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بما يشبه االجماع تتجه اآلراء المتداولة الى أّن أهم مشاكل 
من  سواء  االمريكية،  االنتخابات  بعد  حلّها  سيتم  العراق 
خالل تجديد االدارة الحالية أو مجيء الديمقراطيين. غير 
أنَّ حال العراق يعيش اختالفاً عن أية وحدة قياس ممكنة 
معطيات  توجد  ال  لذلك  الدولية.  السياقات  في  ومعروفة 
للتغير استناداً الى نتائج االقتراع في الواليات المتحدة إال 
في حدود اللمسات النوعية التي قد يضفيها رئيس مجدد له 
أو رئيس جديد. وتلك اللمسات حتى لو كانت بوزن عملية 
تغير  فلن  بغداد  مطار  قرب  االيراني  للجنرال  االغتيال 
العراقي  المشهد  التي تشغل  القوى والحركات  من أوزان 

المضطرب.
أن  الممكن  من  العراقي  الوضع  انَّ  يعني  ال  ذلك  لكن 
يستقر ذاتياً ومن خالل وعي القوى الحاكمة في المنطقة 
الخضراء وخارجها، ذلك انَّ العقليات المتداولة في المشهد 
ال تزال مقفلة على أهدافها العقيمة من دون قراءة للتاريخ 
في أنَّ أحداً من القوى لن يدوم في مواقعه وامتيازاته، ولن 

يستطيع أزاحة أو رّبما كما يظنون إبادة القوى االخرى.
اعادة  أجل  من  سنجار  اتفاق  في  ماجرى  نراقب  كنا 
االستقرار، وكم كان واضحاً فرح طرف وابتئاس طرف 
آخر، سواء ظهر في المشهد أو لم يظهر علناً. ذلك انَّ روح 
المشاركة في صنع السالم الداخلي في العراق بقيت غائبة 
الخارج،  من  الحسم  قرارات  انتظار  في  طويلة  سنوات 

وهذا جزء مّما أبتليت به العقول السياسية في العراق.
صناعة السالم الداخلي في البلد عملية تحتاج إعادة انتاج 

الثقافة المناسبة الكفيلة باحتضانها.

عالجات ناجحة جديدة
ملرضى التهاب املفاصل 

   ان   مرضى   التهاب   املفاصل   باتوا   محظوظني   هذه   األيام   ،   فقد   أصبح   مرضهم   قابالً   للشفاء   رغم   انه   ظل   لعقود   طويلة   يعد  
 مرضاً   عضاالً   الشفاء   منه   والعالج   له . 

اكتشف   العلماء   املتخصصون مؤخراً   في   الواليات   املتحدة   األمريكية   عالجني   ناجحني   ملرض   التهاب   املفاصل   ،وكال   العالجني  
 ليس   مبركبات   كيميائية   بل   تدرج   ضمن   املكمالت   الغذائية   الطبيعية   ويعد   استخدامهما   آمن   اليترك   اية   اثار   جانبية   كما   يتميزان  

 بكفاءة   عالجية   نادرة .  
يجدر   االشارة   الى   ان   مرض   التهاب   املفاصل   مرض   لعني   له   مخاطر   يجب   حتاشيها   ،   فقد   يؤدي   الى   االصابة   بعجز   جزئي   أو  
 كلي   ،   اذ   تؤكد   االحصاءات   ان   مايزيد   عن   ثالثة   ماليني   أمريكي   يعانون   من   عاهات   مستدمية   ناجمة   عن   هذا   املرض   ،أي   مبا  
 يعادل    % 15   من   مجموع   حاالت   العجز   في   الواليات   املتحدة   ،   في   حني   يصرف   مزامنة   لهذه   االصابات   مايزيد   عن   35   مليار  

 دوالر   سنوياً   في   كال   اجملالني   النفقات   الصحية   املباشرة   ،واحلصيلة   االنتاجية   املفقودة . 
العالج   األول -  سلفات   الكلوكوزامني 

