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»علي رضا خجسته« ينال الميدالية الفضية في بطولة 
شباب آسيا للجودو

الجــودو  العــب  تقلــد 
رضــا  »علــي  االيرانــي 
الميداليــة  خجســته« 
الفضيــة فــي وزن 66 كلغــم 
آســيا  بطولــة شــباب  فــي 
التــي افتحــت يــوم الســبت 

قرغيزيــا. فــي 
رضــا  »علــي  وفــاز 
ــدور االول  ــي ال خجســته« ف
علــى منافســه مــن تايــوان، 
وفــي الــدور نصــف النهائــي 

فــاز علــى منافســه مــن كازاخســتان بطــل آســيا للناشــئين، اال انــه خســر فــي المبــاراة النهائيــة امــام منافســه 
مــن اوزبكســتان ليحتــل المركــز الثانــي وينــال الميداليــة الفضيــة التــي فــاز بهــا ايضــا فــي الــدورة الســابقة.

يذكــر ان الــدورة الثامنــة عشــرة لبطولــة شــباب آســيا للجــودو افتحــت يــوم الســبت فــي قرغيزيــا، 
ــق  ــران بفري ــا اي ــن، وتشــارك فيه ــدى يومي ــى م ــدا عل ــن 17 بل ــة جــودو م ــا 177 العــب والعب ــس فيه ويتناف

للشــباب بعشــرة العبيــن فــي 8 اوزان، و3 العبــات فــي فئــة الفتيــات.

هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة بريطانيا الكبرى
ــا  أحــرز البريطانــي لويــس هاميلتــون ســائق مرســيدس مركــز أول المنطلقيــن لســباق جائــزة بريطاني
الكبــرى فــي بطولــة العالــم لســباقات فورمــوال 1 للســيارات للعــام الثالــث علــى التوالــي يــوم الســبت بعــد أداء 

رائــع تركــه علــى بعــد مــرة واحــدة مــن معادلــة الرقــم القياســي لأللمانــي المعتــزل مايــكل شــوماخر.
سيباســتيان  وتأهــل 
فيــراري  ســائق  فيتــل 
العالــم  بطولــة  متصــدر 
عــن  نقطــة   20 بفــارق 
انتهــاء  بعــد  هاميلتــون 
تســعة مــن 20 ســباقا فــي 

الثالــث. المركــز 
ســائق  وتفــوق 
نحــو  بفــارق  مرســيدس 
نصــف ثانيــة علــى كيمــي 
فيــراري  ســائق  رايكونــن 
الــذي جــاء فــي المركــز الثانــي وكان زمنــه البالــغ دقيقــة واحــدة و26.600 ثانيــة ســريعا للغايــة لتنطلــق األفــراح 

بــاده. جماهيــر  وســط 
ــة وســط األمطــار  ــت التجــارب التأهيلي ــا انطلق ــة سيلفرســتون بعدم ــى حلب ــون عل ــوق هاميلت ــاء تف وج
ليحقــق مركــز أول المنطلقيــن للمــرة 67 فــي مســيرته وأصبــح يملــك فرصــة كبيــرة لمعادلــة رقــم شــوماخر 

ــة فــي أغســطس آب. ــدء العطل ــل ب )68( قب
وفــاز بطــل العالــم ســابقا ثــاث مــرات باخــر ثاثــة ســباقات فــي بريطانيــا وبــدأ الســباق امــس األحــد 

كمرشــح لمعادلــة رقــم الراحــل جيــم كارك بالفــوز أربــع مــرات متتاليــة وخمــس مــرات إجمــاال.
وضمــن هاميلتــون يــوم الســبت معادلــة رقــم كارك الــذي صمــد لمــدة 50 عامــا بالحصــول علــى مركــز أول 

المنطلقيــن لجائــزة بريطانيــا خمــس مــرات.
وجــاء الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس ســائق مرســيدس الفائــز فــي النمســا فــي المركــز الرابــع لكنــه 

ســيتعرض عقوبــة بالتراجــع خمســة مراكــز عنــد االنطــاق بســبب تغييــر صنــدوق التــروس.
وأدى ذلــك إلــى تقــدم الهولنــدي ماكــس فرســتابن ســائق رد بــول، الــذي انســحب فــي خمســة مــن اخــر 

ســبعة ســباقات، إلــى الصــف الثانــي.
ويأتــي نيكــو هولكنبــرج ســائق رينــو وزميلــه الســابق ســيرجيو بيريــز ســائق فــورس انديــا فــي الصــف 

الثالــث.

