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مصارعان ايرانيان في المركز الثاني عالميا
االتحــاد  اعلــن 
للمصارعــة  العالمــي 
االفضــل  اســماء  الحــرة 
ــة  ــد نهاي ــك بع ــا وذل عالمي
بطولــة العالــم 2019 واحتــل 
االيرانيــان  المصارعــان 
فــي  يزدانــي«  »حســن 
الــوزن 86 كغــم و»عليرضــا 
 92 الــوزن  فــي  كريمــي« 
عالميــا. الثانــي  المركــز 
تصنيــف  وبحســب 

االتحــاد العالمــي للمصارعــة الحــرة للعــام 2019 ففــي الــوزن 86 كغــم احتــل الهنــدي »ديبــاك« المركــز االول 
الثالــث. المركــز  ارديــن«  الثانــي والتركــي »فاتــح  المركــز  وااليرانــي »حســن يزدانــي« 

ــوزن 92 كغــم االمريكــي  احتل«جــي دن كاكــس« المركــز االول وااليرانــي »عليرضــا كريمــي«  وفــي ال
المركــز الثانــي والجورجــي »ايراكلــي تيســتوري« المركــز الثالــث.

12 العًبا يضعون برشلونة على عرش أوروبا
ــة الكبــرى هــذا الموســم مــن خــال تحقيــق رقــم  ــات األوروبي يحتــل فريــق برشــلونة، صــدارة الدوري

مميــز.
وقالــت صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« اإلســبانية، أمــس الثاثــاء، إنَّ برشــلونة هــو الفريــق الوحيــد 
ــذي  ــي(، ال ــي، الفرنســي، البرتغال ــي، األلمان ــزي، اإلســباني، اإليطال ــرى )اإلنجلي ــة الكب ــات األوروبي بالدوري
ــارة الشــباك  ــي زي نجــح ف

ــا. ــر 12 العبً عب
ويلــي برشــلونة فــي 
مــن  كًا  الرقــم،  هــذا 
وغرناطــة،  مدريــد،  ريــال 
جيماريــش؛  وفيتوريــا 
ــكل فريــق  حيــث ســجل ل
ــن. ــذا الموســم 10 العبي ه

ــي  ــي برشــلونة ف ويأت
كأكثــر  الثانــي  المركــز 
الدوريــات  فــي  الفــرق 
األوروبيــة الكبــرى إحــرازًا لألهــداف برصيــد 20 هدًفــا، وذلــك بالتســاوي مــع بايــرن ميونــخ، وليفربــول.

وينفــرد مانشســتر ســيتي، بامتــاك أقــوى خــط هجــوم حتــى اآلن علــى مســتوى أوروبــا برصيــد 27 
هدًفــا.

صالح يتوج بجائزة رجل العام
تــوج الدولــي المصــري 
نجــم  صــاح  محمــد 
رجــل  بجائــزة  ليفربــول، 
مجلــة  مــن   2019 عــام 
نظــرًا  العالميــة،   »GQ«
الريــدز. مــع  قدمــه  لمــا 

الريــدز  صــاح  وقــاد 
دوري  بلقــب  للتتويــج 
ــا، والمنافســة  أبطــال أوروب
البريميرليــج  لقــب  علــى 
األخيــرة، الجولــة  حتــى 

ــزة  ــج، وجائ ــا للبريميرلي ــوج هداف ــة، وت ــم اإلفريقي ــات كأس األم ــي نهائي ــع منتخــب مصــر ف وشــارك م
ــا. أفضــل العــب فــي إفريقي

وقــال صــاح عقــب تتويجــه، فــي حفــل أقيــم فــي مدينــة دبــي: »كانــت كل أحامــي وأهدافــي أن أكــون 
محترًفــا معروًفــا، ولــم أتخيــل أن أصــل إلــى هــذا المســتوى الــذي وصلــت لــه اآلن«.

وأضــاف: »كل طفــل يحلــم بالظهــور علــى شاشــة التلفزيــون، ولكــن حيــن ظهــرت ألول مــرة تغيــرت كل 
أهدافــي، وأردت أن أحتــرف فــي الخــارج، وبعــد ذلــك أردت أن أكــون األفضــل«.

