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ح انـفجـرت التظـاهرات الـعراقيـة حتت شعـارات تدعو
القــتالع الـفــسـاد وايـقــاف ظـلم الــشـعب وســرقـة ثـرواته
قـصودة بـتـلك الدعـوات قبل ا انـبرت الـطـبقـة السـياسـيـة
سواها بسرعة كبـيرة الى إدانة الفساد واعالء الصوت
ــظــلــومــ وهم كــامل ومن أجل االنــتــصــاف حلــقــوق ا
ليوني للشعب العراقي ناقصاً بضعة (نفرات) التعداد ا
ــنـطـقـة ـقــار احلـكـومــيـة واحلـزبــيـة وداخل ا في بـعض ا

اخلضراء.
حتى بتنا حائرين اذا كـان اجلميع ضد الفساد فمن هم
الــفـاسـدون اذن . وبـعـد أيــام من الـتـظـاهــر بـدأ الـقـتـلى
ـئات بـالـسـقـوط في الـسـاحات والـشـوارع حـتى بـلـغـوا ا
بـحسب االحـصـاءات الرسـمـية قـبل الـتوقف عـن النـشر
وخــرجت بـعــد ذلك ادانـات من جــمـيع مــفـاصل الـطــبـقـة
رتـبط بها جلميع عـمليات القتل . وعدنا السياسية وا
الى نـــفس احلــيـــرة في الــبـــحث عن الــقـــتــلـــة ومَن يــقف
وراءهـم  كـمــا بـحــثــنـا عن الــفــاسـدين قــبل ذلك من دون
زيد من االدانـات التي لم تترك جدوى ولم جند سـوى ا

شبهة صغيرة على اي طرف .
 هكذا الـصورة في العراق مـنذ سنـوات  اجلميع نراهم
في احلكـومة  وحـ تهـتز الـصورة ويـدخلون فـي النفق
عارضـة  وح ينـكشف  الوجه يتـحولون جـميعـا الى ا
ـعـارضـة  يـتـحـولـون جـمـيـعـاً الى صف احلـكـومي من ا

نتفض. الشعب ا
 ال أحــد يــدين أحـــداً واجلــمــيع فـي قــارب واحــد لــكنّ
ـشـكـلـة الـتي لم يـنـتـبـهـوا إلـيـهـا انّ القـارب المـرسى له ا

حتى االن .

طرد االنـتصـار عـلى داعش لفـترة من الـزمن الشـعور
بــاإلحــبــاط لــدى عــمــوم الــعــراقــيــ وعــزز الــشــعــور
ـواطنـة وعزة الـوطن ولكن لألسف سـرعان مـا تبدد با
هذا الشـعور   جراء استـمرار العـراقي بالعيش حتت
وطـأة الـفـقــر والـعـوز والـبـطــالـة وسـكن الــعـشـوائـيـات
ـذلة حتت الـسـيـطرة الـواضـحة ـهـلهـلـة والـشعـور بـا ا

لقادة إحدى الدول اجملاورة على هذا البلد العريق.
لقد سـاعدت الطـقوس والعـادات هذا الشـعب على مر
ـآسي وما وقع عـلـيه من حيف العـصـور على حتـمل ا
وظــلم في ســـالف األزمـــان وهــذا الــزمـــان وســاعــدت
األعـيـاد في تـنـفـيس األحـزان بـأغـاني زفـر احلـسـرات
من خالل األف أفـة: أوف.. أوف.  والـولـولـة: أويلي …
ـعـلم عـلى الـصـدمـات أويــلي والـتـسـلـيم  بـاخلـنــوع  
قـلـبي إال أنـهـا لم تـفـلح كـمـا يـبـدو في مـسـاعدتـه على

حتمل الوضع احلالي .
بــعـد هــذا الـوضـع الـكــئـيب والــصـيـف الالهب.. هـبت
أنـسام تـشرين بـاردة عـليـلة وتـكـحلت الـعيـون وطردت
الــكــآبـــة بــخــروج شــبــاب بـــجــمــال ونــضــارة الــورود
وشــجـاعـة األسـود لــيـزيـحـوا الــهم الـذي ظـلل الـوادي
ويزرعوا األمل في النفوس التي أضناها ليل الضياع
ـسـيـر ويــصـدحـوا بـحـب الـعـراق  وطن أبـاة وطــول ا
الــضـيـم من عـهــد بـابل وأور وآشــور ويـرفــعـوا الــعـلم
عـالـيـا خـفـاقاً مـتـحـديـاً ويـفعـلـوا مـا لم يـصـدقه الـعقل
ـستـك لـلؤم الـساسـة الذين ألـهاهم طـمعهم احملبط ا
ـلــبس ـأكـل وا عن تــوفــيـر إحــتــيــاجــات الــنـاس مـن ا

