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{ الـقـاهرة  –وكـاالت - أعـلنت
ـصريـة  اكتـشاف وزارة اآلثار ا
مقبـرة كاهن التـطهيـر من عصر
األسـرة اخلــامـسـة الـفـرعـونـيـة
في مـــنــطـــقــة ســـقــارة األثـــريــة
ــصــريــة جــنــوب الــعـــاصــمــة ا

القاهرة.
وأكـد األمــ الــعــام لــلــمـجــلس
األعـلى لــآلثـار ورئـيس الـبـعـثـة
ـقـبـرة األثـريــة الـتي اكـتـشـفت ا
مــصــطــفى وزيــري  الــوصـول
إلـى مـــــقـــــبـــــرة واح تى كـــــاهن
ـلك نـفر اير التـطهـير في عـهد ا
كا رع من األسرة اخلـامسة في

اضي. تموز ا
وقال وزير اآلثار خالد العناني
في مـؤتـمـر صحـفي من مـنـطـقة

االكتشاف وفقا لـتقرير للبي بي
قـبرة في حالـة جيدة سي (إن ا
وجدرانهـا زينت بنقـوش ملونة
غاية في اجلمال تصور صاحب
قبرة وأمه وعائلته باإلضافة ا
إلى وجود العـديد من النـيشات
(خـــزائـن عــرض) الـــتـي حتــوى
ـقبرة تمـاثيل كـبيـرة لصـاحب ا

وعائلته).
وأكـــد الـــوزيـــر (أن احلـــكـــومـــة
خــصـــصت مــلـــيــار وثالثـــمــئــة
مـليـون جنـيـة لتـرميم  8مواقع
ـــتـــحف أثـــريــــة من بـــيـــنـــهـــا ا
ــعــبـد الـيــونــاني الــرومـاني وا
الـيـهـودي باإلسـكـنـدريـة واآلثار
اإلسالمـــيـــة بـــرشـــيـــد وقـــصـــر
الـــبـــارون بـــالـــقــاهـــرة). ونـــفى
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{ بـــانـــكـــوك  –وكـــاالت - اثـــار
فيديو نشرته ملـكة جمال أمريكا
وهي تـسـخـر من قـدرة زمـيالتـها
في مسـابـقة مـلكـة جـمال الـكون
على الـتحـدث بالـلغـة اإلنكـليـزية
ضــجــة عــلـى وســائل الــتــواصل
االجـتـمـاعي. ونـشـرت سـارة روز
ســـامــرز الــفــيــديـــو عــلى مــوقع

r UF « d³Ž UN²³ ½ lł«d²ð ¡U M « WÐuBš
وروث من جيـل سابق بات في ا
تناقص وأن جيل األلفية يعيش

ن سبقه. وضعاً مالياً أسوأ 
ومـع ذلك لـم يـــــكـن هـــــذا األمـــــر
غريبا فنحن نـعرف منذ سنوات
ــالـيـة الـتـي شـهـدهـا أن األزمـة ا
العالم عام  2008قد أثرت بشكل
كبير على جـيل األلفية إذ تخرج
الـكــثـيـر مــنـهم لـيــجـدوا أمـامـهم
يـاً مضطرباً وغارقاً اقتصاداً عا
ـــشـــاكـل. ومــاتـــزال بـــعض في ا
الـــبــــلـــدان جتــــد صـــعــــوبـــة في

أنسـتـغرام قـبيل إجـراء مـسابـقة
اخـتيـار مـلـكـة جمـال الـكـون هذا
الـعـام الـتي تـقـام في الـعـاصـمة
التايالندية بانكوك.واشار تقرير
لـلبي بـي سي ان (سـارة سارعت
بــاالعـــتــذار من اجلــمــهــور بــعــد
تــلــقــيــهــا تـــعــلــيــقــات غــاضــبــة
ــتـســابــقـات لــســخــريـتــهــا من ا

