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مشاركة االيرانيات بمنافسات يونيورسياد 2019 شهدت زيادة ملحوظة
ــة  ــس منظم ــال رئي ق
الطالبيــة  الشــؤون 
ــه  »مجتبــى صديقــي«: ان
خــالل الــدورة االخيــرة من 
يونيورســياد  منافســات 
حضــور  شــهد   2019
االيرانيــات  الفتيــات 
زيــادة  المنافســات  فــي 

. ظــة ملحو
صديقــي  واضــاف 
الوفــد  تفقــده  خــالل 

ــج  ــة ان النتائ ــي االيطالي ــة نابول ــي مدين ــي منافســات يونيورســياد 2019 ف ــي المشــارك ف ــي االيران الطالب
التــي احرزهــا الوفــد الطالبــي كانــت تفــوق التوقعــات وخاصــة فــي الرمايــة متمنيــا اســتمرارية االنتصــارات 

المنافســات. نهايــة  حتــى 
وقــال ايضــا ان مشــاركة الفتيــات االيرانيــات فــي الــدورة الثالثيــن لمنافســات يونيورســياد 2019 شــهدت 

زيــادة ملحوظــة مقارنــة بدوراتــه الســابقة.
وبــدأت منافســات يونيورســياد 2019 )طــالب الجامعــات( فــي 3 تموز/يوليــو الحالــي وتســتمر لغايــة 14 

مــن هــذا الشــهر.

ليوناردو يثير الشكوك ببقاء مبابي في باريس سان جيرمان
اعتــرف ليونــاردو المديــر الرياضــي لباريــس ســان جيرمــان، بأنــه ال يضمــن اســتمرار كيليــان مبابــي، 
داخــل  الفريــق،  جنــاح 
ولــن  األمــراء  حديقــة 
ــادي. ــع الن ــده م ــدد عق يج

ــي  ــط اســم مباب وارتب
ريــال  إلــى  باالنتقــال 
الصيــف،  هــذا  مدريــد 
وتحديــدًا بعدمــا اعتــرف 
تحمــل  فــي  برغبتــه 
المزيــد مــن المســؤولية.

فــي  ليونــاردو  وقــال 
ــو  تصريحــات لصحيفــة »ل
باريزيــان«: »ال أعــرف إذا كان يريــد تجديــد عقــده أم ال، حاليًــا.. هــو مهــم للغايــة بالنســبة للنــادي، وال جــدال 

حــول أهميتــه«.
وأضــاف »لقــد عــاد للتدريبــات بموقــف إيجابــي للغايــة، بابتســامة.. إنــه شــخصية جذابــة، النــاس 

ــك«. ــي فريق ــم أن يتواجــد العــب مثلــه ف ــا، ومــن المه يحبونــه حًق
وعلــق مديــر الكــرة بباريــس، عندمــا سُــئل عمــا إذا كان مبابــي ســيجدد عقــده، قائــاًل »ال أقــدم وعــودًا 
ــدم وعــودًا دون التأكــد مــن أننــي  ــا ألننــي ال أق ــادي، وثانيً ــي الن ــع ف ــل الجمي لســببين، أواًل ألننــي ال أمث

أســتطيع الوفــاء بهــا«.
وتابع: »الشيء الوحيد الذي يهمني هو الحاضر، اآلن«.

أحــد األســباب التــي تجعــل مبابــي يفكــر فــي الرحيــل عــن باريــس هــو رغبتــه فــي اللعــب كمهاجــم 
ــا إدينســون كافانــي، فيمــا يلعــب مبابــي بمركــز الجنــاح. صريــح، ويشــارك فــي هــذا المركــز حاليً

وعــن هــذا األمــر، قــال ليونــاردو »إذا نظــرت إلــى مراكــز عظمــاء اللعبــة، ســتجد أنهــم لعبــوا فــي مواقــف 
ــى اليميــن وفــي  ــى اليســار، وعل ــك كريســتيانو، لعــب عل ــدان، وكذل ــة، كان هــذا هــو الحــال مــع زي مختلف

المقدمــة، كمــا لعــب رونالدينيــو فــي مواقــع مختلفــة أيضًــا«.
وأتــم مديــر الكــرة بباريــس »يمكــن لالعــب مثــل مبابــي أن يلعــب فــي أي مركــز.. لديــه الكثيــر مــن 
ــه كل  ــي، لدي ــد، ذك ــداف جي ــه ه ــة.. إن ــة الفني ــن الناحي ــة م ــة والســرعة والموهب ــع بالمرون ــات، يتمت الصف

شــيء«.