استطالع رأي.. نادال أفضل رياضي إسباني على مر العصور
كشــف اســتطاع للــرأي نشــرت نتائجــه امــس أن العــب التنــس الشــهير رفائيــل نــادال يتفــوق علــى 

نجــم وســط برشــلونة أندريــس إنييســتا كأفضــل رياضــي إســباني علــى مــر العصــور.
وفــي اســتبيان موقــع » 20minutos«، بمشــاركة 48 ألــف و380 متصفحًــا، جــاء نــادال فــي المركــز األول إذ 

حصــل علــى 31 ألــف و538 صــوت )65%(، بفــارق كبيــر عــن األصــوات التــي حصدهــا إنييســتا )%4.47(.
ــي البطــوالت  ــب فرنســا المفتوحــة، ثان ــدون، بلق ــة ويمبل ــن دور الـــ16 ببطول ــذي خــرج م ــادال، ال ــاز ن وف
األربــع الكبــرى، عشــر مــرات، ونفــس عــدد المــرات فــي بطولــة مونــت كارلــو لتنــس األســاتذة وكذلــك بطولــة 

برشــلونة، وجميعهــا أرقــام قياســية.
وفــي المركــز الثانــي باالســتطاع، جــاء متســابق الدراجــات المعتــزل ميجيــل إندورايــن الفائــز بذهبيــة 

أولمبيــاد 1996 وأخــرى فــي بطولــة العالــم لســباقات الطــرق فــي 1995.
ــة 2008 و2012  ــة كأس األمــم األوروبي ــوز ببطول ــاد إســبانيا للف ــذي ق ــث إنييســتا، ال ــي المركــز الثال وحــل ف
إضافــة إلــى تســجيل هــدف الفــوز علــى هولنــدا فــي نهائــي كأس العالــم 2010 قبــل أربــع دقائــق علــى نهايــة 

الوقــت اإلضافــي.

موجوروزا تسحق فينوس وتفوز بلقب ويمبلدون 
للتنس للمرة األولى

أحــرزت جاربيــن موجــوروزا التــي ولــدت فــي فنزويــا لقبهــا األول فــي بطولــة ويمبلــدون للتنــس يــوم 
الســبت بفــوز مذهــل 7-5 و6-صفــر علــى األمريكيــة المتألقــة فينــوس وليامــز التــي تحطمــت أحامهــا فــي 

كتابــة تاريــخ بالفــوز باللقــب 
بعــد  عامــا   37 عمــر  فــي 

مجموعــة ثانيــة ســيئة.
األمــور  كانــت  وبعدمــا 
متكافئــة فــي بدايــة المبــاراة 
االســبانية  الاعبــة  فــازت 
متتاليــة  أشــواط  بتســعة 
فــي  الثانــي  لقبهــا  لتحــرز 
الكبــرى  األربــع  البطــوالت 
فرنســا  فــي  فــازت  بعدمــا 
الماضــي. العــام  المفتوحــة 
موجــوروزا  واحتفلــت 

دقيقــة. و17  واحــدة  ســاعة  فــي  الفــوز  تحقيقهــا  بعــد  عامــا   23 عمرهــا  البالــغ 
وخسرت الاعبة االسبانية في نهائي ويمبلدون 2015 أمام سيرينا وليامز شقيقة فينوس.

وقالــت موجــوروزا فــي مقابلــة علــى جانــب الملعــب »خســرت اللقــب منــذ عاميــن أمــام ســيرينا وأبلغتنــي 
أننــي ســأفوز باللقــب فــي يــوم مــا واآلن بعــد عاميــن نجحــت فــي ذلــك.

برونزية لمنتخبنا برمي القرص ببطولة العالم لذوي 
االحتياجات

أحــرز الاعــب االيرانــي 
محســن مجيــدي الميداليــة 
البرونزيــة بمنافســات رمــي 
القــرص فــي اطــار بطولــة 
العالــم لــذوي االحتياجــات 
الخاصــة المقامــة فــي لنــدن.

