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يا ألطاف اهلل خووش حچي
وزير خارجية فرنسا يحمل رسالة تهدئة إلى الشرق األوسط.

- المشكلة أنه ال أحد يريد أن يصدق أن الشرق األوسط ال يمكن أن 
يعيش بهدوء!

البورصة مستمرة في التراجع.
- أشوف كل المؤشرات قاعدة تتراجع إال مؤشر زيادة أحمال الكهرباء!
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قي���ل ان االس���م احلقيقي 
للكاتب شكس���بير هو »شيخ 
زبي���ر«، وعلى املن���وال ذاته 
ننس���ج فنق���رأ ف���ي الكتاب 
اخليالي »التهيؤات في اسماء 
اخلضراوات« عن سبب تسمية 
الى  »البامية« وال���ذي يعود 
ش���خص كيني اسمه »حسني 
اوبام���ا«، كان اول م���ن زرع 
البامية في كينيا قبل هجرته 

الى اميركا.
وعن البروكل���ي فقد قيل 
العربية  القرى  انه في إحدى 
كان القرنبيط االخضر يسمى 
»بروك« وان عجوزا اوروبية 
سمعت شخصني يتنازعان على 
ملكية احملص���ول وكل منهما 
يقول »ب���روك.. لي« فأخذت 
هذه النبتة وزرعتها في بالد 
الفرجنة وأسمتها »بروكلي«.

كم���ا ان اول م���ن ادخ���ل 
»اخلرشوف« او »أرض شوكي« 
الى بالد العرب هو جد الرئيس 
السوڤييتي االسبق »خرتوشف« 
اما عن تسمية »الدارسني« فذلك 
العتقاد القدماء بفائدته للطلبة 
»الدارسني« لالمتحانات، وعن 
سبب تسمية السمسم، فقد قيل 
ان طبيبا مشهورا كان يحذر من 
تناوله ويصفه بالسم، فكلما 

سألوه عنه قال: سم.. سم.
واخيرا فقد حملت البندورة 
في املاضي اسم »البنجورة« 
نسبة الى قبيلة »بني جورة« 
في اسبانيا الذين برعوا بزراعة 
الطماطم قبل سقوط االندلس 
وس���قوط مزارعهم في ايدي 
الذين  قبيل���ة »بن���ي دورة« 
الزراع���ة والتصدير  واصلوا 
الى العالم العربي حتت اسم 

بندورة.

طماط القبيلة

البقاء هلل
زمزم خالد س�عود بطيان الس�حلول العازمي، زوجة حمود 
سعود محمد الكريباني العازمي � 22 عاما � الرجال: 
الظه���ر � ق6 � ش4 � ج1 � م18 � ت: 66401188 � 
99456921 � النس���اء: جابر العلي � ق6 � ش15 � 

م30 � ت: 97281911.
زينب إبراهيم راضي القالف، زوجة باقر رجب السماك � 
66 عاما � الرجال: الدعية � مسجد البحارنة � مقابل 
مستوصف االحقاقي � ت: 22516246 � النساء: 

مشرف � ق3 � ش5 � م2 � ت: 25391304.
فهي�د حمد العصيدان العجمي � 79 عاما � النسيم � ق2 

� ش29 � م19 � ت: 99817037.
عبدالرحمن عويضة غصن آل عضيب العجمي � 38 عاما � الرجال: 
صباح الس���الم � ق4 � ش1 � م6 � ت: 65555522 

� النساء: هدية � ق5 � ش22 � م13.

مواقيت الصالة  والخدمات  ص 18

عشاء راقص في البيت األبيض على موسيقى الجاز وأنغام بيونسيه

»بيكاسو الصغير«.. كويتي جذب نبوغه الفني وسائل اإلعالم البريطانية
برسم لوحاتي«، مشيرا الى انه عندما يبدأ الرسم على 
لوحة القماش يغلق عينيه ويتخيل ما يرسم عليها 
ويفتحهما بعد النهاية لرؤية الرس����مة كاملة. وتابع 
قائال »ارس����م دائما لوحاتي بعد عودتي من املدرسة 
واصدقائ����ي ينادوني بلقب الفنان بس����بب مهاراتي 
واتقاني الش����ديد ومتيزي في مادة الرسم املفضلة 

لدي بني مواد املدرسة«.
وعن اجمل اللوحات التي رسمها حتى اآلن واالقرب 
الى نفسه، قال حمد ان افضل لوحة رسمها كانت حتمل 

