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دراسة تكشف: هكذا تؤثر حرارة 
الطعام على شهيتنا

إذا كنــت ممــن يفضلــون تنــاول الطعــام وهــو بــارد تقريبــا، فــإن هــذا التفضيــل قــد يكــون مؤشــرا 
علــى إفراطــك فــي األكل، وهــو مــا ينــذر بزيــادة فــي الــوزن ومــا يســببه ذلــك مــن اضطرابــات صحيــة.
وبحســب دراســة نشــرت نتائجهــا فــي مجلــة »أبيتايــت«، فــإن حــرارة الطعــام تؤثــر بشــكل 

ملحــوظ علــى الكميــة التــي نتناولهــا، فنميــل أكثــر إلــى اإلفــراط فــي حالــة الوجبــات البــاردة.
ورصــدت الدراســة مــا يحــرص النــاس علــى شــرائه بعــد أخــذ الوجبــة الرئيســية، والحظــت 

ســلوكهم فــي حالتــي األطعمــة الســاخنة والبــاردة، علــى حــد ســواء.
وأجريــت الدراســة فــي مطعــم يقــدم مجموعــة مــن السندويتشــات، ســاخنة وبــاردة، إلــى جانــب 
الســلطات والمشــروبات، ووجــدت أن المســتهلكين اشــتروا أطعمــة جانبيــة أكثــر مثــل الســلطات 

ــاردة متاحــة أمامهــم. ــارات ب ــات، عندمــا وجــدوا خي والحلوي
وعندمــا يقــوم النــاس بهــذا األمــر، أي يفرطــون فــي شــراء أطعمــة ال يحتاجونهــا، فإنهــم يقعــون فــي 
ضرريــن اثنيــن، فإمــا أنهــم يبــذرون نقودهــم، أو أنهــم يدفعــون أنفســهم إلــى اإلفــراط فــي اســتهالك 

ســعرات حراريــة زائــدة واإلضــرار بصحتهــم.
وبأرقــام دقيقــة، وجــدت الدراســة أن الزبــون الــذي يطلــب سندويتشــا بــاردا يكــون أكثــر إقبــاال بواقــع 

الضعــف علــى شــراء أطعمــة جانبيــة مثــل قطــع الحلــوى، مقارنــة بمــن يختــار سندويتشــا ســاخنا.
وأضافــت الدراســة أن مــن اختــاروا السندويتشــات البــاردة أنفقــوا مــاال أكثــر بمتوســط 0.67 دوالرا 

فــي كل وجبــة مقارنــة بمــن وقــع اختيارهــم علــى الســندويتش الســاخن.
وبمــا أن الدراســة أجريــت دون إخبــار مــن اشــتروا األطعمــة، لــم يعــرف الباحثــون مــا إذا كان 

ــط. ــي لحظــة اشــتهاء فق ــم أم أخــذوه ف ــن المطع ــا اشــتروه م ــل م ــوا بالفع ــد أكل ــن ق الزبائ
ولــم تقــف الدراســة عنــد هــذا الحــد فشــملت مقهــى أيضــا حيــث يجــري تقديــم المشــروبات إلــى 

جانــب بعــض قطــع الحلــوى األخــرى، ثــم جــاءت النتائــج أيضــا فــي المنحــى نفســه.
وكشــفت النتائــج أن مــن يطلــب مشــروبا بــاردا يكــون أكثــر إقبــاال بواقــع ثالثــة أضعــاف علــى شــراء 

قطعــة طعــام أو حلــوى أخــرى مرافقــة مقارنــة بمــن يطلب مشــروبا ســاخنا.

