
6 ةضيرعالم الـ.... ا

سيدات اليابان لكرة اليد يحققن فوزا على حساب منتخبنا 
منتخبنــا  تلقــى 
اليــد  لكــرة  الوطنــي 
مــن  هزيمــة  للســيدات 
ضمــن  اليابانــي  نظيــره 
آســيا  بطولــة  منافســات 
مدينــة  فــي  المقامــة 
كوماماتــوي فــي اليابــان.
مهــر  وكالــة  وأفــادت 
انطلقــت  بأنــه   ، لألنبــاء 
لكــرة  المنافســات  جولــة 
فــي  للســيدات  الســلة 

بطولــة آســيا اعتبــارا مــن 30 نوفمبــر مــن الشــهر الماضــي فــي مدينــة كوماماتــوي فــي اليابــان. وقــد جــاء 
المنتخــب اإليرانــي حســب التصنيــف فــي المجموعــة األولــى مــع كل مــن منتخــب اليابــان وكازاخســتان 

ونيوزلنــدا. وأســتراليا 
وفــي المبــاراة التــي جــرت الثالثــاء فــاز المنتخــب اليابانــي للســيدات علــى حســاب نظيــره اإليرانــي 

ــل 8 . بنتيجــة 31 مقاب
ــه  ــن الكازاخــي واألســترالي وبنتيجت ــد المنتخبي ــى ي ــن عل ــن اثنتي ــى هزيمتي ــد تلق ــا ق وكان منتخبن

ــى. ــده ضمــن المجموعــة األول ــة فــي رصي ــجلت الهزيمــة الثالث ــد سُ ــوم ق الي
ومــن المقــرر أن يقــوم بجولتــه األخيــرة مــن هــذه المباريــات يــوم غــد األربعــاء 4 ديســمبر حيــث يالقــي 

المنتخــب النيوزلنــدي.

ريال مدريد وراء تأجيل تجديد هازارد لتشيلسي
ــا جديــدًا لنجمــه األول، البلجيكــي إيديــن هــازارد، مــن أجــل  قــدم نــادي تشيلســي اإلنجليــزي، عرضً
ــوز،  ــع البل ــده م ــد عق تجدي

ــة. ــرة المقبل خــالل الفت
صحيفــة  وذكــرت 
أن  ميــل،  الديلــي 
علــى  عــرض  تشيلســي 
علــى  الحصــول  هــازارد، 
يصــل  أســبوعي  راتــب 
جنيــه  ألــف   300 إلــى 
إســترليني، وهــو األعلــى 

البلــوز. تاريــخ  فــي 
الصحيفــة  وكشــفت 
أن هــازارد لــم يوافــق حتــى اآلن، علــى العــرض الجديــد المقــدم مــن البلــوز، ويريــد االنتظــار لحيــن معرفــة 

حقيقــة اهتمــام ريــال مدريــد اإلســباني، بالحصــول علــى خدماتــه فــي الميركاتــو الصيفــي المقبــل.
وقــال ماوريســيو ســاري، مــدرب تشيلســي، فــي تصريحــات ســابقة »األمــر متــروك لهــازارد إذا كان يريــد 

التجديــد للبلــوز«.
ــادي  ــن الن ــاك مناقشــات بي ــدًا أن هن ــم جي ــا، أعل ــن معن ــد أن يظــل إيدي ــع أري وأضــاف ســاري »بالطب

ــه بشــكل أســبوعي«. ــل أعمال ووكي
وســينتهي عقــد هــازارد مــع تشيلســي فــي صيــف 2020، ويمكنــه الرحيــل مجانًــا بعــد ذلــك، إلــى أي فريــق 

يريــد أن يحمــل قميصه.

