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احتـفى مـوقع غـوغل عـلى مـحرك
ي بحثه امس بيوم الفالفل العا
الـــتـي تـــعـــد واحــــدة من أشـــهـــر
األطـعــمـة الـشـعــبـيـة في مــنـطـقـة
الـــشــرق األوسط والســـيـــمــا في
مصر وسوريـا ولبنان وفـلسط
واالردن. وأصــبــحـت الــفالفل من
أشـهــر األطـعــمـة الــتي انــتـشـرت
ـيـا مــحـافــظـة عــلى اســمـهـا عــا
(فـالفـل) الـــــــــــذي رجـح مــــــــــوقـع
ويـكــيـبــيـديــا أنه مـصــري حـيث
نــــشـــــأ رغم االخــــتـالف في أصل
عـروفة أيـضا نشـأته. والفـالفل ا
في مصـر باسم الـطـعمـية تـصنع
من الفـول فيـمـا تصـنع في بقـية
مــــنـــطــــقـــة الـــشــــرق األوسط من
احلمص أو من احلمص والفول
في نفس الوقت لـذلك فهي غـنية
ا بالـبـروتيـنـات النـبـاتيـة. ولـر
كــــان هــــذا مـــــصــــدر اخلالف في
أصلها وهو موضوع لم يحسم
إذ بـقي مـرهونـا بـجـدل مـسـتـمر

أصـبــحت حــتى إســرائـيل طــرفـا
فيه حـيث حترص ثقـافة الـطعام
عــــلـى إظـــهــــار الــــفالفـل كــــجـــزء
ـطـبخ اإلسرائـيلي. أساسي من ا
وبـــعــيــدا عـن هــذا الـــنــزاع فــإن
الفالفل وردت في أحد القواميس
ـعـنى الـطـعـام الـذي الـقـبـطـيـة 
يـحتـوي عـلى الـكـثـيـر من الـفول
ومـع ذلـك فــــــإن الـــــــقـــــــامــــــوس
االشـتـقــاقي الـقـبــطي ال يـحـتـوي
عـلى الـكـلـمـة. وكلـمـة فالفل الـتي
ـصرية تمت تعود إلى اللـهجة ا
تـهـا إلى الـعـديـد من الـلـغات عـو
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شــاركت الـــفــنــانـــة اإلمــاراتــيــة
أحـالم في إحـــيـــاء حـــفل زفـــاف
أبـناء حـاكم دبي الـشيخ مـحـمد
بن راشـد آل مكـتـوم معـبرة عن
ســعـادتـهـا بـاخـتـيـارهـا إلحـيـاء
ـشـاركة عـدد من جنوم احلفل 

الغناء.
أحـالم نــشــرت صـــورة لــهــا من
احلــــفل والــــتـي تــــألــــقت فــــيه
بــفـــســتـــان أســود أنـــيق مــزين
كياج بنقوش فضية وتزينت 
ترابـي وتسـريحـة شعـر أنيـقة
ـجـوهرات وأكـمـلت إطاللـتـهـا 
مـاسـيـة أنـيقـة.  الـفـنـانـة أرفقت
الـصورة بـرسـالة تـهـنئـة حلاكم
دبي قالت فيها: (أبارك ل سمو
سـيدي الـشـيخ محـمـد بن راشد
آل مـكــتـوم نـائـب رئـيس الـدوله
حاكم دبي وسمو الشيخه  هند
بـنت مــكــتــوم لـزفــاف اجنــالـهم
سـمو الـشـيـوخ  الشـيخ حـمدان
ولي عهد دبي و الشيخ احمد و
الــشـيخ مـكــتـوم ربي يـحــفـظـهم

