
أسـترالـيـا ومرت بـعـام سـياسي
مـــضـــطـــرب وسط انـــقـــســـامــات
عمـيقـة حول مـسألـة اخلروج من
االحتـــاد األوروبي (بـــريـــكـــست)
وأول انــتــخـــابــات جتــريــهــا في

ديـسـمـبـر كـانـون األول مـنـذ قرن
تـــقــريــبـــا. وتــدعــو مـــيــنــوج في
األغنيـة التي تـؤديها في اإلعالن
الـنــاس إلى الــتـوقف عن ســمـاع
األخــــــبــــــار وخــــــلع األحــــــذيــــــة
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يالد شجرة ا
في ساحة
التظاهر في

احللة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
نـظـم عـارضـو أزيـاء في سـاحـة
التحرير عـرضاً ألزياءٍ تاريخية
تُـشــيـر إلى حــضـارات الــعـراق
ــة تــعـبــيـراً مــنــهم عـلى الــقـد

سلمية التظاهرات...
وقالت مصممة األزياء شهد آل
خلـيفة وفـقا لصـفحة (يال) في
(فـــــيـــــســــــبـــــوك) (قـــــررنـــــا ان
نستـعرض هذه األزيـاء بساحة
التحـرير حتى نـنقل صورة عن

سلمية التظاهرات. 
ــتـظـــــــــاهـرين اســتـقــبـلــونـا ا
بـــشـــكـل ايـــجـــابـي وعـــنـــدمـــا
سـألوني: هـذا تصـميـمك? افرح

{ دنـــــفــــــر - وكـــــاالت - قــــــالت
الشرطـة ووسائل اإلعالم (إنه 
الـــقـــبـض عـــلى رجل ذي حلـــيـــة
التـــــهــــامـه بــــســـــرقـــــة بـــــنك في
كــــولـــــورادو وإلـــــقـــــاء األمــــوال
ـارة في الـهواء ـسروقـة عـلى ا ا
صائحـا عيـد ميالد سعـيد).وذكر
تـقــريـر الــشـرطـة إنـه  الـقـبض
عــلى ديــفــيــد واين أولــيــفـر (65
عـــامــا) فـي مــقـــهى ســتـــاربــكس
الـقــريب بـعـدمـا اسـتــهـدف بـنـكـا
ــــــيــــــا في كــــــولــــــورادو أكــــــاد
ســـــــبــــــريــــــنــــــجـس عــــــشــــــيــــــة
ـيالد.وأضافـت الشـرطة أن عيـدا
شتبه به هدد باستخدام سالح ا
وتـرك البـنك وفي حـوزته مـبـلـغا

نقـديا لم يـتم الكشـف عنه.وقالت
مــــــحــــــطــــــة كــــــيـه.كــــــيه.تـي.في
الـــتــلــفـــزيــونــيـــة في كــولــورادو
سـبـرينـجس ( إن شـاهـد الـعـيان
ديــون بــاســكـال قــال إن أولــيــفـر
خــرج من الــبــنك وألــقى األمـوال
كـان).ونـقلت في جـميع أنـحـاء ا
احملطة عن بـاسكـال قوله بدأ في
ـال من احلـقيـبـة (قبل أن إلقـاء ا
يــــصــــيـح قــــائال: عـــــيــــد مــــيالد
سـعـيـد).وقال بـاسـكـال لـلـمـحـطة
ارة جـمـعـوا بعض الـنـقود (إن ا
وأعـادوها لـلـبـنك في حـ توجه
أولــيـفــر إلى مــقـهى ســتــاربـكس
وجلس وكـان فـيمـا يبـدو يـنتـظر
إلـــــقـــــاء الـــــشــــرطـــــة الـــــقـــــبض
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واجـــيـــبـــهم: صـــنع في
العراق). 