دراسة حديثة: اإلصابة بكورونا تمنح 
مناعة لفترة أطول

ــرة  ــة لفت ــا بمناع ــروس كورون ــي في ــع مصاب ــوم تمت ــا الي ــة نشــرت نتائجه ــرت دراســة حديث أظه
ــى. ــرة األول ــروس للم ــم بالفي ــد إصابته أطــول بع

ــة “ Science Immunology”، والتــي  ــا للدراســة التــي أجريــت فــي أســتراليا ونشــرت فــي مجل ووفًق
اشــتملت علــى متابعــة مجموعــة مكونــة مــن 25 اســترالي أصيبــوا بكورونــا بدرجــات خطــورة مختلفــة، مقابــل 
مجموعــة متابعــة تضــم 36 شــخصًا، أن المصابيــن تمتعــوا بمناعــة لفتــرة تزيــد عــن 8 أشــهر بعــد اإلصابــة.
ــة  ــع لإلصاب ــوم الراب ــة مــن الي ــى المجموعــة المصاب ــدأت الفحوصــات عل ــد ب ــل، فق ــي التفاصي وف
حتــى اليــوم الـــ242، حيــث خضــع المرضــى لفحوصــات دم دوريــة والتــي بينــت وجــود كريــات دم بيضــاء 
مــن نــوع B والتــي تنتــج مضــادات حيويــة ضــد كورونــا، بينمــا بقــي مســتوى تلــك الكريــات مرتفــع 

حتــى ثمانيــة أشــهر مــن تاريــخ اإلصابــة األولــى.
ــوع LGI    ضــد  ــروا مســتوى عــال مــن المضــادات مــن ن ــن أظه ــع المصابي وأظهــرت الدراســة أن جمي
الغــالف البروتينــي لكورونــا، ومســتوى هــذه المضــادات بــدأت باالنخفــاض بعــد 20 يومًــا مــن ظهــور األعــراض.
ومــع ذلــك فقــد وجــد الباحثــون أن كريــات الــدم البيضــاء مــن النــوع B والتــي تنتــج المضــادات واصلــت االرتفــاع 

حتــى 150 يومًــا مــن تاريــخ اإلصابــة، وبقيــت مرتفعــة علــى مــدار 240 يــوم علــى األقــل بعــد ظهــور األعــراض.
فيمــا تدلــل النتائــج علــى أن جهــاز المناعــة كان مســتعدًا مــع كريــات ذاكــرة قــادرة علــى إنتــاج مضــادات 

تقضــي علــى أي إصابــة ممكنــة أخــرى بكورونــا، بمعنــى أن الجســم بقــي محميــًا مــن كورونا.
كمــا أظهــرت دراســة أخــرى فــي كوريــا الجنوبيــة والتــي أجريــت علــى 58 مريضًــا بكورونــا ممــن عانــوا 
مــن أعــراض خفيفــة وجــود مضــادات فــي كريــات الــدم البيضــاء علــى مــدار 8 أشــهر بعــد اإلصابــة علــى األقــل.

في حين تناقض الدراستان الدراسات السابقة التي ادعت بأن المضادات تضعف بعد 20 يومًا من اإلصابة.
ــذي فشــل  ــي الفحــص وال ــف ف ــود أســلوب مختل ــك الدراســات وج ــاء أن ســبب تل ــن العلم وبي
فــي إيجــاد المضــادات ولــم يفحصــوا أبــدًا كريــات الــدم البيضــاء B، وهــي تلــك الخاليــا التــي تصنــع 

ــة أخــرى. ــة إصاب ــى ان الجســم بقــي مســتعدا لمواجه ــل عل المضــادات وتدل

من هم األقل عرضة لإلصابة والوفاة 
بفيروس كورونا؟

توصلــت دراســة إلــى أن األشــخاص الذيــن لديهــم فصيلــة الــدم ربمــا كانــوا األقــل عرضــة لإلصابــة 
بفيــروس كورونــا بنســبة 12% مقارنــة بأنــواع الــدم األخــرى.

كمــا تكشــف النتائــج أن أولئــك الذيــن لديهــم فصيلــة دم ســلبية )O- أو A- أو B- أو AB-( هــم، 
فــي المتوســط، أقــل عرضــة بنســبة 21% لإلصابــة بالفيــروس مقارنــة باألشــخاص ذوي النــوع اإليجابــي.