ويتمم عليهم).
 وأضــــافت عـــلـى حـــســــابـــهـــا

اخلاص على موقع انستجرام ,
)كــمـا تـشــرفت الـيــوم اني كـنت
الـفـنــانه الـعـربـيه الـلي تـشـرفت
بـالـغنـاء في هـذا احلـفل الكـبـير
الــلي اعــتـبــره تـشــريف ووسـام
عـلـى صـدري ربي يـتـمـم عـلـيـكم
يـــاااااارب وهـــاذا الــيـــوم فــعالً
فــرحه وطن).  وكــانت الــفـنــانـة
اإلمـــاراتـــيـــة أحـالم قـــد أحـــيت
مـؤخرا حـفال غـنائـيـا كبـيرا في
ـلك ـديـنـة ا ـغـطـاة  الـصــالـة ا
عبدالله الرياضية بجدة. احلفل
شهد حـضور جمـاهيري كـبير 
وبـــدأت أحالم احلــفل بــأغــنــيــة
وطـــنـــيـــة عن خـــادم احلـــرمـــ
ـلك سلـمان بن عـبد الشـريـف ا
الـعــزيــز وولي الــعــهــد األمــيـر
مـــحــمـــد بن ســـلــمـــان. ورفــعت
أحالم عــلـم الــســـعـــوديــة خالل
غـنـائـهـا وقـدمت عـدد كـبـير من
أشــهـر أغـانـيـهــا مـنـهـا: (والـله
احــــتـــــاجك أنــــا أبـــــغــــاك حي
مسـتغرب رأس قـمة) وغـيرها
والــتي تـفـاعل مــعـهـا احلـضـور
بـالــتــصــفــيق وتــرديــد األغـاني

معها. 
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نشرت النجـمة اللبنـانية هيفاء
وهبي عـبر سنـاب شات صورة
ـســتــشـفى وذلك جــديــدة  من ا
بـعـد غـيـابـهـا شـهـر إلصـابـتـهـا
ـرض  وصفـوه بـاخلطـير من
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ـانية أكدت مـجلة نـيوترشن األ
أن تناول الزبادي خالي الدسم
الغني بـالكالـسيوم الـذي يحفز
اجلــسم عـــلى حــرق مـــزيــد من
الــدهـون وعـدم تـكــوين كـمـيـات
جديدة من الـدهون في اجلسم
وهـذا مـا أكدته دراسـة حـديـثة
أن الزبادي قادر عـلى التخلص

من (الكرش).
ونقـلت وكالة (كـويت نيوز) عن
مــتــخــصـــصــ في الـــســمــنــة
والـنـحـافـة إن تـنـاول الـزبـادي
يـــســــاعـــد في الــــتـــخــــلص من
مـــشـــكــلـــة تـــراكم الـــدهــون في
ـا مــنـطــقـة الــبــطن (الـكــرش) 
يـحـتـوي عـلى بـكـتـيـريـا نـافـعة
تساعـد في الهضم والـتخلص
مـن االنـتــفــاخ إضـافــة إلى أنه
ـــعــدة يــعـــمل عــلـى تــقـــويــة ا
وتـــطــهـــيــرهـــا من الـــفــضالت
ويـفــضل تــنــاوله في الــلـيل أو
قبل النوم ألنه يعد من األطعمة

سهلة الهضم.

ويــســـاعــد الــزبـــادي في حــرق
الــدهـــون في اجلـــسم ويـــقــوي
الــــــعــــــضـــــــــالت كــــــمــــــا أنه
يـستـخدم كـغـذاء عالجي حيث
يــــــــــــــــســــاعــــد في تــــقــــلــــيل
اإلصــابــة بـســرطــان الــقــولـون
لـــقـــدرتـه عـــلى زيــــادة نـــشـــاط
ـنـاعي ويـعـمل عـلى اجلـهــاز ا
خفض نسبة الـكوليسترول في
الـــدم ومـــقـــاوم لاللـــتـــهـــابــات

الطفيلية. 
ويوجـد في الزبـادي بروتـينات
تسـاعـد في خفض ضـغط الدم
مــا يــجـعــلـه خط دفــاعي قــويـاً
يـوقف تـرسـب الـكـولــيـسـتـرول
عـــــلـى جـــــدران الـــــشـــــرايـــــ

خــصـوصـاً الـتي تــغـذى الـقـلب
خ.  وا

ويعـد الزبـادي غذاء مـثالـياً في
حــاالت الـتـهـاب الـكـبـد والـكـلى
ـعـدة وضـعــفـهـا وتــخـمــرات ا
حـيث إنه طـارد لـلـغـازات ومدر
الـبــول ومـكــافح لـلــحـصى في

