العدد ( )10943السنة الثانية واالربعون

نجم دورتموند يعرض نفسه على برشلونة

عــرض أحــد الالعبيــن البارزيــن فــي بوروســيا دورتمونــد نفســه علــى برشــلونة ،لالنضمــام لصفوفــه
خــال الميركاتــو الصيفــي المقبــل ،بحســب تقريــر صحفــي كتالونــي.
ويتعلــق األمــر بالظهيــر البرتغالــي الدولــي ،رافائيــل جيريــرو ،الــذي ينتهــي عقــده مــع دورتمونــد فــي
صيــف .2023
ووفقًــا لصحيفــة «مونــدو
ديبورتيفــو» ،فــإن جيريــرو
ال يرغــب فــي التجديــد مــع
النــادي األلمانــي ،ويبحــث عــن
تجربــة أخــرى.
وأشــارت الصحيفــة الكتالونيــة
إلــى أن برشــلونة ،يبحــث فــي
المقابــل عــن ظهيــر أيســر بديــل
لجــوردي ألبــا ،وقــد عــرض جيريــرو
خدماتــه علــى البلوجرانــا ،حيــث يــرى أن أســلوب لعبــه مناســب تمامًــا للفريــق.
ومــن جانبــه ،ال يرفــض دورتمونــد فكــرة بيــع جيريــرو ،الصيــف القــادم ،حيــث يخشــى رحيلــه مجانًــا
عنــد نهايــة عقــده.
ويتــراوح ســعر الظهيــر البرتغالــي بيــن  8و 10مالييــن يــورو فقــط ،ويضــع برشــلونة خيــار التعاقــد معــه
فــي االعتبــار ،خــال الميركاتــو الصيفــي المقبــل.

أشرار تشيلسي وجنة ليفربول األبرز
في صحف إنجلترا

اهتمــت الصحــف اإلنجليزيــة الصــادرة صبــاح امــس الســبت ،بالمبــاراة النهائيــة لــكأس االتحــاد
اإلنجليــزي التــي تجمــع ليفربــول وتشيلســي علــى ملعــب ويمبلــي.
وعنونــت صحيفــة «التايمــز»« :هيــا رقــم ســتة ..ترينــت ألكســندر أرنولــد بعمــر  22عامًــا قــد يصبــح
اليــوم أصغــر العــب إنجليــزي يتــوج بــكل األلقــاب الكبــرى فــي كــرة القــدم”.
وفي األسفل كتبت« :رونالدو يستعد للبقاء ،حيث يرى المستقبل مع تين هاج”.
وفــي الجانــب كتبــت« :توخيــل:
نعــرف بأننــا األوالد الســيئون”.
أمــا صحيفــة «ديلــي
تليجــراف» فعنونــت« :عيــن
علــى الجائــزة ..ليفربــول
يســتعد للقــب الثانــي فــي
حملــة الرباعيــة”.
وكتبــت أيضًــا« :توخيــل:
نحــن أشــرار كأس االتحــاد”.
كمــا عنونــت صحيفــة
«ديلــي إكســبريس»« :خطــوة أخــرى نحــو الجنــة ..كلــوب يســتهدف التاريــخ مــع دخــول الريــدز إلــى ويمبلــي
فــي مســار الرباعيــة”.
وفي األسفل كتبت« :وصف األشرار ال يزعج توخيل”.
وفي الجانب كتبت« :دي يونج يستعد لرفض اليونايتد”.
من جانبها ،عنونت «ديلي ستار»« :األشرار ..توخيل يتعهد بالوقوف للمفضلين في البلد (إنجلترا)».

