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ايران واالتحاد العالمي للمصارعة يتطلعان الى تعزيز 
التعاون المشترك

اللجنــة  رئيــس  دعــا 
االولمبيــة  الوطنيــة 
اميــري'  صالحــي  'رضــا 
االتحــاد  رئيــس  و 
العالمــي للمصارعــة ' ننــاد 
تعزيــز  الــى  اللوفيتــش' 
التعــاون المشــترك نظــرا 
ايــران  بــه  تتمتــع  لمــا 
فــي  كبيــره  قــدرات  مــن 
فــي  تألقهــا  و  المصارعــة 

المجــال. هــذا 
ــي  ــة الت ــى المكان ــري ال ــوزان السويســرية اشــار صالحــي امي ــة ل ــي مدين ــة اللوفيتــش ف وخــال لقائ
تتمتــع بهــا المصارعــة فــي الرياضــة االيرانيــة و شــعبيتها بيــن االيرانييــن خاصــة الشــباب باعتبارهــا رياضــة 

وطنيــة.
ــا ندعــو  ــة به ــار المتعلق ــه لاخب ــي و متابعت ــدي الشــعب االيران ــة المصارعــة ل ــه ونظــرا لمكان ــد إن واك

ــة. ــة االيراني ــه للمصارع ــز دعم ــى تعزي ــة ال االتحــاد العالمــي للمصارع
ــا  ــة دعمــه له ــى مواصل ــد عل ــي دعــم المصارعــة واك ــه ثمــن الوفيتــش مســاعي صالحــي ف مــن جانب

ــي. ــد الدول ــى الصعي ــرع الرياضــي عل ــي هــذا الف ــة ف ــة مرموق ــت مكان ــران احتل ســيما ان اي
ــة  ــي للمصارع ــاد الدول ــران و االتح ــي اي ــه ف ــة االولمبي ــة الوطني ــن اللجن ــق بي ــاون الوثي ــد ان التع واك

سيســتمر.
وفي ختام اللقاء قدم صالحي دعوة رسمية للوفتيش لزيارة طهران.

فريقنا يواجه بلغاريا المضيفة بكأس العالم 
للكرة الطائرة

ــي تســتضيفها  ــم الت ــة كأس العال ــي بطول ــه ف ــى مباريات ــرة اول ــرة الطائ ــي للك ــا الوطن خــاض منتخبن
بورتوريكــو  امــام  بلغاريــا 
امــس االربعــاء فــي اطــار 

الرابعــة. المجموعــة 
مراســل  وافــاد 
ان  لانبــاء  مهــر  وكالــة 
عشــرة  التاســعة  الــدورة 
العالــم  كأس  لبطولــة 
انطلقــت  الطائــرة  للكــرة 
امــس  يــوم  منافســاتها 
بلغاريــا،  فــي  االربعــاء 
حيــث تلعــب ايــران فــي 
وفنلنــدا. وبولنــدا  وكوبــا  وبلغاريــا  بوروتوريكــو  منتخبــات  جانــب  الــى  الرابعــة  المجموعــة 

وتخــوض ايــران مباراتهــا الثانيــة امــام البلــد المضيــف بلغاريــا اليــوم الخميــس، والثالثــة امــام كوبــا يــوم 
الســبت، والرابعــة امــام بولنــدا يــوم االثنيــن، والخامســة امــام فنلنــدا يــوم الثاثــاء.

ووزعــت الفــرق 24 المشــاركة فــي البطولــة الــى 6 مجموعــات، ويبــدأ الــدور الثانــي بصعــود 14 فريقــا يــوم 
21 ســبتمبر فيمــا تقــام المبــاراة النهائيــة يــوم30 ســبتمبر.

وتقــام بطولــة كاس العالــم للكــرة الطائــرة مــرة كل اربعــة اعــوام، واحــرزت ايــران فــي الــدورة الســابقة، 
المركــز الســادس وهــو افضــل نتيجــة حققتهــا فــي الــدورات الســابقة.

اعتزال الدراج فيناتي وسحب رخصته
رخصــة  ســحبت 
الــدراج اإليطالــي المعتــزل 
ومنــع  فيناتــي  رومانــو 
المشــاركة  مــن  الثاثــاء 
المســابقات  جميــع  فــي 
االتحــاد  قبــل  مــن 
للدراجــات  اإليطالــي 
خلفيــة  علــى  الناريــة، 
دراجــة  مكابــح  مســكه 
خصمــه فــي ســباق فئــة 
موتــو2 ضمــن جائــزة ســان 
األحــد. الكبــرى  مارينــو 

وكان فيناتــي )22 عامــا( أعلــن فــي وقــت ســابق اعتزالــه بعــد فســخ عقــده مــن فريقــه مارينيلــي ســنايبرز 
تيــم )كاليكــس( والغــاء انتقالــه الــذي كان مقــررا الموســم المقبــل إلــى فريــق فــوروود ريســينغ تيــم )ســوتر(.