الكلوكوزامني   هي   مادة   طبيعية   توجد   في   الغضروف   وتتكون   من   احتاد   اجللوكوز   باحلمض   األميني »    اجللوتامني « ،   ينتمي  
 الكلوكوزامني   الى   اسرة   السكريات   املوجودة   في   اجلسم    ويقل   انتاجه   مع   تقدم   العمر،   ويعد   من   الكربوهيدرات   التي   تدخل  
 في   تركيب   انسجة   اجلسم   ،   واليستخدم   كمصدر   للطاقة   مطلقاً   كما   يتوهم   البعض،   فهو   يدخل   في   تركيب   األظافر   والعظام  
 وصمامات   القلب   واجللد   والعيون   واوتار   العضالت   أو   عصبها   واالربطة  ( ( Ligaments   التي   تصل   بني   العظام   وبني   أجزاء  
 أخرى   من   اجلسم    باالضافة   إلى   ان   له    دوراً   مهماً   في   االفرازات   اخملاطية   التي   تفرز   في   اجلهاز   الهضمي   والبولي   والتنفسي  
   (  NSAID )واألغرب   من   كل   ذلك   قدرة   سلفات   الكلوكوزامني   على   معاجلة   وتدارك   ماافسدته   مضادات   االلتهاب   السترويدية ،   
 والتي   تتسبب   بتدمير   الغضاريف   وتسبب   االكتئاب   للمريض   في   كثيرمن   األحيان   ،كما   متتلك   سلفات   الكلوكوزامني   القدرة  
 على   التخفيف   من   حدة   العلل   التالية   ان   لم   نقل   في   االسهام   مبعاجلتها   ،مثل   اعتالل   الربو،   ترقق   العظام   ،حساسيات   األطعمة  
   ، حساسيات   التنفس   ،التهاب   األوتار   والتهاب   املهبل،   كما   تشير   معظم   الدراسات   إلى   أن   فعالية   الكلوكوزامني   ال   تظهر   إال  
 بإدماجه   مع « chondroitin »    ،ويستخدم   الكلوكوزامني   لعالج »    التهاب   املفاصل   الكبيرة    « أو »    خشونة   املفاصل    « أو   ما   يسمى  
 بـ « osteoarthritis « حيث   يعيد   بناء   الغضاريف   ،   مينع   انحالل   الغضاريف   الناجت   عن   اخلشونة،   يحقق   التوازن   بني   عمليات   الهدم  

 و   البناء   في   الغضاريف   ،و   قد   يحمل   بعض   اخلواص   املضادة   لاللتهاب . 
الفعالية :  قد   يأخذ   العالج   من   أسابيع   إلى   أشهر  . حتى   يتم   ظهور   التحسن   في   األعراض . 

محاذير   االستخدام : 
•   مبا   إن   معظم   منتجات   الكلوكوزامني   تصنع   من   أصداف   األسماك   الصدفية   أو   الـ      shellfish   فإنه   مينع   استخدامه   عند   الذين  
 يعانون   من   احلساسية   اجتاه   هذه   الكائنات   البحرية   ،كما   مينع   على   مرضى   السكر   أو   الذين   يتناولون   أدوية   أو   مكمالت   غذائية  
 تؤثر   على   مستوى   السكر   في   الدم   ،ونظراً   لتشابه   تركيبه   الكيميائي   مع   الهيبارين   قد   يؤدي   الكلوكوزامني   إلى   زيادة   خطر  
 النزيف   خصوصا   عند   أولئك   الذين   يتناولون   أدوية   سيولة   الدم   مثل   الوارفارين   والهيبارين   وغيرها،   أو   أي   مستحضر   يساعد  

  ( E ).  على   سيولة   الدم   كـ   زيت   السمك   و   فيتامني 
اجلرعة   اليومية : 

   5 , 1جم   في   اليوم   500 )  ملجم   3   مرات   يوميا .( 
      Chondrouiroitin   Sulfates    : العالج   الثاني

