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عوامل خفية تؤثر في طول العمر
ــدة، مكرســة لدراســة العوامــل  ــن، اســتمرت ســنوات عدي ــج دراســة لعلمــاء فنلنديي كشــفت نتائ

ــع للشــخص . التــي تحــدد متوســط العمــر المتوق
ــة BMJ Open، بــأن علمــاء المعهــد الوطنــي الفنلنــدي للصحــة والضمــان االجتماعــي،  وتفيــد مجل
أجــروا خــال أعــوام 1987-2007 دراســة بعنــوان FINRISK، شــارك فيهــا 38549 شــخصا مــن الجنســين 
ــل الباحثــون خــال هــذه الدراســة مختلــف العوامــل المؤثــرة فــي طــول  أعمارهــم 25-74 ســنة. وقــد حل
العمر-األمــراض المزمنــة، العــادات الســيئة، الحالــة النفســية والعاطفيــة، واإلدمــان الغذائــي وغيرهــا. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الباحثيــن اســتمروا فــي متابعــة المشــتركين فــي الدراســة إلــى نهايــة عــام 2014.

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة، أن متوســط   العمــر المتوقــع ال يقــل عــن عوامــل الخطــر التقليديــة 
المرتبطــة بنمــط الحيــاة، والعوامــل المرتبطــة بنوعيــة حيــاة الشــخص، مثــل التوتــر النفســي الشــديد.

وقــد اتضــح للباحثيــن أن العوامــل الرئيســية المســببة لخفــض متوســط طــول العمــر، هــي التدخيــن 
الــذي يخفــض متوســط عمــر الرجــال بمعــدل 6.6 ســنة، والنســاء بمعــدل 5.5 ســنة، يليــه مــرض الســكري 
6.5 ســنة للرجــال و5.3 ســنة للنســاء. كان الباحثــون يتوقعــون هــذه النتائــج، ولكنهــم اعتقــدوا أن الفــرق 
بيــن الرجــال والنســاء ســيكون أكبــر، ألن متوســط طــول عمــر النســاء أكبــر بـــ5 ســنوات مــن الرجــال. 
وجــاء عامــل التوتــر النفســي بالمرتبــة الثالثــة، حيــث أن الرجــال الذيــن هــم فــي حالــة توتــر نفســي دائــم، 

ينخفــض   متوســط   عمرهــم المتوقــع بمقــدار 2.8 ، والنســاء بمقــدار 2.3 ســنة.
كمــا بينــت نتائــج الدراســة، أن الخمــول البدنــي يخفــض متوســط عمــر الرجــال المتوقــع بمقــدار 
2.4 ســنة. ولكــن هــذه العاقــة لــم تكتشــف عنــد النســاء. وهــذا وفقــا للباحثيــن يشــير إلــى أن نمــط 
حيــاة النســاء أكثــر صحــة. وأظهــرت النتائــج أن تنــاول الفواكــه والخضــروات يؤثــر إيجابيــا فــي متوســط 

طــول العمــر بنفــس المقــدار للجنســين- الفواكــه 1.4 ســنة والخضــروات 0.9 ســنة.
يقــول تومــي هاركونيــن،  رئيــس الفريــق العلمــي "كان متوســط العمــر يقيــم ســابقا اســتنادا إلــى 
العوامــل االجتماعيــة – الديموغرافيــة مثــل العمــر والجنــس ومســتوى التعليــم. ولكــن فــي دراســتنا 
أردنــا تحديــد تأثيــر العوامــل المختلفــة فــي متوســط طــول العمــر المتوقــع، لذلــك تمكنــا فــي النهايــة 

مــن مقارنــة تأثيرهــا".
والمثيــر لاهتمــام فــي نتائــج هــذه الدراســة أن الباحثيــن لــم يكتشــفوا أي تأثيــر لمســتوى التعليــم 

فــي متوســط العمــر المتوقــع، فــي حيــن كانــت الدراســات الســابقة تكشــف عــن تأثيــره الكبيــر.

