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دوري ابطال آسيا.. 

خسارتين لتراكتورسازي وذوب آهن في االسبوع االول
خســر نــادي تراكتورســازي تبريــز امــام اهلــي جــدة الســعودي بهــدف يتيــم فــي المبــاراة التــي اقيمــت 
مســاء االثنيــن فــي اطــار الجولــة االولــى مــن مباريــات المجموعــة االولــى بــدوري ابطــال آســيا لكــرة القــدم. 

واقيمــت المبــاراة علــى ملعــب الســيب بالعاصمــة العمانيــة مســقط.
وجــاء هــدف المبــاراة الوحيــد فــي الدقيقــة 67 بواســطة مهنــد عســيري، وحــاول العبــو تراكتورســازي 

تبريــز تعديــل النتيجــة اال ان الحــظ لــم يحالفهــم.
وهذه اول مباراة للفريق التبريزي تحت قيادة مدربه الجديد التركي ساغالم.

وسيخوض تراكتورسازي تبريز مباراته المقبلة االثنين المقبل في الدوحة امام الغرافة القطري.
ــوم  ــي 3-1 ي ــن اإليران ــه ذوب آه ــى ضيف ــوز عل ــق الف ــره ليحق ــل القطــري تأخ ــادي الدحي ــب ن ــذا وقل ه
ــة األولــى مــن منافســات المجموعــة  االثنيــن علــى ســتاد عبــداهلل بــن خليفــة فــي الدوحــة، ضمــن الجول

الثانيــة فــي دوري أبطــال 
آســيا 2018.

آهــن  ذوب  وتقــدم 
عبــر  األول  الشــوط  فــي 
هــدف البرازيلــي كيــروس 
يــرد  أن  قبــل   ،)12( فيــراز 
الشــوط  فــي  الدحيــل 
ســجلها  بثالثيــة  الثانــي 
 74( بوضيــاف  كريــم 
و76( والتونســي يوســف 

.)84( مســاكني 
ــى  ــف االوزبكــي عل ــاز لوكوموتي ــا، ف ــي طشــقند ضمــن المجموعــة ذاته ــاراة اخــرى اقيمــت ف ــي مب وف

ــي 0-5. ــدة االمارات ــه الوح ضيف
وتقــام الجولــة الثانيــة مــن منافســات المجموعــة يــوم 19 شــباط/فبراير الجــاري، حيــث يلتقــي الوحــدة 

االماراتــي مــع الدحيــل فــي أبــو ظبــي، وذوب آهــن مــع لوكوموتيــف فــي أصفهــان.
ويتأهــل أول فريقيــن مــن كل مجموعــة إلــى دور الـــ16، علمــًا بــأن أوروا ريــد دايمونــدز اليابانــي كان قــد 

تــوج بلقــب البطولــة العــام الماضــي بعدمــا تغلــب فــي النهائــي علــى الهــالل الســعودي.

طوكيو 2020 ستستفيد من تعديالت جديدة 
باألوليمبية الدولية

قالــت اللجنــة األوليمبيــة الدوليــة، إن ألعــاب طوكيــو 2020 ستســتفيد مــن تعديــالت جديــدة فــي اللجنــة 
األوليمبيــة رغــم أنهــا قلصــت بالفعــل الميزانيــة المبدئيــة بحوالــي 2.5 مليــار دوالر.

ميزانيــة  وارتفعــت 
اســتضافة األلعــاب بشــكل 
الســنوات  فــي  حــاد 
األخيــرة، وبعــد فــوز اليابان 
بحــق االســتضافة فــي 2013 
عديــدة  مــدن  لتضطــر 
لالســتضافة  مرشــحة 

خططهــا. لتغييــر 
األوليمبيــة  ووافقــت 
 118 إجــراء  علــى  الدوليــة 
خــالل  جديــدًا  تعديــاًل 
ــة  ــاب الصيفي ــف الســتضافة األلع ــص التكالي ــدف تقلي ــج تشــانج، األســبوع الماضــي به ــي بيون ــاع ف اجتم

