
الرباع »مجيد فرزين« يحطم الرقم القياسي عالميا 
في رفع األثقال للمعاقين

مجيــد  الربــاع  حصــد 
 88 لفئــة  ذهبيــة  فرزيــن 
الثانــي  اليــوم  فــي  كلــغ 
ــع  ــة رف مــن منافســات بطول
األثقــال للمعاقيــن المقامــة 
طهــران  العاصمــة  فــي 
القياســي  الرقــم  ليحطــم 

. لميــا عا
ــي  ــاد اإليران ــاد اإلتح وأف
فــي  بــأن  للمعاقيــن  
المقامــة لهــذه  المنافســات 

الفئــة حضــر 10 رباعيــن  وتمكــن فرزيــن فــي النهايــة مــن تســجيل رقــم قياســي فــي وزن  238 كلــغ وأصبــح 
عالميــا. القياســي  الرقــم  حطــم  انــه  كمــا  بطــا 

وان فرزين هو صاحب الرقم القياسي في فئة 80% أيضا.
وتــوج »حامــد صلحــي بــور« بلقــب وصيــف البطولــة فــي هــذه الفئــة بتســجيل الرقــم القياســي بــوزن 230 

كلــغ و احتــل الربــاع »اميــد حبــاب«  المركــز الثالــث بتســجيل الرقــم القياســي بــوزن 185 كلــغ .
ونجــح الربــاع» محمــد اميــن ســاكت« فــي إحــراز المركــز األول للشــباب فــي هــذه الفئــة مــع تســجيل 

ــغ . الرقــم القياســي بــوزن 140 كل
وإنطلقــت منافســات بطولــة رفــع األثقــال للمعاقيــن فــي طهــران منــذ 16 يوليــو بحضــور أكثــر مــن 100 ربــاع 

مــن  19 محافظــة إيرانيــة واســتمرت حتــى امــس الثاثــاء .

فيدرر يحقق رقًما قياسًيا جديدًا
ــد اتحــاد العبــي التنــس المحترفيــن، أنَّ روجيــه فيــدرر ضمــن مكانــه فــي البطولــة الختاميــة للموســم  أكَّ
للمــرة 15، وهــو رقــم قياســي بعدمــا فــاز المصنــف الثالــث عالميًــا بلقــب ويمبلــدون للمــرة الثامنــة فــي 

مســيرته، يــوم األحــد.
ــز  ــادال الفائ ــل ن ــرات لرافايي ــة 6 م ــة الختامي ــوز بالبطول ــه الف ــذي ســبق ل ــا، ال ــدرر، 35 عامً وســينضم في
فــي  المفتوحــة  بفرنســا 
ــررة  ــة المق ــة الختامي البطول

فــي لنــدن.
كان فيــدرر، شــارك فــي 
متتاليــة،  مــرة   14 البطولــة 
بيــن  قياســي  رقــم  وهــو 
قبــل  و2015«،   ،2002« عامــي 
الماضــي؛  العــام  يغيــب  أن 

االصابــة. بســبب 
الحائــز  فيــدرر،  وفــاز 
علــى 19 لقبًــا فــي البطوالت 
األربــع الكبــرى، بـــ5 ألقــاب هــذا العــام، بينهــم لقــب أســتراليا المفتوحــة، ويســير بخطــى واثقــة نحــو اســتعادة 

عــرش تنــس الرجــال ألول مــرة منــذ 2012.
وســينضم إلــى فيــدرر ونــادال فــي البطولــة الختاميــة المقــررة بيــن 12، و19 نوفمبــر باقــي الاعبيــن 

الثمانيــة األوائــل فــي ترتيــب الســباق المؤهــل للعــب فــي لنــدن.

ليكيب تنشر التشكيلة المثالية لميركاتو 2017
نشــرت صحيفــة ليكيــب الفرنســية، تقريــرا مطــواًل، تســلط الضــوء فيــه علــى تشــكيلة أغلــى 11 العبًــا فــي 

ســوق االنتقــاالت الصيفيــة هــذا العــام.
وتضــم التشــكيلة، صفقتــي مانشســتر ســيتي، وهمــا حــارس المرمــى إيدرســون المنضــم مــن بنفيــكا 
مقابــل 40 مليــون يــورو، والظهيــر األيمــن كايــل ووكــر القــادم مــن توتنهــام هوتســبير مقابــل 57 مليــون يــورو، 
ومعهمــا ليونــاردو بونوتشــي المنتقــل مــن يوفنتــوس إلــى ميــان مقابــل 40 مليــون يــورو، وفيكتــور ليندلــوف 
ــى تشيلســي )33  ــا إل ــي روديجــر مــن روم ــورو(، وأنطون ــون ي ــد )35 ملي ــى مانشســتر يونايت ــكا إل مــن بنفي

