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علماء يكتشفون إمكانية استعادة خاليا 
عضلة القلب التالفة

ــة القلــب إلنتــاج  ظهــرت بــوادر تشــير إلــى أن تغييــر مــا تســتهلكه "محطــة كهربــاء" خاليــا عضل
الطاقــة، يمكــن أن يســاعد القلــب علــى الشــفاء عنــد مــوت الخاليــا.

 UT Southwestern" بــأن اكتشــاف علمــاء جامعــة ،""Nature Metabolism وتفيــد مجلــة
Medical Center"، يفتــح الطريــق إلمكانيــات جديــدة لعــالج حــاالت تلــف خاليــا عضلــة القلــب، 
بمــا فيهــا قصــور القلــب الــذي تســببه الفيروســات والســموم وضغــط الــدم المرتفــع والنوبــات القلبيــة.
ويقــول البروفيســور هاشــم صــادق مــن قســم أمــراض القلــب فــي الجامعــة، الطــرق الحاليــة 
المســتخدمة فــي عــالج قصــور القلــب مهمتهــا ايقــاف تلــف عضلــة القلــب، ألن التوتــر يزيــد مــن تلفهــا 

ــة القلــب. ــا. أي ال توجــد طــرق عالجيــة الســتعادة عضل مســببا مــوت الخالي
وكان البروفيســور صــادق وفريقــه العلمــي قــد اكتشــف قبــل 9 ســنوات، أن قلــب الثدييــات يمكــن أن يتجــدد عنــد تلفــه 
فــي األيــام األولــى مــن الحيــاة، نتيجــة عمليــة انقســام خاليــا عضلــة القلــب، المســؤولة عــن قــوة انقباضــه. ولكــن بحلــول 

اليــوم الســابع تــزول هــذه القــدرة نهائيــا، وهــذه نقطــة تحــول حــادة يبطــئ فيهــا انقســام هــذه الخاليــا بصــورة ملحوظــة.
ــي  ــج عــن األضــرار الت ــدرة التجــدد نات ــي ق ــرات ف ــة، أن هــذه التغي ــد بينــت الدراســات الالحق وق
ــذي  ــي تغ ــا، الت ــم الميتاكوندري ــرف باس ــي تع ــات الت ــببها العضي ــي تس ــرة الت ــذور الح ــت بالج لحق

ــن االنقســام. ــف ع ــا تتوق ــا يجعله ــا، م ــووي للخالي ــا. وتلحــق الضــرر بالحمــض الن الخالي
ــاج الجــذور الحــرة بســبب  ــي إنت ــي التحــول ف ــد، يكمــن ف ــة االكتشــاف الجدي ــإن أهمي ــك ف لذل
الميتاكوندريــا فــي خاليــا عضلــة القلــب، حيــث تســتهلك الطاقــة بشــكل آخــر. وتعتمــد ميتاكوندريــا 
الجنيــن علــى الجلوكــوز فــي رحــم األم، وبعــد الــوالدة تتحــول إلــى األحمــاض الدهنيــة خــالل األيــام 

األولــى بعــد الــوالدة الســتخدام الجزيئــات الكثيفــة النشــطة فــي حليــب األم.
ويقــول البروفيســور صــادق، مــن الضــروري حاليــا، ابتــكار دواء يغيــر مــا تتغــذى عليــه خاليــا عضلــة 

القلــب، إلجبارهــا علــى االنقســام، لعــالج أمــراض القلــب بمــا فيهــا قصــور القلــب.

لقاح جديد لفقدان الذاكرة
أكد الباحثون أن العالج الوقائي للخرف قد يباشر التجارب السريرية بعد نجاح التجارب على الحيوانات.

