
6 ةضيرعالم الـ.... ا

برسبوليس يتعادل وديا مع لوكوموتيف زغرب الكرواتي
نــادي  تعــادل 
مــع  برســبوليس 
زغــرب  لوكوموتيــف 
الثالثــاء   1-1 الكرواتــي 
وذلــك فــي اطــار معســكره 
التحضيــري فــي كرواتيــا.
برســبوليس  ســجل 
هدفــه فــي الشــوط االول 
وهــداف  مهاجمــه  عبــر 
ــاز  ــي الممت ــدوري االيران ال

علــى علــى بــور.
وأدرك لوكوموتيف زغرب التعادل عبر ضربة جزاء في الشوط الثاني.

بذلــك اختتــم برســبوليس مبارياتــه فــي معســكر كرواتيــا، تحضيــرا لخــوض رحلــة الدفــاع عــن لقــب 
الــدوري، حيــث حقــق فوزيــن وتعــادال وخســارة واحــدة خاللــه، وســيعود الــى طهــران اليــوم الخميــس.

يذكــر أن برســبوليس طهــران ســيواجه جــاره وغريمــه التقليــدي اســتقالل علــى اســتاد »آزادي« 20 
يوليو/تمــوز 2018، فــي اطــار كأس الســوبر االيرانيــة.

فرنسا إلى نهائي المونديال على حساب البلجيك
التقــى المنتخــب الفرنســي نظيــره البلجيكــي فــي المبــاراة األولــى مــن الــدور نصــف النهائــي لــكأس 

العالــم لكــرة القــدم علــى ملعــب »كريستوفســكي« فــى مدينــة »ســان بطرســبورغ«.

وســجل المدافــع صامويــل أومتيتــي )51( الهــدف الوحيــد للمنتخــب الفرنســي الــذي بلــغ المبــاراة النهايــة 
الثالثــة فــي تاريخــه.

وأمــام ناظــري رئيســها إيمانيــول ماكــرون وملــك بلجيــكا فيليــب، بلغــت فرنســا المبــاراة النهائيــة للمــرة 
ــى  ــد حتــى اآلن بفوزهــا عل ــى والوحي ــا األول ــا لقبه ــا أحــرزت فيه ــى أرضه ــى عــام 1998 عل ــة، بعــد أول الثالث

البرازيــل 3-صفــر، والثانيــة عــام 2006 عندمــا خســرت امــام ايطاليــا بــركالت الترجيــح.
وهــي المــرة الثانيــة تواليــا التــي تبلــغ فيهــا فرنســا مبــاراة نهائيــة فــي بطولــة كبــرى بعــد نهائــي كأس 

أوروبــا 2016 علــى ارضهــا عندمــا خســرت امــام البرتغــال.
وقــال مــدرب فرنســا ديدييــه ديشــان »انــا ســعيد جــدا لالعبيــن، انهــم شــباب ولكنهــم أظهــروا 
شــخصيتهم وعقليتهــم. كانــت المهمــة صعبــة اليــوم امــام فريــق جيــد جــدا، ولكــن الهــدف »الصغيــر« الــذي 

ــة«. ــاراة النهائي ــى المب ــا ال ســجلناه أســعدنا وقادن
ــي  ــا ف ــى جارته ــا عل ــي كرســت تفوقه ــكا، فه ــى بلجي ــا عل ــور بفوزه ــن عصف ــر م ــت فرنســا أكث وضرب
ــد  ــة بع ــة العالمي ــي البطول ــات ف ــي 3 مواجه ــة ف ــرة الثالث ــا للم ــت عليه ــا تغلب ــم كونه ــات كأس العال نهائي
ــال 1986. ــاراة المركــز الثالــث فــي موندي االولــى 3-1 فــي ثمــن نهائــي مونديــال 1938، والثانيــة 4-2 فــي مب
كمــا أوقفــت سلســلتها الناجحــة فــي المونديــال الحالــي والتــي كانــت بالعالمــة الكاملــة )خمســة 
ــاراة دون  ــد 24 مب ــى بع ــا الخســارة االول ــت به ــي(، وألحق ــع النهائ ــي رب ــل ف ــى البرازي ــا عل انتصــارات آخره
هزيمــة، وتحديــدا منــذ ســقوطها أمــام اســبانيا فــي أيلول/ســبتمبر الماضــي فــي أول مبــاراة لهــا مــع مدربهــا 
االســباني روبرتــو مارتينيــز )19 فــوزا و5 تعــادالت(. كمــا انهــا أول مبــاراة فــي مونديــال 2018 ال تســجل فيهــا 

ــات. ــا فــي خمــس مباري ــا، بعــد 14 هدف بلجيــكا هدف
وهو الفوز الـ25 فقط لفرنسا على بلجيكا في 74 مباراة جمعت بينهما مقابل 30 خسارة و19 تعادال.

