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اإناث احل�شرات 
ال حتتاج ذكور 

للتكاثر
�كت�شف باحثون �أن معظم 

�إناث �حل�شر�ت، ومن �شمنها 
�لدبابري و�لنمل و�لنحل، 
تعي�ش من دون �حلاجة 

للتالقح �جلن�شي مع �لذكور؛ 
لأنها بب�شاطة لي�شت بحاجة 

لهم.
و�أ�شار موقع"�شاين�ش 

د�يلي" �إىل �أن 
�مل�شتعمر�ت �لتي 

تعي�ش فيها هذه 
�حل�شر�ت 
تديرها 

�أ�شر�ب 
من �لعامالت 

�لعقيمات �لالتي 
تقمن على 

خدمة �مللكة 
�لتي 

تنح�شر 
مهمتها 

يف 
و�شع 

�لبي�ش 
ل�شمان ��شتمر�ر 

�ل�شاللت �لتي حتكمها.
و�أو�شح �لباحثان كري�شتيان 

ر�بلنج و�أولريخ مولر 
وفريق �لبحث �لرب�زيلي 

�لذي �شارك يف �لدر��شة، �أن 
ملكة �لنمل مثاًل 

�شميثي"  "مايكو�شوبورو�ش 
تتكاثر من دون �حلاجة 

للتخ�شيب من ذكر، م�شريين 
�إىل �أن دور �لذكور يف 

�مل�شتعمرة �لتي تعي�ش فيها 
يبدو معدومًا متامًا.

و�أكد �لباحثون �أن �حليو�نات 
�لتي لي�شت بحاجة للجن�ش 
نادرة ن�شبيا وهذ� ما يجعل 

هذ� �لنوع من �لنمل مثريً� جدً� 
لالهتمام، م�شرية �إىل �أن هذه 

�حل�شر�ت باإمكانها �لتكاثر 
على �لرغم من عدم تالقحها 

بالذكور و�ل�شتمر�ر يف 
�لتنا�شل.

ويعتقد �لعلماء �أن �لنمل مر 
مبر�حل تطور خالل �ملليون 

�أو �ملليوين �شنة �ملا�شية �إىل 
�أن �أ�شبحت على �ل�شكل �لذي 

عليه �لآن.

ال�شلطة 
تولد النفاق 

االأخالقي
ملاذ� يف�شل �لعديد ممن يحتلون 

منا�شب عليا يف �تباع ذ�ت 
�لقو�عد �لأخالقية �لتي 

يروجون لها؟ در��شة �أمريكية 
جديدة يف هذ� �مل�شمون وجدت 
�أن �ل�شلطة تولد �لنفاق وجتعل 

�لنا�ش �أكرث �شر�مة حيال 
ت�شرفات �لنا�ش �لآخرين و�أكرث 

ليونة مع �لذ�ت.وقال �لعلماء 
�لقائمون على �لبحث من كلية 
كيلوغ بجامعة نورثوي�شرتن 

بولية �إلينوي: "ح�شب 
در��شتنا، �ل�شلطة و�لنفوذ قد 
يوؤديان �إىل �نف�شال تام بني 

�حلكم �لعام و�ل�شلوك �خلا�ش، 
ونتيجة لذلك فاإن �لأقوياء 
�أكرث �شر�مة مع �لآخرين 

و�أكرث ت�شاهاًل جتاه ت�شرفاتهم 
�خلا�شة."وخل�شت �لدر��شة 

�إىل نتائجها مبحاكاة �خليار�ت 
�لأخالقية �لتي يتخذها 

�أ�شخا�ش نافذون، جرى �إيكال 
�أدو�رهم �إىل �مل�شاركني فيها، 

بع�شهم مثل دور "رئي�ش 
�لوزر�ء" و�آخرون كـ"موظفني 
حكوميني"، ثم طلب �لباحثون 

منهم �لتعامل مع م�شائل 
�أخالقية تت�شل بق�شايا متعلقة 

بقو�عد �ملرور و�ل�شر�ئب 
وممتلكات م�شروقة.و�أظهرت 

�لتجارب �ملختلفة �أن �أولئك 
�لذين يحتلون �أكرث �لوظائف 

نفوذً� هم �لأكرث نفاقًا يف 
ت�شرفاتهم �ل�شخ�شية و�أ�شد 

�شر�مة عند �حلكم على 
�لآخرين، �أما �لفئة �لأقل نفوذً� 
فكانت �لأكرث حزمًا مع �لنف�ش 

