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سيكسرز يواصل ترنحه بالدوري األمريكي للسلة
فيالدلفيــا  واصــل 
سيكســرز،  ســيفنتي 
التراجــع  مسلســل 
الســلة  كــرة  دوري  فــي 
للمحترفيــن  األمريكــي 
إنديانــا  أمــام  بالخســارة 
صبــاح   )101  -95( بيســرز 
لتكــون  الثالثــاء،  أمــس 
الهزيمــة السادســة للفريق 
مباريــات   8 آخــر  فــي 

بالمســابقة. خاضهــا 
وأصبــح سيكســرز مهــددًا بفقــدان المركــز الثالــث فــي جــدول مجموعــة الشــرق، الــذي يحتلــه خلــف 
ميلواكــي باكــس وميامــي هيــت، بفــارق نقطــة واحــد فقــط أمــام بوســطن ســلتيكس الــذي حقــق الفــوز 

علــى شــيكاغو بولــز )113-101( فــي لقــاء آخــر
وفــي المباريــات األخــرى، فــاز بورتالنــد تريــل بليــزرز علــى شــارلوت هورنيتــس )115-112(، ولــوس أنجليــس 

ليكــرز علــى كليفالنــد كافالييــرز )128-99(، وأورالنــدو ماجيــك علــى مضيفــه ســاكرامنتو كينجــز )112-114(.
كمــا فــاز أوكالهومــا ســيتي ثانــدر علــى مضيفــه مينيســوتا تيمبروولفــز )117-104(، ونيــو أورليانــز بيليكانــز 

علــى مضيفــه ديترويــت بيســتونز )110-117(.

سيرادوري يحرم ألونسو من أول فوز بمرحلة في رالي دكار
ــي،  ــي رال ــة ف ــه بمرحل ــوز ل ــق أول ف ــن، أن يحق ــوال 1 مرتي ــدو ألونســو، بطــل فورم كاد اإلســباني فرنان
اإلثنيــن، بعدمــا احتــل المركــز الثانــي خلــف الفرنســي ماتيــو ســيرادوري فــي المرحلــة الثامنــة التــي امتــدت 
كيلومتــرًا   477 لمســافة 
حــول وادي الدواســر فــي 

الســعودية.
اإلســباني  وشــاهد 
ســائق  ســاينز،  كارلــوس 
مينــي الفــارق الــذي يفصلــه 
فــي صــدارة الترتيــب العــام 
عــن القطــري ناصــر العطيــة 
حامــل اللقــب يتقلــص إلــى 

6 دقائــق، و40 ثانيــة.
المرحلــة  وألغيــت 
ــو جونكالفيــس، عقــب تعرضــه  ــي باول ــاة البرتغال ــى وف ــة حــدادًا عل بالنســبة لمتســابقي الدراجــات الناري

األحــد. يــوم  الســابعة  المرحلــة  فــي  لحــادث 
ويتصدر األمريكي ريكي برابيك، متسابق هوندا الترتيب متفوًقا بفارق 24 دقيقة على التشيلي بابلو كينتانيا.

وأهــدى ســيرادوري متســابق فريــق اس.ار.تــي ريســنج انتصــاره لــروح جونكالفيــس، بعــد أن أصبــح أول 
متســابق للهــواة فــي 32 عامــا يتفــوق علــى منافســيه مــن الســائقين المحترفيــن والفــرق الكبيــرة.

وتقــدم ألونســو للمركــز 13 فــي الترتيــب العــام بعــد أن أنهــى الســباق متأخــرا بأربــع دقائــق عــن 
ســيرادوري. وكان أفضــل مركــز حققــه ألونســو ســابقا فــي مرحلــة )الرابــع(.

وقال سائق تويوتا »لسوء الحظ تعرضنا لثقب في االطارات لكن المرحلة كانت رائعة إجماال«.
وفــي فئــة الشــاحنات حقــق الروســي أندريــه كارجينــوف ثالــث فــوز لــه علــى التوالــي بمرحلــة ويتفــوق 

فــي الصــدارة بفــارق 27 دقيقــة علــى أنطــون شــيبالوف زميلــه فــي فريــق كامــاز.
وسينتهي رالي في القرية القريبة من الرياض في 17 يناير/كانون ثان.

