
6 ةضيرعالم الـ.... ا

أفضل 4 خضروات للحفاظ على دماغك شابا
رغــم وجــود الكثيــر مــن األنشــطة التــي تســاعد بالتأكيــد فــي تعزيــز صحــة الدمــاغ- مثــل تعلــم 
مهــارات جديــدة، والقــراءة، واالنخــراط فــي النشــاط البدنــي، والحصــول علــى قســط كاف مــن النــوم، 

يعــد نظامــك الغذائــي عنصــرا أساســيا للحفــاظ علــى دماغــك »شــابا« مــع تقدمــك فــي العمــر.
توصــل خبــراء تغذيــة إلــى أن إدراج النــوع الصحيــح مــن الخضــروات فــي طبقــك سيســاعد فــي 

الحفــاظ علــى عقلــك أكثــر ذكاء وحــدة.
ــا  ــواع، يمكنه ــة أن ــروات أربع ــن الخض ــن بي ــاك م ــون، إن هن ــي جودس ــة آم ــرة التغذي ــول خبي تق
 eatthis الحفــاظ علــى الذهــن متقــدا والعقــل شــابا مــع التقــدم فــي العمــر، علــى مــا نقــل موقــع

المتخصــص فــي الشــؤون الصحيــة والغذائيــة.
1. الخضروات الورقية الخضراء

ــي،  ــك اللفــت، والســبانخ، والبروكل ــة الخضــراء، بمــا فــي ذل تقــول جودســون: »الخضــروات الورقي
ــن، والتــي تلعــب  ــن، واللوتي ــا كاروتي ــن K، وحمــض الفوليــك، وبيت ــة بفيتامي والكرنــب األخضــر، غني
فــي  مهمــا  دورا  جميعهــا 

صحــة الدمــاغ”.
ــار  ــذه الخض ــف: »ه وتضي
األكســدة،  بمضــادات  غنيــة 
والتــي تســاعد فــي محاربــة 
الضــرر الخلــوي فــي أجســامنا. 
الــذي  الضــرر  قــل  وكلمــا 
ــت  ــا كان ــا، كلم يلحــق بخاليان
ــوة”. ــة وق ــر صح ــامنا أكث أجس
تشــير إحــدى الدراســات 
المنشــورة فــي مجلــة Neurology إلــى أن تنــاول حصــة واحــدة مــن الخضــار الورقيــة الخضــراء فــي اليــوم 

يمكــن أن يســاعد فــي إبطــاء التدهــور المعرفــي مــع تقــدم العمــر.
2. الخضروات الصليبية

تقتــرح جودســون البروكلــي، وهــو أحــد الخضــروات الصليبيــة العديــدة التــي يمكــن أن تفيــد صحــة 
دماغــك بشــكل إيجابــي. وفقــا لـــ Northwestern Medicine، فــإن الخضــروات الصليبيــة غنيــة 

بفيتاميــن K، والــذي تــم ربطــه بذاكــرة أقــوى.
ــر(،  ــي، وبراعــم بروكســل )الكرنــب الصغي ــك البروكل ــواع مــن الخضــروات - بمــا فــي ذل هــذه األن
والقرنبيــط، وغيرهــا - تعــد أيضــا مصــدرا قويــا لحمــض الفوليــك، وهــو أمــر مهــم للوظيفــة اإلدراكيــة 

ــر الشــيخوخة. وتأخي
3.الخضروات البرتقالية

ــل  ــل الجــزر والفلف ــة األخــرى مث ــوة والخضــروات البرتقالي ــا الحل ــد البطاط ــول جودســون: »تع تق
ــن”. ــا كاروتي ــة للبيت ــرع مصــادر رائع والق

وتوضــح: »تــم ربــط البيتــا كاروتيــن بتحســين الصحــة اإلدراكيــة بســبب آثــاره المضــادة لألكســدة. 
تذكــر أن مضــادات األكســدة هــي العناصــر الجيــدة التــي تحــارب األشــرار )الجــذور الحــرة( التــي 

تســبب ضــررا لخاليانــا”.
تــم ذكــر بالبيتــا كاروتيــن كعــالج محتمــل مفيــد لألمــراض العصبيــة مثــل مــرض ألزهايمــر، وفقــا 

.Biomolecules دراســة لـ
4. البنجر

تقــول جودســون: »يعتبــر البنجــر مصــدرا غنيــا بالنتــرات وحمــض الفوليــك، وكالهمــا يســاهم فــي 
صحــة الدمــاغ المثلــى )..( تعمــل النتــرات علــى زيــادة تدفــق الــدم إلــى الدمــاغ، ممــا يحســن الوظيفــة 
ــل مخاطــر  ــي تقلي ــك، المعــروف أيضــا باســم B9، يســاعد ف ــت أن حمــض الفولي ــد ثب ــة. وق اإلدراكي

العديــد مــن االضطرابــات العصبيــة والنفســية مثــل الخــرف واألزهايمــر واالكتئــاب”.

