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فيما ال يعطي طاقة فقط..

الحقيقة المقلقة حول التأثير السلبي 
للسكر على النوم

الســكر مــادة ســيئة وضــارة، بــل إنهــا »شــيطانية«. هــذه هــي الحقيقــة التــي يؤكــد عليهــا العلمــاء 
مؤخــراً، بعــد عقــود مــن شــيطنة الدهــون غيــر المشــبعة. ومــع ذلــك، كل هــذه التحذيــرات لــم تمنــع 
مــن اإلفــراط فــي تنــاول الســكر مــع حبــوب اإلفطــار المصنوعــة مــن القمــح كل صبــاح، ومــن إضافتــه 

أيضــًا إلــى القهــوة والشــاي، وتنــاول حلويــات مــا بعــد الغــداء أو العشــاء.
يــؤدي اإلفــراط فــي تنــاول الســكر إلــى زيــادة الــوزن، ويُســبب تســوس األســنان، باإلضافــة إلــى 

أنــه يُزيــد مــن مخاطــر اإلصابــة بــداء الســكري. 
ــي بذلــك، إذ  ــوم، وال يكتف ــر بالغــًا؛ إذ إن الســكر يُفســد الن ــلبيًا آخ ــرًا س أضِــف إلــى ذلــك تأثي

ــاول المزيــد مــن الســكر! يُســبب األرق الرغبــة فــي تن
وجــدت دراســة صــدرت عــام 2016، أن األشــخاص الذيــن يحتــوي نظامهــم الغذائــي علــى 
نســبة عاليــة مــن الســكر يميلــون إلــى أن يكــون نومهــم أقــل عمقــًا، باإلضافــة إلــى معاناتهــم 

أكثــر مــن األرق أثنــاء الليــل. 
ووفقــًا للطبيــب األمريكــي مايــكل بريــوس -المعــروف بكونــه طبيــب النــوم- وهــو 
أخصائــي علــم النفــس الســريري، والمتخصــص فــي اضطرابــات النــوم، فــإن نســبة الســكر 
المرتفعــة تــؤدي إلــى الرغبــة فــي األكل فــي وقــت متأخــر مــن اليــوم، بســبب خــروج 

ــدم عــن الســيطرة.  ــي ال مســتويات الســكر ف
ويؤثــر هــذا ســلبًا علــى النــوم، وفــي المقابــل تُشــعرك حالــة النــوم المتقطعــة تلــك برغبــة شــديدة 

فــي تنــاول الســكر فــي اليــوم التالــي، وتكمــل تلــك الحلقــة المفرغــة عملهــا كل يــوم.   
*السكر والطاقة.. عرضٌ أكبر من الطلب

ــة أليكــس  ــة التغذي ــا. تقــول أخصائي ــرة مــن الســكر فــي المســاء بصحتن ــاول كميــة كبي يضــر تن
إيفانــز: »عندمــا تتنــاول الســكر ترتفــع مســتويات الســكر فــي الــدم، مــا يدفــع البنكريــاس إلــى إفــراز 

ــا، ويمنحهــا الطاقــة لالســتمرار«. األنســولين، الــذي يســاعد علــى إعــادة الســكر إلــى الخالي
وأضافــت لصحيفــة The Guardian: »تنــاول الســكر فــي وقــت متأخــر مــن الليــل يحفــزك، 

الطاقــة،  يمنحــك 
مســتعدًا  ويجعلــك 
نشــاط،  أي  لممارســة 
مــا  هــذا  ليــس  لكــن 
فــي  إليــه  نســعى 
أثنــاء الليــل، فأجســامنا 
ــف عــن  صُممــت لتتوق
العمــل بنهايــة اليــوم«.
ــة  تقــول االختصاصي
تشــارلوت  الغذائيــة 
كتــاب  مؤلفــة  واتــس، 

Good Mood Food، وكتــاب The De-stress Effect: »الســكر يســتنزف الكثيــر مــن المغنيســيوم 
الــذي نحتاجــه مــن أجــل النــوم«.

