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كرار يجدد تعاقده مع نفط آبادان 
كــرار  العراقــي  جــدد 
ــط  ــع نف ــده م جاســم، تعاق
ــي، لموســم  ــادان اإليران آب
مســتواه  بعــد  واحــد، 

الفريــق. مــع  المميــز 
مقــرب  مصــدر  وقــال 
إدارة  إن  الالعــب،  مــن 
تمســكها  أبــدت  النــادي 
بكــرار جاســم، رغــم أنــه 
تلقــى عــددا مــن العروض.
وأشــار إلــى أن جاســم 
الــدوري  فــي  مســتقر 

أكثــر مــن خمســة مواســم، ومثــل عــددا مــن األنديــة هنــاك. الممتــاز، حيــث يحتــرف هنــاك منــذ 
يشــار إلــى أن جاســم ســبق وأن مثــل المنتخبــات الوطنيــة العراقيــة، وناديــي النجــف ونفــط الوســط، 

فــي الــدوري العراقــي.

الدولي العراقي همام طارق يوقع عقده 
مع استقالل طهران

وقــع العــب القــوة الجويــة الســابق والمنتخــب الوطنــي العراقــي همــام طــارق عقــده مــع فريقــه الجديــد 
اســتقالل طهــران.

العالقــات  واعلنــت 
فريــق  فــي  العامــة 
يــوم  طهــران  اســتقالل 
الالعــب  بــان  االثنيــن 
ــد  ــام طــارق ق ــي هم العراق
الفريــق. مــع  عقــده  وقــع 

وكان قســم الشــؤون 
االتحــاد  فــي  الدوليــة 
ــد  ــدم ق ــرة الق ــي لك االيران
بــان  االحــد  يــوم  اعلــن 
فريــق القــوة الجويــة العراقــي اصــدر بطاقــة )ITC( لالعبــه الســابق همــام طــارق وبامكانــه اللعــب مــن االن 

طهــران. اســتقالل  الجديــد  لفريقــه  فصاعــدا 

سيطرة إسبانية على السوبر األوروبي
يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة جاره أتلتيكو، اليوم األربعاء، في نهائي كأس السوبر األوروبي.

صحيفــة  وأوضحــت 
»مــاركا« أن أنديــة إســبانيا 
فــازت بــكل نســخ الســوبر 
 ،2009 عــام  منــذ  األوروبــي 
واحــدة  نســخة  عــدا 
ذهبــت إلــى فريــق بايــرن 

ميونــخ فــي عــام 2013.
الســوبر  أن  وأضافــت 
األوروبــي ســيبقى بشــكل 
ســيطرة  تحــت  مؤكــد 
يلتقــي  عندمــا  اإلســبان، 

إســتونيا. بتاليــن عاصمــة  أوروبــي  فــي ديربــي  وأتلتيكــو  ريــال مدريــد 
ــع  ــاويًا م ــرات متس ــي 3 م ــوبر األوروب ــد كأس الس ــال مدري ــق ري ــام 2009 حق ــذ ع ــى أن من ــارت إل وأش

ــن. ــب مرتي ــو باللق ــوج أتلتيك ــا ت ــلونة، بينم برش

اإلسباني دافيد سيلفا يعلن اعتزال اللعب الدولي
 أعلــن العــب خــط الوســط  دافيــد ســيلفا اعتزالــه اللعــب مــع المنتخــب اإلســباني لكــرة القــدم عــن عمــر 

32 عامــا، بعــد مســيرة طويلــة اختتمهــا فــي نهائيــات كأس العالــم 2018 فــي روســيا.
وقــال العــب مانشســتر ســيتي اإلنكليــزي فــي رســالة نشــرها المنتخــب، أنــه احتــاج الــى أيــام وأســابيع 

»مــن التفكيــر والتحليــل التخــاذ قــرار وضــع حــد لمســيرتي مــع المنتخــب الوطنــي«.
واســتدعي العــب خــط الوســط الهجومــي الــى صفــوف »ال روخــا« للمــرة األولــى فــي تشــرين الثانــي/

ــهدت  ــي ش ــة الت ــرة الذهبي ــالل الفت ــيما خ ــن، الس ــك الحي ــذ ذل ــه من ــن صفوف ــب ع ــم يغ ــر 2006، ول نوفمب
ــا. ــوب إفريقي ــي جن ــم 2010 ف ــن عامــي 2008 و2012، وبينهمــا كأس العال ــا مرتي ــكأس أوروب تتويجــه ب

وخــالل مســيرته الطويلــة، ســجل دافيــد ســيلفا 35 هدفــا فــي 125 مبــاراة دوليــة مــع المنتخــب، علمــا أنــه 
يحتــل المركــز الســادس بيــن الالعبيــن األكثــر خوضــا للمباريــات الدوليــة مــع »ال روخــا«.