الكونفدنسيال: هذه األطعمة ال ينبغي 
تناولها على معدة خاوية

ــي  ــة الت ــض األطعم ــن بع ــه ع ــت في ــرا تحدث ــة "الكونفدنســيال" اإلســبانية تقري نشــرت صحيف
ــة. ــدة خاوي ــى مع ــا عل ــب تناوله يستحســن تجن

وقالــت الصحيفــة، فــي تقريرهــا الــذي ترجمتــه "عربــي21"، إن المقولــة الشــائعة تؤكــد أن وجبــة 
فطــور الصبــاح هــي أهــم وجبــة فــي اليــوم. وفــي الحقيقــة، يفضــل بعــض النــاس تنــاول عصيــر 
البرتقــال والحليــب والخبــز المحمــص، فــي حيــن يكتفــي البعــض اآلخــر بتنــاول قليــل مــن الزبــادي أو 

ــام. ــاول أي طع ــزل دون تن ــادرون المن ــى يغ حت
ــة، بمجــرد وصولهــم  ــادرون صباحــا بمعــدة خاوي ــن يغ ــرر األشــخاص الذي وفــي هــذا الســياق، يق
إلــى العمــل تنــاول مشــروب محّلــى فــي منتصــف الصبــاح. فــي المقابــل، مــن المهــم أن نأخــذ بعيــن 
االعتبــار أن هنــاك بعــض األطعمــة التــي يستحســن تجنــب اســتهاكها علــى الريــق تجنبــا لبعــض 

المشــاكل، مــن قبيــل عصــر الهضــم.
*المشروبات المحاة والغازية

وأوردت الصحيفــة أن الكثيــر مــن األشــخاص يعتقــدون أنــه يمكــن اســتهاك مشــروبات الصــودا 
فــي أي وقــت، ومــن المؤكــد أن العديــد منهــم يتناولــون هــذا المشــروب فــي أكثــر مــن مناســبة عنــد 

الشــعور بالجــوع، لكنهــا فــي الواقــع ليســت الخيــار األفضــل، خاصــة إذا كانــت المعــدة فارغــة.
وباإلضافــة إلــى التــورم، فهــي تنتــج أيضــا حرقــة، قــد تــؤدي، بحســب بعض الدراســات، إلــى اإلصابة 
بســرطان المــريء. لذلــك، يستحســن التفكيــر مرتيــن قبــل تنــاول هــذا النوع مــن المشــروبات صباحا.

*الموز والكمثرى
وأوردت الصحيفــة أنــه مــن الشــائع جــدا لــدى األشــخاص، الذيــن ال يحبّــذون كثيــرا تنــاول وجبــة 
ــد  ــا بع ــاد أشــخاص آخــرون تناوله ــا اعت ــوم. كم ــن الن ــور اســتيقاظهم م ــوزة ف ــوا م اإلفطــار، أن يتناول
ــا  ــة له ــذه الفاكه ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــن عل ــا. لك ــة أيض ــدة خاوي ــى مع ــن عل ــض التماري ــة بع ممارس
فوائــد عديــدة، بفضــل محتواهــا مــن البوتاســيوم، إال أن تناولهــا علــى معــدة فارغــة يجعــل امتصــاص 
هــذا النــوع مــن المغذيــات أســرع، ممــا يؤثــر علــى الجهــاز القلبــي الوعائــي. وبالنســبة للكمثــري، فهــو 
يحتــوي علــى أليــاف خامــة ويمكــن أن تتلــف األغشــية المخاطيــة وتســبب آالم فــي المعــدة. لذلــك، 
ــق الشــوفان أو  ــع دقي ــاح، م ــة فطــور الصب ــي وجب ــا ف ــي تناوله ــك ف ــة رغبت ــي حال ــا، ف يُنصــح بدمجه

الحبــوب األخــرى.
*الحلويات والمعجنات الصناعية

أضافــت الصحيفــة أنــه يستحســن أيضــا تجنــب اإلفــراط فــي هــذه األغذيــة بســبب مذاقهــا الحلــو، 
ويكمــن الســبب فــي أنــه بعــد االســتيقاظ مــن النــوم، يكــون البنكريــاس غيــر قــادر علــى إنتــاج الكميــة 
ــر  ــك، يعتب ــى ذل ــة إل ــة. باإلضاف ــدم الطبيعي ــتويات ال ــى مس ــاظ عل ــولين للحف ــن األنس ــة م الضروري

