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ريال مدريد يطمئن زيدان قبل موقعة أتاالنتا
ريــال  إدارة  حرصــت 
توجيــه  علــى  مدريــد 
إلــى  طمأنــة  رســالة 
الفرنســي  المــدرب 
زيــن الديــن زيــدان قبــل 
الیوم  أتاالنتــا،  مواجهــة 
ذهــاب  فــي  األربعــاء، 
ثمــن نهائــي دوري أبطــال 

أوروبــا.
ريــال  ويخــوض 
أتاالنتــا  مبــاراة  مدريــد 

بــدون كل مــن: ســيرجيو رامــوس، ودانــي كارفاخــال، وإيديــر ميليتــاو، ومارســيلو، وألفــارو أودريــوزوال، وفيــدي 
بنزيمــا. وكريــم  هــازارد،  وإيديــن  ورودريجــو،  فالفيــردي، 

ــع  ــه سيســتمر م ــدان أن ــت زي ــد أبلغ ــال مدري ــإن إدارة ري ــج »الشــيرنجيتو« اإلســباني، ف ــا لبرنام ووفًق
ــج. ــى مســتوى النتائ ــا ســيحدث عل ــذا الموســم مهم ــق ه الفري

وكانــت بعــض التقاريــر، منــذ عــدة أســابيع، زعمــت أن إدارة ريــال مدريــد تــدرس اإلطاحــة بزيــدان عقــب 
ــى لقــب  ــة إلــى تأخــره فــي المنافســة عل ــك إســبانيا، باإلضاف خســارة لقبــي الســوبر اإلســباني وكأس مل

الليجــا.
ونجــح الميرنجــي مؤخــرًا فــي تقليــص الفــرق مــع أتلتيكــو فــي صــدارة الــدوري اإلســباني إلــى 3 نقــاط 

فقــط، لكــن الروخيبالنكــوس لديــه مبــاراة مؤجلــة.

ماثيو: شعرت بالوحدة في برشلونة.. وجريزمان أخطأ
تحــدث الفرنســي جيريمــي ماثيــو، العــب برشــلونة الســابق، عــن الفتــرة الصعبــة التــي عاشــها بقميص 

النــادي الكتالوني.
فــي  ماتيــو،  وقــال 
أبرزتهــا  تصريحــات 
»مــاركا«  صحيفــة 
مــررت  »لقــد  اإلســبانية: 
ــي  ــة ف ــت ســيئ للغاي بوق
مــع  لــي  األخيــر  العــام 
ــي  برشــلونة.  شــعرت أنن
فــي  بمفــردي  أخطــأت 
الهزيمــة ضــد يوفنتــوس 

تورينــو”. فــي 
وأضــاف: »ال أفهــم لمــاذا تــم انتقــادي أنــا فقــط، ألن الفريــق يتواجــد بــه 11 العبًــا. شــعرت بالوحــدة فــي 

غرفــة المالبــس. لــم يدعمنــي أحــد. أرى أن هــذه ليســت كــرة القــدم”.
وتابــع: »الجميــع يقتــل لينجليــت اآلن. أعلــم كيــف يبــدو هــذا األمــر. عليــه أن يحــاول البقــاء إيجابيًــا وأن 

يغيــر هــذا الوضــع، ويبــذل قصــارى جهده”.
وأردف: »االنتقــادات الموجهــة إلــى جريزمــان؟ إنــه ليــس بنفــس مســتواه فــي أتلتيكــو. أعتقــد أنــه كان 

مخطئــا فــي التوقيــع لبرشــلونة”.
واختتــم: »كان جريزمــان جــزًءا مهمًــا مــن فريــق أتلتيكــو، وال أعــرف إذا كانــت لديــه هــذه المكانــة فــي 

برشــلونة«.

