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دراسة: النظام الغذائي النباتي الصحي بدال 
من اللحوم يحميك من أمراض القلب

كشــفت صحيفــة " boldsky  " أن اتبــاع نظــام غذائــي صحــي قائــم علــى النبــات ، قــد يقلــل مــن 
خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب مقارنــة باألغذيــة المعتمــدة علــى الحيوانــات.

ــن  ــإن األشــخاص الذي ــة )JAHA( ، ف ــب األمريكي ــة القل ــة جمعي ــي مجل ــم نشــرها ف ــا لدراســة ت ووفق
يتضمنــون حميــة نباتيــة فــي وجباتهــم هــم أقــل عرضــة لإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 
بالمقارنــة مــع أولئــك الذيــن يســتهلكون اللحــوم الحيوانيــة والكربوهيــدرات المكــررة فــي كثيــر مــن األحيــان.
والحــظ الباحثــون أن 12168 شــخصا فــي منتصــف العمــر ، توفــي منهــم حوالــي 5436  ، بينهــم 1565 
ــرة مــن المنتجــات  ــات كبي ــاول كمي ــن أن تن ــا للدراســة، حيــث تبي ــب، وفق ــوا بســبب أمــراض القل توف
ــى %32،  ــب بنســبة 31% إل ــة بأمــراض القل ــد مــن خطــر اإلصاب ــررة يزي ــدرات المك ــة والكربوهي الحيواني

و18% إلــى 25% فــي حالــة األمــراض األخــرى.
وأشــارت الدراســة إلــى أن الوجبــات الغذائيــة النباتيــة تــزداد شــعبية، وتوفــر دراســتنا المزيــد مــن األدلــة 
التــي تؤكــد بــأن تنــاول نظــام غذائــي نباتــي يمكــن أن يكــون مفيــدًا لصحــة قلبــك، حيــث يجــب علــى النــاس 
اســتهالك مــا يكفــي مــن الفواكــه والخضــروات والحبــوب الكاملــة، وأن يشــمل غذاؤهــم علــى النظــام الغذائــي 

النباتــي المحتــوي علــى الخضــروات الصحيــة ، وأن يشــمل النظــام علــى 3 وجبــات صحيــة نباتيــة.
وقالــت الصحيفــة أن األشــخاص الذيــن يتناولــون المزيــد مــن األطعمــة الصحيــة ذات األصــل 
النباتــي، وعــدد أقــل مــن األطعمــة الحيوانيــة يمكــن أن يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب أيضًــا، 
موضحــة أنــه فــي حالــة األشــخاص الذيــن يتناولــون نظامًــا غذائيًــا غيــر صحــي قائــم علــى النبــات، 

لــم تكــن النتيجــة جيــدة أيضًــا.

عمر األم والعرق والوزن عوامل تؤثر على تركيز 
الهرمونات في الحمل

ــر  ــر تتأث ــن المبك ــو الجني ــالل نم ــات خ ــزات الهرمون ــى أن تركي ــة إل ــة حديث ــة طبي ــارت دراس أش
ــاة. ــط الحي ــن نم ــدال م ــرق ب ــم والع ــة الجس ــر كتل ــر األم ومؤش ــر بعم ــكل كبي بش

وقالــت الدكتــورة إميلــى باريــت، األســتاذ فــي كليــة )روتجــرز( للصحــة العامــة فــي واشــنطن: "تلعــب 
الهرمونــات فــي مرحلــة النمــو المبكــرة دورا رئيســيا فــي صحــة اإلنســان ومخاطــر األمــراض، نظــرا ألننــا غيــر 
قادريــن علــى قيــاس الهرمونــات بشــكل مباشــر فــي األجنــة أثنــاء نموهــا، فــإن أفضــل طريقــة تاليــة هــي دراســة 

