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{ مـومـباي  –وكـاالت - تـضرر
قـطاع الـسـيـاحة بـالـهنـد بـسبب
مـوجــة االحـتـجـاجـات الـعـنـيـفـة
ــنـاهــضــة لــلــحــكــومـة والــتي ا
خرجت رفضـا لقانون اجلـنسية
اجلــــديـــــد في عـــــدة مــــدن هــــذا
الشهر حيث أصدرت سبع دول
ـواطنـيـها عـلى األقل حتذيـرات 
من السـفر إلى هـناك.وقـتل ما ال
يــــــقـل عن  25شـــــخــــــصــــــا في
اشــــتـــبـــاكــــات بـــ الــــشـــرطـــة
ظاهرات . وال تـزال ا واحملتج
ــــــنـــــاهـــــضـــــة لــــــلـــــقـــــانـــــون ا
مــســـتــمــرة.وتـــفــيــد تـــقــديــرات
ـــســـؤولــ بـــأن حــوالي 200 ا
ألـف ســــائـح من داخـل وخــــارج
الــبالد ألــغــوا أو أرجــأوا زيـارة
تــاج مـحل الــذي يـعـد مـن أكـثـر

األماكن جـذبا لـلسـائح خالل
.وقــال ـــاضــيـــ األســبـــوعــ ا
ديـــنــيش كــومــار وهــو مــفــتش
يــشــرف عــلى مــركــز لــلــشــرطــة
خاص بـالـسيـاح قرب تـاج محل
وبـإمـكـانه االطالع عـلى بـيـانات
الـزوار في تـصـريح(تـراجع عدد
ـئة في الـسـيـاح بـنـسـبـة  60بـا
ديــســمــبـــر من الــعــام اجلــاري
مقارنة بعـددهم في نفس الشهر
ـــاضـي).وأضـــاف من الــــعــــام ا
(يــــتـــصل الــــســـيـــاح الــــهـــنـــود
راقـبـة لديـنا واألجانـب بغـرف ا
لالطمئنان على األمن. نؤكد لهم
أنــنـا نــوفـر احلــمـايــة لـكن رغم
ذلك يـــقــرر الـــكــثـــيـــرون جتــنب
الـــزيــارة.(“ويـــعـــود بـــنـــاء ذلك
الـــصــرح الــرخـــامي إلى الــقــرن
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{ لــــنـــدن  –وكــــاالت - كـــرمت
بـــريـــطـــانـــيـــا جنـــوم ريـــاضــة
وســيــنــمــا وفن بــإدراجــهم في
قـائـمـة األلقـاب الـشـرفيـة لـلـعام

اجلـــديــد وقــد حــصـــلت فــيــهــا
ــمــثــلــة أولــيــفــيـا ــغــنـيــة وا ا
نـيــوتن-جـون عـلى لـقب سـيـدة
بـيـنــمـا حـصل اخملــرجـان سـام

دينة تعبيراً منهم على سلمية التظاهر ضمن فعالية (يال نضويها).  اطلق طلبة من جامعات النجف  1500 بالونة نارية حتمل اسماء الشهداء في سماء ا
(الصور من موقع يال في فيسبوك)

و(سكـايفـول) من سلـسلة أفالم
جيمس بوند بينما فاز ماكوين
عــام  2014بـــأوســكـــار أفــضل
فــــــيــــــلـم عن  12”عــــــامــــــا من
الــعــبــوديـة) “تــويـلـف يـرز إيه
ساليـف) ومـــــــنـــــــحـــــــته وزارة
اخلــارجــيـة لــقب فــارس حـدث
وهـي أولى درجـــــات الـــــلـــــقب
ـــمـــيـــزة تـــقـــديـــرا خلــــدمـــته ا
لـــبـــريــطـــانـــيـــا دولــيـــا وعـــبــر
الـبــحـار.ويــعــود مـنح األلــقـاب
الشـرفيـة في العـام اجلديد إلى
الـقـرن الــتـاسع عـشــر في عـهـد
ــلــكـة فــيــكــتـوريــا وال يــهـدف ا
عـروفة لـتـكر الـشـخصـيـات ا
والـشـهــيـرة فـحــسب بل أيـضـا
الــشـخـصـيــات الـتي تـسـهم في
احلــــيــــاة الــــعــــامـــــة من خالل
مـــســاهـــمـــات لم تـــنل اإلشــادة
والـــشــهـــرة.وقــائـــمــة الـــشــرف
نـصف سنـوية وتـنـشر في عـيد
ــيالد الــرســمي لــلــمــلـكــة في ا
يـونيـو حـزيران وفي نـهـاية كل

عام.

