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لماذا يحتاج اإلنسان للنوم؟
نقضــي نحــو ثلــث حياتنــا مســتغرقين فــي النــوم الــذي يبقــى مهمــًا كتنــاول الطعــام والشــراب والتنفــس، فهــو 
ليــس "راحــة ســلبية" فقــط، كمــا يقــول المصطلــح العلمــي، بــل أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، فهــو أيضــًا نــوع مــن وضــع 
توفيــر الطاقــة البيولوجــي. فحيــن ننــام نســتهلك مقــدارًا أقــل مــن طاقــة الجســم مقارنــة باليقظــة. ولــم يتوصــل  
العلمــاء بعــد إلــى الحقيقــة الكاملــة وراء الحاجــة للنــوم، علــى  الرغــم مــن أن الكثيــر مــن الدراســات تشــير إلــى أن 

الدمــاغ هــو المســؤول عــن حاجتنــا إلــى النــوم. فمــا الــذي يحــدث بالضبــط فــي رؤوســنا أثنــاء النــوم؟
عــن ذلــك يقــول الباحــث فــي بيولوجيــا األعصــاب فــي جامعــة توبنغــن األلمانيــة ألبريشــت فورســتر: "ليــًا تبــدأ 
عمليــات كثيــرة داخــل الدمــاغ، وهــي أثنــاء النــوم أكثــر مــن أي وقــت آخــر فــي حياتنــا". حيــن نكــون مســتيقظين، يتــم 
بنــاء اتصــاالت جديــدة بيــن الخايــا العصبيــة. وحيــن ننــام تبــدأ عمليــات إعــادة البنــاء والترتيــب. ويضيــف فورســتر 

لموقــع "شــبيكتروم" األلمانــي بالقــول: "النــوم شــيء يشــبه الغســل والقطــع والترتيــب فــي الدمــاغ".
ويوضــح العالــم األلمانــي: "يتــم اختبــار الصــات بيــن الخايــا العصبيــة فــي أدمغتنــا وإعــادة تعديلهــا بحيــث 
ال تســتهلك الكثيــر مــن الطاقــة ومعالجــة المعلومــات دون معوقــات. كل مــا تــم بنــاؤه وربطــه أكثــر مــن الــازم 
ــا:  ــس فضــاء عقولن ــت نفســه يجــري كن ــي الوق ــرى. ف ــرة أخ ــم تقليصــه م ــي، يت ــل اليوم ــة والعم خــال اليقظ

ــا  ــن بقاي ــاك م ــى هن ــا تبق كل م
البروتينــات والعمليــات العصبيــة 

ســيتم التخلــص منــه".
*ترتيب الذكريات

يلعــب النــوم أيضــًا دورًا 
توزيــع  إعــادة  فــي  مهمــًا 
ــت المعلومــات  ــا وتثبي ذاكرتن
فيهــا. فالنــوم يعيــد تنظيــم 
مــن  ذاكرتنــا  محتــوى 
إلــى  ويحولهــا  معلومــات 

ــات فــي  ــك يقــول فورســتر: "مــن المفتــرض أن تكــون معظــم الذكري ــة الجــودة. عــن ذل ــة عالي معرف
متنــاول اليــد أثنــاء النــوم". كيــف هــذا؟ أثنــاء النــوم يوجــد تبــادل نشــط بيــن مناطــق المــخ المختلفــة: 
الحُصيــن ، وهــو إلــى حــد مــا المفكــرة فــي دماغنــا ، ياحــظ أي التجــارب مهمــة ويعطــي خــال النــوم 
ــض". ــا البع ــا ببعضه ــا وربطه ــرارًا وتثبيته ــرارًا وتك ــد م ــن جدي ــا م ــة نبضــات لعرضه القشــرة الدماغي
وأثنــاء عمليــة التخزيــن هــذه تكــون ذاكرتنــا ضعيفــة للغايــة، وعليــه فمــن غيــر المســموح أن تعترضهــا 
تجــارب جديــدة قــد تتداخــل معهــا. "لهــذا الســبب فإننــا نفقــد القــدرة علــى الوعــي واإلدراك فــي نومنــا"، 
يقــول فورســتر مضيفــًا أن "تنســيق القــرص الصلــب ال يعمــل إال إذا توقفــت عــن إعطــاء إيعــازات جديــدة".

