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موسوي: أقوى سيدة في العالم: الرقم القياسي 
التالي سيكون سحب طائرة

قالــت صاحبــة الرقــم 
القياســي المســجل فــي 
ــي  ــة ' كيت غينــس االيراني
ســحبها  بعــد  موســوي' 
الــف   12 بزنــة  شــاحنة 
و270 كيلوغــرام انهــا تنــوي 
قياســي  رقــم  تســجيل 
جديــد مــن خــال ســحب 

طائــرة .
كيتــي   ' واضافــت 
ارنــا  لمراســل  موســوي' 

انهــا مارســت الرياضــة منــذ الســابعة مــن عمرهــا و واصلتهــا فــي الثانويــة العامــة فــي مــادة الســاحة والميــدان 
ســنوات. خمــس  منــذ  كمحترفــة  االجســام  كمــال  رياضــة  تمــارس  انهــا  مبينــة  االجســام  وكمــال 

ــام مشــاركة الســيدات فــي هكــذا منافســات  ــي ان تفســح المجــال أم ــا ف واعربــت موســوي عــن امله
ــترالية  ــيدة اس ــية كان لس ــام القياس ــس لارق ــاب غين ــي كت ــجيله ف ــم تس ــم ت ــر رق ــت ان اخ ــة وقال دولي
ــه  ــر من ــي اكث ــم التال ــون الرق ــد ان يك ــره الب ــة لكس ــرام مبين ــف و 350 كيلوغ ــوزن 11ال ــاحنة ب ــحبها ش بس
بمائــة كيلوغــرام علــى االقــل مؤكــدة انهــا اســتطاعت فــي حركتهــا الثانيــة وبمراعــات جميــع شــروط غينــس 
ســحب شــاحنة بزنــة 12 الــف و 270 كيلوغــرام بمســافة 30 متــر وتســجيل اســمها فــي كتــاب غينــس لارقــام 

القياســية.
ــأن تســجيل اســمها  ــران ف ــى اي ــه بســبب الحظــر المفــروض عل ــة الرقــم القياســي ان واعربــت صاحب

ــة أن يســاعدها المســؤولون فــي هــذا المجــال. ــًا متمني ــًا مالي ــا عبئ بشــكل نهائــي فــي غينــس يحمله
وبينــت انهــا ترغــب فــي حركتهــا القادمــة ســحب طائــرة ثقيلــة ولكــن عليهــا اوال تســجيل رقمهــا الســابق 

بشــكل نهائــي ومــن ثــم العمــل علــى تســجيل رقــم قياســي جديــد.
يذكر أن عمرها اآلن 43 عامًا.

انتخاب منتخبنا الوطني لالسكواش كافضل 
منتخب في آسيا

اعلــن االتحــاد اآلســيوي لرياضــة الـــ 'اســكواش' عــن ترشــيح منتخــب الرجــال االيرانــي )لاســكواش( 
علــى  منتخــب  كافضــل 
االســيوية  القــارة  صعيــد 
التطــور  مجــال  فــي 

لتقــدم. وا
الجلســة  وعقــدت 
لحســم  النهائيــة 
المنتخبــات المتفوقــة فــي 
مجــال رياضــة االســكواش 
 2018 للعــام  االســيوية 
بمشــاركة  مــاكاو  فــي 
ــل آســيا لاســكواش  ممث
'آنطونــي ســو' والممثــل التنفيــذي 'اميلــي مــك' وممثليــن عــن ايــران واليابــان والهنــد والهونــغ كونــع.

وتــم اختيــار المنتخــب الوطنــي لاســكواش للرجــال كافضــل منتخــب فــي القــارة االســيوية فــي مجــال 
التطــور والتقــدم بســبب النتائــج التــي حققهــا للعــام 2018.

