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تعرف على فوائد اإلقالع عن التدخين
يعــد التدخيــن أحــد أســباب مــرض االنســداد الرئــوي المزمــن المــرض ورابــع أكثــر مســببات الوفــاة 
ــا وســارس والطاعــون. فمــاذا  ــروس كورون ــن تضــرروا مــن في ــاق الذي ــاه ف ــم، وعــدد ضحاي حــول العال

يحــدث للجســم عنــد تركــه؟
يقــول محمــد بيــرم الطبيــب المتخصــص فــي أمــراض الصــدر بمستشــفى ميديبــول ميغــا إنــه 
مهمــا كانــت فتــرة التدخيــن، فبمجــرد اإلقــاع عنــه وعــن منتجــات التبــغ ســيطرأ تحســن ملحــوظ 

علــى جســم اإلنســان.
ونقدم هنا ما يحدث للجسم خال الساعات واأليام التي تعقب ترك التدخين، وفقا لبيرم:

ــط  ــد ســاعة واحــدة فق ــي، فبع ــدأ جســده بالتعاف ــن يب ــن التدخي ــع اإلنســان ع 1- بمجــرد أن يقل
ــة. ــبته الطبيعي ــود لنس ــب ويع ــات القل ــدل ضرب ــض مع ينخف

2- بعــد 12 ســاعة مــن وقــف التدخيــن، يســتطيع الجســم تنظيــف نفســه والتخلــص مــن أول أوكســيد الكربون 
عليــه  تحتــوي  الــذي 
وقــد  الســجائر، 
مــا  إذا  قاتــا  يكــون 
لــه  التعــرض  تــم 
بجرعــات عاليــة ألنــه 
يمنــع امتصــاص الــدم 

. كســجين و لأل
3- بعــد 24 ســاعة 
يقــل احتمــال اإلصابــة 
ــل  ــة ويعم ــة قلبي بنوب
ــد،  ــكل جي ــب بش القل
ــل مــن  فالتدخيــن يقل

ــة. ــة بســكتة قلبي ــادة احتمــال اإلصاب ــب ممــا يعنــي زي ــذي يحتاجــه القل ــد ال معــدل الكوليســترول الحمي
وفــي الوقــت نفســه يرتفــع معــدل األوكســجين فــي الــدم ممــا يســهل النشــاط البدنــي، ويســاعد 

علــى الحفــاظ علــى عــادات صحيــة للقلــب.
4- بعــد 48 ســاعة مــن اإلقــاع عــن تدخيــن التبــغ، ياحــظ اإلنســان ارتفــاع قدرتــه علــى الشــم 

والتــذوق ألن التدخيــن يدمــر النهايــات العصبيــة مثــل تلــك المســؤولة عــن هاتيــن الحاســتين.
5- بعــد ثاثــة أيــام ينخفــض النيكوتيــن بالجســم إلــى أدنــى مســتوياته، ممــا قــد يســبب لمعظــم 
ــتويات  ــى المس ــاد الجســم عل ــل أن يعت ــاد قب ــاح وصــداع ح ــدم ارتي ــة وع ــات مزاجي ــن تقلب المدخني

الجديــدة مــن النيكوتيــن.
6- خــال ســبعة أيــام، ســتعود العافيــة للخايــا المســؤولة عــن تنقيــة الهــواء مــن األجســام الضــارة 

أثنــاء التنفــس، والموجــودة علــى الســطح الداخلــي لألنــف والشــعب الهوائيــة، وتعمــل بشــكل جيــد.
7- مــع انقضــاء شــهر كامــل علــى االنقطــاع عــن التبــغ، تبــدأ وظيفــة الرئــة فــي التماثــل للشــفاء، 
وعندمــا تســتعيد دورتهــا الوظيفيــة يســتطيع المقلــع عــن التدخيــن أن ياحــظ قلــة الســعال وضيــق 
النفــس، وبينمــا تتحســن القــدرات الرياضيــة يســتطيع المقلعــون القيــام بأنشــطة تعتمــد علــى عضلــة 

القلــب بشــكل كبيــر مثــل القفــز والركــض.
مــن جهتهــا نصحــت إيجــه يغيــت الطبيبــة فــي مستشــفى بنديــك ميديبــول الجامعــي بمدينــة 

