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فريقنا يتعثر امام اميركا بمونديال الطائرة 2019

خســر منتخبنــا امــام
نظيــره االميركــي أمــس
االربعــاء  ،3 - 1فــي اطــار
الجولــة السادســة مــن
نهائيــات كأس العالــم
للكــرة الطائــرة  2019فــي
اليابــان.
اميــركا
تقدمــت
بالشــوط االول 18-25
نقطــة ،وأدركــت ايــران
التعــادل فــي الثانــي ،22-25
فيمــا خســرت الثالــث والرابــع  18-25و 12-25نقطــة علــى التوالــي.
وكانــت ايــران علــى مــدى الجــوالت الخمــس ،قــد فــازت امــام اســتراليا وكنــدا وخســرت مــن البرزايــل
ومصــر وروســيا ،وســتواجه تونــس اليــوم الخميــس.

العبة ايرانية تحصد ميدالية ذهبية لمسابقات موي
تاي العالمية في تركيا

فــازت الطالبــة فــي معهــد التربيــة البدنيــة بمدينــة مشــهد «ســيما نيــك نــام» الميداليــة الذهبيــة
لمســابقات مــوي تــاي
العالميــة فــي تركيــا
وحــازت لقــب اول امــراة
صاحبــة ميداليــة لهــذه
الرياضــة فــي التاريــخ
االيرانــي.
وقــال رئيــس اتحــاد
مــوي تــاي بمحافظــة
الرضويــة
خراســان
الثالثــاء لمراســل ارنــا
انــه تمكنــت «ســيما نيــك
نــام» بصفتهــا احــدى اعضــاء المنتخــب االيرانــي المشــارك و المكــون مــن  40رياضيــا فــي مســابقات مــوي
تــاي العالميــة بتركيــا تمكنــت مــن احــراز الميداليــة الذهبيــة واصبحــت اول امــراة صاحبــة الميداليــة فــي
فــرع مــوي تــاي فــي التاريــخ االيرانــي.
واضــاف رضــا اميــري انــه جــرت مســابقات مــوي تــاي العالميــة للشــباب خــال فتــرة  28ايلــول  /ســبتمبر
حتــي  6تشــرين االول /اكتوبــر فــي فئــات  10حتــي  17عامــا فــي مدينــة أنتاليــا التركيــة.
واكــد ان المنتخــب االيرانــي المشــارك فــي المســابقات فــي فئــة عمريــة  13حتــى  17عامــا وتمكنــت
نيــك نــام فــي فئــة عمريــة  13حتــي  15عامــا مــن حصــد الميداليــة الذهبيــة للمســابقات.
واضاف ان موي تاي الرياضة القتالية االولمبية تنشط تحت رعاية اتحاد الرياضات القتالية .

إعصار مرتقب يهدد سباق فورموال  1الياباني

أعلــن منظمــو ســباق الجائــزة الكبــرى اليابانــي المقــرر ،األحــد المقبــل ،ضمــن منافســات بطولــة العالــم
لســباقات ســيارات فورمــوال ،1امــس األربعــاء ،أن إعصــارًا مرتقبًــا ،قــد يُســفر عــن تغييــرات فــي مواعيــد
فعاليــات الســباق.
وحتــى اآلن ،لــم تجـ ِـر أي تغييــرات علــى مواعيــد التجربتيــن الحرتيــن ،المقررتيــن يــوم غــد الجمعــة ،أو
التجربــة الرســمية المقــررة بعــد غــد الســبت ،وكذلــك الســباق المقــرر يــوم األحــد ،لكــن مســؤولي الســباق
يترقبــون مــا يعلــن حــول حالــة الطقــس.
وحــذرت هيئــة األرصــاد الجويــة اليابانيــة مــن هبــوب عواصــف خــال األيــام المقبلــة ،معلنــة أن اإلعصــار
التاســع عشــر هــذا الموســم بــات قريبًــا.

