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رئيس رد بول: سيحسب الجميع ألف حساب لفرستابن
كريســتيان  قــال 
هورنــر، رئيــس رد بــول، 
ماكــس  ســائقه  إن 
ســيكون  فرســتابن، 
لبطــل  خطيــرا  منافســا 
لويــس  مــرات   5 العالــم 
هاميلتــون فــي ســباقات 
ــذا الموســم. ــوال 1 ه فورم
الســائق  وفــاز 
مــن  البالــغ  الهولنــدي 
ــا، بســباقين  العمــر 21 عام

العــام الماضــي وحرمــه تصــادم مــن تحقيــق انتصــار ثالــث بينمــا كان يتصــدر فــي البرازيــل لينهــي الموســم 
العــام. الترتيــب  فــي  الرابــع،  المركــز  فــي 

وفــاز البريطانــي هاميلتــون )34 عامــا(، فــي 11 ســباقا مــع مرســيدس فــي طريقــه لتحقيــق اللقــب بينمــا 
حــل األلمانــي سيباســتيان فيتــل ســائق فيــراري وبطــل العالــم 4 مــرات )31 عامــا(، ثانيــا بعــد فــوزه فــي 5 

ســباقات.
وأبلــغ هورنــر الصحفييــن »إذا نظرتــم إلــى أداء ماكــس فــي النصــف الثانــي مــن العــام الماضــي، 

ســتجدون أنــه كان األكثــر تحقيقــا للنقــاط بعــد هاميلتــون«.
وتابــع »أعتقــد انــه ال ينقصــه أي شــيء متــى وفرنــا لــه كل األدوات المطلوبــة إلنجــاز عملــه. أتوقــع أن 

يكــون الســائق الــذي يحســب لــه الجميــع ألــف حســاب«.
ــوك  ــورو روســو الممل ــع ت ــه م ــا خــاض أول ســباق ل ــي الرياضــة عندم ــر ســائق ف وكان فرســتابن أصغ
لــرد بــول فــي ســن 17 عامــا وأصغــر فائــز علــى اإلطــاق بســباق وهــو فــي ســن 18 عامــا فــي ســباق جائــزة 

إســبانيا الكبــرى فــي 2016.
وقــال هورنــر إن التقــدم فــي العمــر ســيؤثر علــى هاميلتــون وفيتــل لكــن فرســتابن سيســير علــى خطــى 

الكبــار بعــد أن أصبــح الســائق الرئيســي فــي رد بــول بعــد رحيــل األســترالي دانييــل ريتشــياردو إلــى رينــو.
ودخــل رد بــول فــي شــراكة جديــدة مــع هونــدا هــذا العــام بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات مــع رينــو التــي 

زودتــه بمحــركات قادتــه للفــوز بلقبــي الســائقين والصانعيــن أربــع مــرات متتاليــة بيــن 2013-2010.
ــو  ــورو روس ــع ت ــدة م ــراكة جدي ــول لش ــال والتح ــل االنفص ــن قب ــع مكاري ــاكل م ــدا مش ــت هون وواجه

ــام الماضــي.  ــول الع ــرد ب ــوك ل الممل

ليبرون جيمس يتجرع أسوأ هزيمة في مسيرته
ــه فــي مســيرته بــدوري الســلة األمريكــي للمحترفيــن، بعــد  تجــرع ليبــرون جيمــس أســوأ هزيمــة ل

ــا بيســرز بنتيجــة 94-136. ــام إنديان ــارق 42 نقطــة، أم ــوس أنجليــس ليكــرز بف خســارة ل
ولــم يســبق لجيمس 
الخســارة بفــارق أكبــر مــن 
36 نقطــة، فــي مبــاراة علــى 
الممتــدة  مســيرته  مــدار 
مواجهــة  قبــل  عامــا،   16

الثاثــاء.
إلــى  جيمــس  وعــاد 
المباريــات بعــد غيــاب دام 
أكثــر مــن شــهر، بســبب 
ــى الفخــذ. ــة فــي أعل إصاب

ــة لــم تكــن  لكــن الليل
كلهــا كارثيــة لجيمــس الــذي ســجل 18 نقطــة، ليصبــح خامــس العــب فــي تاريــخ دوري الســلة األمريكــي 

ــف نقطــة. للمحترفيــن يســجل 32 أل
ويخــوض أفضــل العــب فــي دوري الســلة األمريكــي 4 مــرات، أول مواســمه مــع ليكــرز بعــد انتقالــه مــن 

كليفانــد.