عنوان »ملك افريقيا« نظرا لدقة وتناسق االلوان.
وبنينّ ان املوسيقى التي حتمل الطابع االفريقي هي 
دائما ما يستمع اليها اثناء رسوماته فهي تساعده كثيرا 
على رسم لوحاته. وقال ان الرسم وعمل اللوحات فن 
جميل، ميكن للجميع احملاولة، داعيا االطفال الذين 
في سنه الى التعبير عن مشاعرهم وانفعاالتهم على 
اللوحات والورق. واعرب حمد عن امله في ان يصبح 
يوما ما رساما كويتيا عامليا وجتوله لوحاته وتعرض 
في جميع انحاء العالم ويستمتع بها الكثير من عشاق 

الفن التشكيلي.
يذكر ان حمد يعيش مع اسرته التي انتقلت عام 
2007 الى منطقة »باث« البتعاث والدته فضاء دعيج 
العون الكمال دراس����ة الدكتوراه واخيه الكبير فهد 
البالغ من العمر 13 عاما واختيه البنات وداد البالغة 

ثماني سنوات وورود البالغة اربعة سنوات.
وقد اعربت اسرة حمد ممثلة في والده ووالدته عن 
املهما في ان يحقق ابنهما كل ما يصبو اليه ويصل 
الى العاملية مؤكدين دعمهما له وتوفير كل الظروف 

التي تساعده على صقل موهبته.

الفنية واالعالمية والتسويق جلميع اعماله.
وكشف حمد النقاب عن استعداده للمشاركة في 
معرض كبير مبنطقة دينبيغشاير في ويلز في الرابع 
من الشهر املقبل مبشاركة 23 من الفنانني البريطانيني 
العامليني مثل ويلر ويغن امللقب ب� »النحات الصغير« 

صاحب اصغر التماثيل في العالم وغيره من الفنانني 
باشراف وتنظيم من مؤسسة تارينر للفنون اجلميلة، 
الفتا الى انه انهى رس����م 15 لوحة سيتم عرضها في 
هذا املعرض. وقال انه يلجأ الى الرسم عندما يشعر 
بامللل والتعب »فأقوم بأخذ فرش����اة الرس����م والبدء 

لن����دن � كونا: يتمتع الطف����ل الكويتي حمد وليد 
احلميضان مبوهب����ة ونبوغ مبكر ف����ي مجال الفن 
التشكيلي حيث جذب نبوغه الفني العديد من وكاالت 
الفنون وكذلك وسائل االعالم البريطانية والعاملية.

ونشرت الصحف العديد من املقاالت حول هذا الطفل 
النابغة وكان ابرزها »الصن« و»امليرور« و»التلغراف« 
واطلقت عليه الصحافة البريطانية لقب »بيكاس����و 
الصغير« نظرا لتش����ابه اسلوبه مع اسلوب الرسام 

العاملي الشهير بيكاسو.
وقال حمد )10 سنوات( في لقاء مع وكالة االنباء 
الكويتية )كونا( انه بدأ رسم اول لوحة له منذ ثالثة 
اعوام عندما رأى والده يحمل لوحة من القماش وطلب 
منه بإحلاح هذه اللوحة واعادتها بعد ساعات قليلة اليه، 
مشيرا الى انه استطاع ان يرسم بورتريه رائعا لالعب 
فريق مانشستر يونايتد حينئذ كريستيانو رونالدو 

على الرغم من انه من مشجعي فريق ليڤربول.
وردا على سؤال حول اطالق الصحافة البريطانية 
عليه لقب بيكاسو، قال حمد انه لم ير على االطالق 
اي اعمال لبيكاسو قبل ان يخبره والده »لكن بعد ما 

رأيت لوحاته فوجئت بأنها تشبه رسوماتي«.
واضاف حمد الذي يدرس في مدرسة مارتن جاردن 
االبتدائية في مدينة باث افون انه كان يستعد لعرض 
ست لوحات في معرض يقام في مدينة ويلز سنويا 
بيد انه بعد ظهوره في وسائل االعالم البريطانية مت 
بيع جميع اللوحات الست عن طريق االنترنت خالل 

ساعتني ب� 650 جنيها استرلينيا في بريطانيا.
ع عقدا مع اح����د املكاتب العاملية  واوضح انه وقنّ
الفنية الكبرى حيث سيقوم املكتب بتولي جميع االمور 

أوباما استقبل الرئيس المكسيكي وزوجته 

واشنطن � د.ب.أ: تناول الرئيس املكسيكي 
فيليب كالديرون العشاء على موسيقى اجلاز 
واستمع للمغنية بيونسيه مساء األربعاء في 
مأدبة عشاء رسمية أقيمت تكرميا له في البيت 
األبيض. ول���م يدخر الرئيس األميركي باراك 
أوباما والسيدة األولى ميشيل أوباما جهدا في 
إقامة العشاء الرسمي الثاني منذ تولي أوباما 

