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استقالل طهران يدشن خسارته االولى في االسبوع مدرب ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صالح
الثاني من الدوري االيراني الممتاز
بعد اصابته بـ«كورونا»

ذاق فريــق اســتقالل طهــران اولــى خســاراته فــي هــذا الموســم خــال االســبوع الثانــي مــن الــدوري
االيرانــي الممتــاز ،فــي لقــاء جمعــه مــع نــادي فــوالد خوزســتان الــذي جــرى فــي مدينــة أهــواز مركــز محافظــة
خوزســتان.
وانطلقــت المبــاراة
بيــن ناديــي اســتقالل
وفــوالد فــي الســاعة 16:40
بالتوقيــت المحلــي (13:10
بتوقيــت غرينتــش)
علــى اســتاد «شــهداء
فــوالد» بمدينــة أهــواز.
واختتمــت المبــاراة
لصالــح فــوالد بنتيجــة (-2
 ،)1حيــث كان اســتقالل
قــد تقــدم بإحــراز هدفــه
اليتيــم فــي هــذه المبــاراة فــي الدقيقــة ( )62عبــر ضربــة جــزاء ســجله كابتــن الفريــق وريــا غفــوري ،اال
ان فــوالد تمكــن مــن تســجيل هدفيــن فــي الدقيقتيــن  73و ،90حمــا توقيــع كل مــن فرشــاد احمــد زاده
ولوســيانو بريــرا ،ليحصــل علــى النقــاط الثــاث للمبــاراة ،وليرفــع رصيــده الــى  4نقــاط ،مســجال اولــى هزيمــة
الســتقالل فــي الموســم.

الكشف عن سبب موافقة زيدان
على قرار إيسكو

إن إيســكو ،العــب وســط ريــال مدريــد ،حســم موقفــه النهائــي
قــال تقريــر صحفــي إســباني ،الســبتَّ ،
بشــأن المغــادرة خــال الميركاتــو المقبــل.
ووف ًقــا لصحيفــة «مــاركا» اإلســبانية ،فــإن إيســكو قــرر بشــكل نهائــي مغــادرة النــادي فــي يناير/كانــون ثــان
المقبــل ،مشــيرة إلــى أن هــذه المــرة األولــى لالعــب
منــذ انضمامــه للملكــي ،التــي يســعى خاللهــا للرحيــل.
أن إيســكو فكــر كثيــرًا فــي القــرار،
وأوضحــت َّ
قبــل أن يجعــل والــده ،ووكيلــه فرانسيســكو أالركــون،
يبلغــان النــادي الملكــي باألمــر.
وأشــارت إلــى أن إيســكو أمضــى شــهورًا فــي
تقييــم إيجابيــات وســلبيات الرحيــل ،ثــم تحـدَّث مــع
مدربــه زيــن الديــن زيــدان حــول األمــر ،ولــم يحــاول
األخيــر إقناعــه بالبقــاء.
وأوضحــت أن «زيــدان يتفهــم رغبــة إيســكو فــي
المشــاركة بانتظــام ،ولهــذا الســبب لــن يقــف فــي طريقــه».
أن الالعــب يعــرف أنــه فــي حاجــة
وذكــرت َّ
لتغييــر وجهتــه ،حتــى يســتمتع بمشــاركة أكثــر
انتظامًــا ،وكــي يقاتــل مــن أجــل مــكان فــي خطــط
لويــس إنريكــي مــدرب إســبانيا.
وشــددت «مــاركا» علــى أن إيســكو عندمــا اتخــذ قــرار الرحيــل عــن ريــال مدريــد ،وضــع يــورو
 2020فــي اعتبــاره ،لــذا رفــض أن يظــل مهمشًــا فــي النــادي الملكــي لمــدة موســم كامــل.
