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دراسة: النوم في النهار خطر 
على صحة اإلنسان

ــن  ــن، أن األشــخاص الذي ــان بالصي ــي ووه ــا ف ــوم والتكنولوجي ــة العل ــن جامع ــاء م اكتشــف علم
ــة. ــة بجلطــة دماغي ــر مــن تســع ســاعات ليــا معرضــون لإلصاب ينامــون فــي النهــار أو ينامــون ألكث
ووفقــا لمــا نشــره موقــع EurekAlert، أجــرى العلمــاء تجربــة اســتغرقت ســت ســنوات بمشــاركة 

نحــو 31 ألــف شــخص، لــم يســبق لهــم اإلصابــة بجلطــات دماغيــة أو أي مشــكات صحيــة.
وكان 8% مــن المشــتركين فــي التجربــة ينامــون 90 دقيقــة وأكثــر فــي النهــار، و24% ينامــون تســع 

ســاعات وأكثــر فــي اليــوم.
وأظهــرت التجربــة أن الذيــن أصيبــوا بالجلطــة الدماغيــة كانــوا مــن الذيــن نامــوا 7 إلــى 8 ســاعات 

بنســبة  اليــوم  فــي 
أن  حيــن  فــي   ،%23
الذيــن ينامــون ليــا 
ونهــارا ارتفعــت هــذه 

النســبة إلــى %85.
يذكــر أن العالــم 
ميخائيــل  الروســي 
بولويكتــوف، أوضــح 
ســابق  وقــت  فــي 
الطويــل  النــوم  أن 
اإلجــازات  أيــام  فــي 
التعــب  يعــوض  ال 

ألســبوع. مــدار  علــى  النــوم  وقلــة  واإلرهــاق 
وأشــار بولويكتــوف إلــى أن النــوم لفتــرة أطــول فــي أيــام العطــل، قــد يكــون ســببا لإلصابــة بأمراض 

خطيــرة مــن بينهــا الســكري وأمــراض القلــب واألوعيــة الدموية.

ماهو مرض النقرس وما أسباب اإلصابة به؟
الطبيــب،  مــع  الدوريــة  المتابعــة  تســتلزم  والتــي  المعقــدة،  األمــراض  مــن  يعــد  النقــرس 
وخــال هــذا التقريــر ســنتعرف علــى كل مــا يخــص هــذا المــرض وفقــا لموقــع " mayoclinic و
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*ما هو مرض النقرس؟

مــرض النقــرس يعــد مــن األمــراض المعقــدة مــن التهــاب المفاصــل، والشــعور باأللــم يكــون 
بشــكل مفاجــئ ويتســبب فــي الشــعور بألــم الشــديد والتــورم فــي مفاصــل الجســم واألطــراف.

*ما هي أعراض اإلصابة بمرض النقرس؟
هناك العديد من االعراض التي تشير إلي إصابة الشخص بمرض النقرس، ومنها:

-ألم شديد بمفاصل الجسم، وخاصة القدمين والركبتين.
-الشعور باالنزعاج المستمر، بسبب الشعور بألم شديد االحتمال في مفاصل الجسم.

-اإلصابة بااللتهاب في الجسم.
-تغيــر لــون األطــراف والمفاصــل إلــي أن تصــل إلــى االحمــرار، وتصبــح المفاصــل المصابــة متورمــة 

ومؤلمــة ودافئــة وحمــراء.
-ال يستطيع الشخص المصاب بالنقرس التحرك بشكل طبيعي.

*ما هي األسباب المؤدية لإلصابة بمرض النقرس؟
ــورات فــي مفاصــل الجســم، وهــذا  ــورات الي ــة بمــرض النقــرس تكــون نتيجــة لتراكــم بل اإلصاب
ــدم، وهــذا الحمــض يتســبب فــي  تكســيره  ــي ال ــض اليوريــك ف يتســبب فــي ارتفــاع نســبة حم

لجزيئــات البيوريــن.
*ما هي األطعمة الممنوعة علي مرضي النقرس؟

هناك العديد من األطعمة التي تزيد من أعراض اإلصابة بمرض النقرس، ومنها:
-اللحوم الحمراء.

-الكبدة.
-األطعمة البحرية كاألسماك.
-المشروبات الغنية بالسكر.

