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أطعمة ال يجب تناولها على الفطور 
في الطقس الحار

أخبــرت خبيــرة التغذيــة الروســية نوريــا ديانوفــا وكالــة ســبوتنيك، لمــاذا ال ينبغــي طهــي الســميد 
أو دقيــق الشــوفان فــي الحليــب علــى اإلفطــار فــي حــرارة تصــل إلــى ثالثيــن درجــة.

ــي درجــات حــرارة  ــل حســب الطقــس. ف ــى تعدي ــاج إل ــي يحت ــت إن النظــام الغذائ قال
ــي  ــام كمــا هــو الحــال ف ــر مــن الطع ــى الكثي ــاج الشــخص عــادة إل ــة، ال يحت الجــو المرتفع
ــاول الســميد  ــد تن ــال، بع ــى ســبيل المث ــاق، عل ــد بعــض األطب ــة. ولكــن بع الظــروف العادي

ــر وهــم الجــوع. ــا يظه ــى اإلفطــار، ســرعان م عل
وأوضحت أن الجسم يمتص السميد بسرعة كبيرة.

وأضافــت نوريــا ديانوفــا: »تتــم معالجــة أي نــوع آخــر مــن الحبــوب بشــكل أبطــأ قليــال، وبالتالــي 
فهــي تشــبع الشــخص لفتــرة أطــول”.

وأشارت إلى أنه، بعد اختيار الحبوب للعصيدة، ال يجب استخدام الحليب عند تحضيرها.
وقالــت: »فــي الصيــف، هنــاك دائمــا خطــر أن تفســد العصيــدة التــي تحتــوي علــى الحليــب أســرع 

مــن العصيــدة التــي تحتــوي علــى المــاء”.
أفضــل خيــار لتنــاول اإلفطــار فــي الطقــس الحــار هــو العصيــدة بالمــاء مــع إضافــة الفواكــه الطازجــة 

والتــوت. الخيــار المثالــي هــو دقيــق الشــوفان المطبــوخ بهــذه الطريقــة.
نصحــت نوريــا ديانوفــا: »مــن الضــروري إضافــة الفواكــه والتــوت. اآلن موســمها، لذلــك يمكــن وضــع 

الفواكــه الطازجــة والتــوت، بــدال مــن المجففــة”.

أعراض اإلصابة بسرطان الرئة
يعــد ســرطان الرئــة أحــد أكثــر أنــواع الســرطان شــيوعا، ولكــن نــادرا مــا يتــم اكتشــافه فــي مراحلــه 
المبكــرة، وتميــل أعــراض ســرطان الرئــة إلــى التطــور فــي وقــت متأخــر جــدا، مــا يعنــي أنــه قــد يكــون 

مــن الصعــب معرفــة مــا إذا كنــت معرضــا لخطــر المــرض.
ومــن الضــروري أن ينتبــه الجميــع للعالمــات التحذيريــة الرئيســية لســرطان الرئــة، علــى الرغــم 

مــن أنهــا قــد ال تكــون واضحــة كمــا يعتقــد.
والســبب األكثــر شــيوعا لســرطان الرئــة هــو التدخيــن، حيــث أن أكثــر مــن 70% مــن جميــع 

الحــاالت مرتبطــة بالتدخيــن.
وتميــل العالمــات األكثــر شــيوعا لســرطان الرئــة إلــى التأثيــر علــى الرئتيــن، وهــذا ليــس مفاجئــا، 
والتــي قــد تشــمل ســعاال ال يتوقــف، أو ضيقــا فــي التنفــس. ومــع ذلــك، يمكــن أن تســبب الحالــة أيضــا 

تغييــرات أخــرى فــي الجســم قــد تتجاهلهــا.
وهناك خمسة »أعراض وعالمات مفاجئة« لسرطان الرئة يجب أن تكون على دراية بها.

ويالحــظ بعــض المرضــى تغيــرات طفيفــة فــي أظافرهــم، حيــث تبــدأ األظافــر فــي االنحنــاء حــول 
أطــراف األصابــع، وهــو أحــد األعــراض المعروفــة باســم »تعجــر األصابــع”.

ويمكــن أن يحــدث أيضــا ألــم الــذراع والكتــف بســبب نــوع معيــن مــن ســرطان الرئــة، إذا انتشــر 
إلــى األعصــاب.

