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القهوة تحميك من السكري 
وتحارب الكرش

القهــوة تعطينــا الكثيــر مــن الفوائــد الصحيــة، التــي تشــمل وال تقتصــر علــى صحــة الكبــد والدمــاغ 
والبنكريــاس والدمــاغ، فمــا البقيــة؟

تعــد القهــوة مــن أكثــر المشــروبات شــعبية فــي العالــم، وهــي تحتــوي علــى الكافييــن ومضــادات 
أكســدة، وتشــرب بطــرق عديــدة تختلــف مــن بلــد آلخــر. نقــدم لكــم هنــا 14 فائــدة للقهــوة:

1- المســاعدة علــى حــرق الدهــون والشــحوم وبالتالــي محاربــة دهــون البطــن )الكــرش(، وذلــك 
أيضــا بســبب الكافييــن الــذي يمكــن أن يعــزز معــدل التمثيــل الغذائــي الخــاص. وتشــير دراســات إلــى 
ــغ 10% لــدى األشــخاص  أن الكافييــن يمكــن أن يزيــد بشــكل خــاص مــن حــرق الدهــون بنســبة تبل

الذيــن يعانــون مــن الســمنة المفرطــة.
ــاة المبكــرة، وبالتالــي العيــش لمــدة أطــول،  ــادة متوســط العمــر المتوقــع وتقليــل خطــر الوف 2- زي

وذلــك وفقــا لموقــع جونــز هوبكينــز ميديســين.
3- تقليــل خطــر اإلصابــة بــداء الســكري مــن النــوع الثانــي، إذ تشــير دراســات إلــى أن األشــخاص الذيــن يشــربون 

ــوة  ــن القه ــة م ــر كمي أكب
أقــل  خطــر  لديهــم 
بالســكري.  لإلصابــة 
فقــد  لدراســة  ووفقــا 
ارتبــط كل فنجــان قهــوة 
يتــم شــربه يوميــا مــع 
اإلصابــة  خفــض خطــر 
النــوع  مــن  بالســكري 

.%7 بنســبة  الثانــي 
تحســين   -4
الطاقــة  مســتويات 
الشــعور  وتقليــل 

ــه  ــم امتصاصــه وانتقال ــوة يت ــد شــرب القه ــذي بع ــا، ال ــن الموجــود فيه بالتعــب، وهــذا نتيجــة الكافيي
ــن  ــط األدينوزي ــي المثب ــل العصب ــن الناق ــع الكافيي ــاك يمن ــاغ، وهن ــى الدم ــل إل ــث ينتق ــدم حي ــى ال إل
نورابنفريــن  مثــل  األخــرى  العصبيــة  الناقــات  كميــة  زيــادة  إلــى  يــؤدي  ممــا   ،)adenosine(
العصبيــة. الخايــا  عمــل  تعزيــز  إلــى  يــؤدي  ممــا   ،)dopamine( ودوباميــن   )norepinephrine(

5- تحسين الذاكرة والمزاج.
6- تحسين األداء البدني، وذلك عبر زيادة مستويات األدرينالين، وهو هرمون يحضر الجسم للمجهود البدني.

7- حماية الكبد من مرض تليف الكبد.
8- تقليل خطر اإلصابة بسرطان الكبد.

9- تقليل خطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم.
10- تقليــل خطــر اإلصابــة بفشــل القلــب )heart failure(، إذ قــد يســاعد شــرب فنجــان أو كوبيــن 
مــن القهــوة يوميــا فــي الوقايــة مــن قصــور القلــب، وهــي حالــة يواجــه فيهــا القلــب صعوبــة فــي ضــخ 

كميــة كافيــة مــن الــدم إلــى الجســم.
11- تقليــل خطــر اإلصابــة بمــرض الباركنســون )الشــلل الرعاشــي(، وهــو مــرض عصبــي يحــدث 
عندمــا ال تفــرز الخايــا الدماغيــة كميــة كافيــة مــن المــادة الكيميائيــة دوباميــن، ويــؤدي إلــى مشــاكل 

فــي الحركــة مثــل االرتعــاش وعــدم القــدرة علــى تنســيق الحــركات.
12- حمايــة الحمــض النــووي "دي إن إيــه” )DNA( مــن التكســر، وهــو أمــر يحــدث بشــكل طبيعــي 

ولكنــه يمكــن أن يــؤدي إلــى الســرطان إذا لــم يتــم إصاحــه مــن قبــل الجســم.
13- تقليــل خطــر اإلصابــة بمــرض ألزهايمــر، ووفقــا لموقــع جونــز هوبكنــز ميديســين، وجــد 
الباحثــون أن النســاء فــي ســن 65 عامــا فأكثــر ممــن يشــربن كوبيــن إلــى ثاثــة أكــواب مــن القهــوة 

ــام. ــة بالخــرف بشــكل ع ــل عرضــة لإلصاب ــا أق يومي
14- تقليل خطر التعرض لسكتة دماغية.