اجتماع جديد بين راموس وبيريز
ســيرجيو  يعقــد 
ريــال  قائــد  رامــوس، 
مــع  اجتماعًــا  مدريــد، 
ــس  ــز، رئي ــو بيري فلورنتين
بشــأن  الميرنجــي، 
الجديــد. العقــد  مناقشــة 
عقــد  وينتهــي 
الميرنجــي  مــع  رامــوس 
المقبــل،  الصيــف  فــي 
ولــم يوافــق الالعــب علــى 
عــرض التجديــد المقــدم 

اآلن. حتــى  مدريــد  ريــال  مــن  لــه 
ووفًقــا لبرنامــج »الشــيرنجيتو« اإلســباني، فــإن رامــوس ســيجتمع، اليــوم، مــع بيريــز مــن أجــل مناقشــة 

شــروط العقــد الجديــد لقائــد الميرنجــي.
وأشــار البرنامــج اإلســباني إلــى أن رامــوس أبلــغ بيريــز بالفعــل أنــه يرفــض فكــرة تقليــل 10% مــن راتبــه 

خــالل العقــد الجديــد.
ويأتــي هــذا االجتمــاع بعــد أن أعلــن ريــال مدريــد، أمــس اإلثنيــن، تعافــي بيريــز مــن اإلصابــة بفيــروس 

كورونــا المســتجد.
بينمــا يعانــي رامــوس مــن إصابــة تحرمــه مــن التواجــد مــع ريــال مدريــد أمــام أتاالنتــا، غــدًا األربعــاء، فــي 

ذهــاب ثمــن نهائــي دوري أبطــال أوروبــا.

مرشح لرئاسة برشلونة: قد نتعاقد 
مع مبابي وهاالند

كشــف تونــي فريكســا، المرشــح لرئاســة لبرشــلونة، عــن خططــه إذا نجــح فــي انتخابــات النــادي 
الكتالونــي المقبلــة.

وقــال فريكســا، فــي تصريحــات أبرزتهــا صحيفــة »مــاركا« اإلســبانية: »لقــد عملنــا وتوصلنــا إلــى اتفــاق 
مــع مســتثمر ســيمنح النــادي 250 مليــون يــورو، مقابــل 49% مــن شــركة برشــلونة”.

وأضــاف: »علينــا أواًل النجــاح فــي االنتخابــات مــن خــالل الجمعيــة العموميــة، ثــم ســيكون لدينــا األمــوال 
الالزمــة لتحســين الوضــع االقتصــادي للنــادي، ثــم ســنتخذ قــرارات رياضيــة”.

وتابع: »في الموسم المقبل سنضم ثالثة نجوم لبرشلونة: 2 في الهجوم وواحد في الدفاع”.
وواصل: »هل سيؤيد رونالد كومان هذه الصفقات؟ من المستحيل أال يحبهم. إنهم استثنائيون”.

ــا لبرشــلونة حتــى نهايــة عقــده دون أدنــى شــك. إن منــح االســتقرار  وأكمــل: »ســيبقى كومــان مدربً
ــا يؤتــي ثمــاره”. للمــدرب والفريــق دائمً

وأردف: »هــل التعاقــد مــع هاالنــد أو مبابــي ممكــن؟ لدينــا قاعــدة بــأال نتحــدث أبــدًا عــن الالعبيــن حتــى 
نقدمهــم بشــكل رســمي. إنهــا إســتراتيجية ســيئة ألنــك تســمح لآلخريــن باقتحــام المفاوضــات، لكــن هــذا 

األمــر ممكــن، ويجــب أن يفعلــه برشــلونة بضــم العبيــن يصنعــون الفــارق”.
واســتطرد: »خســارة ميســي بســبب ديــون النــادي؟ إن ليونيــل أعطانــا أكثــر ممــا أعطــاه برشــلونة. لقــد 

تحدثــت مــع ممثليــه وليــس معــه شــخصيًا”.
ــدرات  ــع ق ــى م ــده يتماش ــل عق ــب جع ــن يج ــة، لك ــزال متاح ــي ال ت ــتمرار ميس ــة اس ــم: »فرص واختت

ــر«. ــورو، والالعــب علــى علــم بهــذا األم برشــلونة. لقــد انخفضــت اإليــرادات بمقــدار 350 مليــون ي

