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لعيون بهية

مصر احملروسة ليست 
هي مصر التي شاهدناها 
وتعايشـــنا معهـــا طيلة 
السنوات املاضية، ورمبا 
تكون الثورة الشعبية التي 
تشهدها مصر تعكس رغبة 
دفينة في قلوب املصريني 
الستعادة مصرهم احلقيقية 
ومجدها الغابر الذي طمسه 
«جمال عبدالناصر حسني» 
بعد انقالبه املوسوم زورا 

وبهتانا بالثورة.
ان مصـــر احلقيقيـــة 
اهـــم وأكثر تأثيـــرا في 
محيطها من تأثير «أفالم 
أو  األبيـــض واألســـود 
أغنيات عبداحلليم حافظ 
العالي»، فمصر  السد  أو 
احلقيقية منارة حضارية 
استمر شعاعها عبر قرون، 
وقـــد حمـــل املصريون 
مســـؤوليتهم احلضارية 
او ارحتلوا،  حيثما حلوا 
فكانوا ضياء وكانت مصر 
بوابـــة األنـــوار واملدنية 

احلديثة الى الشرق.
الذيـــن يقولون  أمـــا 
«ان مصر ليست جاهزة 
للدميوقراطيـــة» فنقول 
لهم ان مصـــر قد خبرت 
وتداول  الدميوقراطيـــة 
واالحـــزاب  الســـلطة 
واملؤسســـات املدنية كما 
خبرت التعايش املشترك 
بـــني األديان قبـــل تركيا 
والهنـــد اللتـــني تفخران 
اليوم بالدميوقراطية في 
وقت تئن فيه مصر اآلن 
من وطأة االســـتبداد منذ 
انقالب ١٩٥٢ فال غرابة من 
نهوض املصريني ليعيدوا 
لبهية «طرحـــة» مجدها 
االول ويصححوا مســـار 

نهر النيل اخلالد.

أطباء: احذروا مشاهدة فيلم «١٢٧ ساعة»!
ســــيدني ـ د.ب.أ: حذر األطباء األستراليون أمس رواد 
الســــينما من مشاهدة فيلم «١٢٧ ســــاعة» املرشح جلائزة 

األوسكار نظرا ألنه قد يصيبهم باإلغماء أثناء املشاهدة.
ويجسد الفيلم محنة آرون رالسون، املتسلق األميركي الذي 

اضطر إلى قطع ذراعه العالقة حتت صخرة ضخمة.
وقدم مستشفى سانت فنسنت في سيدني العالج لثالثة 
أشخاص هذا األسبوع إثر إصابتهم باإلغماء والقيء ونوبات 

مثل الصرع بسبب مشاهد في فيلم «١٢٧ ساعة».
وقال رئيس قسم الطوارئ جورديان فوردي لصحيفة 
ديلي تليغراف: «إذا كان اجلسم سيتلقى رد الفعل هذا فمن 
املمكن أن يتوقف مما يتســــبب في إصابة املرء باإلغماء.. 
عندما يبدأ املشــــاهدون في فقدان الدم واألوكســــجني من 
املخ، فهم يدخلون إلى املرحلة التالية وقد يصابون بنوبة 

مرضية».

وقضى روان فيربيكاس خمس ســــاعات في مستشفى 
سانت فنســــنت بعد أن فقد وعيه خالل مشهد قطع ذراع 
رالســــون. وقال فيربيكاس (٢٧ عاما): «لقد اعتقدوا أنني 
سأصاب بالصرع.. وعندما استيقظت تذكرت لقطة استمرت 

حوالي ٣٠ ثانية».
وكانت دور السينما في سيدني قد تلقت حتذيرات من 
إمكانية تعرض بعض املشاهدين لإلغماء وكان ينبغي أن 

تكون مستعدة لذلك.
واعترف املخــــرج داني بويل بحدوث حاالت مؤســــفة 
للجمهور خالل املرات األولى لعرض الفيلم في املهرجانات 

السينمائية في أميركا الشمالية.
وقد انهار شــــخصان في مهرجان تيلوريد السينمائي 
وثالثة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وشخص 

واحد في مهرجان ميل فالي السينمائي. 