ٍ
ناد أوروجوائي يطرح كرة نهائي
مونديال  1974للبيع

ســيتم طــرح الكــرة التــي خــاض بهــا منتخبــا ألمانيــا وهولنــدا نهائــي كأس العالــم  1974فــي ميونــخ،
ومنحــت أصحــاب األرض لقبهــم الثانــي ،للبيــع بالمــزاد العلنــي مــن قبــل نــادٍ أوروجوائــي ،رغــم عــدم
وجــود تفاصيــل عــن ظــروف
المــزاد حتــى اآلن.
وأفــاد رئيــس نــادي رامبــا
جونيــورز األوروجوائــي ،دانيــال
بيانكــي ،بــأن المــزاد المذكــور
ســيكون علــى مســتوى دولــي،
دون إيضــاح الدولــة التــي
ســيقام فيهــا.
ووفقــا لبيانكــي ،فــإن الكــرة
مملوكــة للنــادي ،الــذي يلعــب
حاليــا فــي دوري الدرجــة الثانيــة ،منــذ  25عامــا ،بعدمــا تبــرع بهــا للفريــق رئيســه آنــذاك ،رامــون باريتــو،
الــذي شــارك فــي تحكيــم تلــك المبــاراة.
وكان الحكــم المذكــور أحــد الحــكام المســاعدين فــي المبــاراة ،التــي أقيمــت يــوم  7يوليو/تمــوز 1974
علــى ملعــب ميونــخ األولمبــي ،أمــام أكثــر مــن  70ألــف متفــرج.
وباإلضافــة إلــى تلــك المبــاراة ،كان باريتــو أيضــا أحــد الحــكام المســاعدين فــي نهائــي كأس العالــم
 ،1978عندمــا فــازت األرجنتيــن بقيــادة ســيزار لويــس مينوتــي علــى هولنــدا (.)1-3

بايرن ميونخ وتشيلسي ينافسان برشلونة
على نجم ميالن

دخــل بايــرن ميونــخ وتشيلســي فــي منافســة مــع برشــلونة ،للتعاقــد مــع أحــد نجــوم ميــان خــال الميركاتــو الصيفــي المقبــل،
بحســب تقريــر صحفــي كتالونــي.
ويتعلــق األمــر بالمدافــع اإليطالــي،
أليســيو رومانيولــي ،الــذي ينتهــي
عقــده مــع الروســونيري بنهايــة هــذا
الموســم ،وال يوجــد اتفــاق بيــن
الطرفيــن علــى التجديــد حتــى اآلن.
ووفقًــا لصحيفــة «مونــدو
ديبورتيفــو» الكتالونيــة ،فــإن
برشــلونة استفســر بالفعــل
مــن وكالــة الراحــل مينــو رايــوال
عــن وضــع رومانيولــي ،لكنــه تعــرض لمنافســة مؤخــرًا علــى الصفقــة مــن جانــب بايــرن ميونــخ وتشيلســي.
ويريــد بايــرن تعويــض نيكــوالس زولــه ،الــذي انتقــل إلــى بوروســيا دورتمونــد بــد ًءا مــن الموســم
المقبــل ،بينمــا يبــدو تشيلســي فــي طريقــه لخســارة أنتونيــو روديجــر وأندريــاس كريستينســن.
كما يحظى رومانيولي باهتمام إشبيلية ،الذي يستعد لرحيل مدافعه جول كوندي في الميركاتو الصيفي.
وشارك رومانيولي مع ميالن هذا الموسم في  25مباراة بمختلف البطوالت ،وأحرز هد ًفا وقدم تمريرة حاسمة.
لكنــه خســر مكانــه فــي التشــكيلة األساســية منــذ تعرضــه إلصابــة فــي ديربــي الغضــب ،لحســاب ذهــاب
نصــف نهائــي كأس إيطاليا.

