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سولسكاير ال يخشى اإلقالة قبل الصدام مع مورينيو
النرويجــي  أكــد 
ــار سولســكاير،  ــي جون أول
مانشســتر  مــدرب 
يونايتــد، علــى عــدم خوفــه 
مــن اإلقالــة، وذلــك قبــل 
جوزيــه  البرتغالــي  عــودة 
مورينيــو إلــى مانشســتر 
توتنهــام،  رفقــة  األربعــاء 
الشــياطين  لمواجهــة 
الحمــر فــي الجولــة رقم 15 
مــن الــدوري اإلنجليــزي.

وأقيــل مورينيــو مــن تدريــب مانشســتر يونايتــد منــذ قرابــة العــام، وخلفــه سولســكاير، ويعــود البرتغالــي 
إلــى ملعــب األولــد ترافــورد غــدًا، بعــد بدايتــه القويــة مــع توتنهــام، والتــي شــهدت فــوزه بــأول 3 مباريــات، 

بعــد توليــه المهمــة الفنيــة للســبيرز خلًفــا للمــدرب األرجنتينــي المقــال، ماوريســيو بوكيتينــو.
ويحتــل توتنهــام المركــز الخامــس فــي جــدول ترتيــب الــدوري اإلنجليــزي، بينمــا يتواجــد مانشســتر 

فــي المركــز التاســع، وبفــارق 6 نقــاط فقــط عــن أول مراكــز الهبــوط.
ــاي إيمــري  ــو وأون ــة 3 مــدرب وهــم: ماوريســيو بوكيتين ــزي هــذا الموســم إقال ــدوري اإلنجلي وشــهد ال
وكيكــي سانشــيز فلوريــس، إال أن سولســكاير ال يخشــى مــن التعــرض لذلــك المصيــر، علــى الرغــم مــن 

عــدم تحقيقــه ألي انتصــار فــي آخــر 3 مباريــات خاضهــا فــي جميــع المســابقات.
وقــال سولســكاير حســبما نقلــت صحيفــة »ميــرور« البريطانيــة: »ال، األمــر ال يقلقنــي، أركــز فقــط فــي 

عملــي، وتقديــم أفضــل مــا لــدي، أتطلــع للمبــاراة المقبلــة، وأنظــر للتخطيــط للمــدى البعيــد مــع اإلدارة«.
ــام، ليــس مــن  ــي هــذا الوقــت مــن الع ــي مــن أي مشــاكل، ف ــدة، وال أعان ــة جي ــي حال ــا ف وأضــاف: »أن

ــت«. ــن الوق ــة م ــرة للغاي ــي مســاحة صغي ــم ف ــك يخســرون وظائفه ــاء ل ــف أن تجــد زم اللطي
وتابــع: »عانينــا مــن الكثيــر مــن التعــادالت، وبعــض الهزائــم بالطبــع، ولكــن كان يجــب علينــا قلــب تلــك 
التعــادالت إلــى انتصــارات، وكــرة القــدم تتعلــق بالنتائــج، أنــا لســت ســعيدًا، أعــرف أنــه بإمكاننــا تقديــم مــا 
هــو أفضــل، وبدورنــا نعمــل بقــوة، ويســاعدنا هــذا العمــل علــى التطــور، ولكــن حتــى اآلن لــم نخــرج بالنتائــج 

التــي نســتحقها«.
ــاج للمناقشــة بصــورة  ــف يحــدث يحت ــق بموق ــر ال يتعل ــع اإلدارة باســتمرار، واألم وواصــل: »أتحــدث م
مفاجئــة، بــل نحــن نتحــدث كثيــرًا طــوال األســبوع، وبالتالــي هنــاك تطــور فــي الخطــط التــي وضعناهــا 

ــاء التــي بــدأت بالفعــل«. ــة إعــادة البن لعملي
وأتــم: »اتخذنــا بعــض القــرارات المهمــة، واآلن نحــن لســنا ســعداء بالطبــع فــي المــكان الــذي نتواجــد 
ــان فرصــة  ــن تمث ــن المقبلتي ــن المباراتي ــر، ولك ــر الكثي ــن تغي ــام ل ــه، ولكــن ســنواصل العمــل، 3 أو 4 أي ب
رائعــة لتطويــر األمــور، ســبق وأن حققنــا نتائــج رائعــة أمــام فــرق جيــدة، ونخطــط لتكــرار نفــس األمــر مســاء 

اليــوم األربعــاء«.

