
9 طرق لتستعيد نشاطك.. بعد إجازة طويلة
بعــد االســتمتاع بأجــواء الراحــة واالســترخاء خــال العطلــة، يجــد الكثيــرون صعوبــة فــي العــودة إلــى 
الحيــاة اليوميــة، وســرعان مــا يجــدون أنفســهم أمــام ضغوطــات وأعبــاء تعكــر مزاجهــم. فكيــف تحافــظ 

علــى الشــعور بالراحــة بعــد انتهــاء العطلــة؟
تعتبــر الخبيــرة األلمانيــة المتخصصــة فــي علــم النفــس، كارمــن بينوفيــس مــن جامعــة مونســتر، 
أن العطلــة مهمــة جــدًا لمواجهــة ضغــط العمــل، ولكنهــا تشــير مــن جهــة أخــرى إلــى أن الشــعور بالراحــة 
بعــد العطلــة قــد ينتهــي بســرعة، فــي مــدة قــد ال تتجــاوز ثاثــة أســابيع، حســب مــا قالــت فــي مقابلــة 

لهــا مــع موقــع »شــبيغل 
أونايــن« األلمانــي.

ــا  ــاك طرق ولكــن هن
ــاظ  ــدة للحف ــل عدي وحي
علــى الشــعور بالراحــة 
كمــا  طويلــة،  لمــدة 
»زود  موقــع  فــي  جــاء 
تســايتونغ«  دويتشــه 

األلمانــي:
مــع  1-الحديــث 
العمــل ومعرفــة  زمــاء 

ــور. ــن األم ــا م ــم أو غيره ــع بعضه ــة الزمــاء م ــك عاق ــي ذل ــا ف ــاب، بم ــرة الغي ــا حصــل خــال فت كل م
2-ينصــح الخبــراء باالســتمتاع بالمأكــوالت أو المشــروبات التــي تقدمهــا الكافيتريــا، مثــل القهــوة 

ــك. ــال غياب ــا خ ــي افتقدته ــور الت ــن األم ــا م ــة أو غيره الطازج
3-ومــن بيــن األمــور المهمــة أيضــًا، أن تخــوض مباشــرة فــي العمــل دون خــوف مــن التحديــات التــي 

قــد تواجهــك خــال مرحلــة العــودة.
ــت  ــراغ وكأنــك ال زل ــات الف ــر الرســمية واســتمتع بأوق ــد نظاراتــك الشمســية أو المابــس غي 4-ارت

فــي عطلــة.
5-يفضــل أن يكــون يــوم العــودة للعمــل وســط األســبوع، حتــى يكــون قريبــًا مــن نهايــة األســبوع، وهــو 

مــا يجعلــك تتعــود شــيئًا فشــيئًا علــى روتيــن العمــل.
6-ينصــح الخبــراء بالذهــاب مبكــرًا للنــوم حتــى ال تجــد صعوبــة فــي االســتيقاظ عنــد الصبــاح، فذلــك 

قــد يكــون أمــرًا مزعجــًا.
7-ينصــح أن تبــدأ العمــل علــى المهــام التــي تحــب أكثــر وتســتمتع بهــا، قبــل العمــل علــى األشــياء أو 

المهــام التــي تثيــر قلقــك وتشــعرك باإلرهــاق أو الضغــط.
8-اجلــب معــك بعــض القطــع التذكاريــة مــن العطلــة، حتــى تتذكــر اللحظــات الجميلــة التــي قضيتهــا، 

وهــو مــا يمنحــك شــعورًا جيــداً.
9-ومــن بيــن أهــم األشــياء التــي ينصــح بهــا الخبــراء، أن تخطــط للعطلــة القادمــة. وهــو مــا يعطيــك 

شــحنة معنويــة مهمــة تجعلــك تســتمتع بأوقــات العمــل مــن جديــد.

