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عالمات ومخاطر نقص الماء وفيتامين 
)د( في جسمك

كل النصائــح باتبــاع نمــط حيــاة صحــي فــي كفــة، والنصيحــة بإبقــاء الجســم رطبــا دائمــا 
بشــرب المــاء فــي كفــة أخــرى، فالمــاء هــو أحــد أساســيات البقــاء علــى قيــد الحيــاة، "ألن كل 
خليــة فــي الجســم تحتــاج إليــه لتعمــل بشــكل صحيــح، وألهميتــه للتخلــص مــن الســموم 

التــي نتنفســها ونتناولهــا كل يــوم".
هــذا مــا يقولــه دكتــور زاك بــوش، المتخصــص فــي الغــدد الصمــاء. وبمــا أن اإلنســان 
ــى النســاء أن  ــام، فيجــب عل ــة مــن الطع ــه المائي ــي 20% مــن احتياجات ــى حوال يحصــل عل
يشــربن حوالــي 9 أكــواب، فــي مقابــل أن يشــرب الرجــال 12.5 كوبــا مــن المــاء يوميــا، 

ــة. ــم التغذي ــة وعل ــة التغذي بحســب أكاديمي
والشــيء نفســه ينطبــق علــى فيتاميــن )د( أو "فيتاميــن الشــمس المشــرقة"، وهــو 
مجموعــة هرمونــات تأتــي مــن تنــاول أطعمــة معينــة أو مــن التعــرض للشــمس. ويلعــب 
العديــد مــن األدوار فــي الحفــاظ علــى صحــة جيــدة، ويمكــن أن يتســبب نقصــه فــي اإلصابــة 

ببعــض األمــراض الخطيــرة. وفقــا لشــبكة الصحــة الهرمونيــة.
لــذا مــن المهــم التعــرف علــى تأثيــر نقــص هذيــن العنصريــن علــى أجســامنا، وال ســيما 

خــال الحجــر الصحي.
*تأثيرات الجفاف على جسمك

قــد يؤثــر الجفــاف علــى دماغــك بخفــض الحالــة المزاجيــة واألداء المعرفــي، فقــد 
ــب  ــي تتطل ــام الت ــى المه ــر عل ــاف فقــط، تكفــي للتأثي ــة "أن نســبة 2% جف كشــفت مراجع
ــد  ــف ق ــاف الخفي ــى الجف ــه "حت ــرت أن ــبقتها دراســة، أظه ــرة"، وس ــارات الذاك ــاه ومه االنتب

يُحــدث اضطرابــات فــي المــزاج".
كذلــك "يُخفــض الجفــاف مــن مســتويات معــادن مثــل البوتاســيوم والصوديــوم تســاعد 
فــي نقــل اإلشــارات الكهربائيــة بيــن الخايــا، ممــا قــد يســبب نوبــات ارتعــاش العضــات 
طبقــا  الــاإرادي". 
لموقــع مايــو كلينيــك.
زاك  د.  يقــول 
"الُكلــى  إن  بــوش 
قــادرة علــى نقــل مــا 
يصــل إلــى 55 غالونــا 
ــا،  مــن الســوائل يومي
المرشــح  وهــي 
لدمــك  الرئيســي 
ودون  الســموم،  مــن 
ال  كافيــة  ســوائل 
يمكنهــا القيــام بهــذه المهمــة". وفــي هــذه الحــال تُرســل خايــاك إشــارة إلــى منطقــة فــي 
الدمــاغ تُطلــق هرمــون )ADH( المضــاد إلدرار البــول، والــذي يجعــل البــول أقــل كميــة وأكثــر 

وتركيــزا. قتامــة 
فــإذا كنــت تعانــي مــن الجفــاف باســتمرار علــى مــدى فتــرات طويلــة مــن الزمــن "فهــذا 

