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بمشاركة وزير الشباب والرياضة ..

انطالق أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء 
الشباب والرياضة في باكو

امــس  إنطلقــت 
بالعاصمــة  االربعــاء 
'باكــو'،  األذربيجانيــة 
الرابعــة  الــدورة  أعمــال 
للمؤتمــر اإلســامي لوزراء 
والشــباب والرياضــة تحــت 
فــي  'التضامــن  عنــوان: 
العمــل مــن أجــل تنميــة 

. ' ب لشــبا ا
المؤتمــر،  يناقــش  و 
أيــام،  مــدى ثاثــة  علــى 

مشــروع اســتراتيجية منظمــة التعــاون اإلســامي للشــباب تمهيــدًا إلقرارهــا. ويؤكــد مشــروع االســتراتيجية 
ــية،  ــة رئيس ــباب كأولوي ــتقبل الش ــي مس ــتثمار ف ــباب واالس ــن الش ــار تمكي ــي إط ــل ف ــة العم ــى أولوي عل
ودعــوة الــدول األعضــاء الــى وضــع سياســات وطنيــة، وخطــط عمــل، وآليــات تضمــن حمايــة حقــوق الشــباب 
ــي،  ــاء بمســتواهم التعليمــي والمعرف ــم االقتصــادي واالجتماعــي، واالرتق ــاة ووضعه وتحســين ســبل الحي
ــى إقامــة آليــات  ــة اتخــاذ القــرار، الــى جانــب االســتراتيجية عل وإتاحــة الفــرص لهــم للمشــاركة فــي عملي
عمــل مشــتركة بيــن الــدول األعضــاء لتبــادل الخبــرات والدعــم المتبــادل وتنســيق السياســات فــي مجــال 

الشــباب.
ويبحــث المؤتمــر وضــع الشــباب فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســامي، وأنشــطة منتــدى 
شــباب المؤتمــر اإلســامي للحــوار والتعــاون، ونشــاطات االتحــاد الرياضــي أللعــاب التضامــن اإلســامي، 

إضافــة الــى خطــة العمــل المشــتركة للشــباب.
ــذ القــرارات  كمــا يتــداول المؤتمــر البرنامــج الدولــي لعاصمــة الشــباب اإلســامي، وبحــث ســبل تنفي
الخاصــة بالشــباب والرياضــة مــن جانــب الــدول األعضــاء بالتنســيق مــع األمانــة العامــة للمنظمة ومؤسســات 

المنظمــة العاملــة فــي مجــال الشــباب والرياضــة.
ويمثــل المؤتمــر فرصــة للــدول األعضــاء والمؤسســات المعنيــة لتبــادل خبراتهــا ودراســة التحديــات التــي 
تواجههــا واســتعراض قصــص النجــاح التــي تحققــت فــي التعامــل مــع قضايــا الشــباب وإبــراز األهميــة التــي 

توليهــا الــدول األعضــاء والمنظمــة لقضايــا الشــباب والرياضــة.
ومــن المقــرر ان يلقــي وزيــر الشــباب والرياضــة االيرانــي مســعود ســلطاني فــر كلمــة امــام المؤتمــر، كمــا 

ســيجري لقــاءات مــع عــدد مــن وزراء الشــباب والرياضــة فــي الــدول االســامية.

»ذوب آهن اصفهان« يصعد الى الدور الثاني ليواجه استقالل
ــع  ــه م ــد تعادل ــدم بع ــرة الق ــدوري ابطــال آســيا لك ــى دور الـــ 16 ب ــان« ال ــادي »ذوب آهــن اصفه ــد ن صع
تيــف  »لوكومــو  مضيفــه 
 1-1 االوزبكــي  طشــقند« 
فــي المبــاراة التــي اقيمــت 

مســاء الثاثــاء.
ــي  ــاراة ف واقيمــت المب
طشــقند فــي اطــار الجولــة 
مــن  واالخيــرة  السادســة 
المجموعــة  منافســات 
ابطــال  بــدوري  الثانيــة 

آســيا لكــرة القــدم.
تقــدم نــادي ذوب آهــن 
ــاب  ــادل اصح ــزي«، وع ــى تبري ــطة »مرتض ــوط االول بواس ــن الش ــة 25 م ــي الدقيق ــجيل ف ــان بالتس اصفه

