
ـــلـــكــة { لــنــدن  –واشــنـــطن  –وكــاالت - أطـــلق جـــدّ ا
إليزابـيث جورج اخلـامس تقـليـد فريد مـن نوعه قبل
ـيالديّـة احلـرب يـقـضي بـتـقـد حـلـوى (بـودنك) ا
يالد.والتزال ناسبة عيد ا لكي  وظفي القصر ا
ـلكـة إلى الـيـوم تـعـتـمـد هذا الـتـقـلـيـد وبـحسب ا
صحيفة (ميرور) البريطانية تلقّى موظفو القصر
في اعوام سـابقـة احللويـات من عالمـات جتاريّة
ـــا فـي ذلك هــــارودز أو فـــورتــــنـــوم فـــاخــــرة 
ـال هذا ـلكـة قـرّرت أن توفّـر ا وماسـون لـكن ا
العام فقـدّمت إلى كل موظف قالـباً من احللوى
الشحمـيّة(البودنك) مـن متجر تـيسكو بـقيمة 6
كـمـا ــوقع الـفـن  جـنــيـهــات إسـتــرلـيـنــيـة وفــقـا 
لكة واألمير فيليب حصلوا بطاقة ميالديّـة من ا
كـمــا ســيـحــصل كل مــوظف قــد عــلى قـســيــمـة

شرائيّة بقيمة  35جنيهاً إسترلينياً.
الى ذلك قال الـرئيس األمـريـكي دونالـد ترامب الـثالثاء
ـيالد(إنه لم يـشـتـر بـعـد هـدية ـاضي في عـشيـة عـيـد ا ا
ـيالد لـلسـيـدة األولى مـيالنيـا تـرامب بـينـمـا بقي عيـد ا
ـكن أن تصل إليه يوم واحد فقـط على العطـلة التي 
خاللها هدية غير سـارة من كوريا الشمالية).وخالل
سـلـحة مؤتـمـر عبـر الـفيـديـو مع أفراد في الـقـوات ا
ـنتجع الـذي يقـيم فيه في بـالم بيتش األمريكـية من ا
بوالية فلـوريدا قال ردا عـلى سؤال (إنه انتـقى بطاقة
جـمـيـلـة لـلـســيـدة األولى).وأضـاف (مـا زلت مـشـغـوال
يالد لـها. لم يـتبق وقـت يذكر . بإحـضار هديـة عيـد ا
ـا تـكـون لـيس كـثـيـرا لـلـغـايـة لـكـنه وقت قـصـيـر).ور
هــنـــاك مــفـــاجــأة أخــرى خـالل الــعـــطــلـــة تــدور في ذهن
الـرئـيس. فـفي وقت سـابق من الـشـهـر اجلـاري حـذرت كـوريـا
الشـمـالـيـة واشنـطن من إمـكـانـيـة أن تفـاجـئـها بـهـديـة في عـيد
يالد بعد أن أمهلها الزعيم الكوري الشمالي كيم حوجن أون ا
إلى نهـايـة الـعـام لتـقـد تـنازالت فـي احملادثـات بـيـنهـمـا لـنزع
أسلحة بيوجنيـاجنَ النووية.وتكهن كثـير من اخلبراء بأن الهدية
دى. كن أن تكون اختبار صاروخ بعيد ا الكورية الشمالية 
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ــؤسـسـات االهـلـيـة دأبت األوسـاط الـشـعـبــيـة والـهـيـئـات وا
فـضالً عن الـرسـمـيـة مـنـذ سـنـوات عـلى األحـتـفـال بـأعـيـاد
ـيالديــة والـتـعــبـيـر عن ذلك ـيالد اجملـيــد ورأس الـسـنــة ا ا
ـيالد وتـوجـيه بـتـزيـ احملالت والــشـوارع بـشـجـرة عـيــد ا
ـسيحـي وزعـمائهم الـروحي واطنـيهم ا التهـاني القـلبيـة 
ـنــاسـبـة والـعـراق ـنــاسـبـة .. غـيـر ان حــلـول هـذه ا بـهـذه ا
يـشـهـد أنـتـفــاضـة شـعـبـيـة واسـعــة في بـغـداد ومـحـافـظـات
الوسط واجلـنوب فـضالً عن مسـاهمـة بقـية احملـافظـات بها
ـخـتلـف التـعـبـيـرات عـدا الـتـظـاهـر واالعـتـصـام ألسـباب و
ـنـاسـبـة دالالت أكـبر بـتـوجـيه مـعـروفـة أضـفى عـلى هـذه ا
منتفضي ساحة التحرير ببغداد وبأسم ساحات االحتجاج
واالعـتصـام في بـقـيـة احملـافـظـات أخـلص تـعـبـيـرات احملـبة
سـيحيـ وكل مسـيحيي الـعالم  بأن ـواطنـيهم ا والتهـنئة 
نـصـبـوا في تـلك الـسـاحـة شـجـرة عـيد مـيـالد كـبيـرة زيـنت
بأعـالم العـراق وبـصـور وأسـماء شـهـداء احلـراك الـشـعبي
الواسع مع أجراء تعديل بـسيط ومعبر عـند ترتيل صالتهم
وهو : (اجملد لـله في العـلى وعلى االرض السالم ) بـالقول
(اجملد لـله فـي العـلى ولـكم من سـاحـة الـتـحـريـر السالم) .
ـنـاسبـة وقـبلـها عن سـيحـيـون خالل هذه ا وبدروهم عـبـر ا
ـسلـم ومـن مخـتلف تضـامـهم مع مواطـنـيهم الـعـراقيـ ا
االنــتــمــاءات الــديــنــيـــة االخــرى ان يــســود االمن والــسالم
واحملبة ب كل الـعراقيـ  مثلمـا عبروا عن تـضامنهم من
احملتـج وشـهـدائهم وضـحـاياهم بـعدم اقـامـة االحتـفاالت
التـقـلـيديـة هـذا الـعام  فـضالً عن قـيـام الـكارديـنـال سـاكو
رئـيس الـطـائـفـة الـكـلـدانـية  –االشـوريـة في الـعـراق بـزيارة
ساحـة الـتحـريـر قـبل نحـو اسـبوعـ والـلـقاء مع احملـتـج

