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بعد تمديد عقد برانكو مع النادي..

برسبوليس يغرد خارج السرب بهدف قاتل 
في شباك »مشكي بوشان«

نــادي  واصــل 
صدارتــه  برســبوليس 
لكــرة  الممتــاز  للــدوري 
القــدم بفــوزه علــى مضيفه 
»مشــكي  المشــهدي 
قاتــل  بهــدف  بوشــان« 
فــي المبــاراة التــي اقيمــت 
عصــر امــس الجمعــة فــي 
التاســع  االســبوع  اطــار 

. عشــر
هــدف  وســجل 

المبــاراة الوحيــد »علــي عليبــور« فــي الدقيقــة 90 مــن المبــاراة التــي اقيمــت بحضــور نحــو 30 الــف متفــرج 
مشــهد. مدينــة  فــي 

وبهــذ الفــوز واصــل نــادي برســبوليس صدارتــه للــدوري برصيــد 44 نقطــة بفــارق 11 نقطــة عــن اقــرب 
منافســيه فــوالد خوزســتان الــذي تعــادل مــع مضيفــه كســترش فــوالد تبريــز 1-1.

واسفرت بقية مبايرات االسبوع التاسع عشر عن النتائج التالية:
نفط طهران – تراكتورسازي تبريز  2- صفر

بيكان – سبيدرود رشت  صفر- صفر
استقالل خوزستان – بديده مشهد 1-صفر
سباهان اصفهان – ذوب آهن اصفهان 2-1

صنعت نفط آبادان - بارس جم بوشهر صفر- صفر
هــذا وقــد جــدد المــدرب الكرواتــي برانكــو ايفانكوفيتــش عقــده مــع نــادي برســبوليس متصــدر الــدوري 

الممتــاز لكــرة القــدم لمــدة عاميــن حتــى عــام 2020.
يذكــر ان برانكــو بــدأ بتدريــب نــادي برســبوليس منــذ ابريــل/ نيســان 2015 ونجــح فــي كســب نتائــج 
ــكأس الســوبر، وتمكــن مــن  ــوز ب ــة والف ــز الوصاف ــى مرك ــه ايضــا عل ــدوري، وحصول ــة ال ــدة، لقــب بطول جي

ــى دور االربعــة فــي مســابقة دوري ابطــال آســيا. ايصــال برســبوليس ال

برشلونة يكتسح سيلتا فيغو بخماسية نظيفة
ــدور  ــه ال ــدم، بوصول ــرة الق ــب بطــل مســابقة كأس إســبانيا لك ــاع عــن لق ــة الدف واصــل برشــلونة رحل
ربــع النهائــي، علــى حســاب ضيفــه ســيلتا فيغــو، بالفــوز الســاحق عليــه بخماســية نظيفــة، الخميــس، فــي 

مبــاراة اإليــاب.
وصعــق األرجنتينــي ليونيــل ميســي، نجــم برشــلونة، ضيفــه ســيلتا فيغــو بهدفيــن متتالييــن، أحرزهمــا 

مبكــرا، فــي الدقيقتيــن )13 و15(، مــن انطــالق صافــرة البدايــة، علــى ملعــب »كامــب نــو«.
وصنــع الســاحر األرجنتينــي الهــدف الثالــث، فــي الدقيقــة 28، بتمريــرة بالمســطرة والقلــم مررهــا لزميلــه 

الظهيــر األيســر جــوردي ألبــا، الــذي انطلــق مــن الجهــة اليمنــى وتابــع الكــرة فــي شــباك الخصــم مباشــرة.
ــة 31،  ــد الدقيق ــاب األرض، عن ــع، ألصح ــدف الراب ــواريز اله ــس س ــي لوي ــم األوروغويان ــاف المهاج وأض

ــى حــارس مرمــى الخصــم. ــدة إل ــرة مرت ــد أن اقتنــص ك ــة الجــزاء، بع بتســديدة مــن داخــل منطق
واختتــم الكرواتــي إيفــان راكيتيــش خماســية برشــلونة قبــل ثــالث دقائــق مــن نهايــة الوقــت األصلــي 

للمبــاراة.
يذكــر أن لقــاء الذهــاب انتهــى بالتعــادل اإليجابــي )1-1(، الــذي جمــع الفريقيــن، يــوم الخميــس الماضــي، 

علــى ملعــب »بااليــدوس«، فــي مدينــة فيغــو.