االرض النتيجــة فــي الدقيقــة 90 بواســطة »ســاردور مازريــف«.
وبهــذه النتيجــة احتــل »ذوب آهــن اصفهــان« المركــز الثانــي فــي مجموعتــه برصيــد 7 نقــاط بالتســاوي 
ــح »ذوب آهــن  ــن  لصال ــن الفريقي ــات المباشــرة بي ــت نتيجــة المواجه ــف طشــقند« اذ كان ــع »لوكوموتي م

اصفهــان« الــذي فــاز فــي مبــاراة الذهــاب 2- صفــر.
وفــي مبــاراة اخــرى ضمــن المجموعــة الثانيــة فــاز »الدحيــل القطــري« علــى »الوحــدة« االماراتــي 1- صفــر 
ليســجل فــوزه الســادس علــى التوالــي ويتصــدر المجموعــة برصيــد 18 نقطــة، فيمــا احتــل الوحــدة االماراتــي 

المركــز الرابــع واالخيــر برصيــد 3 نقــاط.
ــران« اول  ــتقال طه ــه »اس ــع مواطن ــي( م ــن النهائ ــي دور الـــ 16 )الثم ــان« ف ــن اصفه ــي«ذوب آه ويلتق

المجموعــة الثالثــة.
ــى  ــة« القطــري 3-1 ، ليبق ــه »الغراف ــام ضيف ــز« ام ــى خســر »تراكتورســازي تبري ــة االول ــي المجموع وف
فــي المركــز الرابــع واالخيــر برصيــد نقطتيــن، فيمــا احتــل الغرافــة القطــري المركــز الثالــث برصيــد 8 نقــاط.

سلتيكس يتقدم على باكس بإنتصارين دون رد
حقــق بوســطن ســيلتيكس فــوزه الثانــي علــى التوالــي فــي األدوار اإلقصائيــة بــدوري كــرة الســلة 

األمريكــي للمحترفيــن بتفوقــه 120-106 علــى ميلووكــي باكــس.
ــي سلســلة  ــة للقســم الشــرقي ف ــي دور الثماني ــي ف ــى ميلووك ــر عل ــدم 2-صف ــات ســيلتيكس يتق وب

ــات. ــي ســبع مباري يحســمها األفضــل ف
وســجل جايلــن بــراون 30 نقطــة وهــو أكبــر عــدد مــن النقــاط فــي مســيرته بــاألدوار اإلقصائيــة بعدمــا كان أعلــى 

رقــم ســابق يبلــغ 20 نقطــة أحرزهــا خــال فــوز ســيلتيكس 113-107 فــي المبــاراة األولــى مــن السلســلة يــوم األحــد.
وجــدد نيــو أورليانــز بليكانــز تفوقــه علــى بورتانــد تريــل بليــزرز وفــاز 111-102 بفضــل تألــق جــرو هوليــداي 

الــذي أحــرز 33 نقطــة ومــرر تســع كــرات حاســمة.
وبات بليكانز يتقدم 2-صفر في المرحلة األولى من األدوار اإلقصائية للقسم الغربي.

وظهــر ديمــار ديــروزان بشــكل رائــع وســجل 37 نقطــة ليفــوز تورونتــو رابتــورز 130-119 علــى واشــنطن 
ويــزاردز ويتقــدم أيضــا 2-صفــر فــي سلســلة القســم الشــرقي.

برشلونة ينجو من انتفاضة سيلتا فيجو ويبقى بال هزيمة
تماســك برشــلونة متصــدر دوري الدرجــة األولــى االســباني لكــرة القــدم ليتعــادل 2-2 مــع مضيفــه ســيلتا 

فيجــو ليحافــظ علــى ســجله بــا هزيمــة هــذا الموســم فــي الــدوري.
وفــي اطــار االســتعداد لنهائــي كأس ملــك اســبانيا يــوم الســبت أمــام اشــبيلية قــرر إرنســتو بالبيــردي 
ــاراة وأراح  ــر مب ــي آخ ــية ف ــت بلنس ــي هزم ــكيلة الت ــى التش ــرات عل ــة تغيي ــراء ثماني ــلونة اج ــدرب برش م
ــس  ــد اندري ــي والقائ ــرار بيك ــس ســواريز وجي ــل ميســي ولوي ــل ليوني ــن االساســيين مث معظــم الاعبي

انيســتا.
وســجل عثمــان ديمبلــي أول أهدافــه فــي دوري األضــواء االســباني ليضــع برشــلونة فــي المقدمــة علــى 
عكــس ســير اللعــب فــي الدقيقــة 36 لكــن ســيلتا أدرك التعــادل بشــكل مســتحق قبــل نهايــة الشــوط األول 

