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ارنولد شوارزينغر

أوبرا: كيدمان اعتادت ربط يدي زوجها لمنعه من المخدرات

القحص يوضح حقيقة ما دار بين القذافي والوفد الزائر: 

الزعيم الليبي أكد أنه عنزي لكنه لم يتحدث
عن هروب أجداده لكونهم مطلوبين بالدم

تلقت »األنب���اء« اتصاال 
هاتفي���ا وكتابا من الس���يد 
الوفد  القحص رئيس  طالل 
ال���ذي زار ليبي���ا والتق���ى 
الزعيم الليبي العقيد معمر 
القذافي، وق���ال القحص ان 
اللقاء تخلله حديث تطرق 
الى االصول املشتركة للقذافي 
وانتمائ���ه الى قبيلة عنزة، 
ونف�����ي القح��ص ان يكون 
العقي���د الليبي قد اشار الى 
واقعة خروج اجداده من شبه 
اجلزي�����رة العربية لكونهم 

مطلوبني بال��دم.
وقال القحص في كتابه الذي تلقته »األنباء«: 
إشارة الى ما نشرته جريدتكم الغراء في عددها 

الصادر االحد 2011/1/2 حتت 
عن���وان »القذافي: أنا عنزي 
وأج���دادي خرجوا من جند 

ألنهم مطلوبون بالدم«.
وحرصا مني على توضيح 
األمور بصفتي رئيس الوفد 
الذي قام بهذه الزيارة فإنني 
أنفي ما نشر وما ذكر في أحد 
املواق���ع اإللكترونية والتي 
قامت جريدتكم بنشره رغم 
ان كاتب اخلبر ال ميت لعائلة 

القحص بصلة.
واختتم كتابه باإلشارة الى 
ان صحيفة »األنباء« من الصحف التي تتسم 
باملصداقية وحتظى مبتابعة مستمرة من قبل 

املواطنني واملقيمني.

الرشيد أّلف أول موسوعة تراثية متخصصة في اللهجة المحكية

باحث أكاديمي: 70 مفردة تعبر عن كلمة »أحبك« في اللهجة الكويتية
دبي � العربية: مت أخيرا إصدار الطبعة 
الثاني����ة من موس����وعة تراثية كويتية 
متخصصة ف����ي اللهجة احملكية، والتي 
تعد األولى من نوعها وتضم 2357 مفردة 
وما ال يقل عن 424 صورة تشرح بعضا 
من تلك املفردات، وقد استعان كاتب تلك 
املوسوعة خالد عبدالعزيز الرشيد مبراجع 
لغوية وشفهية لدعم شرح الكلمات، ومن 
بني تلك املفردات 70 لفظة تعبر عن كلمة 

»احلب« أحصتها املوسوعة.
وأوضح الرشي�د أن املف�ردات ال� 70 
ال تقتصر عل����ى احلب فهي تتطرق إلى 
معاني الود واملعزة والغرام، مشيرا إلى 
أن كلم����ات احلب تتول����د نتيجة حاجة 
املجتمع لها، واش����ار إلى وجود كلمات 
خاصة باملجتمع الكويتي دون بقية دول 
اخلليج والدول املجاورة مثل »بعد شپدي 

)كبدي(«.
واعتبر أن����ه من الصعوبة مبكان أن 
يتوسع بعمله لتشمل معلوماته لهجات 
خليجية أخ����رى، قائال »أنا آخذ املفردة 

من أصل واحد، حيث 
س����ألني كثيرون ملاذا 
اللهجات  ال أركز على 
القبلي����ة، وذلك ألني 
ال أندرج حتت األس����ر 
القبلية وبالتالي صعب 
أن أحظى بثقتهم، فعلى 
سبيل املثال قبيلة شمر 
يتفرع عنها عدة أفخاذ 
وبالتال����ي قد يختلف 
معنى كلم����ة من فخذ 
آلخر، وأن����ا لم أبحث 
في املوسوعة ألعرف 
عدد كلمات احلب والود 

والشتم واللعن في اللهجة الكويتية، إمنا 
أحصيت الكلمات التي قدرت عليها«.