واألفراد ذوو النوع O أو الدم السلبي أقل عرضة لإلصابة بأعراض حادة أو الوفاة بنسبة 13% و19% على التوالي.
وتقــول الدراســة إن حوالــي واحــد مــن كل ثمانيــة أشــخاص )13%( ممــن يحملــون O-، هــم أقــل 

عرضــة لإلصابــة بالعــدوى بنســبة 26% و28% أقــل عرضــة لإلصابــة بأعــراض حــادة أو الوفــاة.
ودرس باحثــون مــن معهــد العلــوم التقويميــة الســريرية فــي تورنتــو 225556 شــخصا أجــروا فحصــا 

للــدم بيــن عامــي 2007 و2019 ومســحة »كوفيــد-19« هــذا العــام.
وكل شــخص لديــه نــوع مــن بيــن أربعــة أنــواع مــن الــدم، إمــا A أو B أو AB أو O ويعتمــد االختــالف 
ــراء تســمى  ــدم الحم ــا ال ــى خالي ــات محــددة عل ــدم وجــود ملحق ــى وجــود أو ع ــدم عل ــات ال ــي مجموع ف

المســتضدات. ووجــود أو عــدم وجــود هــذه المســتضدات هــو مــا يحــدد نــوع فصيلــة الــدم للشــخص.
وحلــل الباحثــون الســجالت الطبيــة ألكثــر مــن 225 ألــف مشــارك خضعــوا الختبــار فصيلــة الــدم 
ــم  ــدم A، و4.5% لديه ــة ال ــن فصيل ــن هــؤالء، كان 36.3% م ــن بي ــار SARS-CoV-2، وم ABO واختب

.O ــوع ــم ن ــم B، و44.3% لديه AB، و14.9% لديه
وأخــذ التحليــل اإلحصائــي فــي االعتبــار جميــع المتغيــرات واألمــراض المصاحبــة األخــرى، ووجــد 

.A مقارنــة بالنــوع AB 2 أعلــى بنســبة 15% فــي النــوع-SARS-CoV أن الخطــر النســبي لعــدوى
كمــا وجــد الباحثــون أن احتمــال اإلصابــة بالعــدوى فــي النــوع O أقــل بنســبة 5% مقارنــة بالنــوع 

A، ولكــن عنــد مقارنتهــا بجميــع فصائــل الــدم، فــإن هــذا يزيــد إلــى نســبة %12.
وكتــب الباحثــون: »كان هنــاك 1328 حالــة إصابــة بـــ COVID-19 مصحوبــة بمــرض شــديد أو وفــاة، مــع احتمالية أعلى 

بيــن فصائــل الــدم AB وB باإلضافــة إلــى أولئــك الذيــن لديهــم Rh+ )نظــام الزمــرة الدمويــة الريسوســية اإليجابي(’’.
واألشــخاص الذيــن يملكــون فصيلــة الــدم B معرضــون بنســبة 21% لإلصابــة بمــرض خطيــر بعــد 

.A اإلصابــة بـ«كوفيــد-19«، مــن أولئــك المالكيــن للفصيلــة
 2-SARS-CoV وفــي هــذه الدراســة، التــي أجريــت ضمــن نظــام رعايــة صحيــة شــامل مــع اختبــار
علــى نطــاق واســع، ارتبطــت مجموعــات الــدم O والنظــام الدمــوي Rh− بانخفــاض طفيــف فــي خطــر 
اإلصابــة بعــدوى SARS-CoV-2 وكذلــك مــرض »كوفيــد-19« الشــديد أو المــوت منــه‹‹، وفقــا لنتائــج 

.Annals of Internal Medicine الدراســة المنشــورة فــي مجلــة
وتتوافق النتائج مع بحث سابق من الصين وجد تأثيرا وقائيا مماثال لبعض أنواع الدم.

وقــام الباحثــون بتقييــم 2173 شــخصا تــم تشــخيص إصابتهــم بالفيــروس التاجــي، بمــا فــي ذلــك 
206 أشــخاص ماتــوا بعــد اإلصابــة بالفيــروس، مــن ثالثــة مستشــفيات فــي هوبــي.