بوجبا ..كل الطرق تؤدي إلى يوفنتوس

عــاد يوفنتــوس إلــى محاوالتــه مجــددًا بشــأن ضــم الفرنســي بــول بوجبــا ،العــب وســط مانشســتر
يونايتــد ،فــي الميركاتــو الشــتوي المقبــل.
ووف ًقــا لصحيفــة "توتــو ســبورت" اإليطاليــة ،فــإن يوفنتــوس يخطــط لمنــح الشــياطين الحمــر بطاقــة
ماريــو ماندزوكيتــش وإيمــري كان مقابــل بوجبــا فــي ينايــر /كانــون الثانــي المقبــل.
وأشــارت إلــى أن يوفنتــوس ينــوي اســتغالل رغبــة بوجبــا فــي عــدم االســتمرار رفقــة مانشســتر
يونايتــد ،لالنقضــاض علــى الصفقــة.
وأوضحــت أن ريــال مدريــد علــى مــا يبــدو قــد انســحب مــن الصفقــة ،وبالتالــي فــإن كل الطــرق قــد
تــؤدي إلــى عــودة بوجبــا إلــى يوفنتــوس.
يذكــر أنــه تــم اســتبعاد ماندزوكيتــش وإيمــري كان مــن قائمــة يوفنتــوس لــدوري أبطــال أوروبــا هــذا
الموســم ،وبالتالــي فــإن الالعبيــن باتــا خــارج حســابات المــدرب ماوريســيو ســاري.
وكان اليوفــي يحــاول ضــم بوجبــا فــي الميركاتــو الصيفــي الماضــي ،لكــن مســؤولي مانشســتر يونايتــد
تمســكوا باســتمرار النجــم الفرنســي.

موستافي :كرة القدم باتت تبتعد عن اإلنسانية

قــال شــكودران موســتافي مدافــع فريــق آرســنال إنــه يــرى أن االنتقــادات الموجهــة لمســتواه باتــت
مبالغــا فيهــا.
ولجــأت جماهيــر آرســنال وكذلــك جماهيــر
الفــرق المنافســة إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي
لالنتقــاد وإلقــاء الضــوء علــى أخطــاء موســتافي ،ممــا
أثــار اســتياء الالعــب المتــوج مــع المنتخــب األلمانــي
بلقــب كأس العالــم  2014بالبرازيــل.
وقــال موســتافي " 27عامــا" فــي تصريحــات
نشــرتها مجلــة "ديــر شــبيجل" امــس األربعــاء" :لقــد
أصبحــت هدفا...فــي وقــت مــا ،ألقــى النــاس باللــوم
علــيّ فــي هزيمــة بمبــاراة لــم أشــارك بهــا".
وكان موســتافي قــد انضــم إلــى آرســنال عــام 2016
قادمــا مــن فالنســيا اإلســباني فــي صفقــة قيمتهــا  41مليــون يــورو ،لكنــه لــم يعــد عنصــرا أساســيا بالفريــق
أو منتخــب بــاده.
ويــرى موســتافي أن االتهامــات التــي توجــه لــه "باتــت متصاعــدة وغيــر عقالنيــة ،".مضيفــا" :كــرة القــدم
باتــت تبتعــد عــن اإلنســانية".
وأردف" :ســاهمت وســائل التواصــل االجتماعــي فــي ذلــك ،ألن أي شــخص يمكــن أن يبــدي رأيــا دون
الكشــف عــن اســمه الحقيقــي .وقــد بــات بإمــكان النــاس توجيــه إحباطهــم بشــكل مباشــر لنا...مــرت أيــام
شــككت فيهــا بنفســي حقــا".
وبــات رحيــل موســتافي عــن صفــوف آرســنال أمــرا مرجحــا ويحتمــل أن يعــود إلــى ألمانيــا ،علمــا بأنــه
لــم يســبق لــه اللعــب فــي ألمانيــا إال فــي فريــق الشــباب بنــادي هامبــورج.