الالتـي ال تـتــحــدثـن اإلنــكــيــزيـة
عـــلى الـــرغم من حـــصــولـه عــلى
إعــــــجــــــاب أكــــــثــــــر من 46000
مرة.وفـي الفـيـديو سـخـرت ملـكة
جـمــال أمـريـكــا من مـلــكـة جـمـال
فيتنام هو ه نيا) وقالت(إنها
لـطـيـفة لـلـغـايـة وتـتظـاهـر بـأنـها
تـــعــــرف الـــكـــثــــيـــر من الــــلـــغـــة

الـــتــعـــافي من آثـــار هــذه األزمــة
حــتى الــيـوم فــالــنـمــو الــبـطيء
عيشة لألجور وارتفاع تكاليف ا
وعــدم تـوفــر مـدخــرات الـتــقـاعـد
يــعـني أن جــيل األلــفـيــة ســيـظل
يعاني من صـعوبات مـالية حتى
يصل إلى سن التقاعد إذا كانت
احلـيـاة ستـسـمح لـهم بـالـتـقـاعد

عن العمل من األساس!
ـنــتـدى االقـتـصـادي وقـد تــنـبـأ ا
ي أنه بـحـلـول عام - 2050 العـا
عــنـدمـا يــكـون جــيل األلـفــيـة في
أسواق التقاعد الثـمانية الكبرى
قــد بـدأ فـي الـتــقـاعــد - ســيـصل
العجـز في ادخارات التـقاعد إلى
427 تــريــلــيــون دوالر وهــو مــا
يساوي ستة أضـعاف العجز في
67 عـــــــام 2015 والـــــــذي بــــــــلغ 

تريليون دوالر.
وعلى عكس جـيل األلفية يـعتبر
ـية هو جيل ما بـعد احلـرب العا
اجلـيل األكـثـر ثـراءً في الـتـاريخ

وسـيـبقـى كذلـك حتـى عام 2030
تـقـريـبــاً.وطـبـقـاً لـتـقـريـر انـتـقـال
الـثــروة الـصـادر عـن بـنك رويـال
بـنك أوف كنـدا عـنـدمـا يـنقل من
يـــنـــتـــمــــون لـــهـــذه اجملـــمـــوعـــة
ــالــيــة إلى أعــضـاء أرصــدتــهم ا
أصــغــر ســنــاً في الــعــائــلــة فــإن
احملـلــلـ يـتـوقــعـون أن يـتـركـوا

وفي اعـتـذارهــا الـذي حـاز عـلى
إعــجـاب 24 ألف شــخص قـالت
ســـارة (إنـــهـــا لـم تـــقـــصـــد أبــدا

اإلساءة ألي شخص آخر).
ــتـســابـقـات وبـعــد ذلك أجـرت ا
الـثالث من كــمـبـوديـا والـواليـات
تحـدة وفيتـنام نقـاشا حول ما ا

قيل على أنستغرام.

لغتهـا أيضا).قـالت سارة سامرز
هل تـسـتـطــيع أن تـتـخـيل? قـالت
فــرانــشـــيــســكـــا (مــلــكـــة جــمــال
أســتــرالــيــا) إن ذلك ســيــعــزلــهـا
(مـلــكـة جـمـال كـمــبـوديـا) كـثـيـرا
وقــلت نـعم وســيـثـيــر ارتـبــاكـهـا
طــوال الــوقت مــيس كــمــبــوديـا

سكينة.  ا

اإلنكليزية ثم تـسألها سؤاال بعد
إجـراء مـحـادثـة كـامـلـة فال تـرد 

بل تهز رأسها وتبتسم).
وسـخـرت أيضـا من مـلـكـة جـمال
كــــمــــبـــــوديــــا ريــــرن ســــيــــرات
وأضـافت(مـلـكـة جـمـال كـمـبـوديا
هـنـا ال تـتــحـدث اإلنـكـلـيـزيـة وال
يــوجــد شــخص واحــد يــتــحـدث

