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ذهبية وفضية لمنتخبنا ببطولة آسيا اللعاب القوى
االيرانــي  تقلــد 
احســان حــدادي الميداليــة 
رمــي  فــي  الذهبيــة 
النســخة  فــي  القــرص 
آســيا  لبطولــة   23 الـــ 
الجاريــة  القــوى  اللعــاب 
القطريــة  العاصمــة  فــي 

. حــة و لد ا
حــدادي  وحقــق 
جــرت  التــي  بالمســابقة 
مســاء االحــد رقمــا اســيويا 

ســنتيمترا.  95 و  متــرا   65 قــدره  جديــدا 
وهذه هي المرة السادسة التي يفوز فيها حدادي ببطولة آسيا بمنافسات رمي القرص.

كما نال االيراني االخر »بهنام شيري« الميدالية الفضية بتسجيله مسافة 60 مترا و 89 سنتيمترا.

زوران يستدعي عطيف لموقعة االستقالل بدوري األبطال
قــرر الكرواتــي زوران ماميتــش، المديــر الفنــي لنــادي الهــال الســعودي، ضــم متوســط الميــدان العائــد 

مــن اإلصابــة، عبــداهلل عطيــف، لقائمــة الفريــق التــي ســتواجه ضيفــه االســتقال اإليرانــي.
فريــق  ويســتضيف 
الهــال، نظيــره اســتقال 
اليــوم  اإليرانــي،  طهــران 
اســتاد  علــى  الثاثــاء، 
محمــد بــن زايــد بنــادي 
الجولــة  فــي  الجزيــرة، 
الرابعــة للمجموعــة الثالثة 

آســيا. أبطــال  بــدوري 
العبــه  زوران،  وضــم 
إلــى  عطيــف،  اهلل  عبــد 
القائمــة المغــادرة للعاصمــة 
اإلماراتيــة أبوظبــي، وســتكون مشــاركته بيــد المديــر الفنــي، الــذي لــم يشــركه فــي نهائــي البطولــة العربيــة 

أمــام النجــم الســاحلي.
وأصبــح عطيــف جاهــزًا للمشــاركة، ويحــاول المــدرب بالتعــاون مــع الجهــاز الطبــي، إشــراكه لعــدة دقائــق 
فــي المبــاراة القادمــة، ولقــاء كأس الملــك أمــام التعــاون، ليكــون بأعلــى جاهزيــة للقــاء األهــم أمــام التعــاون 

فــي الــدوري يــوم 29 أبريــل / نيســان الجــاري.
وغــاب عطيــف عــن الهــال ألكثــر مــن شــهرين بداعــي اإلصابــة، حيــث افتقــده الفريــق خــال مباريــات 

مهمــة.
وقــررت اإلدارة، تأجيــل مغــادرة الفريــق إلــى أبوظبــي، ليكــون صبــاح أمــس اإلثنيــن، لتجنــب اإلرهــاق، 
بعــد أن رأى الاعبــون بالتشــاور مــع المــدرب أفضليــة تأجيــل الرحلــة، للحصــول علــى قســط مــن الراحــة 

فــي الريــاض.
وكان الفريــق قــد أدى مرانــه الرئيســي يــوم األحــد، اســتعدادًا لمواجهــة االســتقال، وســط متابعــة مــن 
ــد اهلل  نائــب الرئيــس فهــد الراشــد، والرئيــس التنفيــذي المهنــدس طــارق التويجــري، واألميــن العــام عب

الجربــوع.
وطبــق الفريــق تدريبــات فنيــة وتكتيكيــة متنوعــة، وفــرض الجهــاز الفنــي منــاورة علــى كافــة الملعــب، 

وشــرح زوران عــددًا مــن الجمــل الفنيــة التــي يريــد تطبيقهــا.
ــات بالكــرة وذلــك ضمــن برنامجــه  ــو تدريب ــات، فيمــا أجــرى كاريل وشــارك عطيــف بجــزء مــن التدريب

ــرة مســاء غــدٍ فــي أبوظبــي. ــة األخي ــه التدريبي ــي، وســيجري الفريــق حصت التأهيل
علــى الجانــب اآلخــر، أقــام محمــد الشــلهوب، قائــد الهــال، مســاء أمــس، مأدبــة عشــاء لاعبــي الفريــق، 

إلخــراج الاعبيــن مــن الضغوطــات الكبيــرة التــي عانــوا منهــا فــي الفتــرة األخيــرة.