على صعيد مـتصل ذكرت هيئة
اإلذاعة البـريطانـية السبت (أن
احلـكـومـة الـبـريـطـانـيـة نـشرت
عـن طـــريق اخلــــطـــأ عــــنـــاوين
ــنــزل والـعــمل ألكــثـر من ألف ا
ـــدرجــــ عــــلى شــــخص مـن ا
قـائـمـة األلقـاب الـشـرفيـة لـلـعام
ـغـني الـسـير اجلـديـد ومـنـهم ا

إلتون جون).
ونــــــــقــــــــلـت (بـي.بـي.سـي) عن
مـتـحـدث بـاسم احلـكـومـة قـوله
(إن الــنـــســـخـــة الـــتي تـــشـــمل
عنـاوين احلاصـل عـلى ألقاب
شـــرفــيـــة لـــعــام  2020حُــذفت
ـــكن). واعـــتــذر بـــأســـرع مـــا 
ــتـحــدث لـلــمــتـضــررين.وقـال ا
مـــــكــــتـب رئــــيـس الــــوزراء (إن
الـعـنـاوين نـشـرت بـاخلـطأ و
ـوقع بـأسرع حـذفـها من عـلى ا

كن). ما 
وقـائمـة الشـرف نـصف سنـوية
يالد الرسمي وتنشر في عيد ا
للـملكـة في حزيران وفي نـهاية

كل عام.

منـديز وسـتيف مـاكوين والعب
الــكــريــكت اخملــضــرم الـســابق
كـاليف لــــــويــــــدز عــــــلى لــــــقب
فــارس.كـمــا كـرمت بــريــطـانــيـا

العب الـــكــركــيت الـــشــهــيــر بن
سـتـوكس بطل مـبـاريـات آشز
ومدربه جـوي روت إضـافة إلى
العـــــبـــــة كـــــرة الـــــقـــــدم جـــــيل
ــغــني الـشــهــيـر ســكـوت.أمــا ا
السير إلتون جون الذي حصل
عــام  1998عـــلى لـــقب فــارس
فــــــقــــــد أصـــــبـح عـــــضــــــوا في
اجملموعة احلـاصلة على وسام
رفــــقـــــاء الــــشـــــرف تــــقـــــديــــرا
إلســــــــــــهــــــــــــامـــــــــــــاتـه فـي فـن
ـــــوســـــيـــــقـى.واشـــــتـــــهـــــرت ا
األسـتـرالــيـة أولـيـفــيـا نـيـوتن-
جــــــــون ( 71عــــــــامـــــــــا) وهي
ـولد بـأنـها بـطـلة بـريـطانـيـة ا
فيلم (جريس) الغـنائي الشهير
الـذي عـرض عام  1978والذي
أدت فــيه مع جـــون تــرافــولــتــا
أغـنـيـتـهمـا الـشـهـيرة ”أنت من
أريده) “يو آر ذا ون آي وانت)
والــــتي أصــــبــــحت مـن أكــــثـــر
األغـنيـات مبـيـعا عـلى مسـتوى
الـــعـــالم.وأخـــرج مـــنـــديــز (54
عـــامـــا) فــــيـــلـــمي (ســـبـــكـــتـــر)
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الــســابع عــشــر ويــقع فـي واليـة
أوتــار بــراديش بـشــمــال الـهــنـد
والتي شـهـدت سقـوط أكبـر عدد
من القتـلى وموجـات شديدة من
الـــعـــنـف خالل أســـبــــوعـــ من
االضطرابات.ويجذب تاج محل
الـواقع في بـلـدة أجـرا أكـثر من