ـهم أيـضا وأضـافت سـارة: من ا
أن نــتــــذكــر أن مــسـابــقــة مـلــكـة
جمال الكون كانت فرصة للنساء
حــول الـــعـــالم لـــلـــتـــعــرف عـــلى
الـثـقـافـات واخلـبـرات احلـيـاتـيـة

األخرى.
وجاءت ردود الفـعل سريعـة عبر

وسائل التواصل االجتماعي.
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العناني (ما وصفها باإلشاعات
الـتي تـنـاقـلـتـهـا وكـاالت األنـباء
والــصــحـف حــول تــخـــصــيص
مـلـيـار وثالثـمـئـة مـلـيـون جـنـيه
مصـري لترمـيم اآلثار الـيهوديه

ــصــر ولــكـن احلــقــيــقه أن 
ـبــلغ لـتـرمـيم تــخـصـيص هـذا ا
ثـمـانـي مـواقع أثـريـة).و حـضـر
مراسم اإلعالن عن الكشف عدد
من الــسـفـراء والـدبــلـومـاسـيـ
األجـــانـب ورؤوســـاء مــــعـــاهـــد
ـــجــلس أجــنـــبــيـــة وأعــضــاء 
الــنــواب. وقـال رئــيس الــبـعــثـة
ـصرية (إنـهم توصلوا األثرية ا
ـقـبـرة أثـنـاء إلى واجـهـة هـذه ا
أعـمـال احلــفـر األثـري في شـهـر
ـاضي وكـان تـشــرين الـثــاني ا
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ـسلمـون معهم ? أهي ما هي هـذه الشعـلة الـتي حملـها ا
ان ? أم شعلة تقوى ? أم شعلة اخالص? شعلة ا

أم هي نسيج من ذلك كله ?
أم تــراهـا هي ذلك الـنـور الــذي يـسـتـضــاء به وقـد حـمـله

رسول الله ب يديه ومن خلفه وهو ب ظهرانيهم?
ان أثـر الوحي مـا زال يالمس قـلـوبهم الـطـرية حـتى بـعد
انـتــقــال الـنــبي الى الــرفــيق األعــلى أجل مــا زال رجـعه
وصـداه يــرن في أسـمـاعـهم كـأنـه مـا زال حـاضـرا يـتـلـو

عجزات لتهز أعماقهم. عليهم تلك اآليات ا
عجـبا لـهذه الـشعـلة كـيف ال تنـطفيء وهي تـمضي مـعهم

أينما حلوا وأينما رحلوا ?
ها هم تخشع قلـوبهم وتل جلودهم لـذكر الله ويضعون
ـالقــاة عــدوهم في ســبــيل الــله أرواحــهم عــلى أيــديــهم 
ـشــركـ اجلـهـاد الـذي يــرضى الـله عـنه ال يــجـاهـدون ا
يفـتر حمـاسهم وال يتـرددون عن فعل اخلـيرات يرون في
ـال هو سـكـ غـايـة عـظـمى ذلك أن ا ـلـهـوف وا اغـاثـة ا

حق للسائل واحملروم 
وكيف يكون لهم الشبع وغيرهم جائعون ?

ـانهم انهم يـدركون مـا هم فاعـلون وقـد أقسـموا جـهد ا
ؤمن أعزة عـلى الكافرين .. انها أن يكونوا أذلة عـلى ا
تـواضـعة الـتي لـها من احلـكمـة مـا فيه اخلـير الـنفـوس ا

كله .
ولـقــد كــان طـريق اجلــهــاد أحـلـى الـصــور وأروعــهـا في
حياتهم تركوا األهل والوطن حامـل معهم عبق الرسالة
الى األقطار النائية في قـر وقيظ يصارعون عدوا شرسا
كثيف العـدد وهم قلة فيقتـحمون عليـهم مراكز قوتهم بال
خوف وال تـردد لينـالوا النـصر وقـد تكون مـعه شهادة ..
الشهادة الـتي يفتحـون صدورهم لها لـينالوا بـعدها جنة

عرضها السموات واألرض .
في تـلـك الـديـار الـبـعـيـدة تتـراءى الـشـعـلـة وهـاجـة تـرسم
ـان لــتـنـال تـلـك الـشـعـوب ــسـاواة واال طــريق الـعـدل وا

