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من اجل التأهل الى الدور الربع النهائي في دوري أبطال آسيا..

برسبوليس طهران واستقالل خوزستان يسعيان 
الى تجاوز نظرائهما الخليجيين

ناديــا  يســعى 
واســتقالل  برســبوليس 
تحقيــق  الــى  خوزســتان 
نتائــج طيبــة فــي المواجهات 
ليلــة  ســتجمعهما  التــي 
الثالثــاء مــع أبطــال الــدوري 
الســعودي والقطــري ضمــن 
فعاليــات دوري أبطــال آســيا.
مواجهتيــن  وتنتظــر 
ناديــي  حاميتيــن 
واســتقالل  برســبوليس 

ــا ســيواجه اســتقالل  ــا، بينم ــادي لخوي ــدوري القطــري ن ــث ســيواجهه برســبوليس بطــل ال خوزســتان حي
ــن دوري  ــي م ــع نهائ ــدور الرب ــى ال ــل ال ــن أجــل التأه ــك م ــالل وذل ــدوري الســعودي اله خوزســتان بطــل ال

آســيا. أبطــال 
ويســعى برســبوليس الــى تحقيــق الفــوز علــى نــادي لخويــا خــالل المبــاراة التــي ســتقام فــي الدوحــة 
بعــد انتهــاء مبــاراة اّلذهــاب التــي أقيمــت فــي العاصمــة االيرانيــة بنتيجــة التعــادل الســلبي، وذلــك مــن أجــل 

التأهــل الــى المرحلــة المقبلــة.
ــى بطــل  ــا عل ــاز خالله ــي ف ــرار نتيجــة اّلذهــاب الت ــى تك ــق اســتقالل خوزســتان ال ــا ســيعمد فري بينم

ــى هــدف. ــن ال ــي بنتيجــة هدفي ــادي االيران ــح الن ــت لصال ــي انته ــالل والت ــدوري الســعودي اله ال

الفيفا يرفض التنظيم المشترك للمونديال بين 
المغرب وإسبانيا

قــرر االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم "فيفــا"، رفــض تقديــم ترشــيح مشــترك بيــن المغــرب وإســبانيا، لتنظيــم 
ــب  ــث فــي طل ــال كطــرف ثال ــة إشــراك البرتغ ــا، مــع ني ــال 2026، وهــي الخطــوة التــي كان يُخطــط له موندي

الترشــيح.
ــداورة  ــام الم ــل بنظ ــي العم ــتمرار ف ــرر االس ــي، ق ــاد الدول ــإن االتح ــبانية، ف ــة آس االس ــب صحيف وحس
بيــن القــارات، إذ أن روســيا ســتنظم مونديــال 2018، وقطــر نســخة 2022، فيمــا ســيكون التنافــس بيــن أفريقيــا 

ــال 2026. ــر بتنظيــم موندي ــكا الشــمالية، للظف وأمري
ــم  ــف مشــترك لتنظي ــم مل ــا تقدي ــت نيته ــد أعلن ــدا والمكســيك، ق ــات المتحــدة وكن ــت دول الوالي وكان
أهــم حــدث كــروي عالمــي، لكــن المشــروع قــد يتبخــر، بســبب نيــة المكســيك فــي التراجــع، بعدمــا تبيــن 
لهــا أن 60 مــن 80 مبــاراة، قــد تُلعــب فــي الواليــات المتحــدة، بينمــا تتقاســم المكســيك مــع كنــدا احتضــان 

20 مبــاراة فقــط.
وأضافــت الصحيفــة اإلســبانية، أن كــوت ديفــوار عبــرت عــن جاهزيتهــا لمســاعدة المغــرب فــي التنظيــم 

المشــترك، بعــد فشــلها فــي أربــع محــاوالت ســابقة الحتضــان المونديــال.
بمشاركة شارابوفا.. 

بث مباريات ويمبلدون مباشرة من التلفزيون 
االوروبي ألول مرة

ســيتم إذاعــة تصفيــات بطولــة ويمبلــدون للتنــس، والتــي ستشــهد مشــاركة ماريــا شــارابوفا، عبــر البــث 
التلفزيونــي فــي أوروبــا، ألول مــرة هــذا الموســم، بعدمــا توصلــت شــبكة يوروســبورت التفــاق مــع نــادي عمــوم إنجلتــرا.