وتشــير تشــارلوت إلــى أنــه ينبغــي علينــا تجنــب تنــاول الشــوكوالتة، خاصــًة فــي وقــت متأخــر مــن 
الليــل، ألنهــا تحتــوي علــى كافييــن وعــدة محّفــزات أخرى.

*السكر وقلة النوم.. عالقة ذات اتجاهين
يُقــر الطبيــب بــول كيلــي، الباحــث فــي مجــال أنمــاط النــوم، بوجــود رابــط بيــن اإلفــراط 
فــي تنــاول الســكر واضطــراب النــوم، لكنــه يشــير إلــى الحاجــة لمزيــد مــن الدراســات مــن أجــل 

فهــم الســبب بينهمــا كليــًا.
ــة، لكــن  ــاول الســكر واألطعمــة الدهني ــوم وتن ــة الن ــن قل ــط بالفعــل بي ــاك راب ــي: »هن ــول كيل ويق
ــوم  ــة الن ــل مــن نومــك، أم أن قل ــاول الســكريات يقل ــن: هــل تن ــة تســير فــي اتجاهي ــاك أيضــًا أدل هن

ــكريات؟«.  ــاول الس ــك لتن تدفع
يشــير كيلــي إلــى أن الشــخص البالــغ يحتــاج يوميــًا إلــى ســبع ســاعات مــن النــوم علــى األقــل، 
موضحــًا أن أي نقصــان فــي عــدد ســاعات النــوم عــن ذلــك الحــد ســيجعل الشــخص يبحــث عــن أي 
دفعــات مؤقتــة فــي الطاقــة، وأن النظــام الغذائــي الســيئ إلــى جانــب قلــة النــوم، معــًا يدمــران الصحــة. 
ــران«.  ــا مؤث ــام، وكالهم ــع الطع ــوم، وأخــرى م ــع الن ــرة م ــة كبي ــي: »نواجــه معضل ــف كيل يضي
ويقــول: »ترَكــن الســكريات إلــى التأثيــر ســلبًا علــى نومــك، القاعــدة األساســية هــي أنــه ال ينبغــي 
عليــك تنــاول أي شــيء قبــل خلــودك إلــى النــوم بســاعتين«. وينصــح كيلــي بتجنــب الكافييــن 

وغلــق جهــاز التلفــاز قبــل النــوم بســاعة.
تقــول تشــارلوت: »يوجــد دافــع كيميائــي حقيقــي وراء تنــاول الكثيــر مــن الســكر«، مضيفــة: »يــدرك 

الجســم أن مــوارده منخفضــة، وأنــك بحاجــة إلــى شــيء يعطيــك الطاقــة«.
تشــير إلــى أن اإلفــراط فــي تنــاول الســكريات قــد يكــون عالمــة علــى الشــعور بالوحــدة، موضحــة: 
ــا  ــى دعمن ــدِر عل ــات ألشــياء تق ــى االلتف ــا نركــن إل ــا فإنن ــي حياتن ــا ال نحظــى بمــرح كافٍ ف »عندم

عوضــًا عــن ذلــك، والســكر هــو إحداهــا؛ إذ يُمثــل الســكر عالجــًا ذاتيــًا هائــاًل«.
*كيف نتغلب على الحاجة إلى السكر؟

األخبار الجيدة هي أن ذلك التوق لتناول السكر يمكن التغلب عليه.
ــدم يُشــبه االضطــراب، لكــن األطعمــة  ــي ال ــا هاردمــان: »الســكر ف ــة آن ــة التغذي ــول اختصاصي تق
الغنيــة باألليــاف مثــل خبــز الدقيــق األســمر وحبــوب القمــح والبطاطــا غيــر المقشّــرة، مــن الممكــن أن 

تســاعد فــي التغلــب عليــه«.
ــاع  ــل ارتف ــة نســبيًا، وتُقل ــرة طويل ــى فت ــراز الســكر عل ــى إف ــة عل ــك األطعم ــف: »تعمــل تل وتضي

ــدة. ــد راحــة جي ــاس المُجه ــح عضــو البنكري ــا يمن ــدم«، م ــي ال مســتواه ف
ويُنصح باألطعمة الغنية بحمض التربتوفان األميني، من أجل تحسين حالة النوم.