بالمقابل فإن اإلفراط في تناول القهوة قد يؤدي إلى عواقب سلبية، مثل:
1- زيادة معدل ضربات القلب.

2- زيادة القلق والعصبية.
3- التأثير على النوم.
4- زيادة حرقة المعدة.

5- وفقا لموقع مايوكلينيك فإن القهوة يمكن أن ترفع ضغط الدم مؤقتا.
ما هي كمية القهوة المسموحة للحصول على الفوائد وتجنب السلبيات؟

مــن اآلمــن شــرب 3 إلــى 5 أكــواب مــن القهــوة يوميــا، وبحيــث ال يتجــاوز مأخــوذ الشــخص مــن 
الكافييــن 400 مليغــرام يوميــا.

ويمكــن أن يختلــف محتــوى الكافييــن اعتمــادا علــى نــوع القهــوة وطريقــة تحضيرهــا، فمثــا 
قــد يحتــوي الفنجــان )30 مليلتــرا( مــن القهــوة المركــزة والقهــوة المغليــة -كالقهــوة التركيــة وقهــوة 

اإلسبريســو- علــى مــا بيــن 40 و75 مليغرامــا أو أكثــر مــن الكافييــن.
أيضا على الحامل أو المرضع استشارة الطبيب بشأن شرب القهوة.

كيف تشرب القهوة بطريقة صحية؟
ــع ضــرورة  ــن، م ــرام مــن الكافيي ــا، أو 400 مليغ ــوة يومي ــواب مــن القه ــة أك ــا ال تتجــاوز أربع 1- عموم

ــل الشــاي ومشــروبات الكــوال. ــوة مث ــر القه ــن مــن مصــادر أخــرى غي احتســاب الكافيي
2- ال تضف السكر إلى القهوة.

3- أضف نكهات للقهوة مثل الفانيليا والقرفة والكاكاو.
4- ال تشــرب القهــوة -أو أي مشــروبات- بدرجــة حــرارة عاليــة جــدا )أي أكثــر مــن 65 درجــة مئويــة(، 
إذ قــد يرتبــط ذلــك بزيــادة خطــر ســرطان المــريء، وأيضــا قــد تســبب حروقــا، وفقــا لموقــع هافــارد هيلــث.

5- ينصــح موقــع مايوكلينيــك النســاء الحوامــل، والاتــي يحاولــن الحمــل أو المرضعــات، بتوخــي 
الحــذر بشــأن الكافييــن.

6- إذا عانيت من آثار جانبية مثل حرقة المعدة أو العصبية أو األرق، فحاول تقليل القهوة.

ممارسة المشي تحسن وظائف المخ
خلصــت دراســة إلــى أن نظــام المشــي بوتيــرة معتدلــة قــد يقلــل مــن أعــراض الضعــف اإلدراكــي 

المحــدود المرتبــط بســوء حالــة األوعيــة الدمويــة بالمــخ.
ــة، أن  ــة )ســبورتس ميديســين( البريطاني ــي دوري ــد الدراســة ف ــذي أع ــدي ال ــق الكن ــر الفري وذك
المشــاركين الذيــن يعانــون مــن ضعــف اإلدراك الوعائــي، والــذي أحيانــا مــا يســمى بالخــرف الوعائــي، 
والذيــن اعتــادوا المشــي لثــاث ســاعات أســبوعيا علــى مــدار ســتة أشــهر كانــت ردود فعلهــم أســرع 

إلــى جانــب عامــات أخــرى علــى تحســن وظائــف المــخ.
ويشــير ضعــف اإلدراك الوعائــي إلــى ضعــف طفيــف فــي التفكيــر أو خــرف متقــدم وذلــك بســبب 
نفــس أنــواع تلــف األوعيــة الدمويــة التــي تصاحــب أمــراض القلــب فــي مــكان آخــر مــن الجســم. وهــذا 

هــو ثانــي أكثــر أســباب الخــرف شــيوعا بعــد مــرض األلزهايمــر.
وقالــت كبيــرة معــدي الدراســة تيريــزا ليو-آمبــروز لرويتــرز هيلــث، عبــر البريــد اإللكترونــي »مــن 
المؤكــد أن التماريــن الرياضيــة المنتظمــة تحســن صحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة والصحــة الدماغية”.

