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أبطال »اخلوذ البيضاء« غابوا عن احلفل 

»ماهر شاال علي« أول ممثل مسلم يفوز بجائزة األوسكار 
أعلنت أكادميية العلوم والفنون 
السينمائية األمريكية )أوسكار( 
أسماء الفائزين في دورتها ال 89 
خالل حفل أقيم في هوليود بلوس 
أجنلوس بنيهم ماهر شــاال علي 
علي ليصبح بذلك أول مسلم يفوز 

باجلائزة.
وحصل ماهر شــاال علي )43 
عاما( في احلفل الذي اقيم مساء 
أمس األول على جائزة أفضل ممثل 
مساعد عن دوره في الفيلم الذي 
يلعب فيه دور تاجر مخدرات وهو 

اول مسلم يفوز بفئة التمثيل.
ــوذ البيضاء(  وفــاز فيلم )اخل
)الدفاع املدني الناشط في مناطق 

ــة في  ــارض ــع تــســيــطــر عــلــيــهــا امل
ــذي يتناول حملــة عن  ســوريــة( ال
احلياة اليومية احملفوفة باملخاطر 
للمتطوعني فــي اخلــدمــة بجائزة 
األوســكــار كأفضل فيلم وثائقي 

قصير.
وتــال مخرج الفيلم أورالنـــدو 
فون إينسيدل كلمة قصيرة لرئيس 
»اخلوذ البيضاء« رائد صالح الذي 
لم يتمكن من احلضور إلى الواليات 

املتحدة جــراء ضغط العمل الذي 
يفرضه تصعيد القصف وعــدم 
صالحية جواز سفر أحد مصوريه.
وفاز فيلم الدراما )مون اليت( 
بــجــائــزة أفــضــل فيلم كما فــازت 

ــار أفضل  ــك ــأوس فــيــوال ديــفــيــز ب
ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم 
الدراما العائلية )فينسز( وهذه 
أول جائزة أوسكار تنالها )51 
عــامــا( بعد أن رشحت للجائزة 
مرتني في السابق. وجــاء إعالن 
فوز فيلم )ال ال الند( بجائزة أفضل 
فيلم بعد خطأ غير مسبوق في 
تاريخ األوسكار عندما أعلن فوز 
الفيلم املوسيقي وأعتلى فريق 
عمل )ال ال النـــد( املــســرح إللقاء 
كلمات قبول اجلائزة في حني متت 
مقاطعتهم من قبل أحــد املنتجني 
قائال إن »اجلــائــزة ذهبت للفيلم 
اخلطأ وإن )مون اليت( هو الفيلم 

الفائز.
ــرج الــفــيــلــم بــاري  ــخ  وفــــاز م
جينكنز )37 عاما( أيضا بجائزة 
افضل سيناريو وهو مقتبس عن 

مسرحية لتاريل ماكريني.

ماهر شاال علي يفوز باجلائزة
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 في الصـميم
مجلس الوزراء يخاطب البلدية بعدم قبول أي أوامر تغيرية على 
املشاريع من دون مبررات حقيقية.. »اللقمة« في األوامر التغيرية 
تصل كلفتها أحيانا إلى نصف تكلفة املشروع نفسه.. السؤال: وين 
مجلس الوزراء عن املشاريع التي ينفذها الديوان األميري واملخالفة 
للدستور والتي يعرف اجلميع من املستفيد من هذا األسلوب من 

العمل!!

Bassam_Alasousi@  ب�صام الع�صعو�صي

يسألونك عن احلسد ! إنه مرض معد منتشر ، ثم يسألونك عن الفساد فقل 
أنه خطر إذا انتصر ، لدينا حزب احلاسدين ينافس حزب الفاسدين في أكل حلم 

البشر.

haiesalgeat@   براك بن هاي�س القعيط
عندما تقف بني يدي الله في صالتك سوف تشعر بأنك أضعف مخلوق في 

هذا الكون وأحوجهم لرحمة هذا اإلله اخلالق العظيم .
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»ضجيج اجلاذبية« 
مينع حتديد مواقع 

النجوم مبدئيا
أعلن علماء الفلك الروس أن حتديد مواقع 
النجوم بدقة في مجرتنا هو أمر مستحيل 
ــا يسمى بـ”ضجيج  ــود م ــوج مــبــدئــيــا، ل
اجلاذبية” الذي يولده حقل جاذبية درب 

التبانة. 
وأوضح البروفسور في أكادميية العلوم 
الروسية ورئيس املختبر في معهد موسكو 
للفيزياء التقنية، ألكسندر لوغونوف، 
أنه “تظهر عند محاولة حتسني دقة نظام 
اإلحــداثــيــات قــيــود ال ميكن جتــاوزهــا عن 
طريق حتسني حساسية أجــهــزة القياس 
حيث ينشأ ضجيج اجلاذبية الــذي يفوق 

املستوى احملدد«.
وأضــاف أن البشرية فهمت منذ بعضة 
قرون أن األرض واملنظومة الشمسية كلها ال 
تتواجد في الفضاء مبفردها، بل ضمن أسرة 
النجوم الكبيرة، أو باألحرى داخل املجرة 
التي تسمى بـ”درب التبانة”، حيث تضم 
100 مليار جنم دائر حول مركزها، وميكن 
العثور هناك على أثقل جرم فضائي، وهو 
الثقب األسود »Sgr A« الذي تزيد كتلته عن 

كتلة 4 ماليني جنم.
وتابع البروفسور قائال: “نظرا ألننا 
نرى دومــا سماء الليل “املسطحة”، حيث 
تتوزع النجوم بأبعادها املختلفة وسطوعها 
املتباين، ميكن أن يختلف سطوع النجوم 
باحلجم ذاته لبعدها املختلف عن األرض. 
لذلك فإن العلماء يضطرون باستمرار إلى 
ابتكار سبل جديدة لتحديد املسافة احلقيقية 
بينها. وفيما يتعلق بالنجوم القريبة منا 
)حتى 8 آالف سنة ضوئية( فيمكن حساب 

املسافات بينها بدقة.

أوردت بوابة األخبار اإللكترونية الصينية »سني 
مني وان« أن بلدية شنغهاي ستبدأ بفرض غرامات على 
الذين يدخنون في األماكن العامة، بدءا من 1 مارس 

القادم. 
ويحظر القانون اجلديد، بشكل تام، التدخني داخل 
البنايات العامة مثل املطاعم واملكاتب، فضال عن 

وسائل النقل العام.

وتفرض على املخالفني من الشخصيات االعتبارية 
ــوان  ــني ألــفــي ي ــراوح ب ــت ــة ت ــرام بحسب الــقــانــون غ
)294 دوالرا( و30 ألف يــوان )4411 دوالرا(. أما 
الشخصيات الطبيعية فتفرض عليهم غرامات تتراوح 

بني 50 يوان )7 دوالرات( و200 يوان )200 دوالر(.
يذكر أن حظر التدخني في األماكن العامة يسري 
مفعوله في شنغهاي منذ فترة طويلة، لكن معظم 

أحكامه ما زالت حبرا على الــورق، مع العلم أن هناك 
التزام بهذا احلظر، في الفنادق واملطارات ومحطات 

السكك احلديدية.
أما املطاعم وسيارات األجــرة فيتوقع اخلبراء أن 
تواجه السلطات مشاكل كبيرة في إلزامها باحلظر، ألن 
أصحابها كثيرا ما يسمحون لزبائنهم بالتدخني داخلها 

على الرغم من التحذيرات والقوانني سارية املفعول.

شنغهاي تفرض غرامة على املدخنني في األماكن العامة


