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لكل بلد في العالم عاصمة سياسية واحدة تدار منها الدولة، إال 
الشقيقة سورية فلها 3 عواصم لثالث دول واخلير لقدام، األولى 

هي مدينة دمشق عاصمة نظام قمعي دمرت قراراته بلده وما يدعي 
الدفاع عنه، أي القومية واليسارية، في وضع قريب ملا جرى في 

عراق صدام وليبيا القذافي مصحوب بنظام اقتصادي مشلول يقوم 
على سيطرة القطاع العام على مقدرات الدولة.

>>>
العاصمة الثانية املقامة على األرض السورية هي مدينة الرقة مركز 
ما يسمى بالدولة اإلسالمية )!!( ضمن دولة قمعية انتحارية تعمل 

على هدم اإلسالم وقتل املسلمني وتشويه سمعتهم بالعالم حتت راية 
احلفاظ على اإلسالم )!( فيما هو أشبه بالدولة الفاشلة واملتخلفة التي 
أنشأها حتالف طالبان والقاعدة في أفغانستان والتي أعادت ذلك البلد 

الى عصور ما قبل التاريخ، وال توجد سياسة اقتصادية واضحة - 
إن وجد االقتصاد أساسا - لنظام داعش لكونه قائما على احلروب 

الدائمة املتتالية والتدمير - ال التعمير - املصاحب!
>>>

العاصمة الثالثة هي مدينة قامشلي التي يظهر برنامج وثائقي 
لتلفزيون BBC أنها عاصمة جلمهورية علمانية ال تفرق بني الناس 
حسب أديانهم وأعراقهم وطوائفهم، ويظهر ذلك التقرير الذي بث 

قبل مدة قصيرة كيف تدافع تلك اجلمهورية الفتية عن نفسها أمام 
هجمات قوات داعش التي حتيط بها والتي تنتهي كل مرة بانتصارها، 

حيث يشارك اجلميع من رجال ونساء ومن كل ألوان الطيف الديني 
والعرقي في الدفاع عنها، والغريب ان وسائل اإلعالم العاملية - عدا 
ذلك التقرير اليتيم - ال تغطي تلك التجربة اإلنسانية الفريدة التي 

تعكس وجه التسامح السوري، بل متتلئ بأخبار التجارب الالإنسانية 
البشعة في دمشق والرقة وباقي أرض الشام!

>>>
آخر محطة: )1( هناك عواصم قائمة جلمهوريات مستقلة أخرى 
ضمن الداخل السوري مثل حماة وحلب والسويداء والسلمية 

والالذقية وتكفي التجربة السورية إلظهار فشل انتفاضات ما سمي 
بـ »ربيع العرب« وإذا كان هذا ربيعنا  فما هو حال.. خريفنا؟!
)2( لو توحدت منذ اليوم األول جهود املعارضة السورية حتت 

راية االئتالف الوطني السوري املعتدل والذي يقف على مسافة 
واحدة من جميع األديان واألعراق ألمكن وخالل أشهر قليلة حل 

املسألة السورية، ولتم توفير أرواح مئات اآلالف ومنع تهجير 
املاليني الذين يسأل عنهم النظام واملعارضة املتوحشة أمثال داعش 

والنصرة!

 أثناء قيام اجلمهوريات السلطوية العربية أو ما يسمى
بـ »اجلمهوريات امللكية« التي متتد فيها رئاسة الرئيس حتى 

املوت، مثلما كان قائما في العراق وتونس وليبيا واليمن ومصر، 
أو يوّرث فيها احلكم كما حدث في سورية، كنّا ـ أو كان أكثرنا 
ـ يعتقد أّن العيب هو في النظام وفي الرئيس، وأن سقوط تلك 

األنظمة هو احلل وهو ما سييسر األمور ويعيد القطار الى 
قضبانه لتسير تلك الدول بال عوج بعدما يتم فيها احلكم بناء 

على نظام دستوري دميوقراطي يختار فيه املواطن النهج القومي 
لبالده وسوف ينتشر العدل وتتساوى الرؤوس ويصبح الرئيس 
خادما للشعب ال يتصّدر نشرات األخبار وال »وّدع« و»استقبل« 

