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صحة العين في عصر الشاشات
ــراع  ــا. والتواصــل مســتمر فــي اخت ــراً فــي مجــال التكنولوجي ــذ ســنوات تطــورًا كبي ــم من يشــهد العال
أدوات تســهّل عيــش النــاس وترفــع مــن جودتهــا، حيــث تأتــي الهواتــف الذكيــة واللوحــات الرقميــة علــى 
ــو  ــذا االســتخدام ال يخل ــم. وه ــن حــول العال ــات الماليي ــة، ويســتعملها مئ ــذه األدوات التكنولوجي رأس ه
مــن المخاطــر علــى صحــة اإلنســان، خصوصــًا صحــة العيــن، وال ســيما فــي األوقــات التــي تســبق النــوم.

فــي حديــث لـ»الجمهوريــة«، تنــاول الدكتــور فــادي ســعد، االختصاصــي فــي طــب وجراحــة العيــن، 
ــي  ــادة خاصــة ف ــة، وصاحــب عي ــة عالمي ــة وعلمي ــي مجــالت طبي ــة منشــورة ف ــف بحــوث طبي ومؤل
الحازميــة، وأســتاذ جامعــي ســابق فــي باريــس ولبنــان – USJ والجامعــة اللبنانيــة، موضــوع صحــة 

العيــن فــي عصــر يقضــي اإلنســان معظــم وقتــه أمــام الشاشــات.
مــا هــو الضــوء األزرق؟: يقــول د.ســعد: »الضــوء األرزق هــو الضــوء االصطناعــي المنبعــث مــن أجهــزة 
الهواتــف واألجهــزة الضوئيــة. وهــو يتكــوّن مــن موجــات كهــرو – مغناطســية. عنــد قصــر طــول الموجــة، 

يتمكــن الضــوء األزرق مــن إنتــاج طاقــة كبيــرة تســبب أضــرارًا للعيــن«.
*مصــادره: »المصــدر األساســي للضــوء األزرق هــو ضــوء الشــمس، وهــو مســؤول عــن إعطــاء الســماء 
لونهــا األزرق. المصــدر الثانــي هــو إضــاءات الشاشــات الرقميــة. عندمــا تكــون ســماكة الشاشــة أقــل مــن 

.»florescentوإضــاءة الـــ LEDوالمصــادر األخــرى هــي إضــاءة الـــ .LED2 ســم، تكــون مصنوعــة مــن الـــ
ــدم )فهــو  *منافعــه: يُســتَعمل الضــوء األزرق لـــ:  عــالج بعــض األمــراض، مثــل ارتفــاع ضغــط ال

ــرز أكســيد النتريــت(. ــى ف ــع الجســم إل يدف
 يحمــي مــن أمــراض القلــب: يخفــف مــن احتمــال اإلصابــة بتصّلــب بالشــرايين وينّظــم معــدل 

ضربــات القلــب.
 يوقظ الجسم في الصباح.

إذاً، الجســم بحاجــة الــى أن يتعــرّض للضــوء األزرق فــي الصبــاح. فــإذا أعتمنــا غرفــة النــوم، يصعب 
االســتيقاظ  علينــا 
أمــا  الصبــاح،  فــي 
لضــوء  ســمحنا  إذا 
الشــمس بالدخــول 
النــوم،  غرفــة  إلــى 
تلقائيــًا  نســتيقظ 
التعــرّض  عنــد 
مــن  األزرق  للضــوء 