الرئاسة يناير 2009.
وتكرميا لوالية ميتشواكان املكسيكية مسقط 
رأس كالديرون والفراشات امللكة التي تهاجر 
إليها كل عام، أقيم احلفل الترفيهي بعد العشاء 
في خيمة واسعة باحلديقة اجلنوبية للبيت 
األبيض زينت بفراشات اصطناعية وفقاعات 

زجاجية معلقة في السقف.
وإضافة إلى املغنية السمراء بيونسيه شمل 
احلفل الساهر عزفا لثنائي اجليتار املكسيكي 

رودريجو وجابريال.
ورحب أوباما بنظيره املكسيكي وزوجته 
مارجريتا زافاال ف���ي البيت األبيض وقال إن 
املكس���يك مثل الواليات املتح���دة، لها »فريق 
كرة قدم جيد للغاية«، حيث يستعد الفريقان 
األميركي واملكسيكي ملباراة جتمع بينهما في 
نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 

الشهر املقبل في جنوب أفريقيا.
وحتدث الرئيس باراك أوباما عن األحالم 

املشتركة لشباب البلدين، مستشهدا مبقولة 
الشاعر املكسيكي أوكتافيو باز إنه ينبغي على 
األشخاص ليس فقط التمني ولكن أن يكونوا 

مستحقني ألحالمهم.
وقال أوباما »من ثم سيدي الرئيس أقترح 
هذا النخب: من أجل أحالم أطفالنا.. معا لعلنا 
ندرك هذه األحالم. ومعا، لعلنا نستحقها باملضي 

قدما في شراكة واحترام«.
ولبي���ان الترحيب اخل���اص بكالديرون، 
استدعى أوباما وزوجته أحد أفضل الطباخني 
املفضلني لديهما من شيكاغو، وهو ريك بايليس، 
املعروف ببرنامج���ه التليفزيوني الذي يقدم 
فيه وصفات األكالت املكس���يكية »وان بالت 

آت أتامي«.
وقام مبس���اعدة طباخ البيت األبيض في 
إع���داد الطع���ام للمأدبة. وكان���ت الكثير من 
اخلضراوات املستخدمة قد جاءت من حديقة 
املطبخ اخلاصة مبيشيل أوباما، والتي زرعت 
لتشجيع اخلضراوات الصحية من أجل أطفال 

الواليات املتحدة.
من جهة اخرى اصطحبت ميش���يل اوباما 
مارجاريتا زافاال زوجة الرئيس املكسيكي الى 
احدى املدارس وشاركتهم احدي احلصص في 
)االلعاب( حيث ركضتا معهم وادخلتا البهجة 

في نفوس الصغار.

سرقة لوحات من متحف الفن المعاصر
 ب� 500 مليون يورو.. من بينها لوحة لبيكاسو 

ليالي األنس في ڤيينا.. خضراء

باريس � أ.ف.پ: سرقت 5 لوحات تعود لرسامني كبار، من بينها 
لوحات ملاتيس وبيكاس���و، ليل األربعاء � اخلميس من متحف الفن 
املعاصر في باريس، حيث ذكرت مصادر قريبة من التحقيق ان قيمة 

اخلسائر قدرت ب� 500 مليون يورو.
وكشفت السرقة صباح اخلميس قبيل افتتاح املتحف الواقع في 

الدائرة 16 للعاصمة الفرنسية.
وبحسب مصادر قريبة من التحقيق فقد سرقت لوحات تعود لبيكاسو 
 وماتيس وبراك وليجيه وموديلياني، وقدرت قيمة اللوحات املسروقة
 ب���� 500 مليون يورو.والحظ املس���ؤولون ع���ن املتحف ان احدى 
الواجهات الزجاجية قد كس���رت وان قفال قد خلع، بحسب املصادر 

نفسها. وتتولى التحقيق فرقة مكافحة السرقة.

ڤيينا � د.ب.أ: يعتزم املسؤولون النمساويون إعادة ليالي األنس 
إلى ڤيينا وذلك بإضفاء الطابع األخضر على العاصمة ڤيينا خالل 
فصل الربيع من خالل توفير عش���رة آالف نبات متس���لق لتزيني 

واجهات املباني باملدينة.
وميكن للمهتمني باملشروع حجز النباتات التي يرغبون فيها من 
خالل املوقع االلكتروني إلدارة حماية البيئة، كما ميكنهم االختيار 
بني عدة أنواع من النباتات املتسلقة وتشمل اللبالب وياسمني البر، 

ويسري هذا العرض حتى نفاد كمية النباتات املعروضة للبيع.
وباإلضافة لذلك سيجرى زرع أشجار على طول الشوارع ووفقا 
للبرنامج ستتم مضاعفة األموال املخصصة لتشجيع زراعة النباتات 

على األسطح وفي األفنية.