ونــال مجيــدي المركــز 
برمــي  والبرونزيــة  الثالــث 
 F35 مســتوى  القــرص 
 52.75 مســافة  وبتســجيل 

متــر.
يشــار الــى أن البعثــة االيرانيــة المشــاركة بالبطولــة، حصلــت مســاء الجمعــة علــى الميداليــة الفضيــة عبــر 

الاعــب جــواد حردانــي بمنافســات رمــي الثقــل.
ــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي لنــدن التــي تشــهد  ــم ل ــة العال ــا فــي بطول ــران بـــ 20 رياضي وتشــارك اي

ــة. ــف العــب والعب ــر مــن ال مشــاركة اكث

ريال مدريد يضحي ببيل لضم مبابي
قالــت تقاريــر صحفيــة، امــس األحــد، إن نــادي ريــال مدريــد، ســيضحي بأحــد أبــرز نجومــه، لجنــي المــال 

الــازم للتعاقــد مــع الفرنســي كيليــان مبابــي، مهاجــم موناكــو.
ــل،  ــث بي ــزي جاري ــي عــن الويل ــرر التخل ــد، ق ــال مدري ــة، أن ري ــة "إكســبريس" البريطاني وذكــرت صحيف
وعرضــه للبيــع هــذا الصيــف، 
صفقــة  إتمــام  فــي  أمــا 

موناكــو. جوهــرة 
وأضافــت أّن مانشســتر 
ســيتي، أرســنال وباريــس 
ينافســون  ســان جيرمــان، 
ــد  ــى التعاق ــد، عل ــال مدري ري
الوقــت  فــي  مبابــي،  مــع 
عنــه  يتخلــى  لــن  الــذي 
 120 مــن  بأقــل  موناكــو، 

إســترليني. مليــون 
ــا، مهاجــم الفريــق، إلــى مانشســتر يونايتــد اإلنجليــزي،  ــع ألفــارو مورات وأوضحــت أّن الملكــي، حــاول بي
بمبلــغ 80 مليــون إســترليني، لكــنّ الشــياطين الحمــر رفضــوا دفــع هــذا المبلــغ وتوجهــوا للتعاقــد مــع البلجيكي 
روميلــو لوكاكــو مــن إيفرتــون، كمــا أن تشيلســي يحــاول ضــم المهاجــم اإلســباني، أيضًــا لتعويــض رحيــل 

دييجــو كوســتا، لكنــه لــن يدفــع هــذا المبلــغ.
وأشــارت إلــى أّن مانشســتر يونايتــد، تشيلســي وباريــس ســان جيرمــان، حاولــوا التوقيــع مــع بيــل مــن 
قبــل، ولذلــك فــإّن الملكــي، ســيعرض الاعــب للبيــع علــى أمــل الحصــول علــى أكبــر اســتفادة ماليــة ممكنــة، 

ليتمكــن مــن ضــم مبابــي.
وكان الفرنســي زيــن الديــن زيــدان، المديــر الفنــي لنــادي ريــال مدريــد، رفــض إشــراك بيــل أساســيًا فــي 

نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، أمــام يوفنتــوس اإليطالــي، مفضــًا البــدء بإيســكو.
وانضــم بيــل لصفــوف الملكــي فــي 2013 بصفقــة بلغــت 100 مليــون يــورو، ليبقــى متربعًــا علــى عــرش أغلــى 

الصفقــات قبــل انضمــام الفرنســي بــول بوجبــا، لمانشســتر يونايتــد قادمًــا مــن يوفنتــوس فــي صيــف 2016.
ــرض  ــة أشــهر، ليتع ــن الماعــب ثاث ــه ع ــي، أبعدت ــر/ تشــرين الثان ــي نوفمب ــة ف ــل إلصاب ــرض بي وتع
إلصابــة أخــرى فــي الســمانة أثنــاء مبــاراة بايــرن ميونيــخ األلمانــي، فــي ذهــاب ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، 
قبــل أن تتجــدد أمــام برشــلونة فــي الكاســيكو، بأبريل/نيســان الماضــي، ليعــود الاعــب فــي الشــوط الثانــي 

مــن نهائــي التشــامبيونزليج.

