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استقالل طهران يواصل صدارته للدوري رغم تعادله مع بيكان
فريــق  واصــل 
اســتقالل طهــران صدارتــه 
بكــرة  الممتــاز  للــدوري 
مــع  تعادلــه  رغــم  القــدم 

.  2-2 بيــكان 
المبــاراة  هــذه  وفــي 
اطــار  فــي  جــرت  التــي 
مــن   14 الـــ  االســبوع 
علــى  الممتــاز  الــدوري 
بطهــران  »ازادي«  اســتاد 
طهــران  اســتقالل  تقــدم 

بهــدف ســجله مهــدي قائــدي فــي الدقيقــة 9 اال ان بيــكان عــادل النتيجــة فــي الدقيقــة 33 بواســطة فــراز 
علــي. امــام 

ــا غفــوري فــي الدقيقــة 59 اال ان  وفــي الشــوط الثانــي تقــدم اســتقالل ثانيــة بهــدف جــاء بتوقيــع فري
بيــكان عــاد مــرة اخــرى مســجال هــدف التعــادل الثانــي فــي الدقيقــة 4 مــن الوقــت بــدل الضائــع بواســطة 

حســين بــور امينــي.
ــا حــل  ــاراة( فيم ــد 26 نقطــة )مــن 14 مب ــى الصــدارة برصي ــران عل ــظ اســتقالل طه ــذه النتيجــة حاف وبه

ــد 13 نقطــة. ــز 11 برصي ــي المرك ــكان ف بي
وفي مباراة حساسة اخرى تعادل »شهر خودرو« مشهد مع ضيفه سباهان اصفهان 1-1 .

وفــي تبريــز واصــل تراكتــور ســازي نتائجــه المخيبــة بالخســارة فــي دربــي تبريــز امــام ماشــين ســازي 
2-0 ، فيمــا فــاز فــوالد خوزســتان علــى ضيفــه بــارس جنوبــي جــم 1-0 ، كمــا فــاز ذوب آهــن اصفهــان علــى 

ضيفــه نســاجي مازنــدران 0-2 .
ويتصــدر اســتقالل طهــران الترتيــب برصيــد 26 نقطــة )مــن 14 مبــاراة( يليــه ســباهان اصفهــان برصيــد 
25 نقطــة )مــن 13 مبــاراة( و«شــهر خــودرو« مشــهد ولــه 24 نقطــة )مــن 13 مبــاراة( وفــوالد خوزســتان 23 نقطــة 

)مــن 14 مبــاراة( وبرســبوليس 22 نقطــة )مــن 12 مبــاراة(.

منظمو سباق روسيا بفورموال 1: لن نتأثر بعقوبات وادا
قــال المنظمــون، إن ســباق جائــزة روســيا الكبــرى ببطولــة العالــم فورمــوال 1 للســيارات فــي سوتشــي، 
لــن يتأثــر بقــرار الوكالــة 
لمكافحــة  العالميــة 
»وادا«  المنشــطات 
بخصــوص حرمــان البــالد 
أي  فــي  المشــاركة  مــن 
كبــرى  رياضيــة  أحــداث 

ســنوات.  4 لمــدة 
العقوبــة،  وتتضمــن 
أيضًــا  روســيا  حرمــان 
مــن اســتضافة أي حــدث 
 4 لمــدة  كبيــر  رياضــي 

المنشــطات. اختبــارات  نتائــج  فــي  التالعــب  نتيجــة  وجــاءت  ســنوات 
ويعــد االتحــاد الدولــي للســيارات، المســؤول عــن فورمــوال 1، مــن الجهــات المعتــرف بهــا مــن اللجنــة 

ــة. ــة الدولي األولمبي
وقــال المنظمــون فــي بيــان »تــم توقيــع عقــد إقامــة ســباق روســيا كجولــة فــي بطولــة العالــم فــي 2010، 

