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الدوري الممتاز.. استقالل يهزم سايبا 1-2
صعــد نــادي اســتقالل 
المركــز  الــى  طهــران 
الــدوري  فــي  الخامــس 
لكــرة  الممتــاز  االيرانــي 
علــى  فــوزه  بعــد  القــدم 
بهدفيــن  ســايبا  نــادي 

واحــد. هــدف  مقابــل 
ــى  ــاراة عل اقميــت المب
بطهــران  تختــي  ملعــب 
عصــر امــس الجمعــة فــي 
اطــار االســبوع التاســع مــن 

ــدم. ــرة الق ــاز لك ــدوري الممت ال
قدم نادي استقالل اداء هجوما ورد قائم مرمى سايبا ثالث كرات لالعبي استقالل.

ــادي  ــن ن ــتي، لك ــي دش ــط عل ــوط االول بواس ــن الش ــن م ــة 6 م ــي الدقيق ــجيل ف ــايبا التس ــح س افتت
اســتقالل قلــب الطاولــة وحــول تأخــره الــى فــوز بهدفيــن ســجلهما محمــد دانشــكر )23( وفوريــا غفــوري )81(.

وبهــذا الفــوز صعــد نــادي اســتقالل الــى المركــز الخامــس فــي قائمــة ترتيــب فــرق الــدوري برصيــد 14 
نقطــة.

وريورز ينتزع انتصارا مثيرا أمام جاز في الثانية األخيرة
 تابــع يونــاس جيريبكــو كــرة مرتــدة مــن محاولــة لزميلــه كيفــن دورانــت وســجل نقطتيــن حاســمتين 
علــى  ثانيــة   0.3 قبــل 
جولــدن  ليهــدي  النهايــة 
حامــل  وريــورز  ســتيت 
ــرا 123-124  ــوزا مثي اللقــب ف
علــى يوتــا جــاز فــي دوري 
األمريكــي  الســلة  كــرة 

. فيــن للمحتر
متابعــة  وجــاءت 
جيريبكــو الناجحــة لتكمــل 
مــن  مذهلــة  انتفاضــة 
وريــورز بعدمــا كان متأخــرا 
بفــارق 16 نقطــة فــي الربــع الثالــث. وتألــق دورانــت بشــكل واضــح وســجل 38 نقطــة واســتحوذ علــى تســع 
كــرات مرتــدة ومــرر ســبع كــرات حاســمة بينمــا أضــاف زميلــه ســتيفن كــوري 31 نقطــة ومــرر ثمانــي كــرات 

لزمالئــه. حاســمة 
وكان جــو إنجلــز أبــرز العبــي جــاز بعدمــا ســجل 27 نقطــة وأضــاف زميلــه دونوفــان ميتشــل 19 نقطــة 

كمــا ســاهم البديــل جــاي كــراودر بإحــراز 17 نقطــة.
وحقــق يوتــا رقمــا قياســيا فــي المســابقة بعدمــا ســجل عشــر رميــات ثالثيــة فــي الربــع الثانــي لكنــه 

لــم يتمكــن مــن الحفــاظ علــى التقــدم وانهــار أمــام انتفاضــة حامــل اللقــب.

هاميلتون يسيطر على جولتي التجارب الحرة
البريطانــي  فــرض 
ــون ســائق  لويــس هاميلت
الجمعــة  مرســيدس 
ســيطرته علــى التجــارب 
الواليــات  لجائــزة  الحــرة 
الكبــرى،  المتحــدة 
عشــرة  الثامنــة  المرحلــة 
فــي  العالــم  مــن بطولــة 
علــى  واحــد،  الفورمــوال 
فيمــا  أوســتن،  حلبــة 
تلقــى منافســه األلمانــي 

ــد.  ــوم األح ــرر الي ــي الســباق المق ــز ف ــه 3 مراك ــة بإرجاع ــة موجع ــراري ضرب ــل ســائق في سيباســتيان فيت
ــه فــي  ــى زميل ــة( متقدمــا عل ــى )1:48.502 دقيق ــون الوقــت األســرع فــي الجولتيــن األول وســجل هاميلت
الفريــق الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس وســائق ريــد بــول الهولنــدي ماكــس فيرشــتابن، والثانيــة )1:48.716 د(، 

