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لماذا يصاب المتعافون من كورونا 
بالمرض مجددا؟

اكتشــف علمــاء وخبــراء األوبئــة فــي الصيــن،أن األجســام المضــادة لفيــروس كورونــا والتــي 
تتشــكل بعــد اإلصابــة ال يمكنهــا أن تحمــي الشــخص مــن فيــروس كورونــا.

وبحســب مجلــة »National Science Review« اســتطاع العلمــاء والخبــراء فــي الصيــن علــى 
دراســة اإلصابــات المرتبطــة بالســالة الجديــدة والوصــول إلــى نتيجــة أن البنيــة الجينيــة لهــذه 

ــروس األول. ــة بالفي ــة مقارن ــاالت مختلف الس
وأشــار العلمــاء فــي دراســتهم أن هــذا األمــر قــد يشــكل خطــرا علــى األشــخاص الذيــن أصيبــوا 
بالفيــروس مســبقا، وبالتالــي هــم معرضــون أيضــا لإلصابــة مجــددا، وذلــك بســبب نقــص اســتجابة 

الخايــا لهــذه الســالة الجديــدة مــن الفيــروس.
ــن  ــوى م ــى وأق ــون أقس ــد تك ــا ق ــروس كورون ــن في ــة م ــدوى الثاني ــي أن الع ــاء ف ــص العلم وخل

عــوارض العــدوى األولــى التــي أصيــب بهــا األشــخاص.

خمسة أطعمة تحسِّن حالتك المزاجية
عرضــت شــبكة »إيــه بــي ســي« األميركيــة 5 أطعمــة قالــت إنهــا تحسِّــن الحالــة المزاجيــة 
والعقليــة التــي أصبحــت أكثــر هشاشــة مــن أي وقــت مضــى، جــراء جائحــة فيــروس »كورونــا« 

المســتجد وإجــراءات العــزل، وبمناســبة شــهر التوعيــة بالصحــة العقليــة.
ــل الصحــة  ــا مث ــة مثله ــدة للصحــة العقلي ــة مفي ــة أن بعــض األطعم وأوضحــت الشــبكة األميركي
الجســدية، وأضافــت أن األنظمــة الغذائيــة التــي تعمــل علــى تحســين الجســم تســاعد كذلــك علــى 

تحســين نظرتــك إلــى العالــم.
ونصحــت الشــبكة بإضافــة هــذه األطعمــة إلــى النظــام الغذائــي اليومــي مــن أجــل 

المزاجيــة: الحالــة  تحســين 
1- سمك السلمون

يعتبــر مــن المصــادر الغذائيــة المليئــة باألحمــاض الدهنيــة »أوميغــا 3« التــي تعــد عنصــرًا غذائيــًا 
رئيســيًا ال تنتجــه أجســامنا بمفردهــا.

وقــد أظهــرت األبحــاث أن تنــاول األســماك مثــل الســلمون التــي تحتــوي علــى أحمــاض »أوميغــا 
3« قــد يخفــف مــن االكتئــاب.

2- الشوكوالتة الداكنة
وصفــت الشــبكة قطعــة مــن الشــوكوالتة الداكنــة بأنهــا يمكــن أن تمنــح مزاجــًا أفضــل 

مــن قطعــة الحلــوى.
وقالــت إن األبحــاث أكــدت أن الشــوكوالتة الداكنــة قــد ال تفيــد العقــل فقــط؛ بــل إنهــا تعــزز نظــام 

المناعــة وتقــوي العينيــن.
3- التوت

وصفــت الشــبكة األميركيــة جميــع الفواكــه بأنهــا مفيــدة؛ لكــن التــوت أكثــر فائــدة للدمــاغ؛ ألنــه 
غنــي بمركبــات »فافونويــد« التــي تســاعد علــى تحســين المــزاج وتقويــة الذاكــرة وتقلــل مــن 

االلتهابــات.
4- السبانخ واللفت

تعــد الخضــراوات ذات األوراق الداكنــة مثــل الســبانخ واللفــت مليئــة بأحمــاض »أوميغــا 3«، وهــي 
تعتبــر أطعمــة مقاومــة لالتهابــات.