واحلديث معهم.
ــهــمـة لــتــقـد احملــتــجـ ال شك ان واحــدة من الـدالالت ا
ـسـيحـي  ونـصب شـجرة واطـنـيهم ا التـهـاني اخمللـصـة 
ـسيحي من كبيرة للـمناسبـة في ساحة التحـرير  وقيام ا
ا ـيالد لـهـذا الـعـام  أ جـهتـهم  بـالـغـاء احـتـفـاالت عيـد ا
يضيف عـامالً ايجابيـاً آخر لتـعزيز وتـرسيخ العالقـة بينهم
ـسيـحـيـون بتـحـقـيق اهداف كمـواطـنـ عراقـيـ  ويـأمل ا
االحـتــجـاجــات بـالــتـغــيـيــر واالصالح ان تـرفـع الـســلـطـات
اجلديدة احليف عنهم وعن مصادرة بيوتهم وامالكهم دون
وجه حق من جـمــاعـات مـســلـحـة مــتـنـفـذة
ليـعيـشـوا في امان بـوطـنهم الـعراق ..
ولــنـــردد مـــعــهـم الــتـــرتــيـــله األثـــيــرة
بصالتهم : اجملد لله في العلى وعلى

سرة. االرض السالم وبالناس ا
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ـــيالد  في اتــــخـــذت شـــجــــرة ا
مـــعـــظم ســـاحــات االحـــتـــجــاج
الــعــراقــيــة زيــنــة مــغــايــرة عن

عـتاد  فـقد  تـزينـها بـالعلم ا
العـراقي وبصـور الشـهداء كـما
هــو احلـال مـع الــشـجــرة الــتي
اجنـزها عـدد من الـناشـط في

ســاحـة الـتـحـريـر وسط بـغـداد
بالتزامن مع حلول أعياد ميالد
ـسيح قـام عدد من الـناشـط ا
فـي الـتـظـاهـرات بــبـغـداد حـيث

علقوا عليها مجموعة من صور
الشهداء واألعالم الـعراقية بدالً
من الــزيــنـة الــتي تــوضع عــلى

هذه الشجرة.