60 حكمًا إلدارة مباريات بطولة آمم آسيا
ــة  ــاء، قائم ــوم األربع ــيوي، الي ــاد اآلس ــن االتح أعل
ــة  ــا رئيســيا، باإلضاف ــم 30 حكمً ــا، بينه ــن 60 حكمً م
إلــى 4 حــكام احتياطييــن، إلدارة مباريــات نهائيــات 
العــام  مطلــع  باإلمــارات،  المقــررة   ،2019 آســيا  كأس 

المقبــل.
وقــدم الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة، 
رئيــس االتحــاد اآلســيوي، التهنئــة للحــكام الذيــن 
تــم تعيينهــم إلدارة مباريــات كأس آســيا، معربــا عــن 
ثقتــه فــي قدرتهــم علــى عكــس صــورة مشــرفة عــن 

ــم اآلســيوي. التحكي
ــل  ــا، تمث ــادا وطني ــون 19 اتح ــا يمثل ــمل حكامً ــة تش ــكام البطول ــة ح ــلمان أن قائم ــيخ س ــح الش وأوض

المناطــق الجغرافيــة الخمــس فــي االتحــاد اآلســيوي.
ــة  ــا لجن ــة وضعته ــر دقيق ــى معايي ــاد عل ــارة آســيا باالعتم ــكام ق ــار أفضــل ح ــم اختي ــه ت ــى أن وأشــار إل

الحــكام، وتركــز علــى القــدرات الفنيــة ومهــارات اإلدارة واللياقــة البدنيــة.
ــا  ــى رغبتن ــي االتحــاد اآلســيوي، عل ــة والمهمــة ف ــال رئيــس االتحــاد اآلســيوي »يشــدد إطــار الرؤي وق

ــا«. ــدة عالمي ــة رائ ــى مكان ــي الحصــول عل ــة ف القوي
وتابــع »لقــد تعــزز التميــز العالمــي لحكامنــا مــن خــالل اختيــار رقــم قياســي بلــغ 16 حكمًــا إلدارة 

مباريــات كأس العالــم هــذا العــام«.
ــات كأس آســيا فــي اإلمــارات، أود أن  ــر قائمــة مــن الحــكام إلدارة مباري ــن عــن أكب ــوم نعل وأضــاف »الي
ــخ كأس  ــي تاري ــر نســخة ف ــي إدارة أكب ــز ف ــى النجــاح والتمي ــا عل ــدرة حكامن ــة بق ــي التام أعــرب عــن ثقت

آســيا«.
وأوضح رئيس االتحاد اآلســيوي »توســيع بطولة كأس آســيا لتشــمل 24 منتخبا، كان قرارا اســتراتيجيا 

لــن تقتصــر فائدتــه علــى الفــرق والالعبيــن فقــط، بــل تمتــد إلــى جميــع جوانــب تطوير كــرة القدم«.
وإلــى جانــب القائمــة األساســية للحــكام، أعلــن االتحــاد اآلســيوي عــن تكليــف طاقــم حــكام مــن اتحــاد 
الكونــكاكاف بقيــادة الحكــم المكســيكي ســيزار أروتــور، فــي إطــار برنامــج التبــادل بيــن االتحاديــن القارييــن، 
حيــث ينتظــر فــي المقابــل أن يشــارك طاقــم حــكام آســيوي فــي إدارة مباريــات الــكأس الذهبيــة التحــاد 

الكونــكاكاف العــام المقبــل.
ــة النســخة  ــذ نهاي ــدأت من ــات كأس آســيا، ب ــاء الحــكام إلدارة مباري ــة إعــداد وانتق ــى أن عملي يشــار إل

ــي أســتراليا. ــة عــام 2015 ف الماضي
وتنطلــق دورة اإلعــداد األخيــرة للحــكام فــي أبــو ظبــي، قبــل 5 أيــام علــى انطــالق كأس آســيا 2019، 

وســيتم خاللهــا التركيــز بشــكل كبيــر علــى تطبيــق نظــام حكــم الفيديــو المســاعد.