يعرضــك لخطــر اإلصابــة بأمــراض الُكلــى". بحســب المؤسســة الوطنيــة للكلــى.
أيضــا، يحتــاج جســمك إلــى الســوائل لتكويــن الــدم، وينخفــض حجــم الــدم بانخفــاض 
مســتويات الســوائل. تقــول جولــي ستيفانســكي اختصاصيــة التغذيــة، إننــا "نحتــاج إلــى 
ــن أن  ــث يمك ــب"، حي ــدم المناس ــط ال ــى ضغ ــاظ عل ــم للحف ــل الجس ــة داخ ــوائل كافي س
يــؤدي الجفــاف إلــى انخفــاض ضغــط الــدم ومــن ثــم إلــى اإلعيــاء أو اإلغمــاء. بــل قــد 
يتســبب فــي جعــل القلــب "ال يســتطيع ضــخ كميــة كافيــة مــن الــدم حــول الجســم، ممــا قــد 

يــؤدي إلــى فشــل األعضــاء"، بحســب مكتبــة الطــب الوطنيــة األميركيــة.
ــاء ضــروري لصحــة  ــح، فالم ــل بشــكل صحي ــب كاف لتعم ــاؤك لترطي ــاج أمع ــا تحت كم
األمعــاء ولحركــة الفضــات داخــل الجهــاز الهضمــي. تقــول ستيفانســكي "دون تنــاول 
الســوائل بانتظــام، يمكــن أن تكــون حركــة األمعــاء صعبــة"، كمــا يمكــن أن يــؤدي الجفــاف 

ــاء. ــة الغشــاء المخاطــي لألمع ــف بطان ــى تل إل
ــاز المناعــة، حيــث تعمــل كحاجــز  ــر عضــو فــي جه ــا عــن بشــرتك التــي تُعــد "أكب أم
ضــد الجراثيــم" بحســب ستيفانســكي، فــإن تنــاول ســوائل أقــل يمكــن أن يســبب تشــقق 

الشــفاه وجفــاف الجلــد ويجلــب األمــراض.
كمــا يــؤدي نقــص المــاء لخفــض إنتــاج اللعــاب وتراكــم البكتيريــا علــى اللســان 

واألســنان واللثــة، ممــا يــؤدي إلــى مشــاكل صحيــة عديــدة فــي الفــم.
أجسامنا وفيتامين )د(

يوجــد فيتاميــن )د( بشــكل طبيعــي فــي الجبــن والحليــب وعصيــر البرتقــال والحبــوب 
ولحــم البقــر والكبــد وصفــار البيــض واألســماك الدهنيــة، بحســب وزارة الزراعــة األميركيــة. 

ويؤثــر نقصــه علــى الجســم بالكامــل، مــن جهــاز المناعــة إلــى البشــرة.
فقــد أظهــر بحــث نُشــر مطلــع 2020، أن"فيتاميــن )د( يُقلــل العــدوى الفيروســية مــن خــال 
تعزيــز االســتجابة المناعيــة للجســم"، لذلــك لوحــظ أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقصــه 

كثيــرا مــا يصابــون بالســعال ونــزالت البــرد. بحســب كليــة هارفــارد للصحــة العامــة.
ــيوم،  ــاص الكالس ــى امتص ــار عل ــع األعم ــي جمي ــم ف ــن )د( الجس ــاعد فيتامي ــا يس كم
ويتســبب نقصــه فــي ليــن العظــام فــي الصغــر، وهشاشــة العظــام مــع التقــدم فــي العمــر.
أيضــا الحــظ الباحثــون أن نقــص فيتاميــن )د( مرتبــط بانخفــاض كتلــة العضــات، 
ممــا قــد يســبب الســقوط والكســور فــي الكبــر. وفقــا لبحــث أوضــح أنــه "ليــس شــرطا أن 
تضمــن لــك المكمــات المُصنعــة مــن فيتاميــن )د( عضــات أقــوى، فبعــض الرياضييــن 

ــا، دون البعــض اآلخــر". يســتفيدون منه
كمــا أكــدت األبحــاث أن األشــخاص المصابيــن بالتهــاب المفاصــل الروماتويــدي يعانــون 
ــا  ــة والبيولوجي ــوم الطبيعي ــة العل ــي مجل ــة ف ــن، بحســب مراجع مــن نقــص هــذا الفيتامي

والطــب.
وقــد يؤثــر نقــص فيتاميــن )د( فــي صحــة بشــرتك أيضــا، حيــث يتســبب فــي التهــاب 

