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تحميك من أوجاع المفاصل.. تعرف إلى تلك األطعمة السحرية الـ6
ــار  ــدى كب ــة ل ــور المنتشــرة والطبيعي ــاة مــن هشاشــة العظــام وأوجــاع المفاصــل مــن األم ــد المعان ــم تع ل
الســن فقــط، بــل الشــباب والرياضييــن أيضــًا؛ ففــي الفتــرة األخيــرة ارتفعــت معــدالت إصابــة المراهقيــن 

والشــباب بأوجــاع والتهابــات المفاصــل.
ــن الشــباب  ــة بي ــى نســب خرافي ــة للبشــر ووصــول معــدالت الســمنة إل ــادات الغذائي ــر الع ــد أدى تغي فلق
ــة بأوجــاع  ــاع نســبة معــدالت اإلصاب ــي ارتف ــر ف ــر بشــكل كبي ــى التأثي ــم إل ــع دول العال ــي جمي ــن ف والمراهقي

ــرة. ــة الصغي ــات العمري ــن الفئ ــات المفاصــل بي والتهاب
ولكــن تغيــر العــادات الغذائيــة لــم يكــن هــو الســبب الوحيــد؛ فالرياضــة تتحمــل نســبة مــن المســؤولية، 
ــًا  ــح، خصوص ــر صحي ــة أو ممارســتها بشــكل غي ــة عنيف ــن رياضي ــي ممارســة تماري ــراط ف ــك بســبب اإلف وذل

ــال أو الكــروس فيــت. ــع األثق ــب بــذل مجهــود بدنــي عنيــف كرياضــة رف التماريــن التــي تتطل
ولكــن علــى الرغــم مــن الصــورة القاتمــة لألمــر فــا يــزال أمــام الفئــات العمريــة الصغيــرة أمــل كبيــر فــي 

التخلــص مــن التهابــات وأوجــاع المفاصــل مــن خــال اســتهاك األطعمــة التاليــة بانتظــام.
1- القرنفل

أحــد التوابــل والبهــارات العطريــة التــي تلعــب دورًا كبيــرًا فــي حياتنــا دون أن ننتبــه إلــى ذلــك؛ فالقرنفــل 
يحتــوي علــى مــادة البوليفينــول، وهــي مــادة مضــادة لألكســدة توجــد فــي عــدد مــن األطعمــة، ولهــا خصائــص 
طبيعيــة فــي منــع االلتهابــات وأوجــاع المفاصــل مــن خــال تعزيــز قــوة العظــام وزيــادة كثافتهــا ومنــع أي فــرص 

لتعرضهــا للهشاشــة.
وباإلضافــة إلــى تقويــة العظــام تعمــل مــادة البوليفينــول أيضــًا علــى دعــم جهــاز المناعــة وتقويتــه وخفــض 

نســبة الكوليســترول الضــار فــي الجســم.
2- زيت الزيتون

النوعيــات غيــر المصفــاة إلــى عــدة مراحــل مــن زيــت الزيتــون تحتفــظ بنســبة كبيــرة مــن مــادة البوليفينــول 
التــي -كمــا ذكرنــا مــن قبــل- تمنــع االلتهابــات وتقــوي العظــام وتمنعهــا مــن الهشاشــة.

3- البنجر األحمر
هــو منجــم طبيعــي مــن المــواد الطبيعيــة المضــادة لألكســدة التــي ال تعمــل علــى تقويــة المفاصــل ودعــم 
الغضاريــف بينهــا فقــط، بــل يقــوي البنجــر األحمــر مــن مناعتــك ضــد األمــراض المختلفــة مثــل نــزالت البــرد 

واإلنفلونــزا، ويُنصــح بتناولــه فــي وجبــة اإلفطــار أو الغــداء.
4- الشاي

ــك بســبب  ــك االهتمــام بشــربه اآلن؛ وذل إذا كنــت ال تفضــل شــرب الشــاي األحمــر أو األســود ربمــا علي
احتــواء أوراق الشــاي علــى مــادة الثيانيــن وهــي عبــارة عــن حمــض أمينــي غيــر بروتينــي يحــارب أي فرصــة 
لتكــون االلتهابــات حــول مفاصــل الجســم المختلفــة، وخصوصــًا المفاصــل الحركيــة والمحوريــة فــي الجســم.

