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{ جاوة  –وكاالت - تـتولى طـائرات حـربيـة تابعـة لسالح
ـسـحـراتي) حـيث تـبدأ في اجلو فـي إندونـيـسـيـا مـهمـة (ا
ـنـاطق الــسـكـنـيـة في الـتـحـلـيـق عـلى ارتـفـاع قـلــيل أعـلى ا
ــســلـــمــ من أجل تــنــاول وجــبــة جــزيــرة جــاوة إليــقــاظ ا
الـسحـور قـبل الـفـجـر خالل شـهـر رمـضـان وفـقـاً لـتـقـرير
ـتـحـدث إعالمي مـحـلـي.ونـقـلت صـحــيـفـة (كـومـبــاس)عن ا
بـاسـم سالح اجلـو ســوس يــوريس الــقــول(الـتــحــلـيـق قـبل
الفجـر إليقـاظ النـاس من أجل السـحور هـو مهـمة مـركبة).
وأضـاف(يـحـافظ هـذا أيــضـاً عـلى مـهـارات الــتـحـلـيق لـيالً
لـطـيـاريــنـا) مـوضــحـاً (أن الـطـيــارين لـيس مـســمـوحـاً لـهم
بـالـطـيـران وهم صـائـمـون بـعـد الـعـاشـرة صـبـاحـاً). وأفـاد
يـوريس (بـأن هــذا اإلجـراء مـتــبع مـنــذ عـدة أعـوام). وذكـر
تويـتر) 'أن التـقـلـيـد يهـدف إلقـامـة رباط سالح اجلـو عـبر '
قــوي بـــ سالح اجلــو اإلنـــدونــيـــسي والــشـــعب).. ولــكن
تعرض السكان النائم ألصوات الطائرات لم يلق ترحيب
اجلمـيع فقـال أحد مـستـخدمي 'تويـتر)'ال أعتـقد أن األمر
ضـروري نــظـراً ألن الــسـكـان لــيـســوا جـمــيـعــاً مـســلـمـ
ويـصـومـون. في هـذه األوقـات يـكـون الـكـثيـرون مـن أتـباع
الديـانات األخـرى في فتـرة راحـة. من فضـلكم ضـعوا ذلك

في احلسبان).
ويعـد رمـضـان في إنـدونـيـسيـا حـدثـا اسـتـثنـائـيـا فـالـعطل
الرسـميـة تمـتد ألسـبوعـ قـبل وبعـد عيـد الفـطر هـذا عدا
عـشـرة أيـام السـتقـبـال رمـضـان يـحـددهـا الـرئـيس في كل
عام أمـا الـدوام في الدوائـر الرسـمـية بـالـعاصـمـة جاكـرتا
مثال فيـنتهـي عند الـساعة الـثانـية مسـاء كما أن احلـكومة
تصـرف راتـبـا إضـافـيا لـلـمـوظـف نـهـايـة الـشـهر.ورغم أن
الدولـة تـعـترف بـ  6ديانـات رسـمـيـة فـإن إجـازة رمـضان
التــفــرق بــ مــوظف مــســلم وغــيــره إذ يــتــجـلـى الــشــهـر
كمناسبة وطنية في يـوم الترحيب اخلاص به فيخرج أبناء
دارس حـامل فـي أياديـهم مشـاعل ويرددون االبـتهاالت ا
الهي ـطـاعم نـهـارا وا واألهـازيج الـديـنـيــة فـيـمـا تـغـلـق ا

دن. راقص ليال في أغلب ا وا

ترى اين هو األخ الـذي اشدد به أزري ? اتـراه غائبا
عنـا هذه االيام بعـد ان غابت عنـا الكثـير من االشياء
اجلـميـلة ! هل نـسي هذا االخ الـدار التي نـشأنـا بها
مــعــا في احــضــان امــنــا ورفـق ابــيــنــا ! وهل نــسي
ـدرسـة الـزقـاق الــذي لـعـبـنـا فـيه مــعـا ! وهل نـسي ا
الــتي تــعــلـمــنــا فــيـهــا مــعــا! .. اتـراه نــسي ذلـك كـله
وهجـرني ولم يعد يعـبأ بأمـري ثم ليقـطع صلة الرحم
قـطــعـا لـيـس فـيه اثــر لـعــودة ! اتـراه قــد قـسى قــلـبه
فجـفاني! اين اذن اولي وجـهي بعـد ان كنت اظن انه
وحــده مـن يــدفــئــنـي بــجــنــاحـــيه ثم لــيـــحــلق بي الى