العب ايراني في ألعاب الشطرنج الدولية يتصدر قائمة الالعبين
الاعــب  تصــدر 
وممثــل  االيرانــي 
االســامية  الجمهوريــة 
ألعــاب  فــي  االيرانيــة 
الصيــن الدولية للشــطرنج 
قائمــة  ايدنــي«  بويــا   «
المشــاركين  الاعبيــن 
فــي هــذه األلعــاب التــي 

بيكــن. تســتضيفها 
مهــر  وكالــة  وأفــادت 
ــة  ــدورة الثاني ــاء أن ال لألنب

مــن األلعــاب الدوليــة للشــطرنج التــي انطلقــت قبــل اســبوع وتســتمر حتــى 26 مــن أبريــل الجــاري شــهدت 
تقــدم الاعــب االيرانــي » بويــا أيدنــي« علــى منافســيه بقــارق ضئيــل ليكــون صاحــب الحــظ األوفــر للفــوز 

بالبطولــة الدوليــة.
ويشــارك فــي هــذه األلعــاب ممثلــون عــن 11 دولــة فــي العــام وتقــدر الجوائــز المعــدة لهــذه البطولــة بـــ 

ــف دالر أمريكــي. 57 أل
كمــا يشــارك حكــم دولــي مــن إيــران فــي هــذه البطولــة وهــو الســيد ســامان آرمنــد حيــث يقــوم بالحكــم 

فــي الخــط األول لهــذه االلعاب.
مبابي: سأتابع ريال مدريد إلعجابي بزيدان..

باريس سان جيرمان يمزق شباك موناكو في احتفالية اللقب
زيــن باريــس ســان جيرمــان تتويجــه رســميا بلقــب الــدوري الفرنســي بالفــوز علــى ضيفــه موناكــو 1-3 

يــوم األحــد، علــى ملعــب حديقــة األمــراء ضمــن منافســات الجولــة 33 مــن المســابقة.
يديــن العمــاق الباريســي بهــذا االنتصــار لنجمــه الشــاب كيليــان مبابــي الــذي ســجل ثاثيــة بالدقائــق 

15 و38 و55 بينمــا أحــرز ألكســندر جولوفيــن الهــدف الوحيــد للضيــوف بالدقيقــة 80.
رفــع بطــل الــدوري رصيــده إلــى 84 نقطــة فــي الصــدارة، بينمــا تجمــد رصيــد موناكــو عنــد 32 نقطــة فــي 

المركــز الســادس عشــر ليبقــى فــي منطقــة الخطــر واألنديــة المهــددة بالهبــوط.
مــن جانبــه أبــدى كيليــان مبابــي، نجــم باريــس ســان جيرمــان، ســعادته بالثاثيــة التــي قــاد بهــا فريقــه 

للفــوز علــى موناكــو )3-1(، األحــد، فــي الــدوري الفرنســي.
ــا، ليشــعل الصــراع مــع ليونيــل  ــة إلــى 30 هدف ورفــع الدولــي الفرنســي رصيــده فــي المســابقة المحلي
ميســي، نجــم برشــلونة، علــى جائــزة الحــذاء الذهبــي، حيــث يتصــدر »البرغــوث« هدافــي الليجــا بـــ33 هدفا.
وفــي هــذا الصــدد، قــال مبابــي لمحطــة »كانــال بلــس« الفرنســية: »أنــا ســعيد للغايــة، فالموســم لــم 

ينتــه بعــد، لــذا أتطلــع لتســجيل المزيــد مــن األهــداف«.
وأضــاف المهاجــم الواعــد: »كنــا بحاجــة شــديدة للفــوز بلقــب الــدوري، أكثــر مــن أي شــيء آخــر، 
لتعويــض التعثــر فــي الفتــرات األخيــرة، كمــا أن االنتصــار علــى موناكــو إعــداد جيــد لنــا، قبــل مواجهــة ريــن 

ــكأس«. ــي ال ــي نهائ ف

فريقنا يحصد 5 ميداليات متنوعة في الدوري 
العالمي للكاراتيه

حصــد منتخبنــا الوطنــي للرجــال والســيدات ميداليــة ذهبيــة واحــدة واخــرى فضيــة 
و 3 برونزيــات فــي منافســات الــدوري العالمــي للكاراتيــه التــي اختتمــت مســاء االحــد 

فــي المغــرب.
وتقلــد الذهبيــة اليــران ســجاد كنــج زادة بعــد فــوزه فــي المبــاراة النهائيــة علــى التركي 

ارســان يامــان اوغلــو فــي وزن 84 كغــم.
فيمــا نــال الميداليــة الفضيــة علــي اصغــر اســيابري اثــر خســارته فــي المبــاراة النهائيــة 

امــام االوكرانــي ستانســياف هورنــا بنتيجــة 8-9 .
واحرز البرونزية كل من طراوت خاكسار وحميدة عباس على وصالح اباذري.