سلفات   الكوندرويتني   هو   العالج   الناجح   الثاني   ملرض   التهاب   املفاصل   ،وتعد   الكوندرويتني   مادة   طبيعية   توجد   في   الغضروف  
 ،يتم   انتاج   هذه   املادة   من   مصادر   طبيعية   كغضاريف   بعض   الكائنات   احلية   كالقرش   واألبقار   واألسماك   أو   من   مصادر  
 صناعية،   ،ومن   بني   أحد   أهم   أسباب   خشونة   املفاصل   هو   فقرالغضاريف   لهذه   املادة   احليوية   التي   تشكل   نسبة   كبيرة  
 من   محتوى   الغضروف،   حيث   اجمعت   املراجع   الطبية   على   اهميته   في   تكوين   الغضروف   ذلك   النسيج   القاسي   اللدن   الذي  
 يقوم   مبهمة   الوسادة   داخل   املفصل   فيحول   دون   احتكاك   اجزائه   من   العظام   بعضها   وبالتالي   تآكلها   تبعاُ   لذلك،مع   العلم   ان  
 الغضاريف   ليست   حكرا   بوجودها   في   اجلسم   على   املفاصل   اذ   تتواجد   في   اجزاء   اخرى   منه   كطرف   االنف   واألذن   اخلارجية .  

آلية   عمل   الكوندرويتني : 
تقوم   جزيئات   الكوندرويتني   بامتصاص   املاء   إلى   النسيج   الضام   مما   يجعله   أكثر   مقاومة   للضغط   ومتنع   هذه   املادة   عمل  
 االنزميات   التي   حتلل   الغضروف   وتعيد   بناء   الكوالجني   واخلاليا   الالزمة   لبناء   الغضروف   كما   حتافظ   على   الغضاريف   من  

 التراجع   السابق   ألوانه    ،باالضافة   الى   امتالكها   خواص   مضادة   لاللتهاب . 
   الفعالية :  الكوندرويتني   يزيد   فعالية   اجللوكوزامني   عند   أخذهما   معا،   وقد   يأخذ   العالج   أشهرا   حتى   يتم  

 التحسن،ودرجت   بعض   املصانع   على   اجلمع   بني   سلفات   الكلوكوزامني   وسلفات   الكوندرويتني   لتدمج   مبستحضر   واحد  
 بهيئة   أقراص   بيد   ان   هذا   الدمج   كان   كفيالً   بزيادة   الكفاءة   العالجية   لكال   املركبني .  

بقي   ان   نؤكد   ان   كال   املركبني   آمن    % 100   فهما   مجردان   من   أية   شوائب   سامة   أو  
 ضارة   ،   مع   ذلك   فان   األطباء   يوصون   باحلذر   بالنسبة   للحوامل   كذلك   للذين   يتناولون  
 االسبرين   بانتظام   ،   كما   يوصي   األطباء   بتناول   جرعتني   من   املستحضر   املزدوج  
 مبعيار500   ملغم   لكل   جرعة   ،   ويفضل   تناولها   قبل   الطعام   بنصف   ساعة   قبل   وجبتي  

د.عبدالوهاب اجلبوري االفطار   والعشاء . 
طبيب اخصائي 

روما-)أ ف ب( - صادرت الشرطة 
قيمتها  أصواًل  اإليطالية  املالية 
مليون يورو من رجل أعمال ادعى 
في دائرة الضرائب أنه فقير ولكن 
"فيراري"  سيارة  ميلك  أنه  تبّين 
ما  على  مترًا،   12 طوله  وزورقا 
اإليطالية  "أجي"  وكالة  أفادت 

اجلمعة.
اخملتصة  السلطات  ووضعت 
وست  شقق  خمس  على  يدها 

احلياة  على  تأمني  بوالص 
ومقتنيات  مصرفية  وحسابات 
ساعات  بينها  مختلفة  ثمينة 
تواقيع  حتمل  ولوحات  فاخرة 
شيريكو،  كدي  بارزين  رسامني 
البالغ  األعمال  رجل  كلها  ميلكها 
72 عامًا الذي يعيش بالقرب من 
مودينا في إميليا رومانيا )شمال 
إيطاليا(. وكشف حتقيق الشرطة 
بني  الكبيرة  الفجوة  املالية 

الرجل يصّرح  كان  الذي  املدخول 
عنه للسلطات الضريبية على مّر 
األعوام األربعني املنصرمة، وبني 
راكمها،  التي  القّيمة  األصول 
أو  زوجته  باسم  بعضها  وسّجل 
أن  علمًا  التضليل،  بهدف  جنله 
التي كان يصّرح كانت  اإليرادات 
الفقر.  خط  على  يقف  أنه  توحي 
املعلن  الدخل  بني  الَفرق  ويصل 
والثروة الفعلية إلى سبعة ماليني 

