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هل تساعد البابايا في إنقاص الوزن؟
بمذاقهــا الحلــو وشــكلها الــذي يشــبه القــرع، وقشــرها ذو اللــون البرتقالــي، ولحمهــا الداخلــي ذو 
ــرة، بيــن بعــض أصــوات  ــا االســتوائية فــي الســنوات األخي ــون المرجانــي، اشــتهرت فاكهــة الباباي الل

المجتمــع الصحــي كغــذاء مثالــي لفقــدان الــوزن.
ــب  ــد القل ــد يفي ــي ق ــي النظــام الغذائ ــة بمضــادات األكســدة ف ــا الغني ــج الباباي ــن أن دم ــي حي وف
والعقــل ويحسّــن عمليــة الهضــم ، فقــد تتســاءل عمــا إذا كانــت مفيــدة حقــا لفقــدان الــوزن، نســتعرض 
 Health« فــي هــذا التقريــر مــا إذا كانــت البابايــا يمكــن أن تســاعد فــي إنقــاص الــوزن، بحســب موقــع

Line« األمريكــي. 
علــى الرغــم مــن أن البابايــا قــد ال تســتهدف فقــدان الــوزن بشــكل مباشــر، إال أنهــا توفــر تركيبــة 

مغذيــة قــد تدعــم نظامًــا غذائيًــا صحيًــا لفقــدان الــوزن.
إذ أن البابايــا غنيــة باألليــاف، وتوفــر حوالــي 3 جرامــات أليــاف لــكل كــوب )145 جــرام( مــن مكعبــات 
ــة  ــا قليل ــن أنه ــاء فضــا ع ــن الم ــة م ــى نســبة عالي ــا عل ــوي الباباي ــك، تحت ــى ذل ــاوة عل ــة، ع الفاكه

الســعرات الحراريــة، إذ يحتــوي كــوب واحــد مــن مكعبــات البابايــا علــى 62 ســعرة حراريــة فقــط. 
األليــاف  تقــدم 
ــد  ــد مــن الفوائ العدي
فــي  بمــا  الصحيــة، 
المســاعدة  ذلــك 
علــى  الحفــاظ  فــي 
وزن صحــي، وزيــادة 
وتقليــل  الشــبع، 
مخاطــر اإلفــراط فــي 

الطعــام. تنــاول 
الواقــع،  فــي 
إحــدى  أشــارت 

ــام  ــط النظ ــن نم ــر ع ــض النظ ــوزن بغ ــدان ال ــؤدي بنجــاح لفق ــد ي ــاف ق ــاول األلي ــى أن تن الدراســات إل
ــا باألليــاف هــم أكثــر  ــا غنيً ــا غذائيً الغذائــي المتبــع، وهــذا يعنــي أن األشــخاص الذيــن يتابعــون نظامً

األليــاف.  مــن  أقــل  كميــة  يتناولــون  الذيــن  أولئــك  مــن  الــوزن  لفقــدان  عرضــة 
*مركبات مفيدة في البابايا

علــى الرغــم مــن أن البابايــا قــد ال تشــارك بشــكل مباشــر فــي إنقــاص الــوزن، إال أنهــا تحتــوي 
علــى العديــد مــن المركبــات التــي يمكــن أن تفيــد نواحــي أخــرى مــن النظــام الصحــي.

علــى ســبيل المثــال، البابايــا غنيــة بمضــادات األكســدة، التــي تحــارب الجــذور الحــرة فــي جســمك 
والتــي قــد تــؤدي بخــاف ذلــك إلــى تلــف الخايــا واألمــراض المزمنــة.