وحــذرت مراكــز رعايــة مرضــى الســرطان فــي بريفــارد مــن أن ســرطان الرئــة قــد يــؤدي 
إلــى تغيــرات طفيفــة فــي الصــوت. وقــد يبــدو الصــوت أجشــا أكثــر مــن المعتــاد، أو قــد يصــدر 

أصواتــا لــم تعتدهــا.
وما يصل إلى 20% من جميع المرضى يصابون بالعطش المستمر وكثرة التبول.

ــى متالزمــة  ــه عالمــة عل ــوا عــن الجفــن المتدلــي كون ــع أيضــا أن يبحث ــى الجمي كمــا يجــب عل
ــدم. ــة المتق ــر المرتبطــة بســرطان الرئ هورن

وقــال مركــز Cancer Care Centers: “إذا كنــت تعتقــد أن أكثــر أعــراض ســرطان الرئــة شــيوعا 
تشــمل الرئتيــن، فســتكون علــى صــواب. فــي الواقــع، يعــد الســعال المســتمر والســعال المصحــوب 
بالــدم أو المخــاط الزائــد وضيــق التنفــس وألــم الصــدر كلهــا عالمــات شــائعة لســرطان الرئــة. ومــا قــد 
ال تعرفــه، مــع ذلــك، هــو أن ســرطان الرئــة يمكــن أن يســبب بعــض التغييــرات فــي الجســم التــي 

ليســت مــن العالمــات الواضحــة أللــم الصــدر أو الســعال الــذي ال يختفــي”.
وأضافــت المؤسســة الصحيــة: »تعــرف علــى األعــراض التــي يجــب مراقبتهــا، وثــق فــي غرائــزك، 
ــد أن  ــت تعتق ــة، إذا كن ــد موعــد فحــص ســرطان الرئ ــك حــول تحدي ــع طبيب ــد مــن التحــدث م وتأك

هنــاك خطــرا كبيــرا”.
وأفضــل طريقــة لتجنــب اإلصابــة بســرطان الرئــة هــي اإلقــالع عــن التدخيــن إذا كنــت مدخنــا. كمــا 
يمكــن التقليــل مــن تنــاول نظــام غذائــي صحــي ومتــوازن مــن خطــر اإلصابــة بالمــرض. ويجــب علــى 

الجميــع أن يأكلــوا خمــس حصــص علــى األقــل مــن الفاكهــة والخضــروات كل يــوم.
ومــن المهــم أيضــا أن تظــل نشــطا، وأن تمــارس التماريــن الرياضيــة لمــدة 150 دقيقــة علــى األقــل 

كل أســبوع.

اختراع غراء سحري من سم الثعبان 
يوقف النزيف في ثوان!

توصــل مجموعــة مــن العلمــاء، بمــا فــي ذلــك مــن جامعــة ويســترن فــي كنــدا، نوعــا مــن المــادة 
الالصقــة »الغــراء الفائــق« التــي تلتصــق بأنســجة الجســم ويمكــن اســتخدامها لمنــع حــدوث نزيــف 

يهــدد الحيــاة.
 ،batroxobin أو reptilase وتســتخدم المــادة الالصقــة إنزيــم تخثــر الــدم المعــروف باســم
ــن  ــدل يمك ــن مع ــع جيالتي ــم م ــذا اإلنزي ــم يتشــابك ه ــن lancehead. ث ــي ســم ثعابي الموجــود ف

ــاة. ــذ للحي ــل منق ــدم محتم ــق تق ــر لتحقي ــوب صغي ــي أنب ــه ف وضع
وقــال أســتاذ الهندســة فــي جامعــة ويســترن، كيبــري ماكيوننــت، وزمــالؤه فــي الدراســة فــي بيــان: 
»أثنــاء الصدمــة واإلصابــة ونزيــف الطــوارئ، يمكــن تطبيــق هــذا »الغــراء الفائــق« ببســاطة عــن طريــق 
ــاح  ــوان. وحتــى مصب ــه لبضــع ث ــزر، فوق ــاء ضــوء مرئــي، مثــل مؤشــر اللي ــى األنبــوب وإلق الضغــط عل

الهاتــف الذكــي ســيقوم بهــذه المهمــة”.
ــي  ــا األصل ــة، موطنه ــكا الجنوبي ــي أمري ــميّة ف ــن س ــر الثعابي ــن أكث ــن بي ــد lancehead، م وتع

ــارة. ــن الق الجــزء الشــمالي م
ــا  ــروف أنه ــن المع ــن 30 و50 بوصــة، وم ــا بي ــى م ــا إل ــن أن يصــل طوله ــوغ، يمك ــة البل ــي مرحل وف

