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انــتــشــرت في األونــة االخــيــرة عـلـى صــفــحـات الــتــواصل
االجتماعي ما تسمى بالالصقة السحرية التي توضع على
ـواد بـاطن الــقــدم ومن خاللــهـا عــلى اســاس انـهــا تــزيل ا
ـقـابل انـتـشـر جـدل كـبـير الـسـمـيـة من جـسم االنـسـان وبـا
حول فاعلية هذه اللصقة وحـيوتيها حيث ذكروا انها تعالج
ازالـة الـسـمـوم واسـتـعـادة الـوزن خـاصـة في حـالـة حـدوث
التهابا باالذن الوسـطى او الداخلية. وقالـوا عنها على انها
نـاعة وحتس اداء الدورة الـدموية الصغرى تقوي جهاز ا

والكبرى. 
لكن لـو جئنـا الى حقـيقـة هذه الالصـقة باعـتبـارها سـحرية
كـمــا قـالـوا عــنـهــا حـيث حتــتــوي في طــيـاتــهـا الـعــديـد من
ـواد الــتي تـسـهم في تـهــدئـة اجلـسم بـصـورة ـركـبـات وا ا
ـواد تـزيـد من وقـتـيـة النـهــا حتـتـوي عـلى مـواد ومـن هـذه ا
ـصـاب حيـث ان حقـيـتـها ال سرعـة الـتـفـاعل الوقـتي عـلى ا
ـادة الـداكنه تمـتص الـسـمـوم من جـسم االنـسان وتـظـهـر ا
بعـد وضع الالصقـة على الـقدم بـسبب لـتعـرضهـا للـرطوبة
وجـوده فيها مادة كيمـيائية وليس هناك ادة ا فتحلل هذه ا

اي مؤشر لسحب السموم.
- ثم ال ننسى كـما هـو معـروف عن علم التـشريح الـبشري
وعلم وظـائف االعضـاء ليس هـنـاك دليال طـبيـا شافي يـؤيد
كونها تزيل السموم من جسم االنسان او انها حتافظ على

توازن اجلسم.
ــا نــراه مــنـــشــورا عــلى مــواقع الــتــواصل وعــلى الــرغم 
االجـتـمـاعي عن الصــقـة الـقـدم  نـقف مـوقــفـا مـحـايـدا فـلن

ندعمها ولن نرفضها. 
اذا ما تـب انـها ذات عالج فـعال يـؤدي من خالله معـاجلة

حاالت التي ذكرت اعاله .
ـكن هــنــاك طــرق بـديــلـة سـهــلـة جــدا يـســتـطـيـع بـهـا - و
ـصاب ان يـدهـن باطـن قـدماه بـدهن ا
ـعـاجلـة الـبـنـفــسج فـعـال جــدا جـدا 
ـــــــفــــــاصـــــــل وااللم حــــــاالت الـم ا

االقدام.
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كـسيك)-(أ { وتسـاكولـكـوس (ا
ف ب)  –أعـلـنت الـنـيـابـة الـعـامة
في فـيـراكـروز اخلـمـيس الـعـثـور
عـــلى  166جـــثـــة عــــلى األقل في
مـــقــبــرة جـــمــاعــيـــة في الــواليــة
كسـيك التي الواقـعة في شـرق ا
نـظـمة ـة ا تـنتـشـر فـيهـا اجلـر
فـي اطــــار حـــــروب عــــصــــابــــات

تهريب اخملدرات.
ولفيراكروز الوالية التي تقع في
ـدينـة التي شرق الـبالد وتضم ا
حتـــمل االسم نـــفـــسه وتـــعــد من
ـكــســيك تـاريخ أكــبـر مــرافىء ا
حافل بقضايا الـفساد السياسي
والـــصــراع عــلى الـــســلــطــة بــ

تناحرة. العصابات ا
وقـــال الـــنــائب الـــعـــام لــلـــواليــة
خـورخي ويــنـكـلـر لـلــصـحـافـيـ
»عثر على رفات 166 شخصًا

عــلى األقـل في واحــدة من أكــبــر
ــقـابـر اجلــمـاعـيــة الـتي يــعـثـر ا

عليها في هذا البلد.
قبرة تقع في وسط وأضاف أن ا
فيـراكـروز لكن احملـقـق رفـضوا
حتــديـد مــكـانــهـا بــدقـة ألســبـاب
أمـنــيـة عـلى حــد قـوله. وأوضح
ـتــخـصــصـ في الـقــضـايـا أن ا
اجلــنــائــيــة يـواصــلــون عــمــلـهم

هناك.