وتحتــوي البابايــا علــى بعــض مضــادات األكســدة األكثــر فعاليــة؛ وهــي فيتاميــن ســي، والليكوبيــن، 
وأصبــاغ بيتــا كاروتيــن، عــاوة علــى ذلــك، تحتــوي البابايــا علــى إنزيــم فريــد يســمى »بابايــن« والــذي 

يوصــف أحيانًــا بقدرتــه علــى تعزيــز فقــدان الــوزن وحــرق الدهــون.
يســاعد »البابايــن« فــي تكســير البروتينــات الغذائيــة وغالبًــا مــا يســتخدم لتطريــة اللحــوم، يبــاع 

أيضًــا فــي شــكل تكميلــي للمســاعدة فــي تحســين الهضــم.
ومــع ذلــك، فــي حيــن أن هــذا األنزيــم قــد يحســن عمليــة الهضــم، فــا يوجــد دليــل مقنــع علــى 

أنــه يعــزز فقــدان الــوزن أو حــرق الدهــون.

فوائده 4 أضعاف الفاكهة نفسها…

 فوائد صحية »مذهلة« لتناول قشر البرتقال
تحتــوي قشــور البرتقــال علــى مركبــات الفافونويــد؛ مثــل بولــي ميثوكســي فافــون ومــادة 

الهيســبيريدين، ومــواد كيميائيــة نباتيــة أخــرى تعــزز الصحــة بشــكل كبيــر. 
إذ تعتبــر الفافونويــد مركبــات مضــادة لألكســدة تســاعد فــي الوقايــة مــن األمــراض المزمنــة مثــل 
الســرطان وأمــراض القلــب، كمــا أنــه يحتــوي علــى كميــات أعلــى مــن بعــض العناصــر الغذائيــة، علــى 

ســبيل المثــال، توفــر 3.5 أوقيــة مــن قشــر البرتقــال 136 مجــم مــن فيتاميــن »ســي«.
كمــا يحتــوي قشــر البرتقــال علــى كميــات كبيــرة مــن النحــاس والكالســيوم والمغنيســيوم 
ــا فوائــد صحيــة تزيــد بأربعــة  ــال له ــور البرتق ــد يفاجئــك أن قش ــة، وق ــاف الغذائي وفيتاميــن أ واأللي
أضعــاف عــن فاكهــة البرتقــال الفعليــة التــي نتناولهــا، وإليــك 9 فوائــد صحيــة مذهلــة مرتبطــة بقشــر 

البرتقــال، بحســب مــا جــاء فــي تقريــر لموقــع Manipal Hospitals« الصحــي.
*دعم صحة القلب

ــى  ــاظ عل ــي الحف ــد يســاعد ف ــادة الهســبريدين، وهــو فافونوي ــى م ــال عل ــوي قشــور البرتق تحت
ضغــط الــدم والكوليســترول. كمــا تســاعد الفافونــات متعــددة الميثوكســيات )PMFs( الموجــودة فــي 

قشــور البرتقــال أيضــا علــى خفــض الكوليســترول بشــكل أكثــر فعاليــة مــن األدويــة.
*منع الحساسية

ــوي قشــور  ــة المســؤولة عــن تفاعــات الحساســية، وتحت ــر الهيســتامين المــواد الكيميائي تعتب
ــراز الهيســتامين. ــع إف ــات يمكــن أن تســاعد فــي من ــى مركب ــال عل البرتق

*الوقاية من السرطان
ــى  ــال عل ــور البرتق ــاعد قش تس
الســرطانية.  الخايــا  نمــو  إبطــاء 
وفــي الواقــع، يمكــن لقشــور البرتقــال 
أن تقلــل مــن عــدد ســرطان الخايــا 
مــن  قاتــل  نــوع  وهــو  الحرشــفية 

ســرطان الجلــد.
األشــخاص الذيــن يســتهلكون 
منتظــم  بشــكل  البرتقــال  قشــور 
لإلصابــة  أقــل  فــرص  لديهــم 

الداخــل. فــي  فقــط  البرتقــال  يأكلــون  الذيــن  أولئــك  مــن  الجلــد  وســرطان  الرئــة  بســرطان 
*خفض الوزن

تســاعد قشــور البرتقــال علــى زيــادة التمثيــل الغذائــي وحــرق الدهــون مــن الجســم، لــذا يُوصــي 
العديــد مــن الخبــراء الطبييــن بقشــور البرتقــال عاجــا إلنقــاص الــوزن.