طرابلـــس ـ أ.ش.أ: ذكـــرت 
صحيفة «الوطن» الليبية على 
موقعها اإللكتروني أن مصادر 
مطلعة عديدة في ليبيا نفت لها 
نفيا قاطعا جملة من األخبار 
والتقارير عن الوضع السياسي 

واألمني في البالد.
كانت األيام األخيرة قد شهدت 
وفقا للصحيفة انتشار «بعض 
األخبار غيـــر موثوقة املصدر 
حـــول اختفاء بعض الســـلع 
التموينية من السوق الليبي، 
وتوقف النشاط الرياضي في 
الليبية، وخروج  املدن  جميع 

الزعيم الليبي معمر القذافي في مظاهرة شعبية 
يوم السابع عشر من شهر فبراير احلالي.

وقالت «الوطن» إنها ناقشت 
«مصداقية هذه األخبار مع عدد 
من املصادر املطلعة رســـميا 
وشـــعبيا في ليبيا حيث ثبت 
لدينا أن هذه األخبار مغلوطة 

وغير صحيحة».
وأضافت املصادر ان هناك 
«حملـــة واضحة في اإلنترنت 
لنشر معلومات وأخبار وتقارير 
كاذبة عن الوضع السياســـي 
واألمني في بالدنا بهدف زعزعة 
االستقرار والسالم االجتماعي 
الـــذي تنعـــم به ليبيـــا رغم 
املشاكل التي يعاني منها بعض 
املواطنني في مجاالت السكن والعمل واملرتبات 

وغيرها».

ام بي ســـي: نشرت الشركة املنتجة لفيلم املرأة 
احلديدية الذي بدأ تصويره في أواخر يناير املاضي، 
أول صورة لبطلـــة الفيلم املمثلة األميركية ميريل 
ســـتريب في دور مارجريت تاتشر، رئيسة وزراء 

بريطانيا السابقة التي تدور حولها قصة الفيلم.
وفيما يقوم املمثل جيم برودبينت بدور «السير 
دينيس»ـ  زوج تاتشرـ  اعتبر القائمون على الفيلم أن 
املخضرمة ميريل ستريب هي أكثر ممثالت هوليوود 
قدرة على جتســـيد شخصية تاتشـــر، على الرغم 
من تخوفهم من كيفية استقبال اجلمهور األميركي 

لقيامها بهذا الدور.
وذكرت صحيفة «التاميز» البريطانية أن الفيلم 

ســـيتناول الفترة الزمنية السابقة مباشرة ملا قبل 
حـــرب فوكالند مع األرجنتني، التي شـــكلت نقطة 

حتول حاسمة في تاريخ تاتشر املهني.
حيث سيستعرض الفيلم أحداث الـ ١٧ يوما، التي 
أفرزت هذه احلرب، مع توضيح كيفية تعاملها مع 

كل هذه الضغوط.
مت ترشيح ميريل ستريب لنيل األوسكار ١٦ مرة، 

مبا يفوق أي ممثل أو ممثلة أخرى.
بينما فازت بها بالفعل مرتني فقط، إحداهما عن 
فيلـــم «كرامر ضد كرامر»، واألخـــرى عن «اختيار 
صوفي». تبلغ ســـتريب من العمر ٦١ سنة، ومتثل 

دور تاتشر عندما كانت في الـ ٥٦ من عمرها.
البقاء هللا

مـرمي عبـداهللا عبدالكرمي، زوجة عبـــداهللا محمد علي القطان 
ـ ٧٥ عامـــا ـ الشـــامية ـ ق٨ ـ ش٨٥ ـ م١ ـ ت: ٩٩٧١٩٢٩٢ ـ 

.٢٤٨٣٥٧٣٥
خديجة اسماعيل محمد حسني بهبهاني، أرملة محمد حسني محمد 
قاسم بهبهانيـ  ٨٠ عاماـ  الرجال: احلسينية اجلديدةـ  امليدان 
ـ مقابل املسجد الكبيرـ  ت: ٩٩٣٣٣٢٢١ـ  ٢٢٤١٨٦٦٤ـ  النساء: 

مشرف ـ ق٥ ـ طريق٥٥ ـ ش١٢ ـ م٢٩ ـ ت: ٢٥٣٨٣٨٠٢.
مرمي محمد هويدي العيد، أرملة أحمد محمد محمد السنان ـ ٨٨ 
عاما ـ الرجال: مشرف ـ ق٦ ـ ش اخلامس ـ ج٢ ـ م١٤ ـ ت: 
٩٩٦٦٤٩٠٤ ـ النســـاء: ضاحية عبداهللا السالم ـ ق٣  ـ ش 