وقبــل فتــرة طويلــة مــن وقــوع األحــداث التــي تحقــق فيهــا الــوادا ويســتمر التعاقــد حتــى 2025«.
ــه ســيكون  وأضــاف المنظمــون أن ســباق العــام المقبــل دخــل بالفعــل جــدول ســباقات 2020، وأكــدوا أنَّ

»مــن المســتحيل مــن الناحيتيــن القانونيــة والفنيــة« تغييــر مــكان الســباق.
وتابــع البيــان »نحــن نثــق أن ســباق جائــزة روســيا الكبــرى فــي فورمــوال 1 ســيقام فــي 2020 وفــي 
الســنوات التاليــة ونحــن ندعــو الجميــع للحضــور إلــى سوتشــي وتعــد مبيعــات التذاكــر مســتمرة«.

ــطات  ــة المنش ــت فضيح ــا اندلع ــذ 2014 بينم ــم من ــكل منتظ ــي بش ــي سوتش ــيا ف ــباق روس ــام س ويق
فــي البــالد فــي العــام التالــي بعدمــا وجــدت الــوادا أدلــة علــى وجــود نظــام ممنهــج برعايــة الدولــة لتعاطــي 

ــطات. ــابقين للمنش المتس

زاركو يكمل عقد المتسابقين ببطولة العالم للدراجات النارية
الفرنســي  التحــق 
بفريــق  زاركــو  جــوان 
يــوم  دوكاتــي  أفينتيــا 
عقــد  ليكمــل  اإلثنيــن 
المشــاركة  المتســابقين 
ببطولــة العالــم للدراجــات 

.2020 فــي  الناريــة 
وســينضم المتســابق 
الفرنســي البالــغ عمــره 29 
عامــا بــدال مــن التشــيكي 
ــن  ــذي أعل ــام ال كارل أبراه

فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي أنــه ســيرحل إلــى جانــب أيضــا اإلســباني تيتــو ربــاط.
وكتــب زاركــو فــي حســابه علــى »إنســتجرام«: »أنــا ســعيد جــدا باإلعــالن بشــكل رســمي عــن توقيعــي 
مــع دوكاتــي لموســم 2020. يتعافــى كاحلــي األيســر بشــكل جيــد، ويمكننــي اآلن االســتمتاع بفتــرة الشــتاء 

بالحصــول علــى راحــة مــع عائلتــي والمــران مــرة أخــرى فــي وقــت قريــب جــدا«.
وأنهــى زاركــو، الفائــز مرتيــن بلقــب الفئــة الثانيــة فــي بطولــة الدراجــات الناريــة وأفضــل متســابق شــاب 
فــي بطولــة العالــم فــي 2017، موســم 2019 كســائق بديــل فــي هونــدا لليابانــي تاكاكــي ناكاجامــي الــذي كان 

يتعافــى مــن إصابــة فــي الكتــف.
وانفصــل زاركــو عــن فريــق كي.تــي.إم فــي ســبتمبر/ أيلــول وتعــرض إلصابــة فــي الكاحــل خــالل الســباق 

الختامــي في فالنســيا.

جورج يقود كليبرز للفوز على فريقه السابق
ســجل المتألــق بــول جــورج ســبع رميــات ثالثيــة لينهــي المبــاراة برصيــد 36 نقطــة ويقــود لــوس 
ــه الســابق  ــى فريق ــوز 110-99 عل ــرز للف ــوس كليب أنجل
األمريكــي  الســلة  كــرة  دوري  فــي  بيســرز  إنديانــا 

للمحترفيــن يــوم اإلثنيــن.
مــن  اســتهجان  لصيحــات  جــورج  وتعــرض 
المشــجعين فــي ثالــث مبارياتــه فــي ضيافــة فريقــه 
ــذي  ــا ال ــن إنديان ــل ع ــب بالرحي ــا طال الســابق بعدم
قضــى بيــن صفوفــه أول ســبعة مواســم فــي الــدوري 

األمريكــي.
وانتقــل جــورج إلــى أوكالهومــا ســيتي ثانــدر فــي صفقــة تبادليــة فــي يوليــو / تمــوز 2017 قبــل أن ينضــم 

إلــى كليبــرز قبــل انطــالق الموســم الجــاري.