 6.5مليون سائح سنويا
وجتني الـدولة نـحو  14ملـيون
دوالر كـل عــــــــــــام مــن رســـــــــــوم
دخــــولـه.وأصــــدرت الـــــواليــــات
ــتـحـدة وبــريـطـانــيـا وروسـيـا ا
وإسـرائـيـل وسـنـغـافـورة وكـنـدا
وتــــايـــــوان حتــــذيــــرات ســــفــــر
ـواطـنـيـهـا تـطـالـبـهم فـيـهـا إمـا
بعـدم الزيـارة أو بتـوخي احلذر
ـنـاطق التي تـشـهد عـند زيـارة ا

االحتجاجات بالهند.
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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

شّرفـة للـجهـاد في سبـيل الوطن , الشـهادة هي الـنتـيجـة ا
وهي حتـمل ذات اخلصـائص عـنـدمـا تـكـون في سـبيـل الله
فالـله تـعـالى والوطـن صنـوان ال يـفـترقـان فـمن يُـحب وطنه
يُـحب الـوطن يـحب الـله  ,ومن يـحب الـله ويـعـشـق عـبـادته 
وفي سـبـيل رفـعـته وعـزته ويـعـشق الـتـضـحـيـة في سـبــيـله 
ومن هـنـا جـاء ـراتب بــ الـبـلــدان  ووجـوده وهـو بــأعـلى ا
ــان] . فــاالوطـان احلـديـث الـشــريف [حب الــوطن من اال
تضل شامخة بحجم الـتضحيات التي يقـدمها أبنائها ح
تتعرض لهزات عنيفة وقويـة تستهدف وجودها واستقاللها
عاصر والى اليوم وها هو العراق قدم على مدى تاريخه ا
مـئـات االالف من الـشـهــداء الـذين خـطـوا بـدمــائـهم الـزكـيـة
صورة وطن ضل هو األبـهى واألجمل واألكـثر تـطورا حتى

اضي . نهاية عقد السبعينات من القرن ا
وح إشتدت األزمـة في األشهر األخيـرة وقرر الشعب أن
ورفع ال العام وضياع الوطن  يثور على الفساد وسـرقة ا
هـنـا كـان لـلـشـباب شـعارا مـقـدسـا عـنـوانه ( نـريـد وطن ) 
وقفـات رجولـية حـيث قـدموا من الـشجـاعة واإلقـدام صورا
قدام , المثيل لها  تليق بالعراقي ابن الرافدين الشجاع ا
ح تـلـقـوا الـرصاص بـصـدور رجـال تـعشـق البـلـد وتـقدم
أرواحهـا دفـاعا عـنه كـان لهم وقـفـة أكثـر من بـطولـيـة ح
وصلـوا الى قـناعـة تـامة بـان وطنـهم سُـرق وثرواتـهم نـهُبت
وقـرارهم  الـسـيـاسي سُـلب وبـلـدهم أصـبح في ذيل قـائـمـة
بلـدان الدنـيا في كل شيء سـوا الفـساد  ومـيوعـة القـانون
حينها ال العـام  حيث أصبح األول دون منـازع  وسرقة ا
أصبـح لكل حـادثـة حـديث وحـادثـة سرقـة الـوطن البـد لـها
من حديث رجـولي بـطولي كـي يُعـاد عـراق األمجـاد  رائدا
قـويـا جــذابـا بـأســمه وخـريـطــته وتـاريـخـه األكـثـر عــنـفـوانـا
فـكــان مــاكـان وأصــبح لـلــشــبـاب كــلـمــة ومـوقف وأصـالــة 
ولـلـشـهـداء الـذين قـدمـوا أرواحــهم قـرابـ لـبـلـد الـتـاريخ ,
إرادة كانـت هي األكثـر تـعـبـيـرا عن احلب واالعـتـزاز بوطن
افقدته الطبقة السياسية قدرته على النطق بعد ان كان قد
ملـىء الدنـيـا بـأصـوات تـعلـن البـقـاء والـتـعـاطي مع الـوجود