وســعى الباحثــون إلــى تطويــر عــالج مناعــي فعــال عــن طريــق لقــاح جديــد إلزالــة "لوحــة الدمــاغ" 
ومجمــوع بروتيــن تــاو المرتبــط بمــرض األلزهايمــر. وأظهــر البحــث أن النجــاح الــذي تحقــق مؤخــرا 

فــي نمــاذج الفئــران يدعــم التقــدم إلــى التجــارب البشــرية فــي الســنوات القادمــة.
ــة الزهايمــر لألبحــاث - الطريــق لمزيــد مــن العمــل عــام 2020 مــع  وتمهــد الدراســة - التــي نشــرت فــي مجل
الباحثيــن الطبييــن بمعهــد الطــب الجزيئــي وجامعــة كاليفورنيــا فــي إيرفيــن )UCI( الذيــن يعملــون مــع لقــاح ناجــح 
تــم إعــداده علــى مــادة مســاعدة تــم تطويرهــا مــن قِبــل أســتاذ جامعــة فلنــدرز نيكــوالي بتروفســكي فــي أســتراليا.

واختبــر الباحثــون اللقاحــات العالميــة القائمــة علــى منصــة MultiTEP التــي وضعــت فــي المــادة 
المســاعدة التــي تــم تطويرهــا فــي المختبــر األســترالي.. وتــم اختبــار العالجــات الجديــدة الممكنــة 

.tau و A فــي الفئــران العقيمــة مــع مزيــج
وقــال الباحثــون الرئيســيون فــي الدراســة األســتاذة أناهيــت جوتشــيكيان وماثيــو بلورتــون جونــز 

النتائــج  هــذه  "إن 
مجتمعــة تســتدعي 
إضافيــا  تطويــرا 
تيجية  ا ســتر ال
المــزدوج  التطعيــم 
هــذه القائمــة علــى 
 MultiTEP تقنيــة 
النهائــي  لالختبــار 
فــي مــرض الزهايمر 

. لبشــري" ا
وأضــاف بيتروفســكي 
"نتطلــع إلــى تغطيــة جميــع 

القواعــد وتجــاوز حواجــز الطــرق الســابقة فــي إيجــاد عــالج إلبطــاء تراكــم جزيئــات AB / tau وتأخيــر تقــدم مــرض الزهايمــر فــي 
عــدد متزايــد مــن النــاس حــول العالــم".

وقــد فشــل العديــد مــن مرشــحي األدويــة الواعديــن فــي التجــارب اإلكلينيكيــة، لــذا فــإن البحــث عــن وســائل 
وقائيــة أو عالجــات جديــدة مســتمر.. وبــدوره، أظهــر تقريــر حديــث عــن األجســام المضــادة وحيــدة النســيلة 
البشــرية، أن الجرعــة العاليــة مــن هــذا الجســم المضــاد قللــت مــن االنخفــاض الســريري فــي المرضــى الذيــن 

يعانــون مــن مــرض الزهايمــر المبكــر كمــا تــم قياســه بنقــاط النهايــة األوليــة والثانويــة.
ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أنــه ال يمكــن اســتخدامه كتدبيــر وقائــي فــي األشــخاص األصحــاء بســبب 
الحاجــة إلــى إدارة متكــررة )شــهرية( لتركيــزات عاليــة مــن العــالج المناعــي .. هنــاك حاجــة ملحــة لمواصلــة 

البحــث عــن لقــاح وقائــي جديــد لتأخيــر مــرض الزهايمــر وإبطــاء تقــدم هــذا المــرض المدمــر.
وخلصــت الدراســة إلــى أنــه يمكــن اســتخدام نهــج التطعيــم المركــب الجديــد للحــث علــى 
اســتجابات مناعيــة قويــة لــكل مــن األمــراض المميــزة لمــرض الزهايمــر فــي قاعــدة ســكانية واســعة 
ــر  مــن األشــخاص الذيــن تــم تطعيمهــم باســتخدام أشــكال متعــددة مــن التوافــق النســيجي الكبي

