
جن��ت �سيدة رو�سية وابنها من موت حمتم كان 
ينتظرهما على منت طائرة فالي دبي املنكوبة 
جنوب��ي رو�سيا، ونعت اأربعة من اأفراد عائلتها 
يف هذه احلادث��ة. وكانت ال�سيدة ) يكاتريينا ( 
ق��د الغت رحلته��ا املقررة مع ابنه��ا على منت 
الأخ��رية يف  اللحظ��ة  املنكوب��ة يف  الطائ��رة 
الوق��ت الذي كان اأربعة من اأفراد عائلتها على 
منت الطائرة لتتلق��ى اخلرب املفجع مب�رصعهم 
بع��د ذلك. كما جنا رجل رو�سي من موت حمتم 
نتيج��ة اإلغ��اء رحلت��ه الت��ي كانت مق��ررة مع 
زوجته ب�سبب �سياع ج��واز �سفره وتلقى خربا 
مفجعا بوفاة زوجته التي كانت على منت هذه 
الرحلة.يذك��ر اأن طائرة من طراز وينغ -737
800 متلكه��ا �رصكة "فالي دب��ي" الإماراتية 
حتطم��ت فج��ر ال�سب��ت 19 مار���س/اآذار اأثناء 
حماولتها الهب��وط يف مطار ر�ستوف على نهر 
ال��دون جنوبي رو�سيا م��ا اأدى اإىل م�رصع 62 
�سخ�س��ا مبن فيهم اأفراد طاقمها املكون من 7 

اأ�سخا�س.
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اأ�سي��ب زوج��ان اأمريكيان ب�سدمة كبرية بع��د قيام الزوج 
باإلق��اء خ��امت زف��اف زوجته امل�سن��وع م��ن الأملا�س يف 
القمام��ة، وفق ما ذك��ر موقع "ما�ساب��ل" الإلكرتوين.وقال 
املوق��ع اإن �سع��ر اخلامت يبلغ 400 األ��ف دولر، وقد �سارع 
ال��زوج بالتوج��ه اإىل خارج املنزل للبحث عن��ه، ليتبني له 
لحقًا اأن �ساحنة جمع القمامة كانت قد مّرت ونقلت جميع 
الأكيا���س.  واأُ�سيب��ت الزوج��ة بح��ال م��ن الياأ���س واحلزن 
ال�سديدي��ن، يف وق��ت ات�س��ل ال��زوج بال�رصك��ة املخت�س��ة، 
وح�س��ل عل��ى موافقته��ا لإيق��اف ال�ساحنة قب��ل و�سولها 
اإىل مك��ّب النفاي��ات. وبالفعل توجه الزوج��ان ب�سيارتهما 
اإىل م��كان وقوف ال�ساحنة، حيث طلبا م��ن ال�سائق البحث 
يف الأكيا���س، وبع��د نح��و 30 دقيق��ة من التفتي���س كانت 
املفاج��اأة ال�سعي��دة، حيث عرث عام��ل النظافة على اخلامت. 
وق��ال العامل اإن "احل��ظ كان اإىل جانب الزوج��ني اإذ يندر 
العثور على خامت بهذا احلجم يف كمية كبرية من النفايات، 
يف وق��ت عرّب الزوج��ان ع��ن �سعادتهما وجزي��ل �سكرهما 

للعامل الأمني الذي عرث على خامت الزفاف الثمني".

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 

والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

االكثر تعليقا
ذكري��ات بدء احل��رب العراقية الأمريكية واندلع الغ��ارات الوىل على العراق، 
ومن جانب اخر الحتفاء باأعياد نوروز وعيد الم يف جو من البهجة وال�سعادة.

قالوا في صفحاتهم :
 حام��د املالك��ي : قالوا لن��ا �سيوزع��ون يف احل�سة التمويني��ة كل �سيء، حتى 
"امل���رصوب" مل��ن يريد! الآن احل�سة فيها زي��ت و�سكر وطحني فقط، قالوا لنا 
�ستنتخبون من تريدون! انتخبتنا من نريد، وفاز ب� 17 الف �سوت، لكن اخذوا 
غ��ريه!!! قال��وا لنا، �ست�سافرون ل��كل دول العامل بجواز �سفر ق��وي! جواز �سفرنا 
ن�سف��ه عربي ون�سفه الآخر كردي، ول ندخل به �سوى لإيران ولبنان و�سوريا، 
بقية البلدان نحن فيها مو�سع �سك اأمني!! قالوا لنا �سرتكبون اأحدث ال�سيارات! 
ح��دث ه��ذا، لكن، ركبه��ا الل�سو���س وفر�سان الطوائ��ف!! قالوا لن��ا، �ستكونون 
اح��رارا، كّنا فعال، نق��ول ما نريد، مبنتهى احلرية، لك��ن ل احد ي�سمع لك، حتى 
ل��و اعت�سم��ت يف الطرقات-يح��دث الآن- فع��ال اي�سا! قالوا لن��ا �سنوظف من 
ي�ستح��ق الوظيف��ة بتاريخ��ه املهن��ي و�سهادات��ه! الآن يوظف��ون املتملقني من 
لعق��ي الحذية وما�سحي الكتاف يف املنا�سب الكبرية، البقية يجل�سون على 

