
ا�صتق��ال رئي���س حتري��ر �صحيف��ة "جمهوري��ت" 
الرتكي��ة املعار�ص��ة م��ن من�صب��ه بعدم��ا اأ�صبح 
يواج��ه عقوب��ة بال�ص��جن اإذا اأدين باإف�ص��اء اأ�رسار 
الدولة خالل حكم اال�صتئناف. وقال جان دوندار 
دانب��ار اإن الثق��ة بالق�ص��اء الرتكي بع��د حماولة 
االنق��الب الفا�ص��ل �ص��تكون "مثل اأن ي�ص��ع املرء 
راأ�ص��ه عل��ى املق�ص��لة". وفر�ص��ت احلكوم��ة بعد 
االنق��الب اإجراءات قمعي��ة على و�ص��ائل االإعالم 
الرتكية. وحكم على دوندار بخم�س �صنوات �صجنا 
م��ن ط��رف حمكم��ة ابتدائي��ة لكن اأف��رج عنه يف 
انتظ��ار ا�ص��تئناف احلكم. وُيعتقد اأن��ه غادر البلد 
ويعي���س حالي��ا يف اأملاني��ا. وقد ن���رس مقاال يف 
�ص��حيفة "جمهوريت" ق��ال فيه اإنه لن ي�صت�ص��لم 
الإج��راءات الق�ص��اء حت��ى ُترف��ع حال��ة الطوارئ 
التي فر�ص��ها الربملان الرتكي، وت�صمح للحكومة 
الهيئ��ة  اإىل  الرج��وع  ب��دون  ت�رسيع��ات  باإق��رار 
الت�رسيعي��ة )الربمل��ان(. وج��اء يف مقال��ه "من��ذ 
االآن ف�ص��اعدا، ال نواجه املحكمة ولكن احلكومة. 
لي�س هن��اك حمكمة عليا ميك��ن اأن تعرت�س على 

الفو�ص��ى القانونية التي ُتنفذ حالي��ا". وبالرغم 
من اأنه ا�ص��تقال من من�ص��به رئي�ص��ا لتحرير هذه 
ال�ص��حيفة، فاإن��ه ال ي��زال ين���رس فيه��ا مق��االت 
تنتقد االإجراءات احلكومية. واأدين دوندار وزميل 
اآخ��ر له بع��د ن���رس تقارير مفاده��ا باأن اأع�ص��اء 
يف جه��از اال�ص��تخبارات الرتكي��ة هربوا اأ�ص��لحة 
اإىل مقاتلي املعار�ص��ة ال�ص��ورية. لك��ن احلكومة 
الرتكي��ة اأ���رست على اأن ال�ص��احنات التي حتدث 

عنها ال�صحفيان الرتكيان كانت تنقل م�صاعدات 
�ص��وريا.  يف  الرتكماني��ة  االأقلي��ة  اإىل  اإن�ص��انية 
وح��اول جن��ود متم��ردون ي��وم 15 يوليو/متوز 
اإزاح��ة الرئي�س الرتكي، رج��ب طيب اأردوغان من 
من�ص��به. ومنذ ذلك التاري��خ، اعتقل اأكرث من 23 
األف �ص��خ�س التهامهم بدع��م االنقالب، كما طرد 
82 األ��ف موظ��ف حكومي من عمله��م اأو اأوقفوا 
موؤقت��ا ع��ن العم��ل. كم��ا اأغلقت احلكوم��ة بع�س 
و�ص��ائل االإع��الم، وو�ص��عت بع���س ال�ص��حفيني 
ره��ن احلجز ومنعت اآخرين من ال�ص��فر اإىل خارج 
البلد. ويف �صياق االإجراءات االأمنية التي تتخذها 
احلكوم��ة منذ حماولة االنق��الب، احُتِجز عقيدان 
يف اجلي�س ال�ص��تجوابهما من طرف ال�رسطة، كما 
داهم��ت قوات االأمن ثالث حماكم يف اإ�ص��طنبول. 
واأ�صدرت احلكومة مذكرات اعتقال يف حق 173 
موظف يف جهاز الق�صاء. وقتل 240 �صخ�س يف 
االنق��الب عن��د حماولتهم الت�ص��دي لالنقالبيني 
�ص��واء يف مواجه��ة املقات��الت التي ا�ص��تخدمها 