ــة. ــق النســيجي الرئيســي( مــن الدرجــة الثاني ــد التواف )معق

الحمية النباتية تهدد متبعيها بنقص 
فيتامين أساسي

يلعــب الفيتاميــن بــي 12 دورا رئيســيا فــي دعــم الوظائــف الحيويــة للجســم، لذلــك، فــإن نقصــه 
يمكــن أن يســبب عــددا مــن األعــراض الجســدية والعصبيــة، وقــد تــزداد ســوءا إذا لــم تتــم معالجتهــا.
ويحــذر األطبــاء األشــخاص الذيــن يتبعــون نظامــا غذائيــا نباتيــا ويتجنبــون جميــع أنــواع المنتجــات 
الحيوانيــة، بأنهــم معرضــون لخطــر اإلصابــة بنقــص حــاد فــي فيتاميــن بــي 12، وهــذا يجلــب خطــر اإلصابــة 

بتلــف األعصــاب فــي العينيــن والذراعيــن والســاقين، مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى العمــى وفقــدان الشــعور.
ويوجــد فيتاميــن بــي 12 فــي اللحــوم واألســماك والبيــض ومنتجــات األلبــان، وال يوجــد فــي الفواكــه 

أو الخضــروات أو الحبــوب، ولذلــك يُنصــح النباتيــون بتنــاول المكمــالت الغذائيــة.
ويشــير األطبــاء إلــى أن بعــض النباتييــن يتناولــون بالفعــل المكمــالت الغذائيــة لزيــادة فيتاميــن 

بــي 12 لديهــم، لكــن المتشــددين فــي اتبــاع النظــام الغذائــي النباتــي يرفضــون هــذا اإلجــراء.
وقــال البروفيســور تــوم ســاندرز، خبيــر التغذيــة فــي جامعــة كينغــز كوليــدج لنــدن: "العديــد 
مــن األشــخاص الذيــن أصبحــوا نباتييــن ال يدركــون الحاجــة إلــى التأكــد مــن أن لديهــم 

ــي 12". ــن ب ــن فيتامي ــة م مســتويات كافي
ــض  ــى ينخف ــد يســتغرق ســنوات حت ــر ق ــى أن األم ــن أن الدراســات تشــير إل ــم م ــى الرغ وعل
فيتاميــن بــي 12 بشــكل حــاد وخطيــر، لكــن الدراســة الحديثــة الــذي شــملت 172 نباتيــا، وجــدت أن 

ــن. ــر" مــن الفيتامي ــون مــن "نقــص خطي ــن يعان ــي خُمــس المشــاركين النباتيي حوال
ــة التــي تلعــب دورا أساســيا فــي األداء  ــه أحــد أهــم العناصــر الغذائي ويعــرف فيتاميــن بــي 12 بأن
ــاز العصبــي، ويمكــن لنقصــه أن يســبب "االعتــالل العصبــي لفيتاميــن بــي  الطبيعــي للدمــاغ والجه
12"، وهــي حالــة تؤثــر علــى الحركــة واإلحســاس، خاصــة فــي الســاق، وتــؤدي إلــى شــعور بالتخديــر أو 

الوخــز، مــا يقلــل الحساســية تجــاه اللمــس أو األلــم.
ــض  ــاء الحم ــليم، وبن ــكل س ــراء بش ــدم الحم ــا ال ــن خالي ــى تكوي ــي 12 عل ــن ب ــاعد فيتامي ويس

النــووي وتجديــد نخــاع العظــام وبطانــة الجهــاز الهضمــي والجهــاز التنفســي.
كمــا يحتاجــه الجســم للقيــام بوظائــف الجهــاز العصبــي بشــكل ســليم، ويقــوم الجســم بتخزيــن 
فيتاميــن بــي 12 فــي الكبــد، وفــي حــال توقــف الشــخص عــن تنــاول مصــادر الفيتاميــن، فــإن مخــازن 

الجســم ستســتغرق عــادة مــا بيــن 3 إلــى 5 ســنوات حتــى تنفــد.