وتملــك الشــبكة الرياضيــة حقــوق بــث البطولــة الممتــدة ألســبوعين علــى األراضــي العشــبية، كمــا 
التــي  التصفيــات  ســتبث 
يونيــو/  26 فــي  تنطلــق 

حزيــران.
هاتــون،  بيتــر  وقــال 
الرئيــس التنفيــذي لشــبكة 
ــا  ــد حصلن يوروســبورت: "لق
مذهلــة  فعــل  ردود  علــى 
التنــس،  مشــجعي  مــن 
المباشــرة  التغطيــة  بعــد 
بطولتــي  لتصفيــات 
أســتراليا المفتوحــة وروالن 
أيضًــا". ويمبلــدون  فــي  ذاتــه  األمــر  نفعــل  أن  بإمكانيــة  ســعداء  ونحــن  الموســم،  هــذا  جــاروس 

وأضــاف: "مــن المرجــح مشــاركة مجموعــة مــن الالعبيــن الكبــار فــي تصفيــات ويمبلــدون فــي 2017، 
ــا". ــر أوروب ــا عب ــي تغطيتن ــرًا ف ــا كبي ــع اهتمامً ــك نتوق ولذل

وقالــت شــارابوفا، الفائــزة ســابًقا ببطولــة ويمبلــدون، إنهــا لــن تطلــب بطاقــة دعــوة للمشــاركة فــي البطولــة 
المقامــة علــى األراضــي العشــبية هــذا العــام، بعدمــا عــادت إلــى المنافســات الشــهر الماضــي، عقــب اإليقــاف 
15 شــهرًا بســبب الســقوط فــي اختبــار للمنشــطات، وأكــدت الالعبــة الروســية أنهــا ســتحاول التأهــل مــن 

التصفيــات.
ــي  ــا ف ــة ذاته ــق البطول ــى أن تنطل ــران، عل ــن 26 و29 يونيو/حزي ــدون بي ــة ويمبل ــات بطول وســتقام تصفي

الثالــث مــن يوليو/تمــوز.

ليبرون جيمس: مواجهة وريورز األصعب في مسيرتي
ربمــا يحتــاج ليبــرون جيمــس، وكليفالنــد كافاليــرز، إلــى أداء بطولــي لتخطــي جولــدن ســتيت وريــورز 
فــي نهائــي دوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن، لكــن الالعــب األكثــر تســجياًل للنقــاط علــى اإلطــالق 

فــي األدوار اإلقصائيــة، قــال إنــه تغلــب مــن قبــل علــى فــرق قويــة مماثلــة.
واعتــرف جيمــس بــأن الفــوز علــى فريــق وريــورز، الــذي يضــم ســتيفن كــوري، الفائــز بجائــزة أفضــل العب 
فــي البطولــة مرتيــن، وكيفــن دورانــت صاحــب جائــزة أفضــل مســجل أربــع مــرات، والمدافــع القــوي دريمونــد 

جريــن، وكالي طومســون صاحــب الرميــات الرائعــة، ســيكون مــن بيــن أصعــب المهــام فــي مســيرته.
لكــن الالعــب الفائــز بلقــب البطولــة ثــالث مــرات، قــال ســريعًا إنــه ســبق أن واجــه منافســيه مدججيــن 
بالمواهــب مثــل ســان أنطونيــو ســبيرز فــي 2013، عندمــا كان يلعــب فــي ميامــي هيــت، وكان فــي الطــرف 

الفائــز فــي النهايــة.
وقــال جيمــس، بعــد تدريــب األحــد، عنــد ســؤاله عمــا إذا كانــت مواجهــة وريــورز المقبلــة هــي األصعــب 

فــي مســيرته: "ربمــا هــي كذلــك".
وتــوج كافاليــرز باللقــب بعــد فــوزه علــى وريــورز فــي العــام الماضــي، وفــاز هــذا الموســم فــي 12 مبــاراة فــي 
ــرز للفــوز ضــد  ــه ســيدخل المواجهــة وهــو ليــس المرشــح األب ــة، مقابــل هزيمــة واحــدة، لكن األدوار اإلقصائي

منافســه، الــذي يملــك أفضــل ســجل لفريــق فــي األدوار اإلقصائيــة فــي موســم واحــد.
وســيكون علــى جيمــس أن يقــدم أفضــل مــا لديــه عندمــا تنطلــق سلســلة النهائــي، يــوم الخميــس، فــي 

أوكالنــد، لكنــه قــال إنــه يحــب أن يــرى فريقــه يخالــف التوقعــات.