كافاليرز يتلقى هزيمة مذلة في دوري السلة األمريكي
ارتكــب العبــو كليفالنــد كافاليــرز أخطــاء دفاعيــة كارثيــة للمبــاراة الثانيــة علــى التوالــي ليخســر الفريــق 

133-99 أمــام مســتضيفه تورونتــو رابتــورز فــي دوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن الليلــة الماضيــة.
وهــذه هــي أســوأ هزيمــة لكافاليــرز هــذا الموســم بعــد هزيمتــه 127-99 أمــام مينيســوتا تيمبرولفــز يــوم 

اإلثنيــن الماضــي فــي مبــاراة وصــل فيهــا الفــارق إلــى 41 نقطــة.
كما أنها الهزيمة السادسة في آخر ثماني مباريات لوصيف بطل الموسم الماضي.

ويحتــل كافاليــرز المركــز الثالــث فــي القســم الشــرقي برصيــد 26 فــوزا مقابــل 15 هزيمــة بينمــا عــزز 
رابتــورز مكانــه فــي المركــز الثانــي فــي القســم ذاتــه بتحقيقــه الفــوز 29 مقابــل 11 خســارة.

الســلة األمريكــي  بــدوري كــرة  التوالــي  لــه علــى  الســابع  وحقــق بوســطن ســلتيكس االنتصــار 
للمحترفيــن حيــث تغلــب علــى فيالدلفيــا ســيفنتي سيكســرز 114 / 103 فــي المبــاراة التــي جمعــت الفريقيــن 

ــدن. ــة لن ــة البريطاني ــس بالعاصم ــاء الخمي مس
وتســتضيف لنــدن مبــاراة واحــدة بــدوري الســلة األمريكــي فــي كل عــام، منــذ 25 عامــا، وقــال المنظمــون 

إن تذاكــر مبــاراة أمــس كانــت قــد بيعــت خــالل أقــل مــن ســاعة واحــدة.
وســجل جايلــن بــراون 21 نقطــة لســلتيكس وأضــاف كيــري ايرفينــج 20 نقطــة ليرفــع الفريــق عــدد 
انتصاراتــه هــذا الموســم حتــى اآلن إلــى 34 مقابــل عشــر هزائــم ، متربعــا فــي صــدارة مجموعــة المنطقــة 

الشــرقية.
وفــي مباراتيــن أخرييــن مســاء الخميــس )صبــاح الجمعــة بتوقيــت جرينيتــش(، تغلــب لــوس أنجليــس 
كليبــرز علــى مضيفــه ســاكرامنتو كينجــز 121 / 115 ولــوس أنجليــس ليكــرز علــى ســان أنطونيــو ســبيرز 93 

.81 /

ساينز يفوز بسادس مراحل رالي داكار
فــاز اإلســباني كارلــوس ســاينز )بيجــو( بالمرحلــة السادســة مــن منافســات الســيارات فــي رالــي داكار 
2018 بيــن مدينتــي أريكيبــا البيروفيــة والبــاز البوليفية، 
فيمــا احتــل القطــري ناصــر العطيــة )تويوتــا( المرتبــة 

الثالثــة.
بلغــت  التــي  المرحلــة  فــي  ســاينز  وســجل 
مســافتها 313 كلــم وغــادرت بالرالــي مــن بيــرو نحــو 
بوليفيــا زمنــا قــدره ســاعتين و53 دقيقــة و30 ثانيــة 
ــه فــي  متقدمــا بأربــع دقائــق وســت ثــوان علــى زميل

الفريــق الفرنســي ســتيفان بيتــر هانســل.
وجــاء العطيــة فــي المركــز الثالــث بفــارق 5 دقائــق 

وخمــس ثــوان عــن ســاينز.
ــام لمنافســات الســيارات  ــف الع ويتصــدر التصني
حاليــا بيتــر هانســل بـــ16 ســاعة و25 دقيقــة وثانيتيــن، 
بينمــا يحــل ســاينز ثانيــا بفــارق 27 دقيقــة و10 ثــوان يليــه الهولنــدي بيرنهــارد تيــن برينكــي )تويوتــا( بفــارق 

ســاعة و20 دقيقــة و41 ثانيــة.
ويأتي العطية رابعا بـ17 ساعة و49 دقيقة و22 ثانية بفارق ساعة و24 دقيقة و20 ثانية عن بيتر هانسل.

