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ذوب آهن يطيح بالغرافة القطري وسايبا يخفق 
في التاهل امام الريان

»ذوب  نــادي  قلــب 
آهــن اصفهــان« االيرانــي 
مضيفــه  علــى  الطاولــة 
ــد  ــة القطــري 3-2 بع الغراف
ان كان متأخــرا بهدفيــن، 
فــي المبــاراة التــي اقيمــت 
مســاء الثالثــاء فــي اطــار 
الثالــث  التمهيــدي  الــدور 
ابطــال  بــدوري  واالخيــر 

آســيا لكــرة القــدم.
ــى  ــاراة عل اقيمــت المب

ــة بالدوحــة وادارهــا الحكــم االســترالي كريســتوفر جيمــس بيــث. ــادي الغراف ســتاد ثانــي بــن جاســم بن
وتقــدم الغرافــة بهدفيــن فــي الشــوط االول بواســطة احمــد عــالء الديــن )21( والمحتــرف االيرانــي مهــدي 

.)36( طارمي 
لكــن »ذوب آهــن اصفهــان« كان لــه رأي آخــر فــي الشــوط الثانــي حيــث قلــب الطاولــة علــى اصحــاب 
االرض بتســجيله ثالثــة اهــداف متتاليــة حملــت تواقيــع كريســتيان اوســاغونا )47(، اميــر ارســالن مطهــري 

)62(، ومحمــد نجــاد مهــدي )78(.
ــال آســيا  ــات بمســابقة دوري ابط ــى دور المجموع ــان« ال ــن اصفه ــادي »ذوب آه ــل ن ــوز تأه ــذا الف وبه
لكــرة القــدم، حيــث ســيلعب فــي المجموعــة االولــى مــع انديــة الوصــل االماراتــي والــزوراء العراقــي والنصــر 

الســعودي.
وكان »ذوب آهن اصفهان« قد فاز في الدور التمهيدي الثاني على الكويت الكويتي 1-صفر.

أجمــك  الســعودي ضيفــه  النصــر  اكتســح  الريــاض،  فــي  فهــد  بــن  فيصــل  األميــر  اســتاد  وعلــى 
األوزبكســتاني برباعيــة نظيفــة فــي الشــوط الثانــي تعاقــب علــى تســجيلها عمــر هوســاوزي )55( وســلطان 

الغنــام )62( والبرازيلــي جوليانــو دي بــاوال )80 و4+90(.
ــزوراء  ــي وال ــي تضــم أيضــا الوصــل االمارات ــى الت ــي المجموعــة االول وسيشــارك ذوب آهــن والنصــر ف

ــي. العراق
وفــي مبــاراة اخــرى ضمــن الــدور التمهيــدي الثالــث واالخيــر علــى ملعــب جاســم بــن حمــد بنــادي الســد، 
حقــق الريــان القطــري فــوزا متأخــرا ومثيــرا علــى ضيفــه ســايبا اإليرانــي بثالثــة أهــداف للفنزويلــي جيلميــن 

ريفــاس )29 و90+1( وسيباســتيان ســوريا )89( بعــد أن تخلــف بهــدف مبكــر ســجله أرمــان رمضانــي )3(.
ويلعــب الريــان فــي المجموعــة الثانيــة التــي تضــم الوحــدة اإلماراتــي واالتحــاد الســعودي ولوكوموتيــف 

االوزبكستاني.

قطار سياحي يهدد إقامة سباق فورموال 1 في المكسيك
مــع اقتــراب الموعــد النهائــي لتجديــد العقــد، أثــار الرئيــس المكســيكي أندريــس مانويــل لوبيــز 
أوبــرادور، الثالثــاء، شــكوكا إزاء إمكانيــة إقامــة ســباقات بطولــة العالــم فورمــوال 1 للســيارات، فــي المكســيك 

ــة. ــة االتحادي ــن الحكوم ــوارد م ــت م ــن 2020، إذا تطلب ــارا م اعتب
ووقعــت المكســيك عقــدا فــي 2014، إلقامــة خمســة ســباقات فــي فورمــوال 1، وهــو مــا تطلــب إنفــاق 
مالييــن البيــزو، فــي صــورة اســتثمارات ســنوية، إال أن األمــور تبــدو ضبابيــة قبــل الموعــد النهائــي لتجديــد 

