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في 5 دقائق... كيف تقوي رئتيك 
بوجبة سحور بسيطة

يعيــش معظمنــا أجــواء اســتثنائية فــي شــهر رمضــان هــذا العــام، وســط أجــواء مفعمــة بالخــوف 
والقلــق مــن اإلصابــة بعــدوى فيــروس كورونــا المســتجد المســبب لمــرض "كوفيــد 19".

ــة  ــة المناعــة، أو تقوي ــر مــن النــاس عــن مختلــف الوســائل لتقوي ومــن أجــل ذلــك يبحــث الكثي
ــا. ــام عــدوى كورون ــاع األول الحاســم أم ــاز التنفســي، ليكــون خــط الدف الجه

ولذلــك أعــد موقــع "تايمــز نيــوز نــاو" تقريــرا حــول وجبــة ســحور مثاليــة، يمكنهــا أن تســاعد علــى 
تقويــة رئتــك وتحســين تنفســك بصــورة مذهلــة.

وال تحتاج تلك الوجبة إلى وقت طويل إلعداده، حيث يمكن تجهيزها في 5 دقائق فقط.
ــى  ــي تســاعد عل ــوت، والت ــي بالجــوز والت ــادي اليونان ــة هــي الزب ــك الوجب ــر أن تل وأوضــح التقري

ــة. ــرة طويل ــك تشــعر بالشــبع لفت التنفــس بشــكل أفضــل، وتجعل
وتعــد تلــك الوجبــة مثاليــة فــي الســحور الحتوائهــا علــى مزيــج مــن مضــادات األكســدة، التــي تســاعد 
علــى تقويــة الجهــاز المناعــي، ومحاربــة االلتهابــات التــي يمكــن أن تظهــر فــي الصــدر والرئــة، كمــا أنهــا 

مصــدرا رائعًــا للدهــون الصحيــة التــي تحافــظ علــى شــعورك بالشــبع وتعــزز صحــة الجهــاز التنفســي.
وقال معهد "صحة الرئة" أن تلك الوصفة يمكن أن تكون الحل المثالي لمن يعانون من أمراض الرئة المزمنة.

 طريقة التحضير
- كوب من الزبادي اليوناني.

- 2 ملعقة كبيرة من الجوز.
- ربع كوب من التوت الطازج.

- ملعقة كبيرة من العسل.
- ضع كوب الزبادي في طبق صغير، ثم اخلط الجوز مع الزبادي.

- امزج الزبادي مع التوت والعسل، ثم ضع المزيج في الثالجة حتى يصبح متماسكا

العلم يحذر من مخاطر استخدام 
األطفال للهواتف

كشــفت دراســة اســتقصائية أن 53% مــن األطفــال يمتلكــون هاتًفــا محمــواًل بعمــر ســبع ســنوات، 
بحســب مــا نشــرته صحيفــة "ديلــي ميــل" البريطانيــة. شــملت الدراســة 2167 مــن األطفــال، الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 5 و16 عامًــا فــي بريطانيــا كنمــوذج يختلــف مــن بلــد آلخــر بحســب عوامــل متعــددة، 
ورصــدت الدراســة أيضــا أنــه بحلــول عمــر 11 عامًــا، يكــون لــدى تســعة مــن كل 10 أطفــال جهازهــم الخــاص.
*علــى مســتوى العالــم: كمــا أوضحــت الدراســة أيضــا أن ملكيــة الهاتــف المحمــول أصبحــت حاليــا 
علــى مســتوى العالــم تقريبــا، منتشــرة بمجــرد أن يلتحــق األطفــال بالمــدارس الثانويــة، وفقــا لنتائــج 