قرعة أبطال آسيا 2020..

برسبوليس يواجه الدحيل وسباهان يصطدم بالسد والنصر
فــي  قرعــة  أجريــت 
أبطــال آســيا لكــرة  دوري 
حفــل  خــالل   .2020 القــدم 
ــي  ــاء ف ــم أمــس الثالث أقي
اآلســيوي  االتحــاد  مقــر 
بالعاصمــة  القــدم  لكــرة 

كوااللمبــور. الماليزيــة 
برســبوليس  ويلعــب 
بالمجموعــة  االيرانــي 
الشــارقة  أمــام  الثالثــة 
والتعــاون  االماراتــي 

القطــري. والدحيــل  الســعودي 
وينافــس ممثــل الكــرة االيرانيــة االخــر "ســباهان" بالمجموعــة الرابعــة التــي تضــم الســد القطــري بطــل 
نســخة عــام 2011 والــذي بلــغ قبــل نهائــي 2019 إلــى جانــب النصــر الســعودي والفائــز مــن الــدور التمهيــدي 

الحاســم )1(.
وفــي مباريــات الملحــق مــن المقــرر أن يواجــه اســتقالل االيرانــي، الفيصلــي االردنــي والكويــت الكويتــي 

فــي طهــران وعنــد العبــور منهمــا يالقــي الريــان القطــري فــي الدوحــة.
ــاع  ــدي" والرف ــناي الهن ــام "تش ــق ام ــي الملح ــيلعب مبارات ــودرو" س ــهر خ ــع "ش ــران الراب ــل اي ــا ممث ام

البحرينــي، للتأهــل الــى دور المجموعــات.
وتنطلــق نســخة عــام 2020 مــن خــالل مباريــات الــدور التمهيــدي األول يــوم 14 كانــون الثاني/ينايــر، علــى 

أن يقــام الــدور النهائــي يومــي 22 و28 تشــرين الثاني/نوفمبــر.
فيما يلي تفصيل باقي المجموعات بمنافسات غرب آسيا:

المجموعــة األولــى: الوحــدة )اإلمــارات(- الشــرطة )العــراق(- الفائــز مــن الــدور التمهيــدي الحاســم )4(- 
الفائــز مــن الــدور التمهيــدي الحاســم )2(

المجموعــة الثانيــة: الهــالل )الســعودية(- شــباب األهلــي )اإلمــارات(- باختاكــور )أوزبكســتان(- الفائــز مــن 
الــدور التمهيــدي الحاســم )3(

المجموعة الثالثة: الدحيل )قطر(- التعاون )السعودية(- الشارقة )اإلمارات(- برسبوليس )إيران(
المجموعــة الرابعــة: ســباهان )إيــران(- الســد )قطــر(- النصــر )الســعودية(- الفائــز مــن الــدور التمهيــدي 

الحاســم )1(

سلة ايران تشارك في مسابقات دولية في اليابان والصين
ــان  ــا الياب ــة تنظمه ــي دورات دولي ــي لكــرة الســلة دعــوات رســمية للمشــاركة ف ــا الوطن تلقــى منتخبن
ــل  ــف المقب ــن الصي والصي
اولمبيــاد  بــدء  قبيــل 

.2020 طوكيــو 
المنتخــب  وكان 
لكــرة  االيرانــي  الوطنــي 
الســلة قــد حجــز بطاقــة 
اولمبيــاد  الــى  التأهــل 
فريــق  كأول   2020 طوكيــو 
بطولــة  خــالل  آســيوي 
كأس العالــم 2019 بالصين.  
وفــي ضــوء مشــاركة 
ايــران فــي المســابقات االولمبيــة، فقــد دعــت اليابــان، منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة فــي دورة دوليــة تقــام 