احمد الغامن ـ م١٦ ـ ت: ٩٧١٠٠٠٠٥.
ربيعة ابراهيم عبداللطيف صقر، أرملة جاسم محمد جابر الفيلكاوي 
ـ ٦٦ عامـــا ـ الرجـــال: مبارك الكبيـــر ـ ق٣ ـ ش٣٩ ـ م٢ ـ 
ت: ٩٧١١١٢١٨ ـ النســـاء: الشـــهداء ـ ق٥ ـ ش٥١٢ ـ م٢١ ـ ت: 

.٩٩٠٦٧٩٧٥
منور علي القضماني، أرملة عبدالرزاق ابراهيم القدوميـ  ٨٠ عاما 
ـ الرجال: أبواحلصاني ـ ق١٠ ـ ش١٠٠ ـ قســـيمة ٣٣ ـ م٣٦ 
ـ ت: ٢٣٩٠٠٥٤٣ـ  ٦٦٥١٧٥١٧ـ  النســـاء: السرةـ  ق٥ـ  ش٥ـ  

م٦ ـ املدخل اجلانبي ـ ت: ٩٩٦١٠٠٣٨.
قماشة عباس حسني اشكناني، أرملة أكبر محمد حسن اشكنانيـ  ٧٣ 
عاماـ  حسينية القائمـ  الرميثيةـ  ق٣ـ  ش ساطع احلصري 

ـ مقابل مدرسة أبومتام ـ ت: ٦٦٧١٨١٢٠ ـ ٩٩٣٢١١٥٤.
عفاف عبداللطيف عبداهللا شـربي، أرملة راشد علي الدعيج ـ ٧٢ 
عاماـ  الرجال: القادســـيةـ  ديوان الدعيجـ  ت: ٩٩٩٩٤٣٤٥ 
ـ النساء: السرة ـ ق٥ ـ ش٩ ـ م٤٢ ـ ت: ٢٥٣٣٤٤١٦ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
عبداهللا عيسـى عبداهللا البلوشـي ـ ٥٤ عاما ـ الظهر ـ ق٥ ـ ش٢ ـ 

م٦٩ ـ ت: ٦٠٩٦٨٨١٧ ـ ٥٠٥٢٢٨٢٠.
وضحة فهيد صالح العواد العجمي، أرملة سالم زابن العواد العجمي 
ـ ٧٢ عاما ـ الرجـــال: الصباحية ـ ق١ ـ ش١٤ ـ م٨٦ (مقابل 
روضة الصباحية) ـ ت: ٦٦٥٦٥٤٨٤ ـ النساء: الصباحية ـ 
ق١ـ  ش١٤ـ  م١٠٨ـ  ت: ٦٦٥٣٥٩٦٦ـ  الدفن بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.
رحيمة عطار كربون الصرايفي، زوجة عبداهللا جابر مطر الصرايفي 
ـ ٦٠ عاما ـ الرجال: علي صباح الســـالم ـ ق٩ ـ ش٩ ـ م٢٧ 
ـ ت: ٦٦٥٥١٦٦١ـ  النســـاء: علي صباح السالمـ  ق٤ـ  ش٦ـ  

م١٥ ـ ت: ٩٧٧٨٨٨١٨.

صحيفة ليبية: القذافي لم يخرج في مظاهرة شعبية

أول صورة لميريل ستريب بشخصية مارجريت تاتشر
نقاد: إنها األكثر قدرة على تجسيد المرأة الحديدية

إلى اليمن مارجريت تاتشر وفي املقابل صورة النجمة ميريل ستريب في شخصية املرأة احلديدية

ملصق فيلم «١٢٧ ساعة»

معمر القذافي

مدرسة لتعليم إعداد 
القهوة العربية

أبوظبيـ  يو.بي.آي: مت في مدينة 
العني اإلماراتية إطالق مشــــروع 
مدرســــة يهدف الى تعليم اصول 
الضيافة لتقــــدمي القهوة العربية 

وطريقة إعدادها وتقدميها.
انبــــاء اإلمارات  وقالت وكالة 
الرســــمية (وام) ان مركز الشيخ 
محمد بن خالد آل نهيان الثقافي في 
العني أطلق الليلة املاضية مشروع 
«املدرسة الوطنية للقهوة العربية» 

لتعليم «اإلتيكيت الوطني».