يمكن تناول البيتزا كل يوم ولكن بشروط!
قدمــت خبيــرة تغذيــة روســية نصيحتيــن لمحبــي البيتــزا، مؤكــدة أنــه يمكــن تنــاول هــذا النــوع 

مــن الطعــام بشــكل يومــي شــرط اتبــاع قواعــد صحيــة.
ففــي حديثهــا لـ«ســبوتنيك«، قالــت خبيــرة التغذيــة إيلينــا ســولوماتينا، إن محبــي هــذا النــوع مــن 

الوجبــات الغذائيــة يمكنهــم 
يومــي  بشــكل  تناولهــا 
قاعدتيــن  اتبــاع  بشــرط 

ئيســيتين. ر
تتمثــل القاعــدة األولــى 
اإلجمالــي  العــدد  بمراقبــة 
الحراريــة  للســعرات 

يوميــا. المســتهلكة 
»إذا  قائلــة:  وأضافــت 
بيتــزا  قطعــة  تــأكل  كنــت 

ــي  ــار العــدد اإلجمال ــاك شــيء ضــار لصحتــك، والمهــم أن تأخــذ فــي االعتب ــن يكــون هن ــوم، فل كل ي
ــن  ــه م ــا تحصــل علي ــر مم ــة أكث ــق طاق ــت تنف ــإذا كن ــوم. ف ــي الي ــة المســتهلكة ف للســعرات الحراري

األقــل”. يــوم علــى  الغــداء كل  البيتــزا علــى  الطعــام، فيمكنــك تنــاول 
أما القاعدة الثانية فتتمثل في اختيار نوع البيتزا ومكوناتها.

وتابعــت قائلــة: »مــن المهــم تنــاول بيتــزا صحيــة، فعلــى ســبيل المثــال تلــك التــي تحتــوي 
علــى الطماطــم أو معجــون الطماطــم. ســيكون هنــاك الكثيــر مــن الليكوبيــن )الصبــاغ الــذي يعطــي 
ــب  ــى نظــام القل ــد عل ــر مفي ــه تأثي ــه ل ــا األحمــر(، فهــو مضــاد لألكســدة، كمــا أن تناول الطماطــم لونه

ــر مضــاد للســرطان”. ــه تأثي ــة ول ــة الدموي واألوعي

هل تناول الجزر يقوي النظر؟
أعلنــت الدكتــورة مارغريتــا أرزومانيــان، خبيــرة التغذيــة الروســية، أنــه ال يمكــن اســتعادة 

حــدة الرؤيــة بمســاعدة الجــزر.
وتشــير الخبيــرة فــي حديــث لراديــو »ســبوتنيك« إلــى أنــه ال فائــدة مــن تنــاول 
ــة.  ــرة مــن أجــل تحســين الرؤي ــات كبي ــة اآلســية )العنــب البــري( بكمي الجــزر أو العنبي
ألنــه بعكــس االعتقــاد الشــائع، ليــس للجــزر والعنبيــة اآلســيوية أي خصائــص تســاعد 

علــى عــالج ضعــف البصــر.
وتقــول، » كان هنــاك رأي مفــاده، أن الجــزر والعنبيــة اآلســيوية يســاعدان علــى تحســين 
الرؤيــة وعــالج العيــون. ولكــن هــذا ليــس صحيحــا. ألنــه إذا حصــل ضعــف فــي البصــر فلــن 

تســاعد أي مــواد غذائيــة علــى عالجــه”.
وتضيــف، مــن أجــل الحفــاظ علــى حــدة البصــر يجــب أن يحتــوي النظــام الغذائــي علــى 

مختلــف الفيتامينــات والعناصــر المعدنيــة الضروريــة لشــبكية العيــن.
وتقــول: »مــن الضــروري احتــواء النظــام الغذائــي علــى أحمــاض أوميغــا-3 الدهنيــة 
واللوتيــن والزنــك وفيتامينــات A وB وC وE. ويمكــن الحصــول علــى جميــع هــذه العناصــر 

ــة”. ــة االعتيادي ــواد الغذائي ــن الم ــات م والفيتامين
وتضيــف، »أوميغــا-3 مــن األســماك. الليوتيــن مــن الخضــروات، الزنــك مــن البقوليــات. 
الفيتامينــات ومــن البــذور والمكســرات. وعمومــا اعتمــاد نظــام غذائــي متــوازن يضمــن صحــة 

العيــون أيضــا”.