الســكر مــن األطعمــة الحمضيــة التــي يمكــن أن تغيــر التــوازن الحمضــي القلــوي.
إلــى جانــب ذلــك، مــن المؤكــد أنــك اســتيقظت فــي أكثــر مــن مناســبة وأنــت ترغــب فــي تنــاول 
ــن أن  ــة، يمك ــذه الحال ــي ه ــل. ف ــى العم ــاب إل ــل الذه ــوكوالتة قب ــي بالش ــة بالمي ــان أو قطع كرواس

تتســبب الخميــرة فــي تهيــج المعــدة ممــا يولــد آالمــا متكــررة.
*الزبادي

أوضحــت الصحيفــة أن الزبــادي ملــيء ببكتريــا حمــض اللبنيــك التــي لهــا فوائــد صحيــة كثيــرة، 
لكــن هــذا الحمــض اللبنــي يمكــن أن يصبــح غيــر فعــال فــي المعــدة الحمضيــة. لذلــك، فــإن أفضــل 
وقــت لتناولــه يكــون بعــد ســاعة أو ســاعتين مــن الوجبــة الغذائيــة، أي فــي شــكل وجبــة خفيفــة. عــاوة 
علــى ذلــك، فــإن منتجــات األلبــان، علــى الرغــم مــن أنهــا ال تســبب الكثيــر مــن الضــرر عنــد اســتهاكها 
علــى معــدة فارغــة، إال أنهــا ال تقــدم الكثيــر مــن الفوائــد. وإذا دخــل هــذا النــوع مــن المنتجــات الجســم 

علــى معــدة فارغــة، يقــع تدميــر البكتيريــا المفيــدة الموجــودة فيهــا بواســطة العصــارة الهضميــة.
*الحمضيات

أوضحــت الصحيفــة أن األحمــاض الموجــودة فــي ثمــار الحمضيــات يمكــن أن تســبب أيضــا حرقــة 
وكذلــك حساســية والتهــاب وحتــى القرحــة إذا وقــع تناولهــا علــى معــدة خاويــة.

*ما هو الفطور المثالي؟
ــع عــن  ــا، ســوف تتســاءل بالطب ــع األطعمــة التــي يجــب تجنبه ــى جمي بعــد تســليط الضــوء عل
ــن  ــد م ــتمنحك العدي ــي س ــمك والت ــى جس ــر عل ــن تؤث ــي ل ــة الت ــة المثالي ــور الصباحي ــة الفط وجب
ــي 20  ــة يجــب أن تغطــي حوال ــة الفطــور المثالي ــم أن وجب ــم أن تعل ــة، مــن المه ــي البداي ــد. ف الفوائ
أو 25 بالمئــة مــن احتياجــات الطاقــة اليوميــة، وفــي هــذه الحالــة، ســيكون البيــض والحبــوب والخبــز 
المحمــص أو الفاكهــة خيــارات جيــدة. مــن جهــة أخــرى، يوصــي الخبــراء بعــدم مغــادرة المنــزل بمعــدة 
خاويــة أو تنــاول قهــوة فقــط، كمــا ينصحــون أيضــا بشــرب كــوب مــن المــاء بمجــرد اســتيقاظك 

ــي. ــل الغذائ ــة التمثي لتنشــيط عملي
ــا إذا كان مــن  ــا عم ــا م ــد تســاءلت يوم ــت ق ــك، إذا كن ــى ذل ــة إل ــه، باإلضاف ــة بأن ــادت الصحيف وأف
األفضــل الذهــاب إلــى التدريــب بمعــدة فارغــة أو يجــب تنــاول شــئ مــا، فــإن العديــد مــن الدراســات 
تؤكــد أن تنــاول الكربوهيــدرات قبــل ممارســة أي نشــاط يســمح لــك بتحســين األداء البدنــي، علــى 
أن يكــون الطعــام ليــس ثقيــا جــدا علــى المعــدة ويمنحــك الطاقــة التــي تحتاجهــا فــي الوقــت ذاتــه.
وفــي الختــام، أشــارت الصحيفــة إلــى أنــه، إذا كنــت تفضــل التدريــب علــى معــدة فارغــة، كــن حــذرا مــن 

اإلغمــاء المحتمــل وحــاول تزويــد جســمك بالطاقــة التــي يحتاجهــا لمواصلــة العمــل بشــكل صحيــح.

