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اآلسيوي يرفض طلب ذوب آهن بتغيير ملعب كربالء الدولي
قــرر االتحــاد اآلســيوي 
رفــض  القــدم،  لكــرة 
آهــن  ذوب  نــادي  طلــب 
مباراتــه  بنقــل  االيرانــي 
الســعودي  النصــر  امــام 
ــرة مــن  ــة االخي ــي الجول ف
بــدوري  المجموعــات  دور 

آســيا. ابطــال 
آهــن  ذوب  وتقــدم 
بطلــب بنقــل مباراتــه امــام 
النصــر مــن ملعــب كربــاء 

الدولــي الــى ملعــب آخــر علــى خلفيــة االحــداث التــي شــهدتها مبــاراة الفريــق االيرانــي امــام الــزوراء العراقــي 
فــي الجولــة قبــل االخيــرة مــن دور المجموعــات.

ــه وعــدم  ــي برفــض طلب ــق االيران ــغ الفري ــاء، حيــث أبل ــي الثاث ــراره النهائ واصــدر االتحــاد اآلســيوي ق
ــاراة التــي ســتقام علــى ملعــب كربــاء الدولــي فــي الـــ21 مــن آيار/مايــس الجــاري. تغييــر ملعــب المب

واختــار ذوب آهــن، كربــاء مســرحًا لمواجهتــه امــام النصــر الســعودي، بعدمــا قــرر االخيــر اقامــة مبــاراة 
ــوز  ــا بف ــث انتهــت حينه ــارات، حي ــي االم ــادي النصــر ف ــوم بن ــى اســتاد آل مكت ــن عل ــن الفريقي الذهــاب بي

ــي 2-3. ــق االيران الفري

الليجا تكرم ميسي باعتباره الهداف التاريخي للبطولة
احتفلــت رابطــة الــدوري اإلســباني لكــرة القــدم »الليجــا« مســاء الثاثــاء، بمــرور 90 عامًــا علــى انطــاق 
البطولــة، وقامــت بتكريــم أبــرز نجــوم المســابقة عبــر تاريخهــا الــذي بــدأ بمبــاراة جمعــت بيــن إســبانيول، 

وريــال يونيــون.
الرابطــة  وقامــت 
الــذي  الحفــل،  خــال 
حضــره رئيــس المجلــس 
فــي  للرياضــة  األعلــى 
خوســيه  ماريــا  إســبانيا، 
األنديــة،  بتكريــم  رينــدا، 
واإلدارييــن  والاعبيــن، 
وفرضــوا  تألقــوا  الذيــن 
الليجــا  فــي  أســماءهم 
طــوال الـ 90 ســنة الماضية.
ــه  ــال في ــذي ن ــل، ال ــن الحف ــن ع ــرز الغائبي ــو أب ــل ميســي، نجــم برشــلونة، ه ــي ليوني كان األرجنتين
ــية  ــات المؤسس ــر العاق ــور، مدي ــو ام ــلم جويرم ــث تس ــا؛ حي ــي لليج ــداف التاريخ ــاره اله ــم باعتب التكري

ــلونة. ــد برش ــن قائ ــداًل م ــم ب ــي، كأس التكري ــادي الكتالون ــي الن ــة ف والرياضي
وقــال امــور: »نشــعر برضــا كبيــر ألننــا نســتطيع االســتمتاع بــه فــي كل يــوم. إنــه الاعــب األعظــم فــي 

التاريــخ وهــو يدلــل علــى هــذا فــي كل يــوم«.
ــا منحــت  ــخ الليجــا، فيم ــي تاري ــا لانتصــارات ف ــن تحقيًق ــر الاعبي ــزة أكث ــا جائ ــى ميســي أيضً وتلق
ــو. ــو خينت ــد الســابق، باك ــال مدري ــات بالمســابقة لاعــب ري ــي المباري ــن مشــاركة ف ــر الاعبي ــزة أكث جائ