دورتموند يجهز عرًضا لخطف النرويجي هاالند

ــى خطــف أحــد النجــوم  ــة عل ــارة األوروبي ــة الق ــن عمالق ــر بي ــد للصــراع الدائ انضــم بوروســيا دورتمون
ــي الماعــب مؤخــرًا. ــن ف البارزي

وبحســب مــا ذكرتــه صحيفــة »ســبورت بيلــد« األلمانيــة، فــإن دورتمونــد وضــع عينــه علــى النرويجــي 
إيرلينــج هاالنــد، مهاجــم ريــد بــول ســالزبورج النمســاوي.

وأفــادت الصحيفــة بــأن النــادي األلمانــي يجهــز عرضًــا يبلــغ حوالــي 30 مليــون يــورو، مــن أجــل التحــرك 
لضــم الدولــي النرويجــي، صاحــب الـــ19 عامًــا.

وجــذب هاالنــد أنظــار كبــار القــارة العجــوز هــذا الموســم، إذ ســجل حتــى اآلن 27 هدًفــا مــع ســالزبورج، 
مــن بينهــا 8 أهــداف خــال 5 جــوالت بمرحلــة المجموعــات فــي دوري أبطــال أوروبــا.

ــد، تشيلســي  ــى رأســها مانشســتر يونايت ــا، عل ــة أوروب ــل مــن أندي ــع عــدد هائ ــد م ويتصــارع دورتمون
ــاز. ــزي الممت ــدوري اإلنجلي ــي اللعــب بال ــه ف ــع إعــان الاعــب ســابًقا رغبت وآرســنال، ال ســيما م

بيكر يتوج بجائزة »ياشين« ودي ليخت 
يحصد جائزة »كوبا«

ــي  ــارس ف ــل ح ــين« ألفض ــزة »ياش ــول، بجائ ــم ليفرب ــر، نج ــون بيك ــي أليس ــارس البرازيل ــوِّج الح تُ
والتــي   ،2019 لعــام  العالــم 
ــة »فرانــس  ــا مجل تُمنحه
هــذا  مــرة  فوتبــول« ألول 

ــام. الع
بيكــر،  وتفــوَّق 
البرازيلــي  مواطنــه  علــى 
حــارس  أيدرســون، 
ــان  ــيتي، وي ــتر س مانشس
أتلتيكــو  أوبــاك حــارس 
نويــر،  ومانويــل  مدريــد، 
ميونــخ،  بايــرن  حــارس 

برشــلونة. حــارس  شــتيجن،  تيــر  أندريــه  ومــارك 
وقاد أليسون، ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وكذلك قيادته البرازيل للتتويج بلقب كوبا أمريكا.

هــذا وتــوج الهولنــدي ماتيــاس دي ليخــت، مدافــع يوفنتــوس، بجائــزة »ريمونــد كوبــا« التــي تمنحهــا 
مجلــة »فرانــس فوتبــول« الفرنســية ألفضــل العــب شــاب فــي العالــم عــن عــام 2019.

وخلــف دي ليخــت، كيليــان مبابــي، مهاجــم باريــس ســان جيرمــان، الــذي فــاز بالجائــزة ألول مــرة بعدمــا 
ــأن النجــم الفرنســي الشــاب هــو مــن ســلم الهولنــدي،  ــا ب ــة، علمً تــم اســتحداثها فــي النســخة الماضي

الجائــزة.
ــي دوري  ــى نصــف نهائ ــه إل ــع أياكــس أمســتردام، ووصــل مع ــق دي ليخــت الموســم الماضــي م وتأل
أبطــال أوروبــا، كمــا وصــل مــع منتخــب بــاده إلــى نهائــي دوري األمــم األوروبيــة، قبــل أن ينتقــل الصيــف 

ــى يوفنتــوس. الماضــي إل

ميسي يتوج بالكرة الذهبية السادسة ويفض الشراكة مع رونالدو
األرجنتينــي  تــوّج 
قائــد  ميســي،  ليونيــل 
اإلســباني،  برشــلونة 
كأفضــل  الذهبيــة  بالكــرة 
لعــام  العالــم  فــي  العــب 
مــن  والمقدمــة   ،2019
مجلــة "فرانــس فوتبــول" 
الفرنســية الشــهيرة، فــي 
ــي باريــس. ــم ف ــل أقي حف