فريقنا يتبوأ المركز الثالث في بطولة 
آسيا للجودو

ــي  ــا الوطن ــوأ منتخبن تب
فرقيــا  الثالــث  المركــز 
محــرزا الميداليــة البرونزيــة 
الجــودو  بمنافســات 
بطولــة  فــي  للمتقدميــن 
فــي  جــرت  التــي  آســيا 

كونــغ. هونــغ 
ايــران  منتخــب  وفــاز 
الفــرق  بمنافســات 
علــى  رجــال،  للمتقدميــن 
بمبــاراة  الكازاخــي  نظيــره 

المراكــز. تحديــد 
وكانــت ايــران قــد فــازت علــى باكســتان 4-1 لكنهــا خســرت امــام اليابــان ومــن ثــم فــازت علــى الصيــن 1-4 

لتالقــي كازاخســتان وتفــوز عليهــا ايضــا محــرزة المركــز الثالــث.
وضــم منتخــب ايــران الالعبيــن: علــى رضــا خجســته ومحمــد محمــدي بريمانلــو وســعيد مالئــي ووحيــد 

نــوري وحميــد رضــا ملــك زادة.
واختتمــت منافســات بطولــة آســيا للجــودو فــي هونــغ كونــع امــس االحــد، والتــي شــارك فيهــا 242 العبــا 

مــن 28 بلــدا.

زيدان يحاول سرقة بسمة منحها 
لجماهير يوفنتوس

مواجهــة يوفنتــوس فــي نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، الســبت المقبــل، لــن تكــون هينــة بالنســبة لمــدرب 
ريــال مدريــد، زيــن الديــن 
زيــدان، فقــد لعــب أســطورة 
فــي  الفرنســية  الكــرة 
اإليطالــي  الفريــق  صفــوف 
خاللهــا  حقــق  أعــوام،   5

كبيــرًا. نجاحًــا 
الكــرة  عشــاق  يتذكــر 
بــزغ  كيــف  الفرنســية 
ســماء  فــي  زيــدان  نجــم 
الكــرة األوروبيــة، عندمــا قــاد 
فريقــه بــوردو لبلــوغ المبــاراة 
النهائيــة لــكأس االتحــاد األوروبــي )الــدوري األوروبــي حاليًــا(، فــي موســم 1995 - 1996، ليواجــه بايــرن ميونيــخ 

بيكنبــاور. فرانــز  األيقونــة،  حينهــا  يدربــه  كان  الــذي  األلمانــي، 
خســر بــوردو المبــاراة، لكــن زيــدان حصــل علــى اعتــراف بنجوميتــه، واختيــر كأفضــل العــب فــي الــدوري 
ــا علــى عــرض لالنتقــال إلــى يوفنتــوس، الــذي كان يعتبــر  الفرنســي فــي عــام 1996، مــا أدى لحصولــه أيضً

حينهــا الفريــق األفضــل فــي القــارة العجــوز.
ــه أمــل فــي االرتقــاء بنجوميتــه إلــى مســتوى آخــر، فــكان لــه مــا أراد  انتقــل زيــدان إلــى يوفنتــوس وكل
فــي موســمه األول، حيــث أحــرز لقــب الــدوري اإليطالــي، وكأس إنتركونتينينتــال، لكنــه فــي المقابــل ســقط 
مــع يوفنتــوس فــي المشــهد النهائــي لــدوري أبطــال أوروبــا، أمــام بوروســيا دورتمونــد األلمانــي بنتيجــة 3-1.