متقدمــا علــى ســائق تــورو روســو الفرنســي بيــار غاســلي وفيرشــتابن.
ويتطلــع هامليتــون الــى حســم لقــب هــذا العــام فــي الواليــات المتحــدة فــي 21 تشــربن األول/أكتوبــر، 
المرحلــة الثامنــة عشــرة، حيــث يحتــاج إلــى كســب 8 نقــاط أكثــر مــن منافســه فيتــل، لمعادلــة رقــم 

ــة. ــي البطول ــاب ف ــو بخمســة ألق ــل فانجي ــي خــوان مانوي األرجنتين
ويبتعــد هاميلتــون )33 عامــا( بفــارق 67 نقطــة عــن فيتــل فــي صــدارة الترتيــب العــام، مــع تبقــي أربعــة 

ســباقات فقــط علــى نهايــة الموســم.
وحــل فيتــل خامســا فــي الجولــة األولــى أمــام زميلــه فــي الفريــق الفنلنــدي كيمــي رايكونــن، فيمــا اكتفــى 

بالمركــز العاشــر فــي الجولــة الثانيــة خلــف رايكونن.
ــدم  ــز لع ــة مراك ــه ثالث ــل بإرجاع ــة فيت ــرى معاقب ــات المتحــدة الكب ــزة الوالي ــو ســباق جائ ــرر منظم وق

ــى. ــرة األول ــارب الح ــالل التج ــر خ ــم األحم ــح بالعل ــط التلوي ــرعته وس ــف س تخفي

ويمبلدون تعتمد قانونا جديدا في 2019
قــال منظمــون إنــه ســيتم إضافــة شــوط فاصــل للمجموعــة األخيــرة مــن مباريــات بطولــة ويمبلــدون 

للتنــس بدايــة مــن العــام المقبــل فــي البطولــة التــي تســتضيفها مالعــب عمــوم إنجلتــرا.
وقــرر نــادي عمــوم إنجلتــرا بعــد مشــاورات مــع العبيــن ومســؤولين إضافــة شــوط فاصــل عندمــا تصــل 

النتيجــة إلــى 12-12 فــي المجموعــة األخيــرة فــي كافــة مباريــات البطولــة للفــردي والزوجــي.
وقــال النــادي »الفائــز بالمبــاراة ســيكون أول العــب أو )العبيــن( يصــل إلــى ســبع نقــاط بفــارق نقطتيــن 
أو أكثــر عــن منافســه. لــن يكــون هنــاك تغييــر فــي منافســات الفــردي أو الزوجــي علــى الكرســي المتحــرك 

التــي يوجــد بهــا شــوط فاصــل فــي المجموعــات«.

مارسيلو ينهي السلسة الكابوسية
كســر البرازيلــي مارســيلو، ظهيــر أيســر ريــال مدريــد، الصيــام التهديفــي لفريقــه، فــي مبــاراة ليفانتــي، 

بالجولــة التاســعة مــن الــدوري اإلســباني.
وجــاء هــدف البرازيلــي مــن تســديدة قويــة مــن داخــل منطقــة الجــزاء، بعــد تمريــرة الفرنســي كريــم 

بنزيمــا، فــي الدقيقــة 71 مــن مجريــات اللقــاء، ليقلــص النتيجــة إلــى 2-1 لصالــح ليفانتــي.
واســتمر الصيــام التهديفــي لريــال مدريــد لـــ480 دقيقــة وهــو الرقــم األســوأ فــي تاريــخ ريــال مدريــد علــى 

مــدار 116 عامــا.
ــدوري  ــب ال ــي ترتي ــز الخامــس ف ــي المرك ــد ف ــال مدري ــى ري ــس النتيجــة ليبق ــاراة بنف ــت المب وانته