الخميس 10 ذو القعدة ، 1441 هـ ق 12 تير 1399 هـ ش، 2 تموز 2020مالعدد )10434( السنة االربعون

ترشيح إيران رسميا الستضافة 
كأس آسيا 2027

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم رسميا عن ترشيح إيران كواحدة من المرشحين الستضافة كأس آسيا 2027.
وانتهــى يــوم الثالثــاء الموعــد النهائــي القانونــي العــالن اســتعداد الــدول الســتضافة كاس آســيا ليعلــن 

االتحــاد االســيوي اســماء البلــدان التــي تــم ترشــيحها الســتضافة البطولــة.
وتكون الهند وإيران وقطر والسعودية وأوزبكستان ضمن الدول الخمس التي تدعو إلى استضافة كأس آسيا.

وكانت إيران قد تقدمت سابقا بطلب الستضافة كأس آسيا 2019، لكنها انسحبت.
اآلســيوي  االتحــاد  وكان 
لكــرة القــدم، قــد قــرر فــي 2 
أبريــل، تمديــد فتــرة الترشــح 
الســتضافة نهائيــات بطولــة 
كأس أمــم آســيا 2027، لمــدة 
ثالثــة أشــهر إضافيــة، وذكــر 
االتحــاد اآلســيوي فــي بيانــه 
ــرار اتخــذ فــي  الرســمي، »الق
فيــروس  وبــاء  انتشــار  ظــل 
كورونــا، مــن أجــل منــح فرصــة 
االتحــاد،  ألعضــاء  كافيــة 

الذيــن تأثــر أغلبهــم مــن انتشــار الفيــروس، للقيــام بأعمالهــم الداخليــة«.
وأعلــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، تأجيــل الموعــد النهائــي الســتقبال طلبــات اســتضافة كأس أمــم 

آســيا 2027، مــن 31 مــارس إلــى 30 يونيــو 2020، وذلــك فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد.
ومــن المقــرر أن تقــام النســخة المقبلــة مــن كأس آســيا 2023 فــي الصيــن التــي نالــت حــق اســتضافة 
البطولــة فــي يونيــو الماضــي باالجمــاع، بعــد أن كانــت المرشــحة الوحيــدة، عقــب تخلــي كوريــا الجنوبيــة 

عــن فكــرة الترشــح، فيمــا أقيمــت  النســخة الماضيــة فــي اإلمــارات مطلــع العــام الماضــى 2019.

طارمي يقود ريو آفي لفوز قاتل أمام براجا
ــا  ــوزا غالي ــو آفــي ف ــح ري ــع، ليمن ســجل اإليرانــي مهــدي طارمــي، هدفيــن أحدهمــا فــي الوقــت بــدل الضائ
بنتيجــة 4-3 علــى نظيــره ســبورتنج براجــا، الثالثــاء، فــي المرحلــة التاســعة والعشــرين مــن الــدوري البرتغالــي.

ورفع ريو آفي رصيده إلى 47 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق 3 نقاط خلف سبورتنج براجا.
بهدفيــن  براجــا  تقــدم 
وريــكاردو  باولينهــو  ســجلهما 
 21 الدقيقتيــن  فــي  هورتــا 
و27، لكــن ريــو آفــي رد بقــوة 
بثالثــة أهــداف ســجلها مهــدي 
طارمــي ونونــو ســانتوس وداال 
جيلســون فــي الدقائــق 23 و36 
األول  الشــوط  لينتهــي  و41، 

لصالــح ريــو آفــي.
ســجل  باولينهــو  لكــن 
الهــدف الثانــي لــه وهــو الثالــث 

لبراجــا فــي الدقيقــة 81، وبــدا أنــه منــح براجــا نقطــة التعــادل، لكــن طارمــي ســجل الهــدف الثانــي لــه وهــو 
ــدل الضائــع. ــن الوقــت ب ــزاء فــي الدقيقــة السادســة م الرابــع للفريــق مــن ضربــة ج

برشلونة يواصل النزيف بتعادل ُمخيب 
أمام أتلتيكو مدريد

واصــل برشــلونة نزيــف النقــاط، بســقوطه فــي فــخ التعــادل )2-2(، أمــام ضيفــه أتلتيكــو مدريــد، الثالثــاء، 
ضمــن الجولــة 33 مــن الــدوري اإلســباني، ليبتعــد خطــوة جديــدة عــن صــراع الصــدارة.