وعــن توقيعــه أول عقــد كاعــب محتــرف بعمــر الـــ16 عامــا، علــق: »فــي هــذه المرحلــة قــررت أن أكــون 
العبًــا محترًفــا، وكانــت فرصــة لــم أضيعهــا، وكان أول قراراتــي الكبــرى، وقلــت ال يجــب أن أتــرك تلــك 

الفرصــة تفلــت مــن يــدي«.
واختتــم: »إذا لــم تحــاول ســتظل دائمًــا فــي المنــزل، وأنــا ال أحقــر مــن ذلــك إطاقــا، فــإذا كان هــو مــا 

تريــده، فهــو أمــر جيــد أيضًــا«.

فينجر: سأحسم قراري بشأن منصب مهم قريًبا
أكــد الفرنســي آرســين فينجــر، المديــر الفنــي الســابق آلرســنال، أنــه رفــض عروضًــا مــن أنديــة فــي 
نظــرًا  البريميرليــج، 
الشــديد  الرتباطــه 

. ز نــر لجا با
الـــ70  صاحــب  وتــرك 
كمديــر  منصبــه  عامًــا 
فنــي آلرســنال فــي مايــو / 
آيــار 2018، بعــد 22 عامًــا مــع 
المدفعجيــة حقــق خالهــا 

العديــد مــن اإلنجــازات.
خــال  فينجــر،  وقــال 
ــه لشــبكة »ســكاي  تصريحات
ســبورتس« اإلنجليزيــة: »أنــا رجــل آرســنال، وبعــد ذلــك أنــا محتــرف وال يمكننــي التوقــف عــن العمــل، قــررت االبتعــاد 
عــن البريميرليــج ألننــي مرتبــط بآرســنال بشــكل كبيــر، وتلقيــت عروضًــا للعمــل فــي إنجلتــرا لكننــي رفضــت«.

ــك  ــة، وذل ــوا المهم ــن تول ــاك أشــخاصًا آخري ــة ألن هن ــد أن أفصــح عــن أســماء األندي وأضــاف: »ال أري
ــر عــادل بالنســبة لهــم«. ســيكون غي

وتابــع مــدرب المدفعجيــة: »أعــرف أنــه مــن الطبيعــي أن ترغــب الجماهيــر فــي تحقيــق المزيــد، لكننــا 
فزنــا كثيــرًا وبنينــا ملعــب اإلمــارات، ومــن الصعــب أن نوضــح اليــوم الظــروف التــي بنينــا فيهــا االســتاد، ألن 

مُعــدل دوران اليــوم قــد تضاعــف 5 مــرات«.
وأوضــح: »حيــن قررنــا بنــاء االســتاد، كانــت قيمــة مبيعاتنــا 90 مليــون جنيــه إســترليني، وكانــت تكلفــة 
ــا وأعتقــد أن الخــروج مــن تلــك الفتــرة فــي وضــع  الملعــب 430 مليــون جنيــه إســترليني، وبــدأ الضغــط حًق

صحــي للغايــة كان مُعجــزة«.
ــع االتحــاد  ــم، م ــي العال ــدم ف ــرة الق ــر ك ــى منصــب رئيــس تطوي ــم عــرض عل ــم الفرنســي: »ت واختت
ــا جــدًا، فهــم يبحثــون عــن أشــخاص لديهــم خبــرة  الدولــي للعبــة )فيفــا(، وســأتخذ قــراري النهائــي قريبً

ــة«. ــرة باللعب ــة كبي ومعرف

غدا.. ايران تواجه كمبوديا في طهران
يواجــه منتخبنــا لكــرة 
الكمبــودي  ضيفــه  القــدم 
ــار  ــي اط ــس ف ــدًا الخمي غ
مــن  الثانيــة  الجولــة 
ــة  ــة الثالث منافســات الجول
ــات اآلســيوية  مــن التصفي
فــي   2022 العالــم  لــكأس 
 2023 آســيا  وكأس  قطــر 