ماتيتش يضغط على تشيلسي لالنضمام لمانشستر يونايتد
الصربــي  أخبــر 
ماتيتــش،  نيمانيــا 
تشيلســي  العــب 
اإلنجليــزي، إدارة البلــوز 
معرفــة  فــي  برغبتــه 
قلعــة  داخــل  مصيــره 
بريــدج"  "ســتامفورد 

ســاعة.  48 خــال 
صحيفــة  وذكــرت 
البريطانيــة  صــن"  "ذا 
أن تشيلســي ال يمانــع 

ــد  ــداًل مــن مانشســتر يونايت ــي ب ــوس اإليطال ــى يوفنت ــه إل ــع الاعــب ولكــن يفضــل رحيل بي
وأرســنال، إال أن الصربــي يرغــب فــي العــودة للعمــل تحــت قيــادة البرتغالــي جوزيــه مورينيــو 

األحــام. مســرح  فــي  مجــددًا 
وقــدّم يوفنتــوس عرضًــا لثــاث ســنوات براتــب أســبوعي يصــل إلــى 125 ألــف إســترليني، 

بينمــا عقــد يونايتــد يمتــد ألربعــة مواســم براتــب 150 ألــف إســترليني.
وغــاب ماتيتــش عــن بعثــة البلــوز المتجهــة للصيــن رفقــة دييجــو كوســتا ممــا يفتــح المجــال 

لمغادرتهمــا قلعــة البلــوز خــال الصيــف الجاري.
وأعلــن البلــوز الســبت، التعاقــد رســميًا مــع الفرنســي تيمــوي باكايوكــو مــن موناكــو بمبلــغ 

40 مليــون إســترليني.
وتســبب خطــف مانشســتر يونايتــد للبلجيكــي روميلــو لوكاكــو، مهاجــم إيفرتــون الســابق، 
ــا حــاول  ــن، كم ــن الفريقي ــة بي ــي أزم ــون إســترليني ف ــغ 75 ملي ــه بمبل ــن تشيلســي وضم م
ــي  ــادة اإليطال ــب تحــت قي ــل أن يفضــل الفرنســي اللع ــو قب ــر ضــم باكايوك الشــياطين الحم

أنطونيــو كونتــي.

يوفنتوس يغلق الباب أمام تشيلسي ويتمسك بمدافعه
ــزي، لضــم  ــادي تشيلســي اإلنجلي ــه ن ــدم ب ــذي تق ــي، العــرض ال ــوس، بشــكل نهائ ــادي يوفنت رفــض ن

ــة. ــة الجاري ــاالت الصيفي ــرة االنتق ــه، خــال فت مدافع
وأوضحــت شــبكة "ســكاي ســبورت"، أن يوفنتــوس، رفــض العــرض اإلنجليــزي، لضــم الاعــب البرازيلــي 
أليكــس ســاندرو، الظهيــر األيســر للفريــق، فــي ظــل وجــود رغبــة كبيــرة مــن الاعــب، باالســتمرار مــع الفريــق 

اإليطالــي، فــي الموســم المقبــل.
وأضافــت أن الاعــب البرازيلــي، أصبــح قريبــًا عــن أي وقــت مضــى مــن  تمديــد عقــده مــع البيانكونيــري، 
براتــب ســنوي يصــل إلــى 4 ماييــن يــورو، ليصبــح اســتمراره مــع اليوفــي، بالموســم المقبــل أمــرًا محســومًا.

ــي، مقابــل 26  ــو البرتغال ــًا مــن بورت ــى يوفنتــوس، صيــف 2015 قادم ــد انضــم إل يُذكــر أن ســاندرو، كان ق
مليــون يــورو، ونجــح فــي تقديــم مســتوى مميــز خــال العاميــن األخيريــن، ليصبــح محــط اهتمــام العديــد مــن 

األنديــة األوروبيــة، علــى رأســها تشيلســي اإلنجليــزي.

لمرضى الروماتيزم.. السمك واللبن والليمون أطعمة ال تستغني عنها
ذكــر موقــع arthritis.org أطعمــة مختلفــة لمرضــى الروماتيــزم والتهــاب المفاصــل تعمــل علــى تعزيــز 
صحتهــم وقــوة العظــام، وذلــك الحتوائهــا علــى مجموعــة مــن الفيتامينــات والمعــادن التــي تعمــل علــى 

صحــة العظــام وهــى:
1: األســماك نظــرا الحتوائهــا علــى نســبة كبيــرة مــن األحمــاض الدهنيــة أوميجــا 3، التــى تعمــل علــى 