الدراســة، التــي أجرتهــا مؤسســة "تشــايلد وايــز"، المعنيــة بجــودة حيــاة األطفــال.
*خطــر داهــم: وحــذرت الدراســة مــن خطــر داهــم وهــو أن نســبة كبيــرة مــن بيــن األطفــال الذيــن 
يمتلكــون هواتــف محمولــة يضعونهــا علــى أســرتهم عنــد النــوم، وأن مــا يقــرب مــن طفليــن مــن أصــل 
خمســة، بمــا يعــادل 39%، يقولــون إنهــم ال يســتطيعون العيــش بــدون هواتفهــم. ونبــه الباحثــون إلــى 

أن نتائــج الدراســة تظهــر مــدى قــدرة الهواتــف علــى "الســيطرة علــى حيــاة األطفــال".
*توتــر وقلــق: وأفــادت نتائــج الدراســة أن أكثــر مــن 70% مــن األطفــال، الذيــن يمتلكــون هواتــف 
ــال فــي المتوســط نحــو ثــالث ســاعات و20  ــا باالنترنــت. وبشــكل عــام، يقضــي األطف ــون أيضً يتصل

ــع "يوتيــوب". ــى موق ــو عل ــوم فــي المراســلة وألعــاب ومتابعــة مقاطــع فيدي دقيقــة كل ي
ــال  ــع األطف ــز: 'يتمت ــر األبحــاث فــي تشــايلد واي *محتــوى إعالمــي يواكــب التطــور: وأشــار ســايمون ليغيــت، مدي
الصغــار بإمكانيــة أكبــر للوصــول إلــى الهواتــف المحمولــة ويســتخدمونها لفتــرات زمنيــة أطــول عــام بعــد عــام، حيــث ارتفــع 
ــا.  ــا يوميً متوســط االســتخدام اليومــي بيــن األطفــال، الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 و10 ســنوات لمــدة ســاعة تقريبً
ومــع وجــود عــدد أكبــر مــن األطفــال الذيــن لديهــم هواتــف، ويســتخدمونها بشــكل متكــرر، ومــن المحتمــل أن يكونــوا 
متصليــن باإلنترنــت، لــذا فإنــه مــن المتوقــع أن تــؤدي تلــك الظاهــرة إلــى تغييــر مــدة المحتــوى الــذي يشــاهده األطفــال.
وأوضــح ليغيــت: "إن نتائــج الدراســة تؤشــر إلــى ظهــور حقبــة جديــدة للمحتــوى والمــواد التلفزيونيــة وأنــه مــن المحتمــل 

أن تــؤدي تلــك الظاهــرة إلــى إنتــاج محتــوى إعالمــي قصيــر أو أقصــر كثيــرا ليناســب أســاليب العــرض الجديــدة."
ــال  ــول األطف ــث يق ــًا، حي ــازال مهيمن ــوب" م ــع "يوتي ــة أن موق ــفت الدراس ــعبية: كش ــر ش ــوب األكث *يوتي
إنهــم يقضــون فــي المتوســط نحــو ســاعتين ونصــف الســاعة يوميــا فــي متابعــة مــواد علــى موقــع "يوتيــوب".

احذر منها.. 8 عادات صباحية هي المسؤولة 
عن زيادة وزنك!

الكثيــرون يشــتكون مــن اكتســاب الــوزن الزائــد، بالرغــم مــن محاوالتهــم الحثيثــة البعــد عــن 
المأكــوالت والمشــروبات التــي تزيــد الــوزن. كمــا أن البعــض ربمــا يتبعــون أنظمــة غذائيــة إلنقــاص الــوزن، 
ــي. ــى جســم مثال ــي الحصــول عل ــي تُرضــي طموحاتهــم ف ــات الت ــدون عــدد الكيلوغرام إال أنهــم ال يفق

ــون هــي  ــد تك ــي ق ــة، الت ــادات الصباحي ــى انتشــار بعــض الع ــك إل ــون ذل ــة يُرجع ــراء التغذي خب
ــى. ــة المثل ــوزن بالطريق ــدان ال ــدم فق ــي ع ــببة ف المتس