حكيمي حائر بين ريال مدريد ودورتموند
يبــدو أن أشــرف حكيمــي، يجــد صعوبــة كبيــرة فــي حســم مســتقبله الكــروي، فقــد فتــح الدولــي 
المغربــي البــاب أمــام كل االحتمــاالت الممكنــة فــي نهايــة الموســم الحالــي، الســيما وأن أكثــر مــن فريــق 

ــر الواعــد. ــى خدمــات الظهي ــي الحصــول عل ــر، يرغــب ف ــي كبي أوروب
تصريحــات  ففــي 
»شــبورت«  موقــع  نقلهــا 
أشــرف  قــال  األلمانــي، 
حكيمــي: »قلبــي منقســم 
مدريــد  ريــال  بيــن 
دورتمونــد«. وبوروســيا 
وأضــاف: »مــا أســتطيع 
ســعيد  أننــي  هــو  قولــه 
مــع  لتواجــدي  جــدًا 
بوروســيا دورتمونــد. إننــي 
شــديدة«. براحــة  أشــعر 

وواصــل الدولــي المغربــي: »فــي النهايــة يجــب أن أقــارن بيــن إيجابيــات اللعــب فــي بوروســيا دورتمونــد 
وكذلــك مــا ينتظرنــي فــي ريــال مدريــد«.

يشــار إلــى أن أشــرف حكيمــي، يلعــب فــي بوروســيا دورتمونــد معــارًا مــن ريــال مدريــد. وتنتهــي مــدة 
اإلعــارة نهايــة الموســم الحالــي.

كلوب: نجوم ليفربول يغضبون مني
مــن المعــروف أن مــدرب ليفربــول يورجــن كلــوب، يتمتــع بقــدرة كبيــرة علــى كســب حــب العبيــه فــي 
فتــرة وجيــزة للغايــة، ففــي أكثــر مــن تجربــة كرويــة مختلفــة أثبــت األلمانــي أنــه يفهــم نفســية الالعبيــن 

بشــكل جيــد، ويســاعدهم علــى التأقلــم مــع ضغــوط الســاحرة المســتديرة.
ورغــم قــدرات المــدرب األلمانــي الكبيــرة، إاّل أنــه يثيــر بيــن الفينــة واألخــرى غضــب نجــوم ليفربــول 

بســبب تصرفاتــه فــي الملعــب.
ــن  ــد أن الالعبي ــوب »مــن المؤك ــال كل ــة، ق ــة »إكســبريس« البريطاني ــا صحيف ــي تصريحــات نقلته فف

ــة التــي أفعلهــا«. ــًا ألننــي أصــرخ عليهــم بالطريق يغضبــون منــي أحيان
وأضاف أن صراخه على الالعبين ال يتم دائمًا استقباله بشكل جيد من طرف الالعبين.

وتابــع مــدرب »الريــدز«: »لقــد قلتهــا مــرارًا وتكــرارًا بأننــي شــخص مفعــم بالنشــاط. رغــم أننــي لســت 
نشــيطًا كمــا كنــت عندمــا كنــت أصغــر ســنًا، إاّل أننــي مــا أزال مفعمــًا بالنشــاط«.

مــن جهــة أخــرى، أكــد كلــوب أن العبــي ليفربــول تجــاوزوا التوقعــات، التــي كانــت لديــه عنــد انتقالــه 
إلــى تدريــب الفريــق ســنة 2015.

وقــال فــي هــذا الصــدد: »لــم أتوقــع مــن الالعبيــن مــا فعلنــاه فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، لقــد حاولنــا 
البنــاء علــى مــا فعلنــاه فــي العــام الماضــي واتخــاذ الخطــوة التاليــة«.

وأضــاف: »لقــد حاولنــا القيــام بذلــك خطــوة تلــو األخــرى. إنهــا طريقتنــا فــي اللعــب، ليســت لــدي فكــرة 
عــن المــدة التــي اســتغرقها األمــر«.

يشــار إلــى ليفربــول يقــدم موســمًا رائعــًا للغايــة، إذ يتصــدر »الريــدز« ترتيــب الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز 
لكــرة القــدم، بفــارق كبيــر عــن أقــرب منافســيه ومــن دون هزيمــة.