عن �لآخرين، وهي ظاهرة 
�أطلق عليها معدو �لدر��شة - 

هايربكري�شي.
وقال بروفي�شور �آدم 

غالن�شكي، �أحد معدي 
�لدر��شة: "يف نهاية �ملطاف 

 hypocrisy أمناط �لنفاق�
و�لهايربكري�شي 

تكر�ش   hypercrisy
�لالم�شاو�ة �لجتماعية، 

�لأقوياء يفر�شون �لقو�عد 
و�لقيود على �لآخرين بينما 
يتجاهلون هذه �لقيود على 

�أنف�شهم، يف حني يتعاون 
�ل�شعفاء على تنا�شخ عدم 

�مل�شاو�ة �لجتماعية لأنهم ل 
ي�شعرون بال�شتحقاق ذ�ته"، 

و�شتن�شر �لدر��شة، �لتي 
�أوردتها "هيلث تونتي فور" 

يف �إ�شد�ر دورية "علم �لنف�ش" 
�ملقبل.

�أفـــادت در��شـــة �أمريكية باأن �لكافيـــني �ملوجود 
يف �لقهوة يقلل من �شدة 
�ملزمنـــة  �لكبـــد  تليـــف 
�لذيـــن  �ملر�شـــى  لـــدى 

يعانون من �للتهاب 
�لكبدي �لوبائي.

وتليـــف �لكبد هـــو �ملرحلـــة �لثانية من 
مر�ـــش يف �لكبـــد �أثنـــاء �لنخفا�شات 
تر�كـــم  ب�شبـــب  �لكبـــد  وظائـــف  يف 

�لن�شيج �ل�شام.
�لكافيـــني  �أن  �إىل  �لدر��شـــة  و�أ�شـــارت 
�ملوجـــود يف �ل�شـــاي و�مل�شروبـــات �لغازيـــة مل 
يكن لديه �لتاأثري �ملفيد نف�شه، و�شملت �لدر��شة 
�لتي �أجرتها معاهد �ل�شحة �لوطنية �لأمريكية 
نحـــو 177 �شخ�شًا متو�شـــط �أعمارهم 51 عامًا 

م�شابـــني بتليـــف �لكبـــد مت مر�قبـــة ��شتهالكهم 
�ليومـــي مـــن �لكافيـــني يف �مل�شروبـــات و�ملو�د 
�لغذ�ئيـــة. ووجـــد �لباحثـــون �لأمريكيـــون �أن 
�ملر�شـــى �لذيـــن ي�شتهلكـــون يوميـــًا مـــا يعـــادل 
2.25 فناجـــني مـــن �لقهـــوة �لعاديـــة - �أي نحو 
308 ملليجـــر�م من �لكافيني - كانت حالة تليف 

�لكبد عندهم �أكرث �عتد�ًل من غريهم.
و�أو�شحت �لدر��شة �أن �حتمال معدل �نخفا�ش 
�لكبـــدي  �للتهـــاب  ملر�شـــى  �ملتقدمـــة  �لتليـــف 
�لوبائـــي بن�شبة 14 % لـــكل 67 مليجر�م زيادة 
يف ��شتهالك �لكافيـــني )حو�يل ن�شف كوب من 

�لقهوة(.
�لذيـــن  �ملر�شـــى  �أن  �إىل  �لباحثـــون  وخل�ـــش 
عاليـــة  بدرجـــة  �لقهـــوة  م�شـــروب  ي�شتهلكـــون 
�إل  �ملر�ـــش،  لتطـــور  �أقـــل  خطـــورة  ميتلكـــون 
�أنهم �شـــددو� على �حلاجـــة �إىل �إجر�ء مزيد من 
�لبحوث لتحديد ما �إذ� كانت �لتاأثري�ت �لو�قية 
مـــن �لقهـــوة )زيـــادة �لكافيني( علـــى م�شتويات 

تتجاوز �جلرعة �ليومية �ملعتادة.

