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زيت الزيتون وزيت دوار الشمس.. 
أيهما أفضل للصحة؟

يعــد زيــت الزيتــون وزيــت دوار الشــمس مــن الزيــوت المفضلــة لــدى الكثيــر مــن النــاس، لكــن مــا 
هــي االختالفــات بينهمــا؟ وأيهمــا أفضــل للقلــي والطهــي؟ وهــل كالهمــا صحــي؟

بلــوس”  "كويداتــي  مجلــة  نشــرته  الــذي  التقريــر  هــذا  فــي  الغــوا،  ماريــا  الكاتبــة  تقــول 
)CuidatePlus( اإلســبانية، إن زيــت الزيتــون وخاصــة زيــت الزيتــون البكــر الممتــاز، يعــد صحيــا أكثــر 

ويجــب أن يكــون الخيــار األول للطهــي وقبــل كل شــيء للقلــي، حســب الخبــراء.
ــات  ــاك بعــض االختالف ــة لكــن هن ــن الدهــون النباتي ــت دوار الشــمس م ــون وزي ــت الزيت إن زي
ــة للســمنة رامــون إســتروخ،  ــا المرضي ــم الفيزيولوجي ــي عل ــة وف ــي التغذي ــر ف ــا. وأوضــح الخبي بينهم
 )monounsaturated fats( ــر المشــبعة ــة غي ــة األحادي ــي باألحمــاض الدهني ــون غن ــت الزيت أن "زي
وبشــكل أساســي حمــض األوليــك )oleic acid(، فــي حيــن يحتــوي زيــت دوار الشــمس علــى 
ــه  ــا ل ــنّ كليهم ــر المشــبعة )polyunsaturated fatty acids(، لك ــددة غي ــة المتع ــاض الدهني األحم

ــة”. ــة وقائي ــرات صحي تأثي
وأوردت الكاتبــة أن تركيبــة األحمــاض الدهنيــة األحاديــة غيــر المشــبعة، وخاصــة حمــض األوليــك، 
لهــا فوائــد صحيــة وقائيــة ضــد أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة عندمــا تحــل محــل الدهــون 

المشــبعة، وهــو مــا 
الغــذاء  إدارة  أكدتــه 
األميركيــة. والــدواء 

األحمــاض  أمــا 
المتعــددة  الدهنيــة 
المشــبعة،  غيــر 
ألفــا  "حمــض  وأهمهــا 
alpha-( “( ــك لينوليني
linolenic acid(  مــن 
 )3 أوميغــا  أحمــاض 
اللينوليــك”  و"حمــض 
)linoleic acid(  مــن 

أحمــاض أوميغــا 6(، فهــي مفيــدة لضغــط الــدم أو مســتوى الدهــون وااللتهابــات. كمــا يحتــوي زيــت دوار الشــمس 
األكســدة. مضــادات  أحــد   )E( "إي”  فيتاميــن  مــن  عاليــة  نســبة  علــى 

البوليفينول
يؤكــد الباحثــان رامــون إســتروخ ومونيــكا بولــو أنــه عنــد اختيــار زيــت الزيتــون باعتبــاره 
األفضــل للصحــة "بصــرف النظــر عــن تأثيراتــه الصحيــة بفضــل األحمــاض الدهنيــة 
األحاديــة غيــر المشــبعة وتحديــدا حمــض األوليــك، فإنــه يحتــوي علــى مركبــات ثانويــة 
أخــرى، خاصــة "البوليفينــول” )Polyphenol(، ممــا يمنحــه تأثيــرا وقائيــا أكبــر، وال ســيما 
عندمــا يتعلــق األمــر بصحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة". كمــا يتميــز البوليفينــول بتأثيــرات 