كمــا أمــر فيناتــي بالمثــول أمــام لجنــة تأديبيــة لاتحــاد اإليطالــي فــي 14 أيلول/ســبتمبر الجــاري لشــرح 
مــا قــام بــه.

وكان فيناتــي ارتــأى الــرد علــى مواطنــه ســتيفانو مانتســي بمســك مكابــح دراجتــه وهمــا يقــودان 
بســرعة تجــاوزت الـــ200 كلــم فــي ســباق فئــة موتــو 2 علــى حلبــة ميزانــو، ففقــد االخيــر توازنــه لفتــرة وجيــزة 

قبــل أن يســيطر علــى دراجتــه.
وقــام فيناتــي بهــذه الحركــة ردا علــى مــا حصــل قبلهــا بلفــات قليلــة حيــن حــاول مانتســي تخطيــه، مــا 
ــم األســود بحــق األول  ــع العل ــة لكنهمــا أكمــا الســباق قبــل أن يرف تســبب بخــروج الدراجيــن عــن الحلب

بســبب المخالفــة، وبالتالــي اســتبعاده قبــل 7 لفــات علــى نهايــة الســباق.
واعتــذر فيناتــي عــن »حركتــه المشــينة« وقــال الثاثــاء انــه ســيعتزل الرياضــة ويعــود إلســتكمال 
دراســته »لقــد انتهيــت مــن عالــم الدراجــات الناريــة، لــن أشــارك مجــددا. كنــت مخطئــا، هــذا صحيــح: أعتــذر 

ــع«. للجمي
ــدي؟ يوجــد عليهــا شــريط أســود  وأضــاف لصحيفــة »ال ريبوبليــكا«: »هــل تريــدون رؤيــة خوذتــي وجل

طويــل، مطــاط مانتســي. لقــد هاجمنــي ثــاث مــرات وكاد يقتلنــي أيضــا، كمــا تقولــون«.
وتابــع »آخــر مــرة حصلــت معــي قبــل 500 م )مــن حادثــة المكابــح(، ثــم قلــت لنفســي ســأقوم بالشــيء 

عينــه، +ســأظهر لــك انــه بمقــدوري أن أكــون ســيئا+ وربمــا ســتفهم أخيــرا مــاذا يعنــي ذلــك«.
وأردف »لكنني لم أفكر أبدا في إيذائه، أقسم بذلك«.

ولــم تكــن المــرة األولــى التــي يرتكــب فيهــا فيناتــي مخالفــة مــن هــذا النــوع، إذ ســبق لــه أن تصــدر 
ــو 3  ــة موت ــي ســباق فئ ــاء ف ــو خــال االحم ــكاس أي ــدي ني ــن ركل منافســه الفنلن ــي 2015 حي ــن ف العناوي

ــرى. ــن الكب ــزة األرجنتي لجائ
وطــرد الــدراج اإليطالــي أيضــا خــال موســم 2016 ألســباب تأديبيــة مــن فريــق ســكاي رايســنيغ تيــم فــي 
آر 46 العائــدة ملكيتــه ألســطورة إيطاليــا فالنتيــو روســي الــذي بــرر الخطــوة حينهــا بالقــول »آســف. لقــد أخــذ 

رومانــو الكثيــر مــن تركيزنــا، لكننــا لــم نتمكــن مــن التعامــل معــه. انتهــى األمــر بالفشــل«.

منتخبنا يهزم اوزبكستان في عقر داره 
في مباراة ودية

منتخبنــا  تغلــب 
الوطنــي لكــرة القــدم علــى 
االوزبكســتاني  نظيــره 
بهــدف وحيــد فــي المبــاراة 
اقيمــت  التــي  الوديــة 
فــي  الثاثــاء  مســاء 

. طشــقند
هــدف  وســجل 
مهــدي  الوحيــد  المبــاراة 
 67 الدقيقــة  فــي  ترابــي 
الثانــي. الشــوط  مــن 

وتأتــي هــذه الميــاراة فــي اطــار اســتعدادات المنتخبيــن لخــوض نهائيــان كأس امــم ىســيا اليــت تقــام 
فــي االمــرات فــي ينيــار / كانــون الثانــي 2019.

