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ارتش عراق :انفجارهای مرگبار موصل
کار داعش بود نه بمباران ائتالف

ایران بر ۱۵شرکت
آمریکاییتحریموضعکرد

حکومت ایران  ۱۵شرکت آمریکایی را با این ادعا تحریم
کرده است که گویا این شــرکتها از اسراییل ،دهشت
افگنی و سرکوبگری در منطقه حمایت میکند.
ایرنا ،خبرگزاری دولتی ایران ،به اســتناد بیانیۀ وزارت
خارجۀ آن کشــور گزارش داده است که این شرکتها از
هرگونه قرارداد و معامله با شــرکتهای ایرانی منع بوده
و روسای پیشین و کنونی این شرکتها مستحق دریافت
ویزای سفر به ایران نخواهند بود.
ظاهراً ،ایــن اقدام ایران واکنش بــه تحریمهای ایاالت
متحدۀ آمریکا اســت کــه در ماه فبروری بــه دنبال
آزمایشــات راکتی تهران ،بر ده ها شرکت و نهاد ایرانی
وضع شــد .به نظر نمی رســد که تحریمهای ایران تاثیر
زیادی داشته باشد ،چون شرکتهای آمریکایی که هدف
آن قرار گرفته اســت مراودۀ چشمگیر و قابل مالحظه با
ایران ندارند.
شــرکتهای آمریکایی بنت تال ،محصوالت تکنالوجی
یونایتــد ،آی تی تــی ،ریتیون ،بانــک رهنی ریمکس،
نهاد تحقیقاتی مگنوم و شــرکت اوشکوش در فهرست
تحریمهای جمهوری اســامی ایران شامل اند( .صدای
آمریکا)

پولیسآلمان
نهماهپیشحملهعامری
راپیشبینیکردهبود

آیــا ممکن بود که از حمله تروریســتی با موتر الری در
بــازار مزدحم کریســمس در برلین پیــش از انجام آن
جلوگیری شــود؟ یک روزنامه از کوتاهی ادارات آلمانی
در این ارتباط گزارش داده است.
براســاس گزارش روزنامه آلمانی «بیلد ام زونتاگ» اداره
امور جنایی ایالت نوردراین وستفالن آلمان ،وزارت داخله
این ایالت را مدت ها قبل ،در مارچ  ۲۰۱۶نسبت به انیس
عامری ،حمله کننده در بازار کریســمس برلین هشدار
داده و موضوع اخراج او از آلمان را مطرح کرده بود.
این روزنامه می افزاید که اداره امــور جنایی نوردراین
وســتفالن در یک نامه عنوانــی وزارت داخله این ایالت
هشــدار داده بود که احتمال دارد این شهروند تونسی
یک حمله تروریستی را انجام دهد.
در این نامه آمده اســت که با معلوماتــی که در اختیار
قرار دارد ،می توان روی این حســاب کرد «که توســط
عامری یک خطر تروریســتی به شــکل حمله انتحاری
صورت می گیرد» .به این دلیــل اداره امور جنایی ایالت
نوردراین وستفالن پیشنهاد کرده بود که اخراج عامری
باید براساس ماده قانونی اقامت آلمان روی دست گرفته
شود( .دویچه وله)

به گفته ارتش عــراق تلههای انفجاری گروه
موسوم به دولت اســامی (داعش ) موجب
این انفجارهای مرگبار شده است.
روز شــنبه ارتــش آمریکا ضمــن تایید
کشته شــدن غیرنظامیان در حمله هوایی
جنگندههای ائتــاف در غرب موصل ،اعالم
کرد در مورد چگونگی این کشــتار که عراق
آن را «فاجعه انســانی» نامیــده ،تحقیق
میکند.
حمــات تهاجمی ارتش عــراق برای خارج
راندن داعش از غرب موصل با پشــتیبانی
هلیکوپترهــای توپدار ،دیروز یکشــنبه
ارتش عراق در بــاره گزارشهای مربوط به دلیل حملــه هوایی ائتــاف تحت رهبری  ۲۶ماه مارچ (ششــم حمل) هم چنان ادامه
داشته است( .بی بی سی)
کشته شــدن بیش از صد نفر در موصل به آمریکا ابراز تردید کرده است.