الخميس 6 محرم الحرام 1444 هـ ق 13 مرداد 1401 هـ ش، 4 آب 2022مالعدد )11009( السنة الثانية واالربعون

تين هاج: ما فعله رونالدو غير مقبول
علق إريــك تيــن هــاج، المديــر الفنــي لمانشســتر يونايتــد، علــى واقعــة مغــادرة البرتغالــي كريســتيانو 
رونالــدو وبعــض الالعبيــن، عقــب تبديلهــم فــي وديــة 

رايــو فايكانــو، رغم عــدم انتهــاء اللقــاء.
وقــال تيــن هــاج، فــي تصريحــات نقلهــا الحســاب 
االنتقــاالت  رومانو خبيــر  لفابريزيــو  الرســمي 
الشــهير: “أنــا ال أقبــل هــذا بالتأكيــد.. أعتقــد أن هــذا 

غيــر مقبــول للجميــع”.
ــى  ــك أن تبقــى حت ــق، وعلي وأضــاف: “نحــن فري

ــة”. النهاي
جديــر بالذكــر، أن رونالــدو طلــب الرحيــل عــن 
مانشســتر يونايتــد هــذا الصيــف، لفريــق يشــارك 

فــي دوري أبطــال أوروبــا.
وارتبــط اســم رونالــدو باالنتقــال ألنديــة أتلتيكــو 

مدريــد وبايــرن ميونــخ وتشيلســي، لكــن كل هــذه األنديــة نفــت وجــود رغبــة فــي ضــم الالعــب.

باريس يزاحم برشلونة على صفقة ثقيلة 
من البريميرليج

يســتعد نــادي باريــس ســان جيرمــان الفرنســي، لمنافســة برشــلونة اإلســباني، للفــوز بصفقــة ثقيلــة 
مــن الــدوري اإلنجليــزي، هــذا الصيــف.

وكشــفت شــبكة “فــوت ميركاتــو الفرنســية” أن “بــي إس جــي” يجهــز نفســه لضــم برنــاردو ســيلفا، نجــم مانشســتر 
ســيتي، الــذي أبــدى اســتعدادا للعــودة 

مجــددا للدوري الفرنســي.
وأضافــت أن ســان جيرمــان 
ــى  ــة عل ــذه الصفق ــي ه ــن ف يراه
لويــس  الرياضــي،  مستشــاره 
وراء  كان  الــذي  كامبــوس، 
موناكــو. إلــى  ســيلفا  انضمــام 

أوضحــت أن النــادي اإلنجليــزي 
بمبلــغ  البرتغالــي  العبــه  يقــدر 
مليــون   85 إلــى   80 بيــن  يتــراوح 

يــورو، علمــا بأنــه انضــم إلــى الســيتي قادمــا مــن موناكــو فــي صيــف 2017 مقابــل 50 مليــون يــورو.
كمــا أشــارت إلــى أن مــا يعطــل برشــلونة عــن صفقــة برنــاردو ســيلفا )27 عامــا( هــو عــدم تخلــص النــادي 

الكتالونــي مــن العبــه الهولنــدي فرينكــي دي يونــج.
ولفتــت إلــى أن برنــاردو لعــب 252 مبــاراة مــع الســيتي فــي 5 مواســم، ســجل خاللهــا 48 هدفــا إضافــة 

إلــى 51 تمريــرة حاســمة.

رئيس نابولي: البطوالت األوروبية زائفة.. 
ولن أضم العبين أفارقة

ــا(، المنافســات  ــدم )يويف ــي لكــرة الق ــو دي لورينتيــس، االتحــاد األوروب ــي، أوريلي  هاجــم رئيــس نابول
دوري  مثــل  “الزائفــة”  األوروبيــة 
أمــام  البــاب  وفتــح  المؤتمــرات، 

بطولــة أوروبيــة جديــدة.
برنامــج  مــع  مقابلــة  وفــي 
أكــد  إيطاليــا”،  ســتريت  “وول 
ــع  ــد جمي ــه ض ــس أن دي لورينتي
ــا، وأن البطــوالت  مســابقات يويف
االتحــاد  إلــى  بحاجــة  الكبــرى 

جديــدة. منافســة  إلنشــاء 
ــاء نلعــب  ــال “نحــن األغبي وق
حوالــي خمســين مبــاراة فــي الســنة، يجــب أن يكــون للدوريــات الخمــس الكبــرى البطــوالت الخاصــة بهــا، 

كفانــا مــن هــذه المســابقات الزائفــة مثــل التشــامبيونزليج والــدوري األوروبــي ودوري المؤتمــرات”.