سباهان اإليراني ينهي عقد الغساني
ــادي ســباهان  ــن ن أعل
ارتباطــه  فــك  اإليرانــي 
العمانــي،  بالمهاجــم 

الغســاني. محســن 
وقــال النــادي اإليرانــي 
الرســمي  حســابه  عبــر 
إنســتجرام  موقــع  علــى 
ــه أنهــى  ــاء، إن ــوم الثالث الي
عقــد الغســاني بالتراضــي.
قــد  الغســاني  وكان 
التحــق بصفــوف ســباهان 

الموســم الماضــي، ولعــب عــدة مباريــات فــي بطولــة أبطــال آســيا والــدوري اإليرانــي، لكنــه لــم ينجــح فــي 
إثبــات قدراتــه التهديفيــة.

ــي  ــة ف ــاالت الثاني ــرة االنتق ــيما أن فت ــي، ال س ــدوري العمان ــى ال ــاني إل ــود الغس ــع أن يع ــن المتوق وم
ســلطنة عمــان تنطلــق األســبوع المقبــل وتنتهــي 28 مــارس /آذار المقبــل.

فيرمينو يستفز جمهور ليفربول
ــع  ــى مواق ــدز عل ــور الري ــة اســتفزازية لجمه ــول، بحرك ــو، مهاجــم ليفرب ــو فيرمين ــي روبرت ــام البرازيل  ق

ــي. ــل االجتماع التواص
ليفربــول  وخســر 
ديربــي  مؤخــرًا 
أمــام  الميرسيســايد 
ــن دون رد  ــون بهدفي إيفرت
ريتشارليســون  أحرزهمــا 
وجيلفــي سيجوردســون.
لصحيفــة  ووفًقــا 
»إكســبريس« البريطانيــة، 
وضــع  فيرمينــو  فــإن 
صــورة  علــى  إعجابًــا 
مواطنــه ريتشاليســون بشــبكة »إنســتجرام«، عقــب إحــرازه لهــدف التقــدم فــي شــباك ليفربــول واالحتفــال 

»أنفيلــد”. ملعــب  علــى 
وأثــار هــذا التصــرف اســتياء جمهــور الريــدز الــذي كتــب العديــد مــن التعليقــات الغاضبــة بشــأن تصــرف 

فيرمينــو علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
واستجاب فيرمنيو لغضب جمهور ليفربول، وقام بحذف اإلعجاب من صورة ريتشاليسون

رونالدو ينصح العبي يوفنتوس
وجــه البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو، نجــم يوفنتــوس، رســالة إلــى زمالئــه فــي صفــوف الســيدة 

العجــوز عقــب مبــاراة كروتونــي.
وكان رونالــد ســجل هدفيــن خــالل االنتصــار علــى كروتونــي بنتيجــة 3-0،يــوم اإلثنيــن الماضــي، ضمــن 

منافســات الجولــة 23 مــن الــدوري اإليطالــي.
ونشــر رونالــدو، علــى حســابه الرســمي بموقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر« صــور االحتفــال بأهدافــه 
فــي المبــاراة، وكتــب عليهــا: »انتصــار مهــم! ســعيد ألننــي ســاعدت الفريــق! اســتمروا علــى هــذا األداء يــا 

شــباب”.
ــى  ــدف عل ــا به ــي، متفوًق ــدوري اإليطال ــي ال ــي صــدارة هداف ــا ف ــى 18 هدف ــل إل ــدو وص ــر أن رونال يذك

ــالن. ــر مي ــم إنت ــو، مهاج ــو لوكاك ــي روميل البلجيك

سر فشل ميالن في حل ورطة إبراهيموفيتش
يهــدد الســويدي زالتــان إبراهيموفيتــش، مهاجــم ميــالن، الروســونيري بورطــة جديــدة خــالل األســابيع 

لمقبلة. ا
خســر  ميــالن  وكان 
التوالــي  علــى  مباراتيــن 
وإنتــر،  ســبيزيا  أمــام 
ممــا جعلــه يفقــد صــدارة 
ألول  اإليطالــي  الــدوري 
الموســم  خــالل  مــرة 