*يحسن عملية الهضم 
لقشــور البرتقــال خصائــص مضــادة لالتهابــات تســاعد فــي عــاج العديــد مــن مشــاكل الهضــم 

والجهــاز الهضمــي مثــل اإلســهال والحموضــة.
*عاج رائحة الفم الكريهة

يمكن أن تساعد قشور البرتقال على محاربة التسوس والحفاظ على أنفاسك منتعشة.
*يحارب العدوى ونزالت البرد واالنفلونزا

قشــور البرتقــال غنيــة بفيتاميــن »ســي« و«أيــه«، ممــا يجعــل قشــور البرتقــال مــن مضــادات 
األكســدة الطبيعيــة التــي تســاعد علــى تعزيــز جهــاز المناعــة ومحاربــة الجراثيــم والفيروســات.

*يعالج مشاكل الجلد
ــة  ــا الميت ــرؤوس الســوداء والخاي ــل ال ــد مــن مشــاكل البشــرة مث ــال فــي عــاج العدي تســاعد قشــور البرتق

ــح البشــرة. ــى تفتي ــه يســاعد عل ــد، كمــا أن وحــب الشــباب والمســام والهــاالت الســوداء وجفــاف الجل
*يعالج الربو

تساعد قشور البرتقال أيضًا على إزالة البلغم وبالتالي عاج الربو.
لكــن، فــي حيــن أن قشــور البرتقــال غنيــة بالعناصــر الغذائيــة المهمــة، مثــل األليــاف وفيتاميــن 
»ســي« والبوليفينــول، فمذاقهــا مُــر، وقــد يصعــب هضمهــا، وقــد تحتــوي علــى بقايــا مبيــدات اآلفــات، 
ويمكــن تعويــض العديــد مــن الســلبيات عــن طريــق شــطفها بالمــاء الســاخن ثــم إضافــة قطــع صغيــرة 

إلــى العصائــر أو أطبــاق مثــل الســلطات.

االثنين 24 رجب 1442 هـ ق 18 اسفند 1399 هـ ش، 8 آذار 2021مالعدد )10625( السنة الواحدة واالربعون

انطالق التصويت في انتخابات برشلونة
ــو،  ــا بارتومي ــا لجوســيب ماري ــد خلف ــس جدي ــار رئي ــادي برشــلونة الختي ــات ن ــدأت امــس األحــد انتخاب ب
فــي ســتة مقــار مختلفــة، 2 منهــا فــي منشــآت النــادي، والباقــي فــي جيرونــا وييــدا وتاراجونــا وتورتوســا وأنــدورا.

وانطلقــت عمليــة التصويــت 
صباحــا   9:00 الســاعة  فــي 
بتوقيــت إســبانيا )8:00 بتوقيــت 
حتــى  وستســتمر  جرينتــش( 
الســاعة التاســعة مســاء، ومــن 
اســم  يُعــرف  أن  المتوقــع 
المرشــح الفائــز قبــل منتصــف 
الليــل بحوالــي نصــف ســاعة.

هــذه  فــي  ويتنافــس 
االنتخابــات ثاثــة مرشــحين 
هــم تونــي فريشــا وفيكتــور 

البورتــا. وخــوان  فونــت 
ودعــي إلــى هــذه االنتخابــات 110 آالف و290 عضــوا، صــوت منهــم بالفعــل عبــر البريــد 20 ألفــا و663، وهــو 

أمــر يُفعــل ألول مــرة، لتجنــب انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد.
وسينتخب األعضاء الرئيس الثاني واألربعين في تاريخ النادي البالغ 121 عاما.