فــي المقابــل، فشــلت بلجيــكا فــي بلــوغ المبــاراة النهائيــة للمــرة األولــى، علمــا ان محاولتهــا اليــوم كانــت 
الثانيــة فــي تاريخهــا بعــد بلوغهــا نصــف نهائــي مونديــال المكســيك 1986، عندمــا خســرت أمــام االرجنتيــن 

بثنائيــة األســطورة دييغــو مارادونــا، وأنهــت النســخة فــي المركــز الثالــث بالســقوط امــام فرنســا.
وكان المنتخــب البلجيكــي االكثــر اســتحواذا علــى الكــرة فــي غالبيــة فتــرات المبــاراة وبحــث بشــكل 
مكثــف علــى الثغــرات للوصــول الــى مرمــى هوغــو لوريــس بيــد انــه اصطــدم بتنظيــم جيــد علــى أرضيــة 
الملعــب لالعبــي المنتخــب الفرنســي الذيــن اعتمــدوا علــى الهجمــات المرتــدة واقتنصــوا ركلــة ركنيــة مــن 

إحداهــا ســجلوا منهــا الهــدف الوحيــد عبــر مدافــع برشــلونة االســباني أومتيتــي.
ولــم تنفــع التبديــالت الهجوميــة التــي اجراهــا مارتينيــز بعــد الهــدف لتغييــر النتيجــة بــل كادت فرنســا 

تقتــل المبــاراة فــي محاولتيــن خطيرتيــن فــي الوقــت بــدل الضائــع.
وشــهدت تشــكيلة ديشــان عــودة العــب وســط يوفنتــوس االيطالــي بليــز ماتويــدي بعــد غيابــه عــن 
ــرن  ــن العــب وســط باي ــه م ــاف، فاســتعاد مكان ــي بســبب االيق ــع النهائ ــي رب ــواي ف ــاراة ضــد االوروغ المب

ــان توليســو. ــي كورنت ــخ االلمان ميوني
وأجــرى مارتينيــز تبديــال واحــدا علــى التشــكيلة التــي أطاحــت بالبرازيــل مــن الــدور ربــع النهائــي، فدفــع 
بالعــب وســط توتنهــام االنكليــزي موســى ديمبيلــي مــكان مدافــع باريــس ســان جرمــان الفرنســي تومــا 

مونييــه الموقــوف.

مارادونا: لم أتوقع من األرجنتين أي شيء في المونديال
أكــد النجــم األرجنتينــي الســابق، دييجــو أرمانــدو مارادونــا، أنــه لــم يكــن يحــدوه أي أمــل، فيمــا يخــص 
 ،2018 العالــم  كأس  بطولــة  قبــل  بــالده  منتخــب 
التــي يعانــي منهــا  الداخليــة  المشــكالت  بســبب 

الفريــق.
وقــال مارادونــا، خــالل برنامــج »مــن يــد رقــم 10«، 
الــذي تبثــه شــبكة تيليســور فــي فنزويــال »ربمــا لــم 
نــر الكثيــر مــن المهــارات الفرديــة فــي هــذا المونديــال، 
ــا بعــض الفــرق التــي رغبــت فــي إثبــات  ــا رأين ولكنن

أنهــا تملــك هــذه المهــارات«.
ــم أي  ــن، تقدي ــع مــن األرجنتي ــم أتوق وأضــاف »ل
شــيء فــي كأس العالــم، بســبب مــا لمســته أنــا 

شــخصيا داخــل المعســكر«.
وأشــار مارادونــا، إلــى أبــرز الالعبيــن، مــن أصحــاب المهــارات الفرديــة الكبيــرة فــي المونديــال، وجــاء علــى 
ــو  ــازارد وروميل ــن ه ــم إيدي ــان ث ــه أنطــوان جريزم ــه مواطن ــي، يلي ــان مباب ــه، الفرنســي كيلي رأس اختيارات