وكشــفت الصحيفــة اإلســبانية أن هنــاك خياريــن أمــام إيســكو ،إمــا أن يرحــل علــى ســبيل
اإلعــارة مــع أحقيــة الشــراء ،أو يتــم بيعــه علــى الفــور.
وأوضحت أن يوفنتوس ،ومانشستر سيتي ،هما الوجهة األكثر ترجيحًا إليسكو اآلن.
وتأتــي هــذه التقاريــر متعارضــة مــع مــا نقلــه موقــع «كالتشــيو ميركاتــو» اإليطالــي عــن وكيــل
الالعــب ،الــذي أكــد أنــه ليســت لديــه أي نيــة فــي الرحيــل عــن الميرنجــي.
ونقلــت عنــه قولــه« :انتشــرت مؤخــرًا العديــد مــن الشــائعات .نحــن نعرفهــا جيــدًا ،ونســتمع
إلــى كل شــيء باهتمــام».
وأضاف« :ال نفكر في أي عروض .الفكرة تتمثل في بقاء الالعب مع الريال».

بعــث يورغــن كلــوب ،المديــر الفنــي لفريــق ليفربــول اإلنجليــزي ،رســالة إلــى الدولــي المصــري ،محمــد
صــاح ،عقــب إصابتــه بفيــروس كورونــا المســتجد إثــر حضــوره فــرح شــقيقه فــي القاهــرة.
ونقلــت شــبكة «يــورو
ســبورت» تصريحــات لكلــوب،
علــق فيهــا علــى إصابــة محمــد
صــاح بعــدوى كورونــا.
وقــال كلــوب «أفضــل
شــخصيا االبتعــاد عــن المناســبات
االجتماعيــة فــي هــذا التوقيــت».
وتابــع المــدرب األلمانــي
«أعلــم أن محمــد صــاح
ســيعود إلــى إنجلتــرا اليــوم،
وأنــا علــى تواصــل مســتمر معــه،
وســنتحدث عــن فــرص عودتــه إلــى المباريــات ،عندمــا تأتــي النتيجــة ســلبية ،فهــو ال يعانــي مــن أيــة أعــراض».
وأكمل كلوب بقوله «ال يوجد ما أعلنه للجماهير بشأن محمد صالح اليوم».
وتطــرق مــدرب ليفربــول لحضــور محمــد صــاح حفــل زفــاف شــقيقه بقولــه «كنــت فــي ألمانيــا خــال
الصيــف ودعانــي صديــق لحفــل عيــد ميــاد ،ولكــن قــررت عــدم الذهــاب».
وأتبــع بقولــه «فــي بــاد أخــرى هنــاك المزيــد مــن الضغــوط واألعــراف االجتماعيــة ،وحفــل زفــاف شــقيق صــاح
مناســبة خاصــة .العبــو ليفربــول يتحلــون بالمســؤولية واالنضبــاط بشــكل ال يصــدق ،وعليهــم أن يســتمروا فــي ذلــك».
وكان االتحاد المصري لكرة القدم ،قد أعلن في وقت سابق إصابة نجم ليفربول ،محمد صالح.
وأكــد االتحــاد المصــري لكــرة القــدم ،فــي بيــان لــه ،أن «المســحة الطبيــة التــي أجريــت علــى بعثــة منتخبنــا
الوطنــي األول لكــرة القــدم ،أكــدت إصابــة العبنــا الدولــي محمــد صــاح نجــم ليفربــول بفيــروس كورونــا».
ووجهــت وســائل إعــام عديــدة انتقــادات إلــى محمــد صــاح ،بســبب ظهــوره فــي فــرح شــقيقه مــن دون كمامــة فــي
بعــض اللحظــات ،ورقصــه مــع الحضــور ،وزعمــت التقاريــر أن تلــك المناســبة قــد تكــون ســببا فــي إصابتــه بـ»كورونــا».