أضــاف الالعــب الــذي كان ضمــن التشــكيلة اإلســبانية التــي خرجــت مــن الــدور ثمــن النهائــي 
ــع منتخــب  ــف روســيا، »عشــت وحلمــت م ــد المضي ــام منتخــب البل ــح أم ــركالت الترجي ــال 2018 ب لموندي
ســنتذكره دائمــا«، خاصــا بالشــكر المــدرب الســابق للمنتخــب لويــس أراغونيــس الــذي قــاده الــى اللقــب 

ــكيلة. ــى التش ــى ال ــرة األول ــتدعائه للم ــدى اس ــؤولية ل ــام المس ــى زم ــي األول، وكان يتول األوروب

سان جيرمان يجهز 100 مليون لضم نجم توتنهام
كشــفت تقاريــر صحفيــة، أن إدارة باريــس ســان جيرمــان، تجهــز للتعاقــد مــع نجــم توتنهــام هوتســبير 

مقابــل 100 مليــون إســترليني، خــالل فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة الجاريــة.
ــي كريســتيان  ــع الدنمارك ــد م ــان تســعى للتعاق ــة »إكســبريس« أن إدارة ســان جيرم ــدت صحيف وأك
إيركســن، العــب توتنهــام، لتعزيــز صفــوف الفريــق مــع اقتــراب الفرنســي أدريــان رابيــو مــن الرحيــل، هــذا 

الصيــف.
مــن  أن  وذكــرت 
الصفقــة،  إتمــام  الصعــب 
العالقــة  بســبب 
الالعــب  بيــن  الوطيــدة 
ماوريســيو  واألرجنتينــي 
بوكيتينــو، المديــر الفنــي 
إلــى  باإلضافــة  للســبيرز، 
أن الفريــق اإلنجليــزي لــم 
خــالل  صفقــة  أي  يبــرم 

الجــاري. الصيــف 
وأشــارت إلــى أن ســان جيرمــان يســتعد فــي الوقــت الحالــي لالســتغناء عــن بعــض الالعبيــن فــي 
ــر  ــل، المدي ــاس توخي ــي توم ــى تشــكيلة األلمان ــذي ســيضيف جــودة إل ــع إيركســن ال ــع م ــق، للتوقي الفري

الفنــي لســان جيرمــان.

منتخبنا للرماية الى أندونيسيا لخوض دورة 
االلعاب االسيوية

توجــه منتخبنــا للرمايــة الــى اندونيســيا صبــاح االثنيــن للمشــاركة بالنســخة الـــ 18 مــن دورة االلعــاب 
االســيوية 2018.

ويضــم المنتخــب 19 راميــا وراميــة لخــوض منافســات الرمايــة بالبندقيــة الهوائيــة المختلــط و"التــراب" 
)االطبــاق( التــي تنطلــق 19 اغســطس/آب الجــاري.

ــاب االســيوية  ــاح دورة االلع ــي افتت ــة ف ــة االيراني ــة البعث ــة احمــدي" راي ــرة "إله ــة القدي وســتحمل الرامي
التــي تنطلــق 19 اغســطس/آب فــي اطــار 40 لعبــة رياضيــة وبمشــاركة اكثــر مــن 11 الفــا العبــا والعبــة فــي 

جاكارتــا وباليمبانــغ، حيــث تخــوض ايــران المنافســات بـــ 280 العبــا و98 العبــة.
االلعاب االسيوية 2018..

مغادرة 13 فريقا وطنيا للمشاركة في االلعاب 
االسيوية بجاكرتا

غــادر 13 منتخبــا وطنيــا برفقــة الفريــق الطبــي ليــل االثنيــن الــى جاكرتــا وبالمبانــغ االندونيســية وذلــك 
الــدورة  فــي  للمشــاركة 
لاللعــاب  عشــره  الثامنــة 

االســيوية.
مســؤولو  غــادر  وقــد 
ومدربــو والعبــو منتخبــات 
والتايكوانــدو  الووشــو 
والســباحة  المبــارزة  و 
والباراغاليدنــغ  والجمبــاز 
و كــرة الريشــة و الكابــادي 
الســاحلية  الطائــرة  وكــرة 
ــرة التنــس و الســيباك  وك
فــردي و التجديــف طهــران متوجهيــن الــى جاكرتــا للمشــاركة فــي الــدورة الثامنــة عشــره لاللعــاب االســيوية.