دوالر. مليــار  بحوالــي 
ــا علــى  وقــال جــون كوتــس رئيــس لجنــة التنســيق أللعــاب 2020، إن هــذه التعديــالت ستســاعد أيضً
تخفيــض بعــض التكاليــف فــي الــدورة المقبلــة رغــم أن التعديــالت ســتدخل حيــز التنفيــذ بشــكل كامــل 

فــي أولمبيــاد 2024 التــي نالــت باريــس حــق اســتضافتها فــي ســبتمبر أيلــول الماضــي.
وأضــاف كوتــس للصحفييــن عنــد ســؤال عــن حجــم تخفيــض التكاليــف فــي طوكيــو »لدينــا بعــض 

األفــكار )بخصــوص حجــم التخفيــض( مــن أجــل طوكيــو لكننــا ســنواصل العمــل والضغــط«.
ولم يوضح كوتس، رقمًا محددًا أو نسبة محددة لهذا التخفيض المنتظر.

وقــال كوتــس »أعتقــد أن إيــرادات طوكيــو مضمونــة لكننــا نريــد أال يشــعر )منظمــو األلعــاب( باالســترخاء 
بخصــوص ذلــك. نريــد مواصــل العمــل وإجــراء تخفيــض فــي التكاليــف«.

وتبلغ حاليا ميزانية ألعاب 2020، بعد إجراء عدة تعديالت سابقة، 12.6 مليار دوالر.
ونجحــت العاصمــة اليابانيــة بالفعــل فــي اجتيــاز كل المــدن المســتضيفة الســابقة فــي حصــد إيــرادات 
مــن عقــود الرعايــة واقتربــت مــن ثالثــة مليــارات دوالر وهــو مــا يزيــد بحوالــي ثالثــة أمثــال عــن أكبــر رقــم 

لمدينــة مســتضيفة ســابقة.

تشيلسي ينتفض بثالثية في شباك وست بروميتش
أوقــف تشيلســي مسلســل نتائجــه الســلبية، فــي البريميرليــج، بتحقيــق فــوز كبيــر علــى ضيفــه، وســت 
بروميتــش ألبيــون، بثالثيــة نظيفــة، علــى ملعــب »ســتامفورد بريــدج«، ضمــن الجولــة الـــ27 مــن المســابقة.

وســجل أهــداف تشيلســي كل مــن، إيديــن هــازارد، هدفيــن )25( و)71(، وفيكتــور موســيس )63(، ليرتفــع 
ــد وســت  ــع، بجــدول الترتيــب، فيمــا تجمــد رصي ــى المركــز الراب ــى 53 نقطــة، ويرتقــي إل ــوز إل ــد البل رصي

بروميــش، عنــد 20 نقطــة فــي المركــز األخيــر.
وكان تشيلســي قــد خســر أمــام بورنمــوث )3-0(، وواتفــورد )4-1(، علــى الترتيــب، خــالل الجولتيــن 

الماضيتيــن.

هاجس كريستيانو رونالدو وراء تفكيره في االنضمام لسان جيرمان
كريســتيانو  أن  عــن  تقاريــر صحفيــة  كشــفت 
االنضمــام  فــي  فكــر  مدريــد  ريــال  نجــم  رونالــدو 
للعمــالق الفرنســي باريــس ســان جيرمــان عــام 2012.