لجــاري. ا
لصحيفــة  ووفقــا 
ديلــو  »الجازيتــا 
ــإن  ــة، ف ســبورت« اإليطالي

إبراهيموفيتــش ســيكون ضيــف شــرف فــي مهرجــان »ســانريمو« الــذي ســيقام مــن 2 إلــى 6 مــارس/ آذار 
. لمقبــل ا

ويأتــي هــذا رغــم أن ميــالن ســيخوض مباراتيــن فــي هــذه الفتــرة، حيــث ســيواجه أودينيــزي يــوم 3 
مــارس/ آذار، ثــم يلتقــي مــع هيــالس فيرونــا يــوم 7 مــن الشــهر نفســه )عقــب انتهــاء المهرجــان بيــوم واحــد(
ــرا مــن حضــور المهرجــان، ألن المهاجــم  ــع إب ــى من وأشــارت إلــى أن مســؤولي ميــالن ال يقــدرون عل
الســويدي وقــع بالفعــل علــى عقــود التواجــد كضيــف، قبــل التجديــد مــع الروســونيري بشــكل رســمي فــي 

الصيــف الماضــي.
وذكــرت أن ميــالن عنــد التجديــد مــع إبــرا وافــق علــى هــذا األمــر، وال يمكــن التراجــع اآلن عــن حضــور 

المهاجــم الســويدي فــي المهرجــان.

كومان: نفتقر لشيء مهم.. وأمل التتويج ما زال قائما
كشــف الهولنــدي رونالــد كومــان، المديــر الفنــي لبرشــلونة، عــن آخــر اســتعدادات فريقــه لمبــاراة إلتشــي 

المقــرر لهــا، اليــوم األربعــاء، ضمــن مؤجــالت الجولــة األولــى مــن الــدوري اإلســباني.
وقــال كومــان، خــالل المؤتمــر الصحفــي للمبــاراة: »أشــعر بخيبــة أمــل مــن خســارة نقطتيــن ضــد 
قــادش، لكــن علينــا االســتمرار، وإذا فشــلنا مــرة أخــرى لــن يكــون لدينــا احتمــاالت كبيــرة للفــوز بالليجــا”.

وأضــاف: »مــن الطبيعــي أن تكــون معنويــات الفريــق متراجعــة، لكــن مــن الجيــد أن نلعــب كل 3 أيــام، 
وإذا فزنــا غــدا ســيصبح الوضــع مختلفــا”.

وتابــع: »ليســت لدينــا مشــكلة فــي صنــع الفــرص، نحــن نصنــع فرصــا كثيــرة. فعلنــا ذلــك أمــام قــادش، 
ولــم نســتفد منهــا، وتعادلنــا فــي الدقائــق األخيــرة. هــذا الموســم نفتقــر لشــيء مهــم هــو حســم الفــرص 

وتحويلهــا إلــى أهــداف”.
وواصــل: »كنــت محبطــا بعــد التعــادل أمــام قــادش، لكننــي بخيــر اليــوم. يجــب أن نحلــل األمــور 
ــذا  ــا، ل ــوز به ــى لقــب الليجــا والف ــا نســتطيع المنافســة عل ــاح أنن ــن هــذا الصب ــرت الالعبي ونتحســن. أخب

ــة”. ــات المقبل ــي المباري ــوز ف ــا الف علين
وأكمــل: »الشــيء الوحيــد الــذي ال أحبــه هــو انتقــاد الصحافــة لالعبيــن بشــكل فــردي. مــن الجيــد أن 

تتحــدث مباشــرة مــع الالعــب، لكــن يجــب علــي حمايــة العبــي فريقــي أيضــا”.
وأردف: »لدينــا قــادة مميــزون مثــل بيكيــه وألبــا فــي الدفــاع، وفــي الوســط هنــاك القائــد بوســكيتس، 

باإلضافــة إلــى ميســي فــي الهجــوم. إنهــم يملكــون الشــخصية والخبــرة”.

