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فريقنا يحصد ميداليتين برونزيتين في الدوري 
العالمي للكاراتيه

العبــة  احــرزت 
االيرانيــة  الكاراتيــه 
عباســعلي  »حميــدة 
»ســجاد  والالعــب 
ميداليتيــن  زاده«  كنــج 
بطولــة  فــي  برونزيتيــن 
الــدوري العالمــي للكاراتيــة 
مونتريــال  فــي   2019 لعــام 

. يــة لكند ا
وانتهــت مســاء االحــد 
بطولــة الــدوري العالمــي 

ــة. ــال الكندي ــة فــي مونتري ــا مــن 67 دول ــوم الجمعــة الماضــي بمشــاركة 659 العب ــه التــي بــدات ي للكاراتي
واحــرزت العبــة الكاراتيــة االيرانيــة« حميــدة عباســعلي« فــي وزن فــوق 68 كغــم فئــة النســاء الميداليــة 

البرونزيــة بعــد فوزهــا علــى منافســتها الجامايكيــة »جســيكا كاركيــل »بنتيجــة 1-0  .
وهذه هي المرة الرابعة التي تحرز  عباسعلي على ميدالية في المسابقات الدولية للكاراتية.

ــى منافســه  ــة بعــد فــوزه عل كمــا احــرز »ســجاد كنــج زاده« فــي وزن فــوق 84 كغــم الميداليــة البرونزي
ــا بنتيجــة 1-0. ــر زيوكوفيــش« مــن كرواتي »زونيمي

ميسي يقتحم قائمة تاريخية في كوبا أمريكا
قــاد نجــم برشــلونة ليونيــل ميســي األرجنتيــن للفــوز علــى قطــر )2-0(، األحــد، لحســاب آخــر جــوالت دور 
مجموعــات كوبــا أمريــكا، 
وذلــك خــالل مباراتــه الـــ24 

فــي هــذه البطولــة.
لشــبكة  ووفًقــا 
لإلحصائيــات،  »أوبتــا« 
فــإن ميســي دخــل قائمــة 
خوضًــا  العبيــن   10 أكثــر 
تاريــخ  فــي  للمباريــات، 

أمريــكا. كوبــا 
ميســي  وتســاوى 
ــي،  ــع الثنائ ــم م ــذا الرق به

بوليفيــا. العــب  بوســتامانتي  وخوســيه  بيــرو،  العــب  فرنانديــز  تيــدورو 
وفــاز منتخــب األرجنتيــن علــى قطــر بهدفيــن دون رد، لحســاب الجولــة الختاميــة للــدور األول، ســجلهما 
لوتــارو مارتينيــز وســيرجيو أجويــرو، ليضمــن تأهلــه لــدور الثمانيــة برصيــد 4 نقــاط، فــي وصافــة المجموعــة 

الثانية.
ومــن المقــرر أن يالقــي التانجــو نظيــره الفنزويلــي، الــذي احتــل وصافــة المجموعــة األولــى، لحســاب 

ربــع نهائــي البطولــة.

هاميلتون يفوز بسباق فرنسا ويكرس سيطرة مرسيدس
البريطانــي  عــزز 
لويــس هاميلتــون هيمنــة 
فريقــه مرســيدس، علــى 
بطولــة العالــم لســباقات 
فــي   1 فورمــوال  ســيارات 
وتــوج  الحالــي،  الموســم 
ســباق  بلقــب  األحــد 
الكبــرى. فرنســا  جائــزة 
الســباق  وشــهد 
جديــدا  اســتحواذا 
علــى  لمرســيدس 

المركزيــن األول والثانــي، فــي ســباقات الموســم الحالــي، حيــث حــل فالتيــري بوتــاس زميــل هاميلتــون فــي 
ثانيــة.  18 بفــارق  بالســباق  الثانــي  المركــز 

وهــذه هــي المــرة السادســة التــي يســتحوذ فيهــا مرســيدس علــى المركزيــن األول والثانــي ســويا، فــي 
ثمانيــة ســباقات أقيمــت بالبطولــة حتــى اآلن فــي الموســم الحالــي.