وتشمل هذه األطعمة الفول، والعدس، والحبوب المتكاملة بجانب الدواجن.
أو بإمكانك أيضًا اختيار وجبة تحتوي على الكربوهيدرات التي تُسبب النعاس، مع إضافة البروتين.

تقــول أليكــس: »التربتوفــان يعمــل علــى تكويــن الناقــل العصبــي الســيروتونين، المعــروف 
ــه »يدفعــك  ــة أن مــن ضمــن وظائــف »هرمــون الســعادة« أن باســم »هرمــون الســعادة«، مضيف

إلــى الشــعور بالنعــاس«.
*حيلة للتغلب على طلبه لياًل

لذلــك، مــاذا يجــب أن يتنــاول أولئــك الذيــن تأتيهــم رغبــة شــديدة فــي األكل فــي وقــت 
متأخــر مــن الليــل؟

تقــول أليكــس إيفانــز إن الجبــن ولحــم الديــك الرومــي همــا مــن األغذيــة الصحيــة التــي 
تحتــوي علــى التربتوفــان، مضيفــة: »هنــاك خضــراوات معينــة تســبب النعــاس، مثــل الخــس 

علــى ســبيل المثــال«.
وتنصــح بتنــاول شــطيرة لحــم الديــك الرومــي مــع الخــس علــى خبــز الحبــوب الكاملــة، للحصــول 
ــز، إضافــة إلــى حمــض التربتوفــان مــن لحــم  علــى إطــالق بطــيء فــي الكربوهيــدرات نتيجــة الخب

الديــك الرومــي، وإنتــاج الســيروتونين، وتأثيــر النعــاس مــن الخــس.
وتنصــح تشــارلوت بالتغذيــة الجيــدة طــوال اليــوم، بــدءًا مــن تنــاول كميــة كبيــرة مــن البروتيــن فــي 

وجبــة الفطــور، مــن أجــل مواجهــة اضطــراب مســتويات الســكر فــي الــدم.
وتقــول: »كلمــا قّللــت مــن االعتمــاد علــى الســكر والكافييــن إلعطــاء نفســك دفعــة خــالل اليــوم، 

ســوف تتمكــن مــن الحصــول علــى أنمــاط مــن النــوم الصحــي خــالل الليــل«.
ينتــج تنــاول الطعــام الصحــي، وممارســة الرياضــة، وحتــى االســترخاء وانخفــاض النشــاط مســاًء 

نومــًا صحيــًا، فتتحــول الدائــرة المفرغــة إلــى دائــرة مثمــرة.

الثالثاء 8 ذو القعدة ، 1441 هـ ق 10 تير 1399 هـ ش، 30 حزيران 2020مالعدد )10432( السنة االربعون

برسبوليس يخطو خطوة كبيرة للفوز 
باللقب من جديد

خطى نادي برسبوليس بتغلبه على نادي بيكان خطوة كبيرة للفوز باللقب في الدوري االيراني الممتاز من جديد.
وتمكــن نــادي برســبوليس الــذي حــل ضيفــا علــى نــادي بيــكان مســاء يــوم االحــد  مــن الفــوز بثالثــة 

اهــداف مقابــل هــدف واحــد 
ــب  ــوز باللق ــزز فرصــه بالف ليع
للمــرة الرابعــة علــى التوالــي .

وكان نــادي برســبوليس قــد 
ــة  ــرة هجومي ــاراة بك اســتهل المب
 20 الدقيقــة  فــي  نجــح  حيــث 
العبــه  عبــر  التســجيل  مــن 
علــي عليبــور عبــر راســية رائعــة 
بهــدف  االول  الشــوط  لينتهــي 

برســبوليس. لصالــح  واحــد 
الضيــف  الفريــق  وواصــل 

هجماتــه حتــى تمكــن مــن رفــع رصيــده الــى هدفيــن فــي الدقيقــة 76 عبــر العبــه مهــدي عبــدي الــذي اســتغل خطــا مدافــع بيــكان.
ونجح عبدي من جديد من تسجيل هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث من ضربة راسيه رائعة في الدقيقة 83 .