االعالي!
ــعـادلـة احلـقـيــقـة الـتـي ال مـفـر مــنـهـا ان مــثل هـذه ا
انقلبت انقالبا مروعا في ايامنا هذه .. ولو عدنا الى
الوراء قلـيال لوجدنا ان هذا األخ كـان عنوانا لـلمحبة

واالصالة والوفاء تتمثل فيه الرجولة بكل معانيها .
وها انـا استـذكر اخلنـساء في ذلك الـعصر  –عصر
اجلــاهــلــيـة  –وهي تــنــشــد شـعــرا في رثــاء اخــيــهـا

صخرا :
يؤرقني التذكر ح أمسي

فيردعني عن االحزان نكسي
اال يا صخر ال انساك

حتى افارق مهجتي ويشق رمسي
فلمـا جاء االسالم واسلمت اخلـنساء ثم دارت االيام
فاذا بها حتضـر معركة القادسيـة مع ابنائها االربعة
عركة يأتيـها اخلبر بأن ابناءها  وهي تنتظر نتـائج ا
ن الـغلبة االربعة قـد استشهـدوا فلم جتزع بل قالت 

ن النصر فقيل لها للمسلم فقالت احلمد لله . و
ا أترى اخلـنـساء احـبت اخـاهـا فبـكـته زمـنا اكـثـر 

احبت ابناءها !
أمـا نـبي الـله مـوسى فـيــخـاطب ربه قـائال :اجـعل لي

وزيرا من اهلي / هارون أخي / أشدد به أزري .
وكــيف ال واالخ هــو من نــشــدد به أزرنــا ونــشــدد به
عـضـدنا .. كـيف ال ونـحن بال اخوة كـأنـنا بـال ظهـير
وبال حماية وبال ملجأ تعدو علينا نوائب االيام كأنها
الـرماح تـختـرق ابـداننـا .. فهل
من مـذكـر لـيـعـيـد لـنـا حـكـايات
األخــوة االشـقــاء في مـواقــفـهم
الشجاعة ازاء بعضهم البعض

وما توارثوه من قيم جميلة !
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ــنـورة  –وكـاالت – ـديــنـة ا { ا
دينة يحرص العديد من أهالي ا
ـــنـــورة طــــوال ايـــام رمـــضـــان ا
ــبــارك بـــتــجــهـــيــز آالف ســفــر ا
ــســجــد الــنــبــوي اإلفـــطــار في ا
وســاحــاته بــصــورة مــنــتــظــمــة
وتــرتــيــبــهـا لــضــيــوف الــرحـمن

ـسـجـد والـتسـابق ـصـلـ بـا وا
إلـى كــــــسـب األجــــــر.ويــــــعـــــــمل
ـسـجـد الـنـبـوي الـعـامــلـون في ا
ـرافق والـسـاحات عـلى تـهيـئـة ا
لتجهيز السفر وإعدادها وتهيئة
جــمــيع الــسـبل لــلــقـائــمــ عـلى
ها وحتديد أماكن وضعها تقد

ـــســــجـــد ومــــواقـــعــــهـــا داخـل ا
وخـــارجه كــمــا يــتم اســتــقــبــال
مــوائـد وسـفــر الـصـائــمـ الـتي
حتـتـوي عــلى تـمـر وقـهـوة ولـ
وزبـــادي وخــبــز مـن بــعــد صالة
العصـر من خالل أبواب معـلومة
ــســـجــد الـــنــبــوي من جــهـــات ا

