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تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا..

تايالند تهزم أندونيسيا واليمن يفاجئ السعودية
تصــدر منتخــب تايالنــد المجموعــة الســابعة مــن تصفيــات آســيا المؤهلــة الــى كأس العالــم 2022 عبــر 

الفــوز علــى مضيفــه منتخــب إندونيســيا 3 -0 يــوم الثالثــاء فــي الجولــة الثانيــة مــن دور المجموعــات.
وســجل سوباشــوك شاراشــارت الهدفيــن األول والثالــث لتايالند فــي الدقيقتيــن 56 و72 وتكفل ثيراثون 

بونماثــان بالهــدف الثانــي 
فــي  جــزاء  ضربــة  مــن 

الدقيقــة 64.
منتخــب  ورفــع 
تايالنــد رصيــده إلــى أربــع 
نقــاط فــي الصــدارة وظلــت 
المركــز  فــي  إندونيســيا 
األخيــر بــدون رصيــد بعــد 
الثانيــة  للمــرة  خســارتها 

التوالــي. علــى 
هــذا وحقــق المنتخــب 

اليمنــي مفاجــأة كبيــرة فــي مباراتــه لكــرة القــدم مــع المنتخــب الســعودي يــوم الثالثــاء ضمــن تصفيــات آســيا 
المزدوجــة المؤهلــة إلــى كأس العالــم 2022، وكأس آســيا 2023.

ــي  ــاراة الت ــي المب ــره الســعودي )2-2(، ف ــادل مــع نظي ــق التع ــد تمكــن المنتخــب اليمنــي مــن تحقي فق
ــا. جمعتهم

ــن  ــة م ــة الثامن ــي الدقيق ــرا، ف ــالده مبك ــدم لب ــراوي، هــدف التق ــي، محســن ق وســجل المهاجــم اليمن
ــة. ــرة البداي انطــالق صاف

وأدرك السعودي، هتان سلطان باهبري، التعادل لألخضر، عند الدقيقة 23.
ــي  ــالده، ف ــي لب ــذي ســجل الهــدف الثان ــه، عمــر الداحــي، ال ــر العب ــدم مــرة أخــرى عب لكــن اليمــن تق

ــوط األول. ــن الش ــن زم ــة 37 م الدقيق
وأدرك السعودي، سالم الدوسري، التعادل لألخضر، في الدقيقة 48.

رونالدو يتألق ويحرز رباعية في تصفيات يورو 2020
ــه  ــى مضيف ــوز عريــض عل ــق ف ــى تحقي ــالده إل ــدو منتخــب ب ــي كريســتيانو رونال ــاد النجــم البرتغال ق
الليتوانــي )5-1( فــي عقــر 
ضمــن  الثالثــاء،  داره، 
المؤهلــة  التصفيــات 
لــكأس أمــم أوروبــا لكــرة 

.2020 القــدم 
كريســتيانو  وأحــرز 
أهــداف  أربعــة  رونالــدو 
ــك  ــوبر هاتري ــة »س متتالي
لمنتخــب  »بوكــر«  أو 
فــي  أوروبــا«،  »برازيــل 
ضربــة  مــن   7( الدقائــق 
ــرة  ــة األخي ــو بتســجيل الهــدف الخامــس، فــي الدقيق ــام كارفال ــه ويلي جــزاء، 62، 65، 76(، بينمــا تكفــل زميل

المبــاراة. عمــر  مــن 
وســجل الليتوانــي، فيتاوتــاس أندريوشــكيفيتتيوس، هــدف حفــظ مــاء الوجــه لبــالده، فــي الدقيقــة 28 

مــن زمــن الشــوط األول.