دراسة: آالم المفاصل سببها الطقس!
شــكلت عاقــة الطقــس بصحــة اإلنســان اهتمــام دراســة حديثــة حاولــت تفســير طبيعــة هــذه 
العاقــة وتأثيــرات المنــاخ علــى صحــة اإلنســان، بيــد أنهــا أثــارت جــداًل واســعًا فــي األوســاط العلميــة التــي 

تحفظــت علــى نوعيــة المنهــج المســتخدم فــي إنجازهــا.
ــة  ــة المفاصــل وفــي بعــض الحــاالت محدودي آالم فــي أجــزاء متفرقــة مــن الجســم، انخفــاض مرون
حركتهــا، فيمــا يعتقــد كثيــرون أنــه أعــراض آالم المفاصــل قدمــت نتائــج دراســة حديثــة تفســيرًا مثيــرًا 

شــكك بعــض الباحثيــن فــي نتائجهــا.
وبحســب الدراســة األمريكيــة فــإن ســلوك النــاس خــال الطقــس هــو الــذي يؤثــر علــى آالم المفاصل 
وليــس طبيعــة. وأفــادت الدراســة عــن جامعــة واشــنطن األمريكيــة إلــى أن ارتفــاع درجــة الحــرارة يدفــع 
النــاس إلــى البحــث أكثــر فــي اإلنترنــت عــن مواضيــع مــن قبيــل آالم المفاصــل، وينطبــق ذلــك أيضــًا فــي 

حــال انخفــاض درجــة الحــرارة.
ــم  ــد أنه ــن درجــة الحــرارة واآلم، بي ــة مباشــرة بي ــم يجــدوا عاق ــم ل ــون أنه ــاء األمريكي ــد العلم وأك
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــر م ــد وتُجهــد نفســها أكث ــاء الطقــس الجي ــر نشــاطًا أثن يفترضــون أن النــاس تكــون أكث
وقــوع إصابــات. واســتندت النتائــج إلــى دراســة أجريــت علــى بيانــات الطقــس مــن 2011 إلــى 2015 فــي أكثــر 

مــن 45 مدينــة أمريكيــة.
مــن جهــة أخــرى، أثــارت الدراســة األمريكيــة الجــدل فــي أوســاط بعــض خبــراء الصحــة خصوصــًا فيمــا 

يتعلــق بالمنهــج الــذي اعتمدتــه مــن أجــل الوصــول إلــى النتائــج المشــار إليهــا.
وفــي هــذ الصــدد قــال الدكتــور ماركــوس شــيلتنهوف مــن المستشــفى الطبــي هايدلبيــرغ: »العتمــاد 
علــى الطقــس يتــم تقييــم النقــرات التــي تقــول إنــه تحــت بعــض الظــروف الجويــة يكــون االهتمــام أكبــر 

أو أقــل بــآالم المفاصــل«، وأضــاف »لــم تقــل الدراســة أكثــر مــن ذلــك«.

طريقة طهي السبانخ قد تجعلها ضارة للصحة
تعتبــر الســبانخ أحــد أهــم المأكــوالت الصحيــة الغنيــة بالفوائــد للجســم. غيــر أن طريقــة إعدادهــا 
ــراعَ بعــض  ــم ت ــى شــيء ضــار لدرجــة الســرطنة، إذا ل ــد تتحــول إل ــة وق ــا الغذائي ــر مــن قيمته ــد تغي ق
األمــور فــي تحضيرهــا 

أو تناولهــا.
فيمــا يتعلــق بــاألكل 
الصحــي، فــإن الســبانخ 
تتصــدر القائمــة. ولكــن 
القادمــة  المــرة  فــي 
فــي  تفكــر  عندمــا 
تســخينها،  أو  طبخهــا 
ــا مــن أجــل ســلطة  ربم
أنــه  فاعلــم  دافئــة، 
تجنــب  األفضــل  مــن 
مــن  ولكونهــا  ذلــك. 
ــت  ــا كان ــال م ــي ح ــيما ف ــرات، س ــن النت ــة م ــبة عالي ــى نس ــبانخ عل ــوي الس ــة، تحت ــروات الورقي الخض

الزجاجيــة. البيــوت  فــي  مزروعــة  الســبانخ 
ــى  ــرات إل ــول النت ــن أن تتح ــة: »يمك ــوم التغذي ــال عل ــي مج ــرة ف ــرام الخبي ــون ك ــار ف ــول داغم وتق
النتريــت عبــر إعــادة تســخينها لفتــرات طويلــة وهــذا يمكــن أن يصبــح بــدوره نتروزاميــن ويكــون لهــا أثــر 

ــى أجســامنا«. مســرطن محتمــل عل
ــذه ليســت  ــل األكل مباشــرة، فه ــزة قب ــرة وجي ــة الســبانخ لفت ــول: »إذا قمــت بتدفئ ــرام تق ــر أن ك غي
مشــكلة حقــًا«. وتحــذر مــن أن المــرة الوحيــدة التــي يجــب أن يكــون المــرء فيهــا حــذرا هــي عنــد إطعــام 

