
حـــــولالعـالم
السبت

3  اكتوبر 2009

31 لندن � كونا: كش���ف العلماء عن ان األطفال في بريطانيا س���تصل أعمارهم الى 
أكثر من 100 عام. وذكرت الدورية الطبية البريطانية )النس���ت( ان متوسط العمر 
املتوقع ارتفع بأكثر من 30 عاما في الدول الغنية خالل القرن ال� 20 شارحة ان معدل 
العمر زاد بشكل ثابت حيث ارتفع نحو 3 أشهر لكل عام خالل ال� 160 عاما املاضية. 
وأوضحت انه في اليابان خالل عام 2007 كان متوسط توقع العمر لدى النساء عند 
الوالدة يبلغ 86 عاما متجاوزا ما اقره العلماء خالل عام 1980 احلد املتوقع عند 85 
عاما. وقال العلماء »اننا نعيش حياة افضل لفترة اطول ونعيش س���نوات اضافية 

طبعا باالعتماد على اآلخرين أو عدمه«. وأضافوا انه في بداية القرن املاضي أسهمت 
التحس���ينات على االطفال الرضع في منو معدل العمر املتوقع، مش���يرين الى انه 
منذ اخلمسينيات من القرن املاضي اصبح لدى الذين جتاوزت اعمارهم ال� 80 عاما 
القابلية االكبر لتصل أعمارهم الى 90 عاما. وذكر البروفيس���ور كاري كريستنسن 
وزمالؤه من مركز أبحاث الش���يخوخة الدمناركية في جامعة جنوب الدمنارك بعد 
دراس���ة اجتاهات متوسط العمر املتوقع »ان حد العمر سجل ارتفاعا واضحا خالل 

ال� 165 عاما املاضية«، الفتا الى عدم وجود حد لعمر اإلنسان

األطفال في بريطانيا ستصل أعمارهم إلى 100 عام

صحتك
 المضادات الحيوية 

ستصبح غير فعالة
واشنطن ـ يو.بي.آي: 
أظهرت نتائج بحث جديد أن 
البنسلني يتجه ألن يصبح 
غير فعال، وحذر القائمون 
عليه من أن مقاومة املضادات 
احليوية قد تؤدي إلى »أزمة 
صحة كبيرة« في حال لم 
تعمل احلكومات على تعزيز 

البحث عن أدوية جديدة.
ــبكة »سي. ونقلت ش

ان.ان« األميركية عن تقرير 
أعدته مدرسة لندن للعلوم 
ــية  االقتصادية والسياس
ــادات  )ال.اس.اي( أن املض
ــلني لطاملا  احليوية كالبنس
ــاح للتخفيف  ــت املفت كان
من األمراض املعدية خالل 
الستني سنة املاضية غير أن 
اجلراثيم باتت أكثر مقاومة 
لألدوية املوجودة، وبالتالي 
ــن املضادات  فإن كثيرا م
احليوية باتت غير فعالة في 
ــة األمراض املعتادة  مجابه
أدوية  البحث عن  وفقدان 
جديدة يعني أن هنالك نقصا 

هائال في البدائل.
ــتاذ السياسة  ودعا أس
ــي جامعة »ال. الصحية ف

اس.اي« الياس موسيالوس 
الذي قاد البحث احلكومات 
ــر من أجل  لبذل جهد أكب

إيجاد حل للمشكلة.
ــلني  البنس إن  ــال  وق
ــال في بعض  يصبح مهم
ــة وكذلك في  الدول النامي
فرنسا واسبانيا ورومانيا 
وذلك بسبب كثرة وصفه 
من قبل االطباء والصيادلة، 
وأضاف »ان مشكلة مقاومة 
املضادات احليوية هي ذات 
أهمية أكبر بكثير من الوضع 
املتعلق بإنفلونزا اخلنازير 

وهي ستصبح أسوأ«.