مضــادة لألكســدة ومضــادة لاللتهابــات.
ورغــم حقيقــة أن التكلفــة المنخفضــة لزيــت دوار الشــمس تزيــد مــن اســتهالكه، فــإن 
زيــت الزيتــون يعــد مــن أبــرز مكونــات حميــة البحــر األبيــض المتوســط. ويتميــز زيــت 
ــا يكــون  ــه، وأحيان ــازة من ــاف البكــر والبكــر الممت ــه األخضــر، وخاصــة األصن ــون بلون الزيت
شــديد الكثافــة والمــرارة. وفــي المقابــل، يكــون لــون زيــت دوار الشــمس مائــال إلــى 

االصفــرار، وتكــون نكهتــه أكثــر اعتــداال.
ويرتبــط االســتهالك المنتظــم لزيــت الزيتــون البكــر الممتــاز بتقليــل خطــر أمــراض القلــب 
ــكري،  ــمنة، والس ــة(، والس ــكتة الدماغي ــب والس ــة القل ــاء عضل ــا )احتش ــة ومضاعفاته ــة الدموي واألوعي

وألزهايمــر، وحتــى بعــض أنــواع الســرطانات مثــل ســرطان الثــدي والقولــون والبروســتات.
مشكالت الهضم

مــن جهتهــا تؤكــد الجمعيــة األلمانيــة للتغذيــة أن زيــت الزيتــون يتميــز بأهميــة كبيــرة 
للصحــة، حيــث إنــه يحمــي مــن أمــراض القلــب ويســاعد  علــى إنقــاص الــوزن ويحــل 

ــم.  مشــكالت الهض
 وأوضحــت الجمعيــة أن زيــت الزيتــون غنــي باألحمــاض الدهنيــة غيــر المشــبعة  األحاديــة التــي 

تعمــل علــى خفــض مســتوى الكوليســترول، كمــا أنــه غنــي بمــادة "أوليوروبيــن" التــي تمتــاز بتأثيــر 
مضــاد لألكســدة، ومــن ثــم تحمــي مــن األزمــات  القلبيــة.   

وتقــول الجمعيــة األلمانيــة إنــه بفضــل احتــواء زيــت الزيتــون علــى نســبة عاليــة مــن الفينــوالت 
ــم  ــن ث ــون، وم ــرق الده ــة ح ــى تنشــيط عملي ــل عل ــه يعم ــر  المشــبعة، فإن ــة غي ــاض الدهني واألحم

ــع بالرشــاقة.   ــوزن والتمت إنقــاص  ال
 وباإلضافــة إلــى ذلــك، يعــد زيــت الزيتــون بمثابــة مــادة تزليــق طبيعيــة تســاعد علــى  نقــل الطعــام 

عبــر األمعــاء الغليظــة، ممــا ينشــط عمليــة الهضــم.  
ــون وســرطان  ــن ســرطان القول ــي م ــد يق ــون ق ــت الزيت ــى أن اســتهالك زي وتشــير دراســات إل
الثــدي، كمــا قــد يقلــل مــن خطــر أمــراض القلــب التاجيــة، وذلــك بفضــل قدرتــه علــى خفــض ضغــط 

.)LDL( ــار ــترول الض ــدم والكوليس ال
وعلــى الرغــم مــن أن معظــم األبحــاث أجريــت علــى الزيــت، فــإن اســتهالك الزيتــون كثمــرة قــد 

يعطــي فوائــد صحيــة أيضــا.
زيت الزيتون البكر

يوصــي الباحثــان رامــون إســتروخ ومونيــكا بولــو باســتهالك زيــت الزيتــون البكــر 
الممتــاز ســواء أكان نيئــا أو فــي الطهــي. وبالنســبة للقلــي، ينصــح إســتروخ باســتخدام زيــت 
مســتقر قــدر اإلمــكان، لذلــك يجــب اختيــار الزيــت الــذي يتميــز بأعلــى نقطــة تدخيــن )أي 
درجــة الحــرارة التــي يبــدأ فيهــا الزيــت بالتبخــر(، وهــذا يعنــي أن أفضــل زيــت للقلــي هــو 

