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منتخبنا يتوج ببطولة الكاراتيه الدولية في تشيلي
منتخبنــا  تــوج 
للكاراتيــه  الوطنــي 
ــه«  ــة »ســيرياس آي ببطول
تشــيلي  فــي  الدوليــة 
ميداليــات   5 بحصــده 
ذهبيــة وبرونزيــة واحــدة.
جــاء ذلــك فــي ختــام 
المرحلــة االولــى للــدوري 
العالمــي الممتــاز للكاراتيــه 
فــي  آيــه«  »ســيرياس 
العــام 2020 والتــي جــرت في 

العاصمــة التشــيلية ســانتياغو واختتمــت يــوم االحــد بمشــاركة 466 العبــا مــن 65 دولــة.
وشــارك العبــو والعبــات الكاراتيــه مــن ايــران الذيــن يمتلكــون النقــاط الالزمــة فــي تصنيــف االتحــاد 

الدولــي للكاراتيــه للمنافســة علــى حجــز بطاقــة التاهــل الــى اولمبيــاد طوكيــو.
وفي ختام المنافسات حصد منتخبنا الوطني للرجال والسيدات 5 ميداليات ذهبية و 1 برونزية.

وحصــد الميداليــات الذهبيــة اليــران كل مــن: بهمــن عســكري وذبيــح اهلل بورشــيب وســجاد كنــج زادة 
والالعبتيــن »رزيتــا علــي بــور« و«حميــدة عبــاس علــي«، فيمــا نــال صالــح أبــاذري البرونزيــة.

وحلــت تركيــا فــي المركــز الثانــي بحصولهــا علــى 4 ميداليــات ذهبيــة و 3 فضيــة و 5 برونزيــة ومــن ثــم 
جــاءت ايطاليــا فــي المركــز الثالــث بنيلهــا 2 ذهبيــة و 1 فضيــة.

ومــن المقــرر أن يتوجــه منتخبنــا الوطنــي للكاراتيــه الــى فرنســا للمشــاركة فــي معســكر تدريــب 
مشــترك وخــوض منافســات الــدوري العالمــي فــي باريــس.

ريال مدريد يتوج بطال لكأس السوبر اإلسباني
نجــح ريــال مدريــد فــي الفــوز ببطولــة كأس الســوبر اإلســباني للمــرة الحاديــة عشــر فــي تاريخــه، عقــب 
فــوزه 4 / 1 علــى أتلتيكــو 
المبــاراة  فــي  مدريــد 

للمســابقة. النهائيــة 
فــاز ريــال مدريــد علــى 
العاصمــة  فــي  غريمــه 
 1-4 مدريــد  أتليتيكــو 
ــح ليحــرز  ــركالت الترجي ب
األولــى  النســخة  لقــب 
الســوبر  كأس  مــن 
القــدم  لكــرة  اإلســبانية 
فــي  الجديــد  بشــكلها 
الســعودية بعــد التعــادل بــدون أهــداف عقــب وقــت إضافــي فــي مبــاراة متوتــرة األحــد )12 كانــون الثانــي/

ينايــر 2020(. وســجل القائــد ســيرجيو رامــوس ركلــة الترجيــح الرابعــة الحاســمة لصالــح ريــال مدريــد بعدمــا 
نفــذ دانــي كاربخــال ورودريجــو جويــش ولــوكا مودريتــش محاوالتهــم بنجــاح بينمــا فشــل ســاؤول نيجيــز 

ألتليتيكــو. التســجيل  فــي  بارتــي  وتومــاس 
وكان يــان أوبــالك حــارس أتليتيكــو وتيبــو كورتــوا نظيــره فــي ريــال مدريــد األكثــر تألقــًا فــي 90 دقيقــة 
شــابها الحــذر ممــا أدى للجــوء إلــى وقــت إضافــي للمــرة الخامســة علــى التوالــي فــي المباريــات النهائيــة 
بيــن غريمــي مدريــد منــذ 2013. وُطــرد فيدريكــو بالبيــردي العــب وســط ريــال مدريــد فــي الدقيقــة 115 بســبب 
عرقلــة ألفــارو موراتــا لكــن فريــق المــدرب زيــن الديــن زيــدان صمــد خــالل الدقائــق األخيــرة وحافــظ علــى 
تماســكه فــي ركالت الترجيــح. وبهــذه النتيجــة تــوج ريــال مدريــد للمــرة 11 بطــاًل لــكأس الســوبر اإلســبانية. 