ـــوائــــد ويـــتم األربـع ودخـــول ا
وائد اإلشراف على دخول هذه ا
بواسطة مراقب موجودين على
األبـــواب بــــيــــنـــمــــا يــــتم وضع
األطعـمة بـعد فـرش السـفر داخل
ـغرب سـجـد حتى وقت أذان ا ا
ويـجـري قـبل إقـامـة الـصالة رفع

هــذه الــســفــر وبــقــايــا الــطــعــام
بــطـــريــقـــة ســريــعـــة ومــنـــظــمــة
شرف بالتعاون مع العامل وا
ــســجــد الــنــبــوي وأصــحـاب بــا
السـفر. كـما تُـقدم الـوجبات وفق
اشـتراطـات عـدة تشـمل إحـضار
فــرش مـنــاسب يــتـسع لــلـمــائـدة

ومن يـجـلس حـولـهـا وأن تـكون
السفر مـن النوع السـميك القوي
الــذي ال يــتــمــزق عــنــد رفــعه من
األرض لـــلــحــفــاظ عـــلى نــظــافــة
ـسجـد الـنـبوي وعـدم إحـضار ا
أي نـوع من الــسـوائل أيًّــا كـانت
شـروبات ـاء وا ما عـدا الـل وا

ــعــبـــأة آلــيًّــا ويـــكــون تــقــد ا
الــوجـبــات في أطـبــاق مـنــاسـبـة
تــتـــوافـــر فــيـــهـــا االشــتـــراطــات
الــصــحــيــة ومــنــهــا أن يــرتــدي
مــقــدمـــو الــوجــبـــات الــقــفــازات
اليـدويـة خالل جتهـيـز الوجـبات

ها. وتقد

معها. وكـانت مينيـلي قد كتبت
عــلـى فــيـــســـبــوك فـي يــونـــيــو
حــــــزيـــــران  2018ال أقــــــبل أو
أوافق بـأي شــكل عــلى الــفــيـلم

قبل عن جودي جارالند. ا

الــفـيـلم الــدرامي اجلـبل الـبـارد
). ونــأت اليــزا (كــولـــد مــاونـــ
مـينـيلي ابـنـة جارالنـد بنـفسـها
عن الـفيـلم قائـلة إنـها لم تـقابل
زيـلــويـجـر مــطـلـقــا أو تـتـحـدث

بـــاالســتــعـــانــة بـــأجــزاء جــسم
صــنــاعـيــة وشــعــر مـســتــعـار).
وحصـلت زيلويـجر عـلى جائزة
ـثلـة مسـاعدة أوسكـار أفضل 
في عـــام  2004عن دورهــــا في

اجلــمـعـة أغـنـيـة (في مـكـان مـا
فوق قـوس قزح) سـامويـر أوفر
ذا ريــنــبـو الــتي تــشــتـهــر بــهـا
جـارالنـد لكن بـإيـقـاع بطيء في
الـفـيــلم الـذي يـصــور لـنـدن في

عامي  1968و.1969
يصدر فيلم (جودي) في  أيلول
ويـــركــــز عـــلـى الـــفـــتــــرة الـــتي
واجـهت فـيـهـا جـارالنـد مـتاعب
صــحـيـة خالل رحــلـة إلى لـنـدن
إلحــيـاء ســلـسـلــة من احلـفالت.
وتـوفـيت جـارالنـد وعـمـرها 47
عــامـا بـجـرعـة مـخـدر زائـدة في
لـــنــــدن في عـــام .1969وقـــالت
زيـــلــويــجــر ( 50عـــامــا) الــتي
تــــشـــتـــهـــر بـــســــلـــســـلـــة أفالم
(بـريدجـيت جـونز) الـكـوميـدية
جملـلــة بـيــبـول (إنــهـا خــضـعت
لــــدروس لــــلــــصـــوت وأمــــضت
سـاعـتـ يـومــيـا لـتـتـحـول إلى
شـــخـــصـــيـــة جـــودي جـــارالنــد

كــانـون األول  2018نــحـو 3.3
مـلـيون أمـريـكي مـقـارنة مع 12
مليونا في  2001عندما  بثه
ألول مـــــــرة عــــــلـى شــــــاشــــــات
الـتلـفـزيون.وقـالت ويـكسـنر في
ــذكــرة إن الــشــركــة ومــقــرهـا ا
أوهايو ستركـز على نوع جديد
من الــفــاعــلــيــات دون أن يــذكـر