ــي سيباســتيان  ــه األلمان ــل زميل ــث، فيمــا احت ــز الثال ــي المرك ــراري ف ــر ســائق في وحــل تشــارلز لوكلي
ــوم مــن المركــز الســابع. ــق الي ــه انطل ــم الســابق فــي المركــز الخامــس، علمــا بأن فيتــل بطــل العال

وبهــذا، تلقــت طموحــات فيتــل فــي المنافســة علــى اللقــب ضربــة جديــدة، فيمــا عــزز هاميلتــون صدارتــه 
للترتيــب العــام للبطولــة.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام حاليا بفارق 36 نقطة أمام بوتاس، وبفارق 76 نقطة أمام فيتل.
واللقــب هــو الســادس لهاميلتــون فــي ســباقات الموســم الحالــي، كمــا رفــع رصيــده إلــى 79 انتصــارا 

خــالل الســباقات التــي خاضهــا علــى مــدار مســيرته الرياضيــة.
ورغــم تبقــي 13 ســباقا فــي بطولــة هــذا الموســم، يبــدو هاميلتــون فــي طريقــه بجــدارة نحــو التتويــج 
ــز  ــكل شــوماخر، الفائ ــي ماي ــم القياســي لألســطورة األلمان ــن الرق ــراب م ــرة السادســة، واالقت ــب للم باللق

باللقــب ســبع مــرات.

إيراني يترأس االتحاد الكروي البلجيكي
نــادي«  مديــر  عُيــن 
البلجيكــي  شــارلروا« 
مــن  بيــات«  »مهــدي 
رئيســًا  إيرانيــة  أصــول 
لالتحــاد الكــروي فــي هــذا 

لبلــد. ا
فــي  ذلــك  وجــاء 
تحــول  الــذي  الوقــت 
الوطنــي  المنتخــب  فيــه 
أحــد  إلــى  البلجيكــي 
القويــة  المنتخبــات 

عالميــًا، حيــث اســتحوذ علــى إحــدى المراتــب األعلــى فــي تصنيــف االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم »فيفــا«.
يشار إلى أن النوادي البلجيكية شهدت مؤخرًا ارتفاعا ملحوظًا في عدد الالعبين اإليرانيين.

دوري االمم للطائرة.. ايران تخسر امام فرنسا
خســر منتخبنــا امــام نظيــره الفرنســي حيــث تغلــب االخيــر بثالثــة اشــواط دون رد االحــد وذلــك فــي 
المرحلــة الثالثــة مــن دوري 
االمــم للكــرة الطائــرة التــي 
اســتضافتها مدينــة اردبيــل 

شــمال غــرب ايــران.
منتخــب  وفــرض 
منــذ  ســيطرته  فرنســا 
الشــوط  وانهــى  البدايــة 
 18-25 بنتيجــة  االول 
والثالــث   24-26 والثانــي 

نقطــة.  21-25
خســارة  وتعــد 
.3-2 بنتيجــة  البرازيــل  أمــام  كانــت  واالولــى  متتاليــة  انتصــارات   10 بعــد  الثانيــة  ايــران  منتخــب 

ولــن تتــرك النتيجــة االخيــرة أي تأثيــر ســلبي علــى المنتخــب االيرانــي حيــث بلــغ إجمالــي نقاطــه 30 
مــن نتائــج مبارياتــه وبذلــك ضمــن صعــوده الــى المرحلــة النهائيــة.

ويواجــه المنتخــب االيرانــي منافســيه الصربــي والبلغــاري واالميركــي فــي االســبوع الخامــس مــن دوري 
االمــم للكــرة الطائــرة والــذي يبــدأ الجمعــة المقبلــة.

حصيلة ثالث أيام 'أمم أفريقيا 2019'.. هدف عكسي ينقذ المغرب
فــي اليــوم الثالــث لنهائيــات بطولــة كأس األمــم األفريقيــة »كان 2019«، حقــق الحــارس 
الشــاب أيشــي مانــوال حــارس منتخــب تنزانيــا أفضــل عــدد تصديــات فــي مبــاراة واحــدة بواقــع 
8 تصديــات مناصفــة مــع حــارس منتخــب زيمبابــوي أدمــور ســيباندا، الــذي أنقــذ مرمــاه فــي 8 

ــاح. ــاراة االفتت ــي مب مناســبات ضــد المنتخــب المصــري ف
وكان عــدد المباريــات الملعوبــة 3 مباريــات، وعــدد المباريــات التــي انتهــت بالفــوز 3 )مبارتــان 

