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عالمتان في الفم تكشفان احتمال اإلصابة 
بمرض السكري

ــة إذا كنــت ال تعــرف العالمــات  ــا للغاي يعــد اكتشــاف أعــراض مــرض الســكري مبكــرا أمــرا صعب
التــي يجــب البحــث عنهــا.

ومــن بيــن األعــراض األكثــر شــيوعا لمــرض الســكري مــن النــوع الثانــي هــو التغييــر الطفيــف 
لرائحــة األنفــاس.

ويقــول الدكتــور نيــل ســيكا، كبيــر مســؤولي طــب األســنان فــي مؤسســة Bupa UK للتأميــن إن 
الكثيريــن ال يدركــون مــا يمكــن أن تعنيــه أمــراض اللثــة لصحتهــم العامــة.

وأوضــح الدكتــور ســيكا: “مــا ال يعرفــه معظــم النــاس هــو أن طبيــب أســنانك يمكــن أن يكــون خــط 
دفاعــك األول فــي اكتشــاف أعــراض المشــاكل الصحيــة األوســع نطاقــا. وباســتخدام بعــض الحــواس، 
مثــل البصــر واللمــس والشــم، ســيكون أطبــاء األســنان فــي موقــع ممتــاز الكتشــاف الظــروف الصحيــة 

المعاكســة فــي الفــم والتــي يمكــن أن تؤثــر علــى بقيــة الجســم”.
العالمــات  أولــى  الســكري، وربمــا  أعــراض مــرض  مــن  واللثــة  األنفــاس  أن تكــون  ويمكــن 

الدماغيــة. والســكتات  القلــب  ألمــراض  التحذيريــة 
العالمات في الفم التي يجب البحث عنها

1- رائحة الفم الكريهة:
ــة مــن األســنان  ــى الرائحــة المنبعث ــرف عل ــى التع ــون عل ــاء األســنان مدرب ــورة ســيكا: “أطب ــول الدكت تق

والروائــح  واللثــة. 
المعينــة تعنــي أشــياء 
أن  يمكــن  مختلفــة، 
تكــون رائحــة قطــرات 
رائحــة  أو  الكمثــرى 
الفــم الكريهــة مؤشــرا 
علــى مــرض الســكري 
المنضبــط،  غيــر 
ســيحتاج  أمــر  وهــو 
زيــارة  إلــى  المرضــى 

بشــأنه”. الطبيــب 
بســبب  وهــذا 

المســتويات العاليــة مــن الكيتونــات، الناتجــة عــن حــرق الجســم للدهــون بــدال مــن الســكر ألنــه ال 
الجلوكــوز. لتفكيــك  ضــروري  أمــر  وهــو  اإلنســولين،  إنتــاج  يســتطيع 

2- التهاب اللثة ونزيفها:
مــن الموثــق جيــدا أن مرضــى الســكري أكثــر عرضــة لإلصابــة بأمــراض اللثــة. ومــع ذلــك، فقــد بــدأ 

البحــث فــي إظهــار رابــط يعمــل فــي كال االتجاهيــن.
ويمكــن أن تزيــد أمــراض اللثــة والعــدوى مــن مســتويات الســكر فــي الــدم. وكالهمــا يؤثــران علــى 

بعضهمــا البعــض، مــا يشــير إلــى أنــه إذا تطــور أحدهمــا، فهنــاك خطــر متزايــد مــن تطــور اآلخــر أيضــا.
ونظــرا ألن مــرض الســكري يمكــن أن يرفــع مســتوى الجلوكــوز فــي فمــك، فــإن هــذا يمكــن أن 

يجعــل فمــك مكانــا خصبــا لنمــو البكتيريــا.
كمــا أن ارتفــاع نســبة الســكر فــي الــدم يجعــل مــن الصعــب علــى جســمك مقاومــة العــدوى، مــا 

يعنــي أن اللثــة يمكــن أن تظــل مصابــة برائحــة الفــم الكريهــة.
وباإلضافــة إلــى كونــه عارضــا محتمــال لمــرض الســكري، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى أحــداث أكثــر 