ــة. ــد 13 نقط ــابع برصي ــز الس ــى المرك ــي ال ــدم ليفانت ــة ويتق ــد 14 نقط برصي

تمديد عقد مدرب المنتخب االيراني كيروش حتى نهاية 
كأس آسيا

االتحــاد  اصــدر 
القــدم  لكــرة  االيرانــي 
تمديــد  فيــه  اكــد  بيانــا 
ــوس  ــي كارل ــد البرتغال عق
مــدرب  كيــروش 
الوطنــي  المنتخــب 
ــى  ــك ردا عل ــي، وذل االيران
اثيــرت  التــي  الشــائعات 
بــأن  والقاضيــة  اخيــرا 
كيــروش ســيتخلى عــن 

. مهمتــه
واعلــن االتحــاد االيرانــي انــه مثلمــا اكــد مســؤولو اتحــاد الكــرة ومــدرب المنتخــب الوطنــي فــان االخيــر 

قــد جــدد عقــده لتدريــب المنتخــب الوطنــي حتــى نهايــة بطولــة كاس امــم اســيا.
واضــاف، انــه بنــاء علــى ذلــك فــان التحليــالت التــي تاتــي خالفــا لذلــك ال صحــة لهــا، ونعلــن بــان عقــد 

المــدرب كيــروش قــد تــم تمديــده حتــى نهايــة بطولــة كأس أمــم آســيا وهــو عقــد ملــزم للطرفيــن.

ميالن مهدد بعقوبات قاسية من يويفا
كشــفت تقاريــر صحفيــة، أن ميــالن اإليطالــي، يواجــه عقوبــات محتملــة فــي ظــل العجــز الكبيــر فــي 

ميزانيــة النــادي.
قــد  ميــالن  وكان 
منافســات  مــن  اســتبعد 
بطولــة الــدوري األوروبــي، 
بســبب انتهاكــه لقوانيــن 
اللعــب المالــي النظيــف، 
قبــل أن يســتأنف علــى 
محكمــة  أمــام  القــرار 
ــة، ويعــود  التحكيــم الدولي
ــة. ــي البطول ــاركة ف للمش
صحيفــة  وقالــت 
"الجازيتــا ديللــو ســبورت" اإليطاليــة، إن ميــالن قــد يمــر بأوقــات صعبــة ، موضحًــا أن أحــدث ميزانيــة 
للروســونيري أظهــرت وجــود ديــن أكبــر بكثيــر ممــا كان يعتقــد ســابًقا، ســيواجه علــى إثــره النــادي إجــراءات 

صارمــة.
وأضافــت أنــه مــن المرجــح أن يواجــه ميــالن عقوبــة الغرامــة، أو وضــع القيــود علــى قائمــة الفريــق 

بمنافســات أوروبــا، أو قــد تصــل إلــى المنــع مــن إجــراء أي تعاقــدات جديــدة.
وتابعــت أنــه إذا كان االتحــاد األوروبــي ســيقدم إلــى ميــالن اتفاقيــة حــول كيفيــة عمــل تــوازن فــي العجــز 
المــادي بميزانيتــه، فإنهــم ســيطالبون بخطــة قويــة وذات مصداقيــة مــن شــأنها تقليــل العجــز فــي غضــون 

4 ســنوات.
وأتمــت الصحيفــة أن الســلطات قــد تضيــق الخنــاق علــى ميــالن، حتــى أكثــر ممــا فعلــت مــع ناديــي 

رومــا وإنتــر، وقــد يجبــر الروســونيري علــى بيــع بعــض العبيــه فــي الصيــف.