ويُنصــح بتنــاول مــن 2 إلــى 3 أكــواب مــن الشــاي يوميــًا بشــرط أال تضــاف إليــه كميــات كبيــرة مــن الســكر 
األبيض.

5- عين الجمل
مــن أكثــر أنــواع المكســرات فائــدة للجســم والمفاصــل والقلــب علــى حــد ســواء؛ فهــي مفيــدة لتعزيــز قــوة 
القلــب ووظائفــه بســبب وجــود كميــات كبيــرة مــن دهــون أوميغــا 3 الصحيــة التــي أيضــًا تكــون رائعــة للمفاصــل 

بســبب احتوائهــا علــى مجموعــة مــن المــواد المضــادة لألكســدة.
6- الخرشوف - األرضي شوكي

تكمــن األهميــة القصــوى لهــذا النــوع مــن النبــات أو الخضــراوات فــي مــادة "البريبايوتكــس" الســحرية، وهي 
عبــارة عــن مــواد نشــوية غيــر قابلــة للهضــم أو االمتصــاص، حتــى تصــل إلــى المصــران الغليــظ، وهــي مــن المــواد 

التــي تتغــذى عليهــا البكتيريــا النافعــة غيــر الضــارة فــي أجســاد البشــر.
ــادة مناعــة الجســم وتقويــة مقاومــة الجســم فــي التعــرض لالتهابــات  وتقــوم مــادة "البريبايوتكــس" بزي

التــي مــن بينهــا االلتهابــات التــي تصيــب المفاصــل وتفقدهــا مرونتهــا وقوتهــا.

مضاعفات مرض السكري "مخيفة"!
مــرض الســكري يفــرض علــى المصابيــن بــه قيــودًا كثيــرة لناحيــة اختيــار صنــوف الطعــام، واتّبــاع بعــض العــادات 

اليوميــة التــي يصعــب اتّباعهــا. إنمــا، وبعــد التعــرّف إلــى مضاعفــات المــرض، قــد يتغيّــر األمــر.
ــا للجمعيــة الفرنســية لمرضــى  إّن مضاعفــات مــرض الســكري ليســت معروفــة كثيــرًا وعلــى نطــاق واســع، وفًق
ــف  ــن 35 أل ــر م ــوري األطــراف، وأكث ــن مرضــى الســكري مبت ــف شــخص م ــن 30 أل ــر م ــاك أكث ــث هن الســكري، حي
ــا النوبــات القلبيــة. وســوف تكــون مضاعفــات  ــر مــن 300 ألــف شــخص ضحاي شــخص أعمــى نتيجــة المــرض، وأكث
مــرض الســكري علــى العينيــن واألعصــاب والقلــب كبيــرة، إذا لــم يتــمّ الســيطرة علــى المــرض. وهــذا المــرض يزيــد 

مخاطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بحوالــى 3 أضعــاف، بحســب "تــوب ســانتيه".
السكري والقلب

يعيــق مــرض الســكري عمــل األوعيــة الدمويــة الكبيــرة التــي تــروي القلــب أو الرقبــة أو الســاقين. حيــث يتراكــم 
مخــزون الدهــون علــى جــدران الشــرايين وتتفاقــم هــذه الظاهــرة مــع ارتفــاع ضغــط الــدم، والتدخيــن أو تنــاول الغــذاء 
ــى أن ينكســر أو يشــكل  ــا إل ــح صلبً ــون يصب ــن الده ــذا المخــزون م ــت، ه ــرور الوق ــع م ــون. وم ــدًّا بالده ــي ج الغن

ــر(. الجلطــات )التخّث
ــة  ــب، )ويحــدث احتشــاء عضل ــة القل ــد يســبب احتشــاء عضل ــإّن مــرض الســكري ق ــق الشــرايين ف ــا يعي وعندم
القلــب عندمــا تتــم إعاقــة الشــريان الــذي يــروي القلــب(. وعاقبــة أخــرى يســببها مــرض الســكري هــي حــدوث الســكتة 
ــى ثــاث  ــى مرتيــن إل ــر عرضــة بحوال ــدم الشــرياني. ومرضــى الســكري أكث ــاع ضغــط ال ــة فــي حــاالت ارتف الدماغي

مــرات لإلصابــة بهــذه الســكتات الدماغيــة، أو األمــراض الشــريانية.
السكري والعيون

قــد يعانــي مريــض الســكري كذلــك إعاقــة األوعيــة الدمويــة الصغيــرة التــي توجــد عنــد نهايــة الشــرايين، وتســمى 
الشــعيرات الدموية.