باحثون: القهوة حتميك من تليف الكبد

�أعلنـــت وكالة �لف�شـــاء �لأمريكيـــة )نا�شا( 
عـــن �إجر�ء تخفي�شات كبـــرية على �أ�شعار 
مكوكاتهـــا �لف�شائيـــة، �إذ تطـــرح �ملكـــوك 
�لو�حد للبيع لقاء مبلغ قدره 28.8 مليون 

دولر �أمريكي فقط.
قالت �لوكالة �إنها �شتبيع �شفنها �لف�شائية 
حاملـــا تتقاعـــد وتتوقـــف عـــن �إطالقها �إىل 
�لف�شـــاء، وقـــد �عُتـــربت هـــذه �لتنزيالت 
زمـــن  يف  �لكبـــرية  "�ل�شفقـــة  مبثابـــة 
�لركود �لقت�شـــادي"، �إذ كانت �لوكالة قد 
�أعلنـــت يف وقـــت �شابـــق �أنها تعتـــزم بيع 
�شفـــن �لف�شاء لديهـــا، و�لتي تعـــود لفرتة 
 42 مببلـــغ  �ملا�شـــي،  �لقـــرن  �شبعينيـــات 

مليون دولر لكل منها.
�شفنهـــا  �شتبيـــع  �إنهـــا  �لوكالـــة  وقالـــت 

عـــن  تتقاعـــد وتتوقـــف  �لف�شائيـــة حاملـــا 
�إطالقهـــا �إىل �لف�شاء خالل وقت لحق من 
هت  �لعـــام �حلايل.ُي�شار �إىل �أنـــه حاملا وجَّ
نا�شا �لدعوة للمتاحف و�ملد�ر�ش وغريها 
مـــن �جلهـــات و�ملوؤ�ش�شات �ملعنيـــة ل�شر�ء 
مكوكاتهـــا خـــالل كانـــون �لأول مـــن عـــام 
2008 �ملا�شـــي، وتلقـــت نحـــو 20 عر�شا 

ل�شر�ء تلك �ل�شفن عند تقاعدها.
وقال مايـــك كوري، �ملتحـــدث با�شم نا�شا: 
نحـــن و�ثقون من �أننا �شنجد من ي�شرتيها 
)�أي مكـــوكات �لف�شـــاء( وقـــد توقـــع مايك 
كـــوري، �ملتحـــدث با�شـــم نا�شـــا، �أن يزد�د 
�لإقبـــال على �شر�ء مكـــوكات �لوكالة تلك، 
وخ�شو�شـــا بعد �لإعالن علـــى �إجر�ء مثل 
هذه �لتخفي�شـــات �لكبرية على �أ�شعارها، 

وكانـــت نا�شا قد وعـــدت �ملتحف �لف�شائي 
�شميث�شونيـــان  ملعهـــد  �لتابـــع  �جلـــوي 
�ملكـــوك  علـــى  �حل�شـــول  مـــن  بتمكينـــه 
"�أتالنت�ش"  "دي�شكفري"، �إل �أن �ملكوكني 
و"�أنديفـــور" ل يـــز�لن معرو�شني للبيع، 
عمليـــة بيـــع مكـــوكات نا�شـــا تاأتـــي ختاما 
لرحلة طويلة من �ملغامر�ت و�لكت�شافات 
�لف�شائيـــة كما �أنـــه من �ملتوقـــع �أن ُيطرح 
للبيـــع �أي�شـــا �ملكـــوك "�إنرتبر�يـــز"، وهو 
منـــوذج عـــن مكوك ف�شـــاء مل يتـــم �إطالقه 
�أبـــد� �إىل �لف�شـــاء، وهو موجـــود �لآن يف 

معهد �شميث�شونيان.
لكن كوري قـــال �إن �لوكالة لن تتخذ قر�ر� 
نهائيـــا ب�شاأن م�شري �ملكـــوكات قبل حلول 

ف�شل �ل�شيف �ملقبل.