الصيــن. فــي 
منتخبنــا  وبــدأ  هــذا 
الــذي يتصــدر المنتخبــات 

ــم للمــرة  ــى كأس العال ــه للتأهــل إل ــة، طريق ــات الوطني ــي للمنتخب ــف الدول ــى ســلم التصني اآلســيوية عل
الثالثــة علــى التوالــي بفــوزه خــارج أرضــه 2-0 علــى هونــغ كونــغ مــن خــال منافســات الجولــة الثانيــة، فيمــا 

ــى. ــة االول ــم تخــض الجول ل
وتشــهد مبــاراة ايــران امــام كمبوديــا حدثــا اســتثنائيا والمتمثــل بحضــور الســيدات الســتاد آزادي فــي 

طهــران الول مــرة بعــد مــا كان محظــورا  العتبــارات خاصــة. 
وتحتــل البحريــن المركــز األول فــي المجموعــة الثالثــة بمجمــوع مباراتيــن، حيــث جمعــت أربــع نقــاط، 
ــة  ــي الجول ــا ف ــى كمبودي ــوز 1-0 عل ــم الف ــراق، ث ــام الع ــة 1-1 أم ــة االفتتاحي ــي الجول ــا ف ــب تعادله ــك عق وذل

الثانيــة.
ــد البحريــن، لكــن اســتقبلها هــدف  ــة فــي رصي ــاك ســت نقــاط كامل وكان مــن الممكــن أن تكــون هن

ــة. ــاع حرمهــا مــن جمــع النقــاط كامل التعــادل فــي وقــت متأخــر أمــام أســود الرافديــن فــي الرف
وكانــت النتيجــة ضربــة لمنتخــب هونــغ كونــغ، الــذي تشــارك نقــاط مباراتــه أمــام كمبوديــا بعــد تعادلــه 
بنتيجــة 1-1 فــي بنــوم بينــه لحســاب الجولــة األولــى، فــي حيــن ســقط المنتخــب الكمبــودي القــادم مــن 

جنــوب شــرق آســيا علــى أرضــه أمــام البحريــن 0-1 فــي الجولــة الثانيــة.
المباريات القادمة:

10 تشرين األول/أكتوبر: إيران أمام كمبوديا، والعراق أمام هونغ كونغ
15 تشرين األول/أكتوبر: كمبوديا أمام العراق، والبحرين أمام إيران

ميالن يبلغ جيامباولو بقرار اإلقالة
ــادة  ــو مــن القي ــة المــدرب ماركــو جيامباول ــاء، موعــد إقال ــي، امــس الثاث ــر صحفــي إيطال كشــف تقري

ــان. ــة لمي الفني
وقــال موقــع "كالتشــيو 
إنَّ  اإليطالــي،  ميركاتــو" 
قــرار إقالــة جيامباولــو مــن 
تدريــب ميــان ســيصدر 
اجتمــاع  عقــب  رســميًا، 
ســتيفانو  مــع  اإلدارة 
بيولــي، المــدرب الجديــد.
أن  إلــى  وأشــار 
أبلغــوا  مســؤولي ميــان 
جيامباولــو بالفعــل بقــرار 

فقــط. وقــت  مســألة  بيولــي  تعييــن  أمــر  ويظــل  اإلقالــة، 
وتحــرك ميــان، للتعاقــد مــع بيولــي؛ بســبب أن لوتشــيانو ســباليتي، الخيــار األول إلدارة الروســونيري، 

لديــه خافــات ماليــة مــع ناديــه الســابق إنتــر.
يُذكــر أن قــرار إقالــة جيامباولــو، يعــود للنتائــج الســلبية التــي حققهــا الروســونيري تحــت قيادتــه هــذا 

الموســم، حيــث إن الفريــق حصــل علــى 9 نقــاط فقــط خــال أول 7 جــوالت مــن الــدوري اإليطالــي.

