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..و»ويذر« يتصدر إيرادات السينما األميركية

سيول جدة تكبد الصناعيين والتجار ما يقارب ملياري ريال»خطاب الملك«.. الفائز األكبر بجوائز »نقابة الممثلين السينمائيين«

..وسيدة أعمال سعودية تكسر الحظر على قيادة النساء 
للسيارات إلنقاذ عائالت من السيول

الرياض ـ يو.بي.آي: رغم احلظر القائم 
في السعودية على قيادة النساء للسيارات 
قامت ســـيدة أعمال في جدة خالل السيول 
األخيرة بإزاحة سائقها عن مقود سيارتها 
بعدما أصيب بنوبة هلع وعمدت إلى نقل عدد 
من العائالت التي كانت حتاصرها السيول 

إلى مناطق آمنة.
وذكرت صحيفة »احلياة« أن د.بســـمة 
عمير التي حتمل رخصـــة قيادة أميركية 
»تفرغت ملهمة إنقاذ عشرات العائالت على 
مدى عشر ساعات من دون أن تنتظر جزاء 

وال شكورا«.

وأوضحـــت د.عمير أن الســـيل احتجز 
سيارتها في منطقة األندلس وحاول سائقها 
تفادي املياه الهادرة لكنه أصيب بنوبة هلع. 
والحظت أثناء ذلك أن عشـــرات العائالت 
والشابات علقت وسط مياه السيول فقادت 
السيارة ونقلت كثيرا من تلك العائالت إلى 
مناطق مرتفعة آمنة ثم نقلتهن بعد ذلك إلى 
منازل بعيدة عن خطر السيول خاصة منازل 
أحمد فتيحي وآل اجلفالي وعائالت أخرى 

وافقت على إيواء تلك العائالت.
وذكرت ان ما دعـــا د.عمير للتدخل هو 
مشاهدتها للشـــابات يرفضن الركوب في 

سيارات الشبان املتطوعني رغم دقة املوقف 
وعدم وجـــود مجال للتشـــكيك في نيات 

اآلخرين.
وأضافت أن مـــا دعاها أيضا هو رفض 
سائقي ســـيارات األجرة التوقف للعائالت 
العالقة أو التي تقطعت بها السبل. وقالت 
إنها من أجل ذلك شعرت بأن الواجب ميلي 
عليها املخاطرة بنفســـها الختراق السيول 
وفك احتجاز النساء العالقات بأسرع وقت 
ممكن. يشـــار إلى أن املرأة في السعودية 
ممنوعة من قيادة الســـيارة ألســـباب قيل 

إنها دينية.

الريـــاض ـ يو.بـــي.آي: قدر 
صناعيـــون ورجـــال أعمـــال 
سعوديون حجم اخلسائر التي 
تكبدوها نتيجة للسيول واألمطار 
التي اجتاحت محافظة جدة غرب 
اململكة خالل األيام املاضية ما بني 
مليار )266 مليون دوالر أميركي( 

وملياري ريال.
واتفق هؤالء الصناعيون في 
حديثهم إلى صحيفة »احلياة« 
التي وزعت في الرياض على أن 
هناك خسائر كبيرة طاولتهم بعد 
إيقاف إنتاجهـــم داخل املصانع 
وتعرض موادهم األولية إلى التلف 
إضافة إلى األضرار الكبيرة التي 
طاولت البنية التحتية في املنطقة 

الصناعية وتعطل املاكينات.
ونقلت الصحيفة عن اخلبير 
الصناعي أستاذ هندسة اإلنتاج في 
جامعة امللك عبدالعزيز د.عبدامللك 
أبوخشبة قوله إن خسائر القطاع 
الصناعي نتيجة للسيول واألمطار 
التي هطلت أخيرا على محافظة 
جدة تقدر مبليار ريال، مشيرا إلى 
أن هذه اخلسائر تأتي نتيجة أن 
الواقعة في  مدينة املستودعات 
جنوب جدة والتي حتتوي على 
عدد من املواد اخلام الداخلة في 
النهائية  الصناعات واملنتجات 
قد تعرضت للتلف نتيجة للمياه 
التي اجتاحتهـــا وأصبحت تلك 
املواد غير صاحلة لالســـتخدام 
واإلنتاج كما أن بعض املصانع 

