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اإليراني »مرداني« يحصد ذهبية بطولة غراند 
سالم للتايكواندو

الالعــب  حصــد 
ــي،  ــي ســجاد مردان االيران
ميداليــة ذهبيــة عبــر فــوزه 
الكــوري  نظيــره  علــى 
بطولــة  منافســات  فــي 
ــدو  ــد ســالم للتايكوان غران

الصيــن. فــي  المقامــة 
مهــر  وكالــة  وأفــادت 
الالعــب  بــأن  لألنبــاء 
االيرانــي ســجاد مردانــي 
علــى  االحــد،  حــاز، 

ــن. ــة بالصي ــالم المقام ــد س ــة غران ــم( ببطول ــدو )وزن 80 كلغ ــات التايكون ــي منافس ــة ف ــة الذهبي الميدالي
ــاز  ــك ح ــف دوالر، كذل ــة 50 أل ــة بقيم ــزة نقدي ــز االول، جائ ــى المرك ــه عل ــد حصول ــرادي بع ــال م ــا ن كم

االيرانــي »نعمــت خليفــه« جائــزة نقديــة بقيمــة 21 الــف دوالر بوصفــه مدربــًا للفريــق االيرانــي.
واختتمــت هــذه المنافســات التــي بــدأت يــوم االربعــاء 12 ديســمبر بمشــاركة 124 العــب تكوانــدو مــن 38 

بلــدًا فــي مدينــة ووشــي الصينيــة.

مصارعون أتراك يشاركون في كأس أندية العالم 
للمصارعة الرومانية بإيران

يشــارك 10 مصارعيــن أتــراك فــي منافســات كأس أنديــة العالــم للمصارعــة الرومانيــة التي ستســتضيفها 
 20 اردبيــل يومــي  مدينــة 

ــاري. ــمبر الج و21 ديس
مهــر  وكالــة  وأفــادت 
الــدورة  بــأن  لألنبــاء 
ــن منافســات  الخامســة م
العالــم  أنديــة  كأس 
الرومانيــة  للمصارعــة 
و21   20 يومــي  ســتقام 
فــي  الجــاري  ديســمبر 
شــمال  اردبيــل  مدينــة 

البــالد. غــرب 
وأعلنــت تركيــا عــن مشــاركتها فــي هــذه المنافســات عبــر 10 مــن أفضــل المصارعيــن فــي االنديــة 

التركيــة.
وكانــت فــرق مــن روســيا وأرمينيــا وجورجيــا وتركيــا وأوكرانيــا وقرغيزيــا وصربيــا قــد أعلنــت اســتعدادها 

للمشــاركة فــي هــذه المنافســات.
هــذا وسيشــارك فــي هــذه المنافســات فريقــا »بيمــه رازي اردبيــل« و«ســينا صنعــت ايــذه« اللــذان احتــال 

المركزيــن األول والثانــي فــي الــدوري االيرانــي للمصارعــة الرومانيــة.
قرعة التشامبيونزليج..

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية 
ليوفنتوس والبايرن 

أســفرت قرعــة دور الـــ16 مــن بطولــة دوري أبطــال أوروبــا عــن مواجهــات ناريــة لبعــض الفــرق كمــا هــو 
متوقــع حيــث يصطــدم  يوفنتــوس مــع أتلتيكــو مدريــد  بينمــا يواجــه بايــرن ميونــخ وليفربــول  فــي لقــاء 

نــاري.
ــون .. ويواجــه  ــق لي ــي برشــلونة فري ــا يالق ــة أياكــس بينم ــي مواجه ــد ف ــال مدري ــة ري ــت القرع وأوقع
مانشســتر يونايتــد غريمــه ســان جيرمــان ويالقــي مانشســتر ســيتي فريــق شــالكه ،ويصطــدم بوروســيا 

دورتمونــد مــع توتنهــام أمــا اللقــاء االخيــر فيجمــع رومــا وبورتــو.
واقيمــت القرعــة بمدينــة نيــون السويســرية وشــارك فيهــا  اإلســباني لويــس جارســيا، نجــم ليفربــول 

