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 وفاة استاذ الشطرنج االيراني الدولي خسرو هرندي
اســتاذ  توفــي 
االيرانــي  الشــطرنج 
هرنــدي  الدولــي خســرو 
ــن عــن عمــر  مســاء االثني

عامــا.  69 يناهــز 
ويعــد هرنــدي اســتاذا 
للعديــد مــن ابطــال رياضــة 
ايــران  فــي  الشــطرنج 
اليــوم حيــث تتلمــذ الكثيــر 

ــه. ــى يدي عل
فــي  هرنــدي  وولــد 

عــام 1950 وتخــرج مــن كليــة هندســة الكهربــاء فــي جامعــة شــريف بطهــران وحصــل علــى شــهادة الماجســتير 
الجامعــة عــام 1973. التدريســية فــي  الهيئــة  واصبــح عضــوا فــي 

واستمر في عمله بالهيئة التدريسية على مدى 27 عاما لكنه طلب احالته على التقاعد.
وعمــل االســتاذ هرنــدي فــي مجــال الشــطرنج ألكثــر مــن 50 عامًــا وقــد فــاز مرتيــن ببطولــة البــاد كمــا 
حصــل علــى لقــب بطولــة غــرب آســيا مرتيــن )لمــدة 6 ســنوات(. كان هرنــدي أول أســتاذ دولــي فــي لعبــة 

الشــطرنج االيرانيــة وفــاز بهــذا اللقــب الــى جانــب بطولــة آســيا عــام 1974.

صالح يتوج بجائزة أفضل العب إفريقي للمرة الثانية
تُــوج المصــري محمــد صــاح، نجــم ليفربــول اإلنجليــزي، بجائــزة العــب العــام فــي أفريقيــا لعــام 
2018، خــال حفــل جوائــز 
لكــرة  األفريقــي  االتحــاد 
بالعاصمــة  »كاف«  القــدم 

داكار. الســنغالية، 
وأعلــن الــكاف خــال 
حفلــه الســنوي، الثاثــاء، 
تتويــج الدولــي المصــري 
الثانــي  للعــام  بالجائــزة 

التوالــي. علــى 
علــى  وتفــوق صــاح 
ليفربــول  فــي  زميلــه 
الســنغالي ســاديو مانــي، والجابونــي بييــر إيميريــك أوباميانــج، مهاجــم آرســنال، بعدمــا حصــد أعلــى نســبة 

األصــوات. مــن 
وأصبــح صــاح، رابــع العــب يفــوز بالجائــزة مرتيــن متتاليتيــن بعــد اإليفــواري يايــا توريــه، والكاميرونــي 

صامويــل إيتــو، والســنغالي الحــاج ضيــوف.
هــذا ونجــح الفرنســي هيرفــي رينــارد، مــدرب منتخــب المغــرب، فــي التتويــج بجائــزة أفضــل مــدرب فــي 
إفريقيــا لعــام 2018، خــال حفــل جوائــز االتحــاد اإلفريقــي لكــرة القــدم »كاف«، الثاثــاء، بالعاصمــة الســنغالية 

داكار.
واســتطاع رينــارد، التتويــج بالجائــزة علــى حســاب التونســي معيــن الشــعباني، مــدرب الترجــي 

التونســي، وأليــو سيســي، المديــر الفنــي لمنتخــب الســنغال.

رسميا.. بافارد ينضم الى بايرن ميونيخ
صالــح  حســن  أعلــن 
المديــر  حميديتــش، 
بايــرن  لنــادي  الرياضــي 
األربعــاء،  امــس  ميونــخ 
صفقــات  أولــى  عــن 
ــف 2019. ــي صي ــاري ف الباف
النــادي  ونشــر 
حســابه  عبــر  البافــاري، 
»تويتــر«  موقــع  علــى 
حميديتــش،  تصريحــات 
التــي أعلــن خالهــا تعاقــد 