ترامپ :بعد از شکست طرح بیمه،
اصالح مالیاتی گام بعدی من است

دونالد ترامپ گفته بعد از شکست در لغو قانون
بیمه همگانی بنیانگذاری شده از سوی باراک
اوباما ،تمام تالشش را بر اصالح نظام مالیاتی
آمریکا متمرکز خواهد کرد .این در حالی است
که قرار بود کســر بودجه ناشی از اصالحات
مالیاتی مورد نظر آقای ترامپ ،از محل حذف
قانون بیمه همگانی فعلی تامین شود.
رئیــس جمهور آمریکا به خبرنــگاران گفته:
«بایــد بگویم که احتماال بــه زودی با انگیزه
بسیار بســیار قوی برای اصالح قانون مالیات
و بخشودگی بزرگ مالیاتی وارد عمل خواهیم آقای ترامپ در جریــان کارزارهای تبلیغات شده توسط باراک اوباما و اصالح نظام مالیاتی
شد .این گام بعدی است».
پیش از انتخابات بروی حذف بیمه درمانی ارائه مانور زیادی داده بود( .بی بی سی)

اردوغان خواستار راه اندازی همه پرسی
درباره الحاق به اتحادیه اروپاست

رئیس جمهور ترکیه می گوید که همه پرسی
را برای تــداوم تالش به هدف الحاق ترکیه به
اتحادیه اروپا ،راه اندازی می کند .دولت ترکیه
گفتگو بر سر این موضوع را در سال  ۲۰۰۵آغاز
کرد اما سال ها می شود که این تالش متوقف
شده است.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه در
جریان سخنرانی با انجمنی موسوم به «انگلو-
ترکیش» در آنتالیای این کشور گفت که او در
نظر دارد ،یک همه پرسی در ترکیه انجام شود
تا مشــخص گردد که آیا تالش ها برای الحاق
این کشور به اتحادیه اروپا ادامه یابد یا متوقف
گردد.
ســخنان رئیس جمهور ترکیه در حالی مطرح
می شود که در چند هفته گذشته روابط میان

برلوسکونی  :دوناروما به هیچ
عنوان برای فروش نیست

دوناروما فصل گذشته به گلر ثابت میالن تبدیل شد و تاکنون  ۶۳بازی برای
روسونری ها انجام داده است.
قرارداد دوناروما جون  ۲۰۱۸به پایان می رســد و چندی پیش مدیر برنامه
هاش فاش ساخت که چندین پیشــنهاد بسیار خوب برای وی رسیده و در
صورت عدم کسب سهمیه لیگ اروپا توسط میالن ،ممکن است این باشگاه
را ترک کند.
سیلویو برلوسکونی ،مالک میالن در رابطه با احتمال جدایی دوناروما گفت«:
او به هیچ عنوان برای فروش نیست .دوناروما بخشی از میراث بزرگ میالن
است .او محصول درخشــان آکادمی فوتبال ماست و پیوندی قوی با میالن
دارد .برای ما دوناروما یک بازیکن باورنکردنی است».

واکنش همسر ایکاردی به بازی
ضعیف تیم ملی آرجنتاین

واندا نارا ،همســر مائورو ایکاردی بار دیگر به دعوت نشدن وی به تیم ملی
آرجنتاین واکنش نشان داد.
عدم دعوت ایکاردی به تیم ملی آرجنتاین دیگر به یک مســاله عادی بدل
شده است .مهم نیســت ایکاردی بهترین گلزن سری آ باشد یا خیر ،تحت
هیچ شرایطی گویا قرار نیســت کاپیتان اینتر به تیم ملی کشورش دعوت
شود.
تعدادی معتقد هســتند که مسی و دیگر بزرگان مخالف دعوت ایکاردی به
تیم ملی آرجنتاین هستند و ادگاردو بائوســا ،سرمربی برای جلوگیری از
ایجاد هرگونه دو دستگی در تیم ،ایکاردی را دعوت نمی کند.
پس از بازی ضعیف آرجنتاین مقابل شــیلی که با پیروزی خفیف به کمک
پنالتی مسی همراه بود ،همسر ایکاردی در توئیترش نوشت «:پایان یک فلم
و شخصیت های تکراری هرگز تغییر نخواهد کرد».