ورد الفريــق المضيــف فــي الدقيقــة 87  مــن رد احــدى االهــداف مــن ضربــة جــزاء عبــر العبــه »شــهريار 
مغانلــو« لتنهــي المبــاراة بثالثــة اهــداف مقابــل هــدف واحــد.

األهلي يعيد أميد إبراهيمي للدوري القطري
حســمت إدارة النــادي األهلــي القطــري، قــرار عــودة المحتــرف اإليرانــي أميــد إبراهيمــي إلــى صفــوف 

الفريــق مــرة أخــرى بعــد موســم واحــد قضــاه مــع 
فريــق أوبيــن البلجيكــي.

وذكــرت صحيفــة »العــرب« القطريــة، أن وســط 
إلــى  وصولــه  يُتوقــع  اإليرانــي  المنتخــب  ملعــب 
الدوحــة، مــن أجــل الخضــوع للفحــص الطبــي وقضــاء 
فتــرة الحجــر المنزلــي لحيــن إكمــال التعاقــد، والعــودة 

ــل. ــق اســتعدادا للموســم المقب للفري
االلتحــاق  لالعــب  يحــق  فــال  للوائــح  ووفقــا 
بالفريــق فــي الوقــت الحالــي، باعتبــار أنــه قــادم مــن 

البلجيكــي. الــدوري 
خانــة  فــي  آســيوي  كمحتــرف  إبراهيمــي  وســيوقع 
األســترالي شــاني لــوري الــذي ينتهــي عقــده آب/أغســطس 

ــق. ــع الفري ــل م ــي الموســم المقب ــن يســتمر ف ــه ل ــط لكن ــده لمــدة شــهرين فق ــدد عق ــث م ــل، حي المقب

رونالدينيو قد يتراجع عن االعتزال بسبب مارادونا
يقتــرب النجــم البرازيلــي رونالدينيــو مــن العــودة إلــى المالعــب والتراجــع عــن االعتــزال، بعــد تلقيــه 

عرضــا مهمــا مــن أســطورة كــرة القــدم األرجنتينــي دييغــو مارادونــا.
ــا  ــادي خيمناســيا البالت ــى عرضــا لاللتحــاق بن ــو تلق ــاركا اإلســبانية أن رونالديني ــة م ــرت صحيف وذك
األرجنتينــي الــذي يشــرف علــى 

تدريبــه حاليــا مارادونــا.
ووضــع رونالدينيــو حــدا لمســيرته 
نــادي  بألــوان   2015 عــام  االحترافيــة 
فلومينســي البرازيلــي، وقالــت مــاركا 
إن النجــم البرازيلــي البالــغ مــن العمــر 
40 عامــا يطمــح للعــودة إلــى المالعــب، 
الصعبــة  التجربــة  تجــاوز  أجــل  مــن 
التــي عاشــها خــالل األشــهر الماضيــة.
واعتقــل رونالدينيــو رفقــة شــقيقه 
فــي باراغــواي بتهمــة اســتخدام جــوازات ســفر مــزورة، وســجن لنحــو 3 أشــهر قبــل أن يتــم إطــالق ســراحه بكفالــة 

قــدرت بـــ1.6 مليــون يــورو، مــع إخضاعــه إلقامــة جبريــة فــي فنــدق بالعاصمــة أسونســيون انتظــارا لمحاكمتــه.
ويشــرف مارادونــا علــى تدريــب خيمناســيا منــذ ســبتمبر/أيلول الماضــي، ونجــا الفريــق مــن الســقوط 

إلــى الدرجــة الثانيــة بعــد إلغــاء منافســات الموســم الحالــي بســبب تفشــي فيــروس كورونــا.