زيــت الزيتــون البكــر الممتــاز.
ــت دوار  ــل زي ــر المشــبعة مث ــددة غي ــة المتع ــة باألحمــاض الدهني ــوت الغني ــإن الزي ــل، ف وبالمقاب
الشــمس، ليســت شــديدة المقاومــة لدرجــة الحــرارة، لذلــك إذا اختــرت دوار الشــمس، ينصــح الخبــراء 

باســتخدام الزيــت الــذي يحتــوي علــى مســتوى عــال مــن األوليــك.
ويمكــن اعتبــار زيــت دوار الشــمس خيــارا صحيــا أيضــا، وتقــول مونيــكا بولــو إنــه "علــى الرغــم مــن 
أن ســعر زيــت دوار الشــمس منخفــض مقارنــة بزيــت الزيتــون، إال أننــي فــي هــذه الحالــة أميــل إلــى 
اســتخدام الزيــت الــذي يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن األوليــك". وفــي حالــة زيــت دوار الشــمس، 

يوجــد حمــض األوليــك بمســتويات مماثلــة لزيــت الزيتــون تقريبــا.
كيف تتعرف على زيت الزيتون البكر الممتاز؟

ــت  ــر، وزي ــون البك ــت الزيت ــاز وزي ــر الممت ــون البك ــت الزيت ــن زي ــات بي ــق باالختالف ــا يتعل ــي م ف
ــر الزيتــون األصيــل الــذي يتــم اســتخراجه مــن  الزيتــون المكــرر، فــإن األول هــو عبــارة عــن عصي
الثمــار الجيــدة بوســائل ميكانيكيــة، ويحتــوي علــى جميــع المركبــات الكيميائيــة التــي تمنحــه بعــض 

ــرة للحــواس. ــات المثي الصف
ولتحديــد الزيــت البكــر الممتــاز، مــن الضــروري تذوقــه ألنــه ال توجــد حتــى اآلن تقنيــة معمليــة 

قــادرة علــى قيــاس جميــع الروائــح والنكهــات.
وعندمــا يحــوي الزيــت الطــازج "بعــض العيــوب" فإنــه يصنــف علــى أنــه زيــت زيتــون بكــر. أمــا 

ــة. ــر فــي درجــات حــرارة عالي زيــت الزيتــون منخفــض الجــودة فيخضــع لنظــام تكري
وفي المقابل، يكون زيت الزيتون الشائع نتاج خلط زيت الزيتون المكرر وزيت الزيتون البكر.
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حامد الك أحد المرشحين ألفضل حارس 
مرمى في غرب آسيا

ــي دوري  ــة ف ــد الك ضمــن التشــكيلة المثالي ــي حام ــادي برســبوليس االيران ــر حــارس مرمــى ن أختي
ــة غــرب آســيا. أبطــال آســيا 2020 لحــراس المرمــى لمنطق

ــوادي غــرب اســيا، حيــث ســيتم انتخــاب أحدهــم  وتضــم التشــكيلة خمســة حــراس مرمــى مميزيــن ألفضــل ن
مرمــى،  حــارس  كأفضــل 
المشــاركة  للقــراء  ويمكــن 
فــي التصويــت لالعــب األبرز 
المركــز،  هــذا  فــي  برأيهــم 
التصويــت  يســتمر  حيــث 
 24 الســبت  يــوم  حتــى 

األول/أكتوبــر تشــرين 
وينافــس حــارس مرمــى 
الك،  حامــد  برســبوليس 
حــارس مرمــى الســد ســعد 
مرمــى  وحــارس  الشــيب  
النصــر الســعودي بــراد جونــز 