مدافعا توتنهام على طاولة يوفنتوس
يوفنتــوس،  أبــدى 
مدافعــي  بضــم  اهتمامــه 
توتنهــام، توبــي ألديرفيلــد، 
وكيــران تريبييــر، فــي ظــل 
مســاعي بطــل الكالتشــيو 
دفاعــه،  خــط  لتدعيــم 
االنتقــاالت  فتــرة  خــال 

المقبلــة. الصيفيــة 
موقــع  ونشــر 
ميركاتــو«  »كالتشــيو 
اإليطالــي، تقريــرًا يُفيــد 

بــأنَّ توتنهــام أجــرى بالفعــل اتصــاالت مــع البلجيكــي ألديرفيلــد، مــن أجــل إقناعــه باللعــب لليوفــي، فــي ظــل 
بخدماتــه. الفــوز  مــن  يونايتــد  مانشســتر  اقتــراب 

وينتهــي عقــد ألديرفيلــد، مــع توتنهــام فــي صيــف 2020، إال أنَّــه يملــك شــرًطا جزائيًــا بقيمــة 30 مليــون 
يــورو، وهــو رقــم فــي المتنــاول بالنســبة ليوفنتــوس.

ــد التقريــر، أنَّ فابيــو باراتيتســي، المديــر الرياضــي ليوفنتــوس مهتــم للغايــة بضــم ألديرفيلــد؛ حيــث  وأكَّ
ــع المنتخــب  ــج، أو م ــي البريميرلي ــرة ســواء ف ــرة الكبي ــار أصحــاب الخب ــن الكب ــة المدافعي ــي خان ــه ف يضع

البلجيكــي.
ــران  ــزي كي ــي اإلنجلي ــه الدول ــدت لزميل ــا امت ــد، وإنَّم ــد ألديرفيل ــوس، عن ــاعي يوفنت ــف مس ــم تق ول

ــج. ــي البريميرلي ــب ف ــراء الجن ــم ظه ــن أه ــدًا م ــر واح ــذي يعتب ــن، وال ــر األيم ــر الظهي تريبيي
ووفًقــا للتقاريــر، فــإنَّ يوفنتــوس لــم يتخــذ أي خطــوات رســمية تجــاه التعاقــد مــع الاعبيــن، لكــن فــي 
حالــة رحيــل الظهيــر البرتغالــي جــواو كانســيلو فــي الصيــف، ســيتجه مســؤولو البيانكونيــري مباشــرة تجــاه 

التعاقــد مــع تريبييــر، الــذي يرغــب فــي ضمــه نابولــي، أيضًــا.

كوري يُهدي وريورز التقدم على بليزرز بدوري السلة األمريكي
ــوز  ــورز للف ــدن ســتيت وري ــود جول ــة، وأحــرز 36 نقطــة ليق ــات الثاثي ــي الرمي ــوري ف ــق ســتيفن ك تأل
)116-94( علــى بورتانــد تريــل بليــزرز، فــي المبــاراة 
كــرة  بــدوري  الغربــي  القســم  لنهائــي  االفتتاحيــة 

الســلة األمريكــي للمحترفيــن.
وبــات وريــورز، حامــل اللقــب، يتقــدم )1-0( علــى 
ــى أســاس  ــي تحســم عل ــي السلســلة الت ــزرز ف بلي

األفضــل فــي 7 مباريــات.
وتقــام المبــاراة الثانيــة أيضًــا فــي ملعــب جولــدن 

ســتيت، المصنــف األول، اليــوم الخميــس.
وســاهم كاي طومســون أيضًــا بتســجيل 26 
نقطــة ليحقــق وريــورز، فــوزه الثانــي علــى التوالــي، رغــم غيــاب نجمــه العمــاق كيفــن دورانــت؛ بســبب 

ــي الســاق. ــة ف إصاب
ــيطرته  ــورز، س ــرض وري ــة، ليف ــات ثاثي ــون 3 رمي ــاف طومس ــة، وأض ــات ثاثي ــوري، 9 رمي ــجل ك وس

ــارق. ــي تقليــص الف ــزرز ف ــاراة كلمــا نجــح بلي ــى المب ــة عل التام
كان جولدن ستيت تفوق )4-1(، و)4-0( على تريل بليزرز في مواجهات األدوار اإلقصائية بـ2016 ، و2017.