مانشستر سيتي يحجز آخر تذاكر نصف 
نهائي كأس االتحاد

ــزي  ــدور نصــف النهائــي مــن مســابقة كأس االتحــاد اإلنجلي ــغ حامــل اللقــب مانشســتر ســيتي، ال بل
علــى  بفــوزه  القــدم،  لكــرة 
يونايتــد  نيوكاســل  مضيفــه 
ضمــن  األحــد،  مســاء   )0-2(

النهائــي. ربــع  منافســات 
مانشســتر  هدفــي  وأحــرز 
فــي  برويــن  دي  كيفــن  ســيتي 
جــزاء(  ركلــة  مــن   37( الدقيقــة 
ورحيــم ســترلينج بالدقيقــة )68(.

وضــرب مانشســتر ســيتي 
موعــدا فــي نصــف النهائــي مــع 

آرســنال، فيمــا يلتقــي تشيلســي نظيــره مانشســتر يونايتــد فــي نصــف النهائــي اآلخــر.
وســتقام المباراتــان يومــي 18 و19 يوليو/تمــوز المقبــل، علــى ملعــب ويمبلــي، بينمــا ســيُلعب النهائــي 

يــوم 1 أغســطس/آب المقبــل، فــي نفــس االســتاد.
وكان مانشســتر يونايتــد أول المتأهليــن لهــذا الــدور، بعــد الفــوز علــى نورويتــش ســيتي )2-1(، وهــي 

نفــس النتيجــة التــي انتصــر بهــا آرســنال علــى شــيفيلد يونايتــد.
أما تشيلسي فقد عبر عقبة ليستر سيتي بنتيجة )0-1(.

إنتر ميالن يلدغ بارما ويشعل صراع الكالتشيو
ماريو جوميز يرد الجميل ويعلق الحذاء

ــي خســارة  ــدف، األحــد، ف ــد تســجيله له ــزال، بع ــز، االعت ــو جومي ــي الســابق ماري ــرر المهاجــم الدول ق
ــدم. ــرة الق ــي لك ــة األلمان ــة الثاني ــي دوري الدرج ــتاد، ف ــام دارمش ــتوتجارت 3-1 أم ــه ش فريق

ــد  ــى، بع ــى دوري الدرجــة األول ــه مباشــرة إل ــي تأهــل فريق ــا ف ــره 34 عام ــغ عم وســاهم المهاجــم البال
ــة. ــد بطــل الدرجــة الثاني ــا بيليفيل ــف أرميني ــي خل ــز الثان ــق المرك ــالل الفري موســم واحــد، باحت

وقــال جوميــز لموقــع شــتوتجارت 
علــى اإلنترنــت »كان حلمــي دائمــا 
بعــد هــذه المســيرة الرائعــة التــي لــم 
أتخيلهــا أن أرد شــيئا لشــتوتجارت، 
أشــعر بامتنــان شــديد، مــن الجيــد 
وداع النــادي بعــد تحقيــق هــذا النجــاح 

ــرة«. ــي األخي ــت مهمت ــع. كان الرائ
عــاد  الــذي  لجوميــز،  وســبق 
إلــى شــتوتجارت فــي 2018، اللعــب 
وفيورنتينــا  ميونــخ  بايــرن  فــي 

وبشــكتاش وفولفســبورج وســجل 319 وصنــع 72 هدفــا خــالل نحــو 600 مبــاراة فــي كافــة المســابقات.
وخــالل فترتــه األولــى مــع شــتوتجارت فــاز جوميــز بالــدوري األلمانــي موســم 2006-2007، قبــل االنضمــام 
إلــى بايــرن ميونــخ فــي 2009 لينجــح فــي الفــوز معــه بلقــب الــدوري مرتيــن ومثلهمــا لــكأس ألمانيــا ودوري 

أبطــال أوروبــا مــرة واحــدة.
وســجل 31 هدفــا فــي 78 مبــاراة مــع المنتخــب األلمانــي لكنــه لــم يشــارك فــي الفــوز بــكأس العالــم 

2014 بســبب اإلصابــة.