ووجــه محمــد صــاح أيضــا رســالة إلــى جمهــوره قــال فيهــا« :أود أن أشــكر الجميــع علــى الرســائل
الداعمــة والتمنيــات الطيبــة .أنــا واثــق مــن أننــي ســأعود إلــى المالعــب قريبــا».
كمــا حــرص محمــد صــاح فــي تغريــدة أخــرى علــى تهنئــة المنتخــب المصــري باســتعادته صــدارة المجموعــة
الســابعة بتصفيــات أمــم أفريقيــا ،بعــد الفــوز علــى توغــو بثالثيــة مقابــل هــدف ،فــي لقــاء ضمــن الجولــة الرابعــة.
وقــال فــي تغريدتــه« :مبــروك منتخــب مصــر علــى الفــوز وللجهــاز الفنــي والالعبيــن .فــوز مهــم فــي
ظــروف صعبــة والقــادم أفضــل بــإذن اهلل».

جوارديوال يسخر من مورينيو

رد بيــب جوارديــوال ،مــدرب مانشســتر ســيتي ،بشــكل ســاخر علــى تصريحــات جوزيــه مورينيــو ،المديــر
الفنــي لتوتنهــام ،قبــل لقــاء الفريقيــن ،امــس الســبت ،فــي الجولــة التاســعة مــن البريميرليــج.
وكان مورينيــو صــرح باألمــس أن مانشســتر ســيتي ضغــط علــى جاريــث ســاوثجيت مــدرب إنجلتــرا،
للســماح لرحيــم ســترلينج بعــدم التواجــد فــي التوقــف الدولــي األخيــر مــع األســود الثالثــة بداعــي اإلصابــة.
ويتوقــع مورينيــو أن ســترلينج
غيــر مصــاب وســيلعب بشــكل
طبيعــي أمــام توتنهــام ،بعدمــا
أعلــن مانشســتر ســيتي أن
الالعــب شــارك فــي التدريبــات.
وقــال جوارديــوال فــي
تصريحــات أبرزتهــا صحيفــة
ذا صــن «ربمــا يكــون مورينيو
طبيبًــا ،وأنــا ال أعــرف».
وأضــاف «عليــك التحــدث
إلــى طبيــب منتخــب إنجلتــرا
وطبيــب مانشســتر ســيتي».
وسُــئل جوارديــوال عــن تصريحــات مورينيــو فــي وقــت ســابق مــن العــام بــأن العبــي ســيتي يميلــون
للســقوط بســهولة علــى األرض فــي المباريــات ،ورد بيــب «اســمع ..لــن أجيــب علــى أي شــيء يتعلــق
بجوزيــه .تحدثــت عــن الطبيــب ألنــه اتهمنــا بشــيء غيــر صحيــح».
وأتــم «عليــك التحــدث مــع األطبــاء حــول هــذه األشــياء ،ال تســألني ،أبلــغ  50عامًــا تقريبًــا ،أي أننــي كبيــر
بمــا يكفــي كــي أفهــم هــذه الطريقــة».

تسريبات مهمة عن النادي الذي قرر
ميسي االنتقال إليه
ديوكوفيتش :أتمنى حضور  %10من جماهير
أستراليا المفتوحة

كشــفت تقاريــر صحفيــة عــن اتخــاذ النجــم األرجنتينــي ،ليونيــل ميســي ،قــرارا بالرحيــل عــن برشــلونة
اإلســباني ،نهايــة الموســم الجــاري.
وأشــار التقريــر المنشــور فــي
صحيفــة «إندبندنــت» البريطانيــة إلــى
أن ميســي لــم يتخــذ قــرارا بالرحيــل
فحســب ،بــل حــدد أيضــا وجهتــه إلــى
نــادي وصفــه بأنــه «ال مفــر منــه».
ونقــل التقريــر عــن مصــادر تأكيــده أنــه
بتمديــد بيــب غوارديــوال ،المديــر الفنــي
لمانشســتر ســيتي اإلنجليــزي ،عقــده،
بــات انتقالــه إليــه «أمــرا ال مفــر منــه».