ثانة والكلى. ا
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دون الـكـشف عـنه. وكـشف أحد
ـصـادر عن احلـالـة الـصـحـيـة ا
للفنانة هيفاء وهبي حيث أكد
أن الـفـنـانـة حـالـتـهـا الـصـحـية
اســـتـــقـــرت ومن احملـــتـــمل أن
ـســتـشــفى خالل أيـام تـغــادر ا

قليلة بعدما استجابت للعالج
ـاضـيـة خالل األيـام الـقـلـيـلـة ا
وتــخـطت مـرحـلـة اخلـطـر الـتي
ـقربون كانت بـها. واستـغرب ا
من هـيـفـاء جتـاهل شـخـصـيات
مــعـروفــة في اخلـلــيج الـسـؤال

وعدم مـشاركـتي بأي عـمل فنّي
أو ظهـور إعالمي بسـبب وعكة
صـحيّـة أتعـرض لـها مـنذ أكـثر
من شـهر …خـلـوني بصـلـواتكم
وإن شـاء الله أعـود لـكم قريـباً.

احلمدلله على كل شئ.

إعالمـي بــــــســـــبـب مــــــرورهـــــا
بالوعكة الصحية.

وكـــانت هـــيــفـــاء  غــردت عـــبــر
حـسـابـهـا الــرسـمي في تـويـتـر
قائـلة: عيد مـبارك  ينـعاد على
اجلـــمــيـع. أعــتـــذر عن غـــيــابي

عن صــحـة هـيـفـاء . وتـعـرضت
هـيـفـاء لـوعـكـة صـحـيـة شـديدة
مـنـذ أسابـيع قـلـيلـة نـقـلت على
ــــســـــتــــشـــــفى إثـــــرهــــا إلـى ا
واعـتـذرت عن عـدم مـشـاركـتـهـا
في أي عـــمـل فـــني أو ظـــهـــور
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-(أ ف ب)  –ضـــــــرب {  بــــكـــ
زلـزال بــقــوة ست درجـات إقــلـيم
ســـيـــتــشـــوان في جـــنـــوب غــرب
الـصـ امس االول مـا أسفـر عن
مــقــتل  12شــخــصـــا عــلى األقل
وجرح  134آخـرين بـحـسب مـا
أفـاد مــسـؤولــون ووسـائل إعالم

رسمية.
وقامت السلطات بإيواء أكثر من
أربعـة آالف شخص بـعد الـزلزال
الــــــذي دمـــــر أو احلـق أضـــــرارا
بـــأكــثـــر من عــشـــرة آالف وحــدة
سكنية في مدينة يب التي يبلغ
عدد سـكانـها حوالى  5,5مالي

نسمة.
وعـــرض الــتــلــفـــزيــون الــوطــني
لقـطات لعـناصـر إنقاذ يـنتـشلون
أحد الضحايـا من أنقاض منزل.
كـــمــا ظــهـــر في لــقـــطــات أخــرى
عـنـاصـر إنـقـاذ يـسـاعـدون امـرأة
عـلى اخلروج من مـبـنى مـتـضرر

آخر.
وفي لقطات من منطقة شانيينغ
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األخرى وتنتشر في جميع أنحاء
العالم وفي الـلغة اإلجنـليزية 
تـــوثــيـــقــهــا لـــلــمـــرة االولى عــام
 .1941وانــــتــــشــــرت الـــكــــلــــمـــة
وأصـبــحت تــسـتــخـدم في لــغـات
أخـرى مـثل الـفـارسـيـة وغـيـرها.
ومع دخـــول الــــعـــالم في عـــصـــر
ـــة مـــتــــقـــدم فـــإن الــــفالفل عــــو
يـة وأضحت اكتـسـبت شهـرة عـا
من أشهر أطعـمة الشـارع مقدمة
ـصـر أو نـفــسـهــا لـيس ســفـيــرا 
الـشـام فــحـسب بل ســفـيـرة لـكل