ريو دي جانيرو تستضيف قرعة كوبا أمريكا 2019
قرعــة  إجــراء  تقــرر 
ــكا  ــة كأس أمــم أمري بطول
أمريــكا  )كوبــا  الجنوبيــة 
 24 فــي  بالبرازيــل،   )2019
الثانــي  كانــون   / ينايــر 
ــو دي  ــة ري ــل، بمدين المقب

جانيــرو.
فعاليــات  وتقــام 
البطولــة فــي الفتــرة مــن 
14 يونيــو / حزيــران إلــى 
الســابع مــن يوليــو / تمــوز 

باولــو. وســاو  وســالفادور  جانيــرو  دي  وريــو  أليجــري  وبورتــو  هوريزونتــي  بيلــو  بمــدن   ،2019
ــن  ــى المنتخبي ــة إل ــول، إضاف ــاد كونميب ــاء باتح ــدول الـــ10 األعض ــات ال ــة منتخب ــي البطول ــارك ف وتش

اليابانــي والقطــري.
وتفتتــح فعاليــات البطولــة علــى ســتاد "مورومبــي" فــي ســاو باولــو، فيمــا تقــام المبــاراة النهائيــة علــى 

إســتاد "ماراكانــا" العريــق فــي ريــو دي جانيــرو.
وعلــى مــدار 45 نســخة ســابقة فــي هــذه البطولــة، التــي أصبحــت األقــدم فــي العالــم علــى مســتوى 
المنتخبــات، تســتحوذ أوروجــواي علــى الرقــم القياســي لعــدد مــرات الفــوز باللقــب، برصيــد 15 مــرة، يليهــا 

المنتخــب األرجنتينــي برصيــد 14 لقبــا، ثــم البرازيــل بـــ8 ألقــاب.

دوفيتسيوزو أول المنطلقين في سباق اليابان 
للدراجات النارية

ــم للدراجــات  ــة العال ــز متصــدر بطول ــى مــارك ماركي ــا دوفيتســيوزو، الضغــط عل ــي أندري فــرض اإليطال
انتــزع  بعدمــا  الناريــة، 
المنطلقيــن  أول  مركــز 
فــي ســباق جائــزة اليابــان 
ســيبدأ  بينمــا  الكبــرى، 
المتســابق اإلســباني مــن 

الســادس. المركــز 
بوســع  وســيكون 
ــدا،  ــابق هون ــز، متس ماركي
العالــم  ببطولــة  الفــوز 
للمــرة الخامســة، إذا أحــرز 
لقــب الســباق، لكــن أقــرب 
دوفيتســيوزو  منافســيه 
أظهــر أنــه لــن يستســلم بســهولة، وســجل أســرع لفــة فــي التجــارب التأهيليــة فــي دقيقــة واحــدة و44.590 

ثانيــة.
وتأخــر ماركيــز، الــذي تعــرض لحــادث فــي التجــارب الحــرة فــي وقــت ســابق، بفــارق 0.299 ثانيــة عــن 

الصــدارة، وســيواجه مهمــة صعبــة لتحقيــق لقبــه الثالــث علــى التوالــي فــي اليابــان، اليــوم األحــد.
وسينطلق الفرنسي جوهان زاركو من المركز الثاني، بينما يأتي األسترالي جاك ميلر ثالثا.

ويتقــدم ماركيــز بفــارق 77 نقطــة علــى دوفيتســيوزو قبــل آخــر 4 ســباقات، وينــال الفائــز بــكل ســباق 
25 نقطــة.

أسباب تدعو لتناول بيض الدجاج بانتظام!
يؤكــد خبــراء التغذيــة علــى أهميــة بيــض الدجــاج، حيــث أن لتناولــه بصــورة منتظمــة فوائــد عديــدة 

لجســم اإلنســان.
ــة تجعــل  ــه مــادة غذائي ــى أن ــد، عــالوة عل ــوزن الزائ ويســاعد بيــض الدجــاج فــي التخلــص مــن ال
اإلنســان يشــعر بالشــبع لفتــرة طويلــة، الحتوائــه علــى الفيتامينــات والعناصــر المفيــدة للجســم، 

ويســاعد بيــاض البيــض فــي تكويــن العضــالت.
بيــض  ويمنــع 
الشــعور  الدجــاج 
بالتعــب الــذي يظهــر 
العمــل،  فتــرة  خــالل 
علــى  يحتــوي  ألنــه 
وأحمــاض  دهــون 
غنــى  ال  أمينيــة 
 .В12 وفيتاميــن  عنهــا 
وتســاعد هــذه المــواد 
إنتــاج  علــى  تســاعد 
الضروريــة  الطاقــة 