. » لشــمس ا
علــى  *أضــراره: 
المــدى القريــب: عنــد 
الهواتــف  اســتخدام 
واللوحــات الذكيــة لعــدة ســاعات، يمكــن الشــعور بالحرقــة واالنزعــاج الناتــج مــن جفــاف العيــن مــع الشــعور 
ــل مــن رمــش العيــن المصممــة للرمــش 15 مــرة فــي  بالصــداع، حيــث أّن اســتعمال هــذه الشاشــات يقّل
ــش،  ــرات الرم ــدد م ــّل ع ــاًل، يق ــة مث ــى الشاش ــة عل ــالة خطي ــى رس ــز عل ــد التركي ــدة. فعن ــة الواح الدقيق
فيتبخــر الســائل علــى العيــن وال ترمــش العيــن للتــزود بالمزيــد منــه، ممــا يتســبب بجفــاف العيــن 
الــذي بــدوره يــؤدي إلــى غبــاش فــي الرؤيــة مــع الشــعور بالحكــة والتحســس، مــع إمكانيــة تشــنج العيــن 

والصــداع.  )Digital eye strain syndrome(
ــؤذي اللصقــة  ــه للضــوء األزرق ي ــغ ب ــد: أثبتــت الدراســات أّن التعــرّض المُبال ــى المــدى البعي عل
الصفــراء عنــد الكبــار فــي الســن، ويــؤدي الــى اإلعتــام فــي عدســة العيــن. كمــا يســبب الضــوء األزرق 
اضطرابــات فــي النــوم، نتيجــة تراجــع الجســم عــن ضــخ هرمــون الميالتونيــم المســؤول عــن عمليــة 

إرخــاء الجســم أثنــاء النــوم. وينتــج مــن ذلــك التشــتت الذهنــي للفــرد وضعــف الذاكــرة«.
ــاًل  ــة ح ــات اإللكتروني ــف واللوح ــار الهوات ــادي ســعد، »إّن اعتب ــال: بحســب د. ف ــى األطف *ضــرره عل
إلســكات الطفــل، خطــأ كبيــر قــد يــؤدي إلــى ظهــور تشــنج فــي عضــالت العيــن وإلــى قصــر النظــر لديــه«.

»إّن اعتبــار الهواتــف واللوحــات اإللكترونيــة حــاًل إلســكات الطفــل خطــأ كبيــر قــد يــؤدي إلــى ظهــور 
تشــنج فــي عضــالت العيــن وإلــى قصــر النظــر لديــه«.

لتجنّب األشعة الزرقاء، يقدّم د. سعد النصائح التالية لمستخدمي الهواتف واللوحات الذكية:
 إبعاد الجهاز عن العين.

 تكبيــر الخــط ليخــف مجهــود العيــن لــدى القــراءة. حيــث بيّنــت دراســات أنّــه كلمــا صغــر الخــط، 
زاد الضــرر واالنزعــاج.

 استعمال فيلتر للضوء األزرق )من خالل النظارات مثاًل(.
 استعمال بعض التطبيقات التي تعمل على تخفيف قوة الضوء.

 استعمال الشاشات فقط للعمل.
 عدم استعمال الشاشات في المنزل.

الحد من استعمالها قدر اإلمكان.
االمتناع أبدًا عن استعمالها على األقل ساعة قبل النوم.

اســتراتيجية الـــ20-20-20: تُعتَبَــر اســتراتيجية الـــ20-20-20 جيــدة، ويمكــن اســتعمالها لــكل األجهــزة 
الذكيــة، مــن كمبيوتــر إلــى لوحــات رقميــة وهواتــف، وهــي عبــارة عــن:

إراحــة العيــن لمــدة 20 ثانيــة يتــمّ النظــر فيهــا إلــى مــدى 20 قدمــًا )حوالــى 6 أمتــار( مــع 
مــرور كل 20 دقيقــة مــن العمــل المتواصــل أمــام الشاشــة، ممــا يخفــف مــن الضــرر. ويمكــن 

تطبيقهــا علــى جميــع األعمــار«.