تفاصيل.
عــــلـى صــــعـــيــــد آخــــر تــــمــــكن
ـعجـبـون بأسـطورة الـسـينـما ا
جــودي جــارالنـد من إلــقـاء أول
نــظـرة عــلى فـيــلم جــديـد يــركـز
عـــلى آخـــر عـــام من حـــيــاتـــهــا
ــمـثـلــة احلـائـزة وتـظــهـر فـيه ا
عـلى جــائــزة األوسـكــار ريــنـيه
زيلويـجر بصورة مـختلفـة كليا
لـتـلـعب دور بـطـلـة فـيـلم سـاحر
أوز (ذا ويــــــــــــــــزارد أوف أوز).
وتغني زيـلويجر في أول إعالن
لفـيلم (جودي) الـذي صدر يوم

ـذكــرة عـلى نـشــر مـقــاطع من ا
اإلنــــــتـــــرنـت).وكـــــانـت قـــــنـــــاة
(سي.إن.بـي.سـي) أول من أورد
ـذكـرة. وقـال ويـكـسـنرفي نـبـأ ا
تـــصـــريح(لـــقـــد قـــررنـــا إعـــادة
الـــتـــفـــكــــيـــر في عـــرض أزيـــاء
فيـكتوريـاز سيكـريت التقـليدي.
ستقبل ال نعتقد وبالنظر إلى ا
أن شـــبــكــات الــتـــلــفــزيــون هي
ــنــاسـب).يــأتي هــذا اخلــيـــار ا
الـقـرار بـعـد انتـقـادات مـتـزايدة
للبث التلـفزيوني - الذي تظهر
فـــيه عـــارضـــات مـــثل جـــيـــجي
حــــديــــد وكــــيــــنــــدال جــــيــــنــــر

وأليساندرا أمبروسيو.
ـــــــشـــــــاهــــــدة وتـــــــراجـــــــعـت ا
الـــتــــلـــفــــزيـــونــــيـــة لــــعـــروض
فـــيـــكــتـــوريـــاز ســـيـــكـــريت في
ــاضـيـة. الــسـنــوات الـقــلـيــلـة ا
وتابع العرض الذي بثته شبكة
(إيـه.بي.سي) فـي ديــــســــمــــبـــر

{ نـيـويـورك - وكـاالت - يـودع
الــــعــــرض الــــســــنــــوي حملالت
فـيكـتـورياز سـيكـريت لـلمالبس
الداخـلية الـنسائـية الذي عادة
مـــا تــخــتـــال فــيه الـــعــارضــات
بأجـنحـة كبـيرة ومـشدات صدر
مرصـعة بـاجملوهـرات شاشات
الـتــلـفــزيــون.وقـالت شــركـة إل.
بــــرانــــدز وهي الــــشــــركــــة األم
لـفــيـكــتـوريـاز ســيـكــريت (إنـهـا
تــــعـــــيــــد الـــــنــــظـــــر في الـــــبث
الـتلـفزيـوني لـلعـرض قائـلة إن
عالمــة فــيـكــتــوريـاز ســيــكـريت
يجب أن تتـطور وتتـغير لـتنمو
ألنـــهــــا تـــهـــدف إلى تــــغـــيـــيـــر
أعـمـالــهـا. وذكـرت الــشـركـة في
ديـر التـنفـيذي مـذكرة بـعثـهـا ا
ليس ويـكسنـر للمـوظف خالل
اضـيـة (قلـنا األشـهـر القـليـلـة ا
إننا نلقي نظرة جديدة على كل
جانب من جوانب أعـمالنا. و
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حــاكم نــيــويــورك الــذي يــنــتــقـد
بشدة دعم الرئيس دونالد ترامب
لـــقـــطـــاع الــفـــحـم في بـــيــان (إن
الــــقـــــواعــــد اجلــــديــــدة خلــــفض
اسـتــخــدام الـكــربـون في الــواليـة
ســتـــحــقق وعـــده في عــام 2016
بـالـتـوقف نــهـائـيـا عن اسـتـخـدام