انتهتــا 2-0 وواحــدة انتهــت 1-0(، والمباريــات التــي انتهــت بالتعــادل الســلبي 0.
وعــدد المباريــات التــي انتهــت بالتعــادل االيجابــي: 0، واألهــداف المســجلة 5، وعــدد األهــداف 
التــي ســجلها الفائــزون: 5 )هدفــان للســنغال فــي مرمــى تنزانيــا وهدفــان للجزائــر فــي مرمــى 

كينيــا، وهــدف للمغــرب فــي مرمــى ناميبيــا(، وعــدد االهــداف التــي ســجلها الخاســرون 0.
ــي  ــوا كيمين ــي اتامون ــا، والناميب ــان ديات ــا وكريب ــاو كيت مســجلو األهــداف: 5 )الســنغاليان دي

ــاض محــرز(. ــداد بونجــاح وري ــان بغ ــرب، والجزائري ــح المغ ــاه لصال ــي مرم بالخطــأ ف
وعــدد االنــذارات: 8 )الناميبــي اتامونــوا كيمينــي والســنغالي بابــي اليــون داي والكينيــا ابــود 
ــد مكامــي وســايمون مســوفا  ــو والرباعــي التنزانــي فيصــل ســالوم وحيمي عمــر وفليمــون اوتين

رمضــان(،  وحســن 
البطاقــات  وعــدد 

.0 الحمــراء: 
عــدد ركالت الجزاء: 
1 )هــي ثانــي ركلــة جزاء 
وســجل  البطولــة  فــي 
منهــا الجزائــري بغــداد 
هــدف  بونجــاح 
فــي  االول  منتخبــه 

كينيــا(. مرمــى 
وعــدد أهــداف النيــران 

الصديقــة: 1 )هــو أول هــدف بالخطــأ أحــرزه الناميبــي اتامونــوا كيمينــب فــي مرمــى منتخــب بــالده(.
كولومبيا تقهر باراجواي وتحقق العالمة الكاملة

واصــل منتخــب كولومبيــا، نتائجــه المميــزة بمرحلــة دور المجموعــات وحقــق العالمــة الكاملــة، 
ببطولــة كوبــا أمريــكا، بعدمــا فــاز علــى باراجــواي، )1-0( فــي الجولــة الثالثــة واألخيــرة.

وأحــرز جوســتافو كوييــار، العــب وســط كولومبيــا، هــدف المبــاراة الوحيــد فــي الدقيقــة 31 مــن 
الشــوط األول.

ــه  ــن مباريات ــة م ــة الكامل ــق العالم ــاط ليحق ــى 9 نق ــده إل ــي رصي ــب الكولومب ــع المنتخ ورف
الثــالث ويواصــل تصــدره للمجموعــة الثانيــة، فيمــا يتجمــد رصيــد باراجــواي عنــد نقطتيــن 

بالمركــز الثالــث.

فوائد الفالفل على صحة اإلنسان
تعــد "الفالفــل" )الطعميــة( مــن أكثــر األطعمــة المنتشــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط، لمــا تتمتــع بــه مــن 

مــذاق لذيــذ، إال أن مــا ال يعرفــه الكثيــرون هــو أنهــا لهــا الكثيــر مــن الفوائــد علــى صحــة اإلنســان.
ومن الفوائد الصحية للفالفل:

-مصدر بروتينات
ــة  ــي منخفض ــادن، وه ــن والمع ــي للبروتي ــدر غن ــي مص ــذا فه ــة له ــات، ونتيج ــن البقولي ــل م ــر الفالف تعتب
ــاء أنســجة  ــم وبن ــي ترمي ــن يســاهم ف ــون البروتي ــة، ك ــد الصحي ــن الفوائ ــر م ــا الكثي ــل له ــا يجع ــون، مم الده

الجســم، وصناعــة اإلنزيمــات والهرمونــات، وبنــاء العظــام والعضــالت.
-الدهون الصحية

ــون  ــن الده ــدة م ــة جي ــى كمي ــوي عل ــا تحت ــل، فإنه ــي الفالف ــون ف ــتوى الده ــاض مس ــن انخف ــم م بالرغ
ــاول. ــة للمتن ــا الصحي ــن فوائده ــد م ــا يزي ــا، مم ــز والخضــروات له ــن والخب ــة اللب ــك يرجــع إلضاف ــة، وذل الصحي
ــض مســتويات  ــي خف ــى صحــة اإلنســان، إذ تســاهم ف ــي عل ــة بشــكل إيجاب ــون الصحي وتنعكــس الده