شــتوتجارت. العــب  بافــارد،  بينياميــن  الفرنســي  الظهيــر  مــع  البايــرن 
ــدة 5  ــد لم ــى عق ــع عل ــذي وق ــارد، ال ــع باف ــا م ــا تعاقدن ــى أنن ــد عل ــي التأكي ــش: »يمكنن ــال حميديت وق

ســنوات بدايــة مــن أول يوليو/تمــوز المقبــل«.
وتأتــي هــذه الصفقــة، ضمــن خطــة النــادي بإبــرام مجموعــة مــن التعاقــدات لضــخ دمــاء جديــدة بالفريــق، 

إلعادتــه إلــى مكانتــه بعــد تراجــع مســتواه هــذا الموســم.
ــب كأس  ــه بلق ــوج مع ــذي ت ــع منتخــب فرنســا، ال ــه م ــد تألق ــخ، بع ــرن ميون ــارد، أنظــار باي وجــذب باف

ــف الماضــي. ــي أقيمــت بروســيا الصي ــة الت ــي البطول ــم، ف العال

رابتورز يواصل االنتصارات بدوري 
السلة األمريكي

ــى  ــا عل ــات التــي يخوضه ــي والســادس بالمباري ــى التوال ــث عل ــورز، االنتصــار الثال ــو رابت حقــق تورونت
ملعبــه، وتغلــب علــى أتانتــا هوكــس )104-101( مســاء الثاثــاء، ضمــن منافســات دوري كــرة الســلة األمريكــي 

للمحترفيــن.
وســجل كاوي ليونــارد، 
31 نقطــة، وأضــاف زميلــه 
باســكال ســياكام 13 نقطــة، 
ليحقــق  متابعــات،  و10 
رابتــورز االنتصــار رقــم 31 
ــل  ــه هــذا الموســم، مقاب ل
متصــدرًا  هزيمــة،   12
المنطقــة  مجموعــة 

الغربيــة.
اللقــب  حامــل  ورفــع 
جولــدن ســتيت واريــورز، 
متصــدر مجموعــة المنطقــة الغربيــة، عــدد انتصاراتــه لـــ27، مقابــل 14 هزيمــة بعدمــا تغلــب علــى نيويــورك 

.)95-122( نيكــس 
وأحــرز تاديــوس يانــج، 26 نقطــة، وأضــاف بويــان بوجدانوفيتــش 23 نقطــة، ليتغلــب إنديانــا بيســرز علــى 

مضيفــه كليفانــد كافاليــرز )115-123(.
وفــي مباريــات أخــرى، تغلــب لــوس أنجليــس كليبــرز، علــى تشــارلوت هورينتــس )128-109(، وفينيكــس 
صنــز علــى ســاكرامنتو كينجــز )115-111(، ومينيســوتا تيمبروولفــز علــى مضيفــه أوكاهومــا ســيتي ثانــدر )119-
117(، ودنفــر ناجتــس علــى مضيفــه ميامــي هيــت )103-99(، وفيادلفيــا ســيفنتي سيكســرز علــى واشــنطن 

ويــزاردز )115-132(.

كيروش: كأس آسيا ليست رحلة لالستجمام
كارلــوس  أكــد 
كيــروش، مــدرب منتخبنا، 
اســتحق  فريقــه  أن 
بجــدارة الفــوز علــى اليمــن 
ــة  ــي الجول ــن، ف 5-0، اإلثني
المجموعــة  مــن  األولــى 
آســيا  فــي كأس  الرابعــة 

اإلمــارات. فــي   2019
فــي  كيــروش،  وقــال 
صحفيــة،  تصريحــات 
الثاثــاء: "أهنــئ العبــيّ 

ــد واســتمروا  ــه، حيــث قدمــوا مســتوى جي ــري لمنتخــب اليمــن ومدرب ــى األداء والنتيجــة، وأوجــه تقدي عل
النهايــة". حتــى  اللعــب  بمواصلــة 

وتابــع: "حاولنــا مــن البدايــة فــرض إيقــاع ســريع ومحاولــة إجبــار اليمــن علــى ارتــكاب األخطــاء، وهــذا مــا 
حــدث بتســجيلنا مبكــرا، مــا يمنحــك الثقــة والقــدرة علــى التحكــم بالمبــاراة".