ويبــرز ســائق عربــي آخــر فــي المراكــز العشــرة األولــى بالترتيــب وهــو اإلماراتــي خالــد بــن 
ــة بـــ18 ســاعة و54  ــة الثامن ــي للســباقات، صاحــب المرتب ــو ظب ــق أب ــد فري فيصــل القاســمي، قائ

ــوان. ــي ث ــة وثمان دقيق

منتخبنا يهزم الجزائر بدورة كرة اليد الرباعية في قطر
لكــرة  منتخبنــا  فــاز 
نظيــره  علــى  اليــد 
هدفــا،   28-31 الجزائــري 
وذلــك فــي اطــار منافســات 
الوديــة  الرباعيــة  الــدورة 
ــي قطــر  ــي اختتمــت ف الت

االربعــاء.
وبذلــك حــّل منتخــب 
ايــران بالمركــز الثانــي فــي 
ــن  ــة، بفوزي ــدورة الرباعي ال
والجزائــر  عمــان  علــى 

والخســارة امــام قطــر التــي توجــت بالــدورة.
وتأتــي مشــاركة منتخــب ايــران فــي الــدورة ضمــن اســتعداداته لخــوض منافســات كأس آســيا 2018 فــي 

كوريــا الجنوبيــة التــي تنطلــق 18 يناير/كانــون الثانــي الجــاري.

زيدان مرشح لالنتقال إلى يوفنتوس الصيف المقبل
كشــفت تقاريــر صحفيــة عــن أن أحــد األنديــة األوروبيــة الكبيــرة يخطــط للتعاقــد مــع المديــر الفنــي زيــن 

الديــن زيــدان الموســم المقبل.
وكان الفرنســي قــد ألمــح مؤخــرا الــى احتمــال رحيلــه مبكــرا عــن نــادي ريــال مدريــد االســباني قبــل أن 
ــادي  ــع الن ــده م ــي عق ينته
وذلــك   ،2020 عــام  الملكــي 
نتائــج  ســوء  بســبب 
الميرينجــي تحــت قيادتــه 
الموســم  بدايــة  منــذ 

الحالــي.
لصحيفــة  ووفقــا 
ــإن  ــال ســيرا ف ــري دي كوري
يوفنتــوس  نــادي  ادارة 
حــددت  قــد  االيطالــي 
محتمــل  كبديــل  زيــدان 
ليحــل محــل المديــر الفنــي الحالــي للبيانكونيــري ماســيمليانو أليجــري والمتوقــع رحيلــه لتشيلســي 

كونتــي. أنطونيــو  مــن  بــدال  المهمــة  ليتولــى  المقبــل  الصيــف  االنجليــزي 
وفقــد ريــال مدريــد األمــل فــي التتويــج بلقــب الــدوري االســباني هــذا الموســم لصالــح الغريــم برشــلونة، 
بينمــا أكــدت تقاريــر أن زيــدان ســتتم اقالتــه مــن تدريــب الفريــق األبيــض نهايــة الموســم الحالــي، فــي 

حــال فشــله فــي التتويــج بــدوري أبطــال أوروبــا.
وســيتواجه لــوس بالنكــوس فــي ثمــن نهائــي التشــامبيونزليج هــذا الموســم مــع العمــالق الفرنســي 
ــة الفرنســية  ــار والموهب ــي نيم ــل البرازيل ــة مث ــات قوي ــه بصفق ــذي دعــم صفوف ــان ال باريــس ســان جيرم

الشــابة كيليــان مبابــي.

رافينيا يريد االنتقال إلنتر ميالن.. وبرشلونة يماطل
إنتــر  نــادي  يجــد 
ــة  ــي صعوب ــالن اإليطال مي
فــي إنهــاء صفقــة العــب 
البرازيلــي،  الوســط 
رافينيــا ألكانتــارا، فــي ظــل 
ناديــه  مــع  االتفــاق  عــدم 
برشــلونة، حــول الصيغــة 

ئيــة. لنها ا
شــبكة  وبحســب 
"توتــو ميركاتــو" اإليطاليــة، 
فــإن إدارة برشــلونة تعتبــر 