وقارن األكاديميون بيانات مرضى ووهان المصابين بـ 3694 شخصا غير مصاب في نفس المنطقة.
ــادل 41% مــن  ــا يع ــدم A، وهــو م ــة ال ــوا، كان 85 منهــم يملكــون فصيل ــن 206 مرضــى مات ومــن بي

ــات. ــع الوفي جمي

الخميس 30 جمادى االولى، 1442 هـ ق 25 دى 1399 هـ ش، 14 كانون الثاني 2021مالعدد )10584( السنة الواحدة واالربعون

ترشيح ثالثة من العبي برسبوليس االيراني الختيار 
أفضل العبي دوري أبطال آسيا

رشــح موقــع االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، 3 العبيــن مــن نــادي برســبوليس االيرانــي لتصويــت 
الجمهــور الختيــار أفضــل الالعبين 

خــالل عــام 2020.
 2020 عــام  أن  الموقــع  واعتبــر 
كان اســتثنائيًا بــكل المقاييــس، 
ولكــن رغــم التحديــات بــرز نجــوم 
فــي  التألــق  قــارة آســيا وواصلــوا 

مالعــب القــارة وخارجهــا.
ــام الموقــع االلكترونــي فــي  وق
القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد 
بإطــالق جوائــز خيــارات الجمهــور 

لعــام 2020، والتــي تنظــم علــى أربــع فئــات، وبحيــث تشــكل أصــوات الجماهيــر نســبة 60% مــن التصويــت، 
علــى أن يتــم اإلعــالن عــن النتائــج النهائيــة يــوم 24 كانــون الثاني/ينايــر.

ــم  ــث ت ــي دوري أبطــال آســيا 2020، حي وتتواصــل هــذه السلســلة مــن خــالل اســتفتاء أفضــل العــب ف
اختيــار 15 العبــًا مــن الفــرق التــي نجحــت فــي بلــوغ الــدور ربــع النهائــي أو األدوار الالحقــة. وندعــو القــراء 

للمشــاركة فــي تحديــد أفضــل العــب تحــت 23 عامــًا خــالل العــام الماضــي.
وشــمل الترشــيح 3 العبيــن مــن نــادي برســبوليس وهــم حــارس المرمــي » حامــد لــك« ، و المدافــع 

شــجاع خليــل زاده والعــب الوســط العراقــي بشــار رســن المنتقــل حديثــا مــن النــادي.
وفــاز أولســان هيونــداي بلقــب دوري أبطــال آســيا 2020 بعدمــا تغلــب علــى برســبوليس اإليرانــي 2-1 فــي 

المبــاراة النهائيــة.
ــون  ــوم الجمعــة 22 كان ــة ي ــراء التصويــت لالعــب األفضــل برأيهــم، حيــث يســتمر التصويــت لغاي ويمكــن للق
الثاني/ينايــر عنــد الســاعة 2:00 ظهــراً بتوقيــت ماليزيــا )توقيــت غرينتــش +8(. وفيمــا يلــي الالعبيــن المرشــحين.
وشــملت القائمــة ايضــا 12 العبــا آخــر مــن أبرزهــم » جوينيــور نيغــراو » هــداف نــادي  أولســان هيونــداي 

الكــوري و أندريــس انييســتا نجــم  فيســيل كوبــي اليابانــي.

البورتا: لست نادًما على رفض ضم 
كريستيانو لبرشلونة

شــدد خــوان البورتــا، رئيــس نــادي برشــلونة األســبق، والمرشــح الرئاســي الحالــي، علــى أنــه غيــر نــادم علــى 
رفضــه التعاقــد مــع كريســتيانو رونالــدو، عندمــا كان العبًــا فــي صفــوف ســبورتنج لشــبونة فــي بدايــة مســيرته.

برشــلونة  رئيــس  وادعــى 
ــه  ــرض علي ــدو عُ األســبق، أن رونال
لضمــه لصفــوف البارســا فــي صيــف 
2003، عندمــا كان الــدون البرتغالــي 

يبلــغ مــن العمــر 18 عامًــا فقــط.
ــا فــي تصريحــات  وقــال البورت
نقلتهــا صحيفــة “كوريــري ديللــو 
ســبورت” اإليطاليــة: »كنــا علــى 
رونالدينيــو  مــع  التعاقــد  وشــك 
وكيــل  لكــن  ماركيــز،  ورافائيــل 

ماركيــز اقتــرح علــيّ التعاقــد مــع العــب يُدعــى كريســتيانو رونالــدو، كان فــي لشــبونة فــي ذلــك الوقــت”.
ــاح  ــا اســتثمرنا بالفعــل فــي رونالدينيــو، وفــي ذلــك الوقــت كان كريســتيانو يلعــب فــي الجن وأضــاف: »لكنن
أكثــر مــن الوســط، واعتقدنــا أنــه مــن خــالل االســتثمار الــذي قمنــا بــه مــع رونالدينيــو، كان ذلــك أكثــر فائــدة لنــا”.