كيف نتخلص من التوتر النفسي؟
يؤكــد تومــاس لــوي، أســتاذ علــم النفــس، علــى أن التنفــس بطريقــة 4-7 -11 ، التــي تعنــي 
اســتمرار عمليــة الشــهيق مــدة أربــع ثــوان والزفيــر ســبع ثــوان، تســاعد علــى التخلــص مــن اإلجهــاد.
ويفيــد موقــع Focus.de، بــأن تومــاس لــوي أســتاذ علــم النفــس الجســدي والعــالج النفســي 

جامعــة  مستشــفى  فــي 
ريغنســبورغ،  يقــول "تجعلنا 
الحيــاة اليوميــة فــي حالــة 
بمســاعدة  ولكــن  توتــر. 
يمكننــا  بســيطة  خدعــة 
ــس  ــر، لي ــذا التوت ــب ه تجن
ولكــن  باالســترخاء  فقــط 
للصحــة". مفيــدة  بجعلهــا 

تعلــم  لــوي،  ويقتــرح 
طريقــة بســيطة للتنفــس، 
أن  يجــب  كالتالــي-  هــي 

تســتمر عمليــة الشــهيق أربــع ثــوان، والزفيــر ســبع ثــوان مــع تكرارهــا عــدة مــرات. ألن عمليــة التنفــس 
هــي القاســم المشــترك لجميــع طــرق االســترخاء. وهــذا يســاعد كثيــرا فــي حــاالت التوتــر النفســي 

المزمــن والقلــق الحــاد وحــاالت اضطــراب النــوم.
ويقــول "مــن المهــم أن تكــون مــدة  الزفيــر دائمــا أطــول مــن مــدة الشــهيق، حيــث أن مثــل هــذه 
التماريــن يجــب أن تتكــرر خــالل فتــرة طويلــة. لذلــك أقتــرح اســتمرارها لمــدة 11 دقيقــة لغالبيــة النــاس. 

وأن اســتمرارها لمــدة ربــع ســاعة يــؤدي إلــى اســترخاء الجميــع تقريبــا".
وأضــاف البروفيســور لــوي، هــذه الطريقــة فــي التنفــس تســتخدم فــي رياضــة اليوغــا أيضــا، ألن 
ميزتهــا تكمــن فــي ســهولة اســتخدامها فــي حياتنــا اليوميــة. لذلــك يقتــرح تكرارهــا عــدة مــرات فــي 

اليــوم للتخلــص مــن التوتــر النفســي.

األربعاء 9 ذو القعدة ، 1441 هـ ق 11 تير 1399 هـ ش، 1 تموز 2020مالعدد )10433( السنة االربعون

الدوري الممتاز.. استقالل يواصل اخفاقاته 
ويتعادل مع سايبا

واصــل نــادي اســتقالل طهــران مــع ضيفــه ســايبا بهــدف واحــد لــكل منهمــا فــي اللقــاء الــذي جمعهمــا ضمــن المرحلــة 
22 مــن الــدوري االيرانــي الممتــاز.

اســتقالل  نــادي  واســتضاف 
نــادي ســايبا علــى اســتاد ازادي فــي 

االثنيــن. مــن مســاء   21 الســاعة 
واســتهل المبــاراة بالضغــط علــى 
هجمــات  وشــن  الضيــف  الفريــق 
عديــدة هــدد خاللهــا مرمــى الخصــم 
ــة 15  ــي الدقيق ــى تمكــن ف ــرارا حت م
مــن تســجيل هــدف الســبق مــن 
تســديدة رائعــة هــزت شــباك ســايبا.

وفي الدقيقة 45 هز بالخطا العب استقالل شباك فريقه لينتهي الشوط االول بالتعادل بهدف واحد لكال الفريقين.
وواصل استقالل ضغطه ولكن دون جدوى لتنتهي المبارة بالتعادل 1/1.

سباهان يتقدم الى المركز الثاني بعد فوز 
سهل على كل كهر

تغلــب نــادي ســباهان اصفهــان علــى ضيفــه نــادي كل كهــر بهدفيــن نظيفيــن وتقــدم الــى المركــز الثانــي 
علــى حســاب شــهر خــودرو .