ويبــدو ليفربــول قريبــًا مــن التتويــج بلقــب الــدوري اإلنجليــزي، الغائــب عــن خزائــن الفريــق 
منــذ حوالــي 30 ســنة.

ايران تستضيف بطولة العالم للمصارعة البهلوانية بمشاركة 20 دولة
اعلــن محافــظ خراســان الشــمالية )شــمال شــرق(، ان المحافظــة تســتضيف الــدورة الثالثــة مــن البطولــة 
العالميــة للمصارعــة البهلوانيــة فــي 18 كانــون الثانــي / ينايــر الحالــي، بمشــاركة 20 دولــة مــن اســيا واوروبــا 

وافريقيا.
واضــاف "محمــد علــي 
تصريــح  فــي  شــجاعي" 
هــذه  ان  االثنيــن،  لــه 
فــي  ســتقام  المســابقات 
)مركــز  بجنــورد  مدينــة 
الشــمالية(  خراســان 
 19 مــن  الفتــرة  خــالل 
ــي /  ــون الثان لغايــة 22 كان
ايــران  بمشــاركة  ينايــر، 
الــى جانــب 20 دولــة مــن 

العالــم. ارجــاء 
واوضــح، سيشــارك مــن آســيا 12 منتخبــا، ومــن اوروبــا 7 منتخبــات، الــى جانــب منتخبيــن اثنيــن مــن 
افريقيــا؛ مبينــا ان المنافســات فــي اطــار الــدورة الثالثــة لبطولــة العالــم للمصارعــة البهلوانيــة ســيقام بصــورة 

فرديــة وجماعيــة وخــالل الفترتيــن الصباحيــة والمســائية.
كمــا لفــت محافــظ خراســان الرضويــة الــى وصــول منتخبــات مــن العــراق واوغنــدا وجمهوريــة آذربيجــان 
وطنزانيــا واندونيســيا الــى البــالد واقامــة مخيمــات فــي مدينتــي ســنندج )مركــز كردســتان – غــرب( 

ــة العالميــة. وبيرجنــد )مركــز خراســان الجنوبيــة – شــرق( للمشــاركة فــي هــذه البطول

برشلونة يقيل فالفيردي رسميا ويعلن سيتين بديال
أعلــن نــادي برشــلونة اإلســباني فــي بيــان رســمي، مســاء االثنيــن، إقالــة مدربــه إرنســتو فالفيــردي، 

وتعييــن كيكــي ســيتين خلفــا لــه حتــى صيــف 2022.
وذكــر برشــلونة فــي بيــان أنــه تــم "التوصــل الــى اتفــاق بيــن برشــلونة وإرنســتو فالفيــردي بخصــوص 
إنهــاء العقــد معــه كمــدرب 
متوجهــا  األول"،  للفريــق 
اليــه بالقــول: "شــكرا علــى 
ــا  كل شــيء إرنســتو. حظ

ســعيدا للمســتقبل".
البيــان  وأضــاف 
برشــلونة  نــادي  "توصــل 
التفــاق  وكيكــي ســيتين 
كمــدرب  معــه  للتعاقــد 
ــدم  ــرة الق ــق األول لك للفري
حتــى 30 يونيــو 2022"، علــى 
أن يعقــد مؤتمــرا صحفيــا الثالثــاء للتوقيــع علــى العقــد فــي الســاعة الواحــدة والنصــف بالتوقيــت المحلــي.

وتأتــي إطاحــة برشــلونة بفالفيــردي بعــد الهزيمــة 2-3 أمــام أتليتكــو مدريــد فــي نصــف نهائــي كأس 
الســوبر اإلســباني مســاء الخميــس، وبعــد حملــة كبيــرة مــن جماهيــر النــادي، التــي طالبــت برحيلــه، بعــد 
عــدد مــن الهزائــم "التاريخيــة"، أبرزهــا خســارة الفريــق أمــام ليفربــول بنتيجــة 0-4 الموســم الماضــي، بــدوري 

أبطــال أوروبــا، وقبلهــا بعــام أمــام رومــا بنتيجــة 0-3، فــي نفــس البطولــة.