ــد انطلقــت  ــام 2019 ق ــه '1' للع ــدوري العالمــي للكاراتي ــة مــن ال ــة الثالث وكانــت المرحل
منافســاتها يــوم الجمعــة وانتهــت يــوم االحــد بمشــاركة 661 العبــا والعبــة مــن 78 دولــة.

ــه  ــي للكاراتي ــاد العالم ــب االتح ــي ترتي ــة ف ــاط عالي ــذه المســابقات بنق وتحظــي ه
ــو 2020. ــاد طوكي ــى اولمبي ــل ال ــة التاه ــى بطاق للحصــول عل

سيلتيكس يبلغ نصف نهائي الشرق 
بدوري السلة األمريكي

تأهــل بوســطن ســيلتيكس، إلــى الــدور قبــل النهائــي للقســم الشــرقي فــي األدوار 
اإلقصائيــة بــدوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن بعــد ســحق إنديايــا بيســرز )0-4( 

فــي السلســلة التــي تُحســم علــى أســاس األفضــل فــي 7 مباريــات.
نتصــر  ا و
-110( ســيلتيكس 
المواجهــة  فــي   )106
األحــد،  الرابعــة 
مــن  الفائــز  لينتظــر 
باكــس  ميلووكــي 
وديترويــت بيســتونز. 
ويتقــدم باكــس )0-3(.

ولــم يتوقــع أكثــر 
مــن  المتفائليــن 
جماهيــر ســيلتيكس، 

ســريعا. بيســرز  ضــد  السلســلة  فريقهــم  ينهــي  أن 
وتغلب سيلتيكس )99-91( في المواجهة الثانية، و)104-96( في الثالثة.

وظلــت األمــور متكافئــة األحــد، إلــى أن تقــدم ســيلتيكس بفــارق 11 نقطــة قبــل 
دقيقتيــن، و49 ثانيــة مــن النهايــة.

ولجــأ بيســرز الرتــكاب العديــد مــن األخطــاء فــي محاولــة إليقــاف الوقــت، لكــن أداء 
ســيلتيكس فــي الرميــات الحــرة أنهــى آمالــه فــي أي انتفاضــة ممكنــة إذ ســجل العبــو 

الفريــق الضيــف 27 مــن 34 رميــة حــرة.
وقلــص بيســرز الفــارق فــي النهايــة بفضــل 3 رميــات ثاثيــة متتاليــة لكــن ذلــك لــم 

يكــن كافيــا.

ديوكوفيتش يحافظ على صدارة 
التصنيف العالمي

حافــظ الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش، علــى صــدارة التصنيــف العالمــي الصــادر صبــاح امــس اإلثنيــن، 
والــذي شــهد تغييــرا واحــدًا فــي المراكــز العشــرة األولــى.

ــد  ــر الوحي وكان التغيي
العشــرة  المراكــز  فــي 
تراجــع  هــو  األولــى، 
اليابانــي كــي نيشــيكوري 
الســابع،  المركــز  إلــى 
وتقــدم الجنــوب أفريقــي، 
إلــى  أندرســون  كيفيــن 
المركــز الســادس، وذلــك 
نيشــيكوري  فشــل  بعــد 
فــي الدفــاع عــن وصولــه 
بطولــة  نهائــي  إلــى 

الماضــي. العــام  كارلــو  مونتــي 
وتقــدم فابيــو فونينــي 6 مراكــز، ليحتــل التصنيــف الـــ 12 عالميًــا، مســتفيدًا مــن تتويجــه بلقــب مونتــي 

كارلــو لألســاتذة.
وفيما يلي قائمة المصنفين العشر األوائل عالميًا:

1- نوفاك ديوكوفيتش: 11160 نقطة.
2- رافائيل نادال: 8085 نقطة.