الرضــع.
وال يجــب تــرك بقايــا الســبانخ فــي درجــة حــرارة الغرفــة إنمــا يجــب وضعهــا فــي الثاجــة فــي أقــرب 
وقــت ممكــن. وعندمــا تكــون مســتعدًا ألكل البقايــا قــم بإعــادة تســخينها ســريعًا ولكــن ليــس لفتــرات 

طويلــة.
ــاه شــرائح الليمــون أو  ــر فاكهــة أو مي وتقــدم فــون كــرام نصيحــة أخــرى، وهــي »قــم باحتســاء عصي
ــع  ــي يمن ــن س ــرًا ألن فيتامي ــام«، نظ ــل( خ ــكا )فلف ــون أو بابري ــة الليم ــع صلص ــة م ــلطة جانبي ــاول س تن
تكويــن النيتروزاميــن الضــار«. وببســاطة يمكــن أكل الســبانخ نيئــة، لتفــادي مشــكلة النيتروزاميــن. 

ــن. ــا كاروتي ــن ســي وبيت ــن فيتامي ــة م ــى جرع ــا تشــمل الحصــول عل ــد هن والفوائ

6 ةضيرعالم الـ.... ا

رسميا.. العراقي مروان حسين 
ينضم إلى سباهان 

فريــق  مهاجــم  انضــم 
مــروان  العراقــي،  الشــرطة 
رســمي،  بشــكل  حســين 
ســباهان  فريــق  إلــى 

ن. صفهــا أ
مقــرب  مصــدر  وقــال 
مــروان  إن  الاعــب،  مــن 
مدينــة  وصــل  حســين، 
أصفهــان اإليرانيــة، وتجــاوز 
الطبيــة  الفحوصــات 
العقــد  ووقــع  الروتينيــة، 

الــدوري اإليرانــي. اليــوم، تحضيــرا لبدايــة  بشــكل رســمي، وســينضم لتدريبــات الفريــق اعتبــارا مــن 
وأشــار إلــى أن الاعــب مــروان حســين، يســعى الســتعادة موقعــه فــي تشــكيلة المنتخــب العراقــي، بعــد 

أن ابتعــد عــن الفريــق لتدنــي مســتواه.
وتعد تجربة االحتراف في الدوري اإليراني، فرصة مهمة لمروان، للعودة مجددا إلى األضواء.

يشــار إلــى أن مــروان، يعــد الاعــب الثانــي الــذي يحتــرف فــي الــدوري اإليرانــي فــي هــذا الموســم، بعــد 
التحــاق العــب القــوة الجويــة بشــار رســن، بفريــق برســبوليس.

مواطنة ايرانية تفوز بلقب افضل حكم 
امرأة في العالم

ــدران )شــمال البــاد(، لقــب افضــل  ــي محافظــة مازن ــة 'ارزو مقــدوري' مــن اهال ــة االيراني حــازت المواطن
فــي  عالميــا  امــراة  حكــم 
تــاي'  'مــوي  منافســات 
القتاليــة(  )للرياضــات 
العالميــة 2017 والمقامــة فــي 

حاليــا. بنكــوك 
ونقــل مراســل 'ارنــا' عــن 
الرياضــات  اتحــاد  رئيــس 
القتاليــة فــي ايــران 'صابــر 
الســبت،  قولــه  زادة'  اكبــر 
ان المواطنــة مقــدوري تعــدّ 
ــن؛  ــن الدوليي مــن المحكمي

منوهــا الــى مشــاركتها وللمــرة الرابعــة فــي منافســات مــوي تــاي العالميــة )للرياضــات القتاليــة(.
وتابــع، لقــد اختيــرت مقــدوري كأفضــل حكــم امــراة مــن جانــب االتحــاد العالمــي لمنافســات مــوي تــاي 
ــرت  ــد اختي ــت ق ــرة كان ــا ان االخي ــم هــذه المنافســات؛ مضيف ــة المســؤولة عــن تنظي ــا الجه ــا( بصفته )ايفم

خــال العالــم الماضــي كأفضــل حكــم امــراة فــي ايــران ايضــا.
وتقــام منافســات مــوي تــاك العالميــة خــال الفتــرة مــن 5 اغســطس الــى 11 اغســطس الحالــي؛ ويمثــل 

ايــران فــي هــذه المنافســات فريــق مكــوّن مــن 29 رياضيــا مــن الناشــئين والناشــئات.