مانشستر يونايتد يغلق باب رحيل بايلي
نــادي  أغلــق 
يونايتــد  مانشســتر 
رحيــل  بــاب  اإلنجليــزي، 
الفتــرة  خــال  العبــه 
العــروض  بعــد  المقبلــة، 
خــال  تلقاهــا  التــي 
ــان  ــون ث ــر/ كان ــهر يناي ش

. ضــي لما ا
صحيفــة  وأشــارت 
اإلنجليزيــة،  »صــن« 
أمــس، إلــى أن النرويجــي 

أولــي جونــار سولســكاير، عقــد جلســة مــع اإليفــواري إيريــك بايلــي، وأخبــره بأهميــة دوره فــي الفريــق، وبأنــه 
الموســم. نهايــة  حتــى  المهمــة  المباريــات  فــي  أساســيًا  ســيكون 

وأضافــت الصحيفــة أن مــدرب مانشســتر يونايتــد، ســيبدأ بالمدافــع اإليفــواري فــي مبــاراة باريــس ســان 
ــي  ــزي ف ــق اإلنجلي ــه جــزء مهــم لخطــط الفري ــرى أن ــا، وي ــدوري أبطــال أوروب ــل ب جيرمــان األســبوع المقب

المستقبل. 
وكان إيريــك بايلــي، ارتبــط اســمه بالعديــد مــن الفــرق األوروبيــة للرحيــل إليهــا خــال فتــرة االنتقــاالت 

الشــتوية األخيــرة، وأبرزهــا آرســنال اإلنجليــزي وباريــس ســان جيرمــان الفرنســي.
ــي  ــال اإلســباني ف ــن فياري ــا م ــد قادمً ــوف مانشســتر يونايت ــى صف ــل إل ــي انتق ــك بايل ــر أن إيري يذك
صيــف عــام 2016، وتمكــن صاحــب الـــ24 عامًــا مــن خــوض 69 مبــاراة حتــى اآلن بقميــص الشــياطين الحمــر.

بنعطية يطالب الجميع باحترام قرار 
رحيله للدحيل

أكــد النجــم المغربــي المهــدي بنعطيــة، المنتقــل حديًثــا إلــى الدحيــل، أنــه ال يخشــى االســتبعاد مــن 
تشــكيلة منتخــب بــاده.

وقــال بنعطيــة خــال المؤتمــر الصحفــي لتقديمــه »هنــاك الكثيــر مــن الاعبيــن المغاربــة الذين شــاركوا 
مــع المنتخــب وتواجــدوا مــع األنديــة الخليجيــة، المــدرب هيرفــي رينــارد يعرفنــي جيــدا، وإذا رأى أننــي ال 

اســتحق التواجــد مــع المنتخــب ســأحترم هــذا القــرار«.
وأضــاف »وجــدت انتقــادات مــن النقــاد الرياضييــن المغاربــة بعــد انتقالــي للدحيــل، ولكــن أقــول أننــي 

أريــد مــن الجميــع أن يحترمــوا قــراري، ألنــه كان األفضــل لــي وألســرتي، ســعيد بهــذه الخطــوة كثيــرًا«.
ــادي  ــع ن ــت التواجــد م ــي فضل ــارات أو الســعودية، ولكن ــي اإلم ــة ف ــع »كان يمكــن أن أذهــب ألندي وتاب

ــع اإلدارة«. ــه م ــذي تناقشــت في ــر ال ــل بســبب مشــروعه الكبي الدحي
وختــم بنعطيــة حديثــه بقولــه »أنــا العــب محتــرف، ولعبــت مــع فــرق كبــرى مثــل بايــرن ميونــخ 
ورومــا ويوفنتــوس وربحــت معهــم الكثيــر مــن البطــوالت، وأتطلــع جاهــدا لمواصلــة المســيرة مــع الدحيــل 