خطــورة مثــل النوبــات القلبيــة والســكتات الدماغيــة.
وقــد يــؤدي هــذا المزيــج مــن زيــادة مســتويات البكتيريــا وااللتهابــات إلــى تلــف األوعيــة الدمويــة 

التــي تغــذي القلــب والدمــاغ، مــا قــد يــؤدي إلــى اإلصابــة بأمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة.
كيف تحافظ على صحة لثتك

ويقول الدكتور سيكا: “من الواضح أن هناك صلة بين صحة األسنان والحاالت الخطيرة األخرى”.
ــر  ــل مخاط ــي تقلي ــة، سيســاعد ف ــم، وخاصــة اللث ــى صحــة الف ــاظ عل ــع: “إن الحف وتاب
حــدوث مضاعفــات مــن مجموعــة مــن الحــاالت الصحيــة ويســاعد فــي تحســين صحتــك 
ــون  ــد تك ــع ق ــة أوس ــاوف صحي ــأن أي مخ ــنانك بش ــب أس ــع طبي ــا م ــن منفتح ــة. ك العام
ــع  ــد مــن أن الجمي ــح، والتأك ــة بشــكل صحي ــى أداء واجــب الرعاي ــه يســاعدنا عل ــك. إن لدي

ــر صحــة وســعادة”. ــاة أطــول وأكث ــن أن يعيشــوا حي يمك
فيما يلي أهم سبع نصائح للدكتور سيكا للحفاظ على صحة اللثة:

– ال تنس أن تنظف ما بين أسنانك بالخيط، أو الفرشاة، ودائما الخيط أوال ثم الفرشاة.
– نظف مرتين في اليوم لمدة دقيقتين بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

– قم بتغيير فرشاة أسنانك كل ثالثة أشهر على األقل، أو قبل ذلك إذا كانت الشعيرات متآكلة.
– إذا كنــت تســتخدم غســول الفــم، فانتظــر لمــدة 30 دقيقــة علــى األقــل بعــد تنظيــف األســنان 
بالفرشــاة. -ســوف يغســل غســول الفــم أي فلوريــد مــن معجــون األســنان قــد يتبقــى علــى األســنان.

– قم بزيارة طبيب األسنان وأخصائي الصحة إلجراء فحوصات منتظمة.
– تعرف على عالمات أمراض اللثة، إذا نزفت اللثة عند تنظيف أسنانك، أو احمرارها وتورمها.

ــام،  ــة بانتظ ــن الرياضي ــة التماري ــن، وممارس ــدم التدخي ــة: ع ــاة صحي ــط حي ــارات نم ــذ خي – اتخ
والحفــاظ علــى نظــام غذائــي صحــي، كلهــا تســاعد فــي تقليــل مخاطــر التعــرض لمضاعفــات صحيــة 

خطيــرة، فــي فمــك وفــي أي مــكان آخــر مــن جســمك.

تعرف على فائدة مذهلة لشرب الماء قبل النوم
ــه فوائــد صحيــة عديــدة، وأبــرز هــذه الفوائــد هــي  أكــدت دراســات أن شــرب المــاء قبــل النــوم ل
ــن  ــر معتادي ــن غي ــث كشــفت األبحــاث ان األشــخاص الذي ــة االعصــاب، حي تحســين المــزاج وتهدئ
علــى شـــرب الكثيــر مــن المـــاء لــم يكونــوا هادئين ولم يتحســن مزاجهم إال بشـــرب الـــماء قبــل النوم 

.”health line” حســب مــا اشــار موقــع
ــو أحــد  ــئ ه ــاء الســاخن أو الداف ــا الم ــوم، وخصوصً ــل الن ــاء قب ــت األبحــاث ان شــرب الم وأضاف

ــة الهضــم. ــن الجســم وتحســين عملي ــة الســموم م ــي إزال ــة للمســاعدة ف الطــرق الطبيعي
ــى  ــد عل ــر بشــكل جي ــا يؤث ــى جســمك رطــب مم ــظ عل ــي تحاف ــن افضــل الطــرق الت ــر م ويعتب