سكن والكرامة الفردية والوطنية. وا
إنــهم كـمــا أعــلن مــتـكــلـمــون بــلـغــاء عــنـهـم في بـعض

قراطية تلفزة أبناء الد احلوارات ا
ال يعرفون اخلـوف وإرهاب السلطـة الذي طوع أجياالً

عراقية على اخلنوع من قبلهم
ولـيـس من الــعـدل أن يــتــركــوا إلفــتـراس الــقــنــاصـ

وقنابل الدخان احلربية.
رجعية عل أهمية تشريع قانون انتخابات لقد أكدت ا
ـفـوضيـة انـتـخـابـات نـزيـهة وعـلى وجه عـادل وقـانـون 
ان إجنـازه على الـسرعـة  وهـذا ما يـتوجـب على الـبـر
طـلوب فورا وعـلى احلكومـة أن حتدد الطرف الوجه ا
ــتــورطـون بــالـدم وتــقــدمـهم الى الـثــالث إن وجـد أو ا
احملاكـمة فورا وهـذه األمور الثالثـة هي اآلن ما يـطلبه
ــتـظــاهـرون  حــسب مـا أفــاد به من ظــهـر مــنـهم في ا
حـوارات عـلى الـفضـائـيـات .وسـواءً تمـكـنت احلـكـومة
من تـقــد الـطـرف الـثـالث والـقـتـلـة الى الـعـدالـة أم لم
تـتمـكن علـيهـا تقـد استـقالـتهـا بعـد اجناز الـقانـون
وليـتم بعد ذكوريـن دون تأخيـر  إليقاف نـزيف الدم  ا
ذلـك حتـولـهــا الى حـكــومـة تـصــريف أعـمــال وحتـديـد
موعـد انتخـابات جـديدة وتتـرك التـعديالت الدسـتورية
ـنــتـخـب الـقــادم  إذ هي أفــضل عـذر ــان ا الـى الـبــر
ـا يـعــتـقـده الـبـعض فـإن مـوجـود لـلـتـســويف وخالفـاً 
ـاني بل الى ضــعف األداء ال يـعــود الى الـنـظــام الـبــر
الــطــبــقـة الــســيــاسـيــة وقــانــون االنــتـخــابــات ونــزاهـة

فوضية . ا
وسيكـون ما تقـدم أقل إزهاقاً لألرواح من االسـتمرار
في حزم اإلصالحـات التي تقـدمها احلـكومة من أجل
البقاء ال من أجل مصلحة البالد والعباد خصوصاً و
إن الـوضع احلـالي سيـقـود عـاجالً أم آجالً الى نـكـبة

ال مثيل لها في تاريخ العراق.
علق في ذهـني معـاتبـة شابة لـبنـانيـة للرئـيس اللـبناني
ميشـيل عون في مـظاهرات بـيروت بقـولها أنت بَي أب

بس هذا مش عمل بَي.
واألمل أن يـتـصـرف نـظيـره في
اخلـــلق والـــعــمـــر والـــورطــة في
العراق كـأب لهذا الـشعب والله

ستعان. ا
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كشف أخيـرا باحثـون من جامعـة بوسطن في
تحدة األمريكية النقاب عن العالقة الواليات ا
ـر وقــلـة ـرض الــزهــا بـ خــطـر اإلصــابــة 
الـنـوم عن اإلنــسـان. وكـانت دراسـات سـابـقـة
ر لفتت إلى وجود عالقة ب اإلصابة بالزها
وقـلة الـنوم لـكـنهـا لم تـفصل في حـيـثيـات تلك
ــيــدانــيــة. فـريق الـعـالقـة لــنــقص الــتــجـارب ا
بــاحـثي جــامـعـة بــوسـطن وعـلـى رأسـهم لـورا
لــويس جــنــدوا مــتـــطــوعــ لــلــنــوم داخل آلــة
ـغــنـاطـيـسي مـع تـغـطـيـة الـتـصـويــر بـالـرنـ ا
رؤوسـهم بـبطـانـيـة خـاصة  EEG واشـتـرطوا
علـيهم عـدم النـوم طيـلة الـليـلة الـسابـقة لـيكون
نـومـهم عمـيـقا ويـسـاعـدهم علـى كشف خـبـايا
الرقاد عند اإلنسان. التجربة تلك مكنتهم من
كـــشف الـــســـر وراء قـــلـــة الـــنـــوم واإلصـــابـــة
بـاألمراض الـعـصـبـية الـتي تـفـتك باآلالف كل
سنة. يلـفت الفريق الطبي الـذي قام بالدراسة
إلى الــتـقـسـيم الـكالسـيــكي لـلـنـوم وهـو الـنـوم
ـرحلة الثانية اخلفيف البدايـة والنوم العميق ا
واألهم في عـــمـــلــيـــة الــنـــوم) وأخـــيــرا الـــنــوم
الرمشي والذي تبدأ خالله العيش في الرمش