مليــون يــورو(.
وســيطرت مواهــب الــدوري الفرنســي علــى خــط وســط التشــكيلة المثاليــة للميركاتــو، بتواجــد ثنائــي 
موناكــو برنــاردو ســيلفا الــذي انضــم إلــى مانشســتر ســيتي )50 مليــون يــورو(، وتيمــوي باكايوكــو إلــى 
تشيلســي 45 مليــون يــورو، وكورنتينــو توليســو الــذي انضــم إلــى بايــرن ميونــخ قادمًــا مــن أولمبيــك ليــون 
مقابــل 41.5 مليــون يــورو، ثــم نجــم منتخــب مصــر محمــد صــاح المنتقــل مــن رومــا إلــى ليفربــول مقابــل 

42 مليــون يــورو.
وفــي خــط الهجــوم يتواجــد الثنائــي روميلــو لوكاكــو المنضــم إلــى مانشســتر يونايتــد قادمًــا مــن إيفرتــون 
مقابــل 85 مليــون يــورو، وألكســندر الكازيتــي هــداف أولمبيــك ليــون المنتقــل إلــى أرســنال )53 مليــون يــورو(.

المغرب يستعد لتقديم طلب تنظيم مونديال 2026
لكــرة  المغربــي  االتحــاد 
القــدم، ســيعلن عــن تقدمــه 
ــة كأس  بطلــب لتنظيــم بطول
هامــش  علــى   ،  2026 العالــم 
المفتوحــة  األيــام  احتضانــه 
للكــرة األفريقيــة، والتــي تشــهد 
حضــور نحــو 400 ضيــف، مــن 

مختلفــة. جنســيات 
أن  المصــادر  وأكــدت 
اتحــاد الكــرة المغربــي، ينســق 
ــة، ليكســب  ــدان أفريقي ــع بل م

أفريقــي. وآخــر  أوروبــي  بلــد  مــع  والــذي ســيكون  الملــف،  لهــذا  الــكاف  مــن  تأييــدا مطلقــا 
وكان فــوزي لقجــع، رئيــس اتحــاد الكــرة المغربــي، قــد أكــد فــي تصريحــات ســابقة، أن اإلعــان عــن طلــب 

ــد. ــا بالبل ــات علي ــن جه ــر م ــوء األخض ــب الض ــال، يتطل ــان الموندي احتض
وفشلت المغرب، في احتضان المونديال في 4 مناسبات سابقة، لكنها تتمسك بأمل النجاح هذه المرة .

اعتقال رئيس االتحاد االسباني لكرة القدم في تحقيقات فساد
قالــت الشــرطة امــس الثاثــاء إنهــا اعتقلــت انخيــل ماريــا بيــار رئيــس االتحــاد االســباني لكــرة القــدم بعــد 

مداهمــة عــدة مكاتــب فــي مدريــد فــي إطــار تحقيقــات فــي مزاعــم فســاد.
ــن  ــى مســؤولين تنفيذيي ــة ال ــار اضاف ــن بي ــت أيضــا جــوركا اب ــا اعتقل ــان انه ــي بي ــت الشــرطة ف وأضاف

ــاس. ــال واخت ــم احتي ــي مزاع ــم ف ــي تورطه ــدم بداع ــرة الق ــي ك ــن ف اخري
كمــا أكــدت المحكمــة العليــا فــي اســبانيا أن أحــد قضــاة التحقيــق بهــا اضافــة إلــى محققيــن فــي قضايــا 

فســاد يقــودون التحقيــق.
ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي االتحاد االسباني للتعليق.