الكرواتــي  وقــام 
الفائــز  مودريتــش  لــوكا 

األرجنتينــي. للســاحر  الذهبيــة  الكــرة  بتقديــم  الماضــي  العــام  بالجائــزة 
المركز األول: األرجنتيني ليونيل ميسي

وانفــرد الســاحر األرجنتينــي بعــدد مــرات الفــوز بجائــزة الكــرة الذهبيــة بســت كــرات، أعــوام 2009 و2010 و2011 
و2012 و2015 و2019، وفــض الشــراكة مــع البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو الحاصــل علــى الجائــزة خمــس مــرات، 

أعــوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.
المركز الثاني: فيرجيل فان دايك صخرة دفاع ليفربول

المركز الثالث: كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس
المركز الرابع: ساديو ماني نجم ليفربول

وقــال ليونيــل ميســي قائــد برشــلونة وهدافــه التاريخــي إن موعــد االعتــزال قــد اقتــرب، وذلــك فــي أولــى 
تصريحاتــه عقــب فــوزه بالكــرة الذهبيــة لعــام 2019 للمــرة السادســة، كأكثــر المتوجيــن بهــا تاريخيــا.

أكــد األرجنتينــي أنــه ســعيد بالفــوز بالكــرة الذهبيــة للمــرة السادســة فــي تاريخــه، وأن الحــدث لــه طعــم 
خــاص دائمــا بالنســبة لــه.

وأضــاف: "لقــد عملنــا جميعــا مــن أجــل ذلــك، هــذه الجائــزة نتيجــة العمــل الجماعــي مــع زمائــي، أود أن 
أشــكرهم علــى مــا حققنــاه جميعــا خــال العــام الماضــي".

ــا، لقــد أصبحــت فــي 33 مــن عمــري، أو فــي الطريــق نحوهــا، وهــذا أمــر  وتابــع: "االعتــزال أصبــح قريب
صعــب جــدا، أود االســتمتاع بمــا تبقــى مــن مســيرتي".

وتابــع: "أود أن أشــكر الصحفييــن الذيــن صوتــوا لــي واختارونــي، هــذا ســمح لــي بالتميــز، أريــد أن أشــكر 
جماهيــر برشــلونة وزمائــي فــي النادي".

وأردف: "منــذ 10 ســنوات اســتملت أول كــرة ذهبيــة لــي هنــا فــي باريــس، لــم أكــن أتصــور أن مســيرتي 
ستســير بهــذا الشــكل، اآلن أصبــح لــدي 6 كــرات ذهبيــة، إنهــا لحظــة مختلفــة بــكل تأكيــد"

ــك الرياضــي  ــى المســتوى الشــخصي وكذل ــك، بالفعــل عل ــأن أعيــش ذل ــا ســعيد ب ــه: "أن ــم بقول وخت
أحــاول التحســن فــي كل مــرة، لــدي انطبــاع بأننــي أســتطيع أن أقــدم أكثــر، هــذا الســر هــو مــا يصــل بــي 

إلــى التميــز، ولكــن النجــاح الجماعــي يبقــى األهــم".

أكرم عفيف يخطف جائزة أفضل العب في آسيا
فاز أكرم عفيف نجم نادي السد القطري ومنتخب قطر بجائزة أفضل العب في آسيا 2019.

ــزة  ــاز بجائ ــادي الســد القطــري ومنتخــب قطــر ف ــاء أن أكــرم عفيــف نجــم ن ــة مهــر لألنب ــادت وكال وأف
أفضــل العــب فــي آســيا 
حفــل  خــال  وذلــك   ،2019
توزيــع الجوائــز الســنوي 
ــن  ــوم االثني ــم ي ــذي أقي ال

فــي هونــغ كونــغ.
مــن  عفيــف  وكان 
صعــدت  التــي  المواهــب 
القــدم  كــرة  فــي  بقــوة 
القطريــة واآلســيوية منــذ 
ســن مبكــرة، كمــا لعــب 
أنديــة  مــع  إســبانيا  فــي 
اشــبيلية وفياريــال، وشــارك مــع المنتخــب القطــري فــي بطولــة آســيا تحــت 16 عامــًا 2012، ثــم بطولــة آســيا 

.2014 عامــًا   19 تحــت  للشــباب 
وكان عفيف ينافس الحارس اإليراني عليرضا بيرانوند والياباني تومواكي ماكينو.