ــكل دوري. ــاء بش ــاج للم ــي تحت ــم الت ــاء الجس ــي أعض ــعر وباق ــرة والش البش

وصفة خارقة لتقليل خطر الوفاة المبكرة.. 
لم تسمع بها من قبل

يّقلــل تنــاول الطعــام الحــار بشــكل منتظــم مــن احتمــال الوفــاة المبكــرة لــدى اإلنســان بواقــع 
ــاول  ــى تن ــون بنهــم عل ــن يقبل ــإذا كنــت ممّ ــدة، ف ــة جدي 25%، وهــذا ماظهــر فــي دراســة علميّ
الطعــام الحــار، فــإّن خبــراء الصحــة يدعونــك إلــى الحــرص علــى هــذه العــادة، ألنهــا تقيــك مــن 

عــدة اضطرابــات وأمــراض كثيــرة.
ومــن يأكلــون الفلفــل الحــار أربــع مــرّات أســبوعيًّا، يصبحــون أقــل عرضــة للوفــاة المبكــرة والســكتة 

الدماغيّــة بنســبة 23 % مقارنــًة باألشــخاص الذيــن يعرضــون عــن تنــاول الفلفــل الحــار.
ــات الناجمــة عــن  ــة الوفيّ ــل عرضــة اإلصابــة بكاّف ــاول الطعــام الحــار. يقّل وأوردت نتائــج الدراســة أّن تن
مشــاكل القلــب. بنســبة 34%، وأّن مــادّة الكابسيســين التــي تمنــح الفلفــل مذاقــه الحــار هــي التــي تحمــي 

الصحــة مــن عــدّة اضطرابــات تســبّب الوفــاة. وتحمــي مــن اإلصابــة بمــرض الســرطان.

الخميس 7 ربيع االول 1443 هـ ق 22 مهر 1400 هـ ش، 14 تشرين االول 2021مالعدد )10783( السنة الواحدة واالربعون

رونالدو يهترك بمرمى لوكسمبورغ
أعــرب البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو، عــن ســعادته بالفــوز الكبيــر الــذي حققــه منتخــب بــالده علــى 
ــكأس  ــة ل ــا المؤهل ــات أوروب ــة لتصفي ــة الثامن ــن الجول ــاء الماضــي، ضم ــوم الثالث حســاب لوكســمبورغ، ي

ــم 2022. العال
ثالثيــة  رونالــدو  وأحــرز 
»هاتريــك« ليســاهم فــي فــوز 
البرتغــال بخماســية دون رد.

وأصبــح رونالــدو بعــد 
أكثــر  الثالثيــة،  هــذه 
العــب يســجل »هاتريــك« 
مــع منتخــب بــالده فــي 
 10( القــدم  كــرة  تاريــخ 
هاتريــك(، كمــا وصــل إلــى 
ــه الـــ115 مــع منتخــب  هدف
البرتغــال فــي 182 مبــاراة 

الدوليــة. المباريــات  فــي  لألهــداف  تســجيال  الالعبيــن  أكثــر  قائمــة  فــي  القياســي  رقمــه  معــززا 
وكتــب رونالــدو بعــد مواجهــة لوكســمبورغ، عبــر حســابه الرســمي علــى »إنســتغرام«: »انتصــار آخــر، 

خطــوة أخــرى نحــو هدفنــا، ليلــة تاريخيــة أخــرى دفاعــا عــن ألواننــا”.
ــا مــن اللحظــة  ــم بن ــا وأمــام جمهــور يهت ــا نلعــب فــي ملعبن ــح كل شــيء أســهل عندم وأضــاف: »يصب
األولــى إلــى األخيــرة.. لقــد وعــدت أننــي ســأبحث دائمــا عــن المزيــد والمزيــد، هــذا أمــر موجــود فــي حمضــي 
النــووي، وفــي حمضنــا النــووي جميعــا )البرتغاليــون(، فنحــن ال نشــعر بالرضــا أبــدا، وال نخــذل أذرعنــا أبــدا، 

وســنقاتل دائمــا مــن أجــل كل مــا يمكننــا تحقيقــه”.
ورفــع منتخــب البرتغــال رصيــده بعــد هــذا الفــوز إلــى 16 نقطــة مــن 6 مباريــات، ويحتــل المركــز الثانــي 
فــي المجموعــة األولــى، بفــارق نقطــة واحــدة خلــف المتصــدر منتخــب صربيــا، بينمــا توقــف رصيــد منتخــب 

لوكســمبورغ عنــد 6 نقــاط ويشــغل المركــز الثالــث علــى ســلم الترتيــب.