3- ألكسندر زفيريف: 5770 نقطة.
4- روجر فيدرر: 5590 نقطة.

5- دومينيك ثيم: 4675 نقطة.
6- كيفين أندرسون: 4115 نقطة.
7- كي نيشيكوري: 3690 نقطة.

8- ستيفانوس تسيتسيباس: 3240 نقطة.
9- خوان مارتن ديل بوترو: 3225 نقطة.

10- جون إيسنر: 3085 نقطة

9 أضرار لتناول الطعام في ساعات متأخرة
تنــاول الطعــام فــي وقــت متأخــر مــن الليــل لــه العديــد مــن اآلثــار الجانبيــة مــن بينهــا زيــادة الــوزن 
ــات  ــاول الوجب ــي تن ــة الشــديدة ف ــاح الرغب ــح جم ــك كب ــذا الســبب يجــب علي وتســوس األســنان، له

الخفيفــة ليــًا.
االمتنــاع عــن دخــول المطبــخ ليــا يكــون فــي معظــم المنــازل مســتبعدا، لذلــك مــن الســهل علــى 

الكثيريــن فــي هــذا الوقــت تنــاول المثلجــات أو البســكويت.
وحســب خبيــرة التغذيــة بونــي تــوب ديكــس، مــن مؤسســة موقــع "باتــر ذان دايتنغ.كــوم" ومؤلفــة 
ــه" فــإن الليــل يعتبــر أكثــر األوقــات شــيوعًا لتنــاول الوجبــات الخفيفــة، فــي  كتــاب "اقــرأه قبــل أن تأكل

حيــن أنــه يجــب أن يكــون الوقــت الــذي نتنــاول فيــه أقــل قــدر ممكــن مــن الطعــام.
ــدر قليــل مــن الطعــام خــال اإلفطــار أو الغــداء  ــاول ق ــوم فــي تن ولكــن معظــم النــاس يقضــون الي

ــل ليــا. ــاول عشــاء ثقي ــا بتن ــرة، ولكنهــم يكللونه ــرة مــا بعــد الظهي ــة فــي فت ــة خفيف ــون وجب ويأكل
ــا ألن  ــك إم ــب الشــمس، وذل ــد مغي ــام بع ــن الطع ــدة م ــة جي ــاول كمي ــا يحتاجــون لتن البعــض من
ــا، أو ألنهــم  جــدول أعمالهــم يكــون مشــغوال جــدا ممــا يجعــل تناولهــم للعشــاء فــي وقــت مبكــر صعب

ــوم. ــدم مســتقرا خــال الي ــى مســتوى الســكر بال يحتاجــون ألن يحافظــوا عل
ــار الســلبية لتنــاول الوجبــات الخفيفــة فــي وقــت متأخــر مــن  ــم اكتشــف عــددا مــن اآلث لكــن العل
ــة "ريــدرز دايجســت" األميركيــة، للكاتبــة أليســا شــاف. الليــل، وذلــك وفقــا للتقريــر الــذي نشــرته مجل

تعرف على اآلثار السلبية:
1-تخزين المزيد من الدهون

فــي دراســة أجريــت علــى 31 شــخصا بالغــا يعانــون مــن الــوزن الزائــد والســمنة، وجــد الباحثــون أن 
أولئــك الذيــن يتناولــون العشــاء فــي وقــت متأخــر مــن الليــل لديهــم مؤشــر كتلــة جســم أعلــى ودهــون 

أكثــر فــي الجســم، مقارنــة بأولئــك الذيــن يتناولــون هــذه الوجبــة فــي وقــت مبكــر.
وقــد دعمــت هــذه الدراســة -التــي ُقدمــت فــي االجتمــاع الســنوي لجمعيــة الغــدد الصماء-ســنوات 
مــن البحــوث التــي أجريــت علــى الحيوانــات التــي تبيــن أن تنــاول الطعــام فــي ســاعات متأخــرة مــن 

الليــل يــؤدي إلــى تخزيــن الدهــون فــي الجســم.
2-اإلصابة بحرقة المعدة

تنــاول الطعــام المتبــل أو الدســم فــي وقــت متأخــر يســبب حرقــة فــي المعــدة، وهــو شــعور مؤلــم 
ــا بطعــم مــر أو حمضــي فــي الفــم. وتنتــج حرقــة المعــدة عــن تســرب حمــض  ــا أحيان يكــون مصحوب