وتصــدر داميــان ليــارد، قائمــة مســجلي النقــاط فــي بليــزرز، بـــ19 نقطــة، بينمــا أضــاف زميلــه ســي جيــه 
مكولــوم 17 نقطــة.

وظهــرت الجاهزيــة البدنيــة لوريــورز؛ حيــث حصــل علــى راحــة لـــ 3 أيــام، بعــد حســم سلســلة الــدور قبــل 
النهائــي بعــد المبــاراة السادســة أمــام هيوســتون روكتــس.

رسميا.. االتحاد االيراني يتعاقد مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس
أكــد رئيــس االتحــاد 
القــدم،  لكــرة  االيرانــي 
التــي  التقاريــر  صحــة 
المــدرب  بــان  تفيــد 
"مــارك  البلجيكــي 
ســيتولى  فيلموتــس" 
تدريــب منتخبنــا الوطنــي 
خلفــا للبرتغالــي كارلــوس 

. ش و كيــر
مهــدي  وأوضــح 
أن  تصريــح،  فــي  تــاج 

ــرة  ــات الك ــى امكاني ــد ولاطــاع عل ــرام العق ــاء، الب ــران فجــر أمــس االربع ــا( وصــل طه ــس )50 عام فيلموت
. نيــة ا ير ال ا

يشــار الــى أن فيلموتــس لــم يــدرب اي فريــق حتــى االن بعــد االنفصــال عــن منتخــب ســاحل العــاج. 
كمــا أنــه قــاد منتخــب بلجيــكا فــي كأس امــم اوروبــا 2016.

وســبق لفيلموتــس تدريــب  أنديــة "ســنت ترويدينــس" وســتاندارد ليــج البلجيكــي وشــالكة االلمانــي 
وبــوردو الفرنســي.

اليوم.. إسدال الستار على الدوري الممتاز
ــار  ــي اط ــك ف ــس، وذل ــوم الخمي ــدم الي ــرة الق ــاز لك ــدوري الممت ــخة الـــ 18 لل ــتارعن النس ــدل الس يس

الجولــة الثاثيــن واالخيــرة مــن المســابقة.
ينحصــر لقــب الــدوري الممتــاز لموســم 2018 -2019  بيــن نــادي برســبوليس طهــران برصيــد 58 نقطــة 
نــادي ســباهان  ومطــارده 
ــث  ــان 55 نقطــة، حي اصفه
التعــادل  االول  يكفــي 
لاحتفــاظ باللقــب، فيمــا 
يتعيــن علــى الثانــي الفــوز 
برســبوليس،  وخســارة 
بافضليــة  بطــا  ليتــوج 

االهــداف.
ــي برســبوليس  وياق
خــارج قواعــده اليــوم نــادي 
جــم"  جنوبــي  "بــارس 
ــوة دفاعــا عــن ســمعته  ــه ســيلعب بق ــن ان ــه اعل ــر أن ــة دوري ابطــال آســيا، غي ــد أمــل حجــز بطاق ــذي فق ال

الكرويــة.
ــدوري  ــط ل ــتان" الهاب ــتقال خوزس ــبيا، "اس ــهلة نس ــاراة س ــي مب ــباهان ف ــه س ــة يواج ــة ثاني ــن جه م

الدرجــة االولــى، حيــث يمنــي النفــس بتعثــر برســبوليس ليظفــر باللقــب.