إنجاز قياسي على رادار مانشستر سيتي 
في الديربي

يبحــث مانشســتر ســيتي عــن تحقيــق رقــم قياســي جديــد عندمــا يلتقــي مــع مانشســتر يونايتــد، 
ــاز. ــدوري اإلنجليــزي الممت ــة 27 مــن ال مســاء امــس األحــد، ضمــن منافســات الجول

ووفًقــا للحســاب الرســمي للــدوري اإلنجليــزي الممتــاز علــى موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر«، فــإن مانشســتر 
لمــدة  يتأخــر  لــم  ســيتي 
 19 آخــر  فــي  واحــدة  دقيقــة 

بالبريميرليــج. مبــاراة 
وإذا نجــح مانشســتر 
ســيتي فــي الخــروج أمــام 
دون  يونايتــد  مانشســتر 
التأخــر فــي النتيجــة أثنــاء 
ســيصل  فإنــه  المبــاراة، 
ــم قياســي  ــى رق ــك إل بذل
الــدوري  فــي  جديــد 

الممتــاز.  اإلنجليــزي 
وقــال الحســاب الرســمي إن الفرنســي أنتونــي مارســيال، نجــم مانشســتر يونايتــد، زار شــباك 

و2020-2019. فــي موســمي 2019-2018  مانشســتر ســيتي علــى ملعــب »االتحــاد« 
وأضــاف أن مارســيال إذا نجــح فــي التســجيل اليــوم، فإنــه ســيعادل رقــم إريــك كانتونــا الوحيــد الــذي زار 

شــباك مانشســتر ســيتي فــي الديربــي 3 مــرات متتاليــة علــى ملعــب المنافــس. بويول يسخر من زميله السابق في برشلونة
قــام كارليــس بويــول، مدافــع برشــلونة المعتــزل، بالســخرية مــن رافائيــل ماركيــز زميلــه الســابق فــي 

خــط دفــاع الفريــق الكتالونــي.
انتصــار برشــلونة علــى  وكان ماركيــز يشــاهد 
الســبت  يــوم  الليجــا بنتيجــة 0-2،  أوساســونا فــي 
الماضــي، عندمــا كتــب علــى حســابه بموقــع التواصــل 

االجتماعــي »تويتــر”:
فــي  الدفــاع  فــي  بثاثــي  يلعــب  “برشــلونة 
بعــض األوقــات، لكــن مــا يحتاجــون إليــه هــو العــب 
ــه كســر الخطــوط أو إرســال  ــاع يمكن ــب الدف ــي قل ف
أنطــوان جريزمــان  تمريــرات الســتغال تحــركات 

بشــكل مباشــر.. مــا رأيكــم؟”.
ورد بويــول علــى تغريــدة ماركيــز، ســاخرا: »عندما 
كنــا نلعــب معًــا، أنــا مــن كان مســؤواًل عــن منــح هــذه 

التمريرات المباشــرة”.
وأوضحت صحيفة »ماركا« أن بويول برده هذا كان يمزح مع زميله السابق بطريقة ساخرة.

دي بروين: حديثي مع مورينيو لحظة 
غيرت مسيرتي

كشــف البلجيكــي كيفيــن دي برويــن، متوســط ميــدان مانشســتر ســيتي، عــن النقــاش الــذي دار بينــه 
وبيــن جوزيــه مورينيــو، والــذي أدى إلــى رحيلــه عــن صفــوف تشيلســي.

وشــارك دي برويــن فــي 3 مباريــات فقــط فــي البريميرليــج رفقــة تشيلســي فــي موســم )2013-2014(، قبــل 
أن يرحــل لصفــوف فولفســبورج األلمانــي فــي شــهر كانــون الثانى/ينايــر، قبــل أن يعــود بعــد عــام ونصــف 

إلــى مانشســتر ســيتي ويصبــح واحــد مــن أفضــل الاعبيــن فــي العالــم.
ــه  ــي بجوزي ــث حــول عاقت ــن الحدي ــر م ــاك الكثي ــن بحســب »ســكاي ســبورتس«: »كان هن ــال دي بروي وق
مورينيــو فــي الصحافــة، ولكــن فــي الحقيقــة لــم أتحــدث معــه ســوى مرتيــن، وكانــت الخطــة دائمًــا هــي أن أذهــب 