ويذكــر أن قطــر تســتضيف حفــل توزيــع الجوائــز الســنوي فــي االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم فــي العــام 
القادم.

كريستيانو: الدوري اإليطالي بطولة صعبة جدًا
نجــم  رونالــدو،  كريســتيانو  البرتغالــي  علــق 
يوفنتــوس، علــى موســمه األول فــي إيطاليــا بعــد 
ارتــداء قميــص الســيدة العجــوز قادمًــا مــن ريــال 

فــي صيــف 2018. مدريــد 
أفضــل  جائــزة  علــى  حصــل  كريســتيانو  وكان 
العــب فــي الــدوري اإليطالــي عــن الموســم الماضــي، 
الكالتشــيو  لقــب  يوفنتــوس لحصــد  قــاد  أن  بعــد 

للمــرة الثامنــة علــى التوالــي.
تســلم  عقــب  الحفــل،  خــال  رونالــدو  وقــال 

إيطاليــا". فــي  أفضــل مهاجــم  أكــون  بــأن  فخــور  أنــا  اإليطاليــة.  باللغــة  التحــدث  "ســأحاول  الجائــزة: 
ــا لمــدة  ــي. بعــد اللعــب فــي إيطالي ــوا ل وأضــاف: "أشــكر زمائــي فــي الفريــق والاعبيــن الذيــن صوت

ــة جــدًا". ــة صعب عاميــن، يمكننــي القــول إنهــا بطول
وأتم كريستيانو: "أشكر جميع من صوت لصالحي، وآمل أن أحقق نفس النجاح في العام المقبل".

يذكــر أن رونالــدو غــاب باألمــس عــن حضــور حفــل الكــرة الذهبيــة المقدمــة مــن مجلــة "فرانــس 
فوتبــول" الفرنســية، مــن أجــل حضــور تتويجــه بجائــزة أفضــل العــب فــي الــدوري اإليطالــي.

هوكس يحقق فوزا كبيرا على واريورز
أنهــى أتانتــا هوكــس سلســلة مــن عشــر هزائــم متتاليــة بفــوز 104-79 علــى جولــدن ســتيت واريــورز 

بــدوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن، اإلثنيــن.
وأحــرز تــراي يانــج 24 نقطــة، لينجــح للمــرة 18 هــذا الموســم فــي الوصــول إلــى 20 نقطــة أو أكثــر، كمــا 

مــرر ســبع كــرات حاســمة.
وهــذا أكبــر فــارق مــن النقــاط خــال انتصــار لهوكــس هــذا الموســم بعدمــا تفــوق بفــارق 17 نقطــة علــى 

ديترويــت بيســتونز فــي 24 أكتوبــر/ تشــرين األول.
وكان أتانتــا خســر تســع مــرات متتاليــة أمــام واريــورز بينمــا انتصــر علــى جولــدن ســتيت ألول مــرة 

منــذ الســادس مــن فبرايــر/ شــباط 2015.
وأحــرز الشــاب ديانــدري هنتــر العــب هوكــس 18 نقطــة لكنــه تــرك الملعــب قبــل خمــس دقائــق 
ــز أفضــل أداء فــي مســيرته بتســجيل 16 نقطــة  ــان جون ــد. وقــدم دامي ــة فــي الي ــة بســبب إصاب مــن النهاي

ــرات. ــي ك ــى ثمان ــتحواذ عل واالس
وأحــرز إيريــك باســكال 24 نقطــة مــع واريــورز ليحقــق رقمــا مزدوجــا مــن النقــاط للمبــاراة 11 علــى التوالــي، 
وهــي أطــول سلســلة لاعــب صاعــد مــن جولــدن ســتيت منــذ فعــل كاي طومســون ذلــك فــي 14 مبــاراة 

متتاليــة فــي 2012.