بوجبا لمورينيو: لست كبش فداء
ــه  ــه البرتغالــي جوزي ــد، أن يتوقــف مدرب ــا، نجــم وســط مانشســتر يونايت ــد الفرنســي بــول بوجب يري

ــوم عليــه فــي أزمــات الشــياطين الحمــر. مورينيــو، عــن إلقــاء الل
ــد مــع ســاوثهامبتون  ــادل مانشســتر يونايت ــه الفرنســي، عقــب تع ــو والعب ــن موريني ودارت مشــادة بي
بنتيجــة 2-2، الســبت الماضــي، فــي إطــار البريميرليــج، وقــام مورينيــو، بوصــف بوجبــا بـــ »الفيــروس« الــذي 

يصيــب الالعبيــن مــن حولــه.
وقالــت صحيفــة »ذا صــن«، إن بوجبــا ســخر مــن هــذا الهجــوم، وقــال لمدربــه إنــه ال يجــب أن يكــون 

كبــش فــداء إلخفاقــات الشــياطين الحمــر فــي الوقــت الحالــي.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن مورينيــو طالــب العبيــه بضــرورة القتــال داخــل الملعــب، وأن عليهــم 

االنســحاب ومغــادرة الفريــق، حــال فشــلوا فــي مضاعفــة الجهــود بنســبة 100 بالمئــة.

الدوري الممتاز لكرة القدم..

برسبوليس يصعد الى المركز الثالث بعد فوزه 
على ذوب آهن اصفهان

نــادي  صعــد 
برســبوليس الــى المركــز 
ترتيــب  فــي  الثالــث 
لكــرة  الممتــاز  الــدوري 
القــدم أثــر فــوزه علــى ذوب 
1-صفــر،  اصفهــان  آهــن 
مــن  مؤجلــة  مبــاراة  فــي 
ــة عشــرة. ــة الحادي المرحل

اقيمــت المبــاراة عصــر 
ملعــب  علــى  الثالثــاء 
آزادي بطهــران بحضــور 22 

ألــف متفــرج وادارهــا الحكــم ســيد مهــدي ســيد علــي.
ــجاع  ــع ش ــل توقي ــوط االول وحم ــن الش ــة 15 م ــي الدقيق ــبوليس ف ــد لبرس ــوز الوحي ــدف الف ــاء ه وج

خليــل زاده. 
وبهــذا الفــوز ارتقــى برســبوليس الــى المركــز الثالــث برصيــد 27 نقطــة بفــارق نقطتيــن عــن متصــدر 

القائمــة ســباهان اصفهــان.

ايران بالمركز السابع في بطولة شباب العالم بكرة الطاولة
حــل فريــق شــباب ايــران بالمركــز الســابع فــي بطولــة العالــم بكــرة الطاولــة التــي اقيمــت منافســاتها 
بنديكــو  مدينــة  فــي 

. لية ا الســتر ا
وتمكــن فريــق شــباب 
ايــران فــي مباراتــه االخيرة 
نظيــره  علــى  الفــوز  مــن 
الهنــدي غريمــه التقليــدي 
 ،2-3 بنتيجــة  اآلســيوي 
الســابع  المركــز  ليحــرز 

عالميــا.
شــباب  فريــق  وكان 
ــة  ــاز بالميدالي ــد ف ــران ق اي

اشــهر. قبــل ثالثــة  اقيمــت  التــي  اآلســيوية  البطولــة  فــي  الثالــث  والمركــز  البرونزيــة 

يوتا جاز يكتسح سان أنطونيو في دوري السلة األمريكي
ســجل دونوفــان ميتشــل 20 نقطــة وأحــرز يوتــا جــاز 20 نقطــة مــن الرميــات الثالثيــة فــي فــوزه 105-139 

علــى ضيفــه ســان أنطونيــو ســبيرز، فــي دوري كــرة الســلة األمريكيــة للمحترفيــن، الليلــة الماضيــة.
وأحــرز رودي جوبيــرت 18 نقطــة، وســيطر علــى 10 كــرات مرتــدة وأضــاف كايــل كورفــر 15 نقطــة كبديــل 

فــي ثالــث فــوز لجــاز فــي 
بينمــا  مباريــات،   4 آخــر 
أنطونــو  ســان  خســر 
ســبيرز للمــرة الثالثــة فــي 