العراقي مروان حسين يتعاقد مع سباهان اصفهان
تعاقــد فريــق ســباهان 
اصفهــان المنافــس بالــدوري 
مــع  القــدم،  لكــرة  الممتــاز 
حســين  مــروان  العراقــي 
الشــرطة  فريــق  مهاجــم 
الوطنــي  والمنتخــب 

قــي. لعرا ا
وأبــرم العقــد فــي مكتب 
لفريــق  التنفيــذي  المديــر 
اصفهــان  فــي  ســباهان 
وبموجبــه   ، االثنيــن  يــوم 

عاميــن. لمــدة  النــادي  قميــص  حســين  مــروان  ســيرتدي 
ــاز موســم  ــدوري االيرانــي الممت وســيفتقد فريــق ســباهان لخدمــات الاعــب فــي القســم االول مــن ال

ــدوري العراقــي. ــق الشــرطة بمنافســات ال 2017-2018 ، الرتباطــه مــع فري

7 ميداليات لفريقنا ببطولة العالم اللعاب القوى لذوي 
االحتياجات الخاصة

أحــرزت البعثــة االيرانيــة المشــاركة ببطولــة العالــم لالعــاب القــوى لــذوي االحتياجــات الخاصــة 2017 فــي 
لنــدن، حتــى يــوم االثنيــن الــذي هــو  اليــوم الرابــع مــن المنافســات، 5 ميداليــات فضيــة وبرونزيتيــن.

الاعبــة  ونالــت 
مســاء  متقيــان  هاشــمية 
االثنيــن الميداليــة الفضيــة 
مســتوى  الرمــح  برمــي 
مســافة  بتســجيل   F56
20.66 متــر لتحســن بذلــك 
ــجل  ــيوي المس ــا االس رقمه

ســنتم.  14
البعثــة  أن  يذكــر 
مــن20  المكونــة  االيرانيــة 
قــد  كانــت  والعبــة  العبــا 
احــرزت قبــل ذلــك، 3 ميداليــات فضيــة برمــي الثقــل عبــر كل مــن: جــواد حردانــي ومحســن كائيــدي ومهــران 
القــرص. الرابعــة للبعثــة بمنافســات رمــي  الميداليــة  يــاري علــى  نكوئــي، فيمــا حصــل علــي محمــد 
ــد الميداليــة البرونزيــة كل مــن محســن مجيــدي فــي رمــي القــرص وعلــي اصغــر جوانمــردي  كمــا تقل

برمــي الثقــل.

عرض نادي هيوستون روكتس للبيع
ــادي  ــك الن ــن، إن مال ــي للمحترفي ــلة األمريك ــرة الس ــي دوري ك ــس ف ــس، المناف ــتون روكت ــال هيوس ق

ــع. عرضــه للبي
ــل 85  ــة موســم 1993-1994، مقاب ــل بداي ــادي قب ــي الكســندر، الن ــر ليزل واشــترى رجــل األعمــال الملياردي

ــار دوالر. ــا بنحــو 1.65 ملي ــه حالي ــة فوربــس، قيمت ــدرت مجل ــون دوالر، وق ملي
وقــال الكســندر، فــي بيــان نشــره النــادي: "كان مــن دواعــي فخــري وســروري أن أملــك هيوســتون 

روكتــس، فــي آخــر 24 عامــا".
وتابــع: "أتيحــت لــي فرصــة مشــاهدة العظمــة الحقيقيــة عبــر العبيــن ومدربيــن فــازوا بألقــاب للمدينــة، 
وشــاركوا فــي مبــاراة كل النجــوم، وكانــوا ضمــن فريــق العــام، وانضمــوا إلــى قاعــة المشــاهير، وفعلــوا الكثيــر 

للنــادي والجماهيــر".
وأنهــى روكتــس، الفائــز باللقــب مرتيــن متتاليتيــن فــي 1994 و1995، الموســم الماضــي فــي المركــز الثالــث 

ــن  ــي، لك ــي القســم الغرب ف
علــى  عزمــه  أكــد  الفريــق 
بعدمــا  باللقــب،  الفــوز 
مــدد عقــد العبــه جيمــس 
الحالــي،  الشــهر  هــاردن، 
الــذي ســيحصل علــى 228 
مليــون دوالر، فــي المواســم 

المقبلــة. الســتة 
بــراون،  تــاد  وأشــار 
التنفيــذي  الرئيــس 
أن  إلــى  لروكتــس، 

ــة  ــه الخيري ــى أعمال ــر عل ــز أكث ــد التركي ــذي يري ــى الكســندر، ال ــادي تركــت أثرهــا عل ــة الن مســؤوليات ملكي
. ئلتــه عا و

وقــال الكســندر: "اتخــذت قــراري بعــد مناقشــات طويلــة مــع عائلتــي وأصدقائــي، أتــرك النــادي وأنــا أعلــم 
جيــدا أنــه فــي حالــة ممتــازة، بوجــود هــذه المجموعــة مــن الاعبيــن والمدربيــن واإلدارييــن".