الـى ذلــك نـــــــــــــــــصـب
متطوعون في ساحة
الــتـظـاهــر في احلـلـة
ــــحــــافــــظـــة بــــابل
شــجــرة عـــيــد مــيالد
مـــــزيـــــنـــــة بـــــصـــــور
الــشــــــهــداء إكــرامــاً
لــهــــــــــــم وتــزامــنـا
مـع اعــــــــــــــــيــــــــاد
ـــيـالد اجملـــيــدة ا
وراأس الـــســنــة

يالدية. ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

لـعـلـنا نـتـفق (كشـعب عـراقي ولـيس طبـقـة سـياسـيـة على ان
تـقييم وتقو العملية السـياسية الذي يرد على لسان النائب
فـايق الـشـيخ هـو االكـثر شـجـاعـة يضـاهـيه بـذلك الـسـياسي
ـطلك عـندمـا يغضب  والسيـاسي صالح ا عـزت الشـابنـدر 
ال  ولـكنه  —الـشـيخ عـلي - فـضال عن الـسـيـاسي حـيـدر ا
هـو األكـثـر امـتــاعـا في تـقـيـيـمه لـلـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة (جـتي
الــصـــنــاديك  راحت الــصــنــاديـك  صــعــدن الــصــنــاديك 
احـتـركن الصـناديك  نـزلن الـصنـاديك .. اريد انـعل ? ال بو
الـــصــنــاديـك) او جــوابه حـــول ســؤال : هــنـــاك من يــرى ان
ـسؤولـة عن الفـساد . فـما رأيك ? االحـزاب االسالمـية هي ا
ـدني الـلي عـنـدنا اجـاب (لـعـد مـنـو? امي? لـو احـنـا الـتـيـار ا

مقعدين ?).
نـنطلق من هـذا الطرح لنـتحدث عن الكـتلة االكبـر ألنه تنطبق
عـلـيهـا موضـوعة صـنـاديق الشـيخ علـي (جتي الـكتـلة راحت
الـكـتـلـة) لـنـقول ان حـتى سـيـاسـيـيـنـا يتـفـقـون مـعـنـا على ان
ـكن ذكرها مـواصفـات العـملـية الـسياسـية الـرئيـسيـة التي 
ـقال واحد هي (فرهود ندلله  فـنسميه فساد اداري ومالي
  طـائـفـية  تـخـلف  تـبـعيـة  فـقـر  بـطالـة  نـقص خـدمات
ـنضبط) وكل ذلك فـضيع ومـزمن  سالح منـفلت اكـثر من ا
وزعـمائنا السياسي متـطورين جدا (بريطاني  امريكان 
) وال اعـتـقـد بـوجـود ايـرانـيـ بل بـوجـود إيـرانـيي سـويـديـ
الـهوى والتـمويل  وخلـيجيي الـهوى والتـمويل كون ايران لم
حتـترم الـعراقي يـوما لتـعطـيه اجلنسـية اال نـادرا وقد صرح
الـسـيـد عــزت الـشـابـنـدر مـرة (كـنـا نـقـاتل مـعـهم ضـد ابـنـاء
جـلدتنا  يعني كنت قد اقتل اخي اجلندي العراقي .. لكنهم
ـكـنــكم سـؤال اي عـراقي عن مـدى لم يــحـتـرمـونــا يـومـا) و
احـترامه في اقطار اخللـيج  وتركيا وبعض االقـطار العربية
عــدا ســوريــا الـتـي صـرح رئــيــســهـا االســد (الــعــرب كــلـهم
ضــيـــوف ســوريــا امــا الــعــراقــيـــ فــهم ضــيــوفي). خــارج
ـؤلم ان تـعـبيـر ( ابـناء جـلـدتنـا ) يـطرح ـوضـوع اقول ان ا ا
عــلى انـهــا تـعــني الــشـيــعـة والــسـنــة  وأعـذروني عــلى هـذا
ـرور بـها مـر الـكـرام . صرح اخلـروج كـوني لم اتـمـكن من ا
الـسياسي حميد معلة يوما (ان كتلة دولة القانون تمتلك 72
ئة من الدرجات اخلـاصة في احلكومة) وهنـا نبدأ بالقول بـا
ئة مـن الفرهود ان ذلـك يعني انها كـانت مسؤولة عن 72 بـا
ـئة والـطـائفـية والـفـشل و  و و)) ومســـــــــؤولة عن 72 بـا
من الـنـجاحـات التي حتـققت والـتي هي تـكاد ال تـرى بالـع
اجملـردة  تأتي بـعدها الـتي تليـها  والـتي تليـها وصوال الى
ئـة اي انه يتـحمل 0 بـا الـنـائب الواحـد الـذي يتـحمل وزر 3
وزر شـهيدين من شهداء االنـتفاضة  وأكثر من 60 جريحا
امـا الكتلة االكـبر فتتحمل عـشرات الشهداء وآالف اجلرحى
 والـفـرهود و و .. هـنـا يـحق لنـا ان نـستـغـرب حالـة الـبحث
عن الـكتـلة االكـبر .. هل الـبحث قـائم لنحـاكمـها ام لـنكـرمها
لـيكون رئيـسنا منـها? وهل هذا التـكر يتضـمن اعفائها من