ــه. ــز صحت ــب وتعزي ــة القل ــي حماي ــد، وبالتال ــع الجي ــي الجســم ورف الكوليســترول الســيء ف
-الحفاظ على مستويات السكر في الدم

ال يرتبــط تنــاول الفالفــل بالشــعور المفاجــئ بالطاقــة، التــي تختفــي بســرعة كبيــرة أيضــا، مثــل تلــك 
المرتبطــة بتنــاول األطعمــة الغنيــة بالكربوهيــدرات.

ــك التعــب  ــدم بالشــكل الطبيعــي، ويجنب ــي ال ــى مســتوى الســكر ف ــظ عل ــر مــن شــأنه أن يحاف هــذا األم
ــة الســابقة. ــق للحال ــاق المتراف واإلره

فالفالفــل تحتــوي علــى كميــة عاليــة مــن األليــاف الغذائيــة، التــي تمــدك بالطاقــة بشــكل تدريجــي، كمــا 

تشــعر بالشــبع لفتــرة أطــول الن جســمك يحتــاج لوقــت أطــول لهضمهــا.
-غنية بالحديد

مــن أهــم فوائــد الفالفــل أنهــا غنيــة بالحديــد المهــم للصحــة، والــذي يحتاجــه جســم اإلنســان مــن أجــل 
إنتــاج خاليــا الــدم الحمــراء، التــي تعمــل علــى نقــل األكســجين إلــى جميــع أنحــاء الجســم.

-تعزيز صحة السيدات
ــة  ــز صحــة الســيدات، مــن خــالل خفــض خطــر اإلصاب ــي تعزي ــل ف ــع webteb بمســاهمة الفالف ــاد موق أف
بســرطان الثــدي، و التقليــل مــن هبــات الحــرارة التــي تتعــرض لهــا اإلنــاث والمترافقــة مــع انقطــاع الطمــث، إلــى 

جانــب قدرتهــا علــى خفــض خطــر اإلصابــة بهشاشــة العظــام.
هذه الفوائد كلها تأتي نتيجة غنى الفالفل بمضادات األكسدة المهمة للصحة.

-مصدر لأللياف الغذائية
الفالفــل غنيــة باألليــاف الغذائيــة، ممــا يجعــل لهــا العديــد مــن الفوائــد الصحيــة، أهمهــا: التقليــل مــن خطــر 
ــكري،  ــرض الس ــة بم ــر اإلصاب ــض خط ــب، وخف ــراض القل ــن أم ــة م ــة، والحماي ــرطانات المختلف ــة بالس اإلصاب

وتعزيــز عمــل األمعــاء والجهــاز الهضمــي ككل، إلــى جانــب الشــعور بالشــبع لفتــرة أطــول.
-سعرات حرارية منخفضة

تعتبــر الفالفــل مــن األطعمــة منخفضــة الســعرات الحراريــة مقاربــة باألطعمــة األخــرى، األمــر الــذي يقلــل مــن 
خطــر اإلصابــة بالســمنة وزيــادة الوزن.

يذكــر أنــه بالرغــم مــن فوائــد الفالفــل الصحيــة المتعــددة، فإنــه مــن المهــم عــدم اإلكثــار مــن تناولهــا، إذ أن 
طريقــة الطهــي المســتخدمة فــي إعدادهــا )القلــي( تحمــل بعــض األضــرار.

قلة تناول الفواكه والخضروات تتسبب بوفاة الماليين !
أوضحــت دراســة أمريكيــة حديثــة، أن عــدم تنــاول مــا يكفــي مــن الفواكــه والخضــروات يوميًــا قــد يتســبب 

فــي وفــاة مالييــن األشــخاص بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة حــول العالــم.
الدراســة أجراهــا باحثــون فــي كليــة فريدمــان لعلــوم التغذيــة فــي جامعــة تافتــس األمريكيــة، وعرضــوا 
ــى 11  ــرة مــن 8 إل ــي الفت ــد ف ــذي يعق ــة، ال ــة للتغذي ــة األمريكي ــام المؤتمــر الســنوي للجمعي ــا، األحــد، أم نتائجه

