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دراسة جديدة: رياضة التأمل قد تؤدي 
إلى تفاقم االكتئاب والقلق

ــا عكســيا إذا كان الشــخص  ــون مفعوله ــد يك ــل ق ــن أن رياضــة التأم ــدة ع كشــفت دراســة جدي
ــة. ــم الحال ــن أن تتفاق ــن الممك ــه م ــث إن ــق، حي ــاب أو القل ــا باالكتئ مصاب

وقــال موقــع "نيــو ســاينس": "عــادة مــا ينظــر النــاس إلــى أن التأمــل مــن المســكنات الطبيعيــة 
ــة أســوأ". للتوتــر، ولكــن انتبــه؛ فبعــض النــاس قــد تجعلهــم فــي بعــض األحيــان بحال

ــر  ــر الســلبي غي ــن التأثي ــل، م ــن أصــل 12 شــخصا ممــن يمارســون التأم ــي نحــو واحــد م ويعان
فيــه،  المرغــوب 
يتفاقــم  مــا  وعــادة 
أو  االكتئــاب  فــي 
حتــى  أو  القلــق، 
فــي الحــاالت التــي 
مــرة  ألول  تكــون 
للمراجعــات  وفقــا 
لألدلــة. المنهجيــة 
ميغيــل  ويقــول 
جامعــة  مــن  فاريــاس 
كوفنتــري فــي المملكــة 
أحــد  وهــو  المتحــدة، 

الباحثيــن "بالنســبة لمعظــم النــاس، فــإن التأمــل يســير بشــكل جيــد، لكنــه بــا شــك عمــل مبالــغ فيــه".
ــاس  ــز الن ــث يرك ــي، حي ــل الواع ــو التأم ــيوعا ه ــا ش ــن أكثره ــل، ولك ــواع التأم ــن أن ــد م ــاك العدي وهن
ــى أفكارهــم ومشــاعرهم أو أحاسيســهم  ــا عل ــز إم ــى التركي ــة إل ــة، باإلضاف ــى اللحظــة الحالي انتباههــم عل
الخارجيــة. ويوصــى بــه مــن قبــل العديــد مــن هيئــات الخدمــات الصحيــة الوطنيــة فــي المملكــة المتحــدة؛ 
كطريقــة للحــد مــن انتكاســات االكتئــاب لــدى بعــض األشــخاص الذيــن عانــوا مــن هــذه الحالــة عــدة مــرات.

وقــد ينبــع الحمــاس للتأمــل جزئيــا مــن الوعــي المتزايــد باآلثــار الجانبيــة ألدويــة مضــادات 
االكتئــاب والصعوبــات، التــي يبلــغ عنهــا بعــض األشــخاص عنــد التوقــف عــن تناولهــا.

وكانــت هنــاك بعــض التقاريــر عــن األشــخاص الذيــن عانــوا مــن صحــة نفســية أســوأ بعــد التأمــل، 
ولكــن مــن غيــر الواضــح عــدد المــرات التــي حــدث لهــم فيهــا ذلــك.

وبحــث فريــق فاريــاس فــي المجــات الطبيــة ووجــدوا 55 دراســة ذات صلــة، وتوصلــوا إلــى مــدى 
انتشــار األشــخاص الذيــن عانــوا مــن أضــرار ســلبية، ومــع حســاب متوســط المعــدل لحجــم الدراســة، 

وجــدوا أن حوالــي 8 % مــن األشــخاص الذيــن حاولــوا التأمــل عانــوا مــن تأثيــر غيــر مرغــوب فيــه.
ويقــول فاريــاس: "لقــد عانــى النــاس مــن زيــادة القلــق إلــى نوبــات الهلــع"، ووجــدوا أيضــا حــاالت 
ذهــان وأفــكارا انتحاريــة؛ حتــى إن رقــم 8 % قــد يكــون أقــل مــن الواقــع، حيــث إن العديــد مــن دراســات 
التأمــل تســجل فقــط اآلثــار الســلبية الخطيــرة، وأحيانــا ال تســجلها علــى اإلطــاق بحســب فاريــاس.
ــس،  ــم النف ــة لعل ــة البريطاني ــو الجمعي ــس وعض ــم النف ــة عل ــباركس، أخصائي ــي س ــول كات وتق
إن هــذا الرقــم كان يمكــن أن يدفعــه أشــخاص حاولــوا التأمــل بســبب القلــق أو االكتئــاب غيــر 
التركيــز  وإعــادة  االســترخاء  علــى  النــاس  لمســاعدة  التأمــل  وضــع  "تــم  وتقــول:  المشــخصين، 