بقيمة اإلرث العلمي واألخالقي وقوة السواعد
فهـنيـا لكم الـشهـادة فهي مـكرمـة من اخلالق  ,فانتـم اليوم
ا قـدمت أرواحكم الـتي تمردت في جنات اخلـلد تـنعمـون 
على التـراجع والتـخلف من أفعـال عجـز غيركم عن الـقيام
بها. هنـيئا لـكم إعتزاز ربُ اخملـلوقات بـكم أيها الـشجعان
والديكم  ,نسائكم  ,اخوانكم , هنيـئا لكـم إعتزاز أسَـرِكم 
حبيـباتكم  ,هنيـئا لكم إعـتزاز العراقـ جميـعا من الداخل
واخلارج بـبطـوالتكـم ومواقـفكم الـرجولـيـة األصيـلة . هـنيـئا
لـكم فـانـتـم األفـضل واألحـسن واألكــثـر عـطـاء. هـنــيـئـا لـكم
هنـيئـا لكم فانـتم األكثـر حبـا لـلعـراق من العـراق جـمـيعـا 
غـيركم مـازال مـلتـحفـا به غـارقا في نهـوضـكم من سبـاتٍ 

كابوس طويل مزعج.
هـنـيئـا لـكم فـانـتم األكـثـر رجـولـة واالكـثـر شـجـاعـة واالكـثر
ان انـا منـا جمـيعـا فحب الـوطن من اإل صبـرا واالكثـر إ

وانتم خير من ترجم هذا احلب على أرض الواقع . 
هنـيـئـا لـكم أيـهـا الـشهـداء (جـنـاتٍ عـرضـها
الـسـمـوات واألرض أُعـدت لـلـمـتـق )
ـــتـــقـــ فـي الـــعـــراق هم عـــشـــاق وا
العراق فقط  ,نعم عشاق العراق  . 
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صـعـبـا.ويـبـتـعـد األمـيـر أندرو
وهـــو االبن الـــثــاني لـــلــمـــلــكــة
إلــيــزابــيـث عن األنــظــار مــنــذ
ـلــكـيـة تـنــحـيه عـن واجـبـاتـه ا
ـــاضي فـي أعـــقــاب الـــشـــهـــر ا
فــضـيــحــة بـشــأن صــداقـته مع
ُـدان بجرائم جيـفري إبسـت ا

جنسية.
والــــتــــقـط مــــصــــورون صـــورا
لألمـيــر وهــو يـســيــر مع أخـيه

األمير تشارلز إلى كنيسة مر
اجملـــدلــيــة قــرب مـــقــر اإلقــامــة
الريفي للملكة في ساندرجنهام
شــرق إنـكــلـتــرا في وقت قـريب
من مــوعـد قـداس في الـتـاسـعـة
صـــبـــاحـــا.ولم يـــنـــضـم ألفــراد
الـــعـــائـــلــــة اآلخـــرين عـــنـــدمـــا
تـــوجــــهــــوا حلـــضــــور قـــداس
الساعة احلادية عشرة صباحا
ـالـكـة الــذي حتـرص الـعـائـلـة ا

على حضوره بشكل تقليدي.
وذكــــــــــــرت وســــــــــــائـل اإلعـالم
الـبـريــطـانـيــة أن األمـيـر أنـدرو
اتـــخـــذ قـــرارا بــعـــدم حـــضــور
الـقـداس الرئـيـسي والـبـقاء في
البـيت مع والده األمـير فـيليب.
ورفض قــــصــــر بــــكـــنــــجــــهـــام

التعليق.
ونـفى أندرو اتـهـام امـرأة قالت
(إن إبـــســـتــ أجـــبـــرهـــا عــلى
ارسـة اجلنس مع أصـدقائه
ـن فـيـهم األمـيـر عـنـدمـا كـان
عـــمــرهــا  17عــامــا).وانـــتــحــر
إبـســتـ الـذي اتُـهم بـاالجتـار
في عـــشــرات الـــقـــاصــرات في
الـــــــســـــــجـن فـي أغـــــــســـــــطس
آب.وحضـر األمير تـشارلز (71
عـامـا) قـداس الـسـاعـة احلـادية
عشرة صباحا أيضا.كما حضر
الـقـداس أيــضـا األمـيــر ولـيـام
االبـن األكـــبـــر لـــتــــشـــارلـــز مع
زوجـته كيت وطـفلـيهـما األمـير