ــو 2020. ــاد طوكي ــدء اولمبي ــل ب قبي
ــرة الســلة  ــة بك ــالث دورات دولي ــي ث ــن، للمشــاركة ف ــي دعــوة مــن الصي ــى المنتخــب الوطن ــا تلق كم

ــك. ــس وبي ــل مســابقات اطل ــران ســنويا مث ــا اي تشــارك فيه
وتقام هذه الدورات الدولية في تموز/يوليو 2020.

هــذا وانتخــب االتحــاد االســيوي لكــرة الســلة فــي اســتطالع اجــراه، الالعــب االيرانــي" صمــد نيكخــواه 
بهرامــي" ضمــن الالعبيــن الثالثــة االكثــر شــعبية فــي اللعبــة.

ــا( الالعــب االيراني"صمــد  وانتخــب محبــي كــرة الســلة وفــي اســتطالع اجــراه االتحــاد االســيوي )فيب
نيكخــواه بهرامــي" ضمــن الالعبيــن الثالثــة االكثــر شــعبية فــي قــارة اســيا.

وبســحب الفيبــا فــأن االكثــر شــعبية اســيويا فــي كــرة الســلة هــم »صمــد نيكخــواه بهرامــي« مــن ايــران 
و»فــادي الخطيــب« و»وائــل عراقجــي« مــن لبنــان.

يذكر ان الالعب بهرامي سيقود منتخب ايران لكرة السلة في اولمبياد طوكيو 2020.

محمد زادة يتقلد ذهبية بطولة العالم للبودو 
في جمهورية آذربيجان

التــي  "البــودو"  القتاليــة  للفنــون  العالــم  ذهبيــة بطولــة  "اكام محمــدزادة"  االيرانــي  الالعــب  تقلــد 
مدينــة  تســتضيفها 
جمهوريــة  عاصمــة  باكــو 

ن. بيجــا ر ذ آ
وتقــام بطولــة العالــم 
للبــودو فــي مدينــة باكــو 
بمشــاركة 1500 العــب مــن 
جميــع انحــاء العالــم وفــي 
ــة. ــوف القتالي ــع الصن جمي
الالعــب  واســتطاع 
االيرانــي "اكام محمــدزادة" 
الفــوز بالميداليــة الذهبيــة 

فــي وزن 81 كغــم بعــد فــوزه علــى جميــع منافســية.
يذكــر ان المنتخــب اإليرانــي تــوج ببطولــة اورآســيا للفنــون القتاليــة "البــودو" التــي اقيمــت فــي ايــران 

)اب/ اغســطس مــن العــام الحالــي( بنســختها األولــى بعــد فــوزه بـــ 30 ميداليــة ملونــة.

فريقنا لكرة الهدف يتبوأ الوصافة ببطولة آسيا
تبوأ منتخبنا الوطني لكرة الهدف مركز الوصافة في بطولة العالم التي جرت في اليابان.

و انهزم منتخب إيران أمام منتخب الصين وفشل في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.
يشار إلى أن الفريق المتوج بالبطولة سيتأهل لدورة االلعاب البارالمبية طوكيو 2020.

و كان المنتخــب اإليرانــي لكــرة الهــدف قــد هــزم كل مــن منتخــب تايلنــدا و كوريــا الجنوبيــة ،واســتراليا 
،واندونيســيا ،و اليابــان.

كــرة الهــدف) Goalball( هــي رياضــة جماعيــة تــم ابتكارهــا مــن قبــل النمســاوي هانــز لورينــزن مــن 
ــى  ــارزون عل ــن، يتب ــن 3 مكفوفي ــا م ــف كل منهم ــان يتأل ــا الفريق ــن، الرياضــة يتنافــس فيه أجــل المكفوفي

إدخــال كــرة بداخلهــا جــرس فــي شــباك الفريــق اآلخــر، وهــي حاليــًا رياضــة فــي األلعــاب البــارا لمبيــة.