وأقيمــت مبــاراة ســباهان إصفهــان وضيفــه كل كهــر ســيرجان لكــرة القــدم فــي إطــار األســبوع الثانــي والعشــرين 
اإليرانــي  الــدوري  منافســات  مــن 
الممتــاز لكــرة القــدم فــي تمــام الســاعة 
8:45 مــن مســاًء )االثنيــن( علــى ملعــب 

ــان. ــي إصفه ــان ف ــش جه نق
ــرة  ــان ك ــادي ســباهان اصفه ــب ن ولع
وتمكــن  المبــاراة  بدايــة  مــن  هجوميــة 
مــن تســجيل هــدف الســبق فــي الدقيقــة 
ــد رضــا حســيني.   التاســعة براســية محم
المضيــف هيمنتــه  الفريــق  وواصــل 
فــي  وحصــل  المبــاراة  مجريــات  علــى 

الدقيقــة 28 علــى ضربــة جــزاء نفذهــا محمــد كريمــي هــز مــن خاللهــا شــباك كل كهــر ليرفــع رصيــد ســباهان الــى هدفيــن .
ــز  ــل المرك ــة ويحت ــى 40 نقط ــده ال ــع رصي ــن ليرف ــن نظيفي ــه بهدفي ــاراة لصالح ــباهان المب ــم س وحس
الثانــي علــى حســاب نــادي شــهرخودرو الــذي بلــغ رصيــده 38 نقطــة فيمــا تجمــد رصيــد كل كهــر عنــد 19 

نقطــة فــي المركــز الـــ 13 فــي ترتيــب الــدوري الممتــاز.
ويتصدر نادي برسبوليس الدوري الممتاز جامعا 50 نقطة.

حكيمي يصل ميالنو للتوقيع مع إنتر
اقترب المغربي أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد، من إتمام انتقاله إلى إنتر ميالن بشكل رسمي.

ووفًقــا لجيانلــوكا دي مارزيــو، الصحفــي الشــهير فــي 
شــبكة »ســكاي ســبورت إيطاليــا«، فــإن حكيمــي وصــل 
ميالنــو بالفعــل، وســيقوم بزيارتــه األولــى إلنتــر، مــن 

أجــل إجــراء الكشــف الطبــي والتوقيــع علــى العقــود.
وكانــت تقاريــر صحفيــة قــد أشــارت إلــى أن قيمــة 
الصفقــة قــد تصــل إلــى 40 مليــون يــورو باإلضافــة إلــى 

5 مالييــن يــورو كمتغيــرات.
حكيمــي،  أشــرف  يوقــع  أن  المتوقــع  ومــن 
ــا  ــدة 5 ســنوات، فيم ــالن لم ــر مي ــع إنت ــد م ــى عق عل
ســيحصل علــى 5 مالييــن يــورو كراتــب ســنوي.

يذكر أن دي مارزيو صاحب انفراد حسم انتقال حكيمي إلى إنتر ميالن خالل األسبوع الماضي.

فورموال 1 تستعد لالنطالق بعد تأجيل 4 أشهر في أجواء غامضة

سولسكاير: قد نضم مهاجما جديدا
ــاك فرصــة أمــام ثالثــي الهجــوم أنطونــي  ــزال هن ــه ال ت ــد إن ــار سولســكاير مــدرب مانشســتر يونايت ــال أولــي جون ق
مارســيال وماركــوس راشــفورد وميســون جرينــوود للتطــور هــذا الموســم، لكنــه قــد يضــم مهاجمــا جديــدا لزيــادة التنافــس.

ــا  ــوود 12 هدف ــا فــي كل المســابقات بينمــا أضــاف جرين وشــارك راشــفورد ومارســيال فــي تســجيل 19 هدف
لكــن سولســكاير قــال إن هــذا الثالثــي يجــب أن يبــذل المزيــد مــن الجهــد للظهــور فــي التشــكيلة األساســية.