ــذار. ــال دون ســابق إن ــوز، وتضــرب العم ــن والم ــزارع الب ــي م ــن فريســة ف تبحــث ع
ويبلــغ معــدل الســموم 124 ملليغــرام فــي المتوســط  ، علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن أن يصــل إلــى 

342 ملليغــرام.
ويحتــوي مانــع التســرب الجديــد علــى قــوة الصقــة تبلــغ 10 أضعــاف قوة صمــغ الفيبريــن اإلكلينيكي، 

والــذي يعتبــر »المعيــار الذهبــي للصناعــة« للجراحيــن فــي العيادات وفــي المجال.
ووجــد الباحثــون أيضــا أن وقــت تخثــر الــدم أقصــر بكثيــر مــن صمــغ الفيبريــن، حيــث يأتــي فــي 

45 ثانيــة مقابــل 90 ثانيــة للفيبريــن.
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام »الغراء الفائق« إلغالق الجروح من دون خياطة.

واختُبــر فــي حــاالت مثــل الجــروح العميقــة فــي الجلــد، وتمــزق الشــريان األورطــي، وإصابــة الكبــد 
بجــروح خطيــرة، والتــي تعتبــر جميعهــا »حــاالت نزيــف كبيــرة”.

ــي  ــك ف ــي ذل ــا ف ــن الحــاالت، بم ــة م ــة متنوع ــي مجموع ــن اســتخدامه أيضــا ف ــك، يمك ــع ذل وم
ــيارات. ــوادث الس ــع ح ــة أو م ــاحة المعرك س
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كيروش األقرب لقيادة المنتخب العراقي
اقتربــت الهيئــة التطبيعيــة لالتحــاد العراقــي، مــن التعاقــد مــع المــدرب البرتغالــي كارلــوس كيــروش لخالفــة 

الســلوفيني كاتانيتــش، بقيــادة المنتخــب األول، فــي التصفيــات الحاســمة المؤهلــة لمونديــال قطــر 2022.
ــرب  ــدر مق ــر مص  وذك
مــن التطبيعيــة أنــه تمــت 
المفاضلــة بيــن 3 مدربيــن 
لهــم ســير ذاتيــة كبــرى، 
لهــا  منتخبــات  وقــادوا 
تجــارب  ولديهــم  ثقلهــا 
ســابقة فــي كأس العالــم، 
البرتغالــي  كفــة  وأن 

األرجــح. هــي  كيــروش 
التطبيعيــة  أن  وبيــن   
ــدة  ــذ م فاتحــت المــدرب من
والمفاوضــات جاريــة وهنــاك توافــق بيــن الطرفيــن، ومــن المؤمــل اإلعــالن عــن الصفقــة خــالل مــدة أقصاهــا يوميــن.

 وأشــار إلــى أن التطبيعيــة تســابق الزمــن الختيــار مــدرب بشــكل نهائــي، حيــث يراهــن المنتخــب العراقــي 
علــى المــدة المتبقيــة لإلعــداد بشــكل جيــد للتصفيــات، ال ســيما ون الــدوري الممتــاز شــارف علــى االنتهــاء.

ــذر عــن  ــق واعت ــع الفري ــده م ــة عق ــن نهاي ــى أن المــدرب الســابق للمنتخــب كاتانيتــش أعل  يشــار إل
ــة المشــوار. عــدم تكمل

منافسة ثالثية على العب منتخب فرنسا
أكــد تقريــر صحفــي وجودمنــاف ســة قويــة علــى التعاقــد مــع نجــم بوروســيا مونشــنجالدباخ األلمانــي، 

خــالل فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة الجاريــة.
وزعمــت صحيفــة ليكيــب الفرنســية، أن أنديــة توتنهــام ورومــا ونابولــي، ترغــب فــي التعاقــد مــع جنــاح منتخــب فرنســا 
لتدعيــم  تــورام،  ماركــوس 
انطــالق  قبــل  صفوفهــا 
الجديــد. الكــروي  الموســم 

رومــا  أن  وأوضحــت 
علــى  كانــا  ونابولــي 
اتصــال مــع الوفــد المرافــق 
ــروط  ــة الش ــورام، لمناقش لت
المحتملــة،  الشــخصية 
مضيفــة بــأن توتنهــام أيضًــا 