وهــذا التغييــر فــي الشــعيرات الدمويــة فــي شــبكية العيــن يســمى اعتــال الشــبكية، وهــو شــائع عنــد 50 فــي 
ــا.  ــوغ ســن 65 عامً ــل بل ــى قب ــة بالعم ــو الســبب األول لإلصاب ــي، وه ــوع الثان ــن الن ــن مرضــى الســكري م ــة م المئ
والمفارقــة هــي أنــه مــن الممكــن أن يكــون البصــر جيــدًا وأن يعانــي المــرء فــي الوقــت ذاتــه اعتــال الشــبكية 
ــراءة، أو الشــعور بالدوخــة. ــد الق ــل تشــوه الصــورة أو الحــروف عن ــة مث ــات تحذيري ــه توجــد عام الســكري، رغــم أن
وبنــاًءا عليــه فــإّن مــن الضــروري إجــراء الفحــص الســنوي عنــد طبيــب العيــون والــذي ســوف يســتطيع اكتشــاف 

أي تغييــر قبــل أن يصــل إلــى مركــز العيــن والشــبكية.
السكري واألعصاب

االعتــال العصبــي شــائع جــدًّا لــدى مرضــى الســكري، ويــزداد لــدى كبــار الســن منهــم. ويعتمــد تأثيــر اإلصابــة 
علــى نــوع األعصــاب المتضــررة:

• عند إصابة األعصاب الحركية، فإّن القوة العضلية هي التي سوف تتأثر.
• عنــد إصابــة األعصــاب الحســية، فــإّن المريــض ســوف يعانــي األلــم واالضطرابــات المختلفــة، مثــل: التشــنجات 

والحّكــة وســوء تقديــر حالــة الســاقين.
• عنــد إصابــة الجهــاز العصبــي النباتــي، تحــدث اضطرابــات فــي الجهــاز الهضمــي، مثــل: اإلســهال أو اإلمســاك، 
كمــا أّن نظــام القلــب واألوعيــة الدمويــة قــد يتأثــر كذلــك )الشــعور بالــدوار أثنــاء االنتقــال إلــى وضعيــة الوقــوف، أو إصابــة 

الجهــاز التناســلي والبولــي )ضعــف االنتصــاب أو العجــز الجنســي، أو ســلس أو احتبــاس البــول(.
السكري والقدمين

إّن المضاعفــات التــي تصيــب األقــدام هــي نتيجــة مباشــرة لتدهــور األعصــاب والشــرايين. وال ينبغــي علــى 
ــدأت المعالجــة فــي  ــد يتضخــم ويلتهــب، وإذا ب ــه ق اإلطــاق إهمــال معالجــة أي جــرح بســيط يصيــب القدميــن، ألن

ــر. وقــت متأخــر فقــد يكــون الحــل هــو البت
ــة، أو  ــات فطري ــة، أو التهاب ــر نامي ــة أظاف ــن، وســرعة اكتشــاف أي ــى القدمي ــا إل ــاه دائمً ــة االنتب ــم للغاي ــن المه وم
جــروح طفيفــة، أو نتــوءات، أو تقرحــات، ويجــب اختيــار األحذيــة بعنايــة وتفتيشــها قبــل ارتدائهــا للتأكــد مــن خلوهــا 

مــن أيــة مــادة غريبــة.
السكري والكلى

إّن تطــور المضاعفــات علــى الكلــى قــد يكــون منتشــرًا مــن دون أن يكــون مريــض الســكري مــدرًكا لذلــك، وقــد 
يحــدث االكتشــاف متأخــرًا للغايــة، مــع مخاطــر الوصــول إلــى المرحلــة األخيــرة والتــي تســتدعي غســل الكلــى.

القائد ورئيس الجمهورية يهنئان..