استعدادا لالستفاقة الصباحية.
وتـقـول لــورا لـويس إن (سـحـر الـنـوم) يـحـدث
رحـلة التي تدعى مـرحلة النـوم العميق أثناء ا
خ الـتي تـتيح جلـمـيع اخلاليـا العـصـبـية في ا
في العـمل بشـكل متـزامن وهو أمـر ال يحدث

في أي مرحلة أخرى من النوم.
كشـفت الـتجـربة أنه خالل الـنوم الـعمـيق يتم
تـشـغـيل وإيـقـاف اخلاليـا الـعـصـبـيـة وكـأنـهـا

مصابيح إضاءة صغيرة جدًا.
وعندمـا يتم إيقـاف تشغـيلهـا جميـعًا في نفس
الـوقت يـصــبح الـدمـاغ فـجـأة في حـاجـة إلى
كمـية أقل من األكـسج بـنفس الـطريـقة التي
يـؤدي فيـهـا تـشـغيل جـمـيع األنـوار في احلال

إلى تقليل استهالك الكهرباء.
لـذلك يـضـيف فـريق الـبـحث (يـحـتـاج الـدماغ
إلى كـمـيـة أقل من الـدم وبـالـتـالي فـإن تـدفـقه
إلى الدمـاغ يبطئ في تـلك اللـحظة الـتي تكون

فيها جميع اخلاليا العصبية متوقفة). 
ويـتــابع تــقــريــر نــشــره الـفــريق عــلى وســائل
خ اإلعالم يــــســـــمح نــــقص الـــــدم لــــســــائل ا
النخاعي وهو سائل يحيط بالدماغ بالتدفق.
خ مــثل بــيــتــا لــيــتم طــرح الــســـمــوم خــارج ا
خ اميلويدات التي تتراكم بشكل طبيعي في ا
ــــكن أن تـــؤدي إلـى أمـــراض مـــثل مـــرض و

ر. الزها

{ تــــورنـــتـــو- وكـــاالت: اكـــتـــشف
العـلـمـاء الـتـبدل الـكـيـمـيـائي الذي
يـحدث في الـدمـاغ ويحـول رائـحة
الـدخــان الـسـجــائـر وطـعــمـهـا من
تع مـثيـر لالشـمـئزاز إلى لـذيـذ و

ــدمــنــ وفــقـا لــدى األشــخـاص ا
لــــدراســــة أجــــريـت في جــــامــــعــــة

تورونتو بكندا. 
ويــأمل الـعـلـمــاء في اسـتـغالل ذلك
لــــصـــــنع دواء يـــــعــــكــــــــس هــــذا

ـدخـنـ عـلى ـســاعـدة ا الـشـعـور 
اإلقالع.

ووفــقـــا لــصــحــيــفــة (دايــلي مــيل)
الـبريـطانـيـة فإن الـدراسة أظـهرت
أن اخلـاليـا الـعـصــبـيـة الـتي حتث

الدمـاغ على االبتـعاد عن الـتدخ
ـدخـنـ هـي نـفـسـهـا الــتي حتث ا
عــــلى الــــتـــــدخــــ لــــتــــجـــــنب ألم
االنــــســـــحـــــاب وأعــــراضـه. وقــــال
الـــعـــلــمـــاء الـــذيـن أشــرفـــوا عـــلى

الــدراســة إن مــعـرفــة مــاهــيــة هـذا
ــكـن أن يـســاعــدهم في الــتــبـدل 
ــدخـــنــ من صـــنع دواء يـــنــفـــر ا
رائــــــحـــــة الــــــدخــــــان ومـن طــــــعم