وتابعــت الشــبكة بــأن الخضــراوات غنيــة بالمغنســيوم الــذي لــه دور رئيســي فــي تحســين الحالــة 
المزاجيــة ووظائــف المخ.

5- اللوز
يعتبــر اللــوز غنيــًا بمركــب »التيروزيــن« الــذي يمنــع تدهــور القــدرة علــى اإلدراك؛ 

خصوصــًا عنــد التوتــر.

مشروب يتناوله الجميع يمكن 
ان يسبب السل

ــه الجميــع يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلصابــة بالســل  كشــف مختــص روســي عــن مشــروب يتناول
وعواقــب وخيمــة أخــرى علــى الجســم.

ــر  ــى أثي ــة ألكســندر مياســنيكوف عل ــال الطبيــب الروســي، مقــدم البرامــج التلفزيوني ق
قنــاة »روســيا 1« إن شــرب الحليــب الطــازج يمكــن أن يــؤدي إلــى اإلصابــة بالســل وعواقــب 

وخيمــة أخــرى علــى الجســم.
وذكر الطبيب الروسي امس السبت أن:

ــى  ــا، تصــل إل ــر مــن البكتيري ــى الكثي ــوي عل ــه يحت ــي الحــي الطــازج ضــار ألن ــب الطبيع »الحلي
ــا الســل«. بكتيري

وأضــاف مياســنيكوف أن الحليــب الطــازج يحتــوي أيضًــا علــى هرمــون األســتروجين الــذي يمكــن 
أن يضــر بصحــة األطفــال.

باإلضافة إلى ذلك، قد يحتوي هذا المشروب على عناصر ترقق الدم.
وحذر الطبيب من أن »الطفل قد يبدأ بالنزيف من خدش صغير«.

ثالثة مشروبات تسبب االمساك
ــي  ــث يعان ــاة، حي ــادات نمــط الحي ــي وع ــا يكــون اإلمســاك نتيجــة لســوء النظــام الغذائ ــا م غالب
بعــض النــاس منــه بعــد تنــاول أطعمــة أو مشــروبات معينــة، بينمــا يعانــي الصنــف اآلخــر منهــم مــن 

اإلمســاك المزمــن.
بشــكل عــام، تختلــف عــادات األمعــاء مــن شــخص آلخــر، ولكــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
اإلمســاك المزمــن عــادة مــا يكــون لديهــم أقــل مــن ثــاث حــركات أمعــاء فــي األســبوع، وذلــك وفقــا 

لتقريــر نشــره موقــع »تايمــز أوف إينديــا«.
وذكر التقرير أن هناك ثاثة مشروبات تسبب اإلمساك وتزيد من سوء الحالة، وتشمل ما يلي:

الكحول:
يمكــن أن يــؤدي االســتهاك المفــرط للكحــول إلــى العديــد مــن المشــكات الصحيــة، واإلمســاك 
أحدهــا، تؤثــر المشــروبات التــي تحتــوي علــى الكحــول علــى الجســم بعــدة طــرق، فهــي تــؤدي إلــى 
الجفــاف ويمكــن أن تؤثــر علــى الوظيفــة الداخليــة للجســم، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى إبطــاء حركــة 

الجهــاز الهضمــي، ممــا قــد يســبب صعوبــة فــي حركــة األمعــاء.
الحليب:

الحليــب مشــروب صحــي ملــيء بالعناصــر الغذائيــة مثــل الكالســيوم وفيتاميــن ب 12 والبروتيــن، ولكــن 
يمكــن أن يكــون أيضــا ســببا لمشــاكل الجهــاز الهضمــي فــي بعــض الحــاالت، ويســبب الجفــاف الــذي هــو 
ــإن الحليــب  ســبب رئيســي لإلمســاك، وإذا كنــت تعانــي بالفعــل مــن مشــاكل فــي الجهــاز الهضمــي، ف
يمكــن أن يجعــل الحالــة أســوأ، وتجــدر الماحظــة أن الرضــع واألطفــال الصغــار معرضــون للخطــر بشــكل 