أنقذ رجاًل وابنه من الحريق وطلب يد حبيبته على الهواء 

»مهرّج ملياردير« في محطة الفضاء الدولية

نيويورك � يو.بي.آي: استغل رجل من نيويورك 
فرصة استضافته في برنامج »صباح اخلير أميركا« 
التلفزيوني لتهنئته على إنقاذ رجل وطفل من حريق 
كي يتق����دم بطلب يد حبيبته لل����زواج على الهواء 
مباشرة. وحل هوريا كريتان )33 سنة( ضيفا على 
البرنامج الصباحي على شبكة »آي بي سي« األميركية 
أمس االول اخلميس كي يروي للمش����اهدين كيف 
حمل السلم من متجر يعمل فيه ببرونكس إلى مبنى 
يحترق وتسلقه باجتاه النيران امللتهبة ثم أنقذ رجال 

كان يجد صعوبة في تسلق إحدى النوافذ مع ابنه 
4)سنوات( الذي كان فاقدا الوعي.

وخصص الرجل الفقرة األخيرة من استضافته 
كي يطلب يد حبيبته »ديزيري« للزواج واعدا إياها 

بأنها لن تعيش أي حلظة من امللل في حياتها.
ووافقت الشابة )24 سنة( على طلب الزواج.

وقال كريت����ان ان الصبي ال����ذي أنقذه نقل إلى 
املستشفى ما أن وصل االطفائيون إلى املكان ويتوقع 

أن يتعافى بالكامل.

امللياردير الليبيرتيه بأنف املهرج

امرأة حتمل ابنها أثناء عبورها شارع غمرته مياه الفيضانات شرقي مانيال           )ا.ف.ب(

هوريا حلظة انقاذه للطفل من احلريق هوريا كريتان

من 14 مدينة ح����ول العالم للفت 
االنتباه إلى أهمية احلصول على 

مياه نظيفة على كوكب االرض.
ودفع الليبرتي����ه أكثر من 35 
مليون دوالر ليكون سابع سائح 
في الفضاء والتقطت له الكاميرات 
ص����ورا قبل االقالع واضعا االنف 
االحمر الذي مييز مهرجي السيرك. 
وتبلغ ثروة الليبيرتيه البالغ من 
العمر 50 عام����ا 2.5 مليار دوالر 
جناها بعدما حول شغفه بااللعاب 
البهلوانية وألعاب الس����يرك إلى 

امبراطورية عاملية للترفيه.
وأف����اد موقع مؤسس����ة »وان 
دروب« التي أسس����ها الليبيرتيه 
بأنه سيقدم »حدثا فنيا لالحتفال 
باملياه« في التاس����ع من الش����هر 
اجلاري وينقله املوقع على الهواء 

مباشرة.

وس����يظهر الليبرتيه الالعب 
الس����ابق في الس����يرك ومؤسس 
فرقة »سيرك دو سوالي« ومقرها 
مونتريال في بث من الفضاء في 
التاسع من الشهر اجلاري مبشاركات 

كوروليوف � رويترز: وصل 
امس اجلمعة امللياردير الكندي 
ومؤس����س فرقة »س����يرك دو 
س����والي« جاي الليبيرتيه إلى 
محطة الفضاء الدولية على منت 
املركبة الروسية سويوز ووصف 

بأنه أول مهرج في الفضاء.
وتقل املركبة س����ويوز)تي 
إم إي����ه – 16( أيضا رائد فضاء 
روسيا وآخر أميركيا والتحمت 
بنج����اح باحملطة الت����ي تكلف 
الدوالرات بعد  بناؤها مليارات 
يومني م����ن انطالقها من قاعدة 
بايكونور الطالق الصواريخ في 
قازاخستان. وقال مسؤول روسي 
في مهمة حتكم ببلدة كوروليوف 
القريبة من موسكو «مت االتصال« 
مما دفع أقارب االشخاص على منت 

مركبة الفضاء للتصفيق.