كرامتها وعزتها بعد ذل وقهر طويل .
يـا لــهـا من مــفـارقــة .. االسالم يـدخـل الـقــلـوب ســريـعـا

والكفر يتالشى مذعورا . 
انـهــا الـشـعــلـة الــتي جـاء بــهـا الــقـدر دون غــيـره .. قـدر
الرسـالة اخلـالدة الـتي أضاءهـا رسول الله بـذلك الوحي

الهابط من عنان السماء .
ولـقـد كـان القـرن الـهـجري األول مـشـحـونـا بتـلك الـطـاقة
ــا بـعـثــته الـشـعــلـة من اشـارات اجلـبـارة الــتي تـولـدت 
ناطـقة لـيكـون فتـحا وحتـريرا ألقـطار ظـلت تعـيش الظالم

قرونا طويلة انه العطاء ومعه اخلير .
غـير أن الـقـرون التي أعـقـبت ذلك انـطفـأت فـيهـا الـشعـلة
ألسباب مـتعددة أولـها أننا اسـتسلمـنا للـضعف والهوان
وآثرنا الراحة على الـعمل ليضيع وقـتنا على غير جدوى
في الــوقت الـــذي وقف فــيه عــدونـــا يــتــرصــد أخــطــاءنــا
ـتـرددة ويــحـسب خـطـواتــنـا الـهـزيــلـة ا
ليـنقض عـليـنا األنـقضـاضة التي ال

رحمة فيها 
وهكذا آلت الشعلة الى ظالم .

{ لــــنـــدن - وكــــاالت - كــــشـــفت
ـالـكـة البـريـطـانـية عن الـعـائلـة ا
ـــيالد لــلـــعــام بــطـــاقــات عـــيــد ا

احلالي حيث اختار األمير وليام
صــورة عــائــلـيــة تــغـلـب عـلــيــهـا
الـسـكـيـنة بـيـنـمـا اخـتـار شـقـيقه

األصـغــر هـاري صـورة الــتـقـطت
مثـلة األمريكية ليلة زواجه من ا

ميجان ماركل.

كـما كـشف األمـيـر تشـارلـز الذي
يحـتفل في الـعام احلـالي بذكرى
مــولــده الــســبــعــ عن بــطــاقــة
عايدة اخلـاصة به وتظهره مع ا
زوجــته كـــامــيال جــالــســ عــلى
مـقـعــد في حـديـقـة مــنـزلـهـمـا في

لندن.
وانــتـشــرت شـائــعــات في بـعض
الـصحف الـشـعـبيـة الـبـريطـانـية
اضية عن في األسابيع القليلة ا
توتـر العـالقات بـ وليـام وكيت
وهـــاري ومــيــجـــان لــكن جـــمــيع
الـكة سـيقـضون أفراد الـعائـلـة ا
ـيالد سويـا وفقـا لـلتـقلـيد عيـد ا
ــعــتــاد في ضــيــعــة الــســـنــوي ا
ـــلـــكــة ســانـــدريـــنــجـــام مـــقــر ا

إليزابيث في شرق إنكلترا.

وتـظــهـر الـصــورة اخلالبـة وهي
غــيـــر مــلــونــة هــاري ومــيــجــان
اللذين ينتظران مولودهما األول
في الربيع وهما يشاهدن ألعابا
نـارية فـي حفل االسـتـقـبـال الذي
أعـــقـب زواجـــهــــمـــا فـي قـــلــــعـــة
ونـــــــــــــــدســـــــــــــــور فـي أيـــــــــــــــار
ـاضي.واخــتـار ولـيــام الـثـاني ا
في ترتيب والية عرش بريطانيا
صــورة يــغــلب عــلــيــهــا الــطــابع
عـايدة التـقلـيـدي أكثـر لبـطاقـة ا
اخلـاصــة به. ويـظـهــر ولـيـام في
الـــــصــــــورة مـع زوجــــــته كــــــيت
وأطــفـالــهــمـا الــثالثــة جـورج (5
أعــوام) وتــشــارلــوت ( 3أعـوام)
ولـويـس الـرضـيع مــبـتــسـمـا في