ــاب  ــم األعص ــة واإلدراك وعل ــيخوخة والحرك ــر الش ــة بمختب ــي باحث ــروز، وه ــت ليو-آمب وقال
فــي جامعــة كولومبيــا البريطانيــة فــي فانكوفــر »بشــكل أكثــر تحديــدا، فإنهــا تقلــل خطــر إصابــة 
الشــخص باألمــراض المزمنــة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري )النــوع الثانــي(  وارتفــاع نســبة 
الكوليســترول.  تلــك األمــراض المزمنــة لهــا تأثيــر ســلبي علــى المخ..علــى األرجــح مــن خــال 

نقــص تدفــق الــدم إلــى المــخ«.
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مدرب بيرسبوليس: نستطيع إقصاء السد
ــي  ــه مــع الســد القطــري، الت ــاراة فريق ــة مب ــى صعوب شــدد يحيــى محمــدي مــدرب بيرســبوليس، عل

ســتقام بينهمــا غــدًا األحــد، فــي ثمــن نهائــي دوري أبطــال آســيا.
وقــال محمــدي فــي المؤتمــر الصحفــي »مواجهــة الســد ســتكون صعبــة، الخصــم يمتلــك العبيــن علــى أعلــى 

مختلفــة  مراكــز  فــي  مســتوى 
تحــت قيــادة مــدرب ذكــي«.

وأضــاف »رغــم كل مــا ســبق، 
إال أننــا قــادرون علــى تجــاوز هــذه 
العقبــة، يجــب علينــا أن نضحــي 
بــكل شــيء فــي لقــاء الغــد حتــى 

نحقــق هدفنــا«.
ونــوه »حضرنــا إلــى هنــا مــن 
أجــل المنافســة علــى اللقــب وحصــد 
البطولــة وإســعاد جماهيرنــا التــي 

ــع«. ــو رائ ــا ه تســتحق كل م
وتابــع »نمتلــك العبيــن مصابيــن، أحدهــم كان يعانــي مــن كســر ورغــم ذلــك لعــب باســتخدام 
المســكنات، أعتقــد أننــا بفضــل الثقــة، نجحنــا فــي تخطــي مباريــات قويــة، وهــو مــا نســعى لتكــراره غــدًا«.

وشــدد علــى ضــرورة دخــول المبــاراة بتركيــز كبيــر واســتغال الفــرص التــي ســتتاح أمــام مرمــى 
المنافــس، مشــيرًا إلــى أن اســتغال أنصــاف الفــرص، هــو الســبيل للفــوز والعبــور للــدور التالــي.

تشافي: متحمسون لمواجهة أفضل 
فريق إيراني

ــع بيرســبوليس  ــه م ــاراة فريق ــة مب ــدرب الســد القطــري، صعوب ــز م ــد اإلســباني تشــافي هيرناندي أك
اإليرانــي، التــي ســتقام مســاء غــدٍ األحــد، فــي إطــار مباريــات دور الـــ16 ببطولــة دوري األبطــال اآلســيوي.
ــرة  ــال الفت ــي خ ــق ايران ــل فري ــنواجه أفض ــوم: »س ــد الي ــذي عق ــي ال ــر الصحف ــي المؤتم ــافي ف ــال تش وق
الحاليــة، بالطبــع المواجهــة ســتكون صعبــة لكننــا متحمســون كثيــرًا لهــذا اللقــاء وهدفنــا معــروف للجميــع وهــو 

ــدور التالــي«. الفــوز والتأهــل لل
الغــد  »مبــاراة  وأضــاف: 
نهائيــة  مواجهــة  نعتبرهــا 
بالنســبة لنــا، لكــن علينــا أن 
نلعــب بتــوازن وبشــغف كبيــر 
مــن أجــل تحقيــق الفــوز ونأمــل 
خــال  مــن  ذلــك  تحقيــق 
ــى  ــا عل ــا لدين ــم أفضــل م تقدي

الملعــب«. أرضيــة 
وتابــع: »ســنلعب مــن أجــل 
علــى  والســيطرة  االســتحواذ 

المبــاراة وهــذة نقطــة أساســية بالنســبة لنــا ويجــب أن نكــون فــي قمــة جاهزيتنــا«.
وأشــار تشــافي: »قلــت لاعبيــن إن أكثــر المباريــات الحماســية التــي واجهتهــا فــي مســيرتي مــع الســد 

كانــت أمــام الفــرق االيرانيــة ومنهــا بيرســبوليس الــذي يلعــب بحمــاس كبيــر«.
وأكمل تصريحاته: »يجب أن نكون في قمة الشغف وأن نلعب كأنها مباراة نهائية«.

