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עדכנ עובדות חשף האדם של חדש דמוגראפי מחקר

: 1980 בשלהי העולם אוכלוסיית על יות

ביני־אדם. מיליארד 4.5 בעולם חיים כיום +

:הילודה שיעור #
 :הגדולים שלושת

תושבים לאלף 51.4 :ניז׳ר
51.1 מאלאווי: עד הבאות, השנים 130ב־ תימשך העלייה מגמת +

״ ״ . בני־ מיליארד 10.5כ־ ותמנה תתייצב העולם שאוכלוסיית 50.8 קניה. .אךם

ואלדהיים קורט מזכ״ל־האו״ם
צרות עושי מיליארד 4.5

ר

 בארצות חיים העולם מאוכלוסיית רבעים שלושה *
 שיעורם יגיע 2000 שנת עד התת־מפותחות. העניות•,

כדור־הארץ. תושבי מכלל אחוזים 80ל־

 בני־אדם, מיליון 486 כיום חיים אפריקה ביבשת *
מיליון. 833ל־ מיספרם יגיע 2000 בשנת

 עד מיליון, 336 עתה חיים הלאטיגית באמריקה +
מיליון. 562ל־ מיספרם יגיע 2000 שנת

אפריקאיות. הן המדינות שלוש

 :הקטנים שלושת
 תושבים לאלף 9.8 :מערב־גרמניה

 11.5 שווייץ:
11.8 :שבדיה
אירופיות. הן המדינות שלוש

קניו 0711*

הנמוך, שיעור־הילודה בעלות הארצות שתשע יצויין
ממערב־אירופה. כולן הן

 1000 לכל נולדים 15 עם יפאן, נמצאת 10ה־ במקום
תושבים.

תושבים. לאלף 29.4 הוא העולמי הממוצע

פצצה :עיראק
בני־אדם, מיליון 2,608 כיום חיים אסיה ביבשת *

מיליון. (!)3,564ל־ מיספרם יגיע 2000 שנת עד

מיליון, 23 כיום חיים ובניו־זילנד באוסטרליה י*
מיליון. 30ל־ מיספרם יגיע 2000 שנת עד

בני־אדם. מיליון 254 כיום חיים אמריקה בצפון *
מיליון. 286 ימנו 2000 שנת עד

 עד בני־אדם. מיליון 486 כיום חיים באירופה י*
בלבד. מיליון 511ל־ מיספרם יגיע 2000 שנת

 כעולם כיותר המאוכלסות הארצות עשר •
:15181 כמחצית

בני־אדם מיליון 985 — העממית סין
מיליון 688,6 — הודו
מיליון 268 — ברית׳המועצות
מיליון 229.8 — ארצות־הברית
מיליון 148.8 — אינדונסיה
מיליון 121.4 — בראזיל
מדליון 117.8 — יפאן
•מיליון 92.8 — בנגלאדש
מיליון 88.9 — פקיסתאן
בני־אדם מיליון 79.7 — ניגריה

הגדולים העירוניים המרכזים חמשת •
בני-אדם מיליון 20.4 — רבתי ניו־יורק
מיליון 20 — יוקוהומה — טוקיו
מיליון 15 — מכסיקדסיטי
מיליון 13.5 — סאן־פאולו
בני-אדם מיליון 13.4 — שאנחאי

מלך של
 על מדווח אקונומיסט, רב־היוקרה, הבריטי השבועון

 חוסיין, סאדאם עיראק, נשיא של קדחתניים מאמצים
היל ידי על שהושמד הגרעיני הכור את מחדש לבנות
הישראלי. ד,אוויר
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 ),2290 הזה (העולם קאמבודיה ועידת כישלון חרף

 האדם של הכללית שהעצרת הסינים משוכנעים
 פוט, פול של מעמדו המשך את בנובמבר תאשר

קאמבזדיה. של החוקי כנציג דוד, חמר מרצחי ראש
 לנקוט אמנם, קיווה, דרום־אסיה מדינות אירגון

 אותה לשכנע כדי ויאט־נאם, כלפי פייסני יותר בקו
 לא סין של הנוקשה עמדתה אך מקאמבודיה. לסגת

 ששגריר מדווחת, המערבית העתונות פשרה. איפשרה
 ,43 בן קימברידג/ חניך קו, טומי באדם, סינגאפור

 הנדהמים לכתבים מד. החמר בזכות נלהב נאום נשא
ה מהמדינאי הזו הגישה את למד שהוא קו, הסביר

 חוליו, מיטת על מאקיאוולי. ניקולו הידוע, פלורנטיני
 ממנו וביקש הגווע למאקיאוולי הכומר פנה קו, סיפר

 המשחית. השטן את לגנות ובעיקר, בתשובה, לחזור
 מאקי־ לו ענה ,״אדיבים לעשות הזמן לא זה ״עכשיו
אוולי.