من�سات الحتياط، اأم اأنا خمطئ؟
جت��ار الوطني��ة اكرث من الذب��اب، لهم اأزيز ي�س��ّم الأذن، ي�ستن�سخ��ون ما تكتب 
ويقدمون��ه اىل م��ن يهم��ه الأمر-�سل��ون قه��ر عدن��ا لزم��ن كت��اب التقارير - 
�ساعتها، تخرج من دكة الحتياط اىل غرفة املنزع، ثم اىل خارج امللعب، فهذا 
امللع��ب ملعبهم وحدهم من يلعبون به، الل�سو���س واملتملقون والغبياء، هذا 

ح�سل بعد 19 اآذار 2003.
اأحمد �سعداوي : 

ل��و كان اهلل ق��د خلقن��ي بنت��ًا يف الع��راق العظيم، لكن��ت الآن على الغل��ب اأمًا 
ل��درزن اأولد، ورمب��ا كانت بنتي البكر حام��اًل الآن واأنتظر اأن احتّول اىل جّدة. 
ومل��ا كانت حدود عاملي ]ب�سبب البيئة الجتماعي��ة ال�سعبية التي ن�ساأت فيها 
[ ق��د جت��اوزت كثرياً هذه التخمين��ات.  ي�ستطيع ال�ساب اأن يتم��ّرد على و�سعه 
الجتماع��ي. باأ�سعاف م�ساعفة لالإمكانيات نف�سه��ا عند البنت يف جمتمعنا. 
ي�ستطي��ع اتخ��اذ ق��رارات جريئ��ة. ي�س��ع حقيبت��ه القما�سية على كتف��ه ويعرب 
احل��دود. يحّول نف�سه اىل مت�رصد وجمنون، ثم يعود اىل جمتمعه لحقًا ليتقبله 
وي�سم��ه اإلي��ه دون �رصائب كثرية.  ه��ذا �سبه م�ستحيل بالن�سب��ة للبنت.  تقطع 
البن��ت عندنا �سع��ف امل�سافة التي يقطعها ال�ساب كي تك��ون كما تريد هي، ل 
كم��ا يري��ده الآخرون. لي�ست كل بن��ت تريد ان تكون مثقف��ة ومتعلمة وم�ستقلة 
ماديًا جتد الت�سجيع من عائلتها وجمتمعها، وجتد الطرق معّبدة اأمامها. غالبًا 
عليه��ا اأن تنحت لنف�سها درعًا منا�سبًا حلجمه��ا وقدرتها على حمله. تدافع به 
ع��ن نف�سها، وعن كونها جمرد فري�س��ة لآلف ال�سيادين يف ال�سارع واجلامعة 
وم��كان العمل وال�سوق والماكن العامة. خ�سو�سًا اإذا كانت جميلة املظهر، اأو 
ل تت���رصف بتحف��ظ زائد وتريد ان تبدو طبيعية، ت�سح��ك وقتما ت�ساء وت�سفق 
وت��روي النكات، جت��ادل البائعني و�سائق التك�سي وترف��ع �سوتها براأيها دون 
خ��وف من اأحد. حامالت ال��درع ال�سايف يف العراق العظيم، ل اأمتنى اأن اأكون 
يف م��كان اإحداكن، اإنه كابو�س رهي��ب. وت�سامني الوحيد مع حمنتكن اأنني ل 

اأملك جعبة �سهام خاد�سة للدروع.

أبو لسان

اي �سبيك يحظي؟ 
وحدك باللعب وعندك �رصكاء مرعوبني 

دركب املوجة اللي اجتك حا�رصه حم�رصة و�سري بطل اللحظة
ب�س منني اجيب زرار للزيكة هدل.