وادار المباراة طاقم تحكيم من قرغيزيا بقيادة ديمتري ماشينتسيف.
تشكيلة منتخب ايران: 

ــان منتظــري  ــد حســيني )بجم ــي كنجــي، مجي ــور عل ــى(، مرتضــي ب ــدزاده )لحراســة المرم ــر عاب امي
62(، فوريــا غفــوري ) صــادق محرمــي 46(، ســعيد عــزت الهــي) مســعود شــجاعي 71(، ميــاد محمــدي، اميــد 
ابراهيمــي، اشــكان دجاكــه) ســامان قــدوس 46(، علــي قليــزاده، علــي رضــا جهانبخــش )مهــدي طارمــي 46(، 

كريــم انصــاري فــرد )مهــدي ترابــي 46(.

ذهبيتان وفضية في رفع االثقال لفريقنا في بطولة 
آسيا واوقيانوسيا لذوي االحتياجات

أحــرز الربــاع االيرانــي فــي الــوزن الثقيــل 'ســيامند رحمــان'، ذهبيــة منافســات فئــة فــوق 107 كغــم 
ببطولــة آســيا واوقيانوســيا لرفــع االثقــال لــذوي االحتياجــات الخاصــة 2018 فــي اليابــان.

ــان'  ــاع 'رحم ــال الرب ون
 280 برفعــه  الذهبيــة 
ــه  ــل مواطن ــا ح ــم، فيم كغ
بورميرزايــي'  'منصــور 
بالمركــز الثانــي برفعــه 245 
كغــم، فــي اليــوم االخيــر 
رفــع  منافســات  مــن 
لــذوي  االثقــال االســيوية 

الخاصــة. االحتياجــات 
تقلــد  قــد  وكان  هــذ 
حامــد  االيرانــي  الربــاع 
صلحــي بــور الميداليــة الذهبيــة ببطولــة آســيا واوقيانوســيا لرفــع االثقــال 2018 المقامــة فــي اليابــان.
ونــال صلحــي بــور الذهــب بمنافســات فئــة 97 كغــم الثاثــاء اثــر رفعــه 218 و226 و231 كغــم، فيمــا حــل 

ربــاع اماراتــي ثانيــا وآخــر صينــي ثالثــا.   
فضيــات  و5  ذهبيتــان   ( ملونــة  ميداليــات   10 المنافســات  هــذه  فــي  االيرانيــون  الرباعــون  وحصــد 

واوقيانوســيا. آســيا  ببطولــة  الشــباب  لفئــة  وذهبيــة  الكبــار  فئــة  فــي  وبرونزيتــان( 
ــات  ــن التصفي ــت امــس، م ــت 8 ســبتمبر واختتم ــي انطلق ــة آســيا واوقيانوســيا 2018 ، الت ــد بطول وتع

ــو. ــي طوكي ــة 2020 ف ــاب الباراولمبي ــى دورة االلع ــة ال المؤهل

ايراني يحرز ذهبية سباق "رول سكيت" ببطولة آسيا 2018
احــرز الاعــب االيرانــي محمــد صالحــي الميداليــة الذهبيــة بســباق الســرعة 100 متــر للــرول ســكيت، 

بالنســخة الـــ 18 بطولــة آســيا للتزلــج المقامــة فــي كوريــا الجنوبيــة.
وتمكــن صالحــي مــن النيــل الذهبيــة بعــد منافســة قويــة مــع متزلــج كــوري جنوبــي، فيمــا حــل االيرانــي 

محمدرضــا عابدينــي فــي المركــز الرابــع.
وهذه الميدالية االولى لبعثة ايران المشاركة ببطولة آسيا.

رايكونن سيترك فيراري للعودة الى ساوبر ولوكليرك يخلفه
أن  الثاثــاء  فيــراري  أعلــن 
ســائقه الفنلنــدي كيمــي رايكونن 
نهايــة  فــي  الفريــق  ســيترك 
بطولــة  مــن  الحالــي  الموســم 
الفورمــوال  لســباقات  العالــم 
واحــد، وذلــك مــن أجــل العــودة 
الــى فريــق بداياتــه ســاوبر، فيمــا 
الشــاب  الفرنســي  ســيكون 

لــه. خلفــا  لوكليــرك  شــارل 
وقــال الفريــق اإليطالــي فــي بيــان "يعلــن فريــق فيــراري أنــه فــي نهايــة موســم 2018 ســيترك رايكونــن 
منصبــه الحالــي"، مضيفــا "خــال هــذه الســنوات، قــدم كيمــي مســاهمة أساســية للفريق، كســائق وكإنســان. 