وأتلتيكــو مدريــد الســابق والالعبــة الفرنســية لــورا جــورج.
نتيجة القرعة:

شالكه- مانشستر سيتي
اتلتيكو مدريد- يوفنتوس

مانشستر يونايتد- باريس سان جيرمان
توتنهام- بوروسيا دورتموند

ليون- برشلونة
روما- بورتو

اياكس- ريال مدريد
ليفربول- بايرن ميونخ

ــد  ــتر يونايت ــول، مانشس ــبير، ليفرب ــام هوتس ــي: توتنه ــة ه ــرق إنجليزي ــن 4 ف ــة المتأهلي ــم قائم وتض
ومانشســتر ســيتي.

ــي  ــب الثالث ــى جان ــد، إل ــو مدري ــلونة وأتلتيك ــد، برش ــال مدري ــي: ري ــبانية ه ــرق إس ــد 3 ف ــا تتواج كم
األلمانــي بايــرن ميونــخ، بوروســيا دورتمونــد وشــالكه.

ومــن إيطاليــا تأهــل الثنائــي يوفنتــوس ورومــا، كمــا يتواجــد باريــس ســان جيرمــان وليــون مــن فرنســا، 
إلــى جانــب أياكــس أمســتردام الهولنــدي وبورتــو البرتغالــي.

مواعيد مباريات دور الـ16: 
تقــرر خــوض مواجهــات ذهــاب ثمــن النهائــي علــى مــدار أســبوعين مختلفيــن، فــي أيــام 12، 13، 19 و20 

ــباط 2019. فبراير/ش
ومن المقرر أيضًا إقامة مباريات اإلياب خالل شهر مارس/آذار 2019، على مدار أيام 5، 6، 12 و13.

موافقة الحكومة على خصخصة ناديي برسبوليس واستقالل طهران
الحكومــة  وافقــت 
اجتماعهــا  فــي  االيرانيــة 
االحــد  عقدتــه  الــذي 
ناديــي  خصخصــة  علــى 
واســتقالل  برســبوليس 

ن. ا طهــر
االجتمــاع  هــذا  وفــي 
برئاســة  عقــد  الــذي 
الجمهوريــة  رئيــس 
حســن روحانــي صادقــت 
عــدة  علــى  الحكومــة 

ــن. ــن –الرياضيتي ــا مشــروع خصخصــة شــركتي برســبوليس واســتقالل طهــران الثقافيتي مقترحــات منه
وفــي هــذا الصــدد قــال وزيــر الرياضــة والشــباب االيرانــي مســعود ســلطاني فــر، ان الحكومــة صادقــت 
فــي اجتماعهــا االحــد علــى مقتــرح الــوزارة بخصخصــة شــركتي برســبوليس واســتقالل طهــران والــذي كان 

قــد حظــي بتاييــد رئيــس الجمهوريــة بعــد ان امضــى مرحلــة الدراســة فــي اللجنــة االقتصاديــة.
ــي  ــيد ميرعل ــة س ــالمية االيراني ــة االس ــي الجمهوري ــة ف ــة الخصخص ــس منظم ــال رئي ــه ق ــن جانب م
ــن  ــي غضــون الشــهرين القادمي ــن ســتنجز ف ــد ســعر الناديي ــم وتحدي اشــرف حســيني ان مراحــل تقيي
وســنعلن الســعر المبدئــي للجنــة الخصخصــة ونعتــزم اجــراء عمليــة المزايــدة لخصخصــة النادييــن قبــل 

ــارس(. ــوروز )21 اذار/م ــد الن ــول عي حل
ويعــد برســبوليس واســتقالل طهــران مــن اعــرق االنديــة االيرانيــة ولهمــا باعهمــا الطويــل فــي ســوح 

الكــرة االيرانيــة والقاريــة ويحظيــان بشــعبية واســعة وجماهيــر عريضــة.