دماء الشهداء واجلرحى واخملتف قسرا?
ـنطق يـقول ان عـدالة الـقضاء ال بـد ان تطـال الكـتلـة االكبر ا
ـنــطق يـقـول ـان  وا واالصــغـر كل حـسب حــجـمه في الــبـر
ايــضــا ان اجملــرب ال يــجــرب  ويــقــول ايــضــا عـلـى لــسـان
ــرجـعــيـة (الـنــظـام لن يــبـقى كــمـا كـان ا
ـنـطق هو عـلـيه) ولـعل آخر مـا يـقوله ا
ـراهـنـة عـلى صـمـود الـشـعب هو أن ا
ـراهـنة عـلى عـناد افـضل بـكـثيـر من ا
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة ومـراهـنـتـها عـلى

عامل الوقت .

ـيالد سـاحة { بـيت حلم - وكـاالت - عـمت بـهـجة عـيـد ا
ــاضي في الـوقت ـزود في مــديـنـة بــيت حلم  االثـنـ ا ا
ـقـدسة ـديـنـة ا ـصـلـون عـلى ا الـذي تـدفق فـيه الزوار وا
سـيح وبيـنما سـيحيـ باعـتبـارها مسـقط رأس ا لـدى ا
اتـخـذ الــسـكـان االسـتـعـدادات الـنـهـائـيـة الحـتـفـاالت هـذا

العام.
وردد أطــفــال يــرتــدون زي بــابــا نــويل الــتــرانــيم ودقــوا
يالد شعارا له في األجراس خالل عرض اتـخذ من عيـد ا
ـركـزيـة لـلـمـديـنة وجـودة في الـسـوق ا مـدرسـة الـفـريـر ا
حــيث امــتألت الــشــوارع الــضــيــقــة بــزيــنــات الــعــطالت

سيح. ومجسمات خشبية تصور ميالد ا
ـهد الـتي ترجع إلى عـالم في بيت حلم كـنيـسة ا وأبـرز ا
ــيالدي والـتي بــنـيت عــلى كـهف ورد في الـقــرن الـرابع ا
يالد في ـسيح ولد فـيه وكذلك شجـرة عيد ا التراث أن ا
يالد زود والـتي ترتفع  16متـرا.وعشـية عـيد ا ساحـة ا
ـطران بـيير بـاتيـستا بـيتـساباال تقدم ا ـاضي  الـثالثاء ا
الـقــائم بـأعـمـال بــطـريـرك الالتـ في الــقـدس مـوكـبـا من
ـــديــنــة إلى بــيت حلم الــقــريـــبــة. وفي وقت الحق اقــيم ا
هد حـيث يحتشـد احملتفلون القداس الـليلي في كنـيسة ا
ـقام من احلجر الرملي.ويـستمر موسم عيد في مدخلها ا
ـيالد في بيت حلم حـتى احـتفـال األرثوذكس الـشرقـي ا
ـيـالد في الـســابع من كـانــون الـثــاني واحــتـفـال بــعـيــد ا

األرمن بالعيد يوم  18كانون الثاني.
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ـقـطع واالسـتـرخــاء.وجـرى بث ا
الدعائي ألول مرة قـبيل اخلطاب
ــلــكــة إلــيــزابــيث الــذي ألـــقــته ا
يالد وهـو جزء نـاسبـة عيـد ا
نظمة (توريزم من حملة جديدة 
أستـراليـا) بتـكلفـة تصل إلى 15
مليون دوالر أسـترالي. وهذا هو
أكــبــر اسـتــثـمــار لـلــمــنـظــمـة في
بــريـطـانــيـا مـنــذ أكـثــر من عـشـر
ســنــوات. ويــشــارك مــيـنــوج في
احلــمـلـة الــدعـائــيـة الـتـي يـطـلق
عليـها (أغنـية الصـداقة) عدد من
ـعروف شاهـير األستـرالي ا ا
في بــريــطـانــيــا وبــيـنــهم مــقـدم
الــبـرامج الــكــومـيــدي آدم هـيــلـز
والعب الـكـريـكـيت الـسـابق شـ
وارن.وال يـأتي اإلعالن عــلى ذكـر
البريـكست مبـاشرة ولكـنه يشير
إلى عــام صـعب ومــربك وتــقـول
مـينـوج (إن حـيوان كـوكـا لـطيف
ــثل تـســلـيــة جــيـدة تــلـهي عن
مــتــاعب هــذا الــعــام). والــكــوكــا
حـيــوان صـغـيـر مـن اجلـرابـيـات
يــعــيـش في مــنــاطق قــلــيــلــة في