وفيما إذا كانت هناك مفردات اندثرت 
في اللهجة الكويتية، أجاب »نعم هذا أمر 
موجود في كل دول العالم والكويت ليست 
اس����تثناء خاصة املفردات التي تتعلق 
بأشياء لم تعد تستخدم أو مصطلحات 

متعلقة مبهن انتهت«.
أن  إل����ى  واش����ار 
الكويتي����ة  اللهج����ة 
عب����ارة عن خليط من 
لهجات أخرى عربية، 
مشيرا إلى وجود نسب 
بسيطة جدا من الكلمات 
التركية والفارس����ية 
التي دخلت  والهندية 
اللهجة الكويتية، وهي 
معظمها مفردات أشياء 
مثل: إبريق الشاي الذي 
يسمى »قوري« نسبة 
إلى اسم شخص تركي 
أحضره إلى الب����الد، مردفا أن اللهجات 
الكويت خم����س، وأن  ف����ي  الرئيس����ة 

االختالفات بينها بسيطة للغاية.
وأعرب الرشيد في حديثه ل� »العربية« 
عن أسفه لعدم وجود جهات مادية تدعم 
جهده في إنتاج املوس����وعة، مشيرا إلى 
أنه حصل على دع����م معنوي جيد من 

»رابطة األدباء«.
وكان الرشيد حتدث في ندوة صحافية 
عن بعض اخلصائص التي تسم اللهجة 
الكويتية، والتي استخلصها مع البحث 
الطويل في أص����ول الكلمات وأصواتها 
وطريقة اس����تخدامها، حيث أش����ار إلى 
أن اللهج����ة وإن بدت مخالفة في بعض 
األحرف لألص����وات العربية الفصيحة، 
فإنها تتعامل مع اللغة األم وفق مستويات 
ثالثة: فقهية، وجادة، وغير جادة. وهي 
في املستوى األول والثاني، أي ما يخص 
األلفاظ املتصلة بالثقافة اإلسالمية، أو 
بالتعبير عن املواقف اجلدية، تعود إلى 
النطق الفصيح، ويعود احلرف إلى حضن 
اللهجة في املواق����ف العادية أو حاالت 

التهكم وغيرها.
كما أشار إلى بعض اخلصائص األخرى، 
مثل ما سماه بال� »أحرف النشطة« وال� 
»األحرف اخلاملة«، ممثال لطريقة التعامل 
اليومي معها من خالل اللهجة، ومفرقا بني 

الكلمات القدمية واألخرى اجلديدة.

أرنولد شوارزينغر يطوي صفحة من حياته كحاكم لوالية كاليفورنيا 
لوس اجنيليس � أ.ف.پ: انتهت امس 
والية ارنولد شوارزينغر كحاكم لوالية 
كاليفورني���ا م���ن دون ان يفصح بطل 
العالم السابق هذا في كمال االجسام عن 
مشاريعه للمستقبل بعد سبع سنوات على 
توليه مسؤولية اغنى الواليات االميركية 

واكثرها اكتظاظا.
وسيخلف شوارزينغر في هذا املنصب 
الدميوقراطي جيري ب���راون، بعد عدم 
ترش���ح ارنول���د ش���وارزينغر مدا في 

االنتخابات االخيرة.
وخالل زيارة رسمية الى روسيا في 
االونة االخيرة قال ش���وارزينغر البالغ 
من العم���ر 63 عاما »هن���اك الكثير من 

االحتم���االت، ان اعمل في الس���ينما، او 
اضع كتبا«.

