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رويت���رز: قالت وس���ائل 
إعالم يابانية امس إن ساكاري 
موموي أكبر رجل معمر في 
العالم توفي عن عمر يناهز 

112 عاما.
ولد موم���وي في منطقة 
فوكوشيما في فبراير 1903. 
وأعلن موموي � وهو مدرس 
س���ابق � كأكب���ر معم���ر في 
العال���م في أغس���طس 2014 
عندما ارت���دى بذلة ورابطة 
عنق في حفل تس���لم شهادة 
من مؤسسة غينيس لألرقام 
العاملية. وقال في  القياسية 
ذلك الوق���ت »أريد أن أعيش 

عامني آخرين«.
ومن املرجح أن أكبر رجل 
معمر ف���ي العال���م اآلن هو 
الياباني ياس���وتارو كويدي 
الذي ولد في مارس 1903 وهو 
يصغر  موموي مبا يزيد قليال 

على شهر واحد.

وفاة أكبر رجل معمر في 
العالم عن 112 عاماً

سجن كندي قفز من طائرة 
مبساعدة »بالونات هيليوم«

20 دوالرا كنديا )15.80 دوالرا( 
البالونات من  وأنه اشترى 

خالل اإلنترنت.

أراد  الذي  املكان  الغرب من 
الهبوط فيه وكانت الشرطة 
في انتظاره، واعتقلته. وقال 
بوريا لصحيفة »كاجلاري 
صن«: »كان هذا أمتع شيء 

أقوم به على اإلطالق«.
وأضاف أن سعر الكرسي 

رويترز: قفز شاب كندي 
من طائرة بكرسي ربط فيه 
أكثر من مئة بالون هيليوم 
للترويج لشركة املنظفات 
التي ميلكها، لكن انتهت به 
احلال في السجن. ووجهت 
للشاب ويدعى دانيال بوريا 
اتهامات بإحداث ضرر، بعد 
أن رب����ط بالونات الهيليوم 
في الكرسي مساء يوم األحد 
املاض����ي ووضع مظلة على 
ظه����ره. وكان بوريا ويبلغ 
م����ن العمر 26 عام����ا يريد 
الهبوط وسط مهرجان في 
مدين����ة كاجل����اري يجتذب 
أكثر من مليون زائر سنويا 
على أن يهبط باملظلة على 
األرض، لكن الرياح أطاحت 
به بعيدا ليهبط فوق حقل 
على بع����د كيلومترين إلى 

فرانس برس: أظهرت 
أميركية حديثة  دراس���ة 
األول���ى  العالم���ات  أن 
للشيخوخة ميكن رصدها 
اعتبارا من س���ن أواسط 

العشرينيات.
وأجرى الباحثون الذين 
نشرت نتائج دراستهم في 
مجلة »بروسيدينغز أوف 
ذي ناشونال أكادميي أوف 
ساينسز«، حتليال آلليات 
األيض لدى مجموعة من 
954 شخصا مولودين في 
نيوزيلندا خالل عامي 1972 

و1973.
وشمل التحليل العلمي 
الرئتني والكب���د والكلى 
واألسنان واألوعية الدموية 
واأليض وجهاز املناعة لدى 
املشاركني في الدراسة عند 

أعمار 26 و32 و38 عاما.
وباالستعانة ب� 18 معطى 
مختلفا لقي���اس الوضع 

الصحي والشيخوخة، حدد 
الباحثون »عمرا بيولوجيا« 
لكل مش���ارك في الدراسة 
في سن الثامنة والثالثني. 
وعند هذه السن نفسها، كان 
مستوى الشيخوخة لدى 
البعض قريبا لذلك املسجل 
عادة لدى األشخاص دون 
س���ن الثالث���ني، في حني 
مت تس���جيل لدى آخرين 
مس���توى ش���بيه بذل���ك 

املوجود لدى األشخاص 
الذين يناهز عمرهم ستني 

عاما.
التركي���ز  وعب���ر 
عل���ى األش���خاص الذين 
يشيخون بوتيرة أسرع، 
وجد الباحث���ون عالمات 
للش���يخوخة وتراج���ع 
الصحة اعتبارا من س���ن 
26 عام���ا، وه���ي الس���ن 
األصغر التي جمعت فيها 
بيانات للمشاركني في هذه 

الدراسة.
أن  الباحثون  وأوضح 
هؤالء األش���خاص لديهم 
معدل شيخوخة بيولوجية 
يبلغ ثالث سنوات في كل 
عام واح���د، في حني كان 
أكثري���ة املش���اركني في 
الدراسة يش���يخون كما 
هو متوقع بواقع س���نة 
بيولوجية واحدة كل عام 

أو حتى أقل.

عالمات الشيخوخة تظهر بدءاً من أواسط العشرينيات