عالم الـ ....ر ي ا ض ة

الموقع الرياضي العربي األول ينقل المباريات
الحاسمة في الدوري اإليطالي مباشرة

يبــدأ الموقــع الرياضــي العربــي األول ،فــي بــث مباريــات الــدوري اإليطالــي الممتــاز لكــرة القــدم ،نقــا
عــن الصفحــة الرســمية لرابطــة الكالتشــيو علــى موقــع الفيديوهــات الشــهير «يوتيــوب”.
ونقــل الموقــع مباراتــي هيــاس فيرونــا وميــان ،ورومــا وفيورنتينــا ،وحظــي البــث المباشــر لهمــا بمتابعــة كبيــرة
مــن جانــب متابعــي الموقــع.
ويســتمر الموقــع هــذا
األســبوع ،فــي نقــل جميــع مباريــات
الجولــة الســابعة والثالثيــن مــن
منافســات الــدوري اإليطالــي،
ومنهــا  4مباريــات تــذاع اليــوم،
وهــي :إمبولــي وســاليرنيتانا،
وأودينيــزي وســبينزا ،وهيــاس
فيرونــا وتورينــو ،ورومــا وفينيزيــا.
بينمــا ينقــل الموقــع غــدًا
 4مباريــات أيضــا مــن نفــس الجولــة ،وهــي :بولونيــا وساســولو ،ونابولــي وجنــوى ،وميــان وأتاالنتــا ،ثــم
كاليــاري وإنتــر ميــان.
وتختــم مباريــات الجولــة رقــم  ،37بمباراتيــن يــوم االثنيــن ،حيــث يواجــه ســامبدوريا فيورنتينــا،
ويوفنتــوس مــع التســيو.
ويشــتعل الصــراع فــي األمتــار األخيــرة مــن الكالتشــيو بيــن الغريميــن ميــان وإنتــر ،حيــث يتصــدر األول
ترتيــب المســابقة برصيــد  80نقطــة ،بفــارق نقطتيــن فقــط عــن جــاره إنتــر الــذي يحتــل الوصافــة برصيــد 78
نقطــة ،قبــل جولتيــن فقــط مــن نهايــة البطولــة.

األهلي يستهدف إنجازا نادرا أمام وفاق سطيف

يحــل األهلــي المصــري ضيفــا علــى وفــاق ســطيف الجزائــري ،مســاء اليــوم  ،باســتاد  5يوليــو ،فــي إيــاب
نصــف نهائــي دوري أبطــال إفريقيــا.
ووضع الفريق األحمر قدما في النهائي ،بعدما فاز برباعية نظيفة في عقر داره بالقاهرة ذهابا.
ويبحث األهلي خالل مباراته أمام وفاق سطيف ،عن تكرار إنجاز حققه  3مرات سابقة فقط.
وســبق لصاحــب الرقــم القياســي فــي التتويــج بــدوري األبطــال بـــ 10ألقــاب ،الفــوز فــي مواجهتــي الذهــاب
واإليــاب بنصــف النهائــي 3
مــرات مــن قبــل ،وتــوج فــي
جميعهــا باللقــب القــاري.
جــاءت األولــى علــى حســاب
الزمالــك فــي نصــف نهائــي ،2005
بالفــوز فــي الذهــاب  ،1-2وفــي
اإليــاب بهدفيــن نظيفيــن ،قبــل
أن يتــوج باللقــب.
كمــا حقــق الفــوز علــى
الــوداد فــي ذهــاب نصــف
نهائــي  2020بهدفيــن نظيفيــن فــي المغــرب ،وفــي اإليــاب ( )1-3بالقاهــرة ،قبــل أن يتــوج كذلــك.
وتفــوق المــارد األحمــر علــى الترجــي فــي نصــف نهائــي  ،2021وفــاز فــي تونــس  0-1قبــل أن يعــزز تفوقــه
فــي القاهــرة بثالثيــة نظيفــة ،فــي طريقــه النتــزاع اللقــب الثانــي تواليــا.