طلعت زكريا 
يتهم متظاهري 
ميدان التحرير 

بممارسة 
الجنس وتعاطي 

المخدرات!
عمرو مصطفى يتهم تامر حسني بإثارة 
الفتن.. وصحيفة أميركية تعتبر تراجع 

نجومية تامر من مكاسب الثورة!
عال غانم تفكر في الهروب بعد تلقيها 

تهديدات بالخطف من «اإلخوان»
ص٣٨

اشــــار الفلكي فــــي مرصد 
املرزم خالد اجلمعان ان فصل 
الشتاء اليزال مستمرا، مشيرا 
الى ان اعنف موجات البرد دائما 
تفاجئنا مع نهاية فصل الشتاء، 
مؤكدا ان موجات البرودة في 
الكويت يتخللها اعتدال مؤقت 
فــــي درجات احلــــرارة، اال ان 
البرودة الفعلية لن تنتهي اال 
مع نهاية شهر فبراير ليكون 
بعد ذلك االعتدال التدريجي في 
درجات احلرارة في ٢١ مارس 
املقبل (االعتدال الربيعي) ليبدأ 
بعدها فصل الربيع املعتاد او 

كما اعتادت املنطقة تســــميته. واضاف اجلمعان انه على الرغم من 
سقوط بعض االمطار املتفرقة على البالد في الفترة السابقة الى ان 
الكميات لم تكن كافية، مؤكدا ان فرص االمطار قائمة طوال فصل الشتاء 
احلالي، مشيرا الى ان االنخفاض الشديد في درجات احلرارة املتكرر 
له العديد من املســــاوئ على التربة وعدم سقوط املطر خالل موسم 
االمطار (الوسم) املعتاد منع الغطاء النباتي من النمو، ولو اضفنا الى 
ذلك ان الكثبان الرملية تغطي مساحة شاسعة في الكويت تصل الى 
اكثر من ٥٠٠ كلم مربع، مما يجعل فرص الغبار قائمة مع اي نشاط 
للرياح خالل االيام املقبلة مع انخفاض ملحوظ في درجات احلرارة، 
ولو عدنا الى ارشيف الطقس في الكويت لوجدنا ان موجات الغبار 

فاجأتنا بشكل مستمر في شهر فبراير خالل االعوام املاضية.

كونا: توقع خبير التنبؤات 
اجلويــــة والبيئة فــــي إدارة 
األرصاد اجلوية عيسى رمضان 
استمرار الطقس البارد خالل 
األيام املقبلة في البالد مع بقاء 
درجات احلرارة دون معدالتها 
الطبيعية في مثل هذا الوقت 

من السنة.
وقال رمضان ان الطقس 
يتوقع ان يكون مستقرا وباردا 
ليال مع طقس غائم جزئيا نهارا 
وتنخفض فيه درجات احلرارة 
ليال الى ثالث درجات مئوية 
باملناطــــق الصحراوية والى 

تســــع درجات مئوية في الضواحي كما تنخفض درجات احلرارة 
العظمى نهارا دون معدالتها الطبيعية الى ما بني ١٥ و١٧ درجة مئوية. 
وأضاف ان الرياح الشمالية الغربية املعتدلة الى نشطة السرعة ستهب 
بفعل مرتفع جوي بارد آخر قد يثير الغبار في املناطق الصحراوية 
اعتبارا من الســــبت املقبل مع توقعات بانخفاض درجات احلرارة 
صباح األحد املقبل مع عودة الطلبة الى مدارسهم على ان يستمر 

الطقس البارد املشمس حتى منتصف يوم الثالثاء املقبل.

قبضـــت دوريات حرس احلدود البرية الســـعودية باخلفجي 
باملنطقة الشـــرقية فجر الثالثاء على احد االشخاص، حاول قص 
السياج اجلمركي في املنطقة احلدودية الواقعة بني الكويت واململكة، 

بقصد التسلل إلى االراضي الكويتية بطريقة غير مشروعة.
واكد الناطق الرسمي حلرس احلدود باملنطقة الشرقية العقيد 
محمد الغامدي بحســـب موقع «سبق» االلكتروني انه متت احالة 
الشخص للتحقيق لكشف دوافعه، كما عثرت دوريات حرس احلدود 
الســـاحلية باخلبر مساء الثالثاء ايضا اثناء قيامها بواجبها على 
طفلة تبلغ سنتني تائهة في شاطئ نصف القمر، وقد مت تسليمها 

الى ذويها في وقت الحق بعد البحث عنهم.

عيسى رمضان

خالد اجلمعان

رمضان: البرد يعود مع أول يوم دراسي

القبض على متسلل حاول قص السياج 
الحدودي بين السعودية والكويت بقصد الهرب

..والجمعان: البرد مستمر حتى ٢١ مارس
وفرص سقوط األمطار قائمة