االنقالبيون اأو الدبابات.
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اأنقذ اأفراد عائلة، فتاة من فكي اأ�صد جبلي يف 
حممية طبيعية يف والي��ة اإيداهو االأمريكية، 
كان يح��اول �ص��حبها بفكيه. وقال م�ص��وؤولو 
املحمي��ة الطبيعي��ة يف الوالي��ة اإن الفت��اة، 
ذات ال�4 اأعوام، اأ�صيبت بجروح طفيفة جراء 
الهجوم الذي وقع بالقرب من ينابيع �صاخنة 
يف �رسق اإيداهو. وقامت ال�ص��لطات مبطاردة 
االأ�ص��د ال�ص��غري وقتله يف وقت الحق ال�صبت. 
وذكر جريج لوزيني�صكي، اأحد مدربي احلفاظ 
عل��ى احلياة الطبيعي��ة لدى وزارة امل�ص��ايد 
واالألع��اب، اأن الفت��اة كانت "مبعن��ى الكلمة 
يف ف��م االأ�ص��د، عندم��ا اأنقذ حياته��ا والداها 
وبالغان اآخران." واأ�ص��اف، اأن الفتاة واأبناء 
عمومتها كان��وا قد خلدوا لق�ص��ط من الراحة 
يف خيم��ة يف �ص��اعة مبك��رة ، عندما �رسدت 

الطفلة بعيدا عن املخيم.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون عبر 

مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:
�ص��ياء جبيل��ي: يب��دو اأن جيم�س جوي���س قد عانى كثرياً من ت�ص��لط 
وتدخل الق�صاو�ص��ة يف ال�صيا�ص��ة، ويظهر ذلك خ�صو�ص��ًا يف روايته 
�ص��ورة الفنان يف �ص��بابه الت��ي ال يخفي فيها �ص��خطه وتذمره من 
التناحر الديني بني الكاثوليك والربوت�صتانت يف ايرلندا ذلك الزمن. 
وق��د حملت العديد من العبارات على ل�ص��ان �صخ�ص��ياته الكثري مما 
ن��ردده ه��ذه االأي��ام يف العراق، ويف اأ�ص��د االأوقات احباط��ًا، ومنها 
قول م�ص��رت ديدالو�س": اإننا �ص��عب �ص��يء احلظ، يتكلم فينا الق�ص���س، 
وكنا دائمًا كذلك، و�ص��نبقى دائمًا هكذا حتى نهاية الكون "يف حني 
تظه��ر دانتي كمث��ال للتطرف الديني واملدافع عن الدين والكني�ص��ة 
وم�رسوعي��ة تدخله��ا يف اأم��ور الدولة فرنى منوذجها ون�ص��معه يف 
زمننا هذا كل يوم وهو يردد قول امل�صيح على ل�صان تلك ال�صخ�صية 

:" ال مت�صوهم باأذى فاإنهم قرة عيني "
ر�ص��ا ال�ص��مري: تخيلوا لو كان حريق الريموك، او الكرادة، ا�ص��اب 
قوما اخرين يقول يل احد/ى ال�ص��هود اليوم ان تقرير الدفاع املدين 
ه��راء حم���س، وان��ه/ ا �ص��اهد/ ت بعين��ه/ا ال���رسارة الكهربائي��ة 
تنطل��ق م��ن جممع قواطع ال��دورة الكهربائية ومتت��د لتفجر انابيب 
االوك�ص��جني ومنه��ا اىل الطابق املح�ص��ن، واملمنوع عل��ى ايًا كان 
دخول��ه .القواط��ع كان��ت ملغ��اة واال�ص��الك مربوطة ب�ص��كل مبا�رس 
"جطل" كما ت / ي�صري ال�صاهد/ة وانبوبة االطفاء كانت التعمل.. 
والنتيج��ة اح��رتاق 11 م��ن اطفالن��ا، وقبله��م 300 م��ن �ص��بابنا 
ون�ص��ائنا واطفالنا ورجالن��ا، وقبلهم الفان يف �ص��بايكر ومئة الف 
خالل ع�رسة اأعوام.. الف�ص��اد هو ال�ص��بب.. ال �صبب غريه.. وان مل يكن 

�صببا.. فهو اداة، وال اداة اكرب منه.
رمبا الي/تقول ال�ص��اهد/ة احلقيقة، رمبا كان تقرير الدفاع املدين 
حقيقيا.. مع ان هذا يعني م�صيبة حقيقية، ويعني اي�صا ان علينا ان 
ننتظر مدانا قريبا جدا، الن الق�صم اليدخله احد ابدا اال بتخويل كما 
ي/تقول امل�ص��در، وتقول اي�ص��ا احدى �ص��ديقاتنا على الفي�ص��بوك 