إســطنبول المدخنيــن باإلقــاع عــن التبــغ فــورا.
وعــددت -فــي هــذا الصــدد- المخاطــر الصحيــة للتدخيــن، الفتــة إلــى أن تعاطــي التبــغ أحــد أســباب 

مــرض االنســداد الرئــوي المزمــن رابــع أكثــر مســببات الوفــاة حــول العالــم.
وبينــت أن مــرض االنســداد الرئــوي المزمــن يمكــن الســيطرة عليــه، لكــن ال يمكــن التعافــي منــه 

بشــكل كامــل، واإلقــاع عــن التدخيــن يوقــف تطــوره.
وحــول فوائــد تــرك التبــغ، قالــت يغيــت "عندمــا يقلــع اإلنســان عــن التدخيــن فــإن الــدورة الدمويــة 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــا مم ــى الخاي ــجين إل ــي باألوكس ــدم الغن ــه ال ــن، ويتج ــان تتحس ــم اإلنس ــي جس ف

تحســين وظائــف األعضــاء".
كمــا أكــدت يغيــت أن اإلقــاع عــن التدخيــن يحســن الصحــة الجنســية، فـــ "التدخيــن يتســبب 
فــي تصلــب الشــرايين أو ســماكة جدرانهــا، وبالتالــي ضعــف االنتصــاب، إال أنــه بمجــرد اإلقــاع عنــه 
ــي  ــاك تحســن ملحــوظ ف ــة ويكــون هن ــة والســكتات الدماغي ــات القلبي ــة بالنوب ــل احتمــال اإلصاب يق

ــي". األداء الجنس
مــن جانبــه، أشــار محمــد أميــن أق قويونلــو أخصائــي أمــراض القلــب بمستشــفى "ميديبــول ميغــا" 

إلــى مــا قالتــه منظمــة الصحــة العالميــة مــن أن "التدخيــن وبــاء يتســبب فــي أكبــر ضــرر للبشــرية".
ويتبنــى الطبيــب هــذا الــرأي لســببين أولهمــا: أنــه يعتبــر تعاطــي التبــغ مرضــا، وثانيهمــا أن 
منظمــة الصحــة تؤكــد أن عــدد المتضرريــن مــن التدخيــن فــاق أولئــك الذيــن تضــرروا مــن فيــروس 

ــرون الوســطى. ــم بأســره الق ــاح العال ــذي اجت ــر ال ــى الطاعــون األكب ــا وســارس أو حت كورون
ــاج الجســم عشــر ســنوات إلصــاح الضــرر  ــو "بعــد اإلقــاع عــن التدخيــن، يحت وحســب قويونل

الــذي تســبب فيــه التدخيــن".
ــد ال  ــورا إذ إن جســدك ق ــه ف ــع عن ــن، أقل ــاع عــن التدخي ــد اإلق ــت تري واســتطرد ناصحــا "إذا كن

ــي". ــت كاف للتعاف ــه وق ــون لدي يك
ــة  ــاع عــن التدخيــن فــي 9 فبراير/شــباط كل عــام للتوعي ــوم الوطنــي لامتن ــا بالي وتحتفــل تركي
ــودي  ــذي ي ــك المــرض ال ــرا مســببا للســرطان، ذل ــر عامــا خطي ــذي يعتب ــغ ال بمخاطــر تعاطــي التب

ــم ســنويا. ــة ماييــن شــخص حــول العال ــاة ثماني بحي

تعرف على األطعمة التي تسبب 
التهاب المفاصل

يعانــي الكثيــر مــن األشــخاص مــن التهابــات المفاصــل، فهــي تصيــب الســاقين والركبتيــن واليديــن، 
وتســبب آالمًــا مزعجــة. وفقــا لموقــع "بولــد ســكاي" الهنــدي هنــاك أنــواع عديــدة مــن التهــاب المفاصــل مثل 
التهــاب المفاصــل اإلنتانــي وهــو عــدوى تصيــب أحــد المفاصــل، والتهــاب المفاصــل التفاعلــي وهــو يحــدث 
أيضًــا نتيجــة عــدوى فــي جــزء الجســم والتهــاب المفاصــل الروماتويــدي وهــو أشــهر وأصعــب أنــواع التهــاب 
المفاصــل، فهو التهاب 
علــى  يؤثــر  مزمــن 
العديــد مــن مفاصــل 
وأنســجة  الجســم 
وقــت  فــي  الجســم 