*توازن مهم
ــع بــدور أساســي لعمــل الدمــاغ، إذ يضمــن أن يعمــل النظــام علــى  مــن الواضــح أن النــوم يضطل
ــه. عــن ذلــك يقــول فورســتر: "يبــدو أن الصحــوة تضــع  النحــو األمثــل وأن المــخ ال يخــرج عــن توازن
الجســم بشــكل متزايــد فــي اختــال التــوازن المــادي". بــدون نــوم تكــون العاقــة بيــن خايــا 
األعصــاب لدينــا غيــر متوازنــة، وكذلــك مقــدار الناقــات العصبيــة، وهــي الناقــات العصبيــة التــي يتــم 

ــة. ــا العصبي ــن الخاي ــا لنقــل اإلشــارات بي إطاقه
وال يؤثــر عــدم التــوازن علــى تفكيرنــا فقــط، وإنمــا علــى مزاجنــا أيضــًا، إذ نصــاب باختــال التــوازن 
عاطفيــًا، ألننــا نفتقــر إلــى الضبــط الدقيــق الــذي ال يتــم إال مــن خــال النــوم. وتصبــح أهميــة العمليــات 
ــص المــخ مــن  ــم يتخل ــح. إذا ل ــا ال تعمــل بالشــكل الصحي ــوم واضحــة عندم ــاء الن ــي تحــدث أثن الت
رواســب البروتينــات، فســوف يتراكــم ويتداخــل ويقتــل الخايــا العصبيــة. وقــد وجــد العلمــاء مثــل هــذه 
ــة مثــل مــرض الزهايمــر  ــة فــي أدمغــة المصابيــن باألمــراض التنكســية العصبي التراكمــات البروتيني

والشــلل الرعــاش "باركســون".
*النوم خير دواء

ــا  ــًا إصــاح الخاي ــه، فمث ــد كل شــيء في ــن أجــل تجدي ــوم م ــى الن ــاج الجســم أيضــًا إل ــا يحت كم
ونموهــا يــزداد ليــًا. النــوم المريــح يحافــظ أيضــًا علــى تــوازن الســكر فــي الــدم واســتقاب الدهــون لدينــا 
ويقيــد شــهيتنا. وأولئــك األشــخاص الــذي يعملــون فــي ورديــات ليليــة بشــكل منتظــم هــم أكثــر عرضــة 

لخطــر اإلصابــة بالنــوع الثانــي مــن مــرض الســكري والســمنة وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.
المناســبة فــإن النــوم يؤثــر أيضــًا علــى قــوة جهازنــا المناعــي، فحيــن ننــام، تســتعد الخايــا 
المناعيــة لليــوم التالــي وتتبــادل المعلومــات عــن الفيروســات الدخيلــة لتشــّكل بذلــك عمــاد الذاكــرة 
المناعيــة. حيــن يصيــب الجســم الفيــروس الدخيــل نفســه لمرتيــن، ففــي المــرة الثانيــة تكــون 

ــى. ــرة األول ــن الم ــاءة م ــر كف ــة أســرع وأكث ــا المناعي اســتجابة الخاي
وقــد يكــون النــوم "شــرًا ال بــد منــه" بالنســبة لبعــض األشــخاص الــذي يواصلــون الليــل والنهــار 
عمــًا، إال أن الحقيقــة تقــول إنــه يبقــى جــزء ضروريــًا مــن حياتنــا. وحيــن ال ننــام فإننــا نخســر نصــف 

حياتنــا، وربمــا حياتنــا بأســرها.

دراسة تكشف رابطًا بين الفيتامينات والتوحد!
كشــفت دراســة طبيــة تحليليــة أن تنــاول األطفــال المصابيــن بالتوحــد مكمــات غذائيــة غنيــة 

ــل لديهــم أعــراض المــرض. بالفيتامينــات واألحمــاض الدهنيــة أوميغــا3 قــد يقل
وحلــل باحثــون بيانــات مــن 27 دراســة تجريبيــة، شــملت فــي اإلجمــال 1028 طفــا مصابــا 
باضطــراب التوحــد. وقســم الباحثــون المشــاركين لمجموعــات عشــوائية لتنــاول مكمــات غذائيــة 

