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الفيفا يتدخل بعد إيقاف حكم سعودي مدى الحياة
االتحــاد  أعلــن 
القــدم  لكــرة  الدولــي 
)فيفــا(، األربعــاء، أنــه طلــب 
»معلومــات إضافيــة« مــن 
بعــد  الســعودي،  االتحــاد 
االنضبــاط  لجنــة  قــرار 
واألخــاق المحليــة إيقــاف 
المرداســي  فهــد  الحكــم 
مــدى الحيــاة علــى خلفيــة 
اتهامــه بطلــب »رشــوة«.
وقــال متحــدث باســم 

ــاة مــن كل النشــاطات  ــه مــدى الحي ــم إيقاف ــأن الحكــم فهــد المرداســي ت ــر »أخــذ علمــا ب ــا إن األخي الفيف
المرتبطــة بكــرة القــدم مــن قبــل االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم«.

وأضــاف »طلــب الفيفــا معلومــات إضافيــة مــن االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم قبــل اإلدالء بــأي تعليــق«، 
وفــق مــا نقلــت »فرانــس بــرس«.

وكانــت لجنــة االنضبــاط واألخــاق فــي االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم أعلنــت، الثاثــاء، وقف المرداســي 
مــدى الحيــاة علــى خلفيــة طلبــه »رشــوة« مــن أحــد األنديــة المحليــة، وأوصــت بالطلــب مــن االتحــاد الدولــي 

)فيفــا( شــطب اســمه مــن قائمــة الحــكام فــي مونديــال روســيا 2018.
واختيــر المرداســي لقيــادة نهائــي كأس خــادم الحرميــن الشــريفين فــي 12 مايــو بيــن ناديــي االتحــاد 
ــاراة  ــد المب ــن موع ــاعات م ــل س ــب قب ــكل غري ــتبعده بش ــة اس ــعودي للعب ــاد الس ــي، إال أن االتح والفيصل
واســتبدله بالحكــم اإلنجليــزي مــارك كاتنبــرغ، وأشــار إلــى تحويلــه »للمباحــث اإلداريــة للتحقيــق معــه«.

وفــي بيــان أصدرتــه بعــد منتصــف ليــل الثاثــاء، أوضحــت لجنــة االنضبــاط واألخــاق، أن المرداســي 
تواصــل مــع رئيــس نــادي االتحــاد لطلــب »رشــوة« لتمكيــن ناديــه مــن الفــوز بالمبــاراة.

وأشــارت الــى ان نــادي االتحــاد رفــع مــا فــي حوزتــه الــى االتحــاد الســعودي الــذي أبلــغ الهيئــة العامــة 
للرياضــة، أعلــى ســلطة رياضيــة فــي البــاد. وتواصلــت الهيئــة مــع »الجهــات المختصــة«، ليتــم بعــد ذلــك 
»التحفــظ علــى الحكــم فهــد المرداســي وتحويلــه الــى المباحــث االداريــة للتحقيــق معــه واســتكمال 

ــك«. اإلجــراءات الخاصــة بذل

نظرة تحليلية ألداء فرق فورموال 1 في سباق برشلونة
فيمــا يلــي تحليــل أداء فــرق بطولــة العالــم لســباقات فورمــوال 1 للســيارات فــي ســباق جائــزة إســبانيا 

الكبــرى، الــذي أقيــم األحــد علــى حلبــة برشــلونة )الفــرق مرتبــة حســب مراكزهــا فــي البطولــة(.
* مرســيدس )فــاز البريطانــي لويــس هاميلتــون بالســباق واحتــل الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس المركــز 

الثانــي(.
هاميلتــون  حقــق 
علــى  الثانــي  الفــوز 
هــذا  والثانــي  التوالــي 
 64 واالنتصــار  الموســم 
والثالــث  مســيرته  فــي 

إســبانيا، بســباق 
الرقــم  اآلن  ويحمــل 
بعــد  بالفــوز  القياســي 
االنطــاق مــن مركــز أول 
المنطلقيــن )41 مــرة( كمــا 

متتاليــا. 30 ســباقا  فــي  نقــاط  علــى  بالحصــول  آخــر  قياســيا  رقمــا  يملــك 
وهــذه أول مــرة يســتحوذ فيهــا مرســيدس علــى أول مركزيــن هــذا الموســم واســتعاد الفريــق صــدارة 

الترتيــب العــام.
* فيراري )احتل األلماني سيباستيان فيتل المركز الرابع وانسحب الفنلندي كيمي رايكونن(.

