــاراة واحــدة  ــردي، ومب ــة الف ــي فئ ــات ف ــع 3 مباري ــوم، بواق ــي كل ي ــات ف ــة 4 مباري ــة إقام وتتضمــن البطول
ــة الزوجــي. لفئ

روسيا تستعيد موقعها في مجلس الفيفا
روســيا،  اســتعادت 
مســتضيفة نهائيــات كأس 
فــي  موقعهــا   ،2018 العالــم 
الدولــي  االتحــاد  مجلــس 
للعبــة )الفيفــا(، بعــد انتخــاب 
أليكســي ســوروكين، ضمــن 
فــي  األوروبييــن  األعضــاء 
القــرارات  صاحبــة  الجهــة 

األربعــاء. امــس 
انتخــاب  وقوبــل 
الرئيــس  ســوروكين، 

التنفيــذي للجنــة المحليــة المنظمــة لــكأس العالــم المقبلــة، بترحيــب فــي الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة 
األوروبــي. لالتحــاد 

ولــم تكــن روســيا تملــك مرشــحا فــي مجلــس الفيفــا منــذ مايو/آيــار الماضــي، عندمــا مُنــع فيتالــي موتكــو 
نائــب رئيــس الــوزراء الروســي مــن دخــول االنتخابــات مــرة جديــدة.

ــة، بســبب  ــة المراجع ــار النزاهــة مــن لجن ــاز اختب ــم يتمكــن مــن اجتي ــذاك، إن موتكــو ل ــا آن ــال الفيف وق
ــاد السياســي. ــح المنظمــة بشــأن الحي ــع لوائ ــى م ــذي يتناف ــوزاري ال ــه ال منصب

ورفض موتكو ذلك القرار، وقال إن الفيفا قام بتغيير معايير الترشح.

خاميس يعلق على هدفه األول 
مع بايرن ميونيخ

أبــدى خاميــس رودريجيــز، نجــم بايــرن ميونيــخ، ســعادته بتســجيل أول أهدافــه مــع الفريــق البافــاري أمــام 
شــالكه، فــي المبــاراة التــي جمعتهمــا الثالثــاء، بالجولــة الخامســة مــن الــدوري األلماني.

فــي  خاميــس،  وتألــق 
بثالثيــة  البايــرن  فــوز 
األزرق  علــى  نظيفــة 
ــة  ــبَّب بركل ــي، إذ تس الملك
جــزاء، وســجَّل هدًفــا، وصنــع 
الثالــث، فضــاًل عــن الفــرص 
التــي صنعهــا لزمالئــه طــوال 
اللقــاء، إال أنَّهــا لــم تُترجــم 

أهــداف. إلــى 
صــورة  خاميــس،  ووضــع 
احتفالــه بالهــدف عبــر حســابه 
علــى موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر« عقــب المبــاراة، معلًقــا: »ســعيد لتســجيل هدفــي األول بقميــص بايــرن«.

ورفــع الفريــق البافــاري، رصيــده لـــ12 نقطــة، فــي صــدارة البوندســليجا )مؤقتًــا(، فيمــا تجمَّــد رصيــد شــالكه، 
عنــد 9 نقــاط بالمركــز الخامــس.

بعثتنا تحصد 26 ميدالية متنوعة في منافسات دورة 
االلعاب اآلسيوية داخل الصاالت

حصيلــة  ارتفعــت 
االيرانيــة  الرياضيــة  البعثــة 
الثالثــاء فــي منافســات دورة 
داخــل  اآلســيوية  االلعــاب 
الجاريــة   2017 الصــاالت 
 26 الــى  فــي تركمنســتان، 
ميداليــة متنوعــة لتحتفــظ 
بالمركــز الثانــي فــي جــدول 

ليــات. الميدا
ايــران  وحصــدت 
الثالــث  اليــوم  نهايــة  فــي 

ــاد،  7  ــة 2017 المقامــة فــي عشــق آب مــن منافســات دورة االلعــاب اآلســيوية داخــل الصــاالت والفنــون القتالي
ميداليــات ذهبيــة و4 فضيــات و15 برونزيــة، لتحتفــظ بالمركــز الثانــي فــي جــدول الميداليــات بعــد تركمانســتان 

المضيــف. البلــد 

منتخبنا لكرة الصاالت يهزم االردن بسباعية
تغلــب منتخــب ايــران لكــرة قــدم الصــاالت علــى نظيــره االردنــي 7-3 الثالثــاء وذلــك فــي اطــار النســخة 
دورة  مــن  الخامســة 
داخــل  االســيوية  االلعــاب 
الصــاالت 2017 المقامــة فــي 

. ن كمنســتا تر
لمنتخــب  وســجل 
مهــدي   : مــن  كل  ايــران 
جاويــد )3 اهــداف( واحمــد 
بور)هدفــان(  اســماعيل 
عروجــي  قاســم  مــن  وكل 
)هــدف(. طيبــي  وحســين 
وبذلــك ضمــن منتخــب 

ايــران التأهــل للــدور الثانــي مــن المجموعــة الرابعــة التــي تضــم االردن وقرغيزيــا وتاهيتــي.
وكانت ايران قد أستهلت المنافسات باكتساح هايتي 1-16.