عالم الـ ....ر ي ا ض ة

إنجلترا وإيطاليا يدقان أبواب يورو  2020بقوة

بإمــكان
بــات
إنجلتــرا
منتخبــات
وبلجيــكا وإيطاليــا ،ضمــان
بطاقــة التأهــل إلــى يــورو
 ،2020هــذا األســبوع ،بينمــا
تمتلــك ثالثــة فــرق أخــرى
فرصــة التأهــل أيضــا ،لكــن
بشــرط أن تصــب باقــي
نتائــج المجموعــات فــي
صا لحهــم .
واقتربــت منتخبــات
روســيا وإســبانيا وأوكرانيــا بشــكل كبيــر ،مــن العبــور إلــى البطولــة األوروبيــة ،فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه
منتخــب البرتغــال ،حامــل اللقــب ،خــال مشــواره فــي التصفيــات.
ويمتلــك منتخــب إنجلتــرا فرصــة كبيــرة للغايــة لبلــوغ البطولــة ،حيــث ســيكون الفــوز علــى نظيــره
التشــيكي فــي بــراج ،غــدا الجمعــة ،كافيــا للتأهــل ،بصــرف النظــر عــن باقــي نتائــج مباريــات المجموعــة
األولــى.
وفــاز منتخــب «األســود الثالثــة» فــي جميــع المباريــات األربــع ،التــي خاضهــا فــي التصفيــات حتــى اآلن،
ليتصــدر المجموعــة األولــى بفــارق ثــاث نقــاط عــن التشــيك.
ورغــم الفــوز الكاســح علــى التشــيك بخماســية بيضــاء ،فــي مبــاراة الذهــاب خــال آذار/مــارس الماضــي،
إال أن جاريــث ســاوثجيت ،مــدرب إنجلتــرا ،ال يتعامــل مــع المواجهــة علــى أنهــا مضمونــة.
وبإمــكان منتخــب بلجيــكا أيضــا حجــز بطاقــة التأهــل عــن المجموعــة التاســعة ،التــي يتصدرهــا ،لكــن
بشــرط الفــوز علــى ضيفــه ســان مارينــو ،اليــوم الخميــس ،أو فــي حــال تعــادل كازاخســتان مــع قبــرص.
وفــي المجموعــة ذاتهــا يحتــاج منتخــب روســيا للفــوز علــى اســكتلندا ،فــي موســكو ،مــن أجــل التأهــل،
لكــن ينبغــي أن يتزامــن هــذا مــع تعــادل كازاخســتان وقبــرص.
وتعــد المجموعــة الثانيــة مليئــة بالمفاجــآت ،حيــث يتصدرهــا منتخــب أوكرانيــا بفــارق خمــس نقــاط
عــن البرتغــال ،وســت نقــاط عــن صربيــا.
ويحتــاج منتخــب أوكرانيــا لحصــد أربــع نقــاط مــن مباراتيــه هــذا الشــهر ،أمــام ضيفــه ليتوانيــا يــوم
الجمعــة ،وضــد البرتغــال االثنيــن المقبــل ،مــن أجــل التأهــل للبطولــة القاريــة.
وحتــى إذا خســر منتخــب البرتغــال أمــام ضيفــه لوكســمبورج ،يــوم الجمعــة ،ثــم انهــزم ضــد أوكرانيــا فــي
كييــف ،مــا يعنــي تقــدم صربيــا لوصافــة المجموعــة ،فــإن فرصتــه ســتظل قائمــة فــي التأهــل.
وفــي تلــك الحالــة ،سيشــارك منتخــب البرتغــال فــي الــدور الفاصــل ،الــذي يضــم  16منتخبــا ،ويتــم
تحديــده بنــاء علــى مراكــز المنتخبــات فــي دوري األمــم األوروبيــة ،الــذي انطلــق العــام الماضــي وفــاز بلقبــه
«البحــارة».
وفــي المجموعــة السادســة ،يحتــاج منتخــب إســبانيا للفــوز علــى النرويــج ،يــوم الســبت ،للعبــور
للبطولــة ،لكــن بشــرط عــدم فــوز رومانيــا علــى جــزر فــارو.
ويتصدر منتخب إيطاليا المجموعة العاشرة بـ 18نقطة ،من ستة انتصارات متتالية.
وسيحجز مقعده في يورو  ،2020إذا فاز على ضيفه اليوناني ،يوم السبت.
ويلتقــي المنتخــب األلمانــي ،متصــدر المجموعــة الثالثــة ،مضيفــه اإلســتوني يــوم األحــد ،لكنــه لــن
يحســم التأهــل فــي الجولــة المقبلــة.
ويعانــي منتخــب ألمانيــا تحــت قيــادة مدربــه يواخيــم لــوف مــن كثــرة اإلصابــات ،مــا أجبــر األخيــر علــى
اســتدعاء روبــن كــوخ مدافــع فرايبــورج ،وسيباســتيان رودي العــب هوفنهايــم.
ومــن جانبــه ،قــرر ديدييــه ديشــامب ،مــدرب منتخــب فرنســا ،اســتدعاء المدافــع لــوكاس هيرنانديــز
لمواجهــة أيســلندا يــوم الجمعــة ،رغــم تأكيــد بايــرن ميونــخ أن الالعــب يعانــي مــن اإلصابــة.
ويحل منتخب فرنسا في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة ،بفارق األهداف خلف تركيا.