وأضــاف كــروش: "منتخــب فيتنــام تطــور بشــكل كبيــر مؤخــرا، وحقــق نتائــج جيــدة منهــا الفــوز بلقــب 
بطولــة منطقــة آســيان، وهــم يمتــازون بســرعة نقــل الكــرة، وســوف نبــدأ غــدا باالســتعداد لهــم".

واختتــم: "المفاجــآت فــي الجولــة األولــى تؤكــد أنــه يجــب أن تلعــب بجديــة وتصميــم طــوال الوقــت 
مــن أجــل تحقيــق النتائــج، وهــذه المفاجــآت تؤكــد أن اللعــب فــي كأس آســيا ليــس رحلــة اســتجمام بــل 

إنهــا منافســة قويــة".

العراق ينتزع فوزا قاتال من فيتنام بكأس آسيا
حقــق المنتخــب العراقــي فــوزا قاتــا علــى نظيــره الفيتنامــي، بنتيجــة 3ـ  2، الثاثــاء علــى ملعــب مدينــة 

زايــد الرياضيــة، ضمــن الجولــة األولــى للمجموعــة الرابعــة بــكأس أمــم آســيا المقامــة حاليــا فــي اإلمــارات.
ثاثيــة  وســجل 
مهنــد  العــراق،  منتخــب 
علــي وهمــام طــارق وعلــي 
بالدقائــق 35 و60  عدنــان، 
لفيتنــام  أحــرز  فيمــا  و90، 
فــي  بالخطــأ  فائــز  علــى 
فيونــج  وكونــج  مرمــاه، 

و42.  24 بالدقيقتيــن 
المنتخــب  وحصــد 
العراقــي أول 3 نقــاط لــه 
بالبطولــة، ليحتــل المركــز 
الثانــي فــي المجموعــة خلــف إيــران المتصــدرة بفــارق األهــداف، فيمــا يأتــي منتخــب فيتنــام فــي المركــز 

قبــل األخيــر بــا نقــاط.

األخضر السعودي ينهي عقدة عمرها 23 عاما في كأس آسيا
المنتخــب  حقــق 
الســعودي، انتصــاره األول 
االفتتاحيــة  مباراتــه  فــي 
 23 منــذ  آســيا،  بــكأس 
اكتســح  عندمــا  عامــا، 
ــره الكــوري الشــمالي  نظي
نظيفــة،  برباعيــة 
األولــى  الجولــة  ضمــن 
الخامســة  للمجموعــة 
بالنســخة المقامــة حاليــا 

اإلمــارات. فــي 
وفــاز األخضــر الســعودي، للمــرة األخيــرة فــي مباراتــه االفتتاحيــة، علــى نظيــره التايانــدي بسداســية 
نظيفــة فــي كأس آســيا 1996، قبــل 23 عامــا، والمصادفــة أن البطولــة كانــت فــي اإلمــارات أيضــا، وتُــوج 

ــا. ــب وقته المنتخــب الســعودي باللق

توتنهام يحقق فوزه الثالث تواليا 
على تشيلسي

اســتطاع نــادي توتنهــام، أن يحقــق الفــوز علــى تشيلســي بهــدف نظيــف، فــي ذهــاب نصــف نهائــي 
كأس الرابطــة، فــي المبــاراة التــي أقيمــت، الثاثــاء، علــى ملعــب ويمبلــي.

شــبكة  وأشــارت 
"أوبتــا" لإلحصائيــات، إلــى 
اليــوم،  توتنهــام  فــوز  أن 
هــو الثالــث علــى التوالــي 
للســبيرز علــى تشيلســي، 
آخــر  فــي  االنتصــار  بعــد 
بالــدوري  مباراتيــن 
الممتــاز،  اإلنجليــزي 
.)1-3( النتيجــة  بنفــس 
وأعــاد توتنهــام بذلــك، 
ذكريــات رقــم غائــب منــذ 
56 عامــا و4 أشــهر، وتحديــدًا عندمــا تمكــن مــن تحقيــق الفــوز فــي 5 مباريــات متتاليــة علــى تشيلســي فــي 

الفتــرة مــن شــهر مــارس/ آذار 1961، إلــى ســبتمبر/ أيلــول عــام 1963.
يذكــر أن لقــاء العــودة بيــن الفريقيــن، ســيقام يــوم الرابــع والعشــرين مــن ينايــر/ كانــون ثــان الجــاري، 

علــى ملعــب ســتامفورد بريــدج، معقــل تشيلســي.