تعرضت لسقوط أجزاء كبيرة من 
مبانيها وأسقفها نتيجة للمطر 

والرياح.
وأضاف ان اآلالت امليكانيكية 
واملاكينات داخل املصانع تعرضت 
غالبيتها إلى التلف واإليقاف إلى 
جانب توقف الكهرباء عن العمل 
في املنطقة الصناعية ما اسهم في 

إيقاف اإلنتاج داخل املصانع.
وشـــهد محافظة جدة خالل 
األسبوع املاضي سيوال عطلت 

احلياة فـــي تلك املدينة الواقعة 
على ساحل البحر األحمر ما حدا 
السلطات السعودية على تعطيل 
املدارس واجلامعات حتى تنتهي 
من تصريف تلك السيول وإزالة 

التراكمات التي سببتها.
بـــن  وكان األميـــر نايـــف 
عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
رأس اجتمـــاع اللجنة الوزارية 
املعنية بالتعليمات التي وجهتها 

حكومة اململكة حيال مواجهة ما 
تعرضت له مؤخرا جدة من أضرار 
الغزيرة  نتيجة هطول األمطار 
عليها.وقـــال األميـــر نايف بن 
عبدالعزيز ان اللجنة سوف تعمل 
على تقصي احلقائق والتعرف 
عن كثب علـــى جوانب اإلهمال 
والتقصير منعا لتكرار ما حدث 
إلى جانب حتديد املقصرين في 
أداء واجباتهم لينال كل مقصر 

جزاءه الرادع دون تهاون.

لوس اجنيليــــس ـ يو.بي.
آي: حقق فيلم »خطاب امللك« 
النجاح األكبر في حفل توزيع 
»جوائز نقابة املمثلني« السنوي 
الـ 17 بعدما حصل جنومه على 
جائزتي »أفضل ممثل رئيسي« 

و»أفضل مجموعة في فيلم«.
ونال املمثل األميركي كولن 
فيرث الذي لعب دور البطولة 
في »خطاب امللك« جائزة »أفضل 
ممثل رئيســــي« فيما استحق 
الفيلم  النجوم املشاركون في 
الذي يحكي قصة معاناة امللك 
جورج الســــادس مع التلعثم 
ومعالج التخاطب الذي ساعده 
في التخلص من هذه املشكلة 
وهم غي بيرس وإيلينا بونهام 
كارتر ومايك غامبون وجيفري 
راش جائزة »أفضل مجموعة 

في فيلم«.
النجمــــة األميركية  وفازت 
ناتالي بورمتان بجائزة »أفضل 
ممثلة رئيسية« عن دورها في 

فيلم »البجعة السوداء«.
أما جائــــزة »أفضل ممثلة 
ثانويــــة« فكانــــت من نصيب 
ميليسا ليو في فيلم »املقاتل« 
في حني حصل بطل الفيلم نفسه 
كريســــتيان بايل على جائزة 

»أفضل ممثل ثانوي«.
وحصل املمثل األميركي أليك 
بالدوين على جائزة أفضل ممثل 
في مسلســــل كوميدي »للمرة 
اخلامســــة على التوالي وهذه 
املرة عن دوره في مسلسل »30 
روك« فيمــــا فازت بيتي وايت 
بجائــــزة »أفضــــل ممثلة في 

مسلسل كوميدي« عن دورها في 
»هوت إن كليفالند« في حني فاز 
فريق مسلسل »مودن فاميلي« 
على جائزة »أفضل مجموعة في 
مسلسل كوميدي«، أما الدراما 
فكان فريق مسلسل »برودواك 
الفائــــز بجائزة  إمبايــــر« هو 
»أفضل مجموعة في مسلسل 

درامي« فيما كانت جائزة »أفضل 
ممثل في مسلسل درامي« من 
نصيب ستيف بوسكيمي عن 
دوره في املسلســــل عينه في 
حني كانت جائزة »أفضل ممثلة 
في مسلسل درامي« جلوليانا 
مارغولييس عن دورها في »ذي 

غود اليف«.