يورو، فيما تبلغ الديون املتوجبة 
الضريبية  للسلطات  الرجل  على 

أكثر من 12 مليون يورو. 
ثالث  وهي  إيطاليا،  وتواجه 
اليورو،  منطقة  في  اقتصاد  أكبر 
مشكلة تهرب ضريبي خطيرة منذ 
سنوات. وبحسب تقديرات وزارة 
في خسارة  ذلك  يتسبب   ، املالية 
كل  يورو  مليارات   109 الدولة 

عام. 

 فقير إيطالي ميلك فيراري وزورقا بطول 12 مترا وخمس شقق

فرنسا تسّلم املغرب
25 ألف قطعة أثرية بينها 

جمجمة متساح

مرسيليا-)أ ف ب( - سّلمت فرنسا رسميا املغرب 
الفتة  مجموعة  وهي  أثرية،  قطعة  ألف   25 نحو 
تدقيق  عمليات  ثالث  خالل  البلد  في  ضبطت 
جمركي تعكس تنامي "آفة" نهب السلع الثقافية.

أقيمت  مراسم  خالل  القطع  هذه  تسليم  وجرى 
)موسيم(  املتوسط  ثقافات  متحف  في  اخلميس 
في مدينة مرسيليا )جنوب شرق(. غير أن السلع 
التي تناهز زنتها اإلجمالية ثالثة أطنان لن تعود 

في الواقع إلى املغرب إال في أواخر الشهر.
وتعود عمليات التدقيق إلى 2005 و2006 وهي 
نّفذت في مدينتي مرسيليا وبربينيان )اجلنوب(. 
وكان السائقون، وهم كّلهم من اجلنسية املغربية، 
يقودون سيارات فارهة. وهم كانوا يقّدرون قيمة 
األصول"،  وفق  وعوجلت  غسلت  "التي  السلع 
غي  مرسيليا  في  اجلمارك  مدير  قال  ما  بحسب 

جان-باتيست على هامش مراسم التسليم.
إعادة  تتسّنى  أن  قبل  سنة   15 األمر  واستغرق 
القطع إلى الغرب، ريثما تطّبق جميع اإلجراءات، 
على  غرامات  وفرضت  منها.  القضائية  سّيما  ال 

جتار بلغ مجموعها 120 ألف يورو.
وكانت اجملموعة املضبوطة الفتة من حيث حجم 
القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجي الطابع 

قبل  اإلنسان  "تاريخ  على  يشهد  اآلخر  والبعض 
القّيم  ديليستر  كزافييه  قال  ما  الكتابة"، بحسب 
للشؤون  اإلقليمية  املديرية  في  اآلثار  قسم  على 

الثقافية ملنطقة بروفانس-ألب-كوت دازور.
محفوظة  جمجمة متساح  القطع،  هذه  بني  ومن 
أسماك  وأسنان  وأحفوريات  غشائها  في  جزئيا 
إلى  بعضها  يعود  عليها  حفر  وألواح  وزواحف 

العصر احلجري احلديث.
وقال يوسف خيارة مدير التراث في املغرب "إنها 
حلظة تاريخية مع إعادة هذا التراث إلى إرضه".

وأردف أن "أحداث العام 2005 أفضت إلى مسار" 
بغية  والقضاة  اجلمارك  عناصر  بتدريب  سمح 
توفير "موارد بشرية كفوءة للتصّدي لهذه اآلفة".

"تنامت  عاملية  ظاهرة  األثرية  السلع  نهب  وبات 
في السنوات األخيرة بسبب النزاعات الدائرة في 
محيط املتوسط. وازدادت عمليات البيع اخملالفة 
االجتماعي  التواصل  منّصات  من  بدفع  للقانون 

واملواقع اإللكترونية"، على ما قال ديليستر.
محتمال  "موردا  أيضا  االجتار  هذا  يشّكل  وقد 
جان- غي  قول  حّد  على  اإلرهاب"،  لتمويل 

باتيست.