منتخبنا الوطني يحرز المرتبة الثانية عالميا في مسابقات 
التسلق على الجليد

أحــرز منتخبنــا الوطنــي المرتبــة الثانيــة عالميــًا فــي مســابقات التســلق علــى الجليــد ونــال الميداليــة 
الفضيــة.

المتســلقون  واحــرز 
المرتبــة  فــي  االيرانيــون 
فــي  عالميــا  الثانيــة 
مســابقات موســكو حيــث 
نالــوا علــى مراتــب ممتــازة 
النقــاط  اجمالــي  وبلــغ 
اقســام  مختلــف  فــي 
المرتبــة  المســابقات 
الميداليــة  ونالــوا  الثانيــة 

 . لفضيــة ا
بهشــتي  ومحســن  صفدريــان  رضــا  محمــد  المتســابقان  المركبــة  البطولــة  هــذه  فــي  وشــارك 

الوطنــي. منتخبنــا  ضمــن  اســدي  وشــبنم  موســوي  كبــرى  زينــب  والمتســابقتان 
الدوري االنجليزي..

ثنائية البديل شاكيري تمنح ليفربول الفوز على يونايتد
أحــرز البديــل شــيردان 
فــي  هدفيــن  شــاكيري 
ليمنــح  الثانــي  الشــوط 
 1-3 الفــوز  ليفربــول 
مانشســتر  ضيفــه  علــى 
يونايتــد ليســتعيد فريــق 
كلــوب  يورجــن  المــدرب 
صــدارة الــدوري اإلنجليــزي 
الممتــاز لكــرة القــدم بــأداء 
شــمال  قمــة  فــي  قــوي 

البــالد. غــرب 
ويملــك ليفربــول الــذي حافــظ علــى ســجله الخالــي مــن الهزيمــة فــي الــدوري هــذا الموســم 45 نقطــة 
مــن 17 مبــاراة متفوقــا بنقطــة واحــدة علــى مانشســتر ســيتي حامــل اللقــب الــذي تغلــب 3-1 علــى إيفرتــون 

الســبت.
ويتأخــر يونايتــد بفــارق 19 نقطــة عــن ليفربــول فــي المركــز الســادس وهــو أكبــر فــارق بيــن الفريقيــن 
عنــد هــذه المرحلــة فــي آخــر 46 عامــا. ويبتعــد يونايتــد بفــارق 11 نقطــة عــن المربــع الذهبــي. ويملــك فريــق 
المــدرب جوزيــه مورينيــو 26 نقطــة وهــذا هــو أقــل عــدد مــن النقــاط للفريــق بعــد 17 مبــاراة فــي عصــر الــدوري 
الممتــاز. وســتعيد الهزيمــة، التــي كان يمكــن أن تكــون بفــارق أكبــر، التســاؤالت بشــأن مســتقبل المــدرب 
البرتغالــي. وتــرك مورينيــو العبــه الفرنســي بــول بوجبــا الفائــز بــكأس العالــم علــى مقاعــد البــدالء إذ فضــل 
االعتمــاد علــى تشــكيلة يغلــب عليهــا الطابــع الدفاعــي لكــن محاولتــه لتحقيــق التعــادل الثالــث علــى التوالــي 

فــي أنفيلــد فشــلت.

دي ليجت نجم أياكس يتوج بجائزة الفتى الذهبي
تــوج نجــم نــادي أياكــس أمســتردام الهولنــدي، بجائــزة الفتــى الذهبــي، والتــي تمنحهــا صحيفــة 
ــة،  ــبورت اإليطالي ــو س توت
ألفضــل العــب فــي العالــم 

ــا. تحــت 21 عامً
الصحيفــة  وقالــت 
ماتيــاس  إن  اإليطاليــة، 
دي ليجــت نجــم أياكــس، 
اإلنجليــزي  علــى  تفــوق 
ترينــت ألكســندر أرنولــد 
بفــارق  ليفربــول،  العــب 
75 نقطــة فــي التصويــت.
دي  ماتيــاس  ويعــد 
 19 الـــ  صاحــب  ليجــت، 
ــم 16  ــز رق ــو الفائ ــا، ه عامً
بجائــزة الفتــى الذهبــى، متفوًقــا علــى العديــد مــن النجــوم الشــباب حــول العالــم، علــى رأســهم الفرنســي 