تأجيل تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة
ــات  ــت التدريب ــاء وتوقف ــس الثالث ــس ام ــة للتن ــتراليا المفتوح ــة أس ــات بطول ــات تصفي ــت مباري تأجل

ــف. ــاب كثي ــورن بضب ــات ملب ــق الغاب ــا أحاطــت حرائ ــة الطقــس بعدم ــا بســبب ســوء حال مؤقت
وكان مــن المقــرر أن تنطلــق المباريــات الســاعة 10:00 بالتوقيــت المحلــي )23:00 بتوقيــت جرينتــش( لكنهــا 
لــم تبــدأ حتــى حوالــي الســاعة 11:30 بعدمــا قالــت هيئــة حمايــة البيئــة فــي واليــة فيكتوريــا إن حالــة الهــواء 

وصلــت لمســتويات "تنطــوي علــى خطــورة" خــالل الليــل.
وقال منظمو البطولة إن التدريبات في ملبورن بارك توقفت في الصباح أيضا.

ونشــر االتحــاد األســترالي للتنــس بيانــا قــال فيــه: "الظــروف فــي الموقــع تتحســن ونراقبهــا عــن كثــب. 
ســيتم اتخــاذ قــرارات أخــرى بعــد التشــاور مــع الفريــق الطبــي وهيئــة األرصــاد الجويــة".

ولقــي 28 شــخصا حتفهــم ونــزح اآلالف فــي األشــهر القليلــة الماضيــة بســبب الحرائــق الهائلــة 
المشــتعلة فــي أكثــر مــن 27.7 مليــون فــدان.

وأثــرت حرائــق الغابــات علــى عــدد مــن المســابقات الرياضيــة الكبــرى فــي كــرة القــدم والرجبــي 
ــس  ــى بطــوالت التن ــي أول ــن ف ــن المخــاوف بشــأن صحــة الالعبي ــواء م والكريكــت وزاد ســوء جــودة اله

ــام. ــي الع ــرى ف الكب
وحذرت هيئة حماية البيئة السكان الثالثاء وطلبت منهم البقاء داخل المنازل وإغالق النوافذ.

ــة يــوم اإلثنيــن المقبــل  ــوا إلــى ملبــورن قبــل انطــالق البطول وأبــدى عــدد مــن الالعبيــن الذيــن وصل
ــا. ــات بالمضــي قدم ــات التصفي ــد يســمحون لمباري ــن ق دهشــتهم مــن أن المنظمي

وكتبــت مانــدي مينيــال العبــة لوكســمبورج، التــي تشــارك فــي التصفيــات، فــي حســابها علــى تويتــر 
"أنــا مصدومــة مــن بــدء مباريــات التصفيــات".

وأضافت "ماذا عن صحة كل الناس الذين عليهم العمل هناك، خاصة صبية الكرات؟"
وكان مــن المقــرر أن يشــارك عــدد مــن الالعبيــن الكبــار، ومــن بينهــم ماريــا شــارابوفا المصنفــة األولــى 
علــى العالــم ســابقا، فــي بطولــة كويونــج اليــوم الثالثــاء فــي ضواحــي ملبــورن الشــرقية حيــث تــم تصنيــف 

حالــة الهــواء بأنهــا "ســيئة جــدا".
وأبــدى نوفــاك ديوكوفيتــش حامــل لقــب أســتراليا المفتوحــة قلقــه فــي وقــت ســابق هــذا الشــهر مــن 

أن يتســبب دخــان حرائــق الغابــات فــي مشــاكل صحيــة لالعبيــن.
وقــال منظمــو البطولــة األســبوع الماضــي إن اللعــب قــد يقتصــر علــى االســتادات الثالثــة المــزودة 
بســقف فــي ملبــورن بــارك باإلضافــة لثمانيــة مالعــب داخــل قاعــات إذا ســاءت جــودة الهــواء بســبب الدخــان 

لدرجــة خطيــرة.