وحــارس مرمــى نــادي التعــاون الســعودي كاســيو وحــارس مرمــى شــباب اإلمــارات ماجــد ناصــر.
لعــب حامــد الك حــارس مرمــى بيرســبوليس 7 مباريــات فــي اطــار تصفيــات دوري ابطــال اســيا، 
اســتقبلت شــباكه هدفيــن و حافــظ علــى نظافــة شــباكه فــي 5 مباريــات )المركــز األول بيــن حــراس المرمــى( 

بنســبة التصــدي %88.9.
لــم تتلــق شــباك الك ســوى هدفيــن فقــط فــي ســبع مباريــات، ولــم يســتقبل أي منهــا مــن اللعــب المفتــوح، 
وكان الحــارس البالــغ مــن العمــر 29 عامــًا جــزءًا كبيــراً مــن نجــاح مســيرة عمــالق طهــران إلــى نهائــي دوري أبطــال 
آســيا 2020. وجــاءت لحظتــه المشــرقة فــي قبــل النهائــي أمــام النصــر الســعودي، حيــث تألــق بقــوة خــالل ركالت 

الترجيــح ليحــرم مايكــون مــن التســجيل ويســاعد فــي تأهــل فريقــه بيرســبوليس إلــى ذروة المنافســة.

هزيمة الكبار قبل الكالسيكو..

 خسارة برشلونة أمام خيتافي وريال 
مدريد أمام قادش

تلقــى قطبــا كــرة القــدم اإلســبانية لطمــة قويــة قبــل أســبوع واحــد فقــط مــن المواجهــة المرتقبــة بينهمــا فــي لقــاء 
القمــة )الكالســيكو( بالــدوري اإلســباني، إذ خســر كل منهمــا مباراتــه الســبت فــي الجولــة السادســة مــن الليغــا.

ــى بإســبانيا هــذا الموســم-  ــدوري الدرجــة األول ــادش -الصاعــد ل ــق ق ــه فري ــة مــن توجي فبعــد ســاعات قليل
لطمــة قويــة إلــى ريــال مدريــد حامــل اللقــب متغلبــا عليــه 1-صفــر فــي عقــر داره، ســقط برشــلونة بنفــس النتيجــة 

خيتافــي  مضيفــه  أمــام 
ــة أيضــا  ــة قوي ــون صدم لتك
بدايــة  قبــل  للفريقيــن 
األســبوع  هــذا  مشــوارهما 
فــي دور المجموعــات مــن 

أوروبــا. أبطــال  دوري 
وأهــدر برشــلونة فرصــة 
الصــدارة  العتــالء  ذهبيــة 
الكالســيكو  مبــاراة  قبــل 
مضيفــه  أمــام  وســقط 
رد  دون  بهــدف  خيتافــي 
ســجله خايمــي ماتــا مــن 

ضربــة جــزاء فــي الدقيقــة 57، ليتجمــد رصيــد برشــلونة عنــد 7 نقــاط. ورفــع خيتافــي رصيــده إلــى 10 نقــاط، ليتقــدم 
وغرناطــة. قــادش  وأمــام  المتصــدر  مدريــد  ريــال  خلــف  فقــط  األهــداف  بفــارق  الثانــي  المركــز  إلــى 

وبــاءت جميــع محــاوالت برشــلونة بالفشــل، رغــم النشــاط الــذي بثــه الالعــب الناشــئ أنســو فاتــي 
لــدى نزولــه فــي منتصــف الشــوط الثانــي.

وتمثــل الهزيمــة ضربــة قويــة لمعنويــات برشــلونة قبــل بــدء مســيرته فــي دور المجموعــات مــن دوري 
األبطــال األوروبــي أمــام فيرنكفــاروش المجــري يــوم الثالثــاء المقبــل.

حرب كالمية مفتوحة بين رونالدو ووزير 
الرياضة اإليطالي

نشــب خــالف علنــي بيــن كريســتيانو رونالــدو ووزيــر الرياضــة اإليطالــي الجمعــة، بعــد أن اتهــم كل 
منهمــا اآلخــر بشــكل غيــر مباشــر بالكــذب بشــأن مــا إذا كان النجــم البرتغالــي قــد انتهــك القواعــد الصحيــة.