وعــن مبــاراة ســباهان اإليرانــي األخيــرة قــال تشــافي: »أولويتنــا أمــام ســباهان كانــت إراحــة بعــض الاعبيــن 
بعــد ضمــان التأهــل، الســد جاهــز لمواجهــة الغــد ولدينــا إصــرار كبيــر علــى عبــور هــذه العقبــة«.

بيرلو: كنا نبحث عن موراتا.. 
وهذا موقف ديباال

أكــد أندريــا بيرلــو، المديــر الفنــي ليوفنتــوس، أن ناديــه اإليطالــي كان يبحــث عــن ضــم ألفــارو موراتــا، 
حيــث كان أولويــة بالنســبة للســيدة العجــوز.

وقــال بيرلــو فــي المؤتمــر الصحفــي قبــل لقــاء رومــا »قمنــا بزيــادة الحمــل البدنــي فــي المــران، الفريــق 
يســتجيب بشــكل جيــد، نعمــل بشــكل أفضــل مــن األســبوع الماضــي«. 

وأضــاف »التدريــب مختلــف عــن اللعــب، الاعبــون هــم مــن يتحكمــون فــي المبــاراة علــى أرض الملعــب، أحــاول 
ــى  ــة الحصــول عل ــم كيفي ــط فه فق

أقصــى اســتفادة منهــم«.
ديبــاال  مــع  عملنــا  »لقــد  وتابــع 
للمجموعــة،  تدريجيًــا  عــاد  الــذي 
ــا  ــوم، وم ــف يشــعر الي ــرى كي ــا ن دعون
إذا كان يمكنــه الســفر إلــى رومــا أم ال«. 
جيــدًا،  يعرفنــا  »موراتــا  ونــوه 
ــب  ــي للع ــا يكف ــا بم ــت محظوًظ كن
مــن  لنــا  أولويــة  كان  لقــد  معــه، 
الناحيــة الفنيــة والتكتيكيــة، فهــو مــا 

كنــا نبحــث عنــه«.
وعــن إراحــة العبيــه، علــق بيرلــو »بعــد لعــب مبــاراة واحــدة حتــى اآلن، مــن الصعــب الــرد، ســأحاول وضــع 

أفضــل تشــكيل علــى أرض الملعــب مــع مراعــاة الخطــة وأســلوب المنافــس«.
وزاد »آرثــر يعمــل بشــكل جيــد، إنــه يتأقلــم معنــا، بيرنارديســكي وكوســتا يلعبــان فــي األجنحــة، وهمــا 

بحاجــة لتقديــم أقصــى مــا لديهمــا«.
ونــوه بيرلــو »ســيكون موســمًا صعبًــا بعــد تطــور مســتوى المنافســين، ســنكون بحاجــة للقتــال حتــى 

الجولــة األخيــرة مــن الموســم«.
وتابع »لقد تحدثنا مع سامي خضيرة، لفهم ما هو أفضل حل ممكن له ولنا«.

وأتم »الاعبون لديهم رغبة وجوع كبير رغم فوزهم بالكثير، هذا الحماس والرغبة يجعلني أتحلى بالهدوء«.

دي خيا: أنا أفضل من أي وقت مضى
قــال اإلســباني ديفيــد دي خيــا، حــارس مانشســتر يونايتــد، اليــوم الســبت، إنــه يشــعر حاليــا بأنــه أفضــل 

مــن أي وقــت مضــى.
وفــي مقابلــة مــع وســائل اإلعــام الخاصــة بالنــادي اإلنجليــزي، سُــئل صاحــب الـــ29 عامــا عمــا إذا كان 

يعتقــد أن الجماهيــر، تنســى أحيانــا أنــه مــا زال حارســا شــابا.
ــذ  ــرا من ــت كثي ــد لعب ــا: »لق ــة، موضح ــنوات طويل ــذ س ــب من ــه يلع ــود ألن ــد يع ــذا ق ــأن ه ــا ب ــرد دي خي ف
أن كنــت شــابا صغيــرا، لكننــي 
أشــعر اآلن بأننــي أفضــل مــن أي 