ــم انتخــاب المــدرب االيرانــي 'محمــد حســين ســنائي' كافضــل مــدرب فــي آســيا فــي مجــال  كمــا ت
ــة. ــي مجــال اعطــاء الهوي ــة ف ــدري' كافضــل مدرب ــة الســادات حي ــة، الســيدة 'فاطم التطــور والمدرب

وســيتم تكريــم المتوفيــن فــي مجــال رياضــة االســكواش فــي القــارة االســيوية للعــام 2018، بنهايــة ابريــل 
ــار فــي  ــة االســكواش االســيوية للكب الحالــي وخــال مراســم خاصــة بالتزامــن مــع اقامــة منافســات بطول

ماليزيــا.

هاميلتون بطال للسباق ال 1000 في فورموال 1
البريطانــي  تــوج 
بلقــب  هاميلتــون  لويــس 
الســباق رقــم 1000 فــي تاريــخ 
لســباقات  العالــم  بطولــة 
ــوق  ــوال.1- وتف ســيارات فورم
العالــم  بطــل  هاميلتــون 
علــى  مرســيدس  وســائق 
امــس  منافســيه  جميــع 
جائــزة  ســباق  فــي  األحــد 
فــي  الكبــرى  الصيــن 

. ي شــنغها
ونجــح هاميلتــون فــي تخطــي زميلــه الفنلنــدي فــي مرســيدس فالتيــري بوتــاس الــذي بــدأ الســباق مــن مركــز 

االنطــاق األول.
كما صعد هاميلتون إلى صدارة الترتيب العام لفئة السائقين على حساب بوتاس.

وحسم مرسيدس فوزه بالمركزين األول والثاني للمرة الثالثة في أول ثاث سباقات من الموسم الجديد.
ــى مرســيدس، وحــل الســائق األلمانــي سيباســتيان فيتيــل  ــراري أي خطــورة تذكــر عل ــم يشــكل فريــق في ول

فــي المركــز الثالــث.
وحقق هاميلتون فوزه السادس في شنغهاي، ليمدد رقمه القياسي.

كما سجل هاميلتون فوزه الثاني في أول ثاث سباقات من الموسم الحالي.
ــوزه بالســباق الخامــس  ــي شــهدت أمــس ف ــة والت ــة مســيرته المذهل ــي مواصل ــي ف ونجــح الســائق البريطان

ــي تاريخــه. والســعبين ف
ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين برصيد 68 نقطة بفارق ست نقاط عن بوتاس.

وظهــر هاميلتــون بمســتوى رائــع بعــد اســبوعين فقــط مــن فــوزه المفاجــئ بلقــب ســباق جائــزة البحريــن الكبــرى 
بعــد الخلــل الــذي حــدث فــي محــرك ســيارة تشــارلز لوكليــر ســائق فيــراري.

مركز عالمي: جماهيرية برسبوليس بالمرتبة 49 عالميا

برسبوليس المتصدر يوسع الفارق مع اقرب 
منافسيه في الدوري الممتاز

فــاز متصــدر الــدوري الممتــاز لكــرة القــدم، برســبوليس علــى ســايبا 3-2 فــي مبــاراة مثيــرة جــرت مســاء 
الســبت فــي ختــام المرحلــة 25 مــن مســابقة الــدوري.

واقيمت المباراة على ستاد آزادي بطهران بادارة الحكم محمد رضا اكبريان.
ــي )62(، فيمــا ســجل  ــور )49( ومهــدي تراب ــي عليب ســجل اهــداف برســبوليس، بشــار رســن )32( ، عل

ــادي ســايبا، رضــا اســدي )4 و68(. لن
وبهــذا الفــوز عــزز نــادي برســبوليس فرصــه بالفــوز باللقــب بعــد ان وســع الفــارق مــع اقــرب منافســيه، اذ 
ارتفــع رصيــده الــى 54 نقطــة، وحــل تراكتورســازي تبريــز بالمركــز الثانــي برصيــد 49 نقطــة ، وجــاء اســتقال 