منزلهم الريفي.
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{ لـــــنــــــدن- وكـــــاالت - كــــــشف
بـاحثـون تـراجع نـسـبـة االجناب
بـ الـنسـاء عـبـر الـعـالم.وبـينت
الــدراســة أن نـصـف دول الـعــالم
ـوالـيـد تـواجه نـقــصـا في عـدد ا
بـسبب تـراجع نـسـبة اخلـصـوبة
ب الـنـسـاء. ووصف البـاحـثون
الــنـتــائج هـذه بــأنـهــا مـفــاجـئـة.
وستـكـون لهـذه الظـاهـرة تبـعات
اجتـماعيـة حال اسـتمـرت بحيث
سـيـكــون عـدد األجـداد واجلـدات

أكـبـر من عـدد األحـفـاد.وفحـصت
الدراسـة الـتي نـشرت في مـجـلة
ـوالـيـد في النـسـيت تـوجـهـات ا
كل دولـة مـنــذ اخلـمـسـيـنـات إلى
2017. في اخلـــمــســيـــنــات كــان
7 أطـفال. ـرأة تـنـجب مـعدل 4 ا
ووصلت نـسبـة اخلصـوبة الـعام
ـــــاضـي إلى  4?2طــــــفل لــــــكل ا
امـرأة.ولــكن هـذه األرقــام تـخـفي
الـفــوارق الـكـبـيـرة بــ مـخـتـلف
الــدول. فــخـصــوبــة الــنــسـاء في

ـقبـرة مغـلقـا بجدار من مدخل ا
ا تـطلب الكـثير الطوب الـل 
من الـعمل و الـوقت.وبـعـد إزالة
الرد (مخـلفات احلـفر) ظهرت
نقوش غـائرة فيهـا ثالثة أسطر
من الكتابة الهيروغليفية حتمل
ـقـبرة أسـماء وألـقـاب صاحب ا
واح تى ومن ألــــقـــــابه (كــــاهن
لكي و مفتش القصر التطهير ا
لك نفر اإللهي و مفـتش معبـد ا
ـركب ايـر كـا رع و مــفـتش في ا
ـقـبـرة أيـضا ـقـدس). ضـمت ا ا
ـــشــاهــد مـن حــفــلــة تـــوثــيــقــا 
مـوسـيـقـيـة وصــنـاعـة الـنـبـيـذ
وصـــنــاعـــة الــفـــخــار وتـــقــد
الـــقـــرابـــ ومـــنـــاظـــر إبـــحــار
ــــراكـب وصــــنــــاعــــة األثــــاث ا

اجلــنــائــزي وصــيــد الــطــيـور
وصـنـاعـة الـتـمـاثـيل بـاإلضـافة
إلـى نــــصــــوص من الــــســــيــــرة

قبرة). الذاتية لصاحب ا
وجتـدر اإلشـاره إلى أن الـبـعـثة
ـوقع األثــريـة بـدأت أعـمــالـهـا 
حــفـــائــر جــبــانـــة احلــيــوانــات
ـــقــدســـة (الــبـــوبــاســـطــيــون) ا
بـــســـقــارة فـي شــهـــر نـــيـــســان
ــاضي وجنــحت فـي الـكــشف ا
عن  7مقابر صخرية منها ثالث
مــقـــابــر من الـــدولــة احلـــديــثــة
بـاإلضـافة إلى أربـعـة مـقـابر من
ـة وأهمهم مـقبرة الدولـة القد
خــوفــو أم حــات والــذي يـحــمل
ـــشــرف عــلى ألــقـــاب أهــمــهــا ا
لكى. لكية بالقصر ا نشآت ا ا
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صحفيون في
نطقة جولة 
االكتشاف
االثاري اجلديد