وفــاز فيديريكــو فالفيــردي، العــب ريــال مدريــد، بجائــزة أفضــل العــب فــي البطولــة. 

يوفنتوس يعتلي قمة الكالتشيو بإسقاط روما
يوفنتــوس  حقــق 
فــوزًا صعبًــا علــى مضيفــه 
ملعــب  فــي   ،)1-2( رومــا 
األحــد،  األوليمبيكــو، 
ضمــن الجولــة الـــ19 مــن 

اإليطالــي. الــدوري 
ميريــح  وأحــرز 
وكريســتيانو  ديميــرال 
رونالــدو هدفــي يوفنتــوس 
ضربــة  مــن  ق10  )ق3، 
ســجل  فيمــا  جــزاء(، 

جــزاء(. ضربــة  مــن  )ق68  الوحيــد  رومــا  هــدف  بيروتــي  دييجــو 
وبذلــك، انفــرد يوفنتــوس بصــدارة جــدول ترتيــب الكالتشــيو، برصيــد 48 نقطــة، بفــارق نقطتيــن عــن 

أقــرب منافســيه إنتــر ميــالن )46(، فيمــا تجمــد رومــا عنــد 35 نقطــة، بالمركــز الخامــس.
وكشــف نــادي رومــا، عــن تفاصيــل اإلصابــة التــي تعــرض لهــا نيكولــو زانيولــو، العــب وســط الفريــق، 

ــة 19 مــن الــدوري اإليطالــي.   خــالل مواجهــة يوفنتــوس، بالجول
وأصيــب زانيولــو فــي الدقيقــة 32 مــن اللقــاء، بعــد تدخــل قــوي مــن ماتيــاس دي ليخــت، مدافــع 

يوفنتــوس، خــرج علــى إثرهــا نجــم الذئــاب مــن اللقــاء.
وأكــد رومــا فــي بيــان عبــر حســابه الرســمي بموقــع تويتــر، أن »زانيولــو خضــع لفحوصــات طبيــة أكــدت 
إصابتــه بتمــزق فــي الربــاط الصليبــي األمامــي بركبتــه اليمنــى إلــى جانــب بعــض األضــرار التــي لحقــت 

بالغضــروف الهاللــي«.
وأشــار النــادي إلــى أن زانيولــو ســيخضع لعمليــة جراحيــة، فيمــا لــم يكشــف النــادي عــن مــدة غيــاب 

الالعــب عــن المباريــات بعــد.

ليلة تاريخية ألجويرو في البريميرليج
ــي  ــداف ف ــرو، مهاجــم مانشســتر ســيتي، 3 أه ــي ســيرجيو أجوي ســجل األرجنتين
ــاز. ــزي الممت ــدوري اإلنجلي ــة 22 لل ــات الجول ــال، األحــد، ضمــن مباري شــباك أســتون في

ــه  ــال 6-1، وســجل األزرق الســماوي أهداف ــى أســتون في ــاز مانشســتر ســيتي عل وف
عبــر ســيرجيو أجويــرو )هاتريــك(، ريــاض محــرز )هدفــان(، وجابرييــل جيســوس )هــدف(.
 5 أفضــل  لقائمــة  انضــم  أجويــرو  فــإن  ســبورتس«،  »ســكاي  شــبكة  وبحســب 
هدافيــن فــي تاريــخ البريميرليــج، بعدمــا ســجل هدفــه رقــم 175 فــي مســيرته بالبطولــة 