ســواء. حــد  علــى  والفكــري  البدنــي  للنشــاط 
ــى  ــه عل ــون الحتوائ ــى حــدة البصــر وصحــة العي ــاظ عل ــي الحف ــاج يســاعد ف ــض الدج ــا أن بي كم
ــة  ــام العدس ــل اعت ــن مث ــراض العي ــة بأم ــع اإلصاب ــانتين، تمن ــن وزياكس ــل اللوتي ــدة مث ــادات أكس مض

والضمــور البقعــي والعمــى.
ويحســن بيــض الدجــاج الوظائــف المعرفيــة، لكونــه يحتــوي علــى مركــب كوليــن الــذي يســاعد فــي 
تشــكيل أغشــية الخاليــا التــي تلعــب دور المرشــح )فلتــر( لخاليــا الدمــاغ مــا يمنــع ولــوج الســموم فيهــا. 

ويســتخدم الجســم هــذا المركــب فــي تنظيــم نشــاط الجهــاز العصبــي وعمليــات الذاكــرة.
ومــن فوائــد بيــض الدجــاج أيضــا أنــه يقلــل مــن االلتهابــات فــي الجســم، حيــث أن مركــب كوليــن 
ــات  ــات المســببة اللتهاب ــف بوجــه العملي ــه تق ــة الموجــودة في ومضــادات األكســدة واألحمــاض األميني
الخاليــا واألنســجة، خاصــة أن تنــاول بيــض الدجــاج ينشــط عمليــة إخــراج النفايــات التــي تصــل الــدم 

مــع الطعــام والشــراب واألدويــة.
وأخيــرا، يعــزز بيــض الدجــاج جهــاز المناعــة ألنــه يحتــوي علــى مــواد مغذيــة الزمــة إلنتــاج األجســام 

المضادة.

عالجات منزلية لإلمساك لدى األطفال
اإلمســاك مشــكلة شــائعة بيــن األطفــال، ويحــدث عندمــا يكــون البــراز جافــًا أو ال يســتطيع الطفــل 
اإلخــراج. وتتســبب عــدة عوامــل فــي اإلمســاك لــدى الصغــار، منهــا عــدم تلبيــة نــداء الحاجــة إلــى الذهاب 

إلــى الحمّــام، وانخفــاض كميــة األليــاف الغذائيــة فــي الطعــام، وعــدم شــرب مــا يكفــي مــن المــاء.
بعــض األطعمــة تعمــل كمليّــن طبيعــي، مثــل: المــوز، والتفــاح، والخــوخ )قراصيــا(، والجوافــة، 
والبرتقــال وال تتطّلــب حــاالت اإلمســاك لــدى الطفــل اللجــوء إلــى األدويــة أو اللبــوس علــى الفــور، فهنــاك 
عالجــات منزليــة يمكنهــا أن تريــح الصغيــر مــن المشــكلة. إليــك مــا يمكنــك عملــه لعــالج الطفــل مــن 

اإلمســاك والوقايــة مــن تكــراره:
* احــرص علــى أن يشــرب الصغيــر مــا يكفــي مــن المــاء علــى مــدار اليــوم، فجفــاف الجســم ســبب 

رئيســي لإلمســاك لــدى األطفــال.
* قــدّم الفواكــه للطفــل باســتمرار ليحصــل علــى األليــاف وعلــى المــاء الــذي تحتــوي عليــه حبــة 

الفاكهــة.
* بعــض األطعمــة تعمــل كمليّــن طبيعــي، مثــل المــوز، والتفــاح، والخــوخ )قراصيــا(، والجوافــة، 

والبرتقــال.
* احــرص علــى اختيــار حبــوب اإلفطــار الغنيــة باألليــاف، وتقديــم الفــول والبقــول والمكســرات 

ــل. للطف
* استخدم زيت الزيتون في معظم األكالت.