:תוחלת־חיים •
 שנים 77.4 נשים: שנים; 72.7 גברים: יפאן:

 שנים 77.9 : נשים ;שנים 72.3 :גברים :שבדיה
 שנים 77 נשים: שנים! 70.1 גברים: קנדה:

 גברים: — אחרון) (מקום אתיופיה השוואה: ולשם
שנים. 40.6 נשים: שנים; 37.5

 בעולם כאלה לצרכים המסורתי מהמקור יגיע הכסף
 בהגשת החודש עסוק היה חאלד, סעודיה, מלך הערבי.

 חזר הוא זאת עם ולאש״ף. לבנון לממשלת סיוע־חירום
 הדרושות ההוצאות כל את לממן הבטחתו, על שוב

אוסיראק. של מחדש לבנייתו

 לאמוד קשה דולר. מיליון 250 עלה המקורי הכור
 חסוי. מידע זהו לאוסיראק. שנגרם הנזק מידת את

 להשקיע חאלד יצטרך מעד, לה הצרפתי היומון לדברי
 הציוד, מחירי עליית בשל דולר, מיליון 300 לפחות
המתוחכם. והמיכשור הבנייה חומרי

 והחשדנות אי־האמון למתת ערכית. סולידאריות
 ביחסי ממשית התקרבות האחרונות בשנים חלה ההדדית,

 מסבסדת באיראן, הקרבות תחילת מאז סעודיה. — עיראק
 ■שיתוף גם קיים המילחמה. מהוצאות גדול חלק סעודיה
 המחנה על נמנות המדינות שתי באופ״ק. הדוק פעולה
 יחסית, נמוכה מחירים רמת על לשמור השואף המתון,

 ובכך והצפון־אמריקאית, האירופית בכלכלה לפגוע לא כדי
במערב. שלהן ההשקעות ערך על לשמור

 על ללחוץ כדי חאלד במלך י השתמשו העיראקים
 את לחדש מיטראן, פרנסואה צרפת, נשיא של ממשלתו
לעיראק. האוראניום מישלוחי

חוסיין סאדאם נשיא־עיראק
פרימיטיבית פצצה

 קלוד החדש, שר־החוץ של התקיפה הצהרתו מאז
 ראש סגן ועיראק. צרפת בין רבה התקרבות חלה שיסון.

 מצויינים קשרים לו שיש עזיז, טאריק עיראק; ממשלת
 צרפת, של והביטחון החוץ במישרדי הבכירה הפקידות עם

 להיחתם עשוייה צרפת עם שעיסקה סבור הוא אופטימי.
 כדרכו, נשאר חוסיין, סאדאם עיראק, נשיא בקרוב.

 ולא חדשים, כורים חמישה לבניית חותר הוא שאפתני.
 לא הכלכליים הקשרים בניתוק צרפת על לאיים היסס

 סולידאריות ערביות מדינות עם גם אלא עיראק, עם רק
■ כוויית. גם ואולי סעודיה, :קרי עימד״

 הישראלי הנגדי, הלחץ את למתן מבקשים הצרפתים
 נשק פיתוח נגד ערבויות על שיקפידו ומצהירים בעיקר,
 אוראניום שיגור על החליטו הם שעה לפי עיראקי. גרעיני

 אטומית. פצצה ליצור דיו מעושר שאיננו קאדאמל, מסוג
קילו תריסר עיראק בידי יש האקונומיסט, סופר לדברי
 ניתן קילוגרמים בעשרה מעושר. אוראניום של גרמים
יחסית. פרימיטיבית, פצצה לבנות

 אינם עצמם שהסעודים סבורים, מערביים מקורות
 מונטה־ רדיו פרשן עיראקית. גרעינית בפצצה מעוניינים

 של מטורף מצעד חוששים שהערבים גרם, אף קרלו
 ומיתקני־ תעשייה ריכוזי של להפצצודמנע עד בגין, מנחם

 לספקנות ער חוסיין סאדאם ועיראקיים. סעודיים נפט
צרפ רק לא אחרים, מקורות מחפש והוא הסעודית,

 ברזיל בעיקר מוזכרות שעה לפי לאוראניום. תיים,
 בחיזורים הבחינו אמריקאיים פרשנים אבל ופורטוגאל,

 מעצמת להפוך העשויה מכסיקו, כלפי גם עיראקים
הנוכחי. העשור באמצע חשובה אוראניום
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ברעם חיים