الجلــد التحسســي والصدفيــة، ويفاقــم مــن أعــراض حــب الشــباب الشــديد.
فطبقــا لدراســة، لوحــظ أن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص فيتاميــن )د( وكانــوا 
ــاول مكمــل فيتاميــن )د( بمعــدل 1000  مصابيــن بحــب الشــباب "أظهــروا تحســنا بعــد تن
وحــدة يوميــا لمــدة شــهرين". فــي الوقــت الــذي أظهــر تحليــل "أن انخفــاض مســتويات 
فيتاميــن )د( فــي األشــخاص المصابيــن بحــب الشــباب قــد زاد مــن حجــم الغــدد 

الدهنيــة فــي الجلــد".
وبحســب د. فيشــال شــاه، مــن مركــز ثريفــا الطبــي فــي لنــدن، فــإن "نقــص فيتاميــن 
)د( يســبب الشــعور بالتعــب وتأخــر التئــام الجــروح واالكتئــاب، وأمــراض القلــب والربــو عنــد 

األطفــال، وبعــض أنــواع الســرطان".
أيضــا يرتبــط فيتاميــن )د( بصحــة الدمــاغ خاصــة فــي وقــت مبكــر مــن الحيــاة، بحســب 
دراســة، كمــا يســاعد فــي تنظيــم عمــل األمعــاء، وفقــا لبحــث نُشــر فــي مجلــة األبحــاث 

فــي العلــوم الطبيــة.
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دوري ابطال آسيا: برسبوليس يتاهل للدور 
ثمن النهائي بفوز عريض على الشارقة

حقــق برســبوليس فــوزا عريضــا علــى الشــارقة اإلماراتــي فــي دوري أبطــال آســيا، بنتيجــة 4-0 مســاء 
الخميــس، ضمــن الجولــة األخيــرة للمجموعــة الثالثــة، علــى ملعــب جاســم بــن حمــد بنــادي الســد فــي قطــر.

برســبوليس  ورفــع 
 10 الــى  الفــوز  بهــذا  رصيــده 
ثمــن  إلــى  وتأهــل  نقــاط 
النهائــي متصــدرا المجموعــة، 
الســعودي  التعــاون  برفقــة 
 9 برصيــد  الوصافــة  صاحــب 
رصيــد  تجمــد  فيمــا  نقــاط 

نقــاط.  7 عنــد  الشــارقة 
برســبوليس  ســيطر 
علــى مجريــات المبــاراة فــي 
غالبيــة اوقاتهــا وقــدم عرضــا 
باربعــة  توّجــه  ممتــازا 

اهــداف نظيفــة توالــى علــى تســجيلها  شــجاع خليــل زادة )2( وعيســى آل كثيــر )41( ووحيــد أميــري )44( ومهــدي 
عبــدي )91( والافــت ان االهــداف الثاثــة االولــى جــاءت مــن ضربــات راســية والرابــع مــن تمريــرة راســية.

وفــي المبــاراة االخــرى مــن الجولــة االخيــرة حقــق التعــاون فــوزا مفاجئــا علــى الدحيــل القطــري 1-0  ليرفــع 
رصيــده الــى 9 نقــاط متاهــا مــع برســبوليس الــى الــدور ثمــن النهائــي.

وحل الدحيل في المركز الثالث برصيد 9 نقاط اال ان المواجهات المباشرة مع التعاون كانت لمصلحة االخير.
وجاء الشارقة في المركز الرابع واالخير برصيد 7 نقاط.

وضمــن منافســات المجموعــة الرابعــة حقــق ســباهان اصفهــان فــوزا معنويــا علــى الســد القطــري 1-2 
كمــا فــاز العيــن االماراتــي علــى النصــر الســعودي 0-1.

وتصــدر النصــر المجموعــة برصيــد 11 نقطــة يليــه الســد برصيــد 9 نقــاط ومــن ثــم ســباهان بـــ 7 نقــاط 
واخيــرا العيــن بـــ 5 نقــاط.

وتاهــل االهلــي الســعودي واســتقال طهــران مــن المجموعــة االولــى وباختاكــور وشــباب االهلــي دبــي مــن 
المجموعــة الثانيــة وبرســبوليس والتعــاون مــن المجموعــة الثالثــة والنصــر والســد مــن المجموعــة الرابعــة.

وســتجري مباريــات الــدور ثمــن النهائــي كالتالــي: »االهلــي السعودي-شــباب االهلــي دبي« و«اســتقال 
طهران-باختاكــور االوزبكــي« يــوم الســبت و«برســبوليس –الســد القطــري« و«النصــر الســعودي-التعاون 

الســعودي« يــوم االحــد.