مانشستر يونايتد يرتب لمرحلة ما بعد سولسكاير

فيمــا يكافــح سولســكاير مــدرب مانشســتر يونايتــد مــن أجــل تجــاوز االنطالقــة المُخيبــة والعــودة
فــي أقــرب وقــت ممكــن
إلــى ســكة االنتصــارات،
ذكــر تقريــر صحفــي
أن عيــون «الشــياطين
الحمــر» ترصــد واحــدًا
مــن المدربيــن األلمــان
لخال فتــه .
انطــاق
منــذ
الموســم الجديــد ،يعيــش
فريــق مانشســتر يونايتــد
مرحلــة صعبــة للغايــة ،إذ
يبتعــد «الشــياطين الحمــر» بفــارق  15نقطــة كاملــة عــن فريــق ليفربــول ،متصــدر ترتيــب الــدوري اإلنجليــزي
الممتــاز.
وتــزداد الضغوطــات بشــكل كبيــر علــى سولســكاير ،مــن أجــل تجــاوز هــذه المرحلــة الحرجــة ،والعــودة
مــن جديــد إلــى ســكة االنتصــارات.
أن صبــر إدارة الفريــق اإلنجليــزي العريــق بــدأ ينفــد علــى مــا يبــدو علــى المــدرب النرويجــي ،الــذي
ّإل ّ
قــد يجــد نفســه قريبًــا خــارج أســوار الفريــق.
وفــي هــذا الشــأن ،ذكــرت صحيفــة «ديلــي ميــل» البريطانيــة أن عيــون مانشســتر يونايتــد ،ترصــد
يوليــان ناجلزمــان مــدرب فريــق اليبزيــج األلمانــي ،لخالفــة سولســكاير.
وأضافت أن ناجلزمان يحظى بإعجاب كبير من طرف إدارة مانشستر يونايتد.
وأفــادت «ديلــي ميــل» بــأن مانشســتر يونايتــد بــدأ اآلن فــي مرحلــة تجميــع المعلومــات الكافيــة عــن
المــدرب الشــاب ناجلزمــان « 32عامًــا» ،ال ســيما أن األلمانــي نجــح فــي وقــت وجيــز فــي تقديــم أوراق
اعتمــاده كواحــد مــن المدربيــن الواعديــن بمســتقبل كبيــر فــي عالــم الســاحرة المســتديرة.
وارتفعــت أســهم يوليــان ناجلزمــان بشــكل كبيــر أثنــاء فتــرة تدريبــه لفريــق هوفنهايــم ،حيــث ســاعد
الفريــق علــى تقديــم مســتويات رائعــة للغايــة فــي الــدوري األلمانــي.
ويشــرف ناجلزمــان هــذا الموســم علــى تدريــب اليبزيــج ،الــذي يعــوّل كثيــرًا علــى لمســة
المــدرب الشــاب بهــدف الوصــول إلــى أبعــد نقطــة ممكنــة فــي مســابقة دوري أبطــال أوروبــا ،فضـ ًـا عــن
«البوندســليجا».
يشــار إلــى أن يوليــان ناجلزمــان ،يرتبــط بعقــد مــع اليبزيــج حتــى  ،2023فيمــا يبــدو أن مــدرب مانشســتر
يونايتــد سولســكاير يعيــش أيامــه األخيــرة مــع «الشــياطين الحمــر» ،حســب مــا أوضــح أكثــر مــن تقريــر
صحفــي.