يونيو/حزيــران الجــاري فــي بالتيمــور بالواليــات المتحــدة.
األكســدة  والمغنيســيوم ومضــادات  والبوتاســيوم  لألليــاف  والخضــراوات، هــي مصــادر جيــدة  والفواكــه 

والفينوليــك، والتــي ثبــت أنهــا تقلــل مــن ضغــط الــدم والكوليســترول.
ــي  ــدة ف ــا الجي ــوع البكتيري ــة وتن ــين صح ــى تحس ــا عل ــل أيضً ــة تعم ــروات الطازج ــه والخض ــا الفواك بينم

الجهــاز الهضمــي.
ويعتبــر األشــخاص الذيــن يتناولونهــا بكثــرة هــم أقــل عرضــة لزيــادة الــوزن أو الســمنة، مــا يقلــل مــن خطــر 

اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.
ــا  ــا، أي مــا يعــادل تقريبً ــاول الفاكهــة حــدده الباحثــون بـــ300 غــرام يوميً ويشــار إلــى أن المقــدار األمثــل لتن

ــة ــة الوعائي ــل الخطــر القلبي ــى إرشــادات ودراســات حــول عوام ــاًء عل ــك بن ــن. وذل ــن صغيرتي تفاحتي
كذلــك االســتهالك األمثــل للخضــروات، بمــا فــي ذلــك البقوليــات، حــدده الباحثــون بـــ400 غــرام يوميًــا، أي مــا 

يعــادل حوالــي 3 أكــواب مــن الجــزر.
ويقــدر الباحثــون متوســط   مقــدار الفواكــه والخضــروات األمثــل لألشــخاص مــن مســوحات النظــام الغذائــي 

التــي تمثــل 113 دولــة )حوالــي 82% مــن ســكان العالــم( فــي عــام 2010.
وأثبتــت الدراســة = أن مــا يقــرب مــن 1 مــن 7 وفيــات بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة يمكــن أن يعــزى 
إلــى عــدم تنــاول مــا يكفــي مــن الفاكهــة، و1 مــن 12 وفــاة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة يمكــن أن يعــزى إلــى 

عــدم تنــاول مــا يكفــي مــن الخضــروات.
النتائــج كشــفت أن عــدم تنــاول مــا يكفــي مــن الفواكــه يوميًــا ينتــج عنــه قرابــة 1.3 مليــون حالــة وفــاة بســبب 
الســكتة الدماغيــة، وأكثــر مــن 520 ألــف حالــة وفــاة بســبب مــرض الشــريان التاجــي للقلــب فــي جميــع أنحــاء 

العالــم كل عــام.
وعــدم تنــاول القــدر الكافــي مــن الخضــروات ينتــج عنــه حوالــي 200 ألــف حالــة وفــاة بســبب الســكتة الدماغيــة 

وأكثــر مــن 800 ألــف حالــة وفــاة بســبب مــرض الشــريان التاجــي ســنويًا.
وفًقــا للدراســة، فــإن البلــدان فــي جنــوب آســيا وشــرق آســيا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى تنــاول معظــم 

ســكانها كميــة منخفضــة مــن الفاكهــة، وصاحــب ذلــك ارتفــاع معــدالت الوفيــات المرتبطــة بالســكتة الدماغيــة.
الهــادئ  المحيــط  فــي جــزر  وأوقيانوســيا - منطقــة تتمركــز  الوســطى  فــي آســيا  البلــدان  أمــا 
االســتوائية- فقــد تنــاول معظــم ســكانها كميــة منخفضــة مــن الخضــروات، ورافــق ذلــك ارتفــاع معــدالت 

اإلصابــة بأمــراض القلــب التاجيــة.
ــاة  ــة وف ــف حال ــه 82 أل ــم عن ــل نج ــتوى األمث ــروات دون المس ــاول الخض ــإن تن ــدة، ف ــات المتح ــي الوالي ف
بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، فــي حيــن أن تنــاول الفاكهــة دون المســتوى األمثــل أســفر عــن وقــوع 57 ألــف 

حالــة وفــاة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة فــي عــام 2010، حســب الدراســة.
كانــت دراســات ســابقة أفــادت بــأن الرجــال الذيــن يكثــرون مــن تنــاول الخضــروات الورقيــة والحمــراء 

والبرتقاليــة والفواكــة، أقــل عرضــة لفقــدان الذاكــرة وتراجــع مهــارات التفكيــر.