اإلنجليزيــة.
ويتصــدر القائمــة، آالن شــيرار برصيــد 260 هدفــا، ثــم وايــن رونــي 208 أهــداف، أنــدي 

كــول 187 هدفــا، فرانــك المبــارد 177 هدفــا، وســيرجيو أجويــرو 176 هدفــا.
ــد مــن خــارج  ــرو هــو الالعــب الوحي ــى أن أجوي ــا«، فقــد أشــارت إل أمــا شــبكة »أوبت

ــد مــن األهــداف. ــذا الرصي ــذي وصــل له ــا العظمــى ال بريطاني
وقالــت الشــبكة نفســها، إن أجويــرو بــات الالعــب األكثــر تســجيال للثالثيــات فــي 

ــا علــى آالن شــيرار. تاريــخ البريميرليــج، بواقــع )12 هاتريــك(، متفوق

رسميا.. كل محمدي مدربا لبرسبوليس طهران
نــادي  أعلــن 
طهــران  برســبوليس 
بالــدوري  المنافــس 
القــدم،  لكــرة  الممتــاز 
عــن تعييــن "يحيــى كل 
محمــدي" مدربــا للفريــق 
لألرجنتينــي  خلفــا 
كالديــرون. غابرييــل 
ومــن المقــرر أن يوقــع 
المــدرب االيرانــي، العقــد 
الــذي  برســبوليس  مــع 

ــه كل محمــدي. ــر عــن مدرب ــي االخي ــع "شــهر خــودرو"  مــن اجــل تخل ــة م ــدوره مفاوضــات حثيث أجــرى ب
ــة السادســة  يشــار الــى أن برســبوليس يتصــدر الــدوري االيرانــي برصيــد 34 نقطــة مــع نهايــة الجول

عشــرة مــن المســابقة.

إلغاء المرحلة الثامنة من رالي داكار
أعلنــت اللجنــة المنظمــة لرالــي داكار إلغــاء المرحلــة الثامنــة مــن الســباق فــي فئتــي الدراجــات الناريــة 
رباعيــة  والدراجــات 
الدفــع، وذلــك عقــب وفــاة 
بــدرو  البرتغالــي  الــدراج 
األحــد  جونســالفيس، 
خــالل المرحلــة الســابعة 
الــذي  الرالــي  مــن 
الســعودية  تســتضيفه 

األولــى. للمــرة 
فــي  اللجنــة  وقالــت 
ــاء  ــرار اإللغ ــا إن ق ــان له بي
لأللــم  احترامــا  "جــاء 
وللحالــة النفســية الســيئة للدراجيــن الذيــن فقــدوا لتوهــم صديقــا لهــم"، الســيما وأن الســائق الــذي توفــي 

زمالئــه. جميــع  باحتــرام  ويحظــى  محبوبــا،  كان  عامــا،   40 عمــر  عــن 
واتخــذ القــرار عقــب اجتمــاع بيــن إدارة الســباق، والفــرق المشــاركة، الســيما وأن جميــع الدراجيــن 

ــادث. ــذا الح ــة به ــن للغاي متأثري
ووقــع حــادث جونســالفيس بعــد انقضــاء 276 كلــم مــن المرحلــة األطــول فــي رالــي داكار، والبالــغ إجمالــي 

طولهــا 546 كلم.
وتعــرض صاحــب الـــ41 عامــا لســقوط قــوي، حيــث وجــده األطبــاء لحظــة وصولهــم فاقــدا للوعــي، وقلبــه 

متوقــف.
وبعــد محاولــة إنعــاش القلــب مــرة أخــرى فــي مــكان الحــادث، تــم نقلــه للمستشــفى بمحافظــة األفــالج 