وعلى ذمة موقع "بولد سكاي" Boldsky المعني بالشؤون الصحية، فإن هذه العادات الصباحية السيئة تشمل اآلتي:
أخبار ذات صلة

تطورات جديدة بشأن وقف برنامج رامز جالل والقناة المسؤولة ترد على قرار وقفه
فيروس كورونا يغير عادات التونسيين في شهر رمضان

1- إهمــال شــرب المــاء: إن عــدم شــرب المــاء فــي الصبــاح يعتبــر مــن أســوأ العــادات التــي تعيــق فقــدان 
الــوزن حتــى لمــن يتبــع نظامــا غذائيــا صحيــا. فشــرب كــوب واحــد أو اثنيــن مــن المــاء، وحبــذا لــو كان دافئــا، 
فــي الصبــاح هــو مــن أفضــل العــادات التــي يمكــن أن تبــدأ بهــا يومــك، خاصــة إذا أردت أن تفقــد بعضــا مــن 
الكيلوغرامــات الزائــدة مــن جســمك. فشــرب المــاء فــي الصبــاح يعــزز مــن عمليــة األيــض ويقلــل مــن الشــهية.

2- تنــاول أطعمــة مصنعــة علــى الفطــور: إن تنــاول بعــض األطعمــة المصنعــة علــى الفطــور يعتبــر مــن 
أســوأ العــادات التــي تبــدأ بهــا يومــك، حيــث إنهــا قــد تدمــر أي نظــام غذائــي إلنقــاص الــوزن. فاألطعمــة 
المصنعــة غنيــة بالدهــون والســكريات والملــح، وبالتالــي فهــي تعيــق أي محــاوالت إلنقــاذ الــوزن، كمــا أنهــا 
تزيــد مــن الشــهية. ويمكــن اســتبدال هــذه األطعمــة المصنعــة بالفواكــه أو الشــوفان أو المكســرات مثــال.

ــة التــي تمنحــك الطاقــة  ــى مــدار اليــوم، فهــي الوجب ــة عل ــاول الفطــور: إن الفطــور هــو أهــم وجب 3- عــدم تن
الالزمــة ألداء مهامــك خــالل اليــوم، كمــا أنهــا تســاعد فــي الحفــاظ علــى المســتوى المعتــدل للغلوكــوز بالجســم. 
وعــدم تنــاول وجبــة الفطــور يعــد خطــأ كبيــرا يؤثــر علــى عمليــة األيــض بالجســم ويبطــئ عمليــة حــرق الدهــون.
4- وجبــة قليلــة بالفطــور: وبالمثــل، فــإن تنــاول وجبــة فطــور قليلــة فــي عناصرهــا الغذائيــة يعــد خطــأ شــائعًا. فوجبــة 
الفطــور المثاليــة يجــب أن تحتــوي علــى 500 إلــى 600 ســعر حــراري، كمــا يجــب أن تضــم النشــويات والبروتيــن ومضــادات 

األكســدة والدهــون الصحيــة والفيتامينــات والمعــادن. فهــذه الوجبــة المتكاملــة تســاعد فــي فقــد الــوزن الزائــد.
5- تنــاول فطــور متأخــر: يجــب عــدم تأخيــر تنــاول وجبــة الفطــور، ألن ذلــك يســاعد فــي اكتســاب الــوزن الزائــد، 
فالجســم يحتــاج الطاقــة المســتمدة مــن وجبــة الفطــور كــي يمــارس نشــاطاته المعتــادة. كمــا أن المعــدة الخاليــة 
ــك  ــات، خاصــة بالمعــدة. لذل ــد مــن االلتهاب ــة، ممــا يزي ــرة مــن العصــارات الحمضي ــات كبي ــرز كمي ــاح تف فــي الصب