غــاب فيتــل، الــذي تقــدم للمركــز الثانــي بعــد المنعطــف األول، عــن منصــة التتويــج للســباق الثالــث علــى 
التوالــي واتســع الفــارق بينــه وبيــن المتصــدر هاميلتــون إلــى 17 نقطة.

خضــع فيتــل لوقفتــي صيانــة بينمــا توقــف الباقــون مــرة واحــدة وكلفــه هــذا كثيــرا، وانســحب رايكونــن 
وعــاد لحــارة الصيانــة.

* رد بــول )احتــل الهولنــدي ماكــس فرســتابن المركــز الثالــث واألســترالي دانييــل ريتشــياردو المركــز 
الخامــس(.

صعد فرستابن لمنصة التتويج ألول مرة هذا الموسم وللمرة 150 لرد بول في فورموال 1.
بــدأ فرســتابن مــن المركــز الخامــس وتضــرر الجنــاح األمامــي بســيارته عندمــا اصطــدم بمؤخــرة ســيارة 

النــس ســترول ســائق وليامــز.
ســجل ريتشــياردو أســرع زمــن لفــة فــي الســباق خــال دقيقــة و18.441 ثانيــة، وهــو رقــم قياســي، فــي 

اللفــة 61.
* رينو )احتل اإلسباني كارلوس ساينز المركز السابع وانسحب األلماني نيكو هولكنبرج(. 

ــو بفــارق نقطــة واحــدة وســجل  تقــدم رينــو علــى مكاريــن لينتــزع المركــز الرابــع ألول مــرة حتــى ول
ســاينز نقاطــا علــى أرضــه للعــام الرابــع علــى التوالــي وانســحب هولكنبــرج للســباق الثانــي علــى التوالــي 

بعــد اصطــدام مــع رومــان جروجــان فــي البدايــة.
* مكارين )احتل اإلسباني فرناندو الونسو المركز الثامن وانسحب البلجيكي ستوفل فاندورنه(.

تراجــع مكاريــن لكــن ألونســو، الــذي انطلــق مــن المركــز الثامــن، أســعد الجماهيــر فــي بــاده وســجل 
الســائق اإلســباني فــي كل ســباق.

وانســحب فاندورنــه بســبب مشــكلة محتملــة فــي صنــدوق التــروس وهــذا أول انســحاب للفريــق هــذا 
الموســم.

* هاس )احتل الدنماركي كيفن ماجنوسن المركز السادس وانسحب الفرنسي رومان جروجان(.
ســجل ماجنوســن، الــذي بــدأ فــي المركــز الســابع، نقاطــا فــي كل الســباقات ليتقــدم فريقــه فــي 

الترتيــب علــى فــورس إنديــا.
وتســبب جروجــان فــي حــادث أخــرج هولكنبــرج وبييــر جاســلي ســائق تــورو روســو وســيعاقب بالتأخــر 

ثاثــة مراكــز عنــد االنطــاق فــي ســباق موناكــو المقبــل.
ــز التاســع وانســحب الفرنســي اســتيبان  ــز المرك ــل المكســيكي ســيرجيو بيري ــا )احت ــورس إندي * ف

ــون(. أوك
ــي  ــز ف ــد مراك ــز 15 وفق ــن المرك ــز م ــدأ بيري ــت، وب ــط الزي ــي ضغ ــون بســبب مشــكلة ف انســحب أوك
البدايــة بتجنــب جروجــان واتبــع اإلســتراتيجية الصحيحــة عنــد اســتخدام ســيارة األمــان االفتراضيــة.

* تورو روسو )احتل النيوزيلندي بريندون هارتلي المركز 12 وانسحب الفرنسي بيير جاسلي(.
ــدأ  ــرة ليب ــي التجــارب الحــرة األخي ــر ف ــد حــادث كبي ــة بع ــي التجــارب التأهيلي ــي ف ــم يشــارك هارتل ل

ــى. ــة األول ــي اللف ــن الســباق ف ــا خــرج جاســلي م ــه تخطــى المشــكلة بينم ــن المؤخــرة لكن الســباق م
* ساوبر )احتل الفرنسي شارل لوكلير المركز العاشر والسويدي ماركوس إريكسون المركز 13(

ســجل لوكليــر نقاطــا للســباق الثانــي علــى التوالــي ممــا يرفــع معنوياتــه قبــل ســباق موناكــو بمســقط 
رأســه، ودافــع إريكســون بشــكل جيــد أمــام ســاينز فــي البدايــة.