وأوضح البورتا: »رفضنا ضم رونالدو وأنا لست نادمًا على ذلك”.
ــه فــي كــرة  ــذي أطلق ــد مــع فيرجســون وال ــى يونايت ــة المطــاف ذهــب كريســتيانو إل ــم: »فــي نهاي وأت
القــدم بصــورة رائعــة، بينمــا وصــل رونالدينيــو لبرشــلونة والــذي رأينــا تحــت جناحــه ازدهــارًا غيــر عــادي 

لموهبــة ليونيــل ميســي”. 

ميالن يرفع عرضه لتجديد عقد كالهانجولو
كشــف تقريــر صحفــي إيطالــي، أمــس األربعــاء، أن ميــالن رفــع عرضــه لتجديــد عقــد نجمــه التركــي 

هــاكان كالهانجولــو، والــذي ينتهــي بنهايــة الموســم الجــاري.
وارتبــط اســم كالهانجولــو )26 عامًــا( بمغــادرة ميــالن فــي نهايــة هــذا الموســم، فــي ظــل اهتمــام ناديــي مانشســتر 
يونايتــد ويوفنتــوس، إلــى أن تألقــه 
قيــادة  تحــت  ملحــوظ  بشــكل 
مســؤولي  دفــع  بيولــي،  ســتيفانو 

بــه. للتمســك  الروســونيري 
ــا  ــة »ال جازيت ــب صحيف وبحس
فــإن  ســبورت” اإليطالية،  ديلــو 
 4 بقميــة  عرضًــا  قــدم  ميــالن 
الموســم،  فــي  يــورو  مالييــن 
باإلضافــة إلــى مكافــأة كل عــام، مــن 
أجــل إقنــاع كالهانجولــو بالتجديــد.
األربعــاء،  اليــوم  ميــالن،  بمســؤولي  يلتقــوا  كالهانجولــو ســوف  ممثلــي  أن  الصحيفــة،  وأوضحــت 

المفاوضــات. الســتئناف 
وكانــت تقاريــر قــد أشــارت إلــى أن كالهانجولــو قــد اشــترط الحصــول علــى 6 مالييــن يــورو فــي 

الموســم مــن أجــل التجديــد.

زيدان يحمي ثنائي الريال من غدر بيريز
أكــد تقريــر صحفــي إســباني، أمــس األربعــاء، أن الفرنســي زيــن الديــن زيــدان، المديــر الفنــي لريــال 

مدريــد، هــو الســبب الوحيــد فــي بقــاء الثنائــي إيســكو ومارســيلو مــع الفريــق حتــى اآلن.
ويعــد الثنائــي أحــد أفــراد الجيــل الذهبــي للريــال، والــذي حقــق 3 بطــوالت متتاليــة لــدوري أبطــال أوروبــا، 

إال أنهمــا فقــدا بريقهمــا الــذي كانــا عليــه.
وبحســب صحيفــة “ســبورت” الكتالونيــة، فقــد تراجــع مســتوى إيســكو ومارســيلو بشــدة عقــب نهائــي دوري 
األبطــال فــي 2018، حيــث فقــدا مكانهمــا 
فــي التشــكيل األساســي للميرنجــي، 
وهــو مــا دفــع فلورنتينــو بيريــز، رئيــس 
النــادي، للتفكيــر فــي بيعهمــا خــالل 

صيــف 2019، قبــل عــودة زيــدان.
وأوضحــت الصحيفــة، أن ســبب 
تمســك زيــدان باســتمرار الثنائــي، 
هــو شــعوره بأنــه مديــن لهمــا بمــا 
قدمــوه فــي واليتــه األولــى ومســاعدته 

ــل. ــخ مذه ــة تاري ــى صناع عل
وقال زيدان في ديسمبر/كانون أول الماضي: »لن أنس أبدًا كل ما قدماه لي، لكن عليهم أن يعمال بجد”.