وجســديا". عقليــا  ومســاعدتهم 
لكــن فــي بعــض األحيــان، عندمــا يحــاول النــاس االحتفــاظ بأفكارهــم يمكــن للعقــل أن "يتمــرد"، 
وتضيــف؛ "إنهــا بمنزلــة رد فعــل عنيــف لمحاولــة الســيطرة علــى العقــل، وهــذا يــؤدي إلــى نوبــة مــن 

القلــق أو االكتئــاب".
وتشــير إلــى أن هــذا ال يعنــي أنــه يجــب علــى النــاس التوقــف عــن تجربــة أســلوب التأمــل، ولكــن 
بــدال مــن ذلــك عليهــم أن يختــاروا جلســات التأمــل اإلرشــادية، عــن طريــق مرشــد أو مــدرس، وهــو مــا 
تعتقــد أنــه أكثــر أمانــا. وتقــول: "يمكــن أن تمنــع هــذه الدراســة األشــخاص مــن المشــاركة فــي أشــياء 

ال تكــون فــي ســياقها الصحيــح".
وكانــت الدكتــورة بــوال واتكينــز، أخصائيــة علــم النفــس المعرفــي والســلوكي، قــد قالــت بــأن خلــوات 
التأمــل المكثفــة هــي المــكان األكثــر شــيوعأ لحــدوث مثــل هــذه التأثيــرات، التــي وصفتهــا بأنهــا "معســكر 

تدريــب نفســي" ألولئــك الذيــن يحضــرون إليهــا وهــم يعانــون لســنوات مــن المشــاعر المكبوتــة.
ــق العواطــف  ــن أن يطل ــا يمك ــر منه ــة، فالكثي ــة نعم ــل المكثف ــوات التأم ــت: "ليســت كل خل وقال
والذكريــات المحظــورة أو المكبوتــة.. وحتــى فــي تأماتنــا اليوميــة، فــإن المشــهد الداخلــي لمــا يحــدث 

فــي أذهاننــا وأجســادنا يتغيــر دائمــا".
وتقتــرح أنــه إذا كان شــخص يعانــي مــن أي أعــرض للهــوس، فــا يجــب عليــه التأمــل أو الذهــاب 

إلــى معســكرات التأمــل دون الحصــول علــى مســاعدة شــخص مؤهــل.
وقــال الموقــع؛ إن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الذهــان أو الفصــام هــم مــن أكبــر مخــاوف 

الخبــراء، حيــث يمكــن أن تتفاقــم الهلوســة واألوهــام لديهــم ألنهــا "أحــداث عقليــة".
وتقــول واتكينــز إنــه عندمــا نتأمــل، تنشــأ جميــع أنــواع األحــداث العقليــة، نراقــب هــذه األحــداث 
وننتبــه إليهــا بشــكل مباشــر، وإذا كانــت قادمــة مــن مــكان مــرض عقلــي، فهنــاك خطــر كبيــر مــن أن 

تدفــع هــذه األفــكار الشــخص إلــى المزيــد منهــا.
وتوصــي النــاس بتحديــد مــا يريــدون تحقيقــه مــن خــال جلســات التأمــل، حتــى يتمكنــوا مــن 

إيجــاد أســلوب يناســبهم، وتؤكــد أن التأمــل ليــس بديــا للعــاج الحقيقــي.
وتأمــل واتكينــز بــأن تكــون هــذه التقاريــر ال تشــكل أي مخــاوف لــدى النــاس. وتقــول: 
ــدوء،  ــى االســترخاء واله ــة ويســاعدنا عل ــدا للغاي ــل مفي ــر التأم ــاس، يعتب ــة الن "بالنســبة لغالبي
ويزيــد مــن تدفــق الــدم إلــى الفــص الجبهــي، ويســاعد فــي تنميــة التعاطــف والعاطفــة 