بطولة روما.. فرصة ديوكوفيتش للتفوق 
على فيدرر ونادال

ــي  ــى ف ــرة األول ــور للم ــش، للظه ــاك ديوكوفيت ــادال، ونوف ــل ن ــدرر، ورافايي ــه في ــي، روجي يســتعد الثاث
مــن  العــام  هــذا  نســخة 
لألســاتذة،  رومــا  بطولــة 
مــن خــال مباريــات الــدور 

الثانــي.
ويبــدأ فيــدرر مبارياتــه 
علــى الملعــب الرئيســي 
بمواجهــة البرتغالــي جــواو 
يتبعــه  ثــم  ومــن  ســوزا، 
نــادال بمواجهــة الفرنســي 
فيمــا  شــاردي،  جيرمــي 
ديوكوفيتــش  يصطــدم 

المســائية. الفتــرة  فــي  بالكنــدي دينيــس شــابوفالوف، 
ــى  ــت عل ــي أت ــا، والت ــابقة بينهم ــدة الس ــة الوحي ــي المواجه ــوزا ف ــى س ــدرر عل ــب في ــبق وأن تغل وس

ــام 2014. ــة هالــه ع ــي بطول الماعــب العشــبية ف
ولــم يتــوج فيــدرر بلقــب رومــا مــن قبــل، واكتفــى بالوصــول للمبــاراة النهائيــة 4 مــرات، وحقــق فــي تلــك 

البطولــة طــوال مســيرته 32 انتصــارًا وتعــرض لـــ16 هزيمــة.
وعــاد النجــم السويســري للمشــاركة فــي موســم الماعــب الترابيــة مــن جديــد بعــد غيــاب 3 ســنوات، 
ــد  ــى ي ــع النهائــي عل ــد، قبــل أن يــودع مــن رب ــة مدري مــن خــال المشــاركة األســبوع الماضــي فــي بطول

النمســاوي دومينيــك ثيــم.
ويتطلــع البرتغالــي ســوزا، لتحقيــق االنتصــار الخامــس فــي مســيرته االحترافيــة علــى الماعــب 

الترابيــة، علــى أحــد المصنفيــن العشــر األوائــل عالميًــا.
ويبــدأ نــادال، حملتــه للتتويــج بلقبــه التاســع فــي رومــا متســلحًا بتفوقــه فــي المواجهــات المباشــرة علــى 

شــاردي )2-0(، إال أنــه لــم يواجهــه منــذ عاميــن.
وال يــزال نــادال يبحــث عــن التتويــج بلقبــه األول فــي 2019، بعدمــا وصــل لنصــف النهائــي بآخــر 3 بطــوالت 
علــى التوالــي بمونــت كارلــو، وبرشــلونة، ومدريــد، ولــم يســبق وأن ودع رافــا بطولــة رومــا قبــل ربــع النهائــي 

منــذ 2008.
أمــا ديوكوفيتــش، فســبق وأن تغلــب علــى شــابوفالوف فــي المواجهــة الوحيــدة الســابقة بينهمــا، والتــي 

أتــت فــي بطولــة أســتراليا المفتوحــة فــي يناير/كانــون ثــان الماضــي.
ــوج  ــن ت ــر م ــادال القياســي كأكث ــم ن ــة رق ــي معادل ــا األســبوع الماضــي، ف ــف أول عالميً ونجــح المصن

ــد. ــة مدري ــب بطول ــج بلق ــا، بالتتوي ــع 33 لقبً ــخ بواق ــي التاري ببطــوالت األســاتذة ف
ــا  ــوج بلقــب روم ــه ســبق وت ــم القياســي، خاصــة وأن ــراد بالرق ــو، فرصــة هــذا األســبوع لانف ــك دي ويمل
ــا باأللقــاب الكبــرى فــي  4 مــرات مــن قبــل، وإن نجــح فــي ذلــك فســيعادل فيــدرر كأكثــر الاعبيــن تتويجً