ــي مســيرتي«. ــت مضــى ف وق
بالكثيــر  »أشــعر  وأضــاف: 
مــن الثقــة، وهــذا مهــم للغايــة 
الوقــت  حــان  لــي..  بالنســبة 
اآلن للفــوز بالمباريــات واأللقــاب 
ــم شــيء  ــذا أه ــرة أخــرى، وه م

بالنســبة لنــا حاليــا«.
منافســة  وســيجد دي خيــا 
علــى حراســة مرمــى مانشســتر 
يونايتــد، هــذا الموســم، بعــد عــودة ديــن هندرســون، الــذي كان معــارا فــي الموســم الماضــي لشــيفيلد يونايتــد.

وفــي هــذا الصــدد، قــال الدولــي اإلســباني »مــن المهــم للغايــة، أن تكــون هنــاك مشــاعر طيبــة مــع باقــي 
حــراس المرمــى، وكذلــك مــع مدربــي الحــراس.. إنــه شــيء رائــع«.

سيلتيكس يفوز ويمدد السلسلة 
أمام ميامي هيت

ــي  ــت ف ــي هي ــه ميام ــع ضيف ــارق م ــص الف ــي الشــوط األول وقل حــول بوســطن ســيلتيكس تأخــره ف
السلســلة بفضــل تألــق جيســون تيتــوم فــي الربــع الثالــث ليقــود فريقــه للفــوز 121-108 الليلــة الماضيــة 

فــي نهائــي القســم الشــرقي 
بــدوري كــرة الســلة األمريكــي 

للمحترفيــن الليلــة الماضيــة.
المبــاراة  تيتــوم  وأنهــى 
النقــاط  مــن  رصيــد  بأعلــى 
بينهــا 17  31 نقطــة  بتســجيله 
فــي الربــع الثالــث عندمــا ســجل 
ســيلتيكس المصنــف الثالــث 41 
نقطــة فــي هــذا الربــع مقابــل 501 

الشــوط األول بأكملــه. فــي 
ســيلتيكس  الفــوز  وقــاد 

ــدا األحــد  ــات غ ــي ســبع مباري ــى أســاس األفضــل ف ــي تحســم عل ــي السلســلة الت ــاراة السادســة ف للمب
.2-3 المتقــدم  هيــت  مــع  الفــارق  قلــص  بعدمــا 

ويحتاج ميامي هيت النتصار واحد فقط ليتأهل إلى أول نهائي له منذ 2014.
ــاث  ــر ث ــي آخ ــوزه ف ــذ ف ــرة من ــلة ألول م ــي السلس ــره 3-1 ف ــى تأخ ــب عل ــيلتيكس التغل ــاول س ويح
ــرة  ــوز بلقــب دوري ك ــه للف ــي طريق ــام 1981 ف ــي القســم الشــرقي ع ــي نهائ ــا ف ــات ليقصــي فيادلفي مباري

الســلة األمريكــي للمحترفيــن.

ليكرز مهدد بغياب نجمه عن موقعة 
بلوغ النهائي

أعلــن لــوس أنجليــس ليكــرز، اليــوم الســبت، أن نجمــه أنطونــي ديفيــز قــد ال يشــارك غــدا فــي 
تحســم  التــي  السلســلة  مــن  الخامســة  المبــاراة 
علــى أســاس األفضــل فــي 7 مباريــات أمــام دنفــر 
ــرة الســلة  ــي دوري ك ــوغ نهائ ناجتــس؛ مــن أجــل بل
ــل  ــي الكاح ــه ف ــب إصابت ــن، عق ــي للمحترفي األمريك

يــوم الخميــس الماضــي.
وســاهم ديفيــز، فــي فــوز ليكــرز للفــوز 108-114 
علــى دنفــر، ليصبــح الفريــق علــى بُعــد انتصــار واحــد 

ــي. ــوغ النهائ مــن بل
ويتقــدم ليكــرز 3-1 فــي السلســلة التــي تحســم 

علــى أســاس األفضــل فــي 7 مباريــات.
ديفيــز  يبــدأ  أن  المتوقــع  مــن  اإلصابــة،  ورغــم 
ليتأهــل  لحســمها  ليكــرز  يســعى  التــي  المبــاراة 

.2010 منــذ  مــرة  ألول  للنهائــي 
وقــال ديفيــز: »أنــا علــى مــا يــرام بمــا يكفــي 

بخيــر«. ســأكون  للغايــة..  خطيــرة  ليســت  لكنهــا  لإلصابــة  تعرضــت  المبــاراة.  لخــوض 
وأحرز ديفيز 34 نقطة في 41 دقيقة في المباراة الرابعة من السلسلة، ليقود ليكرز للفوز.