ميشيل: سالمة عينك يا باراك      )أ.ف.پ(

الطفل الكويتي حمد وليد احلميضان.. موهبة ونبوغ مبكر

استقبال رسمي للرئيس املكسيكي وزوجته قبل حفل العشاء وفي اإلطار بيونسيه ميشيل وزافاال تركضان مع التالميذ

 باكستان تحجب ال� »يوتيوب«  بسبب رسوم النبي محمد ژ

في باكستان.
وأمرت احملكمة االربعاء هيئة 
االتص����االت الباكس����تانية مبنع 
الدخول ال����ى موقع »فيس بوك« 
حتى 31 مايو موعد اجللسة للنظر 

في جوهر القضية.

الباكس����تانية  ومنعت احلكومة 
الثالثاء الصفحة االلكترونية التي 

دعت إلى املسابقة.
لكن محامني طلبوا االربعاء من 
احملكم����ة العليا في الهور إصدار 
امر مبنع تام ملوقع »فيس بوك« 

ودعا الى ارسال رسوم متثل النبي 
محمد ژ الى صفحته على املوقع 

في 20 مايو اجلاري.
آالف  احت����ج  ذل����ك  ومن����ذ 
الباكستانيني ومسلمني من دول 
أخرى على موق����ع »فيس بوك« 

� أ.ف.پ: أعلنت  اباد  اس����الم 
باكستان امس انها حجبت موقع 
الڤيديو  يوتيوب لتبادل اشرطة 
غداة قرار مماثل طال موقع »فيس 
بوك« بس����بب مس����ابقة أطلقها 
مس����تخدم غربي حول رسومات 

للنبي محمد ژ.
وكان����ت احتجاج����ات عنيفة 
س����جلت في دول اس����المية عدة 
في 2006 بس����بب نش����ر رسوم 
كاريكاتورية عن النبي محمد ژ 
في صحف دمناركية ثم في دول 
أوروبية أخرى بلغت أوجها في 
الثاني م����ن يونيو 2008 بعملية 
انتحارية ضد السفارة الدمناركية 
في اسالم اباد أوقعت ستة قتلى 

احدهم دمناركي.
الهيئة  وقال املتحدث باس����م 
احلكومية الباكستانية لالتصاالت 
خرام مهران »منعنا الدخول الى 
يوتيوب بسبب وجود محتويات 
مروعة« على صلة برسومات للنبي 

محمد ژ.
واحتدم اجلدل قبل شهر عندما 
نظم احد مستخدمي »فيس بوك« 
مسابقة بعنوان »يوم رسوم محمد« 

معارضون في باكستان: ال لـ »فيس بوك«  )أ.ف.پ(

رئيسة مراسم البيت األبيض ال بريشيان مارشال طاحت من فوق السلم وهي في استقبال الرئيس 
املكسيكي وزوجته             )رويترز( رئيسة المراسم طاحت

زواج على الهواء!

وفاة مخترع آلة الصرف اآللي

موسكو � يو.بي.آي: شعرت مقدمة برنامج تعمل في محطة تلفزيونية 
روسية ناطقة باإلجنليزية بالدهش����ة املمزوجة بالغبطة عندما كانت 
تستضيف صديقها الصحافي الذي عرض عليها الزواج ثم قدم لها خامت 
خطوبة.وذكرت وكالة األنباء الروس����ية )نوفوستي( أن آنا فيدوروفا 
التي استضافت صديقها نيفي باركر الذي يعمل لدى محطة »اجلزيرة« 
القطرية في برنامج »برامي تامي رشا« في محطة تلفزيون »روسيا اليوم« 
وعرض عليها ال����زواج وقبلت بذلك فورا. وتوجه باركر إلى فيدوروفا 
وقال لها بهدوء خالل البرنامج »لقد حان الوقت كي أس����ألك سؤاال: آنا 
فيدوروفا هل تقبلني بي زوجا؟«. وردت فيدوروفا، التي قالت إنها شعرت 

بالصدمة بسبب العرض، باملوافقة فورا 

� كون���ا: مات صاحب  لندن 
الفضل في اختراع أول آلة صرف 
نقدية عن 84 عاما بعد صراع مع 
املرض لم ميهله طويال. وقالت 
عائلة املصرفي االس���كوتلندي 
جون ش���برد ب���ارون انه »مات 
بس���الم في مستشفى ريجمور 
شمالي اسكوتلندا السبت املاضي« 
لكن لم يعلن عن وفاته اال امس. 
وكان تركيب أول آلة للصرف اآللي 
)صراف آلي( مت في أحد البنوك 

جون بارونفي لندن في عام 1967.


