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فيتل يتصدر التجارب ومرسيدس يتوقع صراعا 
ثالثيا على لقب فورموال 1

مرســيدس  توقــع 
صراعــا  العالــم  بطــل 
ثالثيــا علــى لقــب بطولــة 
فورمــوال 1 للســيارات مــع 
الثانيــة  الجولــة  انطــالق 
التــي  التجــارب  مــن 
تســبق انطــالق الموســم 
الثالثــاء  يــوم  الجديــد 
حيــث أظهــر فريقــا فيــراري 
كبيــرة. ســرعة  بــول  ورد 
سيباســتيان  وكان 

فيتــل ســائق فيــراري األســرع وســجل دقيقــة واحــدة و20.396 ثانيــة وأكمــل 171 لفــة تعــادل نحــو 800 كيلومتــر 
قطالونيــا. حلبــة  علــى 

وقطــع الســائق األلمانــي أســرع زمــن للفــة باســتخدام االطــارات المتوســطة بينمــا حــل الفنلنــدي 
فالتيــري بوتــاس ســائق مرســيدس ثانيــا باســتخدام االطــارات اللينــة بفــارق 0.200 عــن أســرع زمــن.

وجــاء الهولنــدي ماكــس فرســتابن البالــغ مــن العمــر 20 عامــا ثالثــا مــع رد بــول مســجال دقيقــة واحــدة 
و20.649 ثانيــة وقطــع 130 لفــة.

ــوم  ــة ”ممــا شــاهدناه الي ــف رئيــس مرســيدس لشــبكة ســكاي التلفزيوني ــو فول ــال النمســاوي توت وق
ســرعتنا لــم تكــن أقــل كثيــرا مــن المتصــدر ولــم نتفــوق كثيــرا أيضــا علــى صاحــب المركــز التالــي لنــا. رد 

بــول يملــك تجهيــزات قويــة جــدا.
وأضاف ”اعتقد انه سيكون صراعا ثالثيا“.

ويسعى مرسيدس للفوز بثنائية السائقين والصانعين للمرة الخامسة على التوالي.
وتقاســم بوتــاس وزميلــه البريطانــي لويــس هاميلتــون بطــل العالــم أربــع مــرات الواجبــات فــي 
التجــارب. وقطــع الســائق الفنلنــدي 86 لفــة بينمــا قطــع البريطانــي 91 لفــة ليكمــل الثنائــي 824 كيلومتــرا.

ليفربول في دور الثمانية بعد تعادل بدون أهداف
ــدون  ــه ب ــد تعادل ــدم بع ــرة الق ــا لك ــي دوري أبطــال اوروب ــة ف ــى دور الثماني ــول بســهولة إل ــد ليفرب صع
يــوم  بورتــو  مــع  أهــداف 
انتصــارا  ليكمــل  الثالثــاء 
النتيجــة  فــي  روتينيــا 
االجماليــة بعــد فــوزه ذهابــا 

البرتغــال. فــي  5-صفــر 
ســيواجه  أنــه  ورغــم 
التقليــدي  غريمــه 
يونايتــد  مانشســتر 
االنجليــزي  الــدوري  فــي 
الســبت  يــوم  الممتــاز 
يورجــن  أشــرك  القــادم، 
كلــوب مــدرب ليفربــول تشــكيلة قويــة لكــن الهــداف محمــد صــالح والمدافــع فيرجيــل فــان ديــك صاحــب 

البــدالء. بيــن  جلســا  النــادي  تاريــخ  فــي  انتقــال  صفقــة  أغلــى 
ــذي ســجل  ــول، ال ــي مهاجــم ليفرب ــرب ســاديو مان ــع، اقت ــو متوق ــا ه ــارة كم ــدت اإلث ــاراة افتق ــي مب وف

ــوط األول. ــي الش ــن ف ــباك مرتي ــز الش ــن ه ــاب، م ــي الذه ــة ف ثالثي
وســينتهي عقــد كاســياس، الفائــز بــدوري األبطــال ثــالث مــرات مــع ريــال مدريــد، مــع بورتــو بنهايــة 
الموســم ومــع وصولــه عمــره إلــى 36 عامــا، ربمــا يكــون خــاض مباراتــه األخيــرة فــي المســابقة األوروبيــة 

رفيعــة المســتوى.
وتلقــى الحــارس تحيــة حــارة مــن جماهيــر ليفربــول أثنــاء ذهابــه إلــى مكانــه فــي المرمــى أمــام مــدرج 

)كــوب( فــي الشــوط الثانــي.