و»راح« و»جاء«!
وقامت ثورات ما يسمى بالربيع العربي وفرحنا بها وأنا كنت أحد 
الفرحني واملؤيّدين إلخوتنا في تلك البلدان الذين ستنهض بالدهم 

وسيصيبهم خيرها حتت راية العدل واحلق وستهدأ نفوسهم 
وستتحقق لهم دميوقراطية حقة، وسيكونون هم السادة في 

بلدانهم!
لم نكن سّذجا حني تصورنا ذلك ألنّه لم يكن من تصّور غيره، 

ولكن جرت املياه في غير مجاريها وفي أقنية غير أقنيتها 
وتبّددت اآلمال الكبار العريضة لنرى ما لم نكن نرى وما لم 

نتصور أننا سنرى.
ما أسفرت عنه األحداث التي أعقبت سقوط تلك الرئاسات أّن 
العيب لم يكن في القصر الرئاسي فقط، بل إن عيوب الشارع 

الشعبي، أدهى وأمّر.
ماذا حّل بالعراق غير املوت والرعب والقتل اليومي بالتفجير 

أو االغتيال أو بأّي وسيلة من وسائل املوت؟! سقط صنم 
الديكتاتور ليحل بديال منه ألف ديكتاتور وديكتاتور، وبعدما 

كان مركز الديكتاتورية هو القصر، صارت في كل قرية ومدينة 
مراكز للديكتاتورية، وتعّدد الديكتاتوريّون وخرجت امليليشيات 

كالعقارب من جوف األرض تلدغ وتلسع وهي احلاكمة، والسلطة 
املركزية صارت سبيال يدخله الفقراء واحملرومون ومن قاسوا 

من ظلم صدام وويالته ليتحّولوا الى »مليارديرية« وليتّضح أن 
املعارضة السابقة والرايات الوطنية املرفوعة تهفو الى املال ال الى 

إصالح البالد والرفق بالعباد.
وقيسوا على هذه الصورة العراقية ما حدث في بقية البلدان.
اخلالصة أن العيب والقصور في الشعوب وليس في حكامها 

فقط.
ما أسهل عالج عيوب الرئيس وما أصعب عالج عيوب الشعب!

سورية بلد
 الثالث عواصم!

نار الرئيس 
وال جنّة الشعب

حاولت إنقاذ صغار البط 
فقتلت شخصني

»سيلفي« أغلق حديقة حيوانات

كندا - وكاالت: قضت محكمة كندية اخلميس 
املاضي بسجن امرأة ثالثة أشهر ومصادرة رخصة 
قيادتها ملدة عشرة أعوام بعد أن تسببت في مقتل 
شخصني مبدينة »مونتريال«، أثناء محاولتها إنقاذ 
مجموعة من صغار البط كانت حتاول عبور الطريق 
السريع، بحس���ب ما نقلته صحيفة »نيويورك 

دايلي نيوز« األميركية.
وقالت الصحيفة أن »إميا زورنباج« )25 عاما( 
أوقفت سيارتها بشكل مفاجئ في املسار األيسر 

من اخلط السريع إلنقاذ صغار البط، لتصدمها 
دراجة نارية من اخللف كانت تقل »اندري روي« 
)50 عاما( وابنته »جيسي« )16 عاما( حيث توفيا 
في احلال. وقالت إميا، أثناء مثولها أمام احملكمة 
للدفاع عن نفس���ها، أنها ل���م تكن تعمد حلدوث 
الكارثة، حيث أنه���ا رأت صغار البط يحاولون 
العبور دون أي أثر لوالدتهم التي لم تكن موجودة 
في ذلك الوقت، ما دفعها كمحبة للحيوانات - على 

حد تعبيرها - إلى محاولة مساعدتهم.