ــر/ شــباط الجــاري. ــارا مــن 2020، فــي 28 فبراي عقــد اســتضافة الســباقات، اعتب
وقــال الرئيــس المكســيكي، فــي تصريحــات صحفيــة: »أميــل للتقشــف قليــال فــي مثــل هــذه األمــور، 
التمويــل الــذي كان مخصصــا لفورمــوال 1، اتجــه اآلن لقطــار ســياحي تخطــط الحكومــة إنشــائه فــي جنــوب 

البــالد«.
ــزم  ــد يل ــام، أن العق وكان مســؤول فــي وزارة الســياحة المكســيكية، كشــف فــي وقــت ســابق هــذا الع

ــالد. ــي الب ــام الواحــد، إلقامــة ســباقات فورمــوال 1 ف ــي الع ــون دوالر ف ــع 45 ملي الحكومــة المكســيكية، بدف
وفــي العــام الماضــي، اجتــذب ســباق مكســيكو ســيتي علــى حلبــة هرمانــوس رودريجيــز 135407 
ــغ العــدد اإلجمالــي للمشــجعين 334946، علــى مــدار أيــام الســباق الثالثــة، وهــو عــدد يقــل  متفرجيــن، وبل
بفــارق بســيط عــن الرقــم القياســي للحضــور فــي الموســم الماضــي، علــى حلبــة سيلفرســتون فــي 

بريطانيــا.
وقالــت شــركة »ســي.آي.إي« التــي تتولــى التنظيــم إن الســباق كان لــه مــردودا اقتصاديــا بلــغ 1.3 مليــار 

دوالر، وخلــق 31600 فرصــة عمــل فــي أول ثــالث ســنوات فقــط.

المرحلة الرابعة لكولبريلي ولوتسنكو يحتفظ بصدارة طواف عمان
ــة  ــات الهوائي ــي للدراج ــان الدول ــواف عم ــن ط ــة م ــة الرابع ــي المرحل ــي ســوني كولبريل ــرز اإليطال أح
ــظ  ــا احتف ــقط، فيم ــة مس ــمال العاصم ــيب ش ــي الس ــارض ف ــرات والمع ــان للمؤتم ــز عم ــي ومرك ــن يت بي
الكازاخســتاني أليكســي لوتســنكو، بطــل العــام الماضــي، بالقميــص األحمــر المخصــص لمتصــدر الترتيــب 

العــام.
وحســم كولبريلــي )فريــق البحريــن ميريــدا( فــوزه األول لهــذا العــام بعدمــا أنهــى المرحلــة التــي امتــدت 
لمســافة 131 متــرا فــي الصــدارة بالســرعة النهائيــة، متقدمــا بنفــس التوقيــت البالــغ 3.17:09 ســاعات علــى 
البلجيكــي غريــغ فــان أفرمايــت )ســي ســي ســي بروتيــم( والفرنســي كليمــان فنتورينــي )آي جــي 2 آر- ال 

مونديــال(.
وجــاء لوتســنكو الــذي انتــزع صــدارة الترتيــب العــام اإلثنيــن مــن النروجــي ألكســندر كريســتوف بعــد 
فــوزه بمرحلتيــن علــى التوالــي، فــي المركــز الثانــي عشــر لكــن بنفــس توقيــت كولبريلــي، مــا ســمح لــه 
بالبقــاء فــي صــدارة الترتيــب العــام قبــل مرحلتيــن علــى ختــام الطــواف بفــارق 14 و18 ثانيــة تواليــا عــن فــان 

أفرمايــت واإلســباني خيســوس هيــرادا )كوفيديــس( الــذي حــل عاشــرا الثالثــاء.

بوليفيا تطالب بالمشاركة في تنظيم مونديال 2030
أكــد رئيــس بوليفيــا، إيفــو موراليــس، أن بــالده بــدأت »حملــة«، تســتهدف االنضمــام إلــى األرجنتيــن 
وأوروجــواي،  وباراجــواي 
اســتضافة  مشــروع  فــي 

.2030 مونديــال 
موراليــس  وقــال 
لوســائل اإلعــالم »يجــب 
بمســاعي  نقــوم  أن 
وسياســية،  رياضيــة 
وأتمنــى أن ينجــح األمــر«.

الرئيــس  وذكــر 
المعــروف  البوليفــي 
بولعــه بكــرة القــدم، بــأن 
أوروجــواي اســتضافت أول مونديــال فــي التاريــخ، عــام 1930، فــي نســخة شــاركت بهــا منتخبــات 13 بلــدا، مــن 

المضيــف. البلــد  بينهــا 
لكنه أشار إلى أن نسخة 2030، قد تضم أكثر من 40 منتخبا.