ــزاء )50(،  ــة ج ــن ركل ــي م ــة )11(، وميس ــاه بالدقيق ــي مرم ــأ ف ــتا بالخط ــجل لبرشــلونة دييجــو كوس وس
ــي  ــا ســجل ســاؤول هدف بينم
أتلتيكــو مدريــد مــن ركلتــي 

جــزاء )19 و62(.
رفــع  التعــادل  وبهــذا 
 70 إلــى  رصيــده  برشــلونة 
الثانــي،  المركــز  فــي  نقطــة 
ــده  ــد رصي ــو مدري ــع أتلتيك ورف
المركــز  فــي  نقطــة   59 إلــى 
ترتيــب  بجــدول  الثالــث 

. لليجــا ا
هديــة  البارســا  ومنــح 
ــس  ــي نف ــة ف ــة قوي ــذي ينتظــر مواجه ــا، وال ــارق نقطــة حالي ــد، المتصــدر بف ــال مدري ــة لمنافســه ري ذهبي
نقــاط.  4 إلــى  الفــارق  ورفــع  صدارتــه  تعزيــز  عــن  بحًثــا  المقبــل،  الخميــس  خيتافــي،  أمــام  الجولــة 
وســجل األرجنتينــي ليونيــل ميســي مهاجــم برشــلونة هدفــه 700 خــالل مســيرته، بعــد أن هــز الشــباك 

فــي الشــوط الثانــي مــن ركلــة جــزاء أمــام أتليتيكــو مدريــد فــي كامــب نــو.
ووصــل هــداف برشــلونة عبــر العصــور إلــى هــذا الرقــم التاريخــي مــع النــادي ومنتخــب بــالده بعــد أن 
نفــذ بنجــاح ركلــة الجــزاء ليمنــح برشــلونة التقــدم 2-1 فــي الدقيقــة 50، فيمــا انتهــت المبــاراة بالتعــادل 2-2.

وكان ميســي وصــل لهدفــه 699 بعــد أن هــز الشــباك مــن ركلــة جــزاء أيضــًا أمــام ليغانيــس قبــل 
أســبوعين لكنــه صــام عــن التهديــف فــي آخــر ثــالث مباريــات أمــام إشــبيلية وأتلتيــك بيلبــاو وســيلتا فيغــو 

ــم التاريخــي أمــام أتلتيكــو. ــى هــذا الرق ــرًا إل ــل أن يصــل أخي قب
ــًا مــع النــادي  وميســي البالــغ مــن العمــر 33 عامــًا هــو هــداف برشــلونة عبــر العصــور برصيــد 630 هدف

ــًا مــع األرجنتيــن وهــو رقــم قياســي. الــذي قضــى فيــه كل مســيرته، بينمــا ســجل 70 هدف

أناكون متفاجئ من صمت فيدرر ونادال
أبــدى بــول أناكــون المــدرب الســابق لروجــر فيــدرر وبيــت ســامبراس، عــن اســتغرابه بســبب صمــت 

عــن  نــادال  ورفائيــل  فيــدرر  روجــر 
ماجــرى مؤخــرًا فــي بطولــة ديكوفيتــش 

الخيريــة »أدريــا تــور«. 
تصريحــات  فــي  أناكــون  وقــال 
صحفيــة الثالثــاء: »أنــا متفاجــئ مــن 
عــدم صــدور أي رد فعــل أو تعليــق مــن 
قبــل فيــدرر ونــادال، ماحــدث فــي بطولــة 
ــر  ــة، ويؤث ــم للغاي ــر مه ــش أم ديوكوفيت

علــى مســتقبل التنــس«.
رئيــس  هــو  »ديوكوفيتــش  وأضــاف: 

اتحــاد الالعبيــن المحترفيــن، لكــن ال ننســى أيضــا أن المجلــس يتكــون مــن 10 العبيــن، فيــدرر ونــادال همــا نائبــا الرئيس«.
وتابــع أناكــون: »مــن المهــم أن تكــون لهــم ردة فعــل، ليــس عليهــم التــزام الصمــت، يجــب أن يبديــا 
رأيهمــا بشــأن مــا حصــل، ماحــدث فــي البطولــة أثــر علــى أكثــر مــن 500 محتــرف كانــوا يأملــون فــي العــودة 

إلــى المنافســات خــالل أغســطس/آب«. 
وأتم مدرب التنس: »حاليا األمور معقدة، نأمل أن تعود البطوالت في موعدها المحدد سابقا«.