اتحاد الكرة الغاني يعتذر عن ضياع حلم الكان
أصــدر االتحــاد الغانــي 
لكــرة القــدم بيانــا اعتــذر 
للجماهيــر  خاللــه  مــن 
المبكــر  الخــروج  بعــد 
كأس  بطولــة  مــن 
التــي  األفريقيــة  األمــم 

مصــر. تســتضيفها 
ســتارز  البــالك  وودع 
مبــاراة  بعــد  البطولــة 
تونــس  أمــام  ماراثونيــة 
نســور  بتأهــل  انتهــت 

منهمــا. لــكل  بهــدف  التعــادل  بعــد   )4-5( الترجيــح  بضربــات  قرطــاج 
وجــاء فــي البيــان: »شــعرنا بالصدمــة بعــد الخــروج المبكــر للمنتخــب الغانــي رغــم اإلمكانيــات التــي 
ــذ 37  ــم نحصــده من ــذي ل ــق اللقــب ال ــاون الحكومــة مــن أجــل تحقي وفرناهــا مــن معســكرات إعــداد وتع

عامــا«.
وأضــاف: »نعتــذر للجماهيــر الغانيــة التــي ســاندت الفريــق ونعتــذر لرئيــس البــالد واإلعــالم عــن 

الخــروج المبكــر ونشــكر كل مــن ســاندنا«.
وأشــار إلــى أن تطويــر الكــرة الغانيــة هــو الســبيل الوحيــد الســتعادة المجــد الضائــع داخــل قــارة أفريقيــا، 
موضحــا أنــه البــد مــن تحســين البنيــة التحتيــة وااللتفــاف حــول الــدوري المحلــي ســواء مــن المشــجعين 

أو الرعــاة.

سولسكاير يستغل أزمة يوفنتوس وريال مدريد لمحاصرة بوجبا
كشــف تقريــر صحفــي إنجليــزي، أن النرويجــي أولــي جونــار سولســكاير، المديــر الفنــي لمانشســتر 
فــي  الراغــب  بوجبــا،  لبــول  طلبًــا  وجــه  يونايتــد 

الجــاري. الميركاتــو الصيفــي  الرحيــل خــالل 
فــإن  البريطانيــة،  صــن«  »ذا  لصحيفــة  ووفًقــا 
ــد  ــع اليونايت ــاء م ــا البق ــن بوجب ــب م سولســكاير طل
لموســم آخــر، للمســاعدة فــي إعــادة بنــاء الفريــق.

قبــل  مــن  باهتمــام  حاليًــا  بوجبــا  ويحظــى 
يوفنتــوس وريــال مدريــد، لكــن النــادي اإلنجليــزي 
إســترليني،  مليــون   120 علــى  الحصــول  يشــترط 

بالرحيــل. الفرنســي  للدولــي  للســماح 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن اليوفــي ال يملــك أمــوال صفقــة بوجبــا، بعدمــا ضغــط ميزانيتــه فــي الصيــف 

الماضــي بالتعاقــد مــع النجــم البرتغالــي، كريســتيانو رونالــدو، باإلضافــة إلــى منحــه راتبًــا مرتفعًــا.
وأوضحــت أن ريــال مدريــد ال يقــدر أيضًــا علــى تلبيــة طلبــات الشــياطين الحمــر، حيــث أنفــق بالفعــل 

معظــم الميزانيــة المخصصــة للصفقــات الصيفيــة.