وأضــاف: "تــاد بــراون، الرئيــس التنفيــذي سيشــرف علــى عمليــة البيــع، مــع إدارة دوري رابطــة المحترفيــن، 
وبدعم فريقــي اإلداري".

وفــي وجــود يــاو مينــج، بيــن نجــوم الفريــق، ســاعد روكتــس فــي نشــر اللعبــة عالميــا، خاصــة فــي الصيــن 
التــي أصبحــت اآلن أكبــر ســوق لــدوري المحترفيــن، خــارج الواليــات المتحــدة.

وقــال آدم ســيلفر، مفــوض البطولــة فــي بيــان رســمي: "ليزلــي الكســندر، هــو منافــس حقيقــي، وســعى 
دائمــا للخطــوة المناســبة لجعــل فريقــه أفضــل".

مرسيدس يسعى لتمديد تعاقده مع بوتاس
ــد  ــاس، بع ــري بوت ــدي فالتي ــد متوســط المــدة مــع ســائقه الفنلن ــرام تعاق ــق مرســيدس إلب يســعى فري
نتائجــه المميــزة التــي حققهــا فــي أول موســم لــه مــع الفريــق فــي بطولــة العالــم لســباقات الجائــزة الكبــرى 

للســيارات "فورمــوال1".
وقــال توتــو وولــف، مديــر فريــق مرســيدس عقــب ســباق الجائــزة الكبــرى البريطانــي األحــد: "هــذا الهــدف 

ــق تقريبًا". تحق
وأنهــى بوتــاس ســباق الجائــزة الكبــرى البريطانــي الــذي ُأقيــم علــى مضمــار سيلفرســتون فــي المركــز 

الثانــي، بعدمــا بــدأ الســباق مــن مركــز االنطــاق التاســع بســبب العقوبــة الموقعــة عليــه.
ويتطلــع وولــف إلــى االجتمــاع ببوتــاس بعــد ســباق الجائــزة الكبــرى فــي المجــر، حيــث تتوقــف ســباقات 

"فورمــوال1" بعــده لمــدة أســبوعين.
وانضم السائق الفنلندي إلى مرسيدس بعد قرار االعتزال المفاجئ لنظيره األلماني نيكو روزبيرج.

ويحتــل بوتــاس، الــذي حقــق نتائــج إيجابيــة مــع مرســيدس حتــى اآلن، المركــز الثالــث فــي الترتيــب 
العــام لســائقي "فورمــوال1" هــذا الموســم، بعــد األلمانــي سيباســتيان فيتــل، ســائق فيــراري صاحــب المركــز 

الثانــي، والبريطانــي لويــس هاميلتــون، زميلــه فــي الفريــق، الــذي يتربــع علــى الصــدارة.
وفــاز الســائق الفنلنــدي هــذا الموســم بــأول ســباقين لــه فــي تاريخــه فــي "فورمــوال1"، كمــا لــم يتراجــع عــن 

المركــز الثانــي فــي الســباقات األربعــة األخيرة.

6 ةضيرعالم الـ.... ا

هل تحمل اإلنفلونزا سر الشفاء من السرطان؟
بــدأ الباحثــون مؤخــرًا فــي تحــري قــدرة فيــروس اإلنفلونــزا المحتملــة علــى شــفاء مرضــى الســرطان 
ومهاجمــة األورام الخبيثــة بعــد قيامهــم بتطويــر دواء جديــد، وذلــك فــي دراســة  قامــوا بهــا فــي مستشــفى 

)The Royal Surrey County Hospital( فــي بريطانيــا.
ــن  ــة م ــن مجموع ــًا، وحق ــزا  مخبري ــروس اإلنفلون ــاالت في ــن س ــوع م ــق ن ــون بتخلي ــام الباحث وق
مرضــى الســرطان بهــا. وقــد أظهــرت نتائــج التجــارب األوليــة التــي تــم القيــام بهــا علــى فئــران مخبريــة 
ــر  ــوري تمكــن بنجــاح مــن مهاجمــة وتدمي ــد والث ــار الجدي ــن البشــر أن هــذا العق ــرة م ومجموعــة صغي