التنس البريطاني يصمد أمام 
إلغاء ويمبلدون

الريال يستغل تعثر برشلونة وينتصر 
في قلب كتالونيا

حقــق ريــال مدريــد االنتصــار بهــدف دون رد، علــى حســاب إســبانيول، مســاء األحــد، فــي إطــار منافســات 
الجولــة الـــ32 مــن الليجــا، فــي معقــل 

الكتالونييــن ملعــب »بــاور 8«.
ســجل هــدف المبــاراة الوحيــد 

كاســيميرو فــي الدقيقــة 45.
ريــال  رفــع  االنتصــار  وبهــذا 
مدريــد رصيــده إلــى 71 نقطــة فــي 
صــدارة ترتيــب الليجــا منفــردا، بفــارق 
برشــلونة،  الوصيــف  عــن  نقطتيــن 
بينمــا تجمــد رصيــد إســبانيول عنــد 

24 نقطــة فــي ذيــل الترتيــب.
وساهم بنزيما في صناعة هدف المباراة الوحيد، الذي سجله البرازيلي كاسيميرو في شباك إسبانيول.

وبحســب شــبكة »أوبتــا« لإلحصائيــات، فــإن بنزيمــا هــو ثالــث العــب مــن الــدوري اإلســباني يحقــق 
أرقامًــا مزدوجــة فــي األهــداف والتمريــرات الحاســمة.

وسجل كريم بنزيما 22 هدًفا وقدم 10 تمريرات حاسمة، طوال الموسم الحالي في مختلف المسابقات.
وأضافــت الشــبكة أن بنزيمــا يأتــي خلــف ثنائــي برشــلونة، ليونيــل ميســي )26 هدًفــا و21 تمريــرة 

حاســمة(، ولويــس ســواريز )16 هدًفــا و11 تمريــرة حاســمة(.
ونوهــت صحيفــة ســبورت أن أرقــام بنزيمــا كانــت المفتــاح الرئيســي لريــال مدريــد، لكــي ينفــرد بصــدارة 

جــدول ترتيــب الليجــا حتــى اآلن، ال ســيما وأنــه يقــدم مســتويات مميــزة تحــت قيــادة المــدرب زيــدان.

الرئيس السابق للجائزة الكبرى للفورموال 
1 يهاجم منتقديه

ــرى«  ــزة الكب ــم »الجائ ــة العال ــي إكليســتون الرئيــس الســابق للرابطــة المنظمــة لبطول اســتنكر بيرن
لســباقات ســيارات فورمــوال1، االنتقــادات بشــأن مالحظــة صــدرت منــه مؤخــرًا ينظــر إليهــا علــى أنهــا 

ــيس كاري. ــادة تش ــة بقي ــدة للرابط ــادة الجدي ــتون القي ــم إكليس ــا هاج ــة، كم عنصري
مالكــة  الرابطــة،  مســؤولو  كان 
العالــم  لبطولــة  التجاريــة  الحقــوق 
لفورمــوال1، والبريطانــي لويــس هاميلتــون 
ســائق فريــق مرســيدس وحامــل لقــب 
البطولــة، انتقــدوا إكليســتون، 89 عامًــا، 
بعــد تصريحاتــه بــأن الســود دائمًــا أكثــر 

البيــض. مــن  عنصريــة 
لكــن إكليســتون، صــرح لصحيفــة 
قائــاًل:  البريطانيــة،  ميــل«  »ديلــي 

»ليــس خطئــي أننــي أبيــض«.
ــا. كنــت دائمــا مؤيــدًا لهــم جــدًا علــى مــر الســنين.  ــا للســود. علــى العكــس تمامً وأوضــح: »لســت معاديً
التقيــت بالكثيــر مــن األشــخاص البيــض الذيــن لــم يعجبوننــي، لكــن لــم يكــن هنــاك شــخص أســود ال أحبــه«.

وأعــرب هاميلتــون عــن حزنــه بســبب العنصريــة فــي الرياضــة، وذلــك كجــزء مــن حركــة »حيــاة الســود مهمــة« 
والتــي انطلقــت فــي أعقــاب وفــاة المواطــن األمريكــي مــن أصــل أفريقــي جــورج فلويــد فــي الواليــات المتحــدة.