لوكالة  الفرنسية  القضائية  الشرطة  كشفت   - ب(  ف  باريس-)أ 
فرانس برس اخلميس أن شبكة دعارة بني رومانيا وفرنسا ُفِكَكت 
هذا األسبوع،وتضّم شابات رومانيات كانت عائلتهّن ُتشغلهّن في 

شقق بضواحي باريس.
إلفير  بالبشر  االجتار  ملكافحة  املركزية  الهيئة  رئيسة  وقالت 
أريغي لوكالة فرانس برس إن عشرة أشخاص أوقفوا اإلثنني في 

هذه القضية، بينهم أربعة في فرنسا وستة في أملانيا.
وأوضحت أن "التحقيق بدأ في نيسان/أبريل 2019"، وأن سبع 
شابات تراوح أعمارهّن بني العشرين والثالثني أفدن في التحقيق 
وبأنهن  سنوات"،  أربع  أو  ثالث  "منذ  قائمة  الشبكة  بأن  معهّن 

ملزمات أن يدفعن لها "كامل إيراداتهن".

إلى  ينتمون  واملوقوفات  املوقوفني  معظم  أن  أريغي  وأضافت 
في  وزوجته،  رجل  بإدارة  الشبكة  أن  إلى  واحدة، مشيرة  عائلة 
حني أن أوالدهما يتولون اإلشراف على أعمال الشبكة في أملانيا 

وفرنسا.
وكان الشّبان يقنعون الفتيات الرومانيات مبغادرة بلدهّن بذريعة 
السعي إلى "حياة أفضل"، ويشغلونهّن أواًل في بيوت دعارة في 
أملانيا ثم ينقلنهّن إلى شقق في ضواحي باريس حيث ميارسن 

البغاء.
الشابات  يهددون  كانوا  الشبكة  مسؤولي  أن  أريغي  وأشارت 
يعملن  لم  حال  "في  رومانيا،  في  تركنهّن  الذين  أوالدهّن  بإيذاء 

بالقدر الكافي".

مونتريال,-)أ ف ب( - أتاح احلمض النووي حتديد هوّية قاتل فتاة في التاسعة 
من العمر بعد 36 عامًا من اختطافها وقتلها في قضية هّزت مشاعر الكنديني سنة 
1984 وأفضت إلى إدانة رجل بريء، بحسب ما أعلنت شرطة تورونتو. وأوضح 
احملّققون أنهم اكتشفوا هوّية القاتل بعد إرسال عّينة من احلمض النووي في سائله 
املنوي أخذت من املالبس الداخلية للفتاة إلى مختبر أميركي متخصص أعطاهم 
اسم كالفن هوفر الذي توّفي سنة 2015. وقد أقدم هذا الرجل البالغ من العمر 28 
عاما وقت األحداث على االنتحار، بحسب ما أفادت عّدة تقارير إعالمية وهو كان 
مقّربا من عائلة الفتاة. وكانت كريستني جيسوب قد خطفت بعد مغادرة منزلها في 
كوينزفيل )شمال تورونتو( في الثالث من تشرين األول/أكتوبر 1984، ثم اغتصبت 
وقتلت بطعنات سكني بالقرب من تورونتو. وعثر على جّثتها في حقل على بعد نحو 

خمسني كيلومترا بعد ثالثة أشهر.

الهاي- )أ ف ب( - أعلنت هولندا عن 
لألطفال  الرحيم  املوت  تشريع  نّيتها 
الذين تتراوح أعمارهم بني سنة و12 
النهائية  املرحلة  في  هم  والذين  سنة 

من املرض.
دي  هوخو  الصحة  وزير  وأشار 
في  تشريع  إعداد  عزمه  إلى  يونغه 
هذا اخلصوص، باالستناد إلى دراسة 
األطفال  أن  أظهرت  خبراء  أعّدها 

املرضى "يعانون األمّرين".
ملن  الرحيم  املوت  هولندا  وجتيز 
احلصول  بعد  عشرة  الثانية  تخّطوا 
السنة  دون  وللرّضع  موافقتهم  على 