رسميًا ..الصين تنسحب من استضافة
كأس آسيا 2023

أعلــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم ،امــس الســبت ،ان الصيــن اعتــذرت عــن عــدم اســتضافة
نهائيــات كأس آســيا المقبلــة  ،2023ألســباب تتعلــق بالظــروف االســتثنائية النتشــار فيــروس
كورونــا ،وتداعياتهــا علــى الوضــع العــام للبــاد.
وقــال االتحــاد اآلســيوي فــي بيــان« ،بعــد مناقشــات مكثفــة مــع االتحــاد الصينــي لكــرة القــدم (،)CFA
أبلــغ االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم رســميًا بأنــه لــن يكــون قــادرًا علــى اســتضافة بطولــة كأس آســيا .”2023
وواصــل« :يقــر االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم بالظــروف االســتثنائية ،التــي تســببت فيهــا جائحــة
كوفيــد ،19-والتــي أدت إلــى تنــازل الصيــن عــن حقــوق االســتضافة”.
وتابــع« :تــم تعييــن الصيــن الســتضافة كأس آســيا  2023فــي  5يونيــو (حزيــران)  ،2019فــي المؤتمــر
االســتثنائي لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم ،وكان مــن المقــرر اســتضافة المنافســة التــي تضــم  24فري ًقــا فــي
 10مــدن صينيــة ،خــال الفتــرة مــن  16يونيــو إلــى  16يوليــو تمــوز .”2023
واســتكمل« :عمــل االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم عــن كثــب مــع  CFAواللجنــة المنظمــة المحليــة
لــكأس آســيا  )LOC( 2023خــال االســتعدادات ،وتــم تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات ،بمــا فــي ذلــك إطــاق
شــعار البطولــة ،وإزاحــة الســتار عــن ملعــب شــنجهاي بودونــج المكتمــل حدي ًثــا ،العــام الماضــي”.
وأردف البيــان« :يقــدّر االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم أن الســلطات الصينيــة ،واللجنــة المنظمــة للبطولة،
قــد اتخــذوا هــذا القــرار الصعــب للغايــة ،لكنــه ضــروري للمصالــح الجماعيــة لــكأس آســيا  ،2023والتــي وفــرت
أيضًــا لالتحــاد اآلســيوي الوقــت المطلــوب لتقييــم الوضــع ،فيمــا يتعلــق باســتضافة النســخة المقبلــة”.
وختــم« :ســيواصل االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم العمــل بشــكل وثيــق مــع شــركائه التجارييــن
وأصحــاب المصلحــة ،لرســم المســار إلــى األمــام ..وســيظل ممتنًــا لهــم لتفهمهــم ودعمهــم خــال هــذه
الفتــرة ،وســيتم اإلعــان عــن المزيــد مــن التفاصيــل حــول الخطــوات التاليــة ،المتعلقــة باســتضافة كأس
آســيا  ،2023فــي الوقــت المناســب».

ريال مدريد يضع عقد مودريتش
على طاولة التوقيع

اقترب الكرواتي لوكا مودريتش ،العب وسط ريال مدريد ،من التوقيع على عقده الجديد بالنادي الملكي.
وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع الميرنجي ،في الصيف المقبل.
وكتــب فابريزيــو رومانــو ،خبيــر االنتقــاالت فــي أوروبــا ،عبــر حســابه علــى «تويتــر»« :تفصلنــا أيــام فقــط
عــن توقيــع مودريتــش عقــده
الجديــد مــع ريــال مدريــد،
والــذي ســيمتد حتــى يونيــو/
حزيــران .”2023
وأضــاف خبيــر االنتقــاالت:
«العقــود جاهــزة لــدى الطرفيــن،
ومســؤولو النــادي الملكــي
يــرون أن الالعــب جــزء
رئيســي مــن قائمــة ريــال
مدريــد فــي موســم .”2023-2022
يذكــر أن النجــم الكرواتــي خــاض هــذا الموســم  42مبــاراة مــع ريــال مدريــد فــي مختلــف البطــوالت،
وأحــرز  3أهــداف ،وقــدم  12تمريــرة حاســمة.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول يوم  28مايو/آيار الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.
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تحذير من تناول الموز على معدة
خاوية صباحا