واحــد،
ــى الجانــب  عل
هنــاك  اآلخــر 
ــن  ــواع أخــرى م أن
التهــاب المفاصــل 
أنــواع  أحــد  وهــو 
التهــاب المفاصــل، 
حيــث يشــعر المصــاب بألــم وتــورم بالقدميــن وتحديــدًا عنــد قاعــدة إصبــع القــدم الكبيــر، 

اإلصبــع. داخــل  بحــرارة  والشــعور  القــدم  فــي  شــديد  ألــم  ويســبب 
ــروبات  ــي المش ــا ه ــل تجنبه ــاب المفاص ــن بالته ــى المصابي ــب عل ــي يج ــة الت ــن األطعم ــا ع أم
الغازيــة، وهــي تحتــوي علــى الكثيــر مــن الســكريات كذلــك األيــس كريــم ويحتــوي اآليــس كريــم 
علــى الدهــون المشــبعة والســكريات باإلضافــة إلــى األطعمــة المقليــة والتــي غالبًــا مــا تكــون مقليــة 

ــة. ــة بأحمــاض أوميجــا 6 الدهني فــي زيــوت غني

السبت 20 جمادي الثاني ، 1441 هـ ق 26 بهمن 1398 هـ ش، 15  شباط 2020مالعدد )10348( السنة االربعون

3 فرق ايرانية تتأهل الى دور الثمانية لبطولة 
آسيا لكرة الطائرة الشاطئية

ــة المجموعــات الــى دور الثمانيــة  ــت الفــرق االيرانيــة الثاثــة لكــرة الطائــرة الشــاطئية مــن مرحل تأهّل
لبطولــة آســيا الجاريــة منافســاتها فــي تايلنــد.

فــي المجموعــة الرابعــة مــن دور المجموعــات، وقــع الفريــق المكــون مــن الثنائــي جــواد فيروزبــور و علــي 
رضــا آقاجانــي بجانــب منتخبــات أســتراليا2 و نيوزيلنــدا1 و تايــوان3.

وتأهل هذا الفريق إلى دور الثمانية بعد فوزه على نيوزيلندا و تايوان وخسارته أمام أستراليا.
وفــي المجموعــة الســابعة، 
مــن  المكــون  الفريــق  تأهــل 
و  ســالمي  بهمــن  الثنائــي 
آرش وكيلــي إلــي دور الثمــن 
النهائــي بعــد فــوزه علــي تايلنــد 
وخســارته   3 كازاخســتان  و   2

أمــام نيوزيلنــدا2 .
الفريــق  فــاز  كمــا 
ــن عبدالرحمــن  ــون م المك
ميــرزا  وحامــد  رؤوفــي 
علــى هونــغ كونــغ وماليزيــا 
وأســتراليا1 فــي المجموعــة 

اآلســيوية. تايلنــد  بطولــة  مــن  الثمانيــة  دور  فــي  مقعــده  حجــز  و  الثامنــة 
ــس  ــوم الخمي ــت ي ــد انطلق ــاطئية« ق ــرة »الش ــرة الطائ ــيوية للك ــد اآلس ــة تايلن ــات بطول ــت فعالي وكان

بمشــاركة منتخبــات مــن 8 دول آســيوية وتســتمر حتــى 17 شــباط/ فبرايــر الجــاري.

ايران تهزم المانيا ببطولة العالم للكابادي2020
ــادي 2020، وهــو االنتصــار الثالــث  ــة الكاب ــم للعب ــة العال ــره االلمانــي فــي بطول ــران نظي هــزم منتخــب اي

ــي فــي المســابقة المقامــة فــي الهــور الباكســتانية. ــى التوال عل
وتمكــن منتخبنــا مــن الفــوز علــى المانيــا 55-23 نقطــة مســاء االربعــاء فــي اطــار الجولــة الثالثــة مــن دور 

المجموعــات، بعــد مــا هزم 
بريطانيــا وســيراليون فــي 
الماضيتيــن،  الجولتيــن 
الهنــد  ســيواجه  فيمــا 
ــة االخيــرة يــوم  فــي الجول

الخميــس.
ــة  ويشــارك فــي بطول
ايــران  للكابــادي  العالــم 
والهنــد  وباكســتان 
ــا  ــدا وبريطاني ــا وكن وألماني
واســتراليا  وكينيــا 
وســيراليون. وآذربيجــان 