)الريــاض(، ولكنــه كان قــد فــارق الحيــاة.
وكانــت اللجنــة المنظمــة قــد أعلنــت تتويــج الــدراج األرجنتينــي كيفيــن بينافيديــس بالمرحلــة الســابعة 
ــه  ــه زميل ــذي أســعف في ــدر ال ــت المه ــه الوق ــد أن أهدت ــك بع ــة، وذل ــة الدراجــات الناري ــي فئ ــي ف مــن الرال

جونســالفيس )فريــق هيــرو( لحظــة وقــوع الحــادث.
وكان دراج فريــق هونــدا األســرع خــالل األجــزاء األولــى مــن المرحلــة، حتــى وجــد زميلــه جونســالفيس 
مصابــا ليتوقــف مــن أجــل إســعافه، وهــو نفــس األمــر الــذي فعلــه األســترالي توبــي برايــس، والســلوفاكي 

ســتيفان ســفيتكو، ثنائــي فريــق )كيــه تــي إم(.
وكان اإلســباني خــوان باريــدا )فريــق هونــدا( هــو الفائــز المؤقــت بهــذه المرحلــة، إال أن اللجنــة المنظمــة 
ــزال األمريكــي ريكــي  ــا ال ي ــة، بين أعــادت حســاب التوقيــت مــرة أخــرى، لتمنــح بينافيديــس لقــب المرحل

برابيــك يتصــدر الترتيــب العــام.
وتحتضــن الســعودية للمــرة األولــى رالــي داكار خــالل الفتــرة مــن 5 وحتــى 17 يناير/كانــون ثــان الجــاري، 

ويقــام علــى 12 مرحلــة بإجمالــي 8 آالف كلــم مــن مدينــة جــدة حتــى منطقــة القديــة.

سبيرز يعبر رابتورز في دوري السلة األمريكي
ــاز 105-104 علــى تورونتــو رابتــورز فــي  انتفــض ســان أنطونيــو ســبيرز بعــد التأخــر بفــارق 18 نقطــة وف

ــروزان مســاء األحــد. ــق ديمــار دي دوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن، بفضــل تأل
وســجل ديــروزان 25 نقطــة، منهــا 22 نقطــة فــي النصــف الثانــي، لينجــح بذلــك فــي تســجيل عشــرين 

نقطــة علــى األقــل فــي 11 مبــاراة متتاليــة.
ومنــح ماركــو بلينيلــي التقــدم لســبيرز بعــد رميــة ثالثيــة فــي الثوانــي األخيــرة ثــم اتســع الفــارق إلــى 
أربــع نقــاط قبــل أن يقلــص كايــل لــوري الفــارق إلــى نقطــة واحــدة بعــد رميــة ثالثيــة قبــل خمــس ثــوان 

مــن النهايــة.
وأهــدر الماركــوس ألدريــدج العــب ســبيرز رميتيــن حرتيــن قبــل أربــع ثــوان مــن النهايــة، لكــن باســكال 
ســياكام العــب رابتــورز أضــاع رميــة ثالثيــة كانــت يمكــن أن تمنــح الفــوز لحامــل اللقــب فــي الثانيــة األخيــرة.
وحقــق ســيرج إيبــاكا العــب رابتــورز رقميــن مزدوجيــن للمــرة الثامنــة هــذا الموســم حيــث ســجل 21 

نقطــة واســتحوذ علــى 14 كــرة مرتــدة.
وعــاد ســياكام ونورمــان بــاول إلــى تشــكيلة رابتــورز بعــد غيــاب كل العــب عــن 11 مبــاراة بســبب اإلصابــة. 

وخــالل تلــك الفتــرة فــاز حامــل اللقــب ســت مــرات مقابــل الهزيمــة فــي خمــس مباريات.
وتقــدم رابتــورز بفــارق 18 نقطــة فــي الربــع الثالــث وبــدأ الربــع األخيــر بالتفــوق بفــارق 13 نقطــة لكــن 

ســبيرز ســجل 17 نقطــة متتاليــة ليحقــق الفــوز.