هيجواين يرسل موراتا إلى الليجا
اقتــرب نــادي تشيلســي اإلنجليــزي، مــن اإلعــان عــن الصفقــة المنتظــرة، بضــم المهاجــم 
األرجنتينــي جونزالــو هيجوايــن، نجــم ميــان اإليطالــي، خــال فتــرة االنتقــاالت الشــتوية 

ــة. الجاري
ــادي  ــع الن ــاق م ــى اتف ــي إل ــي األرجنتين ــل الدول ــة، توص ــن« البريطاني ــة »ص ــدت صحيف وأك

ــاري. ــي الج ــون الثان ــر/ كان ــه خــال شــهر يناي ــال إلي ــي، لانتق اللندن
وأفــادت الصحيفــة بــأن تشيلســي قــرر الموافقــة علــى إعــارة موراتــا لنــادي إشــبيلية اإلســباني، 

إلفســاح المجــال لوصــول هيجوايــن الــذي ســيتقاضى 140 ألــف جنيــه إســترليني أســبوعيًا.
ويأتــي هــذا االتفــاق فــي ظــل إعــارة هيجوايــن للروســونيري لمــدة موســم مــن يوفنتــوس 

اإليطالــي، لكــن عــدم شــعور الاعــب بالراحــة فــي ميــان دفعــه للتفكيــر فــي الرحيــل.

عشر عالمات تكشف عن نقص الفيتامينات في جسدك
إن كان جســمك يفتقــر إلــى أي فيتاميــن أساســي، فإنــه سيرســل لــك إشــارات تنبهــك إلــى هــذا 

الخلــل، وعــادة مــا يتــم ترجمــة هــذه العامــات مــن خــال أعــراض واضحــة يســهل عليــك اكتشــافها.
نســتعرض هنــا 10 أعــراض علــى نقــص عــدد مــن الفيتامينــات التــي يعانــي منهــا ماييــن النــاس 
ــع  ــق موق ــان، وف ــب األحي ــي أغل ــوازن ف ــر مت ــي غي ــاع نظــام غذائ ــم، والناجــم عــن اتب ــي أنحــاء العال ف

"هيلثــي آنــد بريتــي". 
*ضعف األظافر وتساقط الشعر 

هنــاك عوامــل مختلفــة تســاهم فــي تســاقط الشــعر واألظافــر. أحــد األســباب األكثــر شــيوعا هــو 
نقــص البيوتيــن، المعــروف أيضــا باســم فيتاميــن B7 الــذي يســاعد الجســم علــى تحويــل الطعــام إلــى 

طاقــة. كمــا يــؤدي نقــص فيتامينــات B3 وB7 إلــى تســاقط الشــعر. 
*تشقق زوايا الفم 

ــى نقــص بعــض الفيتامينــات، ال  ــا الفــم أو تقرحاتــه مؤشــرين عل يمكــن أن تكــون تشــققات زواي
ســيما فيتامينــات B1 وB2. وإذا كنــت تعانــي مــن هــذه المشــكلة فمــا عليــك ســوى إضافــة المزيــد مــن 

الخضــراوات والدجــاج إلــى نظامــك الغذائــي. 
*نزيف اللثة 

أولئــك  يعانــي 
تحتــوي  ال  الذيــن 
الغذائيــة  وجباتهــم 
الخضــراوات  علــى 
والفواكــه الطازجــة مــن 
فيتاميــن  فــي  نقــص 
إلــى  يــؤدي  ممــا   ،C
إضعــاف اللثــة وجهــاز 
بيــن  ومــن  المناعــة. 
هــذا  أعــراض  أكثــر 