مت نا�شـــا موعد ت�شليـــم �ملكوكات  وقـــد قدَّ
�أو�خـــر عـــام  �لتـــي �شيجـــري بيعهـــا �إىل 
2011، بـــدل عـــام 2012، ويعتمـــد �ملبلغ 
�جلديـــد �لذي تطلبه نا�شا ك�شعر ملكوكاتها 
علـــى �لكلفة �لتقديريـــة لعملية نقل �ملكوك 
�أحـــد  �إىل  للف�شـــاء  كينيـــدي  مركـــز  مـــن 
�ملطـــار�ت �لأمريكيـــة �لرئي�شيـــة، ومن ثم 
عر�شه د�خـــل �أحدى �ملبـــاين �ملغلقة �لتي 
يتـــم �لتحكـــم بدرجات �حلـــر�رة وظروف 
�لطق�ش فيه، وقد تختلف هذه �لكلفة، وفقا 
للموقـــع �جلديـــد ملـــكان �لعر�ش.�عُتربت 
هـــذه �لتنزيالت مبثابـــة "�ل�شفقة �لكبرية 

يف زمن �لركود �لقت�شادي".
من جهـــة �أخرى، قالـــت نا�شا �إنـــه �شيكون 
باإمكان �لزبائن �لر�غبني ب�شر�ء �ملكوكات 

�لتقـــدم بعرو�ـــش ل�شر�ئهـــا حتـــى 
تاريـــخ �لتا�شـــع ع�شـــر مـــن �ل�شهر 

�ملقبل.
�أمـــا بالن�شبـــة للمحـــركات �لرئي�شية 

للمكـــوكات، فتطرحهـــا �لوكالـــة �لآن 
جمانـــا ملن يرغـــب باحل�شـــول عليها، 

وذلـــك بعدمـــا كانـــت قـــد طلبـــت �شعر� 
�أوليـــا يـــرت�وح بـــني 400 و800 �ألـــف 

دولر لقـــاء �ملحـــرك �لو�حـــد، �إل �أنـــه مل 
يتقدم �أحد ل�شر�ء تلك �ملحركات، وهكذ�، 

فـــاإن تلـــك �ملحـــركات �أ�شحـــت �لآن متاحة 
�أمام �جلميـــع لقتنائها، وذلـــك �إىل جانب 
جمموعـــة �أخرى مـــن �لتحـــف و�ملقتنيات 
و�لأدو�ت �ملتعلقـــة باملكـــوكات، وذلك لقاء 

تغطية كلفة نقلها ومعاجلتها فقط.

تخفي�شات نا�شا: �شعر مكوك الف�شاء بـ 28.8 مليون دوالر فقط!

رمبـــا يـــوؤءدي �ل�شتخـــد�م �خلاطئ 
تبيي�ـــش  م�شتح�شـــر�ت  �أو  ملر�هـــم 
�أو  �لأطبـــاء  ي�شفهـــا  �لتـــي  �لب�شـــرة 

�ملزيفة �ىل عو�ر�ش جانبية �شارة.
�أمر��ـــش  وقالـــت �لخت�شا�شيـــة يف 
�جللـــد يف مركز د�ون�شتايـــت �لطبي 
�إيريـــن  "نيويـــورك"  بروكلـــني  يف 
جيلربت ل�شحيفة " نيويورك تاميز" 
�إن �لأمريكيـــني مـــن �أ�شـــل �أفريقي �أو 
مـــن �أ�شحاب �لب�شـــرة �لد�كنة عمومًا 
ي�شـــرتون هـــذه �مل�شتح�شـــر�ت بناء 
علـــى و�شفـــة طبيـــة �أو مبا�شـــرة مـــن 
�ل�شيدليـــات �أو حتـــى من حمالت 

�لبقالـــة، ولكنهـــم ل يعرفـــون �لتمييز 
�أو  منهـــا  �ملزيـــف  �أو  �لأ�شلـــي  بـــني 

�لطريقة �ل�شحيحة ل�شتخد�مها.
�ملر�هـــم  هـــذه  �أحـــد  �إن  و�أ�شافـــت 
"هايـــربو جيـــل �أند فري �أنـــد و�يت" 
�أو  �ل�شبـــاب  �أن ي�شبـــب حـــب  ميكـــن 
ي�شعف �جللـــد �إذ� ��شتخـــدم بطريقة 
خاطئـــة، م�شـــريًة �إىل �أن مادة �لزئبق 
�لتي قد تدمر �جلهاز �لع�شبي وجدت 
يف �لكثـــري مـــن هـــذه �مل�شتح�شـــر�ت 

