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 الرياضةففي كل مكان تجد من يمارس ،ن من الناس في هذه األيام باكتشاف فوائد الحركة يلماليا بدأ  

قدرة على  من اآلخرين ممتلئون بالحياة، فهم أكثر جميعهم حيث تبين أن الناس النشيطين، بشتى أنواعها

حيويين ة، ونراهم النفسية، وهم أيضا يمتلكون أجساماً ممشوق الصحية أو االحتمال ، ومقاومة لألمراض

 .مشاكل اليوميةلليمتلكون الطاقة الكبيرة التي تمكنهم من العمل واحتمال أكبر  ،بالرغم من تقدمهم في السن

الصحي نتج مباشرة عن نقص في من التوعك أن قسماً  القليل منها إالالطبية  األبحاثلقد أظهرت و

يتغير تغيرا العناية بالصحة ، بدأ نمط الحياة ، و الرياضةممارسة النشاط البدني ، وبعد إدراك أهمية 

 ،اآلنعابرة ، إذ أصبحنا نعرف  طفرةللحركة والرياضة السائدة هذه األيام ليس  الحماس، فأصبح  ملحوظا

إنما لمدى الحياة هو الحل األمثل " لشهر أو سنة " أن المحافظة على النشاط الدائم ليس المستقبل،  جيليا 
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  همية الحركة،تعرفه بأرسالة إليه كتب أ؛قلة الحركةبدينا نتيجة الخمول وأصبح  صديقكعلمت أن  :الموضوع          
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