توتنهام يتأهل إداريًا لمواجهة تشيلسي 
في كأس الرابطة

أعلــن نــادي توتنهــام، اليــوم الجمعــة، تأهلــه بشــكل رســمي إلــى الــدور الرابــع فــي كأس رابطــة 
اإلنجليزيــة. المحترفيــن 

وأبــرز الموقــع الرســمي لتوتنهــام، البيــان الصــادر مــن االتحــاد اإلنجليــزي، بشــأن تأهــل الســبيرز علــى 
حســاب ليتــون أورينــت.

وقــال البيــان »وفًقــا لقواعــد الــكأس، تأهــل توتنهــام إلــى الــدور الرابــع، وســيلعب اآلن مــع 
ــاء  ــوم الثاث تشيلســي ي

ســبتمبر/أيلول«.  29
يمكــن  »ال  وأضــاف 
لعــب مبــاراة توتنهــام ضــد 
ليتــون أورينــت فــي الــدور 
الثالــث، والتــي كان مقــررًا 
لهــا الثاثــاء 22 مــن الشــهر 
إصابــة  بســبب  الجــاري، 
عــدد مــن العبــي منافــس 

ــا«. ــبيرز بكورون س
االتحــاد  »قــرر  وتابــع 
اإلنجليــزي تأهــل توتنهــام، 

ألن ليتــون أورينــت لــم يتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتــه إداريًــا لخــوض المبــاراة«.
وأتــم »يرســل الجميــع فــي توتنهــام أطيــب تمنياتــه إلــى ليتــون أورينــت، مــن أجــل صحــة الاعبيــن 

والموظفيــن وعائاتهــم وجميــع المتضرريــن فــي هــذا الوقــت«.
ــادي بحاجــة  ــال إن الن ــة لمالــك أورينــت، نايجــل ترافيــس، الــذي ق ولعــل مــا حــدث يمثــل لطمــة قوي

ــرى. ــاز الكب ــزي الممت ــدوري اإلنجلي ــة ال ــاراة ضــد أحــد أندي ــة التــي تصاحــب اســتضافة مب للدفعــة المالي
ــا أضــاف 1.5 مليــون جنيــه إســترليني إلــى  ــاء »فيــروس كورون ــاراة الثاث وقــال ترافيــس بعــد إلغــاء مب
خســائرنا، وكانــت هــذه المبــاراة ســتدر حوالــي 150 ألــف جنيــه إســترليني لتقليــل هــذه الخســائر، ولذلــك 

فهــي لطمــة قويــة«.

رقم قياسي جديد يمنح بايرن التفوق 
على عمالقة أوروبا

أمضــى بايــرن ميونــخ فــي طريــق انتصاراتــه المتتاليــة بالفــوز علــى إشــبيلية )2-1(، أمــس الخميــس، 
ليتــوج بطــًا لــكأس الســوبر األوروبــي.

 وأبــرز الموقــع الرســمي للنــادي البافــاري نجــاح بايــرن فــي تحقيــق رقــم قياســي جديــد بفــوزه للمبــاراة 
فــي  التوالــي  علــى  الـــ23 

البطــوالت. مختلــف 
إلــى  الموقــع   وأشــار 
تفــوق بايــرن علــى كافــة 
فــرق الدوريــات األوروبيــة 
الـــ5 الكبــرى، إذ لم يســبقه 
هــذا  تحقيــق  فــي  أحــد 

اإلنجــاز مــن قبــل.
اللقــب  هــذا  ويعــد   
هــو الرابــع للبايــرن تحــت 
األلمانــي  المــدرب  قيــادة 
الــذي بــات  هانــز فليــك، 

اإلحصائيــات. فــي  المتخصصــة  الشــبكات  أفــادت  حســبما  مبــاراة،   9.5 كل  لقبًــا  يحقــق 

تحديد موقف ديباال وموراتا من موقعة روما
كشــف تقريــر صحفــي، موقــف ثنائــي يوفنتــوس، باولــو ديبــاال وألفــارو موراتــا، مــن اللحــاق بالمبــاراة 