ومجموعــة مــن الفوائــد الشــخصية".
وتوضــح: "ال ينبغــي أن يشــعر النــاس بالخــوف والتوتــر، التأمــل شــيء عظيــم، لكــن يحتــاج 

النــاس فقــط أن يكونــوا علــى درايــة بهــذه المعلومــات".

السمنة والنوم.. إليك نتائج أحدث دراسة طبية
يــردد خبــراء الصحــة مقولــة شــهيرة تتعلــق بالحصــول علــى حيــاة صحيــة أفضــل، وعناصــر هــذه 
ــة، مــا  ــة ثاثــة: الرياضــة والطعــام والنــوم. لكــن فــي حــال اختــال الجــزء الثالــث مــن المعادل المعادل

الــذي يحــدث؟
ــدد  ــة ع ــن، إن قل ــة، االثني ــي إن إن" األميركي ــبكة "س ــرتها ش ــدة، نش ــة جدي ــة علمي ــول دراس تق
ســاعات النــوم أو حــدوث اضطرابــات فــي النــوم يفقــد الشــخص القــدرة علــى التحكــم فــي شــهيته.
وتضيــف الدراســة أن هــذا األمــر يضــع الشــخص فــي مواجهــة المشــكات الصحيــة كافــة، ال ســيما 

الســمنة وأمــراض القلــب وارتفــاع ضغــط الــدم والســكري مــن النــوع الثانــي.
وتابــع الباحثــون الذيــن نشــروا دراســتهم فــي دوريــة "غامــا" الطبيــة، نوعيــة النــوم لنحــو 12 ألــف 
شــخص لمــدة عاميــن كامليــن، وربطوهــا بمؤشــر كتلــة الجســم )بــي إم إي(، وهــي صيغــة يســتخدمها 

العلمــاء لتقييــم الــوزن الطبيعــي لإلنســان.
ووجــدت الدراســة أن األشــخاص الذيــن يزيــد مؤشــر كتلــة الجســم لديهــم عــن 30 نقطــة 
ــوم عندهــم أقصــر مــن الطبيعــي، فضــا عــن وجــود أنمــاط  )مســتوى الســمنة(، يكــون متوســط الن

ــم. ــوم لديه ــن الن ــرة م متغي
وأظهــرت الدراســة أن هــؤالء األشــخاص ينامــون 15 دقيقــة أقــل مقارنــة مــع نظرائهــم األقــل وزنــا. 
وذكــر مؤلفــو الدراســة أن النتائــج توفــر مزيــدا مــن الدالئــل التــي تؤكــد ارتبــاط النــوم بالــوزن والصحــة 

العامــة للشــخص.
وقــال اختصاصــي النــوم فــي جامعــة جنــوب كاليفورنيــا الــذي لــم يشــارك فــي الدراســة، إن 
نتائــج هــذه الدراســة أيــدت األبحــاث الســابقة، ولــم تكــن مفاجئــة، مــع الحاجــة إلــى إجــراء مزيــد مــن 

الدراســات فــي هــذا المجــال.
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دوري ابطال آسيا..

»شهر خودرو« يخسر امام شباب 
االهلي االماراتي

خســر »شــهر خــودرو« امــام شــباب األهلــي اإلماراتــي 1-0 فــي المبــاراة التــي جــرت بينهمــا مســاء يــوم 
االثنيــن فــي الدوحــة، ضمــن الجولــة الثالثــة مــن منافســات المجموعــة الثانيــة لــدور المجموعــات بــدوري 

أبطــال آســيا لكــرة القــدم.
وحصــل شــباب األهلــي علــى 3 نقــاط 
فــي  الثالــث  مركــزه  علــى  بهــا  حافــظ 
رصيــد  بقــي  فيمــا  الثانيــة،  المجموعــة 
شــهر خــودرو خاليــا مــن النقــاط، وســيلتقي 
ــل،  ــس المقب ــوم الخمي ــان مجــددا ي الفريق