مايلي سايرس أسوأ مثال للفتيات 
للسنة الثانية على التوالي

وفاة المؤلف الموسيقي جون 
باري الفائز باألوسكار

دبيـ  ام.بي.سي: انتخبت املغنية الشابة 
مايلي سايرس كأسوأ مثال يحتذى به من قبل 
فتيات مراهقات.وللسنة الثانية على التوالي 
اختيرت سايرس على انها أسوأ جنمة مراهقة 
بناء على تصرفاتها العام الفائت، وفق ما 
نشرت صحيفة »دايلي مايل« أمس االثنني.
ورغم ان الالئحة تضمنت كال من ليندساي 
لوهان ودميي لوفاتو، اللتني دخلتا مراكز 
اعادة تأهيل، اال ان مايلي حصلت على هذا 
اللقب بعد سلسلة صور وڤيديوهات بددت 
صورتها الطفولية واملعاكسة متاما لشخصية 

»هانا مونتانا« الشهيرة.
ويأتي االســــتفتاء بعد مرور شهر على 

توزيع صور لسايرس وهي تدخن احلشيش 
املمنوع في الواليات املتحدة األميركية.

وحصلــــت مايلي على نســــبة 58% من 
مجموع املصوتني البالــــغ عددهم 99 الف 

صوت، معظمهم من الفتيات.
وبدأت مايلي ســــايرس حياتها املهنية 
بشــــخصية هانا مونتانا واســــتطاعت ان 
تشــــكل قاعدة معجبني كبيرة من االطفال 

واملراهقني.
وكانت النجمة الشابة شوهدت في نواد 
ليلية تتناول مشروبات كحولية، باالضافة 
الى تصويرها ڤيديو كليبات بثياب جريئة 

وحركات ذات ايحاء جنسي.

لوس أنجيليسـ  يو.بي.آي: احتل فيلم »ويذر« مركز الصدارة 
بين األفالم المعروضة في صاالت السينما األميركية.

وذكر شباك التذاكر »موجو« ان فيلم »الطقس الديني« الجديد 
من بطولة النجم الهوليودي أنطوني هوبكنز احتل المركز األول 

بإيرادات قدرت بـ 15 مليون دوالر.
وتراجع فيلما »من دون قيود« من بطولة آشـــتون كاتشـــر 
وناتالي بورتمان إلى المركز الثاني وإيراداته 13.65 مليون دوالر، 
فيما احتل فيلم »الميكانيكي« المركز الثالث بإيرادات قيمتها 11.5 

مليون دوالر.
وحل فيلم »الدبور األخضر« من بطولة سيث روغن وكاميرون 
دياز في المركز الرابع ومبيعات تذاكره 11.5 مليون دوالر أيضا، 
فيمـــا كان المركز الخامس من نصيب فيلم »خطاب الملك« الذي 

جمع 11.1 مليون دوالر.
واحتــل المراكـــــز األخرى على التـوالي كل من: »الشـــجاع 
الحقيقي« و»المعضلة« و»البجعة السوداء« و»المقاتل« و»الدب 

ملصق الفيلميوغي«.

النجمة ليا ميشيل في حفل التوزيع كولن فيرث بطل خطاب امللك يحمل جائزته

)رويترز( فريق عمل »خطاب امللك«  

سيول جدة خلفت خسائر فادحة

جون باري

لندن ـ رويترز: توفي مؤلف موسيقى االفالم 
البريطاني جون باري الفائز بخمس جوائز أوسكار 
واشتهر بتأليف موسيقى أفالم جيمس بوند عن 
77 عاما. وقالت أسرته في بيان صدر عن شركة 
بوند لالنتاج »ببالغ احلزن تعلن أسرة املؤلف 
املوســـيقي جون باري وفاته في 30 يناير عام 

2011 في نيويورك«.
ولم تذكر ســـبب الوفـــاة إال أن هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.ســـي( قالـــت إنه توفي اثر 
أزمة قلبية. وكتب ديڤيد أرنولد الذي اشـــترك 
مع باري في تأليف موسيقى أفالم جيمس بوند 
على موقع تويتر للتواصل االجتماعي »أبلغكم 
بقلب متألم بوفاة جون باري«. وقال أرنولد في 
وقت الحق إلذاعة بي.بي.سي »أعتقد أن جيمس 
بوند كان ليصبح أقل إمتاعا لو لم ميسك جون 

باري بيده«.