مباريــات.  4
وقلــب جــاز تأخــره فــي 
تفــوق  إلــى  ربعيــن  أول 
أنطونيــو  ســان  علــى 
االســتراحة،  قبــل   47-63
 20 إجمــاال  يوتــا  وحقــق 
محاولــة   33 مــن  نقطــة 

الثالثيــة. الرميــات  مــن  للتســجيل 
وفــي باقــي المباريــات تغلــب ســكرامنتو كينجــز 122-105 علــى فينكــس صنــز، وفــاز داالس مافريكــس 
111-102 علــى بورتالنــد تريــل بليــزرز بفضــل تألــق الالعــب الصاعــد لــوكا دونتيتــش الــذي ســجل 21 نقطــة 

وســيطر علــى 9 كــرات مرتــدة.
وحقــق أورالنــدو ماجيــك الفــوز 105-90 علــى ميامــي هيــت، وتغلــب إنديانــا بيســرز 96-90 علــى شــيكاجو 
بولــز حيــث ســجل داريــن كوليســون 23 نقطــة وســيطر علــى 8 كــرات مرتــدة فــي فــوز انديانــا علــى 

شــيكاجو.
وأضاف مايلز تيرنر العب انديانا 18 نقطة، وسيطر على 11 كرة مرتدة خالل المباراة.

أوروبا يرفض تنظيم المونديال بين إسبانيا والمغرب
ــف المشــترك  ــرة المل ــا( ألكســندر ســيفرين، فك ــدم )يويف ــرة الق ــي لك ــس االتحــاد األوروب ــارض رئي ع
والبرتغــال  إلســبانيا 
الســتضافة  والمغــرب، 
كأس العالــم 2030، معتبــرا 
ينبغــي  ال  البطولــة  أن 
توزيعهــا علــى أكثــر مــن 

قــارة.
نقلتهــا  مــا  ووفــق 
ألكســندر  عــن  المصــادر، 
ســيفرين،"أنه ســيفعل كل 
مــا يمكــن للحصــول علــى 
واحــد  أوروبــي  مرشــح 

بالتنظيــم". للظفــر  أوروبــا  فــرص  مــن  يزيــد  هــذا  ألن  المونديــال؛  الســتضافة 
وأضــح المســؤول األول عــن الكــرة األوروبيــة أن "االتحــاد يعــارض فكــرة تنظيــم كأس عالميــة مشــتركة 

بيــن قارتيــن".
وأشــارت الصحيفــة األمريكيــة إلــى غضــب ســيفرين مــن مشــاركة بعــض السياســيين فــي اإلعــالن 

عــن "خطــط تتعلــق بالتدبيــر الرياضــي األوروبــي".
وكان بيــدرو سانشــير، رئيــس الــوزراء اإلســباني، قــد قــدم مقترحــا إلــى نظيــره المغربــي، ســعد الديــن 
ــع  ــم 2030، باالشــتراك م ــات كأس العال ــم مشــترك، لنهائي ــب تنظي ــدم بطل ــة التق ــي، بشــأن إمكاني العثمان

البرتغــال.
ويتطلــع المغــرب لتنظيــم هــذه البطولــة، بعــد خســارته أمــام الملــف الثالثــي )الواليــات المتحــدة وكنــدا 

والمكســيك( فــي اســتضافة مونديــال 2026.
يشــار إلــى أن المغــرب فشــل خمــس مــرات الســتضافة كأس العالــم بعــد أعــوام 1994 و1998 و2006 و2010 
ــا  ــد يقربه ــم هــذا الحــدث العالمــي، وق ــم لتنظي ــة التقدي ــى مواصل ــت مصــرة عل و2026، لكــن المملكــة مازال

الملــف المشــترك مــع إســبانيا والبرتغــال مــن تحقيــق هــذا الحلــم.