ضمــن الجولــة الرابعــة ألبطــال آســيا.
للفريــق  الفــوز  هــدف  ســجل 
االماراتــي حــارب عبــد اهلل ســهيل، فــي 

المبــاراة. مــن   75 الدقيقــة 
وحــاول »شــهر خــودرو« العــودة إلــى اللقــاء فــي الدقائــق األخيــرة، ولــم يحالفــه الحــظ حيــث تصــدت العارضــة 
لرأســية العبــه اميــن قاســمي نجــاد فــي الوقــت بــدل الضائــع للمبــاراة، التــي انتهــت لمصلحــة الفريــق اإلماراتــي.
وفــي المجموعــة ذاتهــا فــاز الهــال الســعودي علــى باختاكــور االوزبكــي 2-1 رافعــا رصيــده الــى 9 نقــاط 

فــي صــدارة المجموعــة فيمــا تجمــد رصيــد باختاكــور عنــد 6 نقــاط فــي المركــز الثانــي.
وفــي المجموعــة االولــى فــاز االهلــي الســعودي علــى الشــرطة العراقــي 1-0 رافعــا رصيــده الــى 6 نقــاط فــي 
ــل  ــا يحت ــر فيم ــث واالخي ــز الثال ــي المرك ــد نقطــة واحــدة ف ــد الشــرطة عن ــد رصي ــا تجم ــة فيم صــدارة المجموع
اســتقال طهــران المركــز الثانــي برصيــد نقطــة واحــدة ايضــا وكان مــن المفتــرض ان يلعــب مــع الوحــدة االماراتــي 
مســاء يــوم االثنيــن ايضــا اال ان اللجنــة الفرعيــة لفيــروس كورونــا فــي دوري أبطــال آســيا لمنطقــة الغــرب، اعتبــرت 

فريــق الوحــدة منســحبا مــن البطولــة، بعــد إخفاقــه فــي الســفر إلــى العاصمــة القطريــة الدوحــة.

تزامنا مع ذكرى تحطيمه لالرقام القياسية..

وضع اسم البطل الراحل »سيامند رحمان« 
على صالة رفع اثقال

14 ايلــول/ ســبتمبر هــو يــوم خــاص للرياضــة البارالمبيــة، وهــو اليــوم الــذي أثــار فيــه الربــاع العبقــري الراحــل 
»ســيامند رحمــان« خــال منافســات رفــع االثقــال العالميــة لــذوي االعاقــة فــي أولمبيــاد ريــو 2016، االبتهــاج لــدى 
آالف المتفرجيــن البرازيلييــن؛ محطمــا 

االرقــام القياســية واحــدة تلــو االخــرى.
ويخطــط مســؤولو اللجنــة البارالمبيــة 
والمعاقيــن،  المضحيــن  واتحــاد  الوطنيــة 
»ســيامند  الراحــل  البطــل  اســم  لوضــع 
رحمــان« علــى صالــة رفــع االثقــال لهــذه 
اللجنــة، تزامنــا مــع ذكــرى تحطيــم الراحــل 
االرقــام القياســية فــي أولمبيــاد ريــو 2016، 
وهــي القاعــة التــي تحمــل ذكريــات كثيــرة 

حــول تدريبــات رحمــان وجهــوده.
وفــاز رحمــان خــال دورة االلعــاب البارالمبيــة فــي ريــو 2016 بالميداليــة الذهبيــة البارالمبيــة رافعــا العلــم 