لإلعــارة لبعــض الوقــت”.
وأضــاف: »اســتدعاني جوزيــه إلــى مكتبــه فــي شــهر كانــون األول/ديســمبر، وكانــت تلــك ثانــي أكبــر لحظــة 
ــم تســجل أي أهــداف،  ــط ول ــا واحــد فق ــي: صنعــت هدًف ــال ل ــه بعــض األوراق، وق ــرت مســيرتي، وكان أمام غي

واســتعدت الكــرة 10 مــرات”.
ــب األمــر منــي  ــع: »تطل وتاب
بعــض الوقــت لفهــم مــا يقــوم بــه، 
ومــن ثــم أخبرنــي بإحصائيــات 
بعــض المهاجميــن اآلخريــن مــن 
ويليــان وأوســكار وماتــا وشــورلي، 
وكانــت مثــل تســجيل 5 أهــداف 

وصناعــة 10 آخريــن”.
البلجيكــي  النجــم  وأردف 
»انتظــر  عامــا/  الـــ29  صاحــب 
منــي جوزيــه قــول شــيء، ومــن 

ثــم أخبرتــه بــأن هــؤالء الاعبــون لعبــوا 15 أو 20 مبــاراة، بينمــا لــم أشــارك ســوى فــي 3 مباريــات، وهــذا ســيصنع الفــارق”.
ــي لعــب  ــدوري ف ــا، وأرغــب ب ــي هن ــادي ال يريدن ــأن الن ــة، شــعرت ب ــا للغاي ــر كان غريبً وواصــل: »األم
كــرة القــدم، وبالتالــي رحلــت لشــعوري بعــدم وجــود أي فرصــة لــي، وكان ذلــك أفضــل قــرار بالرحيــل عــن 

تشيلســي للبــدء مــرة أخــرى”.
وأتــم: »هــل توقعــت بــأن تســير األمــور بهــذا النحــو؟ ال، فــي ذلــك التوقيــت كنــت فــي مرحلــة ســيئة 
فــي مســيرتي، ولكنــي لــم أشــكك أبــدًا فــي قدراتــي، ولــم أفكــر أنــه بعــد 8 ســنوات ســألعب مــع الســيتي 

وأشــارك فــي كأس العالــم وكل هــذا األمــور الرائعــة«.

اليبزيج يضع بايرن ميونخ تحت الضغط 
في سباق البوندسليجا

واجــه بايــرن ميونــخ شــبح فقــدان صــدارة الــدوري األلمانــي لكــرة القــدم بعــد تأخــره بهدفيــن أمــام ضيفــه 
بوروســيا دورتمونــد فــي أول عشــر دقائــق مــن مباراتهمــا معــا.

وبالتالــي فــإن مواجهــة الســبت تؤكــد ضــرورة أن يكــون النــادي البافــاري فــي أقصــى درجــات االســتعداد 
واليقظــة إذا أراد الفــوز بلقــب البوندســليجا للموســم التاســع علــى التوالــي.

وســجل القنــاص البولنــدي روبــرت ليفاندوفســكي ثاثــة أهــداف )هاتريــك( ليقــود بايــرن لقلــب تأخــره 
ــذي  ــج الوصيــف ال ــارق نقطتيــن عــن اليبزي ــر 4 ـ 2 واســتعادة الصــدارة بف ــوز مثي ــى ف ــد إل بهدفيــن أمــام دورتمون
مؤقتــا  القمــة  إلــى  صعــد 
بفــوزه علــى مضيفــه فرايبــورج 
بثاثــة أهــداف دون رد قبــل 
ســاعات مــن مواجهــة بايــرن 

مــع دورتمونــد.
ويلتقــي بايــرن واليبزيــج 
نيســان/  مــن  الرابــع  فــي 
التوقــف  فتــرة  بعــد  أبريــل 
ــب  ــي ال يرغ ــي، وبالتال الدول
كبــوة  أي  فــي  منهمــا  أي 
قبــل أو بعــد مواجهتهمــا معــا 
المقبــل. أيار/مايــو   22 فــي  الموســم  إال بحلــول نهايــة  قــد ال يحســم  اللقــب  الصــراع علــى  خاصــة وأن 

وكتبــت صحيفــة »ســود دويتشــه تســايتونج« اليــوم األحــد »اليبزيــج لــم يتــرك أي مجــال للشــك أمــام 
فرايبــورج فــي أنــه المنافــس األكثــر خطــورة بالنســبة لبايــرن”.