كان دوره حاســما فــي نمــو الفريــق... ســيبقى دائمــا فــي تاريــخ عائلــة فيــراري".
وعــاد الفنلنــدي البالــغ 38 عامــا الــى فيــراري عــام 2014 بعــد أن دافــع عــن ألوانــه مــن 2007 حتــى 2009 حيــن قــاده الــى 
لقبــه األخيــر فــي بطولــة العالــم عــام 2007، لكنــه لــم يفــز بــأي ســباق منــذ أن انضــم اليــه مجــددا مــن فريــق لوتــوس.

وســيعود الســائق الفنلنــدي الــذي يحتــل حاليــا المركــز الثالــث فــي ترتيــب هــذا الموســم خلــف بطــل 
العالــم ســائق مرســيدس البريطانــي لويــس هاميلتــون وزميلــه فــي فيــراري األلمانــي سيباســتيان فيتــل، 

الــى ســاوبر الــذي بــدأ معــه مشــواره فــي بطولــة العالــم عــام 2001.
ــن- ــى ماكاري ــال ال ــل االنتق ــه لموســم واحــد قب ــن ألوان ــع ع ــذي داف ــى ســاوبر ال ــن ال ــودة رايكون وع
مرســيدس حتــى 2006، فتحــت البــاب أمــام انضمــام لوكليــرك )20 عامــا( الــى "ســكوديريا" التــي تخــرج منهــا 

ــى. ــة األول ــي الفئ ــي 2018 موســمه األول ف ــل أن يخــوض مــع ســاوبر ف كســائق قب
وقــال فيــراري فــي بيــان "تعلــن ســكوديريا فيــراري أنــه للموســم المقبــل مــن بطولــة العالــم للفورمــوال 

واحــد، ســيقود شــارل لوكليــرك للفريــق الــى جانــب سيباســتيان فيتــل".

سداسية إسبانيا األسوأ في تاريخ كرواتيا
حقــق المنتخــب اإلســباني، انتصــارًا ســاحًقا بسداســية نظيفــة علــى نظيــره الكرواتــي، مســاء الثاثــاء، 

فــي إطــار منافســات الجولــة الثانيــة لبطولــة دوري األمــم األوروبيــة.
ووفًقا لصحيفة "ماركا" اإلسبانية، فإن هزيمة أمام الماتادور، هي األسوأ في تاريخ المنتخب الكرواتي.

وكانــت أســوأ هزيمــة تعــرض لهــا الكــروات، فــي 9 ســبتمبر/أيلول 2009، أمــام إنجلتــرا، بنتيجــة 1-5 فــي 
ملعــب ويمبلــي، ضمــن التصفيــات المؤهلــة لمونديــال جنــوب أفريقيــا 2010.

يُذكــر أن المنتخــب الكرواتــي، حصــد المركــز الثانــي، فــي نهائيــات مونديــال روســيا هــذا الصيــف، بعــد 
خســارة المبــاراة النهائيــة أمــام فرنســا، بنتيجــة 4-2.

كيف تزيد طول الطفل خالل مرحلة النمو؟
يتحــدد طــول الطفــل بواســطة العوامــل الوراثيــة والتغذيــة. وبعــد بلــوغ الطفــل عامــه األول يتباطــأ 
معــدل نمــو الطــول، ثــم يــزداد مــرة أخــرى فــي مرحلــة المراهقــة، ويكــون ذلــك بالنســبة للفتيــات بيــن 

ســنة،  و13   8 ســن 
 10 بيــن  وللصبيــان 
و15 ســنة. إليــك أهــم 
التــي  اإلجــراءات 
بهــا  القيــام  يمكنــك 
لمســاعدة الطفــل على 
الوصــول إلــى أقصــى 
ــًا  ــه وفق طــول ممكــن ل

الوراثيــة: لجيناتــه 
إلــى  الذهــاب   *
مبكــراً،  الفــراش 

ــل. ــاة الطف ــن حي ــى م ــنوات الـــ 10 األول ــال الس ــوم خ ــن الن ــاعة م ــن 10 و12 س ــا بي ــى م ــول عل والحص
* تقديــم مــا يكفــي مــن البروتيــن والكالســيوم والحديــد وفيتاميــن »أ« و«د« للطفــل، ويتوفــر ذلــك 