بريطانيا تكتب التاريخ على وقع النهاية المؤلمة لبولت

فريقنا يحصد خمس ميداليات ملونة في مسابقات كأس 
االتحاد الدولي للتايكواندو

ــي  ــات ف ــاث برونزي ــة وث ــة واخــرى فضي ــة ذهبي ــن احــراز ميدالي ــدو م ــا للتايكوان ــو منتخبن تمكــن العب
ــي. ــاد الدول ــس االتح ــابقات كأس رئي ــن مس ــوم االول م ــات الي منافس

ــة  ــى مــن بطول ــدورة االول ــة طقشــند، ال وافتتحــت الســبت فــي قاعــة 'يونيفرســال' بالعاصمــة الطاجيكي
كأس رئيــس االتحــاد الدولــي للتايكوانــدو فــي قــارة آســيا )G2( لفئتــي الشــباب والمتقدميــن للرجــال والنســاء 

وتســتمر لمــدة يوميــن.
ــي وزن )تحــت 87  ــة ف ــة الذهبي ــن احــراز الميدالي ــد محمــدي' م ــن 'احم ــي منافســات الســبت تمك وف

ــم(. ــوق 87 كغ ــي وزن )ف ــة ف ــة البرونزي ــى الميدالي ــي' عل ــا حصــل 'ســجاد مردان ــم( ، كم كغ
وفــي مســابقات النســاء فــازت 'كيانــا اخــوان' بالميداليــة الفضيــة فــي وزن )تحــت 46 كغــم( ، ونالــت 
ــى  ــي' عل ــت 'ســودابه بورصادق ــا حصل ــم( ، كم ــي وزن )تحــت 46 كغ ــة ف ــة البرنزي ــة مداحــي' الميدالي 'فاطم

الميداليــة البرنزويــة فــي وزن )تحــت 49 كغــم(.
جديــر بالذكــر ان مســابقات كأس رئيــس االتحــاد الدولــي فــي قــارة آســيا G2، تمنــح الفائزيــن بالمراكــز 

مــن االول الــى الثالــث، 20، 12 و7.5 نقطــة علــى التوالــي فــي اطــار زيــادة التصنيــف االولمبــي لاعبيــن.

منتخبنا يهزم الصين في التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كاس العالم بكرة الطائرة

هــزم منتخبنــا الوطنــي للكــرة الطائــرة نظيــره الصينــي 3-0 ليحقــق فــوزه الثانــي علــى التوالــي فــي 
المؤهلــة  التصفيــات  اطــار 

العالــم. كأس  لنهائيــات 
وجــاءت نتائــج اشــواط 
المبــاراة التــي اقيمــت عصــر 
 ،19-25( كالتالــي،  الســبت 

و)20-25(.  ،)25-27(
قــد  ايــران  وكانــت 
الجنوبيــة  كوريــا  هزمــت 
 ،  )10-25( ايضــا   0-3 الجمعــة 

.)18-25(  ،  )25-27(
اخــرى  مبــاراة  وفــي 

و)18-25(.  ،  )17-25(  ،  )21-25(  0-3 كازاخســتان  علــى  ايضــا  الثانــي  فوزهــا  قطــر  حققــت 
وتقــام التصفيــات المؤهلــة لنهائيــات كاس العالــم للكــرة الطائــرة فــي مدينــة اردبيــل )شــمال غــرب ايــران( 
وتشــارك فيهــا فريــق ايــران والصيــن وكوريــا الجنوبيــة وقطــر وكازاخســتان، حيــث يترشــح صاحبــا المركزيــن 

االول والثانــي الــى النهائيــات التــي ســتقام فــي ايطاليــا وبلغاريــا.