* قدّم اللبن )الزبادي( للطفل بداًل من الجبن.
* إذا كان اإلمساك شديدًا قدّم للطفل ملعقتين من هالم الصبار )ألوفيرا(.

كم يجب أن تشرب من الماء يومياً لخسارة الوزن؟
يتســاءل الكثيــرون عــن مقــدار المــاء الــذي يجــب أن نشــربه بشــكل يومــي بهــدف خســارة الــوزن؟ 
ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال، يجــب التعــرف علــى تركيبــة جســم اإلنســان وفوائــد المــاء وخواصــه األساســية.

جسم اإلنسان والماء
ــان مــن  ــذرات، والمــاء يتكــون مــن اتحــاد ثــالث ذرّات: ذرت كل شــيء فــي الكــون مصنــوع مــن ال
الهيدروجيــن وذرة مــن األوكســجين، وتحتــوي قطــرة واحــدة علــى مليــارات الجزئيــات مــن المــاء، ويكفــي 

أن نعــرف أن 60% مــن جســم اإلنســان يتكــون مــن هــذا الســائل األساســي للحيــاة.
ووفقــًا لمجلــة الكيميــاء البيولوجيــة األمريكيــة، يصــل محــوى كل مــن الدمــاغ البشــري والقلــب مــن 
ــار، وإذا  ــن االعتب ــا بعي ــد وضعه ــة عن ــن، وهــي نســب مذهل ــي 83% للرئتي ــل حوال ــى 73% مقاب المــاء إل

حرمــت نفســك مــن المــاء لــن تخســر الــوزن فحســب، بــل ســتمنعه عــن أعضائــك الحيويــة.
تكوين العضالت  

ــي العضــالت  ــى 79% ف ــذه النســبة إل ــاء، وتصــل ه ــن الم ــا نســبته 64% م ــى م ــد عل ــوي الجل يحت
والكلــى، وحتــى العظــام تحتــوي علــى نســبة تصــل إلــى 31% مــن المــاء، وبالنظــر إلــى العضــالت تحديــداً، 
أن  اســتنتاج  يمكــن 
ــة ذات  ــا المائي تركيبته
عنــد  قصــوى  أهميــة 
خســارة  فــي  الرغبــة 
الــوزن، بحســب موقــع 

اليــف هــاك.
وبشــكل عــام، لــن 
فقــط  الــوزن  تفقــد 
المــاء  شــرب  عنــد 
األمثــل  النحــو  علــى 
اليــوم،  مــدار  علــى 
ولكنــك ســتقوم أيضــًا ببنــاء العضــالت وتجديدهــا بشــكل أســرع، ولــكل رطــل مــن العضــالت، سيخســر 

النشــاط. مــن  القليــل  مــع  اليــوم  فــي  حراريــة  ســعر   50 العــادي  اإلنســان 
ويمكــن بنــاء علــى ذلــك القــول أن المزيــد مــن العضــالت تعنــي المزيــد مــن الســعرات الحراريــة 

التــي ســتحرقها يوميــًا، وهــذا يزيــد مــن فقــدان الــوزن.
مقدار الماء الالزم لخسارة الوزن

ــى ســبيل  ــوزن والطــول ومســتوى النشــاط، فعل ــر، وبحســب ال ــن شــخص آلخ ــر م ــف األم يختل
المثــال، يحتــاج شــخص يبلــغ طولــه 180 ســم ويــزن نحــو 90 كيلــو إلــى مــا بيــن 3 و5 لتــرات مــن المــاء 

فــي اليــوم.
ــك  ــان بشــكل أساســي، يجــب علي ــوزن متالزم ــدان ال ــة وفق ــن الرياضي ــا أن ممارســة التماري وبم
أن تشــرب مــا بيــن 8 و 15 ميلــي لتــر مــن المــاء لــكل كيلــو مــن الجســم للتأقلــم مــع النشــاطات 
البدينــة اإلضافيــة عنــد ممارســة الرياضــة. وللمثــال الســابق، هــذا يعنــي إضافــة حوالــي 1 ليتــر مــن المــاء 

ــط. بالمتوس
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