وقالت الصحيفة بات انتقال ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي أمرا «حتميا» بالنسبة للنجم األرجنتيني.
وأوضحــت المصــادر أن األيقونــة الحاصلــة علــى الكــرة الذهبيــة أكثــر مــن مــرة ،شــعر بالســعادة الغامــرة بســبب
تجديــد غوارديــوال عقــده مــع مانشســتر ســيتي ،ألن هــذا سيســهل عليــه القــرار نهايــة الموســم الجــاري.
وكان مانشســتر ســيتي قــد أعلــن فــي فتــرة ســابقة ،أنــه يمتلــك «القــوة الماليــة» للتعاقــد مــع ميســي،
الــذي يبــدو أنــه اتخــذ قــرارا بالرحيــل عــن البارســا فــي نهايــة الموســم.
ويرجــع قــرار ميســي باالنتقــال إلــى مــان ســيتي ،بســبب ازدهــاره بصــورة كبيــرة تحــت قيــادة غوارديــوال،
حيــث كانــت مســيرته الالمعــة األبــرز بيــن عامــي  2008و.2012
وسجل ميسي تحت قيادة غوارديوال  211هدفا في جميع المسابقات ،التي شاركت بها البارسا.
ونقلــت الصحيفــة عــن تيفــور ســنكلير ،نجــم مانشســتر ســيتي الســابق« :توقيــع غوارديــوال وكيفيــن
دي برويــن عقــود تمديــد جديــدة ،ســيجعل قــدوم ميســي إلينــا أمــرا ال مفــر منــه».
وتابــع بقولــه« :ال يمكننــي رؤيــة أي شــيء آخــر غيــر ذلــك ،مانشســتر ســيتي يمكنــه التعاقــد حاليــا مــع
أفضــل العــب فــي العالــم ،والفــوز بــدوري األبطــال».
وأكمــل« :ميســي أصغــر مــن أن يعــود إلــى األرجنتيــن ،وال أعتقــد أن هنــاك أي نــاد آخــر لديــه المــدرب المناســب
فــي المــكان الــذي ســيذهب إليــه ميســي ويشــعر بالراحــة تحــت ذلــك المــدرب ،أشــعر أنــه ال مفــر مــن حــدوث ذلــك».
وكان الســاحر األرجنتينــي قــد أبلــغ إدارة برشــلونة ،فــي وقــت ســابق ،برغبتــه فــي الرحيــل عــن النــادي
عقــب الهزيمــة التاريخيــة أمــام بايــرن ميونــخ األلمانــي بنتيجــة  2-8فــي ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا.
ولرغبتــه فــي عــدم الدخــول فــي مشــاكل قضائيــة ضــد ناديــه ،اضطــر ميســي لالســتمرار مــع الفريــق اإلســباني ،رغــم
إعالنــه أنــه ال يشــعر بالســعادة فــي ظــل الوضــع الراهــن تحــت إدارة جوســيب ماريــا بارتوميــو رئيــس برشــلونة.

تمنــى نوفــاك ديوكوفيتــش ،المصنــف األول عالميــا ،عــودة الجماهيــر بأعــداد محــدودة فــي بطولــة
أســتراليا المفتوحــة للتنــس مطلــع العــام المقبــل ،رغــم منــع حضــور المشــجعين فــي معظــم المالعــب
بســبب وبــاء كوفيــد.19-
ومنــذ اســتئناف الموســم بعــد توقــف طويــل ،أقيمــت معظــم المســابقات أمــام مدرجــات خاليــة ،بينمــا
ســمح للبعــض بحضــور مناســبات قليلــة ،مــع االلتــزام بالتباعــد االجتماعــي.