رسم ًيا ..بيولي مدي ًرا فن ًيا لميالن

أعلــن نــادي ميــان اإليطالــي ،امــس األربعــاء ،تعاقــده مــع المــدرب ســتيفانو بيولــي ،خل ًفــا للمديــر الفنــي
المقــال ،ماركــو جيامباولو.
ووفقًا للموقع الرسمي لميالن ،وقع بيولي عقدًا لمدة عامين.
ورحب النادي بحرارة بالمدرب ومعاونيه ،وتمنى لهم كل التوفيق في المهمة الجديدة.
يذكر أن ميالن أعلن إقالة جيامباولو ،يوم الثالثاء ،بسبب تراجع نتائج الفريق بالكالتشيو.
ويحتــل الروســونيري المركــز الـــ 13فــي جــدول ترتيــب الــدوري اإليطالــي ،برصيــد  9نقــاط ،بعــد مــرور 7
جــوالت مــن المســابقة.
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تشنج عضلة الساق ..متى تحتاج الستشارة طبيب؟

تهاجــم تقلصــات
باطــن الســاق البعــض
خاصــة ليــاً .فمــا
ومتــى
أســبابها؟
تســتلزم استشــارة
ا لطبيــب ؟
لإلجابــة عــن هــذه
األســئلة ،قــال المركــز
األلمانــي للتوعيــة
الصحيــة ،إن لتقلصــات
باطــن الســاق أســباب
عــدة ،منهــا بــذل مجهــود بدنــي بشــكل غيــر مألــوف مثــل اإلفــراط فــي ممارســة الرياضــة.
وأضــاف المركــز أن تقلصــات باطــن الســاق ترجــع أيضـاً إلــى نقــص المغنيســيوم ،أوالســوائل ،أوقلــة
النــوم والتعــرق الشــديد ،باإلضافــة إلــى التدخيــن.
وأحيان ـاً تكــون تقلصــات باطــن الســاق مــن مضاعفــات بعــض األدويــة مثــل المُليّنــات ،واألدويــة
المــدرة للبــول ،وحاصــرات بيتــا ،وحبــوب منــع الحمــل.
وقــد تنــذر تقلصــات باطــن الســاق بمــرض خطيــر مثــل قصــور الكلــى ،أو اعتــال األعصــاب المتعــدد،
أو مــرض الشــريان المحيطــي ،أو التصلــب الجانبــي الضمــوري ،والــذي يقتــرن بضمــور العضــات
وتصلبهــا.
ويجــب استشــارة الطبيــب لتحديــد ســبب هــذه التقلصــات ،خاصــة إذا كانــت شــديدة ومتكــررة
ومصحوبــة بأعــراض أخــرى مثــل الوخــز ،أو الخــدر.

ما خطورة الخضروات النيئة على الصحة؟

اكتشــف فريــق مــن علمــاء جامعــة هارفــرد األمريكيــة ،أن تنــاول الخضــروات النيئــة يؤثــر علــى عمــل
األمعاء.
وتفيــد مجلــة  ،Nature Microbiologyبــأن الباحثيــن اكتشــفوا أن تنــاول الخضــروات التــي لــم
تخضــع لمعالجــة حراريــة ،لــه عــدة نتائــج ســلبية فــي الجهــاز الهضمــي .ألن هــذه الخضــروات تقضــي
علــى البكتيريــا المفيــدة ،التــي تســاعد الجســم علــى هضــم المــواد الغذائيــة وتعزيــز جهــاز المناعــة.
وتوصــل الباحثــون إلــى هــذه النتائــج بعــد التجــارب التــي أجروهــا علــى الفئــران المخبريــة ،التــي
قســمت إلــى أربــع مجموعــات ،لــكل منهــا نظامهــا الغذائــي الخــاص.
وكان طعــام المجموعتيــن األولــى والثانيــة يتكــون مــن اللحــوم النيئــة والبطاطــا الحلــوة .أمــا
المجموعتــان الثالثــة والرابعــة ،فــكان طعامهمــا يتكــون مــن تلــك المــواد ذاتهــا ولكــن بعــد خضوعهــا
لمعالجــة حراريــة (مطبوخــة).
واتضــح مــن نتائــج هــذه التجــارب ،أن نبيــت أمعــاء الفئــران التــي تناولــت الطعــام المطبــوخ ،يختلــف
بصــورة جذريــة عــن نبيــت أمعــاء الفئــران فــي المجموعتيــن األولــى والثانيــة ،ألن المــواد النيئــة تقضــي
علــى البكتيريــا المفيــدة ،فــي حيــن المــواد الغذائيــة المطبوخــة تســاعد علــى الهضــم.
وقــد قــرر الباحثــون اســتنادا إلــى هــذه النتائــج إجــراء هــذه التجــارب علــى البشــر .وبعــد تحليــل
نتائــج هــذه التجــارب تأكــد الباحثــون مــن أن الخضــروات النيئــة تدمــر البكتيريــا المعويــة المفيــدة لــدى
اإلنســان أيضــا ،فــي حيــن تعــزز الخضــروات التــي خضعــت للمعالجــة الحراريــة عمليــة الهضــم وجهــاز
المناعــة.