االحد 12 ذو الحجة ، 1441 هـ ق 12 مرداد 1399 هـ ش، 2 آب 2020مالعدد )10460( السنة االربعون

االتحاد العالمي للتايكواندو: هادي بور يحتل 
المركز الخامس عالميا

فــي احــدث تصنيــف لاتحــاد الدولــي للتايكوانــدو اســتطاع الاعــب االيرانــي »ارميــن هــادي بــور« االحتفــاظ 
بالمركــز الخامــس عالميــا.

االيرانــي  االتحــاد  وافــاد 
ــدث  ــي اح ــه وف ــدو ان للتكايوان
الدولــي  لاتحــاد  تصنيــف 
ــدو اســتطاع الاعــب  للتايكوان
االيرانــي »ارميــن هــادي بــور« 
ــة التأهــل  ــى بطاق الحاصــل عل
ــاظ  ــو2020 االحتف ــاد طوكي اللمبي
بالمركــز الخامــس عالميــا فــي 
الــوزن – 58 كغــم بحصولــه 

علــى 270.38 نقطــة.
وكان قــد تــم  انتخــاب العــب التايكوانــدو االيرانــي »ارميــن هــادي بــور« كأفضــل رياضــي فــي العقــد 

األخيــر مــن بيــن طلبــة الجامعــات مــن قبــل االتحــاد الدولــي للرياضــة الجامعيــة.

إيران أّول آسيا وسادس العالم بكرة الصاالت
ايــران  منتخــب  حافــظ 
علــى  الصــاالت  قــدم  لكــرة 
تصنيفــه الســابق، عنــد المركــز 
الســادس عالميــا واالول آســيويا 
ــهر  ــد لش ــف الجدي ــي التصني ف

.2020 تمــوز  يوليــو/ 
ايــران  منتخــب  وحصــل 
يوليو/تمــوز  تصنيــف  فــي 
ليظــل  نقــاط،   1603 علــى 
المنتخــب االســيوي الوحيــد 

واالرجنتيــن. اســبانيا  تليهــا  البرازيــل،  تتصــدره  الــذي  االوائــل  العشــرة  ترتيــب  فــي 
آسيويا تلي ايران في الترتيب اليابان بـ 1368 نقطة وتايلند 1325 ) 16و17 عالميا(.

تشافي يعلن تعافيه من فيروس كورونا
أعلــن االســباني تشــافي هرنانديــز مــدرب نــادي الســد ثالــث الــدوري القطــري لكــرة القــدم تعافيــه مــن 
اإلصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد، حيــث قــاد أول تدريــب للفريــق مســاء األربعــاء اســتعدادًا للقــاء األهلــي 
يــوم غــد االثنيــن فــي المرحلــة 

التاســعة عشــرة.
عبــر  تشــافي  وكتــب 
إنســتغرام:  علــى  حســابه 
جميــع  علــى  جزيــًا  شــكرًا 
التــي  االهتمــام  رســائل 
األيــام.  هــذه  خــال  تلقيتهــا 
أننــي  أشــارككم  أن  أريــد 
ــزل  ــى المن ــدت إل ــت وع تعافي
الســد. وفريــق  عائلتــي  مــع 

وأرفق تشافي هذا اإلعان بصورتين مع أوالده وصورتين من الحصة التدريبية للسد.
وأكــد الموقــع الرســمي للســد عــودة تشــافي إلــى مهامــه وقــال: واصــل الفريــق االول، تدريباتــه االربعــاء 
علــى الملعــب الفرعــي بالنــادي، اســتعدادًا لمبــاراة االهلــي، وشــهد مــران األربعــاء عــودة المــدرب تشــافي 