مبابــي. كيليــان 
وحصــل دي ليجــت علــى 224 نقطــة فــي الصــدارة، بينمــا حــل اإلنجليــزي ترينــت أرنولــد مدافــع ليفربــول 

فــي المركــز الثانــي برصيــد 149 نقطــة.
وفــي المركــز الثالــث، جــاء جاســتن كلويفــرت العــب رومــا برصيــد 101 نقطــة، يليــه باتريــك كوترونــي 
مهاجــم ميــالن اإليطالــي برصيــد 97 نقطــة، فيمــا جــاء فينيســيوس جونيــور العــب ريــال مدريــد خامسًــا 

برصيــد 90 نقطــة.

ماذا تعرف عن مرض أذن السباح وطريقة عالجه؟
دون شــك تعــد عــدوى أذن الســباح مــن بيــن أنــواع األمــراض والعــدوى المختلفــة التــي تتســبب 
ــن الســباحين أو األشــخاص  ــن الرياضيي ــوا م ــدى البشــر ســواء كان ــر لحاســة الســمع ل بالضــرر الكبي
ــبب  ــس بس ــح لي ــذا االســم والمصطل ــدوى أذن الســباح به ــن ع ــاء والباحثي ــمية األطب ــن، فتس العاديي
أنهــا مــن أنــواع األمــراض أو العــدوى التــي يقتصــر اإلصابــة بهــا علــى الســباحين أو الرياضييــن الذيــن 

ــرة المــاء وغيرهــا. ــة كالغطــس أو ك ــة المائي ــاب الرياضي يمارســون األلع
وألن عــدوى أذن الســباح مــن األمــراض والحــاالت الطبيــة التــي قــد يــؤدي إهمــال عالجهــا والحصول 
علــى االستشــارات الطبيــة بأســرع وقــت إلــى فقــدان الســمع بشــكل مؤقــت أو اضطرابهــا؛ فــإن التقريــر 

التالــي ســوف يقــدم أهــم المعلومــات المتعلقــة بعــدوى أذن الســباح.
1- ما مرض أذن السباح؟

يمكــن تعريــف مــرض أذن الســباح بأنهــا أحــد أنــواع العــدوى التــي تصيــب القنــاة الخارجيــة لــألذن، 
حيــث تمتــد اإلصابــة مــن طبلــة األذن حتــى الوصــول إلــى الهيــكل الخارجــي لــألذن خــارج الدمــاغ.

ويصنــف مــرض أذن الســباح علــى أنــه أحــد أنــواع االلتهابــات البكتيريــة التــي تصيــب األذن وقنــاة 
األذن الخارجيــة نتيجــة وصــول الميكروبــات البكتيريــة إلــى قنــاة األذن بعــد نجاحهــا فــي اختــراق الجلــد 

الخــاص بقنــاة األذن، وهــو الســبب األكثــر شــيوعًا لإلصابــة بعــدوى أذن الســباح.
2- أعراض اإلصابة بمرض أذن السباح؟

هنــاك عــدة مراحــل مــن اإلصابــة بمــرض وعــدوى أذن الســباح حيــث يحــدد أطبــاء األذن أعــراض 
اإلصابــة بحســب مــدى خطــورة ومرحلــة اإلصابــة بعــدوى أذن الســباح ومســتوى انتشــارها ســواء كان 

المــرض فــي مراحلــه األوليــة أو المتوســطة أو فــي حاالتــه األخيــرة األشــد خطــورة.