ل لحل لوأد الصراع بين نيمار وكافاني سان جيرمان يتوصَّ
ذكــرت تقاريــر إعالميــة، 
ــان،  أنَّ باريــس ســان جيرم
لــوأد  بقــوة  يســعى 
اندلعــت  التــي  الصراعــات، 
إدينســون  بيــن  مؤخــرًا 
كافانــي، ونيمــار دا ســيلفا، 
ــي. ــق الفرنس ــي الفري نجم

وبــدأت الخالفــات، علــى 
خلفيــة النقــاش الحــاد بيــن 
خــالل  ونيمــار،  كافانــي، 
حــول  المباريــات  إحــدى 

ــع المالبــس. ــة خل ــك لمشــاجرة داخــل غرف ــد ذل ــة جــزاء، ليتطــور األمــر بع ــذ ركل ــي تنفي ــة أحدهمــا ف أحقي
ــر  ــم كبي ــان بنه ــا يتمتع ــك فهم ــدم، لذل ــرة الق ــم ك ــي عال ــار ف ــوم الكب ــن النج ــن م ــر كال الالعبي ويعتب
لتســجيل األهــداف فــي جميــع المباريــات، لكــنَّ أحــد بنــود المكافــآت فــي عقــد كافانــي، يُزيــد مــن ســخونة 

ــا. صراعهم
وينــص عقــد كافانــي، علــى تقاضيــه مليــون يــورو إضافيــة، إذا فــاز بلقــب هــداف الــدوري الفرنســي، ولهــذا 

يرغــب النــادي الباريســي فــي معالجــة الصــراع بيــن الالعبيــن، بتعديــل هــذا البنــد.
وكشــفت صحيفــة "ليكيــب" عــن أنَّ مجلــس إدارة ســان جيرمــان يرغــب فــي إضافــة بنــد مماثــل لعقــد 
نيمــار يتعلــق بصناعــة األهــداف، كــي يتعــاون الالعبــان فــي الفــوز بمكافــأة تجمــع بيــن أفضــل هــداف، وأفضــل 

صانــع لعــب.
وبهذا الشكل، سيضمن باريس سان جيرمان، تعاون مثمر بين الالعبين في الملعب.

أمــا فيمــا يتعلــق بالعالقــة الشــخصية بيــن النجميــن األوروجويانــي والبرازيلــي، طلــب ناصــر الخليفــي 
رئيــس باريــس ســان جيرمــان، مــن انتيــرو هنريكــي، مديــر الكــرة بالفريــق، دعــوة نيمــار، وكافانــي، والمــدرب 

أونــاي إيمــري، لعقــد اجتمــاع، لوضــع حــد لهــذا الصــراع.

تأجيل مباريات كأس المكسيك بسبب الزالزل
ــكأس، بســبب  ــة ال ــات دور الـــ 16 لبطول ــع مباري ــدوري المكســيكي، تأجيــل جمي ــة ال أعلنــت رابطــة أندي

ــر. ــاس ريخت ــه 7.1 بمقي ــذي ضــرب وســط البــالد وبلغــت قوت ــزال ال الزل
أنديــة  رابطــة  وقالــت 
فــي  المكســيكي  الــدوري 
ــل  ــي ظ ــن ف ــا "نعل ــان له بي
هــذه األحــداث التــي وقعــت 
أن جميــع  االربعــاء،  أمــس 
ــة  ــات دور الـــ 16 لبطول مباري
المكســيك ســتؤجل  كأس 

لوقــت الحــق".
"التواريــخ  وأضافــت 
ــالن  ــيتم اإلع ــد س والمواعي
عنهــا فــي األيــام المقبلــة".
وكان مــن المقــرر أن تقــام مبــاراة ناديــي أمريــكا وكــروز أثــول فــي كأس المكســيك الثالثــاء علــى ملعــب 

"أزتيــكا" بالعاصمــة مكســيكو ســيتي، أكثــر األماكــن تضــررا مــن الزلــزال.

فالفيردي يدخل تاريخ برشلونة
دخــل إرنســتو فالفيــردي، المديــر الفنــي لنــادي برشــلونة، تاريــخ النــادي الكتالونــي، بعــد انتصــار البلوجرانــا 

علــى إيبــار الثالثــاء، بنتيجــة 6-1، فــي الجولــة الخامســة مــن عمــر الــدوري اإلســباني.
وذكــرت صحيفــة »ســبورت«، أن فالفيــردي انضــم لقائمــة مــن 4 مدربيــن آخريــن، حققــوا االنتصــار فــي 
أول 5 مباريــات خــالل موســمهم األول بالليجــا، وهــم اإلنجليــزي تيــري فينابلــز، والهولنــدي لويــس فــان جــال، 

وتيتــو فيالنوفــا، واألرجنتينــي تاتــا مارتينيــو.
وأوضحــت الصحيفــة أن فينابلــز انتصــر فــي أول خمــس مباريــات موســم 1984-1985، بدأهــا أمــام ريــال 
مدريــد بثالثيــة نظيفــة، ثــم ريــال سرقســطة وإســبانيول وبيتيــس ثــم أوساســونا، كمــا كــرر فــان جــال األمــر 
موســم 1997-1998 بالفــوز علــى ريــال سوســييداد وفالنســيا وديبورتيفــو الكورونيــا ثــم ســبورتينج خيخــون 

وتينريفــي.

العدد )9670( السنة السابعة والثالثون الخميس 30 ذو الحجة، 1438 هـ ق 30 شهريور 1396 هـ ش، 21  ايلول 2017م
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