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خيتافي يعلن رفضه السفر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميالن
ــس  ــل توري ــد آنخي أك
خيتافــي  نــادي  رئيــس 
فريقــه  أن  اإلســباني 
إلــى  يســافر«  »لــن 
مبــاراة  لخــوض  إيطاليــا 
الذهــاب أمــام إنتــر ميــان 
ــي دور الســتة  ــي ف اإليطال
الــدوري  عشــر لمســابقة 
هــذا  أن  رغــم  األوروبــي، 
عــن  أن يســفر  يفتــرض 
احتســاب الفريــق خاســرا.

ــى  ــاراة وأكــد عل ــر ملعــب المب ــي الخــاص بتغيي ــب خيتاف ــا( طل ــة )يويف ــي للعب ورفــض االتحــاد األوروب
ــو. ــا بملعــب »ســان ســيرو« فــي ميان إقامته

وقــال توريــس فــي تصريحــات إعاميــة: »فــي الوقــت الحالــي، لــن يســافر خيتافــي إلــى ميانــو. لــن 
نغــادر إلــى إيطاليــا رغــم مــا يعنيــه هــذا«.

وواصل: »إذا كان علينا أن نخسر المباراة، سنخسرها برؤوس مرفوعة«.
وأوضــح توريــس أن ناديــه حــاول إيجــاد حــل بديــل مــن خــال إقامــة المبــاراة بعيــدا عــن ميانــو التــي 
ــر  ــا آخ ــدم ح ــم يق ــا ل ــن اليويف ــتجد، ولك ــا المس ــروس كورون ــا في ــى فيه ــي تفش ــدن الت ــن الم ــر م تعتب

ــح خــاص للســفر. ــة بتصري باســتثناء المطالب
ــد اتخــذ خطــوات«  ــن أح ــا م ــو. م ــارج ميان ــل خ ــب بدي ــن ملع ــا بالبحــث ع ــا اليويف وأضــاف: »طالبن

ــاراة. ــاد اإلســباني للعبــة بالتدخــل وطلــب تأجيــل المب مشــيرا إلــى أن النــادي طالــب االتح

تأجيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بسبب كورونا

تأجلــت مبــاراة مانشســتر ســيتي ضــد آرســنال فــي الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم التــي كانــت 
مقــررة امــس األربعــاء بســبب تعامــل العبــي النــادي اللندنــي مــع مالــك أولمبياكــوس اليونانــي الــذي أعلــن 

إصابتــه بفيــروس كورونــا.
وتقابــل بعــض العبــي آرســنال مــع إيفانجيلــوس ماريناكيــس مالــك أولمبياكــوس بعــد مبــاراة الفريقيــن 

فــي إيــاب دور 32 للــدوري األوروبــي يــوم 27 فبرايــر/ شــباط الماضــي.
وأعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنجهام فورست اإلنجليزي إصابته بفيروس كورونا.

ــر مــن أربعــة آالف شــخص حــول  ــا وتوفــي أكث ــر مــن 116 ألــف شــخص بفيــروس كورون واصيــب أكث
ــم. العال

وقــال ســيتي فــي بيــان: »تأجلــت مبــاراة مانشســتر ســيتي فــي الــدوري اإلنجليــزي ضــد ضيفــه 
آرســنال«.

وتابــع: »قــرار التأجيــل يأتــي كإجــراء وقائــي وفقــا لنصائــح طبيــة بعــد تعامــل أشــخاص فــي آرســنال مــع 
إيفانجيلــوس ماريناكيــس مالــك أولمبياكــوس الــذي أعلــن إصابتــه بفيــروس كوفيــد-19«.