ردهبندیپرتماشاگرترین
لیگهای اروپایی مشخص شد

به نقل از روزنامه مارکای اســپانیا ،با وجود قهرمانی تیمهای اســپانیا در
رقابتهای لیگ قهرمانان و لیگ اروپا طی سه فصل اخیر و قرار داشتن این
تیم در صدر ردهبندی برترین لیگهای اتحادیه فوتبال اروپا ،اللیگا جزو سه
لیگ برتر قاره سبز از نظر حضور تماشاگر در ورزشگاهها نیست.
در ردهبندی پنج لیگ معتبر فوتبال اروپا یعنی لیگ برتر انگلیس ،اللیگای
اسپانیا ،ســری  Aایتالیا ،بوندسلیگای آلمان و لوشامپیونه فرانسه از حیث
حضور بیشــترین تعداد تماشاگر در ورزشگاهها ،این لیگ برتر جزیره است
کــه در صدر قرار دارد چرا که به طور میانگیــن  ۹۴.۹فیصد از چوکی های
استدیومهای  ۲۰تیم حاضر در هفتههای برگزاری مسابقات لیگ پر میشود.
بوندسلیــگای آلمان بــا میانگین حضــور  ۹۳.۲فیصدی هــواداران در
ورزشگاههای  ۱۸تیم حاضر در این رقابتها ،رده دوم را در اختیار دارد و پس
از آن سری  Aایتالیا که به طور میانگین  ۷۲.۴فیصد ظرفیت ورزشگاههایش
در هر هفته از لیگ پر میشود ،سوم است.
در جایگاه چهارم این ردهبندی لوشامپیونه فرانسه است که به طور متوسط
 ۶۳فیصد ظرفیت ورزشگاههایش پرمیشود .در پله آخر نیز اللیگا قرار دارد
که به طور متوسط تنها  ۴۶.۷فیصد از ظرفیت ورزشگاههایش در هفتههای
برگزاری این رقابتها پر میشود.

انقره و برخی از کشورهای اروپایی به تیرگی
گرائیده است .شماری از مقامات اتحادیه اروپا
از تالش های اخیــر اردوغان به منظور تغییر
قانون اساســی ترکیه انتقاد کــرده اند .آنان
فکر می کنند که تراکم قدرت به دست رئیس

جمهور ترکیه ،پیکر دموکراسی در این کشور
را آسیب خواهد رساند .قرار است در شانزدهم
اپریل ســال جاری همه پرسی با هدف تغییر
قانون اساســی در ترکیه برگزار شود( .دویچه
وله)

دردومینسالگردحمالتعربستاندریمن،
صدهاهزارنفرتظاهراتکردند

صدها هزار نفر دیروز یکشــنبه  ۲۶مارچ
(ششم حمل ماه) در صنعا ،پایتخت یمن،
به مناسبت دومین ســالروز آغاز حمالت
عربستان سعودی گردهم آمده و علیه این
کشور دست به تظاهرات زدهاند.
این تظاهرات یک روز پس از ســخنرانی
علی عبــداهلل صالح ،رئیــس جمهوری
پیشین یمن ،انجام میگیرد.
خبرنگار خبرگزاری فرانســه که در محل
ســخنرانی آقای صالح حضور داشــته
میگوید که او در این سخنرانی به شدت از

نقش عربستان سعودی انتقاد کرد و گفت:
«تازمانی که ائتالف تحت رهبری عربستان
ســعودی به جنگ ادامه دهد مردم آزاده
یمن هم به مقاومت خــود ادامه خواهند
داد».
همزمان عبدالملک حوثی ،رهبر شورشیان
حوثی ،گفته است که «ائتالف تحت رهبری
عربستان ســعودی با این توهم که ظرف
یک هفتــه یا یک ماه یمن را به تصرف در
خواهد آورد جنگ را آغاز کرد ولی حال در
گل گیرافتاده است( ».بی بی سی)

گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) می
گوید که شبکه برق سد طبقه در نزدیکی
شــهر رقه در اثر حمالت هوایی ائتالف به
رهبری آمریکا قطع شــده و این سد در
خطر ویران شدن قرار دارد.
گــزارش ها از رقه ،پایــگاه اصلی قدرت
داعش حکایت از آن دارد که به عده ای از
ساکنان هشدار داده شده بود که محل را
ترک کنند ،اما بعدا ماشین هایی با بلندگو
در شــهر به حرکت در آمدند و به مردم
اطمینان دادند که خطری در کار نیست.