وقــال موراليــس إن »أوروجــواي ال يمكنهــا أن تســتضيف منتخبــات 40 بلــدا وحدهــا، لذلــك انضمــت إليهــا 
األرجنتيــن وباراجــواي، وبوليفيــا أيضــا تتطلــع لالنضمــام إليهم«.

ذهبية وبرونزية لمنتخبنا بكاس العالم للرماية 2019
أحــرزت الراميــة "ســارة 
الميداليــة  جوانمــردي" 
كأس  ببطولــة  الذهبيــة 
العالــم للرمايــة 2019 لــذوي 
الخاصــة  االحتياجــات 
المقامــة فــي مدينــة العين 

االماراتيــة.
ــدت "جوانمــردي"  وتقل
فــي  الذهبيــة  الميداليــة 
للبطولــة  الرابــع  اليــوم 
ــي مســابقات  ــاء(، ف )الثالث

نقطــة.  232.6 مســجلة  امتــار،   10 مســافة  بالمســدس  الرمايــة 
هــذا وأحــرزت الراميــة االيرانيــة رقيــة شــجاعي الميداليــة البرونزيــة وذلــك فــي اليــوم الرابــع مــن 

منافســات كأس العالــم للرمايــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة المقامــة فــي مدينــة العيــن االماراتيــة.
ونالــت شــجاعي البرونزيــة برمايــة البندقيــة الهوائيــة مســافة 10 امتــار مســتوى SH1 بتســجيل 225.6 

نقطــة.
يشار الى أن منافسات كأس العالم للرماية تتواصل في مدينة العين حتى يوم غد الجمعة.

ــة  ــى االن، ميدالي ــن حت ــي العي ــة ف ــم للرماي ــكأس العال ــة المشــاركة ب ــة االيراني ــت البعث ــك حقق وبذل
ــة  ــزادة" منافســات الرماي ــي و"زهــرا غالم ــا ســيخوض كل مــن "مهــدي برنائ ــة، فيم ــة واخــرى برونزي ذهبي

ــار. ــة زوجــي مســافة 10 أمت ــة الهوائي بالبندقي

تنظيم بطولة الووشو الدولية كأس السالم والصداقة في زاهدان
تقــام بطولــة الووشــو الدوليــة الثالثــة لــكأس الســالم والصداقــة فــي مدينــة زاهــدان بمحافظــة 
وبلوشســتان  سيســتان 

البــالد. جنــوب شــرقي 
هــذه  وتقــام 
لقســمي  المنافســات 
والرجــال  الســيدات 
مــن  فــرق  وبمشــاركة 
فلســطين والعــراق والهنــد 
وأفغانســتان  وباكســتان 
مــن  ومنتخــب  وإيــران 
سيســتان  محافظــة 
تحــت  وبلوشســتان 
عنــوان إحيــاء ذكــرى شــهداء حــرس القــدس وإحيــاء الذكــرى األربعيــن النتصــار الثــورة اإلســالمية.
وســتقام البطولــة خــالل الفتــرة مــن األول الــى 3 آذار / مــارس القــادم فــي المجمــع الرياضــي فــي 

زاهــدان.
اتحــاد الووشــو فــي إيــران هــو واحــد مــن االتحــادات القليلــة والــذي يســتضيف حدثيــن دولييــن )كأس 

بــارس وكأس الســالم والصداقــة(.
تحــاول إيــران حاليــا توســيع الووشــو فــي المنطقــة بوصفهــا بطــل العالــم وأحــد الركائــز األساســية فــي 

هــذا اللعبــة.

التعادالت السلبية تهيمن على دوري االبطال
برشــلونة  حقــق 
محبطــا  ســلبيا  تعــادال 
اولمبيــك  ارض  علــى 
دور  ذهــاب  فــي  ليــون 
اوروبــا  ابطــال  بــدوري   16
لكــرة القــدم ليحافــظ كل 
فريــق منهمــا علــى ســجله 
الخالــي مــن الهزائــم فــي 
هــذا  القاريــة  البطولــة 

. ســم لمو ا
وســيطر متصدر دوري 

الدرجــة االولــى االســباني علــى المبــاراة التــي اقيمــت علــى اســتاد جروبامــا لكنــه افتقــر للدقــة الهجوميــة 
ويجــب ان يعــزو الفضــل لحارســه مــارك اندريــه تيــر شــتيجن فــي التصــدي لمحاولتيــن فــي غايــة الخطــورة.
واتســم ليــون بالحيويــة فــي الشــوط االول لكــن قــواه خــارت مــع بدايــة الشــوط الثانــي وتماســك فــي 

المراحــل االخيــرة مــن المبــاراة فــي ظــل ســعي ليونيــل ميســي الختــراق دفــاع اصحــاب االرض.
وستقام مباراة االياب في نو كامب يوم 13 مارس اذار المقبل.