المقبلــة ضــد رومــا، المحــدد لهــا األحــد المقبــل، فــي الجولــة الثانيــة مــن الــدوري اإليطالــي.
ــي ليوفنتــوس »يمكــن أن  ــر الفن ــو المدي ــا بيرل ــو ســبورت«، أن أندري ــا ديلل ــة »الجازيت وذكــرت صحيف
ــيكون بإمكانــه  ــث س ــم« حي يبتس
وديبــاال  موراتــا  الثنائــي  اســتدعاء 

ــا. ــاراة روم ــة مب لقائم
لــن  ذلــك،  مــع  أنــه  وأضافــت 
أو  موراتــا  بإشــراك  بيرلــو  يقــوم 
ديبــاال مــن الدقيقــة األولــى، لكنــه 
البــدالء.  مقاعــد  علــى  ســيبقيهما 
يذكــر أن موراتــا وديبــاال شــاركا 
فــي  الجماعيــة  التدريبــات  فــي 

األخيريــن. اليوميــن 
اإلصابــة،  مــن  ديبــاال  وتعافــى 
بينمــا أعلــن يوفنتــوس تعاقــده رســميًا مــع موراتــا، الثاثــاء الماضــي، لمــدة موســم علــى ســبيل اإلعــارة 

مقابــل 10 ماييــن يــورو، مــع أحقيــة الشــراء فــي نهايــة الموســم مقابــل 45 مليــون يــورو.

إصابة إبراهيموفيتش بفيروس كورونا
ــا المســتجد،  ــروس كورون ــدم بفي ــرة الق ــان لك ــداف مي ــش ه ــان إبراهيموفيت ــب الســويدي زالت أصي

ــي الخميــس. ــادي اإليطال ــر الن ــا ذك بحســب م
وكتــب النــادي اللومبــاردي »يعلــن ميــان ان نتائــج المســحة التــي خضــع لهــا زالتــان إبراهيموفيتــش 
جــاءت إيجابيــة قبــل مبــاراة اليــوم بيــن ميــان وبــودو غليمــت« النروجــي فــي الــدور التمهيــدي الثالــث مــن 

الــدوري األوروبــي.
تابــع »أبلغنــا الســلطات الصحيــة المختصــة، ووُضــع الاعــب فــورا فــي حجــر صحــي.. كل المســحات 
أجريــت  التــي  اإلضافيــة 
جــاءت  الفريــق  علــى 

. » ســلبية
»إيبــرا«  وســجل 
التاســعة  ســيبلغ  الــذي 
االســبوع  والثاثيــن 
المقبــل ثاثــة أهــداف فــي 
الموســم،  هــذا  مباراتــي 
بينهــا ثنائيــة مــع انطــاق 
االيطالــي  الــدوري 
االســبوع  بولونيــا  ضــد 

. ضــي لما ا
وكان العب ميان البرازيلي ليو دوارتي قد جاءت نتيجة مسحته ايجابية ايضا االربعاء.

ولــن يغيــب زالتــان فقــط عــن مبــاراة الخميــس فــي الــدوري االوروبــي، بــل عــن الملحــق بحــال تأهــل 
فريقــه ومواجهتيــن مقبلتيــن فــي الــدوري ضــد كروتونــي وسبيتســيا.

ويتوقــع ان يعــود بعــد الوقفــة الدوليــة لخــوض دربــي ميــان ضــد انتــر فــي 17 تشــرين 
االول/اكتوبــر.

وعــاد عمــاق الهجــوم الــى ميــان بعقــد لســتة اشــهر بعــد تركــه لــوس أنجليــس غاالكســي االميركــي، 
بصفقــة بلغــت 3.5 ماييــن يــورو )3.9 ماييــن دوالر(، مــع خيــار بقائــه موســما اضافيــا.

وفــرض العــب مانشســتر يونايتــد االنكليــزي وباريــس ســان جرمــان الفرنســي وبرشــلونة االســباني 
الســابق نفســه بقــوة، مســجا 11 هدفــا فــي 20 مبــاراة.