يوفنتوس يمطر شباك جنوى 
بثالثية صاروخية

حقــق يوفنتــوس فــوزا كبيــرا علــى مســتضيفه جنــوى، بثالثــة أهــداف لهــدف، فــي المبــاراة التــي جمعــت 
الفريقيــن بملعــب لويجــي فيراريــس، الثالثــاء، ضمــن منافســات الجولــة 29 مــن الــدوري اإليطالي.

ــق 50 و56  ــي الدقائ ــدو ودوجــالس كوســتا، ف ــاال وكريســتيانو رونال ــو ديب ــوس باول أحــرز أهــداف يوفنت
أندريــا  ســجل  بينمــا  و73، 
جنــوى  هــدف  بينامونتــي 

.76 الدقيقــة  فــي  الوحيــد 
واصــل  الفــوز،  بهــذا 
جــدول  صــدارة  يوفنتــوس 
ترتيــب الكالتشــيو برصيــد 69 
نقطــة فــي المركــز األول، بينما 
ــد 26  ــد جنــوى عن تجمــد رصي

الـــ16. المركــز  فــي  نقطــة 
فــي  ســاري،  وقــال 
المبــاراة:  عقــب  تصريحــات 
»الفريــق قــدم أداًء جيــدًا، والكــرة كانــت تســير بشــكل ســريع، غالبًــا مــا وصلنــا لمنطقــة جــزاء الخصــم، وكان 

الفرديــات«. فــي  تألــق  هنــاك 
وحــول قــرار اســتبدال رونالــدو، أوضــح: »كريســتيانو فــي الشــوط األول لــم يســجل لكنــه كان خطيــرًا 
للغايــة، وهــي عالمــة علــى أنــه فــي حالــة جيــدة، لقــد اســتبدلته ألنــه الالعــب الــذي لعــب دقائــق أكثــر، لكننــا 

تحدثنــا عــن ذلــك قبــل المبــاراة«.
وختــم: »رونالــدو وديبــاال يبحثــان عــن بعضهمــا البعــض أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وهــو مــا أراه أيضًــا 

فــي التدريبــات، وهــذا يجلــب منافــع متبادلــة«.

التفاتة طيبة من فيراري في سباق جائزة النمسا
كشــف تقريــر إخبــاري، أن ســيارتي فيــراري ســتحمالن رســالة دعــم لســائق الفورمــوال 1 الســابق، اإليطالــي 

أليســاندرو أليكــس زانــاردي، وذلــك خــالل ســباق الجائــزة الكبــرى النمســاوي المقــرر األحــد المقبــل.
األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
ــن مصــادر  ــاًل ع ــة، نق اإليطالي
ــراري، أن ســيارتي  ــق في بفري
الفريــق ســتحمل عبــارة »هيــا 
يــا أليكــس« علــى الجانبيــن.

ويرقــد زانــاردي البطــل 
أحــد  فــي  البارالمبــي، 
مستشــفيات إيطاليــا منــذ 
مــروع  لحــادث  تعرضــه 
خــالل تســابقه بالدراجــة 

اليــدوي. الدفــع  ذات 
وكان زانــاردي )53 عامــا( قــد تعــرض إلصابــات خطيــرة فــي الــرأس، إثــر الحــادث الــذي وقــع فــي 19 يونيو/حزيــران 

الجــاري، حيــث اصطــدم بشــاحنة خــالل ســباق للدراجــات علــى الطريــق، بيــن قريتــي بينــزا وســان كويريكــو.
وخضــع لعمليتيــن جراحيتيــن فــي األعصــاب، أولهمــا عقــب الحــادث، والثانيــة أجريــت يــوم اإلثنيــن، وال 

يــزال يخضــع لغيبوبــة محفــزة طبيــا.