هرنانديــز بعــد شــفائه مــن إصابــة فيــروس كورونــا )كوفيــد19(، والتــي تعــرض لهــا منــذ حوالــي 14 يومــًا.
وأضــاف: حــرص الجميــع داخــل الفريــق علــى الترحيــب بالمديــر الفنــي، الســيما والفريــق مقبــل علــى 
ــا إلــى صفــوف  ــة، ورحــب أيضــًا أعضــاء الفريــق بعــودة رودريغــو تبات ــة المقبل تحديــات قويــة خــال المرحل

الفريــق بعــد انتهــاء عقــده مــع ناديــه الســابق الريــان، والــذي انضــم للســد بعقــد لمــدة موســم.
وكان تشــافي أعلــن منــذ أيــام أنــه لــن يتواجــد مــع الفريــق فــي مباراتــه أمــام الخــور يــوم الســبت الماضــي ضمــن 
المرحلــة الثامنــة عشــرة، إلصابتــه بفيــروس كورونــا، وقــال فــي تصريحــات: لحســن الحــظ أشــعر أننــي بخيــر لكنــي 

ســأبقى فــي منزلــي حتــى يحصــل علــى التصريــح مــن جديــد للعــودة إلــى روتيــن حياتــي اليومــي والعمــل.

تدابير صارمة في دوري أبطال أوروبا 
بسبب الكورونا

يســعى االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم »يويفــا« لتطبيــق تدابيــر صحيــة إجباريــة لمواجهــة فيــروس كورونــا 
ومنــع تفشــيه بيــن األنديــة المختلفــة، مــع اقتــراب منافســات دوري أبطــال أوروبــا، مطلــع الشــهر القــادم.

تعييــن  »يويفــا«  وقــرر 
مســؤول طبــي عــن اختبــارات 
كورونــا لــكل فريــق، مــع إقامــة 
قبــل 48  اختبــارات لاعبيــن 
إلــى  رحلتهــم،  مــن  ســاعة 
جانــب تواجــد طبيــب مســؤول 
عــن النظافــة فــي الماعــب.
تقــام  أن  المقــرر  ومــن 
ليــغ«  »التشــامبيونز  منافســات 
فــي مدينــة لشــبونة البرتغاليــة، 
علــى أن تســتضيف مدينــة كولــن 
األلمانيــة منافســات الــدوري األوروبــي، وســتقام مباريــات إيــاب ثمــن النهائــي فــي بلــدان الفــرق بصــورة تقليديــة.
ــد مــن  ــد التأك ــا، إال بع ــال وألماني ــى البرتغ ــة إل ــى بادهــم، بمجــرد وصــول األندي ــودة إل ــن الع ــن يتســن لاعبي ول
خلوهــم تمامــا مــن فيــروس »كوفيــد-19«، كمــا ســيتم قيــاس درجــات حــرارة الاعبيــن بصــورة دوريــة قبــل المباريــات.

وســيتم تقســيم الملعــب ككل إلــى 4 مناطــق لضمــان التباعــد االجتماعــي، وســيجري عقــد المؤتمــرات 
الصحفيــة للمدربيــن والاعبيــن عبــر اإلنترنــت، ولــن يســمح بوجــود كاميــرات فــي غــرف خلــع المابــس.

وســتفصل 10 دقائــق بيــن وصــول كل فريــق واآلخــر للحفــاظ علــى المســافات والتباعــد االجتماعــي، مــع 
ضــرورة ارتــداء األقنعــة لــكل مــن علــى دكــة البــدالء وخــارج أرض الملعــب بشــكل عــام.