بعد زيارته المثيرة .. رئيس الفيفا: »إسرائيل« 
قد تستضيف كأس العالم !

أعتبــر رئيــس الفيفــا، جيانــي إنفانتينــو، أن توقيــع مــا يســمى »اتفاقيــات إبراهيــم« قــد يــؤدي فــي نهايــة 
المطــاف إلــى مشــاركة »إســرائيل« فــي اســتضافة كأس العالــم لكــرة القــدم مــع جيرانهــا العــرب.

وفــي حديثــه عــن اتفاقيــات ابراهيــم، قــال إنفانتينــو فــي خطــاب ألقــاه فــي افتتــاح مركــز فريدمــان للســالم 
فــي متحــف »التســامح« فــي القــدس إن هــذه الخطــوة قــد تــؤدي إلــى تعــاون إقليمــي فــي اســتضافة بطــوالت 

كــرة القــدم.
الهيئــة  أن  وأضــاف 
القــدم  لكــرة  الحاكمــة 
العالميــة تبحــث فــي توســيع 
ــال والســيدات  بطــوالت الرج
ســنوية،  أحــداث  إلــى 
أن يشــهد  يمكــن  وبالتالــي 
فــي  »إســرائيل«  مشــاركة 

. فة ســتضا ال ا
ال  »لمــاذا  وتســاءل: 
فــي  العالــم  بــكأس  نحلــم 
إســرائيل والــدول المجــاورة؟ 
ــطينيين«؟ ــط والفلس ــرق األوس ــي الش ــا ف ــع جيرانه ــرائيل م ــي إس ــا ف ــك هن ــل ذل ــاذا ال نفع ــم لم ــات إبراهي ــع اتفاقي م

ورحــب وزيــر الرياضــة والثقافــة اإلســرائيلي، حيلــي تروبــر، الــذي التقــى بإنفانتينــو فــي وقــت ســابق 
مــن مســاء أمــس الثالثــاء، بتصريحاتــه، قائــال إنهمــا ناقشــا التعــاون المســتقبلي بيــن الفيفــا وتــل أبيــب.
مــن جهتهــا فــإن مشــاركة رئيــس الفيفــا فــي الحــدث أثــارت غضــب الفلســطينيين الذيــن ألغــوا لقــاء 

بينــه وبيــن رئيــس االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم جبريــل الرجــوب فــي رام اهلل.
وانتقــدت وزارة الخارجيــة الفلســطينية الحــدث، قائلــة إن فريدمــان »معــروف بمواقفــه المتطرفــة ودعمــه 
ــوده ســيئة الســمعة  ــى جه ــة إل ــي باإلضاف ــون الدول ــم األخــرى بموجــب القان للضــم واالســتعمار والجرائ

إلنــكار حقــوق الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف”.
وأشــارت الســلطة الفلســطينية إلــى أن متحــف »التســامح« أقيــم علــى مقبــرة إســالمية: »أحــد 

المتطلبــات األساســية للســالم هــو احتــرام األماكــن الدينيــة، والحفــاظ علــى وضعهــا الراهــن«.