التشريح يكشف بأن أستوري توفي نتيجة »بطء في ضربات القلب«
النتائــج  أظهــرت 
جثــة  لتشــريح  األوليــة 
لنــادي  الدولــي  المدافــع 
اإليطالــي  فيورنتينــا 
الــذي  أســتوري  دافيــدي 
فــارق الحيــاة األحــد عــن 
ــاة ناجمــة  ــًا، أن الوف 31 عام
عــن »بــطء فــي ضربــات 
القلــب«، وذلــك بحســب 
الثالثــاء  كشــفت  مــا 
وســائل اإلعــالم اإليطاليــة.

ــا بســبب  ــري، ربم ــة دون تفســير مجه ــاء عــن »ســكتة قلبي ــن أجــروا التشــريح الثالث ــاء الذي وكشــف األطب
بــطء ضربــات القلــب«، وذلــك وفقــًا لمــا ذكرتــه صحيفتــا »كورييــري ديلــو ســبورت« و«توتوســبورت« الرياضيتــان.

وقــال أنتونيــو دي نيكولــو، المدعــي العــام فــي أودينــي حيــث توفــي أســتوري »ليــل الســبت / األحــد« 
قبــل المبــاراة التــي كانــت مقــررة ضــد فريــق المدينــة فــي الــدوري المحلــي، أنــه »لــن يكــون باســتطاعتنا 
تأكيــد بأنــه لــم يكــن هنــاك مســبب يمكــن الكشــف عنــه أو أي عنصــر آخــر مــن أي نــوع، إال بعــد شــهرين 

عندمــا نحصــل علــى التشــخيصات النهائيــة«.
وتقــام الخميــس جنــازة الالعــب فــي كنيســة ســانتا كــروس فــي فلورنســا، قبــل أن يدفــن بالقــرب مــن 

بيرغامــو، شــمال إيطاليــا، حيــث نشــأ أســتوري وحيــث يعيــش والــداه حتــى اآلن.

روكتس يواصل سلسلة انتصاراته.. وكوري يقود وريورز 
لتخطي بروكلين

أحــرز كريــس بــول 25 نقطــة وحقــق جيمــس هــاردن رقميــن مزدوجيــن ليمــدد هيوســتون روكتــس 
سلســلة انتصاراتــه إلــى 16 فــوزا متتاليــا بتغلبــه 122-112 علــى أوكالهومــا ســيتي ثانــدر فــي دوري كــرة الســلة 

األمريكــي للمحترفيــن الليلــة الماضيــة.
ونجــح بــول فــي خمــس مــن ســت تصويبــات ثالثيــة ومــرر خمــس كــرات حاســمة ليســاعد روكتــس 

علــى اجهــاض انتفاضــة ثانــدر قــرب النهايــة.
وتأخر ثاندر بفارق 19 نقطة في منتصف الربع األخير قبل أن يقلص الفارق إلى ثماني نقاط.

وســجل هــاردن 23 نقطــة ومــرر 11 كــرة حاســمة ليعــزز روكتــس سلســلة انتصاراتــه، وهــي ثانــي أطــول 
سلســلة انتصــارات فــي تاريــخ الفريــق.

ــب  ــة وتغل ــروزان 25 نقط ــار دي ــجل ديم ــا س ــس بعدم ــا هوك ــى أتالنت ــورز 106-90 عل ــو رابت ــاز تورونت وف
جولــدن ســتيت وريــورز 114-101 علــى بروكليــن نيتــس بفضــل 34 نقطــة مــن ســتيفن كــوري ليحقــق انتصــاره 

الســادس علــى التوالــي، والفــوز 50 هــذا الموســم.

العين اإلماراتي يفلت من الهزيمة امام استقالل طهران 
بهدية من الحكم

تعــادل العيــن اإلماراتــي مــع ضيفــه اســتقالل طهــران، بنتيجــة 2-2، الثالثــاء، علــى اســتاد هــزاع بــن زايــد، 
ضمــن الجولــة الثالثــة مــن منافســات المجموعــة الرابعــة، لــدوري أبطــال آســيا.