المبلــغ الــذي حــدده إنتــر لشــراء رافينيــا فــي نهايــة الموســم، أقــل مــن المطلــوب.
وأشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن مازينيــو والــد ووكيــل أعمــال رافينيــا، أجــرى محادثــات مــع نــادي 
برشــلونة، بشــأن اســتعارة إنتــر ميــالن الالعــب مــع إمكانيــة الشــراء فــي نهايــة الموســم الحالــي، مقابــل 

ــورو. ــون ي 18 ملي
علــى الجانــب اآلخــر أبــدى رافينيــا بوضــوح لوكيلــي أعمالــه أليكــس بويــش ومازينيــو، موافقتــه علــى 

الراتــب الــذي اقترحــه النيراتــزوري، خــالل األربــع ســنوات المقبلــة
ــادي  ــة، خاصــة أن الن ــه المالي ــم مطالب ــادي برشــلونة لفه ــع ن ــد م ــاء جدي ــب لق ــالن ترتي ــوي الوكي وين

ــة الموســم. ــي نهاي ــي حــال شــراء البرازيل ــوب ف ــغ المطل ــة للمبل ــم يحــدد قيمــة دقيق ــي ل الكتالون

دل بوترو يصعق فيرير ويواجه باوتيستا 
في نهائي أوكالند للتنس

ــا  ــد للتنــس بعدم ــة أوكالن ــي بطول ــى نهائ ــرو إل ــن دل بوت ــي خــوان مارتي ــد األرجنتين صع
ــى األســباني  ــب عل تغل
ديفيــد فيريــر المصنــف 
الســابع للبطولــة 6 / 4 
و6 / 4 امــس الجمعــة 
قبــل  الــدور  فــي 

لنهائــي. ا
ويلتقــي دل بوتــرو، 
الثانــي  المصنــف 
للبطولــة، فــي المبــاراة 
األســباني  النهائيــة 
باوتيســتا  روبرتــو 
ــدي  ــى الهولن ــب عل ــرا وتغل ــق انتصــارا مثي ــا حق ــي بعدم ــدور النهائ ــى ال ــد إل ــذي صع أجــوت ال
روبيــن هاســه 6 / 7 و7 / 6 و7 / 6 فــي المبــاراة األولــى بالمربــع الذهبــي للبطولــة النيوزيلنديــة.

ــاراة  ــة لحســم المب ــى ســاعتين و52 دقيق ــة، إل ــف الخامــس للبطول ــاج أجــوت، المصن واحت
ــي. ــل للنهائ ــة التأه وبطاق

وهبــط باوتيســتا أجــوت علــى ركبتيــه فــي بدايــة احتفالــه بالفــوز، وقــال عقــب المبــاراة فــي 
تصريحــات نشــرها موقــع الرابطــة العالميــة لالعبــي التنــس المحترفيــن علــى اإلنترنــت "بعــد 
ــى  ــة بالفــوز.. كان صراعــا مذهــال عل النقطــة الحاســمة ،أصابنــي الجنــون.. إننــي ســعيد للغاي

الملعــب.. والنهايــة كانــت مذهلــة."
وصعــد باوتيســتا أجــوت بذلــك إلــى الــدور النهائــي للمــرة 13 فــي مســيرته ببطــوالت رابطــة 
ــات  ــت مباري ــر س ــاب وخس ــتة ألق ــج بس ــه التتوي ــبق ل ــد س ــن ، وق ــس المحترفي ــي التن العب

نهائيــة.

تعرف على العادات السبع التي تهدر طاقتك
نشــر موقــع "ســتيب تــو هيلــث" األمريكــي تقريــرا، تحــدث فيــه عــن أبــرز العــادات اليوميــة التــي 
تتســبب فــي هــدر الطاقــة واإلحســاس بالتعــب علــى الرغــم مــن عــدم بــذل أي مجهــود بدنــي يُذكــر.
وقــال الموقــع، فــي تقريــره الــذي ترجمتــه "عربــي21"، إنــه مــن الصعــب الحفــاظ علــى الشــعور 
بالحيويــة والنشــاط فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه عاداتنــا اليوميــة غيــر صحيــة، مــا يــؤدي إلــى انعــدام 
التــوازن بيــن الجانــب النفســي والجســدي. وفيمــا يلــي ســبع عــادات يوميــة ال بــد مــن التخلــص منهــا 