*ما هي األشياء التي يجب التخلي عنها لمرضى النقرس؟
-زيــادة الــوزن والســمنة تعــد مــن أبــرز األســباب التــي تزيــد مــن فــرص اإلصابــة بالنقــرس، ولــذا 

يجــب التخلــص مــن هــذا الــوزن الزائــد.
-مرضى ارتفاع نسبة ضغط الدم، أكثر عرضة لإلصابة بمرض النقرس.

-مرضى السكر أكثر عرضة لإلصابة بمرض النقرس.
-كما أن مرض الكلى.

-والتاريخ المرضي للعائلة له دور كبير في اإلصابة بمرض النقرس.
ما هي الفحوصات الازمة لمرض النقرس؟

هناك بعض الفحوصات الازمة الخاصة بمرضى النقرس، ومنها:
-اختبار سائل المفاصل.

-فحص الدم لقياس حمض اليوريك والكرياتينين في الدم.
-الخضوع ألشعة السينية لمعرفة مشكلة التهاب المفاصل.

-الموجات فوق الصوتية على المفاصل.
*ما هي طرق عاج مرض النقرس؟

األوديــة هــي العــاج األمثــل لمرضــى النقــرس، وهــذه األدويــة للتخلــص مــن نوبــات األلــم 
الشــديدة والتقليــل مــن اإلصابــة بهــا مــرة أخــري، وهــي أدويــة مضــادة لالتهابــات.

تأثير ارتفاع السكر بالدم على حاسة السمع
حســمت نتائــج دراســة جديــدة الجــدل حــول احتمــال تأثيــر ارتفــاع الســكر بالــدم علــى 
األذنيــن، وتوصلــت إلــى أن اإلصابــة بالســكري تضاعــف احتمــاالت التعــرّض لمشــاكل 
فــي الســمع. وتتدهــور قــدرات االســتماع ببــطء لــدى المصــاب بالســكري بحيــث ال يشــعر 

بالتغيــر أثنــاء حدوثــه.
وبحســب الدراســة التــي نُشــرت فــي "جورنــال أنالــس أوف إنترنــال ميديســن"، ترتفــع احتمــاالت 
ــة،  ــه بنســبة 30 بالمائ ــة "مــا قبــل الســكري" لدي التدهــور فــي الســمع لــدى مــن تــم تشــخيص حال

بينمــا تتضاعــف المخاطــر التــي تهــدد الســمع بعــد تشــخيص الســكري.
ويحــدث تدهــور وفقــدان الســمع لــدى المصــاب بالســكري نتيجــة تلــف العصــب الســمعي فــي 
ــمع  ــف الس ــمّى ضع ــي تُس ــة الت ــي الحال ــدم، وه ــكر بال ــاع الس ــرار ارتف ــبب تك ــة بس األذن الداخلي

ــي. الحســي العصب
ونصحــت نتائــج الدراســة أي مصــاب بالســكري يشــكو مــن أنــه يســمع الصــوت مــن دون أن يفهــم 

المعنــى بزيــارة أخصائــي فــي األذن لفحــص قدرات الســمع.
ويمكــن أن تحــل الوســائل المســاعدة علــى الســمع المشــكلة، او فــي حالــة فقــدان الســمع بشــكل 
كبيــر قــد يتــم زرع جهــاز إلكترونــي يقــوم بتخطــي الجــزء التالــي مــن العصــب الســمعي، ليتــم توصيــل 

اإلشــارات الســمعية إلــى الدمــاغ.
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سباهان اصفهان يسحق العين باربعة اهداف 
في عقر داره بدوري أبطال اسيا

تعــرض فريــق العيــن اإلماراتــي لخســارة فادحــة علــى أرضــه ووســط جمهــوره فــي افتتــاح مشــواره فــي 
دوري أبطــال آســيا أمــام نظيــره ســباهان أصفهــان اإليرانــي 0-4، خــال المبــاراة التــي جمعــت الفريقيــن علــى 

أرضيــة ملعــب »هــزاع بــن زايــد«، ضمــن منافســات الجولــة األولــى مــن دور المجموعــات
وتقــدم محمــد محيــي 
بالهــدف األول مــن عرضيــة 
جميلــة جــاءت مــن الجهــة 
لتســكن  برأســه  اليســرى، 
عيســى  خالــد  شــباك 
لتنتهــى   ،38 الدقيقــة  فــي 
أحــداث الشــوط األول بتقــدم 