بطولة مبكرة لمنتخب شبابنا في بطولة اسيا 
للمصارعة الرومانية

ــة المنافســات االســيوية مبكــرا نظــرا لتأهــل  ــة بطول ــا للشــباب فــي المصارعــة الروماني احــرز منتخبن
ــات  ــالث ميدالي ــى ث ــوم االول عل ــي الي ــة وحصــول المنتخــب ف ــاراة النهائي ــى المب ــه ال ــن مصارعي ــة م اربع

ــة. ــة وواحــدة فضي ذهبي
وبــدأت صبــاح امــس 
مدينــة  فــي  االربعــاء 
التايلنديــة  جونبــوري 
االوزان  منافســات 
االخــرى  الخمســة 
الرومانيــة  للمصارعــة 
حيــث تأهــل اربعــة مــن 
الــى  ايــران  مصارعــي 
وهــم  النهائيــة  المبــاراة 
»بهــرام معــروف خــانی«  

و»محمدرضــا رســتمي« و»حســين فروزنــده« و»حامــد عبدولــي« والمصــارع »ميــالد رضانجــاد« للتنافــس 
الثالــث. المركــز  علــى 

وفــي اليــوم االول للمنافســات احــرز »محمــد ناقوســي« فــي وزن 77كغــم و »حســن فروزنــده« فــي 87 
كغــم و »علــي اكبــر يوســفي« فــي 130 كغــم علــى ثــالث ميداليــات ذهبيــة و»ســعيد ارجمنــدي« علــى فضيــة 

الــوزن 63 كغــم.
وتصــدرت إيــران جــدول البطولــة برصيــد 103 نقــاط فــي المجمــوع، فيمــا تليهــا كازاخســتان والهنــد فــي 

المركزيــن الثانــي والثالــث، بعــد أن حصلتــا علــى 85 و70 نقطــة علــى التوالــي.

استقالل طهران يضم شيخ دياباتي
أعلــن نــادي اســتقالل طهــران اإليرانــي، الثالثــاء، تعاقــده مــع المهاجــم المالــي الدولــي شــيخ دياباتــي 

لمــدة عاميــن.
وقضى دياباتي، البالغ من العمر 31 عاما، الموسم الماضي مع فريق اإلمارات.

ومن المقرر أن ينضم المهاجم المالي إلى معسكر استقالل طهران، المقام حاليا في تركيا.
ولــم يكشــف االســتقالل الــذي أنهــى الموســم الماضــي مــن الــدوري الممتــاز فــي المركــز الثالــث، عــن 

التفاصيــل الماليــة للصفقــة.

موراي وسيرينا.. فريق األحالم يخطف األضواء في ويمبلدون
ــًكا  ــه كان مل ــرا لكن ــادي عمــوم إنجلت ــًكا لن ــدون للتنــس مل ــة ويمبل ــد الملعــب الرئيســي فــي بطول يع

ــاء. ــز الثالث لســيرينا وليام
وبعــد وقــت قصيــر مــن التأهــل للــدور قبــل النهائــي فــي البطــوالت األربــع الكبــرى للمــرة 37 فــي فــردي 
ــة ممتعــة  ــى الملعــب لتتعــاون مــع آنــدي مــوراي وقــدم "فريــق األحــالم" وجب الســيدات، عــادت ســيرينا إل

آلالف المشــجعين فــي منافســات الزوجــي المختلــط.
وتقــدم فريــق "ســير آنــدي" أو "مورينــا" الــذي يضــم اثنيــن حاصليــن علــى العديــد مــن األلقــاب 
بالبطــوالت األربــع الكبــرى إلــى الــدور الثالــث بالفــوز 7-5 و6-3 علــى الثنائــي المؤلــف مــن األمريكيــة راكيــل 

ــن. ــس مارت ــاو والفرنســي فابري أت
ــردي  ــة للف ــي دور الثماني ــات ف ــالث مجموع ــد ث ــا أليســون ريســك بع ــى مواطنته ــز عل ــت وليام وتغلب
اليــوم  وقــت ســابق  فــي 
مســتمتعة  أنهــا  وبــدا 
باالســتمرار فــي الملعــب 

لرئيســي. ا
وليامــز  وقالــت 
رائعًــا  وقتًــا  "قضيــت 
مذهلــة  كانــت  واألجــواء 
ــدي.  ــب بجــوار آن ــع اللع م

هائــل". أمــر  إنــه 
بجــوار  واللعــب 
مــن  المحبــوب  الالعــب 
جمهــور البطولــة وبطــل ويمبلــدون مرتيــن فــي الفــردي كان يعنــي أن وليامــز ســتحظى بدعــم هائــل فــي 

الناجحــة. الضربــات  تســديد  عنــد  خاصــة  المدرجــات 
وأضافت "ال أتوقع أن يحدث هذا األمر مجددًا واقتعنت بأن هذا يحدث مرة في العمر".