ــيا«. ــال آس ــب دوري أبط ــى لق ــة عل والمنافس

وزير الرياضة: 800 مشروع سيتم تدشينها قريبا
اعلــن وزيــر الرياضــة والشــباب مســعود ســلطاني فــر بانــه ســيتم حتــى نهايــة العــام االيرانــي الجــاري 
اذار/  20 فــي  )ينتهــي 

 800 تدشــين  مــارس( 
فــي  رياضــي  مشــروع 
البــاد. انحــاء  مختلــف 
وفــي تصريــح ادلــى به 
للصحفييــن الثاثــاء اشــار 
ــه  ــى زيارت ــر ال ســلطاني ف
الــى مــدن مراغــة وملــكان 
محافظــة  فــي  وبنــاب 
الشــرقية  آذربايجــان 
)شــمال غــرب ايــران( وقال، 
انــه تــم خــال الزيــارة افتتــاح اســتاد رياضــي بســعة 5000 متفــرج فــي مدينــة مراغــة وهــو مشــروع بــدا منــذ 20 

الجــاري. )االيرانــي(  العــام  عامــا وجــرت اعمالــه االساســية خــال 
ــد  ــكان وتفقــد االســتاد الرياضــي قي ــة مل ــة متعــددة االغــراض فــي مدين ــح ايضــا صال ــه افتت واوضــح بان

ــذي يســع 15 الــف متفــرج. ــاب وال ــة بن االنشــاء فــي مدين
وصــرح بــان وزارة الرياضــة والشــباب تمكنــت مــن تدشــين 75 بالمائــة مــن المشــاريع غيــر المكتملــة 

التــي تســلمتها منــذ بــدء اعمــال الحكومــة الحاليــة ولغايــة االن.

حارس بريمن يرتدي ثوب البطل أمام دورتموند
جيــري  حصــل 
بافلينــكا، حــارس مرمــى 
علــى  بريمــن،  فيــردر 
جائــزة رجــل مبــاراة فريقــه 
ــد،  ــام بوروســيا دورتمون أم
الثاثــاء، فــي ثمــن نهائــي 

ألمانيــا. كأس 
الحــارس  وقــاد 
ــه لتجــاوز  التشــيكي، فريق
الفيســتيفال،  أســود 
والتأهــل إلــى ربــع النهائــي 

.)2-4( الترجيــح  بــركات  الفــوز  بعــد 
وأبــرز الحســاب الرســمي لبطولــة كأس ألمانيــا، علــى موقــع التواصــل تويتــر، تتويــج الحــارس، البالــغ 

مــن العمــر 26 عامًــا، بجائــزة رجــل المبــاراة.
ــاراة لشــوطين إضافييــن، إال أن  ورغــم تلقــي شــباكه 3 أهــداف علــى مــدار 4 أشــواط، بعــد ذهــاب المب

بافلينــكا نجــح فــي التألــق خــال ركات الترجيــح.
وتصــدى بافلينــكا ألول ركلتيــن ســددهما دورتمونــد، ليلعــب دورًا كبيــرًا فــي فــوز بريمــن )4-2( بــركات 

الترجيح.

وولفرهامبتون يبلغ ثمن نهائي كأس إنجلترا
ــه  ــى ضيف ــه عل ــزي، بتغلب ــة كأس االتحــاد اإلنجلي ــى دور الســتة عشــر ببطول ــون إل تأهــل وولفرهامبت
تــاون،  شروســبري 
بنتيجــة 3-2، الثاثــاء، فــي 
)اإليــاب(  اإلعــادة  مبــاراة 

الرابــع. بالــدور 
كوينــز  تأهــل  كمــا 
بــارك رينجــرز إلــى نفــس 
الــدور، بتغلبــه علــى ضيفــه 
بهدفيــن  بورتســموث 
ــن ســجلهما نخــي  نظيفي
ســميث  ومــات  ويلــس 
و77.  70 الدقيقتيــن  فــي 

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب بورتسموث قد انتهت بالتعادل 1-1.
وتأهل فريق برينتفورد لذات الدور بفوزه على ضيفه بارنت 1-3.