والكابــادي هــي رياضــة جماعيــة بــدأت فــي جنــوب آســيا، وهــي ذات شــعبية فــي تلــك المنطقــة وكذلــك 
فــي جنــوب شــرق آســيا. وفــي الرياضــة يلعــب فريقــان مكونــان مــن ســبعة العبيــن فــي كل مبــاراة. مســاحة 

الملعــب 12.5 × 10 أمتــار، أي مــا يقــارب نصــف مســاحة ملعــب كــرة الســلة.
ويلعــب فريقــان متســاويا األعــداد، ويكــون بينهمــا خــط فاصــل، وفــي كل مــرة يواجــه أحــد العبــي الفريــق، 
الفريــق المقابــل فبمجــرد لمــس أحــد مــن منافســيه ويهــرب إلــى فريقــه متجــاوزًا الخــط الفاصــل فيخــرج 
مــن لمســه، وفــي حــال تــم اإلمســاك بــه قبــل الوصــول إلــى خــط الوســط فيخــرج الاعــب، فيمــا تنتهــي 

اللعبــة حيــن يخــرج كل العبــي الفريــق المنافــس.

فريق مرسيدس يستعين بفاندورنه 
في فورموال 1

أعلــن فريــق مرســيدس بطــل العالــم لســباقات فورمــوال 1 للســيارات امــس الجمعــة، تعييــن البلجيكــي 
ــائقا  ــه س ــتوفل فاندورن س
ــق  ــا رســميا للفري احتياطي
للموســم الحالــي، بينمــا 
المنافســة  فــي  يســتمر 
ــي  ــوال ئ ــة فورم ــي بطول ف

للســيارات الكهربائيــة.
فاندورنــه  ويتصــدر 
تــرك  الــذي  عامــا(،   27(
فــي  مكاريــن  فريــق 
بعــد   2018 موســم  نهايــة 
أن شــارك فــي 41 ســباقا، 
ترتيــب المنافســين فــي 

ــل. ــع األســبوع المقب ــة المكســيكية مطل ــي العاصم ــة ف ــة المقبل ــل الجول ــد 3 جــوالت وقب ــي بع ــوال ئ فورم
ــي  ــاد لفريق ــه أن ق ــذي ســبق ل ــز ال ــع المكســيكي إســتيبان جوتيري ــة م ــه المهم وسيتقاســم فاندورن

ــام الســباقات. ــي أي ــام أخــرى ف ــا ســيؤدي مه ــن 2013 و2016، كم ــا بي ســاوبر وهــاس م
وعمــل الســائق الفرنســي إســتيبان أوكــون ســائقا احتياطــا لمرســيدس فــي الموســم الماضــي، لكنــه 

حاليــا ينافــس باســم فريــق رينــو.
وستتقاطع سباقات فورموال ئي مع فورموال 1 ثاث مرات في الموسم الحالي.

يورو 2020 يحقق رقما قياسيا 
بطلبات التذاكر

تلقــت بطولــة كأس األمــم األوروبيــة التــي ســتقام الصيــف المقبــل فــي 12 مدينــة مختلفــة، رقمــا قياســيا 
مــن الطلبــات علــى تذاكــر الدخــول، بواقــع مــا يزيــد عــن 28 مليــون طلــب، مــا يمثــل ضعــف مــا ســجلته 

التــي  الســابقة  النســخة 
أقيمــت بفرنســا عــام 2016.
البيانــات  وبحســب 
التــي صــدرت عــن االتحــاد 
لقــدم  لكــرة  األوروبــي 
الجمعــة،  أمــس  )يويفــا( 
فــإن المرحلــة األخيــرة مــن 
بيــع التذاكــر فــي ديســمبر/

الماضــي  أول  كانــون 
المنتخبــات  لمشــجعي 
بالفعــل  تأهلــت  التــي 
للبطولــة، حققــت بدورهــا 

رقمــا قياســيا بلــغ 8.977.427، بواقــع 3 أضعــاف الطلبــات علــى التذاكــر خــال نفــس المرحلــة منــذ 4 ســنوات.
وذكــر )يويفــا( بــأن المرحلــة الجديــدة مــن بيــع التذاكــر ســتكون فــي أبريل/نيســان المقبــل لمشــجعي 

المنتخبــات التــي ســتتأهل مــن تصفيــات مــارس/آذار.
وأوضــح االتحــاد فــي بيانــه أن »هــذه األرقــام المبهــرة تعكــس حمــاس المشــجعين تجــاه أول بطولــة أوروبيــة تســتضيفها 

12 دولــة مختلفــة وتمنــح 8 مــدن جــدد تجربتهــا األولــى فــي تنظيــم بطولــة يــورو«.