وأضاف “نحتاج إلى تدشين مسابقات يتم لعبها لمدة أسبوع بين أفضل خمس بطوالت أوروبية”.
وأكــد دي لورينتيــس “لقــد كنــت ضــد دوري الســوبر األوروبــي، ألنهــا كانــت مســابقة عــن طريــق الدعــوة 
فقــط، كان هنــاك أشــخاص متميــزون قامــوا بدعــوة اآلخريــن، دوري المؤتمــر أمــر غبــي، الشــباب يتخلــى 

عنــا ألن البطولــة زائفــة وليســت أكثــر تنافســية”.
كمــا أكــد رئيــس نابولــي أنــه لــن يضــم العبيــن أفارقــة بعــد اآلن، واســتطرد “ســأفعل ذلــك فقــط إذا 

ــة”. ــي منتصــف البطول ــوا للعــب ف ــى يذهب ــم حت ــع رواتبه ــوا عــن كأس أفريقيا...نحــن ندف تخل

5 أسماء مرشحة لدعم هجوم ريال مدريد
كشــف تقريــر صحفــي إســباني، أمــس األربعــاء، عــن قائمــة األســماء المرشــحة لتدعيــم هجــوم ريــال 

مدريــد، خــالل فتــرة االنتقــاالت الصيفيــة الحاليــة. 
ويســعى ريــال مدريــد للتعاقــد مــع رأس حربــة جديــد، ليكــون بديــال للفرنســي كريــم بنزيمــا، خاصــة 

مايــورال،  بورخــا  رحيــل  بعــد 
واقتــراب رحيــل ماريانــو ديــاز. 

وبحســب صحيفــة “مونــدو 
ديبورتيفــو” اإلســبانية، فــإن ريــال 
مختصــرة  قائمــة  حــدد  مدريــد 
مــع  للتعاقــد  العبيــن،   5 مــن 

الصيــف. هــذا  أحدهــم 
إلــى  الصحيفــة،  وأشــارت 
هــم،  الخمســة  الالعبيــن  أن 
ــر مهاجــم تشيلســي،  تيمــو فيرن

وإدينســون كافانــي مهاجــم مانشســتر يونايتــد الســابق، وإديــن دجيكــو مهاجــم إنتــر ميــالن، وراؤول دي 
ســالزبورج. بــول  ريــد  مهاجــم  سيســكو  بنجاميــن  وأخيــرا  إســبانيول،  مهاجــم  تومــاس 

وقــد ارتبــط ريــال مدريــد فــي الســاعات القليلــة الماضيــة بالتعاقــد إمــا مــع فيرنــر أو دي تومــاس، قبــل 
انضمــام 3 أســماء جــدد لقائمــة المرشــحين.

جديــر بالذكــر، أن ريــال مدريــد أبــرم صفقتيــن فقــط هــذا الصيــف، همــا أنطونيــو روديجــر فــي الدفــاع 
وأوريليــن تشــواميني فــي الوســط.

رونالدو ينتظر بداية غير معتادة للموسم
ــدو، لــن يحظــى بأفضــل انطالقــة للموســم رفقــة مانشســتر  يبــدو أن النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونال
ــد، فــي ظــل الشــكوك التــي  يونايت
تحــوم حــول مســتقبله مــع الفريــق.