وتــابـع أنه عُــثــر عـــلى أكــثــر من
البس فـضالً مـئـتي قـطــعـة من ا
عن  114من األغراض الشخصية
ـوقع مـنـذ و 144رقم هـويـة فـي ا
بــدء احلــفـر فــيه فـي الـثــامن من

اضي. آب/اغسطس ا
وقــال ويــنــكــلــر »اســتــنــادا إلى
التحالـيل اجلنائيـة للمكـتشفات
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ـــــعـــــرفي إلى  4.8عـــــامًــــا في ا
ـتـصل بـالـعـمـر.. االنــخـفـاض ا
بـــــاإلضـــــافــــة إلـى ذلك كـــــانت
ــعــايــيـر احــتــمــاالت الــوفــاء 
الـتـشخـيص لـلـضعف اإلدراكي
ــعــتــدل أو اخلــرف أعــلى في ا
فــصـلي الـشـتـاء والـربـيع أكـثـر

من الصيف أو اخلريف.
وأكد الـباحثـون في كلـية الطب
تورنـتو «في كـندا أن جامـعة »
ــوسـمــيـة شــوهـد االرتـبــاط بـا
أيـــــضًــــــا في مــــــســـــتــــــويـــــات
الـــبــــروتـــيـــنــــات واجلـــيـــنـــات
ر في السائل رتبطة بـالزها ا

الدماغي الشوكي والدماغ. 
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عــــرض الــــفـــــيــــلم الــــتــــاريــــخي
ـلك اخلـارج عن االســكـتـلـنــدي (ا
القانون ) أوتلو كينج من إنتاج
شـركـة نـتـفـلـيـكس لـلـمـرة األولى
في مــــــهــــــرجـــــان تــــــورونــــــتـــــو
الـســيــنـمــائي الــدولي يـوم امس
االول لـــيــكــون فــيـــلم االفــتــتــاح
للمـهرجان الـذي ستمتـد أنشطته
عــلى مــدى عــشــرة أيــام تــســعى
خاللــــهـــا األفـالم الســـتــــقــــطـــاب
االنـــتـــبــــاه مع اقـــتــــراب مـــوسم

اجلوائز في هوليوود.
ويـلــعب كـريس بـاين دور الـثـائـر
روبـــــرت ذا بـــــروس من الـــــقــــرن
الــــرابع عــــشــــــــر في الــــفــــيــــلم
ــقــتــبس عن قــصــة حــقــيــقــيـة ا
ومـعـركــته السـتـعـادة الــسـيـطـرة
عـــلى أرضه من جـــيش االحــتالل

اإلنكليزي.
وحازت نـتفـليـكس التي قـاطعت
مــهـرجــان كـان الــسـيــنــمـائي في
مـــايـــو أيـــار بـــســبـب الـــقـــواعــد
الــفـرنــسـيــة الـتي تــلـزم خــدمـات
الـبث عــلى اإلنـتـرنت بـعـرض كل
أفـالمــــــهــــــا فـي دور الــــــعــــــرض
الـــفـــرنـــســـيـــة شـــرف افـــتـــتــاح
ـلك اخلـارج ـهــرجـان بـفـيـلم ”ا ا
عن الـقـانون “وسـتعـرض سـبـعة
ــــهــــرجـــان أفـالم أخـــرى خـالل ا

الكندي.
ـنافـسة وتشـارك شركـة أمازون ا

هرجان. بأربعة أفالم في ا
هـرجان هـذا العام ويشـارك في ا
254 فيلما طويال و88 فيلما

5²HJ « 5Ð Ê“«uð ô وقال الـدكـتور »أندرو ليم «في
جامـعة »تورنـتو «في كندا أنه
قـد تكـون هنـاك قـيمـة في زيادة
ــرتـــبــة ــوارد الـــســريـــريـــة ا ا
بــاخلــرف في الـــشــتــاء وأوائل
الـربـيع عـندمـا تـكـون األعراض

أكثر وضوحا.
وأضـــاف: مـن خالل تـــســــلـــيط
الــضـوء عل اآللــيــات الـكــامــنـة
ــوسـمي في وراء الــتــحـســ ا
ــعـــرفــة في الـــصــيف وأوائل ا
فـــــصل اخلـــــريف.. فـــــإن هــــذه
النتائج تفتح الباب أيضًا أمام
طـــرقــا جـــديـــدة لـــعالج مــرض