موراي يشارك في منافسات الفردي بأستراليا المفتوحة
ــون امــس  ــال منظم ق
ــاء، إن أنــدي مــوراي  الثاث
علــى  األول  المصنــف 
ــينافس  ــابقا، س ــم س العال
أســتراليا  بطولــة  فــي 
المفتوحــة للتنــس العــام 
المقبــل والتــي ستشــهد 
فــي  لــه  مشــاركة  أول 
مــن  ببطولــة  الفــردي 
منــذ  الكبــرى  األربــع 

الفخــذ. فــي  لجراحــة  خضوعــه 
وخــرج مــوراي )32 عامــا(، الــذي حــل وصيفــا للبطــل فــي ملبــورن بــارك خمــس مــرات، مــن الــدور األول 

فــي نســخة العــام الماضــي التــي أعلــن قبلهــا أنهــا قــد تكــون األخيــرة فــي مشــواره.
ــاد  ــي وع ــون الثان ــر/ كان ــة يناي ــي نهاي ــاذ مســيرته ف ــة النق ــب اإلســكتلندي خضــع لجراح ــن الاع لك
رســميا إلــى المباريــات حيــن خــاض مســابقة الزوجــي فــي بطولــة كوينــز، فــي يونيــو/ حزيــران حيــث فــاز 

باللقــب مــع شــريكه فليســيانو لوبيــز.
ــي  ــد عــودة مــوراي للمنافســة ف ــر "يســعدنا تأكي ــى تويت ــة أســتراليا المفتوحــة عل ــال منظمــو بطول وق

أســتراليا المفتوحــة 2020".
وفاز موراي بثاثة ألقاب في البطوالت األربع الكبرى ويحتل حاليا المركز 289 في التصنيف العالمي.

وخــاض مســابقتي زوجــي الرجــال والزوجــي المختلــط فــي ويمبلــدون وشــكل ثنائيــا 
مــع ســيرينا وليامــز.

وعاد لمنافسات الفردي في سينسناتي في أغسطس/ آب.
وبلــغ دور الثمانيــة فــي بطولــة الصيــن المفتوحــة فــي بكيــن األســبوع الماضــي قبــل أن يخســر أمــام 

دومينيــك ثيــم.
وفاز بمباراته االفتتاحية في بطولة شنغهاي لألساتذة يوم اإلثنين.

تقليل عدد تجارب فورموال 1
سيشهد جدول بطولة العالم فورموال 1 للسيارات، العام المقبل، سباقات أكثر من أي وقت مضى.

لكــن التجــارب ســتكون أقــل، حيــث تــم تقليــص عــدد أيــام التجــارب التــي تســبق انطــاق الموســم، 
والتــي تقــام فــي إســبانيا، مــن ثمانيــة إلــى ســتة أيــام، كمــا تقــرر عــدم إقامــة أي تجــارب خــال الموســم.

وأعلنــت فورمــوال 1، يــوم الجمعــة، أن فترتــي تجــارب شــتوية، تتألــف الواحــدة مــن ثاثــة أيــام، ســتقام 
فــي حلبــة كتالونيــا ببرشــلونة، مــن 19 إلــى 21 فبرايــر شــباط، ومــن 26 إلــى 28 مــن نفــس الشــهر.

وأقيمت فترتان للتجارب خال الموسم، هذا العام، في البحرين وبرشلونة.
لكن مع وجود جدول من 22 سباقا، العام المقبل، تقرر إلغاء التجارب خال الموسم.

وقالــت فورمــوال 1 إن تركيــز الفــرق ســينصب علــى اســتغال التجــارب الحــرة، أيــام الجمعــة، فــي 
ســباقات الجائــزة الكبــرى، الختبــار بعــض األجــزاء فــي الســيارة.

وســينطلق الموســم فــي أســتراليا، يــوم 15 مــارس آذار، وســينتهي فــي أبوظبــي، يــوم 29 نوفمبــر 
تشــرين الثانــي.