دراسة: المدخنات الحوامل أكثر عرضة 
لإلصابة بسكر الحمل

التدخيــن  يعــد 
أثنــاء الحمــل مــن أهــم 
المخاطــر التــى تواجــه 
والجنيــن،  المــرأة 
فــي  إنــه  حيــث 
المتحــدة  الواليــات 
جميــع  مــن   %10.7  ،
أثنــاء  النســاء يدخــن 
يتعرضــن  أو  الحمــل 
الســلبي،  للتدخيــن 
يكــون   ، وبالتالــي 

ــر  ــال غي ــة بأطف ــو مقارن ــي النم ــر ف ــوزن والتأخ ــاض ال ــرة ، وانخف ــوالدة المبك ــر عرضــة لل ــن أكث أطفاله
. ت خنــا لمد ا

وباإلضافــة إلــى هــذه المخاطــر ، وجــد فريــق بحــث دولــي برئاســة الدكتــور "يائيــل بــار زئيــف" فــي 
كليــة بــراون للصحــة العامــة، بالتعــاون مــع دكتــور "هايــل زالليــم" والبروفيســور "إيالنــا تشــيرتوك" فــي 
ــة المــرأة بســكري الحمــل  ــا مــن خطــر إصاب ــاء الحمــل قــد يزيــد أيضً ــو أن التدخيــن أثن جامعــة أوهاي

.)GDM(
ويــؤدي ســكري الحمــل إلــى زيــادة مخاطــر الحمــل ومضاعفــات الــوالدة مثــل داء ماكروميــا والــوالدة 

القيصريــة.
ــراض  ــة األم ــز مكافح ــا مراك ــي جمعته ــات الت ــا للبيان ــاًل ثانويً ــه تحلي ــف" وفريق ــار زائي ــرى "ب وأج
والوقايــة منهــا فــي الواليــات المتحــدة )CDC( والتــي يطلــق عليهــا نظــام مراقبــة تقييــم مخاطــر الحمــل 

.)PRAMS(
فــي هــذه الدراســة ، فحصــوا بيانــات أكثــر مــن 200ألــف امــرأة ولــدن خــالل 2009-2015 ، منهــا 12 ألــف 

ــم تشــخيصهم بســكري الحمــل. )5.3%( ت
ووجــد الباحثــون أن النســاء الحوامــل الالئــي يدخنــن الســجائر يوميــًا كمــا فعلــن قبــل الحمــل، يزيــد 

احتمــال إصابتهــن بســكري الحمل بنســبة %50.
ــن  ــى بنســبة 22% م ــر أعل ــن خط ــوم لديه ــم يدخــن  الســجائر كل ي ــي ل ــل الالئ والنســاء الحوام

ــل. ــن الحم ــن م ــل عامي ــن قب ــن التدخي ــي ترك ــط أو الالئ ــن ق ــم يدخن ــي ل النســاء الالئ
وحــذر "بــار زئيــف" قائــاًل: "مــن األفضــل أن تتوقــف النســاء عــن التدخيــن قبــل أن يحاولــن الحمــل، 
وعــالوة علــى ذلــك ، مــن الضــروري أن يتمكــن المدخنــون الحوامــل مــن الوصــول إلــى برامــج اإلقــالع 

عــن التدخيــن الخاصــة بالحمــل".