طهــران بالمركــز الثالــث برصيــد 47 نقطــة بفــارق االهــداف عــن ســباهان اصفهــان صاحــب المركــز الرابــع.
هــذا وصنــف مركــز الدراســات الرياضيــة CIES لكــرة القــدم، نــادي برســبوليس االيرانــي بالمرتبــة 49 
عالميــا مــن حيــث عــدد حضــور المشــجعين لمبارياتــه فــي الســنوات الخمــس الماضيــة متفوقــا علــى ريــال 

بتيــس االســباني.
وأكــدت الدراســة أن برســبوليس حصــل علــى هــذا التصنيــف بمعــدل حضــور 36025 مشــجعا للمباريــات 

التــي خاضهــا بيــن أعــوام 2013 حتــى 2018.
وتصــدر قائمــة االكثــر جماهيريــة فــي الفتــرة المذكــورة نــادي بوروســيا دورتمونــد االلمانــي بمعــدل 80230 

ومشــجعا تاه مانشســتر يونايند بـ 75218 وبرشــلونة االســباني بـ 74876.
يذكــر أن برســبوليس يخــوض مبارياتــه داخــل القواعــد بملعــب آزادي فــي طهــران الــذي يســع الكثــر 

مــن 100 الــف متفــرج.

حدادي يحرز الوصافة في بطولة أمريكا الدولية 
لرمي القرص

احرز الاعب االيراني 'احسان حدادي' مركز الوصافة في بطولة أمريكا الدولية لرمي القرص.
ان  ارنــا  وافــادت 
امــس  نــال  'حــدادي' 
الثانــي  المركــز  االحــد 
ــن  ــة UCSD م ــي بطول ف
 65 القــرص  رمــي  خــال 

. ســنتم   71 و  متــرا 
ويــزور حــدادي حاليــا 
للمشــاركة  كاليفرنيــا 
الرياضيــة  التماريــن  فــي 
ــراف  ــت اش ــة تح التدريبي
. فيلكينــز'  'مــك  مدربــه 

واحرز رجي جكرس من أمريكا المركز االول في بطولة أمريكا الدولية لرمي القرص.
و كان البطــل االيرانــي قــد احتــل المركــز االول فــي مســابقات جوالفيســتاي كاليفرنيــا لرمــي القــرص 

67 متــرا و19 ســنتم.
ويستعد حدادي للمشاركة في البطولة الدولية لرمي القرص في قطر.

وســتجري مســابقات كاس العالــم اللعــاب القــوي لعــام 2019 فــي الفتــرة مــن 27 ســبتمبر ) ايلــول( حتــي 
6 اكتبــر ) تشــرين االول( فــي قطــر.

رود يضرب موعدا مع جارين في نهائي هيوستن
النرويجــي  تغلــب 
علــى  رود  كاســبر 
الشــاب  الكولومبــي 
جــاالن  إالهــي  دانييــل 
مــع  موعــدا  ليضــرب 
كريســتيان  التشــيلي 
جاريــن فــي نهائــي بطولــة 
األمريكيــة  هيوســتن 

. للتنــس
المصنــف  رود،  وفــاز 
الـــ95 عالميــا، علــى جــاالن 

فــي مســيرته االحترافيــة. لــه  األول  النهائــي  ليبلــغ  فــي ســاعة و32 دقيقــة  بنتيجــة 7-5 و2-6 
ــي ســام  ــاح باألمريك ــذي أط ــا، ال ــف الـــ73 عالمي ــن، المصن ــع جاري ــي م ــي النهائ ــدا ف وضــرب رود موع

كويــري المرشــح الثامــن للقــب بنتيجــة 7-6 )7-2( و6-2 فــي ســاعة و23 دقيقــة.
ويعد هذا أيضا أول نهائي يخوضه جارين في مسيرته.

وفي تصريحات عقب المباراة قال رود "بلوغ أول نهائي شعور رائع. هذا ألننا نعمل بجد".