وليام الثاني
يختار يختار
صورة يغلب
عليها الطابع
التقليدي

{ لــوس اجنــلــوس  –وكـاالت -
حــلّـت عــارضــة األزيـــاء وجنــمــة
ية كـيندال تلـفزيون الـواقع العـا
ـرتبة األولـى بحسب جيـنر في ا
قـائــمـة مـجـلـة فــوربس لـعـارضـة
األزيــــاء األعــــلـى األجــــراً لــــعـــام
 2018 حــــيـث وصــــلت قــــيــــمـــة
أربــاحــهــا خالل هــذا الــعــام إلى
 22.5 مـــلــيـــون دوالر أمـــريــكي.
ـــرتــبـــة الــثـــانــيــة وجـــاءت في ا
عارضـة األزياء األمـريـكيـة كارلي
كــــلـــوس مع أربــــاحٍ قُـــدّرت بـ13
رتبة مليون دوالر أميركي أما ا
الــثـــالـــثـــة فــكـــانت مـن نــصـــيب
العـارضة كريـسي تايـغن بأرباحٍ

قـــيــمـــتــهــا 11.5 مــلـــيــون دوالر
أمـــريـــكـي كـــمـــا كــــانت أيـــضـــاً
الـعــارضـة روزي هــانـتـنــغـتـون-
رتبة الـثالثة بثروة وايتلي في ا
قـــيــمـــتــهــا 11.5 مــلـــيــون دوالر

أمريكي.
ـــرتــبــة اخلـــامــســـة كــانت من  ا
نــصــيب كــارا ديــلــيــفــ بــثــروةٍ
وصــــــــــلـت الى 10 مالي دوالر
ـفاجأة كـانت بحلول أمريكي وا
ـــيــة من عـــارضـــة األزيــاء الـــعـــا
أصول فـلسطـينيـة جيـجي حديد
رتبة السابـعة بقيمة أرباحٍ في ا
وصــــــــلـت الى 9.5 مالي دوالر

أمريكي.
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اذا كـان جيل الـطـفـرة السـكـانـية
مـن مـــوالـــيـــد مـــا بـــعـــد احلـــرب
يـة الثانيـة الذين ولدوا ب العا
عـامي  1946و 1964هـو اجلـيل
األغــنى عـلـى اإلطالق فــإن جـيل
األلـفيـة اجلـديـدة يـجب أن يـكون
ـا تـكـون هذه ثـريـاً بالـوراثـة. ر
الـقـاعـدة صـحـيـحـة لـكن الـواقع
أكــثــر تـعــقــيــداً إذ يـواجـه جـيل

األلفية عقبات مالية كبيرة.
إنــنـا دائــمــا مـا نــســمع أن جـيل

األلــفـــيــة غــيــر قــادر عــلى ســداد
قــروض الــدراســـة الــتي وصــلت
إلى مبـالغ غـير مـسـبوقـة والتي
يُتوقع أن ترتـفع إلى ما يزيد عن
تـريـلــيـون جـنـيه اســتـرلـيـني في
ــتـــحــدة عـــلى مــدى ــمـــلــكـــة ا ا
الــسـنــوات اخلـمـس والـعــشـرين
القادمة. ويجـد هذا اجليل أيضا
ـسـكن صـعـوبـة في دفع إيـجـار ا
ــعــيــشـة مع ارتــفــاع تــكــالــيـف ا
وتــدنـي األجــور عــلـى مــســتــوى
الــعــالم. ويـعــني هــذا أن الــثـراء

أربعـة تريـليـون دوالر من الثروة
ــمــلــكــة إلى جـــيل األلــفــيــة في ا
تحدة وشمال أمريكا وحدهما. ا
وسـتُــمـكن هــذه الـطـفــرة اإلرثـيـة
جــيل األلــفــيــة الــذين لــديــهم في
عائالتهم أفرادا من جـيل الطفرة
السـكانـيـة من تلـقي مبـالغ مالـية