خــاص بســبب الحساســية للبروتينــات التــي تســمى الكازيــن الموجــودة فــي حليــب البقــر.
القهوة:

تســاعد القهــوة بالنســبة لبعــض األشــخاص فــي ليونــة األمعــاء، بينمــا قــد تكــون ســببا للبعــض 
اآلخــر لانتفــاخ أو اإلمســاك، إذ يمكــن أن تجعلــك تتبــول أكثــر ممــا يــؤدي إلــى فقــدان الســوائل ويزيــد 

مــن فرصــة اإلصابــة باإلمســاك.

االحد 10 جمادى الثاني 1442 هـ ق 5 بهمن 1399 هـ ش، 24 كانون الثاني 2021مالعدد )10590( السنة الواحدة واالربعون

االيراني »يخجالي« أفضل العب في دوري 
كرة السلة االلماني

تــم انتخــاب االيرانــي » بهنــام يخجالــي« الــذي يلعــب لفريــق روســتوك االلمانــي كأفضــل العــب 
الثانيــة  الدرجــة  لــدوري 
لشــهر  الســلة  كــرة  فــي 

. الماضــي  ديســمبر 
عــن  ارنــا  وافــادت 
الــدوري االلمانــي للدرجــة 
الســلة  كــرة  فــي  الثانيــة 
انــه تــم انتخــاب االيرانــي 
ــذي  ــي« ال ــام يخجال » بهن
روســتوك  لفريــق  يلعــب 
االلمانــي كأفضــل العــب 
لشــهر ديســمبر الماضــي .

ــة  ــي دوري الدرج ــمبر ف ــهر ديس ــلة لش ــرة س ــب ك ــل الع ــب افض ــوز بلق ــة ليف ــب 24 نقط ــرز الاع واح
الثانيــة بالمانيــا .

الدوري الهولندي .. مهاجم ايراني يهترك 
ويقود »زفولة« للفوز 

تألــق المهاجــم االيرانــي »رضــا قوجــان نجــاد« وقــاد ناديــه زفولــة للفــوز علــى مضيفــه تيلبــورغ 3-1 مســاء 
الجمعــة فــي اطــار المرحلــة 18 مــن الــدوري الهولنــدي لكــرة القــدم.

وقلــب قوجــان نجــاد - 
الــذي أشــركه المــدرب فــي 
-  تأخــر  الثانــي  الشــوط 
ســجله  بهــدف  فريقــه 
 « عبــر  االرض  أصحــاب 
ــدت«  ــري فراي ــي اوكي كواس
اهــداف   3 ليســجل   ،)10 )د 
 58 الدقائــق  فــي  متتاليــة 
و62 و 70 )مــن ضربــة جــزاء).
المبــاراة  وشــهدت 
حالــة طــرد مســجل الهــدف 

االول. الشــوط  فــي  الضائــع  الوقــت  مــن  االولــى  الدقيقــة  عنــد  لتيلبــورغ  الوحيــد 
وبذلك صعد نادي زفولة برصيد 20 نقطة الى المرتبة 11 فيما تجمد رصيد تيلبورغ عند 18 نقطة في المركز 17. رونالدو يرفض عرًضا مغريًا للترويج 

للسياحة في السعودية
كشــفت صحيفــة تيليجــراف اإلنجليزيــة فــي تقريــر خــاص عــن رفــض كريســتيانو رونالــدو نجــم 
يوفنتــوس عرضًــا مغريًــا مــن الســعودية للظهــور فــي 
حملــة إعانيــة خاصــة بتنشــيط الســياحة فــي البــاد.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الســياحة الســعودية 
بصــدد تدشــين حملــة إعانيــة كبيــرة خــال فبرايــر 
فــي  والســياحة  الســفر  تشــجيع  بهــدف  القــادم 
الخاصــة  اإلعانــات  أن  إلــى  مشــيرة  الســعودية، 
بتلــك الحملــة ســتُبث عبــر مختلــف وســائل اإلعــام 