ر. الزها
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ال توجد مـؤشرات على االنـفراج في العراق  ذلك إنّ
ـوجـودة واالخـفـاقـات حـول الـتـوافق وال أقول االزمـة ا
ــفــهــوم ــنـــاصب الــكــبــيــرة  تــرجع الى ا انــتــخــاب ا
طاطي في تـعريف تداول السـلطة الذي هـو مصطلح ا
الوجود له في تاريخ العـراق احلديث  وجرى اقحامه
في احلــيــاة الــســـيــاســيــة الــعــراقـــيــة بــعــد االحــتالل

االمريكي.
ــشــــــــــكــلــة مــتـــأصــلــة ال حل فــيــهــا  حــيث إنّ  وا
قراطـية في حيـاتها األحزاب الـعراقيـة ال تمارس الـد
الــداخــلــيــة وال تــعــرف عــنــهــا إال الــشيء الــســطــحي
والــضـئـيل  فـهي مـحــكـومـة عـبـر جـمــيع تـلك الـعـقـود
ـــــثل ـــــركـــــز نـــــفـــــوذ داخـــــلي  إمّـــــا  الـــــطـــــويـــــلــــة 
الـديــكــتـاتــور(الــشـرعي لــلــحـزب) أو لــســوط خـارجي

يضبط حركتها ومواقفها.
فكيف لتـلك االحزاب فجأةً أن تؤمن بـالتعددية وتداول
ـشاركة في االنـتخابات من السـلطة وشـرعية نـسبة  ا

عدمها . 
عـــوامـــل مـــتــنـــاقـــضــة حتـــكم االحـــزاب في الـــعــراق
وحـركـتـهـا ووضـعـهـا اآلن وحتـــــالـفـاتـهـا وسط تـأثـير
كــبــيــر لألهـــواء واخلــصــومــات الــنـــفــعــيــة واألحــقــاد

الشخصية .
ـسارات يبـدو إنّ الـوضع الـعـراقي بـعـد جتـريـبه كل ا
مع بــقـاء الــنـتــيــجـة تــراوح بـ الــفــشل واالنـهــيـارات
تكررة  وصل احلال بعـد ذلك الى نقطة الالسيطرة ا
فاهـيم وعدم القدرة عـلى تكميم وعدم إمكـانية تقـن ا
أفــواه الـــشــارع الــذي جــرى عــلــفـه ســنــوات طــويــلــة
بـالــنـوازع الــطـائــفـيــة ثم بـات مـن الـعــسـيــر ضخ تـلك
واجـهات ذاتية فأصـبحت ا النـوازع مجدداً واثارتـها 

عنى . بنى وا ا
ال تـبدو الـكـفـتان االيـرانـية واالمـريـكـية مـتـوازنـت في
صـراع تـشـكـيل احلــكـومـة اجلـديـدة في بـغـداد  فـمـا
إليــران اليـزال راجــحـاً  الســيـمــا انّ الـكــرد والـعـرب
قبلة ـيالن الى نتائج سريـعة من التحالـفات ا السُنة 
ـيـلون الى الـكـفـة االيرانـيـة يـوماً بـعـد آخر  فنـراهم 
وهـذا فـشل أمـريكـي جديـد  أو ربّـمـا قد ومـسـكوت

عنه منذ زمان .
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أظـهــرت دراسـة أشــرفت عـلــيـهـا
يـة أن أكثر منظـمة الـصحة الـعا
من ربع الـبالـغـ في الـعالم- أو
ارسون  1.4مليار شخص- ال 
الـكثـيـر من الـتـمارين الـريـاضـية
ــا يــزيــد احــتــمــال تــعـرضــهم
ألمــــراض الـــــقـــــلـب واألوعـــــيــــة
الــدمــويـة ومــرض الــســكـري من
الــــــنــــــوع الــــــثــــــاني واخلــــــرف

والسرطان.
ــمــارسـة أشــخــاص يــقــومــون 
الـتــمـارين الــريـاضـيــة بـالـدوحـة
يــوم 13 يـــولــيـــو تــمــوز 2018.
تــصــويــر: إبــراهــيم الــعــمـري –
رويــتـرز. وفـي عـام 2016 كـانت
واحــــدة تـــقــــريـــبـــا مـن كل ثالث
سيـدات ورجل من بـ كل أربـعة
رجــــال فـي أنــــحـــــاء الــــعـــــالم ال
وصى ـسـتـويـات ا يـلـتزمـون بـا
بـهـا من الـنشـاط الـبـدني لـلـبـقاء
أصحاء وهـي ما ال يقل عن 150
دقــيـــقـــة من الـــنـــشـــاط الــبـــدني
ــــتــــوسط أو 75 دقــــيــــقــــة من ا