مركز ألمراض القلب يوضح أفضل طرق الوقاية من األزمات
أصــدرت الكليــة األميركيــة ألمــراض القلــب وجمعيــة القلــب األميركيــة فــي اجتماعهــا الســنوي الــذي 
عقــد مؤخــرا، تعديــات علــى اإلرشــادات الخاصــة بأفضــل طــرق الوقايــة مــن األزمــات القلبيــة والســكتات 
الدماغيــة والجلطــات، حيــث تهــدف التوجيهــات الجديــدة إلــى مســاعدة األطبــاء علــى تشــخيص 
األمــراض القلبيــة بشــكل أدق، فضــا عــن تقديــم العــاج األنســب، ودفــع المرضــى لتغييــر ســلوكياتهم 

للحــد مــن التداعيــات الخطيــرة المترتبــة علــى تلــك الحــاالت.
وتضمنت قائمة التوصيات الجديدة وفق ما ذكر موقع "التايم"، النصائح التالية:

المحافظة على مستوى منخفض لضغط الدم
واصلــت التوجيهــات الحديثــة تأكيدهــا علــى ضــرورة محافظــة األشــخاص علــى مســتويات منخفضة 

مــن ضغــط الــدم قبــل تعرضهــم لمشــكات قلبيــة.
كوليسترول أقل

مــن المهــم للمحافظــة علــى قلــب ســليم اتبــاع نظــام غذائــي متــوازن وممارســة الرياضــة واإلقــاع 
التدخيــن  عــن 
نســبة  لتخفيــض 
فــي  الكوليســترول 
حــال  وفــي  الــدم. 
تلــك  كل  فشــل 
األشــياء فــي تخفيــض 
يصبــح  الكوليســترول 
لزامــا على األشــخاص 
األطبــاء  إلــى  اللجــوء 
علــى  للحصــول 
لمعرفــة  استشــارة 

األســتاتين. عقــار  أخــذ  عليهــم  كان  إذا  فيمــا 
وزن مثالي

نصــح القائمــون علــى التعديــات بضــرورة المحافظــة علــى أوزانهــم ضمــن الحــدود المقبولــة 
عبــر اتبــاع نظــام غذائــي غنــي بالفواكــه والخضــراوات والحبــوب واألســماك، وتجنــب الســكر واللحــوم 

ــة. المصنع
حركة أكثر

مــن الضــروري للمحافظــة علــى صحــة القلــب ممارســة الرياضــة لـــ150 دقيقــة علــى األقــل أســبوعيا، أو 
75 دقيقــة مــن التدريبــات البدنيــة القاســية، مــع التشــديد علــى أنــه كلمــا مارســت الرياضــة أكثــر كلمــا 

ضمنــت وقايــة أكبــر لقلبــك.
استخدام اإلسبرين عند الحاجة

ركــزت الدراســات الطبيــة الســابقة علــى أهميــة تنــاول المعرضيــن لإلصابــة بأزمــات قلبيــة لجرعــات 
منخفضــة مــن اإلســبرين، إال أن أبحاثــا حديثــة حــذرت مــن هــذا الــدواء باعتبــار أنــه يزيــد مــن احتمــاالت 
حــدوث نزيــف فــي األمعــاء وخصوصــا عنــد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن قرحــة المعــدة، حيــث 
نصحــت التعديــات مرضــى القلــب بعــدم اللجــوء إلــى اإلســبرين إال بعــد عــاج بعــض األعــراض 
ــدواء إال  ــذا ال ــي وصــف ه ــه ال ينبغ ــى أن ــد عل ــع التأكي ــدم والســكري، م ــط ال ــل الكوليســترول وضغ مث

لألشــخاص فــوق ســن الســبعين.
السكري من النوع الثاني

أشــارت التعديــات إلــى ضــرورة إدخــال أدويــة أخــرى للســيطرة علــى معــدل الســكر فــي الــدم مثــل 
 1R-GLP 2 والتــي تمنــع الخايــا مــن إعــادة امتصــاص الغلوكــوز أو دفعهــا إلفــرازه، و-SGLT مثبطــات
والتــي تســرع مــن حــرق الغلوكــوز فــي خايــا العضــات وتعــزز مــن أداء البنكريــاس إلنتــاج المزيــد مــن 

األنســولين.
االبتعاد عن السجائر اإللكترونية

تضمنــت اإلرشــادات الجديــدة التحذيــر مــن األضــرار المحتملــة للســجائر اإللكترونيــة، أو االعتمــاد 
عليهــا فــي ســبيل التخلــص مــن إدمــان التدخيــن.