وقــال سولســكاير للصحفييــن: »تحتــاج إلــى وجــود منافســة فــي يونايتــد. إذا كنــت تعتقــد أنــك تملــك 
ــي  ــن ف ــن العبي ــث ع ــن نبح ــا ل ــي فإنن ــع وبالتال ــكل رائ ــؤدي بش ــك ت ــاراة وأن ــوض كل مب ــي خ ــق ف الح

مركــزك، فإنــك فــي المــكان الخطــأ«.
وأضــاف: »نحــن نحــاول دائمــا التطــور، وإذا لــم يحــدث ذلــك... فربمــا نبحــث عــن شــخص آخــر أفضــل 

ألننــا يجــب أن نكــون فــي موقــف أفضــل«.
ــو  ــو لوكاك ــي روميل ــماح للبلجيك ــد الس ــبان بع ــن الش ــي المهاجمي ــة ف ــر الثق ــه أظه ــدرب أن ــد الم وأك

باالنتقــال إلــى إنتــر ميــالن فــي أغســطس/ آب.
وأضــاف سولســكاير: »لقــد حــان الوقــت لمنــح الشــعور للمهاجميــن بالثقــة والشــعور بالرغبــة فــي اللعبــة 

وأنــك مطالــب بخــوض كل مبــاراة«.
ــة. تطــور  ــى درجــة مختلف ــاء بالمســتوى والوصــول إل ــة هكــذا تســير األمــور لالرتق ــع: »فــي النهاي وتاب

ــرا«. ــزال بوســعهم الظهــور بشــكل أفضــل كثي الثالثــي بشــكل مناســب هــذا الموســم لكــن ال ي
ــد 49 نقطــة وســيلعب فــي  ــاز برصي ــدوري اإلنجليــزي الممت ــد المركــز الســادس فــي ال ويحتــل يونايت

ضيافــة برايتــون آنــد هــوف ألبيــون فــي وقــت الحــق اليــوم.

آرثر يدخل تاريخ صفقات يوفنتوس
ــوس  ــوف يوفنت ــى صف ــو، إل ــر ميل ــي آرث ــل العــب خــط الوســط البرازيل ــن، رحي ــن برشــلونة اإلثني أعل

ــن  ــة م ــي، بداي اإليطال
ــم المقبــل. الموس

يوفنتــوس  واتفــق 
علــى  برشــلونة  مــع 
ــة  ــة للصفق ــة المالي القيم
يــورو  مليــون  بـــ72 
باإلضافــة إلــى 10 مالييــن 
كمتغيــرات،  أخــرى 
مــن  البرازيلــي  ليكــون 
فــي  الصفقــات  أغلــى 
البيانكونيــري. تاريــخ 

وأصبــح آرثــر رابــع 
ــورو  ــون ي ــدو بـــ117 ملي ــي كريســتيانو رونال ــة البرتغال ــي القائم ــث يعتل ــوس، حي ــخ يوفنت ــي تاري ــة ف ــى صفق أغل
قادمــا مــن ريــال مدريــد، وفــي المركــز الثانــي جونزالــو هيجوايــن مقابــل 90 مليــون يــورو بعــد ضمــه مــن نابولــي.

وفــي المركــز الثالــث يأتــي ماتيــاس دي ليخــت مقابــل 85.5 مليــون يــورو قادمــا مــن أياكــس، وبعــده 
يأتــي آرثــر ميلــو مــن برشــلونة.