هرمونــات األم حيــث يمكــن نقلهــا إلــى الجنيــن".
ــي األشــهر  ــرأة ســليمة ف ــدى 548 ام ــزات هرمــون االســتروجين والتستوســتيرون ل ــي تركي ــون ف ــد نظــر الباحث وق
الثالثــة األولــى مــن الحمــل فيمــا يتعلــق بنمــط حياتهــم لفهــم أفضــل مــا يدفــع الهرمونــات الجنســية المرتفعــة أثنــاء نمــو 
الجنيــن، ومعظــم النســاء المشــاركات فــي الدراســة مــن البيــض، متزوجــات، متعلمــات جيــدا وكان متوســط أعمارهــن 31 

عامــا. أقــل مــن 5% شــربن الكحــول وأقــل مــن 8% مدخــن.
ووجــد الباحثــون أن األمهــات األكبــر ســنا والنســاء الالئــي وضعــن فــي الســابق كانــت لديهن مســتويات 
أقــل مــن هرمونــي االســتروجين والتستوســتيرون، كمــا وجــدوا أن النســاء األثقــل لديهــن مســتويات 

هرمــون االســتروجين أقــل، ولكــن مســتويات هرمــون تستوســتيرون أعلــى مــن النســاء األصغــر.
ــاء  ــن النس ــى م ــتيرون أعل ــون تستوس ــتويات هرم ــن مس ــود لديه ــاء الس ــا أن النس ــدوا أيض ووج
ــي الســرطانات  ــة ف ــات الصحي ــي تفســير التباين ــد يســاعد ف ــاس األخــرى، وهــو اختــالف ق ــي األجن ف

ــات. ــة للهرمون ــراض الحساس ــن األم ــا م ــة وغيره اإلنجابي
ولــم تجــد الدراســة أي تبايــن فــي تركيــزات هرمــون األم فيمــا يتعلــق بجنــس الجنيــن أو أحــداث 
الحيــاة المجهــدة أثنــاء الحمــل أو عوامــل نمــط الحيــاة مثــل التدخيــن وتعاطــي الكحــول، ممــا يشــير إلــى 

أن تركيــزات الهرمونــات لــم تتأثــر بســلوكيات األم أو جنــس الجنيــن.
ــى رؤى  ــؤدي إل ــد ي ــل ق ــاء الحم ــزات الســتيرويد الجنســي أثن ــف تركي ــون "إن توصي ــال الباحث وق
مهمــة، حيــث ثبــت أن ارتفــاع مســتويات التعــرض لإلســتروجين يزيــد مــن خطــر اإلصابــة بســرطان 

ــا". الثــدي والمبيــض الحق

النوم لساعات طويلة نهارا إشارة مبكرة 
على اإلصابة بالزهايمر

أظهــر بحــث جديــد أن النــوم لســاعات طويلــة أثنــاء النهــار قــد يكــون عالمــة تحذيــر مبكــرة علــى 
اإلصابــة بمــرض الزهايمــر.

كليــة  فــي  الباحثــون  وقــال 
ــورك إن "مناطــق  الطــب جامعــة نيوي
الدمــاغ التــي تبقيــك مســتيقظا أثنــاء 
النهــار تالفــة فــي المراحــل المبكــرة 
وهــذا  الذاكــرة،  ســرقة  مــرض  مــن 
المصابيــن  أن  فــي  الســبب  هــو 
بمــرض الزهايمــر قــد ينامــون لفتــرة 
طويلــة قبــل أن يبــدأوا فــي الكفــاح 
مــن نســيان األشــياء، ليــس ذلــك 
فحســب، فقــد وجــد العلمــاء أيضــا أن 
األضــرار التــي لحقــت بمناطــق المــخ التــي تشــارك فــي االســتيقاظ النهــاري نتجــت عــن بروتيــن يســمى )تــاو(.

وأشــاروا إلــى أن هــذا يوفــر مزيــدا مــن األدلــة علــى أن )تــاو( قــد يلعــب دورا أكبــر فــي مــرض الزهايمــر 
مقارنــة ببروتيــن األميلويــد الــذي تمــت دراســته علــى نطاق واســع.