مونديال قطر.. اليابان تشعل المنافسة في مجموعة 
السعودية وعمان

حقــق المنتخــب اليابانــي 
ضيفــه  علــى  ثمينــا  فــوزا 
اللقــاء  فــي   )1-2( األســترالي 
الــذي جمعهمــا يــوم الثالثــاء 
الماضــي، فــي الجولــة الرابعــة 
اآلســيوية  التصفيــات  مــن 
لبطولــة  المؤهلــة  النهائيــة 

.2022 العالــم  كأس 
خــط  العــب  وافتتــح 
الوســط اليابانــي أوه تانــاكا 
التســجيل مبكــرا لمنتخــب 
»الســاموراي« فــي الدقيقــة 

الثامنــة مــن انطــالق صفــارة البدايــة. ورد األســترالي 
بهــدف  هروســتيك  أجديــن  الوســط  خــط  العــب 
التعــادل عنــد الدقيقــة 70. ولكــن زميلــه المدافــع عزيــز 
بيهيــش أهــدى هــدف الفــوز لليابــان فــي الوقــت 
القاتــل فــي الدقيقــة 85 مــن عمــر المبــاراة، تابــع الكــرة 

ــه تشــتيتها.   ــدى محاولت ــي شــباكه ل ف
ــاط،  ــى 6 نق ــده إل ــان رصي ــع منتخــب الياب  ورف
ويحتــل المركــز الثالــث فــي المجموعــة األولــى، 
لينعــش آمالــه فــي المنافســة علــى إحــدى بطاقتــي 
التأهــل مباشــرة إلــى نهائيــات بطولــة كأس العالــم 
لكــرة القــدم فــي قطــر شــتاء 2022، أول المنافســة 
علــى األقــل علــى البطاقــة الثالثــة المؤهلــة للملحق.

بينمــا توقــف رصيــد منتخــب أســتراليا عنــد 9 
نقــاط، ويحتــل صــدارة المجموعــة حتــى اآلن، بانتظــار 
نتيجــة مبــاراة وصيفــه الســعودي أمــام ضيفــه الصينــي 
مســاء اليــوم الثالثــاء أيضــا، علــى ملعــب مدينــة الملــك 
عبــداهلل الرياضيــة »الجوهــرة المشــعة« بمدينــة جــدة.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة األولى:
1- أستراليا 9 نقاط )4 مباريات(

2- السعودية 9 نقاط
3- اليابان 6 نقاط )4 مباريات(

4- سلطنة عمان 3 نقاط
5- الصين 3 نقاط

6- فيتنام من دون نقاط.

مونديال 2022 ينقل تجربة البوكسنج 
داي للدوري الفرنسي

أعلنــت رابطــة األنديــة الفرنســية المحترفــة، أجنــدة الــدوري للموســم المقبــل 2022/2023، الــذي ســيتخلله 
منافســات كأس العالــم، شــتاًء، فــي قطــر.

 وقــررت الرابطــة الفرنســية أن تنطلــق البطولــة أحــد يومــي 6 أو 7 أغســطس/آب 2022، وســتقام 15 جولــة 
مــن المســابقة حتــى يومــي 12 و13 نوفمبر/تشــرين الثانــي، ثــم تتوقــف البطولــة قبــل أســبوع مــن انطــالق 

منافســات كأس العالــم
إلغــاء  أيضــا  وتقــرر 
الشــتوية،  الراحــة  فتــرة 
األنديــة  ســتخوض  بــل 
جولتيــن  الفرنســية 
 28 يومــي  متتاليتيــن 
األول،  ديســمبر/كانون 
ينايــر/ مــن  واألول 
ــل  ــي 2023، مث ــون الثان كان
فــي  داي  البوكســنج 

اإلنجليــزي. الــدوري 
الموســم  وســيمتد   

.2023 يونيو/حزيــران   4 يــوم  حتــى  الفرنســي  الــدوري  مــن  المقبــل 
يشــار إلــى أن البوكســينج داي، هــو نظــام متبــع فــي الــدوري اإلنجليــزي، حيــث تُلعــب المباريــات، فــي 

فتــرة أعيــاد الميــالد، وهــي مخصصــة للراحــة الشــتوية، لــدى معظــم الدوريــات فــي أوروبــا.

نيران صديقة تنهي سلسلة تاريخية 
لمنتخب األسود

حملــت الدقيقــة 30 مــن مواجهــة غينيــا والمغــرب، المؤجلــة مــن الجولــة الثانيــة بتصفيــات كأس العالــم، 
نبــأ ســيئا لمنتخــب األســود، الــذي فــاز بنتيجــة 1-4.