ووفقــا لمجلــة فرانــس فوتبــول الشــهيرة فــإن 
غاضبــا  كان  الوقــت  هــذا  فــي  البرتغالــي  الــدون 
جــدا مــن إدارة ريــال مدريــد، حيــث أكــد لرئيــس 
النــادي فلورنتينــو بيريــز أن الملكــي لــم يفعــل مــا 
هــو ضــروري لتلبيــة طموحاتــه ســواء مــن حيــث 
ــد  ــة بع ــة، خاص ــز الفردي ــة أو الجوائ ــاب الجماعي األلق
أن خســر وقتهــا ســباق الكــرة الذهبيــة لصالــح غريمــه 
األرجنتينــي ليونيــل ميســي نجــم برشــلونة، للمــرة 

الرابعــة علــى التوالــي.
وفــي نفــس الســياق قالــت الصحيفــة أن رونالــدو بعــث برســالة لنصيــة ألحــد أصدقائــه المقربيــن قــال 
فيهــا »أريــد الذهــاب الــى باريــس، أعتقــد أنهــم ســيحبونني كثيــرا هنــاك، طبيعــة البطولــة ووســائل اإلعــالم 

ســتعطيني األفضليــة فــي ســباق الكــرة الذهبيــة«.
واعنبرت الصحيفة أن الفوز بالكرة الذهبية كان يمثل هاجسا بالنسبة لرونالدو خالل هذه الفترة.

منتخبنا يواجه الجزائر وديا في 27 آذار بالنمسا
االتحــاد  أعلــن 
القــدم  لكــرة  الجزائــري 
عــن  رســميا  "الفــاف"، 
لمنتخبــه  وديــة  مواجهــة 
مــع إيــران فــي 27 مــارس/

المقبــل. آذار 
للفــاف  بيــان  وأفــاد 
الرســمي  موقعهــا  علــى 
نقلتــه  االثنيــن  مســاء 
أن  الشــروق،  صحيفــة 
الوطنــي  المنتخــب 

الجزائــري لكــرة القــدم ســيواجه منتخــب إيــران يــوم الثالثــاء 27 مــارس/آذار المقبــل بملعــب مدينــة كــراز 
. لنمســا با

ــال  ــك يأتــي فــي اطــار اســتعدادات المنتخــب االيرانــي للمشــاركة بموندي ــأن ذل ــارس" ف وبحســب "ف
روســيا 2018 الصيــف المقبــل، بعدمــا أوقعتــه القرعــة مــع المغــرب واســبانيا والبرتغــال بالمجموعــة الثانيــة.
ــام  ــب ام ــي اللع ــه ف ــار قدرات ــر، اختب ــع الجزائ ــة م ــاراة الودي ــر خــوض المب ــران عب ويســعى منتخــب اي

منتخبــات شــمال افريقيــا، اســتعدادا لمواجهــة المغــرب بــكأس العالــم 2018.

شركة رينو تعلن انضمامها إلى عالم الرياضات اإللكترونية
أعلنــت شــركة "رينــو" دخولهــا عالــم الرياضــات اإللكترونيــة أمــس اإلثنيــن، وقالــت إنهــا تســتهدف أيضــا 

بطولــة فورمــوال 1 االفتراضيــة.
وقالــت شــركة صناعــة الســيارات الفرنســية، التــي تمتلــك فريقــا فــي ســباقات فورمــوال 1، وأحــرزت لقبهــا 
األخيــر فــي 2006، إنهــا ســتتعاون مــع فريــق فيتاليتــي مــن أجــل المنافســة فــي سلســلة مســابقات مرتبطــة 

برياضــة المحــركات.
وسيشــارك فريــق رينــو فيتاليتــي فــي سلســلة دوري روكيــت األوروبيــة التــي تضــم أكثــر مــن 25 مليــون 

العب.
وقالــت رينــو فــي بيان 
محادثــات  فــي  "نحــن 
أيضــا مــع فورمــوال 1 مــن 
فــي  المنافســة  أجــل 
سلســلة ســباقات فورمــوال 

االلكترونيــة".  1
فريــق  أن  وأضافــت 
ســيعطي  ريســنج  رينــو 
فريــق  لالعبــي  الفرصــة 
االلكترونيــة  الرياضــات 
لدخــول مصنــع فورمــوال 1 الخــاص بهــا فــي إنســتون بوســط إنجلتــرا، مــن أجــل المــران مــع ســائقي 

المهندســين. وفريــق  الســباقات 
ورينــو هــو أول فريــق فــي فورمــوال 1 يرتبــط بشــراكة تتعلــق بالرياضــات اإللكترونيــة، رغــم أن فرنانــدو 
ألونســو ســائق مكالريــن وبطــل العالــم مرتيــن دشــن فريقــه الخــاص فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 

الماضــي.