وفــي ملعــب آنفيلــد فــرض التعــادل الســلبي ســيطرته علــى المبــاراة التــي جمعــت بيــن فريقــي ليفربول 
وبايــرن ميونيــخ، مســاء الثالثــاء، بذهــاب دور الـــ16 مــن دوري أبطــال أوروبا.

ــي  ــا فشــال ف ــن لتســجيل األهــداف ولكــن كالهم ــل الفريقي ــن قِب ــرة م ــرص كبي ــاراة ف وشــهدت المب
اســتغاللها.

وســيضطر الفريقــان لالنتظــار حتــى مبــاراة اإليــاب فــي ملعــب األليانــز آرينــا لتحديــد المتأهــل إلــى دور 
ربــع النهائــي فــي الـــ13 مــن آذار المقبــل.

تيم المصنف األول يودع منافسات ريو مبكرا
خــرج دومينيــك تيــم المصنــف األول مــن الــدور األول لبطولــة ريــو المفتوحــة للتنــس وخســر 3-6 
ــر  ــي غي ــام الصرب و6-3 أم
ــري. ــف الســلو دي المصن

المصنــف  وكســر 
تيــم  إرســال  عالميــا   90
فــي  مــرات  خمــس 
ليتفــوق  كبيــرة  مفاجــأة 
الــذي  الالعــب  علــى 
أحــرز لقــب هــذه البطولــة 

.2017 فــي 
الــذي  ديــري  وقــال 
علــى  مــرة  ألول  فــاز 
العــب ضمــن أول عشــرة مصنفيــن "لقــد لعــب بشــكل أســوأ مــن المعتــاد حتــى أكــون أمينــا. لكنــي 
قضيــت يومــا رائعــا.. كنــت أســدد الضربــات بشــكل رائــع مــن الخــط الخلفــي ثــم أهاجــم بشــكل رائــع 
عندمــا يأتــي الوقــت المناســب". وأضــاف "هــذا أكبــر فــوز فــي مســيرتي لــذا أنــا ســعيد جــدا فــي الوقــت 

الحالــي".
أمــام  و6-7   5-7 الثالــث  المصنــف  تشــيكيناتو  ماركــو  اإليطالــي  خســر  أخــرى  مفاجــأة  وفــي 
الســلوفيني أليــاش بيدينــي. وشــارك تشــيكيناتو بعدمــا أحــرز لقــب بطولــة األرجنتيــن المفتوحــة يــوم 

ــف. ــر المصن ــي غي ــام بيدين ــدم نفــس مســتواه الســابق أم ــم يق ــه ل األحــد الماضــي لكن

قلق عالمي من انتشار »االكتئاب الضاحك« وتوصيات ضرورية للعالج
ــراء  ــذر خب ــذي ح ــك«، وال ــاب الضاح ــمى »االكتئ ــا يُس ــراض م ــرة، أع ــة األخي ــي اآلون ــرت ف     ظه
ــام  ــعداء أم ــدون س ــن يب ــخاص الذي ــار األش ــم انتش ــول العال ــظ ح ــث لوح ــه، حي ــن تداعيات ــة م الصح

ــا. ــة داخليً ــراض اكتئابي ــن أع ــون م ــع يعان ــي الواق ــم ف ــا ه ــن، بينم اآلخري
وبينمــا العــالج ضــروري، فإنــه لألســف األشــخاص الذيــن يعانــون مــن »االكتئــاب الضاحــك« عــادة ال 
يلجــأون لعــالج أنفســهم، ألنهــم قــد ال يعتقــدون أن ليســت لديهــم مشــكلة فــي المقــام األول، خاصــة إذا 
كانــوا يواصلــون القيــام بمهامهــم وروتيــن حياتهــم اليوميــة، لــذا فهــم ال يخبــرون أحــدا عــن مشــاكلهم، 