ولم تكن نتيجة اللقاء محل شك رغم التقارب في المجموعة األولى.
ويســتغل االثنــان منافســات الزوجــي المختلــط لخــوض مباريــات أكثــر علــى أمــل اســترداد اللياقــة بعــد 
اإلصابــات وتشــعر وليامــز بأنهــا فــي الطريــق الصحيــح بعــد مشــكلة فــي الركبــة كمــا يســتعيد مــوراي عافيتــه 

بعــد جراحــة بالفخــذ.
وتركــز ســيرينا اآلن علــى مهمتهــا الرئيســية يــوم الخميــس عندمــا تلتقــي الالعبــة األمريكيــة المصنفــة 
11 مــع التشــيكية غيــر المصنفــة باربــورا ستريتســوفا فــي قبــل النهائــي علــى أمــل معادلــة الرقــم القياســي 

بتحقيــق 24 لقبًــا فــي البطــوالت األربــع الكبــرى.
وفــي المقابــل يمضــي مــوراي فــي طريــق أطــول ولــم يحســم موقفــه مــن عودتــه لمواجهــة عمالقــة مثــل 

نوفــاك ديوكوفيتــش ورفائيــل نــادال وروجــر فيدرر.
ويواجــه االثنــان اختبــارًا أصعــب فــي الــدور المقبــل بمنافســات الزوجــي المختلــط عنــد مواجهــة 

البرازيلــي برونــو ســواريز واألمريكيــة نيكــول مليتشــار.
وفاز سواريز في الزوجي بلقبي أمريكا وأستراليا عام 2016 مع جيمي الشقيق األكبر آلندي موراي.

مكالرين يحافظ على تشكيلة سائقيه في بطولة العالم
بــدد مكالريــن أي تكهنــات صيفيــة، اليــوم الثالثــاء، باإلعــالن عــن االحتفــاظ بتشــكيلة الســائقين لديــه فــي بطولــة 

العالــم لســباقات فورمــوال 1 للســيارات، معتمــدًا علــى الثنائــي النــدو نوريــس وكارلــوس ســاينز فــي العــام المقبــل.
ــا( بعــد تحقيــق أفضــل انطالقــة لســائق بريطانــي منــذ  وكان مــن المتوقــع اســتمرار نوريــس )19 عامً
لويــس هاميلتــون فــي 2007 بينمــا يملــك اإلســباني ســاينز عقــدًا يمتــد لعــدة ســنوات بعــد االنضمــام مــن 

رينــو بنهايــة العــام الماضــي.
ولــم يتــم الكشــف عــن تفاصيــل بشــأن الرواتــب رغــم أن الفريــق أشــار إلــى أن نوريــس قــد يتقاضــى 

نفــس األجــر الســابق.
وقــال أندريــاس زايــدل رئيــس مكالريــن للصحفييــن »إنهمــا يشــكالن مســتقبل الفريــق«، مشــيرًا إلــى 

أن نوريــس اجتــاز »فتــرة التجــارب« بنجــاح.
وأضاف »نريد التطور معا ونأمل في تحقيق نفس الطفرة مع الفريق«.

ولــم يفــز مكالريــن بطــل العالــم الســابق بــأي ســباق منــذ 2012 ولــم يتــوج بلقــب منــذ 2008 لكنــه يأمــل 
فــي التألــق بيــن جماهيــره فــي ســباق جائــزة بريطانيــا الكبــرى مطلــع األســبوع المقبــل.

ويحتــل مكالريــن المركــز الرابــع ببطولــة الصانعيــن بعــد 9 ســباقات مــن إجمالــي 21 متقدمــا بفــارق 20 
نقطــة عــن رينــو الــذي يــزوده بمحــركات.