ــة، مــع أليســاندرو ديــل بييــرو، والمهاجــم  ــرًا فــي المالعــب اإليطالي ــا خطي ــا هجوميً كــوّن زيــدان مثلًث
ــو إنزاجــي. الزئبقــي، فيليب

ــاظ باللقــب  ــي، رغــم االحتف ــا تكــررت فــي الموســم التال لكــن الخســارة فــي نهائــي دوري أبطــال أوروب
ــردراج  ــي ب ــد، أحــرزه الصرب ــد بهــدف وحي ــال مدري ــام ري ــري أم ــي هــذه المــرة ســقط البيانكوني ــي، وف المحل

مياتوفيتــش.
اســتفاد »زيــزو« كثيــرًا مــن التجــارب التــي عاشــها مــع يوفنتــوس، فشــارك مــع المنتخــب الفرنســي فــي 
ــاراة  ــا أحــرز هدفيــن فــي المب ــق لقمــة المجــد، عندم ــاد الفري ــم 1998 التــي اســتضافتها بــالده، وق كأس العال
النهائيــة بشــباك المنتخــب البرازيلــي )3-0(، ليرفــع كأس المونديــال عاليًــا، ويتــوج فــي نهايــة العــام بجائزتــي 

أفضــل العــب فــي العالــم، والكــرة الذهبيــة.
فــاز زيــدان بجائــزة أفضــل العــب أجنبــي فــي »ســيري آ« للمــرة الثانيــة علــى التوالــي، فــي موســمه األخيــر 

مــع يوفنتوس.
وســيبقى جمهــور »الســيدة العجــوز« يتذكــر كيــف فقــد الالعــب الجزائــري األصــل أعصابــه، خــالل مبــاراة 
ــا  ــا برأســه، م ــا منافسً ــا نطــح العبً ــي، عندم ــورج األلمان ــام هامب ــن دوري األبطــال، أم ــات م ــدور المجموع ب

تســبب فــي حصولــه علــى بطاقــة حمــراء، علمًــا بــأن مشــوار اليوفــي انتهــى فــي الــدور األول.
وكان طبيعيًــا أن يحظــى زيــدان باهتمــام ريــال مدريــد، الــذي حصــل فــي النهايــة علــى خدماتــه فــي عــام 

2001، بصفقــة قياســية حينهــا بلغــت قيمتهــا 77.5 مليــون يــورو.
ترك زيدان يوفنتوس بعدما لعب معه 209 مباريات بكل المسابقات، وأحرز خاللها 31 هدًفا.

حقــق »زيــزو« حلمــه أخيــرًا مــع ريــال مدريــد، بعدمــا أحــرز لقــب دوري األبطــال عــام 2002، مســجاًل هدفــه 
الشــهير فــي مرمــى بايــر ليفركــوزن بالمبــاراة النهائيــة.

واعتــزل النجــم الفرنســي اللعــب فــي 2006، بعدمــا وصــل مــع منتخــب بــالده إلــى المبــاراة النهائيــة لــكأس 
العالــم فــي ألمانيــا، والتــي تعــرض فيهــا للطــرد بعــد نطحــة أخــرى، كان ضحيتهــا مدافــع المنتخــب اإليطالــي، 

ماركــو ماتيراتــزي.
5 مواســم كانــت كافيــة لرســم البســمة علــى شــفاه أنصــار يوفنتــوس، لكــن زيــدان بــات مرغمًــا علــى 
ــة الســبت، وفــي حــال حــدوث ذلــك، ســيدخل المــدرب الفرنســي التاريــخ مــن  ــة حرمانهــم منهــا ليل محاول
ــن  ــل م ــة بأق ــدء مســيرته التدريبي ــد ب ــن، بع ــا مرتي ــب دوري أبطــال أوروب ــى لق ــه عل ــه، بحصول أوســع أبواب

موســمين.

موراي مستمر على قمة التصنيف العالمي لالعبي التنس
مــوراي،  آنــدي  البريطانــي  احتفــظ 
العالمــي  التصنيــف  فــي  األول،  بالمركــز 
بعــد  المحترفيــن،  التنــس  لالعبــي 
صــدور القائمــة امــس االثنيــن، وقبــل أن 
يظهــر معظــم الكبــار فــي بطولــة فرنســا 

لمفتوحــة. ا
وجــاء الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش، 
فــي المركــز الثانــي، وخلفــه السويســري 
ــادال  ستانيســالس فافرينــكا، واإلســباني ن
ــي روالن جــاروس. ــوز ف ــوة للف المرشــح بق

واســتمر أيضــا السويســري فيدريــر خامســا، يليــه الكنــدي ميلــوش راونيتــش، ثــم النمســاوي دومينيــك 
ثيــم، والكرواتــي ماريــن شــيليتش.