�ملزيفة.
�ملركـــز  يف  ورفاقهـــا  �إنهـــا  وتابعـــت 
�لطبـــي لحظـــو� �لكثري مـــن �ملر�شى 

�لذين يعانون من �لعو�ر�ش �جلانبية 
�مل�شتح�شـــر�ت  هـــذه  ل�شتخد�مهـــم 
ب�شكل خاطـــئ، بدورها قالت �لباحثة 
جامعـــة  مـــن  غلـــني  ناكانـــو  �إيفلـــني 
�إن �لكثرييـــن  كاليفورنيـــا- بريكلـــي 
مـــن �لأمريكيني من �أ�شـــل �أفريقي �أو 
�لذين لديهم ب�شرة �شـــود�ء يعتقدون 
�أن تبيي�ش ب�شرتهـــم �شيعزز مكانتهم 

يف �ملجتمع.
و�أ�شافـــت: "�لأمـــر لي�ـــش مـــن ن�شـــج 
�خليـــال، هنـــاك متييز �شـــد �أ�شحاب 
�لب�شـــرة �لد�كنة وبخا�شة �لن�شاء يف 

ما ي�شمى ب�شوق �لزو�ج".

اال�شتعمال اخلاطئ مل�شتح�شرات تبيي�ض 
الب�شرة يوؤذي اجللد

قـــام باحثون مـــن �شركة فولك�ش فاجـــن �لأملانية 
بالتعاون مع معهد ما�شات�شو�شت�ش للتكنولوجيا 
)( بالوليـــات �ملتحدة �لأمريكية، بتطوير 

روبـــوت يعمـــل كر�كب �إلكـــرتوين يجل�ـــش �إىل 
جـــو�ر �شائـــق �ل�شيـــارة؛ ويقوم هـــذ� �لروبوت 
بتوجيـــه �ل�شائق نحو �جلهـــة �ل�شحيحة بدون 
برجمة كمـــا ي�شتجيب للحالـــة �ملز�جية لل�شائق 
ن�شائـــح  �إ�شـــد�ر  �إىل  بالإ�شافـــة 
و�إر�شـــاد�ت حـــول �لتوفـــري يف 
��شتهـــالك �لوقـــود �أو �تبـــاع 

�إجر�ء�ت �ل�شالمة.
و�أكـــد �خلـــرب�ء مبدينة 
بوليـــة  كامربيـــدج 
�شت�ـــش  ت�شو �شا ما
�أنـــه  �لأمريكيـــة 
تركيـــب  مت  قـــد 
بلوحـــة  �لروبـــوت 
�لقيا�ـــش  �أجهـــزة 
�شيارة  يف  و�لبيـــان 
حيـــث  �لختبـــار؛ 

ميكنـــه �لتو��شـــل مـــع �ل�شائـــق حتى مـــن خالل 
تعبري�ت �إلكرتونيـــة بالوجه.و�أو�شح �خلرب�ء 
�أن هـــذ� �لروبـــوت يتعلـــم مـــن �أمنـــاط �حلركـــة 
و�ل�شلوك �لنموذجي لكل �شائق وي�شتخل�ش من 
�لأعمال �لروتينية طرق مف�شلة؛ حيث ي�شتطيع 
�لروبوت �إر�شاد �ل�شائق لاللتفاف حول �لعو�ئق 
�ملوجـــودة يف �لطريق �أوتوماتيكيـــًا عن طريق 
�ملعلومـــات �ملرورية �حلاليـــة و�لأخبار �ملتعلقة 
بالأحـــد�ث �أو تنبيه �ل�شائـــق ب�شرورة �لتوجيه 
�إىل حمطة �لتزود بالوقود �عتمادً� على خمزون 
�لبنزيـــن بال�شيـــارة �أو �لقـــرت�ح بالتوجـــه �إىل 
مقـــر �لعمـــل مبا�شـــرة، كما ميكـــن للروبـــوت �أن 
يقود �ل�شائق يف نهايـــة �لأ�شبوع مثاًل �إىل حمل 
�ملخبـــوز�ت، غـــري �أن �خلـــرب�ء مل يف�شحو� عن 
�لوقـــت �لالزم لكي يتـــم �لنتهاء ب�شـــكل تام من 
  م�شاعـــد �ل�شائـــق �لإلكـــرتوين �مل�شمـــى

وكذلك �لوقت �ملحدد لإنتاجه ب�شكل قيا�شي.