عندمــا هــز جونــي كاســترو الشــباك مــن مســافة قريبــة.
ــى  ــوق عل ــذي تف ــو ال ــيلتا فيج ــن س ــة 64 لك ــي الدقيق ــلونة ف ــة لبرش ــير المقدم ــو الكاس ــتعاد باك واس
العمــاق القطالونــي 4-3 و4-1 علــى أرضــه فــي الموســمين الماضييــن واصــل الضغــط الهجومــي وتســبب 

ــرة. ــى الخب ــذي يفتقــر إل ــاع برشــلونة ال فــي مشــاكل لدف

تسعة العبين ايرانيين على قائمة االفضل في آسيا 
لعام 2018

نجــح تســعة العبيــن ايرانييــن حتــى اآلن مــن التواجــد علــى قائمــة أفضــل 50 العبــًا فــي آســيا عــام 2018 
حســب تصنيفــات مجلــة "فــور فــور تــو" الماليزيــة.

وقــام موقــع مجلــة "فــور فــور تــو" الماليــزي للمــرة الرابعــة علــى التوالــي بتحديــد قائمــة الفضــل 50 العبــًا 
فــي آســيا، وبنــاء علــى هــذه القائمــة االوليــة التــي نشــرها الموقــع فــأن 9 العبيــن ايرانييــن ضمــن قائمــة 

افضــل 50 العبــًا فــي آســيا.
والاعبون االيرانيون في القائمة هم:

48- "ســعيد عــزت الهــي":  والــذي يلقبــه البعــض بلقــب "بوغبــا ايــران" واحــد مــن ألمــع النجــوم 
المســتقبليين للمنتخــب االيرانــي اقــوى منتخبــات آســيا، وهــو أصغــر الهدافيــن فــي تاريــخ المنتخــب 

الوطنــي اإليرانــي ،وهــو العــب خــط الوســط يتعامــل بشــكل جيــد مــع كرتــه.
46- علــي علــي بــور: 
يجيــد  صريــح  مهاجــم 
خطــوط  خلــف  اللعــب 
وســاعد  الخصــم،  دفــاع 
التــي ســجلها  باالهــداف 
برســبوليس  فريــق  مــع 
لقــب  عــن  الدفــاع  فــي 
االيرانــي  الــدوري  بطــل 

ز. لممتــا ا
طارمــي:  مهــدي   -33
هــداف مــن العيــار الثقيــل، 

حصــل علــى لقــب افضــل هــداف فــي الــدوري االيرانــي الممتــاز فــي موســمي 2015 -2016 و 2016- 2017 بقميــص 
ــدوري. فريــق برســبوليس، وفــي موســم 2016-2017 ســاعد الفريــق فــي تحقيــق لقــب ال

ــن  ــرة م ــة االخي ــي المرحل ــًا ف ــر 25 عام ــن العم ــغ م ــارس البال ــذا الح ــن ه ــد: تمك ــا بيرانون 31- عليرض
تصفيــات كاس العالــم 2018 مــن تثبيــت نفســه كحــارس اساســي للمنتخــب االيرانــي وحافــظ علــى نظافــة 

شــباكه لـــ9 مباريــات علــى التوالــي.
23- كاوة رضائــي: ســجل هــذا المهاجــم 12 هدفــًا فــي الــدوري البلجيكــي ليحتــل بذلــك المركــز الثالــث 

بيــن افضــل الهدافيــن فــي الــدوري، و هــو فتــاك امــام المرمــى وممتــاز فــي التعامــل مــع الكــرات العاليــة.
22- كريــم انصــاري فــرد: ســاعد هــذا الاعــب فريــق " اولمبياكــوس" اليونانــي الــذي انتقــل اليــه عــام 2017 
مــن تحقيــق لقــب الــدوري للمــرة الســابعة ويشــكل هــو و مهــدي طارمــي وســردار آزمــون خــط المنتخــب 

االيراني.
ــا فــي الموســم  ــذي ســجل 20 هدف ــدوري الهولنــدي ال 10- رضــا قوجــان نجــاد: العــب هرنيفيــن فــي ال

ــدي. ــدوري الهولن ــن ال ــي ترتيــب هدافي ــي ف ــز الثان الماضــي 2016-2017 وتمكــن مــن احــراز المرك
9- ســردار آزمــون: مهاجــم روبيــن كازان البالــغ مــن الـــ23 ســنة عمــرا والكثيــر يتصــورون لــه مســتقبا 
باهــرا وســجل جميــع انــواع االهــداف فــي جميــع البطــوالت بمــا فيهــا الــدوري الروســي وكأس آســيا 

ــا. ــال اوروب ــال ودوري ابط ــة للموندي ــيا المؤهل ــات آس وتصفي
3- عليرضــا جهانبخــش: العــب آلكمــار الهولنــدي والــذي يتصــدر حاليــا ترتيــب هدافــي الــدوري وكان 

قــد صنــع عديــد مــن االهــداف ايضــا واصبــح العــب الفريــق االول.