وســقوطها.  األســنان  فقــدان  النقــص 
*ضعف الرؤية ليا 

نقــص فيتاميــن A يــؤدي إلــى تضــرر بيــاض العيــن ممــا يعــوق الرؤيــة الليليــة. ويمكــن حــل هــذه 
ــي  ــد ف ــوت الســمك والكب ــل زي ــن A، مث ــة بفيتامي ــى األطعمــة الغني ــز عل المشــكلة مــن خــال التركي

نظامــك الغذائــي. 
*قشرة الرأس 

ــر  ــن أن تنتش ــرأس بالقشــرة، ويمك ــدة ال ــب جل ــات B2 وB3 وB6 أن يصي ــص فيتامين ــن لنق يمك
القشــرة لتشــمل الحاجبيــن والجفــون والصــدر واألذنيــن، وأي مــكان ينمــو فيــه الشــعر علــى وجــه 

الخصــوص. 
*بقع حمراء أو بيضاء 

ــك،  ــات A وC. لذل ــي فيتامين ــي نقصــا ف ــع حمــراء أو بيضــاء، وهــذا يعن ــد بق ــى الجل ــر عل ــد تظه ق
ــى نظامــك  ــر إل ــون األصف ــد مــن البيــض والســمك والفواكــه والخضــراوات ذات الل ــة المزي عليــك إضاف

ــي.  الغذائ
*ارتفاع وانخفاض ضغط الدم 

ــا عليــك بســمك الســلمون  ــط الــدم إلــى نقــص فيتاميــن D، حينه ــود ارتفــاع ضغ يمكــن أن يع
والتونــة وكبــد البقــر وصفــار البيــض. لكــن نقــص فيتاميــن B12 يــؤدي إلــى انخفــاض ضغــط الــدم، الــذي 

يمكــن أن يســبب ضعــف العضــات وغيــاب الســيطرة علــى المثانــة. 
*التعرق المفرط 

 .D ــن ــى فيتامي ــى أن جســمك بحاجــة إل ــة عل ــاد يمكــن أن يكــون عام ــر مــن المعت ــرق أكث التع
حتــى أكثــر المهــام الدنيويــة. وعــادة مــا يظهــر التعــرق الناجــم عــن نقــص فيتاميــن D خــال ممارســة 

أمــور عاديــة، مثــل الجلــوس أمــام شاشــة الكمبيوتــر. 
*التعب واإلرهاق 

ــذ  ــن أخ ــم م ــى الرغ ــوم عل ــدار الي ــى م ــديد عل ــاس الش ــك النع ــاق، وكذل ــب واإلره ــعور بالتع الش
كفايتــك مــن النــوم، يمكــن أن يكــون مؤشــرا علــى أن جســمك يفتقــر إلــى فيتاميــن B12. فهــذا النقــص 

يمنــع حمــل كميــة كبيــرة مــن األوكســجين لجســمك، ممــا يشــعرك بالنعــاس. 
*هشاشة العظام 

مــن المهــم الحفــاظ علــى تنــاول أطعمــة تحتــوي علــى الكالســيوم والفيتامينــات األساســية كلمــا 
ــات أن يســبب هشاشــة  ــص الفيتامين ــن لنق ــا، إذ يمك ــوة عظامن ــى ق ــاظ عل ــر، للحف ــي العم ــا ف تقدمن

العظــام.

الطعام الغني باأللياف يحد من سرطان البروستات
أصبــح اتبــاع نظــام غذائــي يعتمــد علــى األليــاف يلعــب دورًا كبيــرًا فــي الحــد مــن تقــدم ســرطان 
البروســتات، إذ أثبتــت دراســة جديــدة أن "تنــاول الحبــوب واألطعمــة النباتيــة مــن الممكــن أن يحــول 
مــن دون تطــور حــاالت اإلصابــة بســرطان البروســتات فــي المراحــل المبكــرة مــن اإلصابــة". كمــا تناولــت 
الدراســة مقارنــة بيــن المصابيــن بهــذا المــرض فــي دول أوروبــا والمصابيــن فــي دول آســيا مــن أجــل 
الوصــول إلــى نتائــج مفادهــا أن "الســواد األعظــم 
دول  فــي  البروســتات  بســرطان  المصابيــن  مــن 
ــون مــن حــاالت متأخــرة مــن المــرض،  ــا يعان أوروب
بينمــا تتوقــف حــاالت اإلصابــة فــي دول آســيا عنــد 
المراحــل المبكــرة للمــرض، وذلــك علــى الرغــم مــن 