جورج واألميرة تشارلوت.
وبــعـد الـقــداس تـوقف األربـعـة
واجتهـوا صوب احلـشود التي
جتـــمــــعت لـــتـــحــــيـــتـــهم قـــرب
الــكـنــيــسـة. وتــلــقى جـورج (6
ســــنـــــوات) وتــــشـــــارلــــوت (4
سنـوات) اللـذان حضـرا قداس
يالد للمرة األولى هدايا عيد ا

. من احملب

{ لندن - وكاالت - نأى األمير
الـبــريـطـاني أنـدرو بـنـفـسه عن
األضـــواء الــــتي تُـــســــلط عـــلى
ـالـكـة في يوم نـشـاط الـعـائلـة ا
ــــيالد إذ لـم يــــتــــوجه عــــيــــد ا
ــــاضي مـع أفـــراد االربــــعــــاء ا
العائلة للكنيسة كما هو معتاد
ــلــكـة بــعــد مــا قــالت والــدتـه ا
نـاسبة إليـزابيث في كـلمتـها 
ـــيالد إنـه كـــان عـــامـــا عــــيـــد ا

إحياء لذكرى العسكري الذين
قــتـلــوا خالل أدائــهـم واجـبــهم
الوطني فيما يعرف باسم (يوم
ان في بيان الذكرى).وقال البر
(إنه سـتــتم جتـربـة جـرس بـيج
بن عدة مـرات خالل االستـعداد

{ لندن - وكاالت - يدق جرس
ســاعــة بـيـك بن الــشــهـيــرة في
ـثـل أحـد مـعـالم الــبـرج الـذي 
بريطانيا عـندما ينتصف الليل
غـدا الثالثـاء عشـية بـدء السـنة
اجلــديــدة وذلك ألول مــرة مــنـذ
الكـشف عن وجههـا اجلديد من
حتـت الــســقـاالت خـالل أعــمـال

جتديد البرج.
وتــضـمـنت أعـمــال تـرمـيم بـرج
الــيـزابـيث الـذي يــبـلغ ارتـفـاعه
 96مترا إحاطته بسقاالت

خالل الــعــامـــ األخــيــرين في
الـوقت الـذي يـجـري فـيه إعـادة
تلميع عـدادات الساعات األربع
ـعـدنـية وإعـادة طالء األجـزاء ا
وتــنــظـيـف وجتـديــد الــنــقـوش
ـنــحـوتــة بـبــراعـة احلــجـريــة ا
بالبرج.وعندما  رفع جزء من
الــســـقـــاالت في آذار ظـــهــر أنه
أعــــيــــد طالء أرقــــام وعــــقـــارب
الـساعـة بـاللـون األزرق بـعد أن
كانت باللون األسود تمشيا مع
مـا يـصـفه العـلـمـاء بأنه لـونـها

األصلي.
ومـنـذ بـدء أعمـال الـتـجـديد في
 2017توقف جرس بيك بن

عن الــدق إلى حـد كــبـيـر إال في
ــهـمـة فـقط . وكـانت األحـداث ا
آخـر مـرة دق فـيـهـا جـرس بـيج
بن في  11تــــشــــريـن الــــثــــاني

لـعـشيـة الـسنـة اجلـديدة). ومن
ـــقـــرر االنـــتـــهـــاء من أعـــمــال ا
الـتـجديـد الـتي بـلغت تـكـلفـتـها
أربــــعـــــة مــــلـــــيــــارات جـــــنــــيه
استـرليني ( 5.2  مليار دوالر)

عام 2021.
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بدون إقامة قداس بكاتدرائية
نوتـردام منـذ أكثـر من قرن