ــك  ــد انته ــون ق ــا يك ــوس ربم ــس، إن مهاجــم يوفنت ــر الرياضــة فينشــنزو ســبادافورا الخمي ــال وزي وق
القواعــد الصحيــة بعودتــه إلــى إيطاليــا عقــب إصابتــه بالعــدوى فــي البرتغــال فــي وقــت ســابق هــذا األســبوع.
ورد رونالــدو عليــه عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي الجمعــة، قائــال إنــه التــزم بــكل اإلجــراءات المتبعــة 

فــي مثــل هــذه الحــاالت.
وقــال رونالــدو علــى »إنســتغرام« مــن منزلــه فــي تورينــو حيــث يعــزل نفســه رغــم عــدم ظهــور أي أعــراض عليــه: »قــال 
أحــد الســادة هنــا فــي إيطاليــا 
لــم  إننــي  اســمه  أذكــر  لــن 
التــزم بالقواعــد وهــذا محــض 
جميــع  اتبعــت  لقــد  افتــراء. 
وســأواصل  البروتوكــوالت 
اتباعهــا وضميــري مرتــاح .. كل 
مــا فعلتــه كان مصرحــا بــه«.

إننــي  »قالــوا  وأضــاف: 
انتهكــت القانــون اإليطالــي .. 
كلهــا أكاذيــب. لقــد فعلــت كل 
ــد  ــح. لق شــيء بشــكل صحي
بالطريقــة  شــيء  كل  فعلنــا 

الصحيحــة تركنــا منتخــب البرتغــال فــي اإلســعاف الطائــر ووصلنــا إلــى تورينــو ولــم أخالــط أي شــخص«.
وأصيــب رونالــدو )35 عامــا( بفيــروس »كوفيــد-19« يــوم الثالثــاء خــالل وجــوده مــع منتخــب 

البرتغــال وعــاد بطائــرة خاصــة إلــى إيطاليــا فــي اليــوم التالــي.
ــة مــع وكالــة األنبــاء اإليطاليــة، قائــال: »شــهرة ومهــارة بعــض  ورد عليــه ســبادافورا فــي مقابل

ــرام المؤسســات والكــذب«. ــرر الغطرســة وعــدم احت الالعبيــن ال تب
ــل  ــر قب ــت مشــهورا يجــب أن تشــعر بمســؤولية التفكي ــا كن ــى العكــس فكلم وأضــاف: »عل
ــن  ــد. ل ــى األب ــث إل ــي هــذا الحدي ــن أســتمر ف ــن. ل ــدوة حســنة لآلخري ــون ق التحــدث وأن تك
ــدوى«. ــن بالع ــكل المصابي ــي بالشــفاء العاجــل ل ــرر تمنيات ــة وأك ــر ثاني أتحــدث عــن هــذا األم

وكان وزيــر الرياضــة قــال ردا علــى ســؤال خــالل مقابلــة إذاعيــة إذا كان رونالــدو قــد انتهــك القواعــد 
الصحيــة »نعــم أعتقــد ذلــك مــا لــم يكــن قــد حصــل علــى تصريــح مــن الســلطات الصحيــة المختصــة«.

من جهته قال أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس إن رونالدو لم ينتهك القواعد.
وأوضــح فــي مؤتمــر صحفــي: »عليكــم االتصــال بوزارتــي الصحــة والداخليــة لمعرفــة مــا الــذي 

تــم انتهاكــه«.
وقــال يوفنتــوس يــوم األربعــاء إن رونالــدو عــاد علــى متــن رحلــة طبيــة: »وافقــت عليهــا 

المختصــة«. الصحيــة  الجهــات 
وخــاض رونالــدو مبــاراة وديــة أمــام إســبانيا ومواجهــة فــي دوري األمــم األوروبيــة أمــام فرنســا 
قبــل إصابتــه بفيــروس كورونــا، ليغيــب عــن مبــاراة منتخــب بــالده أمــام ضيفــه الســويدي )0-3( 

يــوم األربعــاء الماضــي.