بــرجمــة دون  ــق  ــائ ــش ــ� ال ــد  ــش ــر� ي الــــكــــروين  ــد  ــاع ــش ــ� م

�نطلقـــت طائـــرة "�لــــ787 درمياليـــر" مـــن بوينغ 
يف �أول رحلـــة جتريبيـــة لها يف �لوليـــات �ملتحدة 
بنجـــاح ، بعد �شنتـــني ون�شف مـــن �لتاأخري مل�شاكل 

فنية خمتلفة. 
وتعـــد طائرة بوينغ �جلديـــدة �لأقل تلويثـــاُ للبيئة 
يف �لعـــامل لنخفا�ش ��شتهالكها مـــن �لوقود، نظرً� 
لوزنها �خلفيف كونهـــا م�شنعة من �ألياف �لكربون 
و�لتيتانيـــوم حيث ت�شكل �ألياف �لكربون 80 % من 

ج�شم �لدرميالير �لبالغ زنتها 35 طنا.
وتلقت بوينغ 840 طلب �شر�ء من �شركات �لطري�ن 
حول �لعـــامل �لغي بع�شهـــا ب�شبب �لتاأخـــري باإمتام 
�إنتاجها، و��شتغرقت �لرحلة �لتي �نطلقت من مدينة 
�شياتـــل ثالث �شاعات مـــن �لتحليق، حيـــث ت�شببت 
�لأمطـــار �لغزيـــرة بتوقـــف �لرحلة قبـــل �شاعة مما 
مقرر، وقال �ملتحدث با�شم �ل�شركة جيم برو "تهدف 
�لرحلـــة للتاأكـــد مـــن طـــري�ن �لدرمياليـــر بال�شكل 

�ملطلـــوب، وت�شعى بوينغ جلعل �لدرميالير حتلق 
م�شافات طويلة دون �حلاجة لإعادة تزود بالوقود. 
وقال �خلبري هاورد ويدن ل�شبكة BBC �لإخبارية 
�لنقل �جلوي،  �لطائرة ثورة يف عامل  " قـــد تعمل 

بف�شل �لتجهيز�ت �لتي تتوفر عليها �لطائرة".
مـــن جانب �أخر تطور �ل�شركـــة �لأوروبية �يربا�ش 
�ملناف�شـــة لبوينـــغ طائـــرة جديـــدة م�شنوعـــة مـــن 
�أليـــاف �لكربـــون وهـــي �لــــA350 ، حيـــث تهـــدف 

بطائرتهـــا  �لأ�شـــو�ق  لغـــزو 
و�لتـــي   ،A380 �لعمالقـــة 
ميكنهـــا نقل عـــدد �كرب من 
�شتقت�شر  لكنهـــا  �لركاب، 
علـــى �ملطـــار�ت �ملجهزة 
�لطائـــر�ت  ل�شتقبـــال 

�ملزدوجة �لطو�بق.

الطائــرة ال�شديقــة للبيئــة تنطلــق بعــد عامني مــن التاخري

يهــــدد �شبــــح "�لعنو�شــــة" قر�بــــة 24 مليون 
�شينــــي بحلــــول عــــام 2020 جــــر�ء "�شــــح" 
�شريكات �لعمر من �لفتيات �لأمر �لذي عزته 
در��شــــات ر�شمية جزئيــــًا �إىل �شيا�شة �لطفل 

�لو�حد و�إجها�ش �لأجنة �لإناث.
ومنــــذ �لثمانينيات، ت�شبب جلــــوء �لعائالت 
لالإجها�ش لتحديد جن�ــــش �ملولود، بانفجار 
�شــــكاين مــــن �لذكور، وفــــق در��شــــة �أجرتها 
�لجتماعية"  للعلوم  �ل�شينيــــة  "�لأكادميية 