ديوكوفيتش يستعد لتحطيم رقم فيدرر
يســتعد المصنــف األول عالميًــا، الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش، إلــى مواصلــة تحطيــم األرقــام القياســية، 

التــي ظلــت صامــدة لســنوات طويلــة.
ديوكوفيتــش صاحــب الـــ 17 لقبًــا فــي بطــوالت الجرانــد ســام، أكــد بعــد فــوزه ببطولــة رومــا للماســترز، 
فــي  ونــادال  فيــدرر  فــي تجــاوز رصيــد  يأمــل  أنــه 

البطــوالت الكبــرى.
ــام ديوكوفيتــش  ــة أم وســتكون الفرصــة مواتي
رقــم  لتحطيــم  المفتوحــة،  فرنســا  فــي بطولــة 
فيــدرر، كثانــي أكثــر العــب فــوزًا فــي مباريــات 

جــاروس. روالن  بطولــة 
ــة بســبب  ــدرر عــن البطول ــاب في وبعــد تأكــد غي
ــاك بحاجــة  ــة، ســيكون نوف ــة جراحي ــه لعملي خضوع
إلــى انتصاريــن فقــط، ليصبــح ثانــي أكثــر العــب فــوزًا 

فــي المباريــات فــي تاريــخ روالن جــاروس، بعــد رافائيــل نــادال. 
ويملــك فيــدرر حاليًــا، ثانــي أفصــل رقــم بواقــع 70 انتصــارًا مقابــل 17 خســارة، أمــا نوفــاك يحتــل المرتبــة 

الثالثــة برصيــد 68 انتصــارًا مقابــل 14 هزيمــة.

نتائج فحص كورونا تزعج موراي 
قبل فرنسا المفتوحة

أكــد العــب التنــس البريطانــي آنــدي مــوراي، أن تأخــر نتيجــة فحــص كورونــا الخــاص بــه لــدى عودتــه 
إلــى بريطانيــا تســبب فــي تأخيــر تلقيــه العــاج؛ بســبب معاناتــه مــن مشــكلة فــي الحــوض، لكنــه أكــد أنــه 

جاهــز بدنيــا للمشــاركة فــي بطولــة فرنســا المفتوحــة التــي تنطلــق غــدا األحــد.
ووصــل مــوراي للــدور الثانــي فــي بطولــة أمريــكا المفتوحــة فــي وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري والتــي 

كانــت أول بطولــة كبــرى يشــارك فيهــا منــذ خضوعــه لجراحــة فــي الفخــذ فــي العــام الماضــي.
لكــن بعــد معاناتــه مــن مشــكلة فــي الحــوض خــال بطولــة أمريــكا، أضطــر مــوراي )33 عامــا( لانتظــار 

بضعــة أيــام قبــل التوجــه إلــى الطبيــب.
وقالــت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة )بي.بي.ســي(، إن الفحــوص التاليــة التــي خضــع لهــا مــوراي كشــفت 

عــن إصابتــه بالتهــاب عضلــي.
ونقلــت بي.بي.ســي عــن مــوراي، قولــه: »كانــت هنــاك مشــكلة صغيــرة بالنســبة لفحصــي. فقــد وصلــت 

نتيجتــه بعــد 5 أو 6 أيــام، ولــذا اضطــررت للبقــاء فــي المنــزل ولــم أتمكــن مــن التوجــه للطبيــب«.
وقــال مــوراي المصنــف األول عالميــا ســابقا ووصيــف بطــل فرنســا المفتوحــة فــي 2016، إنــه يتــدرب دون 

أي مشــكات أو متاعــب منــذ وصولــه لباريــس لخــوض أخــر بطولــة كبــرى فــي العــام الحالــي.
وأضــاف مــوراي الــذي سيشــارك فــي فرنســا المفتوحــة ببطاقــة دعــوة: »عندمــا بــدأت 
التدريبــات علــى الماعــب الرمليــة شــعرت أننــي فعــا علــى مــا يــرام. وأديــت بصــورة جيــدة تمامــا 

ــد«. حســبما أعتق
وسيلتقي موراي في الدوري األول بفرنسا المفتوحة مع السويسري ستانيساس فافرينكا.