األورام الســرطانية.
ويخطــط الباحثــون 
فــي  البريطانيــون 
الوقــت الحالــي الختبــار 
نجاعــة العــاج الجديــد 
مريــض   500 علــى 
مصــاب بســرطان الرئــة 
ــة،  ــه المتقدم ــي مراحل ف
تظهــر  ســوف  وغالبــًا 
االعتياديــة  األعــراض 
بفيــروس  لإلصابــة 

األنــف. فــي  وســيان  وعطــاس  ســعال  مــن  التجربــة،  خــال  المرضــى  علــى  اإلنفلونــزا 
ــي الجســم،  ــو إحــدى الســرطانات ســريعة االنتشــار ف ــة ه ــر أن ســرطان الرئ ــر بالذك ــن الجدي وم
وحاليــًا تتوافــر خيــارات محــدودة لعــاج المرضــى المصابيــن بــه، إذ يكتفــي األطبــاء بإعطــاء المرضــى التــي 
تقــدر الفتــرة المتبقيــة مــن حياتهــم بأقــل مــن 12 شــهرًا حبــوب وأقــراص دوائيــة تعمــل فقــط علــى إبطــاء 

وتيــرة انتشــار الســرطان ال أكثــر.
ــر فــي طــرق عــاج  ــر الكثي ــد يغي ــد ق ــدواء الجدي وقــد صــرح الباحــث المســؤول عــن الدراســة أن ال
الســرطان، خاصــة وأن عاجــات مــرض الســرطان تحديــدًا لــم يطلهــا تغييــر كبيــر منــذ 11 عامــًا، كمــا أن 
العــاج الجديــد قــد يشــكل أمــًا خاصــة لمــن أنهــك المــرض أجســامهم تــاركًا لهــم أقــل مــن 12 شــهرًا 

مــن الحيــاة فقــط.
ونــوه الباحثــون إلــى أن التجــارب المفصلــة قــد تســتغرق فتــرة تتــراوح بيــن 2-3 ســنوات، قبــل اعتمــاد 
الــدواء الجديــد، والــذي وإن أثبتــت التجــارب نجاعتــه ســوف يتــم توفيــره للمرضــى خــال فتــرة 6 أشــهر 

. فقط

منغصات الحياة تزيد شيخوخة الدماغ بأربع سنوات
أفــادت دراســة بريطانيــة بــأن منغصــات الحيــاة مثــل الحمــاة المتســلطة أو الطــرد مــن المنــزل أو الخيانــة 

الزوجيــة يمكــن أن تزيــد شــيخوخة الدمــاغ بنحــو أربــع ســنوات، ممــا يزيــد خطــر اإلصابــة بالخــرف.
وقــد حــدد العلمــاء 
يمكــن  ســيناريو   27
أكثــر  مــن  تكــون  أن 
التــي  إزعاجــا  األشــياء 
شــديدا  ضغطــا  تضــع 
علــى الجســم وتســبب 
مشــاكل صحيــة طويلــة 

األمــد.
وبالنســبة لألطفــال 
ــد  ــد وج ــن فق والمراهقي
ــون أن االضطــرار  الباحث
إلــى إعــادة ســنة دراســية مثــا أو الطــرد مــن المدرســة أو التنشــئة مــع أحــد الوالديــن المدمــن للمخــدرات 

أو الخمــر لــه تأثيــره الضــار علــى الدمــاغ بشــكل خــاص.
وقــال الباحثــون بالمركــز البريطانــي ألبحــاث الزهايمــر إن مكابــدة تجربــة واحــدة فقــط مــن منغصــات 
الحيــاة المجهــدة تعــادل أربــع ســنوات مــن الشــيخوخة المعرفيــة، وهــذا يعنــي أن شــخصا عمــره 66 ســنة 

ســيكون لديــه القــدرة العقليــة لشــخص عمــره 70 ســنة.
ــر.  ــاة كان الضــرر أكب ــا زادت منغصــات الحي ــه كلم ــى أن ــا، بمعن ــر ربمــا كان تراكمي ــوا أن التأثي وأضاف

ــاة فــي وقــت الحــق هــو عامــل خطــر رئيســي يــؤدي للخــرف. وهــذا االنحــدار المعرفــي فــي الحي
ــر  ــي حــي فقي ــش ف ــة أن العي ــة ويسكنســون األميركي ــا أيضــا جامع ووجــدت دراســة أخــرى أجرته
يزيــد مــن خطــر اإلصابــة بمــرض ألزهايمــر. وقــال الباحثــون إن النــاس الذيــن يعيشــون فــي المناطــق 
المحرومــة غالبــا مــا يصارعــون مــن أجــل تنــاول األطعمــة الصحيــة أو ممارســة الرياضــة وهــم أكثــر عرضــة 