ولفتــت األبحــاث الســابقة إلــى أن اإلفــراط فــي القيلولــة يرجــع إلــى قلــة النــوم الناتــج عــن 
ــوم  ــوم أو أن مشــاكل الن ــزز الن ــي تع ــخ الت ــي مناطــق الم ــر ف ــرض الزهايم ــات المرتبطــة بم االضطراب

نفســها تســهم فــي تطــور مــرض الزهايمــر.
وقــام الباحثــون - فــي البحــث الجديــد - بتحليــل أدمغــة 13 مــن مرضــى الزهايمــر المتوفيــن وســبعة 
أشــخاص بــدون المرض،وخلصــوا إلــى أن مــرض الزهايمــر يهاجــم مناطــق المــخ المســؤولة عــن اليقظــة 
خــالل النهــار، وأن هــذه المناطــق هــي مــن بيــن أولــى المناطــق التــي تضــررت مــن المــرض، وتشــير النتائــج 

إلــى أن القيلولــة المفرطــة خــالل النهــار يمكــن أن تكــون بمثابــة النذيــر المبكــر لمــرض الزهايمــر.

عدسات الصقة للعين تلتقط الصور والفيديو
قالــت شــركة كوريــة جنوبيــة، إنهــا تعمــل علــى تطويــر عدســات الصقــة يمكنهــا تســجيل وعــرض 

الصــور والفيديوهــات.
وأعلنــت سامســونغ أنهــا قدمــت ابتكارهــا لمكتــب الواليــات المتحــدة لبــراءات االختــراع والعالمــات 
التجاريــة، وهــو تطويــر عدســة الصقــة مــزودة بكاميــرا خفيــة تســتطيع تســجيل الفيديــو والتقــاط الصــور، 

بينمــا يرتديهــا المســتخدم، بحســب مــا نشــره تقريــر لصحيفــة "ديلــي ميــل".
وتحتــوي العدســة الجديــدة علــى مستشــعرات للحركــة، مــا يمنــح المســتخدم إمكانيــة التحكــم فــي 

وظائفهــا باســتخدام حــركات العيــن المختلفــة، مثــل الرمــش أو النظــر لألعلــى.
وأشــارت الشــركة إلــى أن العدســات الالصقــة ســتكون قــادرة علــى تلقــي األوامــر مــن خــالل هوائــي 

مدمــج بهــا، وعــرض الفيديــو أمــام عيــن المســتخدم مباشــرة.
وأشــار تقريــر "ديلــي ميــل" إلــى أن هــذه العدســات مــن المتوقــع أن تكــون أعلــى كفــاءة بالمقارنــة 
بنظــارات غوغــل فــي تكنولوجيــا الواقــع المعــزز )AR(، إذ يمكــن مــع نظــارات "غوغــل" أن تنزلــق 
ــى أو أســفل اإلطــار، ولكــن مــع العدســات الالصقــة، ال  النظــارات بســهولة أو أن ينظــر المســتخدم أعل

توجــد هــذه المشــاكل.

االربعاء 12 ذو الحجة ، 1440 هـ ق 23 مرداد 1398 هـ ش، 14 آب 2019مالعدد )10202( السنة التاسعة والثالثون

»ذوب آهن« يودع دوري أبطال آسيا 2019
ودع ذوب آهــن اإليرانــي بطولــة دوري أبطــال آســيا لكــرة القــدم اثــر خســارته امــام االتحــاد الســعودي 4-3 

يــوم االثنيــن علــى ســتاد نــادي العربــي فــي الدوحــة، ضمــن إيــاب دور الـ16 للمســابقة.
وســجل ايمليانــو فيكيــو )45+1( وحــارس مرمــى ذوب آهــن محمــد باقــر صديقــي )54 بالخطــأ فــي مرمــى 

 64( ورومارينيــو  فريقــه( 
و70( أهــداف االتحــاد، فــي 
حيــن أحــرز العــب االتحــاد 
 53( خيمينيــز  لويــس 
بالخطــأ فــي مرمــى فريقــه( 
 )72( محمــدي  وهــادي 
ماكاولــي  وكريســانتوس 
آهــن. ذوب  أهــداف   )83(

وكانــت مبــاراة الذهــاب 
األســبوع الماضــي شــهدت 
فــوز االتحــاد بنتيجــة 1-2 
ــادي الوصــل  ــى ســتاد ن عل
فــي دبــي، فتأهــل االتحــاد 

ــاب. ــع 6-4 فــي مجمــوع مباراتــي الذهــاب واإلي ــع النهائــي بعدمــا تفــوق بواق ــى رب إل
وتأهل االتحاد ليتقابل في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة األهلي والهالل السعوديين.