مراعاة بيئة المريض
ركــزت التعليمــات الجديــدة علــى مراعــاة عوامــل عديــدة عنــد تقييــم الوضــع الصحــي للمرضــى مثــل 
ــة  ــة مــن الغــذاء، وتســهيات ومرافــق صحي ــا، وامتاكهــم لمصــادر كافي المســاكن التــي يعيشــون فيه
جيــدة، كــون تلــك العوامــل بالغــة األهميــة عنــد النظــر فــي الحــاالت الطبيــة أو وضــع خطــط مكافحــة 

لألمــراض علــى المــدى البعيــد.

لتفادي النفخة اليكم بديل حليب األبقار
قــد يحــدث انتفــاخ المعــدة عــن طريــق تنــاول بعــض األطعمــة فــي نظامــك الغذائــي، أو عــن طريــق 
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــون أحــد األســباب الت ــد يك ــب ق ــدة، إال أن الحلي ــة واح ــام دفع ــن الطع ــر م ــاول الكثي تن

الشــعور بــآالم الغــازات المحتبســة داخــل المعــدة واألمعــاء.
ــاخ  ــى الشــعور باالنتف ــؤدي إل ــر ي ــب البق ــإن حلي ــون، ف ــدا هاميلت ــة أمان ــة التغذي وبحســب أخصائي
ــى  ــار يحتــوي عل ــر مــن حليــب الماعــز، ويرجــع ذلــك إلــى أن حليــب األبق ــر بكثي ونشــوء الغــازات، أكث
ــم، ألن  ــهل الهض ــز س ــب الماع ــن أن حلي ــي حي ــه، ف ــب هضم ــذي يصع ــا إس 1 ال ــن ألف ــر الكازي عنص

ــرة جــداً. ــه صغي ــة في ــات الدهني الجزيئ
ــب  ــاول حلي ــى أن تن ــون عل ــدت هاملت ــة، أك ــة "إكســبرس" البريطاني ــع صحيف ــا م ــث له ــي حدي وف
الماعــز يمكــن أن يكــون أكثــر فائــدة للصحــة العامــة، ألن الســكريات الغيــر قابلــة للهضــم داخــل حليــب 

الماعــز يمكــن أن تعمــل كمضــاد حيــوي.
ــى  ــاعد عل ــز يس ــب الماع ــي حلي ــر ف ــس" المتوف ــر "البريبايوتك ــإن عنص ــبق ف ــا س ــى م ــة إل  إضاف
ــو  ــع نم ــدة ومن ــاء المفي ــا األمع ــو بكتري ــن خــال تشــجيع نم ــة م ــاة الهضمي ــى صحــة القن ــاظ عل الحف

البكتريــا الضــارة، وفــق مــا نقلــت صحيفــة "إكســبرس أونايــن" البريطانيــة.

كمية قليلة من الشكوالته يومياً تحمي من هذه األمراض
ــب  ــز صحــة القل ــك تعزي ــم، لكــن يمكن ــاة حــول العال ــب هــي الســبب الرئيســي للوف ــراض القل أم
والشــرايين بــأكل القليــل مــن الشــوكوالتة الداكنــة 
مضــادات  الداكنــة  الشــوكوالتة  توفــر  يــوم.  كل 
والعيــون،  القلــب  تحمــي  وااللتهابــات  لألكســدة 
ــن الســكري وتســاعد  ــي م ــا تحم ــب أنه ــى جان إل

ــوزن. ــط ال ــى ضب عل
ــة  ــأكل لوحــًا مــن الشــوكوالتة الداكن ــا ت وعندم
مضــادات  مــن  ملــغ   319 علــى  يحصــل جســمك 
ــة التــي تُعــرف باســم "فافونويــد،  األكســدة القوي