ويحــاول إيســكو ومارســيلو حاليًــا اســتعادة ثقــة زيــدان، مــن خــالل األداء القــوي فــي التدريبات، لكنهــم يلقون 
صعوبــة فــي المشــاركة فــي ظــل تألــق كــروس ومودريتش بالنســبة إليســكو، وميندي بالنســبة لمارســيلو.

ــزال  ــدان ال ي ــد، إال أن زي ــاالت مــن جدي ــه تــم طــرح الثنائــي فــي ســوق االنتق ــى أن ــر، إل وأشــار التقري
ــرار بيعهمــا. يعتمــد عليهمــا، وســيقاوم ق

برشلونة يتوصل التفاق حول صفقة جارسيا
ــال  ــة انتق ــدة فــي مفاوضــات صفق ــاء، عــن انفراجــة جدي ــر صحفــي إســباني، أمــس األربع كشــف تقري

إلــى  ســيتي،  مانشســتر  مدافــع  جارســيا،  إريــك 
برشــلونة، فــي ينايــر/ كانــون الثانــي الجــاري.

ــف الماضــي، إال أن  وحــاول برشــلونة ضــم جارســيا الصي
مغــاالة مانشســتر ســيتي الماديــة، وقفــت أمــام إتمــام الصفقــة.

فــإن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو”  “مونــدو  صحيفــة  وبحســب 
ــيا  ــم جارس ــى ض ــيتي، عل ــتر س ــع مانشس ــاق م ــل التف ــلونة توص برش
الشــهر الجاري، بعــد أن خفــض النــادي اإلنجليــزي مــن مطالبــه الماليــة.

وكان مانشســتر ســيتي قــد اشــترط الحصــول 
علــى 10 مالييــن يــورو ومثلها كمتغيــرات فــي الصيــف 
النصــف،  إلــى  الرقــم  يخفــض  أن  قبــل  الماضــي، 

ــد جارســيا. ــة عق ــن نهاي ــل 6 أشــهر م ــك قب وذل
ووافــق مانشســتر ســيتي علــى مبلــغ 5 مالييــن 
يــورو ومثلهمــا كمتغيــرات، باإلضافــة إلــى موافقتــه 
ــل،  ــام المقب ــي الع ــغ األساســي ف ــى تقاضــي المبل عل

ــا برشــلونة. ــي منه ــي يعان ــة الت ــي ظــل األزم ف
ــون الثاني الجــاري،  ــر/ كان ــن يناي ــر م ــى األســبوع األخي ــك، ســيضطر برشــلونة لالنتظــار حت ــع ذل وم

ــد، وحســم الصفقــة مــع مانشســتر ســيتي. لحيــن قــدوم رئيــس جدي

جروجان يواصل التعافي بعد حادث 
سباق البحرين

حــرر الســائق الفرنســي رومــان جروجــان، يديــه 
ــن  ــد 6 أســابيع م ــاء، بع ــوم الثالث ــادات، الي ــن الضم م
حــادث احتــراق ســيارته المــروع فــي جائــزة البحريــن 

ــة العالــم لســباقات الفورمــوال 1. الكبــرى ببطول
وعانــى جروجــان )34 عامــا(، الــذي تــرك الفورمــوال 
1 اآلن، مــن حــروق فــي اليديــن بعــد أن اشــتعلت 
النيــران فــي ســيارته وانشــطرت إلــى نصفيــن عقــب 

اصطــدام قــوي بالحواجــز.
فــي منزلــه بسويســرا منــذ  الســائق  وتعافــى 
ــام مــن الحــادث، وغــاب  تــرك المستشــفى بعــد 3 أي

عــن آخــر ســباقين فــي 2020.
ليديــه  صــورة  تويتــر،  عبــر  جروجــان  ونشــر 

ســعيد”.  بيتــروس  والقــط  الضمــادات،  مــن  »تخلصــت  وقــال  قطــا  يحمــل  وهــو  وأخــرى 