السيجارة.
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الـشـركـة انـفـاقـهـا عـلى الـتـقـنـيات
ـا في ذلك الـسـيـارات اجلـديـدة 
ركبات التي تعـمل بالـبطاريـة وا
الـهـجـيـنـة واالتـصـال بـاالنتـرنت
والـقــيـادة الـذاتـيـة. وكـغـيـرهـا من
العـالمات الـتجـارية في مـجمـوعة
فـولــكـسـفـاغن ال تـزال أودي جتـد
صعوبـة في طي صفحـة ديزلغيت
ـــذهـل بـــأن شـــركـــة - الـــكــــشف ا
صــنـــاعــة الــســيـــارات الــعــمالقــة
وضــعت في ســـيــاراتــهــا أجــهــزة
ــعــتــمـدة لــتــخــدع االخـتــبــارات ا
النـــبـــعــاثـــات الـــغــازات الـــضــارة

بالبيئة.

عـمـلــيـة إعـادة الــتـنــظـيم هـذه في
الوقت الذي تقوم فيه أودي وهي
جـزء من مـجـمـوعـة فـولـكـسـفاغن
بتحول مكلف ومؤلم من محركات
االحـــــــتــــــــراق إلـى احملـــــــركـــــــات

الكهربائية. 
ــبــيــعــات وبــســـبب انــخــفـــاض ا
واإليـرادات واألربـاح الـتشـغـيـلـية
خالل األشـهـر الـتـسعـة األولى من
عـام  2019 عــانت الـشـركــة أكـثـر
مـن غــــيـــــرهـــــا من بـــــدء االحتــــاد
ــاضـي الــعــمل األوروبـي الــعــام ا
بــقــوانــ االنــبــعــاثــات الــضــارة
ـنـاخ. وفي الوقت نـفسه زادت با

في (الــوصـول إلى أقــصى قـدرات
االنـتـاج في مـصـنـعي الـشـركة في
ــانــيــا) وســتــوفــر لــلــمــوظــفــ ا
ـتـبقـ ضـمانـات وظـيفـيـة حتى ا
نـــهـــايـــة  2029 بـــحـــسـب بـــيــان
الــشــركــة. واضـــافت الــشــركــة ان
(الستة مـليارات يورو  6.6 مليار
دوالر الـتي سـيـتم ادخـارهـا بـهذه
الـــطــــريـــقـــة ســــتـــؤمـن عـــائـــدات
اسـتـراتيـجـيـة مسـتـهدفـة تـتراوح
ــئـة وســتـسـهم ب  9و  11في ا
في مـشـروعـات مــسـتـقـبــلـيـة مـثل
االنــــــتـــــقــــــال الى الــــــســـــيـــــارات
الــكـهـربـائـيـة والـرقـمـنـة).  وتـأتي

{ فرانكفورت - (أ ف ب):  أعلنت
ـانـيـة لـلـسـيـارات شـركـة أودي األ
الثالثـاء عن نيـتهـا االستـغناء عن
انـيـا بـحـلول  9500وظـيـفـة في ا
 2025في اطار خطة اعادة هيكلة
واسعة لتوفير مليارات الدوالرات
بحلول .2029 وسيتم االسـتغناء
عـن الــوظــائف مـن خالل بــرنــامج
بكر واخلروج الطبيعي للتقاعد ا
لـلمـوظـف من وظـائفـهم بـحسب
الــــشـــركـــة الــــتي أضـــافـت أنـــهـــا
سـتـواصل الـتـوظـيف في مـجاالت
من بـينـهـا السـيـارات الكـهـربائـية
والرقمنة. وسـتسهم هذه اخلطوة
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وروى لـــفــرانس بــرس بــصــوت
مــتـــهــدج ويـــداه تــرجتـــفــان (ال
أعـرف مــا إذا كــانـتــا قــتـلــتـا أم
أنــهــمـا عــلى قــيــد احلــيــاة. أنـا
خائف علـيهما.. نـسمع أصواتا