الثقافة العربية
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توجـد مـعـادالت أعـرف أنّـها صـعـبـة ولـيس لي في سـطور
قـلـيلـة حتـديـدهـا البـدّ أن تـتـوازن وتـسـتـقـيم لـكي تـتعـافى
الصـحافـة العـربيـة. وهنـا  حـديث في عوامل تـخص صلب
أمـور فـنــيّـة من دون مـنــاقـشـة مــسـألـة احلــريـات وهـوامش

التعبير .
ـا تشـتغـل علـيه من وسائل ليـست سطـوة االلـكتـرونيـات 
الـتــواصل االجــتـمــاعي  تــقف وحـدهــا وراء الــعـزوف عن
الصـحـافـة الورقـيـة عـلى نحـو خـاص كـما هـو شـائع . ثـمّة

اسباب عميقة في بينة اجملتمع وحتوالته اجلديدة .
هـنـاك تـراجع مـريـع في جـودة الـتـعـلـيـم مع تـدني مـسـتـوى
الهيئات التدريسية والتعليمية  وانحسار مداركها بوريقات
لـزمات يتـم حتفيـظها لـلطـلبة من دون االلـتفات الى تدعى ا
جـوهــر الـتــعـلــيم الـذي يــعـنـي تـوجــيه الـطــلـبــة لـلــبـحث عن
ــعـلـومـات ــنـظـومـة ا ـعـلــومـة ومن ثمّ دراسـة عالقــتـهـا  ا
ــعـيـنـة .هـذا ـادة ا االسـاسـيـة الــتي يـقـود دفـتــهـا أسـتـاذ ا
فـترض خارج التـدني يجـعل أفق التالمـيذ جـيل القـراءة ا

دائرة البحث والتقصي واالطالع .
تعارف ـعيشة وغـلبة الـفقر اخلطـوط ا انخفاض مـستوى ا
علـيـهـا جـعل اولـويات لـقـمـة الـعيش قـبل الـقـراءة . ارتـباط
عـلومة والـفكر عـرفة وا اسم الصحـافة بالـسياسـة وليس ا
تـعـة والـتـنـوير  جـعل الـصـحـافـة موضع والفـن واالدب وا
نــفــور مـــســتــمـــر الى حــد انــحـــســار قــرّاء كلّ صـــحــيــفــة
ـذهب أو الـدين أو واقـتـصـارهـم عـلى انـصـار احلــزب أو ا

اجلماعة التي تقف وراءها .
حتوّل الـصحـف الى آليـات ادارية مـن دون تمـيز يـجـعلـها
ستـشفيات تشبه عـمل البلـديات ومراكـز الشرطـة ودوام ا
تـداول واخـتفـاء فـنون واقتـصـار الصـحف عـلى الـسهـل ا
الـتـحـقــيـقـات واحلـوارات الـصــحـفـيـة إالّ ألســبـاب مـوجـهـة
سيـاسيـاً وآنيـاً  وليس من سـبب نابع من رؤيـة الصـحيـفة
لتـنوير ومسـتشاريـها من اخـتصـاصات فـاعلـة في احليـاة 
زاويـة مــظـلـمــة وتـقــد شـخــصـيـة  ذات أثــر من دون أثـر

للسياسة واحملسوبيات في ذلك .
كم ورشـة صـحفـيـة بـخـبـرات دولـيـة ومحـلـيـة انـخـرط فـيـها
الصـحـفـيون من دون اسـتـثـناء  ومن دون ادعـاءات فـارغة
بـاالسـتـاذيات  مـن أجل الـتـفـاعل لـصـنع صـحـافـة التـكرر
ـاضي  ونـحن نـقـترب من قـوالب السـبـعـيـنـات من الـقـرن ا

العقد الثالث لهذا القرن العجائبي .
اجملــتــمع الـــذي يــتــردّى وضع ســـوقه الــتــجـــاري وحــيــاته
ـكن أن يـنـتج سـوقـاً اعالنـيـة الـصـنـاعـيـة واالنـتـاجـيــة  ال