ــا  أمــا فــي المركــز الخامــس فهنــاك جيجــي بوفــون قادمــا مــن بارمــا بـــ 52.88 مليــون يــورو، وسادسً
ــورو. ــون ي ــورو، وســابعًا جــواو كانســيلو 40.4 ملي ــون ي ــد 45 ملي ــل نيدفي بافي

ــو  ــكي وباول ــو بيرنارديس ــتا وفيديريك ــالس كوس ــي دوج ــر يأت ــع والعاش ــن والتاس ــز الثام ــي المراك وف
ــم(. ــكل منه ــورو ل ــون ي ــاال )40 ملي ديب

كورونا يضرب ثنائي بروكلين نتس
ــا  ــار كل منهم ــس، أن نتيجــة اختب ــن نت ــي بروكلي ــدري جــوردان، ثنائ ــدي وديان ــن سبنســر دينوي أعل
لكوفيــد-19 جــاءت إيجابيــة، وذلــك قبــل االســتئناف المحتمــل لــدوري كــرة الســلة األمريكــي للمحترفيــن 

ــل. لموســم 2020، الشــهر المقب
وأكــد جــوردان علــى تويتــر، أن نتيجــة فحــص فيــروس كورونــا جــاءت إيجابيــة، وقــال إنــه لــن يعود إلــى المالعب 

ــي  ــم ف ــتئناف الموس ــد اس عن
30 يوليــو/ تمــوز فــي ديزنــي 

ــدا. ــي فلوري ــد ف وورل
وكتــب جــوردان مســاء 
يــوم اإلثنيــن »لقد اكتشــفت 
الماضيــة  الليلــة  األمــر 
وتأكــدت اليــوم أن النتيجــة 
إيجابيــة لفحــص كوفيــد... 
ــون  ــن أك ــك، ل ــى ذل ــاء عل بن
موجــودا فــي أورالنــدو مــن 
أجــل اســتئناف الموســم«.

ونشر دينويدي بيانا على موقع )ذا أثليتيك( على اإلنترنت وأكد إصابته أيضا، لكنه لم يستبعد اللعب.
وكانــت رابطــة دوري الســلة األمريكــي أعلنــت عــن إصابــة 16 العبــا بفيــروس كورونــا بعــد إجــراء فحــوص 

علــى 302 مــن الالعبيــن فــي 23 يونيــو/ حزيــران لكنهــا لــم تكشــف عــن هويــة المصابيــن.
وســبق آلدم ســيلفر مفــوض المســابقة أن قــال إنــه لــو زادت حــاالت اإلصابــة بكوفيــد-19 بيــن الفــرق 

فربمــا يــؤدي ذلــك إلــى إيقــاف البطولــة مجــددا.
ــن  ــن الســابع م ــدءا م ــة ب ــي عزل ــاك ف ــدو للدخــول هن ــى أورالن ــرق إل ــدء ســفر الف ــرض ب ــن المفت وم

ــوز. ــو/ تم يولي

ــة العالــم فورمــوال 1 للســيارات فــي النمســا األســبوع المقبــل بعــد 4 أشــهر مــن  ينطلــق موســم بطول
ــد-19. ــة بســبب جائحــة كوفي ــة البداي الموعــد المخطــط لضرب

وستقام المنافسات في أجواء مختلفة تماما رغم أن هدف لويس هاميلتون يبقى ثابتا دون تغيير.
ويســتطيع بطــل العالــم 6 مــرات معادلــة رقــم مايــكل شــوماخر أســطورة فيــراري فــي حصــد 

ســابع ألقابــه بينمــا يتطلــع مرســيدس إلــى تحقيــق رقــم قياســي بالجمــع بيــن لقبــي الســائقين 
والصانعيــن للمــرة الســابعة علــى التوالــي.

ــة لتوفيــر المزيــد مــن التنــوع فــي الرياضــة  ــع الســائق البريطانــي، الــذي اســتغل شــعبيته إلطــالق حمل ويتطل
ومــن أجــل مكافحــة العنصريــة، للمنافســة بقــوة لكنــه يــدرك وجــود العديــد مــن التحديــات الجديــدة وغيــر المتوقعــة.