متنوعــة بمــا يشــمل الفيتامينــات وأوميغــا3 أو تنــاول دواء وهمــي.
وخلــص الباحثــون فــي الدراســة التــي نشــرت فــي دوريــة )بيدياتركــس( إلــى أن المكمــات الغذائيــة 

المحتويــة علــى الفيتامينــات وأوميغــا3 كانــت أكثــر فاعليــة فــي تحســين الكثيــر مــن أعــراض المــرض.
*مهارات اللغة والتفاعل االجتماعي

ــة  ــارات اللغ ــه شــمل تحســن مه ــة، لكن ــي الدراســات المختلف ــن ف ــر تباي ــذا التأثي ــوا أن ه وأضاف
ــال. ــرعة االنفع ــرار الســلوك وس ــل تك ــوم والتواصــل وتقلي ــاه والن ــي واالنتب ــل االجتماع والتفاع

وقــال الدكتــور ديفيــد فراغــواس أبــرز باحثــي الدراســة والباحــث فــي مستشــفى غريغوريــو 
ــي  ــى أن بعــض التدخــل ف ــج إل ــك النتائ ــد: "تشــير تل ــة كمبلوتنســي بمدري ــام وجامع ــون الع ماراني
الحميــة الغذائيــة قــد يكــون لــه دور فــي إدارة عــاج بعــض األعــراض المتعلقــة بخلــل الوظائــف لــدى 

ــد". ــن بالتوح المصابي
وأشــار الباحثــون فــي الدراســة إلــى أن تحليلهــم اعتمــد علــى بيانــات دراســات تجريبيــة محكمــة، 
لكنهــا اختبــرت أنواعــا مختلفــة مــن المكمــات. كمــا تنوعــت طــرق قيــاس النتائــج ممــا منــع دراســتهم 

مــن الخــروج بنتيجــة حاســمة عــن نــوع وكميــة المكمــات المناســبة لألطفــال المصابيــن بالتوحــد.
وقــال فراغــواس عبــر البريــد اإللكترونــي "اآلليــات األساســية التــي تقــوم عليهــا الفاعليــة المحتملــة 
للتدخــل بالنظــام الغذائــي فــي أعــراض التوحــد غيــر معروفــة... ودراســتنا ال تجيــب علــى هــذا الســؤال 

المهــم واألبحــاث الموجــودة لــم تصــل لنتيجــة حاســمة".
ــا  ــن 59 تقريب ــل مــن بي ــا يصــاب طف ــة منه ــراض والوقاي ــة لمكافحــة األم ــز األميركي ــا للمراك ووفق

ــات. ــن البن ــر م ــدى األوالد أكث ــة بالمــرض ل ــم تشــخيص اإلصاب ــادة يت بالتوحــد. وع
*تطبيق سابق ألوانه

وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة الحاليــة أظهــرت أن المكمــات الغذائيــة تلــك تســاعد فيمــا يبــدو 
ــي  ــدء ف ــاء بالب ــة اآلب ــه توصي ــابق ألوان ــن الس ــأن م ــرف ب ــواس اعت ــن، إال أن فراغ ــال المصابي األطف

ــا ألطفالهــم. إعطائه
وتقــول أكاديميــة التغذيــة وعلــم النظــم الغذائيــة إن مــا يعقــد األمــور بالنســبة لألطفــال المصابيــن 
ــر منهــم يعانــون مــن مشــكات متعلقــة بالطعــام أيضــًا، إذ قــد يكــون لديهــم  بالتوحــد هــو أن الكثي
حساســية عاليــة لمــذاق ورائحــة ولــون وملمــس بعــض األطعمــة أو يأكلــون أنواعــًا مختــارة فقــط، كمــا 

قــد تؤثــر بعــد األدويــة علــى شــهيتهم.
ــاع  ــل اتب ــص قب ــة متخص ــر تغذي ــد لخبي ــن بالتوح ــال المصابي ــارة األطف ــة بزي ــح األكاديمي وتنص
أي حميــة للتأكــد مــن حصولهــم علــى كل العناصــر الغذائيــة والســعرات التــي يحتاجونهــا لنموهــم.