مانشستر سيتي يملك التشكيلة األغلى في العالم
أن  دراســة  أظهــرت 
مانشســتر ســيتي، بطــل 
هــو  اإلنجليــزي،  الــدوري 
أكثــر  ينفــق  فريــق  أول 
مــن مليــار يــورو )1.1 مليــار 
يحشــد  لكــي  دوالر( 
فــي  الحاليــة  تشــكيلته 

القــدم. كــرة 
دراســة  وأوضحــت 
إي  أي  »ســي  مجموعــة 
مــن  تتخــذ  التــي  إس«، 

الحاليــة. تشــكيلته  علــى  يــورو  مليــار   1.014 أنفــق  ســيتي  أنَّ  لهــا  مقــرًا  سويســرا 
ويأتــي باريــس ســان جيرمــان، بطــل فرنســا ثانيًــا، بإجمالــي إنفــاق 913 مليــون يــورو، أمــام ريــال مدريــد 
بقيمــة 902 مليــون يــورو. ويملــك مانشســتر يونايتــد )751 مليــون يــورو( ثانــي أغلــى تشــكيلة فــي الــدوري 

اإلنجليــزي ويتبعــه ليفربــول بطــل دوري أبطــال أوروبــا )639 مليــون يــورو(.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط قيمة تشكيلة أندية الدوري اإلنجليزي يبلغ 345 مليون يورو.

علــى الجانــب اآلخــر مــن الترتيــب، يملــك بادربــورن األلمانــي، أرخــص تشــكيلة فــي الدراســة )4 ماليين 
يــورو( التــي بحثــت فــي أنديــة مــن دوري األضــواء فــي إنجلتــرا، وألمانيــا، وإيطاليا، وفرنســا، وإســبانيا.

اإلصابة تهدد ديوكوفيتش باالبتعاد لنهاية الموسم
ــا، الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش، خطــورة االبتعــاد عــن مالعــب التنــس  يواجــه المصنــف األول عالميً

لنهايــة الموســم، بعــد اإلصابــة التــي تعــرض لهــا فــي بطولــة أمريــكا المفتوحــة الكبــرى.
وودع »نولــي« بطولــة الجرانــد ســالم األخيــرة هــذا العــام مــن دور الســتة عشــر، بعــد انســحابه أمــام 

منافســه السويســري ســتان فافرينــكا؛ بســبب معاناتــه مــن إصابــة فــي الكتــف األيســر.
وحرمــت اإلصابــة الالعــب الصربــي مــن مواصلــة حملــة الدفــاع عــن لقبــه، وأرغمتــه علــى االنســحاب 

أمــام فافرينــكا بعــد تأخــره بمجموعتيــن.
وينتظــر أن يعــود بطــل ويمبلــدون للعيــادة السويســرية للخضــوع لجراحــة بســيطة فــي الكتــف، ليكــرر 

مــا فعلــه فــي 2018 حينمــا خضــع هنــاك لجراحــة ناجحــة فــي الكــوع األيمــن.
وســيكون مــن الصعــب علــى ديوكوفيتــش الدفــاع عــن 2600 نقطــة لنهايــة الموســم الحالــي، رغــم أنــه 
ــة كأس  ــدن وبطول ــات لن ــس ونهائي ــن المشــاركة ببطــوالت شــنغهاي وباري ــه م ــن رســميًا موقف ــم يعل ل

ديفيــز.
ويبتعــد ديوكوفيتــش حاليــا بـــ640 نقطــة عــن أقــرب مالحقيــه، اإلســباني رافاييــل نــادال الــذي تــوج بلقــب 

أمريــكا المفتوحــة )التاســع عشــر لــه فــي الجرانــد ســالم( والــذي أصبــح األقــرب إلنهــاء العــام فــي الصــدارة.

البرازيل تخسر وديًا أمام بيرو
ــى البرازيــل فــي لقــاء ودي، أقيــم فجــر  ــرو الفــوز 1-0 عل ــا متأخــرًا، ليمنــح بي ــرام هدًف ســجل لويــس أب

امــس األربعــاء.
وســدد أبــرام، الكــرة برأســه فــي شــباك الحــارس إيدرســون بعــد ركلــة حــرة قبــل 6 دقائــق علــى النهايــة، 

لينهــي سلســلة مــن 17 مبــاراة بــال هزيمــة للبرازيــل عقــب كأس العالــم فــي روســيا 2018.