 فيضانات الفلبين تقتل
 300 شخص وتحذيرات
من اقتراب إعصار »بارما«

مانيال � يو.بي.آي: حذرت السلطات الفلبينية 
ماليين الس���كان الذين يقطنون في المناطق 
القريبة من الس���واحل ف���ي 3 مقاطعات من 
اقتراب اعصار »بارم���ا« المعروف في البالد 
باسم »بيبينغ« الذي من المتوقع وصوله نهاية 
االس���بوع، والذي تبلغ سرعته 195 كيلومترا 

في الساعة.
وتعتقد السلطات الفلبينية ان مئات اآلالف 
من السكان سيتضررون بفعل اإلعصار علما 
بانه لم تمض ايام على الفيضانات التي شهدتها 

البالد وأودت بحياة نحو 300 شخص.

أدونيس باراك أوباما

لضغوط لتعود الى مفهوم تقليدي 
اكثر للسالم«.

وحتى املهلة النهائية في االول 
من فبراير التي حددت إلرس����ال 
الترش����يحات، اقترحت اس����ماء 
الرئيس����ني االميركي باراك اوباما 
والفرنس����ي نيكوال س����اركوزي 
وحتى الرهينة السابقة الفرنسية 

الكولومبية انغريد بيتناكور.

وكان����ت اللجنة وس����عت في 
السنوات املاضية مجال خياراتها 
لتمنح اجلائزة مرشحني في مجاالت 
غير تقليدية مثل البيئة او مكافحة 
ظاهرة االحتباس احلراري. واعتبر 
مدي����ر املعهد النرويجي للعالقات 
الدولية يان ايغالند املنسق السابق 
لعمليات االغاثة الطارئة لدى االمم 
املتحدة ان »جلنة نوبل تتعرض 

وهن����اك مرش����ح آخ����ر هو 
الطبيب دينيس موكويج مؤسس 
مستشفى بانزي في جنوب كيفو 
الذي يس����تقبل النساء ضحايا 
العنف اجلنسي في هذا االقليم 
الواقع ف����ي جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية. وبالنسبة جلائزة 
اآلداب فق����د اعلن����ت االكادميية 
السويدية انها ستعلن في الثامن 
من الشهر اجلاري ومتنح جائزة 
نوبل لآلداب عادة يوم خميس 
خالل موس����م جوائز نوبل لكن 
األكادميية السويدية التي متنحها 
ال تعلن موعدها اال في آخر حلظة 
خالفا ملواعيد اجلوائز االخرى 
التي تعرف قبل اسابيع. وهذه 
السنة فإن االكادميية السويدية 
في س����توكهولم ميكن ان متنح 
جائزة اآلداب للمرة االولى منذ 
العام 1996 لشاعر كما علم لدى 
بع����ض االوس����اط االدبية مثل 
السويدي توماس ترانسترومر 
او السوري ادونيس او الكوري 

اجلنوبي كو اون.

س����توكهولم � ا.ف.پ: ينطلق 
موسم جوائز نوبل بعد غد االثنني 
مع اع����الن الفائ����ز بجائزة الطب 
وينتهي في 12 اجلاري بينما تبدو 
املنافس����ة قوية جدا على جائزة 
التي يلقى  نوبل للسالم.واللجان 
على عاتقها اختيار الفائزين حتيط 
بالسرية اسماء املرشحني الى حني 
اعالن اجلوائز. وكما يحصل في كل 

سنة تبدأ التكهنات حولهم.
وقبل ايام من اعالن جائزة نوبل 
للسالم في اوسلو في التاسع من 
الشهر اجلاري، اعلنت جلنة نوبل 
انه����ا لم حتس����م خيارها بعد بني 
املرشحني ال� 205 املتنافسني فيما 
يشكل رقما قياس����يا هذه السنة. 
وقال غير لونستاد سكرتير جلنة 
نوبل التي يجتمع اعضاؤها اخلمسة 
مرتني في األيام التي تسبق اعالن 
اجلوائز حلسم االمر، »هناك الكثير 
من املرش����حني املناس����بني«. لكن 
اخلبراء يجمع����ون على االعتقاد 
بان اللجنة ستختار على االرجح 

مرشحا »تقليديا«.

أوباما وأدونيس على قوائم ترشيح نوبل لـ »السالم« و»اآلداب«