يحتــوي المــوز علــى نســبة عاليــة مــن البوتاســيوم وهــو أحــد األمــاح الضروريــة لوظائــف الجســم
خاصــة تــوازن المــاء وضغــط الــدم والهضــم وحتــى تقلــص العضــات.
ولهــذا الســبب يعتبــر المــوز وجبــة خفيفــة بشــكل خــاص لألشــخاص المهتميــن بالصحــة واللياقــة
البدنيــة .إال أن بعــض خبــراء التغذيــة يحــذرون مــن اآلثــار الجانبيــة لتنــاول المــوز علــى معــدة فارغــة،
وفقــا لمــا نشــره موقــع
“ويــل آنــد غــوود”.
فتنــاول مــوزة علــى
معــدة فارغــة أول شــيء
فــي الصبــاح ليســت فكــرة
جيــدة ،وفقًــا ألخصائيــة
التغذيــة فــي مدينــة
نيويــورك جينيفــر ماينــغ،
حيــث تشــرح قائلــة:
“يزيــد جســمك بشــكل
طبيعــي مــن نســبة الســكر فــي الــدم فــي الصبــاح ،وإذا لــم تكــن مصابًــا بمــرض الســكري ،فســوف
ينتــج جســمك المزيــد مــن األنســولين لموازنــة نســبة الســكر فــي الــدم لديــك ،ولهــذا الســبب ،فــإن
تنــاول المــوز فــي الصبــاح ليــس أفضــل وقــت لتنــاول نســبة عاليــة مــن الكربوهيــدرات البســيطة
واألطعمــة منخفضــة األليــاف”.
وهــذا ال يعنــي أنــه ال يمكنــك أبــدًا تنــاول المــوز ،مــن األفضــل فقــط إقــران المــوز بأطعمــة أخــرى
وتناولهــا فــي الوقــت المناســب لتجنــب تأثيــر اإلجهــاد الناتــج عــن ارتفــاع الســكر.
ويمكــن أن ينتــج جســمك الكثيــر مــن األنســولين بعــد تنــاول وجبــة كربوهيــدرات بســيطة كبيــرة
“مثــل تلــك التــي تحتــوي علــى المــوز” ،ممــا يجعــل نســبة الســكر فــي الــدم منخفضــة للغايــة ،ويمكــن
أن يــؤدي رد الفعــل هــذا إلــى المزيــد مــن الرغبــة الشــديدة فــي تنــاول الســكر حيــث يحــاول جســمك
إعــادة نســبة الســكر فــي الــدم إلــى مســتوى آمــن.

أطعمة تعوّض عن تناول السمك!
مــن منــا لــم يعانــي مــن ارتفــاع أســعار بعــض المــواد الغذائيــة ،وعــزف عــن تناولهــا
بســبب عــدم القــدرة علــى الشــراء ،حيــث تشــهد الســلع الغذائيــة بوجــه عــام موجــات
متتاليــة مــن ارتفــاع
األســعار ،فــي ظــل أزمــة
تضخــم عالمــي ،مــا
يجعــل الحفــاظ علــى
نظــام غذائــي متكامــل
تحديــاً كبيــراً.
موقــع
وعــرض
«الكونســلتو» الطبــي
عــدداً مــن األطعمــة أقــل
ســعراً مــن األســماك
ويمكنهــا تعويــض القيمــة الغذائيــة المحتمــل فقدانهــا بعــدم تنــاول األســماك بســبب ارتفــاع األســعار.
قــد تحتــوي حبــوب علــى األليــاف والبروتيــن وأوميغــا  ،3إلــى جانــب العديــد مــن المعــادن
المهمــة ،وينصــح بتناولهــا علــى وجبــة العشــاء ،وذلــك بســلق الحمــص وطحنــه جيــداً وإضافــة
الليمــون إليــه ،وتناولــه مــع الخبــز.
أمّــا الجبــن القريــش فهــو يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن البروتينــات والكالســيوم ،إلــى جانــب
الفيتامينــات والمعــادن الضروريــة لصحــة الجســم ،ويناســب الجبــن القريــش وجبتــي اإلفطــار أو
العشــاء مــع خبــز القمــح الكامــل ،أو إضافتهــا إلــى أطبــاق الســلطات.
ويمكــن إضافــة بــذور الكتــان إلــى حبــوب اإلفطــار أو تناولهــا مــع الحليــب أو حتــى الميــاه،
وهــي تحتــوي علــى أوميغــا  3وأوميغــا  6والماغنســيوم واألليــاف ،وجميعهــا عناصــر غذائيــة
يحصــل عليهــا اإلنســان مــن األســماك.
كمــا أن فــول الصويــا غنــي بحمــض الفوليــك والماغنســيوم والبوتاســيوم وفيتاميــن
«ك» ،إلــى جانــب احتوائــه علــى نســبة عاليــة مــن أوميغــا  6التــي تســاعد علــى الوقايــة مــن
االلتهابــات فــي الجســم.