تشديد اإلجراءات الصحية بدوري 
السلة األمريكي

البقــاء  عليهــم  الالعبيــن  إن  الثالثــاء،  للمحترفيــن،  األمريكــي  الســلة  كــرة  دوري  رابطــة   قالــت 
ــة خــالل  ــات الخارجي ــي المباري ــة ف ــادق اإلقام ــي فن ــار وف ــم داخــل الدي ــات فرقه ــاء مباري ــم أثن ــي منازله ف
األســبوعين المقبليــن علــى األقــل مــع إصــدار بروتوكــوالت صحيــة جديــدة تســتهدف التقليــل مــن تأثيــر 

كوفيــد-19 علــى الموســم.
ويحــاول دوري كــرة الســلة األمريكــي، الــذي أجــل مبــاراة واحــدة يــوم األحــد وثــالث مباريــات هــذا األســبوع 
ــل اســتئناف  ــارس/ آذار الماضــي قب ــي م ــا حــدث ف ــاف المســابقة مثلم ــب إيق ــا، تجن ــروس كورون بســبب في

المنافســات فــي بيئــة معزولــة فــي 
أورالنــدو فــي يوليــو تمــوز.

كــرة  دوري  رابطــة  وأكــدت 
الســلة األمريكــي إن البروتوكــوالت 
الجديــدة، التــي يبــدأ ســريانها علــى 
»لمواجهــة  إصدارهــا  تــم  الفــور، 
اإلصابــة  حــاالت  فــي  االرتفــاع 

البــالد”. فــي  بكوفيــد-19 
الجديــدة،  للبروتوكــوالت  وطبقــا 
يمكــن لالعبيــن والعامليــن فــي الفــرق 

مغــادرة منازلهــم لحضــور أنشــطة متعلقــة بالفريــق والمــران فــي الخــارج وأداء األنشــطة الضروريــة أو نتيجــة أســباب غيــر عاديــة.
وأثنــاء وجودهــم فــي الفنــادق، ال يســمح لالعبيــن والعامليــن فــي الفريــق بالمغــادرة إال لألنشــطة 

المتعلقــة بالفريــق أو للطــوارئ، وال يســمح لهــم أيضــا باالختــالط بالنــزالء مــن غيــر أعضــاء الفريــق.
ويجــب علــى الالعبيــن والمدربيــن وضــع كمامــات طيلــة الوقــت أثنــاء وجودهــم خــارج خطــوط الملعــب 

وفــي غــرف المالبــس وفقــا للبروتوكــوالت الجديــدة التــي وافــق عليهــا اتحــاد الالعبيــن.
وقالــت الرابطــة يــوم األحــد إنهــا ال تخطــط إليقــاف الموســم مــع معانــاة الفــرق فــي توفيــر قائمــة مــن 

ثمانيــة العبيــن للمباريــات بســبب اإلصابــات وكوفيــد-19.
وأضافــت الرابطــة أنهــا ربمــا تجــري تعديــالت علــى لوائحهــا أثنــاء موســم 2020-201 »مــع تطــور جائحــة 

فيــروس كورونــا”.

دي مينياور يحصد أول ألقاب العام 
في التنس بأنطاليا

تــوج األســترالي أليكــس دي مينيــاور، أمــس األربعــاء بلقــب بطولــة أنطاليــا التركيــة للتنــس، أول بطولــة 
تقــام هــذا العــام ضمــن منافســات 
للمحترفيــن،  التنــس  رابطــة 
مســتفيدا مــن انســحاب الكازاخي 

أليكســندر بوبليــك.
شــوطين،  اللقــاء  واســتغرق 
قريبــا  بوبليــك  كان  حيــث 
نصــف  مــن  االنســحاب  مــن 
الفرنســي  أمــام  النهائــي 
جيريمــي شــاردي، لكنــه تحامــل 

بــه. ليفــوز  واســتكمله 
لكن الالعب الكازاخي لم يقدر على استكمال النهائي بعدما كان خاسرا 2-0.

ويتوج دي مينياور بهذا الشكل بلقبه الرابع في مشواره، منها ثالثة في 2019 )سيدني وأتاالنتا وزوهاي).
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