وأكد آرسنال أن الخطورة على العبيه »منخفضة للغاية« لكنهم سيتبعون اإلجراءات الطبية.
وأضــاف فــي بيــان »النصائــح الطبيــة التــي حصلنــا عليهــا تضــع احتمــال اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19 

عنــد مســتوى منخفــض للغايــة«.
ــض  ــأن أي شــخص اتصــل بآخــر مري ــي توصــي ب ــة الت ــة اإلجــراءات الحكومي ــا ســنتبع بصرام »لكنن

ــخ آخــر اتصــال«. ــا مــن تاري ــزل لمــدة 14 يوم ــي المن ــردي ف ــزل الف ــروس يجــب أن يخضــع للع بالفي
وتابــع »الاعبــون ســيظلون فــي منازلهــم حتــى انتهــاء فتــرة 14 يومــا. أربعــة أشــخاص مــن العامليــن 
ــاراة وســيظلون فــي منازلهــم  ــوا يجلســون بالقــرب مــن الســيد ماريناكيــس خــال المب فــي أرســنال كان

حتــى انتهــاء فتــرة 14 يومــا«.

خاميس في طريقه للدوري اإلنجليزي
يبــدو أن الكولومبــي خاميــس رودريجيــز، نجــم ريــال مدريــد، فــي طريقــه للعــب بالــدوري اإلنجليــزي 

الممتــاز فــي الموســم المقبــل.
عــن  خاميــس  وغــاب 
ريــال  مــع  األساســية  المشــاركة 
ســواء  الموســم،  هــذا  مدريــد 
لإلصابــة أو لرؤيــة فنيــة مــن جانــب 
زيــدان. الديــن  زيــن  المــدرب 

 »le10sport« موقــع  وبحســب 
لديــه  خاميــس  فــإن  الفرنســي، 
ــي  ــروض لضمــه ف ــد مــن الع العدي
الصيــف المقبــل، إال أنــه بــات قريبًا 

مــن وولفرهامبتــون اإلنجليــزي.
ــا أمــام  ــا(، ال يحظــى بثقــة زيــدان، ولــن يقــف المــدرب عائًق وأشــار التقريــر إلــى أن خاميــس )28 عامً

رحيلــه عــن الريــال فــي الصيــف.
ويملــك النجــم الكولومبــي عرضيــن مــن الليجــا وتحديــدًا مــن أتلتيكــو مدريــد وفالنســيا، باإلضافــة إلــى 
إيفرتــون فــي البريميرليــج، والــذي يشــرف علــى تدريبــه اإليطالــي كارلــو أنشــيلوتي، المديــر الفنــي الســابق 

لنابولــي، والــذي أراد ضــم خاميــس فــي بدايــة الموســم.
ورغــم ذلــك، فــإن خاميــس يعتبــر أقــرب لوولفرهامبتــون، فــي ظــل العاقــات الطيبــة التــي تجمــع وكيلــه 

خورخــي مينديــز بمســؤولي النــادي اإلنجليــزي.
دوري ابطال اوروبا..

أتاالنتا يكسر كبرياء فالنسيا ويصعد لربع النهائي
حقــق أتاالنتــا فــوزًا مثيــرًا علــى مضيفــه فالنســيا، 4-3، الثاثــاء، بملعــب ميســتايا، فــي إيــاب دور الـــ16 

مــن دوري أبطــال أوروبــا.
وكان جوســيب إيليشــيش العــب أتاالنتــا نجمــا فــوق العــادة، فســجل رباعيــة فريقــه فــي الدقائــق 3، و43، 

و71 و82، بينمــا أحــرز أهــداف فالنســيا، كيفيــن جاميــرو »هدفــان« وفيــران توريــس، فــي الدقائــق 21، 51 و67.
ونجح أتاالنتا في إقصاء الخفافيش، والتأهل لربع النهائي، بعد فوزه ذهابا 1-4.

االتحاد االسباني للسلة يدعو ايران للمشاركة ببطولة دولية

وجــه االتحــاد االســباني لكــرة الســلة، دعــوة رســمية لمنتخــب ايــران للمشــاركة ببطولــة دوليــة ســتقام 
فــي مدينــة فالنســيا يوليو/تمــوز القــادم.