وقــد افلــت العيــن االماراتــي مــن الهزيمــة فــي هــذه المبــاراة بهديــة مــن حكــم المبــاراة الــذي كان ســخيا 
معــه اذ منحــه ركلتــي جــزاء كالهمــا غيــر صحيحتيــن، افلــح حــارس اســتقالل فــي صــد االولــى التــي ســددها 

الســويدي بيــرج فيمــا ســكنت الثانيــة التــي ســددها احمــد خليــل مرمــاه.
االســتقالل  وحافــظ 
علــى تصــدره للمجموعــة، 
ــاط، مقابــل 3  ــد 5 نق برصي

نقــاط للعيــن.
وانتهــى الشــوط األول 
بيــن  الســلبي  بالتعــادل 
الشــوط  وفــي  الفريقيــن، 
الثانــي نجــح االســتقالل 
فــي التقــدم، بهدفــه األول 
الســنغالي  طريــق  عــن 
تيــام فــي الدقيقــة 52 ، اال 

ــه الســويدي  ــه فــي الدقيقــة 63، عــن طريــق العب ــذي تحقــق ل ان العيــن ضغــط محــاواًل إدراك التعــادل، ال
بيــرج.

وأضاع بيرج فرصة تقدم العين، بإضاعته ركلة جزاء، تصدى لها حارس االستقالل في الدقيقة 75.
وعــاد تيــام ليضــع اســتقالل فــي المقدمــة فــي الدقيقــة 78، اال ان حكــم المبــاراة ابــي ان تنتهــي المبــاراة 
لمصلحــة اســتقالل ومنــح ركلــة جــزاء اخــري غيــر صحيحــة للعيــن تمكــن أحمــد خليــل مــن إدراك التعــادل 

بهــا فــي الدقيقــة 89، لتنتهــي المبــاراة بالتعــادل 2-2.
هــذا وقــد قــام نــادي اســتقالل طهــران يــوم امــس االربعــاء بتقديــم شــكوى رســمية ضــد الحكــم 

الماليــزي "اميــرول بــن يعقــوب" الــى االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم. 
ــع  ــان م ــه الري ــث يواج ــي، حي ــارس/آذار الحال ــة، 12 م ــات المجموع ــن منافس ــة م ــة الرابع ــام الجول وتق

ــران. ــي طه ــن ف ــع العي ــران م ــي الدوحــة، واســتقالل طه ــالل ف اله
وفي مباراة اخري من المجموعة ذاتها تعادل الهالل السعودي على ارضه مع الريان القطري 1-1 .

ويتصــدر اســتقالل طهــران المجموعــة برصيــد 5 نقــاط يليــه الريــان برصيــد 3 نقــاط ثــم العيــن بنفــس 
الرصيــد واخيــرا الهــالل بنقطتيــن.

مئوية بنزيما وتهور فيراتي يتصدران أرقام قمة 
حديقة األمراء

نجــح ريــال مدريــد اإلســباني، فــي خطــف بطاقــة التأهــل إلــى دور الثمانيــة بــدوري أبطــال أوروبــا، عقــب 
تجــاوز عقبــة باريــس ســان جيرمــان الفرنســي، والفــوز عليــه، بنتيجــة 5-2 فــي مجمــوع المباراتيــن.

الفريــق  ونجــح 
الملكــي، فــي تجــاوز عقبــة 
بالفــوز  جيرمــان،  ســان 
فــي   1-3 ذهابًــا  عليــه 
البرنابيــو، و2-1 إيابًــا فــي 

األمــراء. حديقــة 
لكــم  ونســتعرض 
التــي  األرقــام،  أبــرز 
عبــر   ، المبــاراة  شــهدتها 

التالــي: التقريــر 
الفرنســي  لعــب   -
ــا، ليصبــح ثالــث العــب فرنســي  كريــم بنزيمــا، مباراتــه رقــم 100 فــي دوري األبطــال، وفــي جعبتــه 53 هدًف

مواجهــات(.  108( إيفــرا  وباتريــك  مبــاراة(،   112( هنــري  تييــري  بعــد  المئــة،  نــادي  يدخــل 
- لم ينجح أوناي إيمري، في التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا من قبل.

- الهــداف التاريخــي لريــال مدريــد فــي دوري األبطــال برصيــد 117 هدًفــا، وصــل إلــى هدفــه رقــم 22 خــالل 
13 مبــاراة فقــط.

- نجــح رونالــدو فــي معادلــة رقــم الهولنــدي رود فــان نيســتلروي، بعــد تســجيله للمبــاراة التاســعة علــى 
التوالــي )14 هدًفــا(، معــاداًل رقــم العــب مانشســتر الســابق فــي 2003 )12 هدًفــا(.