عرض جديد يُقرب إنتر ميالن من إريكسن
اقتــرب نــادي إنتــر ميــالن، مــن حســم صفقــة 
التعاقــد مــع الدنماركــي كريســتيان إريكســن، نجــم 
ــزي، خــالل فتــرة  ــام هوتســبير اإلنجلي وســط توتنه

االنتقــاالت الشــتوية الجاريــة.
ــو ســبورت«، أن  ــا ديلل ــة »الجازيت وذكــرت صحيف
ــام  ــزوري فــي غضــون أي ــد ينضــم للنيرات إريكســن ق
قليلــة، خاصــة بعدمــا تقــدم اإلنتــر بعــرض جديــد 

ــن. ــت ممك ــي أســرع وق ــب ف ــة ضــم الالع لمحاول
وأضافــت أن إنتــر مــن أجــل ضــم إريكســن أبــدى 
اســتعداده لتقديــم عــرض بقيمــة 10 مالييــن يــورو 
باإلضافــة إلــى المكافــآت، موضحــة أن العــرض لــم 

ــورو. ــون ي ــب 20 ملي ــذي يطل ــام ال ــة توتنه ــق مــع رغب يتواف
ولفتــت الصحيفــة إلــى أنــه مــن الممكــن أن يقــرر إنتــر إدراج ماتيــاس فيتشــينو، العــب وســط الفريــق، 

ليكــون جــزءا مــن الصفقــة.

10 أعراض خطيرة لنقص فيتامين “بي 12” في الجسم
نشــر موقــع “فاكتــي هيلــث” 10 أعــراض لنقــص فيتاميــن “B12” فــي جســم اإلنســان، وهــو الفيتاميــن 
ــخ واألنســجة  ــة الم ــراء، وســالمة وظيف ــدم الحم ــا ال ــل خالي ــاء وجــودة عم ــن بق المســؤول مباشــرة ع

العصبيــة.
ومن بين أعراض نقص الفيتامين في الجسم ما يلي :

1- فقدان قوة العضالت
يــؤدي نقــص فيتاميــن “B12” إلــى تقييــد كميــة األكســجين التــي تصــل إلــى خاليــا الــدم الحمــراء، 

والتــي تؤثــر علــى قــوة العضــالت بشــكل مباشــر.
2- الشعور باإلعياء

يشــعر الشــخص بالتعــب الذهنــي والبدنــي المتكــرر، بغــض النظــر عــن مقــدار النــوم الــذي يحصــل 
عليــه الشــخص، إذا كان الفــرد يحصــل علــى 8 ســاعات كاملــة وتظهــر عليــه عالمــات التعــب، فــإن نقــص 

الفيتاميــن قــد يكــون الســبب فــي ذلــك.
3- النسيان وفقدان الذاكرة

إذا كنــت تشــعر بحالــة دائمــة مــن النســيان وفقــدان القــدرة علــى التذكــر، فمــن الضــروري مراجعــة 
الطبيــب المختــص وفحــص الــدم لمعرفــة نســبة فيتاميــن “B12” فــي الجســم.

4- الشعور بالوخز أو الشحنات في الجسم
مــن المؤشــرات المبكــرة لنقــص فيتامينــا “B12” لشــعور بالشــحنات الكهربائيــة عبــر الجســم، أو 
الشــعور بالوخــز، يصــف النــاس هــذا الشــعور أنــه يأتــي مــن الجلــوس علــى قــدم واحــدة أو علــى ذراع 

واحــدة لفتــرة طويلــة جــدًا “النمــل”.
5- شحوب البشرة

نقــص األوكســجين فــي الجســم يمكــن أن يــؤدي إلــى شــحوب فــي البشــرة، وذهــاب اللــون الــوردي 
الــذي يميــز بشــرة اإلنســان، وفقدانهــا رونقهــا وجمالهــا، وهــذا بســبب ضعــف الخاليــا الحمــراء وتفككهــا 

بســهولة، وهــي حالــة مشــابهة لليرقــان.
6- الدوار أو الدوخة

يمكــن أن يكــون الشــعور بالــدوار دون ســبب عالمــة تحذيــر مبكــر لنقــص فيتاميــن “B12” ويالحــظ 
معظــم النــاس هــذه األعــراض خاصــًة عنــد الجلــوس بســرعة كبيــرة، أو عنــد الصعــود علــى الــدرج، غالبــا 