الوطنــي عاليــا، ومحطمــا الرقــم القياســي فــي رفــع االثقــال للــوزن الثقيــل للمعاقيــن برفعــه 310 كــغ.
وكانــت قاعــة »ريــو ســنتر« فــي البرازيــل مكتظــة بالمتفرجيــن الذيــن هتفــوا باســم ايــران و«رحمــان 
ســيامند«، وكان االمــل الوحيــد لخصــم رحمــان المصــري فــي ان يعلــن الحــكام بــان رفعــة الربــاع االيرانــي 
كانــت خاطئــة، لكنــه رفــع بســهولة 270 كغــم وفــاز بالميداليــة الذهبيــة بفــارق يزيــد عــن 30 كــغ. ولــم يكــن 
هــذا نهايــة االمــر الن رحمــان حطــم الرقــم القياســي ثاثــة مــرات اخــرى حيــث رفــع 300 كــغ للمــرة الثانيــة و 

305 كــغ للمــرة الثالثــة كمــا رفــع 310 كلــغ كرقــم قياســي غيررســمي لــه.
وبذلك، تمكن الرباع الراحل من تحطيم الرقم القياسي العالمي لثاثة مرات في هذا الوزن.

ــد المضيــف التحيــة عليــه تكريمــا  وعنــد منحــه الذهبيــة، ألقــى المســؤول العســكري الكبيــر فــي البل
ــام القياســية. ــاره كأفضــل رياضــي بارالمبــي فــي عــام 2017 بســبب تســجيل هــذه االرق لجهــوده وتــم اختي العبو تايكوندو من 78 دولة بالعالم يتنافسون في بطولة 

طهران االفتراضية للبومسي
أعلــن أميــن هيئــة التايكونــدو فــي طهــران، مســعود لشــكري، عــن تقييــم مقاطــع الفيديــو المقدمــة مــن ألــف و300 

رياضــي إيرانــي وأجنبــي مــن 78 دولــة الــى 
ــة  ــة طهــران االفتراضي ــى لبطول ــدورة األول ال

للتايكونــدو فــي صنــف »البومســي«.
تقييــم  ان  لشــكري،  وأضــاف 
فــي  المتفوقيــن  وتســمية  المشــاركين 
هــذه المســابقة تــم خــال يــوم واحــد )13 
حكمــا.  45 بمشــاركة  ســبتمبر(  أيلــول/ 

القســم  فــي  شــارك  وأضــاف: 
 9 علــى  وحصلنــا  العبــة،   600 النســائي 
ميداليــات ذهبيــة و 10 فضيــة و 12 برونزيــة.

وتابــع أميــن هيئــة التايكونــدو فــي طهــران، ان هــذا الحــدث الرياضــي أقيــم فــي الفئــات العمريــة دون الـــ 
12 ســنة، و12 إلــى 14 ســنة، و 15 إلــى 17 ســنة، و18 إلــى 30 ســنة، و31 إلــى 40 ســنة، و41 إلــى 50 ســنة، و51 إلــى 

60 ســنة، و 61 إلــى 65 فــي صنفــي البومســي الجماعــي والفــردي.

ضربة البداية تبشر تشيلسي بحلم غائب

دورتموند يفترس دويسبورج بخماسية 
في كأس ألمانيا

احتــاج القائــد ماركــو رويــس إلــى ثــاث ثــوان ولمســتين فقــط، ليحــرز هدفــا خــال الفــوز الســاحق لفريقــه 
مضيفــه  علــى  دورتمونــد،  بوروســيا 
اإلثنيــن  يــوم  صفــر   /5 دويســبورج 
الماضــي فــي الــدور األول لــكأس ألمانيــا.

وبعــد مشــاركته مــن علــى مقاعــد 
نفــذ  الثانــي،  الشــوط  فــي  البــدالء 
رويــس العائــد مــن فتــرة غيــاب طويلــة، 
ضربــة حــرة بشــكل رائــع معلنــا عــن 

الهــدف الخامــس لدورتمونــد.
وافتتــح جــادون سانشــو التســجيل 
ثــم   14 الدقيقــة  فــي  مــن ضربــة جــزاء 
أضــاف الوافــد الجديــد جــودي بلينجهــام الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 30 فــي أول مشــاركة رســمية لــه مــع الفريــق.

وســجل البلجيكــي ثورجــان هــازارد الهــدف الثالــث فــي الدقيقــة 39 وتبعــه جيوفانــي ريينــا بتســجيل 
الهــدف الرابــع قبــل أن يختتــم رويــس التســجيل.