المعــدة إلــى المــريء.
ويمكــن لشــخص مــن أصــل خمســة أن تتطــور لديــه هــذه الحالــة لتصبــح أكثــر خطــورة ليصــاب بـــ 
"االرتجــاع المعــدي المريئــي" الــذي يمكــن أن يــؤدي بمــرور الوقــت إلــى اإلصابــة بمجموعــة متنوعــة 

مــن المشــاكل الصحيــة المحتملــة الخطيــرة.
فــي  التمرينــات  فســيولوجيا  فــي  المتخصصــة  فيليســيا ســتولر،  التغذيــة  أخصائيــة  وحســب 
نيوجيرســي ومؤلفــة كتــاب "العيــش النحيــل فــي جينــات الدهــون" فإنــه يجــب علــى الشــخص الــذي 
يعانــي مــن عســر الهضــم الحمضــي أو االرتجــاع المعــدي المريئــي تجنــب تنــاول الطعــام قبــل وقــت 
قريــب مــن موعــد الخلــود إلــى النــوم، مضيفــة أن تنــاول طعــام يســبب الغــازات كمــا أن تنــاول الطعــام 

ــق شــعورا بعــدم الراحــة. بســرعة يمكــن أن يبقــى فــي المعــدة ويخل
3-ارتفاع ضغط الدم

وفقــا لدراســة مقدمــة فــي الجمعيــة األوروبيــة ألمــراض القلــب، فــإن تنــاول الطعــام فــي وقــت متأخــر 
مــن الليــل يمكــن أن يزيــد مــن ارتفــاع ضغــط الــدم، خاصــة بالنســبة ألولئــك الذيــن يعانــون بالفعــل 

مــن ارتفــاع ضغــط الــدم.
وقــد تابــع الباحثــون الحالــة الصحيــة لســبعمئة شــخص يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم ووجــدوا أن 
الذيــن تناولــوا الطعــام قبــل ســاعتين مــن النــوم كان ضغــط دمهــم مرتفعــا طــوال الليــل مقارنــة بأولئــك 

الذيــن لــم يتناولــوا شــيئا قبــل النــوم.
وأشــار الباحثــون إلــى أن تنــاول الطعــام فــي وقــت متأخــر مــن الليــل يزيــد مــن ضغــط الــدم أكثــر 
مــن اتبــاع نظــام غذائــي غنــي بالملــح، نظــرا ألن الصوديــوم هــو أكثــر عنصــر يثيــر القلــق عندمــا يتعلــق 
ــام فــي وقــت متأخــر يبقــى الجســم فــي  ــاول الشــخص الطع ــدم. وعندمــا يتن ــاع ضغــط ال األمــر بارتف
حالــة تأهــب، ممــا ينتــج عنــه إفــراز المزيــد مــن هرمونــات التوتــر مثــل األدريناليــن، وهــو مــا يزيــد مــن 

ضغــط الــدم.
4-صعوبات في النوم

النــوم غيــر المريــح والمتقطــع مــن بيــن اآلثــار الجانبيــة المزعجــة لتنــاول الطعــام فــي وقــت متأخــر 
مــن الليــل. فالطعــام الــذي يحتــوي علــى الكافييــن علــى غــرار القهــوة والشــوكوالتة الســوداء قــد يزيــد 
انتباهــك، فــي حيــن أن الوجبــات الخفيفــة الغنيــة بالســكريات أو الدهــون تزيــد نشــاطك فــي الوقــت 
ــد تكــون  ــإن معاناتهــم ق ــي المعــدة، ف ــة ف ــون مــن حرق ــن يعان ــا بالنســبة للذي المخصــص للراحــة. أم

مضاعفــة ممــا يجعــل نومهــم أكثــر صعوبــة ويضعــف تركيزهــم خــال اليــوم الموالــي.
5-تحكم عاطفتك في رغبتك باألكل

أوردت خبيــرة التغذيــة بونــي تــوب ديكــس أن تنــاول الطعــام فــي وقــت متأخــر مــن الليــل قــد يحــول 
األكل مــن حاجــة بيولوجيــة إلــى ردة فعــل عاطفيــة، فنحــن ال نهتــم عــادة بــأكل األطعمــة الصحيــة فــي 