دوري األبطال يؤجل حكم مانشستر سيتي المصيري
كشــف تقريــر صحفــي إنجليــزي، أمــس األربعــاء، عــن تطــور جديــد بشــأن قضيــة اســتئناف مانشســتر 

ســيتي، علــى قــرار منعــه مــن المشــاركة أوروبيًــا.
وكان »يويفــا« قــد حــرم ســيتي مــن المشــاركة أوروبيًــا لمــدة عاميــن، باإلضافــة إلــى غرامــة قدرهــا 30 

ــة  ــبب مخالف ــورو، بس ــون ي ملي
قانــون اللعــب المالــي النظيــف.

اإلنجليــزي  النــادي  لكــن 
المحكمــة  فــي  اســتئناًفا  قــدم 

)كاس(. الدوليــة  الرياضيــة 
»ديلــي  لصحيفــة  ووفًقــا 
ميــل« البريطانيــة، فإنــه ســيتم 
ســيتي  مانشســتر  إبــالغ 
بالقــرار النهائــي للمحكمــة، يــوم 

الجــاري. تمــوز  يوليــو/   13
وأشــارت إلــى أن القــرار، كان مــن المفتــرض أن يــرى النــور فــي 10 يوليو/تمــوز، لكــن االتحــاد األوروبــي 

طلــب تأجيلــه، لتزامــن هــذا الموعــد مــع قرعــة ربــع ونصــف نهائــي دوري األبطــال.
يذكــر أن ســيتي إذا خســر االســتئناف، ســيذهب مقعــده فــي دوري األبطــال إلــى صاحــب المركــز 

بالبريميرليــج. الخامــس 

رابطة دوري السلة األمريكي: ال يمكن 
الهروب من كورونا

ــرة  ــوض رابطــة دوري ك ــال آدم ســيلفر مف ــر، ق ــن المخاط ــا م ــو تمام ــر يخل ــدم وجــود أي أم ــع ع م
الســلة األمريكــي للمحترفيــن إنــه يتمنــى أن تكــون هــذه المســابقة مثــال يحتــذى لباقــي الجهــات عنــد 

اســتئناف الموســم الجــاري.
ــكان  ــي م ــا ف ــب 22 فريق ــدرب ويلع ــيقيم ويت وس
ــع االتجــاه  ــدا، م ــي فلوري ــد ف ــي وورل ــي ديزن واحــد ف
ــد  ــوز بع ــو/ تم ــي 30 يولي ــم ف ــتئناف الموس ــى اس إل
التوقــف فــي مــارس/ آذار بســبب جائحــة كوفيــد-19.
ــي  ــدو ف ــى أورالن ــرق إل ــفر الف ــر س ــن المنتظ وم
الســابع مــن يوليــو/ تمــوز الجــاري. وتملــك والــت 
ديزنــي شــبكة )ئي.إس.بــي.إن( التلفزيونيــة ومحطــة 
)إيه.بي.ســي( األمريكيــة، وتبــث الجهتــان العديــد 

ــابقة. ــات المس ــن مباري م
ــر اإلنترنــت  ــو عب ــال ســيلفر فــي رســالة فيدي وق

»ال يوجــد هنــاك ســبيل لمعرفــة كيــف ســيصبح األمــر فــي الجائحــة والشــيء الــذي يمكــن اســتنتاجه أنــه 
ال يمكــن الهــروب منهــا«.

وأضــاف »مثــل العديــد مــن الصناعــات األخــرى، فإننــا نتطلــع إلــى الوصــول إلــى التــوازن المناســب بيــن 
الصحــة والســالمة مــن جانــب والموقــف االقتصــادي مــن جانــب آخــر«.