منبع مطلعی در خود سد هم به خبرگزاری
فرانســه گفته که برق قطع شده ،اما این
مســئله خطر فوری ندارد چون آب فعال
خیلی باال نیامده اســت .با این حال این
وضعیت در طوالنی مدت خطرناک است.
منبع مطلع دیگری به بی بی ســی گفته
که جریان برق حاال در بخش هایی از سد
دوباره برقرار شده است.
سد طبقه بزرگترین سد سوریه است که
روی رود فرات احداث شده است( .بی بی
سی)

پولیس لندن میگوید خالد مسعود حمله
به پارلمان و عابران روی پل وستمینستر
را به تنهایــی طراحی و اجرا کرده و هیچ
مدرک و اطالعاتی مبنی بر این که ممکن
است حمله دیگری در پیش باشد ،وجود
ندارد.
نیل باسو ،از دایره پولیس لندن بزرگ ،روز
شنبه گفت« :باید بپذیریم که احتماال هیچ

گاه به طور کامل نخواهیم دریافت که چرا
او (خالد مسعود) این حمله را انجام داد».
آقای باســو گفت« :ما همچنان معتقدیم
که خالد مســعود این حمله را به تنهایی
طراحی و اجرا کــرده و هیچ اطالعات و
شواهدی که از وقوع حمالت قریبالوقوع
دیگری خبــر بدهد وجود ندارد( ».بی بی
سی)

رقابت ها برای صــادرات نفت و گاز در
میان و اطراف کشــورهای شرق میانه و
متحدین آنها سبب شدید شدن تشنجها
درین منطقه شده است.
پروژه های رقیــب پایپ الین در منطقه
شامات که شامل ســوریه و یک تعداد
کشورهای مجاور آن می شود یک عامل
کلیدی بــرای برهم خوردن ثبات منطقه
پر تشنج در امتداد مرزها گردیده است.

قطر و ایران بزرگترین ســاحات گاز دار
منطقه را در شرق میانه دارند ،و هردو به
سختی در تالش اند تا گازطبیعی خویش
را به منطقه ،به اروپا ،به آســیا و ماورای
آن بفرستند.
تعدادی از کارشناســان اســتدالل می
کنند که ایــن ثروتهــا منازعات فعلی
منطقوی را در ســوریه و عراق دامن می
زند( .صدای آمریکا)

نگرانی از تخریب احتمالی بزرگترین
سد سوریه در نزدیکی رقه

پولیسلندن:خالدمسعود
به تنهایی اقدام کرده بود

پرتماشاگرتریناستادیومهای
فوتبال اروپا کدامند؟

در ردهبندی پرتماشاگرترین استادیومهای
فوتبال اروپا ،ردههای باال در اختیار تیمهای
آلمانی و انگلیسی است.
در ردهبندی تیمهای اروپایی که بازیهایشان
در لیگ طی فصل جاری بیشترین تماشاگر
را دارد ،بایــرن مونیخ که  ۱۰۰فیصد ظرفیت
ورزشگاه خانگیاش آلیانتس آرهنا در هفته
برگزاری بازیهای بوندسلیگا پر میشــود،
رده نخست را در اختیار دارد .باوارییها هر
هفته صد فیصد تیکت های ورزشــگا ه ۷۵
هزار نفریشان را به فروش میرسانند.
رتبه دوم این ردهبنــدی هم در اختیار یک

تیم آلمانی دیگر است .ورزشگاه شوارتزوالد،
خانه تیــم فرایبورگ که  ۲۳هزار و  ۹۴۲نفر
ظرفیت دارد ،هر هفته به طور میانگین تنها
 ۵۸چوکی خالی دارد.
در رده ســوم ردهبندی پرتماشــاگرترین
ورزشــگاههای اروپــا اما نام اســتادیوم
اســتمفوردبریج به چشــم میخورد .خانه
 ۴۱هزار و  ۶۳۱نفری تیم فوتبال چلســی به
طور میانگین هر هفته از  ۴۱هزار و  ۵۲۸نفر
تماشاگر پذیرایی میکند و باالترین میزان
حضور تماشاگر نسبت به ظرفیت ورزشگاه را
در میان تمام تیمهای انگلیسی دارد.