الس����لطات  :أغلق����ت  االرجنت����ني - وكاالت 
األرجنتينية حديقة احليوانات »لوغان«، وبدأت 
إجراء حتقيق موسع مع املس����ؤولني عنها، بعد 
السماح للزوار بالتقاط صور سيلفي مع األسود، 
واصفة ذلك بأنه »خرق لقوانني الدولة ولوائحها«. 
ونشرت صور لزوار احلديقة األخطر في العالم، 
وهم قريبون جدا من احليوانات املفترسة كاألسود 
والنمور والدببة، ملتقطني صورا ذاتية معها، ما أثار 
ضجة عارمة في أوساط املجتمع األرجنتيني الذي 
طالب بفتح حتقيق مع إدارة احلديقة التي ال تكترث 

بأرواح زوارها وتعرض حياتهم للخطر.
وتواجه حديقة احليوانات التي تبعد 80 كلم من 

بوينس إيريس عاصمة األرجنتني، اتهامات بإطعام 
احليوان����ات مهدئات، من اجل منح الزوار فرصة 
االقت����راب لها بل والدخول أحيانا داخل أقفاصها 
والتقاط صور تذكارية معها، ورأت الس����لطات 
األرجنتية أن تصرفات احلديقة خرقت مادة في 
القانون األرجنتيني يتعلق بقواعد األنشطة في 
األماكن العامة التي متنع بتاتا االقتراب املباشر 

من احليوانات.
يذكر أن رجال لقى مصرعه بعد مهاجمة منر 
أبيض له، في املقاب����ل يدافع بعض الزوار الذين 
التقطوا صورا شخصية مع احليوانات املفترسة 

عن احلديقة.

دراج صيني ينجو بأعجوبة 
بعد أن دهسته شاحنة ضخمة

بكني � أ.ف.پ: أنق����ذت العناية اإللهية دراجا 
صينيا بعد أن دهس����ته شاحنة ضخمة بإحدى 
تقاطعات مدينة »نينغبو« مبقاطعة »تشيجيانغ« 
شرقي الصني، حيث ذكرت السلطات أن الدراج 

تلقى إصابات طفيفة جراء احلادثة.
ونشرت صحيفة »دايلي ميرور« ڤيديو احلادثة 
الذي مت التقاطه عبر كاميرات املراقبة األمنية حيث 
يظهر الدراج وهو يستعد لعبور تقاطع بجوار 
الشاحنة الضخمة قبل أن يفاجأ بانعطاف سائق 
الشاحنة ودهسه. وأضافت الصحيفة أن الدراج 
جنا من الطحن حتت عجالت الشاحنة ال� 14 حيث 
ظهر في الڤيديو وهو يقوم بتحريك أطرافه بعد 
مرور الشاحنة من فوقه. وبحسب الصحيفة فقد 

متت معاجلته في موقع احلادث.

البقاء هلل

بدر سعود ناصر شحيناوي العازمي ـ 47 عاما ـ الرجال: 
العقيلة ـ ق3 ـ ش306 ـ م5 ـ ت: 66017149 

ـ النساء: القرين ـ ق3 ـ ش4 ـ م68 ـ ت: 
.99027758

أحمد جاسم محمد الشطي ـ 69 عاما ـ الرجال: 
الروضة ـ ق4 ـ ش48 ـ م2 ـ ت: 55255267 ـ 

النساء: القادسية ـ ق7 ـ ش78 ـ م4.
وئام خالد حمزة عباس علي، زوجة سالم مسلم أحمد 

البرعمي ـ 26 عاما ـ الرجال: حسينية سيد 
محمد ـ سلوى ـ ق3 ـ ش املسجد األقصى ـ 
ت: 97702277 ـ النساء: مبارك الكبير ـ ق5 ـ 

ش22 ـ م3 ـ ت: 66760600.
شريفة أحمد اسفنديار كمال ـ 72 عاما ـ الرجال: 

حسينية أحمد عاشور ـ بنيد القار ـ ت: 
60600551 ـ النساء: حسينية سيد علي ـ بنيد 

القار ـ ت: 66043000.
علي حسني محمد باقر ـ 65 عاما ـ الرجال: شرق 

ـ حسينية معرفي القدمية ـ ت: 97191919 ـ 
النساء: ضاحية مبارك عبداهلل اجلابر ـ ق2 ـ 