منتخبنا يحقق فوزا ثمينا على هونغ كونغ بهدفين نظيفين

حقــق منتخبنــا لكــرة القــدم فــوزا ثمينــا علــى منتخــب  هونــغ كونــغ  بهدفيــن نظيفيــن فــي المبــاراة التــي 
ــكأس  ــة ل ــات آســيا المؤهل ــة مــن تصفي ــة الثاني ــغ ضمــن منافســات المرحل ــغ كون ــى ملعــب هون جــرت عل

العالــم  لكــرة القــدم 2022.
وقــد تمكــن المنتخــب اإليرانــي مــن افتتــاح التســجيل بعــد 22 دقيقــة مــن انطــالق المبــاراة، عــن طريــق 

الالعــب ســردار ازمــون، لينتهــي الشــوط األول بتقــدم إيــران بهــدف نظيــف.
وعــزز المنتخــب اإليرانــي بقيــادة المــدرب، مــارك فيلموتــس فــوزه مــن خــالل هــدف ثــان فــي الدقيقــة 

54 مــن المبــاراة، ســجله الالعــب كريــم انصــاري فــرد فــي مرمــى هونــغ كونــغ.

االتحاد العالمي لكرة السلة يشيد بدور الالعب "حامد حدادي"
ــاد  ــي الولمبي ــي تأهــل المنتخــب االيران ــد حــدادي" ف ــدور "حام ــرة الســلة ب اشــاد االتحــاد العالمــي لك

طوكيــو 2020.
وجــاء فــي تقريــر لالتحــاد العالمــي لكــرة الســلة )فيبــا( عــن بطولــة العالــم 2019 ودور حــدادي المؤثــر فــي 
تأهــل المنتخــب االيرانــي اللمبيــاد طوكيــو 2020: ان ايــران وبعــد فترتيــن مــن الغيــاب عــن االلمبيــاد نجحــت 
ــة التأهــل  فــي حجــز بطاق

الولمبيــاد 2020.
المنتخــب  وحجــز 
الســلة  لكــرة  االيرانــي 
الــى  التأهــل  بطأقــة 
 2020 طوكيــو  اولمبيــاد 
فــي  مشــاركته  خــالل 
العالــم  كاس  مباريــات 
لكــرة الســلة فــي الصيــن.
مبــاراة  واقيمــت 
االيرانــي  المنتخــب 
ونظيــره الفلبينــي بالتزامــن مــع مبــاراة المنتخــب الصينــي ومنافســه النيجــري حيــث هــزم المنتخــب 
الصينــي امــام النيجــري 86-73 مــن جهــة وتغلــب المنتخــب االيرانــي علــى نظيــره الفلبينــي بفــارق كبيــر، 
االمــر الــذي ادى الــى اختطــاف المنتخــب االيرانــي بطاقــة التاهــل مباشــرة فــي اولمبيــاد طوكيــو 2020.
وفــاز المنتخــب االيرانــي لكــرة الســلة علــى نظيــره الفلبينــي 95-75 وتاهــل الــى األولمبيــاد الول مــرة 

بعــد مــرور12 عامــا.

هاميلتون يفشل في مطاردة لوكلير 
خالل سباق إيطاليا

ــن منافســات  ــرى ضم ــا الكب ــزة إيطالي ــب ســباق جائ ــراري، بلق ــق في ــر ســائق فري ــوج تشــارلز لوكلي ت
بطولــة العالــم لســباقات الفورمــوال 1.

ــح  ــون ســائق مرســيدس، ليمن ــي لويــس هاميلت ــن البريطان ــل م ــط الهائ ــى الضغ ــر عل ــب لوكلي وتغل
ــذ 2010. ــي من ــي الســباق اإليطال ــه ف ــب ل ــراري أول لق في

وفيما يلي تحليل أداء بعض الفرق في سباق جائزة إيطاليا الكبرى:
مرسيدس

لويــس  انطلــق 
المركــز  مــن  هاميلتــون 
شــارل  وطــارد  الثانــي، 
فشــل  لكنــه  لوكليــر، 
إطاراتــه. تآكلــت  بعدمــا 
هاميلتــون  وخضــع 
ثانيــة  صيانــة  لوقفــة 
إطــارات  الســتخدام 
جديــدة وحقــق أســرع لفــة 

الســباق. فــي 
ويتصدر السائق البريطاني، البطولة بفارق 63 نقطة عن بوتاس الذي انطلق من المركز الثالث.