مــا يفســر ســبب الدوخــة إلــى قصــور ونقــص كبيــر فــي الفيتاميــن خصوصــا عنــد كبــار الســن.
7- القلق واألرق

يعتبــر فيتاميــن “B12” مــن أهــم العناصــر للصحــة العقليــة الســليمة، ونقــص الفيتاميــن قــد يســبب 
القلــق االكتئــاب بدرجــات متفاوتــه، حيــث يشــعر بهــا كثيــر مــن النــاس لكنهــم ال يدركــون أن ســببها 

الرئيســي يكــون بالنقــص الحــاد بكميــة الفيتاميــن.
8- تغييرات في شكل اللسان

جميــع األشــخاص األصحــاء لديهــم نتــوءات صغيــرة علــى ســطح اللســان، تســمى الحليمــات، وقــد 
يالحــظ المرضــى الذيــن يعانــون مــن نقــص فيتاميــن “B12” أن هــذه الحليمــات تتالشــى.

ويصيــب اللســان نــوع مــن االلتهــاب، ويترافــق نقــص الفيتاميــن أيضــا مــع حالــة جفــاف بالجانــب 
الخلفــي مــن اللســان أو إحســاس مشــابه للحــرق.

9- تغيرات وضعف في الرؤية
قــد يعانــي المرضــى الذيــن يعانــون مــن نقــص فيتاميــن “B12” مــن مشــاكل فــي الرؤيــة بمــا فــي 
ذلــك مشــاهدة البقــع أو “ومضــات” فــي مجــال الرؤيــة، أو الرؤيــة الضبابيــة والظــالل المحيطــة والرؤيــة 

المزدوجــة.
10- فقدان الوزن

ــدم  ــان وع ــي اللس ــة ف ــات الذوقي ــل الحليم ــدان عم ــا فق ــابقة وخصوص ــل الس ــل العوام ــر مجم تؤث
ــاول الطعــام وفقــدان الشــهية مــا يســبب انخفاضــا  ــة الفــرض بتن اإلســاس بالتــذوق إلــى انفــاض رغب

ــك. ــف ذل ــة خل ــة األســباب الحقيقي ــن دون معرف ــي م ــوزن بشــكل دراماتيك بال

هل يتوقف القلب أثناء العطاس؟
العطــس هــو خــروج ال إرادي ومتشــنج للهــواء مــن الرئتيــن عبــر األنــف والفــم، وهــي حركــة مفيــدة 
لإلنســان ألنهــا تمكــن الجســم مــن التخلــص مــن الجســيمات الدخيلــة والمــواد المثيــرة للحساســية 
عبــر األنــف ومــن خــالل المخــاط األنفــي، وفقــا لتقريــر للكاتبــة كريســتينا روداكوفــا فــي موقــع "آف.بــي" 

الروســي.
وهنــاك العديــد مــن المــواد المثيــرة للحساســية والجزيئــات الخارجيــة الموجــودة فــي الهــواء التــي 
تســبب اإلزعــاج للغشــاء المخاطــي فــي األنــف، وهــو مــا يــؤدي إلــى العطــس ومشــاكل فــي التنفــس 

فــي الطقــس البــارد.
*كيف يحدث العطس؟

عندمــا تبــدأ الدغدغــة أو الوخــز فــي األنــف، يأخــذ اإلنســان نفســا عميقــا يمــأ رئتيــه بالهــواء، ثــم 
ترتفــع اللهــاة، ويتحــرك ظهــر اللســان ليصبــح قريبــا مــن الحنــك الصلــب، وتتقلــص العضــالت الوتريــة؛ 

ممــا يزيــد الضغــط داخــل البطــن والصــدر بســبب الزفيــر القــوي الــذي يحــدث عبــر البلعــوم.
وفــي الوقــت نفســه، يتحــرك الهــواء بســرعة 12 لتــرا فــي الثانيــة خــارج األنــف والفــم عنــد العطــس، 
مرفوقــا بقطــرات صغيــرة مــن المخــاط واللعــاب الــذي ينتشــر علــى مســافة متريــن أو ثالثــة أمتــار، وهــو 