الالعــب. بضــم  مهتــم 
وأشــارت إلــى أن هــذه 
الرغبــة هــدأت بعــض الشــيء، فــي ظــل طلــب مونشــنجالدباخ الحصــول علــى 25 مليــون يــورو علــى األقــل 

للســماح برحيــل نجــل نجــم يوفنتــوس وبرشــلونة األســبق.
ويســتطيع تــورام شــغل أكثــر مــن مركــز، حيــث يشــارك بشــكل أساســي كجنــاح أيســر، بجانــب قدرتــه 

علــى اللعــب كمهاجــم أو جنــاح أيمــن.
وفــي الموســم المنصــرم، شــارك تــورام فــي 40 مبــاراة مــع مونشــنجالدباخ، ســجل فيهــا 11 هدفــا، وقــدم 12 

تمريــرة حاســمة، فيمــا خــاض 4 مباريــات دوليــة بقميــص منتخــب بــالده. الوكرة يبرم صفقة إيرانية
أعلــن نــادي الوكــرة القطــري، مســاء يــوم األحــد الماضــي، التعاقــد رســميا مــع اإليرانــي أوميــد إبراهيمــي، 

وذلــك لالنضمــام لصفــوف فريــق الكــرة بالنــادي اعتبــارا مــن الموســم المقبــل، ولمــدة موســمين.
ووقــع الالعــب اإليرانــي علــى عقــده الجديــد مســاء يــوم األحــد الماضــي، لينضــم إلــى تدريبــات الفريــق 

خــالل الفتــرة المقبلــة.
الحســاب  وكتــب 
عبــر  للنــادي  الرســمي 
»تويتــر«: »وقــع جهــاز الكــرة 
الرياضــي  الوكــرة  بنــادي 
رســميًا مع النجــم اإليراني 
أوميــد إبراهيمــي لالنضمــام 
األزرق  المــوج  قلعــة  إلــى 
المقبلــة  الفتــرة  خــالل 

موســمين”. ولمــدة 
وكان فريــق الوكــرة بــدأ 

تدريباتــه قبــل حوالــي أســبوع، وذلــك اســتعدادا للموســم المقبــل تحــت قيــادة مدربــه اإلســباني ماركيــز لوبيــز.
ــدور  ــة النتائــج الجيــدة التــي حققهــا فــي الموســم المنقضــي، وخاصــة فــي ال ويســعى الوكــرة لمواصل

ــد 26 نقطــة. ــأن احتــل المركــز الثامــن فــي الموســم المنقضــي برصي ــدوري، علمــا ب ــة ال األول مــن بطول

تشيلسي ال يمانع التضحية بفيرنر
ــر، وذلــك بعــد موســم واحــد قضــاه الدولــي  يبحــث تشيلســي عــن إمكانيــة بيــع مهاجمــه تيمــو فيرن

ــدج. األلمانــي فــي صفــوف قلعــة ســتامفورد بري
وارتبــط اســم تشيلســي بالعديــد مــن المهاجميــن خــالل هــذا الصيــف، بعــد فشــل فيرنــر فــي تــرك 

بصمــة واضحــة مــع البلــوز خــالل الموســم الماضــي.
وبحسب »سكاي سبورتس«، يبحث تشيلسي عن أندية القمة في أوروبا، الراغبة في التعاقد مع فيرنر.

وســجل فيرنــر، البالــغ 
 6 عامًــا،   25 العمــر  مــن 
أهــداف فقــط فــي 35 مبــاراة 
البريميرليــج  فــي  خاضهــا 
بعــد  الماضــي،  الموســم 
 48 مقابــل  للبلــوز  انتقالــه 

إســترليني. مليــون 
مــن  الرغــم  وعلــى 
انخفــاض مســتواه الموســم 
فيرنــر  أن  إال  الماضــي، 
يبقــى مــن أفضــل مهاجمــي 

)2020  -2019( موســم  فــي  اليبزيــج  رفقــة  البوندســليجا  فــي  هدًفــا   28 تســجيله  بعــد  ألمانيــا 
ويســتهدف تشيلســي، بيــع فيرنــر مــن أجــل االســتفادة مــن أموالــه، فــي التعاقــد مــع إيرلينــج هاالنــد، 

مهاجــم بوروســيا دورتمونــد.