من العمر مبوافقة أهاليهم.
هذا  في  قانونية  أحكام  من  ما  لكن 
إثر  الثانية عشرة  الشأن ملن هم دون 
الهولندية  السلطات  أوساط  في  جدل 
قرار  اّتخاذ  على  األطفال  قدرة  بشأن 

من هذا القبيل.
أجراها  دراسة  أن  يونغه  وأوضح 
وزارته  حلساب  الطّب  في  خبراء 

أظهرت أنه ميكن تطبيق هذه القاعدة 
اجلديدة على ما بني خمسة إلى عشرة 

أطفال في السنة.
إلى  موّجهة  رسالة  في  قال  وهو 
إلى  حاجة  الدراسة  "تظهر  البرملان 
األطباء  أوساط  في  احلياة  إنهاء 
بأمراض  املصابني  األطفال  وأهالي 
األمّرين  يعانون  الذين  مستعصية 

وسيموتون في املستقبل املنظور".

اّتفقت  اخلالفات،  من  أشهر  وبعد 
الرئيس مارك روته على هذه  حكومة 
القوانني  لتغيير  داع  وال  املسألة. 
سيكونون  األطباء  أن  غير  القائمة 
مبنأى عن املالحقة في حال اعتمدوا 
الشروط  مع  متاشيا  الرحيم  املوت 

اجلديدة، وفق يونغه.
وكانت هولندا وبلجيكا أّول من شّرع 

املوت الرحيم في العالم سنة 2002.

دبي-)أ ف ب( - في مطعم فخم في دبي 
اليهودية  الشريعة  وفق  الطعام  يقدم 
"كوشير"، يشعل حاخام مواقد الطهي 
مطاعم  تستعد  فيما  العمل،  لبدء 
ذاتها  للخطوة  اإلمارات  في  أخرى 
بعد توقيع اتفاق تطبيع العالقات بني 
الدولة اخلليجية وإسرائيل. وبحسب 
ذبح  ينبغي  اليهودية،  الشريعة 
احليوانات بطريقة معينة ويحظر أكل 
بني  الفصل  يجب  كما  اخلنزير  حلم 

الطبخ.  في  واأللبان  اللحوم  منتجات 
البحرية  األطعمة  تناول  مينع  كذلك، 
صعبة  املهمة  وتبدو  احملار.  مثل 
بعض الشيء بسبب الشروط الكثيرة 
الغذائية  املواد  استيراد  وضرورة 
املوائمة كاللحوم واألجبان ومشتقات 

األلبان.
"أرماني"  فندق  قرر  ذلك،  رغم  لكن 
أعلى  خليفة  برج  من  والقريب  الفخم 
الشهر  دبي،  وسط  في  العالم  مباني 

كاف"  "أرماني  مطعم  افتتاح  املاضي 
اخملصص لتقدمي الطعام املتوافق مع 
الشريعة اليهودية. ويقّدم املطعم الذي 
متنوعة  أطباقا  زبونا،   40 يستوعب 
للشريعة  موافقة  جلعلها  ُطوعت 
بالكاري.  الدجاج  بينها  من  اليهودية 
"دربنا  فايول  فابيان  الطاهي  ويقول 
موظفينا ألشهر وعلمناهم ما ميكنهم 

استخدامه وما ال ينبغي استخدامه".
"الفكرة  إن  الفرنسي،  الطاهي  ويؤكد 

تقدمي  هي  املطعم  هذا  وراء  من 
يريد  من  لكل  جنوم  خمس  جتربة 
ويوضح  الكوشير".  الطعام  جتربة 
احلصول  سيكون  األبرز  "التحدي  إن 
على املكونات"، مشيرا إلى أن املطعم 
الواليات  اللحوم من  يسعى الستيراد 
املتحدة. صباح كل يوم، ما عدا السبت 
حاخام  يقوم  اليهودية،  واألعياد 
املطعم،  في  الطبخ  مواقد  بتشغيل 
ولكن بدال من أن يتواجد شخصيا في 

مراقبة  كاميرات  عبر  يتابع  املطبخ، 
كل  الطعام  حتضير  على  اإلشراف 

الوقت.
للحاخام  التكنولوجيا، ميكن  وبفضل 
باستخدام  بيته  من  الفرن  إشعال 
تطبيق إلكتروني على هاتفه احملمول.
خليجية  دولة  أول  اإلمارات  وكانت 
مع  عالقات  تقيم  عربية  دولة  وثالث 
املاضي،  إسرائيل. وفي آب/أغسطس 
رحلة جتارية  أول  أبوظبي  في  حّطت 