ــاب  ــدورة االلع ــارة االســيوية ب ــل الق ــي، ممث ــى مشــاركة المنتخــب الوطن ــي عل ــق االتحــاد االيران وواف
ــا. ــل اليه ــة التأه ــذي حجــز بطاق ــد ال ــو 2020، والوحي االســيوية طوكي

ــة أخــرى  ــة دولي ــان للمشــاركة ببطول ــى الياب ــة فــي اســبانيا ال ــدورة الدولي ــا بعــد ال وســيتوجه منتخبن
ــة. ــاب االولمبي ــل انطــاق دورة االلع قبي

تأجيل بطولة أوروبا لرفع األثقال
أعلــن االتحــاد الدولــي لرفــع األثقــال تأجيــل بطولــة أوروبــا مــن أبريــل/ نيســان إلــى يونيــو/ حزيــران 
بســبب مخــاوف انتشــار 

ــا. ــروس كورون في
وقــال االتحــاد الدولــي 
إن البطولــة، التــي كانــت 
-13 مــن  بالفتــرة  مقــررة 
فــي  نيســان  أبريــل/   21
اآلن  ســتقام  موســكو، 
خــال الفتــرة 13-21 يونيــو/ 

حزيــران.
وقــرر االتحــاد الدولــي 
إلغــاء  ســابق  وقــت  فــي 
بطولــة العالــم للشــباب، التــي كانــت ســتقام فــي رومانيــا خــال الشــهر الجــاري، إلــى جانــب بطولتــي آســيا 

وأفريقيــا فــي أوزبكســتان وموريشــيوس علــى الترتيــب الشــهر المقبــل.
ــة آالف  ــن أربع ــر م ــام الماضــي، أكث ــة الع ــرب نهاي ــن ق ــي الصي ــوره ف ــدأ ظه ــذي ب ــروس، ال ــل الفي وقت
شــخص وأصــاب حوالــي 120 ألــف شــخص حــول العالــم وتســبب فــي تأجيــل العديــد مــن األحــداث 

الرياضيــة. والمنافســات 

اليبزيج يتالعب بتوتنهام ويطيح به خارج التشامبيونزليج
توتنهــام  ودع 
أبطــال  دوري  هوتســبير، 
خســر  بعدمــا  أوروبــا 
مجــددًا علــى يــد مضيفــه 
 ،)3-0( األلمانــي  اليبزيــج 
الثاثــاء، بملعــب ريــد بــول 
أرينــا، فــي إيــاب دور الـــ 16.

وتأهــل اليبزيــج ألول 
إلــى  تاريخــه  فــي  مــرة 
ربــع النهائــي، بعدمــا فــاز 
بمجمــوع المباراتيــن )0-4(.

ــن 10 و21، والســويدي  ــي الدقيقتي ــق النمســاوي مارســيل ســابيتزر ف ــاراة جــاءت عــن طري أهــداف المب
ــة 87. ــي الدقيق ــل فورســبيرج ف إيمي

سيلتيكس يبلغ األدوار اإلقصائية بدوري السلة األمريكي
تأهــل بوســطن ســيلتيكس، لــأدوار اإلقصائيــة بــدوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن، بعدمــا نجــا 

مــن انتفاضــة مســتضيفه إنديانــا بيســرز ليفــوز )114-111(، مســاء الثاثــاء.
ــه لــأدوار اإلقصائيــة بعــد تقدمــه بفــارق 15 نقطــة فــي  وبــدا أن ســيلتيكس فــي طريقــه لحســم تأهل

الربــع األخيــر.
لكــن بيســرز أحــرز 18 نقطــة مقابــل نقطتيــن لمنافســه لينتــزع التقــدم ألول مــرة منــذ تفوقــه )2-0( فــي 

بدايــة المبــاراة.
واســتعاد الفريــق الضيــف تفوقــه بفضــل رميتيــن حرتيــن لــكل مــن كيمبــا، ووكــر، وماركــوس ســمارت، 
ورميــة ثاثيــة مــن دانييــل تايــس، ليبلــغ األدوار اإلقصائيــة للموســم الســادس علــى التوالــي تحــت قيــادة 