"كلسا بوش" يتبوأ مركز الوصافة في بطولة يورو آسيا 
لكرة القدم الشطائية

تبــوأ نــادي "مقاومــة كلســا بــوش يــزد" االيرانــي مركــز الوصافــة فــي بطولــة انديــة يــورو آســيا لكــرة القــدم 
الشــاطئية بعــد خســارته 
امــام  النهائيــة  المبــاراة 
الروســي. "لوكوموتيــف" 

لوكوموتيــف  وفــاز 
بلقــب البطولــة بعــد فــوزه 
 1-2 بــوش"  "كلســا  علــى 
فــي المبــاراة التــي اقيمــت 
مســاء يــوم الثاثــاء فــي 
جنــوب  كيــش  جزيــرة 

ايــران.
واحتــل المركــز الثالــث 

نــادي ليفانتــي االســباني بعــد فــوزه علــى كاتانيــا االيطالــي 2-5.
واختيــر االيرانــي "بيمــان حســيني" حــارس مرمــى لوكوموتيــف الروســي كأفضــل حــارس فــي البطولــة، 

كمــا فــاز لــوكاو العــب لوكوموتيــف بجائــزة افضــل العــب وهــداف البطولــة.

إيران وهنغاريا تدرسان سبل تعزيز التعاون 
في مجال األلعاب البارالمبية

أكــد ســفيرنا لــدى بودابســت 'غــام علــي رجبــي 
يــزدي' ورئيــس لجنــة األلعــاب البارالمبيــة الهنغاريــة 
'الســلو ســابو' علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون بيــن 

البلديــن فــي هــذا المجــال.
وخــال اللقــاء الــذي جــرى الثاثــاء فــي مقــر 
الســفارة اإليرانيــة فــي العاصمــة الهنغاريــة بودابســت، 
أشــار رجبــي يــزدي الــى المكانــة التــي تحظــى بهــا 
ــة  ــي الجمهوري ــن ف ــرب والمعاقي ــي الح ــة معاق رياض
للرياضييــن  المكتســبة  واإلنجــازات  اإلســامية 
اإليرانييــن علــى الصعيــد العالمــي بمــا فيهــا فــي 
العــاب كــرة الطائــرة ورفــع األثقــال والرمايــة، مؤكــدا 

علــى ضــرورة التعــاون بيــن اللجنتيــن البارالمبيتيــن للبلديــن.
كمــا أعلــن ســفيرنا خــال هــذا اللقــاء إســتعداد الجمهوريــة اإلســامية لتعزيــز التعــاون مــع هنغاريــا فــي 

مختلــف االلعــاب الرياضيــة.
مــن جانبــه، رحــب الســلو ســابو فــي هــذا اإلجتمــاع بالتعــاون بيــن هنغاريــا وإيــران مضيفــا، ان هنغاريــا 
أحــرزت مراكــز متقدمــة عالميــا فــي مختلــف االلعــاب الرياضيــة بمــا فيهــا الســباحة والرمايــة وهــي مســتعدة 

إلرســاء التعــاون مــع اللجنــة البارالمبيــة اإليرانيــة فــي شــتي المجــاالت.

مقصودلو يتصدر »شطرنج الشارقة ماسترز«
انفــرد اإليرانــي الشــاب برهــام مقصودلــو، بصــدارة بطولــة الشــارقة ماســترز الدوليــة الثانيــة للشــطرنج، 

المقامــة حاليــًا فــي نــادي الشــارقة الثقافــي للشــطرنج، محققــًا العامــة الكاملــة 6 نقــاط مــن 6 جــوالت.
ويلتقــي المتصــدر اإليرانــي برهــام مقصودلــو مــع المخضــرم البريطانــي غاويــن جونــز ، فــي أبــرز 

مواجهــات الجولــة الســابعة.