وقــت متأخــر مــن الليــل بقــدر مــا نشــتهي الحلويــات، خاصــة فــي نهايــة يــوم مرهــق.
ومــن المعــروف أن التعــود علــى التحليــة إثــر وجبــة العشــاء ســيجعلك غيــر قــادر علــى االســتغناء 
ــوب ديكــس  ــة ت ــرة التغذي ــذا تنصــح خبي ــوم، له ــل الن ــة مــن الكعــك أو بعــض المثلجــات قب عــن قطع
بمحــاول تعويــض األطعمــة الغنيــة بالســكريات بطعــام صحــي علــى غــرار وعــاء مــن حبــوب اإلفطــار 

مــع حليــب اللــوز.
6-التعود على األكل بشراهة مستمرة

الكثيــرون يفضلــون خــال مشــاهدة برامجهــم المفضلــة علــى نتفليكــس تنــاول رقائــق البطاطــا أو 
ــة  ــارات صحي ــة تــوب ديكــس باســتبدال هــذه األطعمــة بخي ــرة التغذي البســكويت. ولكــن تنصــح خبي

أكثــر علــى غــرار شــرائح التفــاح والزبــادي والفواكــه.
7-تشويه جمال ابتسامتك

أشــارت الكاتبــة إلــى أن تنــاول وجبــة خفيفــة فــي وقــت متأخــر مــن الليــل بعــد االنتهــاء مــن تنظيــف 
الفــم واألســنان، مــن شــأنه أن يقــوض كل جهــودك.

ــه  ــرار الفواك ــى غ ــة، عل ــة اللزج ــبب أكل األطعم ــنان، يتس ــب األس ــة لط ــة األميريكي ــا للجمعي ووفق
ــة باألســنان. ــرة طويل ــا تلتصــق بســهولة ولفت ــرا ألنه ــف األســنان، نظ ــي تل ــات، ف ــة أو الحلوي المجفف

ــى  ــوم، فاحــرص عل ــل الن ــف قب ــب المجف ــري أو الزبي ــوت الب ــن الت ــة م ــت حفن ــي، إذا تناول وبالتال
أن تنظــف أســنانك بعنايــة بخيــط األســنان وتنظيــف أســنانك بالفرشــاة ومعجــون يحتــوي علــى 

الفلورايــد.
8-اإلخال بنظام ساعتك البيولوجية

قالــت كوردياليــس مســورا كاســاجو المتحدثــة باســم أكاديميــة التغذيــة وعلــم التغذيــة فــي 
ــا  ــوم واالســتيقاظ" وهــو م ــات الن ــا أوق ــي علين ــة تمل ــة داخلي ــا ســاعة بيولوجي ــا جميع ــا "لدين كاليفورني

يعــرف بإيقــاع الســاعة البيولوجيــة.
لذلــك، عندمــا تجبــر جســمك علــى الهضــم، بينمــا يشــير نظامــه الداخلــي إلــى وقــت الراحــة، فإنــك 
بهــذه الطريقــة تعطــل ســير عمــل جســمك الطبيعــي. وأثنــاء ســاعات الليــل، يطلــق الجســم هرمــون 
ــذا  ــراز ه ــد إف ــام بع ــاول الطع ــدون أن تن ــاء يعتق ــن "العلم ــوم، ولك ــى الن ــزه عل ــذي يحف ــن، ال المياتوني

الهرمــون، يمكــن أن يكــون مربــكا لجســمك، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة الــوزن".
9-زيادة الوزن

نقلــت الكاتبــة عــن فيليســيا ســتولر أننــا إذا بدأنــا فــي تنــاول الوجبــات الخفيفــة، فلــن يكــون هنــاك 
حــدود لكميــة األكل التــي قــد نتناولهــا. وأضافــت "زيــادة الــوزن أو فقدانــه يرتبــط بإجمالــي عــدد الســعرات 
الحراريــة التــي نســتهلكها يوميــا. فــي المقابــل، بإمكانــك األكل بالســاعات األولــى مــن الليــل، لكــن عليك 
أن تكــون متأكــدا مــن أنــك ســتتوقف عــن األكل فــي وقــت معيــن، ألن فــي ذلــك طريقــة جيــدة إلخبــار 

جســمك بــأن عمليــة الهضــم ســتتوقف لهــذا اليــوم".

الثاثاء 17 شعبان، 1440 هـ ق  3 ارديبهشت 1398 هـ ش،  23 نيسان 2019م العدد )10111( السنة التاسعة والثاثون