ضخمة.
ــا أن أفـــراد جـــيل الــطـــفــرة طـــا
ـدة أطول الـسـكـانـيـة يـعـيـشـون 
فــإنـــهم ســـيــنـــفــقـــون أكـــثــر من
ـشكـلة مدخـراتـهمـإذا هل احلل 
ـالـية هـو انـتـظار جـيل األلـفيـة ا
مــوت جـيل الــطـفــرة الـســكـانــيـة
األكــثــر ثـــراءً ومن ثم احلــصــول
على أرصدتـهم?هذا مـا يراه بول
دونـوفـان رئـيس إدارة الـثروات
بـبــنك يــو بي إس واالقـتــصـادي
ـي الـــذي تـــنـــبـــأ في وقت الـــعـــا
ســابق من هــذا الـعــام بــأن جـيل
األلـفـيـة سـيــصـبح عـمـلـيـاً أغـنى
جــيل في الــتـاريـخ. وفي حــديـثه
ــــوقع بـــزنـس إنـــســـايـــدر قـــال
دونـوفــان (إن الـثـروة ال تــتـبـخـر
ـا أن جــيل من االقــتــصــاد. وطــا
الطـفرة الـسكـانيـة أكبـر من جيل
األلـفيـة فـهذا يـعـني بكل بـسـاطة
أن عــددا أقـل من الــنـــاس ســوف
يـحـصـلــون عـلى كـمـيـة أكـبـر من

الثروة).

1 أطـفــال لـكل الـنــيـجــر تـصل 7
امــرأة أمــا في قــبــرص فــمــعـدل
إجنــــاب الـــــنــــســـــاء هــــو طـــــفل
واحــد.وتــبــلغ نــسـبــة خــصــوبـة
7 النـساء في بريـطانـيا نـسبة 1
طـفل لـكل امـرأة كـمـا هـو الـشأن

في أغلب الدول الغربية.
واخلــصـوبــة هــو مـعــدل إجنـاب
الـنـسـاء وهـي تـخـتـلف عن عـدد
والـيد كل عـام.عنـدما تـنخفض ا
نسـبة اخلـصوبـة في بلـد ما إلى

مـا دون 2-1 فــإن عـدد الــســكـان
يـــــــــبــــــــدأ فـي الــــــــتـــــــــراجـع.في
اخلمسيـنات لم تكن أي دولة في
ـــســـتــوى من الـــعــالـم في هــذا ا
نـــــســــبـــــة اخلـــــصــــوبـــــة.وقــــال
الـبروفـيـسور كـريـستـوفـر ماري
مـديـر مـعـهـد تـقـييـم الـصحـة في
جـامــعـة واشــنـطن في تــصـريح
لـبي بي سي (نـصف دول الـعالم
أصــبـحت دون مــسـتــوى نـســبـة
ــطــلــوبــة وإذا لم اخلــصــوبـــة ا
تتخذ إجـراءات بهذا اخلصوص
فإن عـدد الـسكـان في هـذه الدول
ســــيــــتـــراجـع). وأضـــاف(إنــــهـــا
مـفـاجـأة بـالـنـسـبـة لي أن نـصف
دول الـعالـم دون مسـتـوى نـسـبة
ـــطـــلـــوبـــة وهي اخلــــصـــوبـــة ا

مفاجأة للناس أيضا). 
ــتـطـورة وتـشــهـد أغــلب الـدول ا
اقـــتـــصــاديـــا مـــثل دول أوروبــا
ـــتـــحـــدة وكـــوريــا والـــواليـــات ا
اجلــنـوبــيـة تــراجـعــا في نـســبـة
اخلصـوبـة. لكن هـذا ال يـعني أن
عـــدد الـــســـكـــان في هـــذه الــدول
يـــتـــراجع بــــالـــضـــرورة فـــعـــدد
الـســكـان مـرتـبط أيـضــا بـنـسـبـة
الـوفـيـات والـهـجـرة. ويـتـوقع أن
يــظــهــر تـــأثــيــر تــراجـع نــســبــة
اخلصوبة على عـدد السكان بعد

عدة أجيال.