ينصــح خبــراء التغذيــة بتنــاول وجبــة الفطــور خــالل ســاعتين علــى األكثــر مــن االســتيقاظ فــي الصبــاح.
6- عــدم ممارســة الرياضــة: ممارســة الرياضــة فــي الصبــاح تســاعد علــى حــرق الدهــون والتخلــص 
مــن الســعرات الحراريــة، ممــا يحــد مــن اكتســاب الــوزن الزائــد. وهــذا ال يعنــي بالضــرورة الذهــاب إلــى 

الصالــة الرياضيــة، بــل يمكــن ممارســة الجــري أو المشــي، فــي الصبــاح.
7- النــوم الزائــد: النــوم لمــدة 7 إلــى 8 ســاعات باليــوم يعتبــر مفيــدا جــدا للصحــة، إال أن النــوم 
ألكثــر مــن 10 ســاعات باليــوم يزيــد مــن كتلــة الجســم. فاإلفــراط فــي النــوم ســوف يؤخــر موعــد تناولــك 

للفطــور، ممــا يؤثــر علــى معــدل األيــض بالجســم.
ــد؟  ــوزن الزائ ــك تكتســب ال ــاح يجعل هــل تصــدق أن عــدم التعــرض ألشــعة الشــمس فــي الصب
فبحســب الدراســات، فــإن األشــعة فــوق البنفســجية القادمــة مــن الشــمس فــي الصبــاح الباكــر مفيــدة 

جــدا للجســم وتعــزز مــن عمليــة األيــض.

السبت 29 رمضان ، 1441 هـ ق 3 خرداد 1399 هـ ش، 23 أيار 2020مالعدد )10405( السنة االربعون

قوجان نجاد يشارك بحملة »#حافظ 
على نشاطك« االسيوية

يشــارك الالعــب اإليرانــي رضــا قوجــان نجــاد ومــدرب منتخــب ماليزيــا تــان تشــينغ هــوي والمهاجــم 
ــة #حافــظ علــى نشــاطك، التــي أطلقهــا  ــد نيام-اوســور فــي الحلقــة الجديــدة مــن حمل المنغولــي نارانبول
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم بهــدف تحفيــز الجماهيــر مــن أجــل المحافظــة علــى لياقتهــم البدنيــة، 
النشــاط  أهميــة  علــى  والتشــديد 

البدنــي والصحــة النفســية.
ضمــن  الحملــة  هــذه  وتأتــي 
الجهــود المتواصلــة التــي يقــوم بهــا 
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم مــن 
أجــل دعــم جهــود مكافحــة انتشــار 
العالــم،  فــي  كورونــا  فايــروس 
ومســاعدة المجتمعــات علــى مواجهــة 

وصالبــة. بقــوة  الحجــر  إجــراءات 
اآلســيوي  االتحــاد  االتحــاد  وكان 
ــالة  ــل رس ــي تحم ــتاغ #BreakTheChain والت ــر هاش ــرض، عب ــلة الم ــاف سلس ــة إيق ــالق حمل ــك بإط ــل ذل ــام قب ق
التضامــن فــي هــذه الظــروف، وكذلــك الترويــج لقواعــد الصحــة العامــة التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة، خاصــة 
مــن خــالل البقــاء فــي المنــازل وممارســة إجــراءات النظافــة والتعقيــم، والتأكــد مــن تــرك مســاحة مــع اآلخريــن، وكذلــك 
احتــرام قواعــد العــزل الشــخصي. وقــد حظيــت هــذه الحملــة باهتمــام ومتابعــة وإشــادة مــن قبــل االتحــادات الوطنيــة 
ــن والمســؤولين. ــة والحــكام والمدربي ــر مــن 150 مــن نجــوم اللعب ــة اآلن أكث ــة لغاي ــي الحمل األعضــاء. حيــث شــارك ف