وصعــد فريــق نيــو بــورت بفــوزه علــى ميدلســبره بهدفيــن دون رد، وســجل هدفــي نبــو بــورت، روبــي 
ويلمــوت وبادرايــج أمونــد فــي الدقيقتيــن 47 و67.

أوزيل يلتهم ميزانية آرسنال

بــات اســتمرار األلمانــي مســعود أوزيــل، العــب وســط آرســنال، ضمــن صفــوف الجانــرز، يمثــل خطــرًا 
علــى مســتقبل الفريــق اللندنــي.

وذكــرت صحيفــة "صــن" البريطانيــة، أن أوزيــل تقاضــى خــال آخــر 12 شــهرًا، نصــف قيمــة الميزانيــة 
التــي وضعتهــا إدارة آرســنال للمــدرب أونــاي إيمــري، مــن أجــل إبــرام صفقــات فــي حالــة عــدم التأهــل لــدوري 

أبطــال أوروبــا.
ــى  ــه عل ــد مــع آرســنال فــي فبراير/شــباط الماضــي، يقضــي بحصول ــى عقــد جدي ــع عل وكان أوزيــل وق

ــف إســترليني. ــغ 350 أل راتــب أســبوعي يبل
ــن أن إدارة  ــي حي ــترليني، ف ــون إس ــى 18.2 ملي ــى اآلن عل ــل حت ــل حص ــة أن أوزي ــت الصحيف وأوضح

ــو. ــط للميركات ــا فق ــري 40 مليون آرســنال منحــت إيم
وأشــارت إلــى أن إدارة آرســنال لــو كانــت تــدرك أن أوزيــل ســيتم تهميشــه تحــت قيــادة إيمــري، لمــا 

وقعــت معــه علــى العقــد الجديــد.
ــم  ــي الموس ــل ف ــن العوام ــد م ــا بالعدي ــيتم تقييده ــا س ــنال أيضً ــة آرس ــة أن ميزاني ــدت الصحيف وأك

ــة اســتمراره. ــي حال ــل ف ــد أوزي ــا عق ــد أبرزه ــد، ويع الجدي

ما الكمية الصحية للشوكوالتة؟
المعتقــدات  تكثــر 
الشــوكوالتة،  حــول 
يعتقــد  حيــث 
مفيــدة  أنهــا  البعــض 
حيــن  فــي  للصحــة، 
أنهــا  آخــرون  يــرى 
فمــا  الصحــة.  تضــر 
هــذه  صحــة  مــدى 

؟ ت ا لمعتقــد ا
علــى  لإلجابــة 
أوضــح  الســؤال  هــذا 
البروفيســور األلمانــي 

ــى أن  ــدة أم ضــارة، مشــيرا إل ــت الشــوكوالتة مفي ــا إذا كان ــي تحــدد م ــة هــي الت ــم أن الكمي كــورت دي
الكميــة الصحيــة يوميــًا، هــي مــا يعــادل 25 غرامــًا، أمــا أكثــر مــن ذلــك فيعــد ضــارًا بالصحــة، حيــث يرتفــع 

بالبدانــة. اإلصابــة  خطــر  حينئــذ 
وأوضــح أخصائــي األمــراض الباطنيــة واألوعيــة الدمويــة أن الشــوكوالتة الداكنــة، التــي تحتــوي علــى 
الــكاكاو بنســبة 70%، تزخــر بمضــادات األكســدة، التــي تحمــي خايــا الجســم، كمــا أنهــا غنيــة بمركبــات 

الفافونويــد والبوليفينــوالت، التــي تعمــل علــى توســيع األوعيــة الدمويــة.
أمــا الشــوكوالتة الفاتحــة فتعــد غــذاء للنفــس؛ حيــث إنهــا تســاعد علــى إفــراز هرمونــات الســعادة 

وتســاعد علــى التخلــص مــن التوتــر النفســي، مــا يعــود بالفائــدة علــى صحــة القلــب أيضــًا.