واســتكمل قائمــة المصنفيــن العشــرة األوائــل، اليابانــي كــي نيشــيكوري واأللمانــي ألكســندر زفيريــف، 
بينمــا كان أول تغييــر مــن نصيــب الفرنســي جــو ويلفريــد تســونجا الــذي تقــدم خطوتيــن وأصبــح بالمركــز 

الحــادي عشــر.

كيف تتغلب على الصداع في شهر رمضان؟
ــام  ــارك مــع ســاعات الصي ــًا مــا يــالزم الصــداع الشــديد معظــم النــاس فــي شــهر رمضــان المب غالب

ــام؟. ــاء الصي ــى الصــداع أثن ــب عل ــف نتغل ــاع درجــات الحــرارة، فكي ــة والعمــل وارتف الطويل
ــوع بعــد اإلفطــار.وإن  ــل اإلفطــار، ون ــوع قب ــن، ن ــى نوعي ــاء، ينقســم الصــداع إل ــول األطب وبحســب ق
الصائــم يشــعر بالصــداع قبــل اإلفطــار نتيجــة نقــص نســبة الجلوكــوز فــي الــدم عــن المعــدل الطبيعــي 
ــات رمضــان يكــون فــي  ــة، خاصــة أنَّ الجســم خــالل بداي ــذي يعــد مصــدرًا رئيســًا مــن مصــادر الطاق ال
وضــع لــم يتأقلــم علــى الصيــام، األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة آالم الصــداع، خاصــة وقــت مــا قبــل المغــرب 

مباشــرة.
أمــا شــعور الصائــم بالصــداع بعــد اإلفطــار فيأتــي نتيجــة تنــاول كميــات كبيــرة مــن األطعمــة دفعــة 
واحــدة، مــا يــؤدي إلــى ضــخ كميــات كبيــرة مــن الــدم إلــى الدمــاغ، وبالتالــي يعانــي الصائــم بعــد اإلفطــار 

مــن الصــداع بشــكل مفاجــئ.
ولتجنــب الصــداع خــالل شــهر رمضــان، يجــب التقليــل مــن المشــروبات المنبهــة التــي تحتــوي علــى 
الكافييــن مثــل الشــاي والقهــوة، واالهتمــام بوجبــة الســحور كوجبــة رئيســة، لمــا لهــا مــن دور مهــم فــي 
إمــداد الجســم بالطاقــة والتخلــص مــن الصــداع واإلعيــاء، لذلــك مــن األفضــل التأخــر فيهــا قــدر اإلمــكان 

إلمــداد الجســم بالطاقــة والجلوكــوز لفتــرة أطــول.
كمــا يوصــي األطبــاء، بعــدم اإلفــراط فــي تنــاول الســكريات والحلويــات أثنــاء وجبــة الســحور، وتنظيــم 
فتــرات النــوم، خاصــة أنَّ النقــص فــي ســاعات النــوم يــؤدي إلــى الصداع.كمــا حــذر األطبــاء، مــن تدخيــن 
الســجائر بشــراهة بعــد اإلفطــار خاصــة أنَّ نقــص النيكوتيــن فــي الــدم يعــد مــن أحــد أســباب اإلصابــة 

بالصــداع المزمــن قبــل اإلفطــار.