وأوضح ارنولد ذو االصول النمسوية 
انه س���يبقى مركزا على مس���ؤولياته 

السياسية حتى نهاية واليته.
ويرى عدد كبير من املراقبني ان ارنولد 
قد يواصل حياته السياسية بعد انتهاء 
واليته كحاكم والية، ويتوقع البعض ان 
يشغل مقعدا في الكونغرس او منصبا 
في ادارة الرئيس باراك اوباما على صلة 

بالبيئة.
لكن االكيد انه لن يكون في مواجهة 
رئاسية مع اوباما في العام 2012، اذ ان 
منصب رئيس الواليات املتحدة حكر على 

الذين ول���دوا اميركيني، بخالف ارنولد 
الذي ولد منسويا.

وكانت املرة االولى التي يذهب فيها 
ارنولد الى الوالي���ات املتحدة في العام 
1968، وكان عم���ره آنذاك 21 عاما، وكان 
معدما وجل ما في بحوزته بضعة القاب 

في كمال االجسام.
ثم حاز دبلوما في التجارة، واصبح 
مليونيرا بعدما توج بطل العالم في كمال 
االجسام، وحتول الى السينما حيث قدم 
افالم القوة مثل »كونان ذي بارباريان« 
في العام 1982، و»كونان ذي ديستروير« 
في العام 1984، وفيلم »ترمينايتور« الذي 

يعد اشهر افالمه.

قط يعشق سمكة ويغمر وجهه في الحوض ليقبلها!

القط يقبل السمكة

لندن � يو.بي.آي: أثار هر عجب مالكيه في 
بريطانيا بعدما صادق س���مكة ذهبية وأخذ 
يرتاد احلوض الذي وضعت فيه إما لش���رب 

املياه أو لتقبيل صديقته.
وأفادت صحيف���ة »ديلي ميل« البريطانية 
انه فيما تعد األس���ماك ع���ادة وجبة مغرية 
للهررة فإن الهر »كايس���ر« البالغ من العمر 4 
سنوات طور عالقة وطيدة مع السمكة الذهبي��ة 

»فيش��ي«.

وأشارت إلى ان الهر غالبا ما ينحني فوق 
حوض السمكة وإمنا ليس اللتهامها بل لتقبيلها 

أو شرب املاء فقط.
وقال مالك الهر جيمس أرمس���ترونغ )45 
سنة( وهو عامل حدائق من نيوكاسل »غالبا 
ما منزح ونقول انه يحب شرب املياه املطعمة 

باألسماك«.
وأضاف نظرا ألن »كايسر« يتردد على السمكة 

بشكل دائم »أظن انها تستمتع برفقته«.

اللبناني وليد مزنر...جواهرجي المطبخ

وليد مزنر

بيروت � أ.ف.پ: بالش���غف 
نفسه الذي يصنع به املجوهرات، 
يحضر الصائغ اللبناني الشهير 
الش���هية،  وليد مزنر األطباق 
فينتقل من مهن���ة اإلبهار، الى 
هواية امللح والبهار، ومن عالم 
احللي ال���ى عال���م احللويات، 
ويعد كل »قطعة« مطبخية بدقة 

اجلواهرجي.
يس���ترجع مزنر، في كتابه 
»روايات ووصفات« الذي صدر 
أخيرا في بيروت بالفرنسية عن 
دار »لوريان لوجور«، ذكرياته 
في املدينة، في أربعينيات القرن 
الفائت وخمسينياته، وحتديدا في 
شارع اجلميزة، حيث نشأ، وفي 
أس���واق بيروت، حيث ملع اسم 

عائلته في مجال املجوهرات.
غير ان مزنر ل���م يرث عن 
عائلت���ه البيروتي���ة صناع���ة 
املجوهرات فحس���ب، بل كذلك 
ح���ب االكل وتذوق���ه، إذ كانت 
العائلة تعتني بإعداد االطباق 
املكلفة جه���دا وثمنا. وطبعت 
ذاكرة وليد مزنر وش���خصيته 
التي  التقالي���د املطبخية  بتلك 
عرض لها في كتابه، ويورد في 
القسم الثاني منه وصفات ألطباق 
بيروتي���ة كانت تعدها عائلته، 
ومرتبطة باملناسبات االجتماعية 
التي تطرق اليها في القسم االول 
من الكتاب، على ما يقول لوكالة 

فرانس برس.