كن أن تغذي الصحافة وتسند استقالليتها .
هنـاك مـنافس قـوي هـو الصـحـافة االلـكـترونـيـة والرقـمـية 
ــا لالبـتـكـار من أجل وهـذا لـيس سـبــبـاً لالسـتـسالم  وا
عدم االنسحـاق بهذه الـسهولـة التي توحي لـلوهلة األولى 
ـهـنـة لم تـصـنع رجـاال ونـسـاءً يـحـسـنـون الـدفاع أنّ هـذه ا
عـنـهـا وصـونـهـا . وكلّ عـام وصــحـافـتـنـا الـعـراقـيـة  أبـرز

لبنات صحافة العرب بألف خير .

 s (« ‰QH «Ë œdJ «Ë »dF «

إن تـبــحث عــمـا يــدعـو الـى الـتــفـاؤل في الــعــراق تـكــون كـمن
) مثل إنـكليزي.  عدم التفاؤل (يـبحث عن إبرة في مخزن الت
ا يبرره ولكن أن يجعل بالعراق وما يحيط العراق له الكثير 
الـعــيش كـله ظالمــاً في ظالم (هــذي مـا تـطــلع عـيــشـة).. حَـلمَ
الـعرب في مـطلع الـقـرن السـابق بتـحقـيق الـدولة الـعربـية كـما
حـلم الكـرد بـتحـقـيق الدولـة الكـرديـة وبشـخـطة قـلم كـما يـقول
الـعراقيـون غيَّـر النبـيالن اإلنكـليزي سـايكس والـفرنسي بـيكو
تــلك األحالم . ودارت األيـام وتــشـكــلت دول وجــاءت زعـامـات
ـنـطـقـة والـعـالم فـوجـد الـعـرب والـكـرد أنه ودارت حـروب في ا

حتى زعامات بني قومهم قد أدارت األطماع بوصلتهم.
لـقد تعـايش الكرد والـعرب وبـينهم الـتركمـان والكلـدوآشوري
والـشـبك وااليـزيــديـ والـصـابـئـة فـي حـدود مـا يـعـرف بـدولـة
ائة عام وحتملوا من ظلم بعضهم البعض الـعراق اآلن قرابة ا
ومن ظــلم اآلخـــرين لــهـم مــا شــابـت له الــولـــدان وهــدرت فــيه
األرواح الـبريـئة واألموال وقـد خرجـوا من كل ذلك اليـوم بقدر
من الـتـآلف واالعـتـراف بـاحلـقـوق والـواجـبـات وحـريـة وكـرامة
ـوقــراطي رغم كل ــواطن ضــمن كـيــان إحتــادي فـدرالـي د ا
نـواقصه مـتـفوق عـلى ما هـو موجـود في دولـت جـارت أكـبر

من دولة العراق.
عارك مع داعش واإلرهاب لـقد مضى ما مضى وقـد شهدت ا
األعـمى الذي سبقـها أن ليس للـعراقي يـوم اجلد االّ بعضهم

وشركائهم في هذه األرض العريقة.
لـقد قـيل مـا قيل في الـزعـمات الـعربـيـة والكـرديـة التي حـكمت
ـركز واإلقـليم مـنذ الـتغـييـر في عام 2003 وحـتى الـيوم في ا
والـشهادة لله كما يـقال كان اإلقليم أكثـر جناحاً من حكومات
جـميع محافظات العراقية األخـرى في االعمار والبنى التحتية
قـدمة للـمواطن علـماً بأن مـجالس وحكـومات تلك واخلـدمات ا
وجب الدسـتور بنفس صالحـيات وحقوق احملـافظات تتـمتع 
وواجـــبــات حــكــومــة اإلقــلـــيم ومن يــدقق الـــصالحــيــات غــيــر
االحتـادية احلصرية في الدستـور يجد أن عبارة و(احملافظات