فــي األســماك والبيــض والحليــب واألجبــان إلــى جانــب مصــادر أخــرى.
* ممارســة نشــاط بدنــي يســاعد علــى زيــادة الطــول، وخاصــة: الســباحة، وكــرة الســلة، ونــط الحبــل، 

والعقلــة، وألعــاب التســلق.
* وبشكل عام، حافظ على الزيارات الدورية للطبيب لمتابعة نمو الطفل

12 معلومة ال تعرفها عن »سنوات العمر الذهبية«
ــه ينطبــق عليــه بجــدارة مســمى »الســنوات الذهبيــة«،  إن للكبــر فــي الســن مزايــا متعــددة تجعل
منهــا علــى ســبيل ميــزة بلــورة الــذكاء والتــي تتمثــل فــي القــدرة علــى اســتخدام واالســتفادة ممــا يعلمــه 

المــرء علــى مــدى ســنوات طويلــة والخبــرات التراكميــة.
وبحســب مــا ذكــره موقــع WebMD يســتمر اإلنســان فــي التحســن، حتــى إذا بلــغ مــن العمــر 65 

أو 70 عامــًا.
1- حالة رضا

تبيــن أن اإلنســان يصبــح أكثــر تقبــًا للمواقــف واألوضــاع مــع التقــدم فــي الســن، علــى األقــل خــال 
فتــرة الســتينيات. ومــن المحتمــل أيضــًا أن يكــون أكثــر ســعادة وأقــل ميــًا ألن تنتابــه حــاالت غضــب. 
لــم يكتشــف العلمــاء ســبب حــدوث تلــك الحالــة، ولكــن لديهــم بعــض النظريــات. فربمــا يتحكــم كبــار 

الســن فــي عواطفهــم بشــكل أفضــل، ويركــزون أكثــر علــى كيفيــة االســتفادة القصــوى مــن الحيــاة.
2- الشعور باأللفة مع اآلخرين

ــم  ــات مــن حياته ــة األربعيني ــدءًا مــن نهاي ــن ب ــع مشــاعر اآلخري ــًا م ــر تآلف ــار الســن أكث ــح كب يصب
عــن أي وقــت آخــر. وهــذه النظــرة الثاقبــة فــي طريقــة التفكيــر والتعامــل مــع مشــاعر اآلخريــن، يمكــن 

أن تجعــل العيــش مــع أحبائهــم أكثــر ســهولة، 
وتســاعد علــى التعايــش بشــكل أفضــل مــع 

زمــاء العمــل أيضــًا.
3- عاقة زوجية أفضل

بيــن  الزوجيــة  العاقــة  تتحســن 
األشــخاص األكبــر ســنًا. وفــي دراســة أجريــت 
وجــد  وأكثــر،   40 ســن  مــن  النســاء  علــى 
الباحثــون أن الرضــا عــن العاقــة الحميميــة 

ــن 55 و79 ســنة. ــراوح بي ــار تت ــي أعم ــر. وشــملت الدراســة زوجــات ف ــدم العم ــع تق يشــهد تحســنًا م
4- حاسة التذوق

مــع التقــدم فــي العمــر، يمكــن لألدويــة والمــرض )نــزالت البــرد وأمــراض اللثــة وغيرهــا( والحساســية 
أن تغيــر مــن حاســة الشــم والتــذوق. وهــذا يمكــن أن يؤثــر علــى النظــام الغذائــي والصحــة. وينصــح 
فــي هــذه الحالــة باالســتعانة بزيــت الزيتــون والــروز مــاري والزعتــر والثــوم والبصــل والفلفــل أو الخــردل، 

ولكــن يفضــل االبتعــاد عــن الملــح.
5- شعر األذنين والذقن

فــي الوقــت الــذي يبــدأ فيــه شــعر الــرأس باالختفــاء، يمكــن أن يظهــر الشــعر فــي أنــوف الرجــال 
ــرة فــي الذقــون، بســبب  المســنين واألذنيــن. وتاحــظ المســنات أيضــًا ظهــور بعــض شــعيرات صغي