عالجات تقليدية لتورم القدمين والكاحلين.. 
تعرف عليها

قــد يتعــرض الشــخص إلصابــة بســيطة أو صدمــة بشــيء قــاس ســبب لــه تورمــا 
فــي الكاحــل أو القدميــن، وحينمــا تكــون هــذه الحالــة شــديدة يجــب التوجــه للطبيــب، 

لكــن فــي بعــض الحــاالت تكــون اإلصابــة بســيطة ويمكــن عاجهــا فــي المنــزل.
ــورم  ــف ت ــي تخفي ــي تســاعد ف ــة الت ــن أحــد العاجــات المنزلي ــع القدمي ــر رف ويعتب
الكاحليــن والقدميــن، وفقــا لتقريــر نشــره موقــع "ســتيب تــو هيلــث" وترجمتــه "عربــي21".
ــورم  ــذي تحتاجــه لتخفيــف ت ــوع العــاج ال ــد ن ــل تحدي ــه قب ــى أن ــر إل وأشــار التقري

ــد الســبب. ــم أوال تحدي ــن المه ــك، م ــك وقدمي كاحلي
ــح؟ إذا  ــى التحــرك بشــكل صحي ــادر عل ــر ق ــت غي ــة باألربطــة؟ هــل أن ــه عاق هــل ل
ــد  ــك تحدي ــذا أوال، يجــب علي ــب، وله ــك استشــارة الطبي ــك، يجــب علي ــر كذل كان األم
مــدى حــدة األعــراض قبــل تجربــة إحــدى العاجــات التقليديــة لتخفيــف تــورم كاحليــك 
ــة  ــك بالوضعي ــة لوقوف ــدث نتيج ــذي يح ــوع ال ــن الن ــورم م ــاك ت ــك، وإذا كان هن وقدمي
ــة األساســية  ــن البســيطة والرعاي ــت، فســتكون بعــض التماري ــرة مــن الوق نفســها لفت

كافيــة.
ويضيــف التقريــر، ولكــن إذا كانــت األعــراض مســتمرة أو كنــت تعانــي مــن ألــم 

وتســبب فــي حــدوث كدمــات وصعوبــات فــي المشــي، يجــب عليــك استشــارة الطبيــب 
حتــى يتمكــن مــن وصــف العــاج المناســب، وذلــك بعــد أن يقــوم بعمــل الفحــص 

ــي واألشــعة الســينية. البدن
الكاحليــن  تــورم  وعــاج  لتخفيــف  المنزليــة  العاجــات  بعــض  التقريــر  وشــرح 

والقدميــن، وهــي كمــا يلــي:
رفع الساقين

إذا كان عملــك يقتضــي منــك الوقــوف لفتــرات طويلــة، ممــا يســبب لــك تورمــا فــي 
الكاحليــن، فمــا عليــك ســوى رفــع ســاقيك ليكونــا أعلــى مــن القلــب، هــذا التمريــن 
ســوف يخفــف مــن التــور، أيضــا يُســهم فــي التخلــص مــن تراكــم الســوائل الزائــدة فــي 
الجســم، وينشــط الــدورة الدمويــة ويســهل عــودة الــدم مــن األطــراف إلــى القلــب ومــن 

ثــم تقليــل التــورم.
الطريقة

اســتلق علــى ســطح مريــح، مثــل الســرير وارفــع ســاقيك فــي اتجــاه الســقف، وأبقهــا 
مرتفعــة لمــدة 10 إلــى 15 دقيقــة ثــم أنزلهــا.

التمارين المعتدلة
ممارســة الرياضــة البدنيــة المعتدلــة لهــا آثــار عاجيــة علــى اآلفــات التــي تــؤدي إلــى 
تــورم فــي الكاحــل، وفــي الواقــع إنهــا واحــدة مــن أفضــل النشــاطات التــي يمكــن أن تقــوم 

بهــا، ألنهــا ســتعيد تنشــيط الــدورة الدمويــة، كمــا أنهــا ســتمنع احتبــاس الســوائل.
وتنصــح منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( بــأن تقــوم علــى األقــل بســاعتين مــن 

النشــاط المعتــدل فــي األســبوع.
الطريقة

أوال استشــر طبيبــا أو أخصائيــا فــي العــاج الطبيعــي حــول التماريــن التــي مــن 
شــأنها أن تســاعد حالتــك علــى أفضــل وجــه، وإذا كنــت تعانــي مــن إصابــة فــي الكاحــل، 
تجنــب التدريــب المتواتــر عالــي الكثافــة حتــى تلتئــم إصابتــك، واختــر النشــاط المعتــدل 