ــاه  ــي مرم ــدف ف ــي أول ه ــب المغرب ــتقبل المنتخ واس
بعــد 9 مباريــات متتاليــة، فــي تصفيــات مونديــال روســيا 

والتصفيــات الجاريــة، دون أن تهتــز شــباكه.
مجموعــات  أنهــى  قــد  المغربــي  المنتخــب  وكان 
تصفيــات 2018 دون اســتقبال أي هــدف )6 مواجهــات(، كمــا 
ــة. ــات النســخة الحالي ــات بتصفي ــي أول 3 مباري ــد ف صم

وجــاء هــدف غينيــا مــن تســديدة لمامــادو كانــي، تغيّــر 
مجراهــا بعــد أن اصطدمــت بعميــد منتخــب األســود رومــان 

ســايس، لتســتقر فــي مرمــى الحــارس ياســين بونــو.
بهــذا الهــدف، تنتهــي آمــال حــارس إشــبيلية فــي 
المحمــدي،  منيــر  الســابق  الحــارس  إنجــاز  معادلــة 
بالصمــود طــوال مجموعــات التصفيــات )مونديــال 2018(
ويرجــع آخــر هــدف اســتقبلته الشــباك المغربيــة فــي تصفيــات المونديــال، إلــى مواجهــة غينيــا 
ــدور  ــاب ال ــا بإي ــة بات ــي مدين ــن خســر األســود )1-0( ف ــي 2015، حي ــوم 15 نوفمبر/تشــرين الثان االســتوائية ي

الثانــي، بعدمــا انتصــروا ذهابــا بهدفيــن دون مقابــل فــي أكاديــر.
ويتصــدر المغــرب ترتيــب المجموعــة التاســعة برصيــد 12 نقطــة )العالمــة الكاملــة(، متقدمــا علــى غينيــا 

بيســاو صاحــب المركــز الثانــي )4(، بينمــا تأتــي غينيــا ثالثــة )3( والســودان فــي قــاع الترتيــب )2(.

نيوكاسل يدخل سباق التعاقد مع كين
أكــد تقريــر صحفــي إنجليــزي، يــوم اإلثنيــن الماضــي، أن نيوكاســل يخطــط لضــم هــاري كيــن، نجــم 

توتنهــام، فــي الصيــف المقبــل.
ــادٍ  ــا عــن ن ــي الماضــي، بحًث ــو الصيف ــام خــالل الميركات ــل عــن توتنه ــي الرحي ــه ف ــن رغبت ــدى كي وأب

ــه. ــاء نجم ــاب، إال أن الســبيرز تمســك ببق ــه األلق ــن خالل ــق م يحق
وحاول مانشستر سيتي ضم كين في الصيف، إال أن المطالب المالية لتوتنهام أفسدت الصفقة.

وبحســب صحيفــة »إكســبريس« البريطانيــة، فــإن نيوكاســل مســتعد لدخــول ســباق ضــم كيــن، بعــد 
بيعــه لصنــدوق االســتثمار الســعودي األســبوع الماضــي.

وأضافت الصحيفة، أن توتنهام ليس مستعدًا للتفاوض على أي صفقة بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحــت أن نيوكاســل يملــك اآلن أمــوااًل طائلــة خُصصــت لتدعيــم الفريــق بصفقــات ضخمــة، مــن 

أجــل المنافســة علــى األلقــاب.

مدرب أستراليا يطالب بحضور الجماهير 
أمام السعودية

طالــب جراهــام أرنولــد مــدرب أســتراليا حكومــة نيــو ســاوث ويلــز بالســماح للجماهيــر بحضــور مبــاراة 
الســعودية فــي ســيدني الشــهر المقبــل بتصفيــات كأس العالــم لكــرة القــدم 2022.