لهذه األسباب... اشربوا الماء على معدة خاوية!
يعلــم كثيــر منــا أهميــة شــرب كميــات مناســبة مــن المــاء يوميــًا للمحافظــة علــى رطوبــة أجســامنا 
وفوائــد عديــدة أخــرى، لكــن مــا ال يعرفــه البعــض أن تنــاول الميــاه علــى معــدة خاويــة يتخطــى حــدود 
ترطيــب الجســم، وإذابــة الدهــون وتطهيــر الجســم مــن الســموم وغيرهــا مــن الفوائــد المعروفــة األخرى.
وإليكــم فيمــا يلــي 10 فوائــد مذهلــة لشــرب المــاء صباحــا علــى معــدة فارغــة، حســب مــا جــاء فــي 

موقــع "بولــد ســكاي" المعنــي بالصحــة:
    تحسين عملية التمثيل الغذائي

ــدة  ــى مع ــاء عل ــرب الم ــارم، يســاعد ش ــة ص ــام حمي ــون لنظ ــن يخضع ــبة لألشــخاص الذي بالنس
فارغــة فــي زيــادة عمليــة األيــض أو التمثيــل الغذائــي بنســبة 25%، كمــا أن زيــادة معــدل األيــض تعنــي 

ــاز الهضمــي. تحســن الجه
ويــؤدي شــرب المــاء بعــد االســتيقاظ مباشــرة إلــى تنقيــة القولــون مــا يســهل امتصــاص العناصــر 

الغذائيــة.
    غسل األمعاء

ــاز الهضمــي  ــم عمــل الجه ــي تنظي ــة ف ــدة خاوي ــى مع ــاء صباحــا عل ــن الم ــوب م ــاول ك يســاعد تن
ــة. ــة بداخل ــات المتراكم ــن النفاي ــه م ــي تخليص وبالتال

    تعزيز المناعة
يعــد المــاء ضروريــا للحفــاظ علــى تــوازن الســوائل بالجســم، كمــا أن شــرب المــاء علــى معــدة فارغــة 

الجهــاز  أداء  مــن  يعــزز 
يســاعد  ممــا  المناعــي 
مقاومــة  فــي  الجســم 

واألمــراض. العــدوى 
الصــداع  عــاج      

لنصفــي ا
معظــم  يعانــي 
نوبــات  مــن  النــاس 
صــداع متكــررة بســبب 
فــي  الســوائل  نقــص 
ــو  ــاف ه ــم، فالجف الجس

الســبب الرئيســي لكافــة أنــواع الصــداع ســواء كان صــداع نصفــي أو غيــره، لــذا فــإن شــرب المــاء علــى 
المزعــج. الصــداع  مــن  تمامــًا  يخلصــك  ســوف  فارغــة  معــدة 

    فاتح للشهية
يســاعد شــرب المــاء علــى معــدة فارغــة فــي فتــح الشــهية، األمــر الــذي يجعلــك تتنــاول أهــم وجبــة 

يوميــة أال وهــي وجبــة اإلفطــار.
    نضارة البشرة

يســاعدك شــرب المــاء فــي الصبــاح علــى الحصــول علــى بشــرة نضــرة ومشــرقة، فالبقــع الداكنــة 
ــو  ــموم بالجســم، وه ــم الس ــن تراك ــة ع ــون ناتج ــد تك ــى الجل ــر عل ــي تظه ــوب الت ــن العي ــا م وغيره

ــام. ــاول الطع ــل تن ــه كــوب مــن المــاء صباحــًا قب ــذي يخلصــك من الشــيء ال
    تطهير القولون

يســاعد تنــاول المــاء علــى معــدة خاويــة فــي تنظيــف القولــون مــن الســموم والنفايــات المتراكمــة 
بداخلــه ممــا يســاعد الجســم علــى امتصــاص العناصــر الغذائيــة المفيــدة بكفــاءة عاليــة.