االربعاء 17 صفر ، 1441 هـ ق 24 مهر 1398 هـ ش، 16 تشرين االول 2019مالعدد )10253( السنة التاسعة والثاثون

مونديال الطائرة .. ايران تخسر امام بولندا
خســر منتخــب ايــران للكــرة الطائــرة امــام نظيــره البولنــدي أمــس الثاثــاء، فــي اطــار الجولــة الـــ 11 واالخيــرة مــن بطولة 

كأس العالــم 2019 المقامــة فــي اليابان.
بوصافــة  حلــت  التــي  بولنــدا  وأنهــت 
البطولــة ونالــت الفضيــة، اللقــاء امــام ايــران 3- 
صفــر وبنتيجــة 25-18 و25-18 و25-16 نقطــة.
فــي  مشــوارها  ايــران  اختتمــت  وبذلــك 
البطولــة برصيــد 12 نقطــة وتحتــل حتــى اللحظــة 
المركــز الســابع بانتظــار مــا تســفر عنــه بقيــة 
نتائــج مباريــات المنتخبــات االخــرى، علمــا أن 
ايــران حققــت 4 انتصــارات فــي البطولــة، امــام 

كنــدا واســتراليا وتونــس واالرجنتيــن وخســرت امــام كل مــن مصــر وروســيا وبولنــدا والبرازيــل واليابــان وايطاليــا واميــركا.

ايران تحرز المركز الرابع ببطولة العالم للرماية
أحتــل منتخــب ايــران المركــز الرابــع بمنافســات الرمايــة فــي المســدس ببطولــة العالــم للرمايــة لــذوي 
االحتياجــات الخاصــة 2018 

فــي اســتراليا.
فريــق  وحصــل 
المكــون  الرباعــي  ايــران 
ســارة   « الراميــة  مــن 
و«ســميرا  جوانمــردي« 
»مهــدي  والرامييــن  إرم« 
و«محمدرضــا  زمانــي« 
علــى  شــفيعي«  ميــر 
نقطــة   360.1 مجمــوع 

الرابــع. والمركــز 
وحلــت اوكرانيــا والصيــن وتركيــا فــي المركــز االول حتــى الثالــث علــى التوالــي بالبطولــة التــي يشــارك 

فيهــا 283 راميــا وراميــة مــن 55 بلــدا والتــي تعتبــر مؤهلــة لــدورة االلعــاب االولمبيــة طوكيــو 2020.
إنجلترا ترد على عنصرية البلغاريين 

بسداسية مرعبة
وضــع المنتخــب اإلنجليــزي قدمــا فــي نهائيــات كأس أمــم أوروبــا 2020 لكــرة القــدم، بفــوزه علــى مضيفــه 

البلغــاري 6 -0 مســاء اإلثنيــن فــي صوفيــا، ضمــن منافســات المجموعــة األولــى.
وســجل أهــداف المنتخــب اإلنجليــزي كل مــن ماركــوس راشــفورد )7( وروس باركلــي )20 و32( ورحيــم 

ســترلينج )45+4 و69( وهــاري كيــن )85(.
ورفــع المنتخــب اإلنجليــزي رصيــده إلــى 15 نقطــة، بفــارق 3 نقــاط أمــام التشــيك صاحبــة المركــز الثانــي، 

و4 أمــام كوســوفو صاحبــة المركــز الثالــث التــي تغلبــت اإلثنيــن أيضــا علــى مونتينيجــرو 0-2.

تركيا تحبط الديوك وتتمسك بالصدارة 
في قمة دو فرانس

برشلونة يحدد موقفه من تأجيل الكالسيكو
جلسة أخيرة لمناقشة لوائح فورموال 1 الجديدة

ــن  ــدءا م ــوال1 ب ــم لســباقات ســيارات فورم ــة العال ــح بطول ــل لوائ ــاش الحــاد بشــأن تعدي يســتمر النق
ــاد الدولــي لســباقات الســيارات )فيــا( وحملــة الحقــوق  موســم 2021، اليــوم األربعــاء عندمــا يجتمــع االتح

ــس. ــي باري ــرق ف ورؤســاء الف
األطــراف  وتســعى 
علــى  لاســتقرّار  المجتمعــة 
قوانيــن  مــن  جوانــب  عــدّة 
قبيــل   ،2021 لموســم  فورمــوال1 
مــن   31 فــي  النهائــيّ  الموعــد 
ــر الجــاري،  تشــرين األوّل/أكتوب
فيمــا يبــدو وأنهــا الفرصــة األخيرة 
لمناقشــة المســألة وجهًــا لوجــه.
مديــر  بينوتــو  ماتيــا  وقــال 