السياحة العراقيةالمرأة الحرةالعراق الجديد
- تدري اأن املعت�سمني ان�ساأوا مكتبة خا�سة يف ميدان العت�سام 
تتي��ح ا�ستع��ارة الكت��ب جمانًا فيم��ا بينهم كي يق�س��وا الوقت يف 

قراءة الكتب ! نعم اأنه العراق اجلديد.
- ت��دري اأن العراقي بهذه الي��ام قبل ثالث ع�رصة �سنة كان يحلم 
بع��راق وردي وبحري��ة غ��ري م�رصوط��ة وبو�س��ع م��ايل و�سيا�سي 

م�ستقر باخت�سار كان يرى العراق "جنة"
- ت��دري اأن جمموع��ة م��ن فتيات اربي��ل اجلميالت قم��ن بتوزيع 
الزه��ور والكت��ب عل��ى املواطن��ني لإ�ساع��ة ثقافة احل��ب والقراءة 

مبنا�سبة حلول الربيع
- ت��دري ان الطلب��ة م��ن خريجي هذا الع��ام �سارك��وا بالعت�سام 

اي�سا وارتدوا روب التخرج يف خيم العت�سامات.
- تدري اأن �سحيفة "الإندبندنت" قامت باإيقاف طبعتها الورقية 

بعد 30 عاًما على اإن�سائها
- ت��دري ان هناك حمطة وقوف طائ��رات خا�سة بال�سيا�سيني يف 
مطار بغ��داد الدويل يبعد م�سافة كبرية ع��ن ال�سالت التي ي�سافر 
منها املواطنون. وهذا يعني لو ان �سيا�سيا اراد الهروب لو�سل اىل 

اطراف الكرة الر�سية قبل ان ننتبه.

احلري��ة ومبفهومه��ا الب�سي��ط ه��ي م�ساح��ة الأن�سان غري 
امل�رصوطة يف ان يكون ما يريده هو، وفيما يخ�س املراأة 
ه��ي قدرتها على ادارة �سوؤونها كما ترغب ل كما ُيفر�س 
عليه��ا م��ن ِقبل الأه��ل واملجمع والعادات، امل��راأة احلرة 
ه��ي امل��راأة القوية التي تعي م��ا تريد ان تكون��ه الواثقة 
من نف�سها والقادرة على ان تتمتع بحريتها وان تتجاوز 
ا�سفاف الخرين وا�ستغاللهم لها، كون املراأة احلرة دائما 
يف نظره��م ت�سمح بهذا ال�سيء، لك��ن يهمني هنا ان ا�سري 
اىل نقط��ة مهمة وهي ان احلرية ل تعن��ي البذاءة وهناك 
خ��ط رفي��ع جدا يف�س��ل بينهما ، خ��ٌط ا�سب��ه بال�سعرة ما 
اأن تتج��اوزه ه��ذه املراأة حتى تتح��ول حريتها اىل بذاءة 
، عزيزت��ي امل��راأة حريتك تكمن يف رقي فك��رك ور�سانة 
عقل��ك وقدرت��ك على ان ت�سنعي �ساأن��ا لنف�سك ، كي ُي�سار 
ل��ِك كما ُي�سار اىل اقرانك من الذكور وكما قال اأدوني�س " 
مل اخل��ط يومًا بني احلرية والبت��ذال، عا�رصت العديد من 
ال�سخا���س الذين اخط��اأوا يف فهم احلري��ة ومل يحرتموا 

اج�سادهم"

العراق بلد اخلري واجلمال والنفط ، بلد احل�سارات واملعمار 
التاريخ��ي تزه��و حمافظات��ه م��ع بداي��ة مو�س��م ال�سي��ف 
بال�سي��اح الذي��ن يتواف��دون من �ست��ى انحاء الع��امل لروؤية 
احل�س��ارة ال�سومرية، التي هي ا�سل التاريخ واول ح�سارة 
مثقف��ة عرفته��ا الب�رصية فتجد زق��ورة اور مكتظة بهم، اما 
باب��ل ف��اأن الدخ��ول اىل اآثاره��ا بحاج��ة اىل حج��ز م�سبق 
وتذك��رة دخ��ول خا�س��ة من �س��دة الزح��ام، كذل��ك الأهوار 
يف جنوب الع��راق بخ�رصتها اليانع��ة وا�سماكها الطازجة 
الت��ي يق�سده��ا ال�سي��اح خ�سي�س��ا لأنه��ا على ح��د قولهم 
"ذات طعم فاخر" اذ من املعروف ان العراق ل يعتمد يف 
متويل��ه القت�سادي على النفط كلي��ا بل ي�سع ال�سياحة يف 
اأوىل اهتماماته كونها متثل له الدجاجة التي تبي�س ذهبًا 
وامل��ورد القت�س��ادي الذي ل ينف��ك ان يعتني ب��ه، العراق 
لي���س بحاج��ة ارتف��اع ا�سع��ار النفط ك��ي ينق��ذ اقت�ساده ، 
فم��ورد ال�سياحة يغنيه عن ذلك واكرب �ساهد على ذلك حني 
م��ر الع��راق باأزم��ة التق�س��ف خرج منه��ا بف�سل م��ا تقدمه 

ال�سياحة من دخل!