فيدرر متحمس الستعادة صدارة تصنيف التنس العالمي
يســعى روجــر فيــدرر الســتعادة صــدارة التصنيــف العالمــي لتنــس الرجــال، ألول مــرة منــذ أكثــر مــن 5 

ســنوات عندمــا يخــوض بطولــة روتــردام هــذا األســبوع.
ووصــل بطــل أســتراليا المفتوحــة البالــغ مــن العمــر 36 عامــا إلــى المدينــة الســاحلية الهولنديــة مطلــع 
ــادال فــي صــدارة  ــل ن ــل النهائــي ســيجعله يتخطــى رفائي ــدور قب ــدا أن بلوغــه ال ــم جي األســبوع، وهــو يعل

التصنيــف العالمــي.
وإذا اســتطاع األســتاذ السويســري الحاصــل علــى 20 لقبــا فــي البطــوالت األربــع الكبــرى تحقيــق ذلــك، 

فإنــه ســيصبح المصنــف األول عالميــا ألول مــرة منــذ نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2012.
ونقــل موقــع اتحــاد العبــي التنــس المحترفيــن عــن فيــدرر قولــه االثنيــن "بعــد انتهــاء اســتراليا 

المفتوحــة قــررت خــوض بطولــة روتــردام، والفريــق المعــاون ســعيد جــدا بهــذه المشــاركة".
وتابع "يتعين السعي لذلك، ووجود فرصة اعتالء صدارة التصنيف تمنحني حافزا اضافيا".

وقــال فيــدرر إنــه لــم 
التصنيــف  يعــر  يكــن 
حتــى  كبيــرا  اهتمامــا 
الكرواتــي  علــى  تفــوق 
شــيليتش  ماريــن 
أســتراليا  ببطولــة  ليفــوز 
الشــهر  المفتوحــة، 

. ضــي لما ا
الالعــب  وقــال 
"خضــت  السويســري 
بطولــة أســتراليا ولــم أكــن 

أفكــر فــي التصنيــف، لكنــي كنــت أعلــم أن جــدول البطــوالت فــي فبرايــر/ شــباط سيســمح لــي بالتقــدم".
ــه  ــع ان يلتقي ــكا المتوق ــه ستانيســالس فافرين ــر، مواطن ــق هــذا األم ــال دون تحقي ــد يقــف حائ لكــن ق

ــة. ــي دور الثماني ف
وعــن ذلــك قــال فيــدرر "ال أحبــذ العــودة لصــدارة التصنيــف بطريقــة ســهلة، أحــب أن يحــدث ذلــك مــن 

خــالل إنجــاز ومــن المثيــر أن يكــون فافرينــكا فــي طريقــي".
ــف  ــدارة التصني ــب ص ــا الع ــل فيه ــي احت ــابيع الت ــدد األس ــي لع ــم القياس ــل الرق ــدرر بالفع ــك في ويمل

)اجمالــي 302 أســبوع(.

وريورز يدك فينكس صنز في دوري السلة االميركي
ســجل ســتيفن كــوري عشــر مــن أصــل 22 نقطــة فــي الربــع الثانــي، ليقــود جولــدن ســتيت وريــورز حامل 

اللقــب للفــوز الكبيــر بنتيجــة 129-83 علــى فينكــس صنــز فــي دوري كرة الســلة األمريكــي للمحترفين.
حقــق وريــورز بذلــك انتصــاره الثالــث علــى التوالــي، لينهــي بذلــك سلســلة مــن أربــع مباريــات متتاليــة 