تعرف على أفضل نظام غذائي للوقاية من التهاب المفاصل
أظهــرت دراســة جديــدة أن كبــار الســن الذيــن يتناولــون أغذيــة غنيــة باألليــاف، أقــل عرضــة لإلصابــة 

بــآالم وخشــونة الركــب الناتــج عــن التهــاب المفاصــل.
وأوضحــت الدراســة أن الذيــن تناولــوا أطعمــة غنيــة باألليــاف كانــوا أقــل عرضــة بنســبة 30 فــي المئــة، 
مــن الذيــن تناولــوا أقــل قــدر مــن األليــاف لإلصابــة بــآالم الركبــة أو الخشــونة أو تــورم الركبــة جــراء التهــاب 
المفاصــل أو تدهــور حــاالت اإلصابــة بالتهــاب المفاصــل خــالل فتــرة المتابعــة التــي اســتمرت أربعــة أعــوام، 
.وشــملت الدراســة 4796 رجــال وامــرأة مــن األميركييــن الذيــن يعانــون مــن التهــاب المفاصــل أو عرضــة 

لإلصابــة بــه.
وذكــرت كبيــرة الباحثيــن فــي الدراســة، الدكتــورة تشــاولي داي، إن النظــام الغذائــي النباتــي الغنــي 
باألليــاف لــه مزايــا صحيــة واضحــة مثــل خفــض نســبة الكولســترول وتحســين مســتويات الســكر فــي 
الــدم والوصــول إلــى وزن صحــي، لكــن غالبيــة األميركييــن ال يتناولــون كميــات كافيــة مــن الطعــام الغنــي 
باأللياف.واوضحــت أن المتوســط الراهــن الســتهالك األليــاف بيــن البالغيــن فــي الواليــات المتحــدة يبلــغ 
ــا  ــا للنســاء و28 غرام ــوب وهــو 22.8 غرام ــر مــن المســتوى المطل ــل بكثي نحــو 15 غراما.وذكــرت "هــذا أق

يوميــا للرجــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم 51 عامــا أو أكثــر".
ــي  ــا ف ــن خالله ــاف م ــاول األلي ــادة تن ــي تســاعد زي ــات الت ــن اآللي ــد م ــاك العدي ــرت داي إن هن وذك
تخفيــف أعــراض التهــاب الركبــة منهــا علــى ســبيل المثــال الحــد مــن االلتهابــات ومســاعدة النــاس علــى 

الوصــول إلــى وزن صحــي.
وفــي دراســة ثانيــة مرتبطــة باألولــى، شــملت 1268 شــخصا فــي أوائــل الخمســينات مــن أعمارهــم 
ظهــر أن ربــع عــدد المشــاركين الذيــن تناولــوا أكبــر قــدر مــن األغذيــة الغنيــة باألليــاف قلــت احتمــاالت 
إصابتهــم بالتهــاب المفاصــل بنســبة 61 بالمئــة، وذلــك لفتــرة أطــول بتســع ســنوات مقارنــة مــع ربــع عــدد 

المشــاركين ممــن تناولــوا أقــل كميــات مــن هــذه األغذيــة.

علماء: ال صحة لمعلومات تحذر من تناول األجبان
مــن  عــدد  أكــد 
ال  أنــه  الصحــة  خبــراء 
التــي  لألخبــار  صحــة 
عــن  باالبتعــاد  تنصــح 
الحليــب  مشــتقات 
بالبروتينــات  الغنيــة 
كاأللبــان  والدهــون 

ن. ألجبــا ا و
الســنوات  ففــي 
العديــد  بــدأ  األخيــرة 
اتبــاع  النــاس  مــن 

حميــات غذائيــة تعتمــد علــى مــادة غذائيــة واحــدة غنيــة بالبروتينــات أو مــا يســمى بـ”حميــة البروتيــن”، 
حيــث يقــوم الشــخص خــالل الحميــة بتنــاول كميــات كبيــرة مــن األجبــان ومشــتقاتها، لذلــك بــدأ العديــد 
مــن األطبــاء بالتحذيــر مــن مخاطــر اإلكثــار مــن تلــك المــواد، حيــث ادعــوا أنهــا تتســبب بارتفــاع نســب 

الجســم. فــي  الدهــون 
وحــول هــذا الموضــوع قــال عــدد مــن خبــراء الصحــة فــي جامعــة كوبنهاغــن الدنماركيــة فــي مقــال نشــرته 
المجلــة األمريكيــة لعلــوم التغذيــة: “الكثيــرون يخطئــون فــي تقييــم القيمــة الغذائيــة لألطعمــة، ويــرون فيهــا 
ــة  ــل علــى مجموع ــا نحص ــا، فإنن ــذاء معين ــاول غ ــا نتن ــي الحقيقــة عندم ــن ف ــة، ولك ــرة للصح ــر المض العناص
ــك  ــج عــن تداخــل تل ــي تنت ــن التفاعــالت الت ــة م ــى مجموع ــات والعناصــر، ونحصــل عل ــن المكون ــة م متنوع
العناصــر، فنحــن ال نســتطيع أن نقــول أن هنــاك مــوادا غذائيــة مفيــدة بشــكل مطلــق، أو مضــرة بشــكل مطلــق”.