التمارين القوية كل أسبوع.
وأفـادت الــدراســة الـتي أجــراهـا
بــاحـثــون من مــنـظــمــة الـصــحـة
ية ونشرت يوم الثالثاء في العا
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وقع السري يعود تب أن هذا ا
إلى ســــــنــــــتــــــ عـــــلـى األقل?«
مـوضـحا أن »طـائـرات بال طـيّار
ورادارات اســتـخــدمت لــتـحــديـد
واقع اجلغـرافية «في عمـليات ا

البحث.
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باحث علمي

{ لـندن  –وكـاالت - قـال عـلـماء
بريـطانـيـيون إنـهم توصـلوا إلى
تـــركــــيـــبــــة احلـــمض الــــنـــووي
لـلـديـنـاصـورات.وقـال عـلـمـاء في
جامـعـة كيـنت في انـكـلتـرا إن ما
تــوصـلــوا إلـيـه يـكــشف األسـرار
الــــــوراثـــــيــــــة الــــــتي جــــــعــــــلت
الـدينـاصـورات بهـذا الـتـنوع من
األشـكـال واألحـجـام.وسـاعـد هذا
الـتنـوع الـديـناصـور في الـتـطور
سريعا لـلتكـيف مع تغير الـبيئة
وهـو ما سـاعـدهم عـلى الهـيـمـنة
عـــــلى األرض عـــــلـى مــــدى 180
ملـيـون عام.ولـكن الـعلـمـاء الذين
بـحـثـوا احلـمض الـنـووي قـالـوا
(إنــهـم ال يــعـــتـــزمـــون تـــخــلـــيق
ديـــنــاصـــور مــثـــلــمـــا حــدث في
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ســــلــــســـــلــــة أفالم جـــــوراســــيك
بــارك.ولـــكن الــديـــنــاصــورات لم
تتـمـكن بالـطـبع من التـغـلب على
حتد أخير وهو اصطدام جنمي
بـــــاألرض والــــذي تـــــســـــبب في
الـــقــضـــاء عـــلى جــمـــيع سالالت
الــديــنـاصــور مــا عـدا الــطــائـرة
الــــــتي حتــــــولـت إلى طــــــيــــــور.
واستخدم فريق الباحث بقيادة
دارين غريـفـ تقـنيـات حـسابـية
ــواصـفـات اجلــيـنـيـة لـتــحـديـد ا
احملتمـلة للـديناصورات األوائل.
وأتــمــوا ذلـك بــالــعــودة بــالــزمن
انـطـالقـا من اخملــلـوقــات األقـرب
شــبـــهـــا بـــالـــديـــنــاصـــورات في
عـصــرنـا احلـالي وهـي الـطـيـور
والسالحف). واشار تـقريـر للبي

بي سي (ان الـنـتــائج تـشـيـر إلى
أن احلمض النـووي للديـناصور
كـان مـنظـمـا عـلى هـيـئـة تـكتالت
تــعــرف بــاسم كــرومــوســومــات.
ويـوجــد لـدى الــطـيــور نـحـو 80
كـــرومــــوســـومــــا نـــحــــو ثالثـــة
أضـــعـــاف الـــكــــرومـــوســـومـــات
الحظ أن الـــــبــــشـــــريــــة). ومـن ا
الطيور من أكثر الـكائنات تنوعا
عــــــلـى األرض. وإذا كــــــان لـــــدى
الـديــنـاصـورات عـددا كــبـيـرا من
الــكـرومـوســومـات كــمـا يـعــتـقـد
فريق غريـف فإن هذا قـد يفسر
ســـبب هـــذا الـــتـــنـــوع من حـــيث
الـشــكل واحلـجم. وقــال غـريـفـ
نعـتـقد أنه يـخـلق تـنوعـا. وجود
كن الكثير من الكروموسومات 