علــى أرضــه، وقبــل أن يلعــب فــي ضيافــة بورتالنــد تريــل بليــزرز فــي الجولــة المقبلــة.
ــة مســجلي  ــز، وتصــدر قائم ــى صن ــك إل ــدو ماجي ــن أورالن ــون، المنضــم مؤخــرًا م ــد بايت ــق ألفري وتأل

ــوز. ــا للف ــم يكــن كافيً ــك ل ــد 29 نقطــة، لكــن ذل ــاء برصي ــي اللق ــاط ف النق
وأحــرز كيفــن دورانــت 17 نقطــة، وأضــاف زميلــه كالي طومســون 16 نقطــة، ليحقــق وريــورز انتصــاره 12 

علــى التوالــي ضــد صنــز بالتحديــد وهــي أطــول سلســلة انتصــارات للفريــق ضــد أي منافــس.
وبعــد تســجيل كــوري 22 نقطــة، وتصــدر قائمــة مســجلي النقــاط فــي وريــورز، فقــد نجــح مــع والــده ديــل 

فــي تقاســم المركــز الثالــث فــي قائمــة مســجلي النقــاط للوالــد واالبــن معًــا فــي تاريــخ المســابقة.
وبلغ مجموع نقاط كوري ووالده 26883 نقطة، وهو نفس رصيد ريك وبرينت باري.

كيف نحافظ على سالمة الكلى وماهو السبب األكثر 
شيوعا لتغيير لون البول؟

قــال حســن أركانــي، اختصاصــي امــراض الكلــى االيرانــي الشــهير، أن الكلــى تنشــط فــي تكويــن 
ــا - الكرياتينيــن، وحمــض اليوريــك مــن  ــراز هرمــون خــاص وتطــرد الزوائــد مثــل اليوري العظــام مــع إف

الجســم.
وأضــاف: إذا تلفــت 
الكثيــر  فــان  الكلــى، 
ــواد ســتتراكم  ــن الم م
ــي الجســم ويصــاب  ف
بالضعــف  الشــخص 
وضيــق  الــدم  وفقــر 
فــي التنفــس، والتــورم 
الــدم،  وارتفــاع ضغــط 

اخــرى. واعــراض 
واشــار علــى عوامل 
الخطــر التــي تســبب 

تلــف الكلــى، موضحــا انهــا تنقســم إلــى فئتيــن مــن العوامــل الوراثيــة والبيئيــة. وتشــمل عوامــل الخطــر 
الجينــي وجــود شــخص فــي األســرة مــن الدرجــة األولــى لديــه مــاض فــي زرع أو غســيل الكلــى. فــي هــذه 
ــان الشــخص ســيعاني مــن االســباب الوراثيــة أكثــر مــن غيرهــا فــي االصابــة بهــذه المشــكلة. ــة، ف الحال

وتابــع: تشــمل العوامــل البيئيــة الفعالــة، التغذيــة، وممارســة الرياضــة، واإلجهــاد، والمهنــة، وتعاطــي 
االدويــة، وغيرهــا الكثيــر. فعلــى ســبيل المثــال، األطعمــة الغنيــة بالدهــون تســبب الضغــط الكلــى 
واإلجهــاد هــو عامــل يضــر بالكلــى. وحــرارة الهــواء، وزيــادة التعــرق، تعقبهــا انخفــاض فــي معــدل المــاء 

وااللكتروليتــات.
واوضــح هــذا المختــص فــي امــراض الكلــى: إننــا النســتطيع التأثيــر علــى العوامــل الوراثيــة ولكــن 
يمكــن التأثيــر علــى العوامــل البيئيــة، مبينــا: "علــى ســبيل المثــال، فــإن شــرب المــاء الكافــي فــي فصــل 
الصيــف ســيعوض عــن الجفــاف والتعــرق، وإلــى حــد مــا يعيــق تكــون حصــى الكلــى واصابــة المثانــة. 
وفــي الطقــس الحــار، فــان الجســم يقــاوم حــرارة البيئــة، ويفعــل ذلــك عــن طريــق توســع الشــرايين، 
ومــع توســع األوعيــة الدمويــة، فانــه يحــدث التعــرق وإذا لــم يحــدث التعــرق، فــان درجــة حــرارة الجســم 