وكان االتحــاد الســعودي حصــل فــي الــدور األول علــى المركــز الثانــي فــي المجموعــة الثانيــة برصيــد 11 نقطــة مــن 
ســت مباريــات، بفــارق نقطتيــن خلــف الوحــدة اإلماراتــي، مقابــل 7 نقــاط للوكوموتيــف األوزبكــي و3 للريــان القطــري.

فــي المقابــل تصــدر ذوب آهــن ترتيــب المجموعــة األولــى برصيــد 12 نقطــة مــن ســت مباريــات، مقابــل 
10 نقــاط للنصــر الســعودي و8 للــزوراء العراقــي و3 للوصــل اإلماراتــي.

عرض لهواة رياضة الـ »ووشو« في العاصمة 
اإليرانية طهران

انطالق الدوري الممتاز في 22 اغسطس
أعلــن رئيــس منظمــة دوري كــرة القــدم االيرانيــة عــن انطــالق منافســات النســخة 19 مــن بطولــة الــدوري 
ــروي  ــاز للموســم الك الممت
 22 موعــد  فــي   2020-2019

الجــاري. اغســطس/آب 
وأكــد »حيــدر بهارونــد« 
أن  الثالثــاء،  تصريــح  فــي 
يتــم  لــم  التــي  االنديــة 
تجهــز مالعبهــا مــن ناحيــة 
واالمــان  الســالمة  قواعــد 
حتــى  الكــروي  للموســم 
مبارياتهــا  ســتقام  االن، 
فــي محافظــات اخــرى دون 

مشــجعين. حضــور 
يذكر أن برسبوليس طهران قد توج بطال للنسخة 18 من الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2018.

بايرن ميونخ إلى الدور الثاني في كأس ألمانيا
تخطــى بايــرن ميونيــخ الــدور األول مــن مســابقة كأس ألمانيــا لكــرة القــدم بفــوزه يــوم االثنيــن علــى 

مضيفــه إنرغــي كوتبــوس 1-3.
الــذي  بمنافســه  اللقــب  حامــل  يســتهن  ولــم 
يلعــب فــي دوري الدرجــة الرابعــة فأشــرك العديــد مــن 
العبيــه األساســيين، وعلــى رأســهم البولنــدي روبــرت 
ــذي ســجّل الهــدف األول فــي )د.32(  ليفاندوفســكي ال
قبــل أن يضيــف الفرنســي كومــان الهــدف الثانــي فــي 

ــي )د.85(. ــث ف ــزكا الثال ــم غورت ــن ث )د.65( وم
ووقــع بــركان تــاز علــى هــدف فريقــه الشــرفي في 

الوقــت بــدل الضائــع فــي )د.90+3 مــن ركلــة جزاء(.
وفــي مبــاراة اخــرى احتــاج فولفســبورغ للوقــت اإلضافــي كــي يتأهــل علــى حســاب هاليتشــير مــن دوري 

الدرجــة الثالثــة 5-3، بعدمــا انتهــت المبــاراة بالتعــادل 3-3 فــي الوقــت األصلــي.
وودع هانوفر المسابقة بخسارته من كارلشروه 2-0 وتأهل شتوتغارت بفوزه 1-0 على هانسا روستوك.