لوكاكــو.
ــال، أعتقــد نفــس الشــيء  ــرز نجــوم الموندي ــه أب ــرا، أعتقــد أن ــا »مبابــي يــروق لــي كثي وأكمــل مارادون

ــو«. ــاك أيضــا هــازارد ولوكاك ــان، وهن بالنســبة لجريزم

وزير الرياضة: إيران تدشن 600 مشروع رياضي قريبا
الرياضــة  وزيــر  أعلــن 
مســعود  والشــباب 
فــر أن هنالــك  ســلطاني 
االن فــي مختلــف انحــاء 
االف   4 نحــو  البــالد 
قيــد  رياضــي  مشــروع 
اكمــال  وســيتم  التنفيــذ 
ــا خــالل  وتدشــين 600 منه
الجــاري  االيرانــي  العــام 
اذار/مــارس   20 )ينتهــي 
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وخــالل لقائــه محافــظ هرمــزكان جنــوب ايــران الثالثــاء بيّــن ســلطاني فــر أن الحكومــة تولــي اهتمامــا 
خاصــا لقطــاع الرياضــة والشــباب وقــد تــم تنفيــذ اجــراءات جيــدة فــي مســار توفيــر االمكانيــات لمختلــف 

االلعــاب الرياضيــة علــى المســتويين الجماهيــري والبطولــي.
ــات  ــتة آالف"  وحمام ــع ل "س ــة تتس ــات رياضي ــل قاع ــرة مث ــن مشــاريع كبي ــاء م ــيتم االنته ــع: س وتاب

ــالد. ــات الب ــف محافظ ــي مختل ــي ف ــام اإليران ــة الع ــي نهاي ــات ف ــوب الدراج ــن رك ــرة وميادي ــباحة كبي س
ونــوه وزيــر الرياضــة والشــباب إلــى أنــه بمناســبة الذكــرى األربعيــن للثــورة اإلســالمية ، ســيتم إطــالق 
العديــد مــن المشــاريع الرياضيــة بــدءًا مــن أســبوع الحكومــة)23 الــى 29 اغســطس( إلــى عشــرة الفجــر)1 إلــى 

11 فبرايــر( هــذا العــام فــي مجــال الرياضــة العامــة والبطولــة بإيــران اإلســالمية.
وفــي جانــب اخــر مــن تصريحــه نــوه الــى أن ايــران ستشــارك بصــورة واســعة فــي دورة االلعــاب 
االســيوية القادمــة فــي جاكرتــا، الفتــا الــى أن المشــاركة النســوية فيهــا ســتكون اوســع ممــا ســبق، معربــا 

ــة. ــق بســمعة الرياضــة االيراني ــدة تلي ــج جي ــق نتائ ــه بتحقي ــن امل ع

"حسين سلطاني" يحرز ثالث ميداليات في بطولة 
العالم للشباب برفع االثقال

احــرز الربــاع االيرانــي "حســين ســلطاني" ميداليتيــن فضيتيــن وبرونزيــة واحــدة فــي وزن 77 كلغــم فــي 
منافســات بطولــة العالــم 

للشــباب برفــع االثقــال.
اطــار مســابقات  فــي 
للشــباب  العالــم  بطولــة 
الجاريــة  االثقــال  برفــع 
العاصمــة  فــي  حاليــا 
طشــقند،  االوزبكيــة 
االيرانــي  الربــاع  شــارك 
فــي  ســلطاني  حســين 
منافســات وزن 77 كلغــم 
الــى جانــب 8 منافســين 

واندونيســيا. وبيــرو  واوزبكســتان  واليابــان  والدنمــارك  وبولنــدا  وارمينيــا  ليتوانيــا  مــن 
ففــي رفعــة الخطــف حــل ســلطاني بالمركــز الثانــي وتقلــد الميداليــة الفضيــة بتســجيله 140 كلغــم، وحــل 

بالمركــز االول الليتوانــي ســوهاروز بتســجيله 159 كلغــم ليفــوز بالميداليــة الذهبيــة.
وفــي رفعــة النتــر حــل ســلطاني بالمركــز الثالــث ليفــوز بالميداليــة البرونزيــة مســجال 177 كلغــم، كمــا 

فــاز الربــاع االيرانــي بالميداليــة الفضيــة بمجمــوع الرفعتيــن مســجال 326 كلغــم.
وفــاز الليتوانــي ســوهاروز بالمركــز االول فــي رفعــة النتــر مســجال 180 كلغــم  والميداليــة الذهبيــة 
بالمجمــوع )336 كلغــم(، ونــال االرمينــي رفيــق هاروتونيــان الميداليــة الفضيــة فــي رفعــة النتــر )179 كلغــم( 