منتخبنا يتوج بطال للعالم في رفع االثقال الول مرة
تــوج منتخبنــا الوطنــي لرفــع االثقــال للمــرة االولــى فــي تاريخــه ببطولــة 

العالــم التــي جــرت منافســاتها فــي آناهايــم بلــوس انجلــس فــي اميــركا.
5 ميداليــات ذهبيــة  ايــران  وحصــدت 
ببطولــة  لتتــوج  برونزيــة   5 و  فضيــة   4 و 
ــى  ــا عل ــال 2017 بحصوله ــع االثق ــم لرف العال

نقــاط.  509
التــي  االخيــر  اليــوم  وفــي منافســات 
حصــل  كغــم،   105 فــوق  وزن  فــي  جــرت 
حســيني  علــي  ســعيد  االيرانــي  الربــاع 
علــى الميداليــة البرونزيــة فــي الخطــف 
البرونزيــة  والميداليــة  كغــم   203 برفعــه 
ايضــا فــي النتــر برفعــه 251 كغــم والميداليــة 

كغــم.  454 المجمــوع  فــي  الفضيــة 
ــة  ــن وفضي ــى ذهبيتي ــز عل ــداد ســليمي الحائ ــي االخــر به ــاع االيران ــا الرب ام
واحــدة عالميــا وذهبيــة اولمبيــاد لنــدن 2012 ، فقــد حصــل علــى الفضيــة فــي 

الخطــف برفعــه 211 ولــم يفلــح فــي رفــع 216 كغــم.
وحصــل ســليمي علــى البرونزيــة فــي النتــر برفعــه 242 كغــم والبرونزيــة فــي 

المجمــوع 453 كغــم.
ــر  ــي النت ــى ف ــه االول ــي محاولت ــع ف ــه رف ــف الحــظ ســليمي اذ ان ــم يحال ول
ــن تدخلــت هيئــة الجــوري  ــكام الثاثــة ولك ــم واحتســب مــن قبــل الح 241 كغ
)المراقبــة( والغــت ذلــك بداعــي حصــول خطــأ كمــا انــه رفــع فــي محاولتــه الثالثــة 
ــت مــرة اخــرى  ــة الجــوري تدخل ــة اال ان هيئ 252 كغــم واحتســبها الحــكام الثاث

والغــت ذلــك بداعــي حصــول خطــأ فــي الرفعــة.
ــة حصــل  ــام الماضي وفــي منافســات االوزان االخــرى التــي جــرت خــال االي
بطــل العالــم واالولمبيــاد كيانــوش رســتمي علــى الميداليــة الفضيــة فــي الخطــف 

لــوزن 85 كغــم.
وفــي وزن 94 كغــم حصــد بطــل اولمبيــاد ريــو 2017 ســهراب مــرادي الميداليــات 

الذهبيــة الثــاث للخطــف والنتــر والمجموع.
وفــي وزن 94 كغــم ايضــا حصــل ايــوب موســوي علــى برونزيتــي النتــر 

والمجمــوع. 

الخطــف  ذهبيتــي  هاشــمي  علــى  تقلــد  كغــم   105 وزن  وفــي 
النتــر. وبرونزيــة  والمجمــوع 

وحــل كل مــن علــى ميــري وعلــي 
رضــا ســليماني فــي المركــز الســابع 
فــي وزنــي 85 و 105 كغــم علــى التوالي.

وفــي االجمــال حصلــت ايــران علــى 
 5 و  فضيــة   4 و  ذهبيــة  ميداليــات   5

برونزيــة وبمجمــوع 509 نقــاط.
اليــران  نتيجــة  افضــل  وكانــت 
فــي النســخ الســابقة لبطولــة العالــم 
لرفــع االثقــال هــي المركــز الثالــث فــي 
بطولتــي عامــي 2011 فــي فرنســا و 2013 

ــدا. ــي بولن ف
وحلــت المنتخبــات الكوريــة الجنوبيــة واألوزبكيــة بعــد المنتخــب اإليرانــي 

فــي المركزيــن الثانــي والثالــث علــى التوالــي.
هــذا وأصــدر ســماحة قائــد الثــورة اإلســامية، آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي 
ــا الوطنــي لرفــع  ــا أعــرب فيــه عــن تهنئتــه لمنتخبن الخامنئــي )حفظــه اهلل( بيان
األثقــال بتتويجــه بطــا علــى العالــم فــي المســابقات التــي جــرت فــي اميــركا.