ــن.  ــي مكالري ــائقان ف ــا الس ــى به ــذي يحظ ــن ال ــل م ــم أفض ــاك تناغ ــد أن هن ــدل »ال اعتق ــع زاي وتاب
يقــودان بشــكل جيــد مــع الفريــق ونحــن فــي طريــق التعافــي. وضعــا مصلحــة الفريــق فــي المقدمــة وهــذا 

ــى ســائقي الســباقات«. ليــس ســهال عل

دراسة تكشف: انخفاض الكوليسترول أخطر من ارتفاعه
كشــفت دراســة أجرتهــا جامعــة واليــة بنســلفانيا أن األفــراد الذيــن يقــل لديهم مســتوى كوليســترول 

البروتيــن الدهنــي يتعرضــون لزيــادة خطــر اإلصابــة بالســكتة الدماغية.
وعلــى الرغــم مــن أن انخفــاض الكوليســترول يعــد أمــرا مفيــدا بشــكل خــاص فــي تقليــل خطــر 
اإلصابــة بســكتة دماغيــة، والتــي تحــدث أثنــاء انســداد الوعــاء الدمــوي، مــا يحــول دون تدفــق الــدم إلــى 

المــخ إال أن االنخفاض 
ارتبــط  كبيــر  بشــكل 
بارتفــاع خطــر اإلصابــة 
بســكتة دماغيــة نزفيــة 
نتيجــة  بنســبة %169، 
ضعــف الوعــاء الدمــوي 
وفقــا  وانفجــاره، 

الجديــدة. للدراســة 
ــة  ونشــرت صحيف
ميــل"  "الديلــي 
الدراســة  البريطانيــة 

التــي شــملت 96043 مشــاركا، وجــد الباحثــون أنــه يمكــن تحقيــق االعتــدال والتــوازن، لتحقيــق المســتوى 
الضــار. الكوليســترول  لنســبة  األمثــل  المســتهدف 

وأظهــرت النتائــج أن أولئــك الذيــن لديهــم مســتويات LDL أقــل مــن 50 ملغ/ديســيلتر، هــم أكثــر 
عرضــة بنســبة 169% لخطــر الســكتة الدماغيــة النزفيــة، مقارنــة مــع الذيــن تتــراوح النســبة لديهــم بيــن 

70 و99 ملغ/ديســيلتر.

أغذية مفيدة تساهم في تحسن صحتك العقلية
مــن المعــروف بــأن صحــة الدمــاغ تمثــل أهميــة بالغــة لحيــاة المــرء، وتؤثــر إيجابــًا علــى جميــع أنحــاء 

جســده، ومــن الضــروري الحفــاظ عليهــا للحفــاظ علــى الصحــة العامة. 
ــة، أوردت  ــًا بالنســبة للصحــة العقلي ــب دورًا هام ــرء يلع ــه الم ــذي يتبع ــي ال ــام الغذائ ــا أن النظ وبم

ــي:  ــو التال ــى النح ــاغ، عل ــدة للدم ــة المفي ــن األطعم ــة م ــا، مجموع ــز أوف إندي ــة تايم صحيف
1- التوت

يحتــوي التــوت البــري علــى كميــة كبيــرة مــن مضــادات األكســدة التــي تســاعد فــي محاربــة اإلجهاد. 
ونظــرًا لوجــود الكثيــر مــن الخصائــص المضــادة لاللتهابــات فــي التــوت، فإنــه يعتبــر عامــاًل واقيــًا مــن 
األمــراض التنكســية العصبيــة. كمــا أن مضــادات األكســدة تعمــل علــى تأخيــر شــيخوخة الدمــاغ وتزيــد 

مــن قــوة الذاكــرة. 
األســماك   -2

هنيــة لد ا
يســاعد اســتهالك 
الدهنيــة  األســماك 
الســلمون  مثــل 
نمــو  علــى  والتونــة 
وتطــور وظائــف المــخ، 
وألنهــا غنيــة بعناصــر 
وفيتاميــن   3 أوميغــا 
إلــى  إضافــة  د، 

الدماغيــة. القشــرة  وثبــات  تقويــة  فــي  تســاعد  فإنهــا  الكالســيوم، 
3- المحار

تمتلــئ بعــض األطعمــة البحريــة مثــل المحــار بالزنــك والحديــد، ممــا يســاعد علــى تعزيــز الذاكــرة وجعلهــا 
حــادة وقويــة. ستســاعدك هــذه العناصــر الغذائيــة فــي تحســين تركيــزك وبالتالــي تجعلــك أكثــر إنتاجيــة.