برشلونة يوضح حقيقة االتفاق مع ديباي
أوضــح نــادي برشــلونة، أمــس الثاثــاء، حقيقــة االتفــاق علــى ضــم الهولنــدي ممفيــس ديبــاي، مهاجــم 

ليــون، خــال الموســم الجديــد.
وكانــت صحيفــة »دي تيليجــراف« 
الهولنديــة، قالــت باألمــس إن برشــلونة 
لديــه اتفــاق بالفعــل لضــم ديبــاي ويأمــل 
األســبوع،  هــذا  الصفقــة  إعــان  فــي 
نظيــر 25 مليــون يــورو، باإلضافــة إلــى 5 

ــة. ــرات إضافي ــن أخــرى كمتغي مايي
وأضافــت: »مــن المفتــرض أن يصــل 
ديبــاي لبرشــلونة خــال األيــام القليلــة 
المقبلــة، وســيتم تقديمــه فــي كامــب 
ــدي«. ــه بالمنتخــب الهولن ــرة عمل ــدًا مــن فت ــه جي ــذي يعرف ــد كومــان وال ــو، وينضــم لمشــروع المــدرب رونال ن

ووفًقــا لصحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« اإلســبانية، فــإن مصــادر مــن برشــلونة أكــدت عــدم وجــود أي اتفــاق 
مــع ديبــاي أو ليــون حــول الصفقــة حتــى اآلن.

ــا مــن حســابات برشــلونة، ألن  ــاي نهائيً وأشــارت المصــادر إلــى أن هــذا األمــر ال يعنــي اســتبعاد ديب
الاعــب يثيــر إعجــاب كومــان كثيــرًا.

فرق سباق فرنسا للدراجات خالية من كورونا
ــرق الـــ 22 ســتبدأ  ــاء أن كل الف ــي للدراجــات أمــس الثاث ــن المنظمــون واالتحــاد الدول  أعل
المرحلــة 16 مــن ســباق فرنســا للدراجــات بعدمــا جــاءت نتائــج المتســابقين وكل العامليــن 

ــلبية. ــرق س بالف
وســبق أن أعلنــت ســلطات الصحــة الفرنســية ومنظمــة أمــوري ســبورت، المســؤولة عــن تنظيــم 
الســباق، أنــه يجــب إصابــة شــخصين مــن فريــق واحــد، ســواء مــن المتســابقين أو العامليــن، بالفيــروس 

ــق بالكامــل. ــل اســتبعاد الفري قب

نقل بطولة العالم للزالجات الجماعية 
والصدرية إلى ألمانيا

ــرج  ــة ألتنب ــاء أن مدين ــة أمــس الثاث ــات الصدري ــة والزالج ــات الجماعي ــي للزالج ــن االتحــاد الدول أعل
األلمانيــة ســتحتضن بطولــة العالــم للزالجــات الجماعيــة والصدريــة 2021 بــدال مــن بلــدة ليــك باســيد فــي 

الواليــات المتحــدة.
ــن  ــر/ شــباط 2021، لك ــن 5 و15 فبراي ــات المتحــدة بي ــي الوالي ــة ف ــام البطول ــرض أن تق ــن المفت وكان م

ظــل  فــي  ألمانيــا  إلــى  نقلهــا  تقــرر 
قيــود الســفر ومــن أجــل ضمــان صحــة 
أكبــر  بشــكل  المشــاركين  وســامة 
كورونــا  فيــروس  جائحــة  ظــل  فــي 

.)19 )كوفيــد  المســتجد 
ــن  ــه دروســوانج األمي ــت هايك وقال
يكــن  »لــم  الدولــي:  لاتحــاد  العــام 
القــرار ســها مثلمــا قــد يبــدو لكــم، 
لكــن أغلــب الرياضييــن المشــاركين 
كانــت  لذلــك  أوروبــا،  فــي  يعيشــون 