مــن  البالــغ  رونالــدو  وغــاب 
جولــة  عــن  عامــا،   37 العمــر 
اإلعداديــة  يونايتــد  مانشســتر 
للموســم فــي بانكــوك وأســتراليا 
ألســباب أســرية، وشــارك لمــدة 
التعــادل  فــي  فقــط  دقيقــة   45
الــودي أمــام رايــو فاليكانــو يــوم 

الماضــي. األحــد 
ــا للمــدرب إيريــك تيــن هــاج، إلشــراك  ــإن هــذا ليــس كافي ــة، ف وبحســب صحيفــة “ذا صن” البريطاني

ــدوري اإلنجليــزي أمــام برايتــون يــوم األحــد المقبــل. ــاراة األولــى بال ــدو فــي المب رونال
ويرغــب تيــن هــاج فــي التمســك بجــادون سانشــو وأنتونــي مارســيال إضافــة إلــى ماركــوس راشــفورد، 
الذيــن أبلــوا البــالء الحســن فــي الفتــرة اإلعداديــة، وهــذا يعنــي أن رونالــدو ســيتواجد علــى مقاعــد البــدالء.

ــه أو  ــد، إال أن الشــياطين الحمــر يرفضــون رحيل ــل عــن مانشســتر يونايت ــي الرحي ــدو ف ويرغــب رونال
حتــى تحديــد ثمــن لبيعــه.

سان جيرمان يستعد للتخلص من 4 العبين
ــه، بحســب  ــة واحــدة مــن قائمــة فريق ــن دفع ــص مــن 4 العبي ــان للتخل يســتعد باريــس ســان جيرم

ــي فرنســي. ــر صحف تقري
فــي  شــامل  تغييــر  وحــدث 
ســان  لباريــس  الرياضيــة  اإلدارة 
جيرمــان هــذا الصيــف، بعــد رحيــل 
المديــر  بوكيتينــو  ماوريســيو 
الفنــي وليونــاردو المديــر الرياضــي، 
وقــدوم كريســتوفر جالتيــه ولويــس 

كامبــوس بــدال منهمــا.
وبحســب صحيفــة “ليكيــب” 
الرباعــي  فــإن  الفرنســية، 
كيريــر. وتيلــو  جــاي  جانــا  إدريســا  فينالــدوم،  جورجينيــو  إيــكاردي،  مــاورو  يضــم  للرحيــل  المرشــح 
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن إيــكاردي مطلــوب فــي مونــزا الصاعــد مؤخــرا للــدوري اإليطالــي، بينمــا دخــل 
ــر  ــن أن كيري ــي حي ــون، ف ــا جــاي بشــدة مــن إيفرت ــرب جان ــا، واقت ــع روم ــة م ــي مفاوضــات قوي ــدوم ف فينال

مرشــح لخالفــة جوليــس كونــدي فــي إشــبيلية. 
جديــر بالذكــر أن باريــس ســان جيرمــان تــوج مؤخــرا بلقــب كأس الســوبر الفرنســي، للمــرة رقــم 11 فــي 

تاريخــه، بعدمــا فــاز علــى نانت برباعيــة نظيفة. 

بريناور تعلن موعد اعتزالها
ــى المضمــار، أنهــا ســتعتزل  ــاد فــي ســباقات الدراجــات عل ــة األولمبي ــاور، بطل ــزا برين ــة لي  أعلنــت األلماني

بنهايــة البطولــة األوروبيــة المقــررة 
فــي ميونــخ فــي وقــت الحــق مــن 

أغســطس/ آب الجــاري.
ــاور، 34 عاما، ســبعة  وأحــرزت برين
ألقــاب عالميــة، وكانــت ضمــن فريــق 
بالميداليــة  تــوج  الــذي  المطــاردة 
الذهبيــة فــي أولمبيــاد طوكيــو العــام 

الماضــي.
وقالــت برينــاور فــي تصريحــات 
)د.ب.أ(  األلمانيــة  األنبــاء  لوكالــة 

:”هــذا هــو الوقــت المناســب، أنا ســعيدة بأننــي ســأترك الرياضــة بهــذه الطاقــة اإليجابيــة وأننــي قــادرة علــى اتخــاذ 
ــى هــذا”. ــرة عل ــزال، ولســت مجب ــرار بنفســي بشــأن موعــد االعت الق

ــخ،  ــى الطــرق فــي ميون ــى المضمــار وعل ــاور أنهــا ستشــارك فــي ســباقات الدراجــات عل وأضافــت برين
ــة. ــا فــي الرياضــة، ربمــا كمدرب ــا وخبرته وتأمــل بعدهــا أن تشــارك معرفته

ميدفيديف: نادال مذهل.. وهذا االنتصار 
األهم بمسيرتي

ــادال هــذا  ــا، بمــا يقدمــه اإلســباني رافائيــل ن تغنــى الروســي دانيــل ميدفيديــف، المصنــف أول عالميً
الموســم، وتحطيمــه الرقــم القياســي كأكثــر مــن تــوج ببطــوالت الجرانــد ســالم فــي التاريــخ.