ردهبندی کامل پرتماشاگرترین استادیومهای
فوتبــال اروپا (بر اســاس میانگین حضور
هــواداران در هر هفته نســبت به ظرفیت
ورزشگاه) را در زیر مشاهده میکنید:
 -۱آلیانتس آرهنا (بایرنمونیخ)  ۷۵هزار نفر
 -۲شوارتزوالد اشــتادیون (فرایبورگ) ۲۳
هزار و  ۹۴۲نفر
 -۳استمفوردبریج (چلسی)  ۴۱هزار و ۵۲۸
نفر
 -۴ورزشــگاه امارات (آرسنال)  ۵۹هزار و
 ۹۹۸نفر
 -۵ورزشگاه اولدترافورد (منچستریونایتد)
 ۷۵هزار و  ۲۸۸نفر
 -۶ورزشــگاه کینگ پاور (لسترسیتی) ۳۱
هزار و  ۹۴۸نفر
 -۷راین انرژی اشتادیون (کلن)  ۴۹هزار نفر
و  ۹۸۳نفر
 -۸گودیسون پارک (اورتون)  ۳۹هزار و ۳۲
نفر
 -۹سلهورست پارک (کریستال پاالس) ۲۵
هزار و  ۹۱۹نفر
 -۱۰ورزشــگاه بریتانیا (استوکسیتی) ۲۷
هزار و  ۴۰۰۰نفر

صدرنشینی رونالدو در جدول برترین
گلزنان شاغل در فوتبال ملی اروپا

کاپیتان تیم ملی پرتغــال با دو گلی که به
مجارســتان زد به افتخار مهمی دست پیدا
کرد.
کریســتیانو رونالدو شب شنبه در پیروزی
 ۳بر صفر تیم ملی پرتگال برابر هنگری در
گروه دوم مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه ،به تعداد گلهای خود در  ۱۳۶بازی
ملیاش را به  ۷۰رساند تا در میان بازیکنان
شاغل فوتبال اروپا ،بهترین آمار گلزنی در
رده ملی را داشته باشد.
رونالدو که تابستان سال گذشته نیز با زدن
دو گل به پرتغــال در مرحله گروهی یورو
 ۲۰۱۶مسبب صعود این تیم به مراحل حذفی
شد ،در رده بندی بازیکنان دارای بیشترین
گلی ملی در تمامی ادوار فوتبال اروپا ،پس
از میروسالو کلوزه  ۷۱گله ،ساندرو کاسیچ
 ۷۵گله و فرانس پوشــکاش  ۸۴گله در رده

چهارم قرار دارد امــا با زدن یک گل دیگر
میتواند به طور مشــترک در رده سوم قرار
بگیرد.
همچنین رونالدو در میــان برترین گلزنان
مرحله انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه

در کنفدراســیونهای مختلف با  ۹گل زده
جایگاه نخست را در اختیار دارد.
تیم ملی پرتگال با پیروزی شــب شنبه ۱۲
امتیازی شد و در فاصله  ۳امتیازی سوئیس
صدرنشین در رده دوم گروه  Bباقی ماند.

بارسلونا بدنبال به خدمت گرفتن محرز الجزایری

تلگراف نوشته است بارســلونا قصد دارد
در تابســتان برای جذب ریاض محرز ستاره
الجزایری لسترسیتی وارد عمل شود .محرز
خود نیز به طور ضمنــی از عالقه اش برای
بازی در اللیگا صحبــت کرده بود و با توجه
به احتمال عدم حضور لسترسیتی در فصل
آینده لیگ قهرمانان ،انتظــار می رود این

بازیکن  ۲۶ساله در پایان فصل لستر را ترک
کند.
محرز آگوســت  ۲۰۱۶قرارداد جدیدی را با
لسترســیتی امضا کرد و معاش اش به ۱۰۰
هزارپوند در هفته رســید .امــا در قرارداد
جدید ،بند فسخ قرارداد وجود ندارد و انتظار
می رود لسترسیتی برای فروش ستاره خود

حدود  ۴۰میلیون پوند طلب کند .محرز هنوز
سه سال دیگر قرارداد دارد.
بارسلونا در تابستان احتماالً تغییرات وسیعی
خواهد داشت و باید شاهد ورودی و خروجی
های زیادی در نیوکمپ باشیم .لسترسیتی
برای خرید محــرز از لوهاور تنها  ۴۵۰هزار
پوند هزینه کرد.