4- الجوز
ــذي يعــد  ــر الجــوز مــن أفضــل المكســرات التــي تعــزز الدمــاغ، فهــو غنــي بعنصرأوميجــا 3 ال يعتب
ضروريــًا للحفــاظ علــى صحــة الدمــاغ بشــكل عــام، كمــا أنــه مفيــد الســتقرار حالــة األشــخاص المصابيــن 

بمــرض ألزهايمــر. 
5- الشاي

يعمل عنصر الكاتيكين الموجود في الشاي على إراحة األعصاب والتخلص من المشاعر السلبية.
6- البيض

البيــض غنــي بالفيتامينــات والمعــادن المختلفــة التــي تســاعد فــي بنــاء وتطويــر خاليــا المــخ. مــن 
المعــروف أن فيتاميــن ب 12 والكوليــن الموجــودان فــي البيــض يعــززان الذاكــرة ويســاعدان علــى تذكــر 

األشــياء بشــكل أفضــل.

أحواض السباحة مرتع خصب لألمراض الطفيلية
فــي فصــل الصيــف، ومــع ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي معظــم دول العالــم يلجــأ الكبــار والصغــار إلــى 
ــوا مــن حــرارة الشــمس. إال أّن هــذا الحمــاس، وهــذا  ــاه، وليهرب ــاش المي المســابح؛ ليســتمتعوا بانتع
ــة  ــن الوكال ــذي صــدر ع ــر ال ــك بســبب اإلعــالن األخي ــردد وذل ــه بعــض الخــوف والت ــد يطال ــال ق اإلقب
األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقايــة؛ حيــث تقــول الوكالــة: إنَّ طفيلــي البــراز الــذي ينتشــر فــي كثيــر 

مــن األحيــان عــن طريــق الســباحة يتســبب فــي زيــادة عــدد حــاالت تفشــي األمــراض.
وبحســب التقاريــر فقــد ارتفــع عــدد تفشِّــي األمــراض التــي تنطــوي علــى الطفيلــي المعــروف باســم 
ــراض  ــى األم ــز الســيطرة عل ــد مــن مرك ــر جدي ــا لتقري ــى 2017، ووفًق ــن 2009 إل الكريبتوســبوريديوم بنحــو 13% م

يصــاب  أن  يمكــن 
بمــرض  األشــخاص 
بعــد  الكريبتوســبوريديا 
تعرُّضهــم للبــراز البشــري 
الملــوَّث،  الحيوانــي  أو 
ظهــور  إلــى  يــؤدِّي  ممــا 
أعــراض تشــمل الغثيــان 
واإلســهال  والتشــنجات 
التــي قــد تســتمر أســابيع 
وتــؤدي إلــى ســوء التغذيــة 

لجفــاف. وا
يذكــر أّن حــاالت التفشــي غيــر شــائعة إلــى حــدٍّ مــا فــي الواليــات المتحــدة وبورتوريكــو، فقــد تــمَّ 
اإلبــالغ عــن 444 حالــة فــي الفتــرة مــن 2009 إلــى 2017، بينهــا حالــة وفــاة واحــدة فــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، وقــد أمكــن تتبــع الحــاالت فوجــد أن أكثــر مــن نصفهــا ارتبطــت بحمامــات الســباحة ومالعــب 
الميــاه وغيرهــا مــن مناطــق الترفيــه بالميــاه المعالجــة؛ حيــث قــد يبتلــع النــاس الميــاه الملوثــة فــي هــذه 

األماكــن، وعلــى هــذا النحــو فــإنَّ العــدوى األكثــر شــيوعًا تكــون فــي شــهري يوليــو وأغســطس.
ــرات  ــل البحي ــر المعالجــة، مث ــاه الســباحة غي ــى األمــراض أنَّ مي ــدوره أوضــح مركــز الســيطرة عل ب
واألنهــار، قــد تكــون أرضًــا خصبــة للبكتيريــا التــي تســبّب أمراضًــا حديثــة مــن هــذا النــوع، وقــد تــمَّ 
تتبــع حــاالت أخــرى فــي مــزارع الماشــية ومراكــز رعايــة األطفــال وكذلــك مــع اســتهالك الحليــب غيــر 

ــى األمــراض. ــاح. حســب المركــز األمريكــي للســيطرة عل ــر التف المبســتر وعصي
ومع تزايد تفشي األمراض أكد المركز على وجب اتباع التعليمات التالية، وهي:

- أنَّه ال ينبغي ألحد أن يسبح أو يسمح لألطفال بالسباحة إذا كانوا مصابين باإلسهال.
- كما يجب على السباحين الحرص على عدم ابتالع المياه.
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