يذكــر ان الــدورة الثامنــة عشــرة لاللعــاب االســيوية 2018 ســتقام اعتبــارا مــن 18 اغســطس الحالــي لغايــة 
2 ســبتمبر القــادم بالقــرب مــن العاصمــة االندونيســية جاكرتــا؛ وذلــك بمشــاركة 11 الــف رياضــي يمثلــون 45 

دولــة فــي انحــاء العالــم.
وتضم البعثه الرياضيه االيرانيه الى هذه االلعاب، 280 رياضيا من الرجال و98 امراة.

ديوكوفيتش يهزم جونسون في بطولة سينسيناتي
النجــم  تفــادى 
نوفــاك  الصربــي 
وغيــره  ديوكوفيتــش 
مــن المصنفيــن ببطولــة 
المفتوحــة  سينســيناتي 
المفاجــآت  للتنــس، 
إلــى  وعبــروا  المبكــرة، 
الــدور الثانــي عبــر الفــوز 
الــدور  منافســات  فــي 
امــس  صبــاح  األول، 
ودع  بينمــا  الثالثــاء، 

الثقيــل. العيــار  مــن  مفاجــأة  فــي  مبكــرا  المنافســات  مــوراي  آنــدي  البريطانــي  النجــم 
ــى األمريكــي ســتيف جونســون  ــوز عل ــي بالف ــدور الثان ــى ال ــدون إل وتأهــل ديوكوفيتــش بطــل ويمبل

المصنــف 33 علــى العالــم 6-4 و6-7 )4-7(.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ديوكوفيتــش، المصنــف العاشــر لبطولــة سينســيناتي، خــاض نهائــي البطولــة 

5 مــرات ســابقة، لكــن لــم يتــوج بلقبهــا فــي أي مــرة.
أمــا مــوراي، العائــد إلــى المالعــب مــع بدايــة موســم المالعــب العشــبية بعــد فتــرة غيــاب منــذ خضوعــه 
لعمليــة جراحيــة فــي أعلــى الفخــذ فــي يناير/كانــون ثــان، لكنــه انســحب عشــية انطــالق منافســات 
ويمبلــدون لتوجيــه تركيــزه إلــى بطــوالت المالعــب الصلبــة، فقــد ودع منافســات سينســيناتي مــن الــدور 

األول.
وتغلب الفرنسي لوكاس بويل، المصنف 16 للبطولة، على موراي 6-1 و1-6 و4-6.

وتأهــل السويســري ستانيســالس فافرينــكا إلــى الــدور الثانــي بفــوزه علــى األرجنتينــي دييجــو 
و3-6. و6-4   2-6 للبطولــة   12 المصنــف  شــوارتزمان 

روما يتفق على ضم ستيفن نزونزي
كشــفت تقاريــر صحفيــة، أن إدارة رومــا توصلــت التفــاق مــع نظيرتهــا فــي إشــبيلية، بشــأن ضــم نجــم 

الفريــق األندلســي.
صحيفــة  وأكــدت 
أن  الفرنســية،  "ليكيــب" 
رومــا اقتــرب مــن الالعــب 
ســتيفن  الفرنســي 
مــن  البالــغ  نزونــزي، 
خــالل  عامًــا،   29 العمــر 
ــة  ــاالت الصيفي ــرة االنتق فت

يــة. ر لجا ا
ــق  وأوضحــت أن الفري
 30 ســيدفع  اإليطالــي 
مليــون يــورو، مــن أجــل نزونــزي، الــذي تــوج مــع منتخــب فرنســا ببطولــة كأس العالــم األخيــرة بروســيا.

وذكرت أن الالعب سيوقع على عقد لمدة 4 أعوام، بعدما يجري الكشف الطبي في روما.