ــا. التاريــخ بواقــع 54 لقبً
وضمــن مباريــات الــدور الثانــي أيضًــا، يظهــر األرجنتينــي خــوان مارتــن ديــل بوتــرو، والــذي ودع بطولــة 
مدريــد األســبوع الماضــي مــن الــدور الثانــي بالخســارة أمــام الســلو دجيــري، وســيصطدم بالبلجيكــي ديفيــد 

جوفين.
ويشــارك ديــل بوتــرو فــي ثالــث بطولــة لــه هــذا الموســم، بعــد تعافيــه مــن اإلصابــة فــي الركبــة اليمنــى 

والتــي عانــي منهــا فــي أكتوبر/تشــرين أول الماضــي.
ويتفــوق جوفيــن فــي المواجهــات المباشــرة علــى األرجنتينــي )3-1(، ويقــدم البلجيكــي مســتويات طيبــة 

فــي اآلونــة األخيــرة وآخرهــا عندمــا أطــاح بســتان فافرينــكا مــن الــدور األول.
وضمــن باقــي مباريــات اليــوم، يواجــه دومينيــك ثيــم، اإلســباني فيرنانــدو فيرداســكو، ويواجــه اليابانــي 
ــه اليونانــي  ــا يواج ــن األدوار التمهيديــة، بينم ــز القــادم م ــور فريت ــي تايل ــره األمريك كــي نيشــيكوري نظي

ــة دعــوة. ــي يانيــك ســينير المشــارك ببطاق ســتيفانوس تسيتســيباس، اإليطال

كيف يواجه كبار السن حرارة الصيف؟
ينبغــي علــى كبــار الســن مواجهــة درجــات الحــرارة خــال فصــل الصيــف، بشــرب المــاء علــى نحــو 

كاف وتنــاول الطعــام الصحــي الطــازج والحمايــة مــن أشــعة الشــمس.
وقالــت عضــوة بالجمعيــة األلمانيــة لمســاعدة كبــار الســن كريســتينا سوفينســكي إن فصــل 
ــة شــرب الســوائل نظــرا لتراجــع  ــار الســن بســبب قل ــى كب ــد يشــكل خطــورة شــديدة عل ــف ق الصي
الشــعور بالعطــش مــع التقــدم فــي العمــر، وحــذرت مــن العامــات األولــى لنقــص الســوائل التــي تبــرز 

فــي الصــداع وضعــف 
والتشــوش  التركيــز 

الذهنــي.
وأوضحــت خبيــرة 
األلمانيــة  التغذيــة 
شتاخلشــايد  تيريــزا 
أنــه ينبغــي علــى كبــار 
ــر  الســن شــرب 1.5 لت
مــن المــاء علــى األقــل 
يوميــا، مشــيرة إلــى أن 
يمكــن  الكميــة  هــذه 

أن تزيــد بعــض الشــيء فــي الصيــف وأنهــا تختلــف أيضــا باختــاف النشــاط البدنــي.
وكشــفت الخبيــرة حــاالت ال يجــوز فيهــا شــرب المــاء بكثــرة، مثــل تلفيــات الكلــى وقصــور القلــب 
فيمــا نصحــت كبــار الســن بشــرب المــاء وفقــا لخطــة موضوعــة وليــس بنــاء علــى الشــعور بالعطــش، 
وقالــت "علــى ســبيل المثــال يمكــن مــلء كميــة المــاء المناســبة فــي الصبــاح ووضعهــا فــي مــكان مرئــي 