إريكسن يوافق على اللعب إلنتر ميالن
الدنماركــي  وافــق 
إريكســن  كريســتيان 
توتنهــام  وســط  العــب 
ــال  ــى االنتق هوتســبير، عل
إلــى إنتــر ميــالن خــالل 
الشــتوي  الميركاتــو 

ري. لجــا ا
لصحيفــة  ووفًقــا 
ــو ســبورت"  ــا ديلل "الجازيت
اإليطالــي، فــإن إريكســن 
ــر  ــع مســؤولي إنت ــق م اتف

ــان الجــاري. ــون ث ــدأ مــن يناير/كان ــد ألربعــة مواســم ونصــف، ويب ــذي يمت ــد ال ــى شــروط العق ميــالن عل
وأشــارت إلــى أن إريكســن اضطــر لخفــض راتبــه مــن 8.5 إلــى 6.5 مليــون جنيــه إســترليني، لتســهيل 

مهمــة انتقالــه إلــى إنتــر ميــالن خــالل الميركاتــو الشــتوي الجــاري.
وأوضحــت أن مــا ينقــص الصفقــة فقــط هــو االتفــاق بيــن إنتــر ميــالن وتوتنهــام هوتســبير، ال ســيما وأن 

األخيــر يطلــب الحصــول علــى 17 مليــون جنيــه إســترليني.
يذكــر أن عقــد إريكســن مــع توتنهــام ينتهــي فــي الصيــف المقبــل، وبالتالــي يحــق لالعــب الدنماركــي 

التوقيــع مــع أي فريــق بالمجــان بدايــة مــن الشــهر الجــاري.

7 فوائد صحية لهذا المشروب.. وهذه مكوناته
تعــد الفواكــه والخضــراوات هــي األســاس الســهل لنظــام غذائــي صحــي، وعلــى اعتبــار مســاهمتها 
فــي صحــة اإلنســان بطــرق متنوعــة، فإنــه مــن المســتحيل الحصــول مــن أيــة مــواد غذائيــة أخــرى علــى 

المكــون الغذائــي المتــاح فــي مجموعــة متنوعــة مــن الفواكــه والخضــراوات.
ــذي  ــل ال ــر الجــزر والزنجبي ــة لعصي ــد صحي ــد 7 فوائ ــة تؤك ــق علمي ــع »boldsky« حقائ ــرز موق أب
يتكــون مــن مزيــج مــن الخضــراوات واألعشــاب، ويحتــوي علــى أقــل مــن 200 ســعر حــراري )عندمــا يتــم 

تحضيــره مــن 4 ثمــار جــزر، ونحــو نصــف بوصــة مــن جــذر الزنجبيــل(.
1. يعزز الجهاز المناعي

 A يمنــح عصيــر الجــزر والزنجبيــل فوائــد العناصــر الغذائيــة المختلفــة، وذلــك ألن الفيتامينــات
وC الموجــودة فــي الجــزر تفيــد خاليــا الــدم، فــي حيــن أن خــواص الزنجبيــل المضــادة لألكســدة، 
ــة الســموم مــن الجســم، وهــي  ــي إزال ــة تســاعد ف ــا مجتمع ــد مــن المناعــة. كمــا أنه ــات تزي وااللتهاب

ــه. ــين مناعت ــرى لتحس ــة أخ طريق
وتســاعد الخصائــص المضــادة للميكروبــات المتاحــة فــي مزيــج الجــزر والزنجبيــل فــي قتــل 

البكتيريــا والفيروســات 
المســببة  الضــارة 
وبالتالــي  للعــدوى، 
الحفــاظ علــى صحــة 

اإلنســان.
مــن  الوقايــة   .2

ن طا لســر ا
تشــير الدراســات 
عصيــر  أن  إلــى 
الطــازج  الزنجبيــل 
مــن  حمايــة  يكفــل 

أنــواع مختلفــة مــن الســرطان، كمــا يمكــن للجــزر أن يقــاوم ويحمــي مــن ســرطان المبيــض، والقولــون، 
والرئــة، والثــدي وأنــواع أخــرى مــن الســرطان. ويفيــد الزنجبيــل بصفــة خاصــة فــي وقــف انتشــار الخاليــا 
الســرطانية، ولكونــه غنيــا بالمــواد المضــادة لألكســدة والمغذيــات النباتيــة، فــإن المزيــج الصحــي 
للزنجبيــل والجــزر يســاعد علــى منــع نمــو الخاليــا الجذريــة التــي تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بالســرطان.