الفحم بحلول عام .(2020
واسـتـخـدم الفـحـم في تـوليـد أقل
ئـة من الـكهـرباء في من واحد بـا
نيـويورك عام .2017وإلى جانب
ـتــعــلــقـة بــالــكــربـون الــقــواعــد ا
اقتـرحت إدارة حمـاية الـبيـئة في
نيـويورك هـذا العـام قواعـد للـحد
من انبعاثات أكسـيد النيتروج
من مـحطـات الـكهـربـاء الصـغـيرة
التي تعمل بالغـاز الطبيعي ويتم
تشغيلها في أوقات زيادة الطلب.
وقــــال كـــومــــو في تــــصـــريح :إن
قـــواعـــد احلــد مـن االنــبـــعـــاثــات
ستقـرب الواليـة من الوصول إلى
(االتـفـاق األخـضـر اجلـديـد) الذي
أعلنه في  2019الذي يقتضي أال
يـــســبـب تــولـــيــد الـــكــهـــربــاء أي
انـبـعـاثات كـربـونـيـة بـحـلـول عام

2040. 
 وذكـــرت بـــيـــانـــات احتـــاديــة أن
الـواليـة تـعـتـزم أيـضـا اسـتـخـدام
ـتـجددة لـتـولـيد ـوارد الطـاقـة ا ا
ـئـة من الـكـهـربـاء بـحـلـول  70بـا
عام  .2030وتنـتج نـيـويورك في
ــئـة الــوقت الــراهن نــحـو  30بــا
ــوارد فـــقط من الـــكــهـــربـــاء من ا

تجددة. ا

{ كـولـومـبـو  –وكـاالت - مـنـعت
الـسلـطـات الـسـريالنكـيـة عـريـسا
من مـــغـــادرة الـــبـالد بـــعـــد وفــاة
عــروسـه في شــهــر الـــعــسل.وقــد
مـرض كـيالن تـشـانـداريـا الـبـالغ
من الــعــمــر  33عــامــا وأوشــيال
بــاتـيـل الـبــالــغـة من الــعــمـر 31
عــامـا وهــمـا مـن لـنــدن يـوم 25
نــــيــــســــان وبــــعــــد يــــومــــ من
وصولـهمـا إلى سريالنـكا لـقضاء
شـهــر الـعــسل.ودخل الــعـروسـان
ـــــســــتــــشـــــفى ولــــكـن أوشــــيال ا
تــوفــيت.ولم تــعـتــقل الــســلــطـات
السريالنـكيـة تشانـداريا ولكـنها
مـنــعـته من مــغـادرة الــبالد حـتى
يـــنـــتـــهـي الـــتـــحـــقـــيق في وفـــاة
عروسه.ووفـقـا لـلـبي بي سي فأن
( وزارة اخلـارجـيـة الــبـريـطـانـيـة
ـــوضــوع تـــقــول إنـــهـــا تــتـــابع ا
وتـعــمل عن قــرب مع تـشــانـداريـا
فـي هـــذه الـــقـــضـــيـــة). قـــد عـــقــد
العروسـان قرانـهما في لـندن يوم
 19نـيـسـان بـعـد عالقـة بـيـنـهـما
دامت ثـالثــــة أعــــوام.ووصال إلى
سريـالنكـا كـأول محـطـة في شـهر
الــعـسـل الـذي كــان ســيـقــودهــمـا
ــــالــــديف. بــــعــــدهــــا إلى جــــزر ا
رض وهما وأصيب العروسـان 
فـي فـــــنــــدق فـي مــــديـــــنـــــة غــــال
الـسـاحـلـيـة.وقـال العـريـس الذي
عــانى من احلــمى والــقيء إنه ال
يــعـرف ســبب تـدهــور حـالــتـهــمـا
الـصـحـيـة. وقـال تـشـانـداريـا : ما
زلت احدثها كل لـيلة وال أريد أن