- نجــح كاســيميرو فــي تســجيل هــدف ريــال مدريــد الثانــي، فــي المبــاراة ، ليصــل إلــى هدفــه الرابــع 
بــدوري األبطــال. وأهــداف كاســيميرو الـــ 4، جــاءت فــي مراحــل خــروج المغلــوب.

- حصــل ماركــو فيراتــي علــى البطاقــة الحمــراء أمــام ريــال مدريــد، ليحصــل بذلــك علــى البطاقــة 
الحمــراء الثالثــة لــه، مــن آخــر 4 بطاقــات تــم احتســابها علــى باريــس ســان جيرمــان.

ــى  ــة عل ــرة الثامن ــا، للم ــي دوري أبطــال أوروب ــع نهائ ــي رب ــد اإلســباني، ف ــال مدري ــادي ري - ســيلعب ن
ــي. التوال

- ودع باريــس ســان جيرمــان، منافســات دوري األبطــال مــن دور الـــ 16، للمــرة الثانيــة علــى التوالــي )أمــام 
برشــلونة 2017 - ريــال مدريــد 2018(.

ــخ  ــى فــي تاري ــدوري األبطــال، للمــرة األول ــة ب ــات متتالي - خســر باريــس ســان جيرمــان، فــي 3 مباري
ــادي الفرنســي. الن

فيدرر يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بإنديان ويلز
يســتهل السويســري 
مشــواره  فيــدرر  روجيــه 
إنديــان  بطولــة  فــي 
لتنــس  األمريكيــة  ويلــز 
الــدور  فــي  األســاتذة 
الفائــز  بمواجهــة  الثانــي 
مــن لقــاء األمريكــي ريــان 
واألرجنتينــي  هاريســون 

ديلبونيــس. فيدريكــو 
لتصنيــف  وبالنظــر 
يواجــه  قــد  الالعبيــن، 

المصنــف األول عالميــا فــي البطولــة فابيــو فونينــي فــي ثمــن النهائــي ودومينيــك تيــم فــي ربــع النهائــي 
النهائــي. فــي  ســيليتش  وماريــن  النهائــي  نصــف  فــي  ديميتــروف  وجريجــور 

ــي ثمــن  ــاك ديوكوفيتــش ف ــي نوف ــرو بالصرب ــل بوت ــن دي ــي خــوان مارتي ــد يتواجــه األرجنتين ــا ق فيم
ــي. النهائ

بينمــا ستســتهل الروســية ماريــا شــارابوفا، بطلــة عامــي 2006 و2013، مشــوارها بمواجهــة اليابانيــة ناومــي 
أوساكا.

ــرة  ــى المالعــب بعــد فت ــدة إل ــة عامــي 1999 و2001 والعائ ــة ســيرينا ويليامــز، بطل كمــا ســتواجه األمريكي
طويلــة بعدمــا أصبحــت أمــا، نظيرتهــا زارينــا ديــاس، والبيالروســية فيكتوريــا أزارينــكا، بطلــة عامــي 2012 و2016 

والعائــدة كذلــك بعــد فتــرة غيــاب طويلــة ألســباب أســرية، نظيرتهــا هيثــر واتســون.

هل سيشفي "تسونامي الدماغ" مرضى السكتات الدماغية؟
كشــف علمــاء األعصــاب مــن كليــة طــب شــاريتيه فــي برليــن، عــن العمليــات المعقــدة التــي تحصــل 

فــي دمــاغ اإلنســان خــالل فتــرة المــوت.
واتضــح للعلمــاء، أن "تســونامي الدمــاغ"- موجــة اســتقطاب الخاليــا العصبيــة، تنتشــر فــي القشــرة 
المخيّــة للدمــاغ وال يمكــن الســيطرة عليهــا وتتســبب فــي مــوت الخاليــا العصبيــة خــالل توقــف ضــخ 

إلــى  األوكســجين 
اإلنســان. دمــاغ 

العلمــاء،  والحــظ 
توقــف  بعــد  أنــه 
ــدادات األوكســجين  إم
للدمــاغ خــالل 20 – 40 
ثانيــة يمــر الدمــاغ فــي 
وضعيــة توفيــر الطاقــة، 
أنســجة  وتصبــح 
العصبيــة  الخاليــا 
ــف  ــر نشــطة وتتوق غي

ــات فــي غشــاء  ــة )بروتين ــوات األيوني ــدأ القن ــة، وبعــد بضــع دقائــق تب ــا العصبي االتصــاالت بيــن الخالي
باالختفــاء. العصبيــة(  الخاليــا  لوظائــف  هامــة  الخليــة، 

وتــؤدي موجــة اســتقطاب الخاليــا، إلــى انتشــار موجــات فــي أغشــية األنســجة العصبيــة تفــرز مــواد 
ســامة وتــؤدي إلــى مــوت الخاليــا العصبيــة.