من  انطلقت  واإلمارات  إسرائيل  بني 
مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب 

حاملة وفدا إسرائيليا وأميركيا.
اقتصادا  يجني  أن  املتوقع  ومن 
من  املتضرران  وإسرائيل  اإلمارات 
كورونا  بفيروس  املرتبطة  اإلجراءات 
تطبيع  من  كبرى  فوائد  املستجد، 
العبرية  الدولة  مينح  الذي  العالقات 
منفذا غير مسبوق إلى منطقة اخلليج 

الثرية.

 تشريع املوت الرحيم
لألطفال دون الثانية عشرة

ماهي طرق الطبخ املسموح بها وما صعوبات توفير بعض االطعمة؟
دبي:مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية وحاخام يشعل مواقد الطهي
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تفكيك شبكة دعارة بني رومانيا وفرنسا

كشف قاتل فتاة في كندا بعد 36 عاما 

جنيف-)أ ف ب( -بقيت األنهر اجلليدية 
هذه  مقلقة  بوتيرة  تذوب  سويسرا  في 
الثلوج  كّمية  يوما  تكن  ولم  السنة 
املتكّدسة على أكبر نهر جليدي في األلب 
ما  بحسب  الدرجة،  هذه  إلى  ضئيلة 

كشفت دراسة حديثة.
اجلليدية  األنهر  خسرت  اجملموع،  وفي 
وفق  كتلتها،  من   ,  2 السويسرية 
عن  الصادرة  السنوية  الدراسة  هذه 

األكادميية السويسرية للعلوم.
والحظ القّيم على هذا التقرير واملسؤول 
في  اجلليدية  األنهر  مراقبة  شبكة  عن 
سويسرا ماتياس هوس أن هذه النسبة 
مع  يتوافق  املعّدل  أن  مع  جّدا"،  "مقلقة 
العشر  السنوات  في  املسّجل  االنحسار 

األخيرة.
األخيرة،  الستني  السنوات  وخالل 
مياه  كّمية  اجلليدية  األنهر  خسرت 
بحيرة  في  املوجودة  تلك  توازي 
كيلومترا   63 على  املمتّدة  كونستانس 
وأملانيا  النمسا  بني  احلدود  طول  على 

وسويسرا، وفق ما جاء في التقرير.
في  خاص  بشكل  للقلق  مثير  والوضع 

األنهر  أكبر  وهو  اجلليدي،  أليتش  نهر 
اجلليدية في جبال األلب.

من  كّمية  أقّل  العام  "هذا  سّجلت  وقد 
الثلوج" منذ البدء بقياس هذه املعطيات 
بحسب  عام،  مئة  على  ينوف  ما  قبل 

هوس.
اجلليدية  األنهر  أكبر  هو  أليتش  ونهر 
بحوالي  عددها  املقّدر  األلب  منطقة  في 
هذا  في  اجلليد  كّمية  وتقّدر  آالف.   4
النهر املمتّد على 86 كيلومترا مربعا في 
منطقة األلب السويسرية بنحو 11مليار 
كيلومتر  مبعّدل  انحسر  قد  وهو  طّن، 

واحد منذ مطلع القرن.
الفدرالي  املعهد  أجراها  دراسة  وكانت 
للتكنولوجيا في زيوريخ قد أشارت إلى 
األنهر اجلليدية ستندثر  أن 95 , من 
يتّم  لم  حال  في   2100 العام  بحلول 

احتواء انبعاثات غازات الدفيئة.
لو  ثلثا األنهر اجلليدية حّتى  وسيندثر 
وفق  باريس،  اتفاق  ببنود  االلتزام  مّت 
سيبقى  األقّل  "على  لكن،  الدراسة.  هذه 
لنتأّمل  اجلليدية  األنهر  بعض  لنا 

بدائعها"، على قول ماتياس هوس.

األنهر اجلليدية في سويسرا تواصل ذوبانها بوتيرة مقلقة 
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