نابولي يرفض عرض مانشستر يونايتد
أكــد تقريــر صحفــي، أن نابولــي رفــض عــرض مانشســتر يونايتــد، بشــأن رحيــل المدافــع الســنغالي 

كاليــدو كوليبالــي، خــالل الميركاتــو الصيفــي الجــاري.
وذكــرت صحيفــة »الجازيتــا ديللــو ســبورت«، أن مانشســتر قــدم عرضًــا بقيمــة 30 مليــون يــورو، للتعاقــد مــع كوليبالي، 

ــرض  ــض ع ــي رف ــن نابول لك
النــادي اإلنجليــزي.

فالــي  أن  وأضافــت 
أعمــال  وكيــل  رمضانــي، 
كوليبالــي، هــو مــن جلــب 
عــرض المــان يونايتــد، فــي 
فــي  المدافــع  رغبــة  ظــل 
اإليطالــي. الفريــق  تــرك 

الصحيفــة  ونوهــت 
ــر ســعيد  ــي غي أن كوليبال
بعــد قــرار نابولــي برفــض 

العــرض المقــدم مــن مانشســتر، فــي ظــل رغبــة الالعــب فــي الرحيــل عــن صفــوف الباراتينوبــي.
وأوضحــت أن لوتشــيانو ســباليتي، المديــر الفنــي الجديــد لنابولــي، يأمــل فــي تغييــر رأي كوليبالــي، 

وأن يختــار المدافــع، البقــاء فــي ملعــب مارادونــا للموســم الجديــد.
وختمــت بــأن أوريليــو دي لورينتيــس رئيــس نابولــي، منفتــح لبيــع كوليبالــي، لكنــه يريــد عرضًــا أكبــر 

للســماح برحيلــه.

الفلسطيني حمادة يستعد لظهور تاريخي 
في األلعاب األولمبية

قــال الربــاع الفلســطيني القــادم مــن غــزة محمــد حمــادة، إنــه يســتهدف دخــول المراكــز 
العشــرة األولــى، عندمــا يصنــع التاريــخ باعتبــاره أول فلســطيني ينافــس فــي هــذه الرياضــة 

باأللعــاب األولمبيــة التــي تنطلــق فــي طوكيــو يــوم الجمعــة.
وتــرك حمــادة )19 عامــا( غــزة قبــل عــدة أســابيع، ليضمــن أال يواجــه أي متاعــب فــي الســفر إلــى 
األلعــاب األولمبيــة التــي حجــز مكانــه فيهــا عقــب مشــاركته فــي ســت مســابقات تأهيليــة دوليــة 

منــذ 2019.
ــرز  ــغ حمــادة رويت وأبل
حيــث  الدوحــة  فــي 
خمــس  لمــدة  يتــدرب 
ســاعات يوميــا »ســنفعل 
المســتحيل حتــى نظهــر 

مميــز”. بشــكل 
»شــعور  وأضــاف 
ال يوصــف أنــي أتأهــل 

طوكيــو”. ألولمبيــاد 
أيــار  مايــو/  وفــي 
ــم تحــت  ــة العال ــي بطول ــن ف ــة آســيا والثام ــي بطول ــز الســابع ف ــادة المرك ــل حم الماضــي، احت
20 عامــا فــي أوزبكســتان، حيــث رفــع 141 كيلوجرامــا فــي الخطــف و171 فــي النطــر بمجمــوع 312 

الرفعتيــن. فــي  كيلوجرامــا 
وقــال حمــادة الــذي يتجــه إلــى اليابــان فــي 20 يوليــو/ تمــوز قبــل ثالثــة أيــام علــى 
انطــالق األولمبيــاد »نحــن نطمــح لتحقيــق أرقــام شــخصية جديــدة... وإن شــاء اهلل أكــون 

ــل”. ــن العشــرة األوائ م
وقــال حســام، شــقيق حمــادة وهــو أيضــا مــدرب الفريــق الوطنــي الفلســطيني لرفــع األثقــال 
»هــذه أول مشــاركة ألثقــال فلســطين بتاريــخ األلعــاب األولمبيــة، التدريــب عمليــة معقــدة وكــون 

الالعــب أخــي، ســهل علــي عمليــة التدريــب”.
ــى  ــار إل ــبب االفتق ــات بس ــوا صعوب ــطينيين واجه ــن الفلس ــى أن الرياضيي ــام إل ــار حس وأش
األنديــة المجهــزة جيــدا وأدوات التدريــب المناســبة والمشــاركة الدوليــة فــي مســابقات خارجيــة.

وأوضــح أســعد المجــدالوي نائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة الفلســطينية، أن مشــاركة حمــادة 
تعــد إنجــازا بغــض النظــر عــن فــوزه بميداليــة.