ــم. ــا بالمجموعــة مســجال 324 كلغ وحــل ثالث

رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع محرز في صفقة قياسية
نــادي  أعلــن 
مانشســتر ســيتي، حامــل 
ــدوري اإلنجليــزي  لقــب ال
عــن  الثالثــاء،  الممتــاز، 
مــن  رســميا  تعاقــده 
الجنــاح الجزائــري الدولــي 
ريــاض محــرز، فــي صفقــة 

. ســية قيا
وأبــرم الســيتي أغلــى 
تاريخــه  فــي  صفقــة 
 27( محــرز  مــع  بتعاقــد 

ســيتي. ليســتر  مــن  قادمــا  إســترليني  جنيــه  مليــون   60 مقابــل  عامــا( 
وبلغــت قيمــة الصفقــة القياســية الســابقة لســيتي 57 مليــون إســترليني عندمــا تعاقــد مــع إيميريــك 

البــورت مــن أتلتيكــو مدريــد مقابــل هــذا المبلــغ فــي ينايــر الماضــي.
وأوضــح النــادي اإلنجليــزي عبــر موقعــه الرســمي أن النجــم الجزائــري ســيحتفظ برقــم قميصــه )26(، 

وأنــه وقــع العقــود بعــد الكشــف الطبــي وســيتم تقديمــه لوســائل اإلعــالم يــوم الخميــس المقبــل.
ورحــب بيــب جوارديــوال، مــدرب الســيتي، بالالعــب الجزائــري، قائــال عبــر حســابه علــى "تويتــر": 

ــان ســيتي". ــي م ــك محــرز ف ــا ب "مرحب

ريال مدريد يجهز احتفالية لتوديع رونالدو
تســعى إدارة ريــال مدريــد لتنظيــم حفلــة وداعيــة للبرتغالــي كريســتيانو رونالــدو، نجــم الفريــق الســابق، 

والــذي انتقــل إلــى صفــوف فريــق يوفنتــوس اإليطالــي، خــالل فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة الجاريــة.
صحيفــة  وأكــدت 
"مــاركا" اإلســبانية أن فــي 
مدريــد يشــعرون بالحــزن 
أيقونــة  رحيــل  بعــد 
الفريــق، الــذي ســاهم فــي 
الفــوز بـــ4 بطــوالت دوري 

أوروبــا. أبطــال 
إدارة  أن  وأوضحــت 
الميرنجــي ال تــزال تصــر 
وداع  حفــل  إقامــة  علــى 
لكريســتيانو رونالــدو، وهــو 

خيــار لــم يســتبعد حتــى اآلن، حتــى بعــد إعــالن رحيلــه نهائيًــا عــن الفريــق.
وقــال كريســتيانو فــي وداعيتــه: "هــذه الســنوات فــي الريــال وفــي هــذه المدينــة الرائعــة، ربمــا كانــت 
ــام حياتــي، ليــس لــدي ســوى مشــاعر االمتنــان العظيمــة لهــذا النــادي ولهــذه الجماهيــر ولهــذه  أســعد أي

ــا منهــم". ــت عليه ــة التــي حصل ــى الحــب والعاطف ــا عل ــة، ال يســعني إال أن أشــكرهم جميعً المدين
وانتقل الدون إلى صفوف البيانكونيري في صفقة بلغت 105 ماليين يورو ولمدة 4 سنوات.

"تحليل ثوري" يكشف العمر المتبقي لإلنسان
طــوّر باحثــون أميركيــون طريقــة لتحليــل الــدم، قــد تســاعد علــى كشــف العمــر المتبقــي لإلنســان 

علــى قيــد الحيــاة، حســب مــا نقلــت تقاريــر لوســائل إعــالم غربيــة، الثالثــاء.
وتعتمــد الدراســات التــي تحــاول قيــاس العمــر المتبقــي لإلنســان علــى تحديــد عــدد الخاليــا فــي 

وأعمارهــا،  الجســم 
باحثــون  نجــح  وقــد 
"يــال"  جامعــة  مــن 
األميركيــة فــي قيــاس 
المعطيــات  هــذه 