اســتــؤنف الــعــمل اخلــمــيس
وقع لعملية اضي لتهيئة ا ا
إعـــادة بـــنـــاء ســتـــســـتـــغــرق
ــقـرر أن تـبـدأ سـنـوات ومن ا
في عـــام 2021. وأحــــضـــرت
فـرق هـندسـيـة رافـعـة عـمالقة
تـعـمل عــلى ارتـفـاع نـحـو 75
مـــتـــرا فــوق الـــكـــاتــدرائـــيــة.
واعــتــبـارا من شــهــر شــبـاط
سـتـكون أول مـهـمـة حـسـاسة
هي إزالــــــة 250 طــــــنـــــــا من
السقاالت التالفة التي كان قد
 تـركــيـبـهــا من أجل أعـمـال
ترمـيم وجتـديـد كانت مـزمـعة
قـــــــبل احلــــــــريق بـــــــدون أن

يــــتــــســــبب ذلـك في ســــقـــوط
الـســقف احملـدب الــذي يـعـود
إلى القـرون الوسـطى. وقالت
مـــتـــحـــدثــة بـــاسم أبـــرشـــيــة
باريس للكنـيسة الكاثـوليكية
التي تضم نـوتردام (ال نعرف
كـــيـف ســـيــــؤثــــر هـــذا عــــلى
ـبنى). وتتم استقـرار هيكل ا
ـــعـــالم مـــراقــــبـــة أحـــد أهم ا
الـــتــــاريــــخــــيــــة في بــــاريس
بــــاســــتـــخــــدام عــــشـــرات من
أجهـزة االسـتشـعار وأجـهزة
كــشف الــتــصــدعــات وأشــعـة
الليزر لرصد أي عالمات على
ـكن ـبـنى بـحـيث  تـصـدع ا
إجالء العمال بسـرعة وتقليل

األضرار إلى حدها األدنى.
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بــعـد رحــيـل كـوكـب الــشـرق
أم كـلـثـوم مـنـذ أكـثـر من 44
عـــامــاً عـــادت لـــتــقـف عــلى
خــشــــــــــبــة مــســرح أوبــرا
ــــاضي دبي اخلــــمـــــيس ا
بــتـقــنــــــــيــة الـهــيـلــوغـرام
حـــيـث اســـتــــمـــتع عــــشـــاق
ومحبو الطرب حلفل غنائي

يــحـاكي الــواقع واسـتــمـتع
احلـــــــــضـــور مـــدة ســـاعـــة
كـــامـــلـــة أداء الـــراحـــــلــة أم
كــــــلـــــــثـــــــوم من خـالل أربع
أغــنــيــات بــحــضــور ثالثي
األبــــعــــاد بــــاإلضــــافــــة الى
الـصـوت واألداء الـذي ظـهـر

حقيقيًا.
ويشـار الى أن هذه الـعمـلية

تـــــعـــــتـــــمـــــد عـــــلى بـــــرامج
متـخصـصة قـادرة على منح
صــورة ذات جـــودة عــالـــيــة
لــلـمــجــسم ثم يــتم بــعــدهـا
تــلــويــنـه ووضع تــفــاصــيل
الـــعــــيــــون والــــشـــعــــر وكل
المح لــيـتم االنــتـقـال الى ا
احلركة إذ يـتم ربط احلركة

باإلنسان.

{ بـاريس - وكـاالت - تـدخل
عــمــلــيــة تــرمــيم كــاتــدرائــيـة
نـوتـردام الــتي دمـرهـا حـريق
في نيـسان مـرحلـة خطرة في
الــــوقـت الــــذي يــــعــــاود فــــيه
هـنـدسون االسـتعـداد إلزالة ا
السقاالت في خطوة قد تؤدي
إلى مزيد من االنهـيار.وانهار
سقف الكـنيسـة وسقط اجلزء
األعلى من برجها في احلريق
الـــذي شب في 15 نـــيـــســان
لكن أبراج اجلـرس الرئيـسية
واجلدران اخلـارجـية وقـسـما
كــبــيـــرا من الــســقف احملــدب
جنــا من احلـــريق إلى جــانب
قــطع أثــريــة ديـنــيــة وأعــمـال
فــنـيــة.وبـعــد أول عـيــد مـيالد
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اوليفيا نيوتن جون