تســاوي عــدد المصابيــن فــي كلتــا الثقافتيــن".
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، لمــاذا يقــل 
معــدل تقــدم حــاالت ســرطان البروســتات فــي آســيا 
ويرتفــع معــدل وصــول الحــاالت إلــى مراحــل متأخــرة فــي أوروبــا؟. لقــد حــاول فريــق بحثــي فــي مركــز 
أبحــاث الســرطان فــي جامعــة كولــورادو التوصــل إليــه. وكانــت نتيجــة تلــك المحــاوالت هــي أن هنــاك 
عاقــة بيــن تطــور حــاالت الســرطان فــي هــذا الجــزء مــن الجســم والنظــام الغذائــي، وأن النظــام 
ــا مــا يحتــوي علــى الخضــروات والحبــوب، يعمــل علــى التقليــل  الغذائــي الغنــي باألليــاف والــذي غالبً

مــن ســرعة اإلصابــة، ويحافــظ علــى الحــاالت مســتقرة مــن دون تدهــور لفتــرات طويلــة.
ــواد  ــل بم ــران المعام ــن فئ ــة م ــام مجموع ــم إطع ــران، إذ ت ــى الفئ ــت عل ــد ُأجري ــة ق ــت التجرب وكان
ــاف،  ــول الهيكسافوســفات المركــب األساســي لأللي ــرة مــن مركــب إينوزيت ــات كبي ــى كمي ــوي عل تحت
بينمــا ُغذيــت مجموعــة أخــرى بشــكل عــادي. واســتخدم الباحثــون المســح باألشــعة متوســطة التبايــن 

المســتخدمة فــي تحديــد مــدى تقــدم ســرطان البروســتات.
ــول الهيكسافوســفات والمشــار  ــة بمركــب إينوزيت ــاف الغني ــاول األلي ــج عــن أن "تن وكشــفت النتائ
إليهــا بـــ IP6 كان لــه أثــر كبيــر للغايــة علــى تراجــع حجــم األورام الســرطانية فــي البروســتات مــن خــال 
التأثيــر القــوي علــى األوعيــة الدمويــة، إذ يحــد المركــب مــن نمــو األوعيــة الدمويــة التــي تحتاجهــا األورام 

الســرطانية، لتنمــو، إذ يســتمد الســرطان الطاقــة الازمــة للنمــو مــن تلــك األوعيــة".
ــات  ــدم عملي ــة مــن شــأنها التصــدي لتق ــى آلي ــه "مــن الممكــن التوصــل إل ــق البحــث أن ــد فري وأك
ــم  ــزاء الجس ــى أج ــوز إل ــل الجلوك ــن نق ــؤول ع ــن GLUT-4 المس ــل بروتي ــق تقلي ــن طري ــض ع األي
المختلفــة، وهــي اآلليــة التــي تعتمــد أيضًــا علــى مركــب IP6 الموجــود فــي األليــاف مــن مصــادر نباتيــة".

وأيــدت نتائــج الدراســة دراســة ســابقة ُأجريــت فــي جامعــة كاليفورنيــا والتــي أشــارت إلــى أن 
"األليــاف يمكنهــا الحــد مــن اإلصابــة بالســرطان". ووفًقــا لتلــك الدراســة، "يكــون الرجــال الذيــن يتناولــون 
28 جرعــة مــن الخضــراوات  أســبوعيًا أقــل عرضــة لإلصابــة بســرطان البروســتات، مقارنــًة بمــن يتناولــوا 

أقــل مــن 14 جرعــة أســبوعيًا".
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