أفضل طريقة للجلوس
تُعــد وضعيــات الجلــوس الخاطئــة مــن أهــم أســباب آالم الركبتيــن والفخذيــن، والتــي تعانــي منهــا 

النســاء أكثــر مــن الرجــال.
وقــال الكاتــب فرنثيســكو سانتشــاث فــي تقريــره بصحيفــة "الكونفدنســيال" اإلســبانية، إن آالم 
الركبــة تعــد مشــكلة متكــررة حتــى إنهــا تؤثــر علــى النــاس مــن جميــع األعمــار، ومــن الممكــن أن ينتــج 

ذلــك عــن إصابــة علــى غــرار تمــزق الربــاط أو الغضــروف.
فضــا عــن ذلــك، مــن الممكــن أن تكــون اإلصابــة أيضــا نتيجــة أمــراض أخــرى تتمثــل فــي التهــاب 

المفاصــل والنقــرس التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي آالم الــورك.
ــي  ــك ينبغ ــن مــن هــذه اآلالم، لذل ــن أن 90% مــن النســاء يعاني ــرا بيرجي ــت الجراحــة برب ــا بين كم
علــى المــرأة الجلــوس بســاقين متباعدتيــن بــدال مــن وضعيــة تقاطــع الســاقين، لمنــع تطــور األلــم فــي 

الركبتيــن والفخذيــن.
وأشــار الكاتــب إلــى أن النســاء يعتقــدن أن الجلــوس بوضعيــة ضــم الركبتيــن يزيــد مــن أنوثتهــن، 
وهــو مــا يــؤدي إلــى لــف عظــم الفخــذ والضغــط علــى المفاصــل وعضــات الســاقين. فــي المقابــل فــإن 
الجلــوس بســاقين متباعدتيــن -خاصــة للنســاء- مــن شــأنه أن يخفــف مــن األلــم الناتــج مــن الضغــط 

علــى األوتــار.
أمــا الرجــال فيميلــون إلــى الجلــوس مــع تمديــد الســاقين والقدميــن علــى األرض مــع إبقــاء 
متحاذيــة  أجســادهم 
وعندمــا  ومســتقرة، 
أن  بــد  ال  يقفــون 
بثبــات  ذلــك  يكــون 
الجانبيــن،  كا  علــى 
ــى  ــل إل ــدال مــن المي ب

واحــد. جانــب 
وهنــاك آالم تكــون 
عنــد  شــيوعا  أكثــر 
ســن  بعــد  النســاء 
وتحــدث  األربعيــن، 
عــادة بســبب الضغــط الــذي يســببه الحــوض الواســع والجلــوس فتــرات طويلــة واالتــكال علــى ســاق 

األخــرى. دون  واحــدة 
وأورد الكاتــب أن إبقــاء الركبتيــن ســوية يفــرض ضغطــا علــى أجــزاء فــي الفخذيــن والســاقين 
ــك مــن  ــة فــي ثنــي الركبتيــن، لذل ــة المتمثل ــوس الخاطئ ــات الجل ــج هــذا عــن وضعي والركبتيــن، وينت

المستحســن الجلــوس بســاقين متباعدتيــن.         

تعرف إلى أسباب صداع األطفال وطرق عالجه
ــر  ــة الدكتــورة جــودرون جوســراو أن الصــداع التوتــري يعــد أكث أوضحــت طبيبــة األعصــاب األلماني
أنــواع الصــداع شــيوعا لــدى األطفــال، وأن أســبابه تعــود إلــى: الشــد العضلــي فــي منطقــة الكتــف 
والرقبــة، واإلســراف فــي مشــاهدة المــواد اإلعاميــة، وقلــة الحركــة، والتوتــر النفســي الناجــم عــن 

ــا. ــر مث ــرض للتنم التع
وشــددت علــى ضــرورة استشــارة الطبيــب فــي حــال اســتمرار المعانــاة مــن الصــداع علــى مــدى فتــرة 
طويلــة، أو منــع الطفــل مــن ممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي مثــل كثــرة التغيــب عــن المدرســة وتراجــع 

مســتوى التحصيــل الدراســي.
كمــا أوصــت باستشــارة الطبيــب إذا كان الصــداع شــديدا ومصحوبــا بأعــراض أخــرى مثــل الغثيــان 
والقــيء واضطرابــات الرؤيــة والحساســية مــن الضــوء والضوضــاء، وقالــت إن هــذه األعــراض تشــير إلــى 

اإلصابــة بالصــداع النصفــي.
ويمكــن مواجهــة الصــداع مــن خــال المواظبــة علــى ممارســة الرياضــة واألنشــطة الحركيــة -خاصــة 
رياضــات قــوة التحمــل- مثــل المشــي والركــض والســباحة وركــوب الدراجــات الهوائيــة، باإلضافــة إلــى 

تقنيــات االســترخاء كاليوغــا، إلــى جانــب الحــد مــن متابعــة المــواد اإلعاميــة.