ســترتفع ويصــاب الشــخص بالحمــى.
ــا لديهــم كيســات  ــد اعمارهــم عــن خمســين عام ــن تزي ــى ان 50٪ مــن االشــخاص الذي ولفــت ال
ــذوا  ــب ان يأخ ــخاص يج ــؤالء األش ــال ان ه ــى، ق ــة بالكل ــرق العناي ــول ط ــؤال ح ــى س ــى، وردا عل الكل
تصويــرا ســنويا بالســونار ألنهــم قــد ينزفــون أو تحــدث لهــم أشــياء أخــرى كمــا ينبغــي أيضــا لهــؤالء ان 

يشــربوا كميــات كبيــرة مــن المــاء، وإال فــإن الكيــس ســينمو.
وأشــار، عبــر إذاعــة للصحــة، إلــى الســبب األكثــر شــيوعا لتغيــر لــون البــول، وقــال: "هنــاك ســببان شــائعان 
لتغيــر اللــون يتمثــالن بتنــاول الشــوندر والمشــروبات الملونــة. أيضــا، كمــا ان الجفــاف يمكــن ايضــا ان يغيــر 
ــر  ــات دم حمــراء فــي البــول أمــر طبيعــي، ولكــن إذا لوحــظ أكث ــون البــول، وان  وجــود واحــد إلــى ثالثــة كري ل
مــن ثالثــة خاليــا دم حمــراء فــي البــول، فانــه يعتبــر غيــر طبيعــي. ووجــود كريــات الــدم الحمــراء فــي البــول مــع 

الشــعور بحرقــة اثنــاء التبــول والحمــى يمكــن أن تشــير إلــى وجــود عــدوى أو حصــى فــي الكلــى.
ويشــار الــى ان الكلــى تنقــي الــدم مــن الســموم والمــواد الزائــدة وتشــارك فــي صنــع الــدم والكريــات 

الحمــراء بافــراز هورمــون خــاص.

اكتشاف جديد لحماية األطفال الخدّج من اإلصابة بالعمى
قــال علمــاء ســويديون إنهــم توصلــوا الكتشــاف يمنــح أمــاًل جديــدًا لحمايــة األطفــال الخــدّج مــن 

العمــى الناجــم عــن اإلصابــة باعتــالل الشــبكية.
الدراســة أجراهــا باحثــون بجامعــة "غوتنبــرغ" الســويدية، ونشــروا نتائجهــا فــي العــدد األخيــر مــن 

ــة "األناضــول". دوريــةJAMA Ophthalmology لطــب العيــون، بحســب مــا نقلــت وكال
ــد قبــل األســبوع 37 مــن الحمــل، )األطفــاَل  ــح يطلــق علــى كل طفــل يول ــدج مصطل واألطفــال الخُ
 ، ) ين لمبتســر ا
ويعانــون مــن مشــاكل 
بســبب  صحيــة، 
الوقــت  إتاحــة  عــدم 
ــو  ــال نم ــي الكتم الكاف
أعضائهــم، ويحتاجــون 
ــة،  ــة خاص ــة طبي لرعاي
تتمكــن  حتــى 
أعضاؤهــم العمــل دون 
خارجيــة. مســاعدة 

هــؤالء  ويصــاب 
األطفــال بمــرض اعتــالل الشــبكية، بســبب النمــو غيــر المنظــم لألوعيــة الدمويــة فــي شــبكية العيــن، 
ــاالت  ــي الح ــى ف ــى العم ــرض إل ــذا الم ــؤدي ه ــد ي ــبكية، وق ــال الش ــدب وانفص ــى تن ــؤدي إل ــد ي ــا ق م