5 عادات خاطئة عليك تجنبها عند شرب الماء
قــد تــرى أشــخاصا يشــربون المــاء بواســطة كأس، وهــي الطريقــة االعتياديــة، ومنهــم مــن يشــربه 
مــن الزجاجــة مباشــرة، جالســا أو واقفــا أو نائمــا دون إدراكهــم أخطــاء يتــم ارتكباهــا تحرمهــم االســتفادة 

مــن فوائــد المــاء التامــة، وقــد تــؤدي ألمــراض خطيــرة أو حتــى الوفــاة.
موقــع »إيــت ذيــس« عــرض فــي تقريــر خمــس طــرق للتأكــد مــن أن مياهــك صالحــة للشــرب حتــى 

ال تخاطــر باإلصابــة بمــرض شــديد.
الخطــأ األكثــر شــيوعا والــذي اعتمــده الموقــع المذكــور هــو اإلفــراط فــي شــرب الميــاه، والــذي قــد 

الشــعور  إلــى  يــؤدي 
وصعوبــة  بالصــداع 
وتشــويش  التركيــز 
يصــل  وقــد  الرؤيــة، 
فقــدان  إلــى  األمــر 
نتيجــة  الوعــي، 
ــاض مســتويات  النخف
بالجســم. الصوديــوم 

الشرب واقفا
أيضــا مــن العــادات 
الشــائعة وخاصــة بيــن 

ــه  ــا ل الرياضييــن والشــباب، لذلــك يجــب الحــرص علــى تنــاول المــاء أثنــاء الجلــوس، ألن شــربه واقًف
ــدة، بالجــروح، وعســر  ــريء بالمع ــط الم ــي ترب ــة الت ــة العاصــرة، وهــي العضل ــا إصاب ــة أبرزه ــار جانبي آث
الهضــم، واإلضــرار بصحــة الكلــى، لعــدم خضوعــه للتصفيــة المطلوبــة، ممــا يــؤدي إلــى ترســب الشــوائب 
ــة بالفشــل  ــى اإلصاب ــك إل ــؤدي ذل ــد ي ــن، ق ــى الكليتي ــا إل ــد وصوله ــدم، وعن ــه بمجــرى ال الموجــودة في

الكلــوي.
وإذا اســتمر الشــخص فــي اإلكثــار مــن شــرب المــاء، قــد يتعــرض لخطــر الوفــاة، بســبب اإلصابــة 

بالتســمم المائــي.
لذلك، بحسب الموقع، يجب أال تتعدى كمية الماء المستهلكة 8 أكواب يومية.

*الماء المثلج
يعتبــر البعــض أن شــرب المــاء المثلــج، وخاصــة فــي فصــل الصيــف، يتــم التغلــب بــه علــى ارتفــاع 
حــرارة الطقــس، وارتفــاع درجــات الحــرارة العاليــة، دون إدراكهــم أن هــذه العــادة الخاطئــة قــد تعرضهــم 
ــة  ــذر االرتخــاء، وهــي حال ــى تع ــة إل ــي، باإلضاف ــة بحساســية األســنان والصــداع النصف لخطــر اإلصاب

مرضيــة يواجــه أصحابهــا صعوبــة فــي بلــع الطعــام والشــراب، نتيجــة لتلــف أعصــاب المــريء.
*الماء الساخن يؤذي كالمثلج، ولكن كيف؟

يعتقــد البعــض أن شــرب المــاء الســاخن علــى معــدة فارغــة  يســاعد علــى فقــدان الــوزن وحــرق 
ــه يهــدد الصحــة العامــة ببعــض األضــرار، حيــث يخفــف مــن  دهــون الجســم، ولكــن هــذا خاطــئ، ألن
تركيــز العصــارة الهضميــة فــي المعــدة، ممــا يــؤدي إلــى اإلصابــة باإلمســاك واالنتفــاخ والغــازات، باإلضافــة 

إلــى الحــروق التــي يلحقهــا باللســان والحلــق والمــريء.
*إهمال النظافة

ــة  ــا بيئ ــا يجعله ــة نظافته ــاء، ألن قل ــا بالم ــل ملئه ــن الداخــل قب ــدًا م يجــب غســل الزجاجــات جي
جاذبــة للبكتيريــا والطفليــات التــي تنتقــل داخــل جســم اإلنســان أثنــاء الشــرب، ممــا يــؤدي إلــى المعانــاة 

مــن بعــض األعــراض المزعجــة، نتيجــة لإلصابــة بالعــدوى، مثــل آالم المعــدة واإلســهال والقــيء.