ش4 ـ م57 )العصر(.
لولوة جاسم محمد البالول، أرملة جابر صالح مال 

اهلل ـ 68 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق4 ـ ش45 
ـ م42 ـ ت: 99856379 ـ النساء: النزهة ـ ق3 
ـ ش ناصر القطامي ـ م15 ـ ت: 99674286 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

ڤينغر: سننفق 
املال  على الالعبني 

املناسبني

سيلفا: أريد املزيد 
من األهداف

هونتيالر ميدد 
عقده حتى 2017

أصر مدرب أرسنال أرسني 
ــتعد  ڤينغر على أن فريقه مس

لشراء العبني في فترة االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل، 
مشيرا إلى أن النادي سينفق املال لشراء الالعبني املناسبني 
للفريق. ونقلت شبكة »سكاي سبورتس« عن ڤينغر ان تردده 

يعود إلى سياسة النادي املالية وليست الختياراته.
وقال »قلت ذلك مرات عدة، دون أي شك إذا وجدنا الالعب 
املناسب فسنقوم بإبرام الصفقة«، وأضاف »هناك فرق كبير 
بني منظور الناس لي.. لست خائفا من إنفاق املال«. وأوضح 
ــراء العبني،  أن الفترات التي لم ينفق فيها النادي املال لش

تعود إلى أنه لم يكن هناك مال لدى النادي.
وقال »ما حاربت ضده هو انفاق مال من شأنه أن يضع 
ــر. اآلن منتلك املال، لذا ال توجد  ــتقبل النادي في خط مس

مشكلة على اإلطالق«.

عبر العب وسط نادي مان 
ــيلفا عن مدى  سيتي ديڤيد س
ــجيل املزيد من  رغبته في تس
ــه في  ــح فريق ــداف لصال االه

البطوالت املقبلة.
وتابع سيلفا في تصريحات ملوقع الفيفا الرسمي: »أعلم 
اننا سنلعب العديد من املباريات خالل الفترة املقبلة وعلينا 
ــتمر في  ــل للفوز«. وأضاف: »نريد ان نس ــز الكام التركي
الضغط على املتصدر تشلسي في الدوري ومن املمكن ان 
يتراجع خالل املباريات القادمة وسنستغل ذلك بالتأكيد«. 
ــجل هدفني في مباراة مان سيتي امام  وكان الالعب قد س
ــغ« وقاده للفوز  ــاالس بـ »البرميييرلي ــتال ب نادي كريس

بثالثية نظيفة.

أعلن شالكه األملاني متديد 
عقد مهاجمه الدولي الهولندي 
كالس-يان هونتيالر حتى يونيو 
2017. وكان هونتيالر )31 عاما( 
انضم الى صفوف شالكه عام 

ــية  ــن ميالن اإليطالي مقابل صفقة قياس ــا م 2010 قادم
للنادي األملاني بلغت 14 مليون يورو، وسجل له 66 هدفا 
ــليغا. وقال هونتيالر: »قلت  في 166 مباراة في البوندس
دائما انني سعيد هنا وانا سعيد بتمديد عقدي«. وسجل 
هونتيالر الذي يعتبر ثالث افضل مسجل في تاريخ نادي 
ــالكه، 7 اهداف في 15 مباراة في الدوري، و3 أهداف  ش
ــابقة دوري ابطال اوروبا التي أوقعت فريقه في  في مس
مواجهة ناديه السابق ريال مدريد اإلسباني حامل اللقب 

في الدور ثمن النهائي.
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ڤياريال يواصل صحوته.. ومرسيليا »بطل الشتاء«

سكرتل ينقذ ليڤربول من السقوط أمام أرسنال

امام حش���د جماهيري قياسي 
بل���غ 62048 متفرجا وذلك في 
املرحلة التاس���عة عش���رة من 
الدوري الفرنس���ي لكرة القدم. 
ويدين مرسيليا بفوزه التاسع 
على التوالي بني جماهيره، الى 
البلجيكي ميتش���ي باتشوايي 
الذي أه���داه النقاط الثالث في 
الدقيق���ة 69 في مب���اراة تقدم 
خالله���ا أصح���اب األرض في 
الدقيقة 32 بهدية من نوالن رو 
عن طريق اخلطأ، قبل ان يدرك 
ليل التعادل في الدقيقة 61 بهدف 
ادريسا غاي. وعلى  السنغالي 
ملعب »جوفروا غيشار«، واصل 
س���انت اتيان عروضه اجليدة 
وحافظ على سجله اخلالي من 
الهزائم للمرحلة العاشرة على 
التوالي، وذلك بتغلبه على ضيفه 

ايفان 3 � 0.