* وليامز )احتل الكندي النس سترول المركز 11 والروسي سيرجي سيروتكين المركز 14(.
بطــل العالــم الســابق ال يــزال قابعــا فــي المركــز األخيــر وســط القليــل مــن األخبــار االيجابيــة فــي ظــل 

معاناتــه مــع مشــاكل االنســيابية.

دوري ابطال آسيا ..

استقالل طهران يتأهل الى دور الثمانية على حساب 
ذوب آهن اصفهان 

تأهــل نــادي اســتقال 
ــة  ــى دور الثماني ــران ال طه
آســيا  ابطــال  بــدوري 
مواطنــه  علــى  بفــوزه 
 1-3 اصفهــان  آهــن  ذوب 
فــي مبــاراة االيــاب بــدور 

عشــر. الســتة 
اقيمــت المبــاراة مســاء 
الثاثــاء علــى ســتاد آزادي 
بطهــران بحضــور قرابــة 70 
ألــف متفــرج وادارهــا طاقــم 

تحكيــم عمانــي بقيــادة احمــد ابــو بكــر الــكاف.
انتهى الشوط االول من المباراة لصالح استقال طهران بدفين نظيفين.

ســجل اهــداف اســتقال الســنغالي تيــام، هاتريــك )11 ضربــة جــزاء ، 40 و63( فيمــا ســجل قاســم حــدادي 
فــر هــدف ذوب آهــن اصفهــان الوحيــد فــي الدقيقــة 64.

وبهــذا الفــوز صعــد اســتقال طهــران الــى دور الثمانيــة بمجمــوع نتيجــة مباراتــي الذهــاب وااليــاب 2-3، 
حيــث فــاز ذوب آهــن اصفهــان فــي مبــاراة الذهــاب 1-0 االســبوع الماضــي.

وكان برســبوليس االيرانــي قــد حجــز بطاقــة التأهــل الــى دور الثمانيــة بعــد فــوزه االثنيــن علــى الجزيــرة 
االماراتــي بطهــران بنتيجــة 2-1 بعــد ان انتهــت مبــاراة الذهــاب االســبوع الماضــي بفــوز الجزيــرة االماراتــي 

.0-1

سلتيكس يتقدم على كافالييرز 2-0 في نهائي القسم الشرقي
اســتغل بوســطن ســلتيكس أفضليــة الملعــب علــى أكمــل وجــه وتقــدم علــى كليفانــد كافالييــرز 
وصيــف البطــل 2-صفــر بالفــوز عليــه الثاثــاء 107-94، وذلــك فــي المبــاراة الثانيــة مــن أصــل 7 ممكنــة مــن 

ــن. ــي للمحترفي ــرة الســلة األميرك ــي دوري ك ــة الشــرقية ف ــي المنطق سلســلة نهائ
اكتفــى  أن  وبعــد 
المبــاراة  فــي  نقطــة  بـــ15 
ــق  ــوم األحــد، تأل ــى ي األول
"ملــك" كليفانــد ليبــرون 
 42 بتســجيله  جيمــس 
تمريــرة   12 مــع  نقطــة 
متابعــات،  و10  حاســمة 
أو  نقطــة   40 محققــا 
الخامســة  للمبــاراة  أكثــر 
هــذا  اوف"  "بــاي  فــي 

. ســم لمو ا
ــا  ــع توالي ــدوري للموســم الراب ــي ال ــوغ نهائ ــد، الســاعي لبل ــح كليفان ــا لمن ــم يكــن كافي ــك ل إال أن ذل
ــذي يحقــق  ــة مواســم )بعــد 2016(، الفــوز فــي معقــل بوســطن ال ــة فــي ثاث ــج باللقــب للمــرة الثاني والتتوي
فــوزه الثامــن مــن أصــل 8 مباريــات خاضهــا علــى ملعبــه "تــي دي غــاردن" فــي "بــاي اوف" هــذا الموســم.