وقــال قوجــان نجــاد الالعــب الســابق فــي نــادي تشــارلتون اإلنكليــزي والــذي ســجل 17 هدفــا فــي 44 مبــاراة دوليــة مــع 
منتخــب إيــران: كــرة القــدم تمتلــك القــدرة علــى جمــع النــاس مــن كل األنحــاء، ورغــم أننــا ال نســتطيع التجمــع معــًا فــي 

الوقــت الحالــي، إال أن هــذه الحملــة تمكننــا مــن التواصــل االجتماعــي والمحافظــة علــى نشــاطنا البدنــي.
وأضــاف: نحــن نمــر بهــذه الظــروف معــاً، وإذا واصلنــا القيــام بدورنــا لمكافحــة هــذا الوبــاء، وفــي ذات الوقــت 

المحافظــة علــى نشــاطنا، فإننــا بالتأكيــد ســنخرج مــن هــذه األزمــة ونحــن أقــوى وأكثــر وحــدة وتضامــن.
فــي المقابــل قــال المــدرب الماليــزي تــان تشــينغ هــوي: صحتنــا النفســية والبدنيــة تحظــى بأهميــة 
كبيــرة، ووضــع خطــة للمحافظــة علــى النشــاطك البدنــي يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر لمســاعدتنا علــى 

التأقلــم خــالل هــذه الظــروف االســتثنائية.
وتابــع: كمــا هــو الحــال فــي كــرة القــدم، يجــب أن نحتفــل بــأي انتصــار مهمــا كان حجمــه، وفــي ذات الوقــت 
فــإن مراقبــة تطــور حالتنــا البدنيــة وتحســنها يمكــن أن يرفــع مســتوى الثقــة لدينــا ويجعلنــا نشــعر بحالــة إيجابيــة.

وأوضــح: هــذا الوبــاء أكــد أن العامليــن فــي الخطــوط األماميــة والطواقــم الطبيــة يمتلكــون القــوة والصالبــة 
األكبــر بيننــا، ويجــب أن ننظــر بحثــًا عــن اإللهــام، وهــم يســتحقون كل التقديــر علــى الجهــود التــي قامــوا بهــا.
ويشــارك فــي الحلقــة المقبلــة مــن هــذه الحملــة النجــم الدولــي العراقــي عمــاد محمــد والالعــب 

اإليرانــي رشــيد مظهــري والعــب منتخــب نيبــال بهــارات كاواس.

حظر العناق واالحتفال بتسجيل األهداف 
في الدوري الصيني

ســيفرض الــدوري الصينــي لكــرة القــدم حظــرا علــى عنــاق الالعبيــن المحتفليــن بتســجيل األهــداف، 
وعلــى حضــور الجماهيــر، بعــد إطــالق منافســاته المعلقــة إثــر تفشــي فيــروس كورونــا، بحســب مــا أشــارت 

تقاريــر صحفيــة.
ــى  ــي إل ــدوري الصين ويطمــح ال
إطــالق موســمه مــع نهايــة يونيــو أو 
مطلــع يوليــو، فيمــا رســم مســؤولو 
كــرة القــدم المحليــون خطــة مفصلــة 

للحفــاظ علــى صحــة الالعبيــن.
الصينــي  االتحــاد  وأبــدى 
بطريقــة  اهتمامــا  القــدم  لكــرة 
عــودة الــدوري فــي كل مــن كوريــا 
الجنوبيــة وألمانيــا، حيث اســتؤنفت 

الفيــروس. تفشــي  إعــادة  مــن  الكبيــرة  المخــاوف  برغــم  البطولــة  هنــاك 
وســتقام مباريــات الــدوري الصينــي دون جماهيــر، قبــل الســماح بدخولهــا تدريجــا، بحســب مــا ذكــرت 

وســائل إعــالم رســمية.
يتعيــن بعدهــا علــى المتفرجيــن االبتعــاد لمســافة متــر واحــد علــى األقــل، بحســب يوميــة »بيجينــغ 