نظيــف. بهــدف  ســباهان 
الشــوط  بدايــة  وفــي 
فــي  وتحديــدًا  الثانــي 
الدقيقــة 46 ســجل كيــروس 
الثانــي  فيــراز  ســواريس 

للفريــق اإليرانــي، وفــي الدقيقــة 52 ســجل ســوروش رافعــي الثالــث، قبــل أن يختتــم محمــد طيبــي الهــدف الرابــع 
فــي شــباك العيــن مــع حلــول الدقيقــة 78 مــن عمــر اللقــاء.

ويتواجد سباهان اصفهان في المجموعة الرابعة برفقة أندية العين االماراتي والنصر، والسد القطري .

الدحيل يحقق فوزا مهما على برسبوليس 
في دوري ابطال آسيا

بــدأ الدحيــل القطــري مشــواره بــدوري أبطــال آســيا بانتصــار هــام علــى منافســه القــوي برســبوليس اإليرانــي 
ــي الدوحــة  ــاء ف ــر الثاث 2-صف
األولــى مــن  الجولــة  ضمــن 
منافســات المجموعــة الثالثــة.

للدحيــل  وســجل 
الكرواتــي ماريــو ماندزوكيتــش 
)5( والبرازيلــي إدميلســون )13(.

فــي  الدحيــل  ونجــح 
ممــا  المبكــر  التقــدم 
ســاعده فــي إربــاك أوراق 
منافســه وخططــه، وجــاء 
الهــدف األول مــن عرضيــة 
مــن اليســار مررهــا المعــز 

اليســرى. الزاويــة  أعلــى  فــي  ســددها  ماندزوكيتــش  رأس  علــى  وصلــت  علــى 
ــري )9(،  ــن لرأســية محمــد نذي ــود أمي ــوال تصــدي الحــارس كل ــادل ل ــدرك التع وكاد برســبوليس أن ي
لكــن الدحيــل نجــح بعدهــا بأربــع دقائــق مــن زيــادة معانــاة برســبوليس بالهــدف الثانــي مــن كــرة مررهــا 
الكــوري الشــمالي كوانــغ ســونغ إلــى إدميلســون توغــل داخــل المنطقــة وســدد الكــرة أرضيــة داخــل الشــباك.

ــي لكــن دون  ــة الشــوط الثان ــع بداي ــات اللعــب م ــى مجري ــه وســيطرته عل ــرض برســبوليس تفوق وف
خطــورة ودون فــرص محققــة بســبب تراجــع الدحيــل بــكل العبيــه إلــى الدفــاع واعتمــاده علــى الهجمــات 

المرتــدة التــي لــم تشــكل أيضــًا بدورهــا أي خطــورة علــى المرمــى.
ــي  ــق أنطون ــا أطل ــاراة عندم ــي فــي تقليــص النتيجــة أواخــر المب ــق اإليران ــدة للفري والحــت فرصــة جي

ــة. ــى ركني ــا إل ــة أنقذهــا حــارس الدحيــل وحوله ســتكوس كــرة قوي

األسترالي ساكاكيبارا يدخل في غيبوبة 
بعد حادث دراجات

دخــل األســترالي كاي ســاكاكيبارا، متســابق الدراجــات المرشــح للفــوز بميداليــة أولمبيــة، فــي غيبوبــة 
محكومــة طبيًــا بعدمــا تعــرض إلصابــات فــي الــرأس خــال ســباق بمنافســات بــي إم إكــس هــذا األســبوع.
ســاكاكيبارا  وســقط 
فــي تصفيــات الــدور األول 
لســباق ضمــن لقــاء بــكأس 
العالــم فــي أســتراليا، يــوم 
لعــاج  وخضــع  الســبت، 
بطائــرة  نقلــه  قبــل  طبــي 
فــي  مستشــفى  إلــى 

كانبيــرا. العاصمــة 
وقالــت عائلــة ســاكاكيبارا 
المتســابق  إنَّ  بيــان،  فــي 
األحــد،  يــوم  لجراحــة  خضــع 
يبقــى  أن  المنتظــر  ومــن 
مــدار  علــى  الغيبوبــة  فــي 