أستراليا
ـقطع الدعـائي لقطات ويعرض ا
لـلـشـواطئ األستـرالـيـة اجلـمـيـلة
في تــنــاقض صــارخ مع الــصـور
الــــتي وردت هــــذا الــــشـــهــــر في
نشرات األخبـار في أنحاء العالم
حلـرائق الـغـابـات الـهـائـلـة الـتي

جتتاح مناطق في أستراليا.

عــلــيه).ونــقــلت صــحـيــفــة دنــفـر
بــوست عن الــشــرطـة قــولــهـا إن
آالف الدوالرات مـاتـزال مفـقودة

وأضـــــافـت (أنه ال تـــــوجـــــد أيــــة
إشــارة عـلـى اسـتــخــدام أولـيــفـر
سالحـا خـالل عـمـلـيــة الـسـرقـة).

{ ريـو دي جـانـيرو  –وكاالت -
حتـقق الـشـرطة فـي البـرازيل في
مـهـاجـمــة مـقـر شـركـة إنـتـاج في
ريــو دي جـانــيـرو مــســؤولـة عن
إنـتاج فـيـلم مثـيـر للـجـدل خاص
يالد و بـثه عـلى موقع بعـيـد ا
باشر.واحللقة نتفليكس للبث ا
التي تـقـدمهـا الفـرقـة الكـوميـدية
بــورتـا دوس فــونـدوس تــصـور
يـسوع مـثـليـا ويـحضـر صـديقه
للقـاء أسرته.ووفـقا لتـقريـر للبي
بـي سـي (وقع أكــــــــثـــــــر من 2.3
مــلـيـون شــخص الــتـمـاســا عـلى
اإلنـــتــرنـت إلبــعـــاد احلــلـــقــة من
ــوقع.ويــظــهــر مــقــطـع فــيــديـو ا
انــتـشـر عــلى اإلنــتـرنت جــمـاعـة
ـسـؤولـية ـيـنـية تـزعم ا ديـنـية 
عن الــهـجـوم.ويــظـهـر الــفـيـديـو
الــــذي يـــــرتـــــدي فـــــيه عـــــدد من
األشخاص أقـنعة تـزلج ما يبدو
أنه هـجـوم عـلى مـكـاتب الـشـركة
ولوتوف. بزجاجات حارقة من ا

وتــقــرأ اجلــمــاعــة بــأصـوات 
تـعـديـلـها إلـكـتـرونـيـا تـصـريـحا
تـنــتـقـد فـيـه نـتـفـلــيـكس وتـصف

الـــفــيــلم بـــأنه جتــديـــفي.ويــضم
الفيديو أعالما ذات رموز فاشية
وقومـيـة) وانتـشر الـفـيديـو يوم
ـيالد بعـدما أعلـنت شركة عيد ا
بــورتــا دوس فــونــدوس (الــبـاب
اخلــلــفي) أن مــكــتــبــهــا تــعـرض

لــــهــــجــــوم.ولم يــــصب أحــــد في
الهـجوم الـذي وقع ليال وتـمكن
ـــــبـــــنى مـن إخـــــمــــاد حـــــارس ا
احلريق حسبما قال الفرقة.وفي
تـغريـدة قـالت الـفرقـة (إنـهـا على
يـقـ أن الـبالد سـتـجـتـاز حلـظة

الكراهيـة تلك وأن احلب وحرية
التعبير سينتصران).

وانتـقدت جـمـاعات وشـخصـيات
ديــنــيــة الــفـيــلم الــقــصــيـر األول
لــلـفــرفـة وهــو بـعــنـوان اإلغـواء
األول لـلـمـســيح.ويـظـهـر الـفـيـلم
ـسيـح وهو ومدته  46دقـيـقـة ا
يـــحــــضـــر صـــديــــقـــا لـه يـــدعى
ـــقــابــلــة أورالنــدو إلـى الــبــيت 
قـدسـة.وكانت الـفـرقة الـعائـلـة ا
التي تـقول إنـها مـتأثـرة باألفالم
الــكــومـيــديــة جملـمــوعــة مــونـتي
بايـثون الـبريـطانـية قـد حصلت
ي عام  2018عن على جائزة إ
يالد الـذي يظـهر فيـلمـها لـعيـد ا
احلــواريــ يــســتــيــقــظـون لــيال
بــصــداع حــاد نــاجم عن اخلــمــر