3. السيطرة على مرض السكري
ينبغــي تنــاول عصيــر الزنجبيــل والجــزر الغنــي بمضــادات األكســدة بانتظــام للســيطرة علــى مــرض 
الســكري، وذلــك ألن الزنجبيــل يخفــض مســتوى الســكر فــي الــدم، ويحســن كفــاءة األنســولين، ويقلــل 
ــا لمرضــى الســكري، حيــث  مــن المضاعفــات المرتبطــة بمــرض الســكري. أمــا الجــزر فهــو مفيــد أيضً
إنــه عبــارة عــن خضــراوات مخفضــة لنســبة الســكر فــي الــدم، بينمــا الكاروتينــات )الصبغــات العضويــة 
التــي تنتجهــا النباتــات والطحالــب والتــي تمنحهــا اللــون المميــز( تســاعد أيضــا فــي تنظيــم مســتويات 

الســكر فــي الــدم.
4. تحسين صحة القلب

ــة  ــب واألوعي ــزز صحــة القل ــل تع ــي الجــزر والزنجبي ــر ف ــص مضــادات األكســدة والتطهي إن خصائ
الدمويــة، فضــال عــن أن البيتــا كاروتيــن، واأللفــا كاروتيــن واللوتيــن فــي الجــزر تقلــل مــن خطــر اإلصابــة 
بنوبــة قلبيــة، بينمــا يســاعد محتــواه مــن البوتاســيوم فــي خفــض ضغــط الــدم. كمــا يســاعد الزنجبيــل 

أيضًــا علــى خفــض مســتوى الكوليســترول، وينظــم ضغــط الــدم.
ووفقــا للدراســات، فــإن محتــوى الجنجــرول فــي العصيــر الصحــي يمكــن أن يخفــض ضغــط الــدم، 

ممــا قــد يقلــل بــدوره مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.
5. عالج آالم العضالت

يتميــز عصيــر الجــزر والزنجبيــل بخصائــص مضــادة لاللتهابــات، يمكــن أن تســاعد فــي تقليــل األلــم 
ووجــع العضــالت، ألنــه يخفــف االلتهــاب فــي العضــالت. وأوضحــت الدراســات أن مســتخلصات الزنجبيــل 
هــي عــالج موثــوق بــه لعــالج آالم العضــالت، وعندمــا تقتــرن بالجــزر المضــاد اللتهــاب المفاصــل وبفضــل 

فيتاميــن A والبيتــا كاروتيــن، التــي يزخــر بهــا الجــزر، فــإن هــذا العصيــر يعتبــر عالجــا فعــاال.
6. تحسين صحة البشرة

يعــد عصيــر الجــزر والزنجبيــل مزيجــا ممتــازا مــن أجــل الحصــول علــى بشــرة صحيــة، وذلــك ألن 
ــا علــى  ــد، كمــا يحتــوي الزنجبيــل أيضً الجــزر يحتــوي علــى بيتــا كاروتيــن، ممــا يحســن صحــة الجل
مضــادات األكســدة، والفيتامينــات، والمعــادن التــي تعمــل علــى تحســين نســيج البشــرة، فضــال عــن أن 

المــواد المضــادة لألكســدة تســاعد فــي إصــالح تلــف الجلــد.
7. مفيد للمرأة الحامل