وينتهــي بهــم األمــر بالخجــل مــن مشــاعرهم.
وأكــدت المرشــحة لنيــل الدكتــوراه مــن جامعــة كامبريــدج، أوليفيــا ريمــز، والتــي تتلقــى تمويــل مــن 
المعهــد الوطنــي للبحــوث الصحيــة، أن مصطلــح »االكتئــاب الضاحــك« نــال رواجًــا كبيــرًا مؤخــرًا، بعــد 
تزايــد البحــث عنــه عبــر محــرك البحــث »غوغــل« فــي العــام الجــاري، وكذلــك فــي األدب الشــعبي. فــي 
حيــن أن »االكتئــاب الضاحــك« ليــس مصطلحًــا تقنيًــا يســتخدمه علمــاء النفــس، فــإن أقــرب تســمية 

علميــة لــه هــو »االكتئــاب الالنمطــي«.
ــم النفســية  ــون حالته ــة مــن يخف ــع »ذا كونفرسيشــن«، أن غالبي ــا بموق ــي مقاله وذكــرت ريمــز ف
الحقيقيــة ويلجــأون إلــى »االكتئــاب الضاحــك« كمنفــذ هــروب، هــم أولئــك الذيــن يعانــون مــن مــزاج 
منخفــض، وفقــدان المتعــة فــي األنشــطة، وقــد يكونــوا أكثــر عرضــة لالنتحــار، مؤكــدة أن »الشــعور بــأن 
حياتنــا مهمــة فــي النهايــة هــو مــا يعطينــا الغايــة والمعنــى، وهــذا يمكــن أن يحــدث فرًقــا كبيــرًا لصحتنــا 

العقليــة ورفاهيتنــا«.
وقــد يكــون مــن الصعــب الكشــف عــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن »االكتئــاب الضاحــك«، وذلــك 
ألنــه يبــدو أمــام الجميــع أنهــم ليــس لديهــم ســببًا للحــزن، إذ لديهــم وظيفــة وشــقة وربمــا أطفــال أو 

زوجــات وأزواج.
ــم،  ــا تحييه ــمون عندم ــن يبتس ــي »الذي ــل ف ــك«، تتمث ــاب الضاح ــاب »االكتئ ــمات أصح ــرز س وأب
ويمكنهــم إجــراء محادثــات ممتعــة معــك، باختصــار هــم وضعــوا قناعًــا للعالــم الخارجــي، وأقنعــوك مــن 
خاللــه بأنهــم يعيشــون حيــاة طبيعيــة ومفعمــة بالنشــاط، ولكــن بداخلهــم، يشــعرون باليــأس واإلحبــاط، 

وفــي بعــض األحيــان قــد تتملكهــم أفــكار حــول إنهــاء حياتهــم«، كمــا توضــح أوليفيــا ريمــز.
وعلــى الرغــم مــن أن األشــخاص المصابيــن بـــ »االكتئــاب الضاحــك« وضعــوا »وجهــا ســعيدا« أمــام 
العالــم الخارجــي، فإنهــم قــد يتلقــون دفعــة قويــة لروحهــم المعنويــة، مــن خــالل، علــى ســبيل المثــال، 
رســالة نصيــة يتلهفــون لهــا مــن أحــد األشــخاص، أو أن يتــم اإلشــادة بهــم فــي العمــل، لكــي يشــعروا 

بالتحســن، قبــل أن تراودهــم أفــكار اليــأس واإلحبــاط مــن جديــد.
وتشــمل األعــراض األخــرى لـــ »االكتئــاب المبتســم«، اإلفــراط فــي األكل، والشــعور بثقــل فــي 
الذراعيــن والســاقين، وســهولة التأثــر بالنقــد أو الرفــض لشــخصياتهم، كمــا أن األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن ذلــك النــوع مــن االكتئــاب، هــم أكثــر عرضــة للشــعور باالكتئــاب فــي المســاء، ويشــعرون 

ــاد. ــن المعت ــرة أطــول م ــوم لفت ــى الن بالحاجــة إل
مــن الصعــب تحديــد مــا هــي مســببات »االكتئــاب الضاحــك«، ولكــن الحالــة المزاجيــة المنخفضــة 
مــن الممكــن أن تنبــع مــن عــدد مــن األشــياء، مثــل مشــاكل العمــل، وانهيــار العالقــات العاطفيــة، 
والشــعور كمــا لــو أن الحيــاة ليــس لهــا هــدف أو معنــى، ويعانــي شــخص واحــد مــن بيــن كل 10 
ــون مــن  ــن 15٪ و 40٪ مــن هــؤالء األشــخاص  يعان ــا بي ــك م ــن هنال ــي حي ــاب، ف أشــخاص مــن االكتئ