والتــي تســاعد علــى الوقايــة مــن االلتهابــات ومضاعفاتهــا مثــل أمــراض القلــب والســكري.
وقــد وجــدت دراســة نُشــرت فــي مجلــة "جامــا" الطبيــة أن اإلبصــار يتحسّــن بعــد ســاعتين مــن 
أكل الشــوكوالتة الداكنــة. وأظهــرت دراســة أجريــت فــي جامعــة كينجســتون البريطانيــة أن تنــاول 

ــن. ــي للرياضيي ــن األداء البدن ــة يحس ــوكوالتة الداكن الش
ــارة الطبيــب بوصــف الشــوكوالتة كــدواء؟ هــذا مــا  ــل يمكــن أن يأتــي يــوم تنتهــي فيــه زي إذن، هل
ــن  ــن اســتفادة الجســم م ــة يحســن م ــه دراســة أخــرى وجــدت أن أكل الشــوكوالتة الداكن بشــرت ب
األنســولين، وبالتالــي الوقايــة مــن الســكري علــى الرغــم مــن احتــواء الشــوكوالتة علــى ســكر ودهــون.
ــا الدمــاغ مــن  ــة علــى أن مضــادات األكســدة التــي توفرهــا الشــوكوالتة تحمــي خاي كمــا تــود أدل

الخــرف والزهايمــر.

االثنين 9 شعبان، 1440 هـ ق  26 فروردين 1398 هـ ش،  15 نيسان 2019م العدد )10105( السنة التاسعة والثاثون

أحــرز ســتيفن كــوري 38 نقطــة واســتحوذ علــى 
15 كــرة مرتــدة فــي أداء تاريخــي الليلــة الماضيــة ليقود 
جولــدن ســتيت وريــورز الفتتــاح مشــوار دفاعــه عــن 
لقــب دوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن بالفــوز 
121-104 علــى لــوس أنجليــس كليبــرز فــي الجولــة 

األولــى لــألدوار اإلقصائيــة فــي القســم الغربــي.
التــي  السلســلة  فــي  الثانيــة  المبــاراة  وتقــام 

ــات  ــي ســبع مباري ــى أســاس األفضــل ف تحســم عل
صاحــب  وريــورز،  ســيلعب  حيــث  االثنيــن  اليــوم 
ــرة أخــرى. ــه م ــى ملعب ــرب، عل ــي الغ ــز األول ف المرك

وشــهدت المبــاراة خــروج كل مــن كيفــن دورانــت 
كليبــرز  العــب  بيفرلــي  وباتريــك  وريــورز  العــب 
لحصولهمــا علــى ثانــي مخالفــة فنيــة بســبب مشــادة 

لفظيــة بينهمــا فــي الربــع األخيــر.

بيــن  مــن  ثاثيــة  رميــات   8 كــوري  وســجل 
القياســي  الرقــم  ليتجــاوز  اللقــاء  فــي   38 نقاطــه 
المســجل   )385( اإلقصائيــة  األدوار  فــي  للثاثيــات 

أليــن. راي  باســم 
وتألــق دريمونــد جريــن علــى نحــو مفاجــئ فــي 
الهجــوم وســجل 17 نقطــة واســتحوذ علــى ســبع 
ــاعد  ــمة ليس ــرات حاس ــبع ك ــرر س ــدة وم ــرات مرت ك

وريــورز علــى الفــوز بمباراتــه األولــى فــي الجولــة 
االفتتاحيــة لــألدوار اإلقصائيــة للموســم الســادس 

علــى التوالــي.
وأحــرز مونتريــزل هاريــل 26 نقطــة ولــو وليامــز 25 
نقطــة مــع كليبــرز الــذي كان آخــر فريــق فــي القســم 
الغربــي يهــزم وريــورز فــي مواجهــة بــاألدوار اإلقصائيــة 

عــام 2014.

وريورز يستهل األدوار اإلقصائية بانتصار على كليبرز