كــــــــــمــــــــــا نــــــــــصـب
مـتظـاهـرون شـجرة
ـيالد اجمليد اعياد ا
في وسـط ســـــاحــــة
احلــــــــــبـــــــــوبـي في
الــنــاصــريــة.وعـلق
ـتظـاهـرون الذين ا
يـــــــتــــــخــــــذون من
ســاحـة احلــبـوبي
مـــــــــــــكــــــــــــانــــــــــــا
الحــتــجـــاجــتــهم
صــــور شـــــهــــداء
التـظاهـرات على
الــــــــشــــــــجــــــــرة
واطـــــــلــــــــقـــــــوا
عــلــيــهــاشــجـرة
ميالد الشهداء.

وقـالـت  الـشــابــة زهـراء ظــاهـر
التي احضرت هذه الشجرة مع
فــريــقــهـا الــتــطــوعي( نــريـد ان
نتـرك صورة سـلمـية بـعيدة عن
الــعـــنـف ونــثـــبـت انــنـــا نـــحب
احلياة وانـنا مصلـحون ولسنا
مــخـربــون).كــمـا زيــنت شــجـرة
ــاثـلــة ســاحــة الـتــظــاهـر في

النجف.
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الــشـهـداء رمــز انـدالع االنـتــفـاضـة.
ويـقول لـبنانـيون كثـيرون إنه ليس
هـنـاك أســبـاب تـذكـر لـلـبـهـجـة هـذا
الـعـام في ظل احـتـجـاجـات شـابـهـا
الـــعــنـف بــعـــضـــهــا .لـــكن أســـمــاء
انـــدراوس وهـي إحـــدى مـــنـــظـــمي
الــعــشــاء في وسط بــيــروت فــكـرت
بـطـريقـة مـعاكـسـة وحاولت اضـفاء

سة فرح.

احلـــاضــرين فـي الــكـــنــيـــســة لــدى
شــدوهــا مــقـطــعــا يــقــول ويـنـك يـا
يـسوع وطنا مـوجوع. وطنا يا ربي
نـسـيـتو احملـبـة.وحتت فيء شـجرة
حتـمل أمـاني الـناس مـصـنـوعة من
حـــديـــد وخــشـب وقــمـــاش مـــضــاد
لـلــمـيـاه كـان نــاشـطـون لـبــنـانـيـون
يــجـهـزون عــشـاءا فــاخـرا احــتـفـاال
ـــيالد فـي ســـاحــة بـــقـــدوم عـــيـــد ا

ألـستم أنـتم? نعم كـلنـا عمـلنـا هكذا
وكــــــــــنـــــــــا نـــــــــســــــــــهـــــــــر عــــــــــلى
(ضــوء)شــمــعــة...نــحن اخــتــرعــنــا
أســبــابـا لــنــعـيـش ونـكــمل ونــفـرح
ويـظل في مـطرح لـلضـحـكة.وبـثوب
ـيـالد شدت أحـمـر يـحـاكي هـدايـا ا
الــرومي بــأغــنــيــتــهـا الــتي رافــقت
الـلبنـانيـ طيلـة احلرب االهلـية يا
نـــــبع احملـــــبــــة )وأبـــــكت الـــــرومي