اليونايتد يستعيد توازنه بانتصار 
عريض أمام نيوكاسل

تنفــس مانشســتر يونايتــد الصعــداء بفــوزه علــى مضيفــه نيوكاســل يونايتــد )4-1( مســاء الســبت، ضمــن 
الجولــة الخامســة مــن الــدوري اإلنجليــزي الممتاز.

 وتقــدم نيوكاســل فــي الدقيقــة الثانيــة بهــدف أحــرزه العــب مانشســتر يونايتــد لــوك شــاو بالخطــأ فــي 
مرمــى فريقــه، ثــم أدرك هــاري ماجوايــر التعــادل للشــياطين فــي الدقيقــة 23.

ــل أن يحــرز أرون وان بيســاكا  ــز، قب ــو فرناندي ــر برون ــدم عب ــة 86 للتق ــى الدقيق ــوف حت ــر الضي وانتظ
ــع )6+90(. ــدف الراب ــوس راشــفورد اله ــف مارك ــرة، ويضي ــة األخي ــي الدقيق ــث ف ــدف الثال اله

 ورفــع مانشســتر يونايتــد رصيــده إلــى 6 نقــاط فقــط ،علمــا بــأن لــه مبــاراة مؤجلــة، ويحتــل حاليــا المركــز 
الـــ14، فيمــا تجمــد رصيــد نيوكاســل عنــد النقطة الســابعة.

خطأ قاتل
ــا  ــح نيوكاســل التســجيل عندم ــاراة، افتت ــى انطــالق المب ــن عل ــن دقيقتي ــل م ــرور أق ــد م بع
انطلــق شــيلفي بهجمــة مرتــدة، ليمــرر إلــى كرافــث الــذي أرســل كــرة أمــام المرمــى، تابعهــا شــاو 

بطريــق الخــط فــي شــباك فريقــه.
 ولــم يهلــع يونايتــد بعــد تلقيــه الهــدف المبكــر، بــل ســيطر علــى الكــرة وحــاول تنفيــذ الهجمــات، 
ومــن واحــدة منهــا وضــع 
أمــام  الكــرة  جيمــس 
ســدد  الــذي  راشــفورد 
فــوق المرمــى بعــد ارتــداد 
الكــرة مــن قــدم مدافــع فــي 

.14 الدقيقــة 
راشــفورد  وشــق   
الناحيــة  مــن  طريقــه 
اليســرى، واجتــاز أكثــر من 
مدافــع قبــل أن يســدد كــرة 
القائــم  بجانــب  ضعيفــة 
القريــب فــي الدقيقــة 18.

وألغــى الحكــم هدفــا لصالــح يونايتــد فــي الدقيقــة 20، عندمــا تبــادل ماتــا وفرنانديــز الكــرة داخــل منطقــة 
الجــزاء، قبــل أن يســدد األخيــر فــي شــباك لحــارس كارلــو دارلــو، لكــن تقنيــة الفيديــو أظهــرت أن ماتــا كان 

متســلال عنــد بنــاء الهــدف.
انتصار متأخر

ودخــل بــول بوجبــا إلــى تشــكيلة يونايتــد مــكان فريــد، ثــم أقحــم سولســكاير العبــه الهولنــدي دونــي 
فــان دي بيــك مــكان جيمــس، وتقــدم ماجوايــر بالكــرة قبــل أن يســدد كــرة منخفضــة مــرت بجــوار القائــم 

فــي الدقيقــة 80.
وعــوض فرنانديــز إهــداره ركلــة الجــزاء فــي الدقيقــة 86، عندمــا تلقــى تمريــرة ســحرية مــن راشــفورد، 