ورصــد العلمــاء "تســونامي الدمــاغ"، لــدى المرضــى الذيــن تــم تشــخيص )مــوت الدمــاغ لديهــم(. 
وخلــص الباحثــون إلــى إمكانيــة إيقــاف موجــة االســتقطاب لــدرء خطــر ضــرر الخاليــا العصبيــة، وإمكانيــة 

منــع موتهــا لحيــن اســتعادة ضــخ األوكســجين إلــى الدمــاغ مــن جديــد.
ــر طــرق  ــه، بتطوي ــاغ" و آليّت ــاء األعصــاب أن يســمح هــذا االكتشــاف، "تســونامي الدم ويأمــل علم

ــة. ــاغ أو الســكتة الدماغي ــة الدم ــن لخطــر المــوت بســبب نقــص تروي لعــالج المرضــى المعرضي

كيف نتخلص من تعب الساقين؟
تحتــاج القدميــن المتعبتيــن إلــى وضعهــا فــي مــاء دافــئ تبلــغ حرارتــه نحــو 37 درجــة مئويــة، 
لهــا  نباتــات  مغلــي  أو  البحــر  ملــح  لــه  ويضــاف 
ــي المســاء. ــة ف ــدة 10-15 دقيق ــطة لم ــواص منش خ

وبعــد تنشــيف القدميــن، نبــدأ بتدليكهــا علــى 
النحــو التالــي:

- الضغــط عــدة مــرات بقبضــة اليــد علــى أســفل 
القــدم مــن األصابــع إلــى الكعــب.

- تدليــك عضلــة الســاق بكلتــا اليديــن مــن 
الكعــب إلــى الركبــة مــع ضربــات خفيفــة.

- وضــع الســاقين بيــن اليديــن وتدليكهمــا بقــوة 
مــن األســفل إلــى األعلــى.

- تدليــك عضلــة الســاقين بحركــة حلزونيــة 
بأصابــع اليديــن مــن الخلــف أوال، والجوانــب ثانيــا.

ارهــاق العضــالت بعــد ممارســة التمرينــات الرياضيــة أســباب إرهــاق العضــالت بعــد ممارســة 
الرياضيــة. التمرينــات 

مــن المهــم جــدا تحفيــز عمــل القدميــن واســتغالل كل فرصــة ســانحة للمشــي حافيــا فــي الطبيعــة 
ــن  ــدى، ويمك ــر الن ــا قط ــي عليه ــاب الت ــال واألعش ــار والرم ــى األحج ــتوية، وعل ــر مس ــة غي ــى أرضي عل

ممارســة هــذه التماريــن داخــل البيــت أيضــا بأســتخدام ســجادة مطاطيــة خاصــة.
كمــا يجــب تحريــك مفصــل الكاحــل فــي اتجاهــات مختلفــة وكذلــك شــد أصابــع القدميــن وبســطها 

عــدة مــرات، وكذلــك ربــط إبهامــي القدميــن بشــريط مطاطــي وتحريكهمــا باتجاهــات مختلفــة.

5 أنواع من األغذية لمكافحة الشعور المستمر بالتعب
نشــر موقــع ميديــكال دايلــي األمريكــي تقريــرا، اســتعرض فيــه مجموعــة مــن األطعمــة التــي مــن 

شــأنها أن تــزود جســمك بالطاقــة، وتمنعــك مــن الشــعور باإلرهــاق.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الكثيريــن يعانــون مــن التعــب المتواصــل، الــذي يؤثــر علــى مردودهــم فــي 
ــي أن الشــعور باإلرهــاق يرتبــط أساســا  ــه مــن الجل ــى حياتهــم الشــخصية. كمــا أن العمــل وحتــى عل
بالغــذاء الــذي نتناولــه، لذلــك يجــب الحصــول علــى حصــص متكافئــة مــن البروتينــات والكربوهيــدرات 