للتمتــع بنمــط حيــاة صحــي أكثــر.
وأفــاد الموقــع، أوال، أن بعــض األشــخاص قــد يســتغلونك مــن أجــل التخلــص مــن شــحناتهم 
الســلبية، فضــال عــن إطالعــك علــى مشــاكلهم ومخاوفهــم. وبقــدر مــا قــد يبــدو هــذا األمــر قاســيا، إال أن 
هــؤالء األشــخاص يعتبرونــك بمثابــة مكــب لتفريــغ هــذه الســلبية، وهــو مــا يســتوجب ابتعــادك عنهــم 

فــي بعــض األحيــان نظــرا ألن التواصــل معهــم مــن شــأنه أن يســتنزف طاقتــك تدريجيــا.
وعلــى عكــس مــا تعتقــد، أنــت قــادر علــى انتقــاء األشــخاص الذيــن ترغــب فــي قضــاء وقتــك معهــم، 
خاصــة وأن تعلقــك بشــخص ســلبي يحــول دون تطــور شــخصيتك، وعمومــا، قــد يكــون فــي حيــاة كل 
ــذي  ــت ال ــص الوق ــد أن تقلي ــه، بي ــت ذات ــي الوق ــن ف ــدة أشــخاص ســلبيين وإيجابيي ــا ع شــخص من

تقضيــه مــع األشــخاص الســلبيين يعتبــر أمــرا ضروريــا.
ــي  ــا يتســبب ف ــا مم ــي تقطعه ــود الت ــك بالوع ــي إخالف ــل ف ــة تتمث ــادة الثاني ــع أن الع ــن الموق وبي
هــدرك لطاقتــك. فــي هــذا الســياق، ينبغــي لــك أن تتجنــب النكــث بالعهــود والتهــرب مــن المســؤولية. 
فــي األثنــاء، بإمكانــك اللجــوء إلــى عقــد تســوية بينــك وبيــن الطــرف اآلخــر مــن خــالل تقديــم خيــار 

ثــان، فــي حــال لــم تعــد ترغــب فــي االلتــزام بالوعــد الــذي قطعتــه عليــه.
فضــال عــن ذلــك، يجــب أن تتوقــف عــن إضاعــة الوقــت فيمــا يتعلــق بااللتــزام بالوعــود التــي ســبق 
ــن  ــون م ــد يك ــي بعــض الحــاالت، ق ــل الجــد. وف ــى محم ــي، ســيأخذك اآلخــرون عل ــا، وبالتال وقطعته
ــب الســلبية  ــع العواق ــل م ــن التعام ــك عوضــا ع ــا، وذل ــر م ــام بأم ــر عــن رفضــك إزاء القي األفضــل التعبي

ــن لســنوات. الناجمــة عــن مجــاراة اآلخري
وذكــر الموقــع، ثالثــا، أن عــدم تحديــدك ألولوياتــك يتســبب فــي هــدر قــدر كبيــر مــن الطاقــة، 
وبالتالــي، ينبغــي علــك تحديــد األمــور التــي تريدهــا فــي المقــام األول مــن أجــل بلــوغ مرحلــة الســالم 
ــى  ــا لذلــك، ســيؤدي مــلء جدولــك اليومــي بأعمــال تافهــة إلــى فقدانــك الســيطرة عل ــي. خالف الداخل
حياتــك، فضــال عــن إرضــاء الجميــع مــا عــدا نفســك. بنــاء علــى ذلــك، يُنصــح بأخــذ اســتراحة لبعــض 
الوقــت والتعاطــي مــع الفــرص المتاحــة أمامــك، وهــو مــا يحتاجــه الجميــع مــن أجــل الحفــاظ علــى نمــط 

حيــاة صحــي.
وأضــاف الموقــع أن العــادة الرابعــة تتعلــق بالعيــش فــي منــزل فوضــوي، وهــو مــا يمنعــك مــن إعــادة 
شــحن طاقتــك المهــدورة، فــي المقابــل، ستشــعر بتحســن فــي حــال كنــت محاطــا ببيئــة نظيفــة 
ــك أن  ــي ل ــق، ينبغ ــذا المنطل ــن ه ــر المشــاعر الســلبية. م ــة تثي ــن الفوضوي ــك أن األماك ــة، ذل ومنظم
تضفــي بعــض الحيويــة علــى منزلــك، فضــال عــن التخلــص مــن األمــور التــي تســتنزف قــواك. عــالوة 
ــث تســود األجــواء  ــوم، حي ــه كل ي ــودة إلي ــي الع ــا ترغــب ف ــك مكان ــل منزل ــك، حــاول أن تجع ــى ذل عل