وقــال هاميلتــون البالــغ عمــره 35 عامــا عبــر مقطــع فيديــو لمرســيدس: »نحــن نســتعد بأفضــل شــكل 
ممكــن لمــا ســيصبح أصعــب موســم تشــهده فورمــوال 1 ونشــهده نحــن جميعــا«.

وبعــد إلغــاء الســباق االفتتاحــي التقليــدي فــي أســتراليا فــي مــارس/ آذار، وافقــت فورمــوال 1 علــى إجــراء 

تغييــرات لمســاعدة الفــرق المتأثــرة بشــدة بآثــار فيــروس كورونــا المســتجد.
وأعلنــت الفــرق تغييــرات وانتقــاالت الســائقين فــي 2021 ومنهــا رحيــل سيباســتيان فيتــل، غريــم 

هاميلتــون القديــم، عــن فيــراري فــي نهايــة 2020.
وبالنســبة للســائق الواعــد نيكــوالس لطيفــي، وهــو الوحيــد الــذي يظهــر فــي البطولــة ألول مــرة، فــإن 

فريقــه وليامــز ربمــا يصبــح تحــت ملكيــة جديــدة قبــل اســتكمال الموســم الجــاري.
وال تــزال هنــاك بعــض الشــكوك حــول العــدد اإلجمالــي لســباقات الجائــزة الكبــرى هــذا الموســم مــع 

تأكيــد إلغــاء ســبعة ســباقات وإمكانيــة الزيــادة.
ــي أن  ــل ف ــزال تأم ــا ال ت ــا، لكنه ــي أوروب ــا ف ــي، كله ــط بشــكل مبدئ ــة 8 ســباقات فق ــوال 1 إقام ــت فورم وأعلن
يتكــون الموســم مــن عــدد يتــراوح بيــن 15 و18 ســباقا حتــى إذا تســبب ذلــك فــي اســتضافة حلبــة واحــدة لســباقين.

سباقان متتاليان
ــرد  ــة ســبيلبيرج المملوكــة ل ــي النمســا ألول مــرة فــي حلب ــوم األحــد انطــالق الموســم ف وسيشــهد ي
بــول، وسيشــهد األســبوع التالــي حدثــا ألول مــرة عندمــا تســتضيف الحلبــة ذاتهــا ســباقين فــي فورمــوال 1 

بالموســم نفســه.
وربمــا يمثــل هــذا األمــر دفعــة إيجابيــة للهولنــدي ماكــس فرســتابن، صاحــب الشــعبية، والــذي قــاد رد 

بــول للفــوز علــى أرضــه فــي العاميــن الماضييــن.
ــن المخصصــة  ــاة أو وحــدات االســتضافة أو األماك ــن يشــهد الســباق أي وجــود للمشــجعين أو الرع ول
لكبــار الشــخصيات، إلــى جانــب تطبيــق التباعــد االجتماعــي خــالل المنافســات، ومــن غيــر الواضــح كيــف 

ســيكون ترتيــب الفــرق أيضــا.
ــة رقــم شــوماخر  ــاج إلــى 7 انتصــارات أخــرى لمعادل ومــن المفتــرض أن يملــك هاميلتــون، الــذي يحت
ــي 15  ــي أســتراليا ف ــق الموســم ف ــو انطل ــه الحــال ل ــا كان علي ــوزا، ســيارة أســرع مم ــغ 91 ف القياســي البال

ــر مــن المنافســين أيضــا. ــارس/ آذار لكــن هكــذا ســيكون حــال الكثي م
ويواجــه فيتــل، بطــل العالــم 4 مــرات، مســتقبال غيــر واضــح وســيحاول إنهــاء مســيرته مــع فيــراري بأقــوى 

شــكل ممكن.
وسيشــغل كارلــوس ســاينز ســائق مكالريــن، مقعــد الســائق األلمانــي إلــى جانــب شــارل لوكليــر فــي 

2021، بينمــا ســينتقل األســترالي دانييــل ريتشــياردو مــن رينــو لتعويــض الســائق اإلســباني.