وأعــرب ســماحة آيــة اهلل الخامنئــي )حفظــه اهلل( عــن شــكره للمنتخــب 
الوطنــي اإليرانــي لرفــع األثقــال حيــث أدخــل الســرور الــى قلــوب ابنــاء الشــعب 

ــي. االيران
كمــا أبــدى ســماحة قائــد الثــورة تقديــره للربــاع اإليرانــي علــي رضــا كريمــي، 

ووصفــه بالبطــل الشــامخ إليــران، والــذي أصبــح رمــزا لعــزة اإليرانييــن.
مــن جانبــه هنــأ رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي بتتويــج المنتخــب 
ــة آناهيــم بلــوس  ــم التــي جــرت فــي مدين ــة العال ــع االثقــال ببطول الوطنــي لرف

ــركا. ــي امي ــس ف انجل
وكتــب الرئيــس روحانــي فــي تغريــدة لــه علــى االينســتغرام امــس االربعــاء، 
ــي  ــن ذوي االخــاق الســامية ومدرب ــي واالبطــال الدؤوبي ــارك للشــعب االيران نب
ومــدراء المنتخــب الوطنــي لمناســبة التوويــج الرائــع والباعــث علــى الفخــر 

ــال 2017 . ــع االثق ــم لرف ــة العال ببطول

ايران بالمرتبة 23 عالميا بتصنيف كرة السلة
تراجــع منتخــب ايــران 
الــى  واحــد  مركــز  بواقــع 
فــي  عالميــا   23 المرتبــة 
لاتحــاد  تصنيــف  احــدث 
الدولــي لكــرة الســلة »فيبــا« 

الثاثــاء. يــوم 
وجــاء تراجــع منتخــب 
بالتصنيــف  ايــران 
التصفيــات  نتائــج  بعــد 
المؤهلــة  االســيوية 
لــكأس العالــم 2019، اثــر 

العــراق. امــام  المتوقعــة  غيــر  خســارته 
فيمــا لــم يطــرأ تغييــر فــي ترتيــب المراكــز االربعــة االولــى، حيــث جــاءت اميــركا واســبانيا وصربيــا وفرنســا 

علــى التوالــي، غيــر أن  ليتوانيــا حّلــت خامســا بــدال عــن االرجنتيــن.

فريقنا يواصل التربع على العرش 
االسيوي بكرة الصاالت

واصــل منتخبنــا بكــرة الصــاالت صدارتــه 
للمنتخبــات االســيوية فــي تصنيــف االتحــاد 
ــر  ــا« لشــهر نوفمب ــدم » الفيف ــي لكــرة الق الدول

/تشــرين الثانــي 2017.
فــي  نقطــة   1601 علــى  ايــران  وحصلــت 
تصنيفــات المنتخبــات العالميــة، بتراجــع مركــز 
ــف  ــن التصني ــادس ع ــز الس ــى المرك ــد ال واح

الســابق.
وتصــدرت البرازيــل الترتيــب، تلتهــا كل مــن 
اســبانيا وروســيا واالرجنتيــن وايطاليــا علــى 

التوالــي.
االســيوية  المنتخبــات  ايــران  وتصــدرت 

بفــارق كبيــر وجــاء كالتالــي:
1- ايران 1601 نقطة

2- اليابان 1355 نقطة
3- تايلند   1310 نقاط

4- اوزبكستان 1205 نقاط.

اتحاد المصارعة: من الغريب أن العدو لم يعرف 
الشعب االيراني حتى اآلن

سحب قرعة مجموعات دوري ابطال آسيا

لكــرة  آســيا  أبطــال  دوري  قرعــة  أوقعــت 
ــي  ــاء ف ــي ســحبت امــس األربع ــدم 2018، والت الق
الكــرة  ممثــا  كوااللمبــور،  الماليزيــة  العاصمــة 
ــي، فــي  الســعودية فــي المســابقة الهــال واألهل

صعبتيــن. مجموعتيــن 
الهــال  وقــوع  عــن  القرعــة  وأســفرت 
المجموعــة  الماضيــة ضمــن  النســخة  وصيــف 
ــان القطــري، اســتقال  ــي تضــم الري ــة، الت الرابع
طهــران، والفائــز مــن العيــن اإلماراتــي والمالكيــة 

لبحرينــي. ا
أمــا أهلــي جــدة جــاء فــي المجموعــة األولــى، 
التــي تضــم الجزيــرة اإلماراتــي، تراكتورســازي 
تبريــز ، والفائــز مــن مبــاراة الملحــق بيــن الغرافــة 

القطــري وباختاكــور األوزبكــي.
وتضــم المجموعــة الثانيــة، أنديــة الدحيــل 
ولوكوموتيــف  اإلماراتــي،  الوحــدة  القطــري، 