ــاب. ــة باالكتئ ــة االســترخاء وتمنعــك مــن اإلصاب ــك إمكاني ــح ل ــي تتي ــة الت اإليجابي
وأوضــح الموقــع أن الخطــأ الخامــس الــذي قــد تقــع فيــه ويتســبب فــي إهــدار طاقتــك يتمثــل فــي 
عــدم إنصاتــك لجســدك، حيــث أن رتابــة الحيــاة اليوميــة تدفعنــا إلــى التغافــل عــن طبيعتنــا البشــرية. 
فــي هــذا الصــدد، نُخضــع أجســادنا لســاعات طويلــة مــن العمــل، فــي ظــل شــعورنا المســتمر بالتوتــر 

واإلرهــاق دون االلتفــات إلــى العالمــات التــي تبعــث بهــا أجســادنا المرهقــة.
ويعتبــر تحمــل مثــل هــذه الظــروف لمــدة طويلــة أمــرا مســتحيال، وبالتالــي، يجــب أخــذ فتــرة راحــة 
واســتغاللها فــي ممارســة التأمــل وبعــض النشــاطات الرياضيــة مــن أجــل تجنــب مخاطــر نمــط الحيــاة 
المســتنزف للطاقــة. وممــا ال شــك فيــه أن اعتمــاد نظــام غذائــي غنــي بالفيتامينــات واألمــالح المعدنيــة 

يعتبــر أمــرا أساســيا للحفــاظ علــى صحتــك.
وأورد الموقــع أن نمــط الحيــاة الثابــت يعــد ســببا سادســا فــي هــدر طاقتــك، حيــث أن اعتيــادك علــى 
الجلــوس لســاعات طويلــة يوميــا يتســبب فــي دخــول جســدك فــي حلقــة مفرغــة مــن الخمــول. أمــا فــي 
حــال اعتــدت علــى التحــرك والمشــي لمــدة 30 دقيقــة علــى األقــل يوميــا، فســيتمكن جســدك آنــذاك مــن 

إفــراز اإلندروفيــن الــذي يزيــد مــن مســتوى طاقتــك ويبقيــك نشــطا.
ــى  ــك. وعل ــتنزاف طاقت ــي اس ــيا ف ــال أساس ــر عام ــتمر يعتب ــق المس ــع، ســابعا، أن القل ــد الموق وأك
الرغــم مــن أن قلقــك إزاء المشــاكل اليوميــة يعــد أمــرا طبيعيــا، إال أنــه قــد يتحــول إلــى وســاوس يوميــة 
مــا يــؤدي إلــى عــدم قدرتــك علــى التحكــم فــي عواطفــك والحــد مــن توتــرك وقلقــك. ويتجلــى هــذا 
القلــق مــن خــالل بعــض األعــراض علــى غــرار األرق واإلجهــاد، فضــال عــن الشــعور بالضيــق واإلرهــاق 

الجســدي. نتيجــة لذلــك، يُنصــح بمواجهــة مخاوفــك والعمــل علــى تعزيــز تقديــرك لذاتــك.
وأكــد الموقــع علــى ضــرورة التخلــص مــن كل مــا يجعلــك حبيــس الماضــي والتطلــع إلــى المســتقبل 

مــن أجــل التخلــص مــن كل مــا قــد يتســبب فــي هــدر طاقتــك.

علمياً: الشتاء الوقت األنسب لتناول الطماطم المعلبة.. 
هــل لديــك شــك أن الخضــراوات الطازجــة أفضــل مــن المعلبــة؟ جميعنــا يــدرك جيــدًا أن الخضــراوات 
الطازجــة تحتفــظ بالفيتامينــات، إال أننــا نواجــه أحيانــًا مشــكلة نقــص بعــض الخضــراوات الطازجــة ممــا 
يضطرنــا إلــى اللجــوء إلــى قســم الخضــراوات المعلبــة والمجمــدة، فهــل يعــد هــذا اختيــارًا ضــارًا بصحتنــا؟