روسيا تطور روبوت يمكنه إتالف 
النفايات اإلشعاعية

يعمــل العلمــاء الــروس علــى تصميــم روبــوت خــاص سيســتخدم لجمــع النفايــات اإلشــعاعية 
بحســب  وإتالفهــا، 

اليــوم. روســيا 
إعــداد  تــم  وقــد 
الختبــاره  نمــوذج  أول 
المقبــل،  العــام  مطلــع 
ــاس"  ــة "ت ــادت وكال وأف
الروســية بــأن العمــل 
تصميــم  علــى 
الروبــوت المتخصــص 
فــي إتــالف النفايــات 
يجــري  اإلشــعاعية 
علــى قــدم وســاق وأضافــت أن الروبــوت ســيكون علــى هيئــة إنســان وســيتم التحكــم بــه عــن بعــد 

مشــغله. ســيكررحركات  حيــث 
وقالــت الوكالــة إن الروبــوت ســيعمل فــي أقســام المفاعــالت النوويــة وغيرهــا مــن المرافــق الخطيــرة 
مــن ناحيــة اإلشــعاع والتــي تشــكل خطــورة علــى اإلنســان أو تمنعــه تمامــا مــن اإلقامــة فيهــا، وســيقوم 

الروبــوت بجمــع النفايــات والخامــات اإلشــعاعية وإتالفهــا.

لهذا السبب ال تضف العسل إلى الشاي!
يلجــأ كثيــرون 
العــادة  بحكــم 
إضافــة  إلــى 
إلــى  العســل 
ولكــن  الشــاي. 
تعرفــون  مــاذا 
هــذه  فوائــد  عــن 

؟ ة لخطــو ا
فــي تقريــر لهــا، 
صحيفــة  قالــت 
فيغــارو”  “لــو 

الفرنســية إننــا يمكــن أن نأخــذ مــع كل التهــاب فــي الحلــق ملعقــة مــن العســل، فهــو 
مضــاد لاللتهابــات ومضــاد للجراثيــم ومطهــر وبلســم للجــروح ومنشــط، بــل إن فوائــد 
تعــد. ال  األزهــار-  رحيــق  مــن  النحــل  يمتصــه  -الــذي  الذهبــي  الســائل  هــذا 
ــرارة  ــاي ألن الح ــى الش ــل إل ــة العس ــن إضاف ــة م ــت الصحيف ــل، نبّه ــي المقاب ف

ــة. ــره الفعال ــر عناص تكس
ــن  ــج م ــر ينت ــا ومطه ــول العســل كمضــاد للبكتيري ــإن مفع ــة، ف وحســب الصحيف
تضافــر عوامــل عــدة، بــدءا مــن الحموضــة، حيــث إن انخفــاض درجــة الحموضــة لديــه 
ــواه  ــكر )80%( ومحت ــن الس ــي م ــواه العال ــا أن محت ــر، كم ــن التكاث ــا م ــع البكتيري يمن
المنخفــض مــن المــاء )15 إلــى 18%( يســاعدان علــى امتصــاص جزيئــات المــاء 

ــا بشــكل أفضــل. ــا لتدميره ــة للبكتيري الحيوي
كمــا أننــا نجــد أيضــا فــي العســل أنزيمــات الدفــاع التــي تنتقــل عــن طريــق النحــل 
مثــل أوكســيداز الغلوكــوز الــذي ينتــج بيروكســيد الهيدروجيــن المطهــر الشــهير 

المســتخدم لشــفاء القــروح الصغيــرة، وفقــًا لتقريــر الصحيفــة.
غيــر أن تقريــب العســل مــن الغاليــة -كمــا تقــول الصحيفــة- يدمــر هــذا العالــم 
المصغــر ويعطــل سالســة عملــه، ألن “العســل حســاس للغايــة لألكســدة والحــرارة”، 

فكلمــا ارتفعــت درجــة الحــرارة تدهــورت األنزيمــات.
ــالج  ــية للع ــة الفرنس ــس الجمعي ــل ورئي ــي نح ــب ومرب ــد الطبي ــه، أّك ــن جهت م
ألبــرت بيكــر أنــه “فــوق 42 درجــة مئويــة يتــم تدميــر كل النشــاطات الحيويــة تمامــا 

ــا يحــدث بالنســبة للجســم البشــري”. كم
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