فيراري
حقــق شــارل لوكليــر، االنتصــار الثانــي علــى التوالــي فــي غضــون 8 أيــام ومــن مركــز أول المنطلقيــن 

أيضًــا.
ومنح السائق البالغ عمره 21 عاما، فريقه أول فوز في إيطاليا منذ فيرناندو ألونسو في 2010.

ــدان  ــوس بفق ــن كاب ــل م ــى فيت ــا عان ــائقين، كم ــة الس ــب بطول ــي ترتي ــل ف ــام فيت ــر أم ــدم لوكلي وتق
ــاط  ــى 3 نق ــة إل ــي باإلضاف ــة لعشــر ثوان ــة الصيان ــف داخــل منطق ــة التوق ــى الســيارة وعقوب الســيطرة عل

ــة. ــى الحلب ــرة إل ــودة الخطي ــبب الع ــة بس جزائي
ريد بول 

واصل ألكسندر ألبون بدايته القوية مع ريد بول، بعدما انطلق من المركز الثامن.
وحصــل ألبــون علــى عقوبــة زمنيــة 5 ثوانــي لخروجــه عــن مســار الحلبــة والحصــول علــى أفضليــة عنــد 

تجــاوز كيفــن ماجنوســن ســائق هــاس.
ــي  ــر المحــرك وأنهــى الســباق ف ــة تغيي ــز الـــ 19 بســبب عقوب ــق ماكــس فيرســتابن مــن المرك وانطل
ــاح  ــر الجن ــى كس ــا أدى إل ــى، مم ــة األول ــي اللف ــز ف ــيرجيو بيري ــع س ــدم م ــه اصط ــم أن ــن رغ ــز الثام المرك

ــرة.  ــة مبك ــة صيان ــه لوقف ــي وخضوع األمام
مكالرين

انســحب كارلــوس ســاينز وهــو فــي المركــز الســابع فــي منتصــف الســباق بعــد خروجــه مــن منطقــة 
الصيانــة دون أن يقــوم الفريــق بتثبيــت إطــاره األيمــن األمامــي بشــكل صحيــح.

وكلــف هــذا الخطــأ الفريــق عقوبــة ماليــة خمســة آالف يــورو، انطلــق نوريــس مــن المركــز 16 وحصــل 
علــى نقطــة واحــدة.

رينو
احتفــل رينــو بأكبــر عــدد مــن النقــاط فــي ســباق واحــد منــذ 2008، إذ اســتفاد الســائقان دانييــل ريتشــياردو 

ونيكــو هولكنبــرج مــن ســوء حــظ فيتــل، ليتقــدم كل منهمــا مركــزا واحــدا عــن المــكان الــذي انطلــق منــه.

ديلي ميل: التعرض للتدخين لمدة 30 دقيقة فقط 
يوقف عمل الخاليا الجذعية يوم كامل

الخاليــا الجذعيــة فــي جســم اإلنســان هــي القــوى الخاصــة التــي تجمــع الــذكاء وتجــري عمليــات 
االســتطالع وتنفــذ المهــام للحفــاظ علــى األعضــاء فــي الشــكل األمثــل،وإذا عانــى اإلنســان مــن إصابــة أو 
أصيــب بمــرض تقــوم تلــك الخاليــا  بإصــالح واســتبدال وتجديــد الخاليــا الميتــة والباليــة عنــد الطلــب.
التدخيــن المعتــاد يســتنزف عــدد الخاليــا الجذعيــة المخزّنــة فــي نخــاع العظــام، ممــا يقلــل مــن 
ــغ  ــط لدخــان التب ــة فق ــي التعــرض لمــدة 30 دقيق ــى 80 %،و يكف ــر بنســبة تصــل إل ــى التكاث ــا عل قدرته
الــذي يستنشــقه شــخص آخــر لصــدم الخاليــا الجذعيــة، ممــا يجعلهــا عاجــزة عــن العمــل لمــدة تصــل 