وأشارت مجلة »كيكر شبورتس« إلى أن »بايرن يكون في الموعد عندما تكون الضغوط كبيرة”.
ولــم يواجــه بايــرن أي منافســة تذكــر خــال ســبعة مــن آخــر ثمانيــة ألقــاب لــه فــي البوندســليجا لكــن 

مســيرته فــي الموســم الحالــي لــم تكــن علــى نفــس المســتوى.
مؤخــرا فقــد الفريــق تفوقــه بفــارق ســبع نقــاط عــن أقــرب ماحقيــه وخســر مرتيــن خــال األســابيع األولــى 

مــن عــام 2021 بعــد أن خســر مــرة واحــدة فقــط خــال حملــة تتويجــه بلقــب الــدوري فــي الموســم الماضــي.
ويمتلــك بايــرن أقــوى خــط هجــوم فــي الموســم الحالــي برصيــد 71 هدفــا مــن بينهــا 31 هدفــا 
لليفاندوفســكي الــذي أقتــرب مــن تخطــي الرقــم القياســي لألســطورة جيــرد مولــر )40 هدفــا( بعــد أن ســجل 

ــي الموســم الماضــي. ــا ف ــدي 34 هدف ــداف البولن اله
أما اليبزيج فسجل 46 هدفا فقط واستقبلت شباكه 20 هدفا.

ــى  ــق االنتصــار الســادس عل ــورج وتحقي ــى فرايب ــوز عل ــد الف ــل بع ــن كامب ــط كيفي ــب الوس ــال الع وق
ــداف”. ــتقبال أه ــدم اس ــو ع ــة ه ــر أهمي ــيء األكث ــي »الش التوال

وأضــاف »نقــدم مســتوى مبهــرا فــي الدفــاع ، األمــور كلهــا تبــدأ مــن عنــد المهاجميــن ، الذيــن يحكمــون 
ــر المســار نحــو مرمــى المنافــس،  ــرة وتقصي ــى الك ــي االســتحواذ عل ــرا، هــذا يســاعدنا ف ســيطرتهم مبك
األمــور تســير بشــكل جيــد فــي الوقــت الحالــي، نريــد االســتمرار وحصــد أكبــر عــدد ممكــن مــن النقــاط”.

بطولة كبرى
وأبدى اليبزيج استعداده الستغال أي كبوة لبايرن في ظل مساعيه للتتويج بأول بطولة كبرى في تاريخه.

وقــال إيميــل فورســبرج صانــع لعــب اليبزيــج »لدينــا الشــهية والــروح للفــوز بالمباريــات، حتــى عندمــا 
نضطــر للصبــر فــي ســبيل تحقيــق هدفنــا، لقــد نضجنــا ســويا وأصبحنــا فريقــا يرغــب فــي الفــوز فــي كل 

مبــاراة ويقــدم كــرة رائعــة”.
بايــرن ميونــخ نجــح فــي تحويــل تأخــره أمــام دورتمونــد بهدفيــن مبكريــن ســجلهما المهاجــم إيرلينــج 
هاالنــد إلــى فــوز مثيــر لــم يحســم ســوى قبــل دقيقتيــن مــن النهايــة بهــدف ليــون جوريتســكا قبــل أن 

يســجل ليفاندوفســكي الهــدف الرابــع فــي الثوانــي األخيــرة.
ووصــف هانــز فليــك مــدرب بايــرن الفــوز بأنــه »مثيــر« فيمــا قــال تومــاس مولــر »لقــد فرضنــا ســيطرتنا 

حتــى لــو جــاء هــدف التقــدم 3 ـ 2 متأخــرا، نقبــل الفــوز لقــد كان مهمــا بالنســبة لنــا«.