الوقت اإلضافي ينقذ روكتس أمام مافريكس
ــدة،  ــرة مرت ــى 11 ك ــتحوذ عل ــة، واس ــتبروك 31 نقط ــل وس ــاف راس ــة، وأض ــاردن 49 نقط ــس ه ــجل جيم س

روكتــس  هيوســتون  ليحــول 
إلــى  نقطــة،   14 بفــارق  تأخــره 
داالس  علــى   149-153 الفــوز 
ــي  ــت إضاف ــد وق ــس بع مافريك
الســلة  كــرة  دوري  فــي 
األمريكــي للمحترفيــن، الليلــة 

لماضيــة. ا
وحقــق لــوكا دونتشــيتش، 
3 أرقــام مزدوجــة للمــرة 15 فــي 
 28 ســجل  أن  بعــد  الــدوري، 

ــرات حاســمة لمافريكــس. ــدم 10 تمري ــدة، وق ــرة مرت ــى 13 ك نقطــة، واســتحوذ عل
وأحرز كريستابس بورزينجيس 39 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة لصالح مافريكس.

رسميا.. تحديد مصير بطولة أمريكا 
المفتوحة للتنس

أكــد مســؤولو االتحــاد األمريكــي للتنــس، الجمعــة، أن بطولــة أمريــكا المفتوحــة )فاشــينج ميــدوز( إحــدى 
ــات  ــا، رغــم اســتمرار أزمــة تفشــي اإلصاب بطــوالت »جرانــد ســام« األربعــة الكبــرى ســتقام كمــا هــو مقــرر له

بفيــروس »كورونــا« المســتجد.
تنطلــق  أن  المقــرر  ومــن 
فعاليــات نســخة هــذا العــام مــن 
البطولــة فــي 31 آب/أغســطس 
ــبب  ــا بس ــد تأجيله ــل، بع المقب

ــا«. ــة »كورون أزم
األمريكــي  االتحــاد  وذكــر 
الســامة  بــأن  »نثــق  للتنــس: 
والصحــة ســتكون مضمونــة لجميــع 

البطولــة«. فــي  المشــاركين 
البطولــة  فعاليــات  وتقــام 

بــدون حضــور جماهيــري، ضمــن اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة المطبقــة، لتجنــب مزيــد مــن االنتشــار لوبــاء كورونــا.
وفــي ظــل اســتمرار أزمــة »كورونــا« بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، أعــرب بعــض الاعبيــن والاعبــات 

عــن تحفظهــم علــى إقامــة البطولــة فــي ذلــك التوقيــت.

رئيس ريسنج بوينت يطالب بتشديد قيود 
كورونا في فورموال 1

قــال أوتمــار ســافناور رئيــس فريــق ريســنج بوينــت إن فــرق فورمــوال 1 ربمــا تحتــاج إلــى تشــديد القيــود علــى ســائقيها 
طيلــة الموســم بعــد إصابــة ســيرجيو بيريــز بفيــروس كورونــا عقــب رحلــة قــام بهــا الســائق المكســيكي إلــى بــاده.

وســيغيب بيريــز عــن ســباق جائــزة بريطانيــا الكبــرى يــوم األحــد وربمــا يســتمر غيابــه فــي ســباق جائزة 
االحتفــال الســنوي رقــم 70 وهــو الســباق الخامــس هــذا الموســم والــذي يقــام علــى حلبــة سيلفرســتون 
ــد أن  ــي بع ــي األســبوع التال ف
أصبــح أول ســائق فــي فورمــوال 
إصابتــه  الفحــوص  تثبــت   1

ــروس ســريع االنتشــار. بالفي
وفــي رســالة مصــورة عبــر 
تويتــر قــال بيريــز إنــه اســتقل 
إلــى  متوجهــا  خاصــة  طائــرة 
لزيــارة  المكســيك  بــاده 
بعــد  يوميــن  لمــدة  والدتــه 

لحــادث. تعرضهــا 
وأضــاف بيريــز )30 عامــا( »بمجــرد مغادرتــه المستشــفى تمكنــت مــن لقائهــا ثــم عــدت إلــى أوروبــا بعــد 
ذلــك. بنفــس الطريقــة مــع تطبيــق كافــة اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة. وانتقلــت العــدوى إلــى ال أعــرف 

مــن أيــن. لــم تظهــر أي أعــراض علــي«.
وردا علــى ســؤال إذا مــا كانــت إجــراءات الوقايــة مــن وبــاء كوفيــد-19 تحتــاج إلــى لوائــح أكثــر صرامــة قــال 