وتسعى رابطة فورموال1، اآلن إلى مزيد من التنوع في الرياضة.
قائــال:  الحالــي تشــيس كاري،  ورئيســها  فورمــوال1،  رابطــة  إلــى  إكليســتون حديثــه  ووجــه 
ــذا ال يمكــن مســائلتي عــن كل  ــي فورمــوال1 اآلن. له ــا ف ــال إننــي لســت منخرًط ــه ق »يســعدني أن

األشــياء التــي لــم يفعلوهــا«.
وأضــاف: »قفــزوا علــى هــذا الشــيء العنصــري فجــأة بســبب األحــداث فــي أمريــكا. ربمــا يجــب عليــه 
التركيــز علــى فعــل مــا يريــده المســاهمون. كان )كوفيــد 19( جيــدا بالنســبة لــه. قــد يلقــي عليــه باللــوم فــي 

كل شــيء لــم يحققــه فــي ذلــك«.

تمســك إنتــر ميــالن بحظوظــه فــي ســباق 
بفــوز  اإليطالــي  الــدوري  لقــب  علــى  المنافســة 
درامــي علــى مضيفــه بارمــا، بهدفيــن لهــدف، األحــد، 

ضمــن منافســات الجولــة 28 مــن المســابقة.
تقــدم جيرفينيــو لبارمــا فــي الدقيقــة 15، ورد 

وأليســاندرو  فــري  دي  ســتيفان  بثنائيــة  اإلنتــر 
و87.  84 بالدقيقتيــن  ميــالن  إلنتــر  باســتوني 

ــز  ــي المرك ــى ف ــى 61 نقطــة، ليبق ــده إل ــر رصي ــع اإلنت ورف
الثالــث خلــف يوفنتــوس 69 نقطــة والتســيو 65 نقطــة، بينمــا 

تجمــد رصيــد بارمــا عنــد 39 نقطــة فــي المركــز الثامــن.

التنفيــذي  الرئيــس  لويــس  ريتشــارد  قــال 
امــس  واليتــه،  المنتهيــة  ويمبلــدون  لبطولــة 
اإلثنيــن، إن إلغــاء بطولــة هــذا العــام بســبب جائحة 
كورونــا، لــن يؤثــر ماليًــا علــى التنــس البريطانــي.
وكان مــن المقــرر أن تنطلــق البطولــة الكبــرى التــي 
تقــام علــى المالعــب العشــبية، اليــوم لكنهــا ألغيــت ألول مــرة 
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فــي أبريل/نيســان الماضــي.

ــن  ــه ل ــس، إن ــرا للتن ــوم إنجلت ــادي عم ــال ن وق
يضطــر لتقليــص خططــه لإلنفــاق.

ونقلــت وســائل إعــالم بريطانيــة عــن لويــس، 
الــذي ســيترك منصبــه الشــهر المقبــل، قولــه »لــن 
تتأثــر بشــدة إذا كان عليــك إلغــاء البطولــة. مــن 

ــن«. ــاك تأمي ــع أن يكــون هن الرائ

وتابــع »ال زلنــا فــي وضــع قــوي للغايــة. نحــن مســتقرون 
ماليــا. التنــس البريطانــي ســيتم حمايتــه بشــكل جيــد«.

ولكنــه أضــاف أنــه لــن يوجــد تأميــن مماثــل 
علــى بطولــة العــام المقبــل.

المنــاخ  ظــل  فــي  مســتحيل  »هــذا  وقــال 
الحالــي. عندمــا بــدأت فــي 2012 كانــت هنــاك بعــض 
ــن  ــة للتأمي ــم تكــن قابل ــور ل ــى أن األم ــل عل الدالئ
بســبب األمــراض المعديــة حينهــا مثــل ســارس 

الخنازيــر«. وأنفلونــزا 
يمكنــك  ال  الحالــي  الوضــع  أعقــاب  »فــي  وأتــم 
الحصــول علــى تأميــن جديــد علــى البطولــة، لكــن بعدهــا 
يمكــن أن يحــدث ذلــك مــرة أخــرى مــع عــودة النشــاط 

واألســواق. لذلــك لــن يوجــد تأميــن العــام المقبــل«.