يوفنتوس يدفع إريكسن للتمرد على توتنهام

ليفربول المتوهج يطمح إلسقاط تشيلسي المترنح في السوبر األوروبي

الحر الشديد يخلط أوراق منظمي دورة األلعاب البارا-اولمبية

جاسكيه يرسل موراي خارج 
بطولة سينسيناتي

أحبــط ريشــار جاســكيه، عــودة أنــدي مــوراي 
ــد أن  ــك بع ــردي، وذل ــي منافســات الف للمالعــب ف
أطــاح بــه مــن الــدور األول ببطولــة سينســيناتي 

المفتوحــة لتنــس األســاتذة، اإلثنيــن.
ــام  ــه أم ــن حســم مواجهت ــن جاســكيه م وتمك
مــوراي، خــالل ســاعة و37 دقيقــة بنتيجــة 6-4 و4-6.
الــدور  فــي  الفرنســي  الالعــب  وســيلتقي 
الثانــي مــع النمســاوي دومينيــك ثيــم، الــذي أعفتــه 

القرعــة مــن خــوض الــدور األول.
كمــا تأهــل للــدور ذاتــه األمريكــي ســام كويــري 
علــى حســاب بييــر هوجــو هربــر بمجموعتيــن 
دون رد بواقــع 7-6 )7-2( و7-6 )7-1(، ليضــرب موعــدا 
مــع حامــل اللقــب والمصنــف األول عالميــا، الصربــي 

نوفــاك ديوكوفيتــش.
وحجــز لــوكاس بويــل مقعــده فــي الــدور الثانــي 
ــن  ــودال بمجموعتي ــس ك ــى ديني ــه عل ــا بتغلب أيض

نظيفتيــن.
كمــا تخطــى ميوميــر كيســمانوفيتش، نظيــره 
فيليكــس أوجيــه ألياســيم بمجموعتيــن دون رد، 

ــي ألكســندر زفيريــف. ليواجــه األلمان
يابانيــة  مواجهــة  الثانــي  الــدور  وسيشــهد 
خاصــة بيــن يوشــيهيتو يشــيوكا وكــي نيشــيكوري.

الماراثــون،  انطــالق  موعــد  تقديــم  ســيتم 
طوكيــو  أولمبيــاد  فــي 
االحتياجــات  لــذوي   2020
ــة،  ــع 30 دقيق الخاصــة، بواق
ــن  ــود المنظمي ــن جه ضم
ارتفــاع  تأثيــر  لتجنــب 
علــى  الحــرارة  درجــات 
الرياضييــن والمشــجعين، 

اليابانيــة. بالعاصمــة 
عــام  نحــو  وقبــل 
ــاد،  ــى انطــالق األولمبي عل
كيفيــة  قضيــة  أصبحــت 
مواجهــة االرتفــاع الشــديد 

فــي درجــات الحــرارة محــور األحاديــث، خاصــة بعــد 
أن توفــي أحــد العمــال فــي موقــع بنــاء يرتبــط 
بألعــاب 2020 فــي طوكيــو، يــوم الخميــس الماضــي، 

جــراء ضربــة شــمس علــى مــا يبــدو.
وتســببت الموجــة الحــارة فــي وفــاة 57 شــخصًا علــى 

األقــل فــي اليابــان منــذ نهايــة يوليــو / تمــوز الماضــي.

الكامــل  الجــدول  عــن  اإلعــالن  ورغــم 
لمنافســات ألعــاب ذوي االحتياجــات الخاصــة والتــي 
ســتقام بيــن 25 أغســطس / آب والســادس مــن 
ــم أجــروا  ــون إنه ــال منظم ــول 2020، ق ســبتمبر / أيل
بعــض التغييــرات لمواجهــة االرتفــاع الشــديد فــي 

الماراثــون  انطــالق  بينهــا  مــن  الحــرارة  درجــات 
 21:30( المحلــي  بالتوقيــت  صباحــا   6.30 الســاعة 

جرينتــش(. بتوقيــت 
األلعــاب  مديــر  موروفوشــي  كوجــي  وقــال 
»بعــد نقاشــات طويلــة يجــب وضــع ارتفــاع درجــات 
الحــرارة فــي الحســبان. رغــم أنهــا ســتقام فــي 
الحــرارة  درجــات  أن  إال  آب،   / أغســطس  نهايــة 

مرتفعــة«. تــزال  ال  ســتكون 
نظــر  وجهــة  علــى  االطــالع  »بعــد  وتابــع 
الرياضييــن تــم تقديــم موعــد الماراثــون بواقــع 
بــدال مــن  6.30 صباحــا  الســاعة  ليقــام  30 دقيقــة 

الســابعة«.
وأردف كوجــي »بالنســبة لرياضــة الثالثــي 
صباحــا  الثامنــة  الســاعة  مــن  االنطــالق  نقلنــا 
يــوم  إضافــة  قررنــا  للفروســية  أمــا   .7.30 إلــى 
ــام بــدال مــن  ــح 5 أي إلــى ســباقات التحمــل لتصب
ــرة  ــي الفت ــة المنافســات ف ــب إقام ــى نتجن 4، حت

األكثــر حــرارة مــن اليــوم«.