دقيــق. بشــكل 
صحيفــة  ونقلــت 
ميــل"  "ديلــي 
عــن  البريطانيــة 
المشــرفة  الباحثــة 
الدراســة،  علــى 

مورغــان ليفيــن، قولهــا: "إن الخطــوة المقبلــة هــي معرفــة العوامــل التــي تــؤدي إلــى شــيخوخة الخاليــا".
وأضافــت: "سيســاعد ذلــك علــى إرشــاد النــاس إلــى ممارســات غذائيــة أو رياضيــة مــن شــأنها أن 

تطيــل أمــد حياتهــم".
وأوضحــت ليفيــن أن النــاس يعتقــدون فــي الغالــب أنهــم بصحــة جيــدة حيــن يكونــون فــي مرحلــة 

الشــباب، لكــن األمــر قــد ال يكــون كذلــك بالضــرورة.
ويراهــن العلمــاء علــى التحليــل الثــوري لمســاعدة مــن يقومــون بــه علــى معرفــة المخاطــر الصحيــة 

التــي تهددهــم فــي المســتقبل.
ــت  ــم حلل ــي 1988 و1994 ث ــن عام ــي بي ــرة آالف أميرك ــة لعش ــات صحي ــات بيان ــدت الدراس واعتم
بيانــات مجموعــة أخــرى مــن عشــرة آالف شــخص بيــن ســنتي 1999 و2010، فــي ســبيل الوصــول إلــى 

هــذه النتائــج.

الجفاف له "تأثير كبير" على عقل اإلنسان
كشــفت دراســة جديــدة أن الجفــاف قــد يشــوش التفكيــر، إذ خلــص معدوهــا إلــى أن الرياضييــن 
الذيــن فقــدوا ســوائل مــن أجســامهم تــوازي 2 بالمئــة مــن وزنهــم ظهــرت عليهــم مشــكالت فــي اإلدراك.

وذكــر التقريــر، الــذي نشــرته دوريــة ميديســن أنــد ســاينس إن ســبورتس أنــد إكسرســايز، 
ــا يســمى  ــي وم ــق الحرك ــاه والتواف ــب االنتب ــام تتطل ــة مه ــى عرقل ــى األخــص إل ــود عل ــاف يق أن الجف
بالوظائــف التنفيذيــة، التــي تشــمل علــى ســبيل المثــال التعــرف علــى الخرائــط ومراعــاة قواعــد النحــو 

ــوي. ــق اللغ ــة والتدقي ــات الذهني والرياضي
ــر  وقالــت مينــدي ميــالرد ســتافورد، المشــاركة فــي إعــداد الدراســة: "نعــرف أن األداء البدنــي يتأث
ــة  ــن ممارس ــج ع ــة إذا نت ــم خاص ــة الجس ــن كتل ــة م ــى 2 بالمئ ــوائل إل ــد الس ــبة فق ــول نس ــدى وص ل

ــة". ــي أجــواء دافئ ــة ف ــن رياضي تماري
وتابعــت: "مــا يحــدث للدمــاغ عنــد ذات المســتوى مــن فقــد الســوائل، هــو أمــر شــائع الحــدوث مــع 
أشــخاص يتســمون بالنشــاط أو يعملــون فــي الخــارج أثنــاء الحــر. فخاليــا الدمــاغ تحتــاج للمــاء مثــل 

الخاليــا العضليــة تمامــا".
وأضافــت أنــه علــى الرغــم مــن أن التأثيــرات لــم تكــن كبيــرة عنــد فقــد ســوائل نســبتها 2 بالمئــة 

مــن الــوزن، إال أنهــا زادت بزيــادة الجفــاف.
وراجــع الباحثــون بيانــات 33 دراســة شــملت 413 بالغــا فقــد المشــاركون فيهــا ســوائل مــا بيــن واحــد 
إلــى 6 بالمئــة مــن كتلــة أجســامهم بســبب ممارســة التماريــن الرياضيــة وحدهــا أو ممارســتها فــي ظــل 

أجــواء حــارة أو بســبب الحــرارة فقــط أو وضــع قيــود علــى تنــاول الســوائل.
ويقــول رونالــد روث، أســتاذ طــب الطــوارئ بجامعــة بيتســبرغ: "تشــخيص اإلصابــة بالجفــاف قــد 
يكــون صعبــا وبالتالــي مــن المهــم بالنســبة للرياضييــن متابعــة كميــة الســوائل التــي يتناولوهــا والتــي 

يفقدونهــا مــع االنتبــاه ألعــراض مثــل اإلرهــاق والضعــف فــي العضــالت وقلــة كميــة البــول واالرتبــاك".
لكنه حذر أيضا من اإلسراف في تناول المياه التي قد تضر بتوازن األمالح في الجسم.