    زيادة الطاقة
إذا كنــت تعانــي مــن بــطء فــي الحركــة وقلــة النشــاط، فعليــك بتنــاول كــوب مــن المــاء صباحــًا ألنهــا 
تحفــز خايــا الــدم الحمــراء علــى النمــو بشــكل أســرع ممــا يوفــر األوكســجين للجســم بشــكل جيــد 

ويمنحــك الطاقــة الازمــة.
    إنقاص الوزن

ــر للجســم فوائــد ال  ــى معــدة فارغــة يوف ــة وشــربها عل ــة ســعرات حراري ــى أي ــاه عل ال تحتــوي المي
حصــر لهــا، كمــا أن شــرب المــاء علــى فتــرات متكــررة ســيبقي معدتــك ممتلئــة وســيكون لديــك رغبــة 
ــة بشــكل  ــدل األيــض وحــرق الســعرات الحراري ــادة مع ــي زي ــام، وهــذا يســاعد ف ــاول الطع ــي تن ــل ف أق

أســرع.
    صحة الشعر

تنــاول الميــاه علــى معــدة فارغــة يمنــح شــعرك جميــع #الفيتامينــات الازمــة للمحافظــة عليــه 
ــذا  ــا للتقصــف والتســاقط، ل ــا وقاب ــل الشــعر جاًف ــاف تجع ــة الجســم بالجف بشــكل صحــي، ألن إصاب

ــب شــعرك وجســمك. ــاء لترطي ــن الم ــة م ــة كافي ــك بشــرب كمي ــدأ يوم ــأن تب ينصــح ب

خبر سار لمن يشربون 3 فناجين قهوة يوميا
ــة  ــاول ثاث ــى أن تن ــب، إل ــراض القل ــة ألم ــة األميركي ــا الكلي ــة، أجرته ــة حديث ــت دراســة طبي توصل

ــه. ــم ضربات ــي تنظي ــى العكــس، فهــو يســاهم ف ــل عل ــب، ب ــؤذي القل ــا، ال ي أكــواب مــن القهــوة يومي
وبينــت الدراســة، أن شــرب 3 أكــواب قهــوة يوميــا، يخفــض مــن تســارع خفقــان القلــب بنســبة 13 

فــي المائــة، وبالتالــي تقليــل احتمــاالت التعــرض لألزمــات القلبيــة أو الجلطــات.
ــك  ــر مضــادات األكســدة فــي الكافييــن، وذل ــى توف ــر اإليجابــي للقهــوة، إل وأرجعــت الدراســة، التأثي

ــة. ــل" البريطاني ــي مي ــة "ديل ــا أوردت صحيف بحســب م
ــل مــن  ــب البطينــي، والتقلي ــات القل ــم دق ــان األذينــي، وتنظي ــى ضبــط الرجف ويعمــل الكافييــن عل

ــر المنتظمــة. ــب غي ــات القل ــرة ضرب وتي
ــى 95  ــواء الفنجــان الواحــد عل ــى احت ــب، إل ــة القل وأرجعــت الدراســة تحســين شــرب القهــوة لحال
ميلــي غــرام مــن الكافييــن، والــذي يعمــل كمحفــز للجهــاز العصبــي المركــزي، وينظــم عنــد دخولــه إلــى 

الــدم، تأثيــر مركــب "األدينوزيــن"، الــذي قــد يســبب الرجفــان األذينــي.

عالج جديد قبل إزالة األورام يوقف السرطان
توصلــت دراســة جديــدة إلــى أن مرضــى الســرطان يجــب أن يحصلــوا علــى عــاج مناعــي شــامل، 
قبــل الخضــوع لعمليــة 
ــة األورام  ــة إلزال جراحي

الخطيــرة.
ذكــره  مــا  ووفــق 
"تلغــراف"  موقــع 
فــإن  البريطانــي، 
دراســة أجريــت علــى 
مرضــى ســرطان الرئــة 
تنشــيط  أن  وجــدت 
ــن  ــة يمك ــاز المناع جه
إلــى  األورام  يدفــع  أن 
نشــر "الخايــا تــي" فــي الجســم، ممــا يقلــل بشــكل كبيــر مــن فرصــة عــودة الســرطان بعــد الجراحــة.
ــى مــدى أســابيع للمرضــى، قبــل إحالتهــم  ــار العــاج المناعــي عل ــى إعطــاء عق ــة عل وتقــوم العملي

ــة. ــة الجراحي ــى العملي عل
وتشــير نتائــج الدراســة إلــى أن 45 فــي المئــة مــن المرضــى اســتجابوا بشــكل جيــد، حيــث لــم يعــد 

هنــاك أي دليــل علــى بقــاء الســرطان فــي جســمهم.
ــة  ــوا إن العملي ــة"، وقال ــر اللعب ــا اســم "تغيي ــوا عليه ــي أطلق ــدة، الت ــاء بالدراســة الجدي وأشــاد العلم

ــاف انتشــاره. ــى إيق ــادرة عل ــرض الســرطان وق تعت
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