فرصــة  فقــد  بعدمــا 
هــذا  علــى  المنافســة 
ســابقة،  مــرات   3 اللقــب 
ســانحة  الفرصــة  ســتكون 
ــر  ــوب المدي ــام يورجــن كل أم
الفنــي لليفربــول اإلنجليــزي، 
للفــوز بلقــب كأس الســوبر 
األوروبــي لكــرة القــدم، عندمــا 
األربعــاء،  اليــوم  يصطــدم 
فــي  تشيلســي  بنظيــره 
خالصــة  إنجليزيــة  مواجهــة 

األوروبــي. اللقــب  علــى 
ويلتقــي الفريقــان، اليــوم األربعــاء، علــى ســتاد 
ــة،  ــة إســطنبول التركي ــي مدين ــا« ف ــون آرين »فوداف
بعــد أيــام قليلــة مــن بــدء مســيرتهما فــي الــدوري 
اإلنجليــزي والتــي كانــت اســتعدادًا قويًــا لكليهمــا، 
نتائــج  تبايــن  رغــم  اليــوم  مبــاراة  خــوض  قبــل 

ــة. ــة البداي ــي ضرب ــن ف الفريقي
الــدوري  فــي  رحلتــه  ليفربــول  واســتهل 
اإلنجليــزي بالفــوز الكبيــر )4-1(، علــى نورويتــش 
ســيتي فيمــا خســر تشيلســي برباعيــة نظيفــة، 

يونايتــد. مانشســتر  أمــام 
وتــوج ليفربــول فــي الموســم الماضــي بلقــب 
كلــوب فرصــة  ليمنــح مدربــه  أوروبــا،  أبطــال  دوري 
للمــرة  األوروبــي  الســوبر  لقــب  علــى  المنافســة 
األولــى، بعــد 3 محــاوالت فاشــلة لبلــوغ هــذه المبــاراة.
فــي المقابــل، تــوج تشيلســي فــي الموســم 
الماضــي بلقــب الــدوري األوروبــي، ليضــرب موعــدًا 
مــع ليفربــول فــي هــذا اللقــاء اإلنجليــزي الخالــص 

علــى لقــب الســوبر األوروبــي.
لبلــوغ  ســابقة  محــاوالت   3 فــي  كلــوب  وفشــل 
مبــاراة كأس الســوبر األوروبــي مــع بوروســيا دورتمونــد 
األلمانــي وليفربــول حيــث خســر نهائــي دوري األبطــال 
لمــرة واحــدة مــع كل مــن دورتمونــد وليفربــول، كمــا 

ــول. ــع ليفرب ــي م ــدوري األوروب ــي ال خســر نهائ
الماضــي،  الموســم  فــي  الحــال  هــذا  وتغيــر 
عندمــا قــاد العبقــري األلمانــي ليفربــول للقــب دوري 

ــي  ــي النهائ ــام )2-0(، ف ــى توتنه ــوز عل ــال بالف األبط
ــب دوري األبطــال  ــول بلق ــه ليفرب ــوج خالل ــذي ت ال

ــة. ــرة السادس للم
وهــذه هــي المــرة األولــى فــي تاريــخ الكــرة 
الســوبر  مبــاراة  فيهــا  تجمــع  التــي  األوروبيــة 

إنجلتــرا. مــن  فريقيــن  بيــن  األوروبــي 
ــة الخالصــة  ــة اإلنجليزي ــت هــذه المواجه وكان
مؤكــدة حتــى قبــل إقامــة نهائــي دوري األبطــال 
فــرق   4 بعــد وصــول  وذلــك  األوروبــي  والــدوري 
فــاز  حيــث  البطولتيــن  نهائــي  إلــى  إنجليزيــة 
تشيلســي فــي نهائــي الــدوري األوروبــي علــى 