دراسة تفجر مفاجأة..نجاح عملية زرع نبتة
في تربة مستخرجة من القمر

زرع نباتــات علــى القمــر هــل بــات أمــرا ممكنا..هــذا مــا عــززه نجــاح تجربــة تجــرى للمــرة
األولــى وتتــم فيهــا زراعــة بــذور عشــبة مزهــرة صغيــرة تســمى ‹رشــاد أذن الفــأر› ببضــع
غرامــات مــن تربــة مأخــوذة مــن القمــر أحضرهــا رواد فضــاء قبــل عقــود.
وأظهــرت دراســة أعدّهــا باحثــون مــن جامعــة فلوريــدا أن هــذه الخطــوة المتقدمــة
نحــو الزراعــة الفضائيــة تعطــي األمــل فــي أن يصبــح مــن الممكــن يومـاً مــا زرع نباتــات
علــى القمــر مباشــرة.
وقــال روب فيــرل ،الرئيــس المشــارك فــي الدراســة»:تعد رؤيــة النباتــات وهــي
تنمــو إنجــازا ألنهــا تعنــي أن بإمكاننــا الذهــاب إلــى القمــر وزراعــة طعامنــا وتنظيــف
هوائنــا وإعــادة تدويــر مياهنــا باســتخدام النباتــات بنفــس الطريقــة التي نســتخدمها
بهــا هنــا علــى األرض”.
واســتخدم الباحثــون خــال دراســتهم اثنــي عشــر غرامـاً فقــط مــن التربــة القمريــة جُمعــت
مــن أماكــن مختلفــة علــى القمــر وأضافــوا إليهــا المــاء ثــم البــذور ومحلــو ًال مغذيـاً بشــكل يومــي .
واختيــرت نبتــة رشــاد أذن الفــأر ألنّهــا تنمــو بســهولة وتتفاعــل شــيفرتها الجينيــة ضمــن
بيئــات معاديــة ،وبعــد يوميــن نبتــت البــذور المزروعــة فــي التربــة القمريــة.
أن
وبعــد عشــرين يومــاً قطــف العلمــاء النباتــات ودرســوا حمضهــا النــووي ،فوجــدوا ّ
النباتــات القمريــة اســتجابت بالطريقــة نفســها التــي تتفاعــل فيهــا ضمــن بيئــات معاديــة
ا فــي تربــة تحــوي نســبة كبيــرة مــن األمــاح أو المعــادن الثقيلــة.
كزرعهــا مثــ ً
وقالــت آنــا ليــزا بــول أســتاذة علــوم زراعــة نباتــات البســاتين»:يمكن للنباتات
أن تنمــو فــي تربــة القمــر .هــذه العبــارة البســيطة لهــا معنــى كبيــر وتفتــح البــاب
الستكشــاف المســتقبل باســتخدام المــوارد الموجــودة علــى القمــر والمريــخ
علــى األرجــح.
وفيمــا كان نمــو الــزرع فــي الثــرى القمــري ذي الجزيئــات الحــادة والقليــل مــن المــواد
العضويــة أضعــف وأبطــىء مــن نمــو النباتــات المزروعــة بتربــة أرضيــة يعتــزم العلمــاء إجــراء
أبحــاث لمعرفــة أي وســائل تجعــل البيئــة المعاديــة أكثــر مالئمــة للنبــات.
وتســتعد ناســا للعــودة إلــى القمــر فــي إطــار برنامــج ‹أرتيميــس› بهــدف الســعي إلــى
إقامــة وجــود بشــري مســتدام عليــه.