العالميــة وخاصــة اإلنجليزيــة.
وأضافــت تيليجــراف أن مســؤولي وزارة الســياحة 
عرضــوا علــى رونالــدو أن يكــون الوجــه اإلعانــي 
ــن  ــى ســتة مايي ــه عل ــل حصول ــة مقاب ــك الحمل لتل

ــك العــرض. ــد الســابق رفــض ذل ــال مدري ــى أن نجــم ري ــورو ســنويًا، مشــيرة إل ي

نيمار يغازل سان جيرمان بعد ليلة تاريخية
تحــدث نيمــار جونيــور، نجــم باريــس ســان جيرمــان، بلهجــة إيجابيــة للغايــة عــن فريقــه، بعــد الفــوز 
ــة 21  ــي الجول ــة، ف ــه 4-0 مســاء الجمع ــى مونبيليي عل

ــدوري الفرنســي. مــن ال
وصــرح نيمــار، عبــر قنــاة ناديــه: »أنــا ســعيد جــدا 
لخــوض 100 مبــاراة بالقميــص الباريســي، ومــا ضاعــف 

فرحتــي، أننــا حققنــا الفــوز وســجلت هدفــا”.
وتابــع: »ســعيد باألهــداف والتمريــرات الحاســمة، 
لكننــي أتطلــع للمزيــد، وإحــراز المزيــد مــن األهــداف، 

ومســاعدة زمائــي فــي الفريــق بشــكل أكبــر”.
»كمــا  تصريحاتــه:  البرازيلــي  الاعــب  وختــم 
أشــكر كيليــان مبابــي علــى تمريرتــه الحاســمة لــي، 
كمــا أن الهــدف الــذي ســجله كان ضروريــا الســتعادة 

ــه بنفســه”. ثقت
مؤشــرات  جونيــور  نيمــار  تصريحــات  وتقــدم 
إيجابيــة، فــي ظــل تأكيــد إدارة بــي إس جــي التفــاوض معــه لتمديــد التعاقــد الــذي ينتهــي فــي صيــف 2022.

صالح: وضع ليفربول ليس رائًعا.. 
ونحتاج لهذا األمر

ــن شــهر  ــدز ع ــوف الري ــي صف ــزة أفضــل العــب ف ــول، بجائ ــد صــاح، نجــم ليفرب ــاز المصــري محم ف
الماضــي. أول  ديســمبر/كانون 

وقــال صــاح عقــب تســلم الجائــزة »شــكرًا جزيــًا لكــم.. إنــه شــيء جميــل لكننــا نحتــاج فقــط للفــوز 
ببعــض المباريــات المقبلــة”.

ليــس  »الوضــع  وأضــاف 
الحالــي،  الوقــت  فــي  رائعًــا 
إلــى  فقــط  نحتــاج  لكننــا 
ــاراة، وأن  التركيــز علــى كل مب
والحفــاظ  متحديــن  نظــل 

االســتمرارية”. علــى 
شــكر  »أريــد  وأتــم 
الجماهيــر كثيــرًا، وأقــول لهــم 
شــكرًا لــكل مــن صــوت لــي. 

يجــب”. كمــا  ســيكون  شــيء  كل  أن  فــي  أثــق  الفريــق،  ودعــم  معًــا  للبقــاء  فقــط  بحاجــة  نحــن 
يذكــر أن ليفربــول حامــل اللقــب، يحتــل المركــز الرابــع فــي جــدول ترتيــب الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز 

برصيــد 34 نقطــة.