الحجــر الصحــي«. فــي  الــذي يقضونــه  الوقــت  إلــى تقليــل  اســتراتيجيتنا تهــدف 
ــك باســيد ســتحظى بدعــم االتحــاد لتحتضــن  ــي إن لي ــي رئيــس االتحــاد الدول ــو فيريان ــال إيف وق

ــم 2025. ــة العال بطول
كذلــك أعلــن االتحــاد الدولــي للزحافــات الثلجيــة نقــل بطولــة العالــم مــن مدينــة ويســلر الكنديــة إلــى 

كونيجســي بألمانيــا، بســبب جائحــة كورونــا أيضــا.
وســتقام البطولــة بيــن 29 و31 ينايــر/ كانــون الثانــي، علمــا بأنــه كان مــن المفتــرض أن تقــام بيــن 5 و7 

فبرايــر/ شــباط.

يوفنتوس وباريس يتصدران صراًعا 
خماسًيا على الشعراوي

دخلــت العديــد مــن األنديــة األوروبيــة فــي صــراع بالميركاتــو الصيفــي، مــن أجــل التعاقــد مــع اإليطالــي 
ســتيفان الشــعراوي نجــم شــنجهاي شــنهوا الصينــي.

ــع  ــد م ــان بالتعاق ــان مهتم ــنال ومي ــإن آرس ــة، ف ــبورت« اإليطالي ــو س ــري ديلل ــة »كوري ــا لصحيف ووفًق
ــف. ــذا الصي ــعراوي ه الش

وأشــارت إلــى أن أنديــة باريــس ســان جيرمــان ورومــا ويوفنتــوس أبــدت اهتمامًــا أيضًــا بضــم 
الشــعراوي، لكــن علــى ســبيل اإلعــارة حتــى ينايــر/ كانــون الثانــي 2021.

يذكــر أن الشــعراوي انتقــل مــن رومــا إلــى شــنجهاي شــنهوا فــي صيــف العــام الماضــي، نظيــر 16 مليــون 
يــورو، ويمتــد عقــده مــع الفريــق الصينــي حتــى يونيــو/ حزيــران 2022.

وســبق أن لعــب الشــعراوي مــع أنديــة جنــوى وميــان ورومــا فــي الــدوري اإليطالــي، كمــا مثــل موناكــو 
لمــدة 6 أشــهر علــى ســبيل اإلعــارة.

فــي  برايتــون  علــى  الفــوز  رفــع 
انطاقــة الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز 
خــال  تشيلســي  طموحــات  مــن 

الحالــي. الموســم 
اإلثنيــن،  الفــوز،  البلــوز  وحقــق 
بنتيجــة 3-1 علــى برايتــون، وجــاءت 
جورجينيــو  طريــق  عــن  األهــداف 

زومــا. وكــورت  جيمــس  وريــس 
الرســمي  للحســاب  ووفًقــا 
التواصــل  موقــع  علــى  للبريميرليــج 

االجتماعــي تويتــر، فــإن تشيلســي تــوج بلقــب 
الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز خــال آخــر موســمين 
افتتحهمــا بالفــوز مســاء يــوم اإلثنيــن الماضــي.
ــي آخــر 3  ــج ف ــب البريميرلي ــوز لق ــق البل ــم يحق ول
مواســم، حيــث يعــود تتويجــه األخيــر لموســم 2017-2016.

مميــزة  مــن صفقــة  أكثــر  أبــرم  البلــوز  وكان 
ــز  هــذا الصيــف، بضــم حكيــم زيــاش وكاي هافيرت

ســار  وماالنــج  فيرنــر  وتيمــو  ســيلفا  وتياجــو 
تشــيلويل. بــن  وبنجاميــن 

وذكــر الحســاب الرســمي أن تشيلســي نجــح 
فــي تســجيل آخــر 16 ركلــة جــزاء حصــل عليهــا فــي 

البريميرليــج.
ــي  ــوز ف ــدرة للبل ــة مه ــر ركل ــى أن آخ ــار إل وأش
أبريــل/  إلــى  تعــود  الممتــاز  اإلنجليــزي  الــدوري 

.2017 نيســان 