ــه  ــا جــدًا كون ــه ســيكون مهمً ــد بأنّ ــوال1... أعتق ــا وفورم ــع في ــا م ــاك اجتماعٌ ــراري »ســيكون هن ــق في فري
األخيــر الــذي نجتمــع فيــه كّلنــا قبــل نهايــة الشــهر عندمــا يجــري التصويــت الجديــد«.

وأضــاف »أعتقــد بــأّن هنــاك الكثيــر مــن النقــاط المفتوحــة العالقــة والمحادثــات ال تــزال متواصلــة، لــذا 
كيــف ســتكون خاصــة كّل هــذه النقاشــات؟ مــن الصعــب تحديــد ذلــك فــي الوقــت الحاضــر. هنــاك مصالــح 

متعــدّدة بيــن الفــرق مــن جهــة، وبيــن الفــرق وفورمــوال1، مــن جهــة أخــرى وبيــن الفــرق وفيــا«.
ــك  ــه: »ســيكون ذل ــع أيّ شــيء ال تحبّ ــو« لمن ــد تســتخدم حــقّ »الفيت ــراري ق ــو أّن في ــى بينوت ونف
ــدة ومفتوحــة  ــا. ال أعتقــد بــأّن ذلــك يجــب أن يحــدث أصــًا. أعتقــد بــأّن لدينــا محادثــات جيّ مؤســًفا حًق
مــع مالكــي الحصــص فــي الوقــت الحاضــر وآمــل بشــكٍل مــا أن نجــد التنــازالت المناســبة فــي النهايــة«.
ووفقــا لمجلــة »اوتــو موتــور انــد ســبورت« فــإن أربعــة فــرق وافقــت علــى اللوائــح الجديــد بينمــا تتمســك 

ســتة فــرق بمــا فيهــا الثاثــة الكبــار، مرســيدس وفيــراري وريــد بــول باللوائــح الحاليــة.
ومن بين المواضيع التي سيتم التباحث حولها، سقف الميزانية وتوزيع الجوائز المالية.

كافاني على طاولة يوفنتوس
ــد تقريــر صحفــي إيطالــي، أمــس الثاثــاء، أنَّ األوروجوايانــي إدينســون كافانــي، مهاجــم باريــس ســان جيرمــان، علــى  أكَّ

طاولــة اهتمامــات يوفنتــوس.
وقــال موقــع »كالتشــيو 
اإليطالــي،  ميركاتــو« 
مــع  كافانــي  عقــد  إن 
ينتهــي  جيرمــان  ســان 
الصيــف المقبــل، وبالتالــي 
يســتطيع الاعــب التوقيــع 
فــي  نــادٍ مجانًــا  أي  مــع 
يناير/كانــون ثــان المقبــل.
وأشــار إلــى أنَّ مفاوضــات 

التجديــد بــدأت بيــن ممثلــي كافانــي وســان جيرمــان منــذ أســابيع، لكــن الطرفيــن لــم يصــا إلــى أي اتفــاق.
ومن المقرر أن يعقد ممثلو كافاني، جلسات مع أكثر من نادٍ خال الفترة المقبلة من بينها يوفنتوس.

ورغــم رغبــة ســان جيرمــان فــي االحتفــاظ بكافانــي، لكــن المهاجــم األوروجوايانــي يُريــد تقييــم كل 
الفــرص المتاحــة قبــل اتخــاذ قــراره النهائــي.

رونالدو: األرقام القياسية تبحث عني
أعــرب كريســتيانو رونالــدو نجــم المنتخــب البرتغالــي وفريــق يوفنتــوس، عــن ســعادته بوصولــه للهــدف رقــم 
700 فــي مســيرته، خــال مواجهــة أوكرانيــا، بالتصفيــات المؤهلــة لنهائيــات يــورو 2020، والتــي خســرها البحــارة )2-1(.