ما الضرر الذي يسببه الثوم للجسم؟
ــاق  ــوم أو أطب ــاول الث ــة مــن تن ــالت للمســافات الطويل ــارون وســائقو الشــاحنات والحاف ــع الطي يمن

ــا. ــة منعــا بات ــه قبــل الرحل ــة علي الطعــام المحتوي
لقــد أثبتــت نتائــج دراســة أجراهــا البروفيســور األمريكــي، روبــرت بيــك، فــي نهايــة القــرن الماضــي، 
أن الثــوم يؤثــر ســلبا فــي خاليــا الدمــاغ ويخفــض إلــى الثلــث رد فعــل الشــخص، ألن الثــوم يحتوي على 

الســلفانيل- أيــون 
الــذي  هيدروكســيل 
يمكــن اعتبــار تأثيــره 
دمــاغ  خاليــا  فــي 
الثدييــات بأنــه ســام. 
ــذا الســبب ينصــح  وله
الســن  كبــار  الخبــراء 
فــي  اإلفــراط  بعــدم 
تنــاول الثــوم، ألنــه قــد 
الخــرف. إلــى  يــؤدي 

موســم  وفــي 
ــد أن البعــض  ــح الفيروســات. بي ــه فعــال يكاف ــوم، ألن ــى الث ــرون إل ــزا، يلجــأ كثي ــرد واإلنفلون أمــراض الب
يفرطــون فــي تناولــه، مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى قرحــة المعــدة، ألنــه كمــا يقتــل الفيروســات، يســبب تلــف 

للمعــدة. المخاطــي  الغشــاء 
واكتشــفت خاصيــة الثــوم المضــادة لتكــون الصفائــح الدمويــة قبــل فتــرة قريبــة نســبيا، ولكــن الطــب 
الشــعبي كان يعرفهــا منــذ زمــن بعيــد. فصحيــح أن الثــوم يرقــرق الــدم ويمنــع تكــون الجلطــات، بيــد أن 
وجــود أمــراض مثــل قرحــة المعــدة قــد تجعــل تناولــه مميتــا للمصابيــن بهــا، ألنــه يســبب نزيفــا دمويــا 

داخليــا أحيانــا قــد يــؤدي إلــى الوفــاة.
ــخص  ــث يشــعر الش ــوة بحي ــدم بق ــى "ضــخ" ال ــؤدي إل ــوم ي ــن الث ــرة م ــة كبي ــاول كمي ــا أن تن كم

بالصــداع والدوخــة والغثيــان والخفقــان وحتــى حــاالت االختنــاق.
ــات  ــى مركب ــوي عل ــا فيتونســيدات )Phytoncides(. تحت ــق عليه ــى مــواد يطل ــوم عل ــوي الث ويحت
عضويــة فيهــا الكبريــت، وفــي درجــة حــرارة الغرفــة، تصبــح هــذه المركبــات مكانــا خصبــا للبكتيريــا 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــاز العصبــي، وق ــر فــي الجه ــا التأثي ــة التــي تســبب التســمم الغذائــي، ويمكنه الالهوائي

ــاة. الوف

ما فائدة حمام الساونا؟
اكتشفت مجموعة علماء دولية أن استحمام األشخاص الذين تجاوزوا الخمسين من العمر في 
الساونا )الحمام 

البخاري( بصورة دورية 
منتظمة، يقلل من 

خطر موتهم بأمراض 
القلب واألوعية 

الدموية.

موقــع  ويفيــد 
 BMC Medicine
بــأن الباحثيــن درســوا 
وحللــوا العالقــة بيــن 
تكــرار االســتحمام فــي 
الســاونا وبيــن تطــور أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، اعتمــادا علــى معلومــات تخــص أكثــر مــن 1500 

ســنة.  63 أعمارهــم  متوســط  شــخص 
وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن األشــخاص الذيــن ارتــادوا الســاونا بيــن 4 و7 مــرات فــي األســبوع، 
كانــت الوفيــات بينهــم أقــل مــن 3 لــكل ألــف شــخص فــي الســنة. أمــا الذيــن دخلوهــا مــرة واحــدة فــي 