- األعراض األولية لإلصابة بمرض أذن السباح:
1- البــدء بالشــعور بالرغبــة فــي حــك األذن لفتــرات طويلــة ومتتابعــة مــن العالمــات األوليــة لمراحــل 

اإلصابــة بعــدوى أذن الســباح.
ــد يكــون  ــة الظاهــرة مــن األذن ق ــي المناطــق الداخلي ــج واحمــرار خفيــف ف 2- مالحظــة وجــود تهي

ــدوى أذن الســباح. ــة بع ــى اإلصاب ــة عل عالم
3- ظهــور اإلفــرازات الســائلة الشــفافة غيــر المرئيــة وخروجهــا مــن األذن مــع مصاحبــة خــروج تلــك 
اإلفــرازات الشــعور ببعــض األوجــاع منخفضــة الحــدة واأللــم الخفيــف عنــد الضغــط أو شــد صــوان األذن 

الخارجــي أحــد األعــراض الجلديــة لإلصابــة بعــدوى أذن الســباح.
- األعراض المتوسطة لإلصابة بمرض أذن السباح:

تشــتمل أعــراض اإلصابــة بعــدوى أذن الســباح فــي مراحلــه المتوســطة علــى العديــد مــن العالمــات 
ــم واالحمــرار داخــل فــي المناطــق  ــادة حــدة األل ــادة شــدة الشــعور بالحكــة داخــل األذن وزي كتطــور وزي
الداخليــة الظاهــرة مــن األذن باإلضافــة إلــى تطــور األمــور فــي مــا يخــص اإلفــرازات الســائلة الشــفافة 
التــي تخــرج مــن األذن، حيــث تكــون فــي المراحــل المتوســطة لإلصابــة بعــدوى أذن الســباح مصحوبــة 
بالصديــد ليلهــا بعــد ذلــك شــعور بانســداد األذن وانخفــاض مالحــظ فــي حاســة الســمع مــع وجــود تــورم 

خفيــف فــي األذن الخارجيــة وصــوان األذن.
-األعراض الخطرة لإلصابة بمرض أذن السباح:

مــع تطــور اإلصابــة بعــدوى أذن الســباح تتحــول األعــراض المصاحبــة للمــرض إلــى مراحــل 
أكثــر وأشــد خطــورة حيــث تبــدأ العالمــات المتأخــرة ألعــراض اإلصابــة بمــرض أذن الســباح بالظهــور 
والمتمثلــة اإلصابــة بانســداد كامــل فــي قنــاة األذن الخارجيــة والشــعور بألــم حــاد فــي مناطــق متفرقــة 
يشــمل األذن والوجــه الجهــة التــي تحــوي األذن المصابــة مــن الــرأس والرقبــة ومــن الممكــن أن يتطــور 
األمــر لتصــاب الغــدد اللمفاويــة الموجــودة فــي العنــق بالتــورم واالنتفــاخ لتبــدأ العالمــة األخطــر بالظهــور 

بعــد ذلــك، وهــي اإلصابــة بالحمــى والشــعور باأللــم الشــديد.
وبالطبــع العالمــات الســابقة ذكرهــا والخاصــة بالمراحــل المتأخــرة لمــرض أذن الســباح ينبغــي معهــا 
الحصــول علــى االستشــارة الطبيــة بشــكل عاجــل وســريع؛ حتــى ال يتطــور األمــر ويؤثــر بشــكل مباشــر 

فــي حاســة الســمع.
ومــن الممكــن أن يــؤدي إهمــال عــالج اإلصابــة مــرض أذن الســباح إلــى العديــد مــن المضاعفــات 
مثــل فقــدان الســمع المؤقــت والمعانــاة مــن االلتهابــات المزمنــة فــي األذن الخارجيــة، وقــد يصــل األمــر 
إلــى إصابــة طبقــات األنســجة األكثــر عمقــًا بااللتهابــات؛ لتــؤدي بعــد ذلــك تلــك االلتهابــات إلــى تلــف 
الخاليــا الجلديــة وغضاريــف األذن بجانــب عظــام أســفل الجمجمــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى الشــعور بأوجــاع 