.)1-4( آرســنال 
لفرانــك  صعبًــا  اختبــارًا  المبــاراة  وتمثــل 
والــذي  لتشيلســي  الجديــد  المــدرب  المبــارد، 
ســقط فــي االختبــار الرســمي األول لــه مــع الفريــق 
بالهزيمــة الثقيلــة أمــام مانشســتر يونايتــد فــي 

األســبوع. هــذا  مطلــع  اإلنجليــزي  الــدوري 
فــي  يخوضهــا  بطولــة  أول  ليفربــول  وخســر 
مانشســتر  أمــام  بســقوطه  الحالــي  الموســم 
الــدرع  مبــاراة  فــي  الترجيــح  بضربــات  ســيتي 

اإلنجليــزي(. الســوبر  )كأس  الخيريــة 

ــواة رياضــة  ــن عــرض له ــوم االثني جــرى ي
الـــ »ووشــو« فــي ســاحة آزادي غــرب العاصمــة 
اإليرانيــة طهــران وقــد حضــر هــذا العــرض 

قرابــة أربعــة آالف رياضــي.
هــذا  أن  لألنبــاء  مهــر  وكالــة  وأفــادت 
العــرض الكبيــر لرياضــة الـــ »ووشــو« تــم يــوم 
االثنيــن بالتزامــن مــع عيــد األضحــى المبــارك 
بشــكل  المختلفــة  العــروض  أقيمــت  وقــد 
جماعــي أو فــردي وقــد القــت اســتقباال واســعا 

والمشــجعين. الجماهيــر  لــدى 
تحظــى  »ووشــو«  الـــ  رياضــة  أن  يذكــر 
ــي  ــاء الشــعب االيران ــدى أبن ــر ل ــام كبي باهتم
ــذا  ــتقبلوا ه ــن اس ــباب الذي ــة الش ــيما فئ الس

العــرض بــكل حفــاوة وحمــاس.
ــة  ــوزارة الثقاف ــي ل ــال المســاعد الثقاف وق
الفــروع  مــن  ووشــو«   « الـــ  رياضــة  أن 
الرياضيــة الناجحــة فــي ايــران وإن الحضــور 
ــر يكشــف هــذه  ــري للعــرض األخي الجماهي

األهميــة والمكانــة الخاصــة لهــذه الرياضــة 
عنــد ابنــاء الشــعب.

يرغــب نــادي يوفنتــوس فــي التعاقــد مــع 
الدنماركــي كريســتيان إريكســن نجــم توتنهــام 
الميركاتــو  خــالل  اإلنجليــزي،  هوتســبير 

الجــاري. الصيفــي 
وذكــرت صحيفــة »الديلــي ميــل«، أن يوفنتوس 
يكثــف اتصاالتــه مــع إريكســن، مــن أجــل دفعــه 
للتمــرد وعــدم تجديــد عقــده مــع الســبيرز، والــذي 

ينتهــي فــي الصيــف المقبــل.
ضــم  يســتهدف  البيانكونيــري  أن  وأضافــت 
ــرار  ــى غ ــة، عل ــال مجاني ــة انتق ــي صفق إريكســن ف
ــل  ــات التــي أجراهــا مؤخــرًا مث ــد مــن الصفق العدي

رامــزي ورابيــو.
المديــر  باراتيســي  فابيــو  أن  وتابعــت 
التحــرك  ســيحاول  ليوفنتــوس،  الرياضــي 
ســريعًا لخطــف نجــم وســط توتنهــام، الــذي 

مدريــد. ريــال  باهتمــام  يتمتــع 
ونوهــت الصحيفــة أن توتنهــام يعمــل للحفــاظ 
ــه الحصــول  ــات إريكســن، وعــرض علي ــى خدم عل
جنيــه  ألــف   200 بـــ  يقــدر  أســبوعي  راتــب  علــى 

إســترليني، للموافقــة علــى تجديــد عقــده.