ما هو العالج الجديد لمرض التهاب القولون التقرحي؟

 )Fecal microbiota transplantation( بحثت دراســة طبية اســتعمال زراعة الميكروبات البرازية
فــي معالجــة التهــاب القولــون التقرحــي، حيــث أدى زرع هــذه الميكروبــات إلــى التخفيــف مــن أعــراض 

هــذا المــرض لــدى البعــض، والتخلــص مــن المــرض فــي حــاالت أخــرى.
وأجــرى الدراســة أطبــاء مــن جامعــة أديليــد فــي أســتراليا، وحظيــت باهتمــام كبيــر، فقــد تواصلــت 
شــركة ميكروبيوتيــكا مــن المملكــة المتحــدة مــع الباحثيــن مــن أجــل تطويــر عــاج فعلــي يعتمــد علــى 

تقنيــة زرع الميكروبــات المســتخدمة فــي هــذه الدراســة.
وقــال المشــرف الرئيســي علــى الدراســة الدكتــور كوســتيلو إن الهــدف النهائــي هــو صنــع عاجــات 
ميكروبيــة مــن شــأنها أن تحــل محــل عمليــة الــزرع. ويمكــن أن يشــمل ذلــك حبوبــا بكتيريــة لهــا نفــس 

فوائــد عمليــة زرع البــراز، ولكنهــا ســتكون أكثــر أمانًــا وأقــل تعقيــدًا.
والتهــاب القولــون التقرحــي أحــد أمــراض األمعــاء االلتهابيــة التــي تــؤدي فــي بعــض الحــاالت إلــى 
التهــاب مزمــن فــي الجهــاز الهضمــي. ووفقــا لمراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا، فإنــه بينمــا يؤثــر 
داء األمعــاء االلتهابــي علــى الجهــاز الهضمــي كلــه، يصيــب التهــاب القولــون التقرحــي األمعــاء الغليظــة 
ــذي نشــره  ــره ال ــا للكاتــب برايــن ماســتروياني فــي تقري ــد، وذلــك وفق ــى وجــه التحدي والمســتقيم عل

موقــع "هيلــث اليــن".
ــه  ــمل أعراض ــورة، وتش ــث الخط ــن حي ــف م ــي مختل ــون التقرح ــاب القول ــب أن الته ــح الكات وأوض
التغــوط الدمــوي والمغــص وآالمــا ونزيفــا علــى مســتوى المســتقيم وفقــدان الــوزن واإلجهــاد والحمــى.
وال تــزال األســباب الدقيقــة وراء اإلصابــة بهــذا المــرض بمثابــة لغــز لألطبــاء. والجديــر بالذكــر أن 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن التهــاب القولــون التقرحــي أكثــر عرضــة لإلصابــة بســرطان القولــون.
ــى شــخص  ــرع ســليم إل ــراز متب ــات مــن ب ــل عين ــم نق ــة يت ــات البرازي ــة زرع الميكروب ــي عملي وف

ــون التقرحــي. ــاب القول ــي مــن مــرض الته يعان
وتهــدف هــذه العمليــة باألســاس إلــى نقــل بكتيريــا األمعــاء النافعــة مــن المتبــرع الســليم للشــخص 
المصــاب، حتــى يتســنى لــه اســترجاع تــوازن بكتيريــا النبيــت الجرثومــي المعــوي الموجــود فــي جهــازه 

الهضمي.
ــي  ــا، أي الت ــة الهوائي ــة المعالج ــات البرازي ــن الميكروب ــات م ــة زرع عين ــة الحديث ــملت الدراس وش
ــاب  ــون مــن الته ــن يعان ــا مــن الذي ــدى 73 شــخصا بالغ ــة مــن األوكســجين، ل ــة خالي ــي بيئ أعــدت ف
ــر  ــطة تنظي ــم بواس ــاص به ــراز الخ ــة زرع للب ــرون لعملي ــع آخ ــل، خض ــي المقاب ــي. ف ــون التقرح القول