شرط وحيد يفصل هازارد عن برشلونة
وافــق نــادي تشيلســي اإلنجليــزي، علــى رحيــل البلجيكــي إيديــن هــازارد، إلــى صفــوف برشــلونة 

اإلســباني، بعــد وضــع شــروطه.
وذكــرت صحيفــة "ديلــي ســتار"، أن تشيلســي ســيتخلى عــن هــازارد مقابــل 120 مليــون يــورو، ولــن يوافــق 

علــى الدخــول فــي مفاوضــات لخفــض قيمــة الصفقــة.
ــط، وهــي الحصــول  ــة واحــدة فق ــي حال ــة ف ــة الصفق ــل قيم ــد يقل ــة، أن تشيلســي ق وأوضحــت الصحيف
علــى خدمــات ســيرجي روبيرتــو مــن النــادي الكتالونــي فــي صفقــة تبادليــة، وذلــك بنــاء علــى رغبــة اإليطالــي 

أنطونيــو كونتــي، المديــر الفنــي للبلــوز.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن كونتــي يرغــب فــي جلــب روبيرتــو، ألنــه يســتطيع اللعــب فــي خــط الوســط 
والجهــة اليمنــى، ولذلــك ســيكون تعويضــا جيــدًا للصربــي نيمانيــا ماتيتــش بعــد رحيلــه لمانشســتر يونايتــد، 

كمــا يمكنــه منافســة النيجيــري فيكتــور موســيس فــي الجهــة اليمنــى.
ــال مدريــد، طلــب مــن رئيــس الملكــي،  وأكــدت الصحيفــة أن الفرنســي زيــن الديــن زيــدان، مــدرب ري

ــه إلــى برشــلونة. فلورنتينــو بيريــز، ســرعة إتمــام صفقــة ضــم هــازارد، ومنــع وصول
ووضــع نــادي برشــلونة، البلجيكــي هــازارد، ضمــن االســماء المقترحــة لخافــة نيمــار، باإلضافــة إلــى 
ــو نجــم  ــد، وكوتيني ــب دورتمون ــي الع ــان ديمبل ــي، وعثم ــوس اإليطال ــن يوفنت ــاال م ــو ديب ــي باول األرجنتين

ليفربــول.
ويعانــي هــازارد مــن إصابــة فــي الركبــة والتــي منعتــه مــن الســفر مــع البلــوز إلــى الجولــة الصينيــة، كمــا 
غــاب عــن مبــاراة أرســنال فــي الــدرع الخيريــة ولــم يشــارك باألمــس أمــام بيرنلــي فــي الجولــة األولــى مــن 

الــدوري اإلنجليــزي.

العدد )9638( السنة السابعة والثاثون االثنين 21 ذو القعدة، 1438 هـ ق 23 مرداد 1396 هـ ش، 14 آب 2017م

مــدد السويســري روجيــه فيدريــر مســيرة انتصاراتــه المتتاليــة، 
ــدي  ــى الهولن ــب عل ــث تغل ــي، حي ــى التوال ــوزه الـــ16 عل ــق ف وحق
روبــن هاســه 3/6 و6/7 )7/5(، مســاء الســبت، ليصعــد إلــى نهائــي 

ــال لألســاتذة. ــة مونتري بطول
وبــات فيدريــر »36 عامــا« علــى بعــد انتصــار وحيــد، مــن ضمــان 
أمريــكا  بطولــة  تصنيــف  فــي  الثانــي  المركــز  علــى  الحصــول 

المفتوحــة، التــي ســتنطلق بعــد أســبوعين.
وإذا حقــق فيدريــر نتائــج أفضــل مــن اإلســباني رافاييــل نــادال، 
ــى  ــيعود إل ــه س ــيناتي، فإن ــة سينس ــي بطول ــل، ف ــبوع المقب االس

ــف العالمــي. صــدارة التصني
وقــال فيدريــر: »أعــرف روبــن منــذ فتــرة طويلــة، وأعــرف طريقــة 
النهائــي..  إلــى  وبالوصــول  بالفــوز  للغايــة  لعبــه جيــدا، ســعيد 
ســيكون مــن الرائــع الفــوز بلقــب بطولــة مونتريــال للمــرة األولــى«.

وشــارك فيدريــر فــي مباراتــه رقــم 59 فــي المربــع الذهبــي 
ــق  ــب يحق ــة الع ــي مواجه ــة، ف ــة 1000 نقط ــوالت األســاتذة، فئ لبط

ــى. ــرة األول ــه للم ــاز ذات اإلنج
وتــوج فيدريــر مرتيــن بلقــب بطولــة تورنتــو فــي 2004 و2006، لكنــه 