لماذا يجب أن تكون فصوص الثوم رفيقتك في السرير؟

بالرغــم مــن فوائــده الكثيــرة ،إال أن غالبيــة النــاس ينفــرون مــن رائحــة الثــوم النفــاذة ويبحثــون
عــن ســبل تخليــص
أيديهــم منهــا عــن
تقطيعــه فــي الطبــخ.
بيــد أن هــذا الغــذاء
الــذي
القديــم
يُســتخدم منــذ مئــات
الســنوات فــي مئــات
وفــي
العالجــات
تتبيــل األطعمــة ،هــو
أحــد أكثــر األطعمــة
اســتهالكاً فــي جميــع
أرجــاء العالــم .وإضافــة إلــى فوائــد الثــوم الكثيــرة ،يمكنــك إضافــة واحــدة جديــدة ،فوضــع  4أو  5فصــوص
الثــوم تحــت الوســادة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى إيقــاع نومنــا فــي الليالــي التــي نصــاب فيهــا بالقلــق
واضطــراب النــوم.
علــى أي حــال هــذا االعتقــاد منتشــر بشــكل كبيــر في الكثير مــن دول العالم ،ويقــول المعتقدون
بذلــك إن هــذه الثمــرة الصحيــة تتغلــب علــى كل القــوى الســلبية فــي المــكان لتضمــن بالتالــي
نومـاً هادئـاً .أمــا أولئــك الذيــن ال يعتقــدون بجــدوى هــذه "الوصفــة" ،فقــد يقتنعــون بالحجــة القائلــة
بــأن رائحــة الثــوم الكريهــة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى النــوم .فالمركبــات الكبريتيــة كاألليســين ،وهــي
مصــدر الرائحــة النفــاذة للثــوم ،هــي مــا تجعلــه صحيـاً وتمنحــه تأثيراتــه اإليجابيــة علــى الصحــة،
كمــا أن لهــا تأثيــراً مضــاداً للجراثيــم وتقــوي جهــاز المناعــة ،إضافــة إلــى الكثيــر مــن المزايــا األخــرى.
ولرائحــة األليســين تأثيــر مهــدّئ يســاعد علــى تحســين نوعيــة النــوم .إذا رغبــت فــي تجربــة
ذلــك ،يمكنــه قطــع ثالثــة فصــوص مــن الثــوم أو فرمهــا قطع ـاً صغيــرة ووضعهــا فــي طبــق صغيــر
علــى طاولــة قــرب الســرير ،وســترى أنهــا تجلــب نوم ـاً هانئ ـاً ،كمــا تقصــر مــن فتــرة االســتغراق
فــي النــوم .وقــد يكــون مــن الصعــب التعــوّد علــى رائحــة الثــوم أول األمــر ،لكنــك بعــد عــدة أيــام
ســتتعود عليهــا.
ربمــا ال يعــرف الكثيــرون أن الثــوم تُــوج فــي ألمانيــا عــام  1989بلقــب "النبــات الطبــي للعــام".
كمــا كان يحملــه الكثيــرون فــي األزمــان الغابــرة كتعويــذة جالبــة للحــظ وكحمايــة مــن الشــياطين
واألشــباح ومصاصــي الدمــاء.