مقبليــن. أســبوعين 
وأضــاف البيــان »تــم وصــف حالــة كاي بأنهــا حرجــة لكــن مســتقرة. إنــه فــي رعايــة جيــدة علــى مــدار 24 ســاعة. نــدرك 

أن الطريــق الــذي ينتظــره ســيكون طويــًا وصعبًــا. نحــن نتحلــى باإليجابيــة ونســير مــع األمــور يومــا بيــوم«.
وتابــع »فــي الوقــت الحالــي نحــن ننتظــر كيــف ســتتطور األمــور وينصــب تركيزنــا علــى العــاج فــي 

المــدى البعيــد. ســتتوقف مســيرة كاي مــع منافســات بــي إم إكــس فــي الوقــت الحالــي«.
كان ساكاكيبارا مرشحًا للفوز بميدالية، إلى جانب شقيقته سايا، عند إقامة أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل.

بوكيتينو يزيد التكهنات حول قيادته 
لمانشستر يونايتد

جــدد األرجنتينــي ماوريســيو بوكيتينــو، المــدرب الســابق لتوتنهــام، اليــوم الثاثــاء، رغبتــه فــي العــودة 
إلــى البريميرليــج، وســط تقاريــر صحفيــة تربطــه 
اإلطاحــة  حــال  فــي  يونايتــد،  مانشســتر  بقيــادة 

جونــار سولســكاير. أولــي  النرويجــي،  بالمــدرب 
وقــال بوكيتينــو، خــال تصريحــات لشــبكة »ســكاي 
العمــل  فــي  أرغــب  أكــون صادًقــا،  ســبورتس«: »كــي 
بالــدوري اإلنجليــزي الممتــاز.. أعــرف أن األمــر ســيكون 

ــا ســيحدث«. ــرى م ــار لن ــا االنتظ ــا، واآلن علين صعبً
وأضــاف: »أعيــش حاليًــا فتــرة خاصــة للتعافــي والتفكيــر 
أكــون  أن  علــى  أن  كمــا  قليــا،  الشــخصية  أمــوري  فــي 
ــد  ــا ق ــيء م ــاك ش ــا هن ــدم دائمً ــرة الق ــي ك ــتعدًا، ألن ف مس
ــة«. ــي ســتكون رائع ــة ل ــة التالي ــأن التجرب ــق ب يحــدث.. واث

وفيمــا يتعلــق بالشــائعات حــول مســتقبله، أجــاب: 
»ســافرت إلــى األرجنتيــن وقطــر وإســبانيا، لكــن مســاعدي خيســوس يتابــع األخبــار أكثــر قليــا.. الحظــت 

الشــائعات، كل المدربيــن عليهــم تقبــل هــذا األمــر والتعامــل معــه بشــكل طبيعــي«.
وواصــل: »بالطبــع أشــعر بالفخــر تجــاه كل مــا حققتــه فــي توتنهــام، وعندمــا أقــوم بمراجعــة الفتــرة التــي 

عشــتها هنــاك، أجــد أن الكثيــر مــن األشــياء اإليجابيــة حدثــت«.
وأردف بوكيتينــو: »توليــت المســؤولية فــي لحظــة حاســمة للنــادي، حيــث كان توتنهــام ســيدمر وايــت 
هــارت ليــن ويبنــي اســتادًا جديــدًا، والفريــق ســيلعب فــي ويمبلــي.. ال يعــرف صعوبــة هــذه األمــور ســوى 

األشــخاص الذيــن يعملــون فــي كــرة القــدم«.
واســتطرد: »لقــد كان تطبيــق فلســفة جديــدة أمــرًا صعبًــا للغايــة، لكننــي أشــعر بالفخــر جــدًا بســبب 

النجــاح الــذي حققنــاه، باإلضافــة إلــى الوصــول بتوتنهــام لمســتوى مختلــف«.
وأتــم بقولــه: »اللعــب فــي دوري األبطــال لمــدة ثــاث أو أربــع ســنوات، وإنهــاء الموســم فــي مركــز أفضــل 
مــن آرســنال عــدة مــرات، كان إرًثــا عظيمًــا.. الفــوز بلقــب كان ليصبــح مكافــأة عظيمــة، لكــن بالنســبة لنــا، 

مــا تحقــق كان أكبــر مــن مجــرد التتويــج باأللقــاب«.