نتظمة بإقليم) مرادفة لكلمة إقليم أينما وردت. غير ا
لـنضع كل مـا تقـدم جانـباً ونـؤشر أن مـا يدعـو لتـفاؤل الـعرب
ركـز وقـيادة ـة رغـبة قـيـادات ا ـكونـات الـكر والـكرد وبـاقي ا
واطن العراقي في ثـمر من أجل خدمة ا اإلقـليم في التعاون ا
اإلقــلــيـم وبــاقي احملــافــظــات والــعــمل عــلى تــصــفــيــر جــمــيع
وجودة. وما يـعزز التفاؤل هـو حضور الزعامات اإلشـكاالت ا
االحتـادية الالفت حلفل تنصيب السـيد رئيس إقليم كردستان

اجلديد.
ـواطن العـراقي في كل انـحـاء العـراق ينـتـظر بـفـارغ الصـبر ا
تـصفـية كل مـا يعـيق صفـاء وود ورخاء الـعراقـي في اإلقـليم
رة من ـركز عـلى أسس سـليـمـة ومسـتـدامة لـنـتمـكن هـذه ا وا
ا على التفاخر بإحتادنا وفدراليتنا ليس على دول اجلوار وا
تـحدة األمـريكـية ـيـة العـريقـة مثل الـواليـات ا الـفدرالـيات الـعا

وكندا وسويسرا واالحتاد الروسي.
جـلب انـتبـاهي وأنـا أتـصفح صـور تـنـصيب الـسـيـد نيـجـرفان
بـارزاني رئــيـســاً إلقــلـيم كــردسـتــان الــعـراق صــورة جـمــعـته
ـان االحتادي في مكتب بـالسيد مـحمد احللبـوسي رئيس البر
الـســيــد رئـيـس االقـلــيم كــمـا يــبــدو. كـان
الـشباب واألنـاقة واجلمال مـبهرا وحيث
أن سـجـل هـذين الــشـابــ كـمــا يـعـرف
الـكــثـيــرون واعـداً ال يـســعـنــا إالّ الـقـول

نتفاءل بهم خيراً والباقي على الله. 
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{ مـوسـكـو - وكـاالت - ضـلت
دبـة قــطـبـيـة مــرهـقـة طــريـقـهـا
وابـتعـدت مئـات الـكيـلومـترات
عن موطـنها الـقطبي الـطبيعي
لـتهـيم عـلى وجهـهـا في مديـنة
نوريـلسك الروسـية الصـناعية
بـشـمــال سـيـبـيـريــا.واسـتـلـقت
الـدبـة الـتي بـدا عـلـيـهـا الـوهن
ـرض عـلى األرض لـسـاعات وا
يــــوم الــــثالثــــاء في ضــــواحي
نـوريـلـسك وأقـدامــهـا مـلـطـخـة
بالوحل وكانت أحـيانا تنهض
لــلـــبـــحـث عن الـــطـــعـــام.وقــال
نــشــطــاء مـحــلــيــون مـعــنــيـون
بــالـبـيــئـة (إن هـذا هـو أول دب
ـديـنـة مـنـذ قـطـبي يـظـهـر في ا
أكثر من 40 عاما).وقال أوليج
كـراشـيــفـسـكي خـبــيـر احلـيـاة
الــبـريــة الـذي صــور الـدبـة عن
قــرب (إن سـبـب وصـولــهـا إلى
ا ـديـنـة لم يـتضح لـكـنـهـا ر ا
ببساطة ضلت طريقها). وتابع
ا (أن عيونها كانت دامعة ور
ال تبـصر جـيدا).ووصل خـبراء
فـي احلـــــيـــــاة الـــــبــــــريـــــة إلى
نــــوريــــلــــسك امس األربــــعــــاء
لـــتــقــيــيم حـــالــة الــدبــة. وقــال
كــراشـيـفـســكي (إنه لم يـتـضح
مــاذا ســيـــكــون الــتــصــرف مع
الـــدبــة الـــتي يـــبـــدو عــلـــيـــهــا
الــضــعف بـــشــكل يــحــول دون

وطنها الطبيعي). إعادتها 
ــديـــنــة الــتي وخــرج ســـكــان ا
تشتهر بإنتاج النيكل لتصوير
الـدبـة ومــنـعـتـهـم الـشـرطـة من