وملحــوظ أو االلتــزام بشــرب كــوب مــن المــاء مــع كل وجبــة".
وأشــارت طبيبــة األســرة األلمانيــة إنجريــد دينشــل إلــى أن المــاء يعــد المشــروب األفضــل لحصــول 
الجســم علــى الســوائل الازمــة لعملياتــه الوظيفيــة، ويمكــن إضافــة بعــض النكهــات أو العصيــر للمــاء 
ــون نســبة  ــى أن تك ــل عل ــال أو الزنجبي ــاع أو شــرائح البرتق ــل النعن ــل مث ــرء بالمل ــى ال يشــعر الم حت
العصيــر إلــى المــاء الثلــث إلــى الثلثيــن، حتــى يســتعيد الجســم اإللكتروليــت الــذي فقــده مــع العــرق.
وحــذرت دينشــل كبــار الســن مــن الخــروج صباحــا أو آخــر النهــار دون حمايــة مــن الشــمس، وقالــت 
ــة SPF ال يقــل عــن 30 إلــى  ــه ينبغــي اســتعمال كريــم واٍق مــن أشــعة الشــمس ذي مُعامــل حماي إن

جانــب غطــاء الــرأس.
يعتبــر الطعــام الصحــي األنســب لفصــل الصيــف وينبغــي اإلكثــار مــن الخضــراوات والفواكــه التــي 
تمــد الجســم بالفيتامينــات والمعــادن المهمــة مــع مراعــاة تنــاول الخضــراوات والفواكــه طازجــة وبســرعة، 
قبــل أن تفســد لتجنــب المشــاكل الصحيــة مثــل اإلســهال الــذي يمثــل مشــكلة كبيــرة لكبــار الســن فــي 

الصيــف بصفــة خاصــة.
وأشــارت سوفينســكي إلــى أن الصيــف لــه جوانــب إيجابيــة وأن ضــوء الشــمس يعالــج االكتئــاب 

علــى ســبيل المثــال وأشــعتها تســاعد الجســم فــي إنتــاج فيتاميــن D المهــم لصحــة العظــام.  

ال تغفل عن تناول السلطة مع الوجبات الرئيسية
ــات تختلــف حســب توليفــة  ــواع مختلفــة مــن المغذي ــى أن يمكــن لطبــق الســلطة أن يحتــوي عل
ــواع مــن البروتيــن  ــة أن ــذور والزيــت المســتخدم فــي إعــداده. ويمكــن إضاف الخضــروات والحبــوب والب
ســواء عــن طريــق الجبــن أو المكســرات أو شــرائح الدجــاج للحصــول علــى صحــن رئيســي. إليــك أهــم 

القيــم الغذائيــة فــي الســلطة:
وفقــًا لدراســة أجريــت فــي جامعــة لويزيانــات بمشــاركة 17500 شــخص، تبيــن أن مــن يأكلــون 

الســلطة بانتظــام لديهــم مغذيــات أكثــر فــي الــدم مقارنــة بمــن ال يحبــون أكل الســلطة.
وأظهــرت الدراســة أن محبــي الســلطة لديهــم نســبة أعلــى مــن فيتاميــن "ســي" وحمــض الفوليــك 
)فيتاميــن ب9(، وبيتاكاروتيــن الــذي يتحــوّل إلــى فيتاميــن "أ"، إضافــة إلــى فيتاميــن "إي" والليكوبيــن. 

وهــي توليفــة مــن المغذيــات توفرهــا خضــروات الســلطة بشــكل أساســي.
فــإذا أضفــت خضــروات ورقيــة )مثــل الخــس والســبانخ( إلــى الســلطة ســتقوم بتعزيــز هــذه المغذيــات 
وزيــادة مقدارهــا وتنوعهــا إلــى جانــب إضافــة مزيــد مــن األليــاف التــي تمنــع اإلمســاك، وتحســن الهضــم.

لكــن ينبغــي الحــرص عــن إضافــة صلصــات الســلطة، ألنهــا تكــون غنيــة بالدهــون. ويُنصــح عــادة 
بإضافــة زيــت الزيتــون والليمــون )الحامــض( والجبــن والمكســرات بــداًل مــن الصلصــات الجاهــزة.