كاسياس يقرر الترشح لرئاسة االتحاد اإلسباني
اتخذ إيكر كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق، قرارًا بالترشح لرئاسة االتحاد اإلسباني لكرة القدم.

وبحســب إذاعــة »كادينــا ســير« اإلســبانية، فــإن كاســياس )38 عامًــا(، قــرر الترشــح لرئاســة االتحــاد اإلســباني والتــي 
ســتقام فــي مــارس/ أذار المقبــل، فــي مواجهــة لويــس روبياليــس، الرئيــس الحالــي، والــذي سيرشــح نفســه مجــددًا.

ــرار منافســته  ــى للرياضــة بإســبانيا بق ــس األعل ــغ المجل ــة اإلســبانية، أن كاســياس أبل ــدت اإلذاع وأك
ــى رئاســة االتحــاد. عل

وأشارت إلى أن كاسياس تواصل مع زمائه السابقين في المنتخب اإلسباني، إلباغهم بقراره، ونيل دعمهم.
جديــر بالذكــر أن كاســياس توقــف عــن ممارســة كــرة القــدم منــذ العــام الماضــي، بســبب أزمــة قلبيــة 

تعــرض لهــا خــال تواجــده مــع بورتــو.
ويحظى كاسياس بدعم كبير من خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا.

هاردن يقود روكتس إليقاف زحف سيلتيكس
اشــترك جيمــس هــاردن وراســل وســتبروك فــي تســجيل 78 نقطــة، ليفــوز هيوســتون روكتــس 105-116 

ــلة  ــرة الس ــي دوري ك ــيلتيكس، ف ــطن س ــى بوس عل
األمريكــي للمحترفيــن، مســاء يــوم الثاثــاء.

مــن ســبعة  بذلــك سلســلة  روكتــس  وأوقــف 
لســيلتيكس. متتاليــة  انتصــارات 

وســجل هــاردن 42 نقطــة واســتحوذ علــى ثمانــي 
كــرات مرتــدة، ومــرر ســبع كــرات حاســمة، بينمــا 
ــر  ــى عش ــتحوذ عل ــة واس ــتبروك 36 نقط ــاف وس أض

ــرات حاســمة. ــرر خمــس ك ــدة، وم ــرات مرت ك
ونجــح هــاردن فــي تســجيل 31 نقطــة خــال 
ــة لهيوســتون  ــا 19 نقطــة متتالي الشــوط الثانــي، منه
فــي الربــع الثالــث، فــي طريقــه إلحــراز 40 نقطــة أو 

ــاري. ــم الج ــال الموس ــاراة الـــ19 خ ــر، للمب أكث
وكان روكتــس متقدمــا 96-94، قبــل أن ينــال أفضليــة كبيــرة فــي ظــل تألــق الثنائــي، هــاردن ووســتبروك، 

ليســجل 17 نقطــة مقابــل أربــع نقــاط للمنافــس.
ــرات  ــرر ســت ك ــا م ــد 20 نقطــة، كم ــي بوســطن، برصي وتصــدر جــوردون هــاوارد قائمــة المســجلين ف

ــراون 19 نقطــة. ــن ب ــه جايل ــدة، وأضــاف زميل ــرات مرت ــي ك ــى ثمان حاســمة واســتحوذ عل

فيراري يقدم فيتل على هاميلتون لتمثيل الفريق تشيزني: ضحيت كثيرا الرتداء قميص 
يوفنتوس التاريخي

عبــر البولنــدي فويتشــيك تشــيزني، حــارس مرمــى يوفنتــوس، عــن ســعادته بتمديــد عقــده مــع 
الســيدة العجــوز، حتــى عــام 2024.