صحف إيطاليا تنشغل بركلة جزاء 
رونالدو المثيرة

ركــزت الصحــف اإليطاليــة الصــادرة صبــاح امــس الجمعــة، علــى تعــادل يوفنتــوس مــع نظيــره ميــان، 
بنتيجــة )1-1(، فــي ذهــاب نصــف نهائــي كأس إيطاليــا، وركلــة الجــزاء المثيــرة للجــدل التــي حصــل عليهــا 

كريســتيانو رونالــدو وتعــادل بهــا فــي الثوانــي األخيــرة.
وعنونت صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«: »ركلة رونالدو المقصية تثير غضب ميان«.

وأضافــت »ريبيتــش ســجل وبوفــون أنقــذ يوفنتــوس، إبراهيموفيتــش لــن يلعــب مبــاراة اإليــاب بســبب 
ــق  ــي ال يتف ــاف.. وبيول اإليق
ــة الجــزاء المتأخــرة:  ــع ركل م
عقوبــة،  ليســت  إنهــا 
كاالبريــا كان بظهــره للكــرة«.

عنونــت صحيفــة  فيمــا 
ســبورت«:  ديللــو  »كوريــري 
ميــان  ســاري..  »منقــذ 
يســيطر ويوفنتــوس يحصــل 
علــى ركلــة جــزاء بالدقيقــة 91 

المعتــاد رونالــدو«. مــع 
وأضافــت »الروســونيري تقــدم 
ــادل  ــا تع ــق ريبيتــش، فيم عــن طري
يوفنتــوس عــن طريــق رونالــدو بركلــة جــزاء مثيــرة للجــدل.. ميــان ســيكون بــدون إبــرا وكاســتييخو وثيــو هيرنانديــز فــي اإليــاب بســبب اإليقــاف«.

تأجيل 3 مباريات في تصفيات كأس آسيا 
لكرة السلة بسبب كورونا

أعلــن االتحــاد الدولــي لكــرة الســلة، امــس الجمعــة، تأجيــل 3 مباريــات فــي تصفيــات كأس آســيا ألجــل غيــر 
انتشــار  بســبب  مســمى، 
الجديــد  كورونــا  فيــروس 

الــذي ظهــر فــي الصيــن.
أن  المقــرر  مــن  وكان 
المباريــات  إحــدى  تقــام 
الثــاث فــي مدينــة تشــيبا 
اليابــان  بيــن  اليابانيــة 
فبرايــر/  21 فــي  والصيــن 

وفقــا  الجــاري،  شــباط 
علــى  االتحــاد  ذكــره  لمــا 
تويتــر. بشــبكة  حســابه 

األخــرى  والمبــاراة 
كانــت مقــررة يــوم 20 مــن هــذا الشــهر فــي العاصمــة الفلبينيــة مانيــا بيــن الفلبيــن وتايانــد، كمــا تأجلــت 

الصيــن. فــي  ذاتــه  الشــهر  مــن   24 فــي  مقــررة  كانــت  التــي  وماليزيــا  الصيــن  مواجهــة  أيضًــا 
وأشار االتحاد إلى أنه سيتم اإلعان الحقا عن الموعد الجديد لتلك المباريات.

وتمثــل هــذه المواجهــات، جــزًءا مــن الــدور األول مــن تصفيــات بطولــة كأس آســيا لكــرة الســلة التــي 
ســتقام العــام المقبــل بمشــاركة 16 منتخبــا.