ومع ان مزن���ر، الذي درس 
احلقوق، لم يتابع دروس���ا في 
الطهو، فهو يشغل اليوم منصب 
االمني العام لألكادميية اللبنانية 
ملتذوقي الطعام، ونال في العام 
2001 جائ���زة أفضل طباخ في 
لبنان، فضال ع���ن جوائز عدة 

في مسابقات خارج لبنان.
ويروي مزنر »عندما تزوجت، 
لم تكن زوجتي ليلى متيل الى 
الطهو، اذ كان���ت تفضل اعداد 
األطباق السهلة، كشرائح اللحم 
املقلية )الستيك( والدجاج، فقلت 
او املطبخ.  الطالق  اما  لنفسي: 
وهك���ذا، ش���رعت ف���ي الطبخ 
تدريجيا وكنت في الثالثني من 

عمري«.

وي���رى مزن���ر أن صناعة 
املجوهرات تشبه صناعة الطعام، 
ويقول »مراح���ل تنفيذ قطعة 
مجوهرات، تشبه الى حد كبير 
مراحل اعداد طبق«. وبصعوبة، 
يختار بني فني صناعة احللي 
والطبخ، ويقول »ثمة دائما متعة 
في انهاء قطعة مجوهرات، واللذة 

نفسها أجدها في إنهاء طبق«.
ولكن اذا كان مزنر يركز على 
اجلانب اجلمالي والتزييني في 
تصامي���م مجوهراته، فهو في 
تصاميم أطباقه يعطي األولوية 

للنكهة، على ما يقول.
ويتابع »أحرص على ان أقدم 
طبقا ممتعا للنظر من دون ان 

تكون ثمة مبالغة في زينته«.

خالد عبدالعزيز الرشيد

كيدمان وزوجها مع أوبرا اثناء البرنامج

ام بي سي: اعترف جنم موسيقى 
الكانتري األس����ترالي كيث إيربن 
بأنه م����ر بتجربة إدم����ان أليمة، 
وأن����ه دخل مصح����ة للعالج بعد 
زواجه من كيدمان بأش����هر، حني 
حاول اإلقالع عن املخدرات للمرة 
الثالثة في حياته، مشيدا بدورها 
في إنقاذه وعدم تركها له بسبب 
اإلدمان، ومشيرا إلى أنه كان يربط 
يديه ويطالبها بأن تقوده حتى ال 
تأخذه نفس����ه إلى املخدرات مرة 
أخرى. وقال كيث إيربن في حلقة 
برنامج أوب����را، األحد على ام بي 
سي 4 انه أحس باخلوف واالرتباك 
في أول لقاء بين����ه وبني كيدمان 
بس����بب جنوميتها، وكان ذلك في 
حفل في لوس اجنيليس، لدرجة 
أنه لم يس����تطع أن يقول لها في 
أول لقاء بينهما سوى »مرحبا«. 
وذكر إيربن كلمات رسالة ضمنها 

الداخلي أللبومه األخير،  الغالف 
»GET CLOSSER« وهي: »أظل، أقدر 
هذه األسرة الصغيرة التي نكونها، 
توسع وتفتح قلبي الضعيف بال 
وجل أو خوف، وأريد أن أكون زوجا 

أفضل من ذلك، ووالدا أفضل لهبتنا 
السماوية سانداي روز، وأرجو أن 
تنامي كل ليلة وأنت على يقني بأنه 
ال أحد أحبك أو سيحبك يوما مثلي، 
وكل ما نحتاج إليه هو اإلميان«.

العقيد معمر القذافي