ميسي يشارك في انتخابات برشلونة
ظهــر األرجنتينــي ليونيــل ميســي، قائــد برشــلونة، فــي انتخابــات النــادي الكتالونــي الختيــار رئيــس 

جديــد للبارســا.
وينتهــي عقــد ميســي مــع برشــلونة فــي الصيــف المقبــل، وال توجــد مفاوضــات حاليًــا بيــن الطرفيــن 

مــن أجــل التجديــد.
ووفًقــا لصحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« اإلســبانية، فــإن ميســي ظهــر فــي مقــر االنتخابــات رفقــة نجلــه تياجــو، وأدلــى 

بصوتــه الختيــار الرئيــس الجديــد.
برشــلونة  انتخابــات  وبــدأت 
خلفــا  جديــد  رئيــس  الختيــار 
اليــوم،  بارتوميــو،  ماريــا  لجوســيب 
فــي 6 مقــرات مختلفــة، 2 منهــا فــي 
منشــآت النــادي، والباقــي فــي جيرونــا 
وييــدا وتاراجونــا وتورتوســا وأنــدورا.
فــي  التصويــت  عمليــة  وانطلقــت 
الســاعة 9:00 صباحــا بتوقيــت إســبانيا )8:00 
حتــى  وستســتمر  جرينتــش(  بتوقيــت 

ــاعة. ــف س ــي نص ــل بحوال ــف اللي ــل منتص ــز قب ــح الفائ ــم المرش ــرف اس ــع أن يُع ــن المتوق ــاء، وم ــعة مس ــاعة التاس الس
ويتنافــس فــي هــذه االنتخابــات ثاثــة مرشــحين هــم تونــي فريشــا وفيكتــور فونــت وخــوان البورتــا، 
وإذا فــاز أي مــن فونــت أو فريتشــا، ســيصبح الرئيــس الـــ41 الــذي يتولــى رئاســة النــادي، فــي المقابــل ســبق 

لابورتــا تولــي رئاســة النــادي مــن 2003 إلــى 2010.

ميدفيديف يعانق المجد على حساب نادال
ســيطيح الروســي دانييــل ميدفيديــف، باإلســباني رافاييــل نــادال مــن وصافــة التصنيــف العالمــي 

لاعبــي التنــس المحترفيــن، فــي التحديــث الــذي ســيصدر فــي 15 مــارس/آذار المقبــل.
كان نــادال ســيفقد المركــز الثانــي 
بالفعــل قبــل تصنيــف الـــ15 مــن مارس، 
لميدفيديــف  المبكــر  الســقوط  لكــن 
فــي بطولــة روتــردام، أنقــذ »الماتــادور« 

مــن فقــدان الوصافــة.
ميدفيديــف،  يصعــد  وحيــن 
للوصافــة،  حاليًــا،  الثالــث  المصنــف 
نــادال،  غيــر  العــب  أول  ســيكون 
والسويســري روجيــه فيــدرر، والصربــي 
نوفــاك ديوكوفيتــش والبريطانــي آنــدي 
مــوراي، الــذي يصــل لوصافــة التصنيــف منــذ أن حقــق ذلــك األســترالي ليتــون هيويــت فــي 25 يوليو/تمــوز 2005.

ــن  ــة أكابولكــو التــي يحمــل لقبهــا، ول ــادال 500 نقطــة لعــدم مشــاركته هــذا العــام فــي بطول وســيفقد ن
ــه فضــل التعافــي مــن المشــكات التــي يعانــي منهــا بالظهــر. يلعــب ألن

وبذلــك، ســيفقد الاعــب اإلســباني مركــزه الثانــي الــذي حافــظ عليــه منــذ 12 يونيو/حزيــران 2017، 
وســيعود فــي بطولــة ميامــي لتنــس األســاتذة ذات األلــف نقطــة التــي ســتنطلق فــي 24 مــارس/آذار، والتــي 

سيشــارك بهــا ديوكوفيتــش لكــن ســيغيب عنهــا فيــدرر.