التي كانت تعمل يف امل�صت�صفى، وهناك كامريات مراقبة اي�صا.
الرب��اط :ال احد يهت��م للخرفان حينم��ا تقاد اىل امل�ص��لخ، يبدو هذا 
الفعل، عاديا جدا حتى مبقايي�س اكرثنا ان�ص��انية .لكن م�صهد فيديو 
خل��روف يقاوم الذب��ح، يجعلنا "حتى من تع�ص��ى كبابا الن املطعم 
يعل��ن "كب��اب غنم مئة باملئ��ة" نتعاطف، بل ونفك��ر بطريقة لفداء 

هذا اخلروف ومنحه فر�صة اف�صل للحياة.
عبد اخلالق ح�ص��ن: ح��رب الفوكالند مازالت م�ص��تمرة ب�رساوة بني 
م��وراي ودي��ل بوت��رو. لق��اءات االرجنت��ني وبريطاني��ا الريا�ص��ية 
يلب�صها طابع ثاأري دائمًا. جنا منها �صخ�س واحد فقط هو اوزفالدو 
ارديلي�س االرجنتيني الذي كان يلعب لتوتنهام ايام احلرب وارادوا 
ابع��اده عن انكلرتا لكن جماهري ال�ص��بريز خرج��ت بتظاهرات ملنع 
اإخراجه.ديل بوترو رغم قوته و�صعوبته، لكنه دائمًا ي�صتهلك طاقته 

يف اللحظات االأخرية. كاأن موراي �صيحتفظ بلقب لندن االوملبي.

أجمل تعليق في الفيس بوك

-اأوال يجب ان نقتنع اإن من حق عدونا اأن يعي�س وبعدها ن�ص��تطيع 
ان نبداأ حوارا من اجل ال�صالم. ال �صالم مع رغبة االنتقام    .

عجائب فيس بوكية 
اول ما ا�ص��عد بال�ص��يارة، اطلع التلفون من جيبي وا�صمره عالك�صن 

املجاور، مال ال�صدر، الن تلفوين هواية يدك وهواية يطنطن .
اليوم داروح للبيت الظهر الن الغدة ت�رسيب بامية، �ص��مرت التلفون 
كالع��ادة ، و�ص��غلتها للبيجو مع چويات ال�ص��ترين والكري، و�ص��غلت 
التربيد وطلعت .م�ص��يت م�ص��افة، ا�ص��و التلفون ال طنة وال رنة، �صلته 
م��ن مرق��ده، طلع حمرور �ص��ودة علي��ه ويطلب تربي��د، خليته بحلك 

ال�صباج مال التربيد حتى ي�صتفيق .. تعب حتى احلديد وماتعبتوا 

"يولدون شهداء""أول محطات اإلنسانية""آخر كالْم"
كانْت منلُة �ص��فراء جريئة، تخرُج من م�ص��اكن النمل مع 
الفج��ر، وتدخُل بي��َت ذلك الرجل الرثي، قبَل اأن ي�ص��تيقَظ 
اخلدُم وال�صيُد، وال�صيدة واالأبناء. تطوُف يف اأرجاء البيت، 
ب��ني حجرات��ِه وغرفاته وجمازات��ه ومطابخ��ه وخزائنه 
وفر�ص��ه وحتافيات��ه وكراجات��ه؛ مُتعُن وتدّقق، وُتن�ص��ت 
اإىل االأحادي��ث واملكامل��ات الهاتفي��ِة، وتراق��ُب وقائ��َع 
املجام��الِت واخليان��ات وال�ص��ذوذ واالأكاذيب؛ ُم�ص��ّجلًة 
يف ل��وٍح ذاكرتها ق�ص��َة ال��رثاِء والبذِخ والرفاهي��ة . بعَد 
عودتها اإىل م�ص��اكِن قوِمها �ص��املًة يف �ص��حى كّل يوم؛ 
ُتزّمُر لهم فيَن�صّلون من مكان ما حتَت ف�صائِل نخلة عجوز 
يف حديقِة ذلك البيت؛ فتبداأ حتِدَثهم عن كّل ما �ص��اهَدتُه 
وخربته وتاأثرّت به .عنَد انق�ص��اء زورِتها االأخرية، دعْت 
اإىل اجتماع عاجٍل، م�صتاأذنًة �صيوخ امل�صتعمرة واأعياِنها، 
فاألق��ْت فيهم خطابًا طوي��ال قالْت يف اآخِر كلماته:  نحمُد 

اهلَل الأّنه مْل يخلْق لنا عقوال كعقول الب�رْس.