ويأمــل بوســطن أن يقــف التاريــخ الــى جانبــه مــن أجــل الثــأر لخســارته نهائــي المنطقــة أمــام كليفانــد 
الموســم الماضــي، إذ لــم يســبق للفريــق األخضــر األســطوري أن خســر سلســلة فــي الـ"بــاي اوف" بعــد 

تقدمــه فيهــا 2-صفــر.
وبعــد النتيجــة الكاســحة التــي حققهــا بوســطن فــي المبــاراة األولــى )108-83(، حــاول مــدرب كليفانــد 
تايــرون لــو تنشــيط فريقــه باشــراك تريســتن تومســون أساســيا علــى حســاب كايــل كورفــر، إال أنــه لــم 
يكــن موفقــا فــي خيــاره ألن األخيــر ســجل 11 نقطــة بعــد دخولــه مــن مقاعــد البــدالء، فيمــا اكتفــى الثاثــي 

األساســي تومســون وجــي آر ســميث وجــورج هيــل مجتمعــا بـــ11 نقطــة فقــط.
ــتضيف  ــذي يس ــد ال ــاص بكليفان ــا" الخ ــز ارين ــن لون ــب "كويك ــى ملع ــبت ال ــلة الس ــل السلس وتنتق
ــة. ــت الحاج ــاء إذا اقتض ــطن األربع ــب بوس ــى ملع ــان ال ــود الفريق ــم يع ــن، ث ــا اإلثني ــة ايض ــاراة الرابع المب

ديل بييرو يطالب بمعاملة بوفون مثله
ــق أليســاندرو ديــل  عل
يوفنتــوس  نجــم  بييــرو، 
موقــف  علــى  الســابق، 
بوفــون،  جيانلويجــي 
البيانكونيــري،  حــارس 
كــرة  اعتزالــه  المُتوقــع 
الموســم  بنهايــة  القــدم، 

الجــاري.
ــرر  ــد ق ــون ق وكان بوف
صحفــي،  مؤتمــر  عقــد 
اليــوم الخميــس، للكشــف 

عــن مســتقبله، وعمــا ســيقوم بــه خــال الفتــرة المقبلــة.
وفــي هــذا الصــدد، قــال ديــل بييــرو، خــال تصريحــات نقلهــا موقــع "كالتشــيو ميركاتــو" اإليطالــي، حــول 
المبــاراة األخيــرة لبوفــون: "ســيكون مــن الرائــع أن يســتقبله الملعــب بأكملــه، وأن يعطيــه التصفيــق الحــار، 

كمــا حــدث لــي، ســتكون لفتــة رائعــة".
ــه  ــه، إن ــر ل ــرو: "أتمنــى الخي ــال ديــل بيي ــو مانشــيني، ق ــد لــآزوري، روبرت وبخصــوص المــدرب الجدي
ــا، َامــل أن نلعــب، ونعيــد  يســتحق ذلــك، ســيحصل علــى الدعــم الكامــل مــن االتحــاد والمشــجعين أيضً

اكتشــاف عــادة تحقيــق الفــوز مــن جديــد".
وبشــأن احتمــال دخولــه عالــم التدريــب، أجــاب: "لــم أفكــر أبــدًا فــي اتخــاذ هــذه الخطــوة.. ال أعتقــد أن 

هــذا الــدور يناســبني".

جوفين يطيح باإليطالي سيكتشيناتو من بطولة روما
حجــز البلجيكــي ديفيــد جوفيــن مقعــده فــي 
لتنــس األســاتذة،  الثالــث ببطولــة رومــا  الــدور 
ذات الـــ1000 نقطــة، إثــر فــوزه علــى اإليطالــي ماركــو 
سيكتشــيناتو الثاثــاء بمجموعتيــن لواحــدة فــي 

ــدور الثانــي. ال
المجموعــة  فــي  متأخــرا  نفســه  وجــد  وبعدمــا 
األولــى بنتيجــة 5-7، اســتطاع المصنــف الـــ10 عالميا أن 
يفــوز بالمجموعتيــن التاليتيــن وبنفــس النتيجــة 2-6.

وســينتظر جوفيــن فــي الــدور المقبــل الفائــز مــن األرجنتينــي خــوان مارتيــن ديــل بورتــرو واليونانــي 
ســتيفانوس تسيتســيباس.

فوائد الثوم الصحية فى محاربة األمراض
يســتخدم الثــوم لعــاج مجموعــة متنوعــة مــن الحــاالت الطبيــة، وأكــدت العلــوم الحديثــة مؤخــرًا 

اآلثــار الصحيــة المفيــدة للثــوم فــي عــاج العديــد مــن األمــراض.
 يحتــوى الثــوم وفقــا لموقــع " healthline"، علــى خصائــص طبيــة قويــة، الــذى يحتــوى علــى مركــب 
يســمى األليســين التــى تدخــل إلــى الجســم، حيــث يمــارس تأثيراتــه الحيويــة القويــة علــى الجهــاز 