يــوث دايلــي«، فيمــا يبتعــد البــدالء أيضــا عــن بعضهــم البعــض مــع وجــوب ارتدائهــم كمامــات.
ــن،  ــن الفريقي ــال(، والمصافحــة بي ــم )األطف ــك، ســتلغي الرابطــة التمائ ــر: »فضــال عــن ذل وأشــار التقري

ــي األنشــطة«. ــة، وباق والصــور الجماعي
وتابــع التقريــر أن منطقــة المصوريــن ســتكون مختصــرة بمنطقــة وراء المرمــى والخــط الجانبــي، »وبعــد 

تســجيل األهــداف ال يســمح لالعبيــن التجمــع والمعانقــة، وســيتم اســتبدال كل االحتفــاالت بالتصفيــق«.
وتحتاج خطط المنظمين إلى موافقة حكومية النطالق موسم كرة القدم.

وكان الــدوري الصينــي مــن المقــرر أن ينطلــق فــي 22 فبرايــر، لكنــه أصبــح أول ضحايــا الفيــروس 
الرياضيــة بعــد تأجيلــه إلــى أجــل غيــر مســمى فــي ينايــر، إال أن كــرة القــدم الصينيــة تتجــه الطــالق 

بطوالتهــا بعــد إعــالن الســلطات كبــح العــدوى المحليــة.

برشلونة يفتح المزاد لبيع كوتينيو
كشــف تقريــر صحفــي إســباني، عــن ســعي برشــلونة للتخلــص مــن العبــه البرازيلــي فيليــب كوتينيــو، 

المُعــار لصفــوف بايــرن ميونــخ، خــالل ســوق االنتقــاالت الصيفيــة المقبلــة.
وحاليًــا يتعافــى كوتينيــو مــن اإلصابــة التــي تعــرض لهــا فــي الكاحــل األيمــن، ويأمــل الجهــاز الطبــي 

لبايــرن ميونــخ، أن يكــون مســتعدًا 
يونيو/حزيــران،   27 قبــل  للعــب 

موعــد نهايــة الــدوري األلمانــي.
»مونــدو  صحيفــة  وبحســب 
إدارة  فــإن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو« 
مُقايضــة  تنــوي  ال  برشــلونة 
االتجــاه  بــل  بالعبيــن،  كوتينيــو 
منــه  ماليــا  واالســتفادة  لبيعــه 

األخــرى. الصفقــات  لتمويــل 
تشيلســي  »أنديــة  وأضافــت: 

ومانشســتر يونايتــد وليســتر ســيتي تواصلــوا مــع وكيلــه كيــا جورابشــيان وإدارة برشــلونة، بينمــا بشــكل 
غيــر رســمي يوجــد اهتمــام مــن نيوكاســل لضمــه«.

وأشار التقرير، إلى أن كوتينيو يُريد العودة إلى البريميرليج، وتشيلسي هو الفريق المُفضل لديه.
وأفــادت الصحيفــة، أن برشــلونة حــدد قيمــة بيــع كوتينيــو بيــن 80 و90 مليــون يــورو، وأي نــاد ســيوافق 

علــى دفــع هــذه القيمــة ســيحصل عليــه، حيــث ســيكون المــزاد علــى بيعــه مفتوحًــا.

بريسكو الحزين يفوز بسباق 
إكسفنيتي ناسكار

صمــد تشــيس بريســكو أمــام محــاوالت كايــل بــوش ليفــوز بأولــى ســباقات سلســلة إكســفنيتي ضمــن 
بطولــة ناســكار للســيارات التــي توقفــت ألكثــر مــن شــهرين بســبب تفشــي فيــروس كورونــا.