يبحــث عــن لقبــه األول فــي مونتريــال.
والتقــى الاعبــان مــرة واحــدة مــن قبــل، فــي مواجهــة انتهــت 
ــات الـــ12  ــع المواجه ــي جمي ــه ف ــر هاس ــا خس ــر، كم ــح فيدري لصال
ــم. ــى العال ــل عل ــن الخمســة األوائ ــه بأحــد المصنفي ــي جمعت الت
ويلتقــي فيدريــر فــي النهائــي، مــع الفائــز مــن المواجهــة األخــرى 
فــي المربــع الذهبــي، والتــي تجمــع بيــن األلمانــي ألكســندر 

ــس شــابوفالوف. ــدي ديني ــف، والكن زفيري

الظهــور  انتهــى 
ليوســين  األخيــر 
بولــت علــى المضمــار 
بشــكل مؤلــم الســبت، 
العــداء  توقــف  إذ 
عــن  الجامايكــي 
الجــزء  فــي  الركــض 
نهائــي  مــن  األخيــر 
فــي   4 التتابــع  ســباق 
ــم  ــة العال ــر ببطول 100 مت
القــوى، بينمــا  أللعــاب 

ــات المتحــدة  ــى الوالي ــا عل ــت بريطاني تغلب
مفاجئــة. ذهبيــة  لتحقــق 

بميداليــة  اكتفــى  الــذي  بولــت،  كان 
برونزيــة فــي ســباق 100 متــر الفــردي، يســعى 
ــادة  ــوى بقي ــاب الق ــي ألع ــاء مســيرته ف إلنه
التوالــي  علــى  لقــب  لخامــس  جامايــكا 
فــي التتابــع، لكنــه كان يعانــي بالفعــل فــي 

المركــز الثالــث عندمــا تســلم العصــا.
وأثنــاء محاولــة تعويــض الفــارق، توقــف 
ــه  ــدا أن ــا ب ــا؛ بســبب م ــت وســقط أرضً بول

ــة. ــة فــي عضــات الفخــذ الخلفي إصاب
ولــم يســتوعب 60 ألــف متفــرج بالملعــب 

حضــروا لــوداع أعظــم رياضــي مــا حــدث 
علــى الفــور، بينمــا كان التاريــخ يكتــب فصًا 
جديــدًا داخــل المضمــار عــن طريــق فــوز 

ــب. ــة باللق ــاب الضياف أصح
جاتليــن،  جاســتن  وجــود  وفــي 
ذهبيــة  صاحبــي  كولمــان،  وكريســتيان 
فــي  الفــردي  متــر   100 ســباق  وفضيــة 
الجزءيــن الثانــي، والرابــع مــن الســباق كان 
مــن المتوقــع أن يشــكل الفريــق األمريكــي 

الوقــت. طيلــة  جامايــكا  علــى  ضغًطــا 
ــاه،  ــن شــيجيندو أوج ــا م ــن أداًء رائعً لك
ونيثانيــل  تالبــوت،  ودانــي  جميلــي،  وآدم 
ميتشــل بليــك، منــح بريطانيــا الذهبيــة فــي 
37.47 ثانيــة، وهــو أفضــل زمــن فــي العالــم 

هــذا العــام.
ــي  ــة الرجــال ف ــا، ذهبي ــت بريطاني وحقق
ــك  ــي 1912، وكذل ــل ف ــع مــن قب ســباق التتاب

ــا 2004. ــاد أثين خــال أولمبي
الدولــة  لعدائــي  رائعــة  ليلــة  واكتملــت 
المضيفــة، بعــد فــوز الســيدات بالميداليــة 
الفضيــة فــي ســباق التتابــع 4 فــي 100 متــر 
خلــف الفريــق األمريكــي، وهــذا أفضــل أداء 
لبريطانيــا منــذ أول بطولــة للعالــم فــي 1983.

الميداليــة  المتحــدة،  الواليــات  ونالــت 
الفضيــة فــي 37.52 ثانيــة، لكــن بالنســبة 
علــى  بالكامــل  الهيمنــة  اعتــادت  لدولــة 
الســباق، فــإن هــذه الميداليــة الثانيــة لهــا 
فقــط فــي آخــر 8 نهائيــات عالميــة بعــد 
سلســلة مــن عــدم التأهــل ببطــوالت العالــم 

واألولمبيــاد.
تعثــر  مــن  اليابانــي  الفريــق  واســتفاد 
بلــغ  البرونزيــة بزمــن  واقتنــص  جامايــكا، 

ثانيــة.  38.04

فيدرير يواصل زحفه نحو لقبه األول في مونتريال