اثن��اء التوج��ه م��ن العا�ص��مة اليونانية اثين��ا اىل حمافظة �ص��الونيك احلدودية، 
كان هناك �ص��باب من �ص��من املهاجري��ن العراقيني وال�ص��وريني الذين كانوا يف 
القطار، دخل ال�ص��باب اىل القطار وجل�ص��وا يف مقاعد غري مقاعدهم وغري االرقام 

املخ�ص�صة لهم
امله��م انهم جل�ص��وا بجانب بع�ص��هم ..وما �ص��اعة حتى توق��ف القطار يف حمطة 
اخرى لت�ص��عد فتاة يونانية بيدها كتاب وكان احد ال�ص��باب يجل�صون يف املقعد 
املخ�ص���س له��ا ..وكل هذا بقي��ت الفتاة واقف��ة يف القطار مل��دة 30 دقيقة ..اىل 
ان تكل��م معه��ا احد اال�ص��دقاء يف اللغة االنكليزي��ة وفعال كان��ت واقفة النها ال 
تري��د ان تيق���س هوؤالء ال�ص��باب من الن��وم ال��ذي كان نومهم ا�ص��به باملوت من 
�ص��دة التع��ب وال�ص��هر بعدها ق��ام �ص��ديقي الذي تكلم معه��ا وافاق احد ال�ص��باب 
م��ن نومه، واعتذر ال�ص��اب وجل�س يف مقعد اخر غري مقع��ده ليكمل نومه ودخلت 
الفت��اة لتجل���س مقعدها، وبقيت مدة 6 �ص��اعات على هذا احلال تق��راأ كتابها وال 
تتحرك حتى ال ي�ص��حوا هذا ال�ص��اب العراقي املهاجر من نوم��ه، رغم نومه الذي 
كان بكل الو�ص��عيات ، كانت ال حت�ص�ص��ه انها بجانبه حتى انها كانت الترد على 
مكاملات هاتفها كي ال تتكلم وي�صحوا هذا ال�صاب على �صوتها ..عن اول حمطات 

االن�صانية احدثكم ..

من ا�صول املواطنة خا�صة يف الدول الغنية، كفالة املواطن يف كل 
النواحي، وخا�ص��ة الرعاية الطبية، وال نريد اأن نكون مثال �صلطنة 
برون��اي، التي تكفل للمواطن لكل مناح��ي حياته والعي�س الكرمي، 
وباملقارنة نحن ل�صنا بروناي، ال بالعدد وال بامل�صاحة، لكننا اأ�صبُه 
بهم الأنهم يعتمدون عل��ى ثروات بالدهم، وهم ُيعتربون من الدول 
الغنية، ويعي�س �ص��كانها حتت رعاية ال�صلطان "ح�صن بلقيه"، الذي 
يعترب من اأثرياء العامل .يف �ص��ابقة قبل اأ�صهر قامت وزارة ال�صحة، 
بجعل الوزارة من راعي��ة للمواطن، اإىل وزارة جباية! حالها كحال 
امل�صت�ص��فيات االأهلية، مع عدم االهتم��ام باملري�س واالإهمال، وال 
تتوفر اأب�ص��ط االأدوية، وي��ا ليت هذا االإهمال االأول، بل م�صل�ص��ل ذو 
حلقات ال تنتهي، اأثبتت وزارة ال�ص��حة اأنها وزارة ال ترتقي الأب�صط 
مقومات االإن�ص��انية، الن الذي يح�ص��ل ال ميت لالإن�ص��انية ب�ص��لة، 
وكلمة مالئكة الرحمة حتولت اإىل �ص��ياطني، واالإهمال الذي ح�صل 
وذه��ب ج��راء ذلك اأطفال مل يعرفوا �ص��وى ال�رساخ من��ذ اأول حلظة 
لوالدتهم، اإىل �ص��اعة ذهابهم لربهم �ص��هداء، يج��ب اأن ال متر مرور 
الكرام دون حما�ص��بة وعقاب، وهذه معركة اأخرى اإ�صافية حت�صل 

يف مكان اآمن، اإ�صافة للدماء التي ُتراق يوميا!