المــدرب بــراد ســتيفنز.
ويحتــل ســيلتيكس، المركــز الثالــث فــي القســم الشــرقي بـــ43 فــوزًا، و21 خســارة متقدمــا بـــ4 انتصــارات 
صاحــب  بيســرز  علــى 
ــذي  ــز الخامــس، وال المرك
هــذا   26 الهزيمــة  تلقــى 

الموســم.
هيوســتون  وعــوض 
فــي  هزيمتــه  روكتــس 
ــوز  ــات ليف ــع مباري آخــر أرب
ضيفــه  علــى   )111-117(
تيمبرولفــز  مينيســوتا 
مــن  قــوي  أداء  بعــد 
الــذي  هــاردن،  جيمــس 

نقطــة.  37 ســجل 
داالس  وفشــل 
مافريكــس فــي إكمــال هيمنتــه فــي 4 مباريــات ضــد ســان أنطونيــو ســبيرز هــذا الموســم، بعدمــا خســر 

األخيــر. الربــع  افتتــاح  وحتــى  البدايــة،  منــذ  تقدمــه  رغــم   ،)109-119(
وفــاز واشــنطن ويــزاردز )122-115( علــى نيويــورك نيكــس، كمــا تغلــب شــيكاجو بولــز )108-103( علــى 

كليفانــد كافاليــرز.
وانتصر أورالندو ماجيك )120-115( على ممفيس جريزليز.

وخســر لــوس أنجلــوس ليكــرز، متصــدر القســم الغربــي بنتيجــة )104-102( أمــام ضيفــه بروكليــن نتــس، 
فيمــا فــاز جــاره لــوس أنجليــس كليبــرز 131-107 علــى جولــدن ســتيت وريــورز.

طرق بسيطة وسهلة للحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم
يعــد الحفــاظ علــى مســتويات الكوليســترول تحــت الســيطرة أحــد أهــم األمــور التــي يمكــن القيــام 

بهــا لحمايــة القلــب.
ــة  ــد تجرب ــن المفي ــون م ــد يك ــة، ق ــتويات عالي ــن مس ــون م ــن يعان ــك الذي ــبة ألولئ ــن بالنس ولك

تغييــرات نمــط الحيــاة أوال، بــدال مــن اللجــوء إلــى العقاقيــر الطبيــة.
ويقــول الخبــراء إنــه يمكــن إجــراء تعديــات بســيطة فــي نمــط الحيــاة، والتحكــم بالنظــام الغذائــي 

المعتــاد.
وبهــذا الصــدد، نشــر موقــع "ميــرور" نصائــح بســيطة لخفــض مســتوى الكوليســترول، والتمتــع 

بمجموعــة مختــارة مــن الوصفــات الصحيــة للقلــب.
- التحول إلى الصويا

ــة  ــل صحي ــة، بدائ ــن المنتجــات المماثل ــا م ــا، وغيره ــب الصوي ــا ومكســرات وحلي ــول الصوي ــد ف يع
ــة مــن الدهــون المشــبعة.  ــى نســبة عالي ــوي عل ــة الدســم، التــي تحت ــان كامل للحــوم ومنتجــات األلب

وتتميــز الصويــا بأنهــا 
بالبروتيــن  مليئــة 
الصحيــة  والدهــون 
مــن  ومجموعــة 
الفيتامينــات والمعــادن 
النباتيــة،  والمغذيــات 
تخفــض  أنهــا  وثبــت 
نســبة الكوليســترول.
دراســة  ووجــدت 
 ،2019 عــام  أجريــت 
مــن قبــل أطبــاء فــي 

مستشــفى ســانت مايــكل فــي تورونتــو، أن تنــاول األطعمــة التــي تحتــوي علــى فــول الصويــا بانتظــام 
.LDL الضــار  الكوليســترول  مســتويات  مــن  يقلــل 

ويقــول الباحثــون إنــه علــى الرغــم مــن أن االنخفــاض كان صغيــرا، زهــاء 4%، إال أنــه قــد يســاعد فــي 
الوقايــة مــن أمــراض القلــب.