شــديدة للغايــة.
كمــا مــن الممكــن أن تهــدد اإلصابــة بمــرض أذن الســباح حيــاة اإلنســان المصــاب فــي حــال انتشــار 

االلتهابــات لتصــل إلــى األعصــاب القريبــة والمــخ ولحســن الحــظ أن حــدوث هــذا نــادر.
3- ما األسباب اإلصابة بمرض أذن السباح؟

هنــاك العديــد مــن أســباب اإلصابــة المتنوعــة بعــدوى أذن الســباح، مثــل وضــع األصابــع أو أي أدوات 
أخــرى حتــى أعــواد تنظيــف األذن القطنيــة التــي قــد تكــون غيــر معقمــة وتتكاثــر عليهــا البكتيريــا.

ومــع األســباب الســابق ذكرهــا لإلصابــة بمــرض أذن الســباح يــؤدي ارتفــاع درجــة الرطوبــة داخــل 
القنــاة الخارجيــة لــألذن بســبب التعــرق والوجــود فــي طقــس رطــب أو حتــى عــدم النجــاح فــي التخلــص 
ــي  ــا الت ــر البكتيري ــر انتشــارًا لتكاث ــن األســباب األكث ــن بي ــد الســباحة أو االســتحمام م ــاه بع ــن المي م

تتســبب فــي اإلصابــة بمــرض أذن الســباح.
ــا بســبب مالمســتها ألي  ــوث الجــروح والخــدوش الموجــودة داخــل األذن بالبكتيري ــؤدي تل كمــا ي
أســطح ملوثــة مثــل اســتخدام ســماعات األذن بشــكل مفــرط باإلضافــة إلــى األصابــع وعيــدان تنظيــف 
األذن وأي أجســام أخــرى قــد يســتخدمها اإلنســان لحــك أو تنظيــف األذن باإلصابــة بعدوى أذن الســباح.

4- ما طرق الوقاية من مرض أذن السباح؟
هنــاك العديــد مــن طــرق الوقايــة التــي تجنــب اإلنســان اإلصابــة بمــرض أذن الســباح، مثــل 
المحافظــة علــى جفــاف األذنيــن قــدر المســتطاع، والتأكــد مــن عــدم وجــود الميــاه بداخــل األذن ســواء 

ــة. ــواء الرطب ــي األج ــود ف ــاء الوج ــي أثن ــد االســتحمام أو الســباحة أو ف بع
كمــا يضمــن االبتعــاد عــن إدخــال أي أجســام غريبــة داخــل األذن، مثل االســتخدام المفرط لســماعات 

األذن أو محاولــة إزالــة شــمع األذن باألجســام الصلبــة أو أصابــع اليديــن؛ اإلصابــة بمرض أذن الســباح.
فــي حالــة اســتخدام مــواد ومســتحضرات العنايــة بالشــعر مثــل الصبغــات أو بخاخــات تثبيــت 
الشــعر مــن األفضــل دائمــًا حمايــة األذن بوضــع قطعــة صغيــرة معقمــة مــن القطــن داخــل األذن؛ لتجنــب 

ــا أو التســبب بــأي التهــاب قــد يــؤدي إلــى اإلصابــة بمــرض أذن الســباح. انتقــال أي بكتيري
5- طرق منزلية للوقاية من أذن السباح

اســتخدام الخــل األبيــض مــع الكحــول بواقــع وضــع 5 مــم مــن المحلــول داخــل أذن يقضــي علــى 
فرصــة لظهــور البكتيريــا داخــل األذن واإلصابــة بمــرض أذن الســباح، ولكــن يجــب الحــرص أواًل أال تكــون 

طبلــة األذن مثقوبــة.
كمــا يضمــن اســتخدام القطــرات الطبيــة الوقائيــة الموجــودة فــي جميــع الصيدليــات والخاصــة 

بتطهيــر األذن مــن بيــن أهــم الطــرق فاعليــة فــي تجنــب اإلصابــة بمــرض أذن الســباح.
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