والعلم عند الله).
ومع تــكـرار الـهــزات االرتـداديـة
يـــــزداد شـــــعـــــور األشـــــخــــاص
ــوجــودين بــاخلــوف والــهـلع. ا
صــرح عـــالم الـــزالزل األلـــبــاني
رابـــو أورمــيــني لـــلــتــلـــفــزيــون
احملـلي أنه اقـوى زلـزال يـضرب
مــنـــطــقــة دوريـس مــنــذ .1926
وحـــدد مــــعـــهـــد رصـــد الـــزالزل
ــــتـــوســـطـي مـــركـــز األوروبي ا
الـــهـــزة األرضـــيـــة فـي الـــبـــحــر
األدريـــاتــــيـــكي عــــلى بـــعـــد 34
كـيلـومـترا جـنـوب غرب تـيـرانا
وعلى عمق عشرة كيلومترات.
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اإلنـــقـــاذ. كـــمـــا تـــعـــهــد رئـــيس
الـوزراء الــيــونــاني كــريــاكـوس
ميـتسـوتاكـيس تقـد كل الدعم
لـتـيـرانـا في اتـصـال مع نـظـيـره
األلـبـاني. وقـال مـيـتـسـوتـاكيس
إنّ (اليونان مستعدة للمساعدة

بأي شكل ضروري آخر).
tK « bMŽ rKF « 

في الـبـلـدة نفـسـهـا كـان االهالي
يــنـادون بـأسـمــاء أقـاربـهم عـلى
أمـل أن يــــكــــونـــوا عــــلـى قــــيـــد
احلــيـاة بـيــنـمـا يــسـمع صـراخ
أشـــــخــــــاص عــــــالـــــقــــــ حتت
األنــــقــــاض.  وقــــال دلــــيــــمــــان
كـوالفـيري  50عـامـا  أنه يـشـعر
بــاخلـوف عـلى والـدتـه الـبـالـغـة
مـن الـــعـــمــر  70عـــامـــا وابـــنـــة
شـقـيــقه وهي في الـسـادسـة من
الـــعـــمــر وكـــانـــتـــا في الـــطــابق

اخلامس. 

شـــدته  6,4درجــــات وقع عـــنـــد
الــــســــاعـــة  02,54 03,54ت غ
مــثـــيــرا حــالــة مـن الــهــلع لــدى
ســكـان الـعــاصـمـة الــذين نـزلـوا
إلـى الــشــوارع. وقـــال الــرئــيس
األلـباني إيـدي رامـا في تغـريدة
عـلى تــويــتــر (سـقط ضــحــايـا).
واضـاف (نـعـمل من أجل تـأمـ
كل مــــا بـــــوســــعــــنــــا لـألمــــاكن
نـكوبـة). وذكر صـحافـيون من ا
فرانس برس في توماني البلدة
الواقـعة شمـال العاصـمة والتي
تــعـرضت الضـرار جــسـيـمـة أن
جــنــودا ومــســـعــفــ وعــائالت
يقومون بـتفتيش أنـقاض مبنى
من خـمس طبـقـات انهـار بـشكل

شبه كامل. 
وفـي أثـيـنــا أعـلـنت الــسـلـطـات
إرسال فريقي إنـقاذ يضمان 41
عــنـصـرا لـلـمـسـاعـدة في جـهـود

{ تــومــانـي - ألــبــانــيـا - (أ ف
ب):  قتل  13شخصا على االقل
في أقـوى زلزال يـضرب ألـبانـيا
مــنـذ عـقـود وقع فــجـر الـثالثـاء
ا في وتسـبب بأضـرار كبـيرة 
ذلك انــهــيــار مـــبــان عــلق حتت
أنقاضها سكـان حسبما أعلنت

وزارة الدفاع األلبانية.
وذكرت وزيرة الـصحة األلـبانية
أوغيـرتا مـاناسـتيـرليو أن 150
شــخـصــا عـلى األقل نــقـلـوا إلى
ستشـفيات إلصابـتهم بجروح ا
طـفــيـفـة فـي الـعـاصــمـة تــيـرانـا
ومدينة دوريس السـاحلية التي
طـالـهـا الـزلـزال. وجـاء في بـيان
حكومي أنّ (حصيلة القتلى 13
شـخــصـا) دون أن تـقـدم مـزيـدا