ــات. ــرات فــي الهرمون التغي
6- ارتقاء وتألق بنمط الحياة

فــي الســتينيات مــن العمــر، يمكــن أن تتغيــر أنمــاط النــوم ليصبــح النــوم واالســتيقاظ مبكــرًا أمــرًا 
ــادًا بشــكل يومــي. وأظهــرت إحــدى الدراســات أنــه علــى الرغــم مــن أن األشــخاص الذيــن تزيــد  معت
أعمارهــم عــن 65 عامــًا يميلــون إلــى االســتيقاظ أثنــاء الليــل، فــإن معظمهــم أكــدوا أنهــم ينامــون 
ــاء  ــى االرتق ــر عل ــاح الباك ــي الصب ــتيقاظ ف ــرًا واالس ــوم مبك ــاعد الن ــًا. ويس ــد لي ــكل جي ــام وبش بانتظ

ــاة بنشــاط. ــق والحي والتأل
7- وداعا للصداع النصفي

ــا  ــذي ربم ــي ال ــي الصــداع النصف ــر، يختف ــن العم ــى الســبعينيات م بمجــرد أن يصــل اإلنســان إل
ــة مــن حياتــه. إن 10% فقــط مــن النســاء و5% مــن الرجــال فــوق ســن 70 ســنة ال  الزمــه لســنوات طويل

ــون مــن الصــداع النصفــي. ــون يعان يزال
8- التقاعد المتأخر أفضل

ــة  ــة ثاني ــه مهن ــن لدي ــم يك ــا ل ــان، م ــة اإلنس ــيء لصح ــل ش ــر أفض ــد المبك ــون التقاع ــا ال يك ربم
ــي  ــون بجــد ف ــن يعمل ــر« أن األشــخاص الذي ــول العم ــوان »مشــروع ط ــة. ووجــدت دراســة بعن ممتع
وظيفــة يســتمتعون بهــا يعيشــون أطــول فتــرة ممكنــة. وتتكامــل منظومــة الرغبــة فــي العيــش ألطــول 

ــن. ــاء حميمي ــد وأصدق ــد بوجــود زواج جي ــة بحــال جي ــرة ممكن فت
9- »فوبيا« الكسور

ينتــاب كبــار الســن بعــض حــاالت الخــوف والقلــق مــن كســور العظــام. ولكــن مــن المرجــح أن يتعثــر 
اإلنســان إذا كان خائفــًا مــن الســقوط. وكشــفت الدراســات العلميــة أن حوالــي ثلــث البالغيــن فــوق ســن 
65 ســنة لديهــم الخــوف مــن الســقوط وكســر عظامهــم، وتفيــد الدراســة بــأن المخــاوف طبيعيــة ألن 

الســقوط هــو الســبب الرئيســي لإلصابــات بيــن كبــار الســن.
10- الثقة بالنفس

يــزداد شــعور الثقــة بالنفــس مــع التقــدم فــي العمــر، وتظهــر الدراســات أن الثقــة بالنفــس تــزداد 
إذا اقترنــت بالثــروة أو التعليــم أو الصحــة الجيــدة أو االســتمرار فــي الوظيفــة. ولكــن تشــهد معــدالت 
الثقــة بالنفــس بعــض االنخفــاض بعــد مــرور 60 ســنة، بخاصــة عنــد بــدء التعــرض لمشــكات صحيــة، 
وبشــكل متزامــن مــع بــدء البحــث عــن إحســاس جديــد بالغــرض مــن الحيــاة بعــد التقاعــد. ولكــن مــع 
زيــادة العمــر االفتراضــي، وأســلوب الحيــاة الصحــي، وتوافــر العمــل حتــى ســن أكبــر، ربمــا تشــهد هــذه 

الماحظــات تغييــرات مســتقبًا.
11- توتر أقل

أفــاد تقريــر صــادر عــن جمعيــة علــم النفــس األميركيــة أن كبــار الســن يعانــون مــن ضغــوط وتوتــرات 
أقــل مــن نظرائهــم األصغــر ســنًا. وهــذا ال يعنــي أنهــم ال يصابــون بالتوتــر فمازالــت تصادفهــم مشــاكل 
صحيــة أو ماديــة. ولكــن، تقــول جمعيــة علــم النفــس األميركيــة إن 9 مــن 10 مــن كبــار الســن يتمتعــون 

بتوتــر وضغــوط أقــل فــي حياتهــم.
12- قصر القامة »قليًا«

كلمــا طــال عمــر اإلنســان، كلمــا زادت جاذبيتــه لــألرض ثقــًا، حيــث تتقــارب المســافات بيــن فقــرات 
العمــود الفقــري. وبالتالــي يصبــح كبــار الســن أقصــر قليــًا كلمــا تقــدم بهــم العمــر.
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