ــام. ــدى ســبعة أي ــى م ــان شــرجيتان عل ــا حقنت ــون، تليه القول
لقــد أدت عمليــة الــزرع التــي أعــدت فــي بيئــة خاليــة مــن األوكســجين إلــى التخفيــف مــن حــدة 
المــرض بنســبة 32 بالمائــة، مقابــل 9 بالمائــة فقــط بالنســبة ألولئــك الذيــن خضعــوا للعــاج الوهمــي. 
ومــن المحتمــل أن يكــون تحضيــر العينــات فــي بيئــة خاليــة مــن األوكســجين المفتــاح لهــذا العــاج.

وقــال أخصائــي أمــراض الجهــاز الهضمــي بمستشــفى الملكــة إليزابيــث ببرمنغهــام واألســتاذ 
المحاضــر فــي كليــة الطــب بجامعــة أديليــد، الدكتــور ســام كوســتيلو، إن التعــرض لألكســجين يتســبب 
ــراز،  ــي للب ــاج الاهوائ ــع اســتعمال الع ــه م ــدرك أن ــاء، ونحــن ن ــا األمع ــن بكتيري ــد م ــوت العدي ــي م ف

ــا للمريــض. ــا نقله ــا النافعــة، حيــث يتســنى لن يعيــش عــدد هائــل مــن البكتيري
ــات  ــة زرع الميكروب ــك أن عملي ــن كلي ــور بينجامي ــي الدكت ــاز الهضم ــراض الجه ــي أم وأورد أخصائ
ــة  ــن خطــر اإلصاب ــل م ــي التقلي ــات البشــرية، وبالتال ــوازن الميكروب ــى اســتعادة ت ــة تســاعد عل البرازي
ــة  ــا المطثي ــة فــي عــاج بكتيري ــون التقرحــي. وتعــد هــذه العمليــة طريقــة ناجحــة للغاي بالتهــاب القول

ــات". ــة بحــاالت اإلســهال الشــديد وااللتهاب ــي اإلصاب ــر الســبب الرئيســي ف ــي تعتب العســيرة، الت
مرحلة الدراسة

مــن جهتهــا نبهــت الدكتــورة نجــوى الناشــف، وهــي أســتاذة طــب فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي ســان 
فرانسيســكو، بأنــه ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن فوائــد عــاج زرع الميكروبــات البرازيــة ال تــزال فــي 

ــة الدراســة. مرحل
ــل  ــى األق ــدا، عل ــى أن العــاج ســيكون مفي ــة تشــير إل ــادت الناشــف أن هــذه الدراســة الحديث وأف

ــك. ــف ســيحدث ذل ــد كي ــرف بع ــا ال نع بالنســبة لمجموعــة مــن األشــخاص، لكنن
وفــي الوقــت الــذي تشــير فيــه العديــد مــن الدراســات إلــى فوائــد هــذا العــاج، هنــاك بعــض األمــور 

التــي تدعــو للقلــق، مثــل إمكانيــة اإلصابــة بالعــدوى عنــد تلقــي هــذا العــاج.
وقالــت الدكتــورة الناشــف إنهــا تــدرك جيــدا أن األخبــار حــول هــذا النــوع مــن األبحــاث تعتبــر مثيــرة 
ــاء. كمــا نصحــت الناشــف  ــي األمع ــات ف ــون مــن االلتهاب ــن يعان لاهتمــام بالنســبة لألشــخاص الذي
النــاس المتلهفيــن الكتشــاف هــذا النــوع مــن العــاج بــأال يحاولــوا أبــدًا القيــام بــأي نــوع مــن عمليــات 
الــزرع بأنفســهم، مؤكــدة أن العــاج ال يــزال فــي طــور الدراســة، وفــي حــال كانــوا مهتميــن بهــذا األمــر، 

فيجــب عليهــم البحــث عــن مستشــفيات تجــري تجــارب ســريرية تخضــع للرقابــة.
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