بوكيتينو متفائل بشأن بقاء مبابي
أبــدى ماوريســيو بوكيتينــو، المديــر الفنــي لباريــس ســان جيرمــان، تفاؤلــه بإمكانية تجديــد عقــد 

ــي. ــان مباب المهاجــم كيلي
قناة تيليفوت »مبابــي  عبــر  بوكيتينــو  وصــرح 
ــو  ــده، فه ــد عق ــن تجدي ــي ع ــكل إيجاب ــدث بش يتح
العــب مهــم، أتمنــى اســتمراره معنــا لفتــرة طويلــة”.

وأضــاف »نعــرف قــدرات مبابــي، فهــو ال يــزال 
شــابا، لــم أشــك أبــدًا فــي اســتعادته لحاســة 
ســعيد  أنــا  الحاســمة،  والتمريــرات  التهديــف 
ألنــه ســجل هدفيــن فــي مونبلييــه، كان بحاجــة 
لهــز الشــباك، حتــى يحصــل علــى الثقــة ويلعــب 

ــر”. ــة أكب بحري
عامــل  والهجــوم  الدفــاع  بيــن  »التــوازن  وتابــع 
التــوازن  هــذا  نفتقــد  األحيــان  بعــض  فــي  مهــم، 
أنــا  لــذا  مهارييــن،  العبيــن  الفريــق  يضــم  عندمــا 
ســعيد بالمجهــود الــذي بذلــه نيمــار، فهــو يعمــل 
ــرة، والعــب  ــدار األســابيع األخي ــى م ــع عل بشــكل رائ

مهــم بالنســبة لنــا”.
وأشــار إلــى أنــه لــم تتــح لــه الفرصــة بعــد إلجــراء 

ــن،  ــا أن باريــس يضــم عــدة نجــوم بارزي ــق، مضيف ــة للفري ــار أفضــل توليفــة هجومي ــة، الختي ــات ودي مباري
ويســعى خــال الفتــرة القادمــة الختيــار أفضــل تشــكيل هجومــي.

وأوضــح بوكيتينــو، ســبب اســتبدال الثنائــي ماركينيــوس وكيلــور نافــاس، قائــًا إن المدافــع البرازيلــي 
عانــى مــن إصابــة عضليــة، بينمــا فضــل إخــراج نافــاس بيــن الشــوطين، بســبب تعرضــه لكدمــة فــي الصــدر.
وأكــد ماوريســيو فــي ختــام تصريحاتــه أن فريقــه اســتفاد مــن النقــص العــددي فــي الفــوز علــى مونبلييــه 

4-0 مســاء الجمعــة، مضيًفــا أن ســان جيرمــان قــدم أداء رائعــا طــوال المبــاراة.

فتاة تنضم إلى فيراري ألول مرة 
في التاريخ

أعلــن فريــق فيــراري المنافــس فــي بطولــة العالــم لســباقات فورمــوال 1 للســيارات، انضمــام الهولنديــة 
مايــا فيــخ )16 عامــا( إلــى أكاديميــة الســائقين التابعــة لــه، لتصبــح بذلــك أول عنصــر نســائي يلتحــق 

باألكاديميــة.
التــي  فيــخ  وحصلــت 
ســباقات  فــي  تنافــس 
الكارتينــج علــى هــذه الفرصــة، 
معســكر  فــي  فوزهــا  بعــد 
الكتشــاف المواهــب اســتمر 
فــي  أيــام   5 مــدار  علــى 
فــي  األحمــر  الفريــق  مقــر 
مارانيلــو وفــي مضمــار فيرانــو 

. ب ر للتجــا
بنــاء  فيــخ،  وســتنافس 
للســيارات. الدولــي  االتحــاد  عليهــا  يشــرف  التــي  الرابعــة  الفئــة  ببطولــة  موســم  فــي  ذلــك،  علــى 
وقــال ماتيــا بينوتــو، رئيــس الفريــق فــي بيــان: »هــذه لحظــة فاصلــة فــي تاريــخ فريــق فيــراري وتاريــخ 