طشــقند األوزبكــي، والفائــز 
مــن ذوب آهــان األوزبكــي 

الهنــدي. وإيــزوال 
أمــا المجموعــة الثالثــة، 
برســبوليس  تضــم 
القطــري،  الســد  طهــران، 
الوصــل اإلماراتــي، والفائــز 
األوزبكــي  ناســاف  مــن 

األردنــي. والفيصلــي 
االتحــاد  وحــدد 
ينايــر   30 يــوم  اآلســيوي، 
الــدور  مباريــات  النطــاق  موعــدًا  المقبــل، 
التمهيــدي، علــى أن يكــون النهائــي يــوم الســبت 
3 نوفمبــر 2018، فيمــا ســتكون مبــاراة اإليــاب بعــد 

بأســبوع. الموعــد  هــذا 

اتحــاد  رئيــس  اســتنكر 
المصارعــة رســول خــادم مــا نشــره 
العــدو الصهيونــي  رئيــس حكومــة 
المصــارع  حــول  نتنياهــو  بنياميــن 
معرفــة  عــدم  أن  معتبــرًا  االيرانــي 
العــدو بالشــعب االيرانــي العظيــم 

غريــب. أمــر  اآلن  حتــى 
واشــار رئيــس اتحــاد المصارعــة 
رســالة  فــي  أشــار  خــادم  رســول 
االتحــاد  موقــع  فــي  نشــرها 

حكومــة  رئيــس  تعليقــات  علــى  ردًا  االلكترونــي 
أن  الــى  نتنياهــو  بنياميــن  الصهيونــي  الكيــان 
ــي  ــي بالشــعب االيران ــدو الصهيون ــة الع ــدم معرف ع

التعجــب. يثيــر  أمــرٌ  اآلن  حتــى  العظيــم 
يشــجع  االيرانــي  الشــعب  أن  خــادم  وأردف 
ــة وينتصــر بانتصارهــم  ــة المصارع ــي حلب ــه ف أبطال
ــل  ــوز بط ــع لف ــع يتطل ــاراتهم والجمي ــزن لخس ويح
المنتخــب االيرانــي عليرضــا كريمــي وحصولــه علــى 
ــذي  ــي ال ــة، إال أن الشــعب االيران ــة الذهبي الميدالي
يقــف قلبــًا وقالبــًا مــع ابطالــه يقــف صفــًا موحــدًا ضــد 

ــاد وشــركائهم. ــداء الب أع
ــى  ــي عل ــعب االيران ــًا أن الش ــادم قائ ــع خ وتاب
رغــم اختــاف الــرؤى ووجهــات النظــر أثبــت دائمــًا 
أنــه يقــف صفــًا موحــدًا ضــد أعــداء بــاده مدافعــًا عــن 
ــوا  ــي قدم ــال عليرضــا كريم ــن أمث أرضــه، واآلالف م
أرواحهــم دفاعــًا عــن ثــرى البــاد، محــذرا األعــداء 
مــن الصيــد فــي المــاء العكــر وأن يتذكــروا دائمــًا ان 
الشــعب االيرانــي بــكل فئاتــه يقــف صفــًا واحــدًا ضــد 

أعدائــه. 

ذهبية وفضية لبعثتنا في بطولة العالم لرفع 
االثقال2017 لذوي االحتياجات الخاصة

أحــرزت البعثــة االيرانيــة ميداليــة ذهبيــة وأخــرى فضيــة، فــي ثالــث أيــام بطولــة العالــم لرفــع االثقــال 2017 
لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المكســيك.

وتقلد الرباع نادر مرادي الثاثاء، ذهبية منافسات 73 كغم، اثر رفع 203 كغم في الحركة الثانية.
ــع 208 كغــم فــي الحركــة  ــة منافســات 72 كغــم بعــد نجاحــه رف ــاع  روح اهلل رســتمي فضي ــال الرب كمــا ن

الثالثــة.
يذكــر أن منافســات المجموعــة االولــى يــوم الثاثــاء، اقيمــت بمشــاركة رباعيــن مــن ايــران وتايلنــد 

وتركمانســتان والهنــد ونيجيريــا والصيــن.