ــة صلصــة  ــد إضاف ــن عن ــادن، لك ــات والمع ــة بالفيتامين ــة الســعرات غني ــا قليل ــاز الصلطــة بأنه وتمت
ــة إلــى الطبــق، وهنــاك صلصــات تحتــوي علــى ســعرات  الســيزر مثــًا تضيــف 140 ســعرة حراريــة كامل

ــق. ــي الطب ــي ف ــر تضاعــف عــدد الســعرات اإلجمال أكث

األفوكادو بديل صحي يعّزز اإلحساس بالشبع
ــل  ــوكادو كبدي ــاول األف ــا وتن ــدة اســتبدال الكربوهيــدرات أو حصــة منه اقترحــت نتائــج دراســة جدي
صحــي يعــزّز اإلحســاس بالشــبع. ويحتــوي األفــوكادو علــى توليفــة رائعــة مــن الدهــون واألليــاف 

ــادن أخــرى. ــات ومع ــب فيتامين ــى جان ــة إل الصحي
وأظهــرت الدراســة 
نُشــرت  التــي 
دوريــة  فــي  نتائجهــا 
أن  "نيوتريشــن" 
التــي  الوجبــات 
علــى  تحتــوي 
تقلــل  األفــوكادو 
بالجــوع  اإلحســاس 
خــال الســاعات الـــ 6 

للوجبــة. التاليــة 
فريــق  وأجــرى 
البحــث مــن معهــد إلينــوي للتكنولوجيــا بشــيكاغو تجربــة شــارك فيهــا 31 شــخصًا، ُطلــب منهــم تنــاول 
وجبــات اإلفطــار والغــداء والعشــاء، وتضمنــت بعــض الوجبــات حبــة أفــوكادو كاملــة، وبعضهــا نصــف حبــة 
ــوكادو. ــن األف ــة م ــات أي كمي ــض الوجب ــن بع ــم تتضم ــا ل ــدرات. بينم ــة الكربوهي ــل حص ــل تقلي مقاب
وأظهــرت النتائــج أن دهــون األفــوكادو يمكــن أن تكــون بديــًا صحيــًا للكربوهيــدرات لتحقيــق 
الشــبع وتوفيــر الطاقــة، وفــي الوقــت نفســه خفــض اإلحســاس بالجــوع والــذي يــؤدي إلــى زيــادة حجــم 

الوجبــات وعــدم الســيطرة علــى الــوزن.
وتحتــوي حبــة األفــوكادو الواحــدة علــى 7 غرامــات مــن األليــاف الازمــة لتســهيل اإلخــراج،  و15 غرامــًا 
مــن الدهــون الصحيــة، و13 بالمائــة مــن احتياجــات الجســم اليوميــة مــن البوتاســيوم، و16 بالمائــة مــن 
احتياجــات الجســم مــن فيتاميــن "ســي"، و15 بالمائــة مــن فيتاميــن "ب6"، و7 بالمائــة مــن المغنيســيوم، 

إلــى جانــب نســب أقــل مــن الزنــك والحديــد وفيتاميــن "أ" والكالســيوم.

فوائد حليب الصويا
قالــت خبيــرة التغذيــة األلمانيــة إمكــه ريــزه إن حليــب الصويــا يتمتــع بفوائــد صحيــة جمّــة ويمثــل 
بديــا جيــدا للذيــن يعانــون مــن عــدم تحمــل الاكتــوز )ســكر الحليــب(، فهــو غنــي بالكالســيوم 

والمغنيســيوم والبوتاســيوم والحديــد والزنــك.
ــة باســم  ــة المعروف ــات الثانوي ــات النب ــى مركب ــا يشــتمل عل ــب الصوي ــى أن حلي ــزه إل وأشــارت ري
"فافونويــد"، والتــي تعمــل علــى تقويــة جهــاز المناعــة مــن ناحيــة وتحســين القــدرات المعرفيــة مــن 

ناحيــة أخــرى.
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