خــال  رونالــدو،  وقــال 
صحيفــة  نقلتهــا  تصريحــات 
»إنهــا  البرتغاليــة:  »ريكــورد« 
فــي مســيرتي  لحظــة جميلــة 
ــا  ــا، لكنه ــى 700 هدف ــول إل بالوص
مريــرة؛ ألننــا لــم نفــز، ولكــن فــي 
ــي يجــب أن نشــعر بالفخــر  رأي

رائعــة«. مبــاراة  قدمنــا  ألننــا 
جميــع  »أشــكر  وأضــاف: 
ــن  ــي والمدربي ــي وأصدقائ زمائ

بالفريــق«. فخــور  وأنــا  اآلن،  أمامكــم  الموجــود  الاعــب  ليصبــح  كريســتيانو  ســاعد  مــن  وكل 
وتابــع: »أرقامــي القياســية؟ كل مــا حققتــه هنــاك أشــخاص ســاعدوني فيــه، ولهــم الفضــل فــي الوصــول 

لهــذه األرقــام المُثيــرة لإلعجــاب«.
وأردف: »آخــر مــرة لعبــت فيهــا هنــا )فــي أوكرانيــا( فــزت بــدوري أبطــال أوروبــا مــع ريــال مدريــد، وكانــت 

لحظــة جميلــة لكنهــا انتهــت، واليــوم لعبنــا جيــدًا لكننــا لــم نتمكــن مــن الفــوز«.
وأوضــح نجــم ريــال مدريــد ومانشســتر يونايتــد الســابق: »األرقــام القياســية تأتــي بشــكل طبيعــي، وأنــا 

ال أبحــث عنهــا، بــل األرقــام هــي التــي تبحــث عنــي، وليــس لــديَّ ذلــك الهــوس«.
واختتم: »تسمية ملعب سبورتنج لشبونة باسمي؟ دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل«.

فيليكس وفاتي يتصدران ترشيحات 
الفتى الذهبي

ــدم  ــي تق ــي، والت ــى الذهب ــزة الفت ــة بجائ ــيحات الخاص ــرة للترش ــة المختص ــن القائم ــتار ع ــح الس أزي
ــم. ــي العال ــا ف ــب تحــت 21 عامً ألفضــل الع

ونــال الجائــزة التــي تقدمهــا مجلــة »توتــو ســبورت« 
ــاس دي  ــدي ماتي ــام الماضــي، الهولن ــي الع ــة ف اإليطالي
إلــى  أياكــس  انتقالــه مــن  قبــل  ذلــك  ليخــت، وكان 

صفــوف يوفنتــوس مقابــل نحــو 75 مليــون يــورو.
وســيعلن عــن الفائــز بالجائــزة فــي العــام الحالــي 
بمدينــة تورينــو يــوم 16 ديســمبر/ كانــون أول المقبــل.

وجاءت القائمة المختصرة للجائزة هذا العام كالتالي:
ماتيــاس دي ليخــت )يوفنتــوس - هولنــدا( - ألفونســو 
ديفيــز )بايــرن ميونــخ - كنــدا( - جيانلويجــي دونارومــا )ميــان 
ــا( - أنســو فاتــي )برشــلونة - إســبانيا( - فيــل فوديــن  - إيطالي
)مانشســتر ســيتي - إنجلتــرا( - ماتيــو جنــدوزي )آرســنال - 
فرنســا( - إيرلينــج هاالنــد )ســالزبورج - النرويــج( - كاي هافيرتــز 
)بايــر ليفركــوزن - ألمانيــا( - جــواو فيليكــس )أتلتيكــو مدريــد - 
البرتغــال( - ديــان يوفيليتــش )آينتراخــت فرانكفــورت - صربيــا(.

ومويــس كيــن )إيفرتــون - إيطاليــا( - لــي كانــج إن )فالنســيا - كوريــا الجنوبيــة( - أندريه أوليكســيجوفيتش 
)بلــد الوليــد - أوكرانيــا( - دانييــل ماليــن )آيندهوفــن - هولنــدا( - ماســون مونــت )تشيلســي - إنجلتــرا( - 
رودريجــو )ريــال مدريــد - البرازيــل( - جــادون سانشــو )بوروســيا دورتمونــد - إنجلتــرا( - فــران توريــس )فالنســيا 

- إســبانيا( - فينيســيوس جونيــور )ريــال مدريــد - البرازيــل( - نيكولــو زانيولــو )رومــا - إيطاليــا(.