تشــير الدراســات إلــى أن عصيــر الزنجبيــل والجــزر مفيــد للحوامــل ألن وجــود فيتاميــن A فــي الجــزر 
ــن داخــل الرحــم.  ــي التطــور الصحــي للجني ــا ف ــا، ممــا يســاعد أيضً ــى نمــو الخالي ــر عل ــزز بشــكل كبي يع
ــن.  ــى الجني ــر عل ــا تؤث ــة ربم ــدوى داخلي ــة بع ــع خطــر اإلصاب ــي من ــر يســاعد ف ــاول العصي ــإن تن ــك ف وكذل
وإلــى جانــب ذلــك، تحتــاج الحوامــل أيضًــا إلــى الكالســيوم بوفــرة، وهــو مــا يقدمــه عصيــر الجــزر والزنجبيــل.

لمحبي رياضة الركض.. تمارين اإلطالة ال تمنع اإلصابة
يقــول الباحثــون إن هنــاك معتقــدا راســخا وشــائعا عــن أن تماريــن التمــدد واإلطالــة للعضــالت فــي 

وضــع الثبــات تحســن مــن أداء مــن يمارســون الركــض ويقلــل خطــر تعرضهــم لإلصابــات.
لكنهــم أوضحــوا فــي بحثهــم الــذي نشــروه فــي الدوريــة البريطانيــة للطــب الرياضــي أن مــا 
يعتقــدون أنــه األصلــح هــو اإلحمــاء الجيــد الــذي يمكــن أن يســاعد فــي تحســين الركــض والتمرينــات 

ــات. ــل مــن خطــر اإلصاب ــد تقل ــي ق ــة بشــكل تدريجــي الت الرياضي
مرونة المفاصل

وأضــاف الباحثــون أن هنــاك أدلــة علــى أن اإلطالــة والتمــدد تســاعد فــي الحفــاظ علــى مرونــة 
ــنه. ــن تحس ــا ل ــي لكنه ــاألداء الرياض ــر ب ــن تض ــل ول المفاص

وقــال جيمــس ألكســندر مــن جامعــة ال تــروب فــي ملبــورن بأســتراليا، وهــو كبيــر باحثــي الدراســة، 
ــات ومــا  ــة بشــأن خطــر اإلصاب ــكار معين ــد اإللكترونــي »العــداؤون لديهــم أف ــر البري ــرز هيلــث عب لرويت

يمنعهــا وبشــأن األداء تتناقــض مــع األدلــة التــي تقدمهــا األبحــاث الحاليــة«.
وأضــاف »تلــك المعتقــدات تتســبب فــي مواصلــة العدائيــن اتبــاع اســتراتيجيات غيــر فعالــة أو 
خــالل  المثلــى  ليســت 

تمرنهــم«.
أفكار خاطئة

وألكســندر وزمالؤه في 
البحــث متخصصــون فــي 
العــالج الطبيعــي وباحثــون 
يمارســون الركــض أغلــب 
أيــام األســبوع ويعملــون مــع 
عدائيــن بقــدرات مختلفــة. 
وخــالل حديثهــم مــع هؤالء 
معهــم  ناقشــوا  العدائيــن 

ــاء. ــة وأنشــطة اإلحم ــدد واإلطال ــن التم ــط بتماري ــم المحي ــة وســوء الفه ــكار الخاطئ األف
ولتوعيــة العدائيــن بشــكل عــام صمــم الباحثــون رســما توضيحيــا لتفصيــل البيانــات 
لشــرح الفــارق بيــن المعتقــدات الســائدة والحقيقــة، ومــن بينهــا فكــرة أن التمــدد فــي وضــع 

ــة. ــل مــن خطــر اإلصاب ــات يقل الثب
وينصــح الباحثــون العدائيــن بمســاعدة أجســامهم علــى التأقلــم مــع شــدة التماريــن وزيــادة شــدة 

الركــض تدريجيــا وجلســات التدريــب التــي تتضمــن إحمــاء جيــدا.
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