لإلجابة عن هذا السؤال استعان موقع Madame Le Figaro بتوجيهات ثالثة مختصين.
بدايــة يجــب أن تعلــم أن الخضــراوات المعلبــة عمومــًا مغذيــٌة مثلهــا مثــل الخضــراوات المتواجــدة 
فــي المحــالت. فــإن "العناصــر التــي تحتــوي علــى األليــاف، الكربوهيــدرات والبروتينــات تبقــى نفســها. 
ــة  ــت مســبقًا مرحل ــة وصل ــة باألخــرى الطازجــة، ألن المعلب ــه هــو الخضــراوات المعلب ــا يجــب مقارنت م
النضــج. فمقارنــة مــا هــو معلــبٌ بمــا هــو طــازجٌ ليــس لــه أســاسٌ. دون أن ننســى أنــه يتــم قطــف 
الخضــراوات الطازجــة باكــرًا لتســتطيع بذلــك المقاومــة فــي وســائل النقــل، وأن 70% مــن الفيتاميــن ‘ج‘ 

يمكــن أن تضيــع فــي يــوٍم واحــدٍ"؟
ــأن  ــًة ب ــار قائل ــرا‘ ‘‘l’Inra d’Avignon‘‘ كاثريــن رون ــرة األبحــاث فــي ‘أفينــون إن كمــا أشــارت مدي

ــٌة إال أنهــا تحتــوي علــى فيتامينــاتٍ أقــل. األطعمــة المعلبــة مغذي
الفوائد واالستهالك:

مــن المؤكــد أن الخضــراوات الطازجــة مرغــوب فيهــا أكثــر مــن المعلبــة، لكــن تلــك األخيــرة لديهــا 
ميــزٌة كبيــرٌة حســب مــا صرحــت بــه كاتيــا تارديــو "القطــف يتــم باكــرًا قبــل نضــج الخضــار التــي يتــم 
تعليبهــا بســرعة. فالتعليــب يعتبــر بيئــة مغلقــة بــدون أكســجيٍن وال ضــوٍء، الشــيء الــذي تتحســس 
ــب آمــن جــدًا وال  ــارد "التعلي ــن رين ــة كاثري ــول الباحث ــا تق ــا تكــون ناضجــة. كم ــه الخضــراوات عندم من

ــٍر ميكروبيولوجــي". ــرض ألي خط يع
ــا  ــة كاتي ــة التغذي ــٌة: فحســب اختصاصي ــة" عملي ــإن "الخضــراوات المعلب ــر، ف ــا ذك ــى م ــة إل وباإلضاف
تارديــو "مــن المريــح جــدًا أن تكــون فــي متناولنــا لفتــرةٍ مــن الوقــت. خاصــة بالنســبة لألشــخاص الذيــن 
ليــس لديهــم الوقــت لطهــي الطعــام أو الذيــن لديهــم مطبــخٌ صغيــرٌ جــداً. نقطــٌة أخــرى جيــدٌة: هــي 

أنهــا تشــجعنا علــى تغييــر حشــوات أطباقنــا وهــو بالطبــع مبــرر مريــح لنــا.
يجب استهالكها بشكل جيد:

الخصائــص مثــل  دامــت مطبوخــة مســبقًا. فبعــض  مــا  لتركهــا تســتوي لســاعاتٍ  ال حاجــة 
فيتاميــن ‘ج‘ ســوف تضيــع بالحــرارة. ومــع ذلــك وحســب مــا تؤكــده ماري-ليــن هيــك "فــإذا كنــت تفضــل 
الخضــراوات ســاخنة، فيمكنــك تمريرهــا بضــع دقائــق فــي الميكروويــف أو فــي مقــالةٍ. هكــذا لــن تتبخــر 
ــر الحامــض مــع بعــض  ــل مــن عصي ــة القلي ــا كســلطةٍ أفضــل. مــع إضاف ــد". ولكــن يبقــى تناوله الفوائ

األعشــاب.
ــي فصــل الشــتاء.  ــة ف ــأكل بعــض الخضــراوات المعلب ــه مــن األفضــل أن ت تجــب اإلشــارة أيضــًا أن
فحســب الباحثــة كاثريــن رينــارد مــن األفضــل تنــاول الطماطــم المعلبــة ال الطماطــم الطازجــة المتواجــدة 
فــي المحــالت ألن بهــا القليــل مــن الفيتامينــات نظــرًا لتعرضهــا للقليــل مــن الشــمس وافتقارهــا للطعم".
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