وقــال ديوكوفيتــش ،عقــب التأهــل للــدور قبــل النهائــي للبطولــة الختاميــة للموســم فــي لنــدن« :إذا أقيمــت
بطولــة أســتراليا ،ســمعت
أنــه يمكــن الســماح بامتــاء
نصــف ســعة المالعــب ،وهــذا
كثيــر ،وأعتقــد أنــه إذا ســمح
بنســبة  %10فهــذا أمــر هائــل
فــي هــذه المرحلــة».
وأضــاف« :مجــرد االســتماع
للتصفيــق وصيحــات الجماهيــر
يمنــح طاقــة وحماســا ،وهــذا مــا
نفتقــده جميعــا».
وملعــب رود ليفــر هــو
األكبــر فــي ملبــورن بــارك
بســعة  15ألــف مشــجع يليــه ملبــورن أرينــا ( 9646مشــجعا) ومارجريــت كــورت (.)7500
وقــال حامــل اللقــب ديوكوفيتــش ،وصاحــب الرقــم القياســي بثمانيــة ألقــاب فــي أســتراليا المفتوحــة،
إنــه يتمنــى أن يكــون «الســير فــي ملعــب فــارغ أمــرا مؤقتــا» ،مشــيرا إلــى أنــه ســعيد باســتئناف الموســم
وســط الجائحــة.
وتابــع« :كلمــة غريــب هــي المناســبة لوصــف الموســم ،ومــع ذلــك أشــعر بأننــا خضنــا الكثيــر مــن
البطــوالت بعــد توقــف  6أشــهر».
وأتــم« :خضنــا  3مــن البطــوالت األربــع الكبــرى والبطولــة الختاميــة وبعــض بطــوالت األســاتذة مثــل
سينســناتي ورومــا».
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شرب القهوة أو الشاي في أكواب ورقية
خطير جدا والسبب!

حــذر العلمــاء مــن أن شــرب القهــوة أو الشــاي فــي أكــواب ورقيــة ليــس مجــرد إهــدار للمــال
فحســب ،بــل يعرضــك أيضــا لخطــر ابتــاع اآلالف مــن المــواد البالســتيكية الدقيقــة.
وكشــفت دراســة جديــدة أن مشــروبا ســاخنا فــي األكــواب الورقيــة يمكــن أن يتلــوث بجزيئــات
البالســتيك الصغيــرة فــي دقائــق معــدودة.
ويأتــي هــذا التلــوث مــن البطانــة الداخليــة للكــوب التــي تجعلهــا مقاومــة للمــاء ،كمــا تجعــل مــن
الصعــب إعــادة تدويرهــا.
وسكب الباحثون الماء الساخن في أكواب ورقية بحجم  100مل وتركوها لمدة  15دقيقة.
وهذا هو الوقت ،وفقا لالستطالعات ،الذي يفضله معظم الناس إلنهاء مشروبهم.
وعندمــا فحــص الباحثــون المــاء الســاخن تحــت مجهــر قــوي ،وجــدوا فــي المتوســط 25ألــف
قطعــة بالســتيكية دقيقــة لــكل كــوب.
كمــا تــم العثــور علــى معــادن مثــل الزنــك والرصــاص والكــروم فــي المــاء .واقتــرح الباحثــون أن هــذه
المــواد جــاءت مــن نفــس البطانة البالســتيكية.
وقــال الدكتــور ســودها جويــل ،المؤلــف الرئيســي للدراســة مــن المعهــد الهنــدي للتكنولوجيــا فــي
خراغبــور ،وهــي مدينــة فــي واليــة البنغــال الغربيــة« :الشــخص العــادي الــذي يشــرب ثالثــة أكــواب
عاديــة مــن الشــاي أو القهــوة يوميــا ،فــي كــوب ورقــي ،ســينتهي بــه األمــر بتنــاول  75ألــف جــزيء
صغيــر مــن البالســتيك الصغيــر غيــر المرئــي للعيــن المجــردة.