تقليــل االلتهابــات وتســكين ألــم المفاصــل ومنهــا ســمك التونــة والماكريــل والســلمون.
2: فــول الصويــا، يحتــوي علــى نســبة كبيــرة مــن الفيتامينــات واألحمــاض الدهنيــة التــي تعمــل علــى 

محاربــة االلتهابــات وتقويــة العظــام.
ــت  ــون وزي ــت الزيت ــل زي ــات مث ــص مضــادة لالتهاب ــى خصائ ــوى عل ــى تحت ــوت الت ــض الزي 3: بع

ــام. ــاب المفاصــل وهشاشــة العظ ــاج الته ــي ع ــال ف ــم دور فع ــوكادو، وله ــت األف الجــوز وزي
ــل  ــى تقلي ــرز، تعمــل عل ــوت والك ــة والت ــل الفراول ــه مث ــت بعــض الدراســات أن بعــض الفواك 4: أثبت

ــزم. ــم الروماتي ــات وعــاج أل االلتهاب
5: منتجــات األلبــان قليلــة الدســم مثــل اللبــن والجبنــة والزبــادي، حيــث إنهــا تحتــوي علــى نســبة 

كبيــرة مــن الكالســيوم.
6: الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والخس والجرجير.

ــام  ــة العظ ــع هشاش ــى من ــل عل ــص تعم ــى خصائ ــوي عل ــه يحت ــات أن ــت الدراس ــط أثبت 7: القرنبي
والتهــاب المفاصــل.

ــل  ــاب المفاص ــن الته ــص م ــة للتخل ــص هائل ــم خصائ ــروت، له ــب ف ــون والجري ــال والليم 8: البرتق
وهشاشــة العظــام والروماتويــدي.

طرق صحية لتجنب انتفاخ البطن
ــك  ــن أن ــم م ــى الرغ ــل، عل ــمك بالكام ــن جس ــط م ــزء األوس ــا الج ــر فيه ــة يظه ــن حال ــاخ البط انتف
دهــون  تكــون  ال  قــد 
تشــعر  ولــن  زائــدة، 
البطــن  بانتفــاخ  فقــط 
تشــعر  ســوف  لكــن 
أيضــا باالمتــاء وعــدم 

والضيــق. االرتيــاح 
مــن أكثــر األســباب 
ــود  ــن "وج ــاخ البط النتف
غــازات بالمعــدة، ابتــاع 
الهــواء،  مــن  الكثيــر 
الحساســية  اإلمســاك، 
لــدى بعــض األطعمــة مثــل منتجــات األلبــان، تنــاول الطعــام ســريعا، حساســية الجهــاز الهضمــي، زيــادة 
الــوزن المفاجــئ، فــرط نمــو البكتيريــا فــي األمعــاء الدقيقــة، تنــاول الكثيــر مــن األطعمــة الدهنيــة، شــرب 

الكثيــر مــن المشــروبات الغازيــة، التدخيــن".
فــي بعــض األحيــان االنتفــاخ يكــون إنــذارا ألعــراض أزمــة صحيــة خطيــرة، وذلــك وفقــا لموقــع 
"health" مثــل الــورم والســرطان وأمــراض االضطرابــات الهضميــة أو أي شــيء آخــر، فــي مثــل هــذه 
الحالــة يجــب عليــك أوال عــاج المــرض بشــكل طبيعــي ســيكون مــن المســتحيل تقريبــا التخلــص مــن 

ــاخ دون عــاج الحالــة أوال. االنتف
الحــد مــن تنــاول األطعمــة الدهنيــة وتجنــب األطعمــة المجمــدة والســكرية لمــا تحتويــه مــن المــواد 
الحافظــة وتنــاول الكثيــر مــن األليــاف مثــل التفــاح والكمثــري والتــوت والقرنبيــط والبــازالء والشــعير 
والنخالــة، وتجنــب األطعمــة التــي تســبب الغــازات مثــل القرنبيــط والملفــوف واللفــت والبروكســل 
والقرنبيــط والفــول وغيرهــا، وطهــي الخضــار دائمــا قبــل األكل، كمــا أن الخضــروات جيــدة للصحــة، وقــد 
تواجــه مشــاكل فــي هضــم الخضــروات النيئــة، وتجنــب التوابــل الســاخنة مثــل مســحوق الفلفــل الحــار 
والفلفــل األســود يمكــن اإلفــراج عــن المزيــد مــن حمــض المعــدة، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم االنتفــاخ. والحــد 
مــن تنــاول الملــح واإلقــاع عــن التدخيــن، فالحصــول علــى الكثيــر مــن الهــواء يمكــن أن يســبب االنتفــاخ، 

وممارســة بعــض التدريبــات.