مــا يمثــل خطــرا علــى األشــخاص المحيطيــن بــك، خاصــة إذا كنــت مصابــا بفيــروس معــد.
ــات  ــة، إال أن نســق ضرب ــوّت أي دق ــه ال يف ــل إن ــب، ب ــف القل ــى توق ــة العطــس إل ــؤدي عملي وال ت
القلــب قــد ينخفــض قليــال عنــد أخــذ نفــس عميــق، ولكــن هــذا التأثيــر طفيــف وال يظهــر علــى اإلنســان.
ويعطــس اإلنســان عنــد نتــف شــعر الحاجــب ألنــه يســهم فــي تحفيــز أعصــاب الوجــه، وقــد يعطس 
البعــض بســبب بــرودة الطقــس، أو جــراء اإلفــراط فــي الطعــام، أو حتــى عنــد اإلثــارة الجنســية. ويعتقــد 
العلمــاء أن الحالــة األخيــرة قــد تســاعد اإلنســان علــى تحســين إدراك مــادة الفرمونــات المســؤولة عــن 

االنجــذاب الجنســي بيــن الشــريكين.
ونحــو مــا بيــن 18 و35% مــن األشــخاص يعطســون عنــد التعــرض للضــوء الســاطع. وهــذه الظاهــرة 
يرثهــا الطفــل عــن أحــد والديــه، وهــي ليســت حساســية ضــد الشــمس. وحســب العلمــاء قــد يكــون 

العطــس إشــارة مــن المــخ حتــى يقــوم الجســم بتضييــق بؤبــؤ العيــن اســتجابة لكثــرة الضــوء.
والعطــس مــع إبقــاء العينيــن مفتوحتيــن ال يــؤدي لخروجهمــا مــن مكانهمــا، إذ إن هــذا األمــر يحتــاج 
لعضــالت أكثــر لدفــع العينيــن إلــى الخــارج عنــد العطــس. ومــع ذلــك، يغمــض اإلنســان عينيــه عنــد 

العطــس ألن هنــاك عصبــا يربــط العيــن واألنــف مــع المــخ، وهــو يرســل إشــارة لغلــق الجفــون.
ولكــن الســبب وراء ذلــك ال عالقــة لــه بإبقــاء العيــن فــي مكانهــا. وعلــى الرغــم مــن أن فتــح العينيــن 

أثنــاء العطــس ال يشــكل أي خطــورة، فــإن بقاءهمــا مفتوحتيــن صعــب جــدا.
وفــي العــادة، يعطــس اإلنســان مرتيــن أو بضــع مــرات، حيــث إن هــذا األمــر يتكــرر إلــى أن يتحقــق 
الهــدف منــه، وتختلــف مــدة العطــس مــن شــخص آلخــر؛ فهنــاك مــن يعطــس دائمــا مــرة واحــدة فقــط، 

والبعــض يعطســون مرتيــن متتاليتيــن، وآخــرون يعطســون أكثــر مــن عشــر مــرات متتاليــة.
*خطورة حبس العطس

ال يمكنــك غلــق أنفــك وفمــك إذا شــعرت بالرغبــة فــي العطــس، وإذا أجبــرت نفســك علــى القيــام 
بذلــك، فــإن تيــارا قويــا مــن الهــواء ســوف يندفــع نحــو األذنيــن ويمكــن أن يمــزق طبلــة األذن، ممــا قــد 

يــؤدي إلــى فقــدان الســمع.
وفــي أحســن األحــوال، قــد تصيبــك هــذه الحركــة بالــدوار، أو تضــر الحجــاب الحاجــز. كمــا أن 
الشــعيرات الدمويــة فــي العينيــن والمــخ يمكــن أن تنفجــر؛ ولهــذا الســبب، مــن األفضــل االستســالم 

ــها. ــة حبس ــدم محاول ــة وع للعطس
وهنــاك بعــض المعتقــدات والخرافــات التــي ارتبطــت بالعطــس منــذ العصــور القديمــة، حيــث كان 
اإلغريــق القدامــى يعتقــدون أن العطســة تؤكــد أن مــا قيــل مــن كالم هــو صحيــح. ولكــن فــي العصــور 
الوســطى فــي اليابــان كان األمــر علــى عكــس ذلــك، حيــث تعتبــر العطســة فاضحــة لكــذب المتحــدث.
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