من التفاصيل.
وذكـرت مراسـلـة لوكـالـة فرانس
بــرس أن الــزلــزال الــذي بــلــغت
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جنـحت األمـريـكـيـة ويـلي مـورفي 82 عـامـاً في الـنـيل من
لص حاول اقـتحام منزلها وتلقينه درساً قاسياً لن ينساه
مدى حـيـاته. فـبـحـسب ما نـشـرته أمس شـبـكـة (فوكس
نـيـوز) األمـريـكـيـة كـانت مـورفي تـسـتـعـد لـلـنـوم حـيـنـمـا
سمـعت جلبة خـارج غرفة نـومها فخـرجت لتفـاجأ بشاب
ـا تتساهل عشـريني تسلـل إلى منزلهـا بُغيَة سـرقته. وطا
القـوانـ مع الـلصـوص في عـقوبـات بـسـيطـة. ولم يـعرف
ـنزل اخلـطـأ ذلك أن مورفي الـشاب الـبـائس أنه اختـار ا
بـطـلـة في رفع األثـقـال وحتـتـفظ بـليـاقـتـهـا كـامـلـة. وقالت
مـورفي: (عنـدمـا رأيت الـلص الـتـقـطت أقـرب شيء طـالته
يداي فـتصـادف أنه طـاولة ثم ألـقيـتهـا عـليه فـتكـسرت).
وذكرت الـبطـلة الثـمانـينـية أنهـا بعـد أن تمـكنت من اللص

تماماً اتصلت بالشرطة كي تأتي وتعتقله.

{ بـــروكــــسل - وكـــاالت - أصـــبح
مــطـعم ( 65دوجــري) في بـروكـسل
ـديـنـة وذلك األفـضـل تـقـيـيـمـا في ا
بــــــفــــــضـل فـــــيـض مـن اإلشـــــادات
ـوظـفـيه الـذين يـعـانـي معـظـمـهم
ـطعم مـن متالزمـة داون.وحـصل ا
وهــــــو جــــــزء مـن مــــــشــــــروع دمج
ــركــز األول من اجــتــمــاعي عــلى ا
بــ أكـثـر من ألـفي مـطـعم أدرجـوا
بـــــــقــــــــائـــــــمـــــــة مــــــــوقع (تــــــــريب
أدفـــيــزور).وقـــالت الــنـــادلــة مــاري
ـتالزمة صـابة  صـوفي المـارش ا
داون (الـزبائن هنا لـرؤيتنا وتذوق
ـطـعم وفن الـطـهي... إن هـذا جــو ا
ــثل الـكـثـيــر من الـضـغط. ونـحن

فخورون بأنفسنا).
وأسس ( 65دوجــــري) أربـــعـــة من

أصـحـاب األعمـال لـهم خلـفـيات في
الـطهي والـرعاية االجـتماعـية. وقد
ثـالـية سُـمي عـلى درجـة احلـرارة ا
لــطــهـي الــبــيض ويــقــدم أطــبــاقــا
ـــطـــبخ تـــعـــتـــمـــد عـــلى ســـمـــات ا

الفرنسي.
ــر وهي واحـدة وقــالت أدياليــد أ
ــــــشـــــــروع في مـن مــــــؤســـــــسـي ا
تـــصــريح(إن الــفـــكــرة تــتـــمــثل في
ـهــارات الالزمـة إكــســاب الـنــاس ا
لــدخــول مــجــال الــضــيــافــة).وقــال
فـالـنـتـ كـوجـيـلـز وهـو أيضـا من
ـــــــــشــــــــــروع في مـــــــــؤســــــــــسـي ا
تــصـريح(نــعـمل مع أنــاس سـعـداء
جـــدا بــأنــهم يـــعــمــلـــون لــذا فــهُم
يـسـتمـتعـون باحلـضور إلى الـعمل

كل يوم).

الـى ذلك أظهـرت دراسـة حـديـثة أن
ـدخــنـ احلـالـيـ أو الـسـابـقـ ا
ــكـنـهـم درء مـخـاطــر اإلصـابـة أو
الـوفاة بـسرطـان الرئـة إذا مارسوا
الـــتــمـــارين الــريـــاضــيـــة.وأخــضع
الــبـاحــثـون  2979رجـال لـلــفـحص
عــلى جــهــاز الـركـض الـكــهــربـائي
 1602مــدخــنـ ســابــقـ و1377
مـدخـن حـالـي لـتـقيـيم لـياقـتهم
الـقلـبيـة التنـفسـية أو إلى أي مدى
كن للجهازين الدوري والتنفسي
تـزويد العـضالت باألكسـج أثناء
اجلـــهـــد الــبـــدني. واســـتــخـــدمــوا
مــقـيــاسـا يــعـرف بــاسم مـكــافـئـات
الــتـمـثــيل الـغـذائي والــذي يـعـكس
ـسـتهـلـكة أثـناء كـمـية األكـسـج ا

النشاط البدني.
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