النصائح الذهبية لعالج آالم الرقبة والظهر
ــود  ــن ســوء اســتخدام للعم ــا م ــا فيه ــاة المعاصــرة بم ــة الحي ــع طبيع ــر م ــة والظه ــد آالم الرقب تتزاي
ــوزن وانتشــار  ــادة ال ــل زي ــل أخــرى مث ــة لعوام ــزام بالرياضــة، باإلضاف ــى االلت ــدرة عل ــدم الق ــري وع الفق
التوتــر والقلــق وارتفــاع االعتمــاد علــى األكل الجاهــز خصوصــا عنــد الشــباب، بمــا لذلــك مــن تأثيــر علــى 

ــة. ــات الضروري ــات والفيتامين مخــزون األيون
وبحســب أســتاذ دكتــور هيثــم العقيلــي، استشــاري جراحــة األعصــاب والعمــود الفقــري فــإن األلــم 
فــي مرحلتــه األولــى هــو منبــه بــأن هنالــك خلــاًل يحــدث )خشــونة وتــآكل الفقــرات أو انــزالق غضروفــي 
أو التــواء بالعضــالت( فــإن لــم يتــم التعامــل مــع الخلــل األصلــي مبكــرا يتحــول األلــم إلــى مزمــن ومتكــرر 

ويفقــد خاصيــة التنبيــه بــل يصبــح هــو المشــكلة التــي يجــب التعامــل معهــا.
وأضــاف أن عــالج األلــم المزمــن فــي العمــود الفقــري يســتدعي البحــث عــن المســبب األساســي 
الــذي يتــوارى مــع تكــرار األلــم وظهــور الشــد العضلــي المتكــرر. والمعضلــة األكبــر عندمــا يجــري 
ــرات،  ــة وخشــونة فق ــات غضروفي ــي معظــم الحــاالت انزالق ــر ف ــذي يظه ــن وال ــر الرني المريــض تصوي

ــا. ــاس وال تســبب ألم ــن الن ــة العظمــى م ــي الغالبي وهــذه موجــودة ف
وأضــاف: »فــإن تــم ربــط هــذه التغييــرات الموجــودة فــي الصــور اإلشــعاعية مباشــرة باأللــم الــذي 
يشــكوه المريــض دون البحــث عــن المســبب الحقيقــي لذلــك األلــم فســيدخل المريــض ال محالــة فــي 
الحلقــة المفرغــة مــن عالجــات وعمليــات جراحيــة كلهــا تســتهدف التغيــرات فــي الصــور وليــس الجــزء 
مــن تلــك التغيــرات التــي ســببت األلــم ونتحــول مــن عــالج مريــض قــادم بمشــكلة محــددة، وهــي ألــم 

حــاد أو مزمــن أو متكــرر إلــى عــالج صــور صمــاء تعامــل معهــا الجســم بشــكل أفضــل مــن األطبــاء«.
لذلــك، وبحســب العقيلــي، فــإن األلــم المزمــن هــو مشــكلة للمريــض بحــد ذاتــه ولــم يعــد منبهــا لخلــل يحــدث 
كمــا أنــه ليــس بالضــرورة مرتبطــا بالتغيــرات الموجــودة فــي صــور الرنيــن والتــي تتواجــد حتــى فيمــن لــم يشــكُ مــن 
اآلالم. أمــا عالجــه فيبــدأ مــن الســيرة المرضيــة والفحــص الســريري لتحديــد شــكل األلــم وبالتالــي أســبابه والتــي 
تثبتهــا صــور الرنيــن ويكــون العــالج موجهــا للســبب المباشــر لأللــم وليــس للتغيــرات فــي صــور الرنيــن وهــذا يؤكــد 