ــك«. ــاب الضاح ــبه »االكتئ ــذي يش ــي، وال ــر النمط ــاب غي اكتئ
وكبدايــة لعــالج المشــكلة، فالبــد مــن اعتــراف أصحــاب »االكتئــاب الضاحــك« بأنهــم مصابيــن بــه، 
ــي  ــاب الت ــود االكتئ ــن قي ــى المســاعدة، والتحــرر م ــق للحصــول عل ــى أول الطري ــم عل ــذا يضعه ألن ه
ــا  ــي، لهم ــل والنشــاط البدن ــن أن التأم ــا تبي ــة، كم ــودة لشــخصياتهم الطبيعي ــن الع ــم م ــت تمنعه كان
ــة، فقــد أظهــرت دراســة أجرتهــا جامعــة روتجــرز فــي الواليــات المتحــدة، أن  فوائــد صحيــة عقليــة هائل
األشــخاص الذيــن قامــوا بالتأمــل والنشــاط البدنــي مرتيــن فــي األســبوع، واجهــوا انخفاضــا بنســبة ٪40 

فــي مســتويات االكتئــاب لديهــم، بعــد 8 أســابيع فقــط مــن الدراســة.
ــور  ــم األعصــاب النمســاوي، فيكت ــد عال ــاة، إذ أك ــي الحي ــى ف ــي بإيجــاد معن ــول، فه ــث الحل ــا ثال أم
فرانــكل، أن »حجــر الزاويــة فــي الصحــة العقليــة الجيــدة« هــو وجــود هــدف فــي الحيــاة، وال ينبغــي لنــا أن 
نســعى إلــى أن نكــون فــي »حالــة خاليــة مــن التوتــر والمســؤولية والتحديــات«، بــل يجــب أن نســعى 
ــة إحــراز  ــاة، كمــا أنــه فــي اإلمــكان العثــور علــى هــدف جديــر باالهتمــام، ومحاول إلــى شــيء فــي الحي
تقــدم فيــه، حتــى إذا كان بأجــر يومــي قليــل، ألن هــذا مــن الممكــن أن يكــون لــه تأثيــر إيجابــي، مثــل 

التطــوع فــي نشــاط مــا، أو رعايــة أحــد أفــراد العائلــة أو حتــى حيــوان.

دراسة .. العمر الحقيقي لإلنسان ال يُقاس بعدد السنوات
أجــرى علمــاء أمريكيــون، دراســة أكــدوا فيهــا أن أفضــل مؤشــر لعمــر اإلنســان ال يكــون بعــدد 
الســنين التــي يعيشــها الفــرد، بــل بالعمــر الفســيولوجي، وهــو عبــارة عــن مجموعــة مفاهيــم تأخــذ فــي 
مؤشــرات  االعتبــار 
النفســية  الصحــة 
الجســم،  ومــوارد 
مؤشــرات  وكلهــا 
باإلمــكان تحســينها 
مــن خــالل النشــاط 
وممارســة  البدنــي 

الرياضــة.
فــي  وشــارك 
الدراســة أكثــر مــن 
متطــوع،  ألــف   126
يبلــغ متوســط أعمارهــم 53.5 ســنة، خضعــوا الختبــارات التحمــل بيــن أعــوام 1991-2015، ضمــن الفحــص 
ــد  ــى الجه ــب اســتنادا إل ــات القل ــدد ضرب ــاء ع ــث ســجل األطب ــب، حي ــام الكتشــاف مشــكالت القل الع

المبــذول.
وتبيــن أن أكثــر مــن نصــف الذيــن تبلــغ أعمارهــم 50-60 ســنة، هــم واقعيــا يتمتعــون بعمــر 
فســيولوجي أصغــر مــن عمرهــم الزمنــي، مــا يرجــح أنهــم سيعيشــون فتــرة أطــول مــن أقرانهــم.
ــر  ــا، وكان العم ــن المشــاركين فيه ــة 9929 )8٪( م ــرة الدراس ــالل فت ــي خ ــة، توف ــار التجرب ــي إط وف

ــن بعشــر ســنوات. ــن اآلخري ــر م ــي المتوســط أكب ــؤالء ف الفســيولوجي له
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