وكانــت جزيئــات البالســتيك التــي تــم تحديدهــا بحجــم ميكــرون ،بالمقارنــة يبلــغ عــرض شــعرة
اإلنســان  25ضعــف هــذا الحجــم.
وأضــاف الدكتــور جويــل ،الــذي نُشــرت دراســته فــي مجلــة المــواد الخطــرة« :تعمــل اللدائــن
الدقيقــة كناقــل للملوثــات مثــل األيونــات والمعــادن الثقيلــة الســامة مثــل البالديــوم والكــروم والكادميوم.
وعنــد تناولــه بانتظــام بمــرور الوقــت ،قــد تكــون اآلثــار الصحيــة خطيــرة”.
وهنــاك قلــق متزايــد بشــأن البالســتيك الموجــود فــي تغليــف المــواد الغذائيــة ،ولكــن هنــاك
القليــل مــن األدلــة حــول كيفيــة تأثيــره علــى صحــة اإلنســان.

ما الذي يسبب نزيف األنف وكيف توقفه
في أقل من  5دقائق؟

يعــد نزيــف األنــف مشــكلة شــائعة ،وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد يبــدو مخيفــا ،إال أنــه عــادة مــا يكــون
غيــر خطيــر ويختفــي مــن تلقــاء نفســه.
ومــع ذلــك ،فــي بعــض الحــاالت ،قــد يكــون نزيــف األنــف عالمــة علــى إصابــة خطيــرة باألنــف أو
مشــكلة طبيــة أخــرى .وهنــا مــا تحتــاج لمعرفتــه حــول كيفيــة التعامــل مــع نزيــف األنــف ومتــى يجــب
عليــك زيــارة الطبيــب.
يحــدث نزيــف األنــف عندمــا تنفتــح إحــدى األوعيــة الدمويــة الصغيــرة فــي أنفــك وتبــدأ فــي
النزيــف .وهنــاك نوعــان مــن نزيــف األنــف :نزيــف األنــف األمامــي والخلفــي.
يعــد نزيــف األنــف األمامــي النــوع األكثــر شــيوعا .ويحــدث هــذا النزيــف األنفــي عندمــا ينفتــحوعــاء دمــوي فــي الحاجــز ،وهــو الغضــروف الــذي يفصــل بيــن الجانبيــن األيمــن واأليســر مــن األنــف.
وإذا كنــت تعانــي مــن نزيــف أنفــي أمامــي منتظــم  ،فيمكنــك عــادة االعتنــاء بــه بنفســك فــي المنــزل.
يحــدث نزيــف األنــف الخلفــي فــي مــكان أبعــد فــي األنــف ويمكــن أن يتســبب فــي تدفــق الــدمإلــى حلقــك .وإذا كنــت تنــزف مــن كال فتحتــي األنــف أو شــعرت بالــدم يســيل فــي الجــزء الخلفــي
مــن الحلــق ،فقــد تكــون هــذه عالمــة علــى نزيــف أنفــي خلفــي أكثــر خطــورة قــد يحتــاج إلــى عــاج
طبــي ،كمــا يقــول تــروي مادســن ،أســتاذ طــب الطــوارئ فــي جامعــة يوتــا.
*كيفية إيقاف نزيف األنف
لوقف نزيف األنف األمامي في المنزل ،يقترح مادسن اتباع الخطوات التالية:
 .1اجلس في وضع مستقيم وانحن قليال إلى األمام لمنع الدم من التدفق إلى حلقك.
 .2اضغط على كال فتحتي األنف أسفل الجزء العظمي من أنفك ،واضغط على الغضروف.
 .3حافظ على هذا الضغط لمدة  5دقائق أثناء التنفس من خالل فمك.
 .4حرر أنفك وتحقق مما إذا كان ما يزال ينزف.
 .5إذا كان أنفك ما يزال ينزف ،استمر في الضغط لمدة  10دقائق أخرى.
وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس ضروريــا دائمــا ،يمكنــك وضــع كيــس ثلج على جســر أنفك للمســاعدة
فــي تضييــق األوعيــة الدمويــة وإبطــاء النزيــف .ويمكنــك أيضــا محاولــة رش مزيــل االحتقــان الــذي ال
يســتلزم وصفــة طبيــة ،فــي فتحــة األنــف النازفــة واالحتفــاظ بهــا لمــدة  15دقيقــة.
وإذا توقف النزيف ،تجنب االنحناء ورفع األشياء الثقيلة ومسح أو نفخ أنفك لبقية اليوم.
*ما الذي يسبب نزيف األنف؟
يقــول مادســن« :الســبب األكثــر شــيوعا لنزيــف األنــف الــذي أراه هــو الهــواء الجــاف والبــارد»،
مضيفــا أن المزيــد مــن األشــخاص يميلــون إلــى الظهــور فــي أقســام الطــوارئ مــع نزيــف فــي األنــف
فــي الشــتاء ،خاصــة عندمــا تنخفــض درجــات الحــرارة إلــى مــا دون درجــة التجمــد.
وتقلــل درجــات الحــرارة المنخفضــة مــن كميــة الرطوبــة فــي الهــواء« ،ويبــدو أن األنــف عرضــة
بشــكل خــاص لهــذا التغييــر ألن الهــواء الجــاف يتســبب فــي جفــاف الجلــد وتكســره بســهولة» ،كمــا
يقــول مادســن.
وأشــار إلــى أن نخــر أنفــك يمكــن أن يعرضــك أيضــا لخطــر اإلصابــة بنزيــف األنــف ،خاصــة فــي
أشــهر الشــتاء.
وتشمل األسباب المحتملة األخرى لنزيف األنف ما يلي:
تناول أدوية تسييل الدم مثل الوارفارين أو األسبرينعدوى األنف أو الجيوب األنفيةكثرة استخدام بخاخ األنف لعالج الحساسيةاستنشاق مواد كيميائية قاسية مثل األمونياحوادث السياراتممارسة الرياضات التي تتطلب االحتكاك الجسدي مثل كرة القدمالسقوطالمعارك الجسديةوإذا كان أنفك ينزف بسبب هذه اإلصابات ،فعليك طلب المساعدة الطبية.
كيفية منع نزيف األنف
قــد يبــدو أحيانــا أن نزيــف األنــف يأتــي مــن العــدم ،ولكــن هنــاك بعــض األشــياء
البســيطة التــي يمكنــك القيــام بهــا للمســاعدة فــي منــع نزيــف األنــف ،خاصــة مــع تغيــر
الطقــس وانخفــاض مســتويات الرطوبــة.
ويقتــرح مادســن وضــع كميــة صغيــرة مــن الفازليــن داخــل فتحتــي األنــف كل صبــاح .ويقــول« :إذا
اســتمر نزيــف األنــف علــى الرغــم مــن ذلــك ،ففكــر فــي اســتخدام مرطــب فــي غرفــة نومــك ليــا”.
وقــد يســاعد اإلقــاع عــن التدخيــن فــي منــع نزيــف األنــف ألن التدخيــن يهيّــج
ويجفــف داخــل أنفــك.
وإذا كنــت تمــارس الرياضــة ،فــإن ارتــداء معــدات حمايــة الــرأس المناســبة دائمــا يمكــن أن يســاعد
فــي منــع إصابــات األنــف التــي تســبب النزيــف.
*متى تطلب المساعدة الطبية لنزيف األنف
إذا لــم تنجــح هــذه اإلجــراءات الوقائيــة ،فقــد يكــون مــن المفيــد زيــارة الطبيــب .ويجــب عليــك أيضــا
التحــدث إلــى طبيبــك إذا كنــت تعانــي مــن نزيــف أنفــي متكــرر ألكثــر مــن مــرة فــي األســبوع.