والفيتامينــات؛ بهــدف الحفــاظ علــى صحــة الجســم ونشــاطه.
1.    المكسرات

ومــن أهــم هــذه األطعمــة المكســرات التــي تعــدّ مصــدرا هامــا للبروتيــن والدهــون غيــر المشــبعة. 
وباإلجمــال، فــإن جميــع أنــواع المكســرات تعــدّ مفيــدة للجســم، ويمكنهــا أن تعــوض األكالت الخفيفــة 

المضــرة بالصحــة، كالبطاطــا المقليــة.
2.    بذور الشيا

وأشــار الموقــع إلــى مكــون غذائــي ثــان، أال وهــو بــذور الشــيا، التــي تــزود الجســم بالطاقــة، حيــث 
ــن الشــعوب،  ــد م ــة للعدي ــة الغذائي ــي الحمي ــودة ف ــة الرئيســية الموج ــن األطعم ــذور م ــذه الب ــدّ ه تع

ــا واألزتــك. كشــعب الماي
وقــد أثبتــت الدراســات أن هــذه البــذور تحتــوي علــى نســب هامــة مــن مضــادات األكســدة و"أوميغــا 
ــا  ــة بتناوله ــي التغذي ــون ف ــح المختص ــك ينص ــة، لذل ــاز المناع ــزز جه ــي تع ــاب، الت ــادات االلته 3" ومض
واعتمادهــا ضمــن النظــام الغذائــي، خاصــة بالنســبة لألشــخاص الذيــن يمارســون نشــاطا بدنيــا كبيــرا، 

كالرياضييــن.
3.    الشوفان

ويعــدّ الشــوفان مــن األغذيــة التــي أثبتــت فعاليتهــا فــي مــد الجســم بالحريــرات الضروريــة لقضــاء 
ــة  ــوب الغني ــن الحب ــد الشــوفان م ــا يع ــب. كم ــل الصحــة والنشــاط دون الشــعور بالتع ــي كام ــوم ف الي
باألليــاف والبروتينــات، مــا يســاعد علــى ســهولة هضمــه، والمحافظــة علــى اســتقرار نســبة الســكر فــي 
ــا الجســم  ــي يخزنه ــدة الت ــدرات المفي ــى الكربوهي ــوي هــذا العنصــر عل ــوم. ويحت ــى مــدار الي ــدم عل ال

كوقــود يغــذي الدمــاغ والعضــالت، وبذلــك ال يشــعر المــرء باإلرهــاق أثنــاء قيامــه بنشــاطاته اليوميــة.
4.    الحليب

وينصــح األطبــاء وأخصائيــو التغذيــة بشــرب الحليــب بانتظــام؛ ألنــه يمــد الجســم بالمــاء، ويحافــظ 
علــى رطوبــة البشــرة أثنــاء عمليــة التعــرق. وفضــال عــن تزويــده الجســم بالكالســيوم والبروتيــن، فهــو 
ــل مــن  ــة األعصــاب، والتقلي ــى اســترخاء عضــالت الجســم، وتهدئ ــى أحمــاض تســاعد عل ــوي عل يحت
األرق. وبالتالــي، فــإن شــرب كأس مــن الحليــب قبــل النــوم يســاعد علــى النــوم، وتنــاول مشــتقاته ضمــن 

الوجبــات الرئيســية مــن شــأنها أن تقــاوم الشــعور بالتعــب كامــل ســاعات اليــوم.
5.    البطيخ

وأشــاد الموقــع بأهميــة الغــذاء الخامــس، وهــو البطيــخ، فــي مســاعدة الجســم علــى مقاومــة الشــعور 
ــب المتواصل. بالتع

ومــن المعــروف أن البطيــخ يعــد مــن الفواكــه الغنيــة بالمعــادن واألمــالح والفيتامينــات التــي تــزود 
ــي  ــخ، الت ــاول شــريحة مــن البطي ــه تن ــا يشــعر المــرء بالتعــب، يمكن ــاه. فعندم ــة والمي الجســم بالطاق
ــة،  ــذه الفاكه ــاول ه ــح بتن ــة. ويُنص ــاض األميني ــوز واألحم ــاء والجلوك ــم بالم ــد الجس ــن شــأنها تزوي م
خاصــة فــي الطقــس الحــار، وذلــك لتفــادي مظاهــر التعــب التــي تصيــب الجســم جــراء التعــرق الشــديد 

ــة. والرطوب
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