بعد العشاء األخير.
ولـدى الــبــرازيل واحـد من أكــبـر
الــتــجـمــعـات الــكـاثــولــيـكــيـة في
الـعــالم وحـركـة مــتـنـامــيـة تـؤيـد
ـتطـرف وتؤيـد الرئيس اليـم ا
الـبــرازيـلي جــايـر بـولــسـونـارو
الــذي يــصف نــفــسه بــأنه مــعـاد

. للمثلي

األصـدقــاء في أسـتــرالـيـا) وذلك
في إطار حملـة سياحيـة انطلقت
ـيالد. في بــريـطــانـيــا في عـيــد ا
وبريطانيـا هي مصدر رابع أكبر
عـدد من الـسـيـاح الـذين يـزورون

{ مـــلــــبـــورن  –وكـــاالت - دعت
جنــــمـــــة مــــوســـــيــــقـى الــــبــــوب
األســتـــرالــيـــة كـــايــلـي مــيـــنــوج
الـبـريـطــانـيـ إلى (طـرح هـمـوم
الـــســــيـــاســــة جـــانــــبـــا وزيـــارة

{ نيـودلهي  –وكاالت  –بعد ان
 الـــكــشـف في وقت ســـابق من
هـذا الــعـام عن انـضـمــام الـفـيـلم
الـهــنـدي  ?Gully Boyبـطــولـة
عـليـا بـهـات ورانفـيـر سـينغ إلى
ـــرشــــحـــة قـــائــــمــــة األعـــمــــال ا
لألوســــكـــار إال أنه  الـــكـــشف
مـؤخرًا عـن استـبـعـاد الـفـيلم من

اوسكار 2020.
فحـسبـمـا ذكرته صـحيـفة ديـكان
Gully كـرونــيـكل وبـعــدمـا كـان
ـثـابـة تــذكـرة الـهـنـد إلى Boy 
األوسـكـار في 2020 واخـتــيـاره
ــرشــحــة عن من بــ األعـــمــال ا

أفــــــــــــــــــــــضــل األفــالم إال أنــه 
استبعاده بسبب أنه يشبه فيلم

ــسـؤولـ آخــر شـهــيـر. اتــخـذ ا
قـرار اســتـبـعـاد الـفــيـلم الـهـنـدي
بــعــدمــا لـوحـظ انه مــقـتــبس من
فـيـلم (امـيال  (8الـشـهـيـر والذي
كـان من بـطـولـة الـنـجم  إمـينـيم
ويـعد تـرشـيح فـيـلم مـقـتبس عن
ــنـوعًــا تــبـعًــا لــسـيــاسـة آخــر 

األوسكار.
ــــــســـــؤولـــــ أن هــــــذا والحظ ا
مختـلف تفاصـيل تتشـابه لدرجة
كبـيرة سواء في الـقصـة نفـسها
أو تــفـاصــيل حـيــاة وشـخــصـيـة
الـــبــــطل وعـــائـــلـــته وغـــيـــره من
تفاصيل لـذا  استبعـاد الفيلم
الهنـدي من اوسكار 2020 وذلك
ألن الـــلـــجــنـــة تــبـــحث عـن عــمل

يـتمـيـز بـاألصـالـة.  ومع خروجه
نـافسة فـقد خـسرت الـهند من ا
مـقـعـدًا في اوسـكار 2020 حيث

كـان أخـر فـيـلم هـنـدي
تـــمــكـن  تــرشـــيــحه
لألوسـكـار وتـمـكن من
الـصـمـود في الـقـائـمة
األخــــيـــــرة ألفــــضل 5
أفالم هو فـيـلم الجان
في عام 2002 وسبقه
فيـلمي أمـنا الـهند في
1958 وســــــــــــــــــــــــالم
بـــــومـــــبــــاي فـي عــــام

.1989
و ســـيــــتم اإلعالن عن
أخـــر الــتـــرشــيـــحــات

حلـــفل األوســـكــار الـ 92 في 13
كـانـون الثـاني 2020 قـبل إقـامة
احلفل في  9شباط الـعام القادم

ـــنـــطـــقـــة فـي مـــســـرح دولـــبي 
هــولــيــوود وهــايالنــد في لــوس

أجنلوس.