ــن  ــار م ــرار اإلكث ــن أض ــت ع ــات تحدث ــن الفرضي ــر م ــاء: “الكثي ــال العلم ــم ق ــى نظريته ــال عل وكمث
مشــتقات األجبــان ومخاطرهــا علــى الجســم، لكــن التحاليــل الكيميائيــة بينــت أن تلــك المنتجــات 
المعدنيــة  واألمــالح  كالفيتامينــات  المفيــدة  الغذائيــة  المــواد  مــن  كبيــرة  مجموعــة  علــى  تحتــوي 
والبروتينــات والدهــون، كمــا أن الكثيــر مــن الدراســات الطبيــة بينــت فوائدهــا للعظــام لمــا تحتويــه مــن 

كميــات كبيــرة مــن الكالســيوم”.
وأكــدوا أن جميــع تلــك الخصائــص المفيــدة لألجبــان تعــود للتفاعــالت المعقــدة التــي تحــدث بيــن 

مكوناتهــا مــن المعــادن والبكتيريــا والمكونــات النشــطة بيولوجيــا.

ر النطق لدى األطفال دراسة: الهواتف الذكية مسؤولة عن تأخُّ
أثبتــت دراســة حديثــة أن األطفــال الذيــن يقضــون وقتــًا طويــاًل أمــام شاشــات الهاتــف يعانــون مــن صعوبــة 

النطــق والقــدرة فــي التعبيــر عــن أنفســهم بالكلمــات، بحســب مــا نقلــه موقــع Mujer Hoy اإلســباني.
ويؤكــد البحــث الــذي قــام بــه أطبــاء األطفــال فــي مستشــفى Hospital for Sick Children فــي 
ــي تأخــر النطــق  ــزة تســبب خطــرًا ف ــي اســتخدام هــذه األجه ــل ف ــا الطف ــة يقضيه ــدا، أن كل 30 دقيق كن

ــر الشــفهي بنســبة %50. والتعبي
وذلــك بعــد إجــراء دراســة علــى 900 طفــل تراوحــت أعمارهــم بيــن 6 أشــهر وعاميــن، لوحــظ فيهــا تأخــر النطــق 

لــدى األطفــال الذيــن قضــوا ســاعات أطــول أمــام شاشــات الهواتــف الذكيــة أو األجهــزة اللوحيــة مــن غيرهــم.
القــدرة اللغويــة والنطــق كانــا التأثيــر الوحيــد الــذي الحظــه العلمــاء بشــأن التواصــل االجتماعــي، إذ لــم 
يجــد الباحثــون آثــارًا ســلبية للتواصــل باإليمــاءات ولغــة الجســد، كمــا لــم يجــدوا آثــارًا تذكــر علــى الرضــع.
هــذا، وتقــول الدكتــورة جينــي رادســكي، البروفيســورة بجامعــة ميتشــغان البحثيــة األميركيــة، أن ذلــك 
يثبــت خطــأ مــا يعتقــده كثيــر مــن اآلبــاء بشــأن اســتخدام بعــض التطبيقــات فــي الهواتــف وأنهــا تســاعد 

فــي تطويــر المهــارات اللغويــة لــدى أطفالهــم.
ــر  ــات تؤث ــت دراســات أن التطبيق ــد أثبت ــي بنتيجــة عكســية، وق ــدو أن هــذه الوســيلة تأت ولكــن يب
علــى التفكيــر الرمــزي ومرونــة الذاكــرة، وهمــا مــن أهــم األدوات األساســية التــي يحتاجهــا الطفــل لفهــم 

العالــم حولــه.
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