- تناول العصيدة )أو وجبة الشوفان( في اإلفطار
ــة للذوبــان، يســمى بيتــا غلــوكان، والــذي  يحتــوي الشــوفان علــى نــوع خــاص مــن األليــاف القابل

ــه بانتظــام. ثبــت أنــه يخفــض نســبة الكوليســترول عنــد تناول
ويعمــل عــن طريــق تشــكيل نــوع مــن الهــام فــي األمعــاء، والــذي يمكــن أن يرتبــط بالجزيئــات 

ــدم. ــا فــي مجــرى ال ــع امتصاصه ــة بالكوليســترول ويمن الغني
وتقــول مؤسســة القلــب البريطانيــة إن بيتــا غلــوكان يمكــن أن يســاعد فــي عــاج الكوليســترول، إذا 

تنــاول الفــرد 3 غرامــات فــي اليــوم علــى األقــل.
- تناول المكسرات

ــن واألليــاف والفيتامينــات والمعــادن مثــل  يمكــن تنــاول حفنــة مــن المكســرات الغنيــة بالبروتي
ــة الرئيســية. ــاول الوجب ــل تن ــد الشــعور بالجــوع قب ــك والنحــاس، عن المغنيســيوم والبوتاســيوم والزن
وتعــد مكســرات اللــوز والفســتق والجــوز والكاجــو والفــول الســوداني، غنيــة بالدهــون غيــر المشــبعة 

الصحيــة وقليلــة الدهــون المشــبعة الضــارة، لــذا فهــي جيــدة للقلــب.
ــات  ــاول وجب ــال، أن تن ــى ســبيل المث ــة، عل ــا الجنوبي ــي كوري ــام 2017 ف ــت ع ووجــدت دراســة أجري
ــى مســتويات  ــر عل ــرة، مــع عــدم التأثي ــل مــن مســتويات LDL الخطي ــوم يقل ــوز كل ي ــة مــن الل خفيف

HDL الصحيــة.
- الخروج في نزهة سريعة

يعــد التمريــن الرياضــي طريقــة أخــرى مفيــدة للســيطرة علــى الكوليســترول، ألنــه يحرقــه كوقــود 
للحفــاظ علــى عمــل العضــات.

لــذا، يُنصــح بالمشــي الســريع للســيطرة علــى الكوليســترول، وبالتالــي الحــد مــن خطــر اإلصابــة 
بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.

- ممارسة اليوغا
وجــد تحليــل أجــراه علمــاء فــي جامعــة هارفــارد فــي الواليــات المتحــدة، بنــاء علــى تجميــع بيانــات 
مــن عشــرات الدراســات، أن جلســات اليوغــا المنتظمــة أدت إلــى انخفــاض كبيــر فــي مســتويات 

ــدم. ــط ال ــوزن وضغ ــك ال الكوليســترول الضــار، وكذل
- تناول تفاحتين يوميا

ــي  ــم ف ــي التحك ــاعد ف ــن أن يس ــوم يمك ــي الي ــن ف ــاول تفاحتي ــى أن تن ــة إل ــات الحديث ــير الدراس تش
ــار  ــغ" أن الثم ــة "ريدين ــي جامع ــون ف ــاة صحــي. ووجــد باحث مســتويات الكوليســترول، كجــزء مــن نمــط حي
تحتــوي علــى مســتويات عاليــة مــن األليــاف ومركبــات مقاومــة األمــراض تســمى البوليفينــول، والتــي 
تخفــض مســتويات LDL بشــكل كبيــر لــدى المرضــى، الذيــن لديهــم مســتويات خطيــرة مــن الكوليســترول.
- الحصــول علــى ليلــة نــوم جيــدة لســنوات، عــرف العلمــاء أن قلــة النــوم تزيــد مــن خطــر اإلصابــة 