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكـــــاالت - تـــــوفي كـــــاتب
الــسـيـنــاريـو األمــريـكي ألـفــ سـارجــنت الـذي فـاز
بـجائزة أوسكـار مرت وكتب سيـناريو ثالثية أفالم
ســبــايــدر مــان عن عــمــر يــنــاهـز  92عــامــا.وتــوفي
سـارجــنت ألسـبـاب طـبـيـعـيــة في مـنـزله في مـديـنـة
ـاضي.وفـاز سـارجــنت بـجـائـزة ســيـاتل اخلـمـيـس ا
أوسـكار عام  1977عـن فيلم جوليا وفي عام 1981
عن فـيلم أورديـناري بـيبـول.ومع ذلك بقي عـالقا في

ذاكـرة اجلمـهور
بــنـفـس الـقـدر
لــــعـــــمــــله في
ســــلــــســــلـــة
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أفالم سـبايدر مـان وفقا لـتقرير لـلبي بي سي .وكتب
سـارجنت سيـناريو فـيلم سبـايدر مان اجلـزء الثاني
عــام  2004 واجلــزء الــثــالـث عـام  2007 وفـي عـام
 2012كــتب ســيــنـاريــو فــيــلم ذا أمـازنــيغ ســبــايـدر
هـنية كاتـبا للتـلفزيون مـان.وبدأ سارجنـت حياته ا
وحتـــول إلى الـــســـيــنـــمـــا في عــام  1966مـع فــيـــلم
غــامـبــيت وهـو فــيـلم كــومـيــدي من بـطــولـة مــايـكل
رت رشح .وفضال عن فوزه بجائـزة األوسكار  كـ
فـي عام  1974لـلـفوز بـاجلائـزة عن فـيلم بـيبـر مون

وهو فيلم أمريكي يجمع ب الكوميديا والدراما.
وتـزوج سـارجـنت مـن رفـيقـتـه مـنـتـجة
األفـالم لورا زيـسـكـ عام 2010
بـعـد  25عــامـا قـضـيــاهـا مـعـا
لــكــنـهــا مـاتت بــعــد زواجـهــمـا
رض بـسـنـة واحـدة مـتـأثـرة 

سرطان الثدي.

أغادر من دونهـا.وعبر تـشاندرايا
عـن أن أحـــســــاسه بــــغــــيـــابــــهـــا
ـرور الـزمن قائال: سيـتـضـاعف 
ال أعــــتـــقــــد أن مـــرحــــلـــة احلـــزن
والفقدان احلقيـقية قد بدأت بعد.
وقد سمح لتشـانداريا في البداية
بــأن يـــغــادر ســريالنـــكــا ولــكــنه
ــــغــــادرة دون جــــثــــمـــان رفـض ا
زوجه. ولكن السلـطات منعته من
ـــغــادرة الحــقـــا حــتى انـــتــهــاء ا
الــتـــحــقــيق احلـــكــومي في وفــاة
زوجته.وقـال تـشانـداريا ال أشـعر
أن من الـــــــصـــــــواب تــــــركـــــــهــــــا
هــنــا.وأضــاف أريــد الــعــودة إلى
الـبــيت وزوجــتي مـعي ألودعــهـا

الــوداع األخــيــر. وقــال مــتــحــدث
بــاسم اخلــارجـيــة الــبــريـطــانــيـة
(نحن ندعم الرجل البريطاني في
ســــريـالنــــكــــا ويــــقــــدم له كــــادر
قنـصلـيتنـا النـصيـحة في مـحنته
في اخلــارج ونـحن عــلى اتــصـال

مع السلطات السريالنكية).
على صـعـيـد آخر  أقـرت اجلـهات
ـعنـيـة بـالبـيـئة في الـتنـظـيمـيـة ا
والية نـيويـورك األمـريكـية قـواعد
تـهــدف خلـفض انــبـعــاثـات ثـاني
أكــســيـد الــكــربــون من مــحــطـات
الــكـهــربـاء مـن خالل مـنــعــهـا من
حـرق الـفـحم في الـواليـة بـحـلـول
نـهـايـة .2020وقـال أنـدرو كـومـو
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