وتوصل الشهر الماضي إلى عقد جديد لموسم واحد ُقدّر بسبعة مايين يورو )8.3 مايين دوالر(.
وارتقــى ميــان بعــد قــدوم زالتــان مــن المركــز الحــادي عشــر الــى الســادس، قبــل ان ينهــي موســمه 

دون الخســارة فــي 12 مبــاراة.
وكان زالتــان قــد ســاهم باحــراز ميــان لقبــه االخيــر الــدوري المحلــي عــام 2011. كمــا احــرز ثاثــة 
القــاب مــع انتــر ومرتيــن مــع يوفنتــوس تــم شــطبهما بســبب فضيحــة »كالتشــوبولي« للتاعــب 

بنتائــج المباريــات.

ليكرز يهزم ناجتس ويقترب 
من النهائي

ــى  ــوز 114-108 عل ــوس أنجليــس ليكــرز للف ــودا ل ــرون جيمــس 60 نقطــة ليق ــز وليب أحــرز أنطونــي ديفي
دنفــر ناجتــس الليلــة الماضيــة، ويصبــح الفريــق علــى بعــد انتصــار واحــد مــن بلــوغ نهائــي دوري كــرة الســلة 

األمريكــي للمحترفيــن.
ويتقدم ليكرز 3-1 في السلسلة التي تحسم على أساس األفضل في سبع مباريات.

وعلــى الرغــم مــن ســجل ليكــرز الســاحق عنــد التقــدم 3-1 فــي أي سلســلة إذ لــم يخســر ســوى مــرة 
واحــدة فــي 37 مــرة ســابقة ســيكون عليــه الحــذر مــن ناجتــس وخاصــة فــي الموســم الحالــي.

وأصبــح ناجتــس أول 
فريــق فــي تاريــخ البطولــة 
يعــوض تأخــره 3-1 مرتيــن 
فــي الموســم ذاتــه عندمــا 
جــاز  يوتــا  علــى  فــاز 
ــرز  ــس كليب ــوس أنجلي ول
فــي الدوريــن الســابقين.

وأنهــى ليكــرز الربــع 
 30-37 لصالحــه  األول 
قبــل أن يعــزز الفــارق إلــى 
منتصــف  فــي  نقطــة   12

الثانــي. الربــع 
لكــن ناجتــس اســتطاع تقليــص النتيجــة إلــى 60-55 بنهايــة الشــوط األول إذ اســتفاد ليكــرز مــن 

تســجيل ديفيــز 19 نقطــة فــي هــذا الشــوط.
ونجــح ليكــرز فــي زيــادة الفــارق إلــى عشــر نقــاط فــي بدايــة الربــع الثالــث وحافــظ علــى تفوقــه إلــى أن 
ســجل ناجتــس ســت نقــاط متتاليــة ثــم أحــرز مايــكل بورتــو جونيــور رميــة ثاثيــة لتصبــح النتيجــة 84-87 

قبــل بدايــة الربــع األخيــر.
وقلــص مونتــي هاريــس الفــارق إلــى نقطــة واحــدة وأحــرز مــع جمــال مــوراي 12 نقطــة متتاليــة لتصبــح 

النتيجــة 99-96 قبــل ســت دقائــق مــن النهايــة.
ومــع ارتــكاب نيكــوال يوكيتــش خمســة أخطــاء شــخصية اعتمــد ناجتــس علــى مــوراي لقيــادة الهجــوم 

وعلــى الجانــب اآلخــر قــرر جيمــس التفــرغ لمراقبــة العــب ناجتــس.
وأحكــم جيمــس قبضتــه علــى مــوراي ليتحــول تركيــز ناجتــس إلــى هاريــس، الــذي أحــرز 12 نقطــة فــي 

المبــاراة، مــرة أخــرى.
وقلــص بــول ميلســاب النتيجــة إلــى 112-108 قبــل 27 ثانيــة مــن النهايــة غيــر أن ديفيــز أحــرز رميتيــن 

حرتيــن واســتحوذ علــى كــرة مرتــدة ليحســم ليكــرز انتصــاره الثالــث فــي السلســلة.
ــس  ــه جيم ــة وخلف ــد 34 نقط ــرز برصي ــوف ليك ــي صف ــجيا ف ــر تس ــز األكث وكان ديفي

برصيــد 26 نقطــة.
وتصــدر مــوراي قائمــة مســجلي ناجتــس برصيــد 32 نقطــة ثــم جيرامــي جرانــت ولــه 17 نقطــة فيمــا 

اكتفــى يوكيتــش بإحــراز 16 نقطــة.