إلــى 24 ســاعة.                
ــا الجذعيــة للمــخ فــي جــزء  ــل مــن نشــاط الخالي كمــا إن شــرب كميــات كبيــرة مــن الكحــول يقل
مــن الدمــاغ المســئول عــن بنــاء ذاكــرة قصيــرة وطويلــة األجــل علــى الرغــم مــن أن هــذا الضــرر ينعكــس 

عندمــا يتوقــف شــرب الكحــول.
وينخفــض   عــدد الخاليــا الجذعيــة مــع التقــدم   فــي الســن  وتصبــح الخاليــا الجذعيــة المتبقيــة أقــل 

. ًطا نشا
كمــا ان الخاليــا الجذعيــة المعرضــة لبيئــة عاليــة الســكر أقــل قــدرة علــى تجديــد األنســجة، فهــي ال 

تســتطيع التكاثــر بشــكل طبيعــي أو التحــرك فــي الجســم بشــكل جيــد.
ووفقــا لتقريــر لصحيفــة "ديلــي ميــل" البريطانيــة ال تــزال كيفيــة عمــل الخاليــا الجذعيــة أمــرًا غامضــًا، 
لكنهــا تعــرف بأنهــا مصانــع للمــواد الكيميائيــة المهمــة الالزمــة لألعضــاء التــي تنمــو أو يجــري إصالحهــا.

إنهــا تســاعد فــي إصــالح وبنــاء العظــام والجلــد واألعصــاب والشــعر، وذلــك لدعــم دفــاع الجســم ضــد 

ــا  ــة الخالي ــى األقــل يمكنــه حماي ــاول طعــام واحــد عل المــرض، ويجــب االهتمــام بالنظــام الغذائــى وتن
الجذعيــة ودعمهــا كل يــوم.

ويولــد األطفــال مــع وفــرة مــن الخاليــا الجذعيــة التــي تحفــز النمــو والتطــور، ولكــن عددهــم وقدرتهــا 
يتناقــص مــع تقــدم العمــر.

بمــرور الوقــت  ومــع تقــدم العمــر يتوقــف نشــاط الخاليــا الجذعيــة عــن طريــق التدخيــن وتلــوث 
ــة  ــى الحال ــاع هــذا للضغــط  يمكــن لجســمك الوصــول إل ــا يتعــرض نظــام الدف الهــواء والكحــول عندم

ــة القلــب وأنســجة المــخ. ــا جذعيــة كافيــة إلصــالح األوعيــة الدمويــة وعضل التــي ال توجــد فيهــا خالي
ــا إلــى خاليــا جذعيــة  تحتــاج الجــروح المزمنــة فــي القدميــن والكاحليــن والســاقين الســفلية أيضً

لتجديــد األنســجة الســليمة وإغــالق اإلصابــات وذلــك لتجنــب العــدوى وتطــور الغرغرينــا القاتلــة.
ــي  ــد األنســجة الت ــا تجدي ــا أيضً ــل يمكنه ــط  ب ــى الشــباب فق ــة عل ــا الجذعي ــظ الخالي ــال تحاف ف

ــر. ــع الجســم للشــفاء بســرعة أكب ــا دف ــا أضــرار بســبب الشــيخوخة ، مم ــت به لحق
ــح أو  ــة المل ــة الدســم أو عالي ــة عالي ــة الغذائي ــرف أن األنظم ــم أن نع ــن المه ــدة أساســية ، م كقاع

ــة. ــا الجذعي ــق نشــاط الخالي ــة الســكر يمكــن أن تعي عالي

اختبار دم جديد يكشف عن سرطان البروستاتا 
العداوني بدقة %90

يؤكــد العلمــاء إن اآلالف مــن الرجــال المصابيــن بســرطان البروســتاتا قــد ينجــون مــن عالجــات 
ــل  ــا رصــدت المــرض القات ــار التجريبــي أنه ــة االختب ــد، وأظهــرت تجرب مؤلمــة بفضــل فحــص دم جدي
بأكثــر مــن 90 % مــن الدقــة لالختبــار الجديــد وذلــك وفقــا لتقريــر موقــع جريــدة " ديلــي ميــل" البريطانــي.