ــا تكــرر  ــاء بســبب هطــول األمطــار وهــو م ــوم الثالث ــه ي ــم تأجيل ــا ت ــام عندم ــن يٌق ــدا أن الســباق ل وب
مــرة أخــرى الليلــة الماضيــة، لكــن 
األمطــار توقفــت لينطلــق الســباق 
بعــد تأخيــره لنحــو خمس ســاعات.
ودخــل بريســكو وبــوش فــي 
منافســة حاميــة فــي اللفــات األخيــرة 
أمــام المدرجــات الخاليــة فــي حلبــة 

ــون. دارلينجت
وقــال بريســكو إنــه سيســتمتع 
فــي  مســيرته  فــي  فــوز  بأكبــر 

لــه. أســبوع هــو األســوأ 
وأثناء انتظاره انطالق السباق يوم الثالثاء علم بريسكو بإجهاض زوجته ماريسا.

ــل  ــي داخ ــت أبك ــب. كن ــبوع األصع ــي. كان األس ــل زوجت ــن أج ــذا م ــاره »ه ــد انتص ــكو بع ــال بريس وق
ســيارتي عندمــا تصــدرت الســباق.

وتابع »هذا أكثر من مجرد فوز. هذا أكبر فوز في حياتي بعد أصعب يوم في حياتي«.
وأضاف »التغلب على األفضل يشعرني بالرضا«.

وهذا هو الفوز الرابع لبريسكو في إكسفنيتي ناسكار.
واقتــرب بــوش، حامــل لقــب بطولــة كأس ناســكار والفائــز فــي 96 ســباقا فــي إكســفنيتي ناســكار وهــو 

رقــم قياســي، مــن بريســكو فــي اللفــات األخيــرة لكنــه فشــل فــي تجــاوزه.
وقــال بــوش »)بريســكو( قــدم عرضــا جيــدا والســباق كان مثيــرا فــي نهايتــه. كنــت أحــاول فعــل مــا أقــوم 

بــه لكنــه لــم يكــن كافيــا. اكتفيــت بالمركــز الثانــي فلــم يكــن هنــاك مــا يمكــن فعلــه«.

كوتس: أسئلة حساسة بال إجابات تواجه 
أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

قــال جــون كوتــس عضــو اللجنــة األولمبيــة الدوليــة إن منظمــي أولمبيــاد طوكيــو يواجهــون »مشــاكل 
حقيقيــة« إلقامــة البطولــة فــي العــام المقبــل فــي ظــل تزايــد أعــداد المصابيــن بفيــروس كورونــا.

ــة  ــة األولمبي ــش باللجن ــة التفتي ــس لجن ــترالية ورئي ــة األس ــة األولمبي ــس اللجن ــس، رئي ــار كوت وأش
أللعــاب طوكيــو، إلــى أن المنظميــن يفترضــون عــدم التوصــل إلــى لقــاح لمــرض كوفيــد-19 أو عــدم وجــود 

ــة. ــول وقــت البطول الكميــة الكافيــة مــن اللقــاح بحل
وأبلــغ كوتــس مؤسســة نيــوز كــورب اإلعالميــة األســترالية: »لدينــا مشــاكل حقيقيــة ألن الرياضييــن 

قادمــون مــن 206 دول«.
»باألمــس  وبيّــن: 
10 آالف حالــة  كان هنــاك 
البرازيــل.  فــي  جديــدة 
فــي  نجحــت  قليلــة  دول 
التعامــل مــع هــذا الموقــف 

)أســتراليا(«. مثــل 
»)شــينزو(  وأضــاف: 
وزراء  )رئيــس  آبــي 
ــه يمكــن  ــال إن ــان( ق الياب
إقامــة األولمبيــاد فــي 2021 
فقــط. ال يمكــن التأجيــل 
مــرة أخــرى ويجــب أن نفتــرض عــدم وجــود لقــاح أو لــو كان هنــاك لقــاح فلــن نملــك الكميــة الكافيــة 

العالــم«. حــول 
وفــي مــارس/ آذار اتخــذت اللجنــة األولمبيــة الدوليــة والحكومــة اليابانيــة قــرارا ال ســابق لــه بتأجيــل 