وأضــاف »هــذا حــدث أســطوري، محمــد حمــادة، شــاب طمــوح وبطــل مــن فلســطين، ومــن 
ــي  ــطين ف ــم فلس ــل عل ــه يحم ــروب، إن ــار والح ــن الحص ــر م ــت الكثي ــي عان ــا، الل ــزة خصوص غ

ــم”. ــو وينافــس ضــد أبطــال العال طوكي
وأوضح المجدالوي أن 4 رياضيين فلسطينيين آخرين سيشاركون في األولمبياد.

وأبلــغ رويتــرز »نحــن نتطلــع إلــى تســجيل رقــم فلســطيني فــي ســجل دورات األلعــاب 
ــم”. ــذا الرق ــدر ه ــن ق ــر ع ــض النظ ــة بغ األولمبي

وفــي منــزل حمــادة فــي غــزة، عــرض والــداه فــي فخــر العديــد مــن الميداليــات الذهبيــة 
والبرونزيــة. والفضيــة 

ــا  ــوم أن ــال والحمــد هلل الي ــم طــال انتظــاره طوي ــا حل ــق لن ــده خميــس »محمــد حق ــال وال وق
ــد وحســام«. ــا فخــور بمحم ــت رســالتي... أن ــاح، أدي مرت

كومان يطالب أجويرو باالنفصال 
عن العالم

حرص رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على التواصل مع المهاجم األرجنتيني سيرجيو أجويرو.
وانضــم أجويــرو إلــى برشــلونة هــذا الصيــف، فــي صفقــة مجانيــة بعــد رحيلــه عــن مانشســتر ســيتي 

عقــب نهايــة الموســم المنصــرم.
ــع  ــلونة مطل ــري لبرش ــم التحضي ــى الموس ــينضم إل ــرو س ــإن أجوي ــبورت«، ف ــة »س ــب صحيف وبحس

ــكا. ــا أمري ــي كوب ــب مشــاركته ف ــه عق ــرة راحت ــة فت ــد نهاي أغســطس/آب، بع
وأضافــت أن كومــان ال يســاوره أي قلــق تجــاه حالــة أجويــرو، مشــيرة إلــى أن المــدرب الهولنــدي يــدرك 

أن الالعــب ســيحتاج لبعــض الوقــت مــن أجــل التأقلــم.
وتابعــت الصحيفــة أن كومــان أبلــغ أجويــرو شــخصيًا، خــالل مكالمــة هاتفيــة، بضــرورة قطــع االتصــال 

واالنفصــال عــن العالــم خــالل قضــاء العطلــة، مــن أجــل الوصــول إلــى برشــلونة بطاقــة هائلــة.
ــا عليــه، لكنــه كــرر طلبــه بضــرورة الحفــاظ علــى  وواصلــت أن المــدرب يتوقــع أن األمــر ســيكون صعبً

النســق مــن خــالل التــدرب بمفــرده، والحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الراحــة.
من جهته، قام أجويرو بتوجيه الشكر لمدربه الجديد، وأبدى له حماسه لبدء اللعب مع برشلونة.

كاف يعلن موعد انطالق دوري أبطال أفريقيا
أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم الكاف، الموعد الرسمي النطالق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ــدة مــن دوري األبطــال  ــوم: »النســخة الجدي ــه الرســمي، الي ــر موقع ــان نشــره عب ــي بي ــكاف ف ــال ال وق
تنطلــق 10 ســبتمبر/ أيلــول المقبــل، علــى أن تجــرى قرعــة األدوار التمهيديــة 15 أغســطس/ آب بحــد أقصــى”.
وتابــع الــكاف فــي بيانــه، أنــه ســيفتح بــاب تقديــم طلبــات اســتضافة نهائيــي بطولتــي دوري األبطــال 

والكونفيدراليــة، فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي المقبــل.
وأفاد بأنه سيرسل وفدا للقيام بجولة تفتيش نهائية في الكاميرون، مستضيف أمم أفريقيا المقبلة 2022.

ــى  ــة عل ــاراة النهائي ــي المب ــه ف ــد تفوق ــة مــن المســابقة، بع ــي المصــري بالنســخة الماضي ــوج األهل وت
كايــزر تشــيفز الجنــوب أفريقــي بثالثيــة نظيفــة، فيمــا أحــرز الرجــاء البيضــاوي المغربــي لقــب كأس 

الكونفيدراليــة، علــى حســاب شــبيبة القبائــل الجزائــري.
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