التعادل السلبي يخيم على المواجهة 
التاريخية بين الكوريتين

خيــم التعــادل الســلبي، علــى مبــاراة كوريــا الشــمالية مــع كوريــا الجنوبيــة  أمــس الثاثــاء، علــى ســتاد كيــم 
ايــل ســونج ببيونــج يانــج، 
بالجولــة الرابعــة للتصفيــات 
المشــتركة  اآلســيوية 
 ،2022 لمونديــال  المؤهلــة 

.2023 آســيا  وكأس 
المبــاراة  تشــهد  ولــم 
الكثيــر مــن الفــرص الهجوميــة 
علــى المرمييــن، حيــث ســيطر 
الفريقيــن  أداء  علــى  الحــذر 

اللقــاء. أغلــب فتــرات 
ــام  ــارق األهــداف أم ــات، بف ــاط مــن 3 مباري ــب المجموعــة بـــ 7 نق ــى صــدارة ترتي ــة، عل ــا الجنوبي وحافظــت كوري
كوريــا الشــمالية، مقابــل 3 نقــاط لــكل مــن لبنــان، وتركمانســتان، فــي حيــن ظلــت ســريانكا بــا رصيــد مــن النقــاط.

ويتأهــل صاحــب المركــز األول فــي كل مجموعــة مــن المجموعــات الثمانــي، إلــى جانــب أفضــل 4 منتخبــات حاصلــة 
علــى المركــز الثانــي إلــى نهائيــات كأس آســيا 2023، والــدور الثالــث مــن تصفيــات كأس العالــم 2022 فــي قطــر.

تعــادل منتخــب فرنســا مــع ضيفــه تركيــا بهدف 
لــكل منهمــا، اإلثنيــن، علــى ملعــب دو فرانــس فــي 
مبــاراة مثيــرة ضمــن منافســات المجموعــة الثامنــة 

للتصفيــات المؤهلــة ليــورو 2020.
لعــب البــدالء دور البطولــة حيــث تقــدم أوليفيــه جيــرو 
آيهــان  الدقيقــة 76، وتعــادل لألتــراك كان  فــي  للديــوك 

بالدقيقــة 82 بعــد مشــاركة الاعبيــن فــي الشــوط الثانــي.
انتــزع األتــراك نقطــة ثمينــة أبقتهــم فــي الصــدارة 
المواجهــات  بفــارق  ليتفوقــوا  نقطــة،   19 برصيــد 
المباشــرة عــن المنتخــب الفرنســي صاحــب الرصيــد 
ــن وفرصــة  ــن ثمينتي ــي نقطتي ــرط ف ــذي ف نفســه، ال

حســم تأهلــه رســميا للنهائيــات.
حــدد برشــلونة موقفــه مــن تأجيــل 
مبــاراة الكاســيكو مــع ريــال مدريــد، 
ــر/ تشــرين  ــوم 26 أكتوب ــا ي ــرر له والمق
أول الجــاري، ضمــن منافســات الجولــة 

العاشــرة مــن الليجــا.
برشــلونة  مدينــة  وتشــهد 
العديــد مــن المظاهــرات فــي الوقــت 
الحكــم بحبــس  الحالــي، بســبب 

القــادة فــي كتالونيــا. عــدد مــن 
»ســبورت«  لصحيفــة  ووفًقــا 

ــوم 26  ــرات حاشــدة ي ــوات لمظاه ــاك دع ــه هن اإلســبانية، فإن
أكتوبــر/ تشــرين أول الجــاري بالتزامــن مــع إقامــة الكاســيكو.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أنــه مــن حيــث المبــدأ، 
فــإن برشــلونة ال يــدرس علــى اإلطــاق طلــب 

ــاراة الكاســيكو. ــل مب تأجي

ويــدرك برشــلونة جيــدًا أن المبــاراة يجــب أن 
تنظــم وتســير بساســة بغــض النظــر عــن وجــود 

احتجاجــات ومظاهــرات.
ــدوري  ــل صــدارة ال ــد يحت ــال مدري ــر أن ري يذك
اإلســباني برصيــد 18 نقطــة، بينمــا برشــلونة فــي 

المركــز الثانــي بـــ 16 نقطــة.