رقابتهایانرژیتشنج
شرقمیانهراوخیمترمیکند

تاثیر دوش و فعالیت ورزشی
بر مشکالت قلبی

برخی ورزشی ها ســخت هســتند و افراد عالقه مند به این فعالیت های
ورزشی ممکن است درمدت زمان طوالنی دچار عارضه ها و اختالالت قلبی
و عروقی فراوانی شوند برای پیشگیری از این امر باید از سنین کودکی بدن
ما به فعالیت و تمرینات ورزشی مختلف عادت کند برخی توصیه های مربیان
ورزشی را در این زمینه مطالعه کنید .
کارشــناس ما ،خالصه ای از نکات برجسته نشســت ساالنه انجمن صحی
ورزشی آمریکا را در اختیارمان قرار می دهد.
ما چند نکته برجســته از مطالعات ورزشی نشســت ساالنه انجمن صحتی
ورزشــی آمریکا که به تازگی در بوستون برگزار شــد ،گرداوری کرده ایم.
امیدواریم این اطالعات ،دوش و سالمت کلی شما را بهبود ببخشند.
 -۱دوش هنوز هم برای شــما و قلب تان مفید استمقاالت نسبتا زیادی در
مطالعات ورزشــی به این احتمال اختصاص یافته اند که فعالیت استقامتی
طوالنی مدت باعث مشکالت قلبی می شود .پل تامسون ،متخصص مشهور
قلب و عروق ،خالصه فصیحــی از داده ها ارائه داد و نتیجه گرفت که برای
اکثر ما فعالیت طوالنی مدت ،یک مزیت سالمتی فوق العاده است که مهمتر
از وجود یک احتمال کوچک برای آسیب به قلب می باشد.در حالیکه ممکن
است دوندگانی وجود داشته باشند که سالهاست در سطوح بسیار باال ورزش
می کنند ،اما افرادی که واقعا در آن ســطوح تمرین می کنند ،معدود بوده و
کســانیکه تحت تاثیر مشکالت قلبی ناشی از ورزش قرار می گیرند ،باز هم
کمتر اند.
 -۲اگر اخیرا بیمار شده اید ،ازمسابقه تان صرفنظر کنید.بنظر می رسد که
دوش با وجود یک بیماری اخیر ،خطر ابتالی شما به مشکالت جدی پزشکی
و نصفه رها کردن دوی اســتقامت را افزایش می دهد .در مطالعات ورزشی
چهارساله ،برای شرکت کنندگان مسابقات دو ،ایمیلی شامل لیستی از عالئم
ارسال شــد و به آنها توصیه شد که اگر اخیرا هر یک از این عالئم را تجربه
کرده اند ،مسابقه را آغاز نکنند .در نتیجه این اقدام پیشگیرانه ،برخوردهای
پزشکی و کناره گیری در حین مسابقه ،هر دو کاهش یافتند.
 -۳کودکان در ایاالت متحده (و سراسر جهان) ،بقدر کافی فعالیت فیزیکی
متوسط تا شــدید برای رفع نیازهای سالمت و تناسب اندامشان انجام نمی
دهند .بنظر می رســد کودکانی که در روزهای مکتــب  ،فعالیت فیزیکی
داشــتند ،از نظر آموزشــی بهتر عمل کردند .بعنوان یک پدر و مادر ،شما
می توانید آنها را به شــرکت در دوهای تفریحی و سایر فعالیتهای ورزشی
خانوادگی بصورت منظم ،تقریبا روزانه تشویق کنید.
 -۴آیا ورزشکاران جوان به آزمایشات قلبی نیاز دارند .این مسئله هنوز هم
در مطالعات ورزشی نامشخص است ،چون ایست قلبی ناگهانی در کودکان
و ورزشکاران جوان ،نادر است .روشن است که ورزشکاران در تمامی سنین
نبایــد عالئم خاصی از جمله از حال رفتن (تقریبا بیهوش شــدن) در حین
ورزش ،فشــار یا درد قفسه سینه ناشی از ورزش (بخصوص اگر هر دو با هم
اتفاق بیفتند) یا افزایش سرعت ضربان قلب ،تپش قلب و ضربان نامنظم را
نادیده بگیرند.
اگر یک ســابقه خانوادگی از ســوانح غیر منتظره قلبی یا مرگ غیر قابل
توضیح ،ســندرم مارفان یــا هرگونه عالئم قبلی وجــود دارد ،کودکان و
نوجوانان(و همچنین بزرگســاالن) ،باید توسط یک پزشک که در مشکالت
قلبی ناشی از ورزش تبحر دارد ،مورد ارزیابی قرار گیرند.
 -۵به بدنتان گوش کنید .درد مداوم در حین دوش را نادیده نگیرید یا دست
به خودتشخیصی نزنید .این امر می تواند به یک شکستگی (یا آسیب دیگر)
در طول دوش یا مسابقه منجر شود.