وقــال ميدفيديــف فــي تصريحــات نقلتهــا صحيفــة “مــاركا” اإلســبانية: “لتعريــف رافــا لــدي كلمــة واحــدة: مذهــل، هــو 
مقاتــل مذهــل ومحــارب مذهــل وشــخص 

مذهــل، ويتمتــع بقــوة ذهنيــة كبيــرة”.
ــا  وبــات نــادال أول العــب يصــل إلــى 21 لقبً
فــي البطــوالت الكبــرى فــي شــهر ينايــر/ كانــون 
ميدفيديــف  علــى  بالتغلــب  الماضــي،  الثانــي 

ــة. ــي أســتراليا المفتوح ــي نهائ ــذات ف بال
الروســي:  علــق  اإلنجــاز  ذلــك  وعــن 
ــي الوصــول  ــة، ونجــح ف ــاراة مذهل ــت مب “كان
جــاروس  روالن  فــي  لقبًــا   22 إلــى  بعدهــا 

ــا فــي ويمبلــدون”. ــا بوصــول )نوفــاك ديوكوفيتــش( إلــى 21 لقبً ــه، وكنــت ســعيدًا أيضً وكنــت ســعيدًا للغايــة مــن أجل
وعلــق علــى اســتعداده للدفــاع عــن لقبــه فــي بطولــة أمريــكا المفتوحــة، قــال ميدفيديــف: “مــن الصعــب 

مقارنــة مســتواي اليــوم بالنظــر إلــى العــام الماضــي، فــكل عــام الوضــع يتغيــر فــي الجولــة”.
وأضــاف: “الجســد يتغيــر والتنــس يتغيــر أيضًــا، عــام 2021 كان جيــدًا، وأنــا علــى ثقــة بأننــي أبــدأ الجــزء 

األفضــل فــي موســمي اآلن”.
وبالنظــر إلــى االنتصــار األهــم فــي مســيرته: “أكثــر انتصــار أتذكــره هــو الفــوز علــى ديوكوفيتــش فــي نهائــي أمريــكا 

المفتوحــة العــام الماضــي بالطبــع، فهــذا االنتصــار منحنــي اللقــب األول فــي البطــوالت الكبــرى”.
وأتــم: “هنــاك انتصاريــن آخريــن أقدرهمــا كثيــرًا، الفــوز علــى رافــا فــي نصــف نهائــي البطولــة الختاميــة 

عــام 2020، ومــن بعــده الفــوز علــى دومينيــك ثيــم فــي نهائــي البطولــة”.

مدرب ديوكوفيتش فاقد األمل في المشاركة 
بأمريكا المفتوحة

ــة  ــي بطول ــش المشــاركة ف ــاك ديوكوفيت ــي نوف ــة الصرب ــدى إمكاني ــار حــول م ــت الشــكوك تث ــا زال م
ــاري. ــطس/ آب الج ــهر أغس ــة ش ــق نهاي ــي تنطل ــة، والت ــكا المفتوح أمري

وبالنظــر إلــى الوضــع الحالــي، لــن يشــارك ديوكوفيتــش فــي البطولــة كمــا حــدث معــه فــي أســتراليا 
المفتوحــة أوائــل العــام الجــاري، وذلــك لعــدم تلقيــه لقــاح كورونــا.

وعــن ذلــك األمــر علــق مدربــه جــوران إيفانيســيفتش بحســب مــا نقلــت صحيفــة “مــاركا” اإلســبانية: 
“نوفــاك ســيقوم بــكل شــيء ممكــن للتواجــد فــي البطولــة، ربمــا يحصــل علــى تأشــيرة خاصــة”.

ــدن  ــأن باي ــد ب ــل، ال أعتق ــدي أي أم ــس ل ــخصيًا لي ــبوعين، وش ــة أس ــى البطول ــى عل ــاف: “يتبق وأض
)رئيــس الواليــات المتحــدة( ســيغير القوانيــن قبــل انطــالق البطولــة”.

وتابــع: “األمــر ال معنــى لــه، فــإذا تلقيــت اللقــاح وكانــت نتيجتــك إيجابيــة، يمكنــك دخــول الواليــات المتحــدة، وإذا لــم تتلــق اللقــاح 
وكانــت نتيجتــك ســلبية ال يســمح لــك بالدخــول، هنــاك العديــد مــن األمــور السياســية فــي الرياضــة بالعالــم”.