تسخين األرز يؤدي إلى التسمم
حــذر خبــراء صحــة بريطانيــون، مــن أن إعــادة تســخين األرز ال يخلــو مــن أضــرار، ويعــرض اإلنســان 
خطيــرة  لمتاعــب 
باإلســهال  كاإلصابــة 
والتســمم. والجفــاف 
أخصائيــة  وتقــول 
التغذية لدى مؤسســة 
ســبان"  "هيلــث 
للتغذيــة، فيونــا هانتــر، 
الســليم  اإلجــراء  إن 
بتســخين  يتمثــل 
األرز مــرة واحــدة فقــط 
بعــد طهيــه، أمــا عمليــة 
تبريــده فــي الثالجــة فينبغــي أن تتــم بعــد ســاعة مــن طبخــه علــى األكثــر، علمــا أنــه يجــب أال تتجــاوز 

أقصــى. كحــد  ســاعة   24 الثالجــة  فــي  الحفــظ  مــدة 
ــا تســمى  وأضافــت أن األرز غيــر المطهــو يحتــوي فــي بعــض األحيــان علــى جراثيــم مــن بكتيري
"باكيلــوس ســيروس" وتســتطيع البقــاء فــي الغــذاء بعــد الطهــي، وهــو مــا يفاقــم احتمــال التســمم، وفــق 

مــا نقلــت صحيفــة "ديلــي ميــل" البريطانيــة.
ويــرى الخبــراء أن طريقــة طبــخ األرز حــول العالــم تشــوبها الكثيــر مــن األخطــاء بســبب عــدم االنتبــاه 

إلــى مــا يحتويــه مــن مــواد كيماويــة تعلــق بــه أثنــاء الزراعــة، وفقــا لســكاي نيــوز.
وينصــح الباحــث فــي جامعــة الملكــة ببلفاســت، آنــدي ميهــارغ، بطهــي األرز فــي كميــة كبيــرة مــن 

المــاء حتــى تــزول مكونــات الزرنيــخ الكيميائيــة أثنــاء عمليــة التحضيــر.
ــال  ــض احتم ــه يخف ــل طبخ ــة قب ــة كامل ــاء ليل ــن الم ــدر م ــي ق ــع األرز ف ــور أن نق ــرى البروفيس وي

اإلصابــة بأمــراض القلــب والســرطان المرتبطــة بالغــذاء، بنســبة 80 فــي المئــة.

كيف يمنحك البيض أفضل جسم تتمناه؟
بغــض النظــر عــن الفوائــد الصحيــة المتواجــدة فــي البيــض، حيــث يقيــك ويحميــك مــن أمــراض 

خطيــرة عــدة، إال أنــه يســاعد كذلــك فــي التخســيس والتنحيــف.
وذكــرت صحيفــة "ديلــي ميــل" البريطانيــة، أن تنــاول بيضــة أو اثنتيــن فــي اإلفطــار أو الغــداء أو 

ــف. ــم للصي ــل جس ــى أفض ــول عل ــل الحص ــن أج ــل م ــة األمث ــر الطريق ــاء يعتب العش
وأوضــح أخصائــي التغذيــة، شــارون ناتولــي، أن االعتمــاد علــى البيــض كجــزء أساســي مــن نظامــك 

الغذائــي اليومــي هــو طريقــة ســهلة تمنــح الجســم كل الفوائــد الضروريــة.
وتابــع أن البيــض يعتبــر مــادة مفيــدة لمــن يعانــون انتفــاخ الكــرش، إذ تضــم أحماضهــا مــادة تحفــز 

الجســم علــى حــرق الدهــون تســمى "اللوســين".
وذكــر ناتولــي أن البيــض هــو مصــدر ممتــاز مــن مادتــي البيوتيــن والبروتيــن، كمــا أن صفــار البيــض 

يوفــر الحديــد الــذي يحــارب فقــر الــدم.
وأضــاف: "قبــل أن تنفــق أموالــك علــى أغذيــة ثانويــة أو مكمــالت غذائيــة، احــرص علــى االعتمــاد 

علــى البيــض فــي وجباتــك اليوميــة، وســتالحظ الفــرق".
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