األســبوع، فــكان عــدد الوفيــات 10 لــكل ألــف شــخص فــي الســنة.
واســتنتج العلمــاء مــن هــذا أن تكــرار االســتحمام فــي الســاونا يخفــض مــن خطــر الوفــاة بأمــراض 

القلــب واألوعيــة الدمويــة بيــن الرجــال متوســطي العمــر وبيــن النســاء والرجــال مــن كبــار الســن.
ووفقــا لــرأي البروفيســور يــاري لوكانيــن، مــن جامعــة شــرق فنلنــدا، فــإن هــذا يرجــع إلــى أن محبــي 
الســاونا لديهــم ضغــط دم منخفــض وارتفــاع معــدل ضربــات القلــب، وهــذا يعــادل مــا نالحظــه عنــد إجــراء 

تماريــن بدنيــة خفيفــة ومتوســطة.

فوائد اوراق "القشطة" العجيبة!
أكــد علمــاء مــن جامعــة إشــبيلية فائــدة أوراق شــجرة القشــطة "Annona muricata" فــي التخفيــف 
مــن أعــراض مــرض الفيبروميغاليــا )ألــم عضلــي ليفــي يتفشــى فــي الجســم( وخاصــة اآلالم المزمنــة 

واالكتئــاب والقلــق.
وأشــار العلمــاء اإلســبانيون إلــى الخــواص العالجيــة لمغلــي أوراق هــذه الفاكهــة االســتوائية فــي قمــع 

اآلثــار الجانبيــة المزعجــة، بعــد دراســة اســتمرت شــهرا كامــال علــى فئــران التجــارب.
وقــد توصــل الخبــراء، مــن خــالل هــذه التجربــة، إلــى الجرعــة المثاليــة مــن مغلــي أوراق القشــطة، 
ــة  ــل التحضيري ــي المراح ــم اآلن ف ــا، وه ــرض الفيبروميغالي ــة لم ــراض الجانبي ــاف اآلالم واألع ــي إيق ف

ــى البشــر. إلجــراء التجــارب الســريرية عل
ويذكــر العلمــاء أن فوائــد هــذه الشــجرة لــم يتــم التعــرف عليهــا فجــأة، فقــد اســتخدمت ثمــار وأوراق 
ــة،  ــدان المنطقــة االســتوائية والنصــف الجنوبــي للكــرة األرضي ــدى بل القشــطة فــي الطــب الشــعبي ل

وعولجــت بهــا عــدة أمــراض كاإلســهال والقرحــة والصلــع والزحــار وغيرهــا.
ونــوه الباحثــون إلــى الخصائــص العالجيــة التــي تــم التأكــد منهــا علميــا. فــأوراق شــجرة القشــطة 
تحتــوي علــى مــواد غذائيــة تقــوي جهــاز المناعــة وتقلــل خطــر اإلصابــة بــأي أنــواع مــن العــدوى. كمــا 

أنهــا تقلــل مــن خطــر اإلصابــة بااللتهابــات وخاصــة المتعلقــة بالتهــاب المفاصــل.

حُرقة المعدة تهاجم المسالك التنفسية
قــال معهــد الجــودة 
فــي القطــاع الصحــي 
إن  حُرقــة  األلمانــي 
)الحموضــة(  المعــدة 
تهاجــم  المســتمرة ال 
وإنمــا  فقــط،  المــريء 
المســالك  التنفســية 
ــا يمكــن  أيضــا، وهــو م
عليــه  االســتدالل 
بعــض  خــالل  مــن 
مثــل  األعــراض 

األجــش. والصــوت  الصــوت  وبحــة   الســعال 
 وأضــاف الخبــراء األلمــان أن العصــارة الهضميــة المســببة لحُرقــة المعــدة قــد تصــل  إلــى الفــم 

وتهاجــم األســنان أيضــا.
ــة  ــى اإلصاب ــد تشــير إل ــا ق ــب،  ألنه ــدة المســتمرة تســتلزم استشــارة الطبي ــة المع ــدوا أن حُرق  وأك
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