أهميــة المهــارات الســريرية التــي باتــت تتراجــع فــي التدريــس الطبــي.
*حجر الزاوية والمرحلة األصعب

ــم المزمــن فــي  ــة األصعــب فــي عــالج األل ــة والمرحل ــر حجــر الزاوي ــذي يعتب وبعــد التشــخيص ال
العمــود الفقــري تأتــي المراحــل العالجيــة والتــي يجــب أن تتــدرج مــن األقــل تداخــال إلــى األكثــر وليــس 
البــدء بالعمليــات الكبــرى، فعــالج مرضــى األلــم المزمــن فــي العمــود الفقــري هــي كمــن يفتــح خزانــة 
مالبــس )اســمحوا لــي بهــذا التعبيــر فهــو األدق برأيــي( فــكل مريــض هــو حالــة متمايــزة عــن المريــض 
اآلخــر، و بالتالــي فليــس هنالــك قميــص علــى مقــاس الجميــع بــل كل مريــض لــه قميصــه العالجــي 

المناســب لــه.
وقــال العقيلــي إن زيــادة التقنيــات المعقــدة األكثــر كلفــة لــم تضــف الكثيــر لعــالج آالم العمــود الفقــري المزمنــة 
خصوصــا مــع زيــادة االعتمــاد علــى هــذه التقنيــات دون الرجــوع للقاعــدة الذهبيــة األولــى وهــي التشــخيص الصحيــح 
وإيجــاد الســبب المباشــر لأللــم ســواء كان مفاصــل العمــود الفقــري أو العضــالت أو األربطــة أو االنــزالق الغضروفــي 

الحــاد وتــآكل الغضاريــف مــع التقــدم بالعمــر وســوء االســتخدام علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.
وأضــاف أنــه »مــع ارتفــاع الكلــف العالجيــة أصبــح مــن واجبنــا كأطبــاء إيجــاد آليــات وتداخــالت محــدودة للعــالج 
ــى عــالج المســبب المباشــر  ــز عل ــة وأقــل كلفــة، والتركي ــة وآمن ــة والظهــر تكــون فعال ــم المزمــن فــي الرقب مــن األل
لأللــم، فنحــن نعالــج مريضــا قادمــا للتخلــص مــن األلــم وال نعالــج صــور أشــعة ورنيــن فيهــا مــن التغيــرات الكثيــر 

الــذي تعاملــت معــه أجهــزة الجســم وتأقلمــت معــه ولــم يعــد مشــكلة أو مثيــرا لأللــم«.
*المهارات السريرية

ــا الصــور  ــارات الســريرية هــي الخطــوة األهــم للتشــخيص الســليم يليه ــول إن المه ــم بالق واختت
ــف  ــم تكيي ــة، ث ــة متناهي ــرر بدق ــن المتك ــم المزم ــبب األل ــق لس ــد الدقي ــخيصية للتحدي ــر التش واإلب
ــض والطبيــب  ــالج والتداخــالت الجراحيــة بحيــث تبــدأ مــن األقــل تداخــال إلــى أن يصــل المري الع
إلــى الهــدف المرجــو وهــو التخلــص مــن األلــم. كمــا أكــد أن المجــال مــا زال مفتوحــا إليجــاد تقنيــات 
ــي  ــرات الت ــن الخب ــتفادة م ــن االس ــة ويمك ــن الحالي ــة م ــر فعالي ــال وأكث ــل تداخ ــة أق ــراءات جراحي وإج
تراكمــت عنــد األطبــاء ذوي الخبــرة بعــد إجرائهــم آالف العمليــات بأنواعهــا ســواء المفتوحــة أو المجهريــة 
أو بالمنظــار أو بالتخديــر الموضعــي بحيــث يحصــل كل مريــض علــى قميــص العــالج الــذي يناســب 

قيــاس آلمــه وليــس قميصــا بحجــم وقيــاس واحــد علــى جميــع المرضــى أن يتكيفــوا معــه.
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