سكة االنتصارات بتعادله 
مع خيتافي 1 � 1.

ألمانيا

أحل����ق هوڤنهامي مبضيفه 
هرتا برلني ثاني أسوأ هزمية 
في تاريخه وحقق بدوره أكبر 
فوز له خالل مواسمه السبعة 
بني الكبار بعد ان اكتسحه 5 � 
0 في املرحلة السابعة عشرة 
من الدوري األملاني. وفي مباراة 
ثانية، تعادل فرايبوغ متذيل 

الترتيب مع هانوڤر 2 � 2.

فرنسا

أنهى مرسيليا النصف االول 
من املوس���م وهو متوج بلقب 
»بطل الش���تاء« الش���رفي بعد 
فوزه على ضيفه اجلريح ليل 
2 � 1 على »س���تاد فيلودروم« 

وحق���ق ف���وزه اخلام���س 
عل���ى التوالي عندما تغلب 
 عل���ى ضيف���ه ديبورتيفو 
ال كورونيا 3 � 0 على ملعب 
 »مادريغال« ف���ي ڤياريال
  ف���ي املرحل���ة السادس���ة 
ال���دوري  عش�����رة م����ن 

االسباني.
وأنهى ڤياريال الشوط 
األول بهدف جيوفاني دوس 
س���انتوس )10( وأض���اف 
 لوس���يانو فييت���و ثنائية
الث�ان���ي الش�����وط   ف���ي 

)68 و73(.
وارتق���ى ڤياريال، الذي 
حقق ف���وزه التاس���ع هذا 
املوسم، الى املركز السادس 

برصيد 30 نقطة.
وفي مباراة ثانية، فرط 
غرناطة بفرصة العودة الى 

قوية في رأسه في الدقيقة 52، 
حارما »املدفعجية« من فوزهم 
األول في معقل »احلمر« منذ 

سبتمبر 2012.
ورفع ليڤربول رصيده الى 
22 نقطة في املركز العاشر، فيما 
اصبح رصيد ارسنال 27 نقطة 

في املركز السادس.
وفي مب����اراة ثاني����ة، فك 
التعادالت  س����ندرالند نحس 
الذي الزمه هذا املوس����م وعاد 
من ملعب نيوكاسل يونايتد 

بفوز قاتل 1 � 0.
ورفع سندرالند رصيده الى 
19 نقطة في املركز الرابع عشر، 
فيما جتمد رصيد نيوكاسل عند 

23 نقطة في املركز التاسع.

إسبانيا

واصل ڤياريال صحوته 

الس����لوفاكي  املدافع  جنب 
مارتن سكرتل مدربه االيرلندي 
الشمالي برندن رودجرز املزيد 
من االحراج بعدما انقذ فريقه 
ليڤربول من السقوط في معقله 
»انفيلد« امام ارسنال بإدراكه 
التع����ادل 2 � 2 ف����ي الدقيقة 
السابعة من الوقت بدل الضائع 
أمس في املرحلة السابعة عشرة 
من ال����دوري االجنليزي لكرة 

القدم.
وبدا ارس����نال في طريقه 
لتعميق ج����راح وصيف بطل 
املوس����م املاضي بعدما حول 
تخلف����ه امامه ال����ى تقدم 2 � 1 
حتى الدقيقة السابعة من الوقت 
بدل الضائع قب����ل ان يتدخل 
سكرتل الذي كان السبب أصال 
في احتس����اب 9 دقائق كوقت 
بدل ضائع بعد تعرضه إلصابة 

رأسية سكرتل القاتلة في طريقها لهز شباك أرسنال                                                                                                                                                                                                                         )رويترز(

سندرالند يفك 
نحس التعادالت 

 بفوز قاتل 
على نيوكاسل