واضطــرت أســتراليا لخــوض 11 مــن 12 مبــاراة بالتصفيــات خــارج أرضهــا بعــد إغــالق الحــدود أمــام غيــر المقيميــن بالبــالد 
مــع فــرض حجــر صحــي لمــدة 14 يومــا فــي فنــدق علــى العائديــن ضمــن إجــراءات مشــددة لمقاومــة وبــاء كوفيــد-19.

وقــال أرنولــد إن الجماهيــر ســاعدت اليابــان فــي الفــوز 2-1 فــي ســايتاما أمــس الثالثــاء لتنهــي سلســلة 
مثاليــة ألســتراليا تشــمل 11 انتصــارا متتاليــا.

وأبلــغ وســائل إعــالم أســترالية اليــوم األربعــاء »التمــس الدعــم مــن حكومــة نيــو ســاوث ويلــز وأطلــب 
مســاعدتها لنــا فــي رحلتنــا إلــى كأس العالــم”.

ــن  ــة م ــي المئ ــن 80 ف ــر م ــة أكث ــت الحكوم ــن اآلن طعم ــهر لك ــتة أش ــالل س ــا خ ــى أرضن ــب عل ــم ألع ــاف »ل وأض
األشــخاص وتتبقــى أربعــة أســابيع علــى المبــاراة وأتمنــى حقــا أن تســاعدنا بالســماح بحضــور الجماهيــر فــي االســتاد”.

وتابــع »شــاهدنا االختــالف الــذي حــدث فــي بريطانيــا وحــول العالــم بعــد حصــول 80 فــي المئــة مــن 
األشــخاص علــى اللقــاح وعــادت الجماهيــر بســعة كاملــة مجــددا”.

وكانت آخر مباراة ألستراليا على أرضها قبل عامين حين سحقت نيبال 5- 0 في الجولة الثانية من التصفيات.
وتحتــل أســتراليا المركــز الثانــي بالمجموعــة الثانيــة بفــارق ثــالث نقــاط خلــف الســعودية التــي 

تواجههــا يــوم 11 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي.
وتبتعد اليابان وعمان بفارق ثالث نقاط عن أستراليا.

ويتأهــل أول فريقيــن مــن المجموعتيــن مباشــرة إلــى النهائيــات فــي قطــر بينمــا يلتقــي صاحبــا المركــز 
الثالــث فــي ملحــق آســيوي لتحديــد الفريــق الــذي ســيخوض الملحــق العالمــي.

رسمًيا.. إصابة نجم فرنسا بكورونا
أعلــن نــادي ميــالن اإليطالــي، امــس األربعــاء، إصابــة العبــه الفرنســي ثيــو هيرنانديــز الظهيــر األيســر 

للفريــق، بفيــروس كورونــا المســتجد.
ثيــو شــارك رفقــة منتخــب بــالده الفرنســي فــي نهائــي دوري األمــم األوروبيــة أمــام إســبانيا، يــوم األحــد 

الماضــي، فــي اللقــاء الــذي انتهــى بفــوز الديــوك بنتيجــة )2-1(، ليتوجــوا بالبطولــة.
وأصــدر ميــالن بيانــا رســميا عبــر موقعــه، قــال فيــه: »يؤكــد نــادي ميــالن إصابــة ثيــو هيرنانديــز الظهيــر 
األيســر للفريــق، بفيــروس كورونــا المســتجد، وذلــك بعــد المســحة التــي أجراهــا الالعــب فــي منزلــه بعــد 

عودتــه مــن المهمــة الدوليــة مــع منتخــب فرنســا”.
وأضاف »لقد تم إبالغ السلطات المختصة بذلك، والالعب في حالة صحية جيدة”.

وبــات مــن المؤكــد غيــاب ثيــو عــن لقــاء ميــالن القــادم أمــام هيــالس فيرونــا، المقــرر إقامتــه الســبت 
المقبــل بملعــب ســان ســيرو، فــي منافســات الجولــة الثامنــة مــن الــدوري اإليطالــي.

ويحتل ميالن المركز الثاني في الدوري اإليطالي، برصيد 19 نقطة خلف نابولي المتصدر برصيد 21 نقطة.


	_GoBack