ليضــع الكــرة بأناقــة فــي الزاويــة العليــا البعيــدة لمرمــى نيوكاســل.
ولعــب راشــفورد دور صانــع األهــداف مجــددا، عندمــا هيــأ الكــرة أمــام وان بيســاكا الــذي ســددها عنيفــة 

بالزاويــة العليــا القريبــة للمرمــى فــي الدقيقــة 90.
وتــوج راشــفورد تألقــه بإضافــة الهــدف الرابــع فــي الدقيقــة السادســة مــن الوقــت بــدل الضائــع بعــد تلقيــه 

كــرة طويلــة لينفــرد بالمرمــى ويضعهــا بهــدوء فــي المرمــى.

بوفون يحقق رقما تاريخيا في الكالتشيو
حقــق جيانلويجــي بوفــون حــارس مرمــى يوفنتــوس، رقمًــا تاريخيًــا بعــد مشــاركته مــع البيانكونيــري 

فــي مبــاراة الليلــة أمــام كروتونــي، بمنافســات الجولــة الرابعــة مــن الــدوري اإليطالــي.
ــاراة رقــم )650(  ــى المب ــون بمشــاركته أمــام كروتونــي وصــل إل ــات، أن بوف ــا« لإلحصائي وذكــرت شــبكة »أوبت

اإليطالــي،  بالــدوري  لــه 
كأول العــب يصــل إلــى هــذا 
العــدد مــن المشــاركات فــي 

تاريــخ المســابقة.
ولفتــت إلــى أن تشــكيلة 
تواجــد  شــهدت  يوفنتــوس 
يتــم  »لــم  العبيــن،   7
شــارك  حيــن  إنجابهــم« 
بالــدوري  مــرة  ألول  بوفــون 
تشــرين  فــي  اإليطالــي 
.1995 عــام  الثانى/نوفمبــر 

يوفنتــوس  وتعــادل 
مــع مضيفــه كروتونــي، بهــدف لــكل فريــق، ليقفــز اليوفــي للمركــز الرابــع برصيــد 8 نقــاط بفــارق 4 نقــاط عــن 

المتصــدر ميــالن 12 نقطــة.

شفارتزمان: ما يقوم به نادال »جنون«
ــا، باإلســباني رافائيــل  أشــاد العــب التنــس األرجنتينــي دييجــو شــفارتزمان، المصنــف الثامــن عالميً
نــادال، بعــد نجــاح األخيــر فــي تحقيــق اللقــب الـــ13 لبطولــة فرنســا المفتوحــة للتنــس »روالن جــاروس« 
مؤخــرًا، علــى حســاب نوفــاك ديوكوفيتــش، والتــي كانــت بطولــة الجرانــد ســالم رقــم »20« فــي مســيرته.

وصــرّح األرجنتينــي الموجــود حاليــا بـ)أكاديميــة رافــا نــادال( للتحضيــر اســتعدادا لمشــاركته فــي 
األوروبيــة  البطــوالت 
بــه  يقــوم  »مــا  المقبلــة 
يُصــدق  ال  أمــر  رافائيــل 
زال  ال  فهــو  وجنــون، 
األرقــام  يواصــل تحطيــم 
القياســية وهــذا مــا قلتــه 
ــن  ــو يصــارع كل م ــه. فه ل
ونوفــاك  فيدريــر  روجيــه 
ديوكوفيتــش علــى لقــب 

العالــم«. فــي  األفضــل 
ــر أن شــفارتزمان  يذك
قائمــة  بيــن  مــن  أصبــح 

أفضــل العبــي العالــم عقــب بلوغــه نصــف نهائــي »روالن جــاروس« فــي نســختها األخيــرة، وهــو الــدور الــذي 
ــادال. ــد ن ــى ي ــه عل خــرج من

وقال الالعب األرجنتيني »هذا إنجاز هام جاء عقب كثير من السنوات كنت فيها قريبا من تحقيقه«.