الديـنـاصورات من إعـادة تـرتيب
جـــيـــنــاتـــهم بـــصــورة أكـــبــر من
غـــيــرهـم احلــيـــاونــات. وتـــعــني
كن إعادة ترتـيب اجليـنات أنه 
لـلـديـنـاصـورات الـتـطـور سـريـعا
والــبــقــاء عــلى قــيــد احلـيــاة مع
تــغــيــر الــكــوكب. وقــالت ربــيــكـا
أوكـونـر من جـامـعـة كـينـت (أدلة
احلفريات وأدلتـنا تؤكد فكرة أن
األمــر لــيـس أن الــديــنــاصــورات
والــــطـــــيــــور أقـــــارب بل أنـــــهم
ـوجـودة مـتـطـابــقـون. الـطـيـور ا

اآلن ديناصورات).
الى ذلك  قـال بـاحـثـون إن الـنوم
ما بـ ست وثـماني سـاعات في
الــلـيـلــة مـفـيــد لـلـقــلب.وخـلـصت
دراسة جديدة إلى (أن النوم عدد
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أظــــهـــرت دراســـة حـــديـــثـــة أن
ــرض ــصــابــ  الــبــالــغــ ا
ن يـعـانـون من ـر أو  الـزهــا
ـهـارات اإلدراكـية تـراجع في ا
تـــزداد بــيـــنـــهم حـــدة أعــراض
ــــرض في فــــصــــلي الــــربـــيع ا
والــشـتــاء مــقــارنــة مع أواخـر

الصيف وأوائل اخلريف.
وأوضـحت نــتـائج الـدراسـة أن
مــــتـــوسط األداء اإلدراكي كـــان
أعــلى فـي الــصـــيف واخلــريف
مـــقـــارنــة بـــفـــصـــلي الـــشـــتــاء
والربيع وهو ما يـعدل التأثير

دوريـــة (ذا النـــســـيـت جـــلـــوبــال
ــســتــويــات هــيـــلث) بــأن هــذه ا
ية للنشاط البدني لم تشهد العا
حتـسنـا مـنـذ عام 2001. وكانت
ارسة أعلى مستويات لضعف 
الــــتـــمـــاريـن في عـــام 2016 ب
الـبــالـغــ في الـكــويت وسـامـوا
األمريكـية والـسعوديـة والعراق
حــــيث كـــــان أكــــثــــر مـن نــــصف
الـبالـغـ ال يـؤدون مـا يـكفي من

النشاط حلماية صحتهم.
ئة قارنة فإن حوالي 40 با وبا

من الــــبــــالــــغـــ فـي الــــواليـــات
ئة في بريطانيا تحدة و 36با ا
ئة في الص ال يقومون و 14با
بـتـمـارين كـافـيـة لـلـبـقـاء بـصـحة

جيدة.
وقـالت ريـجــيـنـا جـاتـهـولـد وهي
بـــاحــثــة في مــنـــظــمــة الــصــحــة
ــيـة وشـاركت في اإلشـراف الـعـا
على الـدراسة ”خالفـا للـمـخـاطر
ــيــة الــكــبــيـرة الـصــحــيــة الــعــا
األخـرى فـإن مـسـتـويـات ضـعف
الـنشـاط الـبـدني ال تـتـراجع على

ي وأكثر من ربع ستـوى العـا ا
سـتويات البـالغـ ال يحـققـون ا
وصى بـها من الـنشـاط البدني ا
من أجل التمتع بصحة جيدة.“
ـية وتقـول مـنظـمة الـصـحة الـعا
إن الـنـشاط الـبـدني غـيـر الـكافي
أحـد العـوامل الـرئيـسـية لـلـوفاة
بكرة في أنحاء العالم كما أنه ا
يــزيـد خــطــر اإلصـابــة بــأمـراض
غـيـر معـديـة مـثل أمـراض الـقلب
واألوعـيــة الـدمــويـة والــسـرطـان

والسكري.

ساعات أقل أو أكثر قد يؤيد إلى
أمراض الشـريان التاجي أو إلى
اجللطات). ونصح البحث الذي
قُـدم إلـى مـجـلـس أبـحـاث الــقـلب
ــانــيــا بــتـجــنب في مــيــونخ بــأ
اإلفراط في النوم أو التقليل منه
لـــلــحــصــول عــلـى أفــضل حــالــة
صــحـــيـــة لـــلــقـــلب).وقـــال مـــعــد
الــــدراســـــة إبــــامــــيـــــنــــونــــداس
فـانـوتـاس من مـركـز أونـاسـيس
جلــراحـــة الــقــلب فـي أثــيــنــا في
اليونـان (ما خـلصنـا إليه هو أن
الـــنـــوم الــزائـــد عن احلـــاجــة أو
الــنـــوم أقل من الالزم قـــد يــضــر
بـالقـلب).وأضـاف (األمـر يـتـطلب
زيد من األبـحاث ولـكننـا نعلم ا
أن الـنـوم يـؤثــر عـلى الـعـمـلـيـات