الهضمــي وباقــي األعضــاء.
فوائد الثوم الصحية

 فوائــد الثــوم للبــرد مــن المعــروف أن مكمــات الثــوم تســتخدم لتعزيــز وظيفــة الجهــاز المناعــي، 
فــإذا كنــت فــي كثيــر مــن األحيــان تعانــى مــن نــزالت البــرد، قــم بإضافــة الكثيــر مــن الثــوم إلــى النظــام 

الغذائــي الخــاص، حيــث يحتــوى غنيــة جــدا بفيتاميــن Cوفيتاميــن B6 والماغنيســيوم.
فوائــد الثــوم فــي تقليــل ضغــط الــدم أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة مثــل النوبــات القلبيــة 
والســكتات الدماغيــة هــي أكبــر قاتــل فــي العالــم، وارتفــاع ضغــط الــدم هــي واحــدة مــن أهــم محــركات 

هــذه األمــراض.
ووجــدت الدراســات البشــرية، أن مكمــات الثــوم لهــا تأثيــر كبيــر علــى خفــض ضغــط الــدم لــدى 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، حيــث إن تنــاول جرعــات عاليــة مــن الثــوم يحســن 
ضغــط الــدم لــدى مــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، وفــى بعــض الحــاالت، يمكــن أن تكــون 

ــة. ــة العادي ــة مثــل األدوي المكمــات فعال
الثــوم يحســن مســتويات الكوليســترول يمكــن أن يقلــل الثــوم الكوليســترول الكلــى والمنخفــض 

الكثافــة، خاصــة فــى أولئــك الذيــن لديهــم ارتفــاع الكوليســترول.
ــض  ــن ال يخف ولك
ــن مســتويات  ــوم م الث
الثاثيــة،  الدهــون 
خطــر  عامــل  وهــو 
معــروف آخــر ألمــراض 
يمنــع  الثــوم  القلــب. 
الزهايمــر  مــرض 
بســبب  والخــرف 
علــى  الثــوم  احتــواء 
األكســدة  مضــادات 
القضــاء  فــى  فتعمــل 

علــى الجــذور الحــرة التــي تســاهم فــي عمليــة الشــيخوخة، ويمكــن أن تســاعد خصائــص مضــادات 
األكســدة، فــي الوقايــة مــن تلــف الخايــا، مــا يقلــل خطــر اإلصابــة بأمــراض الدمــاغ الشــائعة مثــل مــرض 

والخــرف. الزهايمــر 
الثــوم يســاعد علــى إزالــة الســموم بالجســم يســاعد أكل الثــوم فــي إزالــة الســموم مــن المعــادن 
ــف العضــو  ــن تل ــى م ــا يحم ــا، م ــوى عليه ــي يحت ــت الت ــات الكبري ــي الجســم بفضــل مركب ــة ف الثقيل

ــل الرصــاص. ــة مث ــادن الثقيل بســبب ســمية المع
يســاعد الثــوم علــى تحســين األداء الرياضــي الثــوم كان واحــدا مــن أقــدم المــواد التــي تســتخدم 
لتحســين األداء الرياضــي، فقــد كان تقليــدا يســتخدم فــي الثقافــات القديمــة للحــد مــن التعــب وتعزيــز 

القــدرة علــى العمــل .
وأثبتــت دراســة لهــا عاقــة بأمــراض القلــب، أن تنــاول زيــت الثــوم لمــدة 6 أســابيع يخفــض معــدل 

ضربــات القلــب 12 ٪، ويحســين القــدرة علــى ممارســة التمرينــات الرياضيــة.

علماء بريطانيون يعتقدون أنهم توصلوا 
لعالج نزالت البرد

يعتقد علماء بريطانيون أنهم ربما توصلوا لطريقة لمكافحة نزالت البرد الشائعة.
وبــدال مــن مهاجمــة الفيــروس نفســه، والــذي يأتــي بمئــات األشــكال، فــإن العــاج يســتهدف 

البشــري. المضيــف 
ويقــوم العــاج علــى حجــب بروتيــن رئيســي فــي خايــا الجســم، والــذي تهاجمــه عــادة الفيروســات 

لتتكاثر وتنتشــر.
ــا  ــرد إذا م ــروس للب ــاج أي في ــذا الع ــف ه ــي أن يوق ــه ينبغ ــى أن ــة إل ــات المخبري ــير الدراس وتش
اســتخدم فــي وقــت مبكــر بمــا فيــه الكفايــة. ويمكــن أن تبــدأ تجــارب التأكــد مــن ســامة اســتخدامه 