تصريحــات  فــي  تشــيزني  وقــال 
لموقــع يوفنتــوس الرســمي: »أنــا ســعيد 
يوفنتــوس  مــع  عقــدي  بتجديــد  جــدا 
األخيــرة،  الســنوات  فــي   ،2024 حتــى 
ــا يســتحق  ضحيــت كثيــرًا ألصبــح العبً
ــذا  ــم 1 له ــص التاريخــي رق ــداء القمي ارت

العظيــم«. النــادي 
اســتعداد  علــى  اآلن  »أنــا  وأضــاف 
للذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك وكتابــة 

التاريــخ«.
وختــم حــارس اليوفــي: »أريــد الفــوز بــكل شــيء، ســأعرق وأركــض وأضحــي مــن أجــل الفــوز باأللقــاب، 

أشــكر جماهيــر يوفنتــوس علــى كل مــا تقدمــه لــي«.

إن  فيــراري،  مديــر  بينوتــو،  ماتيــا  قــال 
لتمثيــل  األول  االختيــار  يعــد  فيتــل  سيباســتيان 
العــام  فــي  لوكليــر،  شــارل  جانــب  إلــى  الفريــق 
المقبــل، رغــم التكهنــات بوجــود رغبــة فــي التعاقــد 
مــع لويــس هاميلتــون، بطــل العالــم ســت مــرات.
وقضــى األلمانــي فيتــل )32 عامــا( موســما صعبــا 
ومحبطــا فــي 2019، وتفــوق عليــه زميلــه الشــاب لوكليــر.
وســينتهي تعاقــد الســائق المخضــرم بنهايــة 

ــام الجــاري. الع
مــع  مشــابه  موقــف  فــي  هاميلتــون  ويبــدو 
مرســيدس، رغــم أنــه مــن المتوقــع بقــاء الســائق 
البريطانــي، الــذي التقــى مــع جــون إلــكان رئيــس 

فيــراري العــام الماضــي.
مراســم  خــال  الصحفييــن،  بينوتــو  وأبلــغ 
الكشــف عــن الســيارة إس.إف 1000، أن فيتــل يبقــى 
يحتفــظ  لــم  لــو  حتــى  فيــراري،  خطــط  ضمــن 

أول. كســائق  بمركــزه 
ــا األول  ــو خيارن ــتيان ه ــو »سيباس ــال بينوت وق
األمــر  هــذا  تأكيــد  بــكل  الحالــي..  الوقــت  فــي 
نناقشــه معــه وسنســتمر فــي النقــاش، لكنــه اآلن 

االختيــار األول لنــا، وينــال األفضليــة«.
اســتبعاد  إمكانيــة  حــول  ســؤال  علــى  وردا 

ــح  ــع أن يصب ــذي مــن المتوق انضمــام هاميلتــون، ال
ــع  ــوال 1 إذا اســتمر م ــخ فورم ــي تاري ــى أجــرا ف األعل

مرســيدس، رفــض بينوتــو تأكيــد ذلــك.
وقــال بينوتــو »ينصــب تركيزنــا علــى ســائقينا.. ونحــن 
نــرى أن سيباســتيان يمثــل اختيارنــا فــي الوقــت الحالــي«.

وتعــرض فيتــل لســؤال حــول مــدى رغبتــه فــي 
ــا ســيعد موســمه الســابع  ــراري، فيم ــع في ــاء م البق

علــى التوالــي، فقــال إن العمــر ليــس مقياســا.
البريطانــي  منافســه  عــن  فيتــل  وقــال 
البالــغ عمــره 35 عامــا »أشــعر أنــي ال أزال شــابا 
بمــا يكفــي.. أنتــم تتحدثــون عــن لويــس 

ــي«. ــر من ــو أكب وه
وأضــاف »لــذا هــذا ليــس عائقــا.. نعــم بالفعــل 

أنــا ســعيد باالســتمرار«.
مــدد  الماضــي،  األول  كانــون  ديســمبر  وفــي 
فيــراري عقــده مــع لوكليــر )22 عامــا( حتــى نهايــة 

2024، ليمنحــه دفعــة كبيــرة مــن الثقــة.
فيــراري  ســائقي  بيــن  تصادمــات  وحــدث 
فــي الســباقات، أشــهرها فــي البرازيــل، وتعــرض 
الســائقان لتحذيــر، لكــن بينوتــو قــال إنــه ســيمنح 
ــدر المســاواة  ــى ق ــة للســائقين، بالتنافــس عل حري

فــي بدايــة الموســم الجديــد.