ــى  ــة الحاجــة إل ــي إزال ــة الســرطان، وبالتال ــع عدواني ــى توق ــا عل ــادر أيضً ــه ق ــون أن اكتشــف الباحث
ــل خطــورة. ــي الحــاالت األق ــة ف ــات المؤلم الخزع

ويعــد ســرطان البروســتاتا مــن أكثــر أنــواع الســرطان شــيوعًا بيــن الرجــال فــي المملكــة المتحــدة، 
ــا  حيــث يتــم تشــخيص 47000 رجــل كل عــام، وعــادة مــا يتطــور ببطــئ، ولكــن األطبــاء يكافحــون حاليً

للتمييــز بيــن األورام العدوانيــة واألقــل خطــورة، ممــا يجعــل مــن الصعــب اتخــاذ قــرار بشــأن العــالج.
تتطلــب األشــكال العدوانيــة مــن المــرض عالجًــا ســريعًا، ولكــن فــي الغالــب ال يحتــاج المرضــى 

للخطــر  المعرضــون 
علــى  عــالج  أي  إلــى 
ويأمــل  اإلطــالق، 
يســاعد  أن  الخبــراء 
االختبــار الرجــال فــى 
تجنــب الخزعــات غيــر 
والمتابعــة  الضروريــة 
للمرضــى  المتكــررة 
المخاطــر  "ذوي 

. " لمنخفضــة ا
يقــال إن االختبــار 

الجديــد يكتشــف الخاليــا الســرطانية المبكــرة ، أو الخاليــا الســرطانية المنتشــرة )CTC(، التــي تركــت 
الــورم األصلــي فــي البروســتاتا ودخلــت مجــرى الــدم.

 )PSA( فــي الــدم، والـــ )PSA( ولكــن األســاليب الحاليــة تقيــس كميــة مســتضد البروســتاتا المحــدد
هــو بروتيــن تنتجــه الخاليــا الطبيعيــة فــي البروســتاتا وكذلــك خاليــا ســرطان البروســتاتا، ومــن 
الطبيعــي أن يكــون هنــاك كميــة صغيــرة مــن PSA فــي الــدم، والرقــم يرتفــع قليــاًل مــع تقــدم الرجــال 

فــى الســن ويــزداد حجــم البروســتاتا لديهــم.
قــد يشــير ارتفــاع مســتوى PSA إلــى وجــود مشــكلة فــي البروســتاتا، لكــن هــذا ال يعنــي بالضــرورة 
الســرطان، ونتيجــة لذلــك فــإن حوالــي 75 % مــن جميــع النتائــج اإليجابيــة ينتهــي بهــا المطــاف مــن 

خــالل إجــراء خزعــات مؤلمــة ال تجــدي مــع الســرطان نفعــا وتتعــرض لخطــر النزيــف والعــدوى.
وخالفــا للطريقــة التقليديــة يؤكــد العلمــاء أن االختبــار الجديــد يقيــس خاليــا الســرطان الحيــة فــي 
ــارًا أكثــر دقــة، حيــث وجــد مؤشــر فــي  ــار الجديــد اختب دم المريــض، بــداًل مــن البروتيــن يوفــر االختب

عينــات الــدم قبــل الخزعــة علــى وجــود ســرطان البروســتاتا العدوانــي بدقــة أكثــر مــن %90.
وقــال العلمــاء" يعــد اختبــار الخاليــا الســرطانية المنتشــرة فعــااًل وغيــر قابــل للتدخــل وربمــا دقيًقــا، 
وقــد أثبتنــا اآلن قدرتهــا علــى تحســين مســتوى الرعايــة الحالــي، مــن خــالل الجمــع بيــن تحليــل الــدم 
الجديــد واختبــار PSA البروتينــى الحالــي، تمكنــا مــن اكتشــاف ســرطان البروســتاتا بأعلــى مســتوى 

مــن الدقــة علــى اإلطــالق، والــذي يمكــن أن يوفــر الكثيــر مــن المرضــى خزعــات غيــر ضروريــة".
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