بالمقلوبتدري رأي

�أفقيًا 
ياب�س  o ومنا�شدة  طلب   1

ن���اد ريا�شي �شع���ودي �ختري نادي �لقرن   2
يف �آ�شيا

3 ف���و o الع���ب مغربي يف �شف���وف بوردو 
�لفرن�شي

موج. ثلثا   o قربا  �أكرث   4
بجلده نفذ   o ذهب   o �شامح  ن�شف   5

)�لهاتف(. دق   o )عامية(  ع�شبية   6
7 خاف من o �طلب o ت�شرف بال م�شوؤولية
o حيز  8 متثال على مدخل خليج نيويورك 

ومكان
�ليوناين �لطب  �أبو   9

o يجمع �ل�شورة  10 �أدو�ت للر�ش���م �مللون 
من �لف�شاء لال�شتقبال �لتلفزيوين.

عاموديًا
�لع���رب  قدمي���ا  ��شتخدم���ه   o ن�ش���ب  1ح���رف 
و�مل�شلمون للمالحة وحتديد موقعهم �جلغر�يف

و�نتف�س. وثار  قام   o )معكو�شة(  2�إغالق 
�لقدمي���ة يف بالد  �لعربي���ة  �ملمال���ك  �أه���م  3م���ن 

�ل�شام o �مل�شباح و�ملر�شد �لهادي
 o ع���ذر� الأمر ما  �أعطى   o �ل�شغ���رية  4�لق���ردة 

منطقة يف جبال �لهماليا ت�شمى �شقف �لعامل
�ل�شمر�ء �لقارة   o 5مت�شابهة 

�شتار  ما مثل  �شتار  �أمر� حتت  �أو  �شيئا  6�شرب 
�لليل o �شدة وعدم تر�خ o ثلثا ورل

ناعم ن�شف   o 7حطم 
8بلدة عريقة يف �ل�شمال �للبناين o مت�شابهات

رك�س  o 9مت�شابهات 
�نق�شام  o �للحم  عن  �جللد  10ف�شل 

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

يب��دو ان مق��ربة الفرع��ون امل���رصي ت��وت عنخ 
اآم��ون الت��ي ع��دت اأ�سه��ر مق��ربة يف الع��امل كله 
اذ  الآث��ار.  لعلم��اء  املفاج��اآت  حتم��ل  ت��زال  ل 
اأعل��ن وزير الثار امل���رصي ان امل�س��ح الراداري 
للمقربة او�سح وجود غرفت��ني جديدتني داخلها 

امل�س��ح  واظه��رت عملي��ات 
توج��د  بالغرفت��ني  ان 
واخ��رى  معدني��ة  كت��ل 
يعن��ي  مم��ا  ع�سوي��ة 
وج��ود جث��ة حمنط��ة يف 
داخله��ا وهو م��ا ميكن ان 
يق��ود للعث��ور عل��ى جث��ة 
ال�سهرية  امل�رصي��ة  امللكة 
الكت�س��اف  نفرتيت��ي. 
��ح وزي��ر الآث��ار  ال��ذي رجَّ
امل�رصي ممدوح الدماطي 

اأن يك��ون اكت�س��اف القرن، ترج��ع اأهميته اإىل اأن 
الغرفتني اجلديدتني قد تعودان اإىل ملك اأو ملكة، 
وبالتايل ثارت الت�ساوؤلت عما اإذا كانت مومياء 
امللك��ة نفرتيتي هي املوج��ودة يف اإحدى هاتني 
الغرفتني.ويرجح عامل الآثار الربيطاين نيكول�س 
ريف اأن تك��ون الب�رصية على 
موع��د م��ع اكت�س��اف اآخ��ر 
كبري.ونفرتيت��ي هي زوجة 
عن��خ  ت��وت  للمل��ك  الأب 
اآم��ون، وهي اإحدى زوجات 
الفرع��ون اإخنات��ون، الت��ي 
كان ُيعرف عنه��ا جمالها، 
متث��ال  اأظه��ره  م��ا  وه��و 
ن�سف��ي له��ا عم��ره 3300 
يف  حالي��ًا  موج��ود  ع��ام 

متحف برلني باأملانيا.

هل يعثر العلماء اخيرا على جثة الملكة 
نفرتيتي!

خاتم بقيمة 400
ألف بالقمامة!

ألغت رحلتها وأضاع جواز سفره فنجيا من الموت على متن طائرة "فالي دبي"