ســافناور إنهــا تحتــاج إلــى إعــادة نظــر.
وأضــاف »ربمــا نحتــاج إلــى إعــادة نظــر فــي اللوائــح الحاليــة مــن أجــل إبــاغ الســائقين بضــرورة اتبــاع 

اإلجــراءات الوقائيــة طيلــة الموســم«.
وتابع »ال أدري كيف نفعل ذلك لكن المسؤولية تقع على عاتق االتحاد الدولي للسيارات إلعادة النظر في المسألة«.

ــة  ــح قابل ــال المســؤولون إن هــذه اللوائ ــرة. ق ــر مــن م ــا أكث ــرأت البروتوكــوالت المعمــول به وأكمــل »ق
ــى آخــر وأدعوهــم لتغييرهــا«. ــن إل ــر مــن حي للتغيي

وســيقود األلمانــي نيكــو هولكنبــرج لفريــق ريســنج بوينــت فــي ســباق جائــزة بريطانيــا الكبــرى يــوم 
األحــد بديــا للمكســيكي بيريــز.

سان جيرمان يتوج بكأس الرابطة ويحقق الثالثية
تــوج باريــس ســان جيرمــان، الجمعــة، بلقــب كأس الرابطــة الفرنســية، بعــد الفــوز علــى ليــون )5-6( 

ــز الشــباك. ــاة شــديدة اســتمرت 4 أشــواط دون أن تهت بــركات الترجيــح، بعــد معان
الباريســي  العمــاق  وتــوج 
فــي  التاســعة  للمــرة  باللقــب 
فــي  نجاحــه  بفضــل  تاريخــه، 
ــت  ــركات الس ــع ال ــجيل جمي تس

العبــوه. ســددها  التــي 
وفيراتــي  ماريــا،  دي  وتمكــن 
ــار  ــرا ونيم ــر هيري ــس وأندي وباريدي
ــس،  ــن التســجيل لباري وســارابيا م
كل  ليــون  لفريــق  ســجل  بينمــا 
إيكامبــي  وتوكــو  أندرســون  مــن 

األخيــرة. الركلــة  تــراوري  برترانــد  وأضــاع  وعــوار،  ومينديــس  وكاكيريــت 
بهــذا، يفــوز ســان جيرمــان بالثاثيــة المحليــة للموســم الجــاري، ويحقــق العامــة الكاملــة بالفــوز 

بــكأس فرنســا، والــدوري الفرنســي.

رسميا.. إيموبيلي يتوج بالحذاء الذهبي
ضمــن تشــيرو إيموبيلــي، مهاجــم التســيو، التتويــج بجائزتــي هــداف الــدوري اإليطالــي والحــذاء 

الذهبــي األوروبــي لموســم 2020-2019.
الدولــي اإليطالــي يتصــدر الســباقين برصيــد 35 هدفــا، قبــل خــوض آخــر جــوالت الكالتشــيو، متقدمًــا 

علــى البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو، نجــم يوفنتــوس، بفــارق 4 أهــداف.
ورفــع رونالــدو رايــة االستســام فــي الســباقين، بعدمــا اســتبعده مدربــه ماوريســيو ســاري مــن قائمــة 

الفريــق، فــي مباراتــه األخيــرة ضــد رومــا.
وبذلــك، لــن يكــون هنــاك أي تهديــد علــى إيموبيلــي، الــذي ضمــن التتويــج بالحــذاء الذهبــي، الــذي يُمنــح لهــداف 

الدوريــات األوروبيــة، بعــد تجــاوزه البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي، نجــم بايــرن ميونــخ، بفــارق هــدف وحيــد.
ولــن يكــون هنــاك أي خطــر علــى المهاجــم اإليطالــي مــن أي العــب آخــر، بعدمــا انتهــى موســم كافــة 

منافســيه علــى الحــذاء الذهبــي، النتهــاء باقــي الدوريــات األوروبيــة الكبــرى فــي يوليو/تمــوز الماضــي.