الـعـجـائـبيـة لـآلبـاء الـلـعـازري في
مـنطـقة االشـرفيـة في بيـروت صلت
الــرومي لـيــومـ مــتـتـالــيـ وسط
حـضور ردد مـعها تـرانيم وأغـنيات
ـــــيـالد.وقـــــالت مـن وحي عـــــيــــــد ا
الـرومي على مسرح الكـنيسة (إنها
قـررت مع ظروف البالد الصعبة أن
تـلـغـي احلـفل لـكـنـهـا مع بـدء شـهـر
األعـــــــيـــــــاد شـــــــعـــــــرت بـــــــحـــــــزن
فـــظــــيع).أضــــافت (شــــو مـــا صـــار
يـصـيــر فـنـحن شـعب مـغـوار مـ
قـــدّنـــا حتـــمـل مـــنـــذ جـــدودنـــا إلى
الـــــيـــــوم).وطــــــلـــــبت الـــــرومـي من
اجلـمهور الـذي جاءها مسـتمعا في
الـكنـيسة أن يـظل مؤمنـا وال يخاف
اجملـاعة وسألت احلاضرين (ألستم
أنــتم أحــفــاد الـنــاس الــذين مــاتـوا
بــلـبــنـان وقت اجملــاعـة? وقت الـذي
جـوعوا فيه اللبناني بحرب العام
? أنـــتم احـــفـــادهـــا. الـــنـــاس1914
قـدروا أن يــكـمـلـوا كــانـوا أهـالـيـكم
ونـاسكم).وأعطت الفـنانة اللـبنانية
أمــثــلـة أخــرى عن حــروب عــاشــهـا
الـلبنـانيـون وبينـها احلرب االهـلية
الـــتي امـــتـــدت مـن عــام  1975إلى
وقـالت (كيف عشنا كل حرب 1990
الجئ وفي لــبـــنــان ? بــالــلــيـل وبــا
الـصــبـاح نـخـرج لــنـجـمع الـزجـاج.

Ë—U³ý Ê«błË ≠   ËdOÐ

ـيـالد إلى بـيـروت في وصل عــيـد ا  

وقت جتــتــاح فـيه لــبــنـان عــاصــفـة
مـاليـة اقتـصاديـة أمنـية مـنذ اندالع
االحـتجـاجات في  17تـشرين األول
ــاضي. وحـلت شــجـرة األمــنـيـات ا
الـتي صنعـها احملتجـون محل زينة
ـديـنـة فـيـمـا رفـعت الـعـيـد بـوسط ا
الـفـنـانـة ماجـدة الـرومي صـلـواتـها
من إحـدى كـنـائس بـيـروت من أجل
خـالص بالدهــا. وخـــلت الــشــوارع
ـطــاعم أن ــتــاجــر كــمــا كــادت ا وا
تــخـلـو مـن الـزبـائن نــتـيــجـة أسـوأ
أزمـة اقـتــصـاديـة يـشـهـدهـا لـبـنـان
والـتي تعـود إلى استـشراء الـفساد
وهـدر األمـوال الـعامـة مـنـذ احلرب
األهـــلــيـــة الـــتي جـــرت بـــ عــامي
وتـــــــــــراجـــــــــــعـت.. 1990و 1975
حجوزات الفنادق والطائرات خالل
مــوسم عـادة مـا يــكـون مـزدهـرا في
لـبـنــان الـذي يـضم أكـبـر نـسـبـة من
ـسـيـحيـ مـقـارنـة بعـدد الـسـكان ا
فـي دول الـعــالم الــعــربي.ورغم ذلك
لم تـتردد الفنـانة الرومي في اتخاذ
نـاجاة خلالص قـرار يرفع صـوت ا
سيح لـبنـان متوجـهة الى الـسيـد ا
في مــيالده (عـيـنك ع وطـنـا بـاأليـام
الـصـعبـة).وداخل كـنيـسـة األيقـونة

منهم متطوعون اليوم في محاولة
ــتـوقع احــتــواء احلــرائق).ومن ا
ارتــــفــــاع درجــــات احلـــرارة
بــشــدة مــجــددا بــحــلــول
مـطلـع األسبـوع خاصة
فـي جــنــوب الــبالد
حـــــــــــــــــــيــث مـن
ــــنـــتــــظـــر أن ا
تـــتــجــاوز 40
مــــــئــــــويــــــة.
وشــــــــــكــــــــــر
رئــــــــــــــــــيـس
الـــــــــــــــــــوزراء
ســـــــــــــكـــــــــــــوت
مـــــــوريـــــــســـــــون
ــــتــــطــــوعــــ في ا
ــنــاســبـة رســالــتـه 
ــــــــــيـالد عــــــــــيــــــــــد ا
الخـــتـــيــارهم قـــضــاء
الــــيـــوم بــــعــــيـــدا عن

عـائالتهم.وقال في مقطع
مـــصــور تـــنــاقـــلــتـه وســائل

الــتـواصـل االجـتــمـاعي صــبـاح
األربـعـاء (بـيـنـمـا نـتـطـلع لـلـعـام
يالد اجلـديـد ونـحتـفل بـعـيـد ا
أود أن أشــكـر كل من يـخـدمـون

أمتنا).