سيلفيتدري رأي

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

تب��داأ االأ�ص��بوع اجل��اري حماكمة الرو�ص��ي رومان 
االإلكرتوني��ة  بالقر�ص��نة  املته��م  �ص��يليزنيف 
واخ��رتاق اأنظم��ة اأح��د متاج��ر البيت��زا االأمريكية. 
ويته��م االدع��اء االمريك��ي �ص��يليزنيف، اب��ن اأحد 
جلمل��ة  بالتخطي��ط  الرو�ص��ي،  الربمل��ان  اأع�ص��اء 
م��ن امل�ص��رتيات والتحويالت غ��ري القانونية عرب 
االنرتن��ت والتي بلغت قيمته��ا 170 مليون دوالر 

اأمريكي. ويتهم �صيليزنيف 
با�ص��تخدام مواقع خا�صة 
مبتاجر ومطاعم للح�صول 
بطاق��ات  بيان��ات  عل��ى 
االئتمان اخلا�صة بالرواد 
وامل�ص��رتين وا�ص��تخدامها 
امواله��م. وي���رس  ل�رسق��ة 
ع��ن  الدف��اع  فري��ق 
�ص��يليزنيف على اأن االدلة 
موكله��م  �ص��د  املتوف��رة 
غري كافي��ة وغ��ري دقيقة. 
الت��ي  االأدل��ة  وتت�ص��من 

يقدمها االدعاء �صهادات موظفني ومعامالت جرت 
عرب االإنرتنت يف مطاعم ومتاجر اأمريكية عدة بني 
عامي 2008 و 2014. واأف��ادت تقارير اإعالمية 
اأن اأحد املطاعم االمريكية ا�صطر الإنفاق 10 اآالف 
دوالر ل�رساء برنامج اأمني اإليكرتوين جديد حلماية 
مطعم��ه بعدما تعر���س النظام االإليك��رتوين الذي 
كان يعم��ل ب��ه لالخرتاق. واعتقلت اال�ص��تخبارات 
االمريكية �صيليزنيف و�صديقته 
يف مط��ار ج��زر املالديف عام 
اأن��ه  م��ن  الرغ��م  عل��ى   2014
اب��ن رومان �ص��يليزنيف ع�ص��و 
الربمل��ان الرو�ص��ي ع��ن احلزب 
الدميقراطي التحرري الرو�ص��ي. 
واتهم فريق املحام��ني االإدارة 
االمريكي باختطاف �صيليزنيف 
ب�ص��كل ينته��ك القان��ون الدويل 
وحقوق االإن�ص��ان لكن املحكمة 
االأمريكية رف�ص��ت هذا االدعاء 

و�صمحت باملحاكمة.

إنقاذ فتاة أميركية محاكمة ابن نائب روسي في واشنطن بتهمة القرصنة اإللكترونية
من فكي أسد جبلي

استقالة رئيس تحرير صحيفة معارضة ضمن تداعيات االنقالب الفاشل في تركيا

أفقيًا 
Guitar – �أ�صل كلمة   o 1 مكان �لبيع و�ل�صر�ء 

Leo كلمة  �أ�صل   o قليل  �صيء   2
�إياه طالبا  عليه  ي�صيح   3

Jasmin كلمة  �أ�صل   Jar o كلمة  �أ�صل   4
خ�صارة من  حروف  ثالثة   o به  يكتب  ما   5

6 م�صد ومل�ص �لثوب o ��صم علم مبعنى �ل�صخ�ص 
�لالمتهاون

�لأربع �جلهات  من   o �ألو�ن  وذو  بالهو�ء  ينفخ   7
8 �أ�ص���ل كلم���ة Loafa o �ص���فة �لطع���م �ل���ذي ل 

ي�صت�صيغه �لبع�ص
9 ح���زم وو�ص���ع يف قطعة من �لقما�ص o – �أ�صل 

Sugar كلمة
Chemistry o خروف كبري  كلم���ة  �أ�ص���ل   10

�صخم

عاموديًا
Cable كلمة  �أ�صل   o �صر�ص   1

2 �أ�صل كلمة Vezier o كلمة �جنليزية مبعنى 
ملاذ�

يف  �ل�صب����ب  كان   Corner o كلم����ة  �أ�ص����ل   3
�لتمكن من �إجناز فكرة �ملحرك �لبخاري

Coffee كلمة  �أ�صل   4
�صام كلمة  ثلثا   Candle o كلمة  �أ�صل   5

مر�أة مذكر   o )معكو�صة(  زوجتي  �أبو   6
o مقابل مادي  ��صكت  �أو  بالعامية مبعنى �صه   7

لعمل ما
 Magazine o كلم����ة  �أ�ص����ل   o للتعري����ف   8

عملية �صناعة �لنقود
9 �أرو�ء �ل����زرع o يتع����اىل ع����ن �ل�صغائر o رمز 

�لكربيت يف �لكيمياء
Sy r أ�صل كلمة�  o 10 عك�ص ذكورة )معكو�صة 

)معكو�صة  up