فوائد الشاي االخضر المذهلة للجسم وفقدان الوزن وضغط الدم
الشــاي األخضــر يعتبــر ســوبر فــوود الحتوائــه علــى مضــادات األكســدة القويــة، وأصبــح الشــاي جــزءا 

أساســيا مــن المجتمــع الصينــي خــال عهــد أســرة تانــغ فــي القــرن الســابع.
األخضــر  الشــاي 
مــن  العديــد  لديــه 
لذلــك  االســتخدامات، 
فوائــد  لكــم  نقــدم 
األخضــر  الشــاي 
للجســم،  المذهلــة 

: تشــمل و
الشــاي  فوائــد 
لمرضــى  األخضــر 

لســكر ا
الســكري  مــرض 

هــو المــرض الــذي يؤثــر علــى 380 مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم، وهــو المــرض الــذى يمنــع 
الــدم. فــي  الجلوكــوز  والــذي يرفــع بعــد ذلــك مســتويات  الســليم،  إنتــاج األنســولين 

وقــد يعانــي أولئــك الذيــن يعانــون مــن مــرض الســكري مــن مخاطــر صحيــة مثــل البتــر والســكتة 
الدماغيــة وفقــدان الرؤيــة وأمــراض القلــب.

ــى األقــل ســتة أكــواب مــن الشــاي  ــة أن المشــاركين الذيــن شــربوا عل لكــن وجــدت دراســة ياباني
ــوع 2. ــر داء الســكري مــن الن ــل عرضــة لتطوي ــوا أق ــوم كان األخضــر كل ي

فوائد الشاي األخضر لمرضى الضغط المرتفع
البوليفينــول فــي الشــاي األخضــر يســبب توســع األوعيــة أو اتســاع الشــرايين، وهــذا يســاعد علــى 

خفــض الكولســترول وخفــض ضغــط الــدم.
فوائد الشاي األخضر لـ اللثة

ــة، وتشــير  ــة مــن أمــراض اللث ــى الوقاي ــادرا عل ــه ق ــا يجعل الشــاي األخضــر مضــاد لالتهــاب وهــذا م
ــر  ــة أكث ــم لث ــن يســتهلكون الشــاي األخضــر بانتظــام لديه ــك الذي ــى أن أولئ ــد مــن الدراســات إل العدي

ــن ال يســتهلكونه. ــك الذي ــن أولئ صحــة م
فوائد الشاي األخضر لفقدان الوزن

الشاي األخضر يحتوى على مواد مسهلة، وبالتالي يحافظ على صحة األمعاء ويعزز فقدان الوزن.
فوائد الشاي األخضر للعيون

الشــاي األخضــر هــو جيــد لعينيــك، حيــث إنــه غنــي بفيتاميــن C، لوتيــن، فيتاميــن E، وزياكســانثين، 
ويُعتقــد أن هــذه المــواد المضــادة لألكســدة تحمــي العيــن وتعــزز أنســجتها.

فوائد الشاي األخضر لمرضى الحساسية
إذا كنــت تعانــي مــن الحساســية الموســمية، األنــف انســداد، والعطــس، والعيــون المائيــة، والشــاي 
ــص  ــى خصائ ــوي عل ــر يحت ــاي األخض ــث إن الش ــه، حي ــث عن ــذي تبح ــواب ال ــون الج ــد يك ــر ق األخض

ــد. ــى األب ــول وداعــا للحساســية إل ــى ق أنتيالرجينيــك التــي يمكــن أن تســاعدك عل
ــد إبيغالوكاتشــين  ــك مركــب ميثيات ــدة وكذل ــادات األكس ــى أن مض ــاث اليابانيــة إل ــير األبح وتش
غاالتــي الموجــود فــي الشــاي األخضــر قــد يمنــع فــي الواقــع مســتقبات الخليــة التــي تــؤدي إلــى 

اســتجابات حساســية.

االثنين 22 شوال، 1438 هـ ق 26 تير 1396 هـ ش، 17 تموز 2017م  العدد )9616( السنة السابعة والثاثون