مثــل المشــي والســباحة، كمــا يمكنــك أيضــا ممارســة تمريــن التمــدد.
االستراحة

علــى الرغــم مــن أن التمريــن المعتــدل يســاعد فــي تخفيــف تــورم الكاحليــن، إال أنــه 
يصــح أيضــا االســتراحة لبعــض الوقــت عبــر تخفيــف حركتــك لبضعــة أيــام وتقليــل الوقــوف 
علــى قدميــك، فاالســتراحة تقلــل مــن الضغــط الــذي يضعــه جســمك علــى كاحليــك، كمــا 

أنهــا تســاهم فــي اســترخاء العضــات ويشــجع علــى اســتعادة األنســجة المصابــة.
إذا عانيت مؤخرا من إصابة أو التواء في الكاحل، فاسترح لمدة يومين أو 3 أيام.

وضع الثلج
ــج مفيــدا جــدا لعــاج الكاحليــن المتورمتيــن،  يمكــن أن يكــون تطبيــق عبــوات الثل
ــل مــن مســتويات  ــاردة لهــا تأثيــر عاجــي جيــد، ألنهــا تقل حيــث إن درجــة الحــرارة الب
االلتهــاب، وتطبيــق الثلــج مــن خــال التدليــك ســيعجل بتخفيــف اآلالم ويقلــل أيضــا مــن 

الكدمــات وتشــنجات العضــات.
الطريقة

ــم  ــم ق ــة، ث ــاش نظيف ــة قم ــي قطع ــا ف ــس، أو لفه ــي كي ــج ف ــات ثل ــدة مكعب ضــع ع
بتدليــك كاحليــك برفــق بهــا، اســتمر فــي فعــل ذلــك حتــى تشــعر بالخــدر، ثــم اســترح 

ــك. ــد ذل ــج بع ــك بالثل ــرر التدلي ــع ســاعات، وك ــى أرب لمــدة ســاعتين إل
قم بهذا العاج في ثاثة أو أربعة أيام حتى يصبح التورم تحت السيطرة.

ضمادة الكاحل
يعــد تضميــد الكاحــل المتأثــر مكمــا جيــدا للعاجــات األخــرى لتقليــل التــورم 
ــوت  ــم أو زي ــة بمراه ــة المصاب ــك المنطق ــك تدلي ــك يمكن ــام بذل ــل القي ــات، قب والكدم
مضــادة لالتهابــات، يمكنــك اســتخدام الضمــادة لمــدة يوميــن أو أكثــر، وهــذا األمــر 

يتوقــف علــى شــدة التــورم.
اشــتر ضمــادة مخصصــة للكاحــل مــن الصيدليــة ثــم ضعهــا حــول الجــزء الخارجــي 
ــة،  مــن الكاحــل المتــورم، ثــم لفهــا بالشــاش مــع التأكــد مــن أنهــا ليســت ضيقــة للغاي
أيضــا تأكــد مــن أن الضمــادة ال تقلــل تدفــق الــدم؛ ألن ذلــك ســيزيد مــن حــدة التــورم.
ــد يســبب  ــل ق ــوال اللي ــك ط ــى كاحلي ــا عل ــا، فبقاؤه ــادة لي ــك الضم ــك ف ــن علي لك

ــيج. ــوت النس ــبب م ــن أن يس ــدم، ويمك ــي الق ــا ف ــدم تمام ــق ال ــب تدف حج
وختــم الموقــع تقريــره باإلشــارة إلــى ضــرورة بــذل الجهــد لتحســين النظــام الغذائــي 
عبــر تجنــب اإلفــراط فــي تنــاول الملــح، فهــو يبطــئ أي عــاج ألنــه يزيــد مــن احتبــاس 
الســوائل، وأيضــا يجــب شــرب الكثيــر مــن المــاء وتجنــب الكحوليــات والتبــغ قــدر 

اإلمــكان.
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