بأمــراض القلــب.
وتوصلــت دراســة أجريــت عــام 2016 فــي جامعــة هلســنكي، إلــى تفســير محتمــل يقول إن األشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن األرق، لديهــم مســتويات أقــل مــن الكوليســترول عالــي الكثافــة HDL الصحي.
- الصوم يوم واحد من أيام األسبوع

قــد يكــون الصــوم طريقــة جذريــة للتعامــل مــع ارتفــاع نســبة الكوليســترول، وهنــاك بعــض األدلــة 
علــى أن تقييــد الســعرات الحراريــة يمكــن أن يــؤدي إلــى انخفــاض مســتويات الكوليســترول الضــار، 
ــوزن وخطــر  ــادة ال ــن زي ــل م ــا يقل ــي اســتقاب الســكر، م ــة الجســم ف ــى تحســين طريق ــة إل باإلضاف

ــة بمــرض الســكري. اإلصاب
ولكن حاول أال تصوم وتمارس الرياضة في الوقت نفسه، ألن ذلك يمكن أن يسبب الدوخة واالرتباك.

الكشف عن مدى فعالية معقم اليدين والفيروسات التي لن يقتلها!
هنــاك عــدد مــن اإلجــراءات الوقائيــة التــي يمكــن اتخاذهــا لخفــض خطــر اإلصابــة بفيــروس 

القاتــل.  19-COVID
وتشــمل إحــدى هــذه الطــرق الرئيســة، غســل اليديــن بشــكل منتظــم، علــى الرغــم مــن صعوبــة 

تطبيــق ذلــك أثنــاء التنقــل.
وفــي حيــن أن معقمــات األيــدي تشــكل بديــا رائعــا خــارج المنــزل، حــذر الخبــراء مــن أنهــا ليســت 

فعالــة مثــل اســتخدام المــاء الســاخن والصابــون.
واآلن، أنشــئ Popular Science رســما بيانيــا مفيــدا إلظهــار مــدى فعاليــة معقمــات األيــدي، 

ــا. ــن تقتله ــي ل ــا الت ــع البكتيري وجمي
وأوضــح حســاب Popular Science علــى "إنســتغرام": "أشــعل COVID19 نقاشــا رئيســيا حــول 
معقــم األيــدي، الــذي يقتــل بعــض الكائنــات الحيــة الدقيقــة فقــط. اســتخدم هــذا المخطــط كدليــل مفيــد 

لمــا يفعلــه المطهــر القياســي )محتــوى الكحــول %60(".
ويوضــح الرســم البيانــي أن معقــم اليديــن فعــال ضــد مجموعــة مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة، بمــا فــي 
ذلــك COVID19 وMRSA واإلنفلونــزا وhepatitis B وE-coli وفيــروس نقــص المناعــة البشــرية والســل.
ومــع ذلــك، فــإن مطهــر األيــدي ال يعــد وقائيــا ضــد 8 كائنــات دقيقــة رئيســية: norovirus وأمــراض 
و  Cryptosporidiumو  hepatitis Aو األطفــال،  شــلل  وفيــروس   calicivirusو والفــم،  القــدم 

.polyomavirusو  ،Clostridium difficile
واستنادا إلى النتائج، يحث الخبراء الناس على غسل أيديهم بالماء والصابون حيثما أمكن.

وفــي حديثــه مــع Mirror Online، أوضــح بابــاك أفشــار، وهــو طبيــب مــع Zava، بالقــول: "النصيحــة 
ــص مــن  ــة للتخل ــدي، هــذه هــي أفضــل طريق ــاء لغســل األي ــون والم األساســية هــي اســتخدام الصاب
البكتيريــا. ومعقــم األيــدي ال يعــد جيــدا، لكنــه أفضــل مــن ال شــيء، خاصــة إذا كنــت فــي األماكــن العامــة".
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