لمواجهــة مســتويات عاليــة مــن التلــوث والتوتــر.
ومــن المعــروف بالفعــل أن العيــش فــي حــي فقيــر يزيــد مــن خطــر اإلصابــة بالســكري والســرطان 

والوفيــات المبكــرة.
وخلــص الباحثــون إلــى ضــرورة بــذل المزيــد مــن الجهــود لدعــم النــاس مــن المجتمعــات المحرومــة 

التــي مــن المرجــح أكثــر أن تواجــه منغصــات الحيــاة المجهــدة.

ساعات العمل الطويلة تزيد اإلصابة باضطراب ضربات القلب
كشــفت دراســة بريطانيــة حديثــة، أن األشــخاص الذيــن يعملــون لســاعات طويلــة، معرضــون 
أكثــر مــن غيرهــم لخطــر اإلصابــة باضطــراب فــي ضربــات القلــب، أحــد العوامــل التــي تســبب اإلصابــة 

بالجلطــات الدماغيــة.
وبحســب الدراســة التــي أجراهــا باحثــون بجامعــة كولديــج لنــدن البريطانيــة، ونشــروا نتاجهــا فــي 

العــدد األخيــر مــن دوريــة )European Heart Journal( العلميــة.
وشارك في الدراسة نحو 85 ألفا و 500 رجل وامرأة من بريطانيا والدنمارك والسويد وفنلندا.

وقــارن العلمــاء بيــن األشــخاص الذيــن يعملــون مــا بيــن 35 إلــى 40 ســاعة أســبوعيًا، وبيــن عمــال 
المصانــع الذيــن يعملــون لمــدة 55 ســاعة أســبوعيًا أو أكثــر.

ووجــد الباحثــون أن العمــال الذيــن تزيــد عــدد ســاعاتهم عــن 55 ســاعة أســبوعيًا، يزيــد خطــر 
إصابتهــم بحالــة تعــرف باســم "الرجفــان األذينــي" خــال 10 ســنوات بنســبة %40.

وخال 10 سنوات من الدراسة، سجلت 1061 حالة جديدة من الرجفان األذيني بين المشاركين.
وأظهــرت اإلحصائيــات أن مــن بيــن كل ألــف مشــارك فــي الدراســة توجــد أكثــر مــن 5 حــاالت إصابــة 

مــن بيــن العمــال الــذي يقضــون ســاعات طويلــة فــي العمــل.
وقــال قائــد فريــق البحــث، ميــكا كيفيماكــي، إن "هــذه الدراســة تؤكــد أن العمــل لســاعات لطويلــة لــه عاقــة 
بزيــادة نســبة اإلصابــة بالرجفــان األذينــي فــي القلــب الــذي يعتبــر مــن أكثــر حــاالت عــدم انتظــام دقــات القلــب".

وأضــاف أن "هــذا يفســر الزيــادة الملحوظــة فــي خطــر اإلصابــة بالجلطــات الدماغيــة بيــن الموظفيــن 
الذيــن يعملــون لســاعات طويلــة".

وأشــار إلــى أنــه "مــن المعــروف أن الرجفــان األذينــي أحــد العوامــل التــي تســبب اإلصابــة بالجلطــات 
الدماغيــة، إضافــة إلــى الجلطــات التــي تــؤدي إلــى اإلصابــة بالزهايمــر".

ووفًقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة، فــإن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة تأتــي فــي صــدارة أســباب 
الوفيــات فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ حيــث أن عــدد الوفيــات الناجمــة عنهــا يفــوق عــدد الوفيــات الناجمــة 

عــن أيّ مــن أســباب الوفيــات األخــرى.
وأضافــت المنظمــة أن نحــو 17.3 مليــون نســمة يقضــون نحبهــم جــرّاء أمــراض القلــب ســنويًا، مــا 
يمثــل 30% مــن مجمــوع الوفيــات التــي تقــع فــي العالــم كل عــام، وبحلــول عــام 2030، مــن المتوقــع وفــاة 23 

مليــون شــخص بســبب األمــراض القلبيــة ســنويًا.
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