الثالثاء 21 شوال، 1440 هـ ق  4 تير 1398 هـ ش، 25 حزيران 2019م  العدد )10161( السنة التاسعة والثالثون

أعــرب النجــم السويســري روجــر فيــدرر 
عــن ســعادته بالتتويــج بلقــب بطولــة هالــه 
بعــد  وذلــك  مســيرته،  فــي  العاشــرة  للمــرة 
ــى البلجيكــي  ــة عل ــاراة النهائي ــي المب ــه ف تغلب

رد. دون  بمجموعتيــن  جوفيــن،  دافيــد 
وبحســب مــا نقــل موقــع رابطــة محترفــي 
الرائــع  »مــن  ضاحــًكا:  فيــدرر  قــال  التنــس، 
شــارلين  ابنتــي  العاشــر،  باللقــب  التتويــج 
ــوام الشــهر  ــر 10 أع ــن العم ــال ســتبلغان م وماي
المقبــل، أمــا أنــا فوصلــت إلــى الرقــم 10 قبلهمــا، 
وبالتالــي أشــعر بأننــي صغيــر مــرة أخــرى، على 
أي حــال، بعــد العــودة إلــى منزلــي، سأســتيقظ 
وأشــعر بأننــي تقدمــت فــي العمــر مــرة أخــرى، 

ــك«. ــس بذل ــي اآلن ال أح ولكن
وعلــى الرغــم مــن أن فيــدرر يبلــغ يبلــغ 
مــن العمــر 37 عامًــا، إال أنــه تمكــن أمــس مــن 
الفــوز بلقــب بطولــة 10 مــرات للمــرة األولــى فــي 

مســيرته، كمــا تــوج هــذا الموســم بـــ3 ألقــاب، 
ليصــل إلــى 102 لقــب«.

هــي  »هــذه  السويســري:  النجــم  وتابــع 
شــعور  فيهــا  أجــرب  التــي  األولــى  المــرة 
التتويــج بلقــب بطولــة 10 مــرات، ومــع ذلــك لــم 

أشــعر بالتوتــر أثنــاء المبــاراة، وذلــك لتقديمــي 
لحظــة  هــذه  البدايــة،  منــذ  جيــد  مســتوى 

خاصــة للغايــة فــي مســيرتي«.
تلــك  مــن خصوصــة  يزيــد  »مــا  وأضــاف: 
وقــت  إلــى هنــا منــذ  أننــي أحضــر  اللحظــة، 

تلــك  فــي  عديــدة  نجاحــات  وأملــك  طويــل، 
ــا  ــة شــاركت به ــل هــي أنجــح بطول ــة، ب البطول
طــوال مســيرتي، لذلــك أشــعر بســعادة كبيــرة«.

»أوال  ويمبلــدون:  فــي  المشــاركة  وعــن 
أرغــب فــي االســتمتاع بهــذا اللقــب، ســأحصل 
ــه  ــدًا أن ــرف جي ــة، أع ــن الراح ــن م ــى يومي عل
ــت بمســيرة ناجحــة  ــا حظي ــي الســابق كلم ف
ــي  ــا ف ــه، كلمــا حققــت نجاحــات أيضً ــي هال ف
ــك  ــدوث ذل ــن ح ــدا م ــت متأك ــدون، لس ويمبل
ــي  ــا يمنحن ــار هن ــن االنتص ــرة، ولك ــي كل م ف
الثقــة وأشــعر أننــي فــي حالــة بدنيــة جيــدة«.

وواصــل: »مــررت بأســبوع كبيــر فــي عمــري 
أثبــت قدرتــي علــى  أننــي  الحالــي، خاصــة 
خــوض 5 مباريــات فــي 6 أيــام ومــن بينهــا 
مباريــات صعبــة، ومــن ثــم أصــل إلــى النهائــي 
فــي حالــة بدنيــة جيــدة، مــن هــذا المنظــور 

أتمتــع بإيجابيــة كبيــرة«.

فيدرر: بطولة هاله سر تألقي الدائم في ويمبلدون