{ مــلـبـورن  –مــانـيال  –وكـاالت -
اسـتغل رجال اإلطفـاء في أستراليا
انـخفـاض درجات احلـرارة في يوم
يالد حملاولة احتواء حرائق عـيد ا
الــغـابـات قـبـيل طـقس حـار وجـاف
مـــتــوقـع هــذا األســـبــوع بـــيــنـــمــا
شــــكـــرهـم الـــزعــــمـــاء والــــســـكـــان
لـتـضحـيـتـهم بقـضـاء وقت العـطـلة
مـع عــــائالتــــهم.وفـي واليــــة نــــيـــو
ســاوث ويــلــز الـتي أتـت احلـرائق
عـلى بـلـدات كامـلـة فيـهـا في مـطلع
األســبـوع حـضــرت رئـيـسـة وزراء
الــواليـة جالديس بــيـريــجـيـكــلـيـان
ورئـــيس خــدمـــة إطــفـــاء احلــرائق
الـــــريـــــفــــيـــــة في الـــــواليـــــة شــــ
فـــيــتــزســـيــمــونـــز إفــطـــارا نــظــمه
مـتطوعون في بلدة كولو الصغيرة
عــلى بــعـد  90كــيــلــومـتــرا شــمـال
غـربي سيـدني.وكتب فيـتزسيـمونز
عـلى تويتر (قدم متطوعون الطعام
والـــصـــحــبـــة وغـــلـــفــوا الـــهـــدايــا
ـتـجـهـة نـحـو ـهـا لألطـقـم ا لــتـقـد
ــيـدان.وأضــاف كـان هــذا لـطــيـفـا ا
ـعـنـويـات كـانت مـرتـفـعـة.وسـاد وا
طـــقـس أقل حـــرارة في يـــوم عـــيـــد
ـيالد في الكـثير من أنـحاء البالد ا
بـينمـا قضى رجال اإلطـفاء الكـثير

{ لـنـدن  –وكـاالت - ظـهـر الـطـفل
آرشـي ابن األمـــيـــر الـــبـــريـــطـــاني
هـاري وزوجـته مـيـغـان دوق ودوقة
ساسكس للمرة األولى على بطاقة
يالد السنويـة لوالديه.وتظهر عـيد ا
صــورة بـاألبــيض واألسـود الــطـفل
الـبالغ من العمر سبعة أشهر يحبو
بـاجتـاه الــكـامـيــرا بـيــنـمـا يــبـتـسم
والـداه في اخللـفيـة.وتقـول الرسـالة
الـتي كتبت على البـطاقة(عيد ميالد
سـعيد وسنة جـديدة سعيدة ... من
عـائلـتـنا إلى عـائالتـكم).و إرسال
الـتحيـة عبر الـبريد اإللـكتروني إلى
األصـــــدقــــــاء والـــــزمـالء اإلثـــــنـــــ
ـاضي كـمـا أرسـلت نـسخ ورقـية ا
من الــبـطــاقــة إلى الـعــائــلـة.وأرسل
هــاري ومــيــغــان حتــيــاتــهــمــا عــبـر
حـسـاب (كـوينـز كـومـنـولث ترست)
عـــلـى تـــويـــتـــر.ويــــأخـــذ الـــزوجـــان
ــلــكــيـة ــهــمــات ا اســتــراحــة من ا
ـضــيـان بـعض الــوقت في كـنـدا و
ـولـود في أيـار.وكان مع طـفـلـهمـا ا
دوق ودوقــة سـاســكس كــشــفـا في
أيـلـول خالل جـولـتـهـمـا في جـنوب
إفـريقـيا أنـهمـا يعـانيـان من اهتـمام

وسائل اإلعالم.
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