األكاديميــة”.
وأضــاف: »انضمــام مايــا لألكاديميــة دليــل واضــح علــى التــزام الفريــق بتوســيع المجــال أمــام 

ســباقات الســيارات”.
وقدمــت األكاديميــة فرصــة الصعــود إلــى فورمــوال 1 ألكثــر مــن ســائق مــن خــال التــدرج فــي الفئــات 
األدنــى، مــن بينهــم ســائق فيــراري الحالــي شــارل لوكليــر واأللمانــي الصاعــد ميــك شــوماخر نجــل 

األســطورة المعتــزل مايــكل شــوماخر.
ــا  ــة لي ــور لإليطالي ــذ أخــر ظه ــي أي مــن ســباقاتها من ــم تشــهد فورمــوال 1 أي مشــاركة نســائية ف ول

ــي 1976. ــاردي ف لومب

باتون يعود إلى فورموال 1 من بوابة ويليامز
أعلــن فريــق ويليامــز البريطانــي، المنافــس فــي ســباقات ســيارات فورموال1،يــوم الجمعــة، تعييــن بطــل 

العالــم الســابق البريطانــي جنســون باتــون »كبيــر للمستشــارين«، بالفريــق لعــدة أعــوام.
وقــال باتــون فــي بيــان: 
بأننــي  للغايــة  ســعيد  »أنــا 
يمكننــي القــول إننــي وقعــت 

ويليامــز”. لفريــق 
وأضــاف: »هنــاك الكثيــر 
الــذي  الجــاد  العمــل  مــن 
لكننــي  بــه،  القيــام  يجــب 
أن  فــي  شــك  لــدي  ليــس 
ينتظــر  مشــرقا  مســتقبا 
هــذا الفريــق الرائــع، وال أطيــق 

االنتظــار”.
كان باتــون )41 عامــا(، قــد ســجل ظهــوره األول فــي فورمــوال1 بســيارة فريــق ويليامــز فــي عــام 2000 وتــوج 

بلقبــه فــي بطولــة العالــم بعدهــا بـــ9 أعــوام، وقــد اعتــزل فــي 2017.
وواجــه ويليامــز معانــاة فــي منافســات فورمــوال1، خــال الفتــرة األخيــرة وال يتوقــع بشــكل كبيــر أن يحقــق 
ــى  ــوال1 إل ــى قواعــد منافســات فورم ــات عل ــل التعدي ــع تأجي ــرا خــال موســم 2021، خصوصــا م ــا كبي تقدم

الموســم التالــي، وذلــك بســبب أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد.
وتنطلــق منافســات بطولــة العالــم لموســم 2021، بإقامــة ســباق الجائــزة الكبــرى البحرينــي فــي 28 آذار/

مــارس، حيــث تقــرر تأجيــل ســباق فورمــوال1 األســترالي إلــى وقــت الحــق مــن العــام.

سلة مصر تعتذر عن عدم المشاركة بدورة دمشق
قــدم اتحــاد الســلة المصــري، اعتــذاره عــن عــدم مشــاركة المنتخــب األول، فــي دورة دمشــق الوديــة، التــي 

ســتقام بمشــاركة منتخبات ســوريا واألردن والعراق.
ــذي  ــذار، وال ــوا خطــاب االعت ــم تلق ــت، إنه ــف قوطــرش، عضــو اتحــاد الســلة الســوري المؤق وقال طري

ــا. بــرره األشــقاء فــي مصــر، بســبب جائحــة فيــروس كورون
وأضاف قوطرش االتحاد السوري يترقب رد األردن والعراق، من أجل توجيه الدعوة لمنتخب رابع”.

وتابــع »دورة دمشــق الوديــة ســتقام خــال الفتــرة مــن 27 يناير/كانــون ثــان الجــاري وحتــى 4 فبرايــر/
شــباط المقبل”.

وتأتي الدورة الودية، استعدادًا لمشاركة المنتخب السوري في النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا.
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