ونقلتها �شحيفة "ديلي ت�شاينا".
ولفتــــت �لدر��شــــة �إىل �أن �ختــــالل �لتــــو�زن 
بني �جلن�شني يعني �أن �لعقد �لقادم �شي�شهد 

ظاهــــرة تــــز�وج �لأجيــــال، وتعنــــي �قــــرت�ن 
رجــــال �شغــــار �ل�شــــن بن�شــــاء يكربهــــن �شنًا 

بكثري.
وطبــــق �حلزب �ل�شيوعي �حلاكم يف �ل�شني 
�شيا�شة �لطفل �لو�حد منذ ثالثة عقود حتت 
مبــــد�أ منع �لنفجار �ل�شــــكاين وخماوف من 
عجــــز �حلكومة عن  �إطعــــام كل تلك �لأفو�ه، 
علمــــًا �أن �ل�شيا�شــــة جنحــــت يف �حلــــد  مــــن 
قر�بــــة  400 مليــــون ولدة، قالــــت �شحيفــــة 

ت�شاينا ديلي.
ويحــــدد �لقانون لــــالأزو�ج �ملقيمني يف �ملدن 
�إجنــــاب طفــــل و�حــــد فقــــط، وي�شتثنــــى منه 

�لأبويــــن �للذ�ن لي�ش لهما �أخوة �أو �أخو�ت، 
�إجنــــاب  �لريفيــــة  �ملناطــــق  ل�شــــكان  ويتــــاح 
طفل ثــــاين، يف ظل ظروف معينــــة، ويت�شم 
�لقانــــون ذ�تــــه باملرونــــة بالن�شبــــة لالأقليات 

�لعرقية قليلة �ل�شكان.
وجنحت �ل�شيا�شــــة يف حتديد �لن�شل وكبح 
�لنمو �ل�شكاين ودفعت �إىل �لتعقيم �لق�شري 
يف بع�ــــش �أجــــز�ء �لبــــالد، وفــــق �خلارجية 
�لأمريكية يف حيث قالت �جلماعات �ملد�فعة 
عن حقــــوق �لإن�شــــان �إن �لتقاليــــد �ملتو�رثة 
بتف�شيــــل �لوريــــث �لذكــــر، دفــــع بالعديد من 

�لأ�شر �ل�شينية لإجها�ش �لأجنة �لإناث.

ونقلت "ديلي ت�شاينا" �إن �لدعو�ت لإ�شالح 
�لقانون قــــد تز�يدت، حتــــى يف �لد�خل، يف 

�ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية.
�إل �أن حكومة بكني �أكدت باأن �شيا�شة �لطفل 
�لو�حــــد �شتظــــل قائمــــة، ولعقــــد �آخــــر، على 
�لأقل.وقــــال �لوزير �ل�شيني، ز�نغ ويكينغ، 
لل�شحيفة قبيل عامني �أن قر�بة 200 مليون 
�شينــــي، �شيبلغــــون مرحلة �لإجنــــاب خالل 
�لعقد �ملقبــــل، و�أن �لتخلي عن تلك �ل�شيا�شة 
خــــالل هــــذه �لفــــرتة مــــن �شاأنــــه �أن ي�شبــــب 
�ملزيد من  "م�شــــكالت خطــــرية و�شي�شيــــف 
�لأعباء و�ل�شغــــوط على لتنمية �لجتماعية 

و�لقت�شادية".
و�أ�شــــاف: "مــــع نهايــــة 

قــــد  �لإجنــــاب،  حقبــــة 
نعدل هذه �ل�شيا�شة، �إذ� 

كانت هناك حاجة."
�ل�شكاين  �لنمــــو  ويبلــــغ 
ي�شــــل  دولــــة  يف 
�ل�شــــكاين  تعد�دهــــا 

يف   0.6  ، ن�شمــــة،  مليــــار   1.3 قر�بــــة  �إىل 
�ملائــــة، ويتوقــــع �أن يرتفــــع �إىل 1.6 مليــــار 

 ،2050 بحلــــول  ح�شــــب ن�شمــــة 
�خلارجية �لأمريكية.

العنو�شة" تهدد 24 مليون �شيني جراء نق�ض االإناث