الــبـــيـــولـــوجــيـــة مـــثل تـــمـــثــيل
الـــــغـــــلـــــوكــــــوز وضـــــغط الـــــدم
وااللـتهـابـات وكـلهـا أمـور تـؤثر
عــلى أمــراض الــقــلب واألوعــيــة
الــــدمـــويــــة). و في الــــدراســـة
حتليل البيانات التي جمعت من
أكـثـر من مـلـيـون شـخص في 11
دراســة.وخــلــصت الــدراســة إلى
(أن الـذين يــنـامــون أكـثـر أو أقل
من  6إلى  8ســاعـــات في الــيــوم
أكـثـر عـرضـة لإلصـابـة بـأمراض
الــقــلـب والــشــرايــ أو الــوفــاة.
ن يـنـامـون مـا ب 6 ومـقـارنـة 
و8 ساعات في الليلة يزيد خطر
اإلصــــابــــة بـــــأمــــراض الـــــقــــلب
ن يـنـامـون سـاعات والـشـرايـ 

ئة).  أقل بنسبة 11 في ا

bF² ð  «d−
‰uÞ√ “U$ù

r UF « w  ‰U¦Lð
{ دلهي  –وكـاالت - توشك الـهـنـد على
االنـتـهــاء من تـشـيـيــد أطـول تـمـثـال في
العالم بـارتفاع يصل إلى  182مترا في
واليـة كـجـرات تـخــلـيـدا لـذكـرى سـردار
فاالبهبهـاي باتيل الذي ناضل من أجل
اسـتـقالل الـبالد. بـلغت تـكـلـفة الـتـمـثال

 29.9مليار روبية ( 430مليون دوالر)
شـروع بتأييد خاص من ويحظى هذا ا
رئـيس الـوزراء الـهنـدى نـارنـدرا مودي.
سـيــفــتــتح الــزعـيم الــهــنــدي الـتــمــثـال
ـعروف بـاسم (تـمثـال الـوحدة) في 31 ا
تشـرين األول. ويُعـرف باتـيل الذي كان
نــائــبــا لـرئــيس الــوزراء الــهـنــدي بــعـد
االســـتـــقالل عــام  ?1947بـــاسم )الــرجل
احلــديـــدي في الـــهـــنــد( بـــعـــد أن أقــنع
ــتــنـــاحــرة بـــالــوحــدة وأن الــواليـــات ا
تـصـبح جـزءًا من الـدولـة الـهـنـديـة بـعد
االستـقالل. يشعـر العـديد من الوطـني
الهندوس بأن الـتاريخ قد جتاهل باتيل
لـصالح أسـرة نهـرو التي هـيمـنت على
السـيـاسـة الـهـنـديـة. وقـال مـودي أثـناء
حمـلته االنـتخابـية قبل انـتخابه رئـيسا
للـوزراء في الهـند عام 2013) كل هندي
يأسف ألن ساردار بـاتيل لم يصبح أول
رئـيس وزراء(.واشــار تـقــريـر لــلـبي بي
ـــجـــرد االنــــتـــهـــاء من هـــذا سـي انه (
ـكسـو بالـبرونـز - والذي بدأ الـتمـثال ا
الـعــمل به عـام 2013 ســيـكــون ارتـفـاعه
ضـــعف ارتـــفـــاع تـــمـــثــال احلـــريـــة في
نـــيــويــورك. وتــأمل الـــهــنــد أن يــصــبح
ـوقع مــعــلـمًــا ســيـاحــيًــا مـهــمًــا. يـقع ا
الـــتــمــثـــال في جــزء مـــعــزول من واليــة
كـجرات في غـرب الهـند عـلى بُعـد نحو

 200كيلومتر من مدينة أحمد آباد
الرئيسية فى الواليةعمل أكثر من 2500
ــا في ذلك مــئــات من الــعــمـال عــامل 
ـــهـــاجــريـن من الـــصـــ عـــلى بـــنــاء ا
الـتـمـثال حـتى يـكـون جـاهـزا في الوقت

ناسب). ا