كيف تعد مشروبات الطاقة اللذيذة في المنزل؟
يعتبــر مــاء جــوز الهنــد مــن أفضــل أنــواع مشــروبات الطاقــة، ألنــه غنــي بالفيتامينــات واإللكتروليتــات 

)electrolyte( كمــا أنــه قليــل الســعرات الحراريــة.
فبعــد ممارســة التماريــن القاســية، وفقــدان الكثيــر مــن الســوائل فــي صــورة العــرق، يفقــد الجســم 
اإللكتروليتــات بشــكل ســريع، لــذا يُنصــح بتنــاول المشــروبات الغنيــة باإللكتروليتــات لتعويــض مــا فقــده 

الجســم، وإال يعانــي الجســم مــن الوهــن والــدوار واإلرهــاق وفــي بعــض األحيــان الشــعور بالغثيــان.
لــذا تنتشــر فــي األســواق أنــواع مختلفــة ممــا يعــرف بـ"مشــروبات الطاقــة" أو "مشــروبات الرياضــة" 
التــي يقبــل عليهــا الرياضيــون. إال أن معظــم هــذه المشــروبات تكــون غنيــة بالســكريات، عــالوة علــى 

بعــض المكونــات، مثــل األلــوان الصناعيــة ومكســبات الطعــم التــي قــد تعــود بالضــرر علــى الجســم.
لــذا، لمــاذا ال تعــد مشــروب الطاقــة الخــاص بــك فــي المنــزل، وباســتخدام الفواكــه الطبيعيــة 

المفيــدة؟ الغذائيــة  والعناصــر 
نقــدم لــك فــي الســطور التاليــة وصفــات لبعــض مشــروبات الطاقــة المفيــدة التــي يمكــن أن تعدهــا 

بنفســك، وذلــك علــى ذمــة موقــع "بولدســكاي" المعنــي بالشــؤون الصحيــة:
1( ماء جوز الهند والليمون

لهــذه  تحتــاج 
الوصفــة إلــى كوبيــن 
مــن مــاء جــوز الهنــد، 
ــر  ــا عصي ــف عليهم أض
ليمونــة  نصــف 
نصــف  وعصيــر 
واخلطهــم  برتقالــة 
أضــف  ثــم  جيــداً. 
ملعقــة مــن زيــت جــوز 
الهنــد وربــع ملعقــة من 
بخلــط  وقــم  الملــح، 

ــذ  ــة الصحــي اللذي ــك مشــروب الطاق ــزًا لدي ــح جاه ــذا يصب ــة، وهك ــدًا باســتخدام ملعق ــات جي المحتوي
الالزمــة. بالطاقــة  ســيمدك  المشــروب  فهــذا  بالمنــزل.  المعــد 

2( المانغو الخضراء
ــم قشــرهما  ــى النضــج، ث ــو الخضــراء حت ــن المانغ ــن م ــي ثمرتي ــم بغل ــذا المشــروب، ق ــداد ه إلع
وقطعهمــا وأضــف إليهمــا القليــل مــن الســكر، ثــم اخلطهــم جيــدًا وضعهــم فــي البــراد لبعــض الوقــت. 

ــاردة. يمكنــك إضافــة بعــض مــن مــاء الصــودا قبــل تناولهــا ب
3( الموز وماء جوز الهند

لتجهيــز هــذا المشــروب، كل مــا عليــك هــو إضافــة نصــف ثمــرة مــوز إلــى نصــف كــوب مــن مــاء 
جــوز الهنــد ونصــف كــوب مــن عصيــر البرتقــال، واخلطهــم جيــداً، فيصبــح لديــك مشــروب طاقــة غنيــا 

ــذ الطعــم. بالبوتاســيوم لذي
4( السبانخ واألناناس والتفاح

ال تتعجــل فــي الحكــم علــى هــذا المشــروب قبــل أن تقــرأ مــا يحملــه مــن فوائــد. فالســبانخ 
غنيــة بمضــادات األكســدة، وســيتم إكســابها الطعــم الجيــد عــن طريــق الفواكــه الطازجــة. إلعــداد هــذا 
المشــروب الغنــي، عليــك إضافــة كــوب مــن أوراق الســبانخ إلــى كــوب مــن قطــع األنانــاس وكــوب مــن 
ــة القليــل مــن الســكر إذا  ــدًا بعــد إضاف ــر الليمــون، ثــم اخلطهــم جي قطــع التفــاح و3 مالعــق مــن عصي

ــد. ــة صحــي ومفي ــك مشــروب طاق ــح لدي أردت، فيصب

لهذه األسباب يجب أن تتناول حبوب الخردل الخام يوميًا
تشــتهر بعــض المطابــخ العالميــة باســتخدام حبــوب الخــردل الخــام، التــي قــد تكــون بيضــاء أو بنيــة 
أو ســوداء، وأشــهر هــذه المطابــخ هــو المطبــخ الهنــدي الــذي يعتمــد علــى حبــوب الخــردل فــي الكثيــر 