االقتراب منها كثيرا.
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يـظــهـر عـمــود كـهـربــاء قـد سـقط
عـلى ســطح مـنـزل ومــسـكن آخـر
من الـقرمـيـد انـهار بـيـنـما تـنـاثر

الزجاج في الشوارع.
وذكـــرت وكـــالـــة أنــبـــاء الـــصــ
اجلــديــدة (شـيــنــخــوا) أنّ رجـال
ـــنـــاطق اإلنـــقــــاذ هـــرعـــوا إلى ا
ــتــضــرّرة الــقــريــبــة من مــركــز ا
الزلـزال الـذي حُـدّد خارج مـديـنة

. يب
وقال مسؤولون محليّون للوكالة
إنّ الـوفيـات واإلصـابـات سُـجّلت
جميعها في مقاطعتي تشانغنيغ

وغونغشيان.
وأوضحت السلطات أن أكثر من
مـــــئـــــة ألـف شـــــخص تـــــأثـــــروا

بالزلزال.
ووقع الــزلــزال حــوالى الــســاعـة
 14,55) 22,55ت غ) علـى عمق
 16كيـلومـتـر وفق مركـز الزالزل

الصيني.
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ــــتــــحــــدة (الــــواليـــات { اال ا
تحدة)-(أ ف ب)  –توقّع تقرير ا
ــتـحــدة نُـشــر اإلثـنـ أن لأل ا
يـزداد عـدد سـكـان الـعالـم ليـصل
الى 9,7 مليار نـسمة عام 2050
مقارنة ب7,7 مليار نسمة اليوم
مع تـضـاعف سـكـان دول جـنـوب
رجّح الصحراء األفريقية. ومن ا
أن يـنــمـو عــدد الـســكـان الى 11
ملياراً بحلول العام 2100  وفق
تــقـريــر (الـتـوقــعـات الــسـكــانـيـة
ـــيـــة) الـــصـــادر عن إدارة الـــعـــا
الــــــشـــــــؤون االقــــــتــــــصــــــاديــــــة
ـتـحدة. واالجتـمـاعـية في األ ا
سـتقبل ويرسم الـتقـرير صـورة 
تشهد فيه بلدان عدّة ارتفاعاً في
عـدد السـكـان مع ازديـاد مـعدالت
أعمـار مواطنـيها بـينـما يتـباطأ
ي لـلــسـكـان مــعـدل الـنــمـو الـعــا
وسط انــــــخـــــفــــــاض مـــــعـــــدّالت
االجنــاب. وبــحــلــول عــام 2050
سـيـتركـز أكـثـر من نـصف الـنـمو
ي في تـسع دول الـسـكـاني الـعـا

فــقط هـي الــهـــنــد ونـــيـــجــيـــريــا
وباكـستـان وجمـهوريـة الكـونغو
ـــوقـــراطـــيـــة وأثـــيـــوبـــيـــا الـــد
وتـنـزانـيـا وإنـدونـيـسـيـا ومـصـر
ـقابل ـتحـدة. وفي ا والواليـات ا
سـتـشهـد الـصـ أكـبـر دولة من
حيث عدد السكان انخفاضاً في
ئة عدد سـكانهـا بنـسبة 2,2 با
أي بـنـحو  31,4 مـلـيـون نـسـمة

ب عامي  2019و2050.
وباإلجـمال فـقد شـهدت 27 دولة
ـئة انـخـفـاضـاً بـنـسـبـة واحـد بـا
علـى األقلّ في عدد سـكـانهـا مـنذ
عــام 2010 بــســـبب انـــخــفــاض
معـدالت الـوالدة. ويـورد التـقـرير
أيــضـاً أنّ عــدد الــوفـيــات يــفـوق
ــــــوالــــــيــــــد اجلــــــدد في عــــــدد ا
ـانـيا بـيالروسـيـا واسـتـونـيـا وا
واجملـــر وايـــطـــالــيـــا والـــيـــابــان
وروســيـا وصــربـيــا وأوكـرانــيـا
ولـــكن ســـيـــتم تـــعــويـض نــقص
ـهـاجـرين إلى الـسـكـان بــتـدفّق ا

هذه الدول.
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