ميسي ورونالدو.. صراع متجدد في دوري األبطال
ــول  ــد ط ــد، بع ــن جدي ــدوران م ــا لل ــال أوروب ــات دوري أبط ــة منافس ــود عجل تع

غيــاب، بانطــاق مواجهــات ثمــن النهائــي األســبوع الحالــي.
ــدور  ــل لل ــة المشــوار والتأه ــن أجــل مواصل ــة م ــن األندي ــدم الصــراع بي ــا يحت وكم
ــدو  ــي كريســتيانو رونال ــن، البرتغال ــن الغريمي ــت المنافســة مســتمرة بي ــي، ال زال التال
نجــم يوفنتــوس، واألرجنتينــي ليونيــل ميســي قائــد برشــلونة، علــى األرقــام القياســية.
رونالــدو قــاد الســيدة العجــوز فــي دور المجموعــات الحتــال صــدارة المجموعــة الرابعــة 

برصيــد 16 نقطــة، وأســفرت القرعــة عــن مواجهــة البيانكونيــري لنظيــره ليــون الفرنســي.
وشــارك صــاروخ ماديــرا فــي 6 مباريــات فــي دور المجموعــات، وســجل هدفيــن 

وصنــع هدًفــا وحيــدًا.
علــى الجانــب اآلخــر، قــاد ميســي، برشــلونة الحتــال صــدارة المجموعــة السادســة 

برصيــد 14 نقطــة، وأســفرت القرعــة عــن مواجهــة البارســا لنظيــره نابولــي اإليطالــي.
وشارك البرغوث في 5 مباريات بدور المجموعات، وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

وعلــى مســتوى األرقــام القياســية، يعتلــي رونالــدو قائمــة الاعبيــن األكثــر 
ــد،  ــم بقمصــان )مانشســتر يونايت ــاراة خاضه ــد 30 مب ــي دور الـــ 16 برصي مشــاركة ف

ريــال مدريــد، ويوفنتــوس(، ويحــل فــي الوصافــة ميســي برصيــد 28 مبــاراة.

ومــن الناحيــة التهديفيــة، يعتلــي ميســي صــدارة الاعبيــن األكثــر تســجيا فــي 

هــذه المرحلــة مــن المســابقة برصيــد 26 هدًفــا، ويأتــي رونالــدو خلفــه بفــارق 3 أهــداف.
كمــا يملــك ميســي رقمًــا قياســيًا آخــر، كأكثــر العــب تســجيًا لألهــداف فــي مبــاراة واحــدة، 

وكان ذلــك ضــد بايــر ليفركــوزن فــي مــارس/آذار 2012، حيــث ســجل 5 أهــداف فــي لقــاء اإليــاب.
والبرغــوث هــو أكثــر العــب تســجيا لألهــداف فــي الذهــاب واإليــاب لهــذه 

المرحلــة برصيــد 6 أهــداف، إذ ســجل هدًفــا فــي لقــاء الذهــاب ضــد بايــر ليفركــوزن، 
ــاب. ــب خماســية اإلي بجان

ــة  ــذه المرحل ــي ه ــي ف ــم ميس ــر رق ــى كس ــه عل ــع عين ــدو يض ــدو أن رونال ويب
مــن البطولــة، ال ســيما وأنــه فــي آخــر 7 مباريــات لــه مــع يوفنتــوس ســجل 11 هدًفــا، 

ــة 2020. ــى المســتوى التهديفــي منــذ بداي ــزة عل ــرة ممي ويعيــش فت
أمــا ميســي ســتكون األنظــار مســلطة عليــه، ال ســيما وأنــه المنقــذ الدائــم 
ــة عقــب  ــر نظــرًا لألزمــة الهجومي ــا بشــكل كبي ــا، ويحتاجــه الفريــق حاليً للبلوجران

ــي. ــان ديمبل ــواريز وعثم ــس س ــة لوي إصاب
ــى  ــظ ميســي عل ــل يحاف ــن، فه ــن الغريمي ــدام الصــراع المُتجــدد بي ــع احت وم

ــدو؟ ــاع رونال ــام أطم ــه أم رقم
كمــا يملــك ميســي رقمًــا قياســيًا آخــر، كأكثــر العــب تســجيًا لألهــداف فــي 
مبــاراة واحــدة، وكان ذلــك ضــد بايــر ليفركــوزن فــي مــارس/آذار 2012، حيــث ســجل 5 

أهــداف فــي لقــاء اإليــاب.
ــى  ــظ ميســي عل ــل يحاف ــن، فه ــن الغريمي ــدام الصــراع المُتجــدد بي ــع احت وم

ــدو؟ ــاع رونال ــام أطم ــه أم رقم