مرضى السرطان أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب
دراســة  توصلــت 
أن  إلــى  أميركيــة 
مرضــى  مــن  العديــد 
والناجيــن  الســرطان، 
ــاة  ــون الحي ــه، يفارق من
أمــراض  بســبب 
األورام،  ال  القلــب، 
المصابيــن  خاصــة 
الثــدي  بســرطاني 

. تا ســتا و لبر ا و
فحــص  و

الباحثــون بيانــات مــا يربــو علــى 3.2 مليــون مريــض ســرطان جــرى تشــخيص إصابتهــم بيــن عامــي 
1973 و2012. وخــال هــذه الفتــرة، توفــي 38 بالمئــة منهــم بســبب الســرطان، وتوفــي 11 بالمئــة بســبب 

الدمويــة.  واألوعيــة  القلــب  أمــراض 
ــوا  ــخاص توف ــة أش ــن كل أربع ــن بي ــة م ــاة ثاث ــي وف ــبب ف ــدا الس ــب تحدي ــراض القل ــت أم وكان

بســبب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.
وبلــغ خطــر الوفــاة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ذروتــه فــي العــام التالــي لتشــخيص اإلصابــة 

بالســرطان، وبيــن المرضــى الذيــن يتــم تشــخيصهم قبــل ســن 35 عامــا.
وقالــت كاثليــن ســتيرجون مــن كليــة الطــب بجامعــة بنســلفانيا بمدينــة هيرشــي األميركيــة فــي 
بيــان: "تظهــر هــذه النتائــج أن نســبة كبيــرة مــن مرضــى ســرطانات معينــة يتوفــون بســبب أمــراض 
ــاع  ــة وارتف ــة الدموي ــدد األوعي ــب والســكتة وتم ــراض القل ــك أم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الدموي ــب واألوعي القل

ضغــط الــدم وتضــرر األوعيــة الدمويــة".
وأضافــت "توصلنــا أيضــا إلــى أن خطــر الوفــاة بســبب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة يكــون أكثــر 
بعشــرة أمثالــه عنــد الناجيــن مــن أي ســرطان يجــرى تشــخيصه قبــل ســن 55 عامــا، مقارنــة بغيرهــم".
وتناولــت الدراســة 28 نوعــا مــن الســرطان وخلصــت إلــى أن أغلبيــة الوفيــات بســبب أمــراض 
القلــب واألوعيــة الدمويــة كانــت لمــن جــرى تشــخيص إصابتهــم بأنــواع شــائعة مــن األورام الخبيثــة 
كســرطاني الثــدي والبروســتاتا علــى الرغــم مــن أنهمــا مــن الســرطانات التــي تكــون توقعــات النجــاة 

منهــا جيــدة.
  وجــاء فــي الدراســة أن األورام الخبيثــة وليــس أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة هــي الســبب األكثــر 
شــيوعا لوفــاة مرضــى الســرطانات األشــرس، العصيــة علــى العــاج، كأورام الرئــة والكبــد والمــخ والمعــدة 

والمــرارة والبنكريــاس والمــريء والمبيض.
وكتــب الباحثــون فــي الدوريــة األوروبيــة للقلــب يقولــون إن نســبة مــن يموتــون بأمــراض القلــب 
وغيرهــا ســتزيد علــى األرجــح، فيمــا تســاعد العاجــات الجديــدة مرضــى الســرطان علــى العيــش لفتــرة 

أطــول. 
ــب  ــة لعــاج الســرطان يمكــن أن تجعــل الناجيــن عرضــة ألمــراض القل ــار الجانبي ــوا أن اآلث وأضاف

ــة بالســرطان. ــن التالييــن لتشــخيص اإلصاب ــام أو العامي خاصــة فــي الع
وأشــاروا إلــى أن أنظمــة العــاج الكيمــاوي األقــدم يمكــن أن تضعــف عضلــة القلــب، كمــا يمكــن أن 

تــؤدي العاجــات الموجهــة الجديــدة إلــى فشــل القلــب علــى ســبيل المثــال.
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