األولمبيــاد، التــي كان مــن المفتــرض انطالقهــا فــي يوليــو/ تمــوز، بســبب تفشــي فيــروس كورونــا.
وتســبب الفيــروس فــي إصابــة أكثــر مــن خمســة مالييــن شــخص حــول العالــم وأودى 
بحيــاة نحــو 334 ألفــا وتســجل دول مثــل الواليــات المتحــدة والبرازيــل اآلالف مــن اإلصابــات 

الجديــدة يوميــا.
وقــال كوتــس إن منظمــي البطولــة بحاجــة لبــدء التخطيــط فــي أكتوبــر/ تشــرين األول لمــا يمكــن أن 

تكــون أولمبيــاد »مختلفــة جــدا« لــو لــم يتــم القضــاء علــى فيــروس كورونــا.
وتابــع: »بحلــول أكتوبــر/ تشــرين األول مــن العــام الحالــي لــو كان هنــاك مــا يوحــي باحتــواء الفيــروس 
وليــس القضــاء عليــه عندهــا ســيكون علينــا بــدء العمــل علــى وضــع ســيناريوهات مختلفــة تســاعدنا علــى 

إقامــة البطولــة«.
وتســاءل: »هــل علينــا فــرض الحجــر الصحــي علــى القريــة األولمبيــة؟ هــل يجــب فــرض الحجــر 
ــي  ــر ف ــى حضــور الجماهي ــود عل ــا فــرض القي ــد وصولهــم؟ هــل علين ــن عن ــع الرياضيي ــى جمي الصحــي عل

المالعــب؟ هــل علينــا إبعــاد الرياضييــن عــن مناطــق الصحفييــن؟«.
وأضــاف: »ســنضع كل الســيناريوهات الممكنــة وســنعمل عليهــا هــذا العــام علــى أســاس إقامــة البطولــة 

فــي العــام المقبــل. لكنهــا ســتكون أولمبيــاد مختلفــة تمامــا عــن المعتــاد«.

كورونا يجبر إندي كار على إلغاء سباقين
اضطــرت سلســلة ســباقات إنــدي كار األميركيــة، إلــى إلغــاء ســباقين وتغييــر جــدول البطولــة للتعامــل 

مــع القيــود؛ بســبب تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد.
وتــم إلغــاء ســباقي تورونتــو فــي 12 يوليو/تمــوز وريتشــموند فــي 27 يونيو/حزيــران، بينمــا تــم تعديــل 
موعــد ســباق آخــر ليصبــح 
ــي 11 و12  ــي يوم ــا ف مزدوج
يوليــو بــدال مــن 21 يونيــو.
حكومــة  وحظــرت 
ــات  ــع التجمع ــو جمي أونتاري
الكبيــرة، حتــى أغســطس/
آب، بينمــا مــددت الحكومــة 
ــرار  ــاء ق ــوم الثالث ــة ي الكندي
ــركا  ــع أمي إغــالق الحــدود م
الضروريــة  األمــور  لغيــر 

لمــدة 30 يومــا.
مايلــز  مــارك  وقــال 
الرئيــس والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة بنســك فــي بيــان: »فــرق البطولــة والســائقون جاهــزون للعــودة 

كابيتــال«. ريســنج  وحلبــة  تكســاس  فــي  رائــع  أداء  وتقديــم  الحلبــات  علــى 
وأضــاف: »نحــن ممتنــون لفرصــة انطــالق الموســم فــي هــذه الظــروف التــي ال ســابق لهــا، وأثــق فــي 

تقديــم عــرض رائــع«.
وينطلــق موســم إنــدي كار فــي الســادس مــن يونيــو فــي تكســاس، وســيضم 14 ســباقا علــى أن يختتــم 

الموســم في 25 أكتوبر/تشــرين األول.
وسيقام سباق إنديانابوليس 500 في 23 أغسطس بدال من موعده المعتاد األحد المقبل.