بايرن ميونيخ يثأر من سان جيرمان بثالثية 
في ليلة أولريتش وتوليسيو

سيميوني: خروجنا من دوري األبطال مؤلم

رد بايــرن ميونيــخ اعتبــاره بتحقيــق فــوز معنــوي 
الفرنســي،  جيرمــان  ســان  باريــس  ضيفــه  علــى 
بثاثــة أهــداف مقابــل واحــد، فــي المبــاراة التــي 
جمعتهمــا علــى ملعــب »أليانــز أرينــا«، بختــام دور 

المجموعــات بــدوري أبطــال أوروبــا.
روبيــرت  مــن  كل  البايــرن  أهــداف  وســجل 
هدفيــن  توليســو  وكورينتيــن   )8( ليفاندوفســكي 
)37( و)69(، فيمــا ســجل كليــان مبابــي هــدف ســان 

.)50( الوحيــد  جيرمــان 
وتســاوى الفريقــان فــي النقــاط برصيــد 15 نقطــة، 
الذهــاب بثاثيــة  فــي جولــة  باريــس  فــوز  أن  إال 
نظيفــة ضمــن لــه احتــال صــدارة المجموعــة الثانية.

وفــي المبــاراة الثانيــة، فــاز اندرلخــت البلجيكــي 
علــى ضيفــه ســيلتيك االســكتلندي 1 / صفــر.

الفــوز  هــذا  فــي  بالفضــل  أندرلخــت  ويديــن 
الــذي  ســيلتيك،  العــب  ســيميونوفيتش،  لجــوزو 
ــد بالخطــأ فــي مرمــى  ــاراة الوحي ســجل هــدف المب
فريقــه فــي الدقيقــة .62 وبهــذا الفــوز، حصــد أندرلخت 
أول ثــاث نقــاط لــه فــي البطولــة هــذا الموســم 
احتــل بهــا المركــز الرابــع األخيــر بفــارق األهــداف 
والــذي  الثالــث  المركــز  صاحــب  ســيلتيك،  خلــف 

انتقــل للعــب فــي الــدوري األوروبــي.
ولعــب حــارس مرمــى بايــرن ميونــخ أولريتــش، 
دورا كبيــرا فــي المحافظــة علــى الفــوز، بتصديــه لعــدد 

كبيــر مــن الكــرات الخطــرة.

صــرح دييجــو ســيميوني مــدرب أتلتيكــو مدريــد 
دور  وتوديــع  تشيلســي  مــع   )1-1( التعــادل  عقــب 
ــروج  ــا، أن الخ ــال أوروب ــن دوري أبط ــات م المجموع

ــا«. ــس فش ــر »لي المبك
ــه وضــع  وأوضــح ســيميوني: »ليــس فشــا.. إن
كان مــن الممكــن أن يحــدث، أمامنــا موســم طويــل 
للغايــة وأكــرر أننــا بخيــر، رغــم علمــي بصعوبــة 
وذلــك  التشــامبيونزليج«،  تــودع  عندمــا  الشــرح 

خــال مؤتمــر صحفــي.

ــا  ــى م ــه عل وأكــد المــدرب األرجنتينــي أن فريق
يــرام رغــم صعوبــة الشــرح حيــن تخــرج مــن دوري 
ــاط  ــى نق ــوا عل ــه حصل ــه والعبي ــرا بأن األبطــال، مذك

ــر مــن متذيلهــا. مــن متصــدر المجموعــة أكث
القــدم  كــرة  لكــن  مؤلــم،  »إنــه خــروج  وقــال: 
المجموعــة  متصــدر  مــن  نقاًطــا  انتزعنــا  رائعــة.. 
)رومــا( أكثــر مــن متذيلهــا )كارابــاج(«، أثنــاء المؤتمــر 
الصحفــي الــذي عقــد بعــد اللقــاء بملعــب ســتامفورد 

بريــدج.

ــض  ــررات. اآلن وبغ ــن مب ــث ع ــع: »ال نبح وتاب
مــن  بالخــروج  الســلبية  النتيجــة  عــن  النظــر 
التشــامبيونز ليــج، نركــز فيمــا هــو مقبــل، وأعلــم أن 
الفريــق ســينافس، ســواء فــي الليجــا أو كأس الملــك 

أو الــدوري األوروبــي«.
ودع  قــد  مدريــد  أتلتيكــو  وكان 
فــي   )1-1( تعادلــه  بعــد  التشــامبيونزليج 
ســتامفورد بريــدج مــع تشيلســي، وســيخوض 

األوروبــي. الــدوري  بطولــة 
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