الخطيــرة.
ــي 20  ــاس مســتويات حوال ــق البحــث بقي ــام فري ــذا المــرض، ق ــة وراء ه ــة األســباب الكامن ولمعرف
ــدوا قبــل 28 أســبوعًا مــن الحمــل فــي  ــدم لــدى 90 طفــاًل ول مــن األحمــاض الدهنيــة المختلفــة فــي ال

ــرغ بالســويد. ــي غوتنب ــة سالغرنســكا ف مستشــفى جامع
ــالل الشــبكية ونقــص مســتويات حمــض  ــن اعت ــة واضحــة بي ــاك صل ــون أن هن واكتشــف الباحث

ــال. ــي دم األطف ــة الموجــودة ف ــو أحــد األحمــاض الدهني ــك وه األراكيدوني
ــادة البروفيســورة آن هلســتروم، حيــث ينتمــي األراكيدونيــك  ــق البحــث بقي وفاجــأت النتيجــة فري
ــع حــدوث  ــادة مســتوياتها م ــط زي ــي ترتب ــا-6 الت ــر المشــبعة أوميغ ــة غي ــة األحمــاض الدهني ــى عائل إل

ــن. ــدى البالغي ــب ل ــم أمــراض القل ــات التــي تفاق االلتهاب
لكــن الفريــق اكتشــف أن هــذا الحمــض لــه وظيفــة مغايــرة تمامــًا لــدى األطفــال الصغــار، وإذا 
ــالل الشــبكية. ــم باعت ــرص إصابته ــد ف ــك يزي ــإن ذل ــدي الخــدّج، ف ــدم ل ــي ال انخفضــت مســتوياته ف
ووفقــًا لمنظمــة الصحــة العالميــة، فــإن مــا يقــدر مــن 15 مليــون طفــل يولــدون مبكــراً، ويمــوت حوالــي 
1 مليــون طفــل ســنويًا نتيجــة مضاعفــات الــوالدة المبكــرة، فيمــا يواجــه العديــد منهــم مشــاكل اإلعاقــة 

فــي النمــو علــى المــدى الطويــل.

الهليون قد يساعد على انتشار السرطان
ــذي  ــام ال ــى أن الطع ــدة عل ــة متزاي ــاك أدل ــة، إن هن ــدج البريطاني ــة كامبري ــي جامع ــاء ف ــول علم يق
يتناولــه الشــخص قــد يكــون لــه أثــر كبيــر علــى نمــو مــرض الســرطان وانتشــاره فــي أعضــاء الجســد.
ــة"، أن أورام  ــة "الطبيع ــي مجل ــرت ف ــات، ونش ــى الحيوان ــت عل ــة أجري ــوث علمي ــرت بح ــد أظه فق

ــي. ــبارجين الغذائ ــون األس ــار دون مك ــاء واالنتش ــى البق ــوى عل ــدي ال تق الث
ــن، ويأخــذ اســمه  ــات البروتي واألســباراجين هــو حمــض أمينــي، وهــو مركــب أساســي مــن مركب

مــن نبــات الهليــون.
ولهــذا المكــون مصــادر حيوانيــة مثــل األلبــان ولحــوم البقــر والدواجــن والبيــض واألســماك و 
المأكــوالت البحريــة ومصــادر نباتيــة مثــل الهليــون، وهــو نــوع مــن أنــواع الخضــر الربيعيــة يتبــع الفصيلــة 
ــا  ــول الصوي ــذور وف ــول والمكســرات والب ــة والبطاطــس والبق ــدان العربيي ــي بعــض البل ــا ف ــة، أم الزنبقي

ــد مــن األطعمــة األخــرى. ــة والعدي ــة والمأكــوالت البحري ــوب الكامل والحب

االربعاء 27 جمادى االولى، 1439 هـ ق 25 بهمن 1396 هـ ش، 14 شباط 2018م العدد )9788( السنة الثامنة والثالثون