مــن أطباقــه الشــهيرة.
الغلوكوســينوالت  أبرزهــا  الصحيــة،  الفوائــد  مــن  الكثيــر  علــى  الخــردل  حبــوب  وتحتــوي 
)glucosinolate( الــذي يعطــي الخــردل طعمــه المميــز. وقــد أثبتــت عــدة دراســات أن المركبــات 
الموجــودة فــي حبــوب الخــردل يمكنهــا أن توقــف نمــو الخاليــا الســرطانية، خاصــة فــي القولــون.
كمــا أن حبــوب الخــردل تعتبــر مصــدرًا جيــدًا لألحمــاض الدهنيــة "أوميغــا-3"، والســيلينيوم والمنغنيز 

والمغنيســيوم وفيتاميــن "B1" والفســفور والكالســيوم والبروتيــن والزنك واأللياف.
ومــن المعــروف أن حبــوب الخــردل منخفضــة الســعرات الحراريــة، فملعقــة واحــدة مــن حبــوب 

ــدرات. ــن الكربوهي ــرام م ــى 1.8 غ ــوي عل ــا تحت ــط، كم ــة فق ــعرة حراري ــى 32 س ــوي عل ــردل تحت الخ
لكــن علــى ذمــة موقــع "بولدســكاي"، المعنــي بالصحــة، هنــاك عــدة فوائــد لتنــاول حبــوب الخــردل 
ــة..  ــة يومي الخــام بصف

وهــي:
ة  د 1مضــا
ت بــا لتها لال
حبــوب  تحتــوي 
علــى  الخــردل 
وهــو  الســيلينيوم، 
معــروف بقدرتــه علــى 
الربــو  نوبــات  تهدئــة 
المفاصــل  والتهــاب 
الروماتويــدي. كمــا أن 
المغنيســيوم الــذي تحتــوي عليــه حبــوب الخــردل يخفــض ضغــط الــدم، ويســاعد فــي الحفــاظ علــى 
نــوم هــادئ لــدى الســيدات فــي فتــرة مــا بعــد انقطــاع الطمــث، كمــا أنــه يقلــل مــن حــدة نوبــات الصــداع 

. لنصفــي ا
2تعالج الصدفية

تتميــز حبــوب الخــردل بقدرتهــا علــى مكافحــة االلتهابــات، وخاصــة تلــك االلتهابــات والجــروح 
الخاصــة بمــرض الصدفيــة، بحســب مــا أثبتــت األبحــاث والدراســات الحديثــة.

3 تعالج اضطرابات التنفس
ــي التخلــص مــن  ــرد، وتســاعد ف ــزالت الب ــا تخفــف مــن حــدة ن ــوب الخــردل أنه مــن خصائــص حب
المخــاط بالمجــرى التنفســي، فــإذا كنــت تعانــي مــن صعوبــة فــي التنفــس فعليــك بمضــغ حبــوب الخــردل.

4تحسن الهضم
تعتبــر حبــوب الخــردل مصــدرًا جيــدًا لألليــاف، لــذا فهــي تحســن مــن عمليــة الهضــم، وتخفــف مــن 

المشــاكل الهضميــة، كمــا أنهــا تعــزز عمليــة األيــض بشــكل عــام.
5تخفف من أعراض انقطاع الطمث

أثبتــت الدراســات الحديثــة أن حبــوب الخــردل مفيــدة جــدًا للســيدات أثنــاء فتــرة انقطــاع الطمــث، 
حيــث أنهــا تقــي المــرأة مــن المشــاكل المتعلقــة بالعظــام مــع التقــدم فــي الســن، نظــرًا الحتوائهــا علــى 

الكالســيوم والمغنيســيوم.
6تقي من سرطان األمعاء

تحتــوي حبــوب الخــردل علــى إنزيمــات أثبتــت الدراســات أنهــا تمنــع ســرطان القولــون، حيــث أنهــا 
تعرقــل نمــو الخاليــا الســرطانية فــي األمعــاء وتمنــع تكــون خاليــا ســرطانية جديــدة.

7 تعالج آالم الظهر
ــث  ــردل، حي ــوب الخ ــغ حب ــك بمض ــالت، فعلي ــنج بالعض ــر، أو تش ــن آالم بالظه ــي م ــت تعان إذا كن

ــورم العضــالت أيضــًا. ــس وت ــن تيب ــف م ــا تخف ــا أنه ــك اآلالم، كم ــف تل تخف
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