
اعتقلت ال�سلطات الباك�ستاني��ة املراأة الأفغانية 
التي ا�ستهرت بظهورها عام 1985 على غالف 
جمل��ة نا�سيونال جيوغرافيك، حني كان عمرها 

12 عاما، بتهمة تزوير وثائق هوية.
وتواجه �رشبات ج��ول عقوبة ال�سجن 14 عاما، 

ف�سال عن غرامة مالية، اإذا اأدينت بالتهمة.
ويف حديث مع ال�رشطي الباك�ستاين طاهر خان 
اإن �رشبات جول التي ح�سلت �سورتها املتميزة 
الت��ي التقطه��ا امل�س��ور �ستي��ف مك��وري عل��ى 
لق��ب " موناليزا احل��رب الأفغاني��ة "، احتجزت 
م��ن منزله��ا يف مدين��ة بي�س��اور �سم��ال غربي 

باك�ستان.
واأ�ساف خ��ان اأن جول اتهم��ت باحل�سول على 
هوي��ة باك�ستاني��ة بتزوي��ر وثائ��ق عل��ى نح��و 
مزعوم و�سوف تواجه ال�سجن ملا ي�سل اإىل �سبع 
�سن��وات يف حال ثبت��ت اأدانتها. واأك��د اعتقالها 
م�س��وؤول بوكال��ة التحقيق��ات الحتادي��ة وهي 
اإدارة تتعام��ل مع ق�ساي��ا التزوير. وقال عمران 
للوكالة الملانية من بي�ساور: " داهم فريقنا مع 

ال�رشطة منزلها و�س��ادر هوياتها الباك�ستانية 
والأفغانية ".

وف��رت عائل��ة ج��ول اإىل باك�ست��ان اإىل جان��ب 
الآلف م��ن العائ��الت الأفغاني��ة عندم��ا غزت 

ع��ام  اأفغان�ست��ان  ال�سوفيت��ي  الحت��اد  ق��وات 
1979. وت�س��ن باك�ست��ان يف الف��رة الأخ��رة 
حمل��ة على تزوير وثائق الهوي��ة. وقال م�سوؤول 
يف هياأة ت�سجيل الهويات اإن ال�رشطة الفيدرالية 
اأ�س��دروا وثيق��ة  تبح��ث ع��ن ثالث��ة موظف��ني 
الهوي��ة ل�سال��ح �رشبات جول، وق��د اختفوا منذ 
اأن انك�سف��ت عملي��ة التزوي��ر املزعوم��ة. وج��اء 
اأن �رشب��ات  الباك�ستاني��ة  الفج��ر  يف �سحيف��ة 
ح�سلت على وثيق��ة هوية لها ولرجلني يدعيان 
اأنهم��ا ابناها. ونقل��ت ال�سحيفة عن م�سوؤول يف 
هي��اأة ت�سجيل الهويات قول��ه "اإن الرجلني قد ل 
يكونا ابناها، ولكن هذه املمار�سة منت�رشة بني 
الالجئ��ني الأفغان اإذ ي�سجل��ون ا�سخا�سا غرباء 
عل��ى اأنهم اأبناوؤهم، بهدف احل�سول على وثائق 
هوي��ة". وقد التقط �س��ورة "الطفل��ة الأفغانية" 
ال�سه��رة امل�س��ور �ستي��ف مكاري ع��ام 1984 
يف خميم لجئني غرب��ي باك�ستان، خالل الغزو 
ال�سوفييتي لأفغان�ستان، وكانت من اأ�سهر اأغلفة 

املجلة منذ اإن�سائها.
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يف واقعة فريدة، اكت�سف فريق طبي باجلزائر حالة نادرة جداً 
يف الع��امل، ترج��ع اإىل عج��وز تبلغ من العم��ر 73 �سنة، حتمل 
يف بطنه��ا جنينًا منذ 35 عام��ًا، مل ت�سعر به اإل عندما �سعرت 
ب��الأمل. كما ان��ه بعد اإجراء الت�سخي�ص للعج��وز كانت النتيجة 
غ��ر متوقع��ة، اإذ اكت�سف الأطباء وجود ج�س��م غريب يف بطن 
العجوز ولي�ص بداخل رحمها، وبعدها ات�سح اأنه جنني متحجر 
كام��ل ظل��ت حتمله منذ 35 �سنة، وزن��ه يزيد على 2 كلغ، وما 
زاد الأم��ر غراب��ة اأن اجلن��ني كرب حت��ى و�سل ال�سه��ر ال�سابع، 
وه��و كامل الأطراف ال�سفلية والعلوي��ة، والراأ�ص والبطن، لكنه 
متحج��ر ، ومل ينتج عن��ه اأي مر�ص اآخ��ر اذ مل ي�سبب لها طيلة 
حياته��ا اأي ���رشر، وال�سبب الوحي��د الذي اأدخله��ا امل�ست�سفى 

لي�ست له عالقة بهذا اجلنني املتحجر.
وت�س��ر تقاري��ر طبي��ة على م�ست��وى دول الع��امل اإىل اأن 300 
حال��ة فق��ط يف التاريخ للجن��ني املتكل�ص، وكان��ت اأول حالة 
مت الك�س��ف عنها من ه��ذا النوع �سن��ة 1582 ميالدية لمراأة 
فرن�سي��ة بلغ��ت من العم��ر 68 عام��ًا، حيث احتفظ��ت بجنني 

متكل�ص ملدة 28 �سنة ومت اكت�سافه بعد وفاتها.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

احم��د �سع��داوي: دمية ما تتعالج ب� "التفاوؤل". التف��اوؤل فد �سي �سخيف، 
الياأ���ص حل��و وواقعي و�سلب. ب���ص مرات اأك��و ياأ�ص يخليك ت�سل��م الراية 
وتكع��د تنتظ��ر موع��د مغادرت��ك للحياة، وم��رات اأكو ياأ���ص يخل�سك من 
الآم��ال املزيف��ة، وينطي��ك ق��وة باأن م��ا تتفاج��اأ م��ن الأ�س��واأ، فت�ستغل 

وتتحرك، وما تظل تبجي وتنهار نف�سيًا من اأول مواجهة.
عالج العدمية باأن ل تفكر باملا بعد، وما �ستكون عليه لحقًا، وامنا مبا 
ميك��ن ان تنج��زه الآن. مبا يجعل وقتك الثمني ل يذه��ب هدراً. باأن تدمي 
"ج�سدك" فهو اآلتك التي تقودك اىل املباهج، وجتعلك تفر من املخاطر. 
ج�سدك هو الكابينة التي تنظر من زجاجها اىل الأ�سياء فراها، واذا كان 
الزج��اج م�سببًا ب�سبب المرا���ص واهمال ال�سحة ف�ستك��ون الروؤية غر 

دقيقة.
اأق��ول ذلك واأنا جزء م��ن امل�سكلة، فاأنا مل اأ�سع��ر بالأمان يف يوم ما من 
حيات��ي، منذ اأن وعيت وحتى اليوم. واأن��ا رب ال�سطراب والقلق، بحيث 

بداأت هذا البو�ست بال�سعبي وانتهيت بالف�سحى.
يلله ميعود هو ياهو اأبو باجر؟!

زهراء احلداد: اأحلى �سي بعد يوم عمل متعب كل�ص اأ�سوف طالبي متابعني 
ون�سيطني وير�سلون اآلية بالليل �سغلهم العملي كل واحد من طالبي �سار 
عن��ده مدون��ة اإلكرونية ين�رش بيه��ا اخبار وتقاري��ر ومعلومات خمتلفة 
وطبع��ا اين راح اكون متابعة لكل من�سوراتهم وبالتايل راح تكون عندي 
ن��دوة قريب��ا عن �سحاف��ة املواط��ن وعالقتها مب�س��ادر الأخب��ار وراح 
نعر�ص بيها �سغل الطالب العملي بعد ما اقدم �رشح تف�سيلي عن مفهوم 

�سحافة املواطن ومميزاتها وخ�سائ�سها وعالقتها مب�سادر الأخبار
اين فخ��ورة ج��دا بط��الب املرحل��ة الثالثة �سحاف��ة �سباح��ي وم�سائي 
م��ن جامع��ة اهل البي��ت )ع( عدنه طاق��ات �سبابية رائع��ة اين اأ�سوف ان 

م�ستقبلهم مبجال الإعالم راح يكون ممتاز
دعائكم معنا حلتى ينجح م�رشوعنا

اف��راح حمم��د: اق�سى مواق��ف احلياة عندم��ا ي�سمر لك احده��م الكره يف 
داخل��ه ويظهر لك عك�سه، متاما ،، طبعا م��ن تكت�سف ... يبووووووووووه 
�سدمة ،، ...ت�سر ،، ول�سه م�سدومة بالب�رش ،، هلكد يحملون كره وغي�ص 

؟؟؟؟؟اهلل ي�ساعد كلوبهم ،، ويحمينا من مكرهم و�رشهم ،،
غفران احلمد: القاعدة الثالثة : 
" " اقبل ، فما حدث قد حدث 

اإن كنت تريد اأن تتخل�ص من كل م�ساعر ال�ستياء والندم والغ�سب   فاإنه 
ميكنك اأن تقبل باأنك كائن ب�رشي رائع 

ب�سبب كل الأ�سياء ال�سيئة التي حدثت لك . 
اإن ما وقع قد وقع ، 

ويجب عليَك اأن تتكيف معه. 
ل تنعْت ال�سياء ب� "جيد" اأو "�سيء" .

نعم ؛  اأعلم اأن بع�ص الأ�سياء التي تكون بالطبع �سيئة ،  
ولكن الطريقة التي ن�سمح فيها لالأ�سياء باأن توؤثر علينا هي ال� "�سيئة" . 

أجمل تعليق على الفيسبوك

-بني اجلد والهزل
الع��راق بلد لي�ص فيه وزير دفاع ول داخلي��ة ول مالية ويخو�ص معركة 

كربى يف #املو�سل

أفضل صابون في العالم 
أصله عربي

اغتيال رئيسة وزراء 
الهند انديرا غاندي

بلجيكي يربح أكبر جائزة في 
تاريخ اليانصيب األوروبي

اكت�سب ال�سابون احللبي �سهرة عاملية كبرة، وخا�سة عندما قلده الفرن�سيون 
و�سنعه ما ي�سمى "�سابون مر�سيليا".

يتم ت�سنيع ال�سابون احللبي منذ اأكرث من 3000 عامًا يف مدينة حلب، �سمال 
�سوري��ا.  ال�ساب��ون احللب��ي اأو ال�ساب��ون البل��دي ه��و م�ستخل�ص م��ن عنا�رش 

طبيعية بالكامل وميكن ا�ستعماله يوميًا لكل اأجزاء اجل�سم دون قلق.
فه��و م�ستخل�ص من زي��ت الزيتون ب�سكل رئي�سي بعد ع���رشه على البارد، ومن 
ث��م ت�سخينه مع ال�سودا الطبيعية ومزجه مع زيت الغار. عند اإنتاجه بالطريقة 
التقليدية، يتم ت�سخينه يف قدور كبرة، ثم ُيقطع العجني الذي مت احل�سول عليه 

اإىل مكعبات، ويجفف حتت ال�سم�ص ملدة 10 اأ�سهر. 
وحتت��وي اأف�س��ل اأنواع ال�ساب��ون احللبي على اأكرث من %30 م��ن زيت الغار. 
وحتت��وي الأنواع الأق��ل جودة منه على ن�سبة اأقل من ه��ذا الزيت. ولكن اعلموا 
اأن��ه كلما زادت الن�سبة املئوية للزيت املدرج��ة على ال�سابون، زاد حمتواه من 

زيت الغار وبالتايل فهو ي�سبح اأكرث فعالية على الب�رشة.
وللتاأك��د من مكون��ات ال�ساب��ون الطبيعي عند �رشائ��ه، اقراأوا دائم��ًا مكوناته 
املدرج��ة. وتذك��روا دائم��ًا اأن هن��اك ب�س��كل عام خت��م مدقوق عل��ى ال�سابون 

احللبي احلقيقي على اأحد اجلوانب.

ح��دث يف مثل ه��ذا اليوم من ع��ام 1984 اغتي��ال رئي�ص وزراء 
الهن��د انديرا غاندي على ايدي اأحد حرا�سها اخلا�سني واملدربني 
عل��ى حمايته��ا. ويف ال�ساعة التا�سع��ة من �سباح ي��وم الربعاء 
املواف��ق 31 م��ن �سه��ر اأكتوب��ر �سن��ة 1984م ، وبينم��ا كان��ت 
خارجة من منزلها متجهة اإىل مقر عملها �سراً على الأقدام حيث 
ينتظرها فريق ت�سوير تلفازي بريطاين يف مكتب الوزارة ، و�سار 
خلفه��ا عدد من رجال احلر�ص . ويف نهاية املمر كان يقف اثنان 
م��ن احلرا�ص اللذين تب��ني - فيما بعد -اأنهما من ال�سيخ . وما اأن 
و�سلت اأنديرا قريبًا منهما ن حتى اأطلق اأحدهما النار من م�سد�سه 
فاأ�سابها بث��الث طلقات يف بطنها ، ثم قام الثاين باإطالق النار 
من بندقيت��ه الأوتوماتيكية ، فاأفرغ 30 طلق��ة ، فاأ�سيبت ب�سبع 
ر�سا�سات يف البطن ، وثالث يف �سدرها ، وواحدة يف �سدرها ، 
وواح��دة يف قلبها . اندفع رجال احلر�ص لإم�ساك القاتلني ، فقال 
اأحدهم��ا : ) لق��د فعلت ما اأردت فعله ... افعلوا ما تريدون الآن ...( 
وعندما حاول الآخر انتزاع ال�سالح من اأحد احلرا�ص ، اأطلق النار 

، فقتل اأحدهما ، وجرح الآخر .

ف��از مواط��ن م��ن العا�سم��ة البلجيكية بروك�س��ل مببل��غ 168 مليون 
ي��ورو، الرقم الذي يعترب الأكرب يف تاري��خ جوائز اليان�سيب الأوروبي 
EuroMillions. وذكرت وكالة اليان�سيب الوطني اأن الفائز يريد 
تخ�سي���ص جزء من املبلغ لالأعمال اخلرية حيث ق��ال: " اأريد تقا�سم 

هذا املبلغ الذي هبط علي من ال�سماء مع اآخرين من املحتاجني".
وع��ن الفائ��ز الذي مل تعل��ن اأية معلوم��ات عنه، قال مدي��ر اليان�سيب 
E "جاين هيك" اإن الرابح كان ي�سري بطاقات اليان�سيب -  الوطني
roMillions على مدار ع�رش �سنوات، واإنه �سي�ستمر ب�رشاء البطاقات 

على الرغم من املبلغ الكبر الذي فاز به.
واجلدي��ر بالذكر اأن هذا املبلغ اأي )168 

ملي��ون ي��ورو( يع��د اأك��رب مبل��غ 
يف��وز ب��ه مواط��ن بلجيكي يف 

 ،EuroMillions تاري��خ
حيث ف��از مواطن من �رشق 
2007 مببلغ  بلجيكا ع��ام 

100 مليون يورو.

سيلفيهل تعلم في مثل 
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

وافق��ت 24 دولة والحت��اد الأوروبي، على 
اإقام��ة اأكرب حممية بحري��ة يف العامل 

يف املحيط القطبي اجلنوبي تغطي 
م�ساحة هائلة تبلغ 1.55 مليون 

كيلومر مربع من املحيط.
وقال��ت جلن��ة املحافظ��ة عل��ى 
يف  احلي��ة  البحري��ة  امل��وارد 

القط��ب اجلنوب��ي الت��ي اجتمعت 
يف هوب��ارت باأ�سرالي��ا اإن منطقة 

احلماية البحرية يف بحر رو�ص �ستكون 
حممية من ال�سيد ملدة 35 عاما.

ويعت��رب بحر رو�ص اأحد اأه��م مناطق املحيطات من 
الناحية البيئية يف العامل.

و�س��وف تغط��ي منطقة احلماي��ة البحري��ة اأكرث من 
12 يف املئة من القطب اجلنوبي حيث يوجد اأكرث 
من ع���رشة اآلف ن��وع ت�سمل معظم طي��ور البطريق 
ال�سخ��م  واحلب��ار  البحري��ة  والطي��ور  واحليت��ان 

واأ�سماك القطب اجلنوبي امل�سننة يف العامل.
و�سيك��ون ال�سي��د حمظ��ورا متام��ا يف 1.1 ملي��ون 

كيلومر مربع من بحر رو�ص بينما �سي�سمح 
ببع�ص ال�سيد يف املناطق التي حتدد 

باعتبارها مناطق اأبحاث.
ون�سط��اء  باحث��ون  وو�س��ف 
التف��اق باأنه حدث تاريخي يف 
اجلهود العاملية حلماية التنوع 
اإن  الباحث��ون  وق��ال  البح��ري. 
املحمي��ة البحرية �ستتي��ح اأي�سا 

فهما اأكرب لتاأثر تغر املناخ.
ووافق��ت رو�سي��ا على الق��راح بعدما 
عرقلت مقرح��ات احلماية خم���ص مرات من 
قبل. وت�س��م اللجنة املكونة م��ن 25 ع�سوا رو�سيا 
وال�س��ني والولي��ات املتح��دة والحت��اد الأوروبي 

وحتتاج اإىل موافقة بالإجماع لإ�سدار القرارات.
وقال اإيفان بلوم املدير بوزارة اخلارجية الأمريكية 
ورئي�ص الوف��د الأمريكي لروي��رز "جميعهم لديهم 
م�سال��ح اقت�سادية و�سيا�سية خمتلف��ة .. واإقناعهم 
باملوافق��ة- ل�سيم��ا يف �س��وء ت�سع��ب امل�سال��ح 

القت�سادية- ميثل حتديا كبرا."

جنين ظل في بطن أمه إقامة أكبر محمية بحرية في العالم في القطب الجنوبي
35 عامًا

باكستان تعتقل "موناليزا أفغانستان" التي ظهرت على غالف ناشيونال جيوغرافيك

�أفقيًا 
للأب من�سوب   o مكتمل  غري  مقطوع   1

مت�سابهان  o ت�سليحات   2
o مو�سيقي عاملي  3 زيارة دينية ملكان مقد�س 

�ساحب عدد من �ل�سيمفونيات
�سائل �إىل  حتول   o مغربية  مدينة   4
بالرتكية مروة   o و�لتمني  �لتوق   5

فرن�سية  o مدينة  �لفم  ي�سيل من ع�سارة  ما   6
�ساحلية )مبعرثة(

7 نهر �أملاين )مبعرثة( o للتف�سري و�ال�سرت�سال
�ملاء من  كفايته  و�آخذ  مرتو   o كارثي   8

�لطاقة قيا�س  وحدة   o تو��سل  �أو  �إي�سال   9
10 يغط����ي �لط����ري o ذو مي����ول وم�ساعر غري 

�سديقة

عاموديًا
�ملوناليز� بلوحة  يحتفظ  حيث  فرن�سا  يف   1

�الأوىل �لعمر�نية  دبي  معامل  من   2
�لدولي���ة  �الوملبي���ة  �للجن���ة  رئي����س   o �كتم���ل   3

�ل�سابق
�أ�سهم �أو  �سهام   o للنرتنت  �الآخر  �ال�سم   4

نوع ثلثا   o حذف   5
ومتابعة مر�قبة   o �أكمل   6

o وحدة  7 يوجه���ه مفت�س �ملباحث يف ق�سية ما 
قيا�س عاملية

خ�سنة بيئة  عن  وناجت  م�سذب  غري   8
فني جمال  يف  �لعاملون   o مكتمل   9

ثنية  o �سيني  نهر   10