ــى البشــر خــال عاميــن. عل
ويعمــل الباحثــون فــي جامعــة إمبريــال كوليــدج فــي لنــدن علــى تصنيــع شــكل مــن أشــكال الــدواء 

الــذي يمكــن استنشــاقه، بهــدف التقليــل مــن اآلثــار الجانبيــة المحتملــة.
ــي  ــة ف ــت فعالي ــاج أثب ــإن الع ــة، ف ــتري العلمي ــر كيميس ــة ناتش ــي مجل ــرت ف ــر نش ــا لتقاري ووفق
ــريا  ــا بش ــتهدف بروتين ــر، واس ــي المختب ــرية ف ــة بش ــا رئوي ــى خاي ــه عل ــن تطبيق ــق م ــون دقائ غض

.NMT يســمى 
وتحتاج جميع ساالت فيروس البرد لهذا البروتين البشري لصنع نسخ جديدة من نفسها.

وقــال الباحــث البروفيســور، إد تييــت، إن "الفكــرة هــي أننــا يمكــن أن نعطــي العــاج لشــخص مــا 
حالمــا يصــاب، وســيمنع الفيــروس مــن التكاثــر واالنتشــار، وحتــى لــو تمكــن البــرد مــن الشــخص يمكــن 

للعــاج أن يســاعد فــي تخفيــف األعــراض".
كمــا أضــاف "قــد يكــون هــذا مفيــدا حقــا لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن حــاالت صحيــة مثــل الربــو، 

والذيــن يمكــن أن يعانــوا بشــدة حيــن يصابــوا بنزلــة بــرد".
وقــال البروفيســور تييــت إن اســتهداف المضيــف بــدال مــن العــدوى كان "ثوريــا لحــد مــا" ولكنــه كان 

منطقيــا ألن الهــدف الفيروســي كان صعبــا للغايــة.
وفيروســات البــرد ليســت وفيــرة ومتنوعــة فحســب، بــل إنهــا تتطــور بســرعة أيضــا، ممــا عنــي أنهــا 

تســتطيع تطويــر مقاومــة للعقاقيــر بســرعة.
وقــد منــع العقــار الجديــد لــدى اختبــاره العديــد مــن ســاالت فيــروس البــرد دون أن يبــدو أنــه يــؤذي 
الخايــا البشــرية فــي المختبــر. ولكــن هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات للتأكــد مــن أنــه ليــس 

ســاما فــي الجســم.
وقــال الدكتــور بيتــر بارلــو مــن الجمعيــة البريطانيــة لعلــم المناعــة "علــى الرغــم مــن هــذه الدراســة 
أجريــت بالكامــل فــي المختبــر باســتخدام خايــا لتصويــر عــدوى فيروســات البــرد، فإنهــا مبشــرة بشــكل 

كبيــر مــن حيــث تطويــر عــاج دوائــي لمحاربــة تأثيــرات فيــروس البــرد داخــل أجســام المرضــى".
تنتشــر نــزالت البــرد بســهولة مــن شــخص آلخــر. والفيروســات التــي تســبب العــدوى يمكــن أن 

تعيــش علــى اليديــن واألســطح لمــدة 24 ســاعة.
ــي ال  ــت الحال ــي الوق ــف األعــراض. ولكــن ف ــي تخفي ــم والعاجــات ف ــد تســاعد مســكنات األل وق

يوجــد شــيء مــن شــأنه وقــف العــدوى.
ويمكن التقاط عدوى البرد من خال:

ــرد، والتــي يطلقهــا عــادة فــي  ــى فيــروس الب ــرة مــن ســوائل تحتــوي عل ــرات صغي استنشــاق قطي
ــن يســعل أو يعطــس. ــرد حي الهــواء شــخص مصــاب بالب

لمس الشيء أو السطح الملوث بالقطرات المصابة ثم لمس الفم أو األنف أو العينين.
لمس جلد شخص مصاب ثم لمس الفم أو األنف أو العينين.

ــي  ــي الحنجــرة، تأت ــم ف ــف أو انســداده، والعطــس، وأل ــادة ســيان األن ــون ع ــي تك واألعــراض الت
بشــكل ســريع ثــم تصــل إلــى الــذروة بعــد مــرور يوميــن. وفــي الغالــب يشــعر الشــخص بتحســن بعــد 

نحــو أســبوع. لكــن يمكــن أن يســتمر الســعال الخفيــف لبضعــة أســابيع.

العدد )9852( السنة الثامنة والثاثون الخميس 1 رمضان، 1439 هـ